Evorsllluutnantti
Sampo Ahto piti
luhlae§ltelmiin
Lapln sodan
mul6tomerkin
paljastus-

tllalqrud€ssa
lnarln
Kaamas€ssa

15.l(L 1984

21.7.1W

28. VITOS|KERTA
JULKAISUA:

Sofamuhoyndkily! ry.

tuhonlohtala L Harvlla. cv crp
Rluttsh, oy arp, E PC«.|!, lomdrl6rrp
Alrpure, cvl 6D, E E äsarl, ff c|p

N.
S.

pÄÄrourrrru* e eraaaa, evew
rotMlTt

§l

TööLhkstu 35 B. @O H€rdl{(|26,
Flh. ,!l €2 4i! ldo l(Flrt
YLETSSDTEER JA
TAI.OUOEN}loTTA,,A

Tdorvo l(dpona.r
TAITIO lGrl Lrlno
NLAUIGET JA O§OTIEENMUUIOIGET:

h.lxolqo le, (E El

HCdrild 38

Pt$. (cL)6164633 td vdhd8

tu8u8rrod{

zss'l

(&)

01

otr

Everstiluutnantti Sampo

Ahto, Sotakorkeakoulun

ILMoNTT.,SMYYNTI:
Strömb€.dnlb 4, G}m H:kl 38
1201
Puhollnvalh(b

sotahistorian opettaja, on
kirj oittanut teoksen jatkosodan muistomerkeistii. *)

(S)

nEaa flf,m
t atof,fa
12 lt llr
fti ffirhilofn-*r
r,{!D.ff*I.
, Jl*rnd*Ehffi&t
-{?diL..
SAI{()MAP

tt{O+

Kirja on samalla yleisesitys jatkosodan kulusta.
Siinä keskitytåiiin erityisesHEL,STNKT

r$/r

Lxoaal-ltfl

a

N:o 10
T/[SSÄ NUMEROSSA
328 KOY XOY^AVASIE]|

LTFil 8OOA88A
33f lvAtooit Elt{Eit
YExfuÄsrÄ
338

Nosevio kcnnonottojo

Pu{ -AilEUA
Kl,l,8Arc8s^JA
slrotuSSArflE]J"A

3{2 TALYT«,lU|Ppeet
316 OI,IKARUSAAil
350 YART«O RÄJÄH]I
352 KIf,(^KÄSKN

35{ RAUHAruROTA
or,r Fot+,otsEt{

,soTLAsxotxEt§AAtf

ti vuoden l94l hyökkäysvaiheen tapahtumiin, rau-

hanpyrkimyksiin ja kesåin
1944 torjuntavoittoon.
Armeijakunta- ja divisioonatasolla liikkuva sotatoimien sekä niiden perusteiden ja seurausten kåisittely on selkeää ja johdonmukaista. Jokainen
mukana ollut påiiisee siitä
selville, mitä oikeastaan
oltiin tekemåissä ja miksi
toimittiin juuri niin.
Kirjan kuvat esittelevät
pääasiallisesti sotamuistomerkkejä. Mukaan qn
harvinaisuutena otettu

myös

metsäkaartilaisten

"sankaripatsas"

niiden,

metsissä vihollisen voittoa
toivoen".
Tämän kirjoittajaa kosketti erityisesti kirjan ensimmäinen luku "Sota jota ei voitu välttää". siinä'
Ahto toteaa selkeiisti, ettei
Suomi voinut olla joutu-

"Miten

ihmeessä suoma-

laiset olisi tuolloin saatu
puolustamaan Stalinin
valtakuntaa, kun suurin
osa kansasta påiinvastoin

toivoi vilpittömtisti,

eträ
koko Neuvostoliitosa påiäs

täisiin ikiajoiksi eroon?

matta mukaan sotaan:
Miten suomalaiset
"Hitler oli pätänyt hyti olisi saatu taistelemaan
kälä Neuvostoliittoon ei- sen puolesta, että Karjala
kä tuota ratkaisua järkyt- jäisi veniiliiisille?"
tänyt mikåän eikä kuJos Suomi kuitenkin
jonkin
ihmeen avulla olisi
kaan." Strategisten syiden
vuoksi oli hyökkkäyksen onnistunut piiiisemiiiin
pakko tapahtua myös jatkosodan voittajien puo'
Suomen kautta. "Suoma- lelle vaikkapa Puolan,
laisia ei tiissä §symykses- Unkarin ja Romanian tasä kuultu." Jossakin paan, olisi maamme länmuodossa sota olisi kos- simainen yhteiskuntajärkettanut Suomea. Puo- jestelmä tuskin voinut såiilueettomuus ei tällaisessa lyä saksalaisia karkoitettilanteessa olisi ollut mah- taessa. "Kuuluminen voittajiin ei siten olisi ollut
dollista.
Teoriassa Suomi olisi suurikaan lohdutus."
tietenkin voinut ryhtyä

torjumaan

saksalaisten

etenemistä maan läpi.
Tämä olisi v'åäjäämätta

jotka "påäosan suomalaisista iloitessa Karjalan ta-

johtanut yhteistoimintaan

kaisinsaannista piileksivät

mikä tåas oli mahdotonta:

Neuvostoliiton

kanssa,

*Sampo Ahto: Muistoja jatkosodasta, Suomen jatkosodan

l94l-194/'

Sotasokeat

muistomerkkejä,

ry, Helsinki

1984,

151 suurikokoista sivua, nmsaas.

ti

valokuvia.

l(ovs husquoslcn
Ylimoon-Soukkcjörven

operootio

MARTN FRICK

Lopin sodosso
Kirioittaja toimi Lapin

Frick sai yhteyden

sodassa

erääseen

kapteenina Jääkäripataljoona 4:n
silloisista vihollisista. Tämä,
pataljoonaupseerina. Saksalaisessa lääninneuvos Hans Rohmeier, Lapin
ammattilehdessä olleen artikkelin
sodassa Vuoristojääkärirykmentti
perusteella hän ryhtyi tutkimaan
218:n II Pataljoonan komentaja,
otsikossa mainitun taistelun kulkua saapui Suomeen Ja tutkimusta
jatkettiin yhdessä.
suomalaisten osalta. Suomessa
julkaistu artikkeli herätti
Näin sitä pitää tutkia
vuorostaan huomiota Saksassa ja
sotahistoriaa!
SUOMEN

ja

Neuvostoliiton

SUOMALAISTEN TILANNE

sodan päättyessä syyskuun alus-

i.

s, l9M jäi suomalaisten tehtäväl<si saksalaisen 20. Vuoristoarmeijan osien internoiminen
Pohjois§uomessa. Näin alkoi
sodan viimeinen katkera vaihe,
suomalaisen aseveljen taistelu

ROVANIE
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Ylimaa-Saukkojärvi oper€urlapin sodan

tiossa, joka on eriis

ja taktisesti
mielenkiintoisimpia sotatoimia.

vaiherikkaimpia

jouduttua välirauhan

takia
uhanalaiseki, toimeenpantiin
12.9. alkaen vetäytymisoperaatio "Birke", jonka mukaan Uhtuan ja Kiestingin suunnalla ollut XVIII Vuoristoarmeijakunta kiireisesti vedettiin valtakunnan rajalle, ja edelleen linjalle

SAKSALANEN
VI}PLUNEN
Ranuan tien suunnassa suojasi
salsalaisten suorittamaa Rovaniemen tyhjentiimistä ja vetääntymistä pohjoiseen T.Vuoristodi-

suojaamaan

saksalaisten alkavaa vetääntymistii Norjaan. Samanaikaisesti

15. Pr
Ps D

visioonan Vuoristojäiikiiriryk-

aloitettiin suomalaisten joukke

jen keskittiiminen Oulujoen tasalle, jossa ne osoitettiin Fohjois-Suomessa kiiytävien sotatoi-

mien johtoon miiärätylle III
AK:lle. OulujokiJinjalle keski-

tettyihin joukkoihin kuului

mentti 218 (komentaja eversti
Schuler). On epätietoista, oliko

Vaninaiset sotatoimet dkoivat vaivihkaan, ikäåin kuin varo
vasti tunnustellen politiikan sanelemaa uutta roolia. I-okakuun
alussa

oli kuitenkin sota ilmilie-

myth Panssaridivisioona, jonka

kissii. Torniossa taisteltiin, ja

vaiheita tässä seuraamme.

