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-Se on hyvin hypätty
noin nuorelta alokkaalta!
*
Seuraavana

vuorossa

Persoonollisuuksio'

URHEILUMIEHä
Vanhan kansan vääpeli

on joutunut

johtamaan

lajina on

100

metrin
Eräässä
startissa
iuoksu.
sattuu karkea varaslähtö.
Muuan alokas esittää
våäpelille, että juoksijat
pitäisi kutsua takaisin.
Vääpeli pitää protestia
pikkumaisena:
- Mitäs turhaa - ottakoot sen matkalla kiinni!

KIELIVAIKEUKSIA
Evoletnilu Lryin mies
istuu mietteissiiiin ruotsolaisen knrcakoufun ldtinlln On niilkiiio onkea olo.
R wts aloincn lott o tulee

touhukkaonn sisiiiin ja

-Numot! (Nytruokoo)
SwmolaMm korvism
se kuilostoa swmillen
fuin "ny mool" - nyt

mmta! Lapin

mies

kiukttstuu ja mtdisee.

-

Vai mooto, vaikka on

niin pfum l<ova niiliikil..

o

korkeutta.
Pääosa alokkaista on

karsiutunut leikistä riman ollessa puolentoista
metrin paikkeilla. Eräs
pitkä poika ei kuitenkaan
ole vielä riisunut edes verryttelypukuaan, vaikka
ollaan jo lähempänä kahta metriä.
Riman ollessa kahdessa metrissä hänkin riisuu
verryttelypuvun ja alkaa
l«eskittyä. Kaksi metriä
ylitetään reilusti.
Vääpelikin alkaa innostua.

- Mikäs on alokkaan
nimi? hän tiedustelee.
Poika ilmoittaa nimensä. Vääpeli ei kuitenkaan tunne kärkipään
korkeushyppääjää, Suomen mestaruuden tavoittelijaa nimeltä.
- Kuinkas korkealta
alokas on hypännyt? vääpeli jatkaa keskustelua.

- 215, herra vääpeli.

Siinä on jo vääpelinkin
mielestä hohtoa. Vanha
sotilas katsoo, että tiissä

on

tunnustuksen sana
paikallaan ja lausahtaa
painokkaasti:

vastasähkeen:

Yiite: varaosatilaus. llmoittakaa, onko kyseessä lähetin vai vastaanotin."
Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

toimittan:

Erkki Holkeri, t ahti

alokkaiden urheilumerkkisuorituksia. Hypätään

lähetti

o
oLr sYYtä
HUOLEEN
liiiikibieyursti Motti lrufla maisteli rumwttoan
"Isiini Mstti l^owilo, se
vanlrcmpi, tuli latiin ja
kenoi, ettö hbrilalfia on
ammuttu luolettn ostl
-Yoi, wi, sanoi wkovainen iiitini uuluisesti.fos se ramtuun ei lunle-

lum..."

o
PASTOR!LLA
OLI ONNEA
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Ässärykmentin toisen

å,.ltu, -

r rl
r.
-l
jouluHrruo
tossa
palkasaam,rna.

POLIITTINEN

ÄÄruvalu

Enpä vain tiedä...
Kun tavallinen reiffikone pysäyttiiii moottorinsa, loppuu meteli s:rman
tien. Mutta kun poliitil«ke
jen koneen moottorit pysiihtyvät, meteli j atkuu siitä
huolimatta.

-

pastori

herrana, haavoittui
SALASANOMIA
päähän. Hänen otsaanYksityisten sähkeiden sa syntyi kranaatin sirlähetys rintamalle oli paleesta ammottaYa

Tiedätkirs, mistä erottaa
-Seutulassa
tavallisen reitti- kielletty. Esikoistaan
koneen ja poliitiltoja ul- odottava viestiupseeri
komaanmatkalta tuovan ti- oli kuitenkin sopinut
lausl«oneen?

pataljoonan

Perai Amnio, joka sodan jälkeen toimi mm.
Kallion kirkon kirkko-

vaimonsa kanssa salakielestä ja saikin aikanaan lapsen syntymäs-

tä

kertovan sähkeen:
"Radion varaosa saapunut."

haava. Sitomaan tullut
Iääkintäaliupseeri lohdutti potilasta:

Pepe, sinulla oli
onnea, kun et haavoittunut jalompiin ruumiinosiin!
Tauno Aro, Helsinki

Asia ei ollut kuiten-

kaan

kokonaisuudessaan selvä ja luutnantti

o
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Joulurouhoo
saapuu sanomia sodista ja
veritöistä. Ihmiskunnan

muistelimme hartaina lapsuutemme ja kotiemme
jouluja. Ne valoivat hohdettaan silloin niin karuihin oloihin ja antoivat
rohkeutta ja toivoa mieliin.

Vieläköhän
N:o 12
TÄSSÄ \UMEROSSA
4OO SlTÄ CULUA

\&

-.14

Kun vietimme joulua nel.jä vuosikymmentii sitten.

TLAUAH}ITA

-\

saamme

joskus viettää rauhan ajan
joulua? kyselimme.
Monelle aseveljelle sota-ajan joulu jäi viimeisekst.

Rauha tuli la rauha on
vallinnut täällä Pohjolassa
neljäkymmentä r,uotta.
Olemme siitä kiitollisia
Kaikkivaltiaalle Jumalalle, joka on meitä ihmeellisesti johdattanut.
Me sotaveteraanit olemme ennen kaikkea rauhan
miehiä. "Te ette tahtoneet
sotaa, te rakastitte rauhaa,

työtä ja kehitystä", lausut
ylipäällikkö talvisodan
päätyttyä. Ei kukaan sodan myrskyissä mukana
ollut toivo. että lapsemme
tai lapsenlapsemme joutuisivat kokemaan samanlaisia kohtaloita.
Elämme rauhan a1kaa,
mutta levottomassa maailmassa, jonka eri puolilta

käyttäy'tyminen vaikuttaa
joskus mielettömältä.
Joulun sanoma antoi
meille rintamaoloissa rohkaisua ja toivoa. Se tahtoo
rohkaista meitä nytkin:
Ättaa peljätkö! Teiile on
syntynlt Vapahtaja, joka
on Kristus. Herra. Hän on
Rauhan Ruhtinas
Hän
jätän
sanoo: Rauhan minä
teille. minun rauhani
sen minä annan teille. En
minä anna teille niin kuin
maailma antaa.
Tätä rauhaa me jouluna toivotamme toisillemme, rukoilemme kansallemme ja kaikille maailman kansoille.

Wiljo Lindbohm
Jatkosodan L/JR 4:n
Pastori

NIILO TIKKA

OLI joulun odotusta Tserebovetsin
suuressa sotavankisairaalassa vuonna l9aA. Oli päivä muiden päivien
joukossa tuossa suuressa nelikerroksisessa punatiilisessä rakennuksessa, teknillisessä koulussa,

jo-

hon sairaalamme oli sijoitettu.
Ajan taju oli jo monilta kadonnut.
Niin minultakin.
Oli vain päivää ja yötä, tuskaa ja
odotusta, hirvittäviä tauteja, nälkää
ja kylmää. Joillakin kyti vielä mielessä seitinohut toivo pelastumisesta
paranemisesta,
pääsystä...
- Minun osaltani kotiin
sekin oli katkennut.

SAKSALAIS!A VIHATTIIN
Suureen luokkahuoneeseen oli ahdettu satakunta potilasta, Iähes
§mmentä kansallisuutta. Seiniä
kiersivät kaksinkertaiset sängyt, toinen toisessaan kiinni. Koko lattiati400

lakin oli täynnä rinnakkain olevia
vuoteita, joiden välissä oli vain kapeita kujia lääkärien ja hoitajien
liikkumista varten.
Monet eivät enää kyenneet nousemaan vuoteesta. Joka aamu riisuttiin joku alastomaksi ja pyöräytettiin kätevästi lääkintämiesten eli
"sanien" paareille kipattavaksi edelleen kylmän sivurapun tasanteelle
pakastumaan.

Siitä sitten aikanaan rekeen ja
monttuun.
Suurin osa sanitääreistä oli saksalaisia. Erds heistä oli ollut pari
luotta Suomessa ja osasi hiukan
kieltämme. Tiukan paikan tullen
häntä yritettiin käyttää tulkkina potilaan ja liiäkärin välillä. Helposti se
ei käynyt: hän yritti ensin tulkata
jollekin saksalaiselle, joka oli vankeudessa oppinut hiukan venäjää,
ja tämä kertoi sitten asian liäkärille.
Miten lie tieto mennyt perille...?

Saksalaisia oli joukossa eniten.
He olivat myösvihatuimpia muiden
joukossa
venäläistenkin. Ilmei-

- kateudesta saksajohtui
- sellaisilla oli nimittäin usein jotain
sesti asia

laista mistä me toiset voimme vain
uneksia. Kun joltakin hävisi jotakin, tavara tai leivänpala löytyi aina
saksalaiselta löytyi siinä tapauksessa, että omistaja pystyl

lyömään riittävän kovaa tai asia
meni muutoin siihen malliin, että
seuraava siirto olisi ollut tappelu.
Saksalaisten "löytämisen" taito
oli niissä oloissa erityisen arvostettu.
Kunniamerkin arvoisena pidettiin,
jos joku suomalainen pystyi varastamaan jotakin saksalaiselta tai saamaan omansa takaisin.
Suomalaisten kesken vallitsi
ankara toverikuri. Jos joku suomalainen varasti maanmieheltiiän oli
jokaiseurauksena kujanjuoksu
nen sai lyödä varastatakaapäin niin

Saksalainen vaatturi ei koskaan
antanut naapurilleen vettä, vaan

Eräänä iltapäivänä oli huoneemme
pystyuunin luona tungosta.
Mitä oli tekeillä?
Satuin olemaan niin paljon voimissani. että hiivin katsomaan.
Paistettuja piparkakkuja!
jouluaatto, kertoijoku tie- On
täväinen.
Joku saksalainen oli jostakin saanut kourallisen jauhoja. Ilmeisesti
hän oli ne vaihtanut saippualla,
jota saimme kerran kuukaudessa
pienen viipaleen. Sillä sai venäläisiltä hoitajilta vaihdetuksi monia
tarpeellisia asioita: kirjan lehtiä
sätkäpaperiksi, sipulia ruoan jat-

Paistinpannuna toimi kengänkiillokepurkin kansi. Muuta rekvisiittaa
ei ollut eikä tarvittu.
Saksalainen oli onnellinen leipurintyöstään.
Ja kauppa kävi: jollakin ruokaannoksen osalla sai yhden piparin!
Minäkin onnistuin kaupanteossa.
Laskeskelin, että hävisin ravintoarvossa, mutta jouluna piti toki
olla jotakin ylellisyyttäkin!
Kun piparit oli syöty hiipi huoneeseen hiiskumaton hiljaisuus. Jokainen tuntui olevan jossakin kaupoissa tästä kurkana
- kotona,
juudesta.
Jossakin vierähti salaa
kyynelhelmi poskelle...
Illan pimetessä alkoi jostakin
nurkasta kuulua tuttu sävel: "Jouluyö, juhlayö"
Yhdyimme siihen kaikki, kukin
omalla kielellään. Mahtavimmin se
soi kai saksaksi:
- Stille Nacht, heilige Nacht...
laulu kirposi sydämistä. Se synnytti toisen laulun
-ja kolmannen.
Lauloimme tuona iltana kaikki tunsaksaksi,
temamme joululaulut
- unkariksi,
suomeksi, romaniaksi,
viroksi. Venäläinen henkilökunta
ihmetteli.
Oli sittenkin tullut joulutun-

Jälleen kotimaahan

keeksi...

nelma.

kovaa kuin jaksoi.

Jauhot olivat harvinainen aarre.
Saksalainen oli sekoittanut ne veteläksi taikinaksi ruokakuppiinsa.

Aamulla heräsimme läheisen tehtaan pillin arkiseen huutoon. Tiissä
maassa ei joulua tunnettu.

säästi ruoka-annoksista kaiken nes-

temäisen ravinnon ja kaatoi sen
nokkakannusta tipoittain suomalaisen suuhun. Näin potilas sai vain
keitettyä nestettä ja samalla ravintoa. Keittämätön vesi oli vaarallista.
Ihmeeksemme mies alkoi toipua ja
pääsi muutaman viikon kuluttua
pois sairaalasta.
Tuskin meistä suomalaisista kukaan olisijaksanut niin hyvin toveristaan huolehtia.

JOULURUOKAA
Sairaala siellä jossakin, kaukana kotoa

Suomalaiset
kunnioittivatkin yleensä maanmiestensä omaisuutta.

!

Poikkeuksen tekivät kuolleen tane jaettiin lähellä olevien
varat
kesken muutamassa minuutissa heti
kun hengen lähtö näytti varmalta.

KUNNON MIES
Paras potilaskaveri oli kuitenkin
saksalainen. siviiliammatiltaan
vaatturi. Hän hoiteli heikkokuntoista suomalaista vieruskaveriaan
usean viikon ajan
tosin
- saaden
palkakseen suomalaisen
ruoka-annokset.

Suomalainen ei nimittäin kyensyömään kiinteää ravintoa. Hän oli pitkät ajat tajuttomana ja jaksoi parhaina hetkinäänkin vain hiljaa kuiskata:
Vettä...

nyt enää

-
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MIES heräilee korsun ahtaalla
laverilla. Neljän tunnin vapaasta on vielä puolet jäljellä, mutta
uni ei enää tule.
Korsun hämärässä ei mistään
tiedä menossa olevaa vuorokauden aikaa, ellei vilkaise kelloa.
Alitajunta toimii tosin ilman sitäkin. Sama näkyy olevan muillakin. Kuorsaukset loppuvat, liikehdintä alkaa. Joku keiuää vii-

.)

h

hieman koomisiltakin tuntuneet
sanat ovatkin ny't yht'äkkiä jykeviä tukipaaluja, joihin voi nq
jata. Liru-Heikki tiesi, mitä te-

ki, kun pakotti jokaisen

alok-

kaansa oppimaan valan kaavan
ulkoa.
- Suomen valtakuruan vihol-

lisia, sekri sisriisiö, ettri ulkonai-

meiset kahvit ennen tulen sammuttamista, joku rouskuttaa va-

sia, minö tahdon hengellti

rellci, rauhan

nikkaa, muutama pistäytyy
riu'ulla, eräät useammankin

maalla

ja

ja

ja sdan

ja

ve-

aikana,

merellti, kaikkialla

kaikissa tilaisuuksissa, minrc minut mitirdtään, miehuulli-

.t

kerran. Kaikkien silmät osuvat
tuon tuosta peränurkassa roikkuvaan hälytyshelistimeen, jon-

ka

nyt uudessa valossa. Sen juhlallisen vanhahtavat, rytmikkäät,

sesti

ja urhullisesti

Komennus

vaslustaa

-

kunnasla, I aivasta

tai

lipusta, johon kuulun, en
luovu, vaan airu l«iskettciessö

pellinpalaset välähtelevät

kuin uhkaava kummitussilmä.
Kohta sen on pakko rämäh-

ja niin kauan kuin minussa het
keti ja voimaa on, sitö vakovasti
ja miehekktieisti seuraan ja su<>

tää.
Se on merkki. Siitä alkaa talvipäivän ajan kestävä yhtämit-

jelen aina viimeiseen veripisa-

tainen kidutus.

raan asti.

Laverilla loikovan

miehen

TAVANOMAINEN
TATSTELUPIUVÄ

ajatus lentää vauhkona kotiin ja

muistoihin. Kattoon tuijottavat

silmät näkevät kauaki, hymy
pehmentää partaista naamaa.
Se kuitenkin katkeaa äkisti, kun

mies

syyllisyydentuntoisena
säpsähtää nykyhetkeen. Ei ole
varaa haaveiluun,
tunnelmointiin. On terästäydyttävä.
Pehmeys on arkuutta, arkuus
vaarallista. Minä ja itse ovat tä-

§j'

Talvisodan 15. päivä Taipaleen
lohkolla valkenee. Tulossa on

W;:

josta maan lehdistössä on jo tul-

"tavanmukaista tykistötulta",

lut

fraasi. Yön tumma sini
muuttuu ensin harmaaksi ja

ei

män päivän sanoja kun joulukuinen päivä valkenee.
Ja kuitenkin. Ilman tätä joukkoa ei minä ole mitään. Yksityiseen kohdistuva paine puristaa

esiin joukon minän, joka on
enemmän kuin yksityiset erikseen ja yhteensä.
Tulevaisuudensuunnitelma,

jos sellaista kellä on, yltää enintään seuraavaan pimeään. Väistämättömästi edessä oleva tais-

telu on todellisuutta, jossa aika
ja ajatukset häviävät. Jäljelle
jää vain annettua ohjelmaansa

noudattava automaatti.

Sen

mies tietää jo kahden kuluneen
sotaviikon perusteella.
Maallisesta nousee ajatus tai-

402

vaalliseen. Miehen huulet hG
prjttävät äänettömästi kotona ja

opittuja rukoukia.
Mies rauhoittuu, nyrkkiin pu-

koulussa

ristuneet kädet laukeavat. Hän

tuntee saaneensa ahdistuksessaan kiinni jostakin.

Mietteet ryöstäytyvät väkisin
taas kotiin. Siellä tarvittaisiin,
vaimo ei pärjää, sairastuu, vanhuksista ei ole apua - Tuhannennen kerran §symys: Miksi?

JOKAINEN SUOMEN

miseksi on jokairwn Suomen
mies asevelvollinen!
Se on jokaisen ollut opittava
ulkoa.

Onko se nyt vastaus §symykeen vai ei, sitä ei ole aikaa
eikii haluakaan pohtia, koska
tuo lakikin on rukoukseen verrattava kiintopiste, joka omalta
osaltaan helpottaa mielen painetta ja tekee kaiken jollain tavalla järjelliseki, käsitettäväksi.
Totuudet käyvät täällä suuriki ja yksinkertaisiksi.

Miehen mielen täyttää tyyni,

MIES...

vakaa hartaus. Tulkoon, mitä

Ja vastaukena kuuluu miehen

tulee, pohja kestää.

korvissa

alokaskomppanian
luutnantin, Liru-Heikiksi kutsutun, nariseva ääni oppitunnilta:
Iscinmaan ja laillisen yhteis kuntaj cirje sty ksen puol usta-

-

Mieleen muistuu virsiä, raa-

matunlauseita, koululauluja.

Sotilasvalakin, joka alokkaalle
aikanaan merkitsi lähinnä vain
oikeutta iltalomaan, nälttiiy'tyy

valkenee sitten vähitellen kuulaan kireäki pakkasaamuksi.

Vähäinenkin

ääni

kaikuu

kuin vahvistimesta molemmille
puolille rintamaa. Aseet ovat

vielä vaiti, vain silloin tällöin
laukaistua sarjaa

ja

viimeisten

valoammusten leiskahduksia lukuunottamatta. Sadat silmäpa-

rit

tuijottavat samaa lumiaukeaa, yhtä jännittyneinä mo
lemmin puolin. Samat ajatuksetkin silmien takana. Jokainen
heistä tietäisi paremman paikan
ja olotilan, jos §syttäisiin, mutta eipä ole ketään, joka §syisi!
Odottavan aika on pitkii. Olo
on kuin verkon paikkaajalla.
Soisi hakemisen ja odottamisen
olevan turhaa, mutta tietää varmasti, että toive ei toteudu.
Pelkiiäkö mies laverilla maa-

I?
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ERKKI LAHTI

Paniikki vaanii §nnyksellä,

niin jokaista ykityistä

kuin

joukkoakin. Sitä ei pidä ärsyttää! Riitit ovat näennäisestä välinpitämättömlydestä huolimatta varsin tarkat siinä, mitä saa
sanoa, mitä ei. Kaikki sen tietävät.

KENEN VUORO?
Korsun hälytyspeli rämähtää.

Ei ole olemassa

kamalampaa

ääntä.

