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Tutkintamenettelystä
päästävä eroon
kuitenkin niin, etteivät
pinnarit ja vastuun väistäjät voi käyttää tilaisuutta hyväkseen.
Tarjottakoon siis jo-

on

kaiselle halukkaalle mah-

dollisuus siviilipalveluun.
Se on kuitenkin tehtävä
sellaiseksi, ettei se tarjoa
mitään erityisetuja varusmiespalveluun nähden. Sen on myös palveltava kansakuntaa ja valtiota
sivarin
- ei vain etuja.
henkilökohtaisia
Siviilipalvelulle on ensinnäkin määritettävä
selvä päämäärä. Se on jo

Etsintä- ia p€lastuspalvelu on humanitåäristå työtå. Tässä ovat asialla
reservilålset

tusta tärkeisiin humanitäärisiin tehtäviin. Pohjana olisi yhtenäinen
peruskoulutus, johon si-

sältyisi

muun

muassa

turvallisuuspoliittinen
opetus, yleissivistäviä aineita ja ruumiillisen pohjakunnon luominen myöhempiä harj oituksi a v ar ten. Erikoiskoulutukseen
kuuluisi erilaisia kursse-

ja:

palontorjuntaa ja
alkanut selvitä: lähim- sammutusta, ensiapua,
mäisten humanitäärinen
auttaminen. Toiseksi on
palvelus tehtävä vertailukelpoiseksi varusmiespalvelun kanssa joko pidentämällä siviilipalvelun aikaa ja/tai kehittämällä se vastaamaan

varusmiespalvelua lomien, vapaa-aikojen, ma-

joituksen, kurinpitojärjestelyjen yms suhteen.
Etsimättä tulee mieleen siviilipalveluyksikkö, jossa annetaan ope-

etsintä- ja pelastuspalvelua, raivausta, puhdistustoimenpiteitä. Osa

henkilöstöstä koulutet-

taisiin
viin.

johtamistehtä-

Tällainen yksikkö
muodostaisi paitsi tärkeän oppilaitoksen myös
pätevän ja käyttövalmiin
voiman erilaisten suuronnettomuuksien ja katastrofien varalle
se
voitaisiin nopeasti-heittää vaikkapa sammut-

tamaan metsäpaloa tai
avustamaan pelastustöis-

sä

suuronnettomuuden
sattuessa. Kalustoineen
sillä olisi monissa vaikeissa tehtävissä erinomaiset toimintamahdollisuudet.
Peruskurssin jälkeen
voitaisiin sopivia miehiä
komentaa myös yksikön
ulkopuolellö koulutustaan palveleviin erikoistehtäviin.
On selvää, että siviilipalvelu kiehtoo heikkoja
luonteita niin kauan
kuin se voidaan suorittaa soittamalla huilua

kaupunginorkesterissa
tai valmistelemalla väitöskirjaa mamman peräkamarissa. Koulutus

humanitäärisiin tehtä-

viin tarjoaisi

todellisen
vaihtoehdon. §iitä kieltäytymiselle olisi vaikea
keksiä "eettisiä" perustetr
luja.
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Kun maalla tuli rauha alkoi merellä
tapahtua.

Saksalaisten lähtiessään miinoittama Kotkan väylä oli avattaya.
Suomalaisten miinakentät oli raivattava Neuvostoliiton laivastoa varten.

Lopuksi oli vielä huolehdittava äskeisen vihollisen laivojen luotsauksesta.
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Miinoituksst Suomenlahdolla 1944
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Kuva Eino Pukkilan kirrasta Taisteluhälytys

Samassa pommituksessa upposi saksalainen miinankuli€tuslalva Otter
SA-kwa
Kirkonmaan laiturin

påähån

Kirkonmaan maisemaa entisen miinahallin kohdalla venålåisten
ilmapommitusten iälkeen n. 6. 44

AIKAINEN aamr 4.9.1944.
I!ä§uomen Rannikkoprikaa-

tin

esikunnasta tulee kiireinen

puhelinsanoma: "Rauha on tehty. Kaikki vihollisuudet lopetetaan kello 07.00."
Sepä oli paukku!
Rauhanehtoja luettiin radios-

tyhjät 11.9., jolloin
alulaet poistuivat Kotkasta.
Lähtö ei kuitenkaan ollut lq

varastot

Saksalaiset räiäyttivät Ottsrin uudelleen 14.9.44 kello 18.0O. Kuva on otettu
Kirkonmaan upseerirakennuksen rannasta

r aiv

aajalaiv

a, yksi raivaaj avene

ja kolme miinalauttaa. Alukset
laskivat ankkurinsa.

Laivoilta

pullinen.

tuli

moottorivene

Viime hetkellä, 14.9.44, saapui Kotkaan yhdeksän Suomen

laituriin, jossa oli korjattavana
saksalaisalus ms Otter. Vene ot-

vesillä ollutta saksalaisalusta,
minkä lisäksi Tällinnasta tuli

ti

mukaansa aluksen päällikön

aliluutnantti Miillerin,

konemestari Orbinskyn ja muutamat

kiinnitetyksi hyökkiisi

saarta

vastaan kaksi§mmentä venä-

läisä PE-2 -pommittajaa iskien
varikkoon ja satamaan.

Tällöin tapahtui monia asioi-

ta: kaksi miinaproomua

hajosi

alkutehjöihinsä, miinahalli lensi taivaan tuuliin, kaikki rannas-

sa. Meitii miinanraivaajia kiin-

viisi

nosti erityisesti kohta,

poistui kello 17.00.
Sitten tapahtui jotakin odot-

laivaa korjaamassa olleet mat-

tyivät palamaan ja ms Otter

ruusit. Samassa veneessä tullut

posi.

tamatonta: alukset aloittivat
miinoituksen satama-alueella ja

räjäytyskomennuskunta asetti
syvyyspommin puoliksi uponneen Otterin konehuoneeseen.

Miinahallissa oli ollut satoja
miinoja ja torpedoja, jotka kaik-

Räjähtäessåän se rikkoi uudelleen aluksen pohjan. Vene pala-

betonisia hallin kappaleita lensi
satojen metrien piiähän. Sotilaskoti, keittiö ja varastorakennukset roihusivat liekeissä, kasvullisuus katosi niemestii kerta kaik-

jossa

määrättiin, että kaikki laivaväy-

lät oli raivattava vapaiksi mii-

noista 28.10.1944 mennessä.
Saksalaiset oli häädettiivä
maasta 14.9.1944 kello 24.00

torpedovenettä. Osasto

Ainakin siinä riittiiisi tekemistä

Ruotsinsalmen väylän länsijatkoivat matkaansa Lellerin kautta Kirkonmaan eteläpäähän miinoittaen
myös Merikarin väylien risteys-

meille merimiehille!

kohdat.

si, alukset nostivat ankkurinsa
ja poistuivat kohti Haapasaarta
ja sieltii edelleen Suursaareen

Rankin merivartioasema huo
masi tapahtuman ensiksi. Aluk-

päin. Mennessään ne miinoittivat vielä Lakan - Lupin alueen.

mennessä.

Olisiko tuo edes mahdollista?

piiässä. Sitten ne

sa olevat puiset rakennukset syt-

ki

up

räjähtivät. Rautaromua ja

si se ilmoitti vain sakalaisten
heit!ävän tynnyreitä mereen.
Asia selvisi kuitenkin pian ja

OITERIN ESIHISIORIA

kiaan - mitiiän vihreää ei jåiänyt. Jälki oli paha.
Täppiot jäivät onneksi pieniksi: matruusi Qvick menetti henkensä ja kahdeksan yksikköm-

olevan lähd«issä: he alkoivat tyh-

miinoitulset paikannettiin.

Mainittu ms Otter oli saapunut

me Osasto Vallealan miesä

jentiiä Kotkassa olevia varasto
jaan heti saatuaan tiedon rauhasta. Homma oli hoidettu ja

Kirkonmaan satamalahteen
saapui kello 18.00 viisi saksa-

20.6.1944 kello 17.45 Kirkonmaan laituriin täydessä miinalastissa. Heti kun se oli saatu

haavoittui, näistä kalsi pahasti.
Saksalaisia kaatui toistakymmentä ja haavoittui §mmeniä.

SAKSALAISTEN
KELJU TEMPPU
Sakalaiset näyttivät

senlään

laisalusta. Osastoon kuului yksi
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Heti

pommituksen jälkeen

saksalaiset ryhtyivät kunnosta-

maan Otteria

ja jatkoivat työ

tään koko kesän. Koko tyii meni
siis nyt hukkaan.
Mainittakoon, että suomalai-

set nostivat ms Otterin sodan
jälkeen

ja

kunnostivat sen. Se

purjehti Anja-nimisenä

ja

useita kertoja muun

muassa

kiivi

Haminassa.

HÄLYTY§t
VATITIISf,AUTUKAA
R/NVA/[MA/NII
Osasto Valleala majaili 14.9.44

tukikohdassamme Kirkonmaan
satamassa. Meidiit hälytettiin

kello 19.00.
Osastomme raivaajat jaettiin
kahteen 6astoon. Minä sain
teht?iväkseni raivata Kotkan satama-alueen raivauskalustona

niinsanottu MRK/4, jota kiiy-

tettiin matalissa vesissä.
Raivasimme pimeän tuloon
asti. Seuraavana päivänä jatkoimme heti päivän valjetessa
työtii koko satama-alueella Kalarannasta Sunilaan

ja Kuusi-

rätemiinaa ja kolme§mmentiiseitsemän raivausestettä. Täälläkin kosketusmiinat oli syväy-

tetty aivan pintaan.
Raivauksen aikana Kuha 6
ajoi miinaan ja tuhoutui. Sen
mukana menetettiin seitsemän
miestä, joiden joukossa luutnantti Eerola tapasi kohtalonsa
aivan kotisaarensa Haapasaaren
lähellä. Aluksen miehistöst?i pe-

lastui kuin ihmeen kautta vain
matruusi äow.
Saksalaisten miinoitusten tarkoituskin selvisi: se liittyi Suursaaren valtaukseen eli Operaatio Tänne0stiin, joka alkoi
15.9.M kello 00.00. Väylät suljettiin, jotta saaren puolustajille
ei voitaisi toimittaa apua. Onneksi he selvisivät omin voiminkin.

Saksalaisten viime hetken
miinoitteet antoivat paljon lisätyötii ja kasvattivat kiireen paineita. Måiär,iaikahan oli niistii
huolimatta edelleen voimassa.

ANNI OLI KOVA

SOUTAiIAAN

seen Ruotsinsalmen väylälle se-

Jatkoimme raivausta kaikella

kä Kuusisesta Lelleriin.
Emme tavanneet ainuttakaan

kiireellä.

kosketusmiinaa.

Lakan

Meidän jiilkeemme tulivat
alueelle heräta eli magneettirai-

vaajat. Ne löysivät kuusitoista
magneettimiinaa, jotka oli las
kettu Ruotsinsalmen väylän länsiosaan ja Kuusisen saaren luo.
Kotkan satama oli näin kiiytiinnöllisesti katsoen suljettu vaarallisilla herätemiinoilla.
Toinen puolisko Osasto Vallealasta sai tehtiiväkseen raivata
Haapasaaresta liinteen Lupin l-akan alueelle, jonne saksalaiset olivat laskeneet kuusi§mmentä kosketusmiinaa syväytet-

tyinä aivan pintaan. Herätemiinoja löytyr tiiltii alueelta kymmenen. Osastoa johti luutnantti
Urxo Kokkala, joka haavoittui
raivauksen aikana tapahtunees-

sa

miinaråijähdyksessä. Mytis
matruusi J. Siren haavoittui.
Ja apua tuli

Laivaston yleisvoimiin kuulunut 2.Raivaajalaiwe saapui paikalle luutnanlti Onni Eerolan
johdolla ja ryhtyi Kuha-raivaajilla raivaamaan Kirkonmaan ja

Merikarin väylien risteysaluetta. Sieltii löytyi kuusi§mmentii
kosketusmiinaa, kymmenen he-
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Valmistautukaa raivaamaant Kalustoa lasketaan mere€n Osasto Vallelan
vsneistä

Olimme tiiyde*sä

-

Tornin

-

toimessa
Suursaaren

väylällä 25.9.44, kun havaitsimme yksinäisen soutuveneen tulevan paikalle pohjoisesta Risti-

saaren länsipuolitse Lupin ja
Suursaaren välillä. Nostimme
raivauskaluston yltis. Ajoin ruuhen luo.

Soutaja oli venäläisen sotilaan asussa oleva nuori nainen.

-

Mihinkäs olet menossa?

syin suomelsi.

§-

- Kotiin lrningradiin! vastasi
tyttö kirkkaasti samalla kielellä.
Selvisi, ettii hän oli ollut rintamalla sairaanhoitajana ja joutunut vangilai. Nyt hän oli onnistunut karkaamaan suomalai

selta vankileirilfii ja varastamaan ruuhen fohtiiiiltii. Sitten

tyttö oli lähtenyt soutelemaan.
Tärkoituksena oli päiistii Lavansaareen.

vasi?

-

Kuinkas luulit sinne osaa-

§syin.
Auringon avulla, vastasi

reipas amatsoni.
Oli tosi sisukas tyttö

-

ei vet-

tä, ei ruoan muruakaan ja soutumatkaa takana jo pari§mmentä tuntia!

Våisynyt tyttöriepu oli. Mei-

Kuha-raivaara on ajanut mlinaan

dän tapaamisemme oli hänelle
onnellinen sattuma, sillä muussa tapauksessa hän olisi ilmeisesti soutanut suoraan edessä

olevaan

Rukajärvi-nimiseen
miinakenttåän, jota oli alkukesästä tehostettu lisäämällä sii-

hen pintamiinoitusta. Yksikin
kopautus airolla miinansarveen
- eiki tyttin uljaasta soutumat-

kasta olisi kukaan

Luovutimme Annin esikunnan
vastaanottajille Kotkan Kalararuu§sa.

Mikiihän lienee tämän Annin
myöhempi kohtalo? Olisi mukava kuulla.

JUHLALUNEN
KOHTAAMINE]tl

kuullut mitiiän.
Tytön nimi oliAnni. Otimme
hänet mukaan ja lhalan Inuin
keittelemä soppa maistui hyvin

Kapteeniluutnantti Valleala antoi 29.9.44 jälleen uuden raivauskäskyn: minun oli oltava
toimintavalmiina Jähi-nimisellä
luodolla Somerin ja UlkoTäm-

kuntoilun piiälle.

mion välillä 30.c).44 ennen piii-

-

koskaan

Nyt on muuten rauha ja

piiiiset kotiin, selvitin.
- En usko! sanoi Anni. - Yritätte vain pettää minua.
Hämärän tullen ajoimme
Kotkaan prikaatin tukiasemalle.

vän valkenemista. Ny§inen raja kulkee §seisen luodon kautta.

Alukseni olivat Stockfors 7 ja
neljä raivaajavenettä. Raivaus
oli aloitettava heti valoisan tul-

kaen Haapasaaresta Suursaa-

ren itäpuolitse Tytärsaaren ja
Kiskolanrivin kautta Narvanlahdelle. Lisäksi venäläiset olivat laskeneet joukkoon omiakin
miinojaan.

Tyyppien runsaus ja kirja-

vuus oli suuri. Purkaminen oli
vaikeaa ja hengelle kiiypåiä puuhaa. Se vaati todellisia spesialisteja.

Suomenlahden alueelle oli
laskettu lähes 70.000 miinaa.
Pinta-alaansa nähden se oli
maailman tiheimmin miinoitettu merialue. Saksalaiset olivat
laskeneet miinoista kaksi kolmannesta sekä suomalaiset ja
venäläiset loput.
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Suomen ja Neuvostoliiton
miinamallien lisälsi oli miinoja
ostettu eri maista, joten kellumassa saattoi olla mytis ruotsalaisia, englantilaisia, hollantilaisia, ranskalaisia ja italialaisia
sarviniekkoja ja magneettipiru-

<.-

laisia.

Henkilökohtaisesti jouduin
purkamaan tai tuhoamaan yhteensä 2l ajomiinaa, ensimmåii-

set 13.9. ja viimeiset 26.10.44.
Paikat olivat Såiiiskikari, Lanskeri, Äljy, Askeri, UlkoTämmio, Virolahden Eerikkilä, Vanha§länmaa, Nimettömänluoto,
Haapasaaren Ollinkari, Musta-

maa, Lehmäsaari, Hietakari,
Havouri, Kirkonmaa, Luppi,
Kaunissaari, Haapasaari Askerin pohjoispuolella ja Kunno
toin.
Ajomiinoia riitti! Varovasti läh€mmås, €ttä ei vain kolahda.

tua väylällä Jähi
mio

-

Rankki

Velperkari

-

- UlkoTäm- Merikari -

Kaunissaari

-

Olimme paikalla

Boistö.
hyvissä

..

kin merivartioasema, ettii venäläisten johtoalus oli ampunut
ajomiinan upoksiin Rankin Iä-

sez johdolla luutnantti P.-O.
Ekmanin radioryhmineen ja
neljä Kuorsalon luotsiaseman

hellä.

luotsia. Näin

oli

Inui

F 217:n luotsina
Niemeld, StS ltO:n

PUNALAIVASTO
PURJEHNI
ITÄMERELLE
SUOMALAISTEN
LUOTSIEN JOHDOLLA

Ket?ihän varten meidän oli

Sitten tapahtui jotakin erikoista: meitä västaan tuli ensim-

§seinen väylä tarkistettava?

mäinen Suomen vesillä liikkuva

Aarne Liinamaa, St§ 318:n I4tru) Sipai ja §ti 4O7n llmai

olivat tulleet Lavansaaresta Ul-

Ketä mahtoi olla tulossa . . . ?
Aloitimme raivauksen kello
08.00. Se onnistui hyvin muutamaa pohjakosketusta lukuunottamatta. Johtoalus Stockfors

venäläinen laivastoosasto. Ol-

Seppä.

koTämmion kautta

7 kulki väylän keskilinjalla ja
kaksi raivaajavenettri kummal-

sa liehui Ilämeren Laivaston

ajoin.

lakin puolella.
deksi

tuli

Raivauslevey-

360 metriä.

Saavuimme Boistöhön kello

15.00

ja

nostimme kaluston
ylth. Tehtiivä oli suoritettu ja
otimme vanavesimuodostelmassa suunnan kohti tukikohtaa.
Samoihin aikoihin ilmoitti Ran-

lessamme Boistön ja Kaunissaaren puolivälissä se ajoi komeasti

vastaan. Johtoaluksena

oli Fu-

gas-raivaaja F 217. Sen mastosSukellusveneprikaatin komentajan viiri. Johtoaluksen vanavedessäajoivat sukellusveneet St§
310, St§ 318 ja St§ u107.
Jälkeenpäin olen saanut kuulla, että aluksia ohjailivat suomalaiset luotsit. Yhteysalus Pukkio
oli vienyt Lavansaareen komen-

tajakapteeni Torfin Fabritiuk-

A'OMIIN(NA RITN
Kiireisen väylien raivauksen
ohessa oli hoidettava ajomiino
jen purkaminen ja tuhoaminen.
Miinojen ankkuriköydet olivat
vuosien kuluessa ruostuneet
poikki ja miinat pullahtaneet
pintaan. Ajelehtiessaan ne oli-

Ensimmäiset venäläiset alukset
Suomen

rannikkoreitille 30.9.44. Liikenne lisåiäntyi jatkuvasti. - Neu-

vostoliitolla oli kiire Itämerelle
Suomenlahden saarron påiätyt-

tyä.

Miinojen pelosta venäläiset
vaativat aluksiinsa suomalaiset
luotsit.