vastoin alkuperiiistii suunnitel-

328

suunnassa

Seuraavassa tarkastelemme
Ranuan tien suunnassa, eventi
Nordgrenin komentaman
l.Jääkläriprikaatin toimintaa

saksalaista aseveljeä vastaan.
Saksalaisten oikean sivustan

Oulujoti-Kajaani

Posio-Rovaniemi

etenevä 6.D oli alistettu Panssaridivisioonalle.

maa Ranua-Rovaniemi tielle

tiiällä Ranuan vaiheessa muita

suunnattu

jouk{oja. Ainakin osia T.Vuoris

Panssaridivisimna

taisteli Ranuan alueella tehtävänåiän vallata Rovaniemi ja
katkaista Kemin suunnalla toimivien salsalaisten vetäiintymistiet pohjoiseen. Täivalkmki-

todivisioonasta siirrettiin Pajarin suorittaman maihinnousun
jälkeen Tomion suuntaan. Vuo

ristojääkärirylsnentti
koonpano oli seuraava:

21

8:n

ko

l(ovo
kovoq

TILANNE 9. 1O.I LTAPÄIVÄLLA

&am
LI\MMIN PALO

YOSilgll...

KKOJARV

pystyneet seuraafiBan taisteluosia. Samoin tykistö ja psv-joukot pystyivät vain hitaasti ja rajoitetusti seuraannan jalkaväkeåi ja tukemaan sitii. Jiiäkiiriprikaatin huolto tapahtui

rseaan otteeseen

I

000

yksistiiåin

maastokelpoisilla Ziindapp
mmttoripyörillii ja pnssari.
joukkojen telakuormaautoilla.

JP3

Moottoriajoneuvot kuljettivat
tiillöin påiiiasiassa kiviiåirikaliiperisten aseitten ampumatarvik-

keita ja sissimuonapakkauksia
paluukuljetuksina evakuoiden

haavoittuneita

ja

potilaita.

!

u5,

l

Eräissä tapaulsissa haarroittuneita kuljetettiin myös vesitasoilla.

Pataljoonat kuljeuivat polkupyörissiiiin kaiken varustulsensa: raskaita aseita, ampumatarvikkeita, muonaa, telttoja, kamiinoita jne. myöten. FolkupyG
rä osoittautui talutettavana kul-

1d@,ar.rKoJÄRV
lisiä sivusta-

luun, oli wosikausia kestiinees.

ja

selustahyök-

kiiykset".

JÄLLEEl.I
TAISTELUOSASIO
HYNNINEN

telija. Voittaen taitavasti kaikki

Ranuan taistelujen ollessa vielii
ldynnissä oli hD:n esikunta so
tavankipapereista saanut selville, että salsalaiset aikovat seuraavan kerran viivyttiiii vaka.
vammin vasta Ylimaan järvilopeikossa, jolo on 60 km:n fiiiis
sä Rovaniemeltii ja joka tarjci
luonnonesteeseen nojautuen

maastoesteet suomalainen soti-

mahdollisuuden

las oli samalla kertaa moderni
tiedusrclija, tarkkaampuja ja is

puolustaa nimenomaan friätien
suuntaa. Iiimän anrokkaan ti+
don perusteella l<e$aah Lags
antoijo tässä vaihecssa 4.10. iltapiivälftt käskyn l.JPr:lle, cttä
sen oli 'Ylimaan kapeikon haltuunottarniseksi pyrittävii koukkåårnaan vascmmalta Feurajär-

sä taistelussa venälåiisiä vastaan

osoittautunut äärimmäisen ko
valsi, sitkeälsi ja taistelukelpoiseksi. Erityisesti on korostettava

suomalaisen sotilaan luonnonlä-

heisyyttii, josta johtrii,

etti

håin

metsätaistelussa oli pelottava ja
itseniiisesti toimiva ytsitäistais.

kujoukkotaistelija. I(onepistooli-

voittoisesta aseistutsesta joh
tuen hän pyrki enimmälseen yllätystä hyvälsikiiyttiiviiän liihitaisteluun. Talvisodasta saatujen hyvien kokemusten perus"
teella vastasi kuuluisa mottitaktiikka edelleen parhaiten suo
malaisen jalkaväen ominaisuuksia. Sen taktiikalle olivat tyypil-
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kun tie tai sopiva poron polku

kiiyttön.

ö,uå,

tl

erinomaiseksi
l-apin vaikeissa olosuhteissa ollen samalla nopea ajoviiline heti

Salrsalainen tuthja Buchner
kuvaa vastassa toimineita joukkoja seuraavasti: "Suomalainen
jalkaväki, erinomaisesti koulutettu metsä- ja eråimaataisto

u

a)
))

jetusvälineenä

osui

Q*^'

o'

I

teholdraasti

vi-Yli-hrtinpjärvi§aukl@järvi suunnasta pataljoonalla".
ntmä käsky tuli l.JPr:lle

ajankohtaiselsi vasta 6.10., jol-

TIM
r

ö00

loin Ranualta tien suunnassa
hyökiinnyt JP 5 oli saamassa
haltuunsa Nuupaksen tienhaaran. T?illöin eversti Nordgren
kiiski toisessa portaassa edenneen JP 3:n ja myöhemmin

my& tiimiin jälje**i

etenevän

JP 2:n hyök*iiiimän Kaarlejärven kautta ja valtaamaan Saukkojärven tienhaaran. Seuraava-

na päiviinä, 7.10. klo

06.00
eversti Nordgren muodosti taisteluosasto Hynnisen, johon kuuluivat edellä mainitut JP 3 ja JP

2. Samana päivänä kiiskettiin
myth JP 4 LJPr:n reservinä samaan suuntaan, joten saarrostamasa oli kolme jiiiikiiripataljoe

Divisioonan esikunnan antamien ohjeiden mukaan oli ptiä-

tien suunta miehitettiivä kahden pataljoonan voimin (I ja III
P). Oikean siwstan suojaamiselai oli Ranuan tieltZi 9 krn:n
piiässä olevaan Palovaaraan siP).
Kantomaassa oli joukkueen tu-

joitettu komppania (8./II

kikohta, jonka tehtiivänä oli pi.
tiiä yhteyttii Palovaaraan ja I

P:aan. Vasen siwsta jätettiin
avoimeksi suomaaston avonaisuuden takia, joka ei ollut sovefias hyökdriiykselle.

Rykmentin komentopaikka
Saukkoojan maastmsa ja
sen liihellii reservinä II P (-

oli

Ylimaan vesistiilinjalla.

8.K) ja mtpjoukkue. Saukkojärven tienhaaramaastossa oli tuliasemissa III Psto VuoTykR

ENfÄ UHOTUNEr?

joukot, taistelukuormastot mu-

Saamansa käskyn mukaisesti
Vuoristojääkiirirykmentti 2 I 8:n
oli suojattava leikissa olosuhteissa Rovaniemen evakuointi
Ylimaan viivytysasemassa, joka

kaan luettuna, olivat linnoittautuneet ympiiripuolustusta var-

naa JP 5;n sitoessa vihollista

oli

vältEivlisti pikalinnoitettu.

82:sta.

Kail*i

selustassa olevat

ten.

