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Hömöröö ideologioo
Professori Osmo Apunen
kirjoitti pari vuotta sitten
ystävälleen Ilkka Taipa-
leelle Demari-lehden pals-
toilla muun muassa näin:

"Ajattelet rauhonliik-
keen turvoutuvon ltipöisy-
periaatteeseen. Syy osei-
denriisunt apo li tiikos s a val-
litsevaon motivaatiokui-
luun Suomessa piilee siinri,
ettö sotavtiki on jo ehtinyt
saman periaatteen mukai-
se s ti juumtt t aa pöinvas t ai-
sen ajatuskuvion. Sen mu-
kaan Suomen aseet eivöt
ole ongelma kenellekririn.
N i inkuin eiv dt k tiy t imnö s sd
olekaan. Me emme vyöry
panssareinemme sen enem-
päd itririn kuin kinteen-
körin. Mutta aseideniisun-
ta onkin ensinnä moraali-
nen ja vasta silten köytrin-
nöllinen kysymys. Ja
moraalises sa mie le ssti Suo-
men aseet ovot ongelmo -
meille itsellemme. Mutta
tämri puoli on taitovasti
kieneuy kohdentamalla
keskustelu köytönnön ta-

solle. Siinä koko hattu-
temppu."

Näin siis Apunen.
Muuan tuttavani, suu-

ren mielisairaalan ylilä-
käri, kertoi kerran, etlä
hänen sairaalassaan oli
palveluksessa joitakin
aseistakieltåiytyj iä. Eråiänä
yönä hälytettiin nämä
maisterit rauhoittamaan
väkivaltaiseksi käynyttii
potilasta, joka oli vaaraksi
sekä itselleen että muille.

Kieltåiytymåiän tottu-
neet kaverit kieltiiytyivät
nytkin! Perusteluna he
esittivät olevansa "moraa-
lisessa mielessä kaikkea
väkivaltaa vastaan", joten
he eivät voineet käydä
rauhoittamaan tiitii häiriy-
tynyttii ihmisparkaa. Si-
tiipaitsi siinä hommassa
olisi voinut saada silmän-
sä mustaksi...

Apusen esityksessä tun-
tuu olevan §se vähän
samasta asiasta. Ei suo-
men "sotaväen" ole tar-
vinnut käyttiiåi läpåiisype-
iaatetta eikä "taitavasti

kohdentaa keskustelua"
perustellakseen olemassa-
oloaan - siinä asiassa on
riittiinyt låihihistorian to-
distus todella "käyrännön
tasolla". Pelkkä "moraa-
li" ei ole ollut §lliksi, vä-
kivaltaa on ollut vastustet-
tava voimatoimin. Eikä
maanpuolustuksen laimin-
lyimisen perusteluksi sovi
edes muodikas mahdolli-
suuksiemme våihättely-
käiin. Mten sanoikaan
kirjailija ja sotaeversti
Wolf H. Halsti profeetalli-
sessa teoksessaan Suomen
puolustaminen jo ennen
talvisotaa:

"Kansojen historiasta
voimme lukea monta ker-
tomusta siitti, kuinka lu-
kumöörältörin paljon pie-
nempi, fuiviön portaalla
oleva, mutta epötoivoisesti
kamppaileva puoli aivan yl-
ldttdvdsti on masentanut
ylivoimaisen hyökkööjört
taistelutahdon ja pelastu-
nut vorrnalta nöytttivdstti
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Ainutlootuinen topous
Monnerheim-ristien
historiosso
Hankkiessaan henkilöhaastatteluin ja arkistotut-
kimuksin aineistoa teokseensa "Viimeiset Ri-
tarit" kirjailija Mauri Sariola törmäsi tuon
tuostakin tapauksiin, jolloin oli "läheltä liipan-
nut": Erittiiin ansioituneesta miehestä oli tehty
esitys håinen nimittiimisekseen Mannerheim-ristin
ritariksi, mutta paperi oli joko juuffunut esikunta-
portaisiin tai tullut Marskin esiffelyyn ehdittyäåin
hylätyl«si.
Monet niiistä "mene-tekel" -kohtalon ansainneis-
ta esityksistä ovat olleet jopa våirikkäåimpää luet-
tavaa kuin läpi menneet esitykset.
Erikoisen huomion ansaitsee tapaus Aimo
Raassina, jota nyt perusteellisesti valotetaan.
Siinä ensinniikin erinomaisen urhoollisen miehen
todellinen "voimapaperi" tyssättiin sota-aikana.
Mutta vielä erikoisemmin kävi rauhan tultua:
Raassinasta ja kahdesta muusta aioffiin tehdä
jälkikäteen ritari, mutta penkin alle meni tämiikin
oloissamme ainutlaatuinen yritys.

Kåvi käsky korkealta: tunnettu taiteiliia Poika yesanto lähetettiin etulinlaan piirtämään

muotokuva tulevasta Mannerheim-ristin ritarista

TUNNETTU TOSIASIA on, että
Suomen marsalkka C. G. Man-
nerheim käytti tavattoman tiheä
seulaa silloin kun tuli §symys soti-
laan nimittämisesä Mannerheim-
ristin ritariksi. Ylipiiälikön tarkoi-
tus ilmeisesti oli, enä hänen nime-
ään kantava korkea kunniamerkki
ei kokisi paljouden takia inflaatio-
ta, vaan tällainen merkki miehen
rinnassa kertoisi ainoastaan harvo-
jen ja valittujen poikkeuksellisista

sotilaallisista ansioista.
"Erinomaisesta urheudesta" -

kuten jo ritarimerkkiä koskevan

asetuksen 4. pykiiläkin mainitsee.
Kun Suomen sotavoimissa jat-

kosodan aikana palveli yli puoli
miljoonaa miest?i ja kun ritari-
merkkejä (Mannerheimille ja
Heinrichsille myönnetyt L luokan
merkit pois luettuina) myönnettiin
vain l9l kappaletta, on helppo las-

kea miten harvan osalle tämä kor-
kea kunnianosoitus lankesi.

Esityksiä tierysti tehtiin monin
verroin enemmiin.

Kun ne liihtivät liikkeelle ns.

ruohonjuuritasolta - siel&i, mssä
ruuti paloi - niistä karsiurui
ylempien esikuntien paperiherro-
jen portaissa jo melkoinen måiärä.

Kun nätten seulojen läpi oli påiiisty

Pämajaan asti, §symyksessä oli
varmasti esitys todella ansioituneis-

ta sotureista. Silti näiäkin esityksiä
hylättiin kerrassaan 108.

Joskus kävi niinkin, että esitys

saman miehen kohdalla - hänen
kirkastettuaan kilpeiiiin lisää -pantiin velämän toisen kerran ja
silloin se meni läpi.

Tarkasteltaessa niiiä kovan on-
nen kokeneita ritariesityksiä hue
mio kiinnittyy erikoisesti tapauk-
seen Aimo Raassina. Tiimä alun pe-

rin hämeenlinnalainen rikospolii-
simies ansaitsee erikoishuomion
valokeilan kahdestakin syystä:

l) Esitys Aimo Raassinan
nimittämisestä Mannerheim-ristin
ritariksi oli lähtöisin Siiranmäessä

ankarat to{untataistelut johta-
neen, silloisen everstin, sittemmin
jalkaväenkenraalin Adolf Ehrn-
roothin kädestä. Sen oli iskeväiin
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Tykistötukea suuhnitellaan. Raassina ja metsänhoitaia, kapteeni Oiva Lyytinen SA-kwa

Aimo Raassinalle tiiä kohtaa kos-
keva §symys ja sitten seuraa hä-
nen oma, tilannetta låihemmin va-
laiseva vastauksensa:

Nrmitysesitys: hiltnontti Aimo
Raassina sai johtoonsa heiniikun
alussa 1941 6./lR 7:n. Rotevin,

omapertiisin ottein luia muutamassa

viikossa korjasi sairaalloisen ja aran
edeltdjdnsö aiheut tamat vauiot pa-
lauttaen joukon kuin ja taisteluhen-
gen

Kysymys: Mllainen oli komppani-
an (6.,zJR 7) tilanne tullessanne sen
piiiilliköksi heiniikuussa l94l?

Yastaus: Tullessani 7.7.1941 JR
7:iiiin oli rykmentti Tyrjiissä tun-
keutuneena muutaman kilometrin
yli rajan vihollisen asemiin, minne
sen eteneminen oli pysiihtynyt
30.6. alkaneessa tunnusteluhyök-
käyksessä. Tilanne oli ollut vaikea,
joukot olivat menn@t osittain se-

kaisin. 6./JR 7:ssä, jonka piiäli
köksi eversti Armas Kemppi mnut
måiiiråisi, oli tilanne erikoisen han-
kala. Se komppanian påälikkö,
jonka tilalle jouduin, oli sopimaton
tehtävåiiinsä ja oli onnistunut saa-

mattomuudellaan ja arkuudellaan
saattamaan koko komppanian lä-
hes sekasortoiseen tilaan.

Kysymys: Millä toimenpiteillä pa-
lautitte komppaniaan "kurin ja jär-
jestyksen"?

Yas'tau: Komppania oli erin-
omaista sotilasainesta: nuoria, juu-
ri koulutettuja poikia, §symykses-
sähiin oli ns. varusmiesrykmentti.
Kaikki olivat vain j:innittyneitii.
Huomasin sen heti joukkueenjoh-
tajista, jotka olivat menettäneet us-
konsa komppanianpiiällikkönsä
takia.

Ensimmäinen tehävåini oli lau-
kaista ylijiinnittynyt tilanne. Teh-
täviiiini helpotti se, että pataljoo-
nan komentaja oli myös vaihtunut.
Selvåikiis§inen kaptetrl Arvo Aho
/a oli edellisenä pävänä tullut pa-
taljoonan komentajaksi.

Jotenkin vaistosin mitii oli teh-
tävä. En ruvennut iikseeraamaan ja
tiuskimaan. Koska tilanne oli suh-
teellisen rauhallinen, otin joukku-
eenjohtajat kenan pari piiivåissä

komppanian komentopaikalle pu-
hutteluun. Asioita käyiin rauhassa

läpi ja pohdittiin yhdessä mitii teh-
dä. Heti kun se puoli oli selvä tul-
tiin toiseen tiirkdirin kohtaan: Ha-
lusin saada ajatukset edes hetkeksi
pois nykytilanteesta ja rupesin pu-
humaan muusta.

Huomasin heti, että "salapoliisi
juttuni" olivat tiihiin tarkoitukseen
eritäin sopivia.

Koska olin poliisimies - sillä
hetkellåikin palkka juoksi Håimeen-

linnan rikospoliisista - juttua kyL
lä riitti. Kertoilin kokemuksistani,
ehkä joskus viihåin våirittiienkin, ja
kuulijakunta sen kun lisääntyi.
Taistelulåihetit ja muu komento-
paikan väki olivat korvat höröl-

Tyrjästä lähdettiin.
Pataljoonan-
komentaia
kapteeni Årvo
Ahola,
myöhemmin
Mannerheim-
ristin ritari, iakaa
sodan
ensimmäiset
kunniamerkit
luutnantti Ålmo
Baasslnan

iääkäreille

kidalliseen asuun pukenut silloin
paikalla ollut esikunnan upseeri,

myöhemmin suomenkielen profes-
sorina ansioitunut Matti Kuusi.
Lisäksi on todettava, etä Aimo
Raassina oli tavattoman urhoolli-
nen mies ja hyvä johtaja. Sotatie-
teellisessii kirjallisuudessa hiinen
nimensä esiintyy ämåin tästä, alka-
en kenraali A-E. Martolan muiy
telmista, joissa hiin arvostaa Raas-
sinan erittiiin korkealle.

2) Kun sodasta oli kulunut jo
vuosia, Suomen itsenåiisyyden eh-

dittya 5Gvuotiaaksi, Aimo Raassi-

nrsta aiottiin poikkeuksellisesti

rauhan aikana vielä kerran tehdä
ritari. Tapauksen merkilliset vai-
heet, julkisuudessa aikaisemmin
kertomatta jäneet, selviävät jiil-
jempiinä.

"ROTEVAA HOMMAA"
Asian ylsityiskohtaiseksi selvittii-
miseksi otetaan tässä ensin kat-
kelma alkuperiiisestii ritarinimitys-
esityksestii. Sen jiilkeen esitetåiin
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liiän, taisi tykistö, pioneerit ja ehkä

muutkin aselajit olla lopulta myös
kuulijakunnassa.

Juttujen yhteydessä komento.
paikalla naurettiin ja puhuttiin nii-
t.ii näitä. Se selv2isti laukaisi muka-
na olleita ja sanoma tåistä levisi no'
peasti komppaniassa. Mieliala ko'
heni ja "kuri ja järjestys" löytl sen

myötii. Ne olivat vain olleet jossa-

kin kadoksissa.

TUNSIN TEHNEENI
JOTAIN"
Ntmity se §ty s : Laa t o k on luo I e i sr an-

nikon puhdistustaisteluissa 6./JR 7

mursi pelottomallo iskujoukko-
hy ö k k tiy k s e I ki Paj a s y'j cin m o t i n, j o-
ta ertu pataljoono oli turhaan yrittri-
nyl useaon kertaan laukaista.

Kysymys: Millainen oli Pajasy{än
motti ja miten iskujoukkonne sen

tuhosivat?

Vastaus: Vihollinen oli jättäny
Pajasyfään erääseen tiekolmioon
vahvan taisteluosaston jamrtta-
maan suomalaisten etenemistä. Se

oli kaivetuissa ja piikkilankaestein
varustetuissa asemissa. Oma tykis-
tömme ja huoltomme ei päiissyt

eteenpäin ennen kuin vihollismotti
laukaistiin. Eriis meikäläinen patal-
joona oli turhaan yrittäny tiekol-
miota siivota jo parin päivän ajan.
6./JR7 sai kåiskyn selvittää asian.

-Ia se selvitettiin.
Nopeasti.
Sinä aikana kun pojat tekivät

aukkoja piikkilanka-aitaan ja veti-
vät samalla vihollisen huomion
puoleensa lähti komppanianpääl-
likkö muutaman miehen kanssa

tiedustelemaan ja otollisen tilai
suuden havaittuaan tunkeutui si-
vtlstasta ise mottiin. Ätha nan
huomasi olevansa keskellä vihollis-
joukkoa ja pillit alkoivat soida.

Koska tienoo oli sawn peitossa ei

vihollinen älynny, että tungetteli-
joita oli vain muutama mies. Syntyi
pakokauhu - 

ja motti laukesi
tuossa tuokiossa! Suuri osa viholli-
sista piiäsi karkuun, mutta sotasaa-

lis. lähinnä aseita, oli melkoinen.

Eversti Kemppi, joka oli lähet-

tänyt selostajan tapseineen paikal-
le. ei ollut uskoa että kaikki oli
käyny niin nopeasti. Olihan motin
kanssa tunannut pitkään kokonai-
nen pataljoona.

Täytyry sanoa, että tunsin teh-
neeni jotain.

ENSTMMÄISENÄ
VANHALLE RAJALLE
Nimitysesitys: Kannaksen t aist e lui s-

sa luuh. Raassinanjoukko kunnos-

toutui l1'öd.vn vihollisen rakaa-a jossa

ja saapui ensimmöisenri suomalaise-

na komppaniana 31.8.41 varhain
a amul la vanha I le rajal le Kivennavan
Tonlerissa.

Kysymys: Komppanianne saalutti
ensimmäisenä suomalaisena komp
paniana vanhan rajan Tonterissa.
Kertokaapa siitä!

Vastaus: Hyökkäysvaiheen lop
puosa Karjalan kannaksella oli ta-
kaa-ajoa. Vihollinen oli lyöty hajal-
le ja se pakeni epiijiirjestyksessä
kohti Rajajokeaja trningradia. Se

ei §ennyt eniä varsinaiseen vasta-
rintaan. sillä johtajat olivat painu-
neet edellä ja joukot laahustivat pe-

riissä. Meidän kannaltamme ky-
symys oli jaksamisesta. Komppa-
nia saavutti Rajajoen Tonterissa
31.8. puoleltapäivin.

Suunnilleen samoihin aikoihin
saavuttivat Pajarin joukot Rajaje
en Mainilassa. Kilpajuoksu näiden
kahden divisioonan, 2.D:n ja
l8.D:n eli Blickin ja Pajorin vähllä
oli kova ja tasaväkinen. Minun kä-
sitykseni mukaan me saavutimme
Rajajoen ehkä vähän aikaisemmin,
mutta missään tapauksessa eroa ei

voinut olla paljon. Eikä sillä ollut
mitään käytännöllis&i merkitysä
taistelujoukkojen kannalta; kysy-
mys kunniasta lienee ollut enem-
mänkin divisioonien esikuntapor-
taitten piänsärky.

HURJA OPERAATIO
Nimitysesitys: Myös asemasodan

aikona kapt. Raassina tunnettiin
"vahvana miehend", johon sekä
esimiehet ettd alaiset ehdottomasti
voivat luottaa. Heiniikuussa 1942

hrin johti ns. Puijon retken, missd
vihollisen vohva tukikohta ruhottiin
triydellisesti.

Kysymys: Tukikohta Puijon tuhoa-
minen kesiillä 1942. Kertokaapa
siitä! Tapahtuiko virheitii meidän

taholtamme? Koitteko jotain
myönteistä?

Vastaus: Vihollisen rukikohta
Puijon tuhoaminen oli minun idea-
ni. Olisin halunnut suorittaa sen

täydellisenä yllätyksenä. Aamu-
hämärissä suoritettu isku viilimaas-
tossa olevan lepikön suojasta oli
mielestäni onnistunut.

Tekstissä mainitun, "Puijoksi" ristityn vi-
holliskukkulan valtaaminen katsottiin
niin tärkeäksi, että itse divisioonanko.
mentaja kenraalimaiwi A.-E. Martola
saapui etulinjaan seuraamaan operaatio.
ta (oikealla sadetakissa kypärä päässä).

Vasemmalla iskuosaston johtaia Aimo
Raassina. Konepistooli pullottaa takin al-
la suoiassa tihkusateelta. H-hetkeen on
aikaa enää puoli tuntia.

§.*'*
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Toisin kuitenkin kävi. Koska oli
asemasotavaihe, meni niiinkin pie-
ni "operaatio" aina armeijakun-
taan asti hyväksyttäväksi. Sieltä tu-
li krisky, että tuhoaminen on suori-
tettava tykistövalmistelun jälkeen.

Ehkä siellä pelåistyttiin, kun kuuli-

'/at, että Puijolle oli pesiytynyt ko-
konainen viholliskomppania.

Kun tykistön eri patterit ja lu-
kuisat kranaatinheittimet kukin
tarkistivat osumisensa älle suhteel-
lisen pienelle mäelle, arvasi viholli
nen totta kai, että jotain tulee ta-
pahtumaan. Se raivasi yöllä vähiiä
ennen atakkiamme lepikön, mur-
rosti sen ja miinoitti maaston. Jou-
duimme näin ollen suorittamaan
etenemisen ja rynnäkön läpi mur-
roksen ja miinakentän ja tap
piomme olivat sen mukaiset: pari-
senkymmentä jalkainvalidia syntyi
lyhyessä ajassa.

Olen jyrkiisti sitä mieltä, että
armeijakunnasta puututtiin värin
asioitten kulkuun. Kylmiisti kiis-
kettiin eikä asiasta edes kysytty
mielipidettä. Jälkiselvittelyssä ak:n
tykistökomentaja puolustautui sil-
lä, että tykistöllä oli tarkoitus am-
pua miinakenttä hajalle. Teoriaa.
Suomaastossa ammukset vain pos-

sahtelivat syvälle ja miina laukesi
vain jos tuli tiiysosuma. Lisäksi
laukausmäärä oli liian pieni, vaik-
ka se olikin ohjesännön mukai-
nen. Yllätysisku olisi onnistunut,
siitä olen varma, ja tappiot olisivat
olleet pienet, jos niitä olisi tullut
ollenkaan. Töppäys oli puolel-
tamme paha.

Myönteistä Puijon atakissa oli se

reipas henki ja hurtti huumori, jo-
ka oli siinä lähes l0Gpiiisessä isku-

ryhmiissä, joka tuhosi Puijon. Se

oli JR49:n poikien hienoimpia suo.
rituksia asemasodan aikana.

MITEN PANIIKKI
TORJUTTIIN
Nmitysesitys: Raassina sai pidetyk-

si joukkonsa lujasti kiisisstitin, isku-
kykyisenti ja omasta loadullisesta
ylivoimastaan tietoisena iskuosasto-

na, johon erciiden naapureitten pa-
niikki- ja karkurimielialo ei tarttu-
nut.

Kysymys: Vihollisen suurhyök-
käystä toduttaessa kesällä 4'l pi-
ditte pataljoonanne hyvin kåisissä.

Eräiden naapureiden paniikki ja
karkurimieliala ei siihen tarttunut.
Miten menettelitte?

