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Komentojo otti kontoo
Viime vuoden lokakuussa
komentajakautensa päät-
tänyt kenraali Lauri Sute-
la antoi lähtiessän lau-
suntonsa lämän woden
valtion menoarvion puo.
lustusvoimien osuudesta.
Ansioitunut komentaja
oli huolestunut.

Puolustusvoimille ei ole
annettu edellytyksiä to-
teuttaa III Parlamentaari-
sen puolustuskomitean
suosituksia, toteaa ken-
raali. Sotilaallisen maan-
puolustuksen menot ovat
edelliseen vuoteen verrat-
tuna kasvaneet 8,8 pro-
senttia, kun koko budjetin
kasvu on ollut 13,8 pro.
senttia. Puolustusvoimat
on siis menettänyt 5,0pro-
senttiyksikön verran ver-
rattuna muihin hallin-
nonhaaroihin.

Puolustusvoimain me-
not ovat vain 5,0 prosent-
tia budjetin loppusum-
masta. Sotilaallisen maan-
puolustuksen osuus on
näinollen viime woteen
verrattuna pienentynyt 0,2
prosenttiyksikköä koko
menoarviosta.

Kolme pahinta puutet-
ta ovat Sutelan mielestä
seuraavat.

Palkattua henkilöstöä
on saatu lisåä vain yksi
neljäsosa Parlamentaari-
sen puolustuskomitean
suosittamasta vuosittai-
sesta lisäyksestii. Tämä
tietenkin vaikeuttaa ny-
§aikaisten teknisten väli-
neiden ja laitteiden käyt-
töä maalla, merellä ja il-
massa.

Kertausharjoitettavien
måiärää voidaan lisätii
vain puolet komitean suo-
situksista. Liian lyhyiksi
osoittautuneita kertaus-
harjoituksia ei voida pi-
dentää.

Puolustusmateriaalin
hankintaan tarkoitetut
varat jäävät 300 miljoo-
naa markkaa pienemmik-
si kuin komitean suositus.
Jos otetaan huomioon
woden 1983 varsinainen
ja lisäbudjetti, on tämän
tärkeän määrärahan li-
säys vain 1,3 prosenttia.
Ostoarvo kiiäntyy siis
jyrkkiiän laskuun.

Myönteistäkin on: va-

rusmiesten päivärahoja
on voitu korottaa, voi-
daan järjestää koko puo-
lustusvoimia koskeva so.
taharjoitus, Pohjois-Suo-
men joukot saavat eräitä
tärkeitä huolto- ja viesti-
välineitä, ilmatilan val-
vontaa voidaan tehostaa
eräin konehankinnoin.

"Jos jatkossa ei tapah-
du måärätietoista voima-
varojen lisäystä, ei puolus-
tus§kyämme voida ke-
hitäii jo valmiiksi tingtyn
III Parlamentaarisen puo-
lustuskomitean tarkoit-
tamalla tavalla", lopettaa
Sutela. - "Parlamentaa-
risen puolustuskomitean
suosittama noin neljän
prosentin vuotuinen reaa-
likasvu merkitsisi koko
budjetin osalta kuitenkin
vain vajaan 0,2 prosentin
lisäysfä."

Näin siis kokenut ko-
mentaja viimeisellä virka-
viikollaan. Huolestumi-
seen on todella syytä. Ei
vakuutusmaksuja piäisi
jättaä maksamatta niuk-
koinakaan vuosina. D
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Noin viikon viivytysvaiheen jälkeen oli tal-
visodassa päädytty "Mannerheim-linjalle"
ja asemasotaan noin 30 kilometrin päähän
Viipurista.

Sodan ensimmäisistä päivistä alkaen oli
suomalaisten mielialoja ynteffy muokata
siviiliväestiiiin kohdistuvin terroripommi-
tuksin.

Karjalan pääkaupunkia varten oli varat-
tu erikoismenetelmä.

h

JOULUAATON ensimmäisellä
tunnilla, tarkasti seitsemän mi-
nuuttia yli puolen yön järisytti Vii-
purin kaupungin rauhaa yllättä-
västi voimakas repivä räjähdys.
Sen edellä ei käynyt minkänlaista
ilmahyökkäykseen viittaavaa va-
roitusta tai hälytystä. Kaikki Ivakit
olivat pysyneet vaiti.

- Mitii onkaan tapahtunut?
Mistä råijähtävä lataus on saanut
alkunsa?

Näin aprikoivat neuvottomat
ihmiset poliisilaitoksessa, komen-
dantin virastossa ja yksityisissä ko-
deissakin,joissa asui vielä eri alojen

tehäviä hoitavia siviilejä.

Kello kolmeen mennessä oli to.
dettu kaikkiaan yhdeksän salape-

räisesti lähtönsä saanutta iskemä.
Useimmat nä).ttivät kohdistuneen

rautatieaseman seutuun. Mutta yk-
sinäinen räjähde oli osunut myös
poliisilaitoksen keskusosaston pi-
hatilaan. Sen voima tappoi kaksi

henkikia. Muuan yksinäinen lau-

kaus harhautui Mannerheiminka-
dun - entisen Karjalankadun -talo numero 5:n pihalle tappaen

siellä autokoulun omisujan ja
opettajan Bruno Sinkon. Sinkon
seurana ollut reserviläinen Thure
Hani haavoittui. Lisäksi useita au-.

toja vaurioitui. Saman sarjan lau-
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Suojaton Karjalan pääkaupunki tuhon uhkaamana

kaus sivalsi vielä muun muassa
sähkölaitoksen kiinteistöstä osan
kattoa.

MtTÄ OIKEASTAAN
TAPAHTU!?
Ensimmäisen poliisipiirin päivystä-
jä oli saanut selvitetyksi, että Etelä-
satamasta tavatun iskemän kuop
pa oli puolentoista metrin laajui-
nen. Se selvitti, ettei kyseessä ollut
lentopommi. jonka nuijimat kraa-
terit oli opittu tietämään äskeistä
paljon laajempina ja syvempinä-
kin.

Päätelmäksijäi, että ampuva ase

on tykki.

- Laivasta pommittaa, arveli
keskusosaston komisaio Vuoksi.

Aattopäivän viimeisen tunnin
alkaessa leiskuivat kranaattien rä-
jähdykset jälleen kaamoksen
tumman taivaan alla. Osoitteena
oli vhä rautatieaseman seutu. Työ-
velvollinen Yjö Suni vietiin haa-

voittuneena hoitoon. Ammuntaa
kesti tällä erää tunnin verran en-

simmäisen joulupäivän puolelle.

Puolen yön tienoilla tuli komen-
dantinvirastoon muuan suojelus-
kunta-aliupseeri kertoen luutnantti
Ruutrulalle. että Viipurintahdella
jäällä on "tankkeja ja muuta". Tie-
to oli kulkeutunut monen suun
kautta. Alun lienee sepittäny
muuan hiihtopartio, jonka kerto-
man välitti mainitulle aliupseerille
rraruskunnan pesulan konemestari
Vilppunen. Yhta kaikki - luut-
nantti Ruuttula lähti juosten kiidät-
tämään kuulemaansa tietoa Viipu-
rinlahdelta Viipurin Suojeluskun-
tapiirin esikuntaan.

Sen toimesta saatettiin koko
kaupungin varuskunta hälyysti-
laan. Muun muassa komendantin
miehet pantiin varmistamaan Ter-
vaniemen rantaa. Yön selkään lä-
hetettiin myös komendantinviras-
ton naisvirkailijat Hovinmaalle.,

Aavetykki venälaisten kuvaamana
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TANKIT TULEVAI
KAUPUNKIIN!''
Kello kahden tienoolla reservivän-
d.kki Vepsöldinen toi komendan-
tinvirastoon tiedon, että poliisien
asettamalle Koiviston tien vartiolle
oli joku ilmato{unnan mies ilmoit-
tanut vihollisen tankkiosaston
murtautuneen linjojemme läpi ja
ajelevan kohti Viipuria.

Tämän tiedon johdosta ilmoitti
välittömiisti majlri Savonen, etä
ilmavalvonnan vartiot eivät olleet
huomanneet mitään erikoista.
Melkein samaan hyssyyn ilmoitti
luutnantti Turunen, etteivät myös-
kän Rannikkotykistörykmentti
2:n vartiomiehet olleet havainneet
alueillaan miäiin erityistä.

Melko pian majuri Savonen
tiiydensi kertomaansa mainiten, et-
tii Ipakin Koiviston tien suunnan
vartiot ovat kyllä havainneet lii-
kennettä mainitulla tiellä: viisi tai
kuusi tyhjiä kuorma-autoa, jotka
rauhallisesti liikkuen näyttivät kul-
kevan Viipurin suuntaan.

Niin panssareiden arvoitus oli
selvinnyt sekä Viipurin lahden jiäl-
lä että Koiviston tiellä: niitä ei yk-
sinkertaisesti ollut.

Tyypillisen sotahuhun alkupe-
riistä on esitetty erilaista tietoa -eråän mukaan hälytyksen olisivat
aiheuttaneet Viipurinlahdella ole-
vat suuret kivet, joista käytettiin
nimeä Seitsemän veljesä.

SABOTööREJÄ JA
VAKOILlJOITA
Tämiin aattoillan yönseudun rä-
jähdysten alettua pantiin komen-
dantin toimesta liikkeelle upseeri-
partioita. Eråistii johti reservivän-
ikY,t Pinomaa, joka kuten toisetkin
koetti tavoittaa havaituiksi ilmoi-
tettujen salaperiiisten valomerk-
hen alkuperä - niitii kerrottiin
annetun muun muassa kauppaop
pilaitoksen ylimmåistii kerroksesta.
Sittemmin selvisi - kuten raken-
nuksess:r majaillut Kalevi Tilli
eråiiissä muistelussaan ki{oittaa -etä olihan siellä kauppaopiston
vintillåi tosiaan mies taskulamp
punsa kanssa: Hän kuului Viipurin
suojeluskuntapoikien koululle ma-

joitettuun yksikköön ja oli tavatta-
essa ripustamassa kuivumaan pe-

semiään sukkia. Takin nappiin ri-
pustettu taskulamppu tietenkin
kummasti heilahteli, kun pyykkäri
kumartui ottamaan sukkaparin ri-
pustaakseen sen kohotetuin varta-
loin kuivausnaruihin. Valon hei-
lahdus saattoi kaukaa katsoen tui-
ki pimeässä vaikuttaa jos kuinka
ihmeelliseltä ja salaperäiseltä. Vä-
hältä piti, ettei varsin arkista aher-
rusta suorittanutta nuorukaista de-
santtina ammuttu.

Tuona synkeänä syksynä ja so.
dan alkuviikkoina siivittivät kansa-
laisten mielikuvitusta ilmeisesti
saksalaisten salamasotaan liittyvät
kertomukset - oli kuultu ja luettu
syvälle rintaman selustaan ulottu-
vista panssari-iskuista, agenteista.

vakoilijoista ja tuholaisista. Pelon
voimakkaan tunnelatauksen rasit-
tama mielikuvitus teki herkästi
tepposet.

Valomerkkeihin sinänsä suh-

tauduttiin kenttliarmeijankin alu-
eella jo YH:n aikana lähes hysteeri-

sesti. Jokainen välähdys synkässä
pimeydessä ajateltiin desantin
merkkivaloksi. Tuskin ainoakaan
lienee sellaiseksi osoittautunut.
Pinomaan partionkin yökaupalla
suorittama uuttera valojen väläh-
dysten jäljitäminen lienee ollut
turhaa, sillä tuloksista ei tavata
merkintiiä. Ilmeistä oli, ett?i viholli-
sen tiedottajat, joita epäilemättä vi-
lisi Viipurissakin, pelasivat peliään

taskulamppua tehokkaimmin kei-
noin.

Terrori-iskun teho oli paras yöllä. Rautatiepafteri ampuu

KRANAATTEJA
RI!TTI{Ä
Varmaa kuitenkin oli, että Viipu-
riin kohdistui jatkuvasti kranaat-
tien iskuja vaihtelevin vuorokau-
denajoin.

Joulukuun 28. päivän illan seit-

semän tienoissa ammutuista kol-
mesta kranaatista ilmeisesti yksi ja
sama haavoitti kolmea miestä: ,4r-
ton Karuanen, Paavo Kurppa ja Eino
7"erri joutuivat paareille. Viime-
mainittu tavattiin tajuttomana
reesä. Liihistöllä havaittiin myös
kaksi hevosta hengettöminä. Tämä
kranaatti oli iskeytynyt Pantsar-
lahden ja Patterinmäen rajalle.

Poikkeuksellisesti kului sitten
lähes tarkalleen pari vuorokautta
laukauksitta. Mutta jälleen 30. päi-

vän iltapäivällä tömähti kymme-
nen laakia. Niistä pari iski muista
huomattavasti erilleen niinsanotun
kiertoradan molemmin puolin ai-
van Viipurin radioaseman ärille.
Helposti saattaa olettaa, että radiol-
le ne olivat tarkoitetut, mutta lens!
vät karvan verran pitkiksi.

Vuoden viimeisen päivän kra-
naatit tulivat iltapäivällä ja sen

luorokauden viimeisen tunnin
alussa. Rautateiden tavara-aseman
läheisyydessä riijähtänyt ammr§
vei elonpäiviltä pakkamestari Os-

kar Strömbergin.

TILASTOA
Näitten seitsemän vuorokauden is-
kuista, kohdepaikoista ja tuhoista
on tallentunut poliisilaitoksen kes-

llmavalvontamiehiä Viipurissa Pohjoismaiden Yhdyspankin katolla
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Aavetykin kranaatti on tullul siyåän Raatahuoneen ikkunasta, lävistänyt permannon
ja räiähtänyt rahatoimistossa

kusoiaston kokoamien havainto-
jen yhteenveto. Sen mukaan kra-
naatteja on räjähtän1,t kaikkiaan
56 eli keskimäärin 8 laukausta ka-
lenterivuorokautta kohden. Rä-
jähdysten aiheuttamat henkilöva-
hingot olivat kaikkiaan neljä kuol-
lutta ja viisi haavoittunutta. Aineel-
liset vahingot jäivät poliisien
ilmoitusten mukaan lähes merki-
tyksettömiksi. Pahiten kärsivät
Vallinrinteellä palaneet kaksi pien-

taloa. mulla muutoin tapahtui vain

osavahinkoja, ellei oteta lukuun
muutaman kevyesti rakennetun

ulkorakennuksen hajoamista.
"Puinen kuurirakennus sonui.

Ammuksen reikä katossa II liiken-
nejakson konttorin kohdalla. Vir-
voitusjuomakioski vioittunut, sa-

moin jalkakäytävää. Ikkunalasit

lähitienoolta säpäleiksi. Kivitalon
seinään naarrnuja."

Tällaista poliisit olivat havain-
neet.

Kokonaisuudessaan iskemien
osuma-alue on noin kahdeksan ki-
lometriä pitkä ja vajaat neljä kilo-
metriä levcä. Sen ääripistcet ovat
idässä radioaseman masto (osumat

30. 12.), lännessä Eteläsatama
(24. 12.\, pohjoisessa Suksimäentie
Papulanmäen puiston ctelälaidassa
(31.12.) ja etelässä [{avinkadun
eteläpuolinen louhikko (25. 12.).

Keskeisin osuma-alue on suu-
ruudeltaan noin kaksi kertaa kol-
me kilometriä ja osuu keskikau-
pungin kohdalle. Sen sisälle putosi
noin kaksi kolmannesta kaikista
iskemistä. Tiheimmin osumia oli
rautatieaseman lähitienoilla. minne

putosi noin -j0 prosenttia kaikista
kranaatcista.

MtKÄ OLI TARKOITUS
Ammunnan turkoituksesta voi-
ctran csittäli vain olettamrrksia. Ot-
taen huonrioon vuorokaudenajat
nivttää pälit:rrkoilus olleen rinta-
rnurr lähisclustnn kaupungin vries-

tijn taistelutahclon ja moraalin
murskaamincn.

lskemäkuvion tarkastelu saat-

taisi anta:r aihcltu uskou. cttii arn-
munnalla oli taktillinenkin tarkoi-
tus: iskemiä on tiheimmin rilutatie-
aseman suunnalla. Luonnolliselta
maalilta tuntuisi myös rautatiesilta,
jonka kautta kulki pääosa Kan-
naksen .joukkojen huollosta. Voisi
mvös ajatclla. että tarkoitus oli va-
hineoittaa kaupungin vcsihuoltoa

- Papulan mäen suunnalla osui-
vat kranautit lähelle vanhaa vesi-

tornia eivätkä iskernät jääncet kau-
aksi Patterinmäen uudesta vcsisäi-

liöstäkään.
'Ioisaalta on tietenkin otettava

huomioon aseen hajonta. joka ko-
konaisuudessaun on suuruusluok-
kana pituussuunnassa parin-kol-
men prosentin seutuvilla eli noin

kilometri. Leveyssuunnassa hajon-
tlr on pienempi. puolen proscntin

luokkaa eli parisensataa mctriä.
Suunnillecn puolct iskemistä osuisi

todennäköisyysopin mukaan ha-
jontakuvion keskiosaan alueelle.
jonka pituus olisi noin 250 metriä
ja levevs viitiscnkymmentä metriä.

Kokonaan eri asia on tietenkin.
onnistutaanko hajontakuvion kes-

kipiste saamarrn lähcllckään tar-
koitcttua maalia. Varsinkin epätar-

kan kartan mukaan ammuttaessa
jää maali helposti koko ha.jontaku-
vion ulkopuolelle. Paikalla oleva
havainnoitsrjrr. trrlenjohtayana toi-
miva vakoilila. voisi tictcnkin
huorn:lttavasti parantaa tulen
tarkkuutta.

KRANAATTEJA SODAN
LOPPUUN SAAKKA
Ammunta jatkui tietenkin edellä ti-
lastoitujen seitsemän worokauden
jälkeenkin. Ilmeisesti kaupungin
viranomaisilla alkoi kuitenkin olla
kädet täynnä tärkeämpää puuhaa,

sitlä tilastoja myöhemmistä am-

munnoista ei löydy. Komendan-
tinviraston pääpiirteisten maininto-
jen joukossa on kuitenkin tietoja.

että myöhemmin iskuista saivat

osansa myös itäiset esikaupungit,
jotka olivat alussa jääneet vähem-
mälle. Näin todetaan esimerkiksi
tammikuun 6. päivänä. Tammi-
kuun 7. päivänä mainitaan osumia
tulleen Kangasrantaan ja ll. päi-
vänä Käremäen alueelle. Kuukau-
den loppupuolella saivat osansa

Maaskola, Karjalan esikaupunki-
alue ja Papula. Ihmisvahingoista
löy1ry merkintä vain tammikuun
24. päivän kohdalta, jolloin yksi

nimeltä mainitsematon mies sai

surmansa.
Suomalaisten vetäydyttyä väli-

asemaan helmikuun puolenvälin
jälkeen ylettyi vihollinen Viipuriin
peninkulman päästä jo pienemmil-
läkin aseilla. Kuukauden lopulla
kaupunki oli lähes etulinjassa ja
kaikkien kenttätykkien ulottuvilla.
Tässä vaiheessa ei enää tilastoitu
vaan tapeltiin. Komendantinviras-
to evakuoitiin Ylämaalle.