Edellä kuvatusta puolustus
ryhmityksastii Buchner kirjoittaa: "Piti olla itsesfiiiin selvåiii,

Vaarallinen konekivååri odottaa
vihollista

len yön tienoilla Raiskioon, pää-

si joen yli ja jatkoi

pyörillä

ajaen Peurajärven kautta Kaar-

lejärvelle. Huonot

kartat
(t:300 000), sekä se, että Kaarlejärvel&i pohjoiseen johtavat
polut olivat yllättiivän heikkoja,
lienevät olleet syynä siihen, että
eteneminen jatkui maastoitse
kompassisuunnassa pohjoiseen
Suhankojärven ja Suolammen

välitse Kantomaata kohti. Pataljoona eteni pyöriä taluttaen
n. 3 km:n pituisena jonona saa-

wttaen Yijoen n. klo l0 tienoilla.'JP 2 seurasi suuntauralla n.
3 kn:n päiissä, ja JP 4 ylitti Si-

f

t

mojoen Raiskiossa klo 13.00.
Tirlkoon mainituksi, ettii JP 4
löysi Ituarlejärveltii Yliportimo
järvelle johtavan polun, ihmetteli kovasti maastouran suun-

taa, mutta jatkoi kiis§n mu-

.+'-

kaan JP 2:n perässä.
Saksalaisten Palovaarasta lä-

I
{

hettämä partio ilmoitti ylivoi-

{
i

maisten suomalaisten joukkojen
etenemisestä rykmentin sivustaan, samoin I P oli todennut lii-

kettii Kantomaan suunnalla.
l.lJP 2 ylitti Ylijoen KantG
maan länsipuolella, ja klo 14.00

tienoilla olivat Kantomaan tukikohta ja I P:n taistelukuormasto
taistelussa JP 2:n kanssa, joka

pyrki tavoitteeseensa piiätielle
Portimojärven pohjoispuolella.
Ylliitys oli onnistunut. Buchnerin mukaan seuraavina tunteina "ilmoituksia ja avunpyynttijä sateli joka puolelta". Päivän kuluessa sai myös päätien
suunnas.sa hyökkiiiivä JP 5 kosketuksen vihollisen varmistuk-

,

-'*

seen liiiiinlammen tasalla ja
Salmelassa.

Eteenpäin vastahyökkäyks€€nl Tåssä vaih€essa oivåt saksalaisot vuoristoiääkärit enäå vierastan€et suomalaista
fi|et§åå

että suomalaiset eivät tes rintamahyökkiiystä Ylimaan kapeikcsa. Sitä vastoin avoimet si-

seen, torjuttiin divisioonan taholta. T?lhän väärään voimien

saksalaiset joukot vetiiiintyivät
asemien liipi 7.10. aamulla. Simojoen yli johtava maantiesilta

kiiytttnn [ittyi vielti

räjäytettiin, samoin Raiskion

taamme, olletikin kun Simojoki
ei ollut mikäär luonnoncste.

siinä suhteessa, että VuorTykR
82:n mtplåihetti, jolla oli piirros
puolustusryhmityksestii, joutui

vustat metsinecn tarjcivat
mahdollisuuden piiilsili selus

laisen taistelutavan tuntemuk-

epäonnea

Rykmentin komentajan lukui-

jlilkijouktotaistelujen

sat esityksct ryhmitpmuutok-

suomalaisten vangiksi."

seksi, jotka perustuivat suoma-

aikana

Viimeiset edessä toimineet

SAKSALAISET
§KEVÄT
Saksalaisen rykmentin komentaja p{ititti suorittaa vastahyök-

kiiylsen rqservinä olevalla

II

lossi. Thistelu voi alkaa.

P:lla pohjoisesta, sekii I P:n reservinä olevalla 2.K:lla kaakosta
JP 2:n sivustoihin. 6./II P oli

KOUKKAUS ALKAA

ja sitoutunut taisteluun. 2./I P

Ensimmäisenä taisteluosastona
edennyt JP 3 saapui 6.10. puo

sai

kuitenkin aloittanut jo vastahyökkiiyksen oma-aloitteisesti
klo 17.00 suomalaisten iskun
ja oli pakotettu ve-

sivustaansa

331
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tiiäntymåiän.

yhtyä

6./II

7.lll P, jonka piti
P:n hyökkiiykseen

pohjoisesta, vitkasteli,

ja

alkava

pimeys tyrehdytti sen toimir
nan.

Sekava tilanne vaikutti siietä satsalaisten tykistö
enempää kuin l«anaatinheitti:

hen,

mistökiiiin ei ollut voinut osallistua tehokkaasti torjuntaan.

Rykmentin reservinä ollut

oli saanut tehtäväkseen jatkuvasti partioida
mtpjoukkue

tien suuntaa estääkseen suornalaisten mahdollisen tunkeutumisen tielle.

Illalla rylanentin komentaja
aavisti, etlä seuraava p?iivä tuli-

si olemaan entistiikin pahempi,
sen takia hän kiiski koota
kaikki kti saatavat voimat re
servikseen ja määrtisi psttykkikomppanian varmistamaan piiätien suuntaa. Lisätsi rykmentin

ja

komentaja esitti divisimnalle
pyynnön reservien varaamisesta
sekii ehdotulsen uhanalaisena

olevan Palovaaran tukikohdan
tyhjentiimisestii. Pyyntön ei
suostuttu.

ISKU ilK]UENNN
ESIKUNTAAN
JP 3 oli eronnut JP 2:n suuntauralta ja jatkanut etenemistään
maastoitse Yli-Fortimoj?irvelle.
Pataljoona sai 7.10. illalla kmketuksen Yli-Fortimojåirven
koillispuolella sijaitsevaan kenttävartioon, jonka se yllätti ja tuhosi. Pimeys kuitenkin esti JP
3 :n hyökkiiystoiminnan jatkamisen samoin kuin JP 4:n etenemisen, joka päiisi pimeäåin mennessä

Niittylammen koillispuo

lelle, jossa yöpyi.
Aamun valjetessa taistelu alkoi jälleen t?iydellä voimalla. JP
3 katkaisi saksalaisen 8./II P:n
yhteydet Falovaarassa. Påiiitien
varressa JP 2:n piiiiosat olivat
juuttuneet paikalleen, mutta sitoneet samalla saksalaisten re-

servit sekii eteliissrä ettii pohjoisessa.

Kokenut

332

ja taitava 2.lIP

2:n

Ylimaan taistelun mulstomerkki. Kuvassa ol6va virhoellin€n pålvånmåårä on myöhemmln korjattu

pEiiillikkö kapteeni Peiprcn,
löysi kuitenkin aukon, jmta
komppania hyökkäsi tavoittee
seensa päätielle. Tie katkaistiin
klo 16.00, mutta hyökkiiys oli

kohdistunut satsalaisen ryk-

set iskujoukot tekevät suunnitel-

mallisen toiminnan mahdotte
maksi. Ja koko ajan rylanentin
paäosat seisovat toimettomina
odottelevat hyitdyttöminä,
kuinka taistelu ratkeaa niiden

ja

mentin komentopaikkaaq jossa
komentopaikan henkildstö ryF
mentin komentajan henkilökohtaisella johdolla suoritti vastahyökkiiyksen sillä seurauksella,
ettii komppanian oli vetiiiinnyttiivä takaisin.
Nyt oli JP 2loppuun kulute
tuin a-tarvikkein ja suurehkoja
tappioita kiirsien menettänyt
parhaan teriinsii. Täppiot olivat
tässä vaiheessa l0 kaatunutta ja
32 haavoittunutta.

T?illii viilin oli JP 3 saartårut

ko

19.CI hyökkiiylsen tieir suurr

Saksalaisen rykmentin

mentaja valittaa tiissii vaiheessa
sitä, ettii tiedotjoka puolelta oli-

vat hyvin ristiriitaisia eivätkii
antaneet perusteita selviille tilanteen arvioinnille. Niiin siitii
huolimatta, ettii hiinellä oli puhelinyhteydet kaitkiin johtoportaisiin, kcka suomalaiset eivät
olleet huomanneet katkaista
johdinlinjoja.
Buchner kuvaa: "I.{ämä hii-

miiiinnyttiivät hyökkiiylset, jotka salamannopeasti alkavat milloin siellii, milloin täällä, tulenavaukset aivan liihietiiisyyksiltii,

ja

nopeasti liikkuvat suomalai-

servinä toiminut, ja nyt taistelusta irroitettu ll P (Rohtneier)
oli kokoontumassa. Rykmentin

komentajan tarkoituksena oli
II P:n hyöktiiyksellä tie

avata

Palovaaraan

ja vapauttaa siellii

oleva komppania motista, samalla kun III P olisi reservinä

selustassa."

PUOLUSf,Ä'A
TARKISf,AA
TAKNKKAANSA
Palovaarassa olevan salsalaisen
komppanian. l.JPr:n resevinä
edennp JP 4 sai iltapdiiviillli evl

Saukkojåirven tienhaarassa val-

miina vahventamaan

II

P:aa,

tai tarvittaessa tukemaan friiitien suunnassa puolustuksessa

olevaa I P:aa. Suunnitelman
edellyttamiit kiis§t annettiin
viipymiittii, ja rykmentin ko
mentogaikka siirrettiin lam-

Hynniseltä käskyn hyökiitä

Saukkojärven tienhaaraan
3.lIP 4 aloitti pim€fissii klo
nassa ja

p{iiistyiiåin

n 1/2 km

eteendiin sai kcketulaen vihollisecrl joka tulitaistelun jälkeen
puolen yön tienoissa alkoi ve

uiiinty,i.
Saksalaisen rykmentin kG
mentaja, otettuaan yhteyden divisimnan esiluntaan ja pyydet-

tyåiiin lupaa nurinkurisen ryhmitylsen muuttamisetsi, sai jälleen kielteisen vastauksen.