Vastaus: ll/JR7 oli hyvä patal-
joona. kokenut ja karaistunur.
Suurhyökkäyksen alkaessa se oli
lepovuorossa Siesjärvellä ja samal-
la divisioonan reservinä. Tiistä joh-
tui, että se joutui heti ensimmäsenä
taistelupäiviinä vastahyökkäyk-
seen Vaskisavottaan.

Siitä se ruljanssi sitten alkoi.
Vastahyökkäys seurasi toistaan,
käytiinpä välillä Pajarinkin puolel-
la, vuotokohtia kyllä riitti. Vasta
Äyräpään sillanpäiiasemassa 20. 6.

päåisi pataljoona oman rykment-
tinsä yhteyteen.

Paniikkia ja karkurimielialaa ei

pataljoonassa ilmennyt. Vaikka
tappiot olivat suuret ja vaihtuvuus

I l-.§ I
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melkoinen useiden räydennysten
takia, siiilyi pataljoonan "kovien
miesten" runko sentiiän joten ku-
ten, samoin hyvä henki. Ja ehkä
oma merkityksensä oli myös sillä,
ettii pataljoonan komentaja såiilyi

kuin ihmeen kaupalla remmissä
koko ajan.

KAIKKIEN AIKOJEN
"HUUTORYNNÄKKö"
Nimitysesitys: Ps-vounujen ulesta
huolimat ta Raassirun osasto suorilt i
hyökkriyksen yhtäjaksoisena yli ki-
lometrin pituisena hwtorynnrikkö-
nri, joka sananmukaisesti murskasi
alleen 2 km:n syvyisen viholliskiilan.

§) lotsleluhouloro
r+* oirkkilonkoästeriö
rr rr kiviesleilö

Vdtm4rutuf nerknnbt rnlaiilo hitleiio,
oruul suunnrhlluit loi krkam/hsiö

4.

Tilanne oli sekava Siiranmäessä
15.6.1944

Kysymys: Siiranmäessä teitte
15.6.4 onnistuneen vastahyök-
käyksen. Esityksessä puhutaan
huutorynnäkösä. Mikä se oli?

Vastaus: Siiranmäen vastahyök-
käyksessii oli pataljoonasta paikal-
la kaksi komppaniaa ja jåäkäri-
joukkue. Muut olivat "lainassa".

Vastahyökkäyksessii oli onnea

sikåili, etä påiiisimme livahtamaan
tappioitta läpi tykistdsulun, jolla
vihollinen varmisti sisiiiinmurto-
aan. Voimme rauhassa metsän

suojassa ryhmittyä maantien

suunnassa etenevän vihollisen kyl-
keen tehtiivä iskua varten.

Annoin j ii2ikärijoukkueen johta-
jalle viinrikki Ein o Rip at i I I e käskyn,
että merkin annettuani liihtee

hyökkäys liikkeelle ja silloin pan-
naan helvetinmoinen ralli piiiille.
Kyllä muu porukka siihen sitten
yhtvv.

Niin kuin yhtyrkin.
Kyllä huutorynnäkkö on aika

hyvä nimitys äle railakkaalle
hyökkäykselle. Sivustasta tullut is-

ku yllätti vihollisen, hu{a huuto
järkytti sitä samalla kun se kannus-

ti omia. Jäkärijoukkue oli toimi-
nut loistavana esihuutajana ja ryn-
tiiäjiinä eikä kukaan enä huo-
mannut, että sen veto hetkeksi kat-
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kesi kun luutnantti Ripatti
haavoittui. Vyöry oli liihtenyt liik-
keelle ja jatkui keskeytyksettii ki-
lometrin verran taisteluasemiin as-

ti.

KATKERA ÄVNÄPÄÄ
Nmityse§tys: 19.6. (1944) aamu-

yölki kapt. Raassinan patalioona

m i e h i t t i Ä yr öp titin si I lanp ti(n s e m a n

vasemman alalohkon. Trimrin epri-

lukuisia taktillisia, huollollisia ja
joukkoprykologisia vaikeuksia tar-
jonneen lohkon nopea voruslaminen

ja jtirkkymötön hallussapilo 26.6.

saakka, jolloin potaljoona siinet tiin
reserviksi, oli siniinsri suoritus, ioka
vaati johtajalta poikkeuksellista

taftnoa, hmkintakykyti ja arvoval-

taa.

Kysymys: Mkä oli ÄyräPiän sil-
lanpiiiiaseman karvain kokemuk-
senne?

Vastaus: Se oli ehdottomasti se

kun niiin miten meitä vaihtamaan
tullut pataljoona järkyttyi viholli-
sen raketti- ja tykistötulesta, jätti
suurelta osin asemansa ja juoksi

suin piiin Vuokseen. Silloin niiin
miten kamala tauti pakokauhu on.

Lisäksi se on tarttuva.

MERKILLINEN VAIHE -
RITARIKSI RAUHAN
AIKANA?
Tiihåin loppuivat poiminnat hyvin-
kin pitkåistii ja eritäin seikkaperä-
sestii ritariksi nimittiimisesityksestii
sekä'sitä koskevat kysymykset ja
vastaukset.

Mutta vielä seuraa eriis merkilli-
nen episodi rauhan ajalta. Kysy-

mys ja vastaus siihenkin:

Kysymys: Teistii oli våihåillä nrlla
"Keinosen ritari". Voitteko kertoa
mitä tapahtui:

Vastaus: Puolustusvoimain ko'

mentajana ollessaan kewaali Yriö

Keinonm teki Tasavallan presiden-

tille esityksen, ettii valtakunnan 5G

vuotisen itsenåiisyyden kunniaksi
tehtåiisiin taannehtivasti kolme
Mannerheim-ristin ritaria, yksi

miehistöön. yksi aliupseeristoon ja

yksi upseeristoon kuuluva. Vaati-
muksena oli, ettii asianomaisista oli

sota-aikana tehty ritariesitys, joka

ei ollut syystä tai toisesta mennyt
lävitse.

Mallin ehdotukselleen Keinonen

oli saanut Neuvostoliitosta, missä

tehtiin jäkikäteen muutamia Neu-

vostoliiton sankareita.
Presidentti Kekkonen oli ensin

vähän ihmetellyt Keinosen intoa,

Legendaarinen sotataival: Oikealla yF

häällä hyökkäys Laatokan rantaan, al-
haalla hyökkäys vanhalle rajalle 1941.

Nimet suorakaiteiss kertovat kesän

1 9l4 raivokkaista toriuntataisteluista: Sii-
ranmäki, Äyräpää, Vuosalmi
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mutta ei ollut suoralta kädeltä aja-
tusta tyrmännyt, vaan sanonut jo-
tain siihen suuntaan, että tehkää
ny sitten esitykset, tuleehan aina-
kin mielenkiintoista luettavaa.

Koska Keinonen on tämän ker-
tonut julkisessa tilaisuudessa, voi-
nen kertoa lopunkin. Keinonen te-
ki esitykset ja minulla oli "kyseen-
alainen" kunnia olla ehdokas up
seeriritariksi.

Muita ehdokkaita en muista.
Onneksi esitykset eivät menneet

läpi, koska ilmeni, että lakia olisi
pitänyt muuttaa ja asia viedä edus-

kuntaan. Kun Keinoselle sitten kä-
vi niin kuin kävi, olisin kahden

muun kanssa todennäköisesti tul-
lut ristityksi "Keinosen ritariksi".
Siksi "jalo" ihmismieli on, olkoon-
kin että Keinosella oli mitä rehdein
tarkoitus. Omalta osaltani koko
asiasta oli seurauksena everstiluut-
nantti-ylennys ja se riitti minulle
kovasti.

NAPITETTU JA
MAPITETTU
Koska suunnitelmat rauhanajan
"Kekkosen./Keinosen" ritarinimi-
tyksestä olivat menneet edellä ker-
rotulla tavalla penkin alle, on lo.
puksi sy1.tä myös muutamalla sa-

nalla selostaa, miten sodanaikaisen

- ennennäkemättömän painavan

- esityksen Marskin ritariksi kävi.
Paperin ehdittyä divisioonan

esikuntaan joku pisti sen - map
piin!

Kuka sen teki, siitä ei epiiselvä
puumerkki kerro.

Joku oli vain huitaissut muste-

kynällä alle: "Mappiin. Ylen-
nys mahdollinen."

Tulihan se everstiluutnantin
nappi sitten aikanaan.

Sodan päätyttyä Aimo Raassina

palasi poliisialalle. mutta katsoi ai
heelliseksi vaihtaa ammattia sa-

maan aikaan kun silloinen sisämi-
nisteri Iryä Leino erotti hänen so-

dan- ja rauhanajan esimiehensä

kenraali A-E. Martolan Uuden-
maan liiiinin maaherran virasta.

Raassinasta tuli Reserviupseeri-

liiton päåisihteeri. Tiistä virasta hän

vielä ehti Suomen Sotaveteraanilii-
ton toiminnanjohtajaksi, missä

tehtävässä toimi eläkkeelle siirty-
miseensä saakka. Rehtinä miehenä
oppivat hänet tuntemaan parinkin
sukupolven reservin upseerit ja
kymmenettuhannet sotaveteraanit.
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Suomalaisten ryhmitys Vuosalmella 20.-30. 6. 1944

Yrjö Keinonen (oik.) sai itse Mannerheim-nstin kadettina 8.9.1942
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"Joskus meistä tuntui siltä, ettå pataljoo-
namme parhaimpien miesten ansioita ei oi-
kein ylemmiissä esikunnassa osattu arvos-
taa.
Ilmeisesti emme pitåineet niistä tarpeeksi
ääntä.
Luotimme siihen, että teot puhuvat puoles-
taan."

VASTA SODAN lopun jo hiä-
möttäessä 9.K:n piiälliköstä luut-
nantti Olavi Linnakosta tehtiin
Mannerheim-ristin ritari. Hän oli
sen hyvin ansainnut.

Jo silloin, kun hieman kirein il-
mein marssimme Runnun motin
purettuamme lavolaan, tuli pai-
kalle rykmentin esikunnan moot-
toripyörälähetti, joka kertoi ko-
mentajalle, etä mikäli pataljoona
haluaisi esittiiii jollekin "Manner-
heimin ritarikunnan ristiä", esitys

olisi tehtiivä parin tunnin sisälä.
Taisi Ossi Savo laht i sanoakin jo-

tain. Tarjouduin jämiän ojan
penkalle piirtelemiän paperille vie-
lä hyviissä muistissa olevia tietoja
pataljoonamme jiiäkärijoukkueen
johtajasta Otto Pillistti, jonka ansio.
luettelo alkoi jo siinä vaiheessa olla
mittava.

Ei käynyt.
Ennen Hiisjärveä oli monellekin
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Asemasotavaiheessa hän oli jo
kersantti ja rinnassa oleva nauha-
rivi oli komea. Monet kerrat hä-
nestä lähti kaikkein korkein pal-
kisemisesitys - turhaan.

Kerran sitten kiiskettiin tehdä
esitys Rautaristi 2:n ansainneista.
Saksalaiset olivat niitii jättiineet

annettaviksi ansioituneimmille.
Meillä oli kaksi mitat äytäv'dtÅ

miesä, kersantit Majuri ja Saren,

molemmat l0.K:sta.
Rautaristi tuli.
Jonkin ajan kuluttua sama tois-

tui. kun oli kysymys Romanian
Rautarististä. Mutä Mannerheim-
risti ei vain ottanut tulta.

OLI KAIKENLAISTA
YRTTTÄJÄÄ
Meille oli tullut täydennyksenä uu-
si mies, josta tehtiin Jääkärijouk-
kueen johtaja. Hän teki jo alussa

selväksi sen, että hän hankkii itsel-
leen tuon korkeimman tunnustuk-
sen.

Kyllä hän olikin menossa ja laati
retkistiiän pitkiä selostuksia.

- Kun vain näkisi... jupisivat
joukkueen miehet.

Johtaja jätti jouklåreensa yksin
vaikkapa Seesjärven jäälle ja sa-

noi itse menevänsä maihin viholli-
sen selustaan hiukan katsele-
maan. Palattuaan hän laati pitkiit
selostukset, jotka tietenkin kaikki
menivät eteenpäin.

Muuan pieni seikka vain kiusa-
si: noilta retkiltä ei koskaan tullut

mi&iän todella uutta, jota eslmer-
kiksi ilmakuvat eivät olisi jo sitii
ennen kertoneet.

Tiesimme, että edessä oli tapah-
tumassa joukkojen vaihto. Tuli
käsky hankkia Seesjärven Suur-
lahden pohjoisrannalta niinsano
tusta T-niemesä vanki.

Tehävän sai Jäkärijoukkue,
joka ryhtyi Liistepohjan jiiällä har-
joittelemaan sieppausta. Petkel-

lahden länsireunaan rakennettiin

tiedustelun avulla saatujen tietojen
ja ilmakuvien mukainen T-niemi
pesäkkeineen.

Homma alkoi sujua jo ihan ru-
tiininomaisesti.

Operaatiota varten saimme
omaksi yllätykseksemme sellaisen

määrän tykistön tukea, että alkoi
jo epäilytä, jäkö sen jälkeen T-
niemeen enää mitään siepattavaa.
Tietenkin hommaa yritettiin pitä
salassa, muttå jokainenhan näki
harjoitukset ja mikäs sen tarkoitus-
ta oli arvatessa.

H-hetki lyötiin kiinni. Hyökkäys
tapahtuisi Korvaniemestä.

KATSELIJAOSASTO
ILMOITTAUTUU
Illan suussa saapastelivat lepoluo-
rossa olevan l0.K:n molemmat
hurjapäät, kersantit Majuri ja Sa-

ren pataljoonan esikuntaan puheil-
leni.

- Onks'se iltajuttu miten yksi-
tyishommaa vai saako siä sivulli-
set tulla katsomaan?

miehelle kertyn).t ansioita, jotka
ainakin minusta alkoivat olla ver-
tailukelpoisia. Joka yksikössä heiä
oli - upseereita, aliupseereita ja
miehiä.

OLI MUUAN
SOTAMIES
Oli muuan sotamies, jonka nimi oli
Ma.iuri. Mies oli täysin peloton tais-
telija ja hänellä oli rohkeuden lisäk-
si myös hyvän sotilaan tuuria. Mo.
net kerrat hän tempasi lähellä ole-
vat eteenpäin juuri silloin, kun il-
massa oli vielä sakeana metallia.
Karhumäen edustalla hän manaili,
kun ei saanut hyvän keskityksen
ollessa meneillän ketålin seuraa-
maan itseåiän. Vihollinen oli jo ir-
rottautunut jättiien asemansa,

mutta kun he huomasivat, etteivät
hnskit tulleetkaan, he palasivat ta-
kaisin. Majurikaan ei senään yksin
pystynyt asemia piämiiiin.



- Mikiis siinä vaikka tulettekin.
Itsekin menen. Kai Niinivaara -komppanianpiiälikkö - tietiiii, et-
ä tulisitte?

- Tietiiiihän se. Sanoikin, että
kysykiä Pertulta.

Jäiikärijoukkue hiihteli pimeän

suojassa Suurlahden jiäle jäden
odottamaan tykistön valmistelua.
Sen aikana heidåin piti hivuttautua
aivan sirpalerajalle ja rulen siirryes-
sä niemen tyveen painua maihin ja
ottaa vanki. Partiolla oli mukana
ahkio haavoittuneita varten.

Näin molempien kersanttien
hiippailevan Korva-tukikohdassa,
mutta en pannut muuta merkille,
kuin etä toisella heistii oli pitkä
sauvataskulamppu, konepistoolit
kummallakin ja paljon lippaita ase-

takin sisäpuolella. Aavistelin jo-
tain, mutta jäin patteriston komen-
tajan everstiluutnantti Aarne Pön-
krisen kanssa katsomaan mitä
edessämme jiällä kohta alkaisi ta-
pahtua.

Tykistön tuli-isku oli todella
mahtava ja osui aivan nappiin.

Yhtiimittaisten räjiihdysten va-
lossa saatoimme kuitenkin havaita,
ettii jotain oli vinossa jäällä: aivan
eteen iskenyt tykistön tuli oli pai-
nanut Jiäkärijoukkueen matalaksi
eikä joukkueenjohtaja tuntunut
saavan sifä liikkeelle. Piiinvastoin

- yksi mies liihti mielettömiisti
hiihtiimiän Korvaniemen rantaa
kohti.

Ranta oli siitä kohtaa miinoitet-
tu. Tiesin, ettii heti rantaviivalta
ylöspäin olisivat putkimiinakentät.

Mitkän huutamiset eivät pa-

kokauhun vallassa ryntääviiiin
mieheen tehonneet. Odotimme
vain leimahdusta ja riijiihdystii,
mutta joskus on tuuria: mies tuli
läpi varmana pidetysä miinaken-
tåistii!

- Kaikki muut kaatuivat -
viimeiseen mieheen - kaikki! hoki
mies iilyttömästi. - Vihollinen
ampui tykistöllä eikä ketään muuta
pelastunut...

Läiikintämiehet ottivat miespa-
ran hoiviinsa.

xÄuxÄn ruuRt!
Se ei ollut sen kummempi tapah-
tuma. Kummempaa oli niihävänä
vastarannalla.

Siellä vilkkui nimitäin kummia
valoja tykistön vielä ampuessa

niemen tyveen ja mantereelle. Mie-
leeni tuli näkem?ini taskulamppu.
Sitten T-niemestii kajahti yksiniii-
nen kiviärinlaukaus.

Suurlahden kylää sodan jaloissa

Uihdin jiiälle kävelemän tuli-
joita vastaan. Jiäkärijoukkueen
johtaja sieltä tuli ilmoittaen, ettii
vanki saatiin. Vetivät siä ahkiossa.
Joukkueella ei ollut omia tappioi-
ta.

- Nätkö Sarenia ja Majuria?

- Hiihtelevät tuolla jäljessä.

Majuri sai luodin vatsaansa.

- Jumalauta, iiljä! Sinä vediiät
ehjä ryssää ahkiossa ja oma mies
hiihtä tuolla jossain mahaan haa-
voittuneenal

Se kävi sähäkkään, kun vanki
nostettiin pulkasta. Peråissä tulivat
Saren ja Majuri Sarenin tukiessa
toveriaan. Majuri pantiin ahkioon
ja lähdin heidiin mukanaan ran-

taan, jossa liiäkintämiehet odotti-

'rat pahimman varalta.
Varovasti Majuri nostettiin pie-

nen puolijoukkueen korsun ainoal-
le pöydåille. Asetakki oli repeytynyt
navan kohdalta. Takki avattiin va-

rovaisesti ja konepistoolin lippaat
nostettiin syrjän.

Verta ei näkynyt. Kun paitaa

siirrettiin syrjiiän, ei luodista näky-
nyt jiilkeäkän. Mies kuitenkin va-

litti, että koko mahan seutu on ai-

van tunnoton. Isku oli ollut aivan
tyrmiiävän kova. Navan vieressä

nä§i pieni punertava läskä, mutta
se ei ollut luodinreikä. Olimme
odottaneet jo vaikka mitii, sillä
meillä ei ollut enää turhia kuvitel-

mia siitä miui näkisimme, kun luoti
on mennyt mahasta sisiiiin.

Kummalta tuntui - kunnes
katse osui konepistoolin lippaisiin:
yhden läpi oli mennyt luoti.

Lipas avatiin. Pari patruunaa oli
rikki ja luoti oli vielä kiinni lippaan
kannessa, jonka liipi sen kärki juuri
ja juuri näkyi. Luoti oli ammuttu
niin lyhyeltii matkalta, ettei se olut
jaksanut tunkeutua lippaan läpi.

Näytin lipasta kersantti Majuril-
le.

- On kaverilla ollut taas tuuria.

- Enks'mä olekaan haavoittu-
nut?

- Ellet muualle, niin et aina-
kaan mahaan-

Siinä korsuille palatessamme
sain kuulla heilä koko tarinan.

KAHDEN MIEHEN SOTA

- Niillä tuntui olevan siinä vähän
erimielisyyttii siitii rantaan menos-

ta ja me aloimme pelätä, ett?i koko
hieno keskitys menee hukkaan. Me
lähdettiin kahdestaan maihin. Tul-
tiin tossuladulle, joka käntyi ran-
nan suuntaan vasemmalle. Me
lähdettiin sit?i ja valaistiin lampulla
tietä, kun oli tykistön jäljiltä roinaa
polulla.

Niiden pesäke oli ihan lähellä ja
siellä kaksi vanjaa. Toinen pa-

mautti vintofkalla mua ja se tuntui
kuin hevonen olisi potkaissut. Sa-

ren räväytti takaisin ja silloin se

toinen vanja nosti tassut ilmaan.
Me vinkattiin se kävelemåiän edellä
ja luovutettiin se jiiällä jiäkäreille.