Jäähyväiskatseen karvautta

ryydittivät taivaita tavoittelevat pa-
lonlieskat - samoilta sijoilta ha-
vaittuna ainakin kuudenkymme-
nen rakennuksen roihut. Paloi puu,
mureni tiili, lohkeili betoni. Tuh-
kaan hukkui vuosisatainen suoma-
lainen kaupunki.

MISTÄ AMMUTTIIN?
Ensimmäisten luorokausien mie-
likuvitukselliset huhut laivatykis-
töstä. rintaman läpi päiisseistä

panssarivaunuista ja sabotööreistä
saivat sodan jatkuessa tylyn tyr-
mäyksen. Vähitellen kävi selväksi

se aluksi uskomaton tosiasia, että
kaupunkia ammuttiin rintamien yli

- mahtava rautatietykki tai ehkä
useampiakin toimi Puna-armeijan

tykki miesten työkaluna Perkjärven

aseman tienoon sorakuopasta. nel-
jän peninkulman päiistä.

Joulukuun ammuntoihin liitty-
neiden huhujen ja salaperäisyyden
vuoksi alettiin tykkiä nimittää aa-
vetykiksi. Ammunnan idea oli tie-
tenkin aivan sama kuin saksalais-
ten kuuluisan Pitkän Bertan eli Pa-

riisin kanuunan, jolla cnsimmäiscn
maailmansodan aikana ammuttiin
Ranskan pääkaupunkia yli sadan

kilometrin päästä.

l-äht(tt:

- Viipurin komendantinriras[on sota-
päirlikirja 6. l(). -r9-1. 4, 4{)

- Yhdistclrnli krunuitttien osuotista
Viipurin poliisilaitoksen' ilmoitusteo
mukaan. Iaaditru 3, 1.40 . .
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Astsingisqq
hyökkäyksen edetessä reserv'iksi

Sallaan.
122.D saavutti Joutsijärven

16. 12.. jolloin se oli edennyt noin
200 km rajalta. Huoltoetäisyrydet
olivat pitkät.ja tävdennvksen tarve
suuri. koska divisioonaan kuului
mm. 45 panssarivaunua. 25 pans-

sariauloa. 70 kenttätykkiä ja noin
18.000 mieslä.

Sissitoiminnan käyttämättä jä-
tettyihin mahdollisuuksiin itärajal-
la oli Päämaja kiinnittänyt huomi-
ota heti sodan alusta alkaen. Pää-

majan maavoimatoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Volo Nihtilä
oli lähettänyt 8. I 2. 39 kirjeen itära-
jan sotatoimivhtymien esikunta-
päälliköille. Siinä hän omasta puo-
lestaan kehotti järjestämään sissi-

toiminnan "oikeille raiteilleen ulot-
Pikakivääri tukee

Sissitoiminta hyökkää-
jän selustassa oli talvi-
sodan alkuvaiheessa
suomalaisillekin uusi
ajatus.
Onneksi operatiivinen
johto tajusi sen tadoa-
mat mahdollisuudet.
Ja Sallan Pataljoonan
miehet oppivat nopeas-
ti.

ERILLINEN PATALJOONA I7
taisteli talvisodassa Sallan rinta-
malla, aluksi rintamataisteluissa
viivyttäen venäläisiä Korian, Kur-
tin ja Vuorikylän suunnista Kuola-
järvelle ja sitten Joutsijärvelle. je
hon hyökkåiäjän eteneminen py-
sähtyi suomalaisten saatua [isä-
voimia. ErP 17 osallistui eräisiin
venäläisten hidastamiseksi ja lyö-
miseksi tarkoitettuihin hyökkäyk-
siin Joutsijärven pohjoispuolella.

Kuuluisuutta pataljoona sai

Mäntyvaaran taistelussa, jossa se

joukkueittain ja komppanioittain
itsenäisesti hyökäten aiheutti vihol-
liselle raskaat tappiot 300 kaatu-
neen ja 400 sotasaalisaseen muG.
dossa venäläisten maastoitse sue
rittaman yllätyshyökkäyksen jäl-
keen 20.12. 39.

Pataljoona kuului tällöin majuri
V. Roinisen komentamaan Osasto
Roiniseen ja 28.2. 4O alkaen ruot-
salaisten vapaaehtoisten muodos-
tamaan SFK:iin. ErP l7:n komen-
tajina toimivat alkuvaiheessa ma-
ju'i V. Roininetr, pääosan sodasta

kapteeni l. O. Vririntinen ja 14. 2. 40
alkaen luutnäntti V. Kiiveri. Yhte-
nä komppanianpäällikkönä toimi
lähes koko sodan ajan luutnantti
Pentti V. Penrikriinen, joka johti
tässä kerrotun Aatsingin kylän tu-
hoamistaistelun.

NIHTILÄ NEUVOO
Sallan suunnalla toimivien venä-

läisten 122. ja 88.Divisioonien teh-
lävänä oli vallata Rovaniemi kah-
dessa viikossa. Jatkotehtiivänä oli
edetä Ruotsin rajalle Tomion alu-
eelle.

122.D:n ensimmäisenä tavoit-
teena oli Sallan kirkonkylä, josta

sen oli Märkäjärven-Joutsijärven
suunnassa jatkettava toisena ta-
voitteena Kemijärvi. 88.D tulisi
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tamalla se tarpeeksi syvälle
vihollisen huoltoyhteyksille. Näin
voiclaan aikaansaada ryssien kes-
kuudessa nälkää ja turvattomuut-
ta."

Lapin Rvhmän Esikunta (LRE)
antoi 24. 12. ensimrnäiset käsky
sissitoiminnan aloittamisesta hyök-
kääjän sivustoille. 12. 1.40 LRE
antoi ErP l7:n komentajalle käs-

kyn kuljetuksesta sissitoimintaa
varten Hautajärvelle Sallan tien
eteläpuolelle Kuusamoon johtavan
tien varteen.

Pataljoona ryhmittyi tehtävää
vanen siten. että vajaa komppania
suunnattiin Aatsinginhaudan alu-
eelle tehtävänä liikenteen häirintä
Sallan länsipuolisella tienosalla.
Kaksi jor.rkkuetta siirtvi C)nka-

moon ja Selkälään toimintakoh-

teena tie Kuolajärven suunnalla.

fohäjärven suuntaan jäi yksi
komppania torjuntatehrävällä Mär-
käjärven suuntaan ja lisäksi yksi
komppania etelämmäksi reserviin.

KÄYDÄÄN
TOSITOIMI!N
LRE oli 23.1.40 antanut käskyn,
että Aatsingissa todettu venäläinen
hiihtokomppania oli lyötävä ja ky-
lä poltettava. Pataljoonan komen-
taja antoi tehtävän 3.Komppanian
päällikölle luutnantti Pentti Penti-
ktiiselle. joka kertoo näin: "Tehtä-
väni oli tuhota kolmella joukkueel-
la vihollinen ja myöskin kylä yhden
joukkueen siirtyessä suoraan On-
kamoon.

Siirryimme hiihtäen Aatsingin-
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Eteenpäin!

hautaan noin l0 km Aatsinginky-
lästä etelään sijaitsevalle Ruukin-
pirtille. Lähetin tiedustelupanion
ensiksi ylikersanti Olli Remek.sen,

sitten kersantti ,4. Hamaran johdol-
ta Aatsinginjärven itäpuolelle, josta
oli hyvä näkyqrys järven länsipuo-
lella sijaitsevaan Kenttälän ta-
loon."

Remeksen partio palasi 24. l.
klo ll.ffi ilmoittaen, ettei kylässä

ollut vihollista. Hamaran partio
palasi myöhemmin mukanaan
luonnos Kenttälän taloryhmästä ja
ilmoitus, etä Kenttälän talossa oli
vihollisia.

Hamara oli hyvä piirtäjä ja tun-
nettu taiteilijakin. Talon pihalla oli
useita ajoneuvoja ja jonkin verran
liikennettä talosta pohjoiseen sijait-
sevaan Kellon kylään.

Pentikäinen tunsi hyvin Aastin-
ginhaudan maastot, sillä hän oli ol-
lut talvella ja kesällä 1932 suorit-
tamassa siellä useita metsälei-
mauksia ja asunut mainitun ajan
Kenttälän talossa. Hän toimi tuo-

hon aikaan valtion metsänhoitaja-

na.

Komppania lähti 25. l. klo 03.00

liikkeelle tavoitteena Aatsingin ky-
län eteläpuolinen alue. Yksikkö oli
perillä aamulla.

Kello 08.00 I I Joukkue kersantti
Hamaran johdolla erosi komppa-
niasta tehtävänään varmistaa ky-
län etelä- ja itäpuolella olevat ladut
ja sitoa niistä suunnista pikakivää-
ritulella vihollista. Sää oli kirkas ja
pakkasta 25 astetta.

Paljastumista välnääkseen Pen-

tikäinen oli kieltänyt tupakoinnin
"kuolemanrangaistuksen uhalla".
Kuitenkin eräs sotamies s]'t)'tti sa-

vukkeen. Seurauksista kertoo ny-

kyinen everstiluutnantti Pentikäi-
nen näin: "Hiihdin miehen luo ja
ilmoitin. että ainoastaan kunnos-
tautuminen tässä taistelussa pelas-

taa hänet kenttäoikeudelta".
Komppania lähestyi Kenttälän

taloa länsipuolella olevien vaarojen

kautta. Matkalla oli useita venä-

läisten vartiomiesten tekemiä latuja
ja lumikuoppia.

Osaston tultua talon pohjois-
puolelle Kelloselkään menevän
tien varteen asetettiin siihen kone-
pistoolipanio. .jonka .iohtajaksi
Pentikäinen laittoi äskeisen tupak-
kamiehen. Tehtävänä oli tuhota
täältä Kenttätän suuntaan tulevat
venäläiset. Myöhemmin aamupäi-
vällä savuttelija kunnostautuikin
ampumalla awksi saapuneesta

toistakvmmentä ratsurniestä käsit-
täneestä osastosta nel jä ensimmäis-

r,-f
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tä miestä. Kessumies palkittiin
kenttäoikeudelta säästymisen li-
säksi kunniamerkillä.

ISKETÄÄN
Klo 08.35 päällikkö antoi suullises-

ti levittäyymiskäskyn. IV Joukkue
tuli suuntajoukkueeksi vasemmalle
puolelle ja sen oikealle puoletle III
Joukkue. Joukkueiden keskelle tu-
li komentoryhmä.

Kello 09.00 tuhottiin ampumalla
talon pohjoispuolella ollut parivar-

tio. Samaan aikaan avasivat talon
eteläpuolella ja järven itäpuolclla
olleel, pikakiväärit tulen taloa koh-
ti. johon tuleen joukkueet yhtyivät.
Kello 09.ffi.--09.45 iatkui kaksi-
puolinen tulitaistelu. jolloin vihol-
linen ampui asuinrakennuksesta,
saunasta ja niiden takaa sekä talon
eteläpuolella olevasta måestä, jossa

venäläisillä oli toinen parivartio.
Pentikäinen antoi taistelusuun-

nitelmansa mukaan kello 09.20 va-
lopistoolilla merkin talon etelä- ja
itäpuolella olevien pikakiväärien
tulen siirtämiseksi pois taloista. III
ja IV Joukkueet etenivät rakennus-
ten luo tulitaistelua käyden. Se

muuttui lähitaisteluksi käsikranaa-

tein ja pistoolein.
Vähää ennen kello 10.fi) viholli-

sen vastarinta loppui. Rakennuk-
set. yhteensä kolme. syvtettiin pa-

lamaan. Vihollisista todcttiin vain
yhden päässeen pakenemaan.

Kello 10. l5 komppanian päål-

likkö antoi vakrpistoolilla sovitun
irtaantumismerkin.

Kohta irtautumismerkin jälkeen

vihollinen alkoi kauempaa tulittaa
suomalaisjoukkoa hevosrekeen

asennetulla kranaatinheittimellä ja
konekiväärillä. Noin 40-miehen

vahvuinen vihollisosasto lähti vielä
perään seuraamatta kuitenkaan pi-
temmälle. lrntokone etsi sissejä

myöhemmin samana päivänä.

Kello 13.00 komppania saapui
lähtöpaikkaansa Ruukinpirtille.
Omat tappiot olivat neljä miestä

kaatuneina ja viisi haavoittunutta.
Venäläisten tappiot olivat 35 ku-
tunutta. Sotasaalista ei ehdittv ot-
ta/],

PÄTEVÄ JOUKKO
Menestyksen mahdollistivat perus-

teellinen suunnittelu, maaston ja
olosuhteiden hyvä tuntemus sekä

miesten ja alijohtajien itsenäinen ja
oma-aloitteinen toiminta.

Sallan miesten sissisota oli pää-

asiallisesti ryhmien ja puolijoukku-
eiden erillisiä iskuja. Komppanian
tai useamman joukkueen koottua
toimintaa esiintyi Aatsinginhau-
dan alueella ja Märkävaaran seu-

duilla lähellä Märkäjärven kylää.
Sissitoiminnalla aiheutettiin vi-

hotliselle tuntuvia tappioita ja hen-

kisiä rasitteita. Hyökkääjän vetäy-

tyminen Joutsijärveltä Märkäjär-
velle aiheutui osin sissitoiminnan

aiheuttamasta epävarmuudesta se-

lustayhteyksillä. "Valkoinen kuo-
lema" oli kolkko seuralainen Suo.
men talvisissa erämaissa. tr

i
t\ \,
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PENTTI OLAVI HIETALA

lr

urtrÄ Miehikkälän miehiä
joutui I 1.12.39 koko joukkue
täydennykseksi Er.P 4:lle, jo-
ka Kekrolan, Siiranmäen ja
Ahijärven viivytystaisteluiden
jälkeen oli asemissa Parkkilan
ja Kyyrölän seuduilla komen-
tajanaan majuri Kaarlo Pöyry.

Pataljoona koostui run.
Muolaan ja Kyyrölän miehis-
tä, jotka nyt saivat kirjaimelli-
sesti puolustaa omia kotikon-
tujaan. Viimemainitut käytti
vät puhekielenään keskenään
puhuessaan yleisesti venäjän-
kieltä, joka pimeällä juoksu-
haudoissa aiheutti sekaannus-
ta, jopa vahinkojakin, kunnes
sen käyttäminen linjassa ko-
konaan kiellettiin.

Komppanian päällikkönä
oli ensin reserviluutnantti
Eero Rahikainen ja jouk-
kueenjohtajana reservivänrik-
ki Antri Piipari. Komppania
oli linjassa vastapäätä Parkki-
lan kylää.

SE ALKOI KELLO
0E.00
Oli sunnuntai, 11. päivä hel-
mikuuta ja huikaisevan kirkas
pakkasaamu. Kello oli muuta-
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MUOLAASSA 14,2,1940
Karjalan miehet kävivät Kannaksella
armotonta taistelua kotikunnaistaan
ylivoimaista vihollista vastaan, joka yritti
tekniikallaan ja materiaalin paljoudella
murskata puolustajien henkisen
kestävyyden.

mia minuutteja vaille kahdek-
san. Olimme Iähdössä var-
tioon lapsuudentoverini Tda-
no Vanhojan kanssa, jonka
veli oli kaatunut samassa pai-
kassa kaksi päivää aikaisem-
min.

Tultuamme ulos korsusta ja
ottaessarnme aseita korsun
käytävästä viuhahti lähelle
suorasuuntaustykin iunmus,
jonka sirpaleet vonkuivat ylit-
serune. Päätimme hetken
odotella korsun käytävässä tu-
leeko lisää.

Se olikin kuin alkusignaali
ja lähtömerkki! Joka puolella
alkoi kumina, joka yltyi yhtä-
mittaiseksi valtavaksi rumpu-
tuleksi.

Kohta kuului jostakin ko-
mento:

- 
Kaikki miehet asemiinl

Vihollinen hyökkää.

Lähdimme toverini kanssa
juoksemaan asemiin Ioivasti
laskevaa rinnettä, jossa vinkui
vastaan kranaattien sekaan jo
luotejakin. Välillä maahan
heittäytyen ja nelinkontin ryö-
mien saavutimme onnellisesti
noin 100 m:n päässä olevan
taisteluhaudan.

Se olikin viimeinen lähtöni
siitä korsusta. Sinne jäivät
reppuni ja omat hiihtokenkä-
ni.

Valtava pauhu täytti tienoot

- 
niin kauas kuin korva kuu-

li. Suuret puut kaatuivat rys-
kyen ja pistävä palaneen rä-
jähdysaineen katku salpasi
hengityksen.

Kyyröttelimme asemissa
silmä tarkkana odotellen jal-
kaväen rynnistystä. Kohdal-
lamme tuntui pääosa keskityk-
sestä menevän hiukan pitkäk-

si, ehkä metsä alkuun esti tar-
kan tähystyksen. Kokonaisti-
Ianteesta emme tienneet mi-
tään, tykistökeskitys vain jat-
kui ehtymättömällä voimalla.
Jännitys pani veren kiertä-
mään, vaikka oli kova pakka-
nen-

TANKIT TULEVAT!
Äkkiä kuului jostakin huuto:

- 
Tankit tulevat!

Jo kuuluikin moottorien
möyryävä ääni ja kymmen-
kunta rumilusta ilmestyi met-
sästä asemiemme eteen.

Lähitorjuntamiehet etsivät
hätäisesti sopivaa paikkaa it-
selleen. Panssarivaunut ajoi-
vat kohtaan. johon aikaisem-
min oli räjäytetty aukko estee-
seen ja jonka pioneerimme
olivat miinoittaneet.

Meillä jännitys kohosi
huippuunsa, kun ensimmäi-
nen vaunu suuntasi kulkunsa
suoraan aukkoon.

Sitten 
- 

ankara räjähdys!
Vaunu huojahti ja jäi paikal-
leen tukkien aukon esteessä.
Miehistö tuli vaunusta ulos
joutuen heti kiväärituleemme.
Joku pääsi takaisin vaunuun,

L
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jonka tykinputki heti kääntyi
meihin päin alkaen syytää kra-
naatteja toisten takana olevien
säestiimänä.