Illalla klo 19.CI hiin kuircnkin teki itseniiisen ratkaisun ja

piiiitti irroittaa

III Pn puolus

tusasernasta Saukkojärver tienhaaramaastoorL jonne myös re.

NLAilNE ON SEKAVA
Talven ensimmäisen lumen sata€ssa maahan 8./9. 10. v?ilise
nä yönii sai 2./JP 4 pataljmnan

komentajalta kiisl§/n klo 2.30
hyökiit?i pyörillä 3./JP 4:n läpi
tien suunnassa ja vallata Sauk-

kojiirven tienhaara.

Ennen

hyökkiiylsen alkamista oli kuitenkin 3./JP 4 piiiissyt eteenptiin aina Isoojan tasalle, jolloin
se sai voimakasta fulta vastaansa. §örillä ollut 2./JP 4 jalkautui ja sai kiish/n koukata vasemmalta. Lyhyen tiedustelun

jiilkeen todettiin tuitenki& etfii
vihollisjouktoja liikehti suureh-

koja miiiiriä

suunnitellussa

koukkaussuunnassa. Vastassa
oli salsalaisten II P, joka edellisenä

iltana saamansa kiiskyn pe-

nrsteella

oli

ryhmittymiissii

hyökliiykseen Palovaarassa olevan komppanian vapauttamiseksi.

JP 4:n komentaja antoi nyt

2.llP 4:lle

käskyn koukata oi-

kealta Saukkojiirven tienhaaraan samalla kun 3./JP 4 sai
ldskyn asettua tilapäisccn puo
tien suuntaan. l./JP
4:n cat varmistivat sivustoja,
ca oli reservinä 2.lJP 4 Hhn
lustul«seen

Ho 09.15. Tämän
koukkauksen ollcsa kiiynnissä,
ja pataljmnan piiäosan valmis'
tautuessa aloiuamaan hyökkiiylsen tien suunnassa heti,
kun äänistä voitaisiin påiätellåi,
ettii kouHraus oli alkanut vaikuttaa, alkoi Ho 10.15 viholliliikkeelle

sen tykistö, kranaatirr

ja

su-

munheittimistö ampua JP 4:n
asemia. Samalla vihollinen lii-

kehti Isoojan

WYHTI PURKAUTUU
Puolen piiivän aikaan alkoi
vyyhti purkautua. Toista tuntia
kestäneen tulivalmistelun jiilkeen aloitti saksalaisten II P

hyöktiiylsen JP 4:n

pEiämia

vastaan.

Buchner kuvaa näin: "Erin-

omaisen suorituksen teki II P.
Se hyök*iisi voimakkaasti, vaikka sen selustayhteydet oli kat-

kaistq pelastaaheen

Palovaa-

rassa olevat pataljoonatoverinsa,tt

Samaan ailraan2.lIP 4, erit-

tiiin raskaat tappiot kiirsiert

lyil

saksalaisten III P:n hyökkiiyksellii hajalle. Komppanian

tiin

pdiiillikkö kapteeni Viljakainen
haavoittui vaikeasti, ja kaksi
muuta upecria kaåtui. Salsa-

KOilIENTI,,A ON
TYITYMÄTöiI

tulen välissä, taistelunsa taistellut. Kirjoittaja oli ollut tuon

On inhimillistii, että painopistesuunnan taisteluja johtanut evl
Hynninen ei voinut tqistelun
ratkettua olla lausumatta JP 4:n
komentajalle kovanlaisia kiisi-

tyksiä. Olivathan

saksalaiset

purkaneet lupaavalta näyttäneen vyyhden omaksi edukeen,

ja

tapahtumat olivat alkaneet
vyöryä epiiedullisiki juuri JP
4:n toimintasuunnalla. Ylivoima
oli ollut kuitenkin liian suuri, lä-

hes ryhnentti viisynyttä ja vajaata pataljoonaa vastassa.
Kun tiimä loppuselvittely

huipentui jopa jäljellä olevien
patruunoiden pistokokeelliseen
tarkastukseen, todettiin, ettii ki-

laisten III P sai yhteyden hyökkiiyksen aloittaneeseen II P:aan
ja yhteisvoimin, joita vielä kah-

våiärimiehillä oli patruunoita jiiljellä keskim?iärin viisi, konepistooleilla 10-15, heittimien ammukset, samoin kuin konekivää-

della

rien patruunat olivat loppuun

kcta

I

P:n komppanialla kaakiisin vahvennettiin, lyö

kulutetut.

heittimelliiiin ja konehväreillä.
Puolen piiivän aikaan 2./JP 4
kapteeni Wljaluisen johdolla
pEiiisi tavoitteeseensa Saul*o
se

hyökkäsi saksalaisen sumunheitinjoukkueen tuliasemiin.
Nyt tuli saksalaiselle rykmentin komentajalle kova kiire, sillä
koko rykrrentin yhrcydet olivat
mencsa poikki. P p{iiitien
sullilnssa sai kiskyn kiireis€sti
Enlisel viholliset eversti Martti Frick (vas.) ja låånlnn€uvo§ Hans Rohm€ier
tutkhrat y,hd€sså Lapln sodan hlstodaa

vahvennetulla
komppanialla. Tavattoman no

kuin

tiiviin. Sauktojärven tieirhaaramaastoon kootar III P hyöktiisi

2./JP 4:n kimp

puun, jolloin sen oli pakko aloittaa vetiytyminen tien suunnas.
pataljoonansa yhteyteen.

sa

Näin syntyi hlovaaran

tiin JP 4 tien

suunnassa samoin

Falovaarassa salaalaista
komppaniaa vartioimassa ollut
JP 3:n saartorengas. 3./IP 4:n

salsalaisten voimakkaaseen tulccn.

kana

ja komppania Kuqtin (JP 3)
vastahyökkiiysyritp tyrehtyr
Sit

i paitsi patruunat tasauk-

sista huolimatta olivat loppu-

tien

maisillaan. Pimeään mennessä
saksalaiset saivat yhteyden saar-

Säosat olivat hyökktiysvalmii-

II

tienhaaraan,

Päätien suunnassa oli JP 5 to
dennut 9. 10. aamulla vihollisen
§hjentäneen puolustusasemar

sa. Taistelun

taan hyök*iisi saksalaisten

peikon yli

P.

Jos haluaa, voi jälkikiiteen
osoittaa sormella montakin tämän operaation vaihetta, jotka
olisi voitu suorittaa paremmin nyt, kun Buchner on kertonut,
mitä salsalaisella puolen ajatel-

tiin ja miten siellä toimittiin.
Epäilemättåi kaikki yrittivät

juuri niissä olosuhjotka sillä hetkellä vallit-

parhaansa
teissa,

sivat. Olosuhteet
suoritusvaihee.ssa

operaation

olivat tavatto

man vaikeat, etäisyydet olivat
pitkät, huolto oli repussa, ei ollut kunnon radioita johtåmista

loppuvaiheessa
pääsi JP 5 fiiäcin Ylimaan ka-

ja "sitoi"

tien suunnassa.

vihollista

missa korpiolosuhteissa ilman
moottoroitua huoltoaan ja ilman hevosia. T?ist?i saatiin La-

pin

sodassa myöhemmin vielä-

kin parempia kokemulsia.