Uihin luotsiasema oli Kuor-

laskemat suuret miinakentät

luotsit siirrettiin UlkoTämmioon luotsivanhimman
Eero Sipain johdolla. Liikenteen yhä kasvaessa oli luotseja

ulottuivat yli Suomenlahden al-

otettava myös Haminasta.

vat äärimmäisen vaarallisia.
Suomalaisten

ja

saksalaisten

salossa. Sen

-+
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VALVONTA.
KOMISSION KUSKIKSI
Liikenne UlkoTämmiossa hiljeSuursaareen ryhdyttiin ajamaan suoraan Some-

ni vähitellen.

rista sen jälkeen kun Suomen
laivasto oli saanut avatuksi väy-

län Rukajärvi-miinasulun läpi.
Sekin operaatio vaati uhrinsa:
Kuha 3 ajoi miinaan 30.9. ja

Raivaus kåynnissä Ahven-veneillä
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SA-kuva

lään kohti Lavansaaren itäpuo
lella olevaa pistettä. Luvan saatuamme saimme täällii ajaa
suoraan Lavansaaren satamaan
linjamerkeillä varustettua väylää myöten.
Satama-allas oli suojattu vah-

voilla tukkiesteillä, joihin oli
kiinnitetty vahvat rautaiset piikit.
Ajoimme laituriin.

Laivaan nousi

miinaa Sääskikarin rannassa

Valvontakomissiolta tuli Kotkan kautta 26.10. kiis§, että

UlkoTämmion

luotsiasemalle
on miiärättävä sotilaspäällikkö.

Sain tämän hankalan homman
hoitaakseni aliluutnantin arvq

Saavuin

UlkoTämmioon

27.10. Luotsit oli majoitettu
erittåiin alkeelliseen pahvitelttaan ilman mitiiän mukayuuksia. Kopperon koko oli suunnil-

3x4 metriä, pieni kamiina
nurkassa antoi hiukkasen lämpiiä. Joskus paikalla oli jopa pari§mmentäkin luotsia! Ever,
^Srpan sairastui näissä olosuhteissa joutuen lopettamaan luotleen

saukset kokonaan.

Sotilaspäällikön tehtävänä oli

kulkea saattueen johtoaluksen
mukana, määrätä luotsi kuhunkin alukseen ja välittiiä heille
venäläisten antamat kiiskyt ja
ohjeet. Niitä riitti. Niinpä kiiskettiin 28.10., että kaikki vapaana olevat Kuorsalon, Haminan,
Kotkan ja Haapasaaren luotsit
on heti vietävä yhteysalus Pukkiolla venäläisten hallussa olevaan Lavansaareen.

Aamuhämärissä läksimme
UlkoTämmiosta kohti Someria. Se oli sivuutettava länsipuo
lelta. Määrätyssä pisteessä oli
kiiännyttiivä itään ja jälleen ete-
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vassa merenkäynnissä alus kei-

nui rajusti ja vesi löi yli laidan
vieden mennessään koko kansilastin kaikkine kaaleineen. Ne

matkaa Porkkalaan kiiytUten
suojaista saaristoväylää.

relaiset korjasivat ne parempaan talteen.

Minut pyydettiin usein iltaisuomea puhuvaa henkilöä ja so
ta-asioista tuli tietenkin juttua.

jä. Laiva tarjosi ruoan

ja

asun-

Vähän jännitti liikkua näillä
vierailla vesillä.
Ti.rllessamme oli jo sattunut
tapaus, joka nosti hetkeksi sydämen kurkkuun.

masimme nimittäin, kuinka
aluksemme keulavaahto työnsi
sivuun ajomiinan. Se sivuutti
aluksen vasemmalta noin metrin päästä ja katosi sitten vanaveteen. Miina oli merktiä S/41I-Ant. Siinä oli 300 kilon räjähdysainelataus. Eipä olisi Pukkioparasta paljoa jäänyt, jos olisimme diihen osuneet!

Toinen heistä oli kapteeniluutnantti Hdrkönen
Upseerikerhon uunin reunalla oli lentiijäsankareiden valokuvia. Sain kuulla, ettii juuri nämä
miehet olivat 16.7.44 upottaneet Kotkan satamassa panssarilaiva Väinämöisen. Yritin ker-

toa, ettbi kyseessä ollut Väinämöinen vaan vanha hollantilainen ilmatorjuntaristeilijä Niobe.

Eivät tainneet uskoa.
Lavansaaren väki tuntui tuntevan hyvin Itä-Suomen Rannikkoprikaatin henkil&tön - si-

kiiläinen tiedustelu-upseeri lä-

hetti jopa terveisiä meidän tiedustelumiehellemme luutnantti
Puonnille.

EtPÄ OLLUT

vÄxÄuöxex
Sitten naapurin suunnitelmiin
tuli kai jokin muutos, sillä liikenne Lavansaaressa hiljeni.
Meidän kiiskettiin vain odotella
marraskuun 8. päivään saakka
- §se oli lokakuun vallanku-

mouksen vuosipäivän juhlallisuuksista 7.11.44.

Marraskuun alussa jouduin
lähettämään muutaman aluksen Lavansaaresta UlkoTämmion kautta Porkkalaan. Näistä

yksi oli kaalilastissa oleva kolmimastoinen kaljaasi, jota Artturi Nurminen luotsasi. Matkal-

olevia proomuja, jotka jatkoivat

Tammion rannoille, mistä saa-

kaan laiturissa. Siellä meidän
oli vain odotettava uusia käs§non.

sukellusveneprikaatin amiraalin
lippulaiva lrlys, §mmenen sukellusvenettä, ainakin kaksi sukellusveneiden emälaivaa, suuri
joukko erilaisia sota-ja kauppaaluksia sekä täydessä lastissa

ajelehtivat sitten Kukion ja

sin teelle Lavansaaren upseerikerholle. Siellä oli ainakin kaksi

Somerin eteläpuolella huo

merkein.

oli pakko ankkuroida Somerin
ja UlkoTämmion välille. Ko

venäläinen
kapteeniluutnantti
määräsi
meidät siirtymään toiseen paik-

ja

Kirjoittaja purkaa venäläisten
lentokoneesta pudottamaa L/2-

la sen koneeseen tuli vika ja sen

sM 3 5.10.44.
UlkoTämmion kautta tuli
aluevesillemme muun muassa

Juhlat oli juhlittu 8.11. ja

aluksia alkoi saapua Lavansaareen. Seuraavana päivänä satama alkoi jo täyttyä laivoista.

Muodostimme kaksi

saat-

tuetta, toisen Porkkalaan ja toisen Suursaareen. Tämä suurehko saattue kulki johdollani reittiä Lavansaari - Someri - Ulkq
Tämmio - Velperkari - Haapasaari - Lakka - Torni - Suursaari.

Suursaaresta palasimme hi-

naajalla takaisin UlkoTäm-

Marraskuun lopulla liiat luot-

sit palautettiin omille
leen. Vain Kuorsalon

asemil-

miehet

jatkoivat UtkoThmmiossa luotsivanhin Eero Siparin johdolla.

Minua odottivat uudet mielenkiintoiset tehtävät.

Siirryin nimitäin yhteysalus

ja

Valvon-

takomission Kotkan

osaston

Pukkion päälliköksi

kiiyttön. Ajoimme parin viikon
aikana Pukkiolla läpi kaikki
väylät Orrengrundista uudelle
itiirajalle asti, aina valoisana aikana. Yöksi palasimme Kotkaan. Ajoja ei suoritettu sumussa eikä koyassa tuulessa. Kyseessä

olivat ilmeisesti tarkistus-

ajot, minkii lisäki venäläiset
näin tutustuivat väyliimme.
Raivaus oli onnistunut eikii miinoja ollut.

Hommaa johti I luokan kap
teeni - meikiiläisittäin kommo

dori. Kapteeni\rutnantti Lu§n

piirsi koko ajan maisemien silhuetteja väylien varsilta. Tirlkkina toimi aliluutnantti Tbrent-

jev, Yalvontakomission Kotkan
osaston adjutantti.

Ajettaessa väyliä edestakaisin tuli haasteltua monenmoista
entisen vihollisen kanssa.
Suomalaiset ovat kumman
kaunaisia narisijoita! sanoi Te-

-

rentjev kerran.

-

Joka päivä

juoksee Valvontakomissiossa ihmisiä kantelemassa naapureistaan ja entisistä esimiehisfään.
Usein puhutaan muunnettua tG

mioon. Muut luotsit saivat siirgä räällä maihin, vain Pellervo
Amilommi jatkoi hinaajalla La-

tuutta eikä asiaa ole nimeksi-

vansaareen.

pakkaammeolemaan... tr

kiiän.

Sellaisiahan me suomalaiset

Ioiminläheltinä
oo

ruuhernpähriNCI
ARVO AALTO
Puna-armeija lopetti
jatkosodan
vuorokautta
myöhemmin kuin
suomalaiset.
i.

d.r

.;.Å#

Lähetit joutuivat
viemään
rauhansanomaa
ankarassa
tulimyrskyssä

- naapuri tyhjenteli
ammusvarastojaan.
Viipurinlahden
saaristo-olosuhteet
antoivat asialle
oman värinsä.

Sg PÄlvÄ oli kauan odotettu

ja toivottu.

Kesä oli kestetty ja oli päästy
jotenkuten hengissä syyskuun

neljänteen päivään !'uonna
1944. Joimme varhaista aamu-

saikkaamme Viipurinlahden
Syrjäsaaressa. Samalla veikkasimme, oliko idästä näkyvä punerrus nouseva syyskuun aurinko vai hehkuivatko kenties Uu-

raan kuulut lautatarhat.
Saariupseerin puhelin soi.
Luutnantti Matti Ranta vastasi.

Soittaja

oli

komppaniamme

päällikkö luutnantti Kauhanen
Tervajoelta. Hän ilmoitti, että
aselepo astuu voimaan saman

päivän aamuna kello 07.00, jol-

Liikkuminen tulen alla
kallioisessa saar€ssa
on vaikeaa

loin vihollisuudet Suomen ja
Neuvostoliiton välillä lopetetaan. Samalla hän ilmoitti, ettii
ampuminen taholtamme on eh-

dottomasti kielletty, paitsi jos
vihollinen nousee maihin eikä
tottele kieltoamme.
Tieto tuntui aluksi uskomattomalta. Olimme olleet Viipurinlahdella Kannaksen kahinasta lähtien ja komppaniamme

oli
miehittiinyt Tervajoen edustalla

JR l:n toinen komppania
olevat Syrjäsaaren

ja

Punkin-

saaren sekä siitii eteliiän olevan

pikku saaren, jonka ristimme

paremman puutteessa Sormen-

Saarien välillä oli salmia ja oli

meillii käytettiivissä neljä venettii kolmessa salmessa. Kalustomme ei siis ollut kovin kehut-

tava. Miehityskin oli heikko:
vain kolme joukkuetta, yksi
kussakin saaressa.

Olin korpraalin arvomerkein
saariupseeri luutnantti Rannan
llihettiryhmän johtaja. Puhelun
påiätyttyä Ranta antoi kiiskyn,
jonka mukaan lilhettien oli nopeasti vietiivä tieto saarissa oleviin pe*ikkeisiin. Se oli vietiivä
mieskohtaisesti, koska puhelinyhteydet olivat katkeilleet yöllisessä heitinkeskityksessä.

VIIMEISET TUNNIT
VARMAN PÄÄLLE
Annoin käskyn liiheteille.
Sitten tapahtui kummia: kukaan ei tehnyt elettiikiän låihteäkseen liikkeelle. Sen sijaan
muuan vuosia sotinut murahti:
Alahan poika juosta vain

-

itse! Me vanhat vietämme nämä

viimeisct tunnit varmassa paikassa...

Asiasta keskusteltiin. Lopulta
pääsimme sopimukseen: minä
veisin tiedon pahimpaan paikkaan Sormenkärkeen, muut
juoksisivat lähimpiin pesäkkeisun.

Matka Sormenkärkeen oli
ja vaarallinenkin: piti

hankala

ylittää kaksi salmea, toinen kahlaamallaja toinen veneellä. Saaret olivat lisäksi venälåiisten valtaamien saarien välissä ja vanjoilla oli niihin hyvat tlihystys-ja

Nålkå unohtui la lano paksnlt Talstelulåhetti on tuonut stullnian miehille tledon rauhasta

mansa maalit salmeen, jossa

huolto oli juuri pyrkimässä yli.
Ei tullut puuro perille!
Kerrottuani uutiseni pojilta
nälkä unohtui ja jano pakeni!
Kerroin heille vielä, ettii huolto
tuo heti aselevon alettua muonaa

ja

vettä.

Jätin pojat odottamaan aamua

ja palasin komentopaikal-

le.

ampumamahdollisuudet. Pun-

SOTA VAI RAUHA?

kinsaaressa maasto oli vaikeaa:
koko saari oli vain pitklinomainen kallioinen harjanne, jossa
piti edetii tarpeen mukaan puolta vaihtaen etsiessiiän niikö: ja

Kellon alkaessa liihestyä seitsemää, jännitys kohoaa huippuunsa. Vihollisen tulitoiminta

tulisuojaa.
Aamun vielii hämärtäessä kiirehdin matkaan. Juoksin maastoa hyväksikäyttiien ja piiäsin
hämärän turvin veneellä yli salmen.

Sormenkärki oli pieni saari,
ehkä puolen hehtaarin kokoinen
kallioinen,jonkin verran

puustoa,
rannalla lepikkoa.

Miehityksenä oli joukkue nuo-

ria sotapoikia

reservikersantin

johdolla, joka joukosta ainoana
oli saanut tulikasteen Kannaksella Valkeasaaressa.

Poikien poterot olivat runsaan puolen metrin syvyiset, kivillä korotetut. Tukikohdassa
oli nälkåi ja jano. Kahden edellisen yön muonakuljetuksia oli
kohdannut tuho vihollisen ampuessa jo päivällåi tarkkuutta-
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kiihtyy

ampuu varastonsa

tyhjiksi, -ajattelemme.
Koko orkesteri on äänessä.

IGikki kliytettlivissä olevat aseet
laulavat.
Kaikki katsovat kelloa. Meteli on niin kova, ettei kellonäntä
voi kuulla
kåiykö se ollen-

-

kaan...? Aika tuntuu matelevan
eteenpäin.

Lopulta viisarit osoittavat
seitsemää.

Kaikki tuijottavat toisiinsa
hämmiistyneinä ja kauhistuneina: tuli ei lakkaa vaan kiihtyy
entisestään?

Mitii on tapahtunut? Onko
kyseessä ollut vain vihollisen so-

tajuoni? Tapetaanko meidät nyt
tiinne saariin lopullisesti?
Ammunta kuuluu Viipurin

suunnasta
Kranaatteja
a§enuln.

pitkin

ja

rintamaa.

luoteja

sataa

Viipurinlahden taistelliat ioutulvat useln tekomåån taivalta myös uld6n
SA-kwa

puolelta tykistön lähtölaukaukset ja kranaatit iskivät rannalle

ja

salmeen.

Tuli-iskun tauottua menimme nopeasti rantaan. Hännikåiinen oli elossa, mutta Raitasuon
henki oli paennut
keskitys oli

sattunut kohdalle- ja kranaatti
tiiydentiinyt luotien työn.
Luutnantin kotimatka oli
muuttanut luonnettaan... tr

Otto Schulman
Unohtuneita sotureita
historian hämärästä

Vlhollisen tåhysttksen alla oleva veslstö on vaaran palkka

Sitten tulee ilmoitus: Viholli-

nen liikehtii Kattilasaaren ja
Tervasaaren alueella. Ammutaanko?

Ei laukaustakaan!

-Piiällikön

Olimme muutamien kymme-

vastaus on selvä.

Jännitys kasvaa tunti tunnilta

-

mitä tästii oikein tulee...?

SORMENKÄRKI ON
HERMONA
Kello näytti puoltapäivää
ten vartin vli.

suunnalta kuului llihtölaukaus
veneen yli.
Mahtava vesipatsas kohosi parinkymmenen metrin päästå.

ja kranaatti ulvahti

-

sit-

Totesin hengenmenon olevan
hiuskarvan varassa. Suoritin pituussukelluksen rikkoen kaikki
siihenastiset ennätykseni ja påiäsinkin rantakiven suojaan.

Leikki ei ollut vielii kuiten-

nien metrien päissii rannasta.
Istuin veneen periissä.

kaan ohi, sillli piiska ampui kra-

Vaistonvaraisesti hyppiisin
salamannopeasti mereen. Minua seurasi heti Hänninen.

naattejaan rantalepikkoon. Sirpaleet surrasivat korvissa.

RAUHANPÄIVÄIU
SUKELLUSENNÄWS

tuli

Nyt oli påiättäväinen toiminta
tarpeent

Keräsin hetken voimia, ponnahdin ylös ja syöksyin låipi pensaikon ja yli piikkilankaesteen

Äktiii kämentopaikalle törmää ilkialaston mies, sotamies

arnmus, jonka osoite oli

jo tar-

parinkymmenen metrin päässä

Uimatainen Sormenkiirjestä.

kempi. Veneen vesirajassa rä-

olevaan yhteyshautaan. Hauta
oli kovin matala, mutta tarjosi

Hän on uinut salmen yli selvittämään tilannetta, koska Sormenkärjen miehet ovat aivan
hermona sekä edelleen ilman
ruokaa ja vettä.

Luutnantti Ranta

käskee

luutnantti Raitaruon johtaman

partion heti

Sormenkärkeen
rauhoittamaan tukikohdan miehiä. Minut ja sotamies Hiinniköinen määrätään partion mukaan. Meidän on vietävä mennessämme saareen vähän vettii
ja vanikkaa pahimpaan hiitiiiin.
Partio liiksi matkaan mahdollisimman nopeasti. Vihollisen

tulitoimintakin oli tiissä vaiheessa hieman hiljentynyt.

Salmen rantaan saavuttuamme lastasimme vedet ja muonat

ja ylitimme

vesistön
kiivaasti meloen. Vaikka salmel-

veneeseen

le oli hyvä näkyvyys Tervajoen

puolelta Koivusaaresta sekii
myös Kattila- ja Tervasaarista,
pääsimme yli vihollisen håiiritsemätfii. Mahtoivat pitiiii ruo'
katuntia.

Luutnantti Raitasuo piti po-

jille puhuttelun

selostaen tilannetta. Vesi ja vanikkakin rauhoittivat nuoria sotureita.

Paluumatkalla olimme jo jo-

tenkin tuudittautuneet turvallisuuden tunteeseen. Sitä suurempi oli yllätys, kun Uuraan

Samalla hetkellä

jähti piiskan kranaatti ja

toinen

säleet

lentelivät.
Tässä vaiheessa katsoi luutnanttimmekin aiheelliseksi hypää. Hän ei kuitenkaan unohtanut komppaniamme melkeinpä ainoata venettä vaan otti sen
keulanarusta hinaukseen potkiessaan kohti Punkinsaarcn
rantaa. T?imän kaiken totesin
potkiessani saappaita pois jaloistani ja llihtiessäni myös pyrkimiiän kohti rantaa.

Kohta huomasin

kuitenkin sirpalesuojan.
kpäsin viitisen minuuttia
liiiihätt2ien pelosta ja ponnistuksista. Sydän hakkasi. Sitten pa-

lasin todellisuuteen ja jatkoin
keskeytynyttii matkaa komentopaikalle.

"ENSI VIIKOLLA
KOTllN..."
Siellä tapasin uintitoverini huo.

vat harteillaan kuivattelemassa

uimisen

vaatteitaan. Luutnantti Raita-

sarkahousuissa olevan raskasta.
Salmessa kävi lisiiksi voimakas

suo kirjoitti parhaillaan korttia
kotiin. Otin sen mukaan liihtiessäni asialle taakse Tervajoelle.

virta, joka kuljetti minua pois
kohdasta, missii tiesin piikkilankaesteessä olevan aukon.