Nyt ei voinut nostaa pää-
tään. Haudanpenkkaan tulleen
kranaatin ilmanpaine heitti
meidät istualleen haudan poh-
jalle. Takanamme olevaan
rinteeseen tuli pst-tykki, mut-
ta se ei ampunut laukausta-
kaan vaan lähti pois. Ehkä se
ei epäedullisen maaston takia
uskaltanut paljastaa itseään.

Loppumattomalta tuntuva
tykistökeskitys jatkui kello 14
saakka, jolloin suon takaa läh-
ti liikkeelle suksiin kiinnitet-
tyjä panssarikilpiä edellään
työntävä jalkaväki. Kilven
keskellä oli reikä aseelle. Siitä
voi ampua. Kilpi oli muotoiltu
kaarevaksi ja kesti ainakin sel-
laisen osuman, joka ei tullut
kohtisuoraan.

Hyökkäyksen painopiste
näytti suuntautuvan meistä oi-
kealla olevan III Joukkueen
asemiin, jotka olivat avoimen
suon laidassa ja meistä viis-
toon taaksepäin, koska suon
reuna muodosti siinä pouka-
man. Näin ohitsemme kilpien
takana työntyvä jalkaväki jou-
tui meidät ohittaessaan sivus-
tatuleemme, jolloin kilpi ei
suojannut.

Moni kilpi jäi suolle, mutta
kauempana hyökkääjien jat-
kuva virta saavutti metsämeu-
nan päästen meiltä näkymättö-
miin.

Noin kello 16 tuli låihetti ja
toi käskyn, jossa mäåirättiin
meidän pikakiväiiriryhmä,
jossa Vanhoja oli ampujana ja
minä apulaisena, vastaiskuun
III Joukkueen lohkolle, jossa

lähetin ilmoituksen mukaan
tykistökeskitys oli tasoittanut
taisteluhaudat ja surmannut ja
haavoittanut kaikki miehet.

VASTAISKUUN
Lähdimme matkaan. Lumi oli
noen ja mullan sekaista ja hy-
vä metsä oli muuttunut raiska-
tuksi murrokoksi.

Tykistön tuli oli nyt siirty-
nyt taernmaksi.

Päästyiimme paikalle emme
nähneet lainkaan omia miehiä

- 
vain vihollisia, joita työn-

tyi jatkuvasti lisää panssarikil-
pien suojassa.

Tilanne näytti pahalta.
Neuvottelimme nopeasti kes-
keniimme ja ryhmänjohtajam-
me alikersantti Uuno Lahdel-
ma, hyvä kuulantyöntäjä, ky-
syi mielipidettiimme. Päätök-
seksi tuli, että on turha yrittää
yhdellä ryhmällä - apua on
saatava.

Låihdimme komentopaikal-
le ja ilmoitimme komppanian
päällikölle vänrikki Taunille
tilanteen, josta hän yhteyksien
ollessa poikki ei tiennyt mi-
tään. Hän toimitti heti hiily-
tyksen komentopaikalla: kaik-
ki irrotettavissa olevat liihetit,
hevos- ja keittiömieh'et saivat
määräyksen ottaa aseensa ja
liittyä vastaiskuryhmään. Li
säksi saatiin yksi joukkue JP
2:sta. Tåillä joukolla, jota
komppanianpäällikkö itse läh-
ti johtamaan, painuttiin vas-
taiskuun kello 17 maissa illan
jo håimärtyessä.

Liihestyessåimme ketjussa
sisäänmurtokohtaa alkoi tyk-
kitulen murrokoksi silpoamas-
sa metsässä näkyä vihollisen
panssarikilpiä. Aloimme
myös saada tulta vastaan.

Kovan pakkasen tai tykistö-
keskityksessä lentäneen hie-
kan takia oli pikakiväåirimme
mennyt epäkuntoon juuri
kriittisellä hetkellä. Hain JP
2:n miehiltä uuden varapii-

pun, mutta emme sittenkään
saaneet sitä pimeässä toimi-
maan, joten jouduimme am-
pumaan kiväiireillä.

Äkkiä kohoaa edessämme
oikealla kolmen miehen lumi-
pukuinen ryhmä, joka erottuu
hyvin murrokkoa vasten. Otan
nopeasti yhden jyvälle, kivää-
rini pamahtaa ja miehet katoa-
vat.

Jatkosodan aikana Syvåirillä
tapasin miehen, joka oli ollut
seuraavana päivänä samassa
paikassa. Hän sanoi siinä ol-
leen kaatuneen vendläisen up
seerin-

Omat tappiomme alkavat
kasvaa, jatkuvasti huudetaan
jossakin lääkintiimiehiä. Vie-
ressäni vasemmalla ollut Kos-
kelan Eino, Miehikkiilän
mies, sai räjiihtävän luodin
rintaansa. Kuulin muutaman
metrin päästä selvästi luodin
räjähdyksen miehessä, joka
vaipui maahan san@n:

- Auta Jeesus, nyt minä
lähden...

Lääkintiimiehet kiiruhtavat
paikalle ryömien ja vievät hä-
net pois.

Kohta tuli ilmoitus myös
komppanianpäiillikön kaatu-
misesta. Joku valekuollut oli
ampunut tuon urhean vänri-
kin, joka sarnana päivänä oli
ylennetty luutnantiksi.

ETEENPAIN!
Hänen kaatumisensa aiheutti
ensin håimmennystä joukos-
sarnme, kunnes takaa kuului
ääni:

- Osasto kuuluu komen-
tooni! Nimeni on alikersantti
Vasama ja paikkani on ketjun
keskellä.

Hän oli avuksemme saatuja
JP 2:n miehiä. Rohkeasti hän
otti vastuun tilanteesta ko-
mentaen:

- Eteenpäin!
Nyt kaatuu pidetty ryhmän-

johtajamme alikersantti Lah-
delma keskelle otsaa osunees-
ta luodista.

Vihollistykistön valtava
sinfonia soi ylliimme, raivo.
kas keskityg kohdistuu nyt
taakse huoltoteille apujoukko'
jen saannin ja haavoittuneiden
poiskuljetuksen estiimiseksi.
Meitä ei enää voinut ampua,
olimme liian lähellä.

Ketjumme etenee yhä.
Olemme vihollisesta käsikra-
naatin heittoetäisyydellä. Jäl-
keenpäin on usein tullut aja-
telluksi, miten noina hetkinä
ei pahemmin pelottanut -olimme kuin turtuneita. Päi-
vän mittaan oli alitajuntaani
hiipinyt yhä voimistuva tun-
ne, ettei tästä ehjänä selviä.

Huomasin edessämme ison
kuusen, jonka juurella oli
useita vihollisen panssarikil-
piä. Syöksymme siihen ja jou-
dumme hieman muusta ket-
justa edelle. Huusin varoituk-
sen, etteivät kaverit meitä am-
puisi, ja käiinsin yhden kilven
eteemme suojaksi. Toverini
sanoi, että häneen sattui luoti,
mutta se oli tehnyt vain pinta-
haavan.

Nyt lentelevät ja räjähtele-
vät jo käsikranaatit. Yritåimme
vielä tässä saada pikakiväåiriä
toimimaan.

Äkkiä kuuluu kolahdus yl-
häiillä kuusen rungossa: kä-
sikranaatti on osunut puuhun.
Kuulen, kuinka se liihestyy
pudoten oksalta toiselle.

Kuuluu pahaenteinen sihinä
ja moksahdus - 6iv21 vieres-
säni. Merkillistä, miten vaara-
tilanteessa ajatus toimii sala-
mannopeasti. Kuin kaukokir-
joittimelta tuli ensin selvä käs-
ky: "Ylös ja juoksuun!" Heti+

Muolaan hautausmaa ja vapaussodan sankaripatsas ovat kärsineet sodan
jaloissa. Kuva on vuodelta 1942 sA-kwa
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sen jiilkeen 
- 

sekunnin sa-
dasosassa 

- 
tuli kuitenkin pe-

ruutus: "Et ehdi! Paloaika on
viisi sekuntia, se on jo lentä-
nyt heittäjän kädestä purlhun
ja sieltä oksia myöten alas 

-se räjiihtää heti!"
Painuin siis vain lurnggn 

-1a samassa räjiihti. Tunsin
kuin moukariniskun päässäni.
En kuitenkaan menettänyt ko-
konaan tajuntaani. Lumi oli
suojannut. Ei tässä ollut pa-
hemmin käynyt.

Kuulin kuin verhon takaa
toverini sanovan, että häneen
oli sattunut taas. Lääkintämie-
het syöksyivät luoksemme tie-
dustellen pääsimmekö omin
voimin korsuun, jossa oli haa-
voittuneiden suojapaikka.

SUOJAAN
HAAVOITTUNEENA
Irrottauduimme ryömien ket-
justa ja lähdimme pyrkimään
kolmosjoukkueen korsulle.

Tunnustelin pimeässä pää-
täni - tunsin siellä reiän ja
lumipukuni alkoi våirjäytyä
punaiseksi.

Korsun ympärillä on hävi-
tyksen kauhistus - metsä
pirstoutunut, sukset palasina,
mutta korsu on ihme kyllä säi-
lynyt ehjänä.

Lattia on täynnä haavoittu-
neita, Koskelan Einon takki
vedetään selästä halki, lapa-
luun seudulla on lähes nyrkin-
kokoinen räjiihtävän kuulan
ulostuloaukko. Lääkintämie-
het tekevät voitavansa, anta-
vat ensiavun.

Jonkin ajan kuluttua tulee
hevonen, jossa meitä lähde-
tään viemään JSp:lle. Tykistö
keskittää edelleen huoltotiel-
le, kranaatteja rysähtelee met-
sään ja tiellekin. Reki osuu
tiellä olevaan kuoppaan ja
kaatuu. Kaikki pyörähdämme
lumeen, kuuluu valitusta.

Ajomies auttaa kiireesti re-
keen sellaiset, jotka eivät itse
päässeet. Hevonen korskuu
vauhkona ja ryntää täyttä
vauhtia liikkeelle.

Viimein selviämme pois tu-
len alta ja saavumme JSp:lle.
Siellä on kova paine, hevosia
kuormineen tulee jatkuvasti.

Haavoittuneen tie JSp:lle alkaa kantaen ja jatkuu hevosajoneuvolla

Vastahyökkåykseen

tw
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- 
Ei taida olla niin paha

kuin miltä näyttää. sanovai
lääkintämiehet, kun kävelen
heidän luokseen lumipuku pu-
naisena.

Meidät lievemmin haavoit-
tuneet viedään erääseen ta-
loon, joka on täynnä kohtalo-
tovereita.

Tänne tuli sitten aamulla
lääkäri, joka lähetti kaikki,
jotka pystyivät lähtemään, toi-
pumislomalle. Aamulla saim-
me myös tietää, ettei vastais-
kumme ollut onnistunut, vi-
hollista ei saatu ajetuksi pois
ennen kuin seuraavana päivä-
nä.

Sinä yönä olivat korsuvar-
tiomiehet saaneet olla tarkka-
na korsujen ovilla.

Saimme Vanhojan Taunon
kanssa l4 vuorokauden Io-
man. Mutta lomallakin painoi
mieltä linjojen murtuminen,
huoli isänmaan ja tovereiden
kohtalosta. Loppuun ajettuina
ja harvalukuisina veljet kävi-
vät katkeraa kamppailuaan
ylivoimaista vihollista vas-
taan.

Kun loman jåilkeen pala-
simme takaisin, oli komppa-
niamme linjassa Antrean Re-
vonkylässä. Sen taisteluvah-
vuus oli I aliupseeri ja 24
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IIF IVOINEN
VRITYS EI ONNISTUNUT

Joukkueen voimin ilman tulitukea
suoritettu vastaisku suurvallan
hyökkäyskärkeä vastaan oli

t
1

,l'

I

epätoivoinen yritys, johon ryhdyttiin
vain äärimmäisessä hätätilanteessa.

- Yritetään vielä kerran! Eteenpäin,
pojat!
Se jäi nuoren vänrikin viimeiseksi
komennoksi.

MARTTI SAAHE}ITO

a'{'s
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HELMIKUUN I l:n ja 12:n
päivien välisenä yönä 1940
jouduimme tekemään pienellä
porukalla Muolaassa Punnus-
joen lohkolla yrityksen, mitä
ei oikeastaan vastaiskuksikaan
voisi nimittää, vielä vähem-
min hyökkäykseksi. Olipahan
vain rohkean puoleinen sohai-
su ampiaispesään.

Alkuasetelma oli seuraa-
vanlainen: Venäläisten aloi-
tettua tankkien tukeman suur-
hyökkäyksensä 11 .2. saivat
he saman päivän iltaan men-
nessä murrettua etulinjaamme
aukon Punnusjoen suusta vä-
hän matkaa itäänpäin. Hyök-
käyksen kdrki kohdistui ase-
miamme vastaan. Olimme 2./
JR 5:n II Joukkue.

Jouduttuamme peräänty-
mään hajalle ammutuista pe-
säkkeistä työnsi vihollinen
saamastaan aukosta ehtymä-
töntä massaansa eteenpäin.

Johtavissa portaissa ryhdyt-
tiin kiireen kaupalla jdrjestele-
mään vastatoimenpiteitä. Kun
hätä oli joka paikassa eikä
varsinaista reservijoukkoa ol-
lut käytettävissä. kävi niin, et-
tä pimeässä ja kiireessä ko-
koon haalittu hyökkäysosasto
jäi mitättömän pieneksi käsit-
täen vain meidän tappioita
kiirsineen ja juuri asemistaan
perääntyneen pienen sakkim-
me vahvistettuna vähäisellä
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määrällä 3./JR 5:n miehiä.
Korkeintaan 30 miestä siinä
katraassa oli mikä liikkeelle
lähti joukkueen johtajamme
luutnantti Mauri Aution joh-
dolla. Joukossa oli myös toi-
nen upseeri 3./JR 5:n vänrikki
Kurt Ludvik Reinboth.

Takanamme oli jo kaksi
valvottua yötä, kestetyt anka-
rat tykistökeskitykset sekä
päivällä käyty kiivas taistelu.
Tuorevoimaisia eivät pojat
siis missään tapauksessa ol-
leet.

Maasto noin puolen kilo-
metrin levyisen murtoaukon
kohdalla oli melko tasaista,
puskikkoista kylän reuna-
maastoa. Siitä pisti uloimmas
taakse kyläaukeaan nuorta
männikköä ja reunoistaan le-
pikkoa kasvava metsäsaareke,
mikä oli koko talven kantanut
"Hevosmetsikön" nimeä.

Oikealla puolella Kirkko-
järven rannassa oleva joukkue
oli tässä vaiheessa entisissä
asemissaan saarrostusuhkan
alaisena.

KÄVI MITEN KÄVI!
On selvää. että vihollisen
murtoaukosta työntämä mies-
ja asemäärä ei ollut vähäinen.
Näihin seikkoihin liiemmälti
huomiota kiinnittämättä ja
melkoisen vapaana pelon tun-

fIt
Mitähän lienee vastassa...?

teestakin eteni piskuinen jouk-
komme urhoollisesti kohti vi-
hollisia täynnään kihisevää
metsikköä. Kenelläkään ei ol-
lut vähäisintäkään aavistusta
siitä, olivatko venäläiset mie-
hittäneet jo puskikkoisen etu-
reunan metsiköstä. Yleinen
mielipide lienee ollut, että
näin ei ollut asianlaita.

Kuljimme pellon poikki
metsikön pohjoisreunaan ja
jatkoimme vielä jonkin mat-
kaa sen pituussuuntaan kulke-
vaa polkua pitkin.

Jännitys on huipussaan.
Kuiskaillaan 

- 
aivan hiljaa.

Koko porukka on tuokion yh-
dessä rykelmässä. Jälkeenpäin
käsitimme, kuinka vaarallinen
teko tämä ruuhkautuminen
oli.

Luutnantti Autio, tukeva,
rauhallinen ja poikien täydel-
listä kunnioitusta ja luotta-
musta nauttiva upseeri, järjes-
tää porukan ketjuun polulle.

Kiväiirit ja muutama kone-
pistooli valmiina tulenavauk-
seen lähtee ketju liikkeelle
metsikön pituussuuntaan.

Lunta on melkein polveen
saakka. Maasto on suurin piir-
tein tasaista. Yö on hämärä
niinkuin kuuton keskitalven
yö tiheähkössä metsässä voi
olla melkeinpä pimeä.
Vain kranaattien silpomien
puitten latvusten aukottuneista
paikoista heijastuva aavemai-
nen valonkajo suo silmille
hiukan näköalaa.

Vähän kammottavalta tun-
tuu ensi askelten ottaminen,
kun varmasti tietää, mitä vas-
taan tuleman pitää. Henkeä
salpaa 

- 
sydän tuntuu nouse-

van kurkkuun...

SUORAAN
LÄHITAISTELUUN
Eikä niitä askeleita tarvinnut
kovin monta ottaakaan, kun
suuliekit välähtivät venäläisis-
tä aseista. Välimatkaa on vain
muutarna metri ja säikähdyk-
serune melkoinen, mutta se

ikäänkuin selvensi yhtäkkiä ti-
lanteen todellisuuspoh jalle.

Luodit lensivät luonnolli-
sesti läheltä hipoen, mutta ih-
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meellinen varjelus oli poikien
matkassa. Vaikutti uskomat-
tomalta, ettei monikaan pojis-
ta saanut nahkaansa tässä al-
kusylkäisyssä.

Ennenkuin uusi latausliike
vihollismiesten aseilla ehdi
tään suorittaa pamahtavat
meikiiläisten kiväiirit. Vaikka

ne laukaistaan hätäisesti 
-miltei kainalosta 

- 
osuvat ne

lumipukuiseen maaliinsa jok-
seenkin varmasti. Tottahan
nenän edessä kyyhöttävään
mieheen täytyy osua, vaikka-
pa yön hiimåirässäkin!

Venäläisten huonoon am-
pumistarkkuuteen lienee ollut

syynä pimeyden ja hermostu-
neisuuden lisäksi kylmän koh-
mettamat sormet. Koko päi-
vän hekin olivat hyökänneet,
joten paras terä oli jo poissa
nyt uudelleen yhteen iskies-
sämme.