Panssarioperaationa YIimaan§aukkojåirven taistelu on

omalaatuinen

suhteittensa

niin luontoolo

kuin

joukkojen

184 haa-

kiiytön osalta. Ny§isen kaltai-

voittunutta. YlimaarrSaukko

selle panssariprikaatille se olisi
mahdoton suorittaa. Sodanajan
panssaridivisioonan suuri voima
olikin sen koulutulsessa ja ko
koonpanossa, joka antoi ympåiriworokautiset operointimahdol-

7l kaatunuttaja

järven operaatio oli siirtynyt historiaan, eteneminen jatkui kohti
Rovaniemeä.

r€ttuun komppaniaansa. Vyyhti

oli purettu.

saksalaisten
P oli hyöktiiys
valmiina Palovaaraan, ja sen se
lustassa hääri 2.lIP 4, jota vas-

III

JP 4:n tappiot olivat 36 kaatunutta, 4 haavoittunutta ja 2l
kadonnutta (vankeina), yhteensä 102. l.JPr:n tappiot 8.-9. 10.
olivat 47 kaatunutta ja l2lhaavoittunutta. Saksalaiset ilmoittavat tappioikseen 7.-9. 10. ai-

suuntaan merkillinen tilanne:
Palovaarassa salsalainen 8./II
P oli JP 3:n saartama, JP 4:n

na Saul{rojiirven

tehneet?

kiirijoukoilla oli kaikki edellytykset taistella mitä vaikeim-

vetiiytyä Fortimojiirven linjalta
6 km taakepäin Telkkälammen
tasalle, joka sen oli miiåirä mie

peasti, noin Ho 14.00 mennessii,
oli I P suorittanut kiiskctp teh-

ty

Saukkojärven operaatio osoittaa, että pyörillä liikkuvilla jiiä-

I

hittiiii yhdellii

Siirä oli A Ipo M ut i kai nen,

kollinen taistelulähetti, siinä urheista urhein kpmies Soikkeli
ja monet muut sammunein silmin tien varressa. He olivat tehneet kaiken mitii tehtiivissä oli.
Eivätkö sitten muut olleet

mentajana toimi mies jos kukaan, mutta oliko hänellä välineitä, joiden avulla johtaminen
olisi voinut olla jatkuvaa ja tiivistii. Ei ollut hänellä edes miestä, joka olisi sotapiiiväkirjaa pitiinyt. Tosin viihiiiset ovat merkinnät pataljoonienkin sotapäiväkirjoissa, niin kuin aina silloin, kun toiminta on kiivasta.
Joka tapauksessa Ylimaan--

si mukana olleella kranaatirts

jcsa

rimman ajan sodasta.

varten. Painopistesuunnan ko

koillispuolella

suon mrnarisa, johon JP 4 vasta-

jåirven tienhaaraan,

komppanian päällikkönä suu-

SURULUNEN LOPPU
Kun seuraavana piilvänä Saukkojiirven tienhaarassa kerättiin
kuoleman viljaa, siirtyivät askeleet raskaina sinne, missä JP 4:n
2.K oli tien katkaissut ja epätoi.
voisen ylivoiman edessä, kahden

lisuudet kaikissa suomalaisissa
olosuhteissa. Siinä oli sen voi-

ma.

tr

T?imä artikkeli on julkaistu Panssa-

ri-aikakauslehden numercssa

2l

1982.
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Lapin sota oli
epävarmuuden
ja huhujen aikaa.
Venäläiset olivat

jo miehittäneet

Tuli marraskuu. Lapissa päivä oli jo lyhyt, yö pitkii. Pimeyttii lisäsi jatkuva pilvisyys ja lu-

duimme ankariin metsätaiste-

sen leuto.

luihinkin muun muassa Ranuan
Ylimaassa, jmsa Lapissa jo

,,KAI'NISPÄÄ

kauan olleet ja äällä lisäkoulutusta saaneet saksalaiset osoitti-

Kuusamon.

vat

Ottaisivatko he
eteni

Jäämerentietä kohti pohjoista.
Sota oli alkanut Pudasjärvellä,
tulessa roihuava Rovaniemi oli
kierretty oikealta ja nyt edettiin
jo kohti Ivaloa. Koukattiin milloin oikealta ja milloin vasemmalta, rämmittiin pimeiissä pit-

pystyvänsä taistelemaan

mytis metsäolosuhteissa yön pimeimpinä aikoinakin. Se taistelu osoitti samalla, ettii olimme
vihollisuulsissa Hitlerin kenties
parhaiten säiistyneiden joukko

kokoLapin...?
JÄ,{IGRIPRIKAATI

Jäkiiriprikaatin koukkaukset pakottivat usein saksalaiset
irtaantumaan vähäisten kahinoiden jälkeen. Joskus tosin jou-

jen kanssa.

Lokakuun viikot kuluivat.

Etenimme yli vuolaiden virto
jen, ohi palavien talojen ja §lien. Huoltomme

jiii

kauas taakse. Elimme paljolti sissimuonan,

ja saksalaisten jälkeensä
jättiimien limppujen ja liha-

tietii.

purkkien turvin.

\r!t
f,'1

t

kiirjessä.

Oli ilta. Yliis tunturille johta-

va tie teki loivia kaarteita.

Työnsimme pyöriä. Rinteen
puolivälissä näytti vähän avartuvan. Tunturia peitti ohut lu-

mikuura. Varjostava tumma
metsii erottui
me.

jo

alapuolellam-

me louhikkoiseen ojaan.
Miten kiivi pojille kiirjessä?
Tävallisesti saksalainen ilmaisi asemansa jo etiiiiltii, mutta

nyt

- oliko se väijytys vai eivätkö saksalaiset kuulleet poikiemme lähe.stymist?i? Lyhyen tulituksen jälkeen kaikki oli jälleen

hiljaista.
Eteneminen kohti Ivalm pysähtyi. Tunturin laella oli vahva
saksalaismiehitys. Siitii kertoi
saksalaisten tulituksen voimakkuusja laajuus sekii kiirjestii yksitellen vetiiytyvät poikamme.
Laskeuduimme takaisin alas

tunturin juurelle

metsäiselle

kankaalle. Ilmeisesti yöllisestii
hyök*iiyksestii oli luovuttu, koskapa saimme pystyttiiä teltat ja
mennä nukkumaan.
Seuraava päivä olikin taistelua tunturista. Olin JP 2:n tais-

peiden

§ ri. T ip,

q,I

UALLATTAUAT
Kaunispään tunturia lähestyttäessä pataljoonarnme JP 2 oli

kellareista löytyvien ruokatar-

kin soita ja korpia, yritettiin
eteenpäin pitkin miinoitettua
I

meton maa. Syksy oli harvinai-

ltkkia ravahtivät aseet tunturin laella. Suin päin syöksyim-

telulähetti ja jo varhain aamulla
sain viedä käsky'jä oikealla olevalle komppanialle.
Kun palasin pataljoonan kc
mentopaikalle, oli sinne sillä vä-

l{:

Siinå on tavoite: lvalon
tienhaara ioskus rauhan
alkana

lir

tullut Jtiiikiiriprikaatin ko

mentaja eversti Nordgren Tel-

\§1"I1

§å.r

tan edessä hän parhaillaan neuvotteli pataljoonamme komentajan majuri Lipnkasken kanssa.

LEEVI MIKKOLA

* tFd

#ra

f.,

r"Sol

*

-4"\
w.{

apu

ja

siitä aiheutuvat arvaa-

mattomat seuraukset.
Siksi nytkin oli kiire Ivaloon.

tervehdys puolin ja toisin - ei
siinä jåiäty juttusille, ei veljenmaljoja kohoteltu eikii huraa-

huutda kajauteltu. Totisia ja

ruNTUNN LAELLA
Illan jo hiimiirtyessä joukkomme saawttivat tunturin laen.
Tien oikealla puolella oli pystyyn jiiänyt pahviteltta.
Teltan ovi oli auki. Tiruli sitii
vähän rctuutteli.
Onkohan miinoitettu?
Taskulampulla valaisimme
oviaukosta sisiiän, mutta mitiiiin
erikoista emme havainnept.
Työnnyimme sisään. Ruokaa
=
§ ja konjakkia, sitä me halusim;i me, mutta ei sieltii sitii löytynyt.
Lattialla oli sikin sokin papereita ja oven liihellii pinkka tyhjiä

Kaunispåå on vallattu. Jååkårien kårki ylittåå tunturin

Jäin siihen liihistölle ja kuulin
kuinka eversti painotti sanoja:

Mei&in on jouduttava sinne en-

Itsepintaiset huhut Lapin so
dan alkuvaiheista saakka tiesivät kertoa, ettii venäZiiset mie
hittivät Lapin. Vaninkin siinä

nen venäläisiä. Kaunispä on
valloitettava nopeasti.

vät yksin pys§ karkottamaan

-

Meillä on kiire Ivaloon!