Pian sain kuitenkin muuta
ajateltavaa. Totesin joutuneeni
ammuntakilpailun maalitauluksi. Näin oli laita myös kohtalotoverieni. Mainitun seikan totesin kiihtyväsfii räiskeestii kåisiaseilla.

Osumat olivat selviiäkin sel-

vempiä luotien iskiessä veteen
pääni ympärillä nostaen ilmaan
pieniä vesipänkeitä. Rannalta
kuului yhii kiihtyva arnmunnan
räiske ja luotien ltiiske piäparkani ympärillä tiheni tihenemis-

tään. Kilpailuun ilmoittautui

sankoin joukoin uusia urheilun
harrastajia.

Tulin nähneeksi tekstin:'Tulen
kotiin ensi viikolla.
- Kalevi."
Palatessani oli ilta jo hämärtvmiissä.

"

Ät<tiii juot<si komentopaikalle sotamies kertoen, että tbitasuo ja Hännikäinen ovat haavoittuneet siellä äskeisellåi uintisalmella. Luutnantti oli lähtenyt

yhdessä Hännikåiisen kanssa

hakemaan pois salmeen jänyttii venettä ja siinä olevia aseita.
Vihollinen oli kuitenkin avannut ylliittäen konekivääritulen ja
molemmat olivat haavoittuneet.
Syöksyimme yhdessä liiiikintämiesten kanssa paikalle. Ollessamme noin sadan metrin påiiissä salmesta jyrähtivät vihollisen

Joakim Zakris
Duncker
Dunckcr oli Savon Prikaatin rohkea komppa-

nianpäällikkö Suomen

sodassa 1808-1809.
Hän syntyl Ristiinan
pitäjässä

ll.12.

1774
everstiluutnanttina Ruotsin puolella Hörneforsin taistelussa 5.7. 1809. Täistelu oli suomalaisten osalta sodan viimeinen. Runeberg on muistanut tapahtumaa kauniissa ru-

kaatui

nossaan.

Duncker oli naimisisMaia Charloua Thderulcsen kanssa. Hänen kuollessaan heiltä
jäi kaksivuotias poika.
mecklenburgrSuku on m@KenDurgl§uKu
laista aatelia. Duncker
sa

palkittiin

ansioistaan

Ruotsin Miekkaritarikunnan ansioristillä.
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ll Oso

Uuosqlmen

TAUNO LAAKSO

Jatkoa edellisestii

I

numerosta

lR

*

I

PUOLUSTUS MURTUU

koivula

L

Mutta Raassinan lohkolla tilanne pahenee nopeasti. Hänen pa-

f/ttrc

trllnt1

§

§

taljoonansa pirstotaan kahteen
osaan ja vain vaivoin hän pystyy
torjumaan sen täydellisen tu-

§

o(

rl nnL

hon.
Suurin osa pataljoonasta mur-

$

tautuu komentajansa johdolla
omien joukkojen luo, mutta
kapteeni Savolaisen johtoon

l,P 7

qe

jä-

nyt osa ei siinä täysin onnistu.
Kiivaan ja verisen taistelun jälkeen vain noin puolet lästä osas-

tosta pelastautuu Vuoksen yli,
loput joko kaatuvat tai jäävät

Kor.vala

haavoittuneina taikka uimataidottomina vangeiksi. Savolaisen
kohtalostakaan kukaan ei voi
sanoa mitään täysin varmaa.
Kaikkia haavoittuneita ei ole

ehditty kuljettaa turvaan. Vii-

P

meisten onnettomien auttamiseksi ei ole mitään tehtävissä. Ainuttakaan venettä tai lauttaa ei
ole käytettävissä, ErP 25:n miehet ovat vieneet mennessään

Vacikka

4110

1

sikZ,an'

Uintimatka noin 400 metriä
leveän, melko voimakkaasti virtaavan ja vihollisen murhaavan
tulen alla olevan Vuoksen yli ei

/r'

lrl

laudankappaleiden

ja tukinpät-

kien varassa.
Toiset onnistuvat pääsemään
Vuoksen yli, toiset eivät. Vähän

väliä tavoittaa luoti tai sirpale
jonkun ja virta vie omansa.

DtvtstooNAN KoMENTAJA VAIHTUU
Tilanne on nyt erittäin vaikea.
Vihollinen oir repinyt hajalle sillanpään puolustusaseman.
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oko(aart

n'

ki

q

ole helppo. Mutta mikäli mielii

voittaisi. Jossakin räpiköidään

r ko

Äiö

E,

lluila\

-tadrl

rluLa

kaiken mikä ui ja kelluu.

pelastua, on pakko yrittää.
Liiat varusteet pois päältä, ase
hihnasta kaulaan ja sitten matkaan.!
Joku hyvän uimataidon omaava mies ui selällään kuljettaen
mukanaan uintimatkalla haavoittunutta taistelutoveriaan.
Paikoin sukelletaan vähän väliä,
jotta vihollisen luodit eivät ta-

-

Saari I

t,
Uul 'lo
ki

4

Venålåist€n hyökkåys Vuoksen yli ja sillanpåån valtaaminen

Divisioonan komentaja päättää jälleen luopua sillanpäästii.
Mutta armeijakunnan komenta-

ja

Vielä 7. heinäkuuta yritetään
henkeen

ja

vereen.

Mutta vaikka vastahyökkäyk-

tilalleen tulee kenraalimajuri
Aarne Blick, mies, joka on komentanut 2.Divioonaa hyök-

puuttuu jälleen tilanteeseen:
sillanpään jäljellä olevat osat on

seen heitetään vielä kapteeni

käysvaiheen aikana I941.

Puolakan komentama IIIIJR 49,

pidettävä, sitä varten alistetaan
divisioonalle armeijakunnan reservinä ollut l9.Prikaatin IV Pataljoona.
Pataljoona heitetään kiireesti
syöksyveneillä sillanpääaseman

ratkaisee ylivoimainen vihollinen tilanteen edukseen. Sillan-

Uusi komentaja voi heti alkuun todeta, että sillanpääasemasta on vihollisen hallussa

pohjoisosaan, mistä se suorittaa
yhdessä JR 49 osien kanssa ko-

mentajansa everstiluutnantti
Sunbladin johdolla kaikkiaan
kolme tykistön ja saksalaisten
Stuka-pommittajien tukemaa
vastahyökkäystä.

pääasemassa olevien joukkojen

komentajan everstiluutnantti
Mäntylän on pakko todeta, että
aloite pysyy jatkuvasti vihollisen
käsissä.

Samana päivänä tapahtuu

2.Divisioonassa

komentajan

vaihdos. Kenraalimajuri Martola määrätään Laatokan pohjoispuoella taistelevan VI Armeijakunnan komentajaksi ja hänen

noin kaksi kilometriä ja että paine siltä taholta onjatkuvasti erittäin kova. Vuoksen pohjoisranta on vihollisen suora-ammunta-

tulen jatkuvana maalina. Tämän
lisäksi on havaittu vihollisen kuljettavan Vuoksen rantaan ponttooneja, veneitä, sillanrakennus-

tarvikkeita ja muuta ylimenokalustoa. Saadut sotavangit ovat
kertoneet uusista reserveistä.

suurluislelusso

-

tr+=
19. Prikaatln lV Pataljoonan
komentaja Alfons Sundblad

Nåkymä suomalalslen as€mlsla
Vuokselle

Sillanpääaseman jäljellä ole-

saa aikaan lisää murtoja

ja enti-

tää viimeiseen saakka. Vain näin

Sillanpääaseman puolustajat

Oma §kistömme vastaa tulivalmisteluun kahdeksan patteriston voimin. Jälleen kiehuu

menetellen viholliselle pystytään
aiheuttamaan tappioita ja viivyttämään sen ylimenohyökkäystii.

tekevät kaikkensa tilanteen hal-

maailma. Vuosalmi on kuin val-

litsemiseksi, mutta kaikki toimenpiteet kilpistyvät vihollisen
tuleen. Väsyneet puolustajat
ovat tehneet tehtävänsä eikä
enempää voida vaatia.
Heti hämärän tullen aloitetaankin sillanpääaseman lopulli-

tava hornankattila.
Vuoksen pohjoisrannan hei-

vat osat päätetään kuitenkin pi-

sru-arupÄÄsrÄ oN
LUOVUTTAVA
Vihollinen jatkaa rynnistystään
painopisteen ollessa Harjulan
suunnalla. Puolustus murtuu ja
ErP 25:n miehet pyrkivät Vasikkasaareen.
Murto laajenee. Tilanne pahenee.

Mutta Äyräpään kirkon raunioissakin piileskelee vielä sitkeästi puolustautuva joukko kersantti Luseniuksen johdolla. Lopulta heidän on pakko antautua.
Samaan aikaan menetetään
Mustasaari. Myös Vasikkasaaren suunnalla on vaikeuksia.

set laajenevat.

nen tyhjentäminen.
Verisen näytelmän ensimmäinen näytös on päättynyt.

VUOKSEN POHJOIS.
RANNALLA

rannan puolustus

jo

ensimmäi-

sestä iskusta?
Nyt on tehtävä jotain ratkaiseja tehtävä se nopeasti!
vaa

-

YLIMENOHYöKKÄYS
ALKAA
Kuudelta alkaa viholisen varsi-

nainen ylimenohyökkäys.

Sen

Ja niin myös tehdään. Everstiksi ylennetty JR 7:n komentaja
Adolf Ehmrooth kieltää jyrkästi
kaiken vetäytymisen ja määrää,
tykistönja
että kaikkien

-jopa
kranaatinheittimistön tuliase-

koulutetun CXV Armeijakun-

Itse hän näyttää esimerkkiä py-

nan.

syen paikallaan lähes etulinjas-

etulinjaan, mutta myöskin komentopaikkoihin, tykistön ja

Äyräpäänharjulle

kaislikoihin.

Yielä 7./8. heinäkuuta yöllä
suoritetaan sillanpääasemassa

suuri määrä tykkejä, jotka syytävät tultaan päin meikäläisten silmiä.

joukkojen uudelleenjärjestelyjä.
Muun muassa taisteluissa kulunut Sunbladin pataljoona siirre-

Sitten on ilmavoimien vuoro
näyttää kyntensä. Taivaan täyttää lähes 300 pommi-, maataiste-

ErP 25:ttä aletaan jälleen koota
vastaista toimintaa varten.
Ja vihollinen painaa päälle. Se

tuossa tuli-

myrskyssä!

erittiiin pahalta.
Repeääkö Vuoksen pohjois-

05.10 vihollisen voimakkaalla
tulivalmistelulla. Se kohdistuu

pääsee pureutumaan sen ranta-

Hiinninen. Pahoin hajonnutta

ja mitättömyytään

heittää ne välittömästi taisteluun. Tilanne näytää jälleen

suorittamiseen vihollinen on varannut hyvin varustetunja hyvin

Kahluupukuisia iskujoukkoja

ja tilalle tulee
IVJR 57, komentajana majuri

ellei ihminen tunne pienuuttaan

rynnäkkötykkejä Vuoksen yli ja

Toinen näytös alkaa 9.7. kello

kranaatinheittimistön tuliasemiin sekä moniin muihin selustan kohteisiin. Muun muassa

tiiän reserviksi

kosti varustetuissa asemissa pelätään. Pitiiä olla mieltii vailla,

Samaan aikaan vihollinen saa

kuljetettua panssarivaunuja ja

on

sijoitettu

Ensimmäisessä

mien sekä komentopaikkojen

on

-

taisteltava saarrettuinakin.

portaassa

sa. Hänen esikunnastaan ko-

hyökkää 142. Divisioona käyttäen kymmeniä veneitä ja moot-

koonhaalituilla joukoilla suoritetaan nopea vastahyökkäys, joka
heiuåä vihollisen hyökkäyskiilan kärjen lähes kilometrin päähän komentopaikasta.
Vihollisen saavuttaman alku-

torilauttoja. Se pääsee savun suojassa melko helposti Vuoksen yli

ja ryhtyy heti

laajentamaan toimintatilaansa. Yksi sen rykmenteistä lähtee hyökkäämään rantatien suunnassa luoteeseen, toinen pohjoiseen ja kolmas on reservinä.

Pohjoiseen hyökkiävä rykmentti saa kohta aikaan murron. Kapteeni Kuparisen on pa-

lu- ja hävitäjäkonetta, jotka
hyökkiiävät aallottain sekä etulinjaa että muita kohteita vastaan. Samalla ne laskevat Vuokselle läpinäkymättömän savu-

pakko vetäytyä ylivoiman tieltä
ja niin vihollinen pääsee lähelle

verhon.

JR 7:n komentopaikkaa.

taljoonansa rippeiden

kanssa

menestyksen jälkeen heillä alkaa

ilmetii vaikeuksia. Tasainen ja
avonainen maasto nimittäin lop-

puu muuttuen varsinkin panssarivaunuille epäedulliseksi. Koilliseen mentäessä maasto muut-

tuu mäkiseksi ja pusikkoiseksi.
Suursuon etelä-

ja

lounaispuo-

lella tulevat vastaan kivikot ja

kalliot. Kauempana

luoteessa

+
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luislelussa
mäet ja kalliot sijaitsevat melko
lähellä Vuoksen rantaa.
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vAsrAHYöxxÄyrSEEN
Kun vihollisen

ensimmäinen
rynnistys on torjuttu, ryhdytään
keräämään ja ryhmittämään reservejä vastahyökkäystä varten.
Sundbladin pataljoona alistc-

i:Fi
§'r,

i$,,t
I.jr:

.,

t,

taan jälleen 2.Divisioonalle ja

§ry

siirretään aluksi Hämeensuon

linjalle puolustukseen. JR

49

käsketään osillaan miehittämään Kaskiselän viivytysasema
saa käskyn valmistautua taistelukäyttöön. Myös ma-

ja ErP 25

juri

Aholalle annetaan käsky

siirtyä pataljoonansa

pääosan
kanssa Suursuon lounaispuolel-

le vastahyökkäystä varten. Lisäksi ILlJR 15, komentajana

majuri Oljemark, alistetaan
2.Divisioonalle ja määrätään
hyökkäämään Vuosalmen lossin
suuntaan.

Wosalmen puolustukso€n on saatava syvyyttä

Vastahyökkäys lähtee liik-

tä vihollisen l42.Divisioona on

keelle. Sen onnistumiseen asete-

lyöty. Sotasaalis on niin runsas,
että väsyneet joukot eivät kykene siirtämään siitä taakse kuin

taan suuret toiveet. Mutta kun
majuri Oljemark haavoittuu ja
kaikki komppanianpäälliköt jo-

SA-kwa

tarrautuvat kuitenkin vastaiseen
rantaan ja torjuvat vihollisen
pääsyn Vuoksen pohjoisrannal-

selväksi, että ilman tuoreita lisä-

voimia ei pystytä torjumaan vi-

ko kaatuvat tai haavoittuvat, tyrehtyy hyökkäys tämän pataljoonan osalta. Oljemarkin tilalle
määrätään majuri Kuavi ja niin
lähdetään yhdessä Aholan pataljoonan kanssa vastahyökkäyk-

Seuraavana yönä vihollinen
rakentaa ponttoonisillan
Vuoksen yli, mutta puolustajien
tykistö ampuu sen hajalle. Veneja lauttaliikenne on sen sijaan
käynnissä jatkuvasti tykistötu-

suunnassa, missä taistelevat JR

hollisen rajuja hyökkäyksiä.
Puolustusjoukot ovat pahoin
kuluneet ja levon ja täydennyksen tarpeessa. Muun muassa

7:n pääosat sekä Sunbladin ja

L/JR 7:ssä on jäljellä vähän alle

Kuovin pataljoonat.
Päivän ehkä tärkeimmät ta-

50 miestä, joten se on vain reilun
joukkueen vahvuinen. Kaikkien
taisteluun osallistuneiden patal-

seen.

lesta huolimatta. Näin viholli-

suunnassa. Siellä nimitläin hyök-

joonien vahvuudet vaihtelevat
noin 100-300 mieheen.

Se suoritetaan erittäin railakkaasti ja niinpä se heittääkin vi-

nen saa kuljetetuksi 92.Divisioonan Vuoksen yli.

käävät edellä mainitun 92.Divisioonan pääosat erittäin raivokkaasti. Divisioona saakin Lehtolan ja Metsärinteen talojen

Upseeripuute on niin ikään
huutava. Niinpä II/JR 7:ssä on
jäljellä vain kapteeni Raassina ja
pataljoonan huoltoupseeri.

hollisen pakokauhun

yritäii

vallassa

etelään. Vastahyökkäys jatkuu

aina Mäntylän

murto-osan.

eteläpuoliseen

maastoon saakka, mutta siellä
vihollisen kiivas tuli pakottaa
hyökkäysjoukon jäämään met-

PUOLUSTUS ON LU.
JILLA
Ja aamulla vihollisen hyökkäys

jatkuu täydellä voimalla.

suorittaa Raassinan pahoin kol-

Se kohdistuu voimakkaana
myös Vasikkasaarta vastaan,
kun sen kaislikkoihin pesiyty-

vastahyök-

neet kahluupukuiset l0.Divisi-

sän reunaan puolustukseen.

Suunnilleen samaan aikaan

hittu pataljoona

käyksen Vasikkasaaren

selus-

taan päässeiden vihollisten tuho-

hoamiseksi. Tehtävä onnistuu
hyvin ja joukko saa sotasaaliikseen muun muassa toistakymmentii konekiviiäriä.
Taistelupäivän ehdittyä iltaan
voidaan tyydytyksellä todeta, et-
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sioonan joukot suorittavat rynnäkön. Samaan aikaan hyökätään myös veneitä ja lauttoja
käyttäen saarta vastaan.
Ankaran taistelun jälkeen Vasikkasaaren puolustus murtuu ja
niin siitä on pakko luopua. Saarta puolustaneet JR 7:n miehet

le. Vihollisen hyökkäys torjutaan myös Oravakydön tien

pahtumat sattuvat kuitenkin
Antreaan johtavan maantien

maastossa kaksi kertaa aikaan

Miten tällaiset joukot

ovat

melko pahan murron, mutta
kummallakin kerralla JR 49:n

pystyneet torjumaan ylivoimaisen vihollisen rajut hyökkäykset?

puolustus työntää hyökkääjät
suurin tappioin takaisin.
Vasta illalla vihollisen onnistuu panssarivaunujen tukemana
saada niin paha sisäänmurto, et-

APUA TULEE

tei sitä pystytä selvittämään. Sik-

si puolustus on vedettävä sillii
suunnalla hieman taaksepäin.
Mutta siihen puolustajat jälleen
pureutuvat ja torjuvat vihollisen
etenemisen.

Jo

edellisen päivän iltaan
tullut

mennessä on meikäläisille

Mutta apua on tulossa.
Miehestä mieheen leviää tieto,
että Panssaridivisioona on tulossa awksi ja suorittaa välittömästi vastahyökkäyksen puhdis-

taakseen Vuosalmen pohjoisftrnnan vihollisista.
Se uutinen nostattaa uupuneiden puolustajien mielialaa! Heitä ei ole unohdettu!

Vuosalmen miohiå öis€n vastahyökkåyks€n lålk€€n

Heinäkuun 10. päivän iltaan

VASTAHYOKKAYS EI

mennessä Panssaridivisioonan

ONNISTU

pääosat saapuvat Vuosalmelle.
Mahtava joukko! Neljä jääkäripataljoonaa, Panssarijääkäri-

pataljoona, Rynnäkkötykkipa-

taljoona, saksalainen rynnäkkötykkikomppania

ja

raskas

kenttiitykistöpatteristo.
Divisioonan hyökkäyssuunnitelma on niin ikään toiveita antava, onhan se selvä ja suoraviivainen: Oravakydön
- Vuosalmen lossin suunnassa hyökkää
Rynnäkkötykkipatalj oonalla

vahvennettu jäkäripataljoona

käriprikaatin pääosat,

komentaja

kolme

jääkäripataljoonaa, hyökkåävät
eversti Puroman johdolla Suursuon eteläpuolelta tavoitteena

Vuoksen ranta. Tulivalmistelu
rantamaastoon ja sen jälkeen
Äyräpiiän harjulle, joka on li
säksi savuammuksilla sokaistava. Vihollinen on seuraavaan aamuun mennessä heitettävä verissä päin Vuoksen pohjoisrannalta ja rantaviiva puhdistettava.
Tulivalmistelu vihollisen tuhoamiseksi ja lamaannuttamiseksi alkaa ll. heinäkuuta kello

epäonnistunut.