Kohdalleni osui kaksi vi-
hollismiestä, jotka kuuden 

-

1.

seitsemän metrin etäisyydeltä
yhtäaikaisesti paukauttivat 

-ohi! Ehdin pystyssä seisten lä-
hettää kiväiiristiini osuman
molempiin ennen heidän uusia
laukauksiaan. Kiskaisin hei-
dän kainaloistaan kiviiäit ja
heitin ne hihnasta selkäåin -mitä tyhmyyttä ei kuitenkaan
olisi pitänyt tehdä. Pian jou-
duinkin ravistelemaan ne se-
lästäni lumeen.

Vihollisia oli siis vastassa
heti - ennenkuin osasimme
aavistaakaan. Arvoitukseksi
jäi, miksi he eivät avanneet
tulta jo polulla hiiviskelles-
sämme. Siinä tapauksessa yri-
tyksemme olisi taittunut sii-
hen.

VIHOLLISTA RIITTÄÄ
Metsässä on kranaattikuoppia
tiheässä. Niissä kyyhöttåiä
kaksi tai kolme vihollismiestä
kussakin. Vaikka reunimmai-
sissa kuopissa olevat saivat
jokseenkin tarkkaan siirron
ajasta ikuisuuteen, ei se suin-
kaan tarkoittanut sitä, eftä ti-
lanne siltä kohdin olisi ollut
selvä 

- kaikki metsåin montut
tuntuivat olevan miehitettyi-
nä. Neuvostc.armeiialla ei
miehitys rajoitu suinkaan en-
simmäiseen ketjuun! Ryhmi-
tyksessä on syvyyttä. On
miestä työntää kaatuneittenkin
tilalle vaikka millä mitalla.

Vihollisen lähietäisyydeltä
ampumat luodit ja koko liihi-
taistelutilanne kuohuttivat
poikien sisikuntaa. Pelonse-
kainen raivo iskeytyi aivoihin.

- Päälle vaan! Saatana
ryssät matalaksi! Hääää...!

Raivokkaat karjaisut tuntui-
vat äskeisen hiljaisuuden jåil-
keen korvia repiviltä.

- 
(J1a6s 

- uraaa - sa
Stalina! hihkuivat puolestaan
venåiläiset.

- 
Vai vielä Stalin - saata-

na! Se ei nyt kyllä teitä auta

- 
yrittäkii?ihän hakea se tän-

ne!
Se oli joku meikiiläinen.
Jokainen mies oli täynnä

uhmaa, villiä taistelumieltä,
melkein 13iv6s - 

ja hyytäviiä
pelkoa! Kaikki tunteet tuntui-
vat olevan sekaisin. Tiillä ker-
taa ei ollut pelkoa pommeista
eikä kranaateista - nyt pelot-
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Vihollisen ryhmityksessä on syvyytta

Punnuksen seudun maast@
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EPATOIVOINEN
YRITYS EI

ONNISTUNUT

e&ffifur;;-r
Soturin matka on päättynyt

tivat lähietäisyydeltä ammutut
luotisuihkut, vatsaa tavottele-
va rotanhäntäpistin, sotavan-
keus.

Hurjat karjaisut ja yhtämit-
tainen laukausten rätinä jatku-
vat Hevosmetsikössä. Syntyy
sarja yllättäviä kaksintaistelu-
ja, jotka panevat miehet am-
pumaan salamannopeasti. pis-
tämään ja lyömään, karju-
maan pelosta ja raivosta.

On kammottavaa työntyä
pimeässä sankkaan metsään
vihollisen sekaan! Sisäinen
kiihtymys pitää kuitenkin yllä
taistelumieltä. Eteneminen
jatkuu.

TUHOA JA
TAPPIOITA
Vastustajamme eivät anna
helpolla periksi 

- 
hekin ovat

kovia poikia puolestaan. Ku-
kaan ei näytä pelkäävän kuo-
lemaa eikä väistyvän kuopas-
taan.

- 
Luutnanttiin sattui! äläh-

tää joku pimeässä.
Luoti on osunut rintaan.
Tieto satuttaa jokaista 

-pidetty johtajamme on poissa
pelistä. Silvon Oivan tukema-
na luutnantti jaksaa raahautua
pois ja jää lopuksikin henkiin.

Tauno Pousikaatuu samoil-
la minuuteilla.
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Siinä on mies vaarallisen näköisessa asennossa - oma vaiko vihollinen?

W
ätt

Haavoittunut on saatava turvaan

Eteneminen kuitenkin jat-
kuu. On oltava äärimmäisen
tarkkana, koska näkyvyys on
olematon. Meno on hidasta.
Jokaisen poteron maisemilla
on käytävä erillinen taistelu
tien raivaamiseksi eteenpäin.

Ättia huomaan olevani
vastakkain Venäjän miehen
kanssa. Kumpikaan ei osoita
elettäkään peräytymisestä tai
paosta.

Olen juuri ampunut kiväåiri
ni tyhjäksi. Pistin on hukku-
nut johonkin. Mutta ei ammu
naapurikaan 

- 
taitaa olla sa-

ma tilanne. Hänellä on kuiten-
kin pilkä kolmikulmapistin ta-

van mukaan paikallaan ja uh-
kaavasti minua kohti. Se antaa
hänelle huomattavan edun.

Veri kihahtaa päähän! Ei
ole aikaa kääntää kiväiiriä,
jotta voisi lyödä perällä. Ve-
näläinen tuikkii jo pistimel-
lään.

On lyötävä ja ruhjottava
aseen piipulla 

- 
ja nopeasti!

Panen ruhjaisuun kaikki voi-
mani, survon epätoivoisesti

- 
ja vastustaja vaikenee.

Ottelu kesti vain tuon yh-
den erän, naapuri on luhistu-
neena kuoppansa nurkassa.

Vierelläni etenevä Miikeliin
Eino joutuu myös aivan ne-

näkkäin vanjapojan kanssa.
Ovat kontallaan molemmin
puolin matalahkoa kiveä, mei-
käläisen ase laas tyhjänä.

Eino suorittaa elämänsä
riuskimmat sormiliikkeet, la-
taa kiväärinsä ja tuikkaa yli
kiven. Pistin kalahtaa venäläi-
sen kypärään ja samalla ase
laukeaa. Suurvallan mies hä-
visi taaskin. Tältä vihollismie-
heltä sai Mäkelä kiikarikivää-
rin, jota kantoikin sittemmin
uskollisesti.

Myös alikers antti Ylijöö ski,
rohkea taistelija, joutuu pis-
tintaisteluun pääftäväisen vi-
hollisen kanssa ja selvittää ti-
lanteen edukseen.

EPATASAISTA
TAISTELUA
Joukkomme on vähentynyt
huomattavasti. Oikealta sivus-
talta ei kuulu vastausta, vaik-
ka yhteyttä huudammekin.

Kaatuneita ja haavoittuneita
on tullut. Osa oikealla sivus-
talla etenevistä on vetääntynyt
takaisin. Joukkomme on su-
pistunut kymmenkuntaan mie-
heen.

Lähettyvillä huutaa Sulo
Karhu:

- 
Minä haavotun, lähden

pois!
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Käskynantoa. Jälleen kerran vastahyökkäykseen,

Hän, iso ja vahva mies,
kulki meistä etenevistä äiirim-
mäisenä oikealla. Hän jourui
myös ahtaalle, mutta selviytyi
aina voittajana, kunnes sai
luodin reitensä läpi. Omin
avuinensa liihti 

- 
luoti hou-

suissa, jonne se oli pysähtynyt
jalan läväistyään.

Patruunai alkavat loppua.
Tavoitteena olevaan metsänie-
mekkeeseen on matkaa vielä
kuusi- tai seitsemänkymmentä
metriä. Siellä on vihollisella
konetuliaseita, jotka lähettä-
vät vihaisia sarjoja silmillem-
mg 

- 
snnsksi kuitenkin tois-

taiseksi osumatta.
Käsikranaatteja lentää mo-

lemmin puolin ja mossahtelee
siellä täåillä. Niistä ei kuiten-
kaan ole juuri enempää apua
kuin haittaakaan: ne tukehtu-
vat lumeen vahinkoa tekemät-
tä.

Naapurit harrastavat myös
kuolleeksi heittäytymistä.
Niinpä muuan meikåiläinen
huomaa kolme "ruumista"
edessään räjiihdyskuopassa,
kiskoo kiväärit vuorotellen
kunkin kainalosta ja heittää ne
omaan selkäänsä. Kääntyes-
sään ympiiri hän kuitenkin
kuulee takaansa liikettä: "vai-
najat" ovat aloittaneet hurjan
kirin omiensa luo! Sotahan on

sotaa ja tässä vaiheessa mie-
histä tuli todellisia vainajia.

VIHOLLINEN
RYHTYY
VASTATOIMI!N
Alkuvaiheessa olimme saa-
neet vastaamme vain harvah-
koa kivädritulta, mutta nyt
laulavat konetuliaseet. Muka-
na on konekiväiirikin, joka
pitkin sarjoin hakkaa piskuista
joukkoamme.

Vihollinen on myös jiirjes-
tänyt joukkonsa uudelleen tar-
koituksenmukaiseen ryhmi-
tykseen: se ei enää ammu suo-
raan edestä, jolloin myös sen
omat olisivat vaarassa taistel-
taessa lähietäisyydellä, vaan
sivulta, yhdestä suunnasta.

Pimeässä on suuri vaara
ampua omia. Naapurin tunnis-
taa usein vasta käsivarren mi-
tan päästä.

Än<la huomaan edessäni
kolmen tai neljän metrin pääs-
sä miehen kyyhöttävän vaaral-
lisen näköisessä asennossa.
Ojennan kiväärin ja sormi on
jo liipasimella. Viime hetkellä
epåiröin:

- Kuka siinä on...?
Haamu ei vastaa. Liipasin

painuu...
Samassa mies nousee 

-

SA-kwa

rehti taistelutoveri ja aseveli!
Hyvän olon tunne läikåihtää
tajuntaan 

- 
ystävän henki

säästyi täpiiräiikin täpåiriim-
min.

Vähitellen alkaa selvitä, et-
tä metsikön oikea sivusta on
kokonaan vihollisen miehittä-
mä. Siellä vilahtelee puiden
vdlissä miesten varjoja, joista
osa näyttää låihtevän'kiertä-
mään taaksemme.

EI ONNISTU!
Ryhmän veran on meikiiläisiä
enää leikissä mukana tässä tu-
kalassa tilanteessa. Patruunat
ovat aivan lopuillaan eikä
apua ole odotettavissa mis-
tään.

Jonkin kymmenen metrin
päästä ampuu puna-armeijan
konekiväiiri kirottua tultaan.
Vihollismiehet ovat kaaressa
ympiirillä. Yksi sivusta vain
on vapaana - sekin vielä au-
kealle. Tilanne on jotakuinkin
toivoton.

Luutnantti Aution haavoit-
tumisen jiilkeen joukkoa joh-
tanut mänttdläinen vänrikki
Reinboth on mukana tässä
pienessä sakissa.

- 
Eikö olisi jo viisainta an-

taa periksi ja perääntyä. . . ? al-
kaa joku ehdotella.

- 
Yritetään vielä! huutaa

vänrikki ja valmistautuu syök-
syyn.

Samassa hän on jo pystyssä
huutaen mennessään:

- 
Eteenpäin, pojat!

Kaksi askelta ehtii rohkea
vänrikki ottaa. Sitten huuto
katkeaa ja mies tuupertuu hil-
jaa hiimåirän metsän pehmeään
lume,en. Joku kaatuu aivan hä-
nen vierelleen 

- 
liekö liihetti,

joka uskollisesti seurasi mies-
tään.

Siihen loppui hyökkäys.
Meitä oli jiiljellä enää muuta-
ma mies melkein ilman pat-
ruunoita. Ainoa ajatuksemme
oli tästä alkaen: pois, suojaan,
nopeasti pois!

Jotenkin hivuttaudumme
hiukan taemmas. Vihollinen
syöttää yhä lisää väkeä saarto-
renkaaseen. Selviääköhän
meistä yksikään...?

Irrottautuessafirme koh-
taamme vaikeasti haavoittu-
neen aseveljen lumessa seldl-
lään. Hän on naapurikomppa-
nian poikia 

- 
aivsn pehmeä-

nä, hengissä kuitenkin.
Yritåimme kahteen mieheen

saada hänet mukaamme. Se
on sellaisessa tilanteessa toi-
votonta 

- 
vihollisia häiirii jo

ympiirillä...
Mieltä riipaisee, kun jätåim-

me hänet, aseveljen, kuole-
maan sinne vihollisten keskel-
le.

Pelko saa tässä vaiheessa jo
täydellisen yliotteen. Syök-
syflrme pois tuosta surman
loukosta. Kolme meitä on,
jotka tulosuuntaarnme pyrim-
me. Toiset 

- 
ei heitäkään

monta ollut 
- 

juoksivat suo-
raan aukean poikki veniiläis-
ten polttaessa kiivaasti heidän
peräänsä.

Valtaamatta jäi se maaston-
kohta, tuhoamatta vihollinen.
Kolmenkymmenen miehen
joukolla ilman tykistön ja
heittimistön tukea oli yritys
alunperinkin toivoton. Kui-
tenkin 

- 
sillä hengellä ja yrir

teliäisyydellä, ioukkueet
komppanioita ja pataljoonia
vastaan, talvisodassa selvit-
tiin.

Muuta keinoa ei ollut. Ko-
ko sotahan oli oikeastaan epä-
toivoinen yriss, joka kuiten-
kin pelasti kansakunnan va-
pauden ja itsenäisyyden. tl
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Pirldfo Pärkii köyrlöt
Nuorille koulupojille oli Kuhmon talvisota
liiankin kovaa leikkiä.
Hyvän toverin löytyminen antoi sentään
turvallisuuden tunnetta. Yhdessä uskalsi

fittää vaikeaakin temppua.

TALVISOTANI kävin yhdessä

kahdentoista muun koulupojan
kanssa Suomussalmella ja Kuh-
mossa. Kemissä koottiin poruk-
kamme Sissipataljoona 5. jota ko-
mensi majuri V.Htimältiincn.

SUOMUSSALMELTA
KUHMOON JA MOTTIIN
Pakkasta oli 42 astetta. kun nou-
simme hiihdosta hikisinä kuorma-
auton peltilavalle ja ajoimme kier-
totietä 90 kilometrin taipaleen
Raatteen tieltä Kuhmoon. Tuon
matkan helvetillistä kylmryttä ei

meisä kukaan koskaan unohda.
Kiiretlä oli Kuhmon Kesselissä-

kin. Hyvin varustettu ja sitkeiisti

taisteleva Dolinin Hiihtoprikaatin
nimellä tunnettu valiojoukko oli
samonnut metsiä myöten motteja
vartioivien suomalaisten selustaan.

Täällä se oli puolestaan motittanut
Kesselin talon maastoon suomalai-
sen kolonnan. meikäläisen patteris-

ton esikunnan ja JSp:n sekä joita-

kin muitakin meikäläisiä.
Komppaniamme lähetettiin vah-

vistukseksi motissa olijoille.
Se oli aika merkillinen operaa-

tio.
Solultauduimme mottiin yön

turvin. Hiihdettiin tien kahta puol-
ta niin hiljaa kuin mahdollista. Ai-
na kun kuu tuli esiin painauduttiin
ojan penkkaa vasten.
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Yleiskuva taistelusta Dolinin hiihtoprikaatia vastaan 11.-16.2.194O. Tåssä kerrottu
taistelupaikka on kartan keskellä, motissa mey'./'in.lä "H/27"
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REINO KAUKORANTA
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Dolinin hiihtoprikaatin miehistä vain harvat antautuivat vangiksi. Tässä pari väsynyttä
taisteli,aa ia topakka vartiomies

Tällä kertaa ei tarvinnut koros-
taa hiljaisuuden vaatimusta. Ei
tehnyt mieli yskäisläkiän. Silmät
vain ähyilivät vähitellen lähesty-
vää metsänreunaa. Siellä olisi turva
ja pelastus.

Melkein puolet jonosta ehti met-
sään ennen kuin rävähti. Naapuri
avasi tulen hulluja suomalaisia vas-

taan, jotka yrittivät påiiistä mottiin
eikä sielä pois.

Oli toimittava nopeasti ja röyh-
keåisti.

Metsään ehtineistä vasen jo
no hyökkiisi vasempaan ja oikea
oikeaan kiivaasti ampuen. Au-
kealle jiiäneet hiihtivät aukosta
läpi pitkin jäisträ maantietä valo
juovaluotien antaessa porukalle
tuntuvaa kiriapua.

LöTTUPÄ KAVERT
Olin vasemmassa ketjussa sen kär-
jessä pikakiväriampujana. Kun
tuolla aseella ei juuri käynyt pystys-
fä ampuminen oli minun syöksyt-
tävä eteenpäin ja etsittävä välillä
sopivia tuliasemia.

Juuri kun olin piiiissyt hyviän
tappelun alkuun kuului komento:

- Nopeasti tielle! Äskeisessä

muodossa eteenpäin!
Niinpä tietysti - maanmiesten

luoksehan sitä piti mennä eikä jää-
cLä änne ammuskelemaan.

Enä metsdssä osasi olla pimeä
aseiden suuliekkien sammuttua! Ja
missä ovat sukset?!

Lopulta hikilaudat löytyivät -eivät kuitenkaan omat. lapikas
upposi mäystimiin melkein kanta-
piiätä myöten.

Jännityksen lauettua tuntui
pohkeissa pahaa väsymystä. Oli
hiihdelty moniaita päiviä vähin
syömisin ja nukkumisin eivätkä
kaupunkilaispojan hiihtotaito ja
kestävyys tahtoneet näissä hom-
missa riittiä.

Joukko meni edellä kuin hirvet.
Minä, pienikokoinen kaveri, yritin
pysyä periissä raahaten seliissäni

melkein itseni mittaista pikakivä-
riä.

Onnistuminen näyti jo epävar-
malta - etäisyys tuntui vain kas-
vavan. Sitten, pienellä aukealla,
näin edessäni hiihtävän miehen,
Pitkän Perlisen.

Suuri musta hahmo hiihti myös

vaivalloisesti ja kirosi mennessään

kuiskaten:

- Millä pirulla tässä hrihtää,
kun ei mahdu edes varvas mäysti-
miin! Muita suksia en sieltä löyeä-

nyt...
Suoritimme suksien vaihdon

ennätysajassa. Heti helpotti! Suk-
set tottelivat taas ja nyt meillä oli
turvaa toisistamme. Se antoi uutta
puhtia ja pian saimme muun poru-
kan kiinni. Sitten oltiinkin jo peril-
lä.

UUSI TEHTÄVÄ
Yritimme yhdessä Perlisen kanssa

saada pystyyn kahvitulet. Joku
kuitenkin potkaisi nuotion alun he-

ti sammuksiin. Siinä silmänrä-
päyksessä piti lähteä hiihtämiiän ja
vahvistamaan mottilaisten heikkoa
ketjua.