Neuvottelua seurasi kiis§:
JP 2 hyök*iiii rintamasuunnassa

tunturin laelle, JP 3 koukkaa
vasemmalta tunturin taakse ja
katkaisee tien.

Juoksin viemiissä hyölilriiyskäskyä komppanioille. Tuolla
matkalla minulle alkoi selvitii,
miksi on niin kiire lvaloon.

tapauksessa,

kotkankuvasåiktejä.
Joku siinä jo tavaili kÄteen ottamaansa suomenkielisä monis.

tetta:

-

jos suomalaiset ei-

salsalaisia maasta tai vangitsemaan heitä, tulevat venäliiiset
avuksi. ViitteiEi "avun" mahdollisuudesta oli saatu jo Kuusamon suunnalla, jmsa veniiläisetjoukot etenivät aina Kitkale

-

Ja alla lukee Ren-

Luin kaikessa kiireessii yhden
monisteista. Jotakin selitystii
saksalaiset halusivat antaa siihen, milsi he tuhosivat Lapin.
Lieneekö noista monisteista yksikiiiin jiitinyt talteen vai hiivisi-

saalfta. Varmaan suomalaisen

vätkö kaikki tunturin tuu-

sotilasjohdon painajaisena oli

tuo

On terveisiä salsalaisilta,

hän sanoi.
dulic.

liin . . .?

mahdollinen venäläisten

Limppuja ja lihapurkkeja
löytyr saksalaisten jätfiimis&i

viisyneitii poikia olivat naapuritkin.
Me jatkoimme matkaa Iva-

lon keskustan tienristeykseen.
Oikealle kaartui Jäämerentie.
L§uisassa tienpinnassa "nä§i-

vät

suomalaisteir jåiäkiireiden

polkupyöriinura, veniiliiisten
kaiklcein tuoreimmat jäljet ja
saksalaisten alppikenkien paina-

mat kuopat.

Viimeksimainitut suuntautuivat kohti Inaria. Mei&in tehtiivämme oli seurata niitä, venäläiset menköt rauhassa omalle
maalleen.

Näin se sitten tapahtuikin.
Vasemmalta nåi§i Iva§oki.

Lapin karuun ja kukkaköyhåiän
maahan ovat sen vedet vucituhansien aikana syövyttiineet le.
veän uoman. Pieni pak*anen ra-

kenteli parhaillaan jiiiiriitettii
verkkaisesti virtaaviin suvantoihin.

Talvi teki tuloaan. Pian peittiiisivät lumimyn§rt hävitetyn

Iapin.

tr

I{NOEHE

poteroista. Nopea lieihtö heille
oli tullut. Olivat kuulemma raas
piiiisseet murtautumaan läpi.

Lienee ollut marraskuun 4.
påiivä kun lähestyimme lvaloa.
Emme olleet silloin aivan kÄr-

jes*i. Ikneisesti omat joukkomme olivat jo saavuttaneet Inarin
tiellä Ivalojoen.

UUS' ASEVEU

l

$öräilimme hyviis*i jfi estyksessä Jåiiimerentietii kohti [va-

a

lon keskustaa. Silloin meitä vas.
taan lähestyi marssien joukkue,

I
i

jonka

jo

melko eäiiltä tunnis.

timme venäläiiseksi sotilasosas
toksi.

-

Tuttuja, virnuili edssäni

pyöräillyt jiiäkiiriluutnantti.
?iällä sitii nyt tavataan. . .

-

Kokemus oli erikoislaatuinen.
Kun hyvin aseistetut veniiläi.
set saapuivat nelijoncsa mars"
sien kohdallemme, nmtivat he

g oikean kiiden teräviisti lakdrinsa
reunukseen. Me teimme sa-

§

I

moin. Se oli jäyk*ii sotilaallinen

KNOCHE wräalushousut out
läklirien iä onopedian asian.
tuntijoiden l0 v. tutkimus'!'hteis.

ryön ruloksena kehitetry USA:ssa
ja Saksa-rw. Ne or.at myös liiäke.
tieteen hlväkslrnät, anBen kiy'ttåjälleen paremman (uen kuin
siteet, \^iröt tms. Olät hygieenise(
ia frsunkesävät, tarallisten alus
housuien näköisel ia huomaamattomat Niiä on 6 eri mallia.
Voit tilata esineen ia hintaluene
lon veloituksena.

MailmastcrsOy
Pitkåmäentie

13.

t< 20310Turku
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NIKKE PÄRMN
AATELISMIES
JURIDI!KKAA
VASTOIN
TAHTOAAN
Jolat oli tass tfimäillyt
Suomalaisten S$upse iltalomlllu Nil*e ilrien joukossa oli luutnatti mes$ synl*iinii lampErkki Veli Heisl<anen, ken- pnion kitslEnjaolle:
raali ./zssi Heiskasen pi- Rmkaisen jäfrltuiö

Persoonqllisuuksio

RAHALLA SAA

ka. Håinellä oli tapana kirjoittaa nimensä Erkti V.
Heiskanen. Saksalaisten
papereihin se alkoi ilmestyä
muodossa Erkki v. Heiskanen
siffen Erkki von
Heishanen, aatelismies, jol-

ja

Sotamies Reijonen on
vortiossa. On pimeö yö.
Edcstö kwlau rapinoa.

laisena håintä siffen pidet-

Erittitin

raslrarrttuvatw

asianluuatu olen otta-

rut hnmimg ettii jiiöltuiUä on niin riltolliset
luswnpiirteakin

tiinkin.

Reijonen soittaa taakse

pyytiien anpwnam

l<omppanian reseptillg

seitsemiin vuuolufita
ylainlertaista uestia

Y. P.

pai

L Kaila,

\.\
-\

ukio ampua.
- Hetkinen, Nieminen
surroo, vetöö lompokon tasja lnsl<ee rolmnso.

- Antaa tulla kolme lup-

paletta,

lEllii tiiiiltö sen

vewan pesee!
Ilpo khtinen, Kuusankoski

PÄTEVÄ

NÄKöKULMA

i(q---:._'t
I\I r=;

käystii.

laiminlyöntiin.
Lyytisen puhelimesta ei
hetkeen kuulunut mitiiän.
eversti,

nokkaasti, jokaista tavua

nrelleli

entisiin
puhuttelua myöhem- | palvelukseen
joulto-osastoihinsa
syysmaahan
saapuneelle
min
sitri
Htin
tuijottaa
tialle.
I
kuussa
1939.
hetken örinettömönri, työn- suomalaiselle vapaaehtoi- |
I JouL*oosastoissa oli
triö sitten lakin takaraivol- selle.
... ja siitä urhollisuu- | touhua ja säpinää, niin
le, pyyhkii hikeri otsaltaan
ja virkahtaa:
destanytpuhutaanniinpal- | myiis nannit«ttotyfftti
jon
turhaa. Minä otan aina I rykmentti 2:ssa, jonka esi.
- Oljpa hyvri ettei rrijöhpienen
kiinnin ennen hyök- [ kunta oli Viipurissa: saatönnri! Oes mönnynnti kopiti
ko prievön työ hukkaa...
I pu"at reseruiliiiset
Y. P. o. Kaila, rspoo I ottaa vastaan, iarie§tiiä
Ilpo trhtinen, Kuusankoski

-

seli§stii

vaatien

yhteyksissä ansioitunut
komentaja lausahti pai-

f#::?,fiiliry --

piti

Kesken kaiken tohinan

soi Viipurin linnassa Armeijakunnan intendentin
puhelin. Varuskuntapesulan johtaja, siviilimies, offi
yhteyttä kertoen, että pe
sulaa ei saada käyntiin,

myöhemmin monissa eri

I SANA
kekenuämakasiinis sa. MieKANSAINVÄLII FairarLAAN
het kantavat ririnettöminri
painavia krannatteja au- SELLÄ KENTÄLLA I b-n-ätdJ; aaffo. KuuEspanjan sisiillissodassa I kautta aikaisemmin ko
toista vorastoon.
Työaika on loppumaisil- urhoollisuudellaan suurta I tiutetut niinsanotut "yanlaon, kun savoloinen soto- mainetta niitfiinyt silloinen I han syyskuun" resenilämies Rissanen pudottaa ratsumestari von Hartman I *t oli kutsuttu tåkaisin
vahingossa ammuksen lat-

leen, ottaa yhteylsiä sinne

ja tiinne.