-

Hälytys, hälytys, asemiin!
hokee joku ryhmänjohtaja hermostuksissaan, vaikka paikalla
ei ole yhtään miestä, joka ei tietäisi, mistä on kysymys.
Kymmenet kerrat on lähdettyjajoka kerta on palaajia ollut
vähemmän kuin lähtijöitä.
Keiden vuoro on nyt?
Olisikohan tuo eräs ns. perimmäinen kysymys? Todellisuus
on tällä hetkellä yhtä ainoata
suurta perimmäistä §symystä.

Mustaojan tukikohta Taipa-

leenjoen jäisen uoman rantaniityn reunassa odottaa valmiina.

Ainakin niin valmiina, kuin tätä
sotajoukkoa kaikin tavoin leimaava puute sallii. Ampumahaudat ovat enimmäkeen lumeen ja jäätyneeseen maahan
vaivoin jyrsittyjä matalia uria.

joissa mies on vain harvoissa
kohdissa suorana seisten turvassa laakatulelta.
Vaatetukseen valtiolta ei ole

liiennyt muuta kuin nahkalyö
ja kokardi. Asut kuvastavat sitä,
mikä käsitys itse kullakin on ollut sotilaspassin suosittelemasta
kenttäkelpoisesta vaatetukesta,
mutta ennen muuta ne kertovat

valintamahdollisuukien puuttessaan kuolemaa?

Oikeastaan ei. Hänen tajuntansa rajoilla elää merkillinen
varnuus, että vielä ei ole woro.
Elämä jatkuu. Mutta haavoittuminen on toista. Sitä toisaalta
toivoo, toisaalta pelkää. Se olisi

ratkaisu, ei kuitenkaan niin
pullinen kuin kuolema.
Korsussa ei asiasta

juuri

lo
pu-

huta. Mietteet ovat kaikilla samat.

-

Kerran se vain kirpaisee

kun kuolis saappaat jalassa . .

.

Näennäisen tomeria hokemia
saattaa kuulla luonnon nostatta-

miseki. Puhuminen ei

sinänsä

tumisesta, suoranaisesta köyhyydestä. Päälle on ollut puettava, mitä on ollut saatavissa.

Niukka on ollut tämänkin
miehen valikoima. Ahtaaki
käynyt sininen sheviottipuku,

auta, jokaisella on omassa taakassaan riittämiin kestämistä.
Pelkoa kun ei pidä päästää nä-

jota kymmenen vuotta sitten pi-

kyviin.

liäisyys on vaatinut varustautu-

dettiin vihillä käydessä. Häve-
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maan ainoalla ehjällä vaatteella.

Vaimon kutoma paksu kaulalii
na hieman lämmittää, muuta
päällysvaatetta kun ei ole. Kaiken kruunaa leveälierinen viltti-

hattu, jonka laajaan harmaaseen pintaan pieni kokardinappi

hukkuu kuin satunnainen linnunpaska. Uumilla kannattelee
armeijan nahkavyö kahta pat-

md
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ruunataskua. Kivääri on sentään uudenlainen pystykorva ja
siitä mies on suorastaan ylpeä.
Kansakoulun metsik<istä on

-r- :.

.4:?

?1;:'--/ "

-..

-'->'
,.tf,

koko aamuyön kuulunut voimakkaiden moottoreiden ääniä.
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Nerokkaiden linnoitusmiesten
ansiosta on viholliselle tullut ra-

,..iltr,,'iltfi'
.l'
.
.l

l/.

'i1,,

kennetuksi panssariestekaivanto
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suojaiseksi huoltotieksi virran

rantaan. Armeijassa, kaikissakin sellaisissa, kun vasen käsi ei
tiedä mitä oikea tekee. Ja vaikka tietäisikin, ei sille mitään
mahda.

SA-kut'a

TULEVAT!
Hälytyksen aiheuttanut vihollisen ensimmäinen hyökkäysaalto

on lähtenyt liikkeelle. Tukikohdan päällikkö, nuori vänrikki
kulkee kiireesti miehestä mieheen. Tarkastaa, ohjaa, rauhoittelee. Kk-miehet korjailevat ko
nekiväärinsä tukia ja vetiivät
panosvyön sisään, pikakiväärimiehet kokeilevat asettaan ja
laskettelevat omat perkeleensä
aseman yllä parveilevaan joukkoon, kun kaikkialle tunkeutuva

hiekka tekee aseen toiminnan
epävarmaki.

Kivääriryhmät tietävät

pe-

säkkeensä. Mies tukee muiden
mukana pystykorvansa penkkaan niinkuin jo monta kertaa
ennenkin. Askeinen epävar-

muus ja ahdistus on tiessään.
Iloinen kiihtymys valtaa mielen
kuin joskus metsällä ja ajon alkaessa.

Riista on nimittäin

jo nä§-

editse vasemmalle.
Osuma toisensa jälkeen!
lentäviä
Latausliikkeitä
hylsyjä. On kuin harventaisi sor-

ja

saparvea.

ajavat

lu-

miaukealla kehissä ja edestakaisin, minkä tarkoituksena on selvästi avata syvään lumeen uria

tukuttain. Hän innostuu taas ei
vätkä muutamat tykistön tukikohtaan ampumat tuli-iskut saa
häntä lannistumaan. Huulta
purren, itsekseen mutisten hän
Työ ottaa hänet kokonaan val-

kaa sekä vaikuttava ettii liikuttava. Niinkuin nopeasti kasvanut, avuton rippikoulupoika.
Miehekkiiiisti hän kuitenkin sei
soo tukevassa haara-asennossa,
niinkuin kersantti aikanaan on
opettanut, seuraten keskittynee-

toihinsa.

nä vihollisen liikkeitä. Nä§-

lataa

ja

laukoo tasaista tahtia.

Vielä ylai
perkele!

- ja tuo -

tuokin,

Ikivanha saalistajan vietti on
ottanut komennon.
Toverit varoittavat, ryhmän-

Oma pst-tykki alkaa ampua

johtaja huutaa, mutta mies ei

panssarivaunuja. Muutama niistä pysähtly, joku syttyy pala-

kuule, vänrikkikin kii2intyy katsomaan. Miehen posket hehkuvat, kärppänä hän vaihtaa asemaa tuon tuosta. Piiskan ammukset pöllyttiivät penkkaa ja

maankin ja mies ehtii napsia
osumia tornista alas hyppiviin
miehiin.

Vihollisen piiska alkaa myih
pyyhkiä tukikohtaa tykkiä etsien ja yksi panssarivaunu irtautuu joukosta syökyen kohti. Se
tulittaa villisti ja näyttää aiko
van ajaa tukikohdan yli, mutta
kääntyykin viime tingassa ampumahaudan suuntaan.

Puolustajat painautuvat suo

vissä!

Panssarivaunut

kerran nousee ja saa ensimmärsen osuman. Vanja heittää kädet levälleen, polvet notkahtavat ja vihollinen tuupertuu hankeen. Kiihko pusertaa miehen
huulilta sekavan älähdyksen.
Vastatulta ei vielä tule, hyökkäys on etenemässä tukikohdan

jaan niin hyvin kuin

voivat.

Miestäkin pelottaa outo kone,
jollaista hän vielä tähän men-

konekiväärit tikitt?ivät lumeen
ompeluksiaan,

mutta

varjelus

kulkee miehen mukana.

Hyökkääjäkin on huomannut
ja viholliset pysyttelevät
entistä matalampina lumiurissaan. Osuminen vaikeutuu.
Kiihkoissaan mies kohottautuu ylemmälsi, ensin vyötiiisiä
myöten, mutta kun vieläkiiän ei
vaaran

näy maaleja tarpeeksi, hän nousee seisomaan penkalle.

riittänyt vanjankaan väelle, tuu-

TAPPAA TAI KUOLLA

Pitkii, laiha mies, ahtaan takin liian lyhyistii hihoista pistiivät esiin paljaat ranteet. Hatun
lieri on painettu silmille. Puoli-

maa mies.

Vaunun kaikottua mies nostaa

tangossa olevien housujen pun-

etenevälle jalkaväelle.
- Lumipukuja ei ole näemmä

Tummat hahmot syöksähtelevät eteenpäin. Mies tähtiiä, arvioi, missä syöksyjä seuraavan
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nessä ei ole

nähnyt toiminnassa.

varovasti päänsä ja huomaa
hyökkiiysjoukon edenneen lähemmäki. Maaleja on edessä

miissä ei ole mitään naurunhalua herätt'ävää. Tragiikkaa siinä
on. Se on äärimmilleen ahdiste-

tun rauhallisen heimon äärimmäinen vastaveto ylivoimaa vastaan.

Seistii tai kuolla!

Vaihtoehdot

ovat

vähissä.

Tuolla miehellä ei ole edes noita
kahta. On vain toinen. Eikii sekiiän anna odottaa itseiiän.
Konekiväärin suihku tulee lumessa pöllyten miestä kohti.
Se on kuin rucka, jonka kärjessä kulkee kuolema.
Suihku nousee, tavoittaa mie-

hen

ja kaataa hänet. Kivääri

kirpoaa kiisistti, hattu putoaa lumeen vieden mennessiiän ainoan tunnusmerkin kuulumisesta armeijaan. Hervoton ruumis
on hengetönjo ennen kuin se tavoittaa takanaan olevan ampu-

mahaudan pohjan. Veri pulp
puaa otsassa olevasta aukcta,
kaula on melkein poikki.

Oli hänen vuororsa.
Todellisuus ei ole enää ongel-

tit jättiivät näkyviin paksut har-

ma, §symyksiäkiiän ei ole.

maat villasukat iloisen punaisine raitoinesn. Hahmo on yht'ai-

t?iydellisen.

Kuolema on tehnyt elämåistii
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Ratkaisevissa

taisteluvaiheissa

-

ei
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ehditty

pyhiä pitää.
Joulukin pyrki unohtumaan.
Karuinkin mieli kohosi kuitenkin joulutun-

,.
,

nelmaan, kun todettiin kotona olevien muistaneen sotureita lämpimin ajatuksin.
patteristomme
yksi

koottiin Ylivieskassa. Vain

patteri katsottiin kuitenkin rinramakelpoiseksi eikä kaikille senkään miehille riittänyt edes kivääriä
puhumattakaan.
- tykistä
Joulukuun alussa lähdettiin kolistelemaan junalla kohti Kemijärveä toisten .läädessä odottelcmaan

tykkejään. joita ei koskaan tullut.

KOHTAUS SALLAN
TIELLÄ
Yöllinen marssi Kemijärveltä Joutoli tuskien taival, vaikka
rintamalle oli matkaa vain l5 km.
Lunta oli vielä vähän ja tie kulunut.
sijärvelle

Rekiä

oli työnnettävä

hankalien

paikkojen kohdalla.

Liihellä märänpäätä jyrriisi
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vastaamme kolme hvökkävsraunua suuntana Kemijärvi. Joku jalkaväen vääpeli komenteli kolonnaa tien sivuun.jotta vrunut pääsevät siististi ohi.
Vaunujen arvoitus selvisi pian.
Olimme silloin jo meille määräq llä
tuliasemapaikalla. Tykkejä meillä
ei vieläkriän ollut. mutta luvauiin.
että ne tulevat parin päivän päästä.
Siihen saakka on toimittava jalkaväkenä-

Pakkanen kiristyi. Kuuntelimme sodan ääniä.
Silloin tuli tieto, että ne hyökkävsvaunut olivat venäläisiä ja
ovat tulossa samaa tietä takaisinl
Raivasimme asemia .ja ampumasektoria muutaman kymmenen
metrin päässä tiestä. kun takaa
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Tåssa vaiheessa on jo saatu tykit

kuului räminää ja kolinaa. Maantien ojassa makasi Sallan patafioo-

nan kersantti polttopulloineen.
Kaksi vaunua hän päasti ohi. mutta kolmas sai hyvän osuman polttopullosta ja roihahti tuleen. Kukaan sisällä ollcista ei pelastunut.

PAKKASTA JA
KUOLEMAA
Pakkasmittari laski koko ajun ja
yöstä ei tuntunut tulevan loppua.
Päivälläkin vallitsi arktinen hämä-

ryys. Oli puettava päälle kaikki
mahdolliset vairtekappalcet: pari
alusvuatekertaa. kaksi villapaitaa.
mantteli .la vietä lumipuku. Sittenkin tunturista tuleva viima kävi lävitse.

Vielä pahempaa oli väsymys.
Telttoja ei ollut ja nuotioita ei saanut s)'tlttää.
Ensimmäisen vön aamutunteina

nukuimme pareittain. Toinen veti
karvareuhkan kasvojen suojaksi ja
kellahti havuille kuusen juurelle.

Toinen käveli lähellä ja antoi herätyksen noin 15 minuutin kuluttua
ja asettui vuorostaan havuille.
Ei ollut varaa sen pitempään urvahtamiseen. Muuten se olisi voinut jiiädä viimeiseksi uneki.
Seuraavana päivänä jouduttiin
vartiovuoroja lyhenämiän kahdesta tunnista tunnin mittaisiksi.
Erds vartiomies oli nimittäin yön
aikana paleltunut kuoliaaksi ähystyspaikallaan. Kiväri oli penkkaa
vasten suunnattuna etuviistoon.
Aamulla saimme tulikasteen.
Vastarannalta nousi ilmaan sähiseviä ja kipunoivia valoammuksia. Sitten alkoi hyökkäys.

Vihollisen rykistö ampui asemiimme tulipeitett?i. Hyökkäysvaunut lähtivät liikkeelle ja saivat
aikaan pakokauhun.
Tankit tulevat! hihkaisijoku

- säntiisi saman tien taaksepäin.
-jaMuuta
ei tarvittukaan: toiset

ja joutuivat
painuivat perään
- kiivaaseen
juostessaan vihollisen
tuleen. Se oli sodan ensimäinen
opetus: tiukassa paikassa on paras
pysyä paikallaan maaemon turvissa.

Kiivas taistelu kesti tässä vaiheessa nelisen

worokautta. Lop

tykit,
sveitsilåiset woristohaupitsit, jotka
olivat jotakuinkin kelvotonta mvotätuntotavaraa. Kannuslewt murtuivat toinen toisensa jälkeen ja
cråiän tykin miehet kiinnittivät lavetin vaijerilla puun kylkeen. joua
"hyppyheikki" pysyisi hiukankin
puvaiheessa saimme kaivatut

hollillaan.

Ammuimme nämä hyvåissä tarkoituksessa lähetetyt myötätuntctykit hajalle muutamassa päiviissä.

Olihan niillä kuitenkin jonkinlainen moraalinen vaikutus, vaikka
tulenjohtaja ei aina pystynyt selvittämään, mihin ranut putoilivat
omien vaiko vihollisten sekaan.
Ihmeen nopeasti saatiin tilalle

uudet tykit, mutta eivät nekään

pitkän
sä.

kestäneet kovassa käytös-

Niistäkin koitui melkoinen riesa

paneriupseerille vänrikki Usko
Ktirlelle, joka lakimiehenä joutui
jatkosodassa sotatuomarin tehtäviin. Siihen aikaan taisi patterimme
saada nimenkin: 6. ,/KTR 9, myG

hemmin I./KTR 22.
Epiisuhde tykistön osalta pysyi
Sallan rintamalla: Meillä oli neljä
kenttätykkiä ja kaksi pst-tykkiä vihollisen 147:iiä vastassa.

KAKSI MUUKALAISTA
Sveisiläistykkien mukana tuli Jy-

viiskyliistä saakka englantilainen
poika James. vikkelä ja iloinen velikulta. Sanoi olevansa l&wotias
ja tulleensa Suomeen kieltä oppimaan. Papereista kävi kuitenkin
ilmi, ettei hän ollut vielä täyttänyt
l7:ää. Samaan aikaan antautui
vangiksi Nikolai, suomea puhuva
inkeriläinen nuorukainen.
James ja Nikolai ystävystyivät ja
molemmat toimivat jonkun aikaa

eränlaisina yleismiehinä. Tuumittiin. enä kunhan tulee vielä lisä
muittenkin kansallisuuksien edus-

tajia. muutetaan yksikkömme

Matkalla rintamalle

Viimeksi näin Jamesin Mäntyvaaran kahinan aikana. Siellä hän

heilui pistoolinnysä

kädessään

metsikön laidassa ja ryhmää johtaneella kersantilla oli täysi työ pitää
poika matalana.

Nikolai oli sympaattinen ty-vppi
ja aulis tekemän palveluksia jokaiselle. Hän olisi halunnut jäädä

heimoveljien joukkoon,
ylemmän tahon mukaan

se

mutta
ei käY-

nyt päinsä.

Muuanna päivänä sotapoliisit

muukalaislegioonaksi.

il[r

tulivat hakemaan Nikolain vankileirille. Hän lähti tippa silmåissä.

MOTISSA
Mäntyvaaran taistelu käytiin hämäränä joulunaluspäivänä. Vaara

sijaitsi muutaman sadan metrin
påiiissä patteristamme takaviistoon. Sinne oli pesiytynyt vihollisen
pataljoona, jonka tiedustelijat olivat nähneet tien varressa tulomme
linjaan, mutta sitähän emme silloin
tienneet.

R'åhinä alkoi puolenpäivän aikaan edessä ja takana. Olimme
käytännöllisesti katsoen motissa.
Meidän onneksemme tien takana,
vaaran vastakkaisella puolella, oli
levossa rämäkkä Sallan pataljoG.
na.

Sallan miehet olivat sumeilemat-

tomia pällekävijätyyppejä. Puo.
lustivathan he kotiseutuaan. Yksi
komppania sallalaisia kiersi viholli

sen saartoketjun taakse. Tykkimiehet pieneltä osaltaan varmisti-

vat Kemijärvelle johtavan

maan-

tien suuntaa.

JII
qÅa

Jäykkälavettinen

tykki, "HyppyHeikki", on
vaikeasti hallittava
ase

Tielle oli ammuttu hevonen, perässä tyhjä reki. Ryömin eriän
tykkimiehen kanssa ruhon taakse.
Hevonen oli lyyhistynyt polvilleen
ja sen selkää vasten sai hyvän tuen

pystykorvalle. Räiskimme siita
vaaran rinteeseen, jossa liikehti punasotilaita ilman lumipukuja. Vielä
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silloin käytössä olleet piippalakit
erottuivat selvästi hämärt1vää taivasta vasten.

Vihollisen konekivääri olti meikohteekseen. mutta suihku
pyrki menemään vli ja rapisutti

dät

r ta

kaarnaa takanamme

olevista
männyistä. Ampu.ja alensiia kuollut hevonen alkoi elää. tutisiia hyC

å

2q

tt

kyi suihkun osuessa.
Tilanne alkoi kiiydä arvelutta-

;d'q.
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vaksi. kunnes meille tuli käsky siir-

\*:
.,t

tyä varmistalnaan oikealla olevaa
metsikköä. Kohteita riitti sieltäkin
käsin. sillä punasotilaat vrittivät
läpi joka suunnalta. Iltapäivän
hämärissä näimme kaukana rvhmän tarpovan lumessa koillisen

\
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tuntureita kohti. Ne olivatkin ainoat Mäntf/aaran tappokukkulalta pelastuneet.
Meillä ei tietenkään ollut mitään

Metsikköön saapunut töpinän
vänrikki Kytömä-

koko joulunpyhien ajan levittäen

ki, papin poika Ylivieskasta. johtaa
komppaniaansa erään talon pihal-

herkullista tuoksua tummaan kuusikkoon.
Sellaista herkkua ei osattu kuvi-

la

keinutuolissa istuen. Hän oli
haavoittunut vaikeasti. mutta ei

suostunut jättämään komento-

tellakaan aikaisemmin! Jälkeenpäin nähtiin nälkäkausina unia

paikkaansa.
Punasotilaiden tappio oli täydellinen, kun aseet vaikenivat pimeän

Joutsijärven poroista ja aika lasket-

tiin siitä, kun syötiin poronkäristys-

tä rakovalkealla...

jäi

6m
kaatunutta, 5 kranaatinheitintä. l7
konekiväriä ja epälukuinen määrä
käsituliaseita.

le epäluulolle oli, cttä monet kauhistuivat, siirtyivät askeleen taaksepäin. eivät maistaneet. Pelkäsir,ät

set: puolensataa kaatunutta ja haa-

niiden olevan myrk)'tettyjä. Nakertelin pikkuleipiä ja vakuutin. etteivät ne sentään niin hulluia ole. että

seereita

oli

up

neljä.