Emme olleet Perlisen kanssa

samassa ryhmässä, mutta alkaneen
kaveruuden merkeissä hiihtelimme
yhdessä peräkkäin, Pitkäja Pätkä.

Piiivä oli sekavaa toimintaa
täynnä. Törmäiltiin milloin mihin-
kin ilmansuuntaan ja joka puolella
ammuttiin koko ajan.

Äkkia tarvitsi vänrikki Srirkkri
muutamia miehiä ja pikakiviärin
johonkin hommaan. Ei siinä kysel-
ty mistä ryhmiistä ja me Perlisen

kanssa painuimme porukkaan.
Hiihdimme metsdssä kiertäen

aukeat ja päädyimme ketjuun met-
sän reunaan kiviaidan kupeeseen.

Edessä aukean keskellä oli talo ja
sinne johtava tie kulki vasemmalta
haarautuen edessämme kiviaidan
takana olevalta isommalta tieltä.

- Tuolla talossa on vanjoja, se-

litti Särkkä kuiskaten.

- Hiljaa! hän sihahti heti pe-

riiän.
Tieltä kuului nimittäin saappai-

den narinaa ja kaarteesta lähestyi
vanjan vartiomies pitkäpiikkisine
kiväreineen.

Jokin rasahdus kiinnitti hänen
huomiotaan ja mies pysähtyi. Sa-

massa kimahti Särkän pistooli ja
vartiointi loppui siihen.

Ylätysmahdollisuus oli mene-
tetty. Tulitaistelu talossa olevien
kanssa alkoi.

Se loppui kuitenkin pian eivätkä
vanjat eniä vastanneet tuleen,

vaikka ammuin pikakiväärillä
kaikki ikkunat sisään.

TAISTELIJAPARI
TOtMil
Sitten Särkkä teki ratkaisun.

- Tuonne taloon on varrnuu-
den woksi heitettävä muutama
kåisikranaatti! hän päätti. - Lähde
sinä, Kaukoranta, asialle yhdessä

Perlisen kanssa! Sinä olet niin pieni

etteivät ne sinuun osu ja Perlinen
taas niin suuri etteivät ne uskalla
ampua.

Vaihdoimme apulaisen kans-
sa aseita, saimme käsikranaatit
ja vatsallaan suksien piiällä
maaten läksimme hivuttautu-
maan taloa kohti pientii ojanpai-
nannetta pitkin.

Oli hrllarsta. Sydan vain takoi
tavallista kiivaammin.

Vielä kaksikymmentä metriä -
nyt kymmenen - 

ja ollaan sopival-
la heittoetäisyydellä.

Heittäminen on vaikeaa. Hanki
on syvä ja lumi pehmeiä pohjaa

myöten. Piiätän heittää suksien
pällä istuen - siten en joudu ko'
vin pahasti näkösälle.

Kummallakin on kaksi varsikä-
sikranaattia. Vilkaisemme toi-
siimme, nyökkäämme merkiksi ja
siten keskityn ensimmäiseen heit-
toon.

Sinne meni!

Ja toinen periiän, vaikka en-
simmäinenkän ei vielä ehtiny"t rä-
jähtiiii.

En ennättänyt katsoa Perlisen
heittoja. Sinne ne kuitenkin olivat
menneet, sillä ikkunalasin sirpalei-
ta lensi pällemme.

Kiisikranaattien jysähdyksiin
sekoittui nyt toinenkin äni: ilkeitii
sirahduksia korvissa ja erikoislaa-
tuisia sihahduksia luotien tunkeu-
tuessa pehmeän lumeen.

Olimme tulen alla.
Samassa tajusin pienen mätkäh-

tävän äänen,joka olijo ehtinyt tul-
la tutuksi. Koska minä olin ehjä oli
Perliseen ilmeisesti osunut.

Vilkaisin sivulleni.

IHME TAPAHTUI
Perlinen istui suksillaan kumman
näköisenä. Hitaasti hän kaivoi ku-
peeltaan puukkonsa.
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- Teen voileivänl hän julisti
kuuluvalla äänellä - 

ja yritti leika-
ta vasenta kättään, josta kinnas oli
riisuttu heittojen ajaksi.

Kurottauduin eteenpäin ja tar-
tuin hänen käteensä. Samassa

huomasin, kuinka hänen lasittu-
neet silmänsä tuijottivat johonkin
kaukaisuuteen.

Molemmista ohimoista vuosi

verivirta. Luoti oli menny ohimos-
ta pään läpi tappamatta heti.

Painoin Perlisen.matalaksi. Luo-
tisuihku p1ryhki ylijuuri siitä missä

hän hetki sitten istui.
Totesin luotien tulevan sivulta,

metsän reunasta talon tien suun-
nasta.

'.fuit#" &r*ii*)

- Sielläkin niitä siis on...
Mutta nyt oli Perlinen saatava

nopeasti suojaanl
Tairutin hänet alas. Onneksi

hän ei kierähtänyt suksiltaan.
Tyrkkäsin omat sukseni mene-

mään edeltä.fa yritin hangcssa kah-
laten työntää Perlistä suojaan -
onneksi olimme ennen heittojam-

Vielä vähän lähemmäs...

me älynneet kääntää sukset val-
miiksi.

- Perlinen on haavoittunut!
karjuin. - Pahasti!

Tapaus oli jo nähty ketjusta.
Samoin sieltä oli todettu. että iisken
lasemmalta ampuneet viholliset
olivat lähteneet liikkeelle kiertiäk-
seen taaksemme.

Pojat olivat tyhjentäneet ahkion
ja tulivat vastaan. Perlinen nostet-

tiin pulkkaan ja sitten hiihdettiin
taaksepäin kuin tuli hännän alla.

Mietteeni olivat synkät. Juuri
löytämäni hyvä kaveri oli pahasti

haavoittunut. Tiesin. ettei häntä
täältä saataisi taakse hoitoon - ol-
tiinhan motissa.

JÄLLEEN YHDESSÄ
Kaksi luorokautta myöhemmin,
helmikuun 14. päivänä. tapasimme
jälleen tykistön JSp:llä. johon mi-
nutkin kuljetettiin haavoittuneena.

Perlinen makasi siellä ja oli vielä
tajuissaan.

- Onko Kaukorantakin haa-

voittunut...? hän kyseli kuullessaan
nimeni.

Järki oli taas tallella - Luojan
kiitos!

Omakin tajuntani teki tepposet.

Tänäkään päivänä en tiedä, olim-
meko motissa haavoittuneina kak-
si vai ehkä neljä päivää. Muistan
vain. kuinka mukavalta tuntui tie-

to. että meidät evakuoitaisiin
omien puolelle aukosta. joka teh-
täisiin piiritysrenkaaseen hyök-
käämällä sitä vastaan samaan ai-
kaan sekä sisä- että ulkopuolelta.

- Kyllä pojat hoitaa asian....

aianelin.
Vuokatin kenttäsairaalassa ma-

kasimme jälleen samassa huonees-

sa. Sielläkin hän muisti minut.
Kerran vielä tapasimme. maa-

liskuun lopulla sotasairaalassa C)u-

lussa. Perlinen oli jo jalkeilla ja
muisti minut. mutta ei mitään ta-
pahtuneesta. L'ääkärit kielsivät pu-

hurnisen koko asiasta - Perliselle

ei saanut edes kertoa. että hän oli
haavoittunut.

Enää en ole saanut häneen yh-

te).ttä - en tiedä edes ystäväni etu-

nimeä.
Tietääkö joku. elääkö Perlinen

vielä? Miten hän voi?

Hiljaa ja varovasti eteenpäin
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Da!lytä Sinäkin
lhnsa taisteli-
lehtesi
vuosikerrat
vahvassa
kansiossa
Tämän Lehden bentonuhtet ovat toti vanblzda
Luzttavaa, ja niidzn paniin on hiinno.ttavaa
ytalata aina" uudelleen. Kanda taitte-Ll-
Lehden v zttta.a-nLa vo.Ll-t-a" oleva. dohunenttl-
ainei,sto ho"nna-ttaa. täLl-qttää nqöt ten
lti,s to tiallit en a,Lv o n vuohti.
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Pehha Äaltrtnen
VLiluutna.nttl zvp.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla, l2numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(1 poslitus-1a käsittelykululT,2O mk/1 kpl, 8,7OmV2kpt,
15 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TÄSTÄ. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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Lotto
Olin sodassa lotta,
se on aivan totta!
Olin rintamallo kuin miehetkin.
Tein raskasta työtä
ja monta yötri
minri krirsin ndlkriri ja palelin.
Tein ruokao,
pesin vaatteita,
sidoin päivöstti pöivtitin haavoja.
Puin monia viimematkalleen
toin niitynkukkqset arkulleen.
Ei silloin minua moittinut kukaan,
vain kiitettiin kun lähdin mukaan.

- Toki toisinkin olisin ekiri voinut,
en ollut sodasta unelmoinut.
Ja kuitenkin parhaat nuoruusptiivrit
ne rintamalle ja sotaan jäivrit.
Vaan nyt kun menneitri muistellaan
uroteoista monista kertoillaan,
niin sotilaat ovat sankareita,
mutto lotat - vain naisia langenneita...

Meeri Tuokko

; TI1AUSKORITTI

r WOSllGRtAl(At{Slfi
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
29.2. 1984saakka.

sukunrmr Elunimi

Osoite PUh.

Po6tinumgro Postitoimipail«a
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§otqni vqikein Yclihe

OLAVI VIRENIUS

Talvisodan viimeiset
viikot Viipurin edustal-
la olivat vaikeat.
Lähes loppuun viisy-
neiden miesten oli kyet-
tävä pidättelemään
suuvallan painopiste-
suunnan hyökkäyskii-
Iaa.
Nuoren taistelijan ve-
nymiskyky oli tavaton
ja leikki kestettiin.

OLI KYLMA.
Pakkasta oli jatkuvasti

enemmän kuin parikymmentä
astetta. Moneen vuorokauteen
emme olleet päiisseet telttaan,
korsusta puhumattakaan. Jo-
kainen yritti pitaa itsensä läm-
pimänä lumikuopassaan hak-
kaamalla itseän kiisillään ja
potkimalla jaloillaan.

Nukkumisesta ei tullut mi-
tään, vaikka kaikki etulinjan
miehet olivat niin lopussa, että
torkahtivat vähän väliä - sit-
ten mies taas herdsi vapisten
kuin horkassa. Halu eliiä oli tal-
lella, vaikka vaikeimpina het-
kinä tuli joskus mieleen toivo.
mus nopeasti tappavasta ar-
monluodista...

Oli helmikuun loppua talvel-
la 19,10 Viipurin edustalla lähel-
lä päärautatietä. Joukko-osas-
toni oli Suomen Valkoisesta
Kaartista muodostettu patal-
joona. Tehtävämme oli hyök-
käyksellä katkaista vihollisen
Viipuria kohti tunkeutuva
panssarikiila. Suomenlahden
puolelta hyökkäisi jokin toinen
joukkoosasto. Kerrottiin olta-
van Pien-Perolla.

Muistamani mukaan hyök-
käsimme ainakin kahtena yönä
Perojoen yli. Osa pojista putosi
veteenjään läpi. Vettä ei onnek-
si ollut kuin polviin saakka.
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Vaikea vartiopaikka

Omat huopakenkäni olivat siitä
lähtien märät.

Kumpanakin yönä onnis-
tuimme valtaamaan tavoittee-
na olleen kukkulan, mutta aa-
mulla vihollisen panssarivau-
nut ajoivat meidät jälleen Pero-
joen taakse. Niitä vastaan
meillä ei ollut tehokasta asetta.

VÄSYMYS VOt
MERKITÄ KUOLEMAA
Taisi olla kolmantena yönä Pe-
rojoella, kun vihollinen oli vä-
hällä yllättää koko nukkuvan
komppaniamme - kaikki oli-
vat kai äärimmäisen väsymyk-
sen painamina unessa. Hyök-
kåävä joukko pääsi kymmenen
metrin päähän.

Jostakin syystä Hedman-
niminen konepistoolimies kui-
tenkin heräsi hangen kahinaan.
Hän suolasi konepistoolillaan
kärkiporukan ja muutkin herä-
sivät. Syntyneesså tulitaistelus-
sa vihollinen torjuttiin.

Kaikki pelästyivät ja komp
panian johto tuli varovaiseksi.
Perojoen läntiselle eli venäläis-
ten puolelle päätettiin lähettiiä

ryhmä varmistamaan.
Jostakin syystä tämä "itse-

murhakomennus" lankesi ryh-
mäni osalle. Illan pimetessä
hiihtelimme kuuden miehen
voimin joen yli vihollisen puo-

Erikoistehtåvään

lelle. Vajaan 50 metrin päåistä

rannasta löysimme mäntymet-
sässä olevan kranaattikuopan,
johon perustimme kotimme
pariksi vuorokaudeksi.

Nämä vuorokaudet tulivat
olemaan elämäni kovimmat.

VAIKEA
VART!OINTIPAIKKA
Tehtävämme oli tarkkailla vi-
hollista, antaa omille hälytys
sen lähtiessä liikkeelleja vetäy-
tyä sen jälkeen muun porukan
yhteyteen. Kyllä jokainen tar-
kasti suksensa moneen kertaan

- että vain mäystimet kestäisi-
vät äkkilähdön...

Majapaikassamme emme
voineet pitää tulta emmekä juu-
ri liikkuakaan. Meidän oli py-
syttävä salassa, koska paljas-
tumisemme tietäisi pikaista
loppua. Vihollisen vartiomies
oli selviisti näkyvissä harvan
metsän takana.

Yöllä oli pari miegtä kuulo-
vartiossa noin l5 metrin pädssä.

Kauemmaksi ei voinut mennä,
sillä vihollisen vartiomieheen
oli matkaa vain 4O metriä. Var-
tiomiesten oli mentävä paikal-
leen ryömien ja pimeyden sal-



Perojoen taistelumaastoa

liessa kohottauduttava varo-
vasti paikalla olevan joulukuu-
sen kokoisen puun suojassa.
Liikahtaa ei voinut.

Päivällä olimme kaikki kuo-
passa ja seurailimme lumeen
tehdyn tirkistysreiän läpi vihol-
lisen liikkeitä.

Toisena päivänä vanjat oli-
vat saaneet viinaksia ja pitivät
aika meteliä. Seuraisiko roh-
kaisuryyppyjä hyökkäys?

Ei seurannut. Koko ajan
saimme varovaisuutemme an-
siosta olla täysin rauhassa, vi-
hollinen ei meitä havainnut.

Tupakoida uskalsimme vain
öisin. Tulitikun sytyttäminen
oli vaikea operaatio: koko po'
rukan oli oltava sytyttäjän pääl-
lä,jotta tulen kajo ei olisi näky-
nyt.

Minulla oli erityisiä vaikeuk-
sia märkien huopakenkieni
kanssa. Onneksi repussani oli
kuivat villasukat, jotka voin
vaihtaa jalkaani. Kosteat sukat
panin paidan alle vatsaa vasten
kuivumaan. Varpaita piti liiku-
tella koko ajan, että jalat eivät
olisi jiiätyneet.

Kaverit pitivät huolta siitä,
ettei kukaan torkkunut liian
kauan. Pitkä uni olisi jäänyt
viimeiseksi.

Ajatukset olivat jäässä eikä
kukaan jaksanut miettiä tilan-
netta - kohtalo tuntui jok-
seenkin samantekevältä. Van-
giksi joutumista pelättiin kui-
tenkin kovasti.

JÄNNITTÄVÄ Yö
Viimeinen yö oli jännittävin.

Vihollisen partio oli päässyt
Perojoen uomaa myöten ryh-
mämme ja komppanian ase-

mien väliin. Linjassa ollut var-
tiomies kuuli kahinaa ja hälytti.
Joenuomasta vihollinen yritti
edetä päin komppanian ase-
mia, mutta pojat olivat valmii-
na ja tulitaistelun jälkeen yritys
torjuttiin vanjoille kohtalok-
kain seurauksin.

Meillä eiollut vihollisesta mi-
tään tietoa eivätkä sen suuliekit
näkyneet jokiuomasta. Tiistä
syystä luulimme aluksi omien
ampuvan meitä. Ensi hämmäs-
tyksen jälkeen päättelimme, et-
tä vihollinen oli vallannut
komppaniamme asemat ja
olimme nyt täydessä motissa
vihollisen selustassa.

Päätimme pysytellä hiljaa ja
seurata tilanteen kehitystä.

Aamupuoleen asia selvisi,
kun pari miestä toi meille ruo-
kaa - jäätynyttä riisipuuroa
sekä kivikovaa makkaraa ja
jäähiteistä juustoa. Niitä ei saa-
nut puukollakaan pieniksi
muuten kuin kärjellä iskemällä,
jolloin sirut lentelivät kauas
hankeen.

Ei se eväs ainakaan lämmit-
tänyt.

Siitä lähtien olen tiennyt, että
nuorija terve mies kestää tavat-
toman paljon enemmän kuin
yleensä luullaan - ainakin jos
vaihtoehtona on kuolema. !

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

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TITAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 129 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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PA,TVETT'KORTII
E Osalllstun Sanoma Aikakauslehtlen iärlestämän TÄYSOSUMA-
_ kilpallun volmassa olevlln arvontolhin.
LJ Olen mukana myös voimassa olevlssa lehtlkohtaislssa

arvonnoassa/tunnuksel:
n Peruutan 

- -/- 198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- '198 

-! Olen jatkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 
198 

- 
alkaen:

Uusi iakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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Talvisodan viimeisten päivien
taistelut Kuhmon Löytövaaran
maastossa olivat kovuudessaan ja
armottomuudessaan vertaansa vailla.
Suomalaisten motitusoperaatiot
olivat onnistuneet vain osittain ja
vihollinen taisteli viimeiseen
hengenvetoon väsyneitä suomalaisia
joukkoja vastaan.
Tässä vaiheessa piti saada tie auki
omaan etulinjaan tuhoamalla väIiin
jäänyt sitkeä motti.

;ri-;f- r
'1,

Lepohetki Kuhmon Loylovaarassa Taivaalle suhahtavat valoraketit merkitsevåt taistelun alkua erämaassa
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VALKENEVAN aamuhämä-
rän läpi ammahtaen nousevan
raketin rata sai suhinallaan ja
valkoisella vanallaan aikaan
täydellisen hiljaisuuden pie-
nen korsukylän ympärillä. Itse
korsukylän asujamisto, itäisen
rajamme yli suomalaiseen erä-
maahan tunkeutuneet vendläi-
set soturit, olivat pysyneet
korvin kuulumattomissa ja sil-
min näkymättömissä. He lie-
nevät huomanneet ympiiril-
lään tapahtuvan jotain poik-
keavaa ja uumoilivat olevansa
kohta jälleen helisemässä val-
kosuomalaisten kanssa.