Siffen jåimerä

'H:ffi[*"':il'j:"'iii"

Arkipriivriti ampumatarvi-

kovat

ampumatarvikkeet, jiirjestiiä koko huolto uudel-

Anto Lyytiseen

rapinan

lrastoan

toimittaa aseille

eivät ole tulleet töihin. Intendentti otti puhelinyhteyden mainitun rykmentin komentajaan eversti

-

sinne jokaisen

taa joultoja linnakkeille,

krur Rannikkotykistörykmentin komennusmiehet

Espoo

heittimen ommusta.
Ammuksa moksavat

sotasen kappale, s(moo
puhelimesso olevo lautnanlti. - Ei niitii komata

majoitus uudelleen, mue
dostaa yksiköt sodan ajan
määrävahvuuteen, jakaa
aseet ja varusteet, kuljet-

painottaen:

Haista paska!
-Intendentti
meni kante.

lemaan asiasta Armei-

jakunnan

komentajalle

kenraaliluutnantti Harald
öhquistitte kertoen, ettå
håintii oli loukattu.
se Lyytinen sitten-Mitä
oikein sinulle sanoi?
kysyi komentaja.
No se sanoi ettii haista paska...
Kuulehan nyt! sanoi
kenraali hetken mietit-

tyiiiin.

Minä

olisin

kyllä sanonut aivan

sa-

malla tavalla.

Intendenttikin

alkoi

oppia, että valmistauduttiin sotaan.
lauri Harvila, Helsinki

EERO EHO

Venäläisten suorittama Kuusamon

ja Suomussalmen miehitys syksyllä
1944 jäi Lapin sodan kuukausina
suurempien tapahtumien varjoon.
Mistä oikein oli kysymys?
Vuosina 1949-59 Kuusamon
nimismiehenä toiminut kirjoittaia
on paneutunut asiaan.

ruM-

tuli Kuusomoon iq

IJA

Suomussolmelle 1944
KAIKILLE meille on tunnettua, vanhemmalle polvelle paremmin ja nuoremmalle ehkii
vähän heikommin, että l.apin
liiäni oli saksalaisten joukkojen

miehitt?imä syyskuun puolivälistA 1944 alkaen aina marrirs-

(
i-

kuulle asti. Tämä tårkoitti mm.
silä, että he kiiyttivät ylintii valtaa myiiskin siviilihallinnon alalla.

Välit viilenivät jo aselepopäimutta 15.9., jolloin
heidän olisi pitiinyt olla maasta
pois, ilmapiiri kiristyi huomattavasti. Tirnsin sen itse kouriinvästä lukien,

tuntuvasti, kun olin Lapin lää-

ninhallituksessa

syyskuussa

1944. Konepistoolein varustetut
saksalaiset sotilaat vartioivat yiraston ulkoovella. Saimme liik-

kua vain pihamaalla niin kuin
Sukevan vangit. Puhelujamme

Saksalaiset vetåytyvät Kiestingistå syksyllå

i'

myös sensuroitiin.

E

meillä oli armeijasta saatu kuu-

kauden kuiva muona varasto§sa, joten ei ollut isompaa puu-

men ja Neuvctoliiton kesken
4.9.44. Se velvoitti saksalaiset

suunnilla. Tieyhteys oli Kuusamon Liimsänlcylåin kautta ja

tetta.

joukot poistumaan maasta 15.9.

Suomussalmen Juntusrannalta.

mennessä.

Joukot olivat aloittaneet vetiiytymisen heti aselevon jäl-

It

Onneksi

ir

Yeise.sti ottaen on vähem-

,il

!,:r

t) Miehitys tårkoittaa vihollisen
alueeseen kohdistuneita toimen-

i'

piteitii. Kmka välirauha oli jo

,;

solmittu, ei sanonta ehkä ole aivan oikea.

rl
il-

lir

it
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Kirjoittaja.

män tunnettua, että myös Neu-

vostoliitto miehittir)

samana
syksynä itäisen osan Oulun liiäniä. Yritiin seuraavassa hiukan
valaista asiaa.

Aselepohan solmittiin Suo

1

944

Välirauhasopimus
I 9.9. velvoitti suomalaiset internoimaan salsalaiset joukot, koska ne eivät olleet poistuneet

keen. Kiastingin suunnalla ollut
armeijakunta oli saanut käsh/n

määriiaikaan mennessä.

aloittaa vetäytyminen 6.9. ja

Saksalaisia joukkoja oli
myöskin Kiestingin ja Uhtuan

Uhtuan suunnalla ollut divisioo

rn 9.9.44.

kiiynyt saksalainen

SAKSALAISET

lÄmrevÄr
KUUSAIIOSf,A

viestimateriaalia. Saatuaan
märäyksen hävitfiiri ne, Ti-

Kuusamon kirkonkyliissä oli

hei&in Kiestingin

joukkojen

schoff ei sytyttinyt niitii tuleen,
jolloin kuuset ja kirkko olisivat
tuhoutuneet. Silcsi hän kiiytti

huoltomuodostelmia. Saksalaisten sotilaiden ja suomalaisen si-

viiliväestön välit viilenivät viilit-

pieniä riijähdysainemiiäriä, joi
den ansicta lehtikuuset ovat tänäkin påiivåinä tallella. Kirkon
polttivat Tschofhn ilmoituksen
mukaan Kiestingisti tulleet SS
joukot, joille hävitystyö oli uskottu muuallakin.
Meskusvaaralla kävi 18.9.
saksalainen mmttoripyöräpar-

tömiisti aselevon jiilkeen. Kuusamon silloinen kappalainen,

ro

vastiAtttti Poukkula kertoi niihneensä, miten saksalaisessa soti-

laskodissa

oli Mannerheimin ja

Rytin valokuvat kiiiinnetty ylösalaisin. Toisenlaistakin suhtautumista kuitenkin oli. Eriis saksalainen sanoi, etlä §[ä te suo
malaiset selviätte, mutta mei.
dän hautamme on Jäämeressä.
Siviiliväestön evakuointi alkoi 8.9. ja päiättyi 12.9. Ketäiin

ei jiiänyt Kuusamoon lukuunottamatta sairaalan lääkäriä, tri

Ali Enastia ja

kappalaista

hukkulaa. Nimismies Niilo
Keskiaho oli saanut §llä måiäräyksen jåiädii Kuusamoon

Vetäytyessåån saksalaiset
kåtkivåt Kuusamon
kirkonkellot maahan. Vuonna
1959 palasi SS-

Vuoristorykmentti 12:n
komentaia Franz Schreib6r
Kuusamoon ia k€rtoi
kätköpaikan Kuusamon
kirkkoherralle

edustamaan Suomen valtiota ja
neuvottelemaan veniiläisten
kanssa,

kapteeni

Tuchoff kertoi Tämmelle, että
kirkon lähellä oli lehtikuusien
suojassa parakkeja, joissa oli

l(ellot löytyivåt pitkån
etsimis€n jålke€n

mutta hän poistui omin

ja menetti virkansa.
Saksalaiset olivat poistuneet

lupinsa

kirkonkyliistii 23.9. ja venäläiset
tulivat heidän kintereillän saman päivän iltana. Tieto perustuu kelloseppä Reirc Tammen
muistiinpanoihin.

Siinå ne ovalt Parisataa wotta
vanhat kellot pådls€våt lålleen
kertomaan sanomaansa

tio, jossa oli mukana eräs unka-

Vetiiytyessiiän Kiestingist?i ei
saksalaisilla joukoilla ollut mai-

nittavaa taistelukcketusta

rilainen, joka casi hiukan sue
mea. Hän sitoi kengännauhalla
Meskuksen kiidet tarkoittaen ilmeisesti, että venäläiset ottavat
heidät vangilsi, jos jiiävät sinne.

ve-

näläisiin. Venäläisten joukkojen
komentaja Kiril Meret§kov on
muistelmissaan kertonut, ettei
vakavampaan takaa-ajoon ollut
mahdollisuuksia, kcka joukot
oli lähinnä keskitetty Sallan

Partion lähdettyä muuttivat
Meskukset metsään n. 1,5 km:n
pähän, jonne he rakensivat

avokodan, jcsa asuivat yli 6
viil*oa. Mukana heillä oli 3 hevosta, joilla he veivät ruokaa ja

suunnalle. Joka tapauksessa
15.9., jolloin salsalaisten määråiaika pättyi ja jolloin edellämainitut viranomaiset poistuivat kirkonkyliist?i, venäläiset
maataistelukoneet tulittivat sak-

vaatetta tilapåiismajapaikkaan-

l. he lähtivät korPien halki Lohirannalle, jonne tuli matsa. 3.1

kaa 25 km.

salaisten kent!äradan päätease-

maa Sänkikankaalla sekä kirkon§liiä. T?imän kertoi minulle

Ali Ervastin poika, joka oli

isän-

sä mukana viimeiseen asti.