Taisin olla aika hämmiistyny,
kun aamulla sain Jääkärijoukku-
eelta pitkåin kirjallisen taisteluker-
tomuksen onnistuneesta vangin-
sieppauksesta. Luettuani saatoin

vain sanoa, että tarinaa ei mikåän
muu vaivaa kuin se, ettei se piänyt
paikkaansa itse vangin ottamisen
osalta. Lähetin sen rykmentin esi-

kuntaan, mutta mukana seurasi

laatimani kertomus siitä, mitii osaa

kersantit Saren ja Majuri olivat asi-
assa näytelleet. Mukana seurasi jäl-
leen kerran palkitsemisehdotus.

Kerrottu tempaus ei jiänyt vie-

liikiiiin heidän viimeisekseen. Tuu-
ria tuntui riittiivän. Meiltä loppui-
vat ritarikunnat, joiden tunnuksilla
noita valiotaistelijoita olisi voitu
palkita.

Heidän lisäkseen oli useita mui-
takin, joista voisi kertoa melkein
romaanin. Erona eriiisiin muihin
romaaneihin olisi vain se, että se

sisältiiisi totuuden... tr

Tykistön tuli-isku osui nappiin
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Lentorykmenffi 4 iski
kootuin voimin viholli-
sen huoltokeskukseen.
Vastassa oli murhaa-
van tarkka raskaiden
ilmatorjuntatykkien tu-
li.
Miten oli mahdollista,
että vihollisen torjunta
toimi kuin valmiiksi vi-
ritettynä?
Pommituslentiijä ker-
too.

SWRSAAREN valtauksen lento-
toiminnan piä§ttyä BL-154:n len-
äjille myönnettiin loma, joka koh-
dallani oli aikakirjoihin merkiuii-
vä.

Olin sopinut kersantti Volto
lauilan kanssa tapaamisesta lo-
man piiätyttyä l.ahden asemalla ja
paluumatkasta yhdessä Värtsiliiiin.
Niinpä minulla oli 13.4. 42 ilo esi-

tellä Valto t-aurilalle ensimmiiisek-
si lentäjätovereistani kolme piiivä
aikaisemmin kihlattu morsiameni,
jonka aviopuolisona olen jakanut
myötii- ja vastoinkäymiset tiihiin
saakka. Hyviin matkan toivotuk-
sin ahtauduimme tiipötiiyteen ju-
naan klo 23 jahankala 20 tuntia
kesävä paluumatka Matkaselän
kautta Värtsiliiiin alkoi.

Noin klo 19 seuraavana iltana
ilmoittauduimme lentuepåiiillikölle
kapteeni Kosti lzhmukselle.
Saimme kuulla, ettäjoudumme he-

ti aamuyöstä osallistumaan koko
laivueen suorittamaan yhteis-
pommitukseen, mutta tälä kertaa
eri koneissa.

Venåiläiset olivat 11.4. aamulla
aloittaneet suurisuuntaisen ja hyvin

';almistellun hyökkäyksen suoma-
laisten Syvärin eteläpuolella Loti-
nanpellosta Ostaan olevia sillan-
päåiasemia vastaan. Piämiiiiränä
nåihtäviisti oli tuhota suomalaiset
tai ainakin saada heidät suuria
tappioita kärsien vetäytymåiän Sy-
värin pohjoispuolelle. Hyökkäyk-
sen ajankohta oli valittu siten, ettzi

Syvfin heikentynyt jäpeite ja
maaston sekä tiestön alkanut keli-
rikko vaikeuttaisivat ratkaisevasti
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Pommit paikoilleen

Jokrlloinen
PUrc§I E. V. K.

Tiukasti siivellä



joukkojemme huoltoa ja reservren

siirtoja.

KOKO RYKMENTTI
ISKEE
Lairueemme oli 12.4. päivällä
pommittanut hyökkäjän leirialu-
etta noin l0 km Bulajevosta etelään

Saksjärven itäpuolella. Tuleva
pommitus, jonka valmisteluun
jouduimme osallistumaan vielä
matkapölyisinä, oli koko lrnto-
rykmentti 4:n yhteissuoritus, johon
lrntolailue 42 osallistui seitsemäl-
lä ja kntolaivue 44 kolmella Bris-
tol Blenheim -koneella sekä l,ento-
lailue 216 yhdeksällä Domier-ko-
neella.

Kohteena oli huoltokeskus ja
divisioonan esikunta Varbenitsan
kyliissä. Alueella tiedettiin olevan
ilmato{untatykistöä ja vihollisen
hävittäjät partioivat siellä innok-
kaasti.

Kullekin laivueelle oli yllätys-

edun aikaansaamiseksi snnettu
tarkka pommitusaika. laivueel-
lamme se oli kello 05.00, joten Sy-

värin sai ylittiiä aikaisintaan kello
M.45.

l-aivueemme tehtävänä oli hyö
kätä Värtsilän kentältä kahden len-
tueen voimin vihollisen divisioe
nan esikuntaa vastaan. Johtopar-
tiona toimisi lentue Pararb neljän
Bl-koneen voimin ja toisena por-
taana lentue l*hmus kolmetla BL-
koneella.

Maali sijaitsi noin 28 kilometriä
Lotinanpellosta itäkaakkoon. Il-
makuvan mukaan se oli luoteen-
kaakon suuntainen kylä kahden
pitkulaisen pikkujärven kannaksel-
la. Kylän halki kulki Lotinanpel-
losta Petsenitsiin johtava tie. josta

kylän kohdalla haarautui sivutie
Tennitsiin.

Aamulla heti kello kolmen jäl-
keen kokoonnuimme koneille tar-
kastamaan. että kaikki oli kunnos-
sa ja kohdallaan. Kello 03.45 start-
tasi lentue Poimion johtokone läh-
tien kaartamaan kenttää vasem-
paan noin 800 metrin korkeudessa.

Ryhmittymisen helpottamiseksi se

ampui valkoisia valoraketteja. Kel-
lo M.05 lentuemuodostelma otti
suunnan kohti Syväriä.

Kello 03.55 starttasi vuorollaan
lentueen päällikön [-ehmuksen oh-
jaama johtokone BL-160 tähystä-
jiinä tämän kirjoittaja ja koneki-
vääriampujana kercantti Reino
Taivainen. Kenttää kiertäessämme

ammuimme punaisia valomerkke-
jä. Kohta ilmestyi oikealle siivel-

Onko kaikki kunnossa?
Sitten vain koneeseen!

lemme BL-154, jonka ohjaajana
toimi kersantti Valto laurilal, tähys-
täjänä vänrikki Martti Koivula ja
konekivääriampujana kersantti
Uno Fennander. Kolmanneksi ko-
neeksi liittyi vasemmalle siivel-
lemme luutnantti Kari Grundstrti-
min ohjaama BL-152, jonka ähys-
täjä oli luutnantti Keijo Salonen ja
konekivääriampuja kersantti Tulr-

re Hannula. Kahdella perättäisellä
punaisella valomerkillä lähdös-
tämme ilmoittaen otimme suun-
nan kohteelle kello M.10.

SUUNNISTETTIIN
KOHTEELLE
Edellämme lensi lentue Poimio
ampuen silloin tällöin omakone-
tunnuksia. Sen koneita emme pi-
meän vuoksi erottaneet. Ylittäes-
sämme Nurmoilan kentän sammu-
timme lentovalot ja ammuimme
viimeisen omakonetunnuksen.

Syvärin ylitimme aikataulun
mukaisesti kello 04.46 Lotinanpel-
lon länsipuolitse. Tällöin totesim-
me lentue Poimion ampuvan oma-
konetunnuksen takana oikealla.
Todettuaan tulevansa liian aikaisin
kohteelle lentue oli aikaa kulut-
taakseen tehny Aunuksen kohdal-
la kaarron oikeaan ja oli nlt tulos-
sa Syvärin yli peråissämme.

Suunnistusvastuu oli nyt minul-
la. Lensimme johtopartiona noin
1200 metrin korkeudessa kymme-
nisen kilometriä etelää kohti suo-
alueita hyväksikäyttäen ja väistäen
Lotinanpellon kaakkoispuolella
olevan §län.

Sen jälkeen annan suunnan 80

astetta ja kaarramme tiukasti itän.
OIi melkein pimeä. Suunnistusta

haittaa pahasti se. että kevään su-

lattamien järvien, soiden ja peltojen

reunamat nä)ttävät samanlaisilta

- niitä on vaikea erottaa toisis-
taan. Maaston muodot eivät vastaa

karttaa.

Paras kiintopiste on Lotinanpel-
losta Varbenitsaan johtava tie. Se

erottuu kuitenkin maastosta kovin
heikosti.

Suoritan tarvittavat pommitäh-
tänmittaukset ja kyken pommit
laukaisuvalmiiksi. Tuuli ei aiheut-
taisi vaikeuksia.

Seuraan tarkasti alla olevaa tie-
linjaa. Sitten näen kaksi kannasta,
jotka kumpikin voisivat olla käs-
kettyjä maalialueita - niiden täy-

t1ry olla Savijärven ja Viljärven
kannakset.

Äkkiä näen toisen kannaksen
halki johtavasta tiestä luoteeseen

lähtevän haaran.
Siinä on Varbenitsa!

POMMIT PUTOAVAT
Kosketan Otti Lrhmuksen kiisi-
vartta ja osoitan maalia alhaalla
etuoikealla. Hän nyökkä päätään

tunnistamisen merkiksi ja aloittaa
jyrkän kaarron oikealle.

Melkein yllättäen lähestymme
heti maalia kannaksen suunnassa

pohjoiskoillisesta etelåilounaaseen.

Tunnistan ilmakuvan perusteella

maaliksemme annetun rakennus-

ryhmiin.
Vielä muutama pikkukorjaus...
Nyt suoraan!
Maali leikkaa tähtäyssuoraa.
Vedåin pommilaukaisimesta.

Ripustimista irtoaa kaksi 250 kilon
miinapommia ja kymmenen pie-

nempiiä paukkua.
Seuraan niiden putoamista

alaikkunan läpi. Sarjan ensimmäi-
set jäävät hiukan lyhyiksi ja viimei-
set menevät vähän pitkiksi. Piä-

osa, muun muassa molemmat mii-
napommit, osuvat keskelle raken-
nusryhmä.

En ehdi nähdä pommien räjäh-
tämistä, koska niiden sytytys on
kevymekaaninen. Vilkaisen kel-
loon: se on 04.58. Olemme kaksi
minuuttia aikaisessa.

Liihestymisvaiheen aikana em-
me havainneet ilmatorjuntaa.
Kaartaessamme tiukasti oikealle
heti pommituksen jälkeen havait-
semme jo muutaman sekunnin ku-
luttua ilmatorjunnan valojuovia,
jotka nousevat taivaalle iiskeisen
maalin luoteispuolelta.

Kone alkaa heittelehtiä ja va-
vahdella voimakkaasti.

Otti Lehmus lisä nopeutta ja
painaa koneen liukuun kohti Syvä-
riä.

TUHON HETKET
Äkkiä kuuluu takatornista kuu-
lokkeisiin konekiviiiiriampujan iä-
ni:

- Takana tuleva kone - BL-
154 - leimahti. Nyt se muuttuu
tulipalloksi ja syöksyy... Kohtisuo-
raan maahan!
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Joko
toineh.,,

Kenelläkiän ei ole mitään sanot-
tavaa. Siinä menivät lentäjätove-
rimme, joiden kanssa olimme mo.
net kovat kokeneet: Valto låurila,
Uno Fennander, Martti Koivula.

Mutta huono onni ei ole ohi:
kuulokkeista kuuluuu taas Reino
Taivaisen iiäni:

- Nyt siellä meni joku toinen-
kin meikäläinen - räjähti ja syök-
syy...

Samassa ilmestyy takaa alhaalta
hämärästä maalialueen lounais-
puolelta kolme rivimoottorilla va-
rustettua hävittäjä, jotka hyök-
kiiävät lentueemme kolmannen
koneen BL-152:n kimppuun. Me
emme voi asiaa auttaa, vaan jat-
kamme paluulentoa.

Vielä Aunuksen kohdalta nä-
emme, kuinka pommitusalueelta
nousee taivaalle korkeita tulenlies-
koja.

BL-152:n tähystäjä luutnantti
Keijo Salonen kertoo lennon jäl-
keen antamassaan raportissa, mitä
johtokoneen takana oikeastaan ta-
pahtui:

" Noin l0 km l.otinanpellon eteki-
puolella kaarsimme tiukasti itiidn.
Töllöin siirtyi BL-154 melkein joh-
tokoneen pertitin noin 100 metin
ettiisyydelle. lcnnettytimme noin 30
km aloimme saada voimakasta it-
ruha, ioka sai koneemme useito ker-

Dornier-laivueen lentäiät valmistautuvat taisteluun

toja vavahtelemaan. Seuratessani

etuvasemmalta leimahtelevia ilma-
torjunnan suuliekkejä oli johtokone

hovainnut maalin ja totesin sen sekä

BL- 1 54:n olevan jyrktissri koarrossa
oikealle. BL-154 oli edelleen aivan
johtokoneen perciss(i. louduimme
lentrimcirin molempien ohi ja menetin
ne tiil löin ntikyvistiini. Kaartaessani
maalille, jonka olin jo itsekin ha-
vainnut, totesin maalialueella voi-

makkaita pommircijöhdyksiti. ki-
hestyimme maalia ja saimme
vst aa mme i t-tuha maalin luo t eispuo-

lelta. Kaartaessamme pommituksen
jrilkeen maalilta hyökkrisi kimy
puumme takaa alhaalta kolme hti-

vittöjdä, joista vain yksi seurasi pai-
nuessomme pintaan. Trimri kone

seurasi meitti lentäen hiukan ylem-
piinä.ja saavutti ptiösemtit tii kuiten-
kaan ampumaettiisyydelle. Syvöril-
tci se kritintyi takaisin."

VIELÄKIN PAHEMPAA
lrntue Poimion tapahtumista ker-
too vastaavasti BL- 158:n tähystäjä

Heikki Nrisilinna joka kaatui myG
hemmin 7.11.42, tähän tapaan:

"Uihestyessrimme maalia nriin

noin kello 04.58 maalin suunnolla

ilmassa syttyvön tulipallon, joka ha-

.ioten putosi a/as. (Se oli BL-154.

- Ki{oittajan huomautus)

Olimme silloin maalilta noin 15

km lrinteen. Iuulen suuliekkeiti näin

ainoastaan maalin molemmilta puo-

lin il ti-lrinsi suunnassa melko laajalla

alueella. Rcijtihdyspilviri en nrihnyt

ollenkaan. Vasta poistuessamme

maalilta ilmoit ti kk-ampuja kersant-

ti E. Hilden taaksemme tulevan rti-
jiihdyspilviä. Juui pommitushetken

lrihestyessti nöin, ettd noin 300 met-

riti edelltimme lentrinyt kone rtiiiihti
muodostaen tulipallon, joka hajosi

kolmeen osaan. Molemmissa riri-

rimmtiisissti osissa tuntui lapahtuvan

vielä uusia rrijtihdyksiri. Osat purosi-

vat palaen alas ja jtiljelle jrii amma
sawpilvi. (Kone oli BL-159, ohjaa-

fr"
Venäläinen raskas ilmator,untatykistö ampuu tarlGsti
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Tarkkaa työtä

jana lentomestai N. Peltola, tahys-
tZijänä vänrikki Tuulio ja koneki-
vääriampujana kersantti S. Riutto.

- Kja)
Muut amaa se kun t i a my öhemmin

juui pommittaessani ilmoitti kk-
ampujo, ettd noin 50 m takanamme
ja alopuolellamme lenttivö kone rii-
jtihti myös kappalerksr." (Se oli BL-
157, ohjaajanaan vänrikki Erkki
Peltola, tähystäjänä Jouko Hamari
ja konekivääriampujana Yrjö Re-

kola. - Kja\.
BL-109 valitsi maalikseen län-

nempänä olevan kohteen eikä
pommittanut varsinaista maalia.

Kylmäksi tosiasiaksi jä, ettii
Varbenitsan kylän kiiskettyä ra-
kennusryhmä pommittaneista

koneista ammuttiin alas joka toi-
nen. Kyseessä oli savupilvislä piiä-

tellen raskas ilmatorjuntarykistö.
Todennäköisesti BL-159 ei ehtinl.t
pommittaa maalia ja sen pommit
räjähtivät koneessa.

MrssÄ sYY?
Tämåin pommitusretken tappiot
olivat prosentuaalisesti raskaim-
mat koko jatkosodan aikana. Mi-
nua on jiiänyt askam:ttamaan ky-
symys, olivatko laivueiden pommi-
tuajat oikein måiäritetyt yllätys-
edun saavuttamiseksi. Noudatettiin-
ko kiiskettyjä aikoja? Joka
tapauksessa kohtaamamme ilma-
toduntatuli oli kuin valmiiksi viri-
tetyn orkesterin musiikin avaus -ävanomaisesta hakuammunnasta

enempää kuin kranaattien räjäh-
dyspituuden muutoksistakaan ei

näkynyt merkkiäkiiän. Tuli osui
heti.

Olimme jo tätä ennen kärsineet
raskaita tappioita Suursaaren ope-
raatiossa. Miten parhaiden tove-
rien menetykset vaikuttivat taiste-
luhenkeen?

Olen selaillut kirjeitäni tuolta
ajalta. Ne ovat virkistäneet muistia-
ni ja voin sanoa, että tapahtumat
järkyttivät, mutta eivät lannista-
neet. Maanpuolustustahto oli lai-
vueissa voimakas. Kokeneet lailu-
eenkomentajat, jotka usein itse joh-
tivat hyökkäyksiä lentäen johto-
koneissa, pystyivät persoonalli-
suudellaan luomaan joukkoonsa

sen kaikissa portaissa hyvän yh-
teishengen. Heidän toimintansa loi
alaisiin uskoa, kannustavaa voi-
maa ja taistelumieltä.

Toisaalta myös nuoret lentäjät,
jotka olivat hakeutuneet tehtäviin-
sä vapaaehtoisesti ja vaativien so-

veltuluuskokeiden perusteella,

tunsivat vastuunsa. Pommikoneen
miehistö muodosti kiinteän /eam,n,

työryhmän, jonka jokainen jiisen

osasi asiansa ja luotti joka suhtees-

sa toisiin ryhmän miehiin. Blen-
heim-kone oli tosin jo tyypiltään
vanhentunut. mutta luotettavien ja
ammattitaitoisten mekaanikkojen
ansiosta turvalliseksi osoittautunut

§ökalu.
Me uskoimme asiaamme luotta-

en itseemme ja koneeseemme. E

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

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TII,AUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaaiapalvelustamme.
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PAI,VETIIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järiestämän TÄYSOSUMA-

kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevlssa lehtlkohtalslssa

arvonnoissa/tu nnukset:
E Peruutan 

- 
/- 198 

-alkaneen 

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
E Olen iatkotilaaja. fl Olen uusi tilaala.

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

1 98 

- 
alkaen:

Uusi jakeluosoite Puh.
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Sissien oli murtauduttava läpi saanostus-
ketjun, tuhottava jäljittäjät ja autettava
omia eksyneitä ja viisyneitä sotureita.

KOMENTOPORRAS on ennät-
tänyt keittiiä kahvinsa ja hörppii
hätäisesti sitä suihinsa. Muu jouk-
ko on saanut vasta nuotiot pala-
maan ja nostelee mustia pakkeja
kepin kärkeen.

Voi perhanan perhanal Potki-
pas nuotiot sammuksiin ja heitii
reppu pykälän!

"Liihtö ei saa olla hankalaa!"
ka4'ahtelee joku kuuluvasti.

Joukkueemme tehtäväki anne-
uan oikean sirustan haravointi -jotta kaikki tulevat varmasti mat-
kaan. Pari väsähtynlttä herätetiiän
nukkumasta.

Yksi nukkuja löytyy kaukaa -miltei vahingossa. Nukkunut var-
tiopaikalleen! Hän saa kovia pot-
kuja kylkeensä. Mutta mies ei sano
jaksavansa nousta.

"Menkä te vaan. Mitä te minua
kiusaatte", tuo onneton murahte-
lee itkunsekaisella änellä.

Nostamme hänet kainaloista
pystyyn ja komennamme suksille.
Hän yrittää hiihtiimistä, mutta
tuiskahtaa heti nokilleen. Suksien
pohjat ovat kauttaaltaan jåiiissä.

"Saatanan jeesustelija", tuhah-
taa Kiirkkciisen Kal/e vihaisesti.
Hän vetäisee nopeasti puukollaan
jiät pois suksenpohjista ja'Jeesus-
telija" pakotetaan toisten perän.

Hyökkäyksestä såiiistynyt Karja-
laisen komppania huolehtii jälki-
varmistuksesta.

oNNr PALASTE (BOVELLAN) Oso ll

Jatkoa edellisestii numerostå

Onnistuneenkin iskun jälkeen oli paluu-
matka aina vaikea.
Taitava vihollinen teki kaikkensa saadak-
seen "tuholaiset" kiinni ja vastaamaan
teoistaan.

SUORAAN
VÄUYTYKSEEN
Tuhopolttajat ovat palaamassa.