Tuo Kuhmon rintaman
Löytövaaran ylle kohonnut ra-
ketin viiru oli tosiaankin enne-
merkki: tdrkeä kulku- ja kulje-
tustiemme oli puhdistettava
esteistä. sillä idässä muuta-
man kilometrin päässä Kuusi-
joki-linjalla taisteltiin jo.

Valkea vana pakkasaarnun
taivaan sinessä huipentui äkil-
liseen räjähdykseen. Raketin
sirut sinkoutuivat kirkkaina
pisaroina taivaan tuuliin ja hä-
visivät 

- 
6lus hiljeni.

Sitten suhahti toisen kerran

- 
nyt syntyi punainen vana ja

jälleen räjähdys.

HYVÄ
SUUNNITELMA ON
PUOLI VOITTOA
Hyökkäyssuunnitelma oli ol-
lut pikainen mutta tarkka. Al-
kumerkkien erikoisuus oli toi-
minut nastaan-

Samassa pauke, viuhina ja
räjähdykset repäisivät hiljai-
suuden riekaleiksi. Löytövaa-
ran korsukylän valloitus oli al-
kanut aamutuimaan
11.2.t940.

Lopin Veikon korohorot
aloittivat melskeen. Laiskasti

- 
niin tuntui 

- 
kranaatit viu-

huivat itäisen sivustamme
pohjoiskulman ylitse kohden
vihollisen puoleksi maahan
kaivettua korsua ja siihen yh-
distettyjä tulipesäkkeitä. Vie-
rimaan ja Alapiessan vartio-

osastot yhtyivät leikkiin:
panssarintorjuntatykki sarnas-
sa kulmauksessa alkoi paahtaa
suoraan noin 50 metrin päässä
uhkaavia tummia pesäkeauk-
koja.

Pioneerit valmistautuivat
kåirkisyöksyyn 

- 
olihan tuo

jo totuttu tapa.
Ja äläpäs huoli 

- 
Liisan-

anttikin oli saanut kookoonsa
asemiin 

- 
papatuksesta päät-

täen. Ne jauhoivat parhaasta
päästä yläviistoon maantie-
osuutta ja sen alapuolella si-
jaitsevaa korsualuetta.

Schönbergin osasto JR 65:n
miehiä odotteli oikeaa hetkeä
toimiin korsualueen puhdista-
miseksi.

Vastustaja oli edelleenkin
hiljaistakin hiljaisempi. Mutta

- 
se oli kokemuksesta vais-

tottava 
- 

vastaisku voi tulla
minä hetkenä tahansa...

Naapurissa Loson motinkin
suunnassa oli hiljaista. Sinne
korsulaisilla tällä alkuhetkellä
oli ainoa tie paeta.

ETEENPÄIN!
Peeästeetykin kulmalla alkoi
jo näkyä liikettä. Sen suunnan
oli päämiehemme Hyviirinen

osoittanut parhaaksi etenemis-
suunnaksi korsualueelle.

Tykki murjoi edelleen har-
kitun rauhallisesti korsun sei-
niä. Sen kranaatit repivät am-
puma-aukkoja auki. Pari ko-
rohoroamme teki samaan ai-
kaan työtä sellaista, ettei Ne-
nosellakaan olisi ollut tark-
kuuden suhteen huomautta-
mista: räjähdykset etenevien
miesten suunnalla poukahteli-
vat kyrnrnenen metrin päässä.
Vähän pakkasi puistattamaan
ja teki mieli mennä maihin.
Alkoi kuitenkin tuntua var-
memmalta, kun huomasim-
me, että kranaatit edessämme
tikkasivat mäiirätietoisesti
korsuvarustusta eikä harhais-
kemiä tullut.

Maapärskeitä lenteli il-
maan. Korsu sai osumia.
Suuntaajien kädet eivät vavis-
seet.

Pioneerit varmistajineen
syöksyivät mäiirähetkellä
eteenpäin. Kokeneet taistelijat
seurasivat tiiviisti etenevää tu-
livyöryä. Räjähdyspanoksia
kantaen nuo jo ammattimie-
hen pätevyyden hankkineet
vyöryttäjät syöksähtelivät läpi
risukoiden ja murrosten, halki
lumimassojen, vierellään tuli-
tukena konepistooli- tai kivää-
rimiehet. Tehtävien jako mää-
räytyi tilanteen mukaan 

-miten sen milloinkin otti,
kumpi vain ehti tuossa menos-
sa ensin laukoa esiintyviä
maaleja 

- 
milloin mitäkin.

Oli kiire päästä lähitaiste-

luun vihollisen ja sen linnoi-
tuslaitteiden kanssa ennen
kuin korohoro lopettaisi tulen-
sa. Ja pianhan se oli jo lope-
tettavakin - muuten saisim-
me loput kranaatit niskaam-
me.

Mutta - kun omat kranaa-
tit lakkaisivat tippumasta, al-
kaisi vastapuolelta tulla sarjo-
ja, tarkka-ampujien kuoleman
sihtauksia ja käsikranaatteja...

,,ISKU" HYUKKÄÄ
Pari päivää sitten oli itseltään
kenraali Siilasvuolta tullut JR
65:n komentotelttaan kova
käsky: Komppania Arponen
eli Isku puhdistaa kiusaa teke-
vän korsualueen Löytövaaran
maastossa. Sen käskyn perus-
teella oltiin nyt rynnimässä 

-jiilleen kerran!
Itse "Isku", päiillikkö,

tarkkaili tilannetta 
- 

hän näki
vanhan kunnon jiiveetykin
kolkuttelevan asiallisesti vi-
hollisen laitoksia, korohoron
ampuvan tarkasti ja pionee-
rien etenevän päättäväisesti.
Kaikki sujui toistaiseksi oi-
keaoppisesti, mutta vaikeuk-
sia olisi vielä taatusti tiedos-
s4...

Vihollinenkin alkoi olla jo
täysin palkein leikissä muka-
na. Nyt pitäisi pelata varman
päiille 

- 
reippaasti ja tehok-

kaasti, mutta tarkasti ja turhia
riskejä välttäen.

Ja juuri silloin sen tietysti
piti tapahrua! +

Suomalaisten vastahyökkäys Kuhmon Saunajänr'en itäpuolella 29.1.-12.2.1940
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Liiyftivoolton
ilofulitus

Tykki oli juuri lauennut,
ampuja kivahti jotakin innos-
tuneena 

- 
ja loikkasi yllät-

täen poterosta, ilmeisesti tä-
hystiimään iskemää 

- 
kaha-

reisin tykin putkelle!
Sitä nuorta ja ajattelema-

tonta huimapäisyyttä!
Kukaan ei ehtinyt puuttua

asiaan ennen kuin fuomio tuli:
vihollisen tarkka-ampujan
luoti läjähti ja tykkimiehen ot-
saan ilmestyi tuskin havaitta-
va pieni ja musta reikä. Mo-
nesta suusta lähteneet huudot
"Suojaan! Alas! Varo helve-
tissä!" jäivät kaikumaan il-
maan.

Viirähtlimättäkään jäi nuori
soturi tantereelle. Hetken val-
litsi tykillä karmea hiljaisuus.

Surutyöhön ei kuitenkaan
ollut aikaa 

- 
tehtävä oli kes-

ken. Ruumis vain syrjään ja
kranaattia putkeen.

- 
\,/us16 se tulee teille-

kin..., mutisi lataaja työntäes-
sään uutta ammusta putkeen.

VÄLILLÄ ON
VAIKEUKSIA
Alamaissa, Löytöjiirven puo-
lella, rätisi silloin tiillöin ko-
nekivädri, säksätti konepis-
tooli ja kumahtelivat kiväärin
laukauksetkin. Äänet eivät
kuitenkaan viitanneet ripeään
toimintaan 

- 
tuntui vain sel-

laiselta paikallaan ammuske-
lulta.

Itse "Isku", päällikkö, ot-
taa mukaansa taistelulähetti
Suihkon ja lähtee katsomaan.
Korsualueen murroksiin ra-
joittuva itäinen reuna-alue on
puustoltaan tiheåimpää ja pak-
surunkoisempaa kuin läntinen
puoli.

Metsän takana avautuu sil-
miin sodan hiljaiselo taustaää-
ninään laukausten rätinä ja rä-
jähdykset. Siinä huitoo veri-
sellä kädellään ympiirilleen
muuan erämaasoturi osoitel-
len kiroustulvan säestyksellä
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Kookoo on valmiina yhtymään leikkiin

( foronorot aloittavat

Venäläisten lumeen kaivettua
taisteluhautaa

kahta äsken kiinni napattua
sotavankia. Niimä ovat kui-
tenkin jo suojassa ja urhon
ulottumattomissa olihan
ukko Siilasvuo selvästi saatta-
nut tietoon, että vankeja oli
saatava. Tuossa taas retuute-
taan monen miehen voimalla
vanhaa Maxim-konekiväiiriä
jälleen tuliasemaan 

- 
oliko-

han ollut teltoilla korjattava-
na? Vastaan tulee myös pari
rauhallisen tuntuista "sikari-
portaan" miestä 

- 
lienevät

jonkin ylemmän portaan tark-
kailijoita tai mitä lie sotakir-
jeenvaihtajia...

Idässä Kuusijoki-linjalla
kuulosti olevan käynnissä kii-
vas sota 

- 
siellä olijat tarvit-

sisivat nopeasti apua! Mutta
harmaa talvipäivä alkoi jo
kääntyä iltaan eikä tien aukea-
misesta ollut tietoakaan 

-tehtävä oli vaarallisesti kes-
ken.



JOTAKIN ON
TEHTÄVÄ PIAN!
Sitten alkoi toiminta eteläloh-
kollakin terästyä. Oli sisuk-
kaita miehiä ja heidän vetiimä-
nään kokonaisia ryhmiäkin.
Päästiin hiukan eteenpäin. Ja
kun kerran oli päästy vauhtiin
ja jossakin jo kiinni vihollisen
korsuihin ja pesäkkeisiin, al-
koi homma jo kokonaisuudes-
saankin luonnistua.

Pioneerit ylämaissa olivat
tarmolla korsun kimpussa.
Tykin ja kranaatinheittimien
tulituki oli vaiennut.

Mutta 
- 

missä viipyi jalka-
väen vyörytysosasto?

Siellä se vielä empi, kor-
sualueen pohjoisreunan rytei-
kössä. Luotisuihku oli läpäis-
syt metsikön ja kaatanut kave-
rin. Muut olivat kokoontuneet
kaatuneen ympiirille osoitta-
maan hetkeksi kunnioitustaan.

Sitten 
- 

oltiin jälleen juuri
lähtemässä eteenpäin, kun lu-
misesta pensaikosta porhalsi
esiin kaksi vanjaa. Aseet ko-
hosivat, mutta samassa kuului
hätäinen huuto:

- 
Ättaa perkeleet ampu-

ko, ne on vankeja! Nappasin
ne, kun ottivat livohkan kor-
sustaan...

Ja tulihan sieltä vanjojen ta-
kaa esiin mustunut korpisotu-
rikin savuava konepistooli
kainalossaan.

Ei tiimä sota nyt kuitenkaan
ollut sellaista kuin oli tarkoi-
tus!

Porukka oli saatava liik-
keelle! Jotakin oli tehtävä ja
pian!

KÄRKEEN
VETÄMÄÄN
Päällikkö taistelulähetteineen
syöksyy eteenpäin huurrepen-
saikon läpi. Kohta on painut-
tava nokalleen, mutta saman
tien syöksytään jo taas eteen-
päin.

Siellä on kaksi pioneeria
kamppailemassa ylivoimaista
vihollista vastaan sen pitäessä
sisukkaasti puoliaan. Apua
tarvitaan !

Ja sitä on jo tulossa: vilkai-
su taaksepäin osoittaa tilapäi-
sen laman olevan tipotiessään:
miehiä lappautuu vimmatusti
perässä päättäväisen näköisi-
nä. Poukkoillaan eteenpäin,

sukelletaan Iumisiin ryteikköi-
hin väistellen vaistonvaraises-
ti korsupesäkkeiden vastatul-
ta.

Viuhinaa, välähdyksiä 
-syöksyjä kuolleesta kulmasta

toiseen.
Joku rysähtää maahan ou-

dosti.

- 
Voi saakeli 

- 
sattuiko

sinuun?

- 
Ei vielä ainakaan...

Pää kohoaa ryteiköstä lunta
pärskien.

Miehiä syöksyy eteenpäin
ylitse ja ohitse karmein karjai-
suin. Eräät häärivät jo pääkor-
sun kimpussa. Konepistoolit
laulavat ja orkesteriin yhtyy
lupaava ääni: kasapanosten
jysähtely. Se tietää yleensä
kaverin jäämistä koetuksessa
toiseksi. . .

Ryömien, loikkien ja syök-
syillen oli päästy eteenpäin
pienelle kumpareelle. Noja-
taan kantoon ja todetaan muu-
tamassa hetkessä tapahtuneen
paljon 

- 
vaikka vasemmalla

vielä oltiinkin korsun ja siihen
liittyvien pesäkkeiden kim-
pussa, oli yliote siirtynyt mei-
käläisille ja jatko oli selvä.

Vanjal oli kuitenkin ensin
saatava esiin korsun pimen-
noista ja konekiväiiripesäk-
keet yhteyshaudan päissä lo-
pullisesti hiljaisiksi. Huudois-
ta ja melskeestä päätellen täs-
sä työssä oltiinkin jo loppu-
suoralla 

- 
meteli muuttui yhä

hurjemmaksi.

Korsun pohjoispäässä oli
räjähtänyt kasapanos ja sytyt-
tänyt koko rakennelman tu-
leen. Hiimärässä illassa loi-
muavat punaiset liekit ajoivat
asukkaat ulos yhteyshautaan
ja meikäläisten syliin. Hetki
vielä, ja kasapanokset vaiensi-
vat konekivääripesäkkeetkin.

TAITAVA
APULAINEN
Sitten vain nopeat käskyt jat-
kosta: äsken vapautunut jouk-
ko nopeasti auttamaan eteläi-
sen osan vyörytystä.

Mutta mitä ihmettä: Suih-
kolla, luottolähetillä, oli uusi
kaveri: tanakka, hyvinvoivan
näköinen mis5 

- 
viisisakarai-

nen tähti otsassa!

- 
Mistäs tuon keksit pai-

mennettavaksi?

- 
Tiimä on huoltomies...

Eikös se kävisi vaikka "Iskul-
le" lippaita täyttiimään, kun
minä en oikein tahdo ennät-
tää...?

Ja niin siinä kävi, että naa-
purin huoltoherra lataili lip-
paita koko kahakan ajan 

- 
ja

varsinaisella ammattitaidolla,
olihan se puoliautomaatti
oman puolen ase.

RATKAISU
Talvitien yläpuolelta oli estee-
tön ampuma-ala alamäkeen
eteläisen korsualueen suun-
taan.

Mutta 
- 

niin oli vastapelu-

Siinä ovat venäläisten asemat
nokan alla

rillakin! Luotia vinkui ja su-
hahteli vastaan tiuhassa tah-
dissa.

Joku korahti aivan vieressä.
Harmaa soturi syöksähti pys-
tyyn, tapaili kurkkuaan ja kaa-
tui selälleen. Kiväåiri kimposi
kädestä.

- 
Jauhakaa pirusti noihin

korsun aukkoihin, sieltä tulee
kuulaa!

Ensiapumiehet vievät haa- ,
voittuneen pois 

- 
näinköhän I

mahtaa selvitä...?
Sitten alkoi etelässäkin ta-

pahtua. Konekivä:irien ääni
muuttui yhtenäiseksi ja pian
vilahteli alueella yksittäin
syöksähteleviä miehiä. Lisää
rätinää ja räjähdyksiä.

Äkkiä lentää korsusta ulos
käsikranaattikuuro ja tulitus
kiihtyy.

- 
Pitäkää varanne! huutaa

joku hätäisesti.
Maastoudutaan kiireen

vilkkaa. Sitten jälleen korsun
kimppuun.

Joku hurjapää on jo katolla

- 
Korsu-Järvinen, spesialis-

ti! Siilä se selvisi...
Illan hiimy peittää korsualu-

een. Tielle on koottu joukko
vankeja. Vierellä makaa kaa-
tunut venäläinen upseeri kart-
talaukku avoimena 

- 
kuin

valmiina käskynantoon. Epi-
sodi oli lopussa, mufta sota

D
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JUKKA JALKANEN

TALVISODAN päivinä puolusti
Maksimansaarta Salomon Klassin
komppania 9./JR & tantmikuun
25. päivästä aina 6. 3.40 tapahtu-
neeseen saaren menetvkseen saak-

ka. Joukkueeni l/8./-lR 64 lähetet-
ttin 27 . 1.40 avuksi saaressa lu.jilla

olevalle joukolle.

Maksimansaari oli vihollisen
silmätikku. sillä saaren ja mante-
reen välisessä kilometrin levyisessä
salmessa oli vihollisen suureen Kiti-
[än-Koirino.fan mottiin johtava
huoltotie. .jota eritvisesti saaren

miehittäjät pystyivät hyvin tehok-
kaasti häiritsemään yöllisissä ko-
lonnataisteluissa. Senwoksi piti
vihollinen Maksimansaarta jatku-
vasti tykistötulen alaisena, mikä
saaren kallioisuuden takia oli meil-
le melko hankalaa ja hengellekäy-
pää. Myöskin saaremme ja mante-
retn välisen puhelinyhteyden joh-
dot olivat hyvin usein poikki.

Eränä päivänä. jolloin Klassin
piti välttämättä saada puhelinyh-
teys mantcreelle. se ei taaskaan
toiminut. Silloin lähti eräs 9.K:n
miehistä. joka ei ollut mikään var-
sinainen viestimies, vapaaehtoisesti
johtoa korjaamaan.

Vihollinen. joka oli erittäin
tarkka kaikkeen saarestamme nä-

k1vään liikkeeseen nähden. ei pitä-
nyt ollenkaan keskellä kirkasta
päivää .iäälle ilmestyneestä miehes-

tä. Niinpä se päätti karkoittaa tä-
män kaukaa suunnatulla koneki-
vääritulella - paikaltahan oli vi-
hollisen hallussa oleviin Vihkimä-
saariin matkaa noin puolitoista
kilometriä ja Nuolainniemeen run-
sas kilometri.