MYRKKYÄ!
Hiihtelin seuraavana päivänä tap
pokukkulalle, jossa yöllä satanut
lumi oli armeliaasti antanut ohuen

LAHJOJA JA
SUUTAREITA

Yöllistä tulitoimintaa

Myös omat tappiot olivat melkoivoittunutta. Näistä kaatuneista

mvrkrnt:iisivät omal eväänsä.
Joulunpyhät olivat tavallista hiljaisempia. Puhti oli loppunut veli
venäläiseltä ja meillä oli vilu ia näl-

JOULUPOROJA

Arktinen pimeys oli jo tullut, kun

Mäntlvaaran rinteillä juoksenteli
1'ksinäisiä poroja, mutta niiden

jaettiin tuntemattoman

ampuminen oli ankarasti kielletty.
Ammuimme kuitenkin yhden ja
sitä raahattiin miesjoukolla patteriin. Silloin tuli mies hiihtäen vastaan

ja

sanoi:

Olkaa varovaisia. patterin

kä.

päällikkö tuli juuri asemiin.

kasapäissä. Keräilin arvomerkkejä

Iso teltta oli saatu. mutta ei kaminaa. Keskellä telttaa paloi nuotio. saru kirveli silmiä ja uloimpana

Jollakin oli kirves mukana ja siltä hän ruhioi poron takajalat.
Kiivasluontoinen patterin pääl-

ja kokardeja, jotka jo siihen aikaan
olivat kysytyä tavaraa.

olevat hytisivät vilusta. Parempi
paikka oli rakovalkea läheisen

likkö Into Herrro,

Monen kaatuneen varusleissa

kuusikon katveessa. Siinä lepatti
jatkuva tuli kielloista huolimatta.
Vihollisen puolelta näkyi kymme-

valkoisen vaipan kaatuneille. Niitä
oli mitä erilaisimmissa asennoissa

oli

hyökkäävän punaisen ratsuväen kuvalla varustettu.ia pikkuleipäpaketteja. Nälkä oli ja söin yhden paketin ikäänkuin kokeeksi.

Hlviä olivat.
Vein pikkuleipiä patteriinkin

jouluherkuiksi. Kuvaavaa silloisel408
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epäilevästi

miehiä. mutta vaikeni. Vaati kuitenkin, että lihat on jaettava koko
patterin kesken. Ja niin tehtiinkin.
Jouluaatlona saatiin vielä toinenkin "miinaan juossut" poro ja liha
kärisi peltin päällä rakovalkealla

mies kertoi. että

ja

t. ?. . ä'fx

Päällikkö katseli

lastamiseksi.

pikakiväärejä

l).

''

nyshyökkäystä pataljoonansa pe-

Mäntwaaran rinteille

'i§

Talvinen tuliasema

käsitystä vleistilanteesta. Edessäkin
paahtoivat kaikki aseet. Arvelimme että vihollinen suorittaa keven-

tultua.

" ".}

.
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nien nuotioiden

salr,rkiehkurat.

Puolusteltiin sillä. että on meillä oltava toki samat oikeudet ja sitä-

jäätynlt sotilas on jotakuinkin kelvoton taistelutoiminnassa.
paitsi

helsinkiläinen

lakimies. nosti metelin nähtyään
poron. Jalkojen ruhjoja otti viattoman ilmeen ja selitti r,uolaasti,
että näkeehän herra luutnantti.
kuinka tässä on käyn1t. Löydettiin
poro rampana vaaran rinteeltä ja se
poloinen oli lopetettava kitumasta.
Näkee.jaloistakin, että miinaan se

oli juossut...

paketit. Jokaiselle

sotilaan

riitti

paketti,
muutamille kaksikin, sillä ylimääräiset arvottiin.
Paketit olivat painavia ja niissä
oli paljon sitä mitä sotilas rintamalla kaipaa. Kiitolliset ajatukset mielessä tutkittiin lähettäjän nimeä ja
osoitetta. Karuinkin jermu lämpeni.

Yksikössämme oli paljon heränneitä, körttinuoria, joukossa
hyviä laulajia. "Enkeli taivaan..."
keskeytyi kuitenkin vähän ennen
loppua, kun niskaamme osui kranaattikeskitys. Laulajat löivät maihin teltassa. Sirpaleet tikkasivat katon seulaksi ja lähellä olleesta suksikasasta ei ollut enää muuta hyötyä kuin polttopuuna.
Henkilövahinkoja ei onneksi tullut, mutta koko yön konepelit lau-

loivat ja valoraketit piirsivät kaariaan taivaalle.
Vihollisen ampumissa kranaateissa oli yllättävän paljon räjähsuutareita.
tämättömiä
A!.qrrr-niminen tykkimies tun-

nettiin ilonpitäjänä

ja

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

lehtesi
vuosikerrat

velmuna.

Joulupäivänä hän juoksi hengästyneenä tykkien luo ja väitti, että
suutari ajoi häntä takaa Joutsijärven tiellä. Kukaan ei uskonut, mutta juttu tarkistettiin ia siellä oli todella räjähtämätön kranaatti keskellä tietä.

Patteriupseeri kuunteli pojan
luolasta kertomusta ja määräsi
hänet aitaamaan kaikki patterin
alueella olevat suutarit. Niitä oli
kymmenittäin.

Hetken kuluttua havahduttiin

KASKU KIERTÄÄ

O
SUOMALAISTA

PALLOILUA

Matsi on jäIleen
kerran päättynyt.

tykin johta.fan rähinöintiin. Nygren.
veijari. oli pystyttänyt aitauksen ja
kantunut sinnc lövtämiäiin ranuju

Valmentaja astuu
pukusuoiaan ja lau-

siistiin riviin...
Nvgren selitti:
Eivät ne käsissä räjähdä. kun

sahtaa:

eivät.jäiseen maahan

pudotessaan-

kaan. helekuui vie... Luin jostain.
että näin on tehty Kannaksellakin.

TAPAN!NPÄIVÄI.I
HUVEJA
Tykkimiehet nauroivat makeasti
tapaninpäivänä. Silloin saatiin juksattua Venäjän miestä.
Puna-armeijan hitaasti hr rräävä
tiedustelukone ristittiin ompelukoneeksi ja Laiskaksi Jaakoksi. Se teki kuvauslento.fa joka päirä.

Harhauttaminen mielessä rakennettiin valeasema muutaman
sadan metrin päähän tien toiselle
puolelle. Kelohongista pätkittiin
neljä putken tapaista, pahvista kil-

Sanoin viime
viikolla Tukholmas-

s2, ettd ette

voisi
enää huonommin
pelata. Valitan
erehdyin...

Yahvassa

kansiossa
Tämän {-e-hden helttomuhtet ctvat tc:.ti vctnhbaa
Luett«vaa, ja" niide,n p«tti.in ctn hi..itrttoLtnvcta"
pa.t-ata aina utLdel!-e.eu. Ko.nSct tai.tt.eliLe,hden v etttaanLct vct.Lt-t-ct ctleva dcthumznttLaineilto lzannattcLct tii.L[-4ttätt mqöt ten
ft i.r f ,'t in({ i.\ 0l «1r'r'rr lrrchi t.

akz"r2,4"-*-

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

Hinta 18 mk/kpl
(+_

15

postitus- ja käsittelykulut 7,20 mk/1 kpt, 8,TO mk/ 2 kpt,
mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA, POSTITA HETI.
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ja rikkoutuneista kärrvistä pvö

Mannertenvälisten ohjusten laukaisukeskus. Päilystävä kenraali lähtee kaljalle
jättäen kersantin paikalle

nit. Huolirnlrton nlrlrrttiointi jlr trrrpeestu vrirklittv rnichist<j triyclcnsi-

vartioon.
Kanttiinissa kuluu aikaa

vät vielti taicletcosta, .joka katrenrpaa näytti oikealta tykkipatteriltl.
Laiska-.luakko teki lentonsa -ju
jäätiin odottelemaan. Tunnin ku-

vähän enemmän kuin oli
tarkoitus. Palatessaan kenraali huomaa kauhukseen

luttua valeasema sai sellaisen ryöpytyksen, että koko ympäristö
muuttui kynnöspelloksi. Vielä sa-

kersantin nukahtaneen lauHaluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.

mana päivänä vihollisen radio tiesi,
että voittamaton puna-armeija on

kaisupöydän ääreen siten
että kyynärpää painaa pa-

ria nastaa.
Herätetty kersantti vapisee kauhusta. Kenraali

-

vet

tuhonnut suomalaisen rosvokop
lan tykistöpatterin Sallan rintamal|a...

Valeasema oli helppo koota uudestaan. Patterimme sai olla rauhassa, mutta tien toiselle puolelle
satoi yhä rautaajoka päivä. Tyhjältr
le suoalucellc.

rientää tarkastamaan satel-

liittikuvaa ja virkahtaa sitten synkästi:
No niin
siinä meni
ja
Lontoo
meni Pariisi...
Ilpo khtinen. Kuusankoski

=

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

Etunimi

(Jso[e

Puh

POStrnumero

Postrlormrparkl(a

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 1 2. 1 983 saakka.
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EINO MUSTAMO

Talvisodan alku oli rauhan miehille vaikeaa
ja sekavaa.
Onneksi hyökkääjä oli yhtä osaamaton.
Vähitellen tosi soturit alkoivat erottua
muista.
Sitten vain tapeltiin.

sumies toisen

juuri vilahtaessa suo-

jaan.
yksi ve- Nyt siellä on ainakin
näläinen. totesin Tammivuorelle.
Samassa alkoi Klemetin kyliistä
kuulua venäläisiä komentosanoja.

TAPPELU ALKAA
Käännyimme lumikuopissa ympä-

ja

ri. Venäläiset liikehtivät Klemetin

ja

sen reunametsikössä.

Petäiä-

tätä ihmettelin selitti johtajamme

pellolla

SIINÄ SE ON!

Asemamme mäen alla osoittautui
kehnoksi tähän suuntaan taistelta-

linja-autoilla Kuhmon kirkolta
Hotakan ticnhaaraan. Siitä alkoi
vaivalloinen hiihtomarssi. jonka

Äkkiä aukeni etccmme aava suo.ia
hevoskolonna matkaa oikealle meidän suuntamme poikki.

r'änrikki Ecrz Tam mivuori, että kun
rykmentti iskee tiellä olevan vihollisen kimppuun, saattaa osa siitä
pvrkiä takaisin itään. Nämä kaverit me tuhoamme suolle. Kun kyselin. mitä joukkoja on selkämme
takana suunta itään. sain melkoi-

siis länteen.

seksi hämmästyksekseni kuulla, et-

ILTAPIMEALLA

7. 12. 1939 pa-

taljoonammc IILIJR 25:n kir'ääri-

komppaniat kelkottiin vähitellen

päämäärästä meillä sotamiestasolla ci ollut vähäisintäkään aavistusta. Hiljaa vain käskettiin olla. koska vihollinen on lähcllä.
Hotakanvaaran taloissa kevennettiin kantamuksia. Minuu sc ei

paljon auttanut. sillä l-l tä)ttä konepistoolin lipasta merkitsi jo 26
päälle
kilon painoa
- siihen vielä
aseen neljä kiloa. Tuo paino piti
kvllä miehcn maassa kiinni.

Hiihdettiin koko loppuyö ja
puolet seuraavasta päivästäkin.
Reitti kulki Salmivaaran. Kanki-
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vaaran, Micronahon

lammin kautta Klemettiin.

sen keskellä pieni lampi. Sen taka-

nr teki

Edcssämme oli tie ja kolonna oli

tei siellä ole ketän!

essa.

Tammi,,uori käski minun men-

nä

etuvasemmalla aivan pellon

reunassa olevalle kukkulalle ja estää vihollisen pääsy edessä olevaan
pusikkoon. Mukaani tuli sotamies
Saas t amoincn kivääreineen.

Emme ehtineet häiritä kulkijoita
emmekä paljastaneet itseämme.

siis varmaa. että
viimeinenkin venäläinen on jo vael-

Koko YH:n ajan olin kantanut
konepistoolia ampumatta sillä kertaakaan. Nyt kuulin sen äänen en-

.loukkuecmme. 9.Komppanian
I.loukkue, kaanoi tästä vasemmallc muiden jatkaessa suoraan. Tulimme tielle suon itälaidassa.

tanut Suomeen? kysäisin.

simmäisen kerranl Aseen pehmeä

mittäin pistoolin laukaus ja hetisen
päälle kivääritulta.

ascmiin itään päin kohoavan rinteen alle
suunta länte'enl Kun

Rvntäsimme suurten kuusten
toiselle puolelle. Siellä makasi hevosineen kaatunut venäläinen rat-

vihollisenl

Ihmeekseni joukkuc ascttui

-

Onko

nu

Aivan viereltämme kuului ni-

särinä miellytti jotenkin korvaani.
Venäläisetkin ampuivat hurjasti,
mutta kun he olivat ylhäällä mäellä, meni heidän tulensa ylitsemme.
Meidän sijastamme sen saivat silmilleen pataljoonamme muut

s
.]*
.*
t"

Vaelletaan kaamoksessa

''lk',

On tultu Kuhmon maisemiin

komppaniat, jotka olivat takanamme. Ne ryhtyivät vastaamaan
tuleen tietämättä meidän olevan
välissä. Olimme kahden tulen vä-

puivat meitä ja vihollisia pataljoonan komppaniat!

Olihan tilanne!
Aloimme huutaa taakse kuin
Jukolan veljekset Hiidenkivellä.

lissä.

Taistelulähetti ei pässyt liikkeelle, joten Tammiwori läksi itse toi-

piti pitää vanjoja matalana ampumalla sen kun kerkesi.
Samalla

Sitten kuului takaa

mittamaan asiaa.
Venäläiset kunnioittivat kone-

rahinaa.

Komppaniamme päällikkö luut-

pistoolini tulta eivätkä meidän

nantti Lahtisieltä tuli ryömien metsäojaa myöten.

kohdallamme tulleet aivan lähelle.
Molemmilla siwilla he sen sijaan
painuivat jo ohitse.
Kävi ilmi karmea tosiasia:joukkue oli lähtenyt taakse johtajansa

Mikä on tilanne? Mitä

-

te

huudatte? hän huohotti.
No kun edessäja molemmilla

-

sivuilla

perässä!

HANKALAT PAIKAT

on niin

-

Niin on, totesi kelpo luut-

- Minäpä haen koko
komppanian tänne! Olette kovia
poikia, mutta älkää tapattako itseänne ennen komppanian tuloa!
Ja ihme ja kumma: suon takaa
rynnivät paikalle kaikki kolme
nanttimme.

komppaniaa. Ne lakaisivat ohitja saman tien Klemetin kylän läpi sen itälaitaan saakka.
pojat sotineetl
- Hyvin olette
huusi luutnantti meille ohi juostessemme

saan.

Mutta juosten vallattu kylä jou-

mahdottomasti
vanjoja ja toiset ampuvat selkän,

duttiin jättämään yhtä rivakasti:

yritin selittää.

vat niiden

-

Vanjat tapetaan kaikki! uhosi

Me kaksi urhoa olimme venäläis-

luutnantti.

ten muodostaman hevosenkengän
sisällä. Sen avoimelta sivulta am-

kolmelle miehelle..., epäilin.

-

Niitä on aika paljon meille

venäläisten panssarivaunut antoi-

ruokailusta

J

q.'

toista

MUUTAMTA PÄIVIÄ
MYöHEMMtN
Illalla 13.12.39 pataljoonamme

*,4&'By *

saapui Hotakan tienhaaran maastoon. Sanottiin. että venäläinen divisioona
54.D
on lähestymässä Rastista päin. Kosketus vi-

-T

k :'ft
\

- jo
oli kulunut

- Pitäisi lähteä partioon, selvitti
ryhmämme johtala Heikki Aurasmoq.

Ihmettelin vähän koko touhua
nimittäin herätessäni kasas-sa olin
pohjimmaisena! Miehet olivat
yön vanioissa vaihtaneet paikkaa.

Puoli joukkuetta oli

lähdössä

taistelupartioon joukkueen varajohtajan kersantti lauri Paanasen
johdolla. Tavoitteena oli Kankivaara, joka oli otettava haltuun.
Sieltä käsin oli partioitava erämaaalueella Hotakanvaaran suuntaan
ettei vihollinen päiisisi Hotakan
-itäpuolitse
kiertämään Hotakanvaaran tienhaaran maastossa taistelevan pataljoonan selkään.
Pimeässä saavuimme Kankivaaraan. Rakennukset oli yöllä poltetru eikä vihollista näkynyt.

vuorokautta.

§w.,.

't,
'.;.

suhteen aseettomille

miehille verrattomat juoksuhalut!
Illan pimetessä hiihtelimme takaisin majapaikoille. Olimme nälkäisiä ja väsyneitä
viimeisestä

Aamulla heräsin ravisteluun.

-

tykseen.

Hiihtelimme Kankivaaran ja
Hotakanvaaran välimaastoa. Vi-

ryhmityksestä ole tällä hetkellä tietoja.
Asetimme tarpeelliset varmistukset
majoituimme kahteen

hollista ei näkynyt eikä kuulunut.
Puolen päivän jälkeen alkoivat
taistelun äänet siirtyä pohjoiseen.
Oliko pataljoonamme joutunut

Hotakanvaaran taloon.

peräytymään?

ja

Kirjoittaja
(oikealla) ja vääpeli
Jalmari Vainio
paraatissa
talvisodan
jälkeen

Aamuhämärissä alkoi Hotakan
suunnalta kuulua taistelun'äÄniä.
Meteli kiihtyi kiihtymistään.
Venäläinen tykistökin osallistui yri-

on katkennut eikä sen

holliseen

*.'r

-

ILMAN KARTTAA
KORVESSA

Pääsin

kuulovartiosta kello 24.00 ja yritin
tupaan nukkumaan. l^attia-alaa ei

Äänet siirtyivät yhä kauemmas
ja pimeän tullessa äkkiä loppuivat

tavattomassa ahtaudessa ollut riittänlt läheskään kaikille. vaan miehiä makasi päällekkäin. Väsyneenä
heittäydyin päällimmäiseksi melko
korkeaan kuorsaavaan mieska-

kokonaan. Hiljaisuus oli hiiskuma-

saan.

ton.

Katsoimme tehtävämme päättyneen ja päätimme suunnistaa
omien [uo. Koska Hotakanvaara
oli vihollisella, päätimme yrittää
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Hankalat paikat

erämaan halki Hotakan luoteispuolitse Hotakanvaaran-Jyrkiin-

po.jat.

kosken tielle.

vistettu pataljoona hy0kkiiä Hota-

Kantaa

ei ollut.

Kornpassin

avulla yritimme pitää suLrnnillccn

-

-

Aan.rulla kello 07.00 vah-

Mitri lie "Hotakka"

a!atcllut

asian .johdosta...

Pimeältä eteneminen oli hankalaa. Emme saaneet selvää tulipalojen sijainnista vaan suunnistimme
harhaan. Lopulta huomasimme.
että olimme jatkuvasti kaartaneet

OMAT JA VIHOLLISET
SEKAISIN

liikaa oikealle. Lopulta päiitinrme

Aamulla hiihtelimme pataljoonan
komentajan teltalle. Enurginen ja

ottaa suunnan suori.ran poh joisccn.

kiroisa kapteeni Somppu

jolloin meidän olisi pakko tulla

riemastui suuresti tulostanrme .ja
kiitteli neuvokkuuttamme, kun

Kuhmon-Nurmeksen maantielle

taistelussa.

Jotakin hauskaakin oli sattunut.
Erään komppanian komentoteltta oli jäänyt viholtiselle. Pojat

soittivat linjalta sieltä olevaan puhelimeen. Suomea murtava ääni
vastasi "halloo".
jat.-

Onko Hotakka? kys-,-ivät po-

puhelimes- On, Hotakka itse
sa, kuului hiukan murteellinen vastaus.