Vihollinen jatkaa hyökkäystään. 92.Divisioona on tulessa

Vain siellä täällä vastahyökkäys

maantien suunnassa. Divisioonan hyökkäystä tukevat voimakas tykistö ja panssarijoukot.
Panssaridivisioonaan kuuluva Jääkäripataljoona 4 joutuu
ensimmäisenä vihollisen hyökkäyksen kohteeksi, jolloin osa
siitä vetäytyy vailla johtoa Suur-

eteenpäin.

Antti Hånninon, Mannsrh€im-ristin
ritari N:o 185, JR 57:n ll Patalloonan

01.31. Sitii täydentävät ilmavoimien Stuka- ja laakapommituk-

Mutta Panssaridivisioona

ei

ole enää sama joukko, joka iski
Kuuterselässä ja Ihantalassa.
Kovat taistelut ovat muuttaneet
sen ainesta ratkaisevasti. Vanhoja taistelijoita on poistunut joukosta ja tilalle on tullut kokemattomia täydennysmiehiä.
Tuosta kovasta joukosta on jäl-

jellä vain komealta
va nimi.

Monin paikoin syntyy erittäin
vaikeita tilanteita, kun miehet
vetäytyvät joukoittain ja vihollinen käyttää hyväkseen sekavaa

tilannetta ryhtymällä

puoles-

kalskahta-

koko voimallaan.

Suursuon
suunnassa se hyökkää kahden
kolmas
rykmentin voimin

ja

hyökkää Antreaan johtavan

suon §uuntaan osan etsiessä tur-

taan hyökkäämiiän. Varsinkin

vaa JR 7 taistelijoista

Metsärinteen talon pohjoispuo-

lapsi isästään.
Antreaan johtavan maantien
suunnassa vihollisen isku kohdistuu JR 49:n osiin. Niiden on
ylivoiman edessä pakko väistyä.
Näin oma etulinja siirtyy Männi-

lella tilanne on erittäin vaikea.

set.

Niin on suuria toiveita he-

rättänyt vastahyökkäys täysin

Vastahyökkäys ei lähde alkua
pitemmälle. Osa joukoista myöhiistyy ja osa joutuu vihollistykistön ja kranaatinheittimistön
kiivaan vastavalmistelun kohteeksi mennen pahasti sekaisin.

etenee vanhoihin taisteluasemiin, mutta ei missään niistä

tavoitteena lossin maasto. Jää-

seen.

Vihollinen saa siellä aikaan mur-

ja 2.Divisioonan rippeet
käyvät lähinnä majuri Aholan
ron

johdolla katkeraa

taistelua.

Vain äärimmäisin ponnistuksin
pystytään asemat joten kuten
säilyttämään.

Nyt kenraaliluutnantti Siilasvuo käskee Panssaridivisioonan
ottamaan vastaan JR 7:n asemat

ja

jäämään niihin puolustuk-

-

kuin

kön talon tasalle, missä vihollisen hyökkäys saadaan lopulta
torjuttua.
Oravakydön tien suunnassa-

kin jatkuu vihollisen voimakas
hyökkäys. Jääkäripataljoona
5:n lohkolla hyökkäys johtaa
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luislelusso
murtoon, joka kuitenkin saadaan vastahyökkäyksin rajoitet-

tua. Sundbladin. Aholan

ja

Raassinan vajaalukuiset pataljoonat ovat jälleen kovan edessä, mutta kaikkensa ponnistaen
ne saavat tilanteen joten kuten
hallintaansa.

PUOLUSTUS ALKAA
PlTÄÄ

Seli!ksia,

§;. !*\

Tilanne on muodostunut varsin
vaikeaksi ja sekavaksi. Mitään
varsinaista puolustusasemaa ei

oö;

!-

"r-'',

ffi

ole olemassa. Sentapainen kul-

taan ja edelleen Raassuon

Ven.silla

n2äa 97.

AaSton.asemalloI

rJuvonen

kee Vuoksen rannalta Kureniemen ja Männikön kautta Metsolaan, siitä kaaressa Suursuon lai-

2.D,n ensiasernal

{Z*

niitty-

jen, Kaivolan ja Mäntyliin itiipuolitse Oravakydöntielle, josta
se kääntyy Niemelään.

Koko maasto on

ankarien

Nåin oli
Panssaridlvlsloonan
tarkoitus isk€å

taistelujen pahoin murjomaa ja
täynnä kaikenlaista törkyä.
Murrokon seassa lojuu lukematon määrä kaatuneita vihollisia
eriasteisessa määnemistilassa.
Ilman täyttää ällöttävä löyhkä.
Näissä asemissa taistellaan 12.

heinäkuuta erittäin kiivaasti.
Kureniemen suunnassa viholli-

Torjunlavolton

nen saa aikaan sisäänmurron,

jolloin puolustajien on

iäkeen. JR 7:n lll

jälleen

Patalloona rauhan
pävån paraallssa

väistyttävä ylivoiman tieltä ve-

täytymällä Koivulan tasalle.
Kun maasto samalla muuttuu
sillä suunnalla panssarivaunuille

edullisemmaksi,

on

vihollinen

pääsemässä läpimurtoon.

Puolustajat ovat kuitenkin siitä asiasta edelleen toista mieltä.
Kokeneet taistelijat ja heidän
johtajansa tajuavat mitä sellainen murto tulisi merkitsemään.

Niinpä puolustajat tarrautuvat
kaikin keinoin pesäkkeisiinsä ja
tukikohtiinsa ja saavat kuin saa-

vatkin vihollisen

hyökkäyksen
pysähtymään.
Myös JR 49 kaikkine vahvennuksineen alkaa nyt olla kestokykynsä rajoilla. Siksi sen irroittamiseksi lepoon ja tiiydennettäväksi ryhdytään tekemään kaikki voitava.

Hyökkäysten tultua kaikkialla ainakin osittain torjutuksi vihollinen yhä lisää painettaan. Se

kuljettaa ylimeno- ja sitä välittö-

tulimyrskystä tarpeekseen.

mästi seuranneissa taisteluissa
kärsineen CXV Armeijakunnan
tilalle VI Armeijakunnan ja heit-

on

tää sen taisteluun.
Yksi sen divisioonista lähtee

hyökkäämään Antrean suuntaan, yksi divisioona keskellä ja
yksi Oravakydön tien suunnassa. Taistelu on jälleen erittäin
katkera, se aaltoilee edestakaisin. Jos vihollinen saa aikaan
murtoja, pyritään ne välittömäsvastahyökkäyksillä kuittaamaan. Jälleen on kyse siitä, kestääkö puolustus vai luhistuuko
se lopullisesti. On kysymys elä-

ti

mästä

ja

kuolemasta.

VIHOLLINENKIN SAA
TARPEEKSEEN
Mutta vihollinenkin alkaa saada

Se

nettäneet yhteensä 300 upseeria,

menettänyt kaksi viikkoa
kestäneessä Vuosalmen taiste-

917 aliupseeriaja 7021 miestä.

lussa varovaisesti arvioiden noin
20.000 miestä kaatuneina ja suuren määrän sotakalustoa. Hyök-

Aseiden hiljentyessä myös
Vuosalmella jäljelle jääneiden
päät tahtovat painua alas. Monelle tulevat mieleen kaatuneet
toverit. Miehet kyselevät itsel-

käykset alkavat tyrehtyä ja pahoin runneltu rintamalinja vähitellen vakiintua.
Kun 2.Divisioona vihdoin 17.
heinäkuuta pääsee hyvin ansaitsemaansa lepoon, se on täysin
loppuun ajettu. Se on menettä-

nyt

puolustaessaan Vuosalmen

aluetta kaatuneina 63 upseeria,
125 aliupseeria ja 539 miestä.
Haavoittuneena on poistunut
joukosta 230 upseeria, Tl5 aliupseeria ja 5 810 miestä. Kadoksiin
on joutunut 7 upseeria, 77 alfuy
seeria ja 672 miesä, heistä suu-

Yhdestä divisioonasta!

tään, jotkut jopa lähimmiltä
taistelutovereiltaankin:

-

Kannattiko tämä? Tämä-

kö on tulos kaikesta rehkimisestä? Karjala ja kaikki taistelupaikat on menetetty...

Nuotiotulilla vallitsee hiljaisuus.

Sitten muuan väsynyt taisteli-

ja sanoo hiljaa:
- Jäihän sentään itsenäisyys ja vapaus... jäi kansalle
maa asua ja monelle kotiseutu. . Kyllä se sittenkin kannat-

rin osa Äyräpään sillanpääase-

kin.

man taistelussa. Olemme siis me-

ti! tr
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Vauhdilla eteenpåin!

Syyslauat
puolivölissö 1941 oli

Nirkil, - Priiiisiin
suunton

puohrtaru

vihollinen ohtanlln:
sen kimpusso oli
syviillii alueella

lahnen suomnlnisen
yhlymiin ioulckoiu
S itkeiisti toistelleen
vilnllisen oli
utnettava perilesi
SiUoin mentiin eiHi
mcinaltu!

ja saimme vastaamme kuvaan
kivåiäri-

ja

konekivåiäritulen.

Kiirjessä pyöräilyt liihettiryhmä

kåini tappioita.

III/JR

35

alkoi

koukkailla normaaliin tapaan.
I l.Komppania, johon kuuluin,
alkoi kaartaa tien eteläpuolitse
ja muut yksik<it, kapteeni Kourin ja luutnantti Huttwen

torvista

lähti! Tien takaa kuuluijo myös
luutnantti Huttusen juhlava
komentoiiäni ja heti sen jälkeen
ankaraammunnan ropina

-oli

naapuriin.
Jatkoimme eteenpäin. Vihollinen oli saanut käyntiin jonkinlaisen viivytyssysteemin ja syöksyilimme eteenpäin puulta
puulle välillä ampuen. Erään
ryteikön keskellä olin kompastua vanjaan, joka kaikessa rauhassa tähtliili meikäläisiä
sivulta. Rinnallani kulkeva
sotamies Kuisma oli konepistooleineen nopein ja ratkaisi
tilanteen.
Sitten alkoikin tulla kuulaa
vastaan niin tiheään, että eteneminen pysähtyi. Komppania

Joukkueemme joutui kärkeen. Etenimme avoparijonossa, edessä

alikersantti,4ntll'-

/an kärkipartio. Ylitimme suon,
ohitimme aukean ja nousimme
mäelle, jossa oli alas ammuttu

kärkeen.
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hiin vauhtia minkä

siis sielläkin saatu

Prliäsän tien varteen. Porukkaa

aamuvarhaisella vielii nukkuvien porukoiden ohi.
Ja siitii se taas alkoi. Painuimme JR 56:n etulinjan läpi

Pakokauhua oli hauska tarkkailla näin takaapäin.
Me tietenkin lisäsimme mie-

vasenta puolta.

duin kersantti Ojalon pariksi

konaan selustaan.
Mutta eipähän vain! Jo seuraavana iumuna, joka oli sunnuntai, painuimme me vuorostamme kohti Petroskoita

vihollisia ilmatyi näkyviin jokaisesta notkelmasta, kiven kolosta
ja pensaan takaa ja kaikilla

komppaniat, etenivät tien

PYSTT-MELIMME I3.9.
l94l illan suussa telttojamme
lappoi ohi niin paljon, ettii kuvittelimme jo jåiäneemme ko-

ihme:

oli hurja kiire- taaksepäin!

KOUKATEN
KIMPPUUN
Pataljoonamme

Silloin tapahtui uusi

lentokone. ?issä vaiheessa jou-

Kuljimme rinnakkain. Mitii

kosketus

lähemmäs tietii etenimme, sitii
varovaisemmaksi kävi askel.
Äkkia kuului edestii hiljaista
puhetta. Ojala käski käsimerkein ryhmänsä ketjuun.
Samassa pomppasi aivan
edessämme pystyyn parvi vihollisia lähtien saman tien puikkimaan taaksepäin. Paukutimme

senteli lähetteineen pystyssä järjestellen komppaniaa etenemi-

periän minkä ehdimme.

sen

ryhmittyi uudelleen. Päiillik-

kömme, vänrikki Halme, juok-

jatkamista varten. Liihetti-

"Partaa en ala ennen kuin päåtie on

saavutettu!" iulisti luutnantti
Pellonperä

ryhmä kärsi taas: piiällikön
lähimmät miehet, kersantti
Heikkih, alikersantti Kotiranta

ja korpraali Ylösmiiki menettivät henkensä.

RAJUSTI PÄÄLLE
Painuimme piiälle koko ajan
kiivaasti ampuen. Vihollinen ei
kestänyt rynnäkköä vaan lähti

kin ottamaan kavereita vastaan.
Omakohtaisesti tempaisin eriiiiltä veikolta hyvän näköisen puo-

liautomaattikiväärin

selästä.

Sen entinen omistaja ei ollut
kuitenkaan tyytyväinen, vaan
vaati maksuksi tupakkaa kertoen elekielellä, kuinka hyvän

aseen häneltä sain. Saihan

ukkeli tupakkansa ja

oli

tyytyväinen.
Tyytyväisiltåi ja iloisilta näyttivät kaikki muutkin punasoturit imiessään suomalaista pöllitu-

oli

sota
heidän
osaltaan loppu. Kaikkialta kuului vapautunutta venäjänkielistii

pakkaa

-

puheensorinaa

ja

iloisia huu-

dahduksia.

Vangit ohjattiin

JR 30

taakse,

mutta meidän osaltamme sota
jatkui. Hyökkäys lähti jäleen
liikkeelle.

KYLÄSSÄ ON KAMAA
Eråiän kuusen alla oli joukko
miehiä, jotka eivät ampuneet,
mutta eivät myöskiiän totelleet
antautumiskehotuksia. Kun toistin moneen kertaan "idi sudaa",
Kapt€€nl Huttusen juhlava
komentoäåni antoi pontta ja vauhtla
hyökkåyks€ll6

taas karkuun. Etenimme nopeasti bunkkerilinjalle, jossa ei
kuitenkaan ollut vastassa muita
kuin kaatuneita ja joitakin liikuntakyvyttömiä haavoittuneita.

Vauhdikas meno jatkui.

Väliin tuiskahti jostakin vastaan

luotikuuro, johon vastasimme

tiiydeltli laidalta ja sitten taas
eteenpäin puulta puulle ja mät-

tiiiiltii mättiiiille.
Ylitimme hiekkakuopan ja
muutamia lautakojuja. Sitten
taas halki metsän, leppäviida-

kon lävitse, yli ojien ja kaatu-

neiden puiden
- ampuen
ja taas
hiipien
syöksyen

-

ampuen.

-

Huttusen komppania eteni

tien

vasemmalla puolella

samalla tyylillä. Tien suunnassa

tuntui olevan piiskatykki

ja

sekä

Hristanan kylån valtaus 14.9.41 (kartan keskellå) kuului osana Pyhälärven
suurtaist€lun loppuvaih€€seen

Eriiällä harjanteella

oli

l0.Komppanian pojilla kova
tappelu. Kiisikranaatit lentelivät
lähietiiisyydeltii puolin ja toisin,
kun saavutimme Taalikan

pojat. Kaikki aseet lauloivat

torven täydeltii, meteli ja huuto

oli kova. Lopulta

vihollinen

antoi jälleen periksi ja irtautui.
Seurasi komppanioiden vaihto

ja

me jatkoimme taas kärjessä.

Painelimme poikki soiden ja
halki metsien. Erliäffi harjanteella j ouduimme mekin turvautumaan käsivoimiimme paiskellessamme käsikranaatteja kumpareen yli. Siit?ikin piiiistiin taas
eteenpäinja saatiin viisi vankia,
kaikki suomea puhuvia.

Sitten oli edessä laaja

suo.

Painuimme lennossa sen ylitse

porukka

oli

menop?iällä.

-Suolla oli jokin sakki asemissa,

konekiviiärejä. Sielt?i kuului aina väliin
myös pataljoonan komentajan

mutta jyräsimme sen yli. Naapurit kaatuivat kuoppiinsa, kun

liäni.

tiiytymiän.

kranaatinheittimiä

Sitten siirtyi l0.Komppania
meidän lävitsemme vuorostaan
kärkeen. Tapasin velipoikani

Einarin, joka ehti kertoa, että
kapteeni Kouri oli haavoittunut
ja vänrikki Vainio kaatunut.
Komppaniaa johti nyt vänrikki
Taalikka.

eivät avomaastossa piiässeet ve-

KYLÄ ANTAUTUU
Er?iän harjun alla alkoi taas kiivas tappelu
ammuttiin torvet

kuumina

ja-paiskittiin

kåisikra-

naatteja. Kaiken metelin läpi

kuului pliällikön karjaisu:

-

Rynnäkköön!

Syöksyimme huutaen mäelle
ja vihollinen säntiisi pakoon niin
että metsä lakosi. Påiästyämme
naapurien asemiin totesimme
edessä olevan kylän, jossa muu-

tamat rakennukset paloivat.
Kylän nimi oli kuulemma
Hristana.

Kylän takana olivat Kevyt

Osasto 8:n miehet jo katkaisseet
tien. Motti alkoi hiljakseen
kypsyä.

Pienen aukean takana oli
vihollinen kaivetuissa asemissa.
Alueelle kohdistettiin tulta ja

samalla alettiin voimallisesti
huudella antautumiskehotuksia.

Siellä tliiillä alkoikin jo miehiä nousta asemistaan
ensin
hyvin varovasti ja vain-muutaman miehen porukoissa. Kun
muut näkivät, ettei antautujille
käynyt sen hullummin, alkoi
puolta vaihtavien måiärä lisiiäntyä. Vähitellen olivat pellot
mustanaan miehiä, jotka lähestyivät kädet ylhiiällä heilutellen
päänsä piiiillä lentolehtisiä,
'pliäsylippuja', joita meikäläi-

nen lentokone oli

alkoivat muutamat ryömiä
minua kohti. Huomasin, ettii
kyseessä olivat liikuntakyvyttömät haavoittuneet
olin
osunut haavoittuneiden- hoitopaikkaan.

Eråiän puskan juuressa oli

punasoturi tiiydessä unessa.
Mies ei herännyt, vaikka otin
aseen hänen käsist?iiin. Vasta
kun aloin kopeloida patruunalippaita vyöltii, räväytti naapuri
silmänsä auki. Ilme oli näkemisen arvoinen.
Kylässä oli autoa ja kuormas-

toa vaikka minkä

verran.

Liihimetsä oli täynnä hevosia.
Maastoa haravoidessa löytyi
kaksi radioautoa, toistakymmentä muuta autoa, kolmisenkymmentå tykkiä, kolmisensataa hevosta, lukematon måiärä
käsiaseita ja patruunoita sekä
viitisensataa vankia.

Meillä ei kuitenkaan ollut
aikaa jiiädä kyliiä tarkastelemaan
oli kiire takaa-ajoon,

-

ettei vihollinen ehtisi taas pureu-

tua

maastoon puolustukseen.

Muutaman kilometrin painelimme eteenpäin pikamarssia.
Kun vihollisesta ei kuitenkaan
näkynyt merkkiäkään saimme

luvan majoittua.