Iltapäivän aurinko on muokan-
nut kelin kehnoksi. Takaltaa. Ku-
maraiset miehet nykytelevät vaite-
liaina. väsvneinä. useimman mie-

lessä vain kaksi ajatusta: Jospa keli
paranisi yöksi! Jospa vihollista ei

näkyisi!
Runsaan kahdenkymmenen ki-

lometrin yksitoikkoisella matkalla
pidetåän vain kaksi pien*i taukoa.
Junnataan pimeiän iltaan saakka,
kunnes pataljoona pysåhtyy suun-
nattoman suurelle suolle. Aavan
takaa hämötäii harjanne, jyrkkä
kuin seinäja monen monta kilomet-
riä pitkä.

"Vihollisen kentlävartio on
edessä olevalla harjanteella", kul-
kee tieto miehelä toiselle-

Samassa rävähuiä kiukkuinen
konetuliaseitten melu vasemmalta
laidalta. Kuulat napsahtelevat jäi-
siin puihin.

Siellä tulee raatoja!
Kammottava tunne täyttiiä jG'

kaisen mielen. Kenen porukka
hiihti liipasimelle?

Osasto hajaantuu kenenkään
käskemätä. Haamuntapaisia olen-
toja hiihtelee joka puolella. Miten
siinä erotat vihollisen omasta?

Kylristellän. Kuka esii suojaa
mistäkin. Taempana olevat nojai-
levat sauvoihinsa. Odotellaan tilan-
teesta tielämättöminä.

"Raevaaran komppania on hiih-
t in)'t väijytykseen", leviåiä tieto.

Surkeuden surkeus! Kaikki
haavoittuneethan toimitettiin tuon
komppanian matkaan. Tähiinkö
tämä uljas sissiretki piättyikin? Ha-
joaa Kafalan §lmiän korpeen?

Johonkin olisi lähdetlävä -
mutta mihin? Harjanteella liikkuu
vihollisia. Valoraketti lentä tai-
laalle. Vihollinen viestitää omil-
leen.

Takaa kutsutaan minua nimeltii.
"Ylikersantti Bovellan komenta-

jan puheille".
Tuskin saan kiiännettyä sukseni,

kun majuri Puustinen ja luutnantti
Anttonen hiihtiivät vastaan. Ar-
moton taistelu jatkuu vasemmalla.

"Kuten kuulette, tuolta ei paiäse

eteenpäin", majuri aloittaa ja jat-
kaa: "Pataljoonan on piiästävä

harjanteen yli. Etenet miestesi

"Tunnustelijat eteen!"
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kanssa tästä suoraan. Kun piiäsette

harjanteelle, varmistatte heti mo-
lempiin suuntiin. Varmistatte siksi
kunnes pataljoonan jokainen mies

on päiissyt siitä läpi. Te lähdeue
viimeisenä ja jiätte toistaiseksi jäl-
kivarmistukseen. Onko selvä?"

Pala on nousemassa kurkkuuni.
Mutta saan sanotiksi:

"Kyllä, herra majuri."

PAHIMPAAN
PAIKKAAN
Minun tarvitsee vain sauvallani an-
taa merkki lähtöön, koska koko
jäkärijoukkue kuuli kiiskyn. Ete-
nemme kahdessa jonossa hiihläen
jyrkkiä harjannetta kohti.

Selkäpiiä kutittaa. Milloin
pamahtaa?

kpattava valoraketti lentliä
suon ylle ja valaisee kirkkaasti ko-
ko tienoon. Kyyristymme niille si-
joillemme. Koko pataljoona pysly
hiljaa ja näkymättömissä kuin val-
koinen riekkoparvi varvikossa.

"Tulevatko heti perään?"

Valoraketin sammuttua jat-
kamme varovaista etenemisä.
Miksi minut pannaan aina pahim-
paan paikkaan? Onko upseerin
henki kalliimpi kuin ylikessun? vi-
lahtelee kysymyksiä päiissäni, kun
pysähdyn rinteen eteen.

Olen rehkinyt miesteni kanssa

kymmenet lähipartiot. Tunnemme
toisemme. Tiedän, että he tunkeu-
tuvat perässäni vaikka karhun pe-

sään.

"Pari vapaaehtoista", kuiskaan.
Tuttu aisapari työntyy eteen.

Muistutan toisia tulituesta. jos tar-
vitaan, ja lähden kipuamaan kol-
mantena rinnettä ylös.

Yritämme alkuun haarakäyntiä,
mutta ei - sukset on käännettävä
sivuttain. Käsilän, että kaverieni
sydämet takovat yhtä pelottavasti

kuin omanikin. Mutta sota on sG-

taa. Jonkun täytyy aina uhrautua
toisten edestä.

Kaverieni kipuaminen ei edisty

haluamallani tavalla. Lunta on na-
paan saakka, ja kun he pii.,isevät

metrin ylös, tulevat he kohta sa-

man matkan alas.

Onnittelen itseäni, että tulin ot-
taneeksi kiintositeet. Minun tässä

on mentävä ensimmäiseksi.
Kipuan puulta puulle ja jään

huoahtamaan puun taakse aina
kun kuulen harjanteelta liikettä.
Lähelle pirut påiästävät, ennen kuin
ampuvat... Osuisivat vaan kunnol-
la, etten jäisi kitumaan...

Keskustelen petäjien kanssa.

Pääsen harjanteen päälle. Siinä
kulkee vihotlisen hevostie. Heit-
täydyn hajareisin sen varteen.

Oikealta edestä kipuaa kolme
lumipukuista sotilasta minua koh-
ri.

Näenkö oikein?
Vetäisen liian hien silmistäni

lumipuvun hihaan. Myöhästyitte,
kuiskaan konepistoolilleni. Laitan
sen kestotulelle.

Kaverit tulevat takanani. Hei-
lautan heille käsimerkin ja turau-
tan sarjan vihollisiin. Yksi heistä
keikahtaa puoli§mmentä metriä
alaspäin ja toiset kaksi pyörivät
rinteen alle saakka.

---)

Paluumatka oli rankka: Vihollisen tuliylläkkö KuutsJärven itäpuolisella harjanteella
aiheutti vaikean lilanten
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Mojeuskln
jöökörit...

Kaikki joukkueeni miehet alka-
lat jo olla paikalla. Ainoastaan
ahkion vetäjät temppuilevat vielä
suon reunassa.

"Nyt mentiin!" sanoo Kärkkäi-
sen Kalle vetohihnoissa olevalle
Antti Karjalaiselle - 

ja vetäisee

puukollaan vetohihnan poikki!
Sinne jä ahkio.

srrrÄ r-Äprr
Jaan joukkueeni kahtia ja toimitan
puolijoukkueet vastakkaisiin suun-
tiin niin pitkälle kuin pädsevät. Va-
semmalla he törmävät kenttävar-
tion tuleen. mutta oikealla pääse-

vät melkoisen pitkälle ennen kuin
tulee kiviiäritulta vastaan.

Pataljoona ryntiiä harjanteelle
välinömii§ti joukkueemme periis-
sä. Tulevat sellaisella vauhdilla, et-
ä vesakot lähtevät matkaan. Rin-
teellä kipuaa miehiä kuin muura-
haisia. Siinä käy ähkiminen, puh-
kiminen ja kiroilu. Joltakin
katkeaa mäystin.

Sukset on otettava kiisiin. Mo-
net kantavät niitä jo kiisissään.

Mutta ,paksussa lumessa ei ole
helppoa sekän.

Paniikinomainen tunne on val-
lannut koko pataljoonan. Aika on
elämä! Heikot sortuvat! Aikaile-
matta miehet uskaltautuvat las-

kuun. Useammat laskevat omia la-
tujaan, viistorinteeseen.

Siinä käy säpinä! Reppu heitte-
lehtii selässä ja ase mylkkärehtriä
kaulassa. Yksi keikahtaa nurin ri-
suun, toinen töksäytt?iZi kantoon.
Suksia katkeaa, keneltä kärjestä,
kenelä keskikohdalta. Mutta
uselmmat miehet laskevat tuon
pimeän metsäjyrkänteen alas kuin
olisivat syntyneet sukset jaloissa.

Myös luutnantti Anttonen on
kiwnnut harjanteelle. Löydetty-
än Karjalaisen hån tiedustelee ah-

"Mitä miehiä?"

Tauolla vihollisen selustassa

"Sopii rakentaa kunnon tulet."

kiota. Kuultuaan, että se on jätetty

rinteen alle Anttonen kiehahtaa:
"Entäs minun reppuni?"
"Siellä kaet se on ahkiossa..."
"Voi saatanan pahkapä!

Eväät, tupakat, karttalaukku ja
kaikki. Menet hakemaan!"

Riitelyn jatkuessa alhaalta huu-
detaan huonolla suomenkielellä:

"Tulka hakemaan kapteeni

Anttosen reppu! Se on låällä."
"Kuulethan sinä itehii, ettei sin-

ne ennää oo meneminen. Ryssiä

siellä vain on".
Anttosen jatkaessa kiromista

Karjalainen lohduttelee :

"Sinne jäi, mutta oo hyvilliis,
kun korottivat sinut kapteeniksi."

Koko osaston suksittua harjan-
teen yli jäämme vielä hetkeksi seu-

raamaan tilannetta. Laskemme
mäen alas ja jäämme seuraavan
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suon takana kuulctamaan lähti-
kö vihollinen välittömiisti pcriiän.

Pian vihollisen suunnalta tulla
rehveltää kaksi hiihtäjää, molem-
mat yhdellä suksella. Suksirik-
koisten ja väsähtineitten miesten
hoivaaminen entaakn meille työ
Ui enemmän kuin p*iälle tunkevan
vihollisen pidättely. Onneksi pu-

nasotilaat pelkiiiivät latumiinoja
ja hiihtiiä uupertavat jäljessämme

umpihankea. Miesten mieliä rau-
hoittaa ajatus, ettii yö§lmä on
tehnyt hiihtokelin luistavammaksi
ja ettii pahalta näyttiinyt surrnan-
loukku on ohitettu.

Minun mieltäni painaa raskaasti
tietoisuus, että taistelulähettini ka-
tosi viimeisellä taistelupaikalla. Pi-
tiiäkö ensikertalaiselle käydä aina
näin? Miksi hän halusi päästä mu-
kaan, vaikka minä estelin ja pyysin
häntä jämiiän kämpän lämmitt?i-
jäksi?

LEVÄTESSÄKIN
TAPELLAAN
Tunnin hiihämisen jälkeen sissi-

osastomme saapuu Kuutsjärven
rantaan. Komentaja hakee hyvän
niemen ja siihen jiiä joukko leväh-
ämiiän. Sopii rakentaa kunnon
kahvitulet ja vaikka torkahtaa ha-
vujen pällä.

Pahasti våisähäheet miehet såiiis-

tetään vartiotehtävistä. Heiä hoi-
vataan ja kehotetaan nukahta-
maan.

Metsiissä harhailevia Raevaaran
komppanian miehiä saapuu yksi-
tellen osaston yhtey'teen. Hullun
kiilto silmissä he kertovat kauhuta-
rinoita tapahtumista hiihtäessiiän
vihollisen väijytykseen harjanteel-
la.

Niemen tyveen saapuu vihollis-
partiokin muistuttamaan, etlä sota
jatkuu vielä. Se ei kuitenkaan p:i,iise

yllättämiiän. Taistelun aikana
erään joukkueen johtaja osoittaa
suomalaisen upseerin omatoimista
ja nopeaa työskentelyä saartamalla
joukkueensa kanssa viholliset jär-
ven rantaa vasten. Siihen tapetaan
kaikki kaksikymmentä vihollispar-
tion miesä.

Päivä on valkenemassa ennen
kuin väsynyt sissiosastomme jättää
levähdyspaikan. Lyhin tie Onta-
järvelle on Kuutsjärven yli. Mutta
komentajamme tietä, etä suoma-
lainen sotilas on parhaimmillaan
metsiissä ja suunta otetaan kohti
etelä.

Ollaan oikaisemassa eråistä lah-
denpohjukkaa, kun tihysäjät ha-

vaitsevat kaukana jiiälä lumipu-
kuisen hiihtoryhmän. Mitä hittoa?
Se etenee kohti Kuutsjärven kyliä,
jossa on vihollisen tukikohta. Sa-

maan suuntaan hiihäii toinenkin
joukko, joilla ei ole lumipukuja.
Näitten kansallisuudesta ei ole epä-
selvyynii.

Majuri Puustinen kutsuu minut
luoksern. Saatuani tehtiivän
joukkkueeni lähtö tapahtuu sillä
siunatulla hetkellä. Hiihtokilpailu
on alkanut, sillä jälkimmäinen

ryhmä tavoittaa joka hetki lumi-
pukuista ryhmä.

Yön aikana olimme nuotiolla
paahtaneet suksemme ja silittiineet
kelivoidetta pohjiin. Ja nyt aamu-
riivanteisella kelillä, kovalla lumel-
la, suksemme luistavat kuin aja-
tuksen juoksu.

Panemme ison remmin piälle.
Våisyneen näköisesti hiihtiivät mie-
het eivåt havaitse takaansa tulevia
jäkäreiä ennen kuin kadaisen:

"Miä miehiä te olette?"
Ryhmä pysähtyy säpsähtiien ja

aseet lenävät valmiusasentoon.
"Emme ainakaan ryssiä", tulee

kiukkuinen vastaus ja toinen jat-
kaa: "Ketiis te sitten olette?'

"Puustisen jäkäreitä. Kyllä kai
te tunnette meidät?' huudan heille.

Yksi ryhmiin mies laskee aseen-

sa ja alkaa käntää suksiaan, mutta
toiset ovat varuillaan, ase laukaisu-
valmiina. Nopeuttaakseni tilannet-
ta nakkaan konepelin selkäni ja
hiihdän rohkeasti lähemmäksi.
Minuun suunnatut aseiden piiput
laskeutuvat yksitellen.

"ITSEMURHA.
HOMMAA"
"Jos luulette ää Ontajiirveksi niin
erehdytte", selvennän miehille ja
jatkan: "Kylä, jota kohti hiihdiitte
on Kuutsjärven kylä ja siinä on rys-
sien vahva tukikohta".

Valkenee, että tämäkin ryhmä
on Raevaaran komppaniasta. He
ovat harhailleet läpi yön selviydyt-
tyän elävinä vihollisen varjytyk-
sestä hadanteella.

Havaitessaan lähestyvän vihol-
lisjoukon miehiä ei tarvise kahdes-
ti kiiskeä lähtemän uuteen suun-
taan.joka on lähes päinvastainen.

Määråiän alikersantti Piiraisen

ryhmän heille saattajaksi.
Muutamien miesteni alkaessa

kiiännellä suksiaan lähtöön minä

ehdotan: "Jädän me odotta-
nuun tuota vihollisporukkaa!"

Tutkailen miesteni kasvoja.
Muutamien katseista voin lukea:
Jokohan Cistiikin meidän ylikes-

susta on tulossa sotahullu mies...?

"Lähdetään vaan veämän...
Piruako me noista... Niillä on pit-
käpiippuiset vintoftat ja meillä
konepistoolit... Itsemurhahom-
maa..." Erät jumuttavat.

"Ketä pelottaa saa suksia Piirai-
sen ryhmän periän. Me muut rä-
väytämme ensin ja otamme sitten
hatkat."

Sanonta 'ketä pelottaa'on van-
ha tuttu keino näissä tilanteissa.
Tavallisesti se suututtaa suomalai-
sen sotilaan.

Niin nytkin. Kaikki jäåvät ym-
pirilleni.

Mhollisryhmä on hiihtänyt jo
kivärinkantaman piiähän. Järjes-
tän joukkueeni hieman hajalle.
Kolme kiväärimiesä piiloutuu
jiiälle makuulleen toisten näkösuo
jiin. Me muut seisomme konepis-
toolit kiisissä ja katsomme miten
lähelle naapurit uskaltavat hiihtiiä.

Enåiä 250 metriä, 150 metriä...
100 metriä...

Vihollisryhmä pysähtyy. Heistii
yksi jatkaa lähestymisään kiväri
kainalossa.

"Kato perk..." joku on sanomas-
sa, kun takaani pamahtaa aute
maattikiviiäri. Tyhmänrohkea vi-
hollinen tuuskahtaa jiirihiin. Sa-

man sekunnin sisällä rävähtåvät
kaikki aseemme ja seuraavan se-

kunnin sisälä olemme jo poistu-
massa näyttämöltii. Vihollisten
ampumat luodit antavat meille li-
sävauhtia.

fosähdymme viimein vetämän
henkeä. Yhden jäkärin hihasta
tippuu verta. Onneksi luoti on raa-
paissut vain pintaa.

"Sbttuiko muihin?' kysyn pien-

fii syyllisyytä tuntien.
"Johan minä sanoin, että itse-

murhahommaa se on... Minun uk-
ko kaatui takuulla... Lähelä kuo.
lema kolokutti. Kahtokaahan,
ampu piru leipälaukustani läpi..."

"No hyvä ettei pahemmin käy-
nyt", lohduttelen haavoittunutta ja
llihdemme hiihämän kiinni pä-
joukkoa. tr

Jatkuu seuraavassil
numerossa
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Sotavangin asema on
taistelualueella joka
hetki hengenvaaralli-
nen.
Surkein se oli nopeasti
etenevåin partisaani-
osaston mukana kulje
tettavalle vangille.
Haavoittunutta koski
sissisodan julma säåin-

tö: pysyt hengissä vain
jos kykenet laahautu-
maan joukon mukana.
Muuten kuolet.

ERILLISOSASTO Saun IV
Joukkue oli majoitettu Savukos-

ken Martin erämaakyliiiin. Tehtä-

vämme o[ valvoa partisaanien

liikkeitä tieuömillä selkosilla. Elet-
tiin huhtikuuta vuonna 1944.

Olimme saaneet jo jonkin aikaa
viettää melko siedettiiviiä sotilaan
eliimä siviili§lässä, kun komen-
taja Parviaiselta tuli 10.4. märäys
llihetEiii partio Kakkisen kautta
Sbtatunturin maastoon tehtävåinä

kolmen påiiviin ajan etsiä mahdolli-
sia vihollisen jiilkiä.

Partio oli mielestiimme rutiini-
tehtiivä. Sitä johtamaan ilmoittau-
tui Roope.

Olen tätä kirjoittaessani muut-
tanut kaikkien henkilöiden nimet,

koska en tie&i haluaisivatko he
ässä yhteydessä julkisuutta.

Roope märiisi porukkaansa
joitakin uusia miehiä. Topi jaminä
päätimme myös liihteä mukaan,
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Erillisosasto Saun partio lähdössä itäisiin eämaihin. Taitaapa poiilla olla jekku

mielessä, kun niin naurattaa

koska aika kului kovin hitaasti
edessä olevaa lomavuoroa odotet-
taessa.

Emme uskoneet tiillä matkalla
tapaavamme vihollisia, joten påiä-

timme omatoimisesti, ettii samal-
la täydennämme joukkueemme li
havarastoja muutamalla hirvellä.
Silsi pyysimme mukaamme Mar-
tilla asuvan ammattimets?istiijän
Alpin, sivij,limiehen. I-opullinen
vahwutemme oli näin ollen Roo
pe ja seitsemän miest?i sekii AIpi.

Matkalle lähdimme 11.4. kau-
niina kevåiisenä pakkasaamuna -
oli oikein turistikeli. Piiivåin aikana

hiihdimme kiiretä pitämättå Kak-
kiseen, jossa yövyimme. Seuraava-

na aamuna yhfä ihanan päiviin val-
jetessa jatkoimme Reutunvaaran

I kämpåille. ioka oli kohteemme.
Y.
u xtnuxoMMtA

Ruokailun jåilkeen liihtivät Roope,
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Topi ja Alpi tutustumaan Sotajoen
maastoon mielessä enemmänkin
hirvien kuin vihollisen kohtaami-
nen. Niinpä päviin saalis olikin
kolme kaadettua hirveä, joten pa-

taan pantiin kypsymiän hirven
turpia - tätä pohjoisen miesten
herkkua - sekä kieliä.

Odottaessamme lihapadan kyp
symistii kehui Roope uutta viimeis-
tä mallia olevaa pystykorvaansa ja
sen tarkkuutta. Niinpä innos-
tuimme kokeilemaan sitä ampu-
malla runsaan sadan metrin piiiissä

männynoksalla olevaa lumihatta-
ra:I.

Siä meidän ei olisi pitänyt teh-
dä. Venäjän mies kuuli ampumi-
semme.

Aikamme paukuteltuamme al-
koivat turvat ja kielet olla kypsiä,
joten ruokailimme ja kävimme sit-
ten sumpit juotuamme äysiniilsten
vatsojen viereen nukkumaan käm-

v;'*

SA-kut'u

pän lavereille. Vartiota emme aset-

taneet, sillä olimme usein ennenkin
yöpyneet kämpåissä eikä sinne ollut
ketään kutsumatonta tullut. Ei tul-
lut änäkliän yönä, vaan kirpakka
ja kaunis aamu valkeni rauhallise-
na. Minulla oli hyvä mieli, sillä lo
man alkuun oli enä muutama
päivä.