412

Annetaan vielä venäläisille

-

pieni muistutus...

kan-Rastin välille.

oikeaa suuntaa.

tai siltä poikkeavalle Jyrkän tielle.
Osuimme O.ialan taloon. jonne
oli juuri saapunut pataljoonamme
7. Komppanian joukkue kenttävartioksi. Talossa oli suuri tupa.ja runsaasti ruokaa. Kävimme taloksi.
söimme ja panimme maata.
Kuulimme. että moni tuttu kaveri oli kaatunut Hotakanvaaran

maan suon reunaan aikoen vetää
siihen koko .joukkueen.

Täällä n.rajuri Susi. keksir.'rit

VARS!NAINEN
PIKATAIVAL
Joukkue ei kuitenkaan enää ehtiny asemiin. Vanjat seurasivat nimittäin tiiviisti kovasti meluten.
Hätää on kuitenkin monenlaista: kaverini Kinnunen alkoi nimittäin äkkiä päästellä housunkannattimiaan toimitellakseen yksityis-

So lonmics

olimme selvinnect ehjin nahoin vihollisen selustasta. Juotulmme.ia
syötyämme pääsimme vielä tvhjään telttaan «rrkulle. Ojalan tuvasta emme tulleet mirään maininneeksi...

Päivemmällä kapteeni herätteli
meidät ja käski hiihdellä omaan
komppaniaamme. joka viivl.tti vihollista Hotakanvaaran ja Jyrkänkosken välillä. Joukkueemme toinen puolikas oli reservinäja teltassa nukkumassa tien itäpuolella.
Tcltalle saapuessamme pärähti
sen takaa soimaan "lelrypyssy".

venäläinen pikakivääri. Partio
maastoutui ennätvsvauhtia ja antoi
aseittensa svlkeä vastaan.
Tammivuori tuli teltasta silmiään hieroen.
Venäläiset olivat kienäneet

asioitaan.
Solmu Salonmies, lll/JR 25:n komentaia

komppanian asemat

ja

yrittivät

niiden takana tielle. mutta osuivat
vahingossa meihin. Ilman meidän
paniotamme olisi teltassa nukkuvan puolijoukkueen käyny kalpaten.
Samassa paikalte hiihteli komp
panianpäällikön lähetti ja toi kiiskyn vetäytymisestä Jyrkänkosken
taakse. Maantielle ei saanut mennä. koska siellä isännöivät linjan
läpi murtautuneet vihollisen pans-

-

Äh

Ryssä

helkkarissa. sähisin.

on ihan kintereillä!

on pakko. totesi
- Mutta kun
Kinnunen ja kyryristyi saman tien.

-AikaNooliåkkiä
kuitenkin

sitten...
lopussa, sillä

vanjan pikakivääri alkoi

Päristä

saman tien. KonePistoolini vaimensi päristelijän. mutta se ei tilannetta pelastanut, sillä koko suon
reuna vilisi tummia hahmoja.
Minulla riitti töitä! AmPumisen
Iomassa vilkaisin Kinnuseen. Mies
makasi hangessa ja yritti epätoivoi-

sarivaunut.

sesti kiskoa housujaan Ylös.

Vetäydyttiin. Vänrikki Tammivuori hiihteli jonon hännillä, jossa

huusi

minun lisäkseni sauvoi myös muu-

an sotamies Kinnunen.
Jyrkänkosken järven eteläpuolella hän käski meidät varmista-

-

Samassa

-

jo

tuli lähetti takaa ja

kaukaa:

Tulkaa äkkiä Pois! Joukkue

ei tule enää tänne asemiin.
painua ja nopeasti! huu- Ala
sin Kinnuselle.

Tämä oli saanut housunsa aina-

kin viiliaikaisesti järjestykseen ja
hyppiisi suksilleen. Pusikko lakoili
miehen painuessa taaksepäin.
Minä jäin vielä hetkeksi ampumaan, kun oli niin hyviä maaleja
aivan lähieäisyydellä. Ammuin
lippaan tyhjäksi, vaihdoin äyden,
surautin sitä kokeeksi ja aloin lap
paa Kinnusen perän.
Jouduimme hiihtämiiän Jyrkänkosken järven yli. Viereisellä
tiellä rymisteli vanjan tankki.
Juuri kun vaunuoli tulossa sillalle riijäyttivät pioneerit sen ilmaan.
Vaunu pysähtyi, sen tomi alkoi

sekin pysiihtyi ja ajoi hetken kuluttua pois.

Sitten astui esiin lumipukuinen
mies ja hänen perässään väkeä neli-

jonossa, manttelit päällä ja rotanhäntäpistimet pystyssä. Kohdallamme joukko pysähtyi ja johtaja
alkoi tutkia jälkiämme.
Katseet kääntyivät jo meihin
päin.

Silloin laukesi Tammivuoren kivääri. Siihen yhtyivät kaikki joukkueen aseet, kiväärit, pikakiväärit
ja minun ainokainen konepistoolini.

osoitti meihin päin. Seuraavalla se-

Nelijono lakosi kasaan. Yksikään ei ennättänlt eikä yrittäny.tkään hypätä sivuun suojaan. Tuli

kunnilla se alkoi ampua meitä.

hiljaista.

Matkaa oli vain parisensataa met-

HttHTÄJÄ VOTTTAA
TOSSUM!EHEN
Pojat aikoivat lähteä evakuoi-

pyöriä

ja

hetken kuluttua tykki

riä.

Syöksyimme eteenpäin rinnak-

kain kumpikin omaa latuamme.
,rikkiä Kinnunen jäi jälkeen.
Vilkaisin taakseni.
Näky oli uskomaton: miehen
kaikki housut, ehkä yhteensä puolisen tusinaa, olivat menon kiivaudessa pudonneet kinttuihin! Nyt
urho lykki kyyryssä tasatahtia kinttukarvat pakkasessa mahtavasti

pörhöllään.

Kaiken kurjuuden keskelläkin
nauroin äjineen.
Niin nauroivat myös rannalla
odottelevat kaverit.

maan, mutta vänrikki kielsi. Se olikin järkevää, sillä samasta suunnasta alkoi lappaa lisää venäläisiä.
He olivat kai kuulleet laukaukset,

sillä porukka tuli juosten ketjussa
päin.

Vaihdoimme äkkiä suuntaa.

Avasimme tulen ja irtauduimme
sen turvin viereiselle suolle.
Laskettelin jälleen viimeisenä.

TULIYLLÄKKö
Partioon, partioon!
- Vänrikki Tammivuori, joka oli
jo ehtinyt saada mainetta taistelija-

na, herätteli meitä

seuraavana

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
1

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

TILAUSHINNAT

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

Kotimaahan 12 kk 125 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

ryhmä r,anjoja, jotka yrittivät saada meidät pussiin. Painettiin kil-

Laskin rinnettä kaikin voimin
lykkien. Aivan mäen alla, suon
reunassa. sauvan sompa tantui johonkin juurakkoon. Olin kaatua
aivan naapureiden eteen, mutta
onneksi sain säilvtettyä tasapaino-

ni. Sauva jäi soia§aaliiksi. Luodit

fl

Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:

E Peruutan
/- '198
alkaneen tilaukseni.
E Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
- taisteli -lehden
E Tilaan Kansa
kk:ksi, alkaen
/n Olen jatkotilaa.la. E Olen uusi tilaaja.

vinkuivat korvissa. mutta

juoksusta ammuttuina osuneet.
Pai-

Jakeluosoite

meydessä kierrettiin Jyrkänkosken

nuimme metsässä eteenpäin linjaa

Postinumero

järven itäpuolitse nyt naapurin hallussa olevaan erämaahan.
Tultiin lopulta eiliselle tielle ja
todettiin siinä runsaasti uusia jälkiä. Sopivan selänteen påälle aivan
maantien varteen käytiin asemiin
odottelemaan vihollista.
Kohta alkoi Hotakanvaarasta
päin kuulua panssarin mörinä ja
itse masinakin ilmestyi näkyviin. Se
pysähtyi edessämme olevaan pie-

myöten. Vanjat tulivat

neen painanteeseen.

Huomasiko ryötti meidän jälkemme?

Vaunu kuitenkin kaasunija ajoi
pois. Sen perässä tuli toinen, joka

ne lähtivät.

ei enää tuntunut tekevän aukealle.

Odoteltiin koko päivä. Oli kylmä ja nälkä. Lopulta molemmat
kylliistyivät ja lähtivät taholleen.

kiitti

-

Sukunimi

1

98

-

Etunimi

Puh.

Postitoimipaikka

perässä.

mutta huonolla onnella, sillä järjestimme heille jälleen yllätyksen.
Mutta väkeä riitti takaa-ajoon!
He hylkäsivät linjan ja suuntasivat
valtavia porukoita metsän kautta.
Kiersimme suon taakse odottamaan, mutta Venäjän miehen mieli

Komentaja

J

PAI.VETTIKORTTI

Joukkueen voimalla lähdettiin
naapurin puolelle. Sakeassa pi-

Peräänhän

'6

E Osallistun

aamuna.

eivät

:6
a
:6
6
6

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventäväl vaihtoehdot)

Vasemmalla puolellani juoksi

paa.

ENSTMMÄINEN

PATVETUI(ORTTI

porukkaa

"suurenmoisesta suorituksesta".

Aloimme oppia nämä hom-

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoiie:
Uusr

jakeluosoite

Postinumero

-/lPostitoimipaikka

alkaen:

198
I Puh

-

-
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URHO JUNNO

Ilomantsin suunnan puolustus oli
talvisodan aikana luotava lähes tyhjästä.
Tolvajärven suunnalla taistellut
Polkupyöräpataljo ona 7 vaikutti
tilanteeseen ratkaisevasti.
Kovat miehet pantiin kärkeen. Sissien
jälki oli veristä.
Taakse jäi palava kylå

Korrppania lähti etenemään.

TALVISOTANI taistelin Polku-

niamme siirrettiin sinne avuksi

sär.ri.

pvöräpatal.ioona 7:n

Komppani-

20. 12. 39. Autokuletuksin matka-

Aluksi oli meitä vain kaksi eril-

simme Ilomantsin kirkonkrlän
kautta Oinaansalmen Petkelnie-

Piilrllikkii :lurpui ltt,rkseni ntukanaan vänrikit Tanmtiwori. Lvohcrrunatr .izr Hcikkincn. Kcrroin

.1.

assa.

listä pataljoonaa venäläistä divisioonaa vastassa. Ylivoima pakotti
meidät peräyrvmään epätoivoisesti

taistellen. Ensimmäisen kerran
jouduimme tuleen Suojärven Suvilahden seuduilla. sitten Aittojoella,
Ägläjärvellä ja Tolvajärvellä.
Tässä vaiheessa saatiin paikalle
lisävoimia ja tykistöäkin. Saimme
levätä parisen luorokautta Tolvajärven kylän länsipuolella. Sitten
oli joukkomme taas teräkunnossa.

Hyökkäyksemme Tolvajärven
Kotisaareen epäonnistui. Vihollinen oli joka suhteessa täysin ylivoimainen. Tåissä 8. 12. 1939 kello
22.00 alkaneessa yöllisessä yrityksessä kaatui muiden mukana pataljoonamme komentaja kapteeni
Ravmond Ericssor. Tämän jälkeen

pataljoona oli mukana vielä monessa kovassa koetuksessa Tolva-

meen. jonne saaluinrnre 22. 12.
Saimme heti tehtaviikserrrrte
hyajkätä vli Oinaansalmen ja katkaista maantie vihollisen takaa.
Vihollinen oli asemissa sahren takana.

l

Suorsa järlesti

konrppanian ketjuunia kun toisella sivustalla hr'ökkäävän porukan
kanssa sovittlr aika oli täysi lähdet-

tiirr

eteerrpriin. PäJllikkii rntoi
merkin valopistoolilla.

ensimmäisenä tunnusteli jana I ksin
salmen vli. Pikakivääri oli valrniina
asemissa suojatakseen l,rity-stiini.
Aavaa maastoa oli edessii parisensi.ltilu metriä. Lunta oli viitiserrtoista senttiä ja kuu paisoi. Kcllo

Polkupyoräpataljoona 7rn komentaja
kapteeni Baymond Ericsson kaatui Tolvajäruellä 9. 12 1939

oli

Alettiin edetJ vihollisen

asemia

kohti. Maasto oli harvaa

pientä

selin rrinuun. kasr,ot kLnrtamoon

nretsikkijii ja nousi loivasti viholliseen pain. Prrisensataa metriii pliäsimrre eteenpäin kaikessa rauhas-

Llrhtiessrini liikkeelle kour:ri:i
ääretön pelko svdänalaa. Olin

piiin. \irirtti

sA.

varma. että menossa olivat cliimiini
viimeiset minuutit. Joka hetki odo-

lniL's potllpasi pYSt\'\'n. samalla
hctkc-l[i olin kuitcnkin .jo kiinni

tulitus.

tin laukausta
vihollisen tiil,tf i
nähdä minut -kirkkaassa kuuta-

hiincn kii riririssririn. .joke .liiikin
n.rinulle. Mics rrijliihti .jotakin .ja
lähti juokscmlan polkua pitkir-r

neen ke(aan läpi ketjun.

22.30.

AVUKSI
ILOMANTSIIN
Ilomantsin suunnalla oli tilanne
kehittynyt vaaralliseksi. Komppa-

.jen välissä.

414

Niin tclrtiin.

Komppaniarnrne päällikkö oii
kornctti .§rrar:rrr. Hlin llihctti nrinLrt

mossa. Kuitenkin vmmärsin. että
jonkun oli oltava ensimmäinen ja
jatkoin eteenpäin.
Pää.sin metsänreunaan.
Kurrsr'ntuppurlrn taklnl istui

järven aluee[[a.

heillc vähäiset tietoni.
Kun on kerran asialle lähdetn. -niin eikiihJn hr ökätii rvsär tetä.
trrrrrnlrili SLrorslr.

mies harujen päällä kivääri .ialkopistin kivärissii. Hän oli

sritkiiri.
"'rilintär'ärr
Kuullessaan varovaiset askeleeni

Sittcn nir ähti \ ilstirirn hirvittiivii

-

Eteerrpliinl hrrudettiin mo-

Kriskl'ä toteltiin

-

edettiin

r'"'iimien .ia vrililLi svöksiihdellen.

mctsririn.

Murrturniu peslikkeitli :uatiin

Polurr vicrcssri oli puhelin johtrila. .joita vctclin puLrkollani poikki.

haltuun.

.io

Sillcn :r\luin :rrrke:rrr rerrrrlurrr.jlr
annoin nrcrkin omille hcilautta-

Sittcn kuului läpi ketiun huuto:
haa- Komppanianpäällikkci
roittunut.
rinrikki Tammivuori

nralla ki','iiiirc' jri molemnrissa kiisis-

johtua

!

.{

Eteneminen pysähty.

Haavoittuneita

oli

paljon ja

kuusi miestä oli kaatunut.
Tammiwori antoi käskyn, että
haavoittuneet oli otettava mukaan
ja irtauduttava vihollisesta.
Se oli helpommin sanottu kuin

fr tt"i

[,i

til
a I*

tg
ari

-.,t

.

_

ti:

rd
7

§;
-r.

tehty.

Vihollisen tulitus jatkui mur-

I

haavana. Emme saaneet kaatuneita mukaan, vaan he jäivät paikalle

koko sodan ajaksi.

Lähimmät

miehet ottivat joiltakin kellot lähetetäväksi lähiomaisille.

rye

w

SISSTNÄ

ONTROVAARAN
PUOLESSA

.{

kr

Pataljoonamme siirtyi 4. 1.40 sissi-

tehtäviin Haapavaaraan, joka oli
pieni parin talon kylä vihollisen

se-

lustassa kahdeksan kilometrin

Jouluaattona olin sattunut saamaan lahjaksi hyvät huopasaap
paat. TZistä sWStä olin aina valmis
partioon heti kun olin saanut hiu-

johqaville teille ja vihollisen hallussa

oleviin kyliin, joissa majaili runsaasti joukkoja.

kan levätyksi edellisen reissun

Pataljoonamme sissitoiminra

ISKETT!!N KY]åÄN

\'i-

hollisen kimpussa hääräili jatkuvasti viisi tai kuusi partiotajajokainen niistä iski tarkoitettuun koh-

Tammikuun 16. påivän aamulla
Tammiwori alkoi taas koota porukkaa: hän itse lähtijohtamaan ja
tarvitsi joukkoon 14 mieslä, mieluiten vapaaehtoisia. Olin valmis läh-

teeseen.

Srta ylr' Oinaansalmen taistelumaastoa

temäån mukaan.

varmistustoimet olivat vähäiset:

Reppuihin pakattiin sissimuonaa, mukaan otettiin mahdolli-

Yön pimeydessä hiihdeltiin vihollisen

kylän. uskaliain

simman monta

mies heitti pa-

lopommin sisään rakennuksen ikkunasta

ja toiset suolasivat

oli

muutama

tuvilla lähdettiin

hiihtelemään

i'r.sumattomien hiljaisten erämaiden

halki päämääränä

Ontrovaaran

kylä. iossa l.Komppanian panio
oli pari päivää aikaisemmin todennut majailevan vahvoia vihollisvoimia. Tuon partion tekemä valmis latu helpotti suuresti matkan-

il-

ponnistettava voimansa ää-

tekoa.

Yöllå kolmcn maissa pysähdy-

rimmilleen. Toiminnassa meillä oli
täydellinen aloite ja onnistuimme
säännöllisesti yllättämään viholli-

tiin autiotaloon parin

*
1
!'

sen.

Varusteet tuottivat vaikeuksia.
Monilla miehillä oli vain kumiteräsaappaat eikä varpaiden järyminen ollut harvinaista.
Myöhemmin venäläiset oppivat
järjestämään kylienså ympärille
vahvan vartioinnin: polkuja ilmestyi tähimetsiin ja öisin roihusivat
alueella kymmenet nuotiot, joiden
ympärillä vartiomiehet lämmittelivät.

konepistoolia,

pikakivärija rutosti pat-

ruunoita. Sitten puolenpäivän seu-

alueen

pikakivääreillä ja konepistooleilla.
Sitten häiv_vttiin kuin aaveet suksille ja paineltiin täyttä vauhtia valmiita latuja metsän kätköön.
Taaksejäi palava kylä.jonka roihu
värjiisi taivaan punaiseksi.
Touhu oli jännittävää ja mielenkiintoista. mutta rasittavaa. Useasti

jäljil-

tä. Sitten jaksoi taas parin ruorokauden urakan.

vihollisen kaikinpuoliseksi häirit-

Ensialkuun oli toiminta varsin
yksinkertaista, koska venäläisten

,Y,

Vihollisen seluslassa

päässä maantiesfä. Majoituimme
autioihin taloihin ja aloitimme heti
partioinnin Oinaansalmelta itään

semiseksi oli erittäin tehokasta.

I

kilometrin

päähän Ontrovaarasta. Keiteltiin
kahvit ja svötiin. Sitten suunniteltiin hyökkäys.joka oli tarkoitus toteuttaa päivän valjetessa.

Partio jaettiin kahteen osaan,

jotka avaisivat tulen

yhtriaikaa.

Tarkistettiin kellot ja jaettiin tarkasti kohteet. Sitten lähdettiin Iähestvmään kylää lopuksi hiihdellen

pahoja umpikuiia.

Oinaansalmen silta on räjäytetty

Maantien vieressä oli useita taloja lähekkäin. Nuotioita roihusi vie\:.r-^r,r, rivieressä ja niiden ympärillä pyo-

415

lskimme Ontrovocftron

4. Mitii tarkoitti

lyhenne

VT-asema?

5. Mikii joukko oli

lento-

osasto Kuhlmoy?

6. Mikii oli kenraoliluutnontti Lennart Oeschin
tehtiivii kesiillii

kiperää
kysymystä

7. Mitkii ponssorintoyjunto-oseet kykeniviit kipöisemiiiin veniiltiisten vakiovounujen Klimin

l. Mitii tarkoini tuisessa
moailmansodossa kiisite

"Kukaan ei ammu ennen kuin annan luvan!"

riskcli .joukko sotureita Lirlntittclcrniisrä. Sor ittrin. r:ttli korrepisloolirniehet ampuvat nuotioillc ja
pikakiväärimiehet ralojen liipi.
Tuli rävrlhti nrolenrrnilta puolilta kvliiä sur-rnnitellulla tavalla ja
miiäriiaikana. KvLissri alkoi liike-fa
metcli. r-nutta rre olintrne.jo suksilla
.ja painuin-rnte hr,r,ää r,aulttia takai:in samlrir latul errtiscllc rnlr.jirplrikalle. Päätintntc pitiiä pienen tauon

cnnen kotirrutkaa .ja svoclii loput
evliä1. Tantntivuori ntiiäriisi ukrs

parivartion.