Voitonhu-

kylliän

mussa pystytimme teltat aukeal-

Tuli oli loppunut heti ensim-

le pellolle. Illalla tuli kuitenkin
sade eikä huolimaton majoit-

pudotellut.

mäisten antautujien noustessa
pesäkkeistiiiin. Nousimme me-

tumisemme aiheuttanut
kummempia

sen

seurauksia. tr
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:,

Petsamon karua maaaioa SA-hn'a

oli hrmeo

Jatkosodan lopulla olivat neuvostopartisaanit vaarallisia vastustajia.
Suomalaisten oli tehtävä kaikkensa
selvitäkseen taitavasta vihollisesta.
Joskus tilanne ratkesi vasta viimeisellä sekunnilla.

TUOMAS TANHUA

Suoni- ja Tenkeljärven kannaksella, mistii partisaaniosasto

nähttiviisti palaa omille linjoilleen.

Luutnantti Hantus Tuomi oli
vihollisen viime aikoina aktivoiduttua siirretty Sallan veriseltä

listen siviilirakennusten riijäyt-

vuotta 1943.
Elokuu 18. päivän vastaisena
yönä hyöl:kiisi vihollisen vahva

tämisineen
misineen.

partisaaniosasto salsalaisten
vastuussa olevaan selustaan,

ja raakoine surrnaa-

vrHoLLrsEx psnilÄNt

Nikkelin eteläpuolella. Kylää

jo heti yöllä Petsamon
Nikkelin kohdalla rintamavas-

suojeleva saksalaisosasto kaap

tuussa olevana suomalaisena

pasi Pitkiijärven rannasta

taisteluosastona hälytyksen. Pa-

Pitkiijärven

§liiän

Fetsamon

ve-

neet ja souti nopeasti turvaan
Pitkiijärven saareen. Niinpä jul-

ma tuholaisosasto teki §lässä
tavanomaisen täystuhon rauhal308

Saimme

taljoonan komentaja sopi kahden partisaaneja tuhoamaan

miiäriiämänsä partionjohtajan
kanssa,

ettii vihollinen tuhotaan

hän ärtynyt, kun en ollut pä,issyt mukaan Tuomen partioon.

Olin illalla juuri tullut

sau-

nasta kun majurin lähetti lää-

rintamalta Fetsamoon. Sallan
valtaamisen jälkeen Tuomi oli

hätti luokseni:

johtanut tiedustelu-

jan puheille!
Mikiipiis siinä - ilmeisesti minuakin nyt tarvittiin.
- Se partisaaneja jäljitui-

ja

taistelu-

partiotoimintaa Kanasen ja

RINTAMILLAMME elettiin

Palvelin komppanian vääpelija Kolosjoella olevan varaston vartiopäällikkönä. Olin vä-

nä

Kantalahden suunnassa vihollisen puolella olevasta tukikohdastaan. Siksi häneen Petsamossa luotettiin ja hän sai tehtiiväkseen kiertiiii suuren Suonijärven ja rientää asemiin Suonijärven ja Terskeljärven kannakselle vihollista vastaanottamaan
tuhotakseen sen. Toisen par-

-

Heti pataljoonan komenta-

mään lähetetty nuoren luutnantin partio on nyt palannut ja on
aivan poikki, sanoi majuri. - Eivät ole nähneet jälkeäkiiiin partisaaneista ja se kannas on tyhjä

vihollisesta. Ota ryhma miehiä

ja

-

ja

saaniosastoa ja sulkea §seinen
kannas - ettii vihollinen ei päiis-

Kuorma-auto kiidätti mei&it
Salmijärven lentokentälle ja

le.

jo

tion tehtävä oli jäljittiiä partisyt livistämään Suomen puolel-

koira

mene hakemaan

Tuomen partio pois!

pian kello 22.30 jäReen olimme
tarpomassa liejuista ja tiheä-

viidakkoista aapaa rankkasateessa kohti miiäränpiiätämme.
Vesi norui likomärkien vaatteittemme alla selkiipiit?i, rintaa ja
vatsaa pitkin, mutavelli kirnusi
saappaissa.

Aamulla aurinkokin syttyi
kirkkaaseen loistoonsa. Suojaisassa paikassa pistimme tervas-

tulilla

vaatteemme

Itarjalle, johon siinteli aavan
Suonijärven ulappa. Nostin kiikarin silmilleni ja näin kaukaisuudessa §seisen kannaksen.
Sen päällä leijui kuin auersiipiä.
Olin varma, että Tiromi se siellä
lepotauolla korviketulilla majailee.

seivåisten

päälle kuivumaan. Kohta olimme taas pukeutuneet ja kiivenneet komean tunturikönkään

TUOMT

röVrW

Matkaa oli vielä lähemmä pari§mmentä kilometriä. Vihdoin

päivän kapuillessa jo lähes puo
leensa kolusimme louhikkoisen
kannaksen koleikkoja - tosin varovasti.
Eikös vain tuolla edessä
kahtanutkin matalassa tiheiktis-

lii

Viittasin pojat suojaan.
Suomalainen kesäpuserohan

sä!

siellä ovelasti lähenee. Jopa tunsin pojankin rehdiksi aseveljek-

si, sotamies Rautiolaksi. Annoin pojan tulla aivan lähelle ja
§syin selviisti mutta hillitysti:

Onko siellä luutnantti Tue

mi?

Siinähän hän oli taisteluval-

miin ryhmärivistönsä

tella koko ämä kannas, yllättii?i
mahdollisesti löytyvä vihollinen
tai järjest?iii sille väijytys - joka
tapaulsessa tuhota se.
Tiromen partiokin oli parin

vuorokauden taivallulsen jäl-

Asevelj€n auttamiseksi tehdåän
kaikki mitä voidaan

Rankkaa taivalta matalassa
ryt€ikösslä

-

päåistii tiihystiiessiiiin nähnyt sa-

vukierteitä tämän toisen kannaksen yllä. Hänellä oli nyt kiisitys, ettii vihollinen oli eilen illalla ollut tiillä toisella kannaksella ja oli yhä vieläkin.
Suunnitelmana oli nyt tiedus-

kiirjessä

tapansa mukaan taitavasti etenemiissä. Huomasin ilon hänen
äänessään, kun hän varovasti
lausahti:
- Tänhuako siellä?
Kiis§ oli tiiytetty ja yhteys

saawtettu.

Majurin sanan hänelle toimitettuani pyysin väsyneille pojilleni lepotaukoa. Tiromi oli erittäin pidättyväinen. Tiesin hänellä olevan taas aivan omat käsityksensä ja suunnitelmansa tilanteesta. Hän oli löyiinyt parin
päivän vanhan vihollispolun,
jonka suunta oli Petsamon asutusta kohti. Yht?iän jälkeä ei
hän ollut nähnyt vihollisen puo
lelle palaavaksi. Hän oli myös
eilen illalla Suonijärven pohjois-

keen väsynyt. Ryhdyimme pitämään lyhyttii taukoa.

Minä en oikein kiisittiinyt

-

Tuomen varovaisuutta uskoin
eiliseen tiedusteluun ja majurin
sanaan.

Pojat kuorsasivat heti niin että tanner tiirisi. Itsekin vaivuin
unen helmoihin heti kun olin te
dennut varmistuksen asetetuksi.

Jostain syystii heräsin mel-

kein heti. Totesin luutnantti
Tircmenkin olevan hereillä ja
kiskovan likomärkiä saappaita
jalkaansa läpimiirkien jalkarättien piiälle. Sitten hän nousi varovasti ylG ja läksi kumarassa
hiipien tarkastamaan ja kuuntelemaan jotakin.
Mitiihän lienee miehellä mielessä?

TUnsin turvallisuutta hänen
porukassaan. Seurasin hänen
menoaan toisella silmälläni ja
olin juuri nukahtamaisillani

Tuomen ehdittya parin-kolmenlrymmenen metrin piiähän.
Tänne påättyi Jääm€rentie

+
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IENITYS

oli kormeo
SILU)lltl REPESII
Joka puolelta alkoi konetuliasei-

den rtiikynii. Vaikka iiiini-inferno tuk*ikin korvat kuulh sen läpi luutnantin mahtavan karjai-

sun. Aiinestä kuului, ettii häneen oli sunut.
- Niin pirusti tulta etuoikeal-

I

I

le! karjaisin pojille.

Luutnanttia

oli

yritetävä

\

auttaa!

Itse en ennättiinyt edes asettani suunnata, kun niiin jåikiiliin
vierelliini sauhuavan konetuliaseen siihen suihkuttaessa. Näinpa my& heti suuliekin lepattavan edessiini mätfiiiin påiåillä.
Kaverilla oli ruskea ja leveä
otsa.

Tähtäsin nopeasti ja ammuin

-

ohi!

Samoin kiivi kaverille.
Viskasin kiiteeni muneen vie-

raan kiväärintorrakon pois ja
haparoin käsille oman tutun
pystykorvani. kveä otsa hiivisi
ja suuliekin lepatus loppui.
- Ampukaa tarkasti ja vain
jc jotakin näette!huusin pojille,

jotka niiyttivät laukovan liian

potllaalle kuln kantallll€kaan

Kuulin kuin luutnantti Tito
men terävän komennon. Lrähellä kajahti myö sotamies Rautiolan vihollista hiimåiävä uljas
huuto:

-

Ensimmåiinen komppania
ja toinen

ylth.
Tulitaistelu jatkui. Yritin johtaa sitii parhaan taitoni mu-

hyök*iiii oikealta

l<aan.

seni etuoikealle.

komppania vasemmalta!

Salamana hiin pinkaisi ohit-

tiiii sinua!

Tajusin vihollisen tekevän
n/nnäkköä. Se merkitsisi raal<aa

- Tänhua, älä kohottele, se
§ttiiii sinua! huusi Rautiola

lähitaistelua
kua rintaan

-

Rautiola, suojaudu! Se täh-

vastaan.

Olin juuri ottamassa mainitun kytjin jyvåille kun läjähti

-

kuin lapion isku suoraan kasvoihini!
- Nyt Tänhuaan sattui pahasti, kuulin jonkun sanovan.
En siis ollutkaan vielä kuol-

lut! Kuulin puheen.
Painoin kasvoni turpeeseen.
Se muuttui heti veteliiksi veri-

-

konepistmlisuihotsaan, pistintii
vatsaan, aseen perän iskua kas.

ja

voihin.

I-oikkasin seliilleni lähellä
roin pistoolin kiiteeni kiiydiikseni sen avulla viimeisen taisteluni
- en kuolisi yksin!

liejulsi. Panin sotilaslak*ini väliin. Se oli pian tiiynnä kammot-

cittain

Heitin lakin pois ja kiiiinnyin
selälleni - onneksi, sillä luodin
tuloaukko niskassani oli ammottava ja kova maa niskani alla tyrehdytti veritulvan.
Kuului kiisikranaatin räjähdyksä etuoikealta. Samassa vihollistuli vaimeni ja alkoi kaamea "uraa"-huuto.
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Lontokoneella matkataån Jo herrolksi

olevien kivien suojaan. Hapa-

Y[MEISELLÄ
SEKUNI{ILLA
Olin vaikeasti haavoittuneena

tavalta löyhkiiiivä verta.

rl+
L

Talval ol ole helppo enempåå

poissa tolaltani. Uskoin
luutnantti Tuomen ehdottomas.
ti kaatuneen - niin raju oli ollut

tulitus.
Vasta jiilkeenpiiin selvisi mitii
oikeastaan oli tapahtunut.

Tuomi oli hertinnyt johonkin
eptiilyttiivåiiin risahdukseen ja
liihtenyt tutkimaan jo aikaisem-

min löytiimiiiinsii jiilkiuraa.

lik-

kiä hiin huomasi olevarna vihol-

lisketjun tiheimmiissä perukas.
§4.

-

Håilytys, pojat! hän ehti

karjaista.

-

T?iiillä on ryssiä!

Saman tien hiin paiskautui

maihin salamaa

nopeammin.

Tuliryöppy lensi ylitse.
Aseiden rätinä oli niin valta-

va, ettei hän Uissii

vaiheessa

yrittiinytkiiiin huutaa komento
ja. Tilapiiinen kuolleelsi tekeytyminen oli ainoa keino henkennåi

säilytEimiseksi.

Jotenkin kokenut taistelija oli
osunut matalaan pa.inanteeseen,
missä hän makasi littetinä kuin
lehti. Luodit hakkasivat kuopan
laidat savuamaan. Työnsä varmistamiseksi vihollinen paiskeli

käsikranaatteja, joista yksikiiiin

ei

kuitenkaan osunut aivan

kuoppaan.

Sitten Tiromi tajusi uraa-huudon.
Se merkitsi viimeistii toiminnan mahdollisuutta!
Tehkää sivustaisku oikealta! Minä olen t2iiillä ryssien keskellä.

-

Tiron karjaisun olin miniikin
ollut kuulevinani.
Saman tien luutnantti kimpe
si pystyyn ja aloitti hurjan kar-

junnan, johon toiset yh§ivät.
Alkuvoimainen raivon huuto
kului varmaan kilometrien päähän!

Alikenantti Mökclö kuuli

j

:

I
a

myt» Tuomen huudon.

parhaansa mukaan.

Hän syöksyi yhdessä muiden
kanssa Tuomen rinnalle ja saman tien rynnäkköä tekevää vi-

Tuomi järjesti kantajat ja
jonkin ajan kuluttua havaitsin

hollista vastaan.

Kaikki aseet lauloivat keste
tulta. Täisteltiin lähietiiisyydeltä seisten! Siihen leikkiin Rau-

la. Matka

tiolakin yhtyi hamayskomento

kannettavillekaan.
- Saksalainen kone tulee noutamaan sinut sotasairaalaan

jaan karjuen.

Vihollinen antoi periksi! Sen

rynnäktö muuttui hurjaksi
paoksi ja luutnantti miehineen
oli tilanteen herrana.

SUURVALLAT
LENTÄVÄT
,4

Itse makasin hvien välissä noja-

t

ten niskaani kovan juuren piiällä olevaan turpeeseen.
Olin kuullut toivoa herättävän taistelun rätinän ja huudon,

l§

olevani parin kilometrin päässä
sijaitsevan Suonijärven rannal-

tilapäispaarein ke
leikkoisen ryteikön läpi ei ollut
helppo kantajille enempää kuin

Norjaan, sanoi Tuomi.

-

Odo

tellaan tii§ä kaikessa rauhassa.

jo

Sitten
kuuluikin koneen
ääni. Sen tuntui kiertelevän rantojamme ja pyyhkiiisi sitten yli
niin matalalta että puiden latvat
heiluivat.
Siipien alla oli kuitenkin vihaiset verenkarvaiset tähdet.
Onneksi T[omi oli komentanut purnaavat miehensä näkG
suojaan eikii meitä nähty.
Kone kuului laskeutuvan viereiselle Tenkeljärvelle - oli ilmeisesti huoltamassa partisaaneja.

Yön

pimeimpänä hetkenä

kuului taas koneen ääntä. Sitten
lentiijä alkoi valaista rantoja valonheittimellään. Tiromi tunsi
tulijan saksalaiseksi Junkers-ko
neeksi. Sytytimme nuotion valo
merkiksi ja kone laskeutui. Pitkiin keskustelun jälkeen se uskalsi tulla rantaan - pelkiisi par-

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

lehtesi
vuosikerrat
Yahvas§a

kansiossa
Tämän Lehden hentomuh.tzt ova"t to,si va.nhbaa.
Luettavaa, ja. nilden paniin on hllnnctttavaa
pal-at.a a.ina. uudo-t-I-oen. Kan^a" tailtellLe-hde"n v ettta"a-nt n v a,ilt-a" o I ev a. do lzunznttiair,e.Ltto hannat.taa täLLqttää mqöt ten
/ri-r t,.t ia{Ci-\cr? .(ttr'rr r,uoh.5.r,

a4z.rzn*+.-*

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,12 numeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKM TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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LOPPU OU HWÄ
Haavoittuneet lastattiin koneeseen. Herroiksi me viisi suoma-

§ca
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laista matkasimme Kirkkonie-

men
Saksalaisessa sairaalassa oli
mallikelpoinen iåriestys

mutta vajonnut taas jonkinlaiseen unen

ja

horroksen väliti-

laan. Niskassani olevan reiän Iisäksi löysin sitten toisenkin lue
dinreiän: haparoidessani käsilläni tiiysin tunnottomia kasvojani
tunsin luodin sisiiänmenoaukon
toisen sieraimen sivulla.

Luoti oli mennyt påiän läpi!
Tuo havainto vei taas tajutto
muuteen.

Heräsin kuullessani läheltii
puhetta.
Suomea vaiko venäjiiä?
Suomea, joka ei kai koskaan
ollut tuntunut niin suloiselta ja

sointuvalta! Sinä olivat Tiromi
ja alikersantti Ylenius,jotka ottivat minut hoiviinsa ja sitoivat

saksalaiseen sotasairaalaan. Tuomen partio jäi jatkamaan tehtäväänsä.
Sairaalassa selvisi, että minut
oli ammuttu lähes seulaksi: kasvmuman lisäksi olin saanut
luodin rinnasta sisäiin ja §ljestä ulos sekä vielä yhden olkavarteni läpi. Neljåis luoti oli kyntanyt olkapäälle loven.
Saksalaisten hoidossa paranin nopeasti. Muutenkin kohtelu oli erinomaista - mieleen jäi
saksalaisen ylilääkiirin jokapäiväinen terapeuttinen puhuttelu:
Tanhua gut, Gustafsson

-

gut, Luiro sehr

gtt, Tbmpui

gut!

Eikii mennyt kuin pari viik-

koa kun jo påi?isin toipumislo
malle kotiin Inariin! Monet ar-

vet ovat kuitenkin
tuostakin

muistona

retkesträ.
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TI1AUSKORMI
WOSIlGRTAIGNSIOT
Haluan keråtä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
E Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh.

Postinumero

Poslitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 9. 1 984 saakka.
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§iiläseqlkoi
Lapin sodan alku oli sekaYLL.

Aina ei tiedetty pitikö tapella vai

meri. Jyrinän kantauduttua kor-

neuvotella.

Jääkäripataljoona Azn komppaniaporras uskoi kuitenkin suorittavansa
rehellistä koukkausta.
,UiKIiRIPATALJooNA

4

mutta Pudasjärveltä luoteeseen

piti kaiken uhalla

eteni yöllä 29./30.9.44 Lapin

johtava tie

sodan ensimmäise€n taisteluunsa Pudasjärven länsipuolella.

katkaistaman. Tottelimme so
keasti, niin kuin "Laguksen porukassa" oli opittu jo wonna

Vaikean maastomarssin Ii-

joen ylityksineen

suorittivat

vain kiväärikomppaniat, joten
raskaat aseet tykistöstä puhumattakaan puuttuivat. Kun ko
ko huolto, erityisesti JSp., jätettiin taalse, tunsivat joukot olevansa tyhjän piiällä.

Vihollisesta
3'.t2

katkaisukohtaa leimahti idän
taivaalle Aittojärven taY,aa valtava savun kruunaama liekki-

ei ollut

tietoa,

-41, mutta pahat

aavistukset

purkaantuivat hirtehishuumorina, nuorimpien pelotteluna ja
johdon arvosteluna. Eihän meillä ollut mahdollisuuksia panna
kovaa kovaa vastaan, sen tiesi
rivimieskin.
Lähestyessämme maantien

viimme halusimme uskoa, et!ä
Livojoen silta oli räjäytetty, mikii olisi merkinnyt saksalaisten
jo veläytyneen Pudasjärven kirkolta. Näin oli onneksi tapahtunutkin, sillä mottiimme jäi vain
hävitysosasto, 77 miestii. Lisäksi saksalaisten lähetti kuljettajineen tuli pääjoukon puolelta
luoteeseen työnnetyn varmistuksemme läpi välitämätt?i tai
kuulematta metsään väistyneiden miestemme pysähtymiskiis§istä. Täpahtui onnettomuus,
sillä hätiiisen jiäkiirin varoituslaukaus osui sivuvaunussa istuvan lähetin vatsaan haavoittaen

häntii kuolettavasti. Moottoripyörä pidiitettiin taempana ja
haavoittunut sidottiin niin hyvin

HEIKKI KAILA
kuin se oli liiäkintiimiehen keinoin mahdollista.