Suoritettuamme aamutoimet
päätimme,että Hiski, Aame jaYrjö
ottavat ahkion ja lähtevät eilisiä
kaatomiesten latuja myöten hake-
maan lihoja. Topin ja minun tehtä-
vänä oli suorittaa tiedusteluja Tul-
pion suuntaan ja paluumatkalla
auttaa ahkiomiehiä, mikäli he eivät
ole ehtineet hakea kaikkia lihoja.
lzevi I lti oli hiukan jalkavaivoja. jo-
ten hän jäi asentomieheksi radisti
Reinon kanssa. Kun kummalla-
kaan ei ollut kelloa ja yhteydet ko-
mentopaikkaan t?iytyi ottaa miiä-
riiaikoina. annoin minä treville

Onhan poiilla pataan pantavaa!

äidin ostaman rippikelloni. Siksipä
se kello on minulla vielä tänäkin
päivänä.

"RYTINÄÄ KRUUNUN
METSÄSSÄ"
Ahkiomiehet otivat jo lähteneet,
Roope jäi antamaan radiosano'
maa ja sanoi Topin ja minun läh-
tiessä seuraavansa Alpin kanssa

meidiin latuamme.
Liiksimme Topin kanssa hiih-

tåimään ahkiomiesten latua. Päåis-

tessämme jängälle olivat ahkie
miehet kerinneet jo jängän yli ja
pitivät taukoa Kemi-yhtiön origi-
nellin pääjohtajan Sundqvistin ai-
koinaan hankkimien höyryllä käy-
neiden telaketjuveturien vedenot-
tamon eli pumppuhuoneen lähei-
syydessä.

Nähdessämme ahkiomiehet li-
säsimme Topin kanssa vauhtia ja
saawtimme heidät pumppuhue
neen kohdalla. Ihailimme siinä
hetken kaunista aamua. Siirryim-
me sitten Topin kanssa eteen. Kun
lähdimme liikkeelle, "alkoi rytinä
kuulua kruunun metsästä".

Partisaanien tulenavaus oli niin
yllättävä, että Aarnea lukuunot-
tamatta me muut saimme ensim-
mäiset konepistoolin luodit nah-
kaamme jo hiihtäessämme. Lyötyä-
ni maihin tunsin toisen tö).täyksen
käsivarressani. Katseltuani ympä-
rilleni havaitsin Aamen ja Yrjön
syöksyvän pumppuaseman nur-
kan taakse. Niinpä me Topin kans-
sa teimme saman tempun, jolloin
jälleen tunsin iskun olkavarressani.

hrmppuhuoneen takana oli
tyypillinen pohjolan joki, joka on
hprn lähdepitoinen eikä siksi jää-
dy koskaan kunnolla. Pumppu-
huone oli nyt meidän ja vihollisen
välissä, mutta välimatka oli kui
tenkin vain 30-40metriä. Meidän
takanamme oli vain avonainen
jänkä, joka ei antanut pienintä-
kän tulisuojaa.

Ainoa mahdollinen, joskin hy-
vin teoreettinen pakotie oli joen
uoma. Aame ja Yrjö olivat jo tä-
män mahdollisuuden huomanneet
ja ryömivät matalan penkan suo'
jassa eteenpäin. Hiski oli saanut
luodin leukaperiinsä ja tullut sa-

nanmukaisesti tyrmätyksi. joten

hän jäi haavoittumispaikalle.
Läksin ryömimän poikien pe-

rän suksiani ja konepistooliani

raahaten, mutta jää petti allani ja
jouduin uimasilleni. Topi oli tulos-
sa perässäni ja huusin hänelle:

- Autahan minut ylösl Minä
olen haavoittunut...

- Äta valita - niin olen minä-
kin, sanoi Topi.

Sitten hän nykäisi minut jäälle.

Jatkoimme ryömimistä. Nlt oli
Topin woro pudota ja minä vedin
luorostani hänet kuiville.

Auttaessani Topia huomasin, et-
tä Aame ja Yrjö olivat pysäh§-
neet. Joki teki mutkan siten että
vienanmies päiisi ampumaan pit-
kin jokea, joten eteenpäin meno
olisi tienny vannaa kuolemaa.

Totesimme Topin kanssa tilan-
teen. Se ei näyttänyt kovin valoisal-
ta l9-wotiaiden poikien mielestä.

Topi esitti. että syöksyisimme
aavalla jängällä noin 50 metrin
päiissä olevan turveladon taakse.

Mielestäni se olisi ollut varma kuo-
lema, joten luovuimme ajatukses-
ta.

Vihollinen ampui koko ajan pi-
täen meidät matalana sekä estäen
jokea pitkin ampuen mutkan taak-
se menemisen.

AINOA RATKAISU
Olin Topin kanssa hiukan jäljem-
pänä Aamesta ja Yrjöstä. joten
meidän piti keskenämme ratkaista
oma kohtalomme.

Muistan aina Topin kysyvän
katseen kun meille selvisi, että

iäämme vangiksi. Hän sanoi jäl-
keenpäin myös aina muistavansa
minun katseeni sillä hetkellä. Oli-
han juuri silloin ratkaistava jääm-

mekö elävinä vangeiksi tai täy-
tämmekö sen uljaan sotilaskun-
nian vaatimuksen, että ennemmin
tapamme itsemme.

Minä odotin Topin ehdottavan
itsemme ampumista ja hän kertoi
myöhemmin odottaneensa tätä
ehdotusta minulta. Tämä itsemme
ampuminen olisi kyllä käynyt
päinsä, sillä meillä kummallakin oli
vielä Beretta-pistooli. Konepistoo-
lit olivat jäneet avantoihin.

Tuijotimme toisiimme hytisten
likomärkinä hangessa napakassa

pakkasessa.

Sitten tilanne laukesi.
Joenpehkalle hiihteli Puna-ar-

meijan konepistoolimiehiä aseet

tarkoin suunnattuna meihin. Ää-
nessä ei ollut huumorin pilkahdus-
takaan, kun he oikein kuorossa
ka{aisivat tutut sanat:

- Ruki verh!

,'t{
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Jöin
porti;
soonlen...

Kompuroimme suksillemme ja
palasimme paikkaan, jossa meidiit
oli yllätetty. Siellä Hiski oli jo jaloil-
laan, mutta piä käreessä.

Yksi partisaaneista halusi josta-

kin syystä lytidii konepistoolilla
päähäni. Mies piti asetta piipusta

kiinni ja lähtiisi kuin siantappaja
otsaani. Mitiiän muuta ei ollut teh-
ävissä kuin katsoa mieslä silmiin
ja ajatella, että kestä:i se minunkin
päiini yhden kerran lycidä.

Joku kielsi miesä. En tiedä sä-
littiinkö minun päläni vai johtui-
ko kielto siitä, ettei konepistoolin
tukki kestii sellaista lyöntiä...

NAISTEN KANSSA
AINA PÄRJiUi
Näin oli koettu ja kestetty ensim-
mäiset minuutit vankina. Välitön
jatko oli melko hyvä, sillä kun
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huomattiin, että minusta vuoti ver-
ta, kiiskettiin pieni tumma läkin-
täbrttö sitomaan minua.

Tyttö sitoi ja suomenkielinen
mies oli tulkkina-

Ahkeroidessaan kimpussani ty-
tö sanoi jotakin venäjäksi ja tulkki
naurahti. Rohkaisin luontoni ja
kysyin, miä ty.ttö oli huomautta-
nut.

- Että se rakastaa sinua, käänsi
tulkki.

- Minä kanssa häntä! kiiruhdin
vastaamaan.

Puna-armeijan väelle kelpasi
nauru.

Nyt kun oli tavallaan piiiisty tå-
loksi oli aika katsella ympärilleen ja
kavereita.

Topi oli saanut luodin rintaansa

siten että se oli jonkin verran vi-
kuuttanut keuhkoja, koska suupie-

liin ilmestyi jatkuvasti verta. Hän
oli kuitenkin hiihtokunnossa. His-

Venäläiset partisaanit
osasivat asiansa

Taival taittuu
SA-kuvd

ki oli saanut luodin leukansa läpi
siten ettei se ollut särkeny't leukalui-
ta vaan ainoastaan rhuutaman
hampaan. Yrjöltii oli luoti mennyt
niin osaavasti takamuksiin, että
siinä oli neljä reikä. Luoti oli lävis-
änyt molemmat "kannikat". Aar-
ne oli säilynyt vammoitta.

Huonommin olivat asiat erällä
naapurin miehellä. Hänelä oli luo
ti mennlt rinnasta läpi. Sidonnan
jälkeen hänet asetettiin ahkioon.



Tämä luoti oli nähtiivåisti lähtenyt
Roopen tai Alpin kiväristä, sillä
he olivat ampuneet joitakin lau-
kauksia.

Tämä mei&it vangeiksi ottanut
porukka oli osa noin 300 miehen
partisaaniosastosta, joka oli jo ylit-
änyt Kemijoen tarkoituksenaan
iskeä Martin kylän sen eteläpuo.
lelta kiertäen - suunnalta, mistä
vihollista ei arvattu tulevan.

Meidät vanginnut porukka, ar-
violta 40-50 miestä, kuljetti mei-
dät päosaston luokse, jota ko.
mensi everstiluutnantin arvoinen
upaeeri.

Meitä oli kielletty keskustele-
masta keskenämme, mutta sain
kuitenkin sanotuksi pojille, että
kuuluisteluissa jokainen tieä2i vain
omat asiansa. Yrjö ja Hiski olivat
juuri tulleitå täydennysmiehiä, jo-
ten he eivät tunteneet meiä muita
emmekä me heiä. Tämä varovai-
suus oli mielestäni tarpeen, vaikka
ei meillä itseasiassa juuri mitäiin
henkilökohtaista salattavaa ollut-
kaan. En kuitenkaan halunnut
kuulustelijain tietoon, ettii olin tul-
lut armeijaan vapaaehtoisena. Sa-
moin oli asia myös Topin kohdalle.

KOHTELIAISUUTTA JA
KUOLEMAA
Everstiluutnantti suoritti tulkin vä-
litykse[ä mielestäni erittäin muo
dollisen kuulustelun istuessani hä-
nen nuotiollaan. Koska olin märkä
ja viluissani, hän määäsi pari lä-
kintätyttöä kuivaamaan sukkiani
ja jalkarättejäni. Pari miesä kui-
vatteli lapikkaitani.

Teetäkin tarjottiin ja §syttiin
haluanko sen mietona vai väkevä-
nä. Minäkin koetin muiste[a kaik-
ki äidin opettamat käytdstavat kiit-
tiiessäni kohteliain sanakii.iintein
vieraanvaraisuudesta ja ilmoittaes-
sani, että tåssä tilanteessa ehkä vä-
kevä tee olisi paikallaan.

Kesken ää seurustelua nuotiol-
la oleva osaston lääkäri kutsuttiin
haavoittunutta katsomaan. Viihiin
myöhemmin kuului laukaus ja
liiiikäri palasi vastaten jotakin hil-
jaa komentajan §symykseen.
Myöhemmin nämme ahkion tyh-
jänä ja totesimme, ett'ä taas oli to-
teutunut eråis partisaanilupauksen
julma, mutta kylmiin asiallinen py-
kälä: vihollisen alueella haavoittu-
nut partisaani, joka ei §kene omin
voimin seuraamaan osastoaan tai
on muuten kuolettavasti haavoit-
tunut, ammutaan. Tai - kuten ai-

kaisemmin olimme itse havain-
neet - lopetetaan tikarilla sydä-
meen pistäen.

Tämä tapahtuma pani vähän
ajattelemaan. Tiedustelin omaa
tulevaisuuttani. Everstiluutnantti
vakuutti, ettii jos kerron kaiken
totuudenmukaisesti, viedään mi-
nut sairaalaan, hoidetaan terveek-
si ja sodan loputtua päiisen kotiin.
Tämä oli lohdullista kuulla tiinä
ankeana päivänä - vaikka ei sii-
hen täysin uskonutkaan. Eikåihän
se vankeudessa olo sitten ihan niin
yksinkertaista ollutkaan...

Päivä oli tämän kuulustelun ja
keskustelun jälkeen osaltani päät-
tynyt. Illalla leiri purettiin ja ilok-
semme havaitsimme, että me

olimme olleet riittävä saalis: osasto

lähti yön selkiän taivaltamaan
kohti suurta isänmaata. Martin ky-
lä säilyi tuholta.

KOVAA JOUKKOA
Partisaaniosaston paluumatka oli
kaikille osapuolille hirvitt?ivän ras-

kas sekä fyysisesti että henkisesti.
Erittiin raskaaksi se muodostui
niille Er.Os. Saun joukkueille, jot-
ka suorittivat takaa-ajoa ja hiihti-
vät useaan otteeseen partisaanien
väijytyksiin. Tuloksena näistä väi-
jytyksistä oli l8 kaatunutta, useita

haavoittuneita ja yksi vanki.
Meille haavoittuneille viikon

kestäneet öisin tapahtuneet hiihdot
olivat fyysisesti kovin raskaat.
Niinpä minä eränä aamuna olles-
samme jo Neuvostoliiton puolella
Kodorovassa heittäydyin kuole-
maan hangelle pitkäkseni - elämä
ei enä tuntunut elämisen arvoisel-
ta. Mutta ei elämä siihen loppunut
vaikka olin niin luullut: minut pan-
tiin ahkioon ja sitä vetäm:än kol-
me riskiä Vienan miestä, joten lop
pumatka meni komiasti. Olin kai
heidiin mielestään ärkeä mies.

Ei ollut myöskän kovin mieltä
ylentävåä istua suojassa lumikuo.
passa. kun takaa-ajavien kaverei-
den luodit vinkuivat korvissa. Täy-
tyi jopa toivoa, että kaverit eivät
siinä vaiheessa päåisisi niskan pääl-
le. Meitä vartioivat konepistooli-
miehet käyttäyfyivät nimittiiin si-
ten, että voimme vain odottaa ana-
tomisesti tarkoin ähdättyä sarjaa

siinä tapauksessa, että Venäjän
miehet joutuisivat liihtemän lipet-
tiin.

Siiä se sitten alkoi, kahdeksanja
puoli kuukautta kestiinyt sotavan-
keus. Mutta se on jo toinen juttu.

tr

AKUPUNKTIO ]iäi}"
hoitolaite kotikäyttöä varten
akupunktiosauvan käyttö on nopea ia
helppo, käytön oppii jokainen hetkessä
ehdottoman turvallinen, ei
sähköiskun vaaraa,
voimanlähteenä on
9 voltin paristo

Täydellinen
käyttöohje,

jossa 61 hoitopistettä
seuraa jokaista laitetta.

1 vuoden takuu.
Hinta 179,- * postimaksu

"Olen käyttänyt vuoden elektronista akupunktiolaitetta.
Käyttökohteena on ollut n.30 ihmistä. Oireitten hoitopis-
teet on helppo löytää kenen tahansa laitteen mukana
seuraavan opasteen mukaan. ltse olen harrastanut aku-
punktiohierontaa ia käyttänyt perinteisiä neuloia noin 10
vuoden aian. Nyt olen käyttänyt pelkästään akupunktio-
laitetta. Laitteeseen olen ollut erittäin tyytyväinen."
Sai raanhoitaja Kauko Käh könen, Joensuu

ROLLAPRESS, Pitkämäentie 13 KT,20310 Turku
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Pieni ihminen mrus-
kautuu helposti sodan
armottomiin rattaisiin.
Vaikein osa on niillä,
jotka eivät tiedä mille
puolelle kuuluvat.

ILJA REPININ sukulaispoika Bo-
is Repin oli Suomen kansalainen.
Hän oli syntynlt luonna 1922 ja
astui Suomen armeijan palveluk-
seen jalkaväen koulutuskeskuk-
seen syksyllä 1941. Talvella 1942

hän tuli muiden mukana täyden-
nyksenä JR 46:n I Pataljoonaan,
joka oli rintamavastuussa Valkea-

saaren lohkolla. Pataljoonan alue

ulottui Kivitiestä Aleksandrovkan
kirkolle.

Repin märättiin komppanian-
piiällikön taistelulähetiksi. Tiissä
tehtävåissåän hän joutui kiertä-
mään alueen kaikki tukikohdat ja
pesäkkeet perehtyen tietenkin tar-
koin niiden sijaintiin. Komppanian
komentopaikalla hän sai muutoin-
kin tavanomaista enemmän tietoja
yleistilanteesta.

Eräänä yönä Repin katosi. Hän-
tä etsiskeltiin tarmokkaasti kaik-
kien ihmetellessä, mihin poika oli
voinut hävitä.

Asia selvisi parin päivän kulut-
tua, kun Boris Repin esiintyi venä-

lästen propagandalähetyksessä,
joka välitettiin rintamalinjan yli
voimakkain kaiuttimin.

Poika oli mennlt vihollisen puo.
lelle.

Edessä hämöttävä lrningrad

- entisten aikojen Sankt Peters-

burg, Pietari - oli ollut pojalle yli-
voimainen kiusaus sodan karun
arkipäivän vastapainona.

lrningrad ei kuitenkaan nyt ol-
lut sama kaupunki kuin vuosisa-

dan vaihteen kultaisina päivinä.

Siellä vallitsi hirvittävä kurjuus ja

nälänhätä - yksistän sinä talvena
huhuttiin lähes miljoonan ihmisen
kuolleen nälkän.

Isiensä maahan saapunutta Re-

piniä kauhistutti kaupungin siviili-
väestön kohtalo. Normaalia elä-

mää ei ollut olemassa - asukkaat

hoippuivat nälkäkuoleman par-

taalla pimeiissä kaupungissa pak-
kasen kourissa. Ruumiita lojui
puistoissa ja kaduilla. Kaupunki
näytti olevan kuoleman partaalla.

Kun Repinille ehdotettiin de-

santtikoulutusta ja pudotusta ta-

ajojahdin jälkeen kiinni jossakin

Ilmalan kallioilla.
Seuraavana yönä hän kertoman

mukaan hirttäytyi solmioonsa po'
liisivankilassa.

Muistona tapahtumasta on hä-

nenkin nimensä Malmin hautaus-

maalle pystyetyssä "fasismin vas-

tustajien" muistomerkissä. Sen

yläosassa on teksti,joka ehkä sopi-

si paremmin johonkin toiseen

ESKO TAKALA

.:,,t l; 
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Kirkkaalla säällä näkyivät Leningradin rakennusten tornit Valkeasaaren etuliniaan.
Nuorukaisen mielessä kangastelivat Pietarin kultaiset kupolit...

Mutta Leningrad ei ollut sama kuin ennen, se vapisi kuoleman puserruksessa. Tässä

vedeniakopaikka Nevski Prospektilla tavaratalo Gostinnyi Dvorin luona
Ku|o kittbta Soancrru lzringrutl

muistomerkkiin: "Kansan vapaus

on yksilön elämiiä kalliimpi 1939-
1944".

Venäläisten läpimurto Kannak-
sella kesäkuussa I 944 tapahtui juu-
ri samaisella Valkeasaaren lohkol-
la. Mottorin mutkassa. Olisivatko
Repinin antamat tiedot osaltaan
vaikuttaneet hyökkäyskohdan va-
lintaan? tr

Erös jörkyttövö
ihmiskchtolo
kaisin Suomeen, suostui hän heti.

Sitten kohtalo puuttui peliin.

I/JR 46:n eli Sundbladin Patal-
joonan luorolomat alkoivat nuo-
rimpien ikäluokkien osalta kiertää
keväällä 1942. Esikuntakomppa-
nian viestimies Olavi Pöyhönen

påiäsi kesällä 1942 ensimmäiselle
vuorolomalleen Helsinkiin.

Eräänä päivänä Pövhönen astui
Mipurinkadulla Kolmosen raitio-
vaunuun ja hämmiistf: vaunussa

istui hänen hy"vin tuntemansa Boris
Repin, nyt kuitenkin siviilipurussa,
herrasmiehen varusteissa.

Repin nousi vaunusta Norden-
skiöldinkadulla ja siirtyi Pasilan

vaunuun. Pöyhönen seurasi peräs-

sä. Sotilasvalansa ja kansalaisvel-
vollisuutensa mukaisesti hän meni
ilmoittamaan asiasta Pasilan polii-
siasemalle. Repin saatiin lyhyen

€, q: 
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Tunnetko seuroavat lEkit
ja kaupungit?

1. Srednegore
2. Ogonki
3. Zelenogorsk
4. Repino
5. Komorovo
6. Solnetsnoje
7. Ro§t§ino
8. Sestroretsk
9. Svetogorsk

10. Dolgi

Vastaukset sivulla 143
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Sotilaita ja siviile,ä Kemiiärvellä
talvisodan päivinä

Käuelin hyviistiksi Joosepin ja
hänen luonaan majailevan muhkea-
rintaisen kaunottaren, iältään alta
kahdenkymmenen. Vieläkin muis-
tan tämän pellavapäån sukunimen.
etunimen selvitämiseen ei Joosep
pi ollut antanut tilaisuutta.

lopulta sain tiedon viedyksi
viimeisellekin kämpälle ja työmaal-
le. Kaikki oli muutenkin lfitökun-
nossa: kasööri oli maksanut tilit ja
johtoporras, hartsuherrat sun

muut, oli valmis poistumaan.