Ylipitkältä etäisvydeltä ammut-
tu tuli viuhui vikapartiomiehen
ympärillä. Hän jatkoi kuitenkin
rauhallisesti .ia päättäväisesti kor-
jaustyötään väistellen pahimpia
suihkuja ja siirtven työn edistymi-
sen mukaan eteenpäin.

Sekös vihollista keljutti! Se am-
pua pimautti miestä pari kertaa
Nuolainniemen käriessä olevalla
erittäin tarkaksi todetulla piiskaty-
killään.

Nakyrna rIantereella l,,4aksrmansaarcen

Salmen kautta krlkrval seka
suomalarsten etta venala.ta'n hLrolto ja

vrestryhteydet
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Näin vastasi silrninnä- jan hyökkäyksiä.

Ohi menivät nekinl
Viimeisenä keinona vihollinen

alkoi latoa jäälle heittimen am-
muksia. Jotkut osuivat melkoisen
[ähelle tapsien korjaajaa, mutta
ämä jatkoi työtään.

Mies teki työnsä loppuun ja yh-
teys pelasi taas. Rannalle päästy-
ään rohkea kaveri totesi:

- Kun kerran tuli lähdettyä.
niin pitihän se homma hoitaa... ja
:ihän ne vhteen mieheen osu.

Helmikuussa saimme niskaam-
me tavallista enemmän tykistötul-
ta ja tapsit olivat taas pätkinä.
Tiesimme vihollisen valmistele-
van voimakasta hyökkiiystii, joka
alkoikin aamuyöllä I 5.2. Edellise-
nä päivänä 14.2. iltahämärissä tu-
li mantereelta saareen tullessaan
tapseja korjaillen oikea viestimies
pataljoonan viestijoukkueesta.

Hänellä ei ollut yhtä hyvä onni.
Miehen päästyä saareen alkoijo

olla aika hämäriiä, joten kehotte-
limme häntä palaamaan saman
tien yksikköönsä. Pimeällä paluu
olisi vaikeaa. koska salmessa olisi
vilkasta: vihollisen huoltokolonnat
ovat yrittämässä salmen läpi mot-
tiin, niiden suojavarmistus ampuu
rantoja, meikäläiset ampuvat saa-

rista ja mantereelta, omat jäällä

liikkuvat partiomme yrittävät tu-
hota kolonnia paikan päällä.

Väsynyt viestimies oli kuitenkin
haluton lähtemään:

- Taidan jiiädä tänne yöksi -
samahan tuo on menettääkö hen-
kensä tällä vai mantereella...

Kaveri ohjattiin lähellä olevaan
joukkueeni telttaan, jossa oli sisällä

vain kaksi lepovuorossa olevaa
miestä. Muut olivat kaivamassa
korsua - päivällä saareen osunut
ankara lentopommitus oli nimit-
täin paljastanut, että kallioisessa

saaressamme oli kaikesta huoli-
matta joitakin käyttökelpoisia kor-
sun paikkoja.

Kaksi teltassa olevaa miestä oli-
vat syöntipuuhissa teltan perällä.

Vastatullut viestimies jäi oviaukon
lähelle lämmittelemän käsiään
kamiinan pällä.

Silloin osui kranaatti suoraan
telttaan.

Omat mieheni selvisivät paukus-

ta kuin ihmeen kaupalla. Teltan
paikalla oli suuri kuoppa, jonka
reunoilla hangessa oli joitakin pa-

laneita teltan riekaleita.
Viestimiehestä ja kamiinasta ei

näkynyt jälkeäkään. tr

ERO SE ON
HERRALLA
JA HERRALLA
Muuan tarkkasilmäinen
reservin upseeri joutui ke-
säkuun 10. päivänä 1944
matkaamaan Karjalan
kannaksen painopiste-
suunnan etulinjasta Pää-
majaan. Täällä häneltä
tiedusteltiin, mitä ne her-
rat siellä Kannaksella oi-
keastaan tässä tilanteessa
touhuavat.

kijä:

- Joukkueen johtaja,
vänrikki, ampui kuopas-
taan konepistoolilla päälle
tunkevaa vihollista.

Komppanian pääl-
likkö juoksi resenijouk-
kueen kärjessä vastahyök-
käykseen menetettyyn tu-
kikohtaan.

Pataljoonan ko-
mentaja makasi mahal-
laan poterossa ja antoi pu-
helimella käskyä reseni-
komppanialle.

Rykmentin ko
mentaja esikuntineen joi
korviketta.

Divisioonan esi-
kunta oli liihdirssä sau-
naan.

- Armeijakunnan esi-
kunnan pihalla pelattiin
tennistä.

MOLOTOV
HOITEL!
MIELIALAT
Talvisodan YH:n ai-
kana kierteli Kannak-
sella tarina, jonka mu-
kaan Sörkan kundit
Ässärykmentin eli JR
11:n komppanioissa
heittivät kruunaa ja
klaavaa, asettuisivat-
ko he tulevassa st>.

dassa Suomen vaiko
Neuvostoliiton puG
lelle.

Kun teltoille levisi
tieto, että ensimmäiset
pommit olivat pudon-
neet Sörnäisten asuin-
kortteleihin, pantiin
lantit taskuun. Miehet
hoitelivat tehtävänsä
mallikelpoisesti tor-
JUeSSaan Puna-armei-

Irhdesstimme oli viime
vaoden puolella useom-
paankin kertaan moksettu
ilmoitus, jossa kaupattiin
Mannerheim-ristin ritarit
-nimistri kirjao 420,- mar-
kan hintaan. Kirjaa myyvri
toiminimi on ilmoittelwt
aikana vai htunut. Myyjien
k äy t e t t tivi ssri on le ht e mme
tilaajoluettelo, jonka pe-
rusteella puhelinmyyjöt
ovat ottoneet yhteyttri lu-
kijoihimme. Töllöin on
useissa tapauksissa synty-
nyt käsitys, ettri kirjan
kustantaja tai myyjti olisi
Kansa t ais t e li -le ht i. Tiimii
ei pidii paikkaansa. Leh-
delliimme ei ole mitiiiin te-
kemistö ky seisen y rtty ksen
konsso, joten toimitus ei
voi anloa siitri tietoja eikri
hoidella sen osioita.

Mitöhiin lienevöt seuraavat
kyliit ja koupungit?

1. Novinka
2. Mit§urinskoje
3. Sosnovo
4. Zaporoikoje
5. Pewomaiskoje
6. Poljany
7. Pobedo
8. Solovevko
9. Vyso*k

10. Losevo

Vastaukset siwlla 67

TOISEN
MAAILMANSODAN

AIKAISEN
KORSUN

KALUSTEITA
ETSITAITN

Pyynnöstämme ovat Puo-
lustusvoimat etsineet kalus-
toa Syyspohjan Salpalinjan
korsun kalustamiseksi. Puo-
lustusvoimien varikoilta ei
kuitenkaan ole löy§nyt seu-
raavia esineitä: korsuliesi,
vesipumppu, pesuallas ja
ilmanvaihtolaite letkuineen
ja suodattimineen.
Mikäli Teillä on tiedossanne
mistä puuttuvat esineet voisi
saada, olkaa hyvä, ottakaa
yhteys Ruokolahden kunta./
matkailutoimisto, puh. 954-
42001/65.

ELINKEINO. JA
MATKAILULAUTAKUNTA

KASKU KIERTAA

Ii, 1,
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"Elettiin helmikuun päiviä 1943.

Lentokalustomme oli jo siihen ai-
kaan tiiysin vanhentunutta vastus-
tajan kä)ttämän verrattuna. FR-
koneet, joilla laivueessamme Tie-
dustelulentolaiwe l2:ssa suoritet-
tiin näkötiedusteluja ja 2tasoisten
tiedustelukoneitten suojauslentoja,
olivat talvisodassa menestyneitä
hävittäjiä, mutta aika oli jo autta-

mattomasti lentänyt niiden ohi.
Lentovalokuvausta suorittavan

koneen suojauslento, jollaista pi-
dimme rutiiniluonteisena. suun-

tautui metsäiselle keskikannak-
selle.

Starttasimme Nurmoilasta I 0. 2.

kello 10. I 5. Lyhyen talvipäivän va-
loisa aika oli käytettävä tehok-
kaasti. Lentovalokuvaus oli mä-
rätty suoritettavaksi 2-paikkaisella
ja -tasoisella tiedustelukoneella,
joka oli vielä vanhempaa mallia
kuin ne neljä FR-konetta, joilla
meidän oli määrä suojata vastusta-
jan taaempien kohteiden valoku-
vauksia suorittavaa FK-79 ko-
netta. Viimemainittua konetta oh-
jasi kokenut kapteeni Jussi

Laakso.
Tehtävä oli minulle entuudes-

taan tuttua. Olin toki ollut sellai-

sella retkellä ennenkin. Vaikka ko.
neemme olivat vanhanaikaisia,

a;

,'"tl .*

Lennolle valmistaudutaan

KARRI VARMO

niin ne kuitenkin jotenkin tyy-
dyttävästi soveltuivat vielä van-
hemman FK-koneen turvaksi.

HOMMA ON
HO!DETTAVA
§iä oli kirkas ja lämpömittari
näytti parikymmentä pykälä alle
nollan. Valokuvauskorkeus oli
6000 metriä. Siellä vallitsi noin 50

asteen pakkanen. Vaikka olin pu-

keutunut lentoturkkiin ja sen alla
oli suunnilleen kaikki se villavaate-

tus. mitä minulla sodassa oli mu-
kana, niin pureva pakkanen tahtoi
päästä kaiken tämän vaatetuksen-
kin läpi.

lrnnon jatkuessa totesin äkkiä
koneeni happisäiliön alkavan tyh-
jentyä.

Tiesin sen merkitsevän kyl-
mlyttä, näköhäiriöitä ja mahdol-
lisia harha-aistimuksia jollen pian

lfunsclneduslclfo

Suojaustehtävä vanhalla Fokkerilla 50
asteen pakkasessa ei ollut varsinaista hu-
pilentoa.
Sitten tyhjeni happisäiliö 6000 metrin
korkeudessa.
Sisulla ohjaaja suoritti tehtävänsä lof
puun päätyen onnistuneeseen pakkolas-
kuun.

YLISTAROLAINEN maanvil-
jelijä ja kansanedustaja Urho
Pohto innostui muistelemaan
kifoittajalle osallistumistaan il-
mavoimien sodanaikaiseen toi-
mintaan. Kertomuksista jäi
pällimmäiseksi eriis lentokuva-
usta suorittaneen tiedusteluko'
neen suojauslento Aunuksen
kannaksella.
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Hälytys! Koneel starttaavat Nurmoilasta

pääse alemmaksi ja saa täten hen-
gitettäväkseni happipitoisempaa
ilmaa. Olipa jo mielessä lennon
keskeyttäminenkin, mutta kun sa-
manaikaisesti huomasin kahden
muun FR-koneen lähtevän pois
suojaustehtävästä, katsoin velvolli-
suudekseni jatkaa sisukkeesti len-
totehtävän suorittamista - vaikka
viimeisillä voimillani. Näin sitäkin
suuremmalla syyllä, kun suojaus-
tehtäviiä oli enää kanssani suo-
rittamassa vain äskettiiin laivuee-
seen tullut uusi ohjaaja. Vastuu
suojauksen jatkamisesta oli siis
sälytetty minulle.

Happivajauksen vaikutukset al-
koivat tuntua.

Pähäni iski ankara kipu. Olin
kuin humalassa. Silmissäni näkyi

Urho Pohto ylikersanttina
Curtiss-koneen siivellä

vuoroin punaisia ja mustia vä-
lähdyksiä. Taistelin näitä harhoja
vastaan. Ainoa selkeä piämääräni
oli: valokuvauskoneen on saatava
suorittaa tehtävänsä vastustajan
häiritsemättä.

Meillä oli onni myötä, kun ai-
nuttakaan viholliskonetta ei ilmes-
tynyt toimintå-alueellemme. Oli-
simme saattaneet olla helppo saalis
vastustajalle - olihan meitä vain
lähes puolustuskyvytön valoku-
vauskone, pyörtymistä vastaan
taisteleva vanhempi ohjaaja sekä
vielä kokematon tulokas.

Lopulta valokuvauskone sai

tehtävänsä suoritetuksi. Huokasin
helpotuksesta, kun tiesin päseväni
alemmaksi ja saisin lisää kipeiisti
tarvitsemaani happea.

Luulin hankaluuksieni loppu-
neen, mutta ne olivatkin vasta al-
kamassa.

"Vanhan työjuhdan", FR-ko-
neeni moottori pysähtyi.

Edessä oli luminen rintamalinja,
jonka kulkua en talvisesta maas-

tosta pystynyt tarkasti erottamaan.
Auttaisiko vielä jäljellä oleva lento
korkeuteni minua selviytymään
omalle puolelle?

MENNiiÄNKö
METSÄ,IN?
Lentokorkeus väheni uhkaavasti.

Tähyilin sopivaa pakkolasku-
paikkaa koneen suunnan ollessa

koko ajan pohjoiseen kohti omia
linjoja.

lopulta keksin korvesta posti-

merkin suuruiselta näyttävän au-
kean.

Onnistuisinko laskemaan ko-
neeni tuntemattomalle pellolle?
Olisinko silloin jo omalla puolella
vai olinko jäämässä vastustajan
vangiksi?

Muuan FR on mennyt nokilleen

Sekavien tunteiden vallassa yli-
tin metsänreunan ja FR-92:n suk-
set koskettivat lumista maan-
pintaa. Vastainen metsä läheni no-
peasti, mutta laskussa ehjäksi jiiäny
koneeni pysähtyi ajoissa. Olin on-
nellisesti maan kamaralla. Koneeni
oli kulkenut lumcssa vain 109 met-
riä. kuten myöhemmin todettiin.

Ympärillä vallitsi hiiskumaton
hiljaisuus. Seisoin koneen siivellä
ja mielessäni häilyi souvangin
surkea kohtalo. Pidin selviönä
jiämistäni vastustajan puolelle. Ki-
venheiton päässä oli synkän näköi-
nen talonrumilus.

Olisiko se täynnä vihollisia?
Riisuin vitkastelematta raskaat

lentoturkit yltäni, laitoin pakkolas-

kun varalta koneeseen sijoitetut
sukset jalkaani ja läksin hiih-
tämään siihen suuntaan minne
näin lentäjätoverini koneellaan las-

keneen. Olin yrittänyt maasta viit-
toilemalla kehottaa häntä palaa-

maan tukikohtaamme. mutta ai-
kansa pakkolaskupaikkaani kier-
reltyään hänkin joutui polttoai-
neen loppuessa laskemaan lähei-
selle pellolle.

Noin kilometrin metsätaipaleen
jälkeen näin lentäjätoverini ko.
neen. FR-83:n, nokallaan ja lento-
kelvottomaksi vaurioituneena.
Järkyyksekseni koneen vierellä oli
kolme oudon näköistä miestä, jois-

ta ainakin yhdellä näytti mielestäni
olevan yllään ilmiselvä puna-ar-

meijan asepuku. lrntäjätoveriani
ei aluksi näkyny missään.

Katsoin. että tilanteesta oli joka
tapauksessa otettava selvää. Hiih-
din kohti miehiä. Olin valmis tar-
vittaessa ampaisemaan metsään.

Asiat selvisivät, kun huutooni
vastattiin selvällä suomen kielellä.
Kotiintulolta todella tuntui. kun
sain nähdä kaverinikin selviyty-

neen pakkolaskustaan pelkällä
säikähdyksellä.

Jälkeenpåin olen tullut siihen
vakaumukseen, että onnellisesu
pelastumisessani oli apuna Kor-
keimman johdatus.

Haluaisin vielä näin wosikym-
menien kuluttua kiittää ja tervehtiä
niitä reippaita maavoimien asevel-
jiä. jotka auttoivat koneeni lentc>
kuntoon valmistelussa. kun kaksi
päiviiä myöhemmin kello 14.30

starttasin FR-92:n pahaiselta pel-
totilkulta kohti Nurmoilan lento
kenttää." D

VASTAUKSET
l. Novinka : Sakkola
2. Mit§urinskoje :

Valkjärvi
3. Sosnovo: Rautu
4. ZaporoLkoje :

Metsäpirtti
5. Pervomaiskoje :

Kivennapa
6. PoljanY : Uusikirkko
7. Pobeda:

Kanneljärvi
8. Solovevka :

Noitermaa
9. Vysotsk : Uuras

10. losevo : Kiviniemi
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Kiriallisuutta
SUORA.
seLKÄtser.t
Si,,TILAAN
T* STAMENTTI
Sal ari Simelius (toim. Martti
Sinerma): hrohntusvoimien
puolesta, Jalkaväenkenraa-
lin muistelmat, WSOY, Juva
1983, 312 sivua, karttoja ja
valokuvia.
Kenraali Simelius, vanhan pap
pissuvun edustaja, palveli puo-
lustusvoimissa 47 vuotta. Ura
etenee vapaussodan koneki-
värimiehesä ja ratsulähetistä
upseeriksi, koulutuksen asian-
tuntijaksi ja opettajaksi. So-
dissa Simelius toimi divisioo'
nan ja armeijakunnan esikun-
tapällikkönä sekä vuoden
194/. ratkaisuvaiheessa ryk-
mentin komentajana. Sotien
jälkeen työ jatkui sotakouluissa
ja divisioonan komentajana
sekä lopuksi jalkaväen tar-
kastajana ja puolustusvoimain
komentajana.

Yksityiskohtaisemmin ken-
raali on tietenkin paneutunut
uransa tiirkeimpiin vaiheisiin.
h.rolustusvoimain kehittiimi-
nen ja ikuinen taistelu määrära-
hoista ovat tarkoin entisen ko-
mentajan muistissa.

Kirja sisältiiii uuttakin tietoa
maanpuolustuksen kiviselä sa-
ralta. Taistellessaan hankinto-
jen puolesta komentaja joutui
vastakkain hallituksen ja yli-
päällikönkin kanssa. Poliitikot
käyttivät keinoja, jotka olivat
vieraita puolustusvoimain pii-
rissä elämäntyönsä tehneelle
sotilaalle.

Eniten rehellistii soturia
näyttiiii loukanneen puolustus-
voimainkin piiriin soluttautu-
nut kom.rptio: karrieerin teke-
minen poliittisen suosikkijärjes-
telmän avulla, johon Arvo
Pentti ja Yrjö Keinonen eri-

lÄxerTlLÄs

koistuivat. Keinonenhan sai sit-
ten juuri sellaisen lopun kuin
ahneella sanotaankin olevan...