VERINEN PÄÄTÖS

ti

Punt sai kuulan otsalnsrr.ju

[irikintärnics huarrrittui niin pahlr:ti. cttä kuoli tulonlrtkallir. \tLru-

tilnrat lie\'aisti huuvttittur.rcst kr kcrrirlit tekcrrrJlin tlrir:rlllr,rrlrirt rr'irnir.r.

'l'aistelu

.jatkLri tuntikaupallrr r i-

\liholliskontppaniln.jrilkipriri oli priiissvt suojautLlntitin
nretsiirn.la \'ritti sicltli koukrrru .ivustaltntnle. HLrornasintrtrc krritcnkin r ritr kscn .ja puolenkr ntmcnti nreiktilliistti vritti vu()n)\-

944

Sotkan

19&

8. Miten

eversti AdoA
Ehrnroothin nimi liittyy kesiin 1944 taisteluihin?
9.

Mikd oli

10.

VKT-asema?

Heti Viipurin menetyk-

sen.jiilkeen Suomi tieduste-

li

Neuvostoliitolta rauhon-

ehtoia 21.6. 1944. Mitii

3. Kukr oli Leonid Alek- Neuvostoliitto
sondroyiti Govorov?

vostosi?

Vastaukset sivulla 429

i

tuli autiotalolle

ta hiihtlon kahina kuului sclvisti.

suan. Koko.joukon kunrl-11-rcct oli
vllt crinonlrisL.t. r'aIioIksikilllc trrr.

koitctut.
Ktx,11jj11 ktrrllrt jlr n)llln Pillr(.nl
\/ihollisctr ascct katkcttiin ltrntccn.
Ktt'ti Prrr,rr: rrrrrrrri: r ieliin lritt:r.ru.

Pltp,'tr'irl:r :tlr isi rttriilrr'rttrt'trrr.

arlr.r.rc kohti.

cttai nrciti.i

- Kukaan ei saa ar.r.rpua cr.rnerr
kuin annan luvan! ]'amrlivuorcn
hiljaa antama kriskv vrilitettiin ket.jussa nrichcltä toiscllc.
Vihollincn lJhcstr i Iihcstr rrristririn. Kun ltiihtoporukar-r krirki oli
va.jaan sadan metrin päässä aloi-

Pr

timrle

knnnaksello 9.-l 0. 6. I

panssorin kesiillö

l,rpr'tti rcrrlil:ir\tL't) \ililni)\llt.\ri-

Muutantat konr'pistoolinticltet ntcnivrit tutkinlran .iiiiillc .iririneitri \ ihollisirr. Sicltri liir tr i r htccn:ri -i-1
kitiltLiltttllil. i,,ist;r rrcli;i,,11 s1Ir.rg1..jta konrcissa rlrlkoisisstr trrrkci'-

viissä t.r.rr-rodossa kaikcssa raul.urssa
rncidän te keruiinlnte littuu use uti-

Karjalan

jo

tlurn ventiliiistcn sivustalrr.r. \,lct:li.sri svntr kiivas tulitaistr-lu. .jokrr

kuuluu hiihtoriäniri.
- Ladulta
Joka mies ulos .ja asentiin!
korrcnsi Tantr.nirtrori.

Sitten ihnestvi r.,ihollinen niikr.
viin: puhtrrisiirr lrrrnipukLrihin prrkeutunut konrppania hiihrcli tri-

hfikkäystäiin

sa tulcen.

n'ksct.
Taistelu vaikcni sittcn i rihitclle.n.

piencn .län,t-rr Ili.
Jäällä ei .",icLi nrikvnrr kctiiain. nrut-

2. Millaisella tulivoimallu
veniiliiiset tukivat suuy-

holliscn aina silloin trilliiin vastatc:-

Heti kohta sviiksvi toinen vaniomiehistä sisään .ja ilmoitti:

Kaikki painuivat asemiirr. Latu

"lYeljiis isku"?
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iiiljittrirtrt osirsto

rt11.1'1,-t',',, Rlr.i: r r

: r

t'l

ro|r

k

rr

krrrrlrri

rer rt t

i r

rr.

jokrt toinri vcna[iiscn I55. t)irisi( x )llitll irltlcellil stl( )t)tit liti\t\'n \i\\icn
takla-lriotchtlir issri.

Parin vuorokauclen krrluttrlr
läksirnrne ItilkL'llailn Kusti I)rrnrrr
ruur.r.risla

tointitcttavaksi Prhiiiiir-

Uudet lääketieteen hyväksymät KNOCHE alushousut eivät ole
ainoastaan erittäin mukavat pitää, vaan myös niiden käyttäminen
on helpompi ia ne antavat paremman tuen kuin vanhanaikaiset siteet, vyöt ja nahkaremmit. Ne ovat myös hygieenisempiä, koska ne
ovat pesunkestävät.
KNOCHEN uudet TYRÄ housut ovat tavallisten alushousulen näköiset eikä niitä huomata vaatteiden alta. Ne ovat 10 vuoden tutkimustyön tulos ja ne on kehitetty USA:ssa ja Saksassa odopedian
asiantuntijoiden ja lääkäreiden yhteistyönä. Niitten kiinteä tuki ja
nostokyky antavat mitä parhaimpia tuloksia aiheuttamatta pienintakään epämukavuutta. Suositellaan myös TYRAN ja muitten
vatsaleikkausten ;älkihoitoon, koska ne edistävät toipumista ja
estävät takaiskuja. Kymmeniä tuhansia potilaita (myös naisia)
maailman ympäri käyttää näitä,o nyt.
UUDET TYRAALUSHOUSUT SAATAVISSA KUUDESSA ERI
MALLISSA. Pyydä KNOCHE tukihousujen esite ja hintaluettelo.
''Taten saan sanoa Teilta tilaamtslani ja juuri sinne missa sitå laruitaan. Kitos
Teille .
tyrahousuista ensiksikin. eftä niissä on
ihan sopiva koka

ia toiseks pitåessä ne

t sel lat se n tu tval li s u u d en tunteen.
Hotava laakarinikn suosttteli ntiden pita-

antava

Kalevi Pelkonen, Sepänkylä

"Kaytettyäni muutaman viikon tilaamiani
tyra-housuja ilmoitan täten, eftä ne ovat
käytössä hyvat. tukevat ja kaikin puolin

tulcr.r komcnnon r.r-rukaan
rliväkälLi vhtcislaukauksclla.

\cn sillrkitriltilutillllt. \ilt)litn tir'n
toir.nrrre kuksi uhkiollistlt kailtuncil-

Vihollincrr vaslrsi rrluk:i kiir rrirrtuleen. mutta antpunlalla piku-

ta vihollisiltu sililtuilr ilscitil.
()nrilt k:liltunr'clt\it (rli\ilt \cnil-

''Knoche tyrä-housut ovat hyvät. Ne antavat todella hyvän tuen laajalle alueelle

tulta vastaan sair.nme scn r.,aikcnc-

liirsct kuljcttlrrrect p()i\. Ail:r:slr

maan. Vahinko oli.fo kuitenkin tapahtunut: pikakivriäriampu.ja Äir.r.

kai kukuan ollut kiirnrt.

Klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin voit sanella tilauksesi nauhalle
puh.921-391 000.

Kusti liirrvi

MAILMASTERS OY, pittaraentie 13 Kr,2031or

ti
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ei

kosklt
koskctr.urttolr.rurrlr. n

mistä. O/en siis taysin

tyttyväinen".
Annala. Visuvesi

Väinö

faito Takanen, Mahlu

Oso

§
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EINO POHJAMO

lll

Viimeinen
Ytirys
LOUHEEN

t
t

§,+
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Puroman Jalkaväkirykmentti 12 lähetettiin
Lakivaaraan selvittämään tilanne. Jänkäjääkärit antoivat jälleen kerran ratkaisevan
iskun.

Tapahtui sekin ihme, että korpisoturit hyökkåisivät panssarivaunujen tukemina!
Kuukauden sitkeiden taistelujen jälkeen voi
Puroma ilmoittaa esimiehilleen: "Lakivaara
on vallattu ja vihollinen tuhottu."
Painetaan panssareilla! Saksalainen tekniikka on tullut avuksi

APUA TULEE

Os.Malmin. Terho jäi Vahv.L/JR

Mutta samoihin aikoihin heille
saapui mvös hvvää sanomaa: lisää

53:n komenta.jaksi.
Kärki joukkona Puroman omasta rykmentistä saapui Pieni-Lakijärven eteläpuolelle aamuyöllä
22. I l. luutnantti Urho Paavilaisen

suomalaista voimaa

avuksil Tdmä

oli

on

tulossa

miellvuävää

kuultavaa. mutta samalla mieleen

meneltä Keravuoren pataljoonalle.

Heti

aamusta kävnnistyivät

toimet 2.1. ll. Kolmonen sitoutui
koko voimallaan kiinreään linjaan
600 metrin matkalle Picni-Laki jär-

len

itäpäästä etelään. Sen kenttä-

Kolmas komppania. Sen kaksi

i

joukkuetta vänrikkien Antti Puhakan .ia Tapio Mattilan johdolla sijoittivat kenttävartionsa kiilan lin-

r'ät Ykkijselle. Koko pataljoona oli
valmiina vastaiskuihin lähes jokaiseen suuntaan.

olikin retken rauhallisin.
Ei laukaustakaan.
Kulovalkean tavoin levisi heti

jan eteläpuolen jatkoksi torjuntaan
itään ja etelään.joista suunnista arveltiin vihollisen vrittävän saartoa.

Puoli klhdeksalta kokoontuivitt

aamuvarhaisclla tieto. että eversti
Puroman rykmentti on saapunut
JSp:n maastoon Lohilahtcen.
Divisioonan komentaja oli antanut Puroman tehtäväksi Lakijärven operaation päätökseen saattamisen lyömällä vihollisvoiman eli
7JR 758:n. .joka oli suljettu mottiin. Yhdellä pataljoonalla tuli sulkea Pinkosalmcn tie Iso-Lakijärven itäpään tasalla. pääisku oli
suunnattava mainitun järven länsipään suuntaan ja vihollisasemat
!yörytettävri etelään. Toiminnan
tuli alkaa seuraavana 23. päivänä.
.Io edellisiltana Puroma oli saapunut Os.Leppäkosken komentopaikalle ja ottanut komentoonsa

Varhaisina aamutunteina perus-

työntyi epäilys:
Ennättävätköhän ajoissa...?
-Vangin
puheista huolimatta seuraava jännityksellä odotettu päivä
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ti Puroma komentopaikkansa Lohilahden itäpään maastoon. Samoihin aikoihin olivat autot kiidättäneet Suurkarin pataljoonan lop

pu()sat Sintosen lahteen. josta

aniot .ja tiedustelutchtävät siirn i-

HYöKKÄYS ALKAA
Kerarr:oren komppaniat lähtöryhmitykseensä. Aluksi pataljoonan suuntajoukkueet pitivät kompassissa pohjoisluotccn lukcmia

Pieni-l-akijärven

lounaispuolen

joukko saapui pikamarssia Kol-

lammelle saakka. Sen. mv«ihemmin Karnaultilammcksi nimetvn.

mannen komppanian maastoon.

kohdalta erkani kukin patal.joonan

Iltapäivällä rahtautuivat 12
rykmentin III Pataljoonan. kap

komppania omalle uralleen.
Lammesta laskeva purolinja.

teeni Aito Kcravuorcn porukan,

hyökkäyksen lähtölinjaksi määrät-

taisteluosat rykmentin komentopaikan tienoolle.

ty. ylitettiin puoli

Suurkari antoi Ensimmäiselle
komppanialleen jatkuvan tiedustelutehtävän itään ja kaakkoon.

Puroma märäsi hyökkäystehtävän seuraavasta aamusta kvm-

kynrmeneltä.
aikaisemmin, koska saksalaiset olivat vön
aikana siirtäneet varmistukscnsa

puoli tuntia käskettyri

lännemrräksi.

Karnaattilammelta

suunnisti

luutnantti .luho Pokun johtama

Kahdeksikko länteen suojaten pa-

taljoonan eteläsilustan. Seitsikko
kometti Llrpo .fulkasen johtamana
jatkoi aluksi entisessä suunnassa
Kicstingin
Lakivaaran tieuran

-

ja käänsi siellä kulkunsa
länteen. Luutnantti Valfi'id Ellilcin
Yhdcksikön miehet ryhtyivät tunkeutumaan pohjoista kohti. Tien
tasalla he kääntyisivät itään sulkeakseen Lakiv:raran kannaksen ia
kylän yhtevdet länteen.
lähistölle

Puolen tunnin kuluttua kopistivat sadat saappaat Lakivaara
l.ohilahti-ticn vlitse. Vastaan huokui vain hiljaincn salon lrunrina.
Komppanioitten urilla oli r'älj;iä.
P:iiväkahdelta Kahdeksikko saa',.utti metsälinlan .ja heti sen länsi-

puolella töksähtir'ät kärkimiehet
kovassa kä1'tössli olleeseen rekitiehcn. vihollisen huoltotiehen.
Tr.illä

pliklllrr kaikuivat ensim-

rnäiset laukar-rkset. Vihollinen oli
varmistanut uransa. Lyhyen kahakan.lälkeen varmistusosasto lliötiin
hajalle.
Sen.jälkiä haravoidessa lännestä
ulkoi kuulua moottorin surinaa ja

pauketta. Pian nähtiinkin tankki
mövryämässä paikalle.
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Viimeiset taistelut

lll AK:n

ki. mutta sanoi voivansa tukea yrit\,stä hyris).ttämällä paria omaa
panssaria asemiensa takana vihollisten pelokkeeksi.
Jo edellisenä iltana oli kuusi sak-

salaista panssaria alistettu Div.
J:lle. Mutta niillä oli muassaan
Albert Puroma, jänkäjääkårien kova ko.
mentaja

Huudettiin panssarinrorjujia.
Myös jalkamiehiä alkoi näkyä
panssarin saattona. Nämä tulivat

toriutuiksi käsiasetulella.

Ennen
kuin pst-kiväärisrä ennätcttiin ampua laukaustakaan oli tankki hävinny näkösältä. Mennessään se

ampua pamautteli. Vähäinen osa
komppaniasta vauhkoutui hetkeksi. sillä tankki oli heille vielä omakolrtaisesti outo kokemus.
Päivännäkö valui pimeään. Etenemistä ei saatu käyntiin. Puroma
salli Seitsikon ja Kahdeksikon jäädä siloitlecn tilapäiseen puolustukseen. Aamulla jatketraisiin.
Keravuoren jänkä.jääkäreiden
saatua kosketuksen viholliseen hoputti Puroma myös kapteeni [.ep-

päkosken miehiä kuopistaan liikkeelle itään.

-

Ei pääse. ilmoitti Leppäkos-

Falkenhorstin esikunnan kummallinen käskr'. etteivät saa ajaa Lohilahteen ennen kuin alue on puhdistettu vihollisista! Etulinjan takana
ilmeisesti suostuivat

"hyrisemän",

kuten Leppäkoski oli ilmoirtanut.

TOIMINTA TIIVISTYY
Ellilän miesten erottua omille teilleen pohjoiseen liikkuivat he
vaikka vastusta ei edessä välittömästi tavanukaan
- varsin verkkaisesti. Puroma hoputti paranta-

maan vauhtia. sillä kaamosajan
näköaika hupeni joutuisasti ja Lakivaaran kannas oli saatava lännestäkin tukkoon.

Iltakolmelta Ellilä ilmoitti olevansa etelään laskevan puron kal-

taalla Lakivaarankylän länsipuc
letla. Hän arveli kuitenkin alivahl,uisen komppaniansa käyvän vähäksi seitsemänsataisen metrin
lohkon tukkeamiseksi. Keraruori

alueella marraskuun lopulla
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lähetti alistettuina olleista saksalai-

Vihollisen navakka vastaisku

sista 15 miestä ketjun jatkeeksi.
Niillä ruli pärjätä.

heitti rajamiehet takaisin. Kumpi-

Komppanioiden mvötä vetelivät
tykkimiehetkin yhteyksiään takivaaran laitamille. Kylään alkoi
suoltaa kranaatteja. Mvöhemmin
saadut vangit kertoivat suomalaisten tykkitulen olleen heikäläisille
tuhoisan: mm. pataljoonan esikun-

tapaiällikkö oli kaatunut.

Tänään tapahtui myös kiilan
alueella. Eilispäivän rauha oli tipotiessään. Heti aamusta iskivät tykistön.ia heitinten kranaatit sakeana kiilan asemiin.

Aamu§mmeneltä kaarteli lin-

jojen ulottuvilla vihollishävittäjä.
Sillä oli huono onni: l5l.lt.KKK:n
Sippolan konekivääri ampui vimmatusti ja osumien luoksi punalentäiän oli pakko laskeutua Isotakijärven jäälle. Koneen tuhon
täydensivät L/JR 53:n pst-miehet
kiväärillään. Kone hulmahti tuleen.

Päiväyhdeltätoista tuli kiilaan
Puroman käsky h),ökätä l-akivaaran kylään. 35.Rajakomppanian I
ja Il .loukkue lähtivät etenemään
molemmin puolin tietä.

kaan ei päässy eteenpäin.
Samaan aikaan ahdistettiin kiilaa jälleen myös idästä. Vihollisen
sitkeys riitti usean tunnin tuloksettomaan vritykseen.
Kranaatteja tippui kiilan alueelle

pitkin päivää tiheästi. Pataljoonan
heitinasemaan kohdistunut kranaattituli aiheutti korpraali Kuusc-

/ar kaatumisen ja kymmenen miehen haavoittumisen.

PAINETAAN
PANSSAREILLA
Palo.järven saatua suostutelluksi
Panssarivaunuosasto 40:n komentajan everstiluutnantti K. von Heim e nd a h I i n ohjaamaan divisioonalle
alistetut kuusi panssaria todelliseen
tulitaisteluun hyökkäyksen tueksi
saapuivat mainitut sotakoneet
24. I l. Iso-Lakijärven jäätä pitkin

puolelta päivin

Keravuoren
komppanioiden selustaan.
Vaille aamuvhdeksältä olivat
Keravuoren komppaniat lähteneet
liikkeelle länteen. Seitsikko Laki-

vaaran

-

Kiestingin tien etelä-
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puolta ja Kahdeksikko aivan Iso-

!
h
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I

Vasemmalla siivetlä koukkailivat

takijärven rantamaata.
Tunnin etenemisen jälkeen

omien panssarien tulta varoen Helteen miehet.
Etenemisessä oli n1t vauhtia.

komppaniat törmäsivät vihollisen
varmistuksiin sen selustan korsu- ja
tulipesäkkeiden alueella. Koska
Linnoituspataljoonan etulinja oli

niin lähellä vihollisen takana,

ei

oman tykistön tulta rohjettu käyt-

tiiä. Oli tlydyttävä heiuimien

t

is-

kuihin sekä käsikranaatteihin ja
kasapanoksiin. Niillä kukistui korja pesäke toisensa perään. Eri-

su

koisen rohkeasti

ja

taitavasti tätä

heittosotaa kävi kahdeksikon korp
raali Arvo Karjalainen.
Seitsikon edessä oli vihollinen

sitkeämpänä. .