Tuli tieto sodan syttymiseslä.
Joulukuun ensimmäisenä ajoi

pitkä perävaunullinen rekka eteen.

Teimme siihen laudoista laidat,
asensimme kamiinan keskelle ja le-
vitimme heiniä pohjalle pehmik-
keeksi. Illan pimetessä starttasi
Vaaran Jaska GMC:n kohti Rova-
niemeä.

Sodankylåissä neuvoi sotapoliisi
meidiit lottien kuumalle hemekei-
tolle. Vikajärveltä poikkesimme
me Kemijärvelle menijät omaan
suuntaamme.

TItl

tevään Luirojokeen.
Marraskuun lopulla kaikki alkoi

olla valmista: kämpät pystyssä, tiet
raivattu ja tasattu miesvoimin aina
Luirojoelle asti. Luttojokeen
olimme rakentaneet järeistä hon-
gista ja petäjäpuista mahtavan sil-
lan.joka koeajossa kesti l8 tonnin
traktorin, vaikka pakkasella pitikin
rytinä ja pauketta.

Koko työ meni hukkaan.

Työnjohtaja löi käteen kirjelappu-
sen, jossa sanottiin, että kaikki
19l8ja sitä ennen syntyneet kutsu-
taan heti reserviin. Minä sain teh-
äväkseni vied?i tiedon jokaiselle

kämpälle - ennen pimeän tuloa
oli yritettävä tavata niin monta pc.
rukkaa kuin mahdollista.

Asustelin Raja-Joosepin maa-
kämpiissä - siinä missä Jooseppi
isekin majaili.

I;äksin matkaan ensinnä Luiro'
järvelle päin. Sinne oli matkaa vä-
hän yli 20 kilometriä. Sieltä sain

ensimmäiset miehet liikkeelle.
Paluumatkalla poikkesin kort-

teeripaikkaan keäilemiän omat
kamppeeni. Tarjosin Joosepille
kortteerin luokraa, mutta ämä
tuumasi:

- Vai vielä maksua... kiitosta
vain, kun olet ollut monet viikot
juttukaverina.

EINO LOHELA

Taksikyydillä pi;simme perille
ja majoituimme Tampion Kaisun
pintiin. tavanomaiseen kortteeri-
paikkaan. Illalla kuunneltiin radi-
osta sotauutisia. Jännitävämpiä
olivat kuitenkin silminnäkijöiden
kertomukset ja monenlaiset huhut,
joita kerrottiin "varman piälle".

Kertoivat, etä Alakurtilla oli
sauna lenläny ilmaan. kun vanjat
heittivät ensimmäisen kipollisen
kiukaalle - sinne levisi kylpijöi-
neen kaikkineen. Pioneerit olivat
ehtineet sen niin näppäraisti mii-
noittnr.

Kemijärveä oli pommitettu,
mutta pommit olivat pudonneet

kirkon lähellä olevaan Kuuma-
lampeen, sammakoiden pän me-
noksi.

- Siinä te nyt näetten! uhosi
pirtin ovensuussa istuva toisinajat-
televa. - Venäläinen toveri jättä
naiset ja lapset rauhaan. pommit-

PYSSYTTOMAN MIEHEN

TALV!SOTA
Työvelvollisten rakentajien osuudesta str Kursu KÄY

dankäyntiin ei ole paljoa puhuttu, vielä vä-
hemmän kirjoiteffu.
Heidän panoksensa oli kuitenkin merkittä-
va.
Lapin kairoissa oli heidänkin työllään oma
arktinen leimansa.

IVALO-AKUJÄRVI _ siiä ra-
pia peninkulma iään tullaan Lut-
tojoelle, Raj a -J ooseplr ja susien val-
takuntaan.

Sinne mekin painuimme myc!
håiän syksyllä 1939 sadan ja viiden-
kymmenen miehen voimalla val-
mistelemaan jättiliiismäistä tukki-
savottaa: 3m000 runkoa järeä
sahapuuta piti siirtZiii autoilla Lut-
tojoen uomasta Luirojäweslä läh-

't34



Lottien hernekeitto maistui niin pyssyllisille kuin pyssyttömillekin

kin heittä lampeen. Mutta kapira-
listi ja suojeluskuntalainen tulee
saamaan rökkiinsä!

ENSIMMÄINEN
nrörtaÄÄnÄvs

- Kerätte aluksi piikkilangat
tuolta Pöyliöjärven ja Särkikan-
kaan puolelta isäntien aituuksista,
panette rullille ja vedätte vaikka pa-
jureellä maantien varteen.

Aluepäällikkö saneli ensimmäi-
sen sotakäskyn.

Lähtiväthän ne. isäntien piikki-
langat.

Sitten keny Isonkvlän tanssita-
lolle annettujen ohjeiden mukaan
miestä reilu puolitoistasataa - oli
yli-ja ali-ikäistäja siltä väliltä, sa-

nottiin nostomiehiksi. Kaikilla piti
olla reppu, lisävaatetta, huopa, kir-
ves ja vähän evåstä. Märänpäästä
ei ollut tietoa-

Iltahämärissä ajoi paikalle ar-
meijan autokolonna. joka heitti
meidät Märkäjärvelle. Siellä värjöt-
telimme yön hatarassa seuratalos-
sa.

Aamulla tuli lumipukuinen up
seeri kyselemän tvönjohtoraitoisia
miehiä. Niin tehtiin isä-Eljaksesta
oikein komppanianpällikkö. Hän
oli ollut tukkikämpillä pomona ja

saanut sotakokemustakin vapaus-
sodassa muun muassa Tampereel-
la, jossa oli haavoittunutkin. Myo,
hemmin hän oli yrittän1t puolustaa
yhtiön omaisuutta Sallan savotoil-
la läskikapinan aikana.

Siirryimme kimpsuinemme Hau-
tajärven tien varteen, jossa kävim-
me taloksi muutamiin rakennuk-
siin. Sitten vain kiireellä töihin -vihollinen kolisteli jo Sallan portte-
ja.

Aloimme raivata puolustuslin-
jaa Porttoaavalle. Porukka hajaan-

tui molemmin puolin maantietä ja
aukeaa alkoi syntyä vauhdilla, kun
puolitoistasataa miestä pani kirveet
heilumaan.

ETULINJASSA
Toisena työpäivänä puolilta päivin
alkoi aavan yli hiihdellä satamää-
rin miehiä-

- Kohta sieltä tulee loputkin
meikäläiset, sanoi joku. 

- Paras

olisi teidänkin porukan huonompi-
jalkaisten lähteä nostelemaan -voi pian tulla kiirekin lähtöön...

Minulla oli kaverina muuan
Montonen. Emme pitäneet kiirettä,
sillä meitä kiinnosti katsella. miten
konekivääri pannaan asemaan ja
kuinka tiheän ketjun miehet saavat

aukean reunaan.
Ehdimme nähdä, kuinka aavan

takana ilmestyi näkyviin kuusi pie-

nenlaista panssarivaunua. Tietlä tu-
li iippoja mustanaan - nelijonos-
sa!

Sitten tuli kiire lähtö.
Sotilaat olivat parhaillaan mii-

noittamassa Ruuhijoen siltaa.
Haimme kamppeemme taloista

ja painuimme tielle.
Maantien ura oli täynnä menijää

- miestä ja hevosta ja joku auto-
kin kärkipäässä. Vauhti oli perin
hidas. Ohi ei päässyt.

Ehdimme taivahaa muutaman
kilometrin kohti Salmivaaraa. kun
jostakin takaa kuului huuto:

- Panssarit kolonnassal
Syntyi sanoin kuvaamaton pa-

niikki: ajomiehet huusivat ja kiro-
sivat, hevoset vauhkoontuivat,
kuormia kaatui, aisoja katkeili.

Sitten tulivat tankit.
Ne polkivat alleen kaiken mikä

oli jäänyt tielle ja ampuivat kolon-
nan alkupähän saadakseen tien
tukkoon. +
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Osa ajomiehistä oli älynnyt
käntää hevosensa metsän. Sinne
häipyi myös miehiä, yksitellen ja
parvissa. Vaunut jatkoivat eteen-
päin koko ajan kiivaasti ampuen.
Siinä meni miestä ja hevosta. taisi
ruttaantua jokin autokin.

Vaunuja oli vain kaksija nekin
keveitä. Kun vastassa ei ollut min-
känlaista toduntaa, ehtivät nekin
tehdii kamalaa jälkeä.

Katselimme surkeutta metsän
peitosta. Olimme tarponeet taak-
sepäin noin sadan tai parinsadan
metrin päässä tiestä. Liihellä Sal-

mivaaraa kaikki vaikutti rauhalli-
selta ja uskaltauduimme tielle.

TAAKSEPÄIN
Salmivaaran talot olivat miltei
kauttaaltaan tulessa. Jäin hetkeksi
kuivattelemaan hiesä likomärkä
paitaani. Sitten oli taas lähdettävä,
sillä muu porukka oli mennyt me-
nojaan.

Suuntana oli nyt Kunu.
Matkalla tapasimme kenttäkeit-

tiön, josta riitti meillekin kuumaa
hemekeittoa. Emme olleet moneen
päiväiin saaneet vaninaista ruokaa
ja hemekeitto piristi kummasti.

Jatkoimme kohti Joutsijärveä
pimeiissä pakkasyössä. Marssin pi-
tuudeksi tuli 60 kilometriä.

Kun porukkaa aamulla koot-
tiin, havaittiin sen supistuneen 30

mieheen. Sakki oli hajonnut pans-
sarivaunupaniikissa ja myöhem-
min selvisi, että osa oli nostellut
aina Kemijärvelle asti.

Aamulla sahasimme jiiähän

avannot molemmin puolin siltaa.
Se työ kävi pienelläkin porukalla
äkkiä.

Sitten tulivat taas sotilaat. Ohi
hiihteli Sallan Pataljoona, joka oli
kuulemma luvattu lepoon Måhty-
vaataan. Asemiin jäi jokin Porin
puolen murretta puhuva rehvak-
kaan tuntuinen porukka, joka ker-
toi antaneensa vanjoille kyytiä Pel-

kosenniemellä.

- Nyt tulee kunnon mies joh-
toon, tiesivät porilaiset. - Se ken-
raali Wallenius on kuulemma tu-
lossa ännekin katsomaan.

Pistelimme rivakkaa kävely-
vauhtia Isokyliän, jossa meille oli
varattu kunnollinen talomajoitus.
Iåmmintä ruokaakin tuli kaksi
kertaa päiviissä.

Porukan vahvuus ei kasvanut 30

miehest?i. Puolet meistä pantiin
raivaamaan ja kaivamaan asemia

Isonkylän laitamille ja toinen puoli
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heitettiin autolla Kieskin jängälle

Mäntyvaaran kupeelle tekemän
panssarinestettä.

Kolme tai neljä päivää olimme
kaivaneet esteitä, kun taas alkoi ta-
pahtua.

MÄNTYVAARASSA
TAISTELLAAN
Joku huomasi Mäntyvaaran laella
liiketä.

- Se on kai sitä ruotsalaista il-
matorjuntaporukkaa, jota tänne
on odotettu...

Mutta porukka vaaran laella
vain lisääntyi - oli ukkoa kuin
muurahaista!

Nyt eivät asiat olleet oikein!
Joku lähti juoksuttamaan sanaa

Kieskin taloihin. joissa tiesimme
Sallan Pataljoonan miesten majai-
levan.

Sielläpä syntyi liikettä! Miehet
saivat äkkiä aseet käsiin ja lumipu-
wt ylleen. Sitten johtajat ohjasivat
porukkansa eteenpäin hyökkäyk-
seen.

Kello taisi olla neljän maissa kun
vaaralla rävähti. Sadat aseet lauloi-
vat ja suuliekit lepattivat iltahämä-
rässä. Koko vaaran laki oli yhtenä

tulimerenä. Luodit vinkuivat Kies-
kin jänkliaukeallakin ja meidän piti
suojautua kaivantoon. Siellä piti

klyhötellä pari tuntia ja pois piiiis-
tiin vasta kun taistelun melske al-

koi siirtyä vaaran takarinteelle.

Aamulla muuttui työmaa.

- Tänään ei kaiveta esteiä,
vaan menette vaaralle hautaamaan

kaatuneet vihollissotilaat.
Olimme lähdössä, kun lähim-

måistä teltasta tuli ulos mies ja sanoi
hiljaisesti:

- Minulla olisi sinulle ikävä uu-
tinen. Veljesi Vriinö kaatui eilen
kun hyökättiin vaaralle - eteni

ryhmänsä kärjessä kohti vanjan
kookooasemaa ja heitti sinne kiisi-
kranaatin. Sitten sen montun poh-
jalla henkitoreissaan makaava vi-
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Sallan Pataljoonan miehet ovat menneet asemiin Joutsijärvellä

Työvelvollisia kämpässään jatkosodan aikana



Buotsalaiset vapaaehloiset ovat tulleet avuksi

hollinen laukaisi kir'äärinsä ja luoti
osui suoraan svdämeen...

K:ivin katsomassa veljeni ku<>

linpaikan ja näin siellä kohmettu-
neen vihollisen. Sen päir'än töistä ei

tullut mitään.
Joulun tienoilla alkoi poruk-

kaan palailla panssari'uaunukaha-

kassa hävinneirä miehiä - kämp-
pään tuli kaksi ikäänt1n).ttä kave-
da, fkrut«lo ja .lLikelrl

Kenoivat painuneensa liian
etäälle metsään. Kun he sittcn
kuuden miehen porukalla pvrkivät
tielle Salmivaaran ja Kursun välillä
olikin paikalla vierasta väkeä.

Miehet painuivat takaisin korpeen
ja osuivat satturlalta Pahkakurn-
mun erämaataloihin. joissa lepäsi-

vät, saunoivat ja lö1sirät ruokaa-
kin. Sieltä ukot jatkoivat vanhaa
talvitien pohjaa Kalkiaisjoen lat-
voille tukkikämpille ja sieltä mo-
nen mutkan kautta Kemijänelle.

AMMATTIMAISESTI
Tammikuun puolivälin seuduilla
saimme uuden pomon. vääpeli ja

rakennusmestan lrhtosot Isäni
siirtyi yhtiön työmaalle. Saman

tien muutimme Salmijärvelle.
Saimme asunnoksemme pahvi-

teltat. Aloimme kiivaasti rakentaa
puolustusasemaa. Pesäkkeet teh-
tiin nyt oikein piirustusten mu-
kaan. salvettiin puista seinät ja kor-
sujen katot tehtiin paksuista petii
.jistä. havuista, kivistä ja maasta.

Minun työni oli laturin ja rr.jonrie-

hcn homma.
Alokkinani oli turnrnanrarrtius

ori, joka erotti jo kaukaa auton
äänen lentokoncen äänestä. Vii-

memainitun kuullessaan se meni
puun alle ja painui polvilleen. Jos

se ei ollut valjaissa heittäytyi se

kyljelleen ja rojotti siinä korviaan-
kaan liikauttamatta.

Asemat valmistuivat hyvää
vauhlia. Majoituskin parani, kun
pääsimme asumaan puolivalmii-
seen korsuun.

Sitten tulivat ruotsalaiset vapaa-
ehtoiset. Heihin tutustuttiin nope-
asti. sillä .joukossa oli paljon suo-
mea puhuvia. Parastl oli. cttä päii-
simme osallisiksi ruotsalaisten
rnahtavista sapuskoista. Svömincn
oli nyt l,lenpalttista - oli kahvia.
sokeria. kuakaota. suklalrtlr, v.ritrr.
vehnälauho.ja. makkaraa ja lihasiii-
lykkeitä. Ruotsalaisten vaatetuskin
oli meikäläisiin verrattuna nruh-
kea: oli ralkoista karvallkkia. pit-
kää ia puolipitkää lumivalkoista
turkkia, maastokenk:iä ja muuta.
Meiltä svenskit kyselivät kovasti
sotakokemuksia. mutta eihän mei-
dän urotöissämme ollut paljon ke-
humista-

Ruotsalaisilla oli kokemattr>
nrurrdest:r .johtuvia tuntuvia tlppi-
oita. pataljoon:rr.r komentajakin
kaatui.

Maaliskuun kolmastoista .jiii
mieleen. Tvkist(ituli oli aamusta
alkaen kiivasta - kaikki putket
lar.rloivat niin että maa tuntui hal-
keavan. Pr.rolen päivän tienoilla tuli
sitten likkiii tärsi hil.iiristrrrs.ia rrrot-
salaiset kertoivat. että on raulla.

Salmivaaran kupeella sitten.juh-
littiin rauhaa väkevällä Gevalia-
kahvilla,.johon raulran kunniaksi
saatiin sekaan tippa vieliikin viike-

trvampita
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lehtesi

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

vuosikerrat
YahYassa
kansiossa
Titmän Lehden he.ztomuhtet r-tvat tc' tL v«nbhaa.
t-uottavaa", ja n.LLde-n patiln on hiinntt.ttavaa
pa.Lata a.ina. uudeL!-e-en. Kqn.La tai.ttel-i-
Lzhde-n v uLtaanycL vail-t-a oleva dob-umenttL-
air,ei:to hctnnatt«a" säil91ttää mqö.t ,se-n
lri.r t,' I i.a( ( i-\cn rt11,6'11 1,116rhIt,

afuz.rZnzq"**
Ptr. r..t .\c(t {c'llt'ri
Vti(uutn«r'ttr .'r',
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 ml</2 kpl,
'16,50 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.
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TI1AUSKORTTI
VUOSIlGRTAIGilSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 9. 1984 saakka.



SULO LEPISTö

KAHDESKYMMENESTOINEN
päivä helmikuuta 1940 vaihtui pi-
meäksi iltayöksi.

Kontiomäen rautatieasemalla
työluorossa olevat rautatieläiset,
ilmavalvonta ja radankorjaus-
komppanian miehet tunsivat hel-
potusta: pimeyden turvin voitaisiin
liikkua ja työskennellä.

Koko edetlispäivän valoisa aika
olikin ollut melkein jatkuvaa ilma-
vaaraa, hälytystä ja pommitusta.
Vihollinen oli kyllä käynyt pom-
mittamassa öisinkin. mutta ei niin
säännöllisesti kuin päivisin ja yölli-
nen pommitus oli epätarkempaa.
Nykin oli odotettavissa vihollisen
vierailuja ainakin aamuyöllä heti
kun kuu nousisi.

POMMARIT
TULEVAT
Niinpäs kävikin: kello kahden-
kymmenenkolmen aikoihin alkoi
idän suunnalta kuulua voimakasta
lentokoneiden moottoreiden pau-
hua.

Annettiin häl1tys, työt keskey-

tettiin, hakeuduttiin suojaan.
lrntokoneiden armaada tuli.

Ny ne olivat jo kohdalla. Pommi-
tus alkaisi pian. Tulisiko kohti?Jo-
kainen pelkäsi suojapaikassaan.

Mitä nyt?
Ne eivät pommittaneetkaan rau-

tatieaseman tienoita vaan lensivät
ylitse. Ne menevät pommittamaan
Kajaanin kaupunkia!

Ei sittenkään.
Kohta alkoi kuitenkin kuulua jo

tutuksi tullutta pommien jyskettä
jostakin kauempaa.

Vihollinen ei ollutkaan löytänlt
ratapihaa, kiitos tehokkaan pi-
mennyksen. Pommit menivät met-
sään ! Siellähän ei asu ketään, sinne

sopii.
Vartiokomennuskunnasta lähti

kuitenkin partio ottamaan selvää

minne pommitus oli tällä kerralla
osunut.

KYLÄSSÄ OLI
RAUHALLISTA
Pienessä Kajaanin-Oulun maan-
tien varressa sijaitsevassa mökissä
oli illalla käyy nukkumaan levolli-
sella ja luottavaisella mielellä. Kon-
tiomäen aseman tienoita pommi-
tettiin päivittäin ja öisinkin, mutta
änne kolmen ja puolen kilometrin
päähän ei ollut tullut yhtään pom-
mia. Miksi tänne siis tulisi nytkään?
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TYTTO
Ei täällä ollut mitään tärkeitä soti-
laallisia kohteita.

Niin ainakin uskoi perheenäiti
Hikla Mörönen Hän oli lukenut
ahkerasti raamattuaan ja rukoillut
varjelusta rintamalla olevalle mie-
helleen Ka I I e Mö t t ö s e I I e sekä lapsil-
leen lr.jalle, Alpolle ja Airille. Sa-
maan rukoukseen hän sulki van-
han isänsä sekä itsensäkin. Isä oli
tullut kotoansa Mäkelästä tänne
turvallisempaan pai kkaan pommi-
tuksia pakoon. Olihan mies, vaik-
ka vanhakin, turvana t).ttärellensä
sekä tämän alaikäisille lapsille.