UPSEERIT OUVAT
VIHAISIA
Saksalaisjoukon neljä upseeria

oli eristetty yksinäisen mökin
kamariin. Kielitaitoisena sain
tehttiväkseni selitt?iä herroille
heidän asemansa.

- Olette nyt Suomen arme!
jan sotavankeja, ilmoitin.
Herrat olivat tyrmistyneilä:
- Olemme täällä neuvottelemassa! huusi vanhin, kapteeni.
- Kiisken miehiäni heti ryhtymään vastarintaan!
- Liian myöhäistii, totesin.
Miehenne on jo riisuttu aseista
ja ovat parhaillaan marssimassa

-

taalsepäin.
Seurasi hiljaisuus, sitten kuiskuttelua.

- Jos nyt pakenemme tuosta
ikkunasta, mitii tapahtuu? §syi

kapteeni viitaten vartijattoman
pihamaan yli läheiseen metsään.

- Käsken miesteni vangita
teidät uudelleen, vastasin. - Jos
joku sattuisi piiiisemiän livahtamaan, tekisi erämaa hänestii le
pun muutamassa päiviissä.
Katsoin parhaaksi kutsua sisään konepistoolimiehen, sillä
totesin pidätuijäin unohtaneen
riisua herrat aseista.

-

Pistmlinne, olkaa hyvät!

komensin fiiytiiii osoittaen.
Neljä asetta kolahti pöydälle,
josta vartioryhmä ne ko{asi.

Vaihdettiin vielä muutama
sana sodan kurjasta käänteestä,

josta olimme yksimielisiä.
Sitten kiiruhti paikalle lähetti
kutsuen minut pataljoonan ko
mentajan majuri Sa/o Ropp
sen puheille.

UHKAVAANUUS

ja sain kiiyttöni Ziindapp

Sain luettavakseni puolen arkin
kokoisen lappusen, salsaksi kä-

moottoripyörän saksalaiskuljettajineen ja järjestin liiäkintiimie-

sin kirjoitetun

het kantamaan haavoittunutta.
foysin vielä mukaani S$jou-

ja

tulkitsin

sen

suunnilleen seuraavasti:

"Suomalaisten joukkojen ko
mentajalle. Koska suomalaiset
ovat vastoin tehtyii sopimusta

pi&itttineet

saksalaisosaston,

vaadin anteeksipyynttiä

ja pidä-

tet§jen välitöntii vapauttamista
uhalla, että muutoin vastaatte
kaikista seurauksista. Vaadin
kirjallista vastaustanne kello
I1.00 (?) mennessä. Saksalaisten joukkojen komentaja, evers-

-

ti NN."
Ymmänin sanat, en sisältöä.
Vastoin mitii sopimusta?

Majuri Ropponen ei joko
tiennyt tai ei halunnut kertoa.
Ut*a leijui vakavana ilmassa.
Vankejamme saksalaiset eivät olisi voine€t eniiä vapauttaa,

mutta kostmta olisi tullut verinen.

Majuri Ropponen päätti ettei
hän anna kirjallista vastausta.
Sen sijaan hän antoi minulle
teht?iväksi viedä kirje takaisin
saksalaiselle komentajalle. Hänelle oli samalla ilmoitettava,
ettii vangit on jo lähete§ taaksepäin eik?i heitä luowteta lukuunottamatta haavoittunutta,
joka tarvitsee låiäkiiriä ja palautetaan tästä syystä.

Taittelin

uhkavaatimuksen
rintataskuun sopivaksi, pyysin

Z0ndapp-moottorlpyörå oli
tårk6å lilkunta- ia kulietusvåline

å.E

#

4

koissa palvelleen korpraalin saksankielen vahvistukseksi, tekai-

sin jalkariitistii valkoisen lipun

ja niin liihdimme viivyttelemät-

".!&{Sts

tii kohti saksalaisten linjoja.

"**"#
4;
A.-.
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Måi?iriiaikaan oli vain muuta-

mia minuutteja. Ei-kenenkäänmaana oli kolmisensataa metriä
aapaa, minkä takaisella harjulla
makaili vuoristojiiäkiireitä naa-

mioiduissa poteroissaan komp
panian verran. Panin merkille

mutta vartijat seisoskelivat aukion ympärillä vahtien jokaista

pari kevyttii konekivääriä ja to
tesin mielessäni, että tälle puo
lelle ei meidän resursseillamme

liikettiimme.

ole väkisin yrittimistii.

Vastaaanottokomitean muodosti kohtelias tykistön tulenjohta-

jaluutnantti, joka iknoitti puhelimitse tulostamme ja pyysi oh-

jeita. Oppaaksemme

saimme
moottoripyörämiehen, joka oh-

jasi meidiit kolmisen kilometriä
taaksepåiin erään

Nyt §lmänä, ajattelin.
Tuntui kuin ärtynyt paise olisi ollut puhkeamaisillaan. Mukanani olevat lääkkeet eivät olleet omiaan lievitykseksi . . .
Ilmoittauduin herra everstille

VIHOLLISEN
PUOLELLA

talon piha-

maalle.

Ferillii meitii odotti julmistunut eversti, kaiketi kirjeen allekirjoittanut komentaja esikuntansa upseereiden kehyst?imänä. Aseemme saimme pitää,

niin saksalaisten kuin
suomalalstenkin puolella. Sillå
päåsl vlolå kun muut konsiit
loppuivat

mahdollisimman sotilaallisesti,
karjuen saksalaiseen tapaan.
Sitten ojensin hänelle kokoon
taitetun paperin, hänen oman
kirjeensä, mutta vailla vastaus-

"Korvessa on pojan kotil" oli JP
4:n kom€ntaja Sulo Ropposen,
koukkauSton m€starin
tunnuslaus€. Hän ei n€uvotellut
saksalaisten kanssa

Sen jälkeen saimme korpraa-

lin

kanssa kuulla ylivertaisen
kokoelman saksankielen haukkumasanoja sekii syytöksiä petturuudesta, salakavaluudesta ja
ties mistii. Tuli vähän orpo tunne - näinköhän tiiiiltii vielä
päästiiiin omalle puolelle. . .

KESKUSTELLAAN
Oli ehkii hyvä etten tiennyt mitä sopimusta oli rikottu. Saatoin

puhtain miclin perustella

toi

ta.

mintaamme sotilaalliselta kan-

Eversti odotti tietenkin tyydyttivåiä selitystii ja nöyrää anteeksipyynttiä. Todettuaan lukevansa vain itse kirjoittamaansa
tekstiä hänen ilmeensä muuttui
pian epäuskoisesta hämmiistyk-

nalta. Selitin

sestä raivoisaksi.

-

Mitii?! Ei lainkaan vastaus-

ta! hän räjähti.

koukkaukseen

ryhtyneemme

ja

vanginneem-

me tuhoamisosaston osoittaaksemme salsalaisille, että omai-

suutemme kuten sil§en hävittiiminen ei ole sallittua ja että se
ei toisaalta estä meidän etenemistiimme. Ilmoitin, että vankeja ei palauteta paitsi haavoittu-
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nutta lähettiä, jota parhaillaan

kannetaan

kohti

saksalaisten

linjoja.
Miksi?
Koska meillä ei ole mukana
lä,ikiiriä.

Eversti nimitti minua oike
päätii valehtelijaksi ja teki selväksi, ettei mikään suuri joukko
Iiihde liildreelle ilman läkäriä.
Hän sanoi epäileviinsä, elti larkoituksemme oli tiillä tempulla
vain voittaa aikaa kuten kirjeen
palauttamisellakin. Hena näytti
ilmeisen tyytyviiiselti oivallukseensa ja sotilaallinen harkinta
sai vallan.

Kun vankien vapauttaminen
painostuksella tai voimakeinoin
näytti jo olevan ulottumattomissa, oli omien joukkojen turvaaminen nyt t2irkeintii. Hän oli tietenkin selvillii yhtymämme vahvuudesta, mutta ei tiennyt mui-

den pataljmniemme sijaintia.
Olimmehan mekin sukeltautu-

neet aivan yllättiien korvesta
maantielle.

Suomalaiset viivyttelevät miksi? Koska heila ilmeise.sti
on menossa laajempi saarrostus.

operaatio.

Näin lienee eversti ajatellut,
koskapa hän sitten heitti tiukansävyisen §symyksen:

-

Kuinka kaukana ovat jo

muut suomalaiset pataljoonat?
Tämä puheenaiheen muutta-

minen helpotti, sillä hetkittiiin
oli mielessäni kiiynyt utrka joutua panttivangin tai vielä pahempaan hyvitylsen välikappaleen osaan.

Tietenkin koetimme voittaa
aikaa saadaksemme edes oman
pataljoonamme kokoon maantielle. Nythän ei tarvinnut muuta kuin vahvistaa everstin omia

epäluu§a vielä

suurenunan

edun voittamiselsi.

?ihän saakka olin koko puhuttelun ajan katsonut everstiä

tiukasti silmiin kuten asiaan
kuuluu, mutta nyt kiiiinnyin
puolittain tarkastelemaan mer-

kitseviisti saksalaisten vasemmalla siivellä leviävåiä laajaa
erämaata, mistii mahdollinen
koukkaus olisi todennäköisintii.
- En tiedä, herra eversti. Minulla ei ole lupaa vastata tuollaiseen §symykseen.

Eversti katsahti korkeudestaan esikuntaansa. Hänen ilmeensä puhui:
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Pankaa merkille, hyvät her-

As€mlssa olevlon saksalaisten ilm€€t ollvat yrmeltå la opåluulolsla

rat, miten helppoa on saada tyhmä suomalainen paljastamaan

taan jo tapaamamme tykistön
tulenjohtaja. Håin ilmoitti saa-

kas korpraali keskeytti ajatukse-

salaisuutensa!

neensa

juuri miiiiräyksen

avata

roituksia alkavasta tykistötules

p?iiisseet

ta. Tietenkiiiin he eivät usko

Sitten alkoi vilske! Saksalainen upseeri saatteli meidät tien

varteen odottamaan kuljetusta

ja muut kiirehtivät

esikuntarakennukseen everstinsä johdolla.

Kaiketi laatimaan uuden tilante€n edellytEimiä suunnitelmia
ja kiiskyjä.

tuli heti kun olemme

omalle puolellemme - nyt hiin
ampuu suoraan asemiimme. Aikaisemminhan saksalaiset olivat

tyhjennelleet putkiaan yhteisev
ti sovituille tyhjille suoalueille.
Pahoittelimme asioiden saamaa lcäännettä, kättelimme,

teimme kunniaa

ja

ercimme

aseveljinä, mutta tulevina vihol-

DIPLOilAflA IOPPUU

lisina. Ampumakuopissaan ma-

JA ASEVELIEYS
Kuljettajaksemme ilmestyt

kyriiillen tiitii

-

moottoripyörineen vanha tuttavamme, joka ajoi ilmeisesti tarkoituksellisen verkkaisosti kohti
etulinjaa. Saksalaiset eivät millåiän tavoin yrittiineet peitellä
vahvuuttaan, sillä matkalla nåiin
enemmän joukkoja kuin tulles.
sa, rnm tykistöpatterin tulias+
missaan.

Tärkoitus oli kaiketi näytEiii
voimaa peloittelumielersä ja tiimä tietysti onnistuikin. Mitiipä
mieltii olisi kiiy&i edes sitovaan

kailevat S$miehet seurasivat
upaeerirituaalia,

jollaiset on aikojen alusta maksatettu miesten verellä. Ainoa
onnellinen taisi olla kuljettajamme, jonka i&in pelot laukesivat
aurinkoiseen virnistylseen kii-

tettyiini hiinä hyvåistii ajcta ja
toivotettuani onnellista jatkoa.

MELETÖ}TÄ SOTAA
Lähdimme hitaasti kävellen
ylitfiimiiiin

aukeaa.

rintamahyökkiiykseen tiillaista

Olin masentunut - uusi sota,
tarpeeton, turhat uhrit . . .
Kuka tiitii halusi? Teinkö vir-

joukkoa vastaan?

heen?

Etulinjassa mei&it

otti

vas-

Aukean puolivälissii tarmo

ni huutelemalla omillemme vaneet; poteroita ei ollut eikii pal-

jolti lapioitakaan, mutta puolukoita oli kukkuroittain ja mättiiiden viilissti oli mukava §ykkiä niiktlsuojassa.

Se ei kuitenkaan auttånut,
kun ensimmäinen kxanaattiparvi rysähti oikeaan siipeemme

juuri saavuttaessamme metsän
reunan. Astelimme edelleen

verkkaisesti kumpareen harjan
yli näkymiittömiin.
klkoa ei näytetii!
Vasemmalta kuului jo valitusta;

-

Uiiikintiimiehet tiinne!

Nyt juoksua, ilmoitus ?il*iä

komentajalle! Satakunta metriii
hölkkiiii ja vastaamme tulee
haavoittunutta saksalaisliihettiii
kantava ryhmii.
- Täkaisin, ampuvat kohti!
Ja niin tiimäkin mo,rfrinihuumeessa houraileva ihmfurcn hyt-

§tettiin

tarkoitukettomaan

kuolemaansa.

Näinhän sekin mielettömYYs
silloin alkoi. Joku sai kait mitatr
linja ertiät ristin...

RUOTSALAISTA
PUOLUEETTO.
MUUTTA
hofessori Alpo Reinikainen oli jatkosodan aikana
haavoiltumisensa jtilkeen

soiraalassa

Persoonqllisuuksiq

Uppsalassa.

Erärissti seurosso ruotsolaiset henasmiehet ihmettelivrit, miksi suomolaiset

oikeastaan

taistelivat
Neuvostoliittoa vostoon.
Voisimmehan me tietenkin lopettaa
avata
vaikkapa viisikymmentö

KOPPINENKIN
KUMMASTUI
ja
Nykyinen eversti, silIoinen kapteni Attv kilometriti leverin kriyHeileki Latri, parin tdvön Uhtuolta Haapametrin pituinen uljas rontoon, pamautti Reiniupseeri, oli tulossa töi- kainen. Sitten vain
ja

hin

Pääesikuntaan
sormi liipasimella vahtisattui samaan hissiin simm4 ettd neukut pysyisilloisen eversti Yeilda sivrit köy trivris sri...
Ibppisen kanssa.
Ruotsalaiset olivat hiltarkasteli jaa.
kapteenia mietteliäästi
Sitten Reinikainen

Tiimä

ja

loihe sitten lausu-

maan:

- Onko kapteeni to-

vuorostoon

ryhtyi

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

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

TII,AUSHINNAT

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

Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

lemärin:

Ruotsalaiset kohauttelivat olkopöitärin neuvottomino, joten Reinikainen
vastasi ilse:

Tietenkin Eteki-

n
E

fl
fl
fl

Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaasissa

arvonnoissa/tunnukset:
198
Peruutan
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

-/-

- Sopiiko asetakki?

lueettomaksi.

Jaksluosoite

-

Entäs

saap-

paat? Ja lakki?
- Kaikki sopivat,
herra kersantti.
Kyllä te sitten
olette jotenkin epämuodostunut . . .

-

Ilpo Lrhtinen, Kuusankoski

Postinumero

-

-

/-

198

-

-

Etunimi

Puh.

Postiloimipaikka

Muistithan, että talviso-

dan Er.P 7 kokoontuu

Helsingisså sunnuntaina lokakuun 7. päivänä
kello 10.00 Hietaniemen hautausmaan
kappelin luona?
Ptlivån vietto jatkuu sotamuistojen merkeissä.
Enemmän asiasta tietäå -Eino Pohjamo,
osoite
O24OO Kirkkonummi,
puhelin 90-2987771.

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

Uusi

jakeluosoite

Postinumero

alkaen:
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arvontolhin.

Sukunimi

kersantti.
- Entäs housut?
Nekin sopivat,
herra kersantti.

6
6
!'6

PATVETIII<ORTTI

Ruotsi julistautuisi puo-

herra

@

E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

SA-lnt.

Kyllä,

G

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

kyse-

- Mitö tapohtuisi, jos
siaan noin pitkä vai Neuvostoliitto
hyökktiisi
teeslrentelettekö te esi- Pohjois-Ruotsiin?
miehillenne?

PAI,VETIIKORTTI

äee
*++:J

AHTI KANTANEN

mieh
iskuTornion operaatio oli saksalaissodan
rohkea ja häikäilemätön alkusoitto.
"Kansannousu" vaikutti ratkaisevasti yleistilanteeseen.
Kaupungin asukkaat panivat päättäväisesti toimeksi.
Tornion yhteislyseon matematiikan
lehtori muistelee.
OLI LAUANTAI,

syyskuun

viimeinen päivä wonna 1944.
Suomalaiset

ja

saksalaiset eleli-

vät vielä sulassa sovussa keskenään Torniossa, vaikka välirauhan mukainen vetäytymisvaihe
pohjoista kohti olikin jo saksalaisille alkanut.
Jatkosodan alkupuolella minut kotiutettiin rintamapalveluksesta ikäisteni mukana, mutta kutsuttiin jälleen palveluk-

seen kesäkuun lopulla 1944

Tornion

komendantinvirastoon
pääasiassa saksankielen tulkiksi.

Siviiliammatiltani olin Tornion
yhteislyseon matematiikan lehtori.
Ti.rona lauantaina sain

kiis§n

ilmottautua Tornion Klubilla
majun Thure l,arjolle. Sotilasarvoltani olen ja olin silloinkin
korpraali. Sain kiis§n olla seuraavan yön puhelimitse tavoitettavissa.
Torniossa palaa 1. 10. /t4. Olkealla oleva suurikokoinen rakennus on
yhteislys€o
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ja

asetuin
Kävin saunassa
kaikessa rauhassa nukkumaan.

Pian puolen yön jälkeen, siis
lokakuun l. päivänä, soi puhelin
ja sain kiis§n saapua heti ma-

jurin puheille. Pukeuduin no
peasti ja ajoin polkupyörälläni
klubille.

Majuri määriisi, että minun
tulee iiänettömästi kello 2.00
yöllä kaapata saksalaisten SS
miesten majapaikan, yhteislyseon, Välikadun Säipän talon
puolella oleva vartija. Arukseni
saisin ryhmän miehiä kersantin
johdolla.
Kalpea, toipumislomaluan
palvelukeen kutsuttu kersantti

ilmottautui heti.

Tunsin siviilivirkapaikkani
ympäristön hyvin ja pidin saamaani tehtäviiä mahdottomana
suorittaa. Peliistyin kovasti.
Aikaa oli kuitenkin kohtalaisesti suunnitelmien tekoon.

$y-

sin majurilta lupaa ajaa pyörälläni vartijan ohi nähdäkseni miten hän oli aseistettu ja missä
hän seisoskeli. Varsinkin pistin-

Tornion ankarat taistelut aloifl ivat
Lapin sodan sotatoim€t. Ei enåå
n€uvoteltu vaan tapelliin. Kuvassa
kaupunkla ilmasta, yhteislys€o on
merkitty numerolla 2

-

Tirohon suuntaan! Nyt

juostaan!

Kivääri-

ja

konepistoolituli

lyhyttii matkaamme apu-

säesti

miesteni luokse.
Museon luona ollut vartija oli

takaa päin lyöty tajuttomaksi,
mutta parivartion toinen mies

tä olisin pitanyt epämiellyttävä-

taake piiloon. Sinne heillä oli

nä aseena.

mahdollisuus päästä saksalaisten huomaamatta. Vartiomiehestäni tiihän paikkaan oli ehkii
viisi§mmentä metriä.
Majuri Larjon kiellosta huolimatta ajoin polkupyörälläni tulevan kaappauspaikkani ohi viimeistelläkseni suunnitelmani.
Kello oli silloin noin viittii vaille

Sain ehdottoman kiellon tiedusteluretkelleni.