Kerawori

rl:

å
*

Komentajat sotapolulla, vas. Antti Suurkari, JR 12:n esikunnan kapteeni Eino Tukkimäki ja Aito Keravuori

naatteja paiskien sinne. minne
panssarien kranaatit
kut eivät taipuneet.

lähetti

hänelle aamulla alistetun kakkosen

Tähän hätään saapuivat saksalaiset panssarit, viisi vaunua. Ne ot-

af

tivat välittömästi paikkansa hyökkäyksessä. Keravuoren komppa-

f

*)

Vahva, välitön

Saksalaisen panssarivaunun toiminta talvisessa erämaassa oli työlästä puuhaa huolimatta suomalaisten tuesta

Omiin kokemuksiin perustuva sotaromaani, keskeltä taistelujen tantereita.
Vahvaa kerrontaa suomalaisesta
sisusta, joukkuehengestä ja 1 7-vuotiaasta vapaaehtoisesta, joka saa tulikasteensa N uorajärven erämaataisteluissa.
Ovh. sid.78,420

Mystiset voimat ovat liikkeellä:
liittyvätkö lukuisat vuosien
takaiset itsem urhat selvänäkijä
Alf Sjögrenin tappoyri§ksiin?
"Henkimaailma lyö lukijan ällikällä
loppusivuilla ja taitavasti."
(Helsingin Sanomat)
Ovh. sid.86,-

tuki

kasvatti

voiman tunnon. Pelissä oli myös

niat tiikkuivat tien laitamia ja pans-

konekiväärit tulittaen tien päällä.

luotisuih-

panssarimiehet olivat vauhdissa:
ajamalla he ajoivat ampuvan tykin
kumoon! Siinä murskautuivat tykin miehetkin teräksen alle.

J tl'

säkkeitä.

ja

ja

Vihollinen yritti vielä viimeiset
rohkeutensa rippeet kooten tuhota
ainoalla pst-tykillään päälle tunkevia panssareita. Mutta saksalaiset

puolikkaan vänrikki Aimo Helteen
johdolla koukkaamaan vihollisten
selustaan ja sieltä kiisin r,yöryttämään seitsikkoa viiviistynäviä pe-

sarit pyyhälsivät putket

Ensimmäistä kertaa oli jänkäjääkäreiden välittömänä tukena nlt
oikeita sotakoneita!
Vaunut ajoivat mittansa jalkamiehiä edellä ja niistä ammuttiin
raivokasta tulta. Jokainen vähänkin pesäkettä muistuttava kohoutuma sai kylkeensä kranaatin.
Jänkäjääkärit sopeutuivat sujuvasti koneitten sotaan. He seurasivat ampuen, huutaen ja käsikra-

suomalainen soturikunnia. Motissa oleva vihollinen murskattiin
"maaottelutunnelmissa".

Seikkailujen mestarin uusi hurja
sukellusveneromaani. Kun
saksalaisten h uippusalainen
haam usu kell usvene saavuttaa
Ch urch illin kultalaivan alkaa
Atlantilla armoton sota: U-330 ja
taistelu kullasta.
Ovh. sid.78,-

SOTA SOI
SELUSTASSAKIN
Kärki saavutti poh.jois<teläsuuntaisen metsälinjan. Taakse oli jäänyt lukemattomia korsuja, poteroiparita .ja kautuneita vihollisia
kymmentä vankiakin ja monenlaista tavaraa.

-

Hvökkävsliike pysäl.tettiin ttristaiseksi niille sijoille. sillä selustaan
oli ilmestynlt vihollisosasto panssareineen. Tieto kertoi puolestasadasta miehestä.
Samoihin aikoihin havaittiin
luutnantti Yt'jö Ension johtaman

rykmentin heitinkomppanian tuliaseman läheltä kulkevan arviolta
satainen vihollisjoukko pohloisecn.
Matkassa jyräsi nelä tankkia .fa
kaksi pst-tykkiä.
Ilmeisen tietämättömänä läheisen heitinaseman sijainnista kolonna oli syystä tai toisesta pvsähtynyt. Tuliaseman miehct asettuivat lähitorjuntaan käsiasein ja Ensio ilmoitti havainnoistaan Suurkarille.

Tämä oli

jo aamulla käskenlr

Ykkösen reservikseen konrentopaikan maastoon ja nyt sen .iouk-

kueet saivat käskyn käydä tuhoamaan marssivia vihollisia. Suurkari
ilmoitti asiasta myös Keravuorelle.

Paikalle saapuivat Ykkösen pari

joukkuetta. Kun ne haravoivat
maastoa osui kohdalle osa vihollisista. Monille niistä tuli lyhyt tuo-

Puromalle ja Ellilälle.
Sen jälkeen sanaa ei lankaa pitkin kulkenutkaan. Vihollisen pihtimiehet olivat asialla.

mio. mutta yli puolenkymmentä
kuljetettiin antautuneinakin.
Joukkueen johtaja vänrikki EcKanto rassaili kokeillakseen
saikin
muuatta sotakonetta

ro

Keraltori lähetti selustansa
puhdistukseen kaksi panssaria .ia
puolitoista joukkuctta. Ellilän pstmiehet juoksutti!'at ascttaan ase-

- Tälläpä ajelen Antin luo tekemään ilmoitustal Mitähän tuu-

maan, koska länncstli kuului .jo
moottorien ujellusta. Kolke vahvistui. mutta pst-kiväärillä oli ampujan sormi valmiina liipaisimella.
Kun panssarin otsa osui tähtävsristikkoon pamahti laukaus. Kone
pysähtyi kuin naulattu. Talvinen
vaisu kajo paistoi patruunan tekc-

mästä reiästä vaunun

mannet?

Antta Suurkari. l/JR

Arvaahan sen. kun kaamoksen
hämäriistä pollähtää odottamatta
moottori ulvoen vihollisen koneen
näköinen kapine komentopaikalle

l2:n komentaja

hämminkiähän siitä synty-v.
-Kannon
onneksi eivät ampuneet
heti. Lopulta kovin nauratti. kun
oma upseeri hyppiisi vaunusta.

sisään.

Svnkkä sar,u kohousi tankin sisä-

Tummuvassa illassa Kakkosen
kaksi joukkuetta koukkasi yhteyden Linnoituspataljoonan miehiin
ja yönpimeässä saatiin kuntoon vhtcnäinen linja pataljoonien välille.
Vihollisten tie tältä kohdin oli pohjoiseen tukossa.

kaluista.
Takana tulevat toiset vaunut pysähtyivät niin ikään. Miesten näh-

tiin niistä hyppivän tiensiruun.
Pst-tvkillä laukaisivat liihticssään yhden ainoan laukauksen.
Sen kranaatin kuultiin räjähtävlin
Lakivaarankvlässä.
Sinnehän sopii. tuumasivat

-

1änkä.iääkärit.

ja

moottorin käyntiin:

J,,'#

Aito Keravuori, lll/JR 12:n komentaja

Kiilan alueella
rauhallista.

oli koko päivän

Puoleen yöhön tullessa kaikki

I
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Patriootti, kommunistijohtaja vai kaksoisagentti - runsaasti uutta, paljastavaa tietoa "Pojan antamalla testa-

Aivan uusia tulkintoja ja näkökulmia
vuosilta 1945-1948 jolloin kylmä sota
teki tuloaan Pohjolaan: tapaus Metzger,
Paasikivi ja kommunistien vallankaappausuhka, SDP:n läntiset ulottuvuudet.

(Jukka Tarkka, HS)
Ovh. sid.94,-

Ovh. sid.74,-

mentilla". ". . .hänen parhaissa teksteissään on timantinkirkas säih ky."

Juhlava lahjakirja arvonsa mukaisessa asussa. Virallinen Koivisto ja
epävirallinen Manu mestarivalokuvaajan persoonallisissa läh ikuvissa.
Yhteensä n. 350 valokuvaa terävin
kommentein.
Ovh. sid.'138,421

Vastaus tavataan

taistelutoimet sammuivat säkki-
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NL:n puolus-

pimeään ja lepoon. Vain harhaile-

tusministeriön 1958 julkaiseman

vat vanjat vaelsivat toivottomina.

taktillisen esimerkkisarjan ko-

Aina jokunen törmiisi jänkäjääkäreiden varmistuslinjoille ja leiripaikoille. Pitemmittä puheitta antautuivat.

koelmasta "Rykmentin sotatoimia".

!

PUOLUSTUS
ROMAHTAA

F

Tässä vaiheessa

Eräiissä esimerkissä puututaan
Kiestingin läpimurtotaisteluun. Esityksessä todetaan yleisesti, ettli jos
louhen aseman seutu olisi menetetty, olisi NL:n pohjoisten laivastovoimien huoltamisessa sekä yhteydenpidossa muihin maihin jouduttu suuriin vaikeuksiin.
Arvioidessaan suomalais-saksalaisten hyökkäyksen torjumisessa
tehtyjä virheitä esityksessä mainitaan ensinnäkin viaksi se. ettei divisioonan ja rykmentin taholta ryh-

oli viholliselle sel-

vinny tilanteen toivottomuus. Se
ryhtyi tutkimaan pakomahdolli-

suutta pohjoiseen yli Iso-Lakijärven jän. Sitä touhua se oli ollut
töytäys Keraluoren selustaankin.
Päivän kajossa 25. ll. saaressa
olevat miehet havaitsivat liikettä

dytty ajoissa toimittamaan

jäällä. Kaikki torvet pantiin soimaan, myös it-tykki Breda sylki
tulta parasta vauhtiaan.
Se oli viholliselle liikaa: osa
kääntyi takaisin lähtörantaan, osa
tapasi kohtalonsa jäällä ja vain
kolmen soturin havaittiin päässeen
järven yli pohjoisrannalle.
Kuuden maissa tähystäjät havaitsivat Lakivaaran talojen palavan. Ellilän partion päästyä tulille
odotti siellä kolme miestä kädet
pystyssä
ainoat elossa olevat.

saar-

roksiin jäävil le tarviketäydennystä.
Suurena virheenä todetaan 88.D:n
ja JR 426:n komentajien aliarvioin-

ti

.#(
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murtautuneiden vihollisvoimien

kyrystä jatkaa hyökkäystä. Niin
Lopullakin!
Taistelu
Lakivaaralla

on tauonnul

kääntyivät saksalaisten koneitten

ikään pahana pidetään.
IIVJR

ettei
426:n eikä divisioonan eri-

koisjoukkoja välittömiisti murron

tapahduttua kä)'tetty lyömän
hyökkääjiä takaisin, vaan patal-

TEHTÄVÄ
SUORITETTU

joonan annettiin odottaa seuraa-

Napapiirin hämärän tihetessä taistelualueen ylle saattoi Puroma ilmoittaa divisioonan komentajalle

joukot ja osa JR 6l l:sta lähetettiin
kokonaistilanteen kannalta vähemmän tärkeään tehtävän Ia-

Uilttäneet jokaisella suunnallaan

kello

olivat yöllä kuulleet kylästä moottorin ääntä. Oli ilmeistä, että varuskunta oli pimeän turvin häipy-

saamansa tehtävän. Aluksi liike oli

tettu. Lakivaaran

n).t jään

railakkaasti. Oli näytettävä erittäin
mallikkaasti taisteleville panssarimiehillekin. ettei näissä erämaissa
pikemoltu pekkaa pahempia

muita, viittoilivat
Kun kyseltiin

naapurit pohjoiseen.

Joukkojen vähitellen valuessa
kylään kävi ilmi, että rajamiehet

yli pohjoiseen.

Aamulla nähtiin viimeisten
jällä. Perään

matkalaisten hännät

paiskittiin kranaatteja kaikilla torvilla, mutta tulokset jäivät epäselviksi.

otsat etelään. Sumeilematta lensivät kranaatit.
Puolelta päivin tavattiin Leppäkosken miehiä.
Keraruoren jänkäjääkärit olivat

sujunut laiskansutjakasti, muna
vauhtiin päåistyään sotatyö kävi

-

min päinvastoin!
Suomalaisia ihmety.tti panssa-

Aamun valjetessa pani Kera-

rimiesten nuoruus näitten hypättyä

vuorikin miehensä hyökkäämän.
Panssarimiehet käynnistivät ko-

vaunuistaan näkösille.
Kouluikäisiä. pääteltiin.
-Mutta
niinpä sota sujuikin nuoruuden hurjuudella ja uskalluksel-

ja

yhteistyö jänkäjääkäreiden kanssa alkoi jälleen.
Aamukymmeneltä oli vihollisen
koko pohjoinen puolustusalue
neensa

omien hallussa. Linnoituspataljoonankin miehet kääntyivät koko
voimallaan vyöryttämään vihollisen viimeisiä asemia ja pesäkkeitä.

Etenevien selän taaksejäi vihollisen tavaraa: tykkejä. koneaseita.

tankkeja
- muuan saksalainenkin, joka syksyllä oli jäänyt radan
varteen. Satakunta sitkeää puolustajaa laskettiin äkkipäätä makaavan hengettöminä vallatulla alueella. Epämääräinen joukko antautui
sovinnolla.
Ei ollut vielä aikaa pitkiin taukoihin eikä rupatteluun. Vihaisesti

422

semmalle siivelle auttamaan

758:n puolustusta Lakivaaraan.

maasto vallattu,

Virheeksi luetaan sekin, että myG
hemmät vastahyökkäykset tehtiin

vihollinen tuhottu tai karkoitettu.
Nämä kolme ajoittain jännittävän vaiheikasta taistelun vuorokautta kuluttivat JR l2:n jänkä-

jääkäreiden vahluutta parilla§mmenellä miehellä, joista kolme
kaatunutta.

Osasto Malmin ydinjoukon,

I/JR

53:n kokonaistappioiksi koko kuukauden ajalta
laskettiin 286 miestä, niihin sisältyi
38 35.Raiaiääkärikomppanian
Vahvistetun

miestä.

Iltapäivällä Helle joutui Kakkosineen vielä Lohilahden rantaloh-

tu, joka oli uljaasti käynnistynyt

vyörytykseen suomiesten

ruoksi, joitten hyökkäyskyky. terveittenkin, näytti lähes kokonaan
kadonneen.
Samoihin aikoihin Puroma julisti Leppäkoskelle:
Miksi olette päästäneet vihol-

-

lisen valumaan Lohilahdesta etelään?! Sulkekaa lopultakin se suunta!

Operaatio Polarfuchs, Napaketheinäkuun alun helteessä, sammui
lopullisesti marraskuun kaamokseen. Lakivaaran valtaus oli sen
viimeinen taistelu. Näin jäätiin lopullisesti vain reilun päivämarssin
päähän Neuvostoliiton huollon
napanuorasta, Murmannin radasta. jota ei enää tämän jälkeen yritettykään katkaista.

vaitsivat vielä päiväkolmen tienois-

VASTAPUOLEN
SILMIN

joukon vihollisia häipyvän etelään. Ne olivatkin viimeisiä.

Miten vastapuoli arvioi näitä sotatoimia?

Silti Leppäkosken tähystäjät hasa

I/JR

15.30:

Herra eversti, tehtävä suori-

la.

kon

vaan päivään. Divisioonan erikois-

ja samasta suunnasta eikä
niitä silloinkaan kohdistettu varsi-

yhdestä

naiseen murtokohtaan.

Näin tuumiskelevat vastapuolen
tutkijakammioiden
miehet yli puolentoista vuosi§m-

rauhallisten

menen päästä tapahtuneesta.
Saattavat olla oikeassakin. Voidaan kuitenkin myös kysyä, eivätkö Lakivaaran puolustajat, L/JR
758:n miehet, olisi tuhoutuneet no-

peammin elleivät olisi

saaneet

apua. Mitä taas tulee painopistesuunnan taisteluihin, olisi siellä
tuskin kyetty parempaan suoritukseen suhteellisen vähäisin lisävoiminkaan, koska suomalaisilla oli
ensi portaan murtautujien takana
vapaana viisi pataljoonaa. Ennen
piiähyökkäykkäystä Lakivaaraan
aloitettu operaatio oli joka tapauksessa saaluttanut alkuperäisen tarkoituksensa: se oli kiinnittänyt vihollisen huomion puoleensa pähyökkäyksen alkamishetkellä ja si
tonut osan sen voimista silusuun-

taan.
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SVEN ELMGREN

Sotavangin eliimiissä SOSIALISOIM!NEN
ovat ensimmäiset mi- xÄvr erunÄwSAJASSA
nuutit, tunnit ja vuoro- Tajuttomuustilani ei luultavasti

kahden takanani alkoi hanhen-

symyksiin pudistelin vain päätäni

marssini horjuvin askelin. Kun kädet väsymyksestä laskeutuivat liian

väsyneesti.

alas sai rotanhäntäpistimen tök-

kaudet usein ratkaise-

käys selkääni ne taas vähäksi aikaa

vaadittiin, että karttalaukustani
otettuihin karttoihin piirtäisin Lripäsuon asemat. Kynä ei pysynyt

via.

Jos niistä selviää
hengissä, sopii jatkonkin suhteen olla toiveikas.
KAIKKI

ta

sai alkunsa

kilpajuoksus-

vihollisen pikakivärisuihkun

edessä, kun

iltapäivällä 12. 12. 1939

viimeisenä miehenä 4.,/

Lh:n viiw-

tysjoukkueesta irtauduin harvaan

miehitetyistä taisteluetuvanioasemista Kosenjoelta Leipiisuon pääpuolustuslinjan edessä.
Ponkaistuani ampumakuopas-

tani juoksuun oli vihollinen jo
asemissamme oikealla puolellani.
Noin 20 metrin piiiistä kuului välittömästi pari kovaa "stoi, stoi" -

jos mahdollista
huutoa, jotka
vielä vauhtiani.
-lisiisivät
Kun pysähdyshuudot eivät tuottaneet toivottua tulosta avasi pikakiviäri välittömiisti tulen takanani.
Ohuessa lumihangessa näin pksuihkun tikkaavan maata edessäni
ja sivuillani. Sik-sak Jiikkein yritin
väistellä suihkua jatkaen hurjaa
menoani.
Olin edennyt jo melkein paljaaksi hakattua maastoa 70-80 met-

riä. Vain parinkymmenen metrin
päiissä odotti minua näkösuojan
tarjoava tuuheampi metsä.
Mutta silloin onneni petti. Luoti
pyyhkäisi uuden jakauksen keskelle piiäakeani. Tärsky oli sen verran
kova, että menetin samalla tajuntani.

kestänyt pitkåiän. Ensimmäiset ha-

vaintoni olivat. että makaan taistelutantereella ja ympärilläni kiep
puu joukkueen verran miehiä pitäen melkoista pulinaa.
Puna-armeijan ldäkintämies sitoi vertavuotavaa päätäni ja virvoitteli minua uuteen elämänmuotoon. Kaikki Suomen armeijan varusteet sekä henkilökohtainen
omaisuuteni viimeistä pikkuesinettä myöten oli jo siinä vaiheessa sosialisoitu.

Minut komennettiin ylös ja yhden vartijan marssiessa edessäni ja

ylös määräkorkcuteen.
Kosenjoen tuhotun sillan kimpussa hääri pioneereja mustanaan.

Kosenjoen tuolla puolen minut

johdatettiin maanalaiseen korsuun. todennäköise;ti kornppanian-

Nlt työnnettiin käteeni

kynä ja

kädessäni eikä asemamerkintöjä
karttoihin syntynyt.

Kuvittelin päiiseväni sairaalaan,
puhtaiden lakanoiden väliin.

Toisin kävi.

päällikön komentopaikkaan. Täällä ei turhia vitkasteltu. vaan suomea puhuvan puna-armeijan soti-

PANSSARIKYYDILLÄ

Iaan toimiessa tulkkina ryhdYtiin

nut nostettiin pihassa odottavaan

välittömiisti kuulusteluihin.
Olin kai sopivasti shokkitilassa,
pää veressä ja paketissa. joten oli
helppo tekeytyä lisää. Kaikkiin ky-

Käteni sidottiin selän taakse ja mi-

panssariautoon. Tornin luukku
suljettiin. Vauhti ei ollut huimaava,
multil mutkainen ja kuoppainen tie
aiheutti minulle sietämätöntä tuskaa. Sidotuin kdsin en voinut suojella itseäni mitenkään, vaan vaunun heilahtelujen tahdissa pääni
kolahteli tomin seiniin.
oliAjan kulusta en tiennyt
han kelloni jo aikaisemmin vaihtanut omistajaa. Arvelin, että puolen

yön maissa olimme Perkjärvellä.
fosähdyimme erään polttamat-

ta jääneen rakennuksen pihaan.
Tämä lienee ollut rykmentin- tai
divisioonan komentopaikka, sillä
seinät olivat täynnä karttoja ja
pöydillä oli puhelimia.
Taloon päästyämme käteni vapautettiin ja sain tehdä lähemPää
tuttawutta erään majurin kanssa.
Itseään esittämättä hän tiukkasi
minulta henkilötietoja, vaikka tiesi
niistä jo lompakossani olleista papereista.