Isä nukkui toisessa sängyssä Al-
pon kanssa. Molemmat tytöt ha-
keutuivat äidin viereen nukku-
maan. Sängyssä oli hieman ahdas-
ta, mutta niin lämminlä ja turvallis-
ta. Äiti oli neuvonut jokaista
lastansa laittamaan sukat jalkaan-
sa. Hän pelkiisi mökin olevan kyl-

män kun lämmitys oli jänyt huo.
noksi. Ei saanut lämmittiiii päiväl-
lä, vihollinen olisi huomannut sa-

vun. Näin oli neuvottu.
Nukkumaan olivat käyneet

myöskin kaikki Koivikon mökin
lähinaapuritkin. Valot eivät tuik-
kineet mistään eikä keäiin näkynyt
liikkeellä talojen tienoilla.

HIRVEÄ HERÄTYS
Nukkujat saivat hirmuisen herä-
tyksen: kymmenet lentokoneista
pudotetut pommit alkoivat råijäh-
dellä talojen lähistöllä. Aho, Haka-
la, Tolola ja Uutela -nimisistä ta-
loista ei uskallettu tulla ulos kat-
somaan. Oman kodin turva tuntui
sittenkin varmemmalta kuin olo
paljaan taivaan alla pimeässä yössä

puolipukeissa. Pakoon juoksu olisi
kuitenkin turhaa...

Kussakin talossa olivat kotona
vain perheenäidit ja alaikäiset lap
set.

Sitten pommitus loppui ja len-

tokoneet hiiipyivät pois.

Uutelassa valvottiin. Pelåisty-

neenä kuunneltiin, vieläkö kuuluu
lentokoneiden åiäntii. Jatkuuko
pommitus?

Emänä sytytti öljylampun. Va-
lossa ei olisi niin peloittavaa. He-
ränneet lapset rauhoittuivat nuk-
kumaan. Hiljaisuus oli rikkoon-
tumaton.

Äkkiä emäntii luuli kuulleensa
vii2irin.

Ei siuenkän: ulkoovea yritet-
tiin avata. Hiljainen lapsen nyyh-
kytys kuului samalla oven takaa.

Emän3ä avasi oven. Sisiiiin astui
liihinaapurin nuorin, vasta kuusi-
vuotias Airi-tyttö. Hän oli hyvin
pienikaswinen, monet luulivatkin
häntä pari vuotta nuoremmaksi.

- Misä sinä tulet?

- Tuolta rankakasasta.

- Yksinåisikö sinä tulet? Missii
sinun äitisi on?

Emännällä olisi ollut kysymyk-
siä vaikka kuinka paljon.

- Yksin minä tulin. Äiti lähti
kauppaan.

- Mitenkä sinä osasit tulla? Siel-

liihän on pimeä.

- Ihan hyvin minä osasin, siellä
on ihan valoisaa, Airi selitti.

- Eikö sinua paleltanut?

- Ei-sielläon ihan lämminä.

- Nukkumaanko Ukki, Alpo
ja I{a jäivät?

- En minä tiedä, ei niitä näky-
nyt missään. Mihinkä lienevät
menneet...

Uutelan emiinfä katseli ihmeis-
sään naapurin nuorinta tyttöä.
Tämä puheli kummallisia. Tytön
kasvoissa oli jotakin nokea tai mul-
taa. Iltapesu on tainnut unohtua.
Lieneekö unet tulleet kesken leik-
kien? Nyt Airi ryttönen näytti niin
uniselta, etä emänlä arveli hänen

heränneen unestaan pommien jys-

keeseen ja kun äti ei ollutkaan vie-

ressä, lähteneen etsimiän äitiä.

Emänt?i lohdutteli vierastaan:

- Ätahan itke, kyllä äiti pian
tulee. Rupeahan nukkumaan tuo'
hon sänkyyn. minä herään sitten
kun äiti tulee. Nythän on vielä yö.

MlTÄ ON
TAPAHTUNUT?
Emäntä peitteli yöllisen vieraansa
siinkyyn todeten samalla, etä ämä
oli laittanut sukat jalkaansa, mutta
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ei kenkiäeikä myöskään minkän-
laista pällysvaatetta. Ihme kun
tarkeni - ulkohanan on ainakin
kolmekymmenä astetta pakkasta.

Nukkukoon ressukka tuossa. Mi-
tenkähän lienee tytön vanha herk-
käuninen ukkikin nukkunut niin
sikeåisti ettei ole herännyt tytön lii-
kehdintii,iin?

Pitkåänpä Hildalla meneekin
kauppareissulla. Kun Kontiomäen
pommitukset alkoivat pidettiin
myymälät avoinna vain pimeän ai-
kana. Kauppiaiden ja asiakkaiden
oli mukauduttava tiihän järjeste-

lyyn. Uutelan emänlå tieti ämän,
senwoksi hän uskoi naapurin Hil-
dan todella lähteneen kauppaan.

lhmetyti ainoastaan hänen vii-
pymisensä. Nythän on kohta puo-
liyö. Odottelenpahan. Kyllä Hilda
kertoo palattuansa miksi on viipy-
ny. Kuulenpahan samalla muita-
kin uutisia. Asemallahan on voinut
sattua vaikka mitii...

Kontiomäen asemalta lähetetty
partio tuli Kajaanin-Oulun
maantielle. Matkalla he eivät olleet
nähneet uusia pommikuoppia. Nyt

tällä maantien kahden puolen he

näkivät peltoaukeamalla lukuisia
pommien kraatereita.

Kuu alkoi valaista. Kaikki
maantien varsitalot näyttivät ole-
van ehyitä.

Partion mukana oli joku paik-
kakuntalainen, joka tiesi talot ni-
meltä:

- Tuossa on Tolola, tuo on
Aho ja tuo on Uutela. Hakala ei

tähän näy, eikä myöskiän Koivik-
ko. se on tuolla metsikön takana...

Käyiin luorotellen jokaisessa

talossa. Asunnoissa oltiin valveilla.
Kenellekän ei ollut sattunut mi-
ään vahinkoa. Hakalastakin tuli
joku, joka ilmoitti, euei sielläkåän

ollut mitään hätä, vaikka lähelle

oli kyllä tullut.
Vielä oli Koivikko kåymätä.

Mökki ei näkynyt maantielle. Par-
tionjohtaja oli kuitenkin sitä miel-
ä, etä pitä käydä katsomassa
kuinka lähelle mökkiä ovat osu-
neet. Kapeata lumeen tallattua
polkua pitkin lähti muutama mies

käymän tåissäkin mökissä. Toiset
jävät seisoskelemaan maantielle ja

Siinä on joskus ollut ihmisasunto,
llmapommi on iskenyt

Rautatiet olivat tärkeä
pommituskohde

ihmettelemän, mitä pommittami-
sen arvoista vihollinen oli nähnyt
t;i;illä näin syrjäsessä paikassa.

Erehtyivätkö pommittajat luule-
maan hämäriissä pitkulaista pelto
aukeamaa Kontiomäen ratapihak-
si?

MISSÄ ON MöKKI?
Jonossa etenevät miehet alkoivat
ihmetellä.

Merkillistä!
Miksi lepikon, koivikon ja muu-

taman tuuhean kuusen muodos-
taman metsikön takaa ei alkanut
näkyä rakennusta, vaikka opas oli
sanonut tiiållä olevan punaiseksi

maalatun mökin? Matkaakaan ei

piänyt olla kuin parisataa metriä.

Pian miehet sittenkin löysivät et-

simänså. He pysåihtyivät tyrmisty-
neinä ja epäuskoisina. Edessä oli
näky, jonka he tulisivat muista-
maan koko loppuikänsä.

Paikalla, missä oli ollut ihmisen
rakentama hirsinen asuinraken-
nus, ei nyt ollut miti:in. Rakennuk-
seen oli tullut fäysosuma. Mökki
oli hajonnut kivijalkaansa myöten

ympäristdön pieniksi hirrenpätkik-
si ja muuksi roinaksi.

Uunin ja salupiipun kohdalla
oli vain matala kivikasa. Mökin ka-
lusteena olleet vähäiset huonekalut
olivat nekin pirstoutuneet.

Kuunvalossa kaikki näytti aa-
vemaiselta.

Miehet lähestlvät askel aske-

leelta. Onkohan mökissä ollut
asukkaita? Jos niin kuinka monta?

Yksi miehisä huomasi pirstalei-
den seasta ihmisenhahmon:

- On äiillä ainakin yksi ruu-
mis...

Haettiin toisetkin partion miehet
paikalle. Löydettiin vielä kolme
ruumista. Kukaan ei tiennyt etsiä

useampia. Mikåiän ei todistanut, et-
tä yksi puuttui.

Päivällä tulivat viranomaiset
tutkimaan mökin jätteiä. Naapu-
ritalosta Uutelasta saatiin tie*iii
yhden lapen pelastuneen hengissä
ja vahingoittumattomana.

IKUINEN ARVOITUS
Ikuiseksi arvoitukseksi jiiänee,

kuinka Airi-tyttönen pelastui. Hän
ei itse osaa asiaa vieläkiän selittä.
Hän muistaa ainoastaan sen kuin-
ka hän heriisi jossakin ulkona. Jo-
kin puristi tai painoi häntä, tuntui
kuin olisi tukehtunut.

Ätiä ei näkynyt missän. Ei nä-

kynyt kotiakaan. Missä lienevät
Ukki, Irja ja Alpokin olleet...

Ympärillä oli vain mustaa ja li-
kaista. Oli kylmä, mutta ei palelta-

nut.
Pienen harhailun jälkeen Airi

löysi naapuriin johtavan suksenla-

dun. Sitä pitkin hän lähti kävele-

mään. Matkan varrella oli mustana

ammottavia pelottavan näköisiä
kuoppia.

Airi oli kuullut puhuttavan
pommikuopista. Nuo ovat niitii
varmaankin. Miten ne olivat ilmes-

tyneet ähän - sitii hän ei tiennyt.
Ei niiti vielä eilen päivällä ollut...

Pian oli tyttönen naapurin oven

takana.
Mutta Heikki Klemeld, 80, ei ol-

lut påiiissyt pommeja pakoon. Ei-
vät olleet auttaneet Hilda Mött&
sen, 37, rukoukset omasta eikä

toisten puolesta. Mökin vilkkaat ja
elämänhaluiset lapset - Irja l2 ja

Alpo l0 - olivat hekin menetfå-

neet nuoren elämänsä julmalle so.

dalle, josta heillä ei ollut täyttä kiisi-
tystii.

Airi-tyttönen sai elämänikuisen

lempinimen "Pomminkestiivä". tr
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VELI ARRELA

"Tuhkosto
nousi Loppi"
Toimittaessani otsikon mainitsemaa teos-
ta*; Lapin jälleenrakennuksen vaiheista jou-
duin lukemaan kirjoitukset useaan kertaan.
Artikkeleista selviävät ne lappilaisten aja-
tukset ja asenteet, jotka loivat henkisen pe-
rustan jättiläistyölle.
Kirjoitelmissa riittäisi aineksia tutkimustöi-
tä ia opinnäytteitäkin varten.

NÄIN hppilaiset kertovat.
Veikko Pekkala ktujoittaa: "Kyl-

lä se oli kauheaa hommaa tämä
jatkuva rakentaminen ja mitenkä
sitii jaksoi. Yötä päiviä silloin ra-
kennettiin ja sen lisäksi tee vielä
kaikki maataloustyötkin kenellä
niitä oli ja niitähän oli silloin. Oli-
han kesäisin valoisaa sekä lämmin-
tä rakentaa ja se joka on tämän
kaiken nähny.t, itse kokenut ja ä-
net kuullut, ei milloinkaan tule tätä
unohtamaan-

Silloin rakennettiin kilpaa äiillä
lnarissa kesäyön auringon kierron
kanssa, sillä kesäöisin ei kai nukut-
tu missään. Kuului niin monenlais-
ta kilkutusta, kalkutusta ja sirkke-
lin iäntä, niin monilla olivat sa-

manlaiset rakennustyöt meneil-
liiiin."

Sylvi Karvonen muistelee: "Ko
valla työllä ja suomalaisella sisulla
nousi elämä siitäkin kuopasta. Se

oli työtä worotta. Varsinkaan
miehillä ei vapaa-aikoja ollut. Vii-
kot menivät vieraan töissäja kaikki
muu aika sunnuntaipiiiviä, iltoja ja
öitäkin myöten rakennuksilla te-

kemässä asuinsijaa perheelle. Jokai-
nen kynnelle kykenevä osallistui
uuden elämän pystyyn saattami-

*)

Veli Arrela (toim): Tuhkasta
nousi Lappi, I apin jälleenra-
kentamista sanoin ja kuvin,
Lapin maakuntaliitto ry., Kemi
1983, 387 suurikokoista sivua,
nmsaasti valokuvia.

140

seen työskentelemällä §§jen ja
voimien mukaan ja monet yli fyy-
sisten voimavarojenkin.

Ja tiissä ollaan: on sfikövalot,
ruokia säilytetiän pakasteissa, ve-

det tulevat ja menevät kantamatta
ja kaikki mitä tarvitsee - 

ja mitä ei

tarvitsekaan - on käden ojennuk-
sen piiiissä.

N1t vanhoina ja raihnaisina
saadaan uusille sukupolville selitel-
lä. mikä oli karbidilamppu. ja
muistella aikaa kun aika kului yk-
sinkertaisempien elinehtojen äy-
låmiseen ja kun ny§isten miät-
tömien asioiden toteutuminen vei
yöunet kun piti ratkaista. miten sen

saisi aikaan. Ei silloin osannut
unissaankaan kuvitella, ettii vielä
tullaan näkemän nän ihana aika,
kuin meillä änä piiiviinä maas-
samme ja lapissa on."

Mirjami bhto toteaa ki{oituk-
sensa pätteeksi: "Sinä talvena
meillä ei ollut vesijohtoa, ei siihköä,
monet kaivoistakin oli myrkytetty,
mutta meillä oli voimakas halu
saada kotipaikkakuntamme tuh-
kasta nousemaan entistä ehompa-
na, rakentaa se tuleville asuttavak-
si, niin ettei sukupolvien ketju, niiil-
lä kairoilla asunut ja ikimuistoisista
ajoista elänyt, katkeaisi. Lyötyinä,
haavoitettuina, repaleisina ja ontu-
vina me nostimme asuin§lämme
kuin feenikslinnun maan tomusta.
Ja katso nyt tänä päiviinä l-appi-
amme: ylväs se on, kelpaa siinä ih-
misen asua."

Pauli Pahtaja päÄttätÄ vainosa-
vuisen juttunsa: "Kun reissumie-

hen silmin nän jälkikäteen katselee

noitten vaikeitten vuosien koke-
muksia, kunnioitus t-apin ihmistii
kohtaan yhä lisääntyy. Mikåiiin ei

tuntunut häntä masentavan, kun
h,in oli pii.iissyt rakentamaan

uudelleen omaa elämä.iinsä ja
omaa kotiseutuaan, kun katkerat
sotavuodet olivat ohise. Peräänan-
tamattomuus, ystäviillinen avuliai-
suus ja rento huumori henkisinä
eväinän lienevät paljolti auttaneet
kairan ihmistii valtavassa urakas-
saan."

Kittiläliiinen emänlä llta Kivi-
lahti toteaa järkyttävän kuvauk-
sensa pätteeksi: "Oli liihelläjoulua
kun lankut laitoimme pirtin lattial-
le höylämänöminä, etä voisimme
muuttaa saunasta pois jouluksi.

Joka toive sitten toteutuikin. Olin
maailman onnellisin ihminen, kun
sain kantaa lapseni pirttiin, vaik-
kakin keskeneräiseen. Muutäa
isompaan ja lämpimämpii?in huo
neeseen."

Elvi Tarvasmöki kertoo elämiistä
kylmällä tilalla: "L,ehmä sai en-

simmäiseksi navetakseen lauta-
kopperon, joka oli ollut rakennus-
aikana kaluvajana ja johon se juuri
ja juuri mahtui. Lypeäessä piti lyp
syjakkaran kaksi jalkaa olla oven
ulkopuolella, että sopi lypsämiiiin.

Sitten oli vain suo, kuokka ja
lapio. Alkoi kova pellon raivaus.
Kantoja ja kiviä oli pihallakin, ne

tosin saivat jädä toistaiseksi sii-

hen, koska heinä- ja perunamaata

oli yriteträvä saada kuokan ja la-
pion avulla. Kyllä siinä isä sai hiki-

pisaran jos toisenkin vuodattaa,
mutta niinpä talveen mennessä oli
perunamaa kuokittu ja pitkä sarka
peltomaatakin.

Perhekin lisiäntyi yhdellä tyttii-
rellä ja maksoi tilaa, sillä sellainen-
kin ehto oli papereissa, että syn§vä
lapsi maksoi vuoden maksuerät.
Niiin jatkui elämä."

Anni Jokinen Kemijärvelä piiät-
tää omat kokemuksensa seuraa-

vaan toteamukseen: "Ken näki sil-
loisen lapin hävityksen ja oli mu-
kana jälleenrakentamassa tieä2i
sen sitkeyden, mikä sen aikaisissa
ihmisissä oli kaiken puutteen, kyl-
män ja autiuden keskellä. Ehkäpä
juuri siksi en omalla l<sfirlallani
voisi ajatella muuttoa etelän. Ku-
ka tlinne juurtuu se änne jiä 

-
niin kuin tunturikataja, joka siirret-
tynä paljakan påält?i ei juumr vah-
vaan multaan!"

Opettaja Kaarle Rantamtien s-
nat saatekirjeessiiiin voirleen ottaa
kaiken edelläolevan yhteenvedok-

si. Niiin hiin kirjoittaa: "Sanotaan,
etä yhtii Uirkdiä kuin muistami-
nen on mytis unohtaminen. Mutta
ämåin ki{an sisätö kertoo omin
silmin ja korvin ajasta, jolloin koko
kansakunta ja erikoisesti tappi oli
kuolemantuskassa. Mutta se sai

kokea my<is työn ja tuskan kirkas-
taman ylösnousemuksen! Toivo-
kaamme, että jiilkipolvet näitä ko-
ruttomia kertomukia lukiessaan

tajuaisivat, mist?i todella oli kysy-
mys ja mihin se meitä velvoittaa."
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Kiriallisuutta
MAINIO JOUKKO.
OSASTON
HISTORIA
Vilho Tervasmiiki: Aaveryk-
mentti kolmella kannaksella,
JR 5:n tie jatkosodassa l94l

-44, WSOY, Ponoo 1983,
391 sivua, valokuvia ja kart-
tapiirroksia.
Eversti, tohtori Tervasmäki,
JR 5:n komppanianpiiällikkö,
on pätevän avustajakuntansa
tukemana koonnut reippaan
varusmiesrykmentin sotatieltii
kaiken tiedon, minkäsaa yksiin
kansiin mahtumaan.

Kunkin vaiheen osalta on
annettu yleiskuva koko sodan
senhetkisestii vaiheesta ja ope-
raatiosta, johon rykmentin
toiminta liittyy, kerrottu tar-
koin rykmentin taistelun kulku
ja vielä elävöitetry sitii yksiniii-
sen taistelijan henkilökohtai-
silla muisteluilla. Hyvät kartat
ja taulukot selvenlävät ja ha-
vainnollistavat kerrontaa. Niiin
on syntynyt tavanomaista
joukko-osaston historiankirjaa
korkeatasoisempi teos, joka on
samalla suppea yleiskuva koko
sodasta. Kunniantekona ryk-
mentin sotur€ille on kirjaan
sisiillytetty kaikkien sen riveissä
taistelleiden miesten nimet.

Huomio kiintyy - 
jiilleen

kerran! - jalkaväen taistelijoi-
den valintaan. JR 5:n kolman-
neksi pataljoonaksi sijoitettiin
sodan loppuvaiheessa krimi-
naalivangeista koottu joukko,
entinen "Pärmin Pataljoona".
Se ei kovissa paikoissa kestii-
nyt, vaan rykmentti joutui
käymåiiin raskaimmat taiste-
lunsa kahdella pataljoonalla.
Olisikohan jokin muu tehävä
kuin rintamavastuu sopinut pa-
remmin niiille vankiloista tul-
leille vapaaehtoisille?

Ammattimiehen työtä oleva
teos kelpaa esimerkiksi muille-

kin joukko-osastojen historia-
teoksille. Kaikille sotahistori-
asta kiinnostuneille ki{a antaa
erinomaisen kuvan erän jal-
kaväkirykmentin vaiheista jat-
kosodan kovimmissa paikoissa
Karjalan kannaksella, Syvärin
suunnalla, Maaselässä ja
jälleen Kannaksella. E.