RÄ'U
KOMiIANDOTEHTÄVÄ
Saamani kiiskyn lisäksi majuri
luonnollisestikaan kertonut
minulle tekemistään suunnitelmista. Kuten myöhemmin kuulin, oli tarkoituksena rynnäköllä
vallata heti vartijoiden äänettG

ei

kaksi. Jätin pyöräni läheisen
sähkölaitoksen seinustalle.

Ei ollut aivan

pilkkopimeää

tymään vain harmittomana aamuyön ohikulkijana.

Seisoin noin metrin päiissä
miehen edessä. Rynnäkkökivääri osoitti vatsaani. Pidin paljaat
kiiteni näkyvissä, jotta hän uskoisi minun olevan aseettoman.

Salsalainen oli

kin

vuun.

män vaiennuksen jälkeen noin

veissä sotilasvarusteissa korp
raalin natsoineni ja paljain kä-

viiden§mmenen S$miehen

sin.

peasti sirulle.

asuinrakennus, yhteislyseo.

Pelko oli unohtunut. Läksin
rauhallisesti kävelemään SS-

Välikatujen risteyksessä pari-

vartio ja museon kulmalla olevalla portilla yksinäinen vartija.
Yhteislyseon talonmies Ponkala
apumiehineen sai osakseen parivartion ja luutnantti E. Voma-

ren miehineen museon

luona

olevan.

Kaikki keksimäni

yllätysmahdollisuudet ajateltuani tulin
siihen tulokseen, että ainoa onnistumismahdollisuus oli mennä

yksin ja

vakuuttavasti aseetto

mana vartijan luoke. Toistettakoon vielä, että sopu suomalaisten ja saksalaisten välillä jatkui
edelleen Torniossa.

Määräsin kersantin miehineen menemään sataman kautta rantaa pitkin Säipän aidan

Välikadun puoleisen kulman

miestä kohti ollakseni pari minuuttia ennen kahta hänen kohdallaan. Kuljin avukeni anne-

tun ryhmän piilopaikan

ohi,

vaan en muistanut katsoa oliko
kersantti miehineen sovitulla
paikalla.

Lähestyin vartiomiestä.
Tämä oli selvästi varuillaan.
Rynnäkkökivääri oli kainalossa
ilmeisen ampumavalmiina - oh-

jesäännön mukaisesti.

-

Haitler! (Heil Hitler) ter-

vehdin miestä normaalin kiiytännön mukaisesti.

-

Vieläkö sun pitää kauan

vastaa-

kääntämään katseensa si-

Hän teki sen

-

vilkaisi no

ONNISTUI!

Käytin tätä lyhyttä

hetkeä

hyväkeni - pukkasin aseen rajusti syrjään, kahmaisin miehen
syliini, nostin hänet irti maasta
ja paiskasin selälleen. Kaikkia
mahdollisia urheilulajeja aktiivisesti harrastaneena olin jo etukäteen varma tiimän vaiheen
paini- ja paionnistumisesta
nonnostoharjoitukset eivät olleet menneet hukkaan.
Makasimme maassa päällekl«äin, saksalainen tiukassa puris-

-

tusotteessani.

-

Pudota ase! käskin hiljaa

mutta selvästi.

Hän inotti heti

seisoa ennen kuin tuo kurja
homma loppuu? §säisin.
Vartiomiestä näytti käyttä-

aseesta.

mäni saksankielen sotilasslangi

nuori saksalainen.

huvittavan. furin näin luomaan
tuttavallisen ilmapiirin ja esiin-

Kirjoitin hänen nimensä ja
osoitteensakin muistiin. Kiviiäriä kuljettelin jonkin aikaa mukanani kunnes se minulta jossain vaiheessa varastettiin. D

maisillaan §symykseeni, kun
lyseon sivurakennuksen takaa
Hallituskadulta kuului laukaus.
Vilkaisin nopeasti äänen suuntaan yrittäen näin saada hänet-

vaan pimeää kuitenkin. Olin ke-

Minun urakalaeni tulleen
vartijan lisäki oli Hallitus- ja

juuri

piiiisi pakenemaan ja ampui
edelläkerrotun alkulaukauksen,
toinen lyötiin tajuttomaksi. Lyseon SS-miehet pitivät puoliaan
monta päivää ja aiheuttivat varsinkin siviileille vahinkoja.
Vankini oli itävaltalainen.

otteensa

- Älä ammu minua! pyysi
Otin kiväärin, suuntasin

häntä kohti ja käskin:

sen

Snug on joustava pehmustelevy, joka muotoutuu hammasproteesin ja suuontelon mukaan
kiinnittäen proteesin paikoilleen.
Voit huoletta puhua, nauraa ja
syödä.

Snug pitåä varmasti ja lievit-

tää samalla ikenien
ärsytystä.

ja

kitalaen

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 alaproteesille. Ja Snug kestää viikkoja - sitä ei tarvitse päivittäin

vaihtaa.

Apteekeista, kemikoalikaupoista

ja

lavarata loista.

Sr.nrc
OY TAMRO AB
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EINO POHJAMO:

Vaatimatonkin sotilaskoti tai lottal«anttiini oli etulinjan miehelle keidas.
Siellä voi hetken istahtaa kuin siviilissä
ikään ja nähdä korsukaverien karvaisten
naamojen sijasta eläviä tyttöjä!
Kotien organisointi vaati sotavuosien
niukoissa oloissa työtii ja taitoa.
Tarmokkaat naiset sen tekivät.

Kiestingin suunnan sotilaskoteia hoiteli kenraalitar Gr€ta Paloiärvi, ioka
kaatui Kuusamon Murtovaarassa 5.7. 1942. Tässä on sisar saanut liftin
herrojen maastoautoon

KENRAALITAR Rauha Puroma ryhtyi kesäkuussa 1941 johtamaan talvisodan päätyttyä Lapissa perustettua 5.Sotilaskotikeskuselintä. Tuskin hän oli ennättänyt aloittaa tutustumisen
puuhaan, kun kuulutettiin valtakunnan sotavoimain liikekannallepano, mikä johti nopeasti
jatkosotaan. Sotatilanne vei keskuselimen väkineen kaikkineen
karskisti kiireen ja moninaisten
hankalienkin pulmien pariin.
Vuoden 1942 alusta rouva
Puroman taakka lisääntyi yhä,
kun hänen johtoonsa määrättiin
myös Viitosen eteläinen naapuri-

keskuselin eli Kuutonen. Tästä
johtuen toiminta ulottui alueellisesti yli puolen valtakunnan jajohdettava väki sekä toimipisteet lisääntyivät vastaavasti.

Ilmeisesti Rauha Puroman
kenttätyön johtotehävä kesti piyhtempään kuin kenenkään
- lakäjaksoisesti keskuselimen

kauttamiseen

kenttäarmeijan

kotiuttamisen myötä manaskuun alkupuolella 1944.
Aseitten vaiettua lopullisesti
Suomen alueella jäi rouva Puroma edelleen sotilaskotityöhön ja
oli vuonna 1948 puuhaamassa

Rajasotilaskotiyhdistystä, joka
ryhtyi hoitamaan koteja rajavartioston yksiköissä. Tässä puuhassa hänelle lankesi yhdistyksen puheenjohtajan tehtävä.

Toi

mistaan sekä sodan että rauhan

aikana kenraalitar valittiin Rajasotilaskotiyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi hänen luopuessaan puuhasta.

Ansioistaan sodan ajan tehä-
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"Esikunta" toimi Oulussa. Vasemmalta sisaret Valli, Niskala, Aino "Muti" Palojärvi ja Hil.ia Pirilä

Rau- (Pirilä) Linnakorpi purkavat Silloin elettiin välirauhan toiha Puroman VR IV:lla miekoin. muistojensa kerää tapahtumista sen kesän alla.
Välirauhan aika ravisteli sotiNiistä miekoista hän on erityisen Viitosessa.
ylpeä.
laskotityön pikaisen laajentumivässä ylipäällikkö palkitsi

Lapin armeijan
E TEHTÄVÄ
Diell myönsi aseveljien kiitokse- ..I
^ ^ ^..^.. . i
na Deutsche ,*o*,,,^,iliå7.
Saksalaisen

komentajana kenraalieversti

Ja

saksalainen sotilaskoti-sisar-

sen eteen. Ennen sotaa pääasias-

sa asuintaajamissa sijainneitten
varuskuntien sotilaskodit. joit-

nliÄpiiirrra
;ffi:låTä"',:l',X'[i'å,';;:
sotilaskoOta sinä pohjoisen

järjestö muisti rouva Puromaa -dit johtoosi, kun kerran

Lappiin

Ehrennadel-nimisellä ansiomer- menet! sanoi Sotilaskotiliiton
killiiän, joita suomalaisten osak- puheenjohtaja Toini Jdnnes Kesi lankesi kaikkiaan vain kym- mijärven Hanhikoskelle vastamenen kappaletta.
valmistuneeseen kotiinsa HelTässä kuvauksessa Rauha singistä muuttoa tekevälle RauPuroma ja hänen sisarensa är'@ ha Puromalle.

kallisesti perustettu sotilaskotiyhdistys, olivat jääneet ulottumattomiin kauaksi raja-alueelle

sijoitetuista joukoista. Korpimaastoon, lähes asumattomiin

seutuihin hakeutuneitten jouk-

koyksiköiden keskuspaikoillakaan ei riittänyt paikallista vä-

*§@rfrM§K@FilKrffirufrilffi

lGnraalitar Rauha Puroma toimi
pohlolsten sotilaskoti€n
tarmokkaana organisaattorina

miä, jotka otti väliuömään johtoonsa liiton silloinen tarmokas
toiminnanjohtaja Viivi Nyberg.
Kullekin elimelle osoitettiin alueellinen toimintalohko ja velvollisuus perustaa alueensa korpien
kätköissii majailevien joukkojen
luo riittävä määrä sotilaskoteja.
Entisten, rintamailla olevien so-

koskelle ja samalla eversti AJ:
Siilasyuon II AK:n yhteyteen.
Näin syntyi siis tarve saada Viitoselle uusi johtaja.

tilaskotiyhdistysten velvollisuudeksi painotettiin kaikinpuolista
avunantoa, taloudellistakin, perustettaville tavallaan "villeille"

miehensä,

kodeille, jotka pyrittiin saamaan
toimintaan ainakin kunkin pa-

TULINEN KIIRE
Kesäkuun alkupuolella Rauha
Puroma saapui Hanhikoskelle.
Jo edellisesä syksystä hänen avie

silloin everstin ar-

voon koroteto Albert Puroma
oli ottanut komentoonsa Sallan
ja Petsamon teiden suuntiin sijoitetun l2.Prikaatin, jonka laajalla
alueella keskuselimen johtamat

kodit sijaitsivat.
Nyt oli myös oman kodin varustamisen vuoro.

Aloittaessaan samalla Viitosen

johtamisen Rauha Puroma ei

aavistanut, kuinka monivuotiseen tehtävään hän sitoutui.
Työpäivien jana jatkui vuodesta

ja muodostui lopulta pi
temmäksi kuin ainoankaan vastoiseen

taavaa tehtävää hoitaneen.
Jo muutaman päivän kuluttua

alkoi liikekannallepano! Samassa silmiinäpäyksessä syn§i välitön tarve ulottaa sotilaskotipalvelut entisestään lukumääräisesti moninkertaistuneille pataljoonille ja patteristoille.
Sisaret ymmärsivät, että heidänkin osakseen ilmeisesti tulisi
reppuelämä ja vaellus itään. Siitäpä he eivät pahastuneet.
Heinäkuun ensimmäisen yöttömän yön ensi tunteina etenemisensä aloittaneet pataljoonat
ja rykmentit kyselivätkin Rauha

-

Entä kodit,

katsottuna Kiestingistä Ivaloon,
Kolosjoelle ja Lutolle. Tällä nelisensataa kilometriä leveällä alueella olivat etumaiset sotilaskodit pian ainakin pataljoonan esi-

kuntien tasalla
- jotkut jopa
niin etulinjan tuntumassa,
että
piti toimia ikkunattomassa korsussa. Joissakin kenttävartioissa

piti telttavaiheen aikana kaupanteko suorittaa lähes kuiskaten ja
vain mies tai pari kerrallaan.

PALSTA KASVAA
Tätä Viitosen läänitystä Rauha
Puroma johtopisteen apulaisineen ja keskusvarastoineen hoiti
Hanhikoskelta käsin. Se olikin
sopiva paikka kaikin puolin niin
kauan kuin suomalaisten joukkojen painopiste oli Sallan suunnassa. Mutta kun seuraavan
vuoden alusta Rauha Puroman

johtoon ja valvontaan liitettiin
myös 6.SKE:n kodit, toimintalohko etelään leveni lähes toiset
mokomat entisestään: eteläisin
koti sijaitsi Joensuussa ja pohjoisin Kolosjoella.

Toiminnan painopisteet olivat Kiestingissä ja Uhtualla, sillä
Sallan suunta oli sinä vuoden
vaihteen tienoilla Ehes täydelleen tyhjentynyt suomalaisista
joukoista. Tosin Sallan saksalai-

setkin pyysivät saada pitiiä suo-

seuraavatko

malaisia koteja. Nämä neljä, jotka sinne jäivät, palvelivat tietenkin myös lohkolle eri syistä jääneiden vähäisten suomalaisten

Puromalta:
Alakurtilla koitt€li sumppla sisar Maire Pdyhön€n

Niin syntyi nop€asti Viitosen
kotien ketju rintamasuunnassa

keä siä vertaa, että olisi saatu
pystyyn yhdistys sotilaskotityön

taljoonan alueelle.
Jo noin kuukauden kuluttua

Viitosen johtajan ja talouspäällikön huolena ei ollut vain

porukoiden käyntipaikkoina.
muodostui
- Hanhikoski
lässä
vaiheessa syrjäseuduksi,

tukielimeksi. Kuitenkin sotilaskotien toiminnalle oli korpiva-

Talvisodan piiättymisestä oli

kotien lähtö etenevien kantapäille, vaan myös kiireinen tehtävä
uusien kotien perustamiseksi,

pä me muutimme

ne meitä?

ruskunnissa entistä polttavin tarve. Varsinkin Pohjan perillä tarvittiin sotilaskoteja kipeästi.
Puolustusvoimien johto esitti
asiasta lähes käskynomaisia toi-

vomuksiaan sotilaskotiliitolle.
Liitto ryhtyi rivakasti järjestelyihin. Olosuhteiden pakosta nämä ohittivat siihenastisen käytännön ja liiton oman organisaationkin. Pulman ratkaisuna perustettiin sotilaskotikeskuseli-

Rovaniemelle perustettu paikallisin sotilaskotivoimin ja paikkakunnalla sijainneen I l.Divisioonan yhteistoimin keskuselin. Sen
johtoon silloin asettui pyydetty-

nä rouva Aili

Poranen. Näin

muodostui 5.Sotilaskotikeskuselin eli lyhennettynä S.SKE.

Rovaniemellä

toimiessaan
Viitonen ennätti perustaa toista§mmentä sotilaskotia. Puolus-

tusvoimien uudelleen ryhmittämisen myötä se siirrettiin Hanhi-

Tavaraaja kalustoa niinkin oli,
mutta mistä napata moninkertaisesti tarvittava henkilökunta?

Heitä ei ollut reservissä odottamassa.

Teimme niin, että jo olevis-

ta kodeista otettiin ainakin yksi

kertoo Rauha Puroma.

paikkamme"

ja

-

Niin-

"komento-

päävaraston

herrojen kaupunkiin, Ouluun.
Kun yhteydet pitenivät huomattavasti oli pakko kuljetusten
kitkattoman sujumisen vuoksi
perustaa välivarastoja: Onttolaan, Hyrynsalmelle, Uhtualle,
Kiestinkiin ja Ala-Kurtille kasa-

ammattitaitoinen sisar ja hänelle
awksi ja opetettavaksi annettiin
uusia tulokkaita, kertoo Rauha

simme tavaraa.

Puroma.

ten mittavan työurakan hoiti pa-

Suurimmillaan Viitoseen kuu-

lui nelisenkymmentä kotia, joit-
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Raaha
Puromg...
risensataa sisarta. Vastuualueen

maan äären mittasuhteista

saa

jonkinlaisen käsityksen etiiisyyksien pituuksista Oulusta lu-

kien: Lutolle lähes 600 km, AlaKurtille 500, ja Kiestinkiin, Lohilahteen yli 400.
Keskuselimen johtaja tarvitsi

kenttätoimintaan johtoapua.
Tähän työhön tuli vuoden 1942
alusta Rauha Puroman sisarllrl
ja Pirilti, sittemmin Linnakorpi.

Viitosen monipuuhaisan ta-

louspäällikön tehtävää hoiti
alusta alkaen Foini Aflecht, joka
jo rauhan aikaan oli pitänyt raja-

miehille sotilaskotia

Rouva Aflechtin

Sallassa.

menetettyä

henkensä partisaanien hyökkäyksessä Kuusamon Murtovaarassa 5.7.1942 ryhtyi hänen
§ötään jatkamaan Sylvi Tenis.
Kaikkineen Oulun keskuspisteen henkilökunnan määrä työkentän laajuuteen nähden oli vähäinen. Edellämainittujen lisäksi kuului toimiston väkeen kassanhoitaja Tyyni Korpi, kirjanpitAjä Elli Kreutz, toimistoapulainen Henni Nkkala, emäntä Tai-

mi

Lassila

ja

varastonhoitaja

Saksalais€t 6ivåt milläån halunneet luopua suomalaisista sotilaskodeista. Tässä påiväkahvilla Alakurtin kodissa mm.
ma,iuri Kalle Parviainen (kolmas vasemmalta), sisar Selma Jansson (viides vasemmalta), saksalainen majuri Nicol,
sisar Laina Savonen ia oiksalla Bauha Puroma

puskea vihollista kohti lähes tietSisa-

tömien taipaleitten läpi.

rien toimet ja tarjoilut jouduttiin
hoitamaan parhaassa tapauksessa teltassa. Mutta monet kahvikupilliset kiehautettiin ja näkivät

kyytinsä avotaivaan alla, jossa
kodin tunnuksena komeili kepin
nokkaan kiinnitetty pahvinpalanen, todellinen ulkomainos selvin ja paljon puhuvin kirjoituk-

sin "Sotilaskoti".

Sellaisessa

htinen
Mur lovaara s §a kaatumisensa jö l-

rahteerauspaikassa seinät olivat
todella kaukana ja katto korkealla. Raitisilmaistakin oli varsinkin kesän kääntyessä syksyyn.
Vaikka yksikköhinnat kainostelivat pienuuttaan, asiakasjoukon lukuisuus ja ostouskollisuus
kartuttivat nopeasti kassoja.
Minne tarpeettoman rahan
voisi sijoittaa? Miten saada se
kulkemaan keskuselimelle?

keen Hilkka §a/rria sekä Sallan
suunnalla Else Parviainen.

ei

Hanna Rasinkangas apunaan sG.
tamies Ahti Nokso. Toisena
miespuolisena hoiti tavarakuljetuksia autonkdjettaja Erkki Niinisalo.

Kentän

painopistesuunnissa

toimivat välijohtona yhteysisaret: Uhtualla Z eila Hielt, Kiestin-

gissä Greta Paloiömi

ia

taskuun ja keskuselimeen saapumatta, muistelee Rauha Puroma
vielä vuosikymmenien jälkeen.
Tiettävästi ensimmäisenä sotilaskotina pataljoonansa yhtey-

teen sotatoimialueella kiiruhti
maisteri Hilkka Salmion johtama Savukosken Saunakankaalla

välirauhan ajan toiminut koti.
Sen väki ylitti rajan Kuusamon
Lämsänkylän kohdalla ja ensim-

lemaan saapui ensimmäisenä
Selma Janssonin johtama koti.
Sen väki ryhtyi hoivaamaan

sen Suvannon kylän

vaativat uhrinsa.

mäisen toimipaikkansa idässä
alueelle,

jossa sillä kertaa majaili majuri

Sisarien työpäiväsä tässä
puuhassa kehittyi usein mitaton.

mentoväki sekä huoltoporras.