Kuulustelijan muita tiedonhaluja en voinut tyydyttää. SuomenkieOllaan ulkomailla!
Puna-armeijalaiset ihailevat
suomalaista sotavankia
Terijoella talvisodan alussa
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lentaitoisen tulkin välityksellä minulle sateleviin kysymyksiin vastasin kerta toisensa jälkeen ruotsiksi,
että en ymmärrä. Majurin kuumetessa liikaa vetosin edelleen ruot-

siksi, että kansainliiton Gdneven
sopimuksen mukaan sotavangin
tarvitsee ilmoittaa ainoastaan nimensä ja sotilasarvonsa sekä että
olen oikeutenu saamaan humanista apua ja kohtelua.
Tuskinpa
vastauksistani
muuta ymmärsivät kuin että kaverilla ei ole yhteistyöhaluja.
Raivostuneena kuulustelija kziski tulkin uudelleen sitomaan käteni. Hän teki sen täysin inhimillisesti. mutta majuri ei ollut tähän tyrytyväinen, vaan avasi solmut ja kiristi itse köyden sietämättömän

he

tiukaksi.

GENEVEN soPlMUS
UNOHTUI

Venäläiset tulevat suomalaisia sotavankeja vastaan, tässä Rajajoella Jäppilässä

Nyt minut vietiin jonkun tallira-

Jakobsson sekä osa muistakin jos-

luimme vihdoin Raivolaan. Mus-

kennuksen valjaskoppiin, jonka

sain vaiheessa ehtineet tutustua

oli kasa teurastusjätteitä.

vankikoppiini. Hekin muistanevat
loppuikänsä kopissa vieuämänsä
kauhunhetket
vartijat lataus-

tat savupiiput kertoivat poltetusta
kylästä. Löytyi sentään ehyeksi
jääny saunarakennus, johon meidät majoitettiin.
Täällä sidotut käteni vihdoinkin

nurkassa

Paikka oli sietämättömän kylmä.
Täällä minut pantiin sananmukaisesti "seisomaan selkä seinää vasten".
Vähemmåistäkin säikähtiiä, mutta ihmeellisesti pelko ja jännitys antavat voimia. Kauan seistä jökötin
siinä seinään nojaten. Sitten lienen

torkahtanut, koska yhtäkkiä jysähdin kasan pälle. Lähempi tarkastelu osoitti, että se muodostui
tapetuista kanoista. Siinä oli satoja
verisiä kananpäitä ja jalkoja sekä
onnekseni paljon pehmeitä höyheniä.

Kun minua koko ajan tuijottanut aseistettu parivartio ei uuteen
tilanteeseen

reagoinut, jäin

kasan

keskelle istumaan. Alussa sietämättömiisti pakottaneet, mutta nlt
jo turtuneet käteni kaivoin höyhenten sekaan pelastaen ne näin varmalta paleltumiselta.

Näin kului lohduttoman pitkä
yö ja seuraava päiväkin. Silmiäni
en ummistanut, vaikka nyt valvoinkin jo kolmatta ruorokautta.
Ilmeisesti §lmyrys ja sietämätön
henkinen ja ruumiillinen tuska pitivät huolen siitä, ettei unellejäänyt
sijaa.
Pimeys oli jo laskeutunut uudelleen seudun ylle, kun minut vihdoin komennettiin ylös ja liikkeelle.
Odottavan kuorma-auton luokse ilmestyi ryhmä kohtalotovereita
vartioineen. Tiistä vankien joukosta olivat ainakin sotamies .Rzrar
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liikkeineen, kaikkineen. Useimmat
heistä olivat JR l4:n miehiä. Hekin

vapautettiin.

olivat joutuneet vangiksi Kosenjoen viimeisessä taistelussa.

TARKKAA TYöTÄ
Vangit vartijoineen, joita oli yhtä
paljon kuin meitäkin. sijotettiin au-

ton lavalle. Kaikkien kädet sidottiin ja matka alkoi.
Saattajana oli takana ajava
panssariauto, joka piti autoamme
koko ajan valokeilassaan. Kun valot tien mutkissa hetkeksi katosivat
sirulle, valaisivat vartijat meitä heti

taskulampuillaan.
Olimme vaarallisia veikkoja!
Siitä kyydistä ei kyllä hiirikään
olisi karkuun piiiiss),t
puhumattakaan meistä sidotuista, nälän ja
§lmyyden apaauisiksi nujertamis-

ta ihmisparoista.
Valitimme kovasti pakkasen ai-

heuttamaa paleltumisen vaaraa.
Toisten vankien siteet avattiinkin
minun ei.
- Vartijat
söivät kuivaa muonaa ja
minäkin sain jostakin suuhuni leivänpalan. Siitä kiljuva nälkä vain
yltyi. En ollut syönlt palaakaan yli

En niitä enää omikseni tuntenut.
Ne olivat turvonneet lähes muodot-

tuilla kielillä.

UUDET KUULUSTELUT

seuraavana päivänä neljä kohtalonsa omiin käsiinsä ottanutta kaveria, joilta kuulustelijat vihdoinkin saivat kaikki mahdotliset tiedot.

Tuotapikaa pantiin käyntiin uudet
kuulustelur. Niin tapahtui joka ikisessä pysähdyspaikassa! Näytti

kuin naapurit olisivat

erityisesti

nauttineet tästä seremoniasta.
Nyt osattiin minun kohdallanijo
käyttää apuna joukossamme olevia ruotsinkielen taitoisia vankeja.
Vähän myöhemmin lö)'tyi Punaarmeijan omistakin riveistä ruotsia
puhuva kuulustelija.
Kuulustelut olivat pelottavia tapahtumia. En millään oppinut
olemaan herrojen mieliksil Kun en
suostunut kertomaan joukkoosas-

toni sijoituspaikoista ja tehtävistä

Matka oli surkea. Kaikki istuivat äänettöminä. ei löytynyt jou-

enkä omastakaan vaatimattomasta sotilasurastani, leimattiin minut
mitä pahimmaksi valkobandiitiksi
ja
nykyistä termiä käyttiäkseni

Taivallus kesti kiduttavan
kauan. Puolen päivän aikaan saa-

Jos ne olisivat toteutuneet, en olisi
tätä kertomassa. Huvittavinta oli,
että kuulustelijat karjuivat moneen
otteeseen tietävänsä minun puhuvan ja ymmärtävän sekä suomea
että venäjää, vaikka en ollut suostunut sanomaan sanaakaan maini-

tomiksi ja köysi oli kiertän1t ranteet vereslihalle. Tunto oli hävinnyt
enkä voinut liikuttaa sormiani.
Joku vankitovereista ryhtyi sitten niitä hieromaan, kunnes pystyin itse jatkamaan. Mutta vielä
nykin saan kärsiä kiristyssiteestä,
jolla käteni olivat sidottuina puolitoista vuorokautta.

kahteen vuorokauteen.

kosta ainuttakaan vitsin vääntäjiä.

Useimmat karmeat uhkaukset
jäivät kuitenkin vain uhkauksiksi.

-

-"1grrv6s16vastaiseksi".

Elämä oli tosi hankalaa! Eräiissä
vaiheessa vankitoveritkin väitiivät,

että teen heidänkin elämänsä han-

kalaksi uppiniskaisuudellani. Sir
temmin selvisi. että tämäkin operaatio oli kuulustelijoiden järjestämä.

Terijoelle saaruimme 16.12. 39.
Kymmenen vangin joukkoon liittyi

KUUSISEN
KANSANARMEIJAAN?
Terijoki oli juuri ennen tuloamme
saanut nimensä maailmankartalle
Otto Wille Kuusisen täällä muodostamansa hallituksen ja "kansanarmeijan" ansiosta. Meitäkin

kehotettiin liittymään tähän "lujaan ydinjoukkoon, jonka kunniakas tehtävä oli viedä Suomen Kansanvaltaisen tasavallan lippu Helsinkiin presidentin linnan harjalle,
työtätekevien riemuksi ja kansan
vihollisten kauhuksi".
Lähtöpäivä 19.12. olijälleen yllätyksien päivä. Meille tuotiin ky-

niäja paperia sekä kehoteniin kirjoittamaan kotiin. Vakuuter.riin, etä kirjeet tuota pikaa olisivat perillä
Suomessa.

Siitä ilosta kieltäydyin loppuun

saakka. Tietenkään

ei yksikän

Ajetaan tankilla.
Panssarivaunu, tässä
lapauksessa
rynnäkkö§kki SU-85,
tarioaa matkustajalle
varsin vähän
mukavuuksia

niistä kirjeistä ole saapunut perille.
Neuvostoliiton propagandaorga-

nisaatio lienee saanut niistä kaipaamaansa aineistoa. Kukapa kirjoittajista olisi niissä olosuhteissa
ryhtyny isäntämaan vieraanvarai-

suutta moittimaan?
Ja niin meitä taas vietiin, kuorma-auton avolavalla tuttuun tapaan. Muutaman tunnin köröttelyn jälkeen saavuimme Siestarjoelle. jossa kaikenlaisten seremonioi-

den jälkeen löysimme irsemme
ahdettuina pieneen kylmään parakkiin. Ennen meitä tänne oli jo

tapahtuvista oudoista touhuista oli
jatkuva värväystoiminta uunituoreeseen "kansanarmeijaan". Tulos

pakkosiirretty 30--40 suomalaista.
sodan alkupäivien viivrtrstaisteluissa hyökkääjien jalkoihin jääneitä kovan onnen miehiä.

ei ollut kehuttava. mutta muuta-

Siestarjoella vietetyistä kolmesra
ruorokaudesta on mieleeni jään1t

JOULUMATKA
Jälleen 22. 12. huomasimme, että

sanoin kuvaamaton tungos ja

nvt mennään.

kaaos maatemenoaikana kun taisteltiin lämmitetyistä riloista.
Piiällimmäisenä kaikista täällä

Liihtö piikkilangalla aidatulta
leirialueelta oli juhlava. Puna-ar-

man lipunkantajan vanjat sentään
saivat riveihinsä.

meijan sotilaiden muodostaman

HANKI
LÄMPöLAKANA!
THANTEELLINEN JOKAISELLE V!LUSTA KÄRS!\'ALLE,

KESÄMOKILLE, ASUNTOVAUNUUN, TELTTAAN, VENEESEEN JNE.
Kehonne lämpö lämpölakanan takaisin heijastamana pitää
vuoteenne lämpimänä.

kunniakujan kautta marssimme
rautatieasemalle. Haudan vakavina, kovat piipussa, sotapojat silmät
tarkkana valvoivat yhtä vakavana
marssivaa kirjavaa vankijonoa.
Asemalla meidät lastattiin kahteen

kylmään härkävaunuun.
Viisi worokautta kestäneen kuljetuksen aikana saimme tehdä läheistä tuttawutta nälän ja vilun
kanssa. Pahinta oli kuitenkin veden puute. Matkaevääksi jaetut
komeat suolakalat sen aiheuttivat.

Koko kuljetuksen aikana saadut
pari sangollista vettä katosivat hetjanoisiin kurkkuihin.
[Jnohtumattoman joulupyhän
vieton .jälkcen savuimme Grasovetsin vankileiÅin 27.12. Täällä
meitä odotti kok()nlinen armcija
kessä

verenhimoisia pieniä eliöitä.
Kun sota päättyi ja kotiuttamisen päivä koitti taisivat kuulustelut
vielä olla pahasti kesken, vaikka
niissä ei ollut säästetty aikaa eikä
mahorkkaa.
tr
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l9tl4-48 sotadkoksista Yangittujen
suomalaisten
sotilaiden tarina

Jännittävä raportti ns. "Zdanovin listan" miesten
kohtaloista. Toimittanut Hannu Rautkal lio.
262s. Ovh. siC. 88,-.2. painos.

OI.f:N OIKEIN TYYrWÄINEN LÄM.
P0LAKANMN. Se on oikein lämmin, kun on vähän aikaa nukkunut

" M I E H EN I TOT ES I, ETTÄ LÅM

Pö.

LAKANA LÄMMITTI HETI, KUN

K,7los

SEN PÄÄLLE KNI NUKKUMAAN.
ivyt se on lainassa anopillani. Hän
on erittäin viluinen nukkuessaan,

Elli Rahkonen, Kumpula

mutta nyt on lämmin kun on se lakana.

"NUKUIMME LÄMPIMÄSTI JA IHA.
NASTI! Asumme suuressa yanf,assa råbssa, pssa on suurct ikkunat ja ko*eat huoneet. Yöllä läm-

Jotenka yleislausunto on: hWä.
Kiitos.
S. Järvinen
Espoo

sillä, se lämpiää rtseslään.
lämpölakanasta."

pötila laskee hwinkin tuonne

15

asteeseen. Nyt emme palelleet.
Kitos lämpölakanan."
Sai r.hoit. I n g e bo

ry

W

iklu n d

LÄMPÖLAKANAN KOKO:
90 x 140 cm, paino 120 g.
Hinta: 79,- + postimaksu.

Ruotsi, Nälden

MAILMASTERS OY, Pitkämäentiq 13 KT,20310 Turtu 31

IoppeKarhunen

MARSKIN oa
RITARITENTAIAT
aa

Henkilti ja muistikuvia lentävistä Mannerheim-ristin
ritareista taistelulentiijinä ja yksi!öinä

Tunnetun

ijan asiantuntevaa tietoa.

sid.8e,-.

ki rjai

380 s.ovh.

I

WEILIl+G0.0s
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ERKKI

Heti Poventsan valtauksen jälkeen suomalaiset valmistautuivat iskemään kolmen pataljoonan voimin gi Äanislärven Pigmatkan alueelle.
Kärkenä hyökkäsi jäälakeuden yli Uudenmaan Rakuunarykmentin 3.Eskadroona ratsumestari Ano Haanpäiin johdolla.
Rakuunoiden raju yritys onnistui, muffa
muut eivät päässeet eteenpäin.
OLI joulukuun alku n.ronna 1941.
Joukko-osastomme Uudenmaan
Rakuunarykmentti oli monikuukautisten taistelujen ja koukkailujen jälkeen saapunut lähelle Äanisen pohjoispäätä, Sungun niemelle.

Lyhyt talvisenhämärä päivä kal-

listui iltapäivään, kun joukkueittain järiestyimme lähtöön. Pakkanen oli karmivan kova. kolmenkvmmenen viiden asteen tienoilla.
Lisäksi puhalteli noilla autioilla

Harventunut joukkomme oli ehtin1.t lepäillä vain jonkun päivän.
kun eskadroonamme sai taistelu-

puuttomilla seuduilla melkoinen

hälytyksen.

lähtisimme?
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viima. mikä lisiisi pakkzsen tehoa.
Mikä olisi tehtävämme ja mihin

Osa ratsain ja osa rekikuljetuksin lähdimme matkaan. Ryhmänjohtajat ja taistelulähetit katselivat
kompasseistaan suuntaa koettaen
an'ailla. mihinkä päin olisimme

slmme.

Näin kului pari pitkän pitkää
tuntirr. Sitten tulivat joukkueittcn
johtajat ja komensivat joukkueet
kokoon. Annettu tehtävämme selviteniin.
Ylittäisimme Äänisen. mikä sillä
kohtaa oli noin l8 kilometrin levyinen ja hyökkäisimme vastaran-

menossa.

Kuljimme kapeata, mutkaista
tietä puuttomien, vain vaivaiskoirua ja leppää kasvavien korkeitten
mäkien lomitse. Parin tunnin matkan jälkeen. sinisen hämärän jo
peittäessä maan. saaluimme suuren aukean reunaan. Seurasi jalkautuminen ja kokoontuminen.
Aukea osoittautui Äänisen ran-

HYfiI

nallel
-

Meitä oli vahvistettu eskadroona. muista joukoista ei puhuttu mitään. Se oli vurmaan tehtävän sa-

laamisen kannalta tarpeellista. Oliettcmrre tietäisi liikola. jos

sr hvvä.

naksi.

sattuisimme vaikka jäämään

Kylmä oli matkalla iskeny jokaiseen. Kasvoja hierottiin ja pyrittiin
vetämään kypäränsuojus niin että
vain silmät näkyivät.
Jalkoja ja käsiä paleli armotte
masti. Tulia ei saanut tehdä. Vieläkään ei kerrottu. mitä oli tekeillä.
Hyppelimme jäällä selkä aavalle
ulapalle päin, josta puhalteli vihainen viima. Teimme kaikki lämpimänäpitokeinot. joiu suinkin osa-

eiksi.

rln-

RANKKA MARSSI
Matka alkoi. Lunta oli puolisääreen

ja pureva riima kolmenkym-

nrcncn viiden asteen pakkasessa
puhalteli vinosti vastaan. Metko
avonaisessa ryhmityksessä etenimme hämärässä yössä. Kylmä
hävisi vähitellen muualta paitsi
kasvoista.

Kuumeiset ajatukset risteilivät
päässä. Ne ehtivät käydä kotona,
menneessä elämässä, korkeuksissa.

Viisymyskin unohtui.

rÄsxeuÄrrÄ
RYNNÄKKööN
Ja sitten se purkautui.
Yhtäkkiä rikkoi hiljaisuuden ja
pimeyden konekivääri oikealla olleessa niemessä. Valojuovaluodit
halkoivat pimeätä yölä.

Lähdimme käskytä rynnäkköön. Jokainen juoksi sen kuin
jaksoi. Ny oli päiistävä turvattomalta jäältä suojaavaan rantaan ja
vihollisen kimppuun.
Joukkueemme kohdaltakin avar
tiin tuli, mutta se oli ilmeisesti vain
parivartion tulitusta.
Saanrtimme rannan tappioitta
ja niin alkoi sillanpääaseman val-

taaminen. Joukkueemme hyökkä-
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joista palasi ja kertoi

Alkoi ryhmittyminen maihinnousua varten. Olimme osuneet
juuri siihen mihin oli pitänykin,

i
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vihollisen

varmistusladuista.

I

Ir

olimme näkevinämme metsänreunan kohoavan edessämme. Joukko pysäytettiin ja tunnustelijat lähetettiin eteenpäin.
Olimme todellakin lähelh Äänisen toista rantaa. Eräs tunnusteli-

kahden niemen välisen lahdenpoh-

jukan kohdalle. Yleensähän var-

I

mistusjoukot olivat niemissä ja vä-

lit partioitiin.

,

Nopeasti ryhmittyi eskadroona

I

taisteluryhmitykseen. Joukkueemme L/3.URR johtajanaan kor-

niitä oli todella s».tä pelätä. Niinpä
jokainen tallustaessaan tähyili tar-

netti Toivo Pärssinen joutui hyökkäämään etulinjassa yhdessä kornelti Reino Koivlslor III Joukkueen
kanssa. Takana hyökkäisivät kersantti Antti Keskisaaren lohtama Il
Joukkue ja Raskas Joukkue sekä
eskadroonan vahvistuksena oleva
pst-puolijoukkue.
Etummaiset joukkueet siirtyivät
tottuneesti ketjuun ja niin alkoi
eteneminen kohti vihollisrantaa.
Uhkaavan mustana vastassa kohoava ikihonkametsä oli hiljainen.
Vatsassa tuntui tyhjältä kuten
aina hyökkäykseen lähdettäessä.
Hermot olivat kiristyneet. Jokainen mies asteli varovasti ase ampumavalmiina kohti tuntematonta

nopeata.

koin valkoisessa hämärässä levit-

rantaa.

Noin tunnin väliajoin pidimme
tauon, jolloin istuimme jällä rep

tä).ty/ää jääulappaa.
Jonkin tunnin marssin jälkeen

Milloinkahan sieltä avataan tuli?
Piiiisemmeköhän yltättämiiän?