.lÄnxrrrÄvÄ
VALTIOMIES-
KOHTALO
Sakari Virtkunen: Kallio, ta-
lonpoika§residentti, Otava,
Keuruu 1983,291 sivua, valo
kwia.
Kyösti Kallio on erås Suomen
historian traagisia henkilöhah-
moja: varakas talonpoika, wo-
sisadan vaihteen idealisti, nuo-
risoseuramies, runonlausuja ja
seuranäytelmien esittiijä, josta
tuli poliitikko. Sätyvaltiopiii-
villä, senaatissa, eduskunnassa
ja valtioneuvostossa hän edusti
talonpojan asiaa ja valtakun-
nan sisäislä kehittiimistii. Sitten
sattui koko perhettii jiirkyttiivä
tapahtuma: Kalliosta tuli vas-
ten tahtoaan ja perheen mur-
heeksi tasavallan presidentti
vaiheessa, jossa olisi tarvittu en-
nen muuta ulkopoliittisia tie-
toja ja kykyjä. Tämä ala oli kui-
tenkin Kalliolle sisäpolitiikkaa
vieraampi, mikä tosiasia johti
tunnollisen valtionpämiehen
moniin vaikeuksiin.

Lopuksi fyysinen kunto
petti, valta luisui toisille ja
traaginen kuolema pätti val-
tiomiesuran.

Tasavallan presidentit -sar-
jan neljiis osa on yhtii kiin-
nostava kuin edellisetkin. Kir-
jailija valottaa tunnetulla rai-
dollaan niin intiimiä perhe+lä-
mä ja itsenäisen Suomen arki-
päiviiä kuin talvisodan jänni-
tysnäytelmäkin. Teos on ar-
vokas lisä maamme lähihistori-
aan. E.

KIINTOISAA
TIETOA
Veli Virkkrmen: Stalinin urut,
Amerikan sota-apu Neuvosto
liitolh, Alea-Kirja, 1983.

Kirjoittaja on iäliinsi -kau-
pan tuntija. Kirjassaan hiin ker-
too, kuinka USA jo l92Glu-

vulta lähtien tuki Neuvostolii-
ton taloudellista kehitystii
pääoman ja tieto-taidon avulla.
Toiminta katkesi Suomen tal-
visodan ajaksi, muttajatkui sen
jiilkeen entisä tehokkaampana
Neuvostoliiton ollessa lopulta
ainoa Hitleriä vastaan taiste-
leva suurvalta Ranskan luhis-
tuttua ja Englannin vetäy-
dyttyä saarelleen. Stalinia oli
autettava tehokkaasti, jotta
Puna-armeija ei luhistuisi nii-
den kahden tai kolmen woden
aikana, jotka kuluivat toisen
rintaman valmisteluihin.

Ja apua tuli: yli 400.000
moottoriajoneuvoa, 7.000
panssarivaunua, 14.000 lento-
konetta ja suunnaton märä
kulutusmateriaalia - esimer-
kiksi 15.000.000 saapasparia!
Saksalaisen tutkimuksen mu-
kaan Stalin pystyi tiimän mate-
riaalin turvin perustamaan 60
jalkaväki- ja 20 panssaridivisi-
oonaa. Suomalaisia kiinnos-
tanee, ettii noin neljännes mate-
riaalista tuli Murmanskin
kautta saksalais---suomalaisen
rintaman editse.

Viihän hyppelehtivällä tyylil-
lä tehtv tutkimus - mukana
,urn -*rru §ostakovit§ sin-
fonioineen! - on kiintoisa.
Painovirheitii on paljonlaisesti.

S.

RENTOA TARINAA
Mauri Sariola: Viimelset ritarit
Gurnmenrs, Jyvåiskylä 19t3,
206 sivua, valokwia.
Sariola se osaa sen tarinan iske-
misen taidon! Tällä kertaa hiin
on tehnyt juttua paristakym-
menesfä jo veteraanin iän saa-
vuttaneesta tai edesmenneesä
Mannerheim-ristin ritarista,
joukossa muun muassa Y{ö
Keinonen, Mikko Pöllä, Wolf
H. Halsti, Yrjö Kilpinen, Eino
Luukkanen, Armas-Eino Mar-
tola, Eino Penttilä, Joppe Hyn-
ninen, Mikko Anttonen, [rn-
nart Oesch, Ahti Vuorensola ja
HansOlov von Essen. Tällä
kertaa kirjailija ei lähesty heitii
niinkiiiin sotasankareina kuin
tavallisina raadollisina ihmisinä

- hyvine ja huonoine puo-
lineen, virheineen kaikkineen.
Usean kohdalla valotetaan so.
dan jälkeisiä kohtaloita, jotka
monen osalta ovat traagisia.

Hyvän jutunkertojan tapaan
Sariola osaa värittiiii tarinansa
niin etlå tosiasiat eivät taida
aina tulla kirjatuiksi aivan mil-
lilleen - niiin esimerkilsi Yrjö
Keinosen eroon liittyvien kysy-
mysten osalta. Tämä ei ym-
märtiiviiisä lukijaa håiiritse.

Kiintoisa kirja, joka pyrkii
ennen muuta kuvaamaan kah-
ta asia: millainen menestyvä so-
tilas oli ihmisenä ja mitii hä-
nestä sitten tuli. E.

JÄMERÄiI
KERRONTAA
Leevi MiLtola: Rajakylät pa-
loivat, Karislo, Hämeenlinna
1983, 256 sivua.
kevi Mikkola, tunnettu lappi-
lainen kynämies, voitti vuonna
1977 lehtemme kirjoituskilpai-
lun yleisen sa{an. Muulloinkin
hån on awstanut lehteämme
erinomaisilla artikkeleillaan.
Ny ilmestyneeseen kirjaan on
monien aikaisemmin ilmesty-
neiden muisteloiden pohjalle
koottu uutta asiaa ja raken-
nettu palasista yhtenäinen ko-
konaisuus.

Mikkola kertoo, miten Sal-
lan raja§lät kokivat talviso-
dan. Se sisiiltiiii muistitietoa us-
komattomista tapahtumista,
jotka kertovat rajan pinnan ih-
misten rohkeudesta, piiättiiväi-
syydestii ja sitkeydestii
kuinka Hautalan Jussi haki
suuren perheensä poroilla vi-
hollisen valtaamasta ja vartioi-
masta kylåistii, kuinka Jokiran-
nan Topi yritti vaikeasti haa-
voittuneena vihollisen selus-
tasta omalle puolelle ajamalla
venäläisten panssarivaunulla

-ja monta muuta tositarinaa.
Se kertoo myös teoistaan kuu-
lun Sallan Pataljoonan
Erillinen Pataljoona l7:n -miesten taisteluista kotiseudul-
laan, muun mu:§sa nimikuu-
lussa Mäntyvaarassa, jossa pa-
taljoona tuhosi 300 vihollista.
Toisena teemana seurataan
Sallan evakkojen vaiheita nuo
ren pojan - kirjoittajan? -näkökulmasta.

Koruttomasti, taitavasti ja
vankalla paikallisvärillä kirjoi-
tettu tosi muistelmateos, joka
voimassaan ylittiiä useimmat
kaupallisetsotaromaanit. E.
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TIr,l oukko helsinkiläisiä nuoria

- nimet ovat kirjeen alla -kirjoittaa toimitukselle näin:
"Niinsanottu rauhanliike ä?illä
Suomessa on osoittautunut
täydellis€ksi pettymykseksi.
Nythän tiedetään, millaista on
'puolueeton rauhantyö'! Olem-
me osallistuneet ns. rauhan-
marsseihin ja todenneet rau-'
hanliikkeen olevan äärivasem-
miston kiisissä. Emme hyväksy
minkän valtion ydinaseita,
emme myöskän niiä ohjuk-
sia, joita Neuvostoliitto jatku-
vasti asentaa'liittolaistensa'
maaperälle."

Niinhän se tahtoo olla sen
rauhan puolustamisen kanssa.
Tärkeä asia on luiskahtanut te-
kosyyksi ulko. ja sisäpoliittiselle
propagandalle.

o

nto Salmela, osoite
Miekkiö 2, 15100 Iahti, pu-
helin 918-84328, pytää tapa-
turma-asiassa apua aseveljilä.

Kuka näki helmikuun lopul-
la 1940 lappeenrannan lähellä,
kuinka sotilaita läynnä oleva
auto törmäsi toisen kuorma-
auton periän, jolloin Salmela,
silloin l&vuotias linnoitustyG
liiinen, putosi törmiinneen au-
ton konepellille ja katkaisi kä-
tensä? Tarvittaisiin silminnäki-
jän lausunto.

o
a!\
LJiviilipalvelukseen pyrki-
vien m*irä pienenee, kertoo
Pääesikunta. Eettisen vakau-
muksen perusteella siviili- tai
aseettomaan palvelukseen il-
moittautuneita oli viime vuon-
na 15 prosenttia vähemmän
kuin luonna 1982.

rmas Räsänen, Pl 84,
13l0l Hämeenlinna 10, pyytää
isänsä aseveljiä ottamaan yh-
teyden. Paavo Emil Räsänen,
Eemeliksi kutsuttu, syntynyt
28.2. 1905, palveli talvisodassa
JR 67:n l. ja 2.Konekivääri-
komppaniassa ja jatkosodassa
JR 25:ssä. Eemeli oli kotoisin
Tuusniemeltä, osoite oli Era-
konniemi, Juurikkamäki. Hän
joutui sairaalaan 19.12.41 ja
kotiutettiin 29.3.42.

Finska vinterkiget bröt nt del 30 nouember
1939 och skördade genast sina oller. Bara len
d.agar setuare dog Etno Seppollcr\ en at
många som dlar på. d.en nla kurkogår.len 1

§uomussolai

TIIJ asse Salonen Tukholmas-
ta on lähetäny toimitukselle
leikkeen Dagens Nyheter Jeh-
destä. Siinä on artikkeli Suo-
mussalmen taistelusta piirrok-
sineen. Kirjoittaja on haastatel-
lut ukkoja kaljabaarissa j, *u-
nut kuulla, etä "siellä seisoo
vielä panssarivaunuja ruostu-
massa ja tuhatmärin ruumiita
makaa paljaana taivaan tuulis-
sa. Kuumina kesäpäivinä tun-
tuu vieläkin idäsui tuleva raskas
ja makea tuoksu."

Se on herkkä nenä näillä
ruotsalaisilla.

Oheinen kuva on Dagens
Nyheterin kuvitusta.

ulo lahdelma Terijoen pr-
äjän Ollilan kyliistä, palveli
6./JR 48:n Toimitusjoukkuees-
sa 29. 4. l9dA. Otapa yhteys Ai-
no lrhtoon, osoite Hirsipadon-
tie 7 i 77, 00810 Helsinki 64.

o

( R",r. Kuiri, osoite Hiekka-
la, 83910 Paalasmaa, lähetäii
terveisiä Mikko Pöllälleja muil-
le Osasto Määttiisen jämerille
kaukopartiomiehille. Kuiri ker-
too olleensa vetoapuna tuotaes-
sa tien varteen pahasti haavoit-
tunutta Arvo Savolaista. Ret-
kestä oli artikkeli lehtemme
numerossa l/l984. "Savolai-
nen kesti liikoja valittamatu
pitkän ja vaikean öisen taival-
luksen kaikki töyssyt."

Kuvassa mainitut laguksen
pojat kerrotulla retkellä desant-
tien jäljillä.

N.urort*Karjala -lehdes-
vä kerrotaan, että Karjalan te-
levision propagandatoimitus
on lähettänyt Edvar Gyllingin
elämää käsittelevän ohjelman,
jossa esiintyvät muun muassa
Gyllingin tfiir Maija ja lasten-
lapset. Kuvassa Maija Gylling
ja hänen poikansa Matti.

Gylling teki aikanaan paljon
Karjalan hyväksi, mutta menet-
ti sitten henkensä Stalinin
"puhdistuksissa". Petroskoissa
hänet muistetaan yhä maakun-
nan kehittäjänä ja kansallisena
merkkimiehenä.

Suojärven väki on pitänyt
kokouksen kartonkitehtaalla ja
valinnut paikkakunnan edusta-

jaehdokkaaksi SNTL:n Kor-
keimman Neuvoston Kansal-
lisuuksien Neuvostoon Varso-
van liiton jiisenmaiden yhdisty-
neiden puolustusvoimien esi-

kunnan päällikön armeijan-
kenraali Anatoli Ivanovitsh
Gribkovin. Valintaa kannatti-
lat muun muassa viilaaja V. P.

Kuzmin ja puristinkoneen
käyttäjä V. M. Sosedkova.

Saapa nähdä, tuleeko Grib-
kov valituksi - 

ja jos tulee,
kuinka ajaa suojärveläisten asi-
oita?

Neuvosto-Kar1'ala Jehti on
julistanut ki{oituskilpailun
"Voiton 4Gvuotispäivän kun-
niaksi". Artikkeleita pyydetään
entisiltä sotilailta, partisaaneilta
ja maanalaiseen toimintaan
osallistuneilta sekä myös koti-
rintaman työläisiltä ja veteraa-
nien lapsilta.

o

o

o

SEPPANTN
| 2i.6. l2t9 t 5.t2 t9t9
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KASKU KIERTAA

^4.

K,,nu,urra Iso.Hiiden tien-
haaran lähellä on valkeaksi
maalatun maalaistalon pihassa
kuvassa näkyvä järk).ttävä
muistokivi. Se kertoo. että tämä
talo menetti sodissa kaatuneina
neljä poikaa ja r'än'n. Kalliit
ovat vapauden lunnaat.

o

a1\
LJ ota-arkistossa on koko ku-
luvan vuoden avoinna näytely
"Yksityisarkistojen aarteita".
Mukana on muun muassa ami-
raali C. O. Cronstedtin paperei-
ta lSOGlur.un alkuruosilta sekä
Haminen vanhan Kadettikou-
lun kadettikunnan kokoelma.
Sota-arkiston osoite Helsingis-
sä on Siltaluorenranta 16.

IJK 58,*,,,*
vuotisjuhlaansa Helsingissä
12.5. Kello 16.00 on kunnian-
osoitus sankarihaudalla, kello
19.00 iltajuhla Marskissa ja
13. 5. kello l3.00lounas. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu suoritta-
malla 125,- markkaa tilille
UK 58 SHOP Malmi 5l2l9ar
45245. Keno toisillekin! Lisä-
tietoja voi antaa Asko Räisä-
nen, Myrttitie ll, 00720 Hel-
sinki72, puhelin 9G352250. !

TIETO MENI
PERILLE
Kolhoosin klubilla
näytettiin fitmiä Af-
rikan villiheimon
elämästä. Sen pää-
tyttyå kysyi vanha
mumlno vapisevalla
äänellä:

Sietlä on kai
vallankumous ollut
kauan sitten kun ne
ovat jo aivan alasto-
mia...

o

HWIA UUTISIA KAIKILLE
TYRÄSTÄ KÄRSIVILLE

Uudet lääketieteen hyväksymat KNO-
CHE-alushousut eivät ole ainoastaan
erittarn mukavat pilää. vaan myos nr-
den käyttäminen on helpompi ja ne
antavat paremman tuen kuin vanhan-
aikaiset sitset, vyöt ia nahkaremmit.
Ne ovat myös hygieenisempiä. koska
ne ovat pesunkestävat.
KNOCHEN uudet TYRA-housut ovat
tavallisten alushousujen näköiset eikä
niitä huomata vaatteiden alta. Ne ovat
10 vuoden tutkimustyön tulos ia ne
on kehitetty USA:ssa ja Saksassa
ortopedian asiantuntiioiden ja lääkä-
reiden yhteistyönä. Niitten kiinteä tu-
ki ia nostokyky anlaval mitä parharm-
pia tuloksia aiheuttamatta pienintä-
kåän epämukavuutta. Suosrtellaan
myös ryHÄN ia muitten vatsaleikkaus-
ten jålkihoitoon. koska ne edistaväl
toipumista ,a esiavät takaiskuja. Kym-
meniä tuhansia potilaila (myös naisia)
maailman ympäri käyttåä nåita jo nyt.
UUDET TYRAALUSHOUSUT SAATA.
VISSA KUUDESSA ERI MALLISSA,
Pyydä KNooHE-iukihousu,en esite ta
hintaluettelo.

MAILMASTERS OY
Pitkåmäentie 1 3 KT. 2031 0 Turku 31

Snug on joustava pehmuste-
levy, joka muotoutuu hammas'
proteesin ja suuontelon mukaan
kiinnittäen proteesin paikoilleen.
Voit huoletta puhua, nauraa ja
syödä.

Snug pitää varmasti ja lievit-
tää samalla ikenien ja kitalaen
ärsytystä. Ei huolta jauheista ja
voiteista. Hygieeninen Snug on
helppo asettaa paikoilleen, se
kiinnittyy tukevasti ja puhdiste-
taan yhdessä proteesin kanssa.
Snug sopii sekä ylä- että ala-
proteesille. Ja Snug kestäii viik-
koja - sitä ei tarvitse päivittäin
vaihtaa.

Apteekeista, kenikaalikau-
poista ja tavaratoloista.

Snruc
OY TAMRO AB

VASTAUKSET

l. Srednegore:
Sudenoja

2. Ogonki : Lintula
3. Tclenogorsk :

Terijoki
4.
5.

6.

7.

8.

Repino : Kuokkala
Komorovo:
Kellomäki
Solnetsnoje : Ollila
Ro§t§ino : Raivola
Sestroretsk:
Rajajoki

9. Svetogorsk : Enso
10. Dolgi : Pitkäpaasi
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VIIMEINEN
VIERAS
Suomen Marsalkka
Mannerheimin kuuluisas-
sa pyöreässä pöydässä
Mikkelissä otettiin vas-
taan monia korkeita vie-
raita ja keskusteltiin tär-
keistä ratkaisuista.

Eräs viimeisistä vie-
raista oli valvontakomis-
sion kenraali Tokarjev,
joka esikuntineen tuli
tutkimaan Päämajaa
ilmeisesti uteliaisuuttaan.

Herrat tonkivat läpi
kaikki osastot ja tekivät
lukemattomia kysymyk-
siä, mutta käyttäytyivät
koko ajan korrektisti.
Seremonian päätyttyä
Marski kutsui Tokarje-
vin lounaalle klubille.

Marsalkan käytös ei
lounaan aikana miten-
kään poikennut tavan-
omaisesta - hän oli vie-
raalleen moitteettoman
kohtelias. Tokarjev sen
sijaan vaikutti vaivautu-
neelta eikä juuri koske-
nut enempää ruokiin kuin
juomiinkaan. Ttmnelma
oli erikoislaatuinen.

NINHÄN NE
JURISTIT
Stnnun Musalldrfl Man-
nqheim sai jaladan ai-
lrana Romntian lwlceim-
mm lonrtanuki4 jol<n
oil<ermi mm saotnaat 50
luluauia valtion nuota
Romoiasta

Lowaalla Musall<Iq
jol<a ercimmiiisen rruail-
mandan ailutu oli uis-
ullu ruatn rutassa Ro-
maniassa, ilntoiui Wdi-
leikillöiht lannianwkin
twneelle ministqiUe ettii
lrfrn sdon jiillreen tulisi
etsimiiiln sopitwn h»ila-
tontin Tbnavwt ranrulto.
tuilulla di adjuantin si-
jaiseru l<apte,eni' vtafim-
ntui Geiolrg Enckell, jal«c
ylrtyi leikinlaslaun ja
esitti, afii olisi edullisem-
pa etsitt 50 luluouia öl-
jylitlueitö Plustin alueel-
ta.

Mt'ski ldtutyi nonta-
nialaisiin viaaisiin fiin
ja tousi;

- Siirrä u oil<cin näettc,
mitö oÄ,oludti wi lelciit!
los ltiht olisi sauun sorrurt
lanniamuki4 disi se ail-
lw l«,lliil$i Ronaniaa
lullitulrylle.

Ibhtelias diplonuatti
vakuutti tietenkib e'ttä
Manki wisi valita pals-
tansa mistii talwnsa Ro-
nwnian valtion al ueelta

o

rÄÄxreer
PELASTIVAT
HENGEN
Äsärykrncntin l<amento-
paikka oli Aunul<sessa
majoittunut syvöhlöön
rotkmn Padunista lan-

09-OOO5S8r-l 3 1.1 2.84
ANlA ILFIARI
HÄKITIE 35 A 3
61 300 KURIKKA

teen Suojaa ei silti ollut,
silla vihollisen haupitsi-
pattei ampti melko tar-
kasti alueelle. I{al<si ryk-
nuntin lottaa haanittui
ja mm turuEttu viulisti
Wolde Jussila sai pahasti
siipeercil

Rykmentin liiökintö-
teltta, joka onrcl<si oli sil-
la hetkella ryhjana, tu-
hantui töydellisesti. Ryk-
mentin löiiköri Erkki Jo

kivartio oli hetkistä aikai-
semmin saanut kutsun
rwapurirykmentin litäkö-
in luo nauttimaan loma-
tuliaisia Jokivartio palasi
takaisin ja totesi höviryk-
sen kauhistul<sen

- Jos Erkki olisi rait-
tiusmies, olisi Erkki nyt
sankarivainaj a, olivat hö-.
tun ensimmöiset sanantsa

Tauno Aro, Helsinki
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