Vuorokauden aikaa ei sopinut
kuulostaa, kun apua tarvittiin.
Tämän työn arvon pani merkille paikalla käynyt Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilci.

Ali Koskimaan ll/JR l2:n ko-

PUSSIT PALOIVAT
Viitosen kotien pääosa suuntau-

tui aluksi

Sallan-Ala-Kurtin

Edes pientä kiitollisuuttaan sisarien oivasta työstä osoittaakseen

Vakituista kuriiriliikennettä

suunnalle. siellä tiettömiä jänkämaita koluten mursi vihollisvastusta eversti Verner Augusl

kuumimman hyökkäyksen

Viiklon 6.Divisioonan päävoi-

sisarille makuupussit.
Sittemmin nämä oivalliset ka-

ja

HYöKKÄYKSEN
KANTAPÄ!LLE

vielä kyetty järjestämään. Monet tuhannet sisältävät rahajäs-

54. Pohjois-Kuusamosta lähte-

Hyökkäystoimien edistyttyä ja
lähiselustan tultua miten kuten
järjestykseen saivat sisaretkin

jos kenen kainaloon selityksin:

säkiit piti luottavaisesti tunkea

- Nakkaapa nämät mennessäsi Hanhikoskelle!
Niin kulkivat perille sanomalehtisivuihin kääräistyt setelitukot plytämään uutta tarviketta

min vain kyhättiin tarjoilupistei-

tarjoilupöydille.
siinä mylläkässä juuri- Eikyetty
perään kuuluttakaan

t?i hyökkäysuran varsille.

maan nyrkkipostissa liikkuvia

Suomalaisten joukkojen osana oli yleensä rymytä sivustat,

rahanippuja, mutta lieneekö ainutkaan paketti jäänyt tuojansa
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Sitten vasta oli sotilaskotien
vuoro päästä tavaroineen eteenpäin Tuutikylästä. Sinne odotte-

Salmion sisaret perustivat vähäi-

ma, Jalkaväkirykmentit 12,33

konsa jälkiin.
Rakennetuista toimitiloista ei
alussa voitu juuri puhua. Parem-

kuisen maaston halki.

pitkän hankalan matkan etulinjasta Tuutikylään tehneitä haavoittuneita. Heiä riitti, sillä korpisota ja kiukkuinen vihollinen

hötinässä noilla leveyksillä ollut

odottamansa luvan lähteä kenttäkoteineen kukin oman jouk-

Aikojen päästii saatiin jyrätyksi
kärrinkuljettava ura vaikeakul-

neenä divisoonan väki selvitti
Sallaan maanteitse hyökkiiävän
saksalaisen 36.Armeijakunnan
siwstan ja myöhemmin armeijakunnan päävoimana hyökäten

maaherra lahjoitti Tuutijärven

pineet olivat koitua sisarille tuhoisiksi: majoitusteltta svttl i
palamaan. Pussissa nukkuville
tuli hätä ja tuska. Silloiset napein suljettavat pussit vaatiUat

pani vihollisen liikkeelle Ala-

aikansa auetakseen. Kuitenkin
Selma Jansson, Nora Casrrdn ja

Kurttiin ja ohi senkin.

Kyllikki Iuoslo selvisivät r'ähäi-

Kuusamosta alkaneen maantien päätyttyä vanhaan sallalaiseen Tuutikylään saattoi divisioonan huolto liikennöidä peninkulmaisen matkan vain vesipeleiltä. Sitten levisi jälleen tietön kiveliö kulkevien tukoksi.

sin vammoin vahvasti roihuavan

kankaan alta. Sääliksi kär'i vain
nähdä oivat pussit menetewiksi.
Ja vielä maaherran lah-

ja..-

.

Jatkuu seuraavassa
numerossa

r
triavustajan peitevirassa Sak-

san Helsingin liihetystössä

t
V

t

Kiriallisuutta
JOHANNES
VIROLAISEN
LINJA
Johannes Virolainen:
Paasikivi, Muistelmia

luvun vaikeilta

Sanoi
194,l.'--

vuosilta,

Otava, Keuruu 1983,

sivua.

Tunnettu

ja
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tunnustettu vete-

raanipoliitikko

ei

pynkiiiin

esitt'ämäiin vaaran vuosien ta-

pahtumista mitii.iin oleellisesti
uutta. Hänen henkilökohtaiset
kannanottonsa asioihin ja tapahtumiin ovat kuitenkin varsin mielenkiintoisia. Niinpä
hän on nyt taipuvainen Paasikiven tavoin uskomaan, ettå
talvisota olisi voitu myönnytyksin vältäii. Edelleen hiin
pohtii, millainen olisi ollut lop
putulos, "jos kesäkuussa l94l
ei olisi lähdetty tiillä hyvällä ar-

meijalla liikkeelle". Toisaalta
Virolainen on sitä mieltä, ettii
sotasyyllisyysprosessi saattoi
olla turha sekä ettii suojeluskuntajärjestön ja aseveljien liiton lakkauttaminen "fasistisina" oli tarpeetonta. Karjalan

palauttamispyrkimyksistii kirjoittaja antåa tarkkaa tietoa.

Mielenkiintoista låihihisto-

na.

E.

VEHKEILYJÄ
VAARAN
VUOSINA

kailut Ruotsin
sokkeloissa

byrokratian

ja Hitlerin Saksan

toimineen Hans Metzerin mo-

sotilasdiktatuurin viidakoissa

ninaisia puuhia, joita voisi ver-

ovat uskomattomia

rata Stalinin salaisen liihet-

mainitussa valtakunnassa sankarin pelastaa pahimmastakin

-

viime-

tiliiiin Jartsevin yrityksiin. Toinen tutkielma tarkastelee Pohjolan maiden liittohankkeita

pulasta sadun taikasauvan tavoin paperi,joka kertoo hänen

liitto

l9Gluvun lopulla. Neuvosto
suhtautui hankkeeseen

szupuneen Saksaan Reichsfiihrer Heinrich Himmlerin

epåiluuloisesti, mikå saattoi Nemkiven mielesä nop,euttaa

kususta! Sen turvin onnistuvat
niin juutalaisten ja muiden pa-

YYA*opimuksen syntyä 1948.
Kolmas luku kiisittelee Suo'
men itseniiistymisä valvonta-

kolaisten auttaminen kuin

komission holhouksesta. Vielåi
tiissä vaiheessa britit varoittelivat Viiinö lrskisen asevelisosialisteja liian radikaaleista toi.

menpiteisä to{uttaessa kom-

munistivaaraa.

Seuraavassa

YYA*opimusta koskevassa luvussa kerrotaan vuorostaan,
kuinka Englanti nyt varoitteli
meitä moisesta sopimuksesta,
koska "Suomella oli siinävaara
menett:åä itseniiis»4ensä". Vii-

meinen tutkielma

kåisittelee

vuoden 1948 kaappausuhkaa,
missä yhteydessä kirjoittaja

tosin vain Olle kinon tietoihin
pitiiri oikeistovaaraa
viitaten
eäiinä varteenotettavana
mahdollisuutena.

Kirja sisätiiii kiintoisaa, osin
uuttakin tietoa vaaran vuosien
monilonkeroisesta poliittisesta

pelistii.

S.

muutkin tempaukset.

Rintaman ja viimeisen haavoittumisen kuvaus on vankasti toden tuntuista. Kokeneen ja
tervejåirkisen reservin upseerin
sotakokemuksistaan tekemiin
johtopiätöksiin voi yleensä yhtyä, samoin sotilaspoliittisiin
pohdiskeluihin. Kirjaan sovitetut kaskut kutkuttavat veteraanin nauruhermoja.
S.

PÄTEVÄ JUTTU
Jorma Kurvinen: Noutopartio,

jen

kuvaajana. Tämiinwoti-

nenkaan juttu ei tuota pettymysfä. Se kertoo entiseen tyyliin partiomatkasta, joka muo
dostuu ankaraksi koettelemuk-

jämän

vihollisen

Nyt löydetty nuoruudenro
maani kiisittelee miehistöön
kuuluvan nuoren intellektuellin

masentavia sotakokemuksia
Saksan Uinsivallilla ja Venäjän
vastaisella ilärintamalla vuonna 1943, jolloin tappio on jo aavistettavissa. Kirjailija keskittyy

kuvaamaan ihmisiä sodan paineessa, tapahtumat toimivat
vain kerronnan kulisseina. Varsinainen tarkoitus on kuvata,
milä sota teki siihen osallistuneille miehille.

ASIATIETOA
LAISITTAIN

Harry

Rositzke: KGB,

1984,301 sivua.

Kirjoittaja on amerikkalainen virkamies, joka aikanaan osallistui Neuvostoliiton salaisen poliisin KGB:n
toiminnan kartoitukseen eri
toimipisteissä. Hän on aikai-

semmin julkaissut muun
muassa teoksen USA:n tie-

selustaan odottamaan noutc'
partiota. Ennen omia paikalle

Alpo Reinikafurcn: Varsinainen
asiamies, Posliinipojan Jatkosota, Z.osa, Kirjayhtymä,

jokaisen niin henkiset kuin fyy-

telee luonnollisesti

sisetkin ominaisuudet punni-

amerikkalaisesta näkökul-

Vaasa 1983, 381 sivua.

taan.

masta. Se pohjautuu kuitenkin tosiasioihin. KGB:n olemusta ja toimintaa valaistaan sadoin esimerkein ja ni-

Toisten

on kuoltava

tulee kuitenkin vihollinen ja
alkaa armoton taistelu, jossa

Aluejärjestelmiin puitteissa
on kylän miehet kutsuttu riveihin samaan yksikköön. Soturit
tuntevat toisensa lapsuudesta
alkaen ja käytfiiy§^/ät sodassa-
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sairaalamatkasta Ruotsiin sekä

hofessori Nevakiven teos poh-

virkamatkasta Saksaan, Iävaltaan ja Unkariin toipilasai-

selvittelee

maston. Hänen koko tuotantonsa liittyy tlihiin aihepiiriin.

Ideakustannus, Jyväskylä

Tammi, Helsinki 1983,

Ensimmiiinen

ankeana aikakautena, joka tuhosi koko Saksan henkisen il-

itselleen vankan nimen taistelu-

- kin siviilissä omaksutun
-piiättyy haavoittumiseen Vii-

Ribbentropin miehen, lehdis-

sen maailmansodan ahdistavan

AMERIKKA.

Jukka Nevakivi: Maanalaista
diplomatiaa vuosilta 194,/.

erilliståi tutkielrnaa.

wonna l9l7 syn-

RATKIRIEMUKAS
MATKAMIES

muistelmateosta talvi- ja jatko'
sodasta. Edellinen muistelma

jautuu piiiiasiallisesti Englannin ulkoministeriön salaisiin
asiakirjoihin ja sisiiltiiii viisi

Saksalainen

tynyt Nobel-kirjailija koki toi-

Otavq
Oululainen kirjailija on kolmella aikaisemmalla sotarG'
maanillaan jo ehtinyt hankkia
Keuruu 19E3, 287 sivua.

seksi haavoittuneiden miesten

kaisemmin kirjoittanut kaksi

sivua.

va, Keuruu 1983, 127 sirua.

S.

joutuessa

Professori Reinikainen on ai-

jolloin §lmä sota
-1948,
teki tuloaan Pohjolaan,

SYNKEÄÄ SOTAA
Heinrich lliil} Aseveljet Ota-

toi-

purin liepeillä jatkosodassa. mintamallin mukaisesti. Sodan
Nyt ilmestynyt jatko kertoo jiilkeenkin joku selviiä elä-

kana. Lopuksi

kirjoittaja

päiisee vielä rintamalle

ja haa-

voittuu jälleen kesällä 1944.

Kirja on riemullista

luettavaa. Sumeilemattoman suomalaisen reservin upseerin seik-

mäs&ilän hyvin, toinen antauolemaan

tuu ja alistuu vain

piiiviistii toiseen.
Kurvinen kirjoittaa hyvrn
elävästi, jännituiviisti, ilman
keinotekoisia efektejä. Tällaista
se suomalaisten jermujen sota

oli.
S.

dustelupalvelusta CIA:sta.

Nyt julkaistu kirja tarkas-

met ja

asioita

tapahtumapaikat

mainiten. Kirja sisältää tuskin mitäan oleellisesti uutta
tästä maailman mahtavimmasta organisaatiosta, mutta on kuitenkin kiintoisa yhteenveto sen tekemisistii ja
saavutuksista. Suomikin vilahtaa joissakin yhteylsissä:
tunnetun venäläisen vakoili-

jan eversti Abelin paljasti
"laiska ja kuriton" suoma-

lainen kommunisti Häyhänen. - Kiintoisa teos. J.

-1
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tietenkin vain Neuvostolii-

ton kansalaisille.

Retket alkavat Kivinie-

mestä, josta jatketaan joko

Käkisalmeen

tai

Viipuriin.

Käkisalmeen matkataan ve-

ne§ydillä

Torhonjärven

kautta Pikku-Vuoksen reittiä, Viipuriin samoin vesitse
Kuparsaareen

ja sieltä Kal-

Heinjoelle,
mistä bussilla Viipuriin- Kylä-Paakkolan Vitsaari Ayräpään sillanpään maisemissa

on saanut komean nimen
Sankarisaari.

Viipurista kerrotaan
muun muassa näin:
" I kivanha venäläircn Vii-

purin kaupunki on teollisuus- ja kulttuuikeskus I*ningradin piiissä
Ihupunki on hyvin kaunis.

kuvia, jotka

15.12.43-20.6.442 Myös

kelpaisivat päiväämättömät
kuvat, joissa mainittu talo on

ehja talvikuvassa tai sitten
pahasti rikki ammuttu. Autetaanpa Asseria!

ja

keskiaikaisten kapeiden kujasten karcsa"
Kaupungin historiastakin
kerrotaan: tunnettuja viipurilaisia ovat olleet sotapäälli-

kiit Suvorov ja Kutuzov, sä-

vpltaja Glinka, runoilijat
ja Baratynski sekä

Zukovski

radion keksijä

hipv.

"Ve-

nöjän ja Suomcn vallankumousliiklceen historiassa on

Viiptin

merkitys suui.

Täöllö ilmestyi suomalairun

työvdenlehti'Tuo'

(Työ?),

jonka kirjapainossa V. I. Lenin vuoden 1906 elokuun
alussa organisoi'Proletar'-

jakelun"

Ja niin edelleen.
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sään kuukaudessa.

o

RUKrT

viettää kurs-

sinsa päättymisen 50-vuotis-

juhlaa Haminassa torstaina
lokakuun 4. päivänä 1984.
Helsingistä lähtee linja-auto
Haminaan mainittuna päivänä kello 8.30 Rautatiehal-

lituksen edestä. Ilmoittau-

duttava Eero Huotarille,
osoite Mattilan alue, M}UJ

sahduksesta: kesäkuun lehdessä Kasku kiertää -palstalla julkaistussa jutussa puhutaan virheellisesti Linnoituspatteristo l4:n tapahtumista

- pitää olla LinruituspatteKyy*önen tietenkään lähtenyt noutamaan niitii kolmen
tonnin tykkejä - läksipähän

vain tiedustelemaan, missä
ne voisivat olla ehkii myG

kea. l,omakkeita on saata-

ta ja

postitoimipaikoista.
Hakemus lähetetään puolustusministeriön alaiselle veteraanitunnuslautakunnalle.

Mukana pitäisi olla päteviä

todisteita sodanaikaisen
esimiehen tai palvelustoverin
lausunto, jokin asiakirja,

avustajamme

pumatarvikkeet kyllä Valkeasaaressa ja Aleksandrovkassa olleilta jaoksilta, jotka

saivat täydennystä illalla."
Artikkelin kirjoittajalle on

ilmeisesti sattunut ymmärrettävä muistivirhe - 40 vuo'

den jalkeen.

o

Niilo nkka

Savitaipaleelta kertoen edel-

leen tapahtumasta näin: Olin porukastani jääneenä
vielä I1.6. vasten yöllä sillan
ja Pastorinojan takana ole-

valla tukilinjalla

yhdessä

Jaakkimasta kotoisin olevan
kersantti Arvo Olai Mörö-

lisimman huolellisesti.
Rintamapalvelustunnukseen oikeutettuja naisia arvioidaan olevan noin 60.000.

sen kanssa. Vanjat tulivat
sillan yli tien äydeltii täyteen lastatuilla kuorma-autoilla. Näin samaisen sillan
vielä 12.6., jolloin minua
kuljetettiin pitkin kivitietä
ehyeksi jääneen sillan yli
kohti tuntematonta tulevai-

Tirnnus oikeuttaa kansan-

suutta

"vaikkapa rintamalle saatu
postikortti". Hakemus olisi
tietenkin täytettävä mahdol-

syyden ulkopuolelta. Mainittuna päivänä loppuivat am-

tu artikkeli "Suurhyökkåiys

vaiko ei.
- Ei mennyt, vastaa vanha

vissa sotilaspiirien esikunnis-

vatkin yleensä ampumaetäi-

L oiw Hörlösen lehtemme
kesäkuun numerossa julkais-

ker-

Puolustusministeriö

ylilentojen tulittamiseen.
Yli- ja ohilennot tapahtui-

o

Frr

too, että naisten rintamapalvelutunnusta voi jälleen ha-

o

vänä oli esikunta-alueelle
kohdistuvien hyökkäysten

hemmin noudettavissa.

kaatui päälle" on aiheuttanut mielipiteiden vaihtoa.
Härkönen pyytää jutussaan tietoa siitä, meniki
Pastorinojan silta ilmaan

Kerava.

hallussaan normaali ampumatarvikemäärä. Sen tehtä-

torjunta eikä sillä ollut lupaa

isto Niemi. Eikii se vääpeli

o

ja maalaulcsellisia puistoja. Ihanat uudet raken-

moisesti yhteen vanhojen

eläkkeen nauttijat mahtavaan l4l markan rintamali-

Hyvfiun Jyväs§on otettu Orrr.
lästä oikaisee toimitusta lip

22.11.41-29.5.42 tai

eita

nul<set sopeutuvat suuren-

tettu 40 mm:n it-jaos ei
9.6.44 klo 17.30 mennessä

ollut ampunut yhtään laukausta, joten sillä oli tallOin

Maaselän "hotellista" otettuja valokuvia. Kenellä on

Siellö on runsaasti viheralu-

lehden

'i.':lt.äH

mäessä sijaitsevan divisioonan esikunnan suojaksi sijoi-

r'r.: rlrrlr,rtr
,r.§IlI
)
)tlJ:

Riihimäki, puhelin 9l+
32 643, tarvitsisi lainaksi

tovettä pitkin

tornien

matorjuntapatteristo 20:n
komentaja A. O. Rahela
muun muassa näin: "Kauhi-

Riutta,JR 5:n miehiä, osoite Riutta, I l9l0

Duttuipu käteen venäläinen
esittelylehtinen turistimatkoista Karjalan kannaksella

artikkelin johdosta
kirjoittaa silloisen Kevyen Il-

+*d'^*

Jq-')rr-rl--ltr

Arra

at

-

.*'_

-

vankileiriä.

O n ri Palaste, ansioitunut
kirjailija ja lehtemme vanha

ystävä, lähetti toimitukselle
kuvan Keniasta. Onni, tun-

nettu urheilumies, kertoo
siellä lyöneensä yli 6Gvuo
tiaiden maailmanennätyksen

palmuun kiipeämisessä mukaan luettuna UKK:n
huippusuoritus.
lemme!

-

Onnitte-