Talvisissa maisemissa

Alkumatkasta juttelimme puo.

liäneen, mutta vähitellen
toikkoinen kahlaaminen

yksi-

lumessa

valkoisten hahmojen joukossa tur-

rutti ja väsymyskin alkoi tuntua.
Olimmehan lähteneet Sungusta jo
iltapäivällä ja matkanteko puolisääreen lumessa kahlaten talvi- ja
taisteluvarustuksissa ei ollut kovin

pumme päällä. Tupakoida er saanut. ei mröskään puhella ääneen.
Yksitoikkoinen matkanteko jatkui. Jännitystä piti yllä vain viholli-

sen moottorikelkkojen mahdolli
nen ilmestyminen. Jostakin levisi
tieto sellaisten olemassaolosta ja

si suoraan ylös rantatörmä. Kiiskynä oli puhkaista mahdollinen vihollismiehitys ja vallata nopeasti
sillanpääasema.
Kohtasimme melkoisen yllätyksen: lunta oli kasaantunut rantaan

niin enä vajosimme siihen kaina-

loita myöten. Sitten tuli

vastaan

valtava murros. Mahtavat ikihongat oli kaadettu ristiin rastiin rantatörmälle.
Siinäpä sitä olikin läpäisemistä!
Nopeasti totesimmme sen miinoittamattomaksi.

Vihotlinen oli

jo ehtiny

saada

miehet asemiin. Piti yrittä murrosta ylittäessämme pitää tulellamme
vihollissotilaat matalina.
Vaikean murroksen jälkeen helpotti. Vihollinen perääntyi kiivaan

tulitaistelun jälkeen kohdallamme.
Kornetti Koivisto sai tehtäväkseen edetä pitkin rantatörmä oikealle ja vallata joukkueellaan siellä olevan niemen sekä varmistaa
oikean silustamme. Toisen joukkueen tehtäväksi tuli edetä vasemmalle ja valloittaa siellä oleva Pig-

matkan kylä. Meidän joukkueemme tehtävänä oli painaa sillan-

päätä slvemmälle metsään.
Aamu oli pimeimmillään, kun
taistelut rannassa alkoivat. Oli vaikeata nähdä vihollista muuten kuin
aseen suuliekin perusteella tai jos
he lähtivät liikkeelle. Heillä ei

ollut

lumipukuja.

ASEVELI PELASTI
HENKENI
Kesken taistelun melskeen sain
kometti Pärssiseltä käskyn mennä
ottamaan yhteytä kometti Koivis-
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ton joukkueeseen. Läksin matkaan

vanjojen tossupolkua pitkin.
Tulin joukkueemme ärimmäisenä oikealla olevan miehen rakuuna Talikaisen luo. Hänellä ei

ollut tietoa Koiviston miehistä.

it

*r,ry

- Tämä taitaa olla vanhan viimeinen tappelu, Talikainen haasteli.
Vanhempien ikäluokkien kotiuttamisesta oli niihin aikoihin kovasti puhetta.
Kertasimme vielä tunnussanan
ja läksin jatkamaan markaani.
Akkiä Talikainen

*
$

k

laukaisi

aivan korvani juuressa.
Luulin jo hetken ajan saaneeni

aseensa

f,r It

osuman.

Vilkaistessani hänen

I

aseensa

suunt2an näin venäläisen sotilaan
hiljaa vaipuvan lumisen murroksen

{§

si

sekaan.

Hyppiisimme katsomaan miestä, joka oli jo taistelunsa taistellut
heittolaukaus oli ol-lut Talikaisen
tarkka.
jo
- Se tähtiisi sinua puoliautomaatilla, sanoi hän.
- Pian olisit
saanut reikiä nahkaasi...
- Pelastitpa henkeni, kaveri!
kiittelin lähtiessäni Talikaista.
Jatkoin varovasti matkaa. Niemessä taisteltiin.

Äkkia nain polulla

edessäni

Uudenmaan rakuunoita Sungun kylässa Aänisen rannalla

'16.

11.41

lii-

- kolme lumipukuista miestä hiipi varovasti eteenpäin.
kettä

Omia vai vihollisia?
Piilouduin odottamaan kuullakseni puheen.

Suomeahan ne puhuivat, Koiviston joukkueen varajohtaja ja
pari rakuunaa. Olivat menossa ot-

tamaan yhteyttii

eskadroonan
påällikköön. Heiltä sain tarpeelliset

tiedot

- kertoivat vallanneensa
rynnäköllä niemessä olleen bunkkerin, jossa oli kuusi ampumaaukkoa.
Niemi oli siis vallarru, mutta taistelu jatkui.
Palasin takaisin joukkueeseen.

VALLIN ESIKUNTAA
VASTAAN
Joukkue sai tiissä vaiheessa uuden
tehfävän: meidän on vasemmalta
koukaten edettävä Pigmatkan kylän taakse ja katkaistava vihollisen
vetäytymistie.

Läksimme liikkeelle

ja

me rivakkaa vauhtia

etenim-

metsiissä.

Pian tulimme pellon reunaan ja

näimme, kuinka edessä olevan

lahden jällä pinkoi vanjoja pohjoiseen niin lujaa kuin ikinä kintuis-

ta irtosi.
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Äänisen maisemal
muistuttivat usein
enemmän merta
kuin järveä

b'.

Innostuimme kiivaaseen takaaajoon.

Suunnilleen puolet joukkueesta
oli ehtinyt pellolle, kun konekiväärin luotisuihku äkkiä pyyhki pitkin

jonoa. Porukkka painui hankeen
tosimatalaksi.

Totesimme, että Pigmatkan kylässä vain hiukan yli sadan metrin
piiiissä oli iso bunkkerinrumilus,
josta yksi ampuma-aukkko tuijotti
suoraan meitä.
Ei ollut vara paljon liikkua. Kaivoimme hätäisesti asemat lumeen.

Tulitimme kaikilla aseilla

jällä

pakenevia vanjoja. Joitakin myttyjä jäikin tummina lumeen. Loput
hajaantuivat yhä enemmän ulapalle päin.

Vasta myöhemmin saimme
vangeilta kuulla, että pakenijoiden

joukossa oli kuuluisa Puna-armeijan eversti Valli, entinen Suomen
armeijan kercantti. Hänen esikuntansa oli ollut Pigmatkan kylässä.
Pääsipä makoinen saalis täpärästi
karkuun!
Rannasta oli matkaa Äänisen

kohottautui hangesta sai taatusti
luodin nahkaansa. Muutaman mi-

nuutin kuluessa haavoittui aivan
Iähelläni kolme miestä. Yksi heistä

oli pelastajani Talikainen, joka sai
luodin poskesta sisään ja kuoli

itärantaa kulkevalle

melkein heti. Tuntui ilkeältä.
Pakkanen puri pahasti. Moni

tuntumaan. Sen miehet kertoivat

leltui kuoliaaksi. kun apua ei voitu
toimittaa.

maantielle
kuutisen kilometriä. Sinne lähetettiin partio. joka päåisikin aivan tien
tien olleen täynnä vetäytyviä joukkoja
miehiä. kuormastoja ja tykistöä.
Pohjoisesta kuului taistelun ää-

-

niä. Tiesimme Laguksen miesten
siellä ahdistelevan sitkeästi viiwrtävää vihollista.
Päivän valjettua aloittivat tarkka-ampujat ilkeän tulituksen
bunkkeriaukoista. Jos vähänkin

liikuntakyvytön haavoittunut pa-

PITKÄ PÄlVÄ
Kersantti Keskisaaren joukkue oli
hurjalla rynnäköllä pässy't kylän,
mutta havainnut sitten jääneensä
bunkkerien ympäröimäksi. Niiden
valtaus olisi valoisalla vaatinut
kohtuuttomasti uhreja, joten siihen
ryhdyttiin vasta illalla.,

Piiivän mittaan vihollinen teki

Akkiä kuului edestä konekiväälataamisen aiheuttama ääni.

pari vastahyökkäystä sillanpän

rin

keskustaa vistaan, mutta torjuttiin
helposti. Tien suunnalta kuului sil-

Olin löy.tänyt kaverit!

loin tiillöin kiivasta ammuntaa.

dettiin paluumatkalle. Pojat olivat
jo sijoittaneet kaatuneet ahkioihin,
joita yritimme vetää mahdollisimman hiljaa. Kuitenkin äänet tuntuivat hiljaisessa yössä suunnattomalta meteliltä.
Pääsimme onnellisesti rantaan.

Oletimme taguksen miesten siellä
ahdistelevan vihollisen kolonnia.
Joukkue makasi lumikuopissa
yrittäen pysytellä sulana. Pureskelimme paljasta vanikkaa. Voi oli
pakkasessa niin kovaa, että sitä ei
saanut levitetyksi. Nuotioita ei uskaltanut tehdii.
Se piiivä oli pitkä.
Omaa oloani lyhensivät taistelulähettinä tekemäni retket. Kävin
muun muassa piiällikön komentopaikalla. Pellolla oli liikuttava
mahallaan madellen, mutta metsiissä pystyi kävelemåän.
Viisytti. Olimme olleet hereillä
pitkäti toista vuorokautta. marssineet parikymmentä kilometriä ja
tapelleet

-

kaikki ilman ruokaa.

Pakkanen puri armottomasti, koko olemus pyrki väkisin kangistumaan. Joskus ei tahtonut saada
äntä. Odotimme hartaasti iltaa ja
jotakin muutosta tilanteeseen.
Pimeys tuli, mutta ei mitään
toimintakiiskyä.
Vasta §mmenen maissa illalla
saapui paikalle eskadroonan päl-

likön lähetti tuoden

vetäytymisirtautuisi taiste-

kåiskyn: joukkue
lusta ja siirtyisi maihinnousupaikkaan suojaten ve&iytymisensä yhdellä ryhmällä
alistetulla
konekivåiärillä, jotka jäisivät toistaiseksi asemiin.

ja

Hiljaa ja iiänettömiisti hiwttauduimme rantaan, jossa annettiin
lopullinen kiisky: eskadroona vetäytyy takaisin

y[

Äiinisen siten et-

ja

tä piiäjoukko lähtee ensin
asemissa olevat osat irtautuvat eri
käskyllä myöhemmin. Sen klis§n
me taistelulähetit
viemåiän. Kaatuneet tuotaisiin ah-

joutuisimme

kioissa rantaan, josta hevosilla

Vaihdettiin tunnussana

Pääjoukko oli

ja

läh-

jo

häipynyt. Läksimme perään jättäen muutaman
miehen vielä hetkeki varmistamaan rantaviivalle.

Onnistuisiko irtautuminen vihollisen huomaamatta? Selkä tuntui kutittavan ja aina välillä piti vilkaista taaksepäin. Mitään ei kuitenkaan kuulunut. Jännitys voitti
tässä vaiheessa ankaran väsymyksen ja loittonimme rannasta täyttä

taessa

häipyi olemattomiin...

[-aahustimme hitaasti eteenpäin.

Ehtisimmekö pois levänneen vihollisen alta sen varrnasti ryhtyessä ta-

kaa-ajoon...? Ehtisimmekö rantaan ennen päivän valkenemista...?
Muistan, kuinka välillä totesin
olevani kotona ruokapöydiissä yhdessä vanhempieni ja sisarusteni
kanssa. Välillä olin menossa läm-

pimään luoteeseen. Herääminen
kylmään todellisuuteen oli kerta
kerralta karmaisevampaa.
Kirvelevin silmin tuijotimme
eteenpäin. Ja lopulta ilmestyi näklviin ranta,joka ei enää kadonnut
näkyvistä!
Se lähestyi kuitenkin uskomat-

Vähitellen alkoi taivallus muuttua
lähes ylivoimaiseksi. Viisymys löi
läpi jäsenten pelottavalla voimalla.
Yksija toinen istahti kielloista huolimatta jäälle nousemisen tuottaessa jo melkoisia vaikeuksia. Joku
nukahti siinä hetkessä. Hänen herättelemisessään oli kova työ. Porukkaa oli valvottava tarkasti, sillä
pimeässä

ja

pakkasessa hankeen

nukahtanut kaveri olisi pian varman kuoleman oma.
Jokaista vaivasi kauhea jano.
Väsvneetkin aivomme käsittivät
kuitenkin. että jos somrmme syci
mään lunta ovat voimat hetken ku-

laan. Jollakin

oli vielä vanikkaa,

jota voi kastella avannossa.
Marssi alkoi muuttua painajaismaiseksi. Nukahdimme kävellessä ja heräsimme nurinmenoon.
Johtajat tuntuivat harkitsevan jo
pienen nukkumistauonkin pitämistä, mutta luopuivat siitä varovuussyistä. Piti yrittää pimeän aikana
omalle rannalle.

roimme maihin. Matkasta läheiJonkinlainen muistikuva on jäljellä
marssin loppupisteestä: istuin karjalaistalon lattialla ja söin lämminä hernekeittoa. Sitten kaikki pimeni.

Kun heråisin, kuulin nukkuneeni
puolitoista vuorokautta.

Myöhemmin kuulimme, että
yrityksemme piti olla suuremman

hyökkäyksen alkuvaihe. Se kuitenkin peruutettiin huoltovaikeuksien vuoksi.

Kuunnellessamme komentajan
kiitossanoja alkoivat retken vaivat
jo unohtua. Ylpeinä kuulimme ra-

dion kertovan, kuinka "joukkomme ovat vallanneet Pigmatkan

kvlän".
'l'1,r11;11r
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erikoistuntijana. Hän vapautti saarretun Leningradin ja johti hyökkäykset Karjalan kannaksella
kesä-heinäkuussa 1944.
4. Suomalaisten taempi Vammelsuu-Taipale
-asema Karjalan kannak-

PAINAJA!SMAINEN
PALUU

IRTAUDUTAAN

olin saanut lunta housuihini. Se oli
ensin sulanut ja sitten jåiätynyt
housut olivat nyt kuin peltiä. Kävellessä ne pitivät pahaa ääntä.
Hiivin hiljaa eteenpän pysähtyen välillä kuuntelemaan. Jokainen
pakkasen paukahdus sai sydämen
hypähtämiiän kurkkuun.

seen kylään en enää muista mitään.

Sitten jatkeniin matkaa.

Toisiamme tukien ja herätellen
laahustimme eteenpäin. Sitten joku
teki rohkean päätöksen ja ampui
jäiihän reiän konepistoolillaan. Siivain suullisen kerraltii joimme

maassa

olevan tumman metsänreunan. jo.
ka kuitenkin lähemmin tarkastel-

Noin tunnin marssin jälkeen uskalsimme pysähtyä, levähtää hetken ja syödä, mitä leipälaukun
pohjalta vielä sanui löytymään.

luttua täysin lopussa.

kä. Päivällä madellessani

toman hitaasti. Lopulta kompu-

vauhtia.
Enää ei takana näkynyt mustana kohoavaa rantaa! Nyt oli pelkoa enää moottorikelkoista.

eteenpärn.

Tuntui vähän ankealta lähteä yksin
takaisin asemiin kiis§ä viemän.
Musta metsä oli pelottavan synk-

Aloimme nähdä olemattomia.
Vähän väliä joku ilmoitti edessä

sella.

5. Saksalainen 70 konetta

kiisittävä

lentoosasto
Suo-

Kuhlmay saapui

Vastaukset
L Venäläisen historiankirjoituksen mukaan heidän
osuutensa toisessa maailmansodassa eli Suuressa
Isänmaallisessa sodassa
tiivistyi 12 iskuun, joista
viimeinen oli Berliinin valtaus. Neljäs isku oli suurhyökkäys Karjalan kannaksella kesäkuussa 1944.

2. Hyökkäystä tuki

yh-

teensä 6550 putkea tykis-

töä

ja

heittimistöä sekä

370 pommikonetta.
3. Govorov oli vuodesta

1942 alkaen Neuvostoliiton Leningradin rintaman
komentaja, joka tunnettiin tykistön massakäytön

meen 17.6.194. Immolan kentältä se osallistui
tehokkaasti kesiin 1944
torjuntataisteluihin erityisesti Ihantalan suunnalla.
6. Hän toimi Kannaksen
joukkojen komentajana.
7. Vain panssarinyrkit ja

panssarinkauhut

sekä

panssarintorjuntatykki 75
K/40 ja rynnäkkötykki
Stu-40.
8. Hän johti JR 7:n menestyksellisiä torjuntataistelu-

ja mm.

Siiranmäessä ja
Vuosalmella.
9. Karjalan kannaksen takimmainen puolustusasema Viipuri
Kuparsaari
Taipale. -10. Vastauksessaan 22. 6.
1944 Neuvostoliitto vaati
ehdotonta antautumista.
429
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terveiset

\.

uomalaisen Kulttuuntyöntekijäin Liiton valtuuskunta on vieraillut Neuvostoliitossa, kertoo Punalippu.
Sama lehti selvittelee liiton
tehtävää näin: "- - - erikoistehtävänä on kasvattaa Suo.
men Kommunistisen Puolueen opastuksella kulttuurityöntekijät kykeneviksi tais-

teluun

rauhankulttuurin,

työväenkulttuurin

puolesta

ihmiskunnan parhaitten hu-

manististen kulttuuriperinteiden jatkajana ihmisvas-

taista imperialistista

kult-

tuuria vastaan."

Kuvassa

Kaj

Chydenius,

Kristiina Halkola, Sami ltkonen, Jorma Kairamo, Timo

Kallinen, Unto

Kanerva,

Marjo Kuusela, Tuula Linsiö,
Marja-lrena Mikkola, Pekka

Milonoff, Aulikki

Oksanen,

Marja Packal6n, Juha Puurula, Tarleena Sammalkorpi ja
Rlsto Tanner.

Jrr.u

Jalkanen

Rauta- P

lammilta lähettää terveisiä ja
kertoo, että hänen kirjoittam€§saan artikkelissa 2.Jaa-

käriprikaatin historiassa on
JP 7:n viestiupseerin nimeen
piirissyt lipsahtamaan virhe
pitää olla Ano, ei Pentti

-Luotola.

Terveiset vain

molemmille!

o

Pihlajainen kirjoittaa
ja kertoo, että si-

Ruotsista

käläisellä suomalaisella nuorisolla on vääristyneitä käsityksiä sotiemme tapahtumista
ruotsalaiset eivät tiedä

- mitään.
niistä
Näinhän se asia tahtoo olla.
Toivomme, että vaatimaton
lehtemme voisi olla tässä
asiassa vähäiseksi avuksi

sitä

siin. Lehden lahjakortti

käy

- käsopii tarjota myös nuorten
vaikkapa joululahjaksi jälkipolville.

o

A

sts'
".{.*
Y^

I

J :utari Stål eli
nimeltään Ståhlberg

nut kauniin

oikealta

on

saa-

muistomerkin

Joutsenoon paikalle. jossa
hän kaatui. Näin pit2iä historiasta huolehtia.

a
atkosodan 6.Divisioona
juhli viime kesänä jälleen ko'
measti Rovaniemellä. Mukana oli lähes tuhat aseveljeä

ja -sisarta.

Kuvassa kenraali-

luutnantti Albert Puroma
ottaa vastaan jänkäjäkäri-

vuoksi piättänyt, etä seuraava
perinnekokous ja -juhla järjestetäån kesällä pätettyä ajankohtaa viikkoa aikaisemmin eli

jo

kesäkuun 29. päivänä 1985

Sodan§låissä.

r.n

Teatterin

malta Väinö Ripatti, Kaarlo
Halttunen, Väinö Sintonen,

Ilmari Riisänen. Toivo [rhtelä, Seppo Sariola, Paavo
Saaristo, Thelma Saastamoinen, Toivo Rautarinta,

Eeva-Kaarina Volanen,
Kaarlo Hiltunen, Kyllikki
Hokkanen, Yrjö Heinänen,
Maija lrppänen ja Väinö

ysAalto.
- Monta vanhaa
tävää on vielä mukana, mutta monia on myös jo poistu-

nut tältä

maalliselta näyt-

tämölä...

en ohimarssin.

Sitten tärkeä asia: perinnetoimikunta on yhteensattumien

urut

näyttelijät ovat kokoontuneet Karjalantalolla. Siinä
tiimä mainio joukko on oikein paraatikuvassa, vasem-

o

To,.,r,r, kiittää kaikkia
ystiiviään menneestä vttGdesta toivottaen lukijoilleen

ja

arustajilleen mukavaa ja

rauhallista joulua sekä

tistii parÖmpaa luotta

en-

1984.
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