Erittiiin kiintoisa, suora ja re-
hellinen kirja, joka antaa uutta-
kin tietoa puolustusvoimissa
tehråväsrä työstii ja merkitfå-
vistii tapahtumista komentajan
sisäpiirissä.

E.

30. SOTAKIRJA!
Joppe Karhunen: Marskin rita-
dt, Weilin + Giiiis, Espoo
1983, 368 sivua, valokuvia.
Mittavaan saavutukseen, kol-
meenkymmeneen sotaromaa-
niin yltänyt Joppe Karhunen,
itsekin ritarilentäjä, ei tänäkän
!,uonna antanut uskollisten lu-
kijoittensa odotella turhaan.
Tällä kenalla ilmestyi Marskin
ritarilentälät.

Teokseen on ansiokkaasti
koottu "korutonta kertomaa"
ilmavoimien ritarilentäjistä al-
kaen kunkin poikaluosista,
edelleen "lentokipinän" sytty-
misestä, ohjaajakoulutuksesta,
ilmataistelu- tai muusta lento.
taktisesta kehittymisestii jopa
eversti Magnussonin kohdalla
koko suomalaisen hävittäjäil-
mailun perustan luomiseen.
Monen ritarilentäjän elämän-
vaiheita kirjoittaja kuvaa myös
sodanjälkeiseltä ajalta aina ny-
§päiviin asti.

lrnnostolajeittain Manner-
heim-ristit jakautuivat siten.
että hävittäjälentäjille myön-
nettiin I I kappaletta ja näistä
kapteeni Windille ja lentomes-
tari Juutilaiselle vielä toiseen
kertaan, pommituslenäjille 5
kappaletta, tiedustelulentiijille
2 kappaletta ja yksi meri-
lentäjälle. Sodan aikana näisfä
ritarilentäjistä kaatui neljä ja
sodan jälkeen on kuollut sa-

moin neljä, joista kapteeni Ii-
salo sai surmansa lento-onnet-

tomuudessa Ilmavoimissa pal-
vellessaan.

Kirjoittaja ottaa kantaa
hävittäjäritariemme sodanai-
kaisiin ilmavoittoihin esittäen
viimeiset tarkistetut alasampu-
mislukemat. Näin tulee fäsvå

teoksessa mainittujen k?ir-
kipiiän järjestykseksi: kapteeni
Wind 75, lentomestari Juutilai-
nen 74, majuri Luukkanen 5l
ja kapteeni Puhakka 43 pudo.
tusta sekä seuraavina lentomes-
tarit Tuominen ja lrhtovaara
kummallakin 42 pudotusta.

Ye<versti Joppe Karhunen
on tehnyt Ilmavoimien kannal-
ta merkittävän työn ja nähnyt
suunnattomasti vaivaa kootes-
saan Mannerheim-ristillä pal-
kittujen lentäjien vaiheet yh-
deksi dokumentiksi. Siita mie-
hekkäät kiitokset kirjoittajalle!
Se tasapainoinen ja hillitty ker-
ronnan sävy, jolla kirja alkaa,
olisi ollut eduksi myös loppu-
puolen sivuille.

SALA!NEN
SUUR-

S. A.

Raimo Seppälä: Pelon ru(>
det, Arvo "Poika" Tuomisen
salaista kirjeenvaihtoa Tuk-
holmasta l9U-1956, Tam-
mi, Helsinki 1983, 251 sivua,
valokuvia.
Kirjoittaja, tunnettu poliitti-
seen historiaamme liittyvien
elämäkertojen tekijä, on saanut
käsiinsä Poika Tuomisen jäl-
keen jäiineen arkiston ja ryh-
tyny selvittämän, mitä Tuo-
minen oikeastaan puuhaili
Tukholmassa ollessaan siellä
kinon VALPOa ja valvonta-
komissiota paossa vaaran lrro-
sina jatkosodan jälkeen.

Ja selvisihän se asia: Tuomi-
nen toimi siellä jonkinlaisena
Sosialidemokraattisen puolu-
een lähettilänä hoidellen perin
moninaisia asioita. Saman-
suuntaisessa tehtäviissä toimi
Yhdysvalloissa ministeri Hjal-
mar hocop6, itsenäisyytemme
ensimmäisten vuosi§mme-
nien merkiträvin diplomaatti,
joka rohkeni ryhtyä puolusta-
maan Risto Rytiä sotasyylli.
syysoikeudenkäynnissä. Pro-
sessin jälkeen hän ei saanut
edes isänmaansa passia, vaan

joutui ajelehtimaan pakolai-
sena maailmalla! Tuominen ys-
tävystyi vielä Oskari Tokoin
kanssa, joka hänkin eleli pako-
laisena Amerikoissa.

Tuominen ehti puuhata mo-
nenmoista: luoda kansainvä-
lisiä yhteyksiä, kerää rahaa
kommunismin vastaiseen tais-
teluun, avustaa Amerikan
Aäntä, puuhata puolueetonta
Pohjolaa. Ihmetellä täy'tyy, et-
teivät Stalinin venäläiset tai
suomalaiset agentit vaientaneet
hänrä tunnettuun tyyliinsä.

Kirja valottaa kiintoisalla ta-
valla Tuomisen kiisteltyä hen-
kilöä.

VEKKULI
LENTOJUTTU

E.

Jorma Ranivaara: Sotakaverit,
WSOY, Juva 1983, 213 sivua.
Mielikuvituksellinen hupijuttu.
jonka perustana on sota-aikana
Suomussalmelle sijoitetun Ri-
pon-vesitason miehistön mel-
lastelut tukikohdassaan ja Ka-
jaanissa sekä muutama itän-
päin suunnattu lentotehfävä.

Vaikka sisältö ei olekaan ko-
vin painavaa tekstiä, on kirjoit-
tajan tyyli mukaansatem-
paavaa, selkeätä ja humoris-
tista. Varuskunnan kasvattina
Jorma Ranivaara käsittelee il-
mavoimien slangia herkulli-
sesti.

S. A.

TOSI HUR'JAA
TARINAA
Steven Cade: Taistelu tuntureil-
la, WSOY, Juva 1983, 300 si-
vua.
knnokkuudessaan uskoma-
ton mielikuvitustarina sijoittuu
Norjaan huhtikuussa l9zl0, jol-
loin saksalaiset miehittivät
maan. Hyökkåiäjät, jotka syyl-
fistyvat pöyristyttäviin raa-
kuuksiin, joutuvat taisteluun
maalaiskylän naisten kanssa,
jotka brittiläinen eversti parissa
vuorokaudessa valmentaa kom-
mandosotilaiksi! Loppu onkin
sitten likimain pelkkä veren
roisketta.

Juttu saattaisi olla jännittii-
väkin, ellei asiantuntemus näi-
den sota-asioiden osalta pakot-
taisi asennoitumaan tarinaan
kovin kriittisesti. S.
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hofessori Inuri "Tahko"
P i hlwl a, isänmaanystävä ja
urheiluprofeetta, oli eri-
koislaatuinen persoonalli-
suus. Hänen monet lausah-
duksensa ovat jääneet elä-
miiiin ystävä- ja urheilupii-
relssä.

Trihiin tapaan.

*
Jyviisl«ylåin Lyseossa in-
nostuivat viidesluol«kalaiset
Sorlinin veljekset kerran
kuulustelemaan historiaa
alaluokkalaiselta Louri
G wute rukse lu, jonka tie-

doista he olivat kuulleet
kummia juttuja. Isot pojat
panivat nassikan tiukalle
tentatessaan häneltä We
berin monituhatsivuista
historiankirjaa. Tahko osoit-
tautui sellaiseksi asiantunti-
jaksi, että Knut Sarlin,
maaherra Bnmo Sarlinin
vanhempi veli, lopulta lau-
sahti håimmdstyneenä: "Se
hän on kuin Jeesus kaksi-
toistavuotiaana temppelis-
sä!"

Tähän tapaan se kuulus-
telu kävi.

"Milloin oli Katalaunis-
ten taistelu?'

"Vuonna 451. Ja se oli
niin ankara, että Attilan
kaatuneiden hunnien ja
kaatuneiden Rooman legi-
oonalaisten haamut tappe-
livat taistelun jälkeen vielä
kolme päivää kentän ylä-
puolella!"

*
Urheilussa Tahko ylpeili
muun muassa sillä, että hä-
nellä oli "loppukirissä en-
nätysmäinen irvistys".

Muuan Tahkon usein
käyttämä hieman arroituk-
sellinen iskulause kuului
näin: "Liikunta on miellyt-
tävää militarismia ja vaa-
ratonta pasifismia!"

*
Tahko oli koko ikänsä in-
nokas historiantutkija. Hä-
nen taipumuksensa omape
räisiin johtopäätöksiin ja
pelkistyksiin tuotti muun
muassa seuraavan lausah-
duksen: "Aleksanteri Suuri
sortui armottomaan kui-
vuuteen ja kuumuuteen In-
tiassa, Napoleon kukistui
Berezina-joen jäihin ja
karmeaan pakkaseen, Hit-
ler uupui arojen viimaan ja
lumituiskuun. On siis aivan

ilmeistä, että seuraava rat-
kaisutaistelu käydäåin Atas-
kassa. Sen voittaa se osa-
pu,oli, joka kykenee selvit-
tämään sään ja maaston
asttamat karsintarajat."

*
Tahko suhtautui huippu-
urheiluun epäillen ja arvos-
teli usein muun muassa
olympiakisoja - esimer-
kiksi näin: "Tukholmassa
Suomen urheilu sai Han-
neksen ansiosta oikein hy-
vän humalan. Paavo Nurmi
ylläpiti sitä l92G,luvulla.
Sen jälkeen on alkanut
Suomen loistourheilun kra-
pula. Se vaivaa meitä vie.
låikin huolimatta muuta-
mista makeista krapula-
ryypfistä. Niitä ovat suo
malalsille viimeksi tarjonneet
Veikko Hakulinen ja Lasse
Viren."

*
Urho Kekkonen piti toista-
kymmentä vuotta siffen
tunnetun urheilupuheensa
Jyviiskylän yliopistossa.
Heti sen radioinnin päätyt-
tyä soitti joku urheilutoi-
mittaja Tahkolle ja tiedus-
teli hänen mielipidettään
puhujan esittämistä urhei-
luministeristä ja -ministe,
riöstä. Tahko ilmoitti yhty-
vdnsä puhujaan ja jatkoi:
"Minä olen muuten sopivin
suomalainen siihen minis-
terin virkaan. En kuiten-
kaan voisi tehtävään suos-
tua, silläjo huomenissa jou-
tuisin tukkanuottasille esi-
mieheni kanssa eikä sitii
saisi edes niskavilloista
kiinni!"

*
"Jalkapalloilijoita emme
ole, kiekkoilijoita ei meistä
hrle, siispä pysytään vain
pesäpallossa!"

*
Tahkon mielestä kenraali
Erkki Rooppana oli eräs
Suomen merkittävimmistä
urheilijoista: "Jo koulupoi-
kana hän hiihti lauantaina
Kemistä Ouluun, missä
kilpaili tervahiihdossa ja
hiihteli jälleen maanantai-
na Kemiin kouluun."

*
"Huippu- eli loistourheilu
on kuin obeliski: se näkyy
kauas ja sitä tullaan kat-
somaan. Sen kasvualusta
on kuitenkin kovin kapea ja
se on suurella rahalla ostet-
tavissa ja siirrettävissä mi-
hin hyvänsä. Massaurheilu
on kuin pyramidi: se kasvaa
kovalta ja laajalta pohjalta
korkealle. Se ei ole ostetta-
vissa eikä mihinkään siir-
rettävissä millään rahoil-
la.tt

*
Eräiissä tilaisuudessa Tah-
ko offi aikaa kellolla, jonka
takana oli kaivemrs: PAA-
VO NURMI XÄYTU
rÄTÄ KELLOA PARII.
SIN OLYMPIALAISIS.
SA 192. Sen historiasta
Tahko kertoi: "Nurmihan
heitti kellon aina pois vii-
meisellä kierroksella. Kun
håinen kultakellonsa oli tä-
hän tarkoitukseen liian kal-
lis, lainasin hänelle Parii-
sissa vaimoni kellon. Se

sattui sitten olemaan tas-
kussani, kun jouduin Hel-
singissä auto-onnettomuu-
teen, missä kello putosi ja
särkyi. Joku ystävällinen
sielu löysi sen ja liihetti
Nurmelle. Tämä korjautti
sen, lähetti takaisin minulle
ja ajaffele: se kitupiikki ei
pyytänyt edes kodauttami-
sen maksamista!" D



emrönsaaren veteraanit
ovat päättäneet rakentaa kor-
sun paikkakunnan kotiseutu-
museon Sagalundin alueelle.
Kuka voisi auttaa heitä tiedoilla
ja piirustuksilla, joisra selviäisi-
vät rakenteelliset seikat kuten
koko, materiaali, rakenteiden
vahwudet, ikkunat, viemäröin-
ti, kamiinan sijoitus. eteinen
jne. Tietoja kaipaa Dan von
Weissenberg, osoite 25650
Strömma. - Kuka sotawosien
pioneereista voi ojentaa autta-
van kätensä?

.4.

K*, Immonett Joensuusta
on ryhtynyt tutkimaan maam-
me lähihistoriaa ja hankkinut
jostakin - ei historiankirjoista

- tietoa Otto Wille Kuusisen
Karjalais-Suomalaisesta Neu-
vostotasavallasta. Edelleen Ka-
ri-poika on yrittänyt lövtää val-
tiolippujen luettelosta mainitun
tasavallan lipun. mutta ei ole
siinäkään onnistunut. Näinol-
len hän on "Havukka-Ahon
ajattelijan tavoin päättelemäl-
lä" laatinut kyseisen "tasaval-
lan" lipun ja kysyy nyt, voisiko
se olla tällainen. - Mikäpäs et-
tei - tuota punaväriä voisi li-
pussa kyllä olla enemmänkin...

eevi Mikkola Posiolta pyy-
tää oikaista lehtemme nume-
rossa 10,/83 anikkelissa Kaksi
kuvaa olleen virheen: Sodanky-
län eteläpuolella oleva kylä on
tietenkin Torvinen eikä Tör-
mänen. Olisihan se toimituk-
senkin pitänyt muistaa, että
Törmänen on Ivalon maisemis-
sa!

Eino Pohjamon jutussa Vii-
meinen yritys Louheen, nume-
roissa 10, ll ja 12/83, on use-
ampaankin kertaan mainittu
tykistön tulenjohtaja nuori
luutnantti Anttonen. Hänen
etunimensä pitää olla Erkki.

o

-t\.x) cppo Tikka. ysrävämme
Hämeenlinnasta, kirjoittaa si-
vareista näin: "Jos miehet. jot-
ka talvisodan ankarassa pakka-
sessa Suomussalmella. Kollaal-
la, Taipaleenjoella ja Summas-
sa puolustivat isänmaataan,
olisivat olleet samanlaisia lui-
kureita nykyisten sivarien kans-
sa, olisi kysymys aseista kieltäv-
tymisestä ratkånnut jo i4ruot
ta sitten. Tällaista mahdollr-
suutta ei Neuvosto-Suomessa
.'des tunnettaisi!

Ilman näitä miehiä, jotka sil-
loin puolustivat isänmaatam-
me. olisi Suomen kansa hiljal-
leen jauhautumassa pirstaleiksi
kuten Suomenlahden eteläpuo-
lella parhaillaan tapahtuu. Eh-
käpä viimeiset suomea vielä
ym märt'ävät nuoret pyytelisivät
purukumia ja ostelisivat fark-
kuja Helsingin laivarannassa.
Kiitos siis maanpuolustajille sii-
tä, että nykyisillä hiippareilla on
mahdollisuus leikkiä "vakau-
muksella" - että meillä kaikil-
la on vapaa isänmaa!"

eikko Viitala. osoire 46800
Myllykoski. kaipaa kokoel-
maansa eräitä vanhoja leh-
temme numeroita. Häneltä
puuttuvat kaikki ruoden 1951
neljä numeroa sekä numerot
5/1958 ja8/19&. 

- Voiko jo-
ku auttaa?

^.r:!.lI) räs Viipurissa pistäyyny
lukijamme kertoi, että siellä
linnan museossa esitellään
"MannerheimJinjan" valtavia
linnoituslaitteita muun muassa
oheisen kuvan ar.ulla. Kuvassa

näkyvä seinämä ei ole kuiten-
kaan lainkaan linnoituslaite,
vaan Lähteen alueella oleva
suojavalli ennen talvisotaa
l93Gluvulla suoritettuja koe-
ammuntoja varten.

o

a

joulun alla ja kertoi, että TV
l:ssä oli marraskuussa nuorten
ohjelma, jossa esiteltiin huono-
na esimerkkinä vastenmielistä
väkivaltaa. Taustamusiikkina
soi Helsingin varuskuntasoit-
tokunnan esittämä Sibeliuksen
Jäkärimarssi!

Täyynee olettaa, että tä-
mäntapaisia ohjelmia värkkäi-
levät "taiteilijat" eivät ole kuul-
leet puhuttavan enempää Sibe-
liuksesta kuin jääkäreistäkään.
Sitä hyödyllisempi on heillekin
varrnaan ollut Mainostelevision
joulukuussa esittämä kolmiosai-
nen ohjelma jääkäreiden elä-
mäntyöstä. Siinä useat tämän
maan vapauttajista kertoivat
vakavaa sanaa vuosilta, jolloin
luotiin pohja nykyiselle vapau-
delle ja hlwinvoinnille.

Kiitokset. käsikiryoittaja
Hilkka Vitikka, ohjaaja Mark-
ku Onttonen ja Mainostelevi-
sio!

-^.

Roo*rrrro Rror-
SISSA. kirjoittaa ystävämme
Y r i ö .1. Vri ri nri nen Tukholmasta.
Kuningaskunnassa kävi nimit-
täin niin, että erään kansan-
edustajan poika joutui Tuk-
holmassa sotaväkeen urheilu-
joukkueeseen ja kapteeni käski
hänen muiden tavoin lyhentää
liehuvia kiharoitaan. Poikapa
valitti isälleen, joka teki kante-
lun rykmentin komentajalle ja
uhkasi kääntyä puolustusmi-
nisterin puoleen! Kapteeni. ur-
heilujoukkueen pidettv johtaja,
sai "välittömästi" siirron Kiru-
naan - kauemmas ei kai Ruot-
sissa voi miestä siirtää! Lehtitie-
tojen mukaan "asiaa tutki-
taan".

Väänänen epäilee, onkohan
sittenkin tullut jäätyä väärälle
puolelle Pohjanlahtea näinä
vaikeina aikoina...
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