Vaikka Kuusamon väestö oli
virallisesti evakuoitu 12.9. mennessä, jäi eräs Fredik Meskus
-niminen talollinen Meskusvaaraan, n. l0 km kirkonkylåistii
länteen. Mukana hiinellä oli vaimo, veli ja er2is naapuri.

Heillä oli erinomainen

VENÄLftSET
köyhteys kirkonkylän. Meskus
kiipesi talonsa lähellä olleeseen
kolmiomittaustorniin, josta saat-

Meskus saattoi tarkkaan seurata talojen polttamista, jonka

toi hyvin seurata kirkon§liin
tapahtumia. Hän pani tarkkaan

tettiin 19.9. ja viimeiset ehkii

muistiinsa tapahtumat, joten
tietoja voidaan pitiiii luotettavi-

24.9. Kirkto poltettiin 20.9. Hyvissä ajoin sitä ennen oli ristit

na. Muita silminni§öitii ei

poistettu salsalaisten sankarihaudoilta ja poltettu (Tammi).

näille tapahtumille sitten ole.
nä-

saksalaiset ennen lähttiEiiin sue
rittivat. Ensimmiiiset talot pol-

kaan.

Kuusamossa sodan jiilkeen

ASETTUVAT TAIOKSI
Venäläiset asettuivat siis talolsi

Kuusamon kirkonkylåiän. Liinnemmäksi eivät joukot tulleet,
mutta partioita liikkui monta
peninkulmaa liinnemp€inä. Rajapuomit pystytettiin Kuolion

§liiän 22 lcrn länteen Oulun
tien varteen. 24 krn:n kohdalla
oli suomalainen rajavartiokomp
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PunoOfme[O...
OO

pania, piiällikköniiän

Mourusalmi

\

rvi

ensiksi

kapt. Unt o Aa I t onenja myöhemmin kapt. Erkki Ymlama

:ssm

Kuusamoon

lääninhallitulsen antamalla luvalla. 2lsn ennen kirkon§liiii
oli veniiläisillä esikunta, jossa
kulkuluvat kiiiinnettiin venäjiiksi.

Tammi, joka

kiivi

ka "oli hiljaa ja hymyili".

1

Taival{'

Tur;ijärvi

koski\

malla matkalla Tammi sai Oulun sotilaspiirilti kiiskyn luovuttaa venäläisille kaikki salsalais.
ten Kuusamoon jättiimiit tava-

t, NEUV0ST0-

Peranka

rat välirauhansopimulsen mukaisesti. Mm. tuli kysymys pa-

Nåln pltkålle tull puna-arm€Ua
Suomeen syksyllå 1944.

rakkialueella olleesta puutavarasta. Tämmi selitti, etä saksaIaiset olivat luvatta ottaneet no
suomalaisilta, joten tavara kuuläisiä.
Sodan jälkeen tuli vielii esille
samantapaisia asioita. Keviiiillä
1945, jolloin väestti alkoi palata
Kuusamoon, valvontakomission

edustajat kiivivät siellä mukanaan luettelo saksalaisten jättii-

misti tyhjisfii bensiinitynnyreistä. Paikan päällä niifii ei kuiten-

merkl§ katkovllvalla

Kun insinöri niiki kilvet,

sl

(3

50 km

"Domarkaatlolinla" on

§-

hän, missä joukot ovat. Tämmi vastasi, että ne or"t.;oioää

vuotta sitten poistuneet rajan
taakse, jolloin kysyjä ihmetrcli,
ettii se on ensimmäinen kerta,
kun hiin kuulee, ettii venäläiset
olisivat peftiiintyneet. Se oli je
ko heilkoa historian tuntemusta

I I
I I
l_ '

- (.)^f.

bq.»§
mussalrni

kaan löytynyt kaikkia. Selvityk-

seksi sanottiin, että väestö oli
tehnyt osasta saunan kiukaita.

?itiikin selitystii pidettiin tyydytt2iv?inä.

\

-ä-,\

siviilihenkilöt

>^\

saavat vapaasti
liikkua kunnan

SATTUI JA TAPAHTUI

mutta sotilaat sensijaan eivät
saa

tulla. Jotkut siviilit tulivat il-

man lupaa, jolloin hei&it palau-

eräs huvittava tapaus, joka sat-

tettiin.

tui Timmelle v.

Biiältii viiden miehen ryhmåiltii vietiin kellot, mutta kun

1946, jolloin

Kuusamossa vieraili UNRA:n
avustustoimikunta, johon Tämmen v.rnnan muistitiedon mukaan kuului paitsi ertis sveitsiläinen låi?ikiiri ja amerikkalainen
eversti myiiskin venälåiinen insinöri. Kuusamossa 19,14 majoit-

Uisti ilmoitettiin

esikuntaan,

tion kanssa ollessaan Lohiran-

saatiin 4 kelloista takaisin. Viides kello palautettiin, ihmeellis.

nalla. Koska sinne ei ollut tieyh-

jolloin se
tuli sisåiministeriiin kautta virkal?ihe§ksenä Kuusamon nimis.

tii kyllä vasta v.

1946,

tuneiden joukkocastoj en kilvet

miehelle! Tammi tarkasti kellon

olivat silloin vielä tallella, vaik-

ja totesi sen olevan kunncsa.
Meskuksen isiintii joutui vielä
kosketulsiin venäläisenkin par-

ka punaisiksi maalatut riemukaaret oli poistettu.

I

1

alueella, kun on lupatodistus,

Tirlkmn tiissåi vielii kerrottua
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^

Sa-

lui heille. Selitys tyydytti venä-

Länrsän-

2o

kunnan

valtuuttamana siellä lokakuus.
sa, kertoi havainneensa esikunnassa yhden everstiluutnantin,
majurin sekä nuorompia upseereja sekä ihmeellistii §llä yhden englantilaisen upseerin, je

\

fkikangas

Suomalaisilla siviilihenhlöil-

lii oli oikeus tulla

uusam0

seeri. Partio suhtautui

vin
teyttii muualta kuin Rovanie mutta
men tieltä, on todenniiköistä, et-

tii partiot olivat liiklarneet Mourusalmella asti,46 l«n kirkon§lästä Rovaniemen suuntaan. Tä-

loon, missä Me,skus asui, tuli
ertiiinä iltana partio, jonka johtajana oli suomeia puhuva

up

alulsi hy-

epiiluuloisesti suomalaisiin,

kun eräs

Kuusamon

evakko hoksasi kYsYä, ettii mil-

loin Hitteri hirtetään, niin miehet påiiistivät naunrn remakan
ja taputtivat ldsiäiin. Tunnelma
keveni huomattavasti.
On selvä, ettii veniil2iiset jou'
kot ottivat taloista, mifii tarvitsi-

läiset partiot suorittivat tiedus.
teluja kaualsi länteen aina Km.
tonjärvelle saakka, 55 km länteen Kuusammta. Asiasta tehtiin ilmoitus venäliiisen divisioo

l7.ll.

jolloin hän oli

erään konstaapelin kanssa todis.

kun viimeinen kuorma-auto meni itiiiin lastinaan
tamassa,

kuusamolaista siviilitavaraa.

nan komentajalle.

Kun sato oli

suurimmalta
osalta jåiänyt kot'aamatta, alkoi
siviiliväesttiä palata miehitetylle
alueelle omin luvin. Inkakuun
6. pdiivåistii lukien venäläiset an-

toivat siihen mytis luvan. Suo
mussalmen alueelle heiä p?iiisi
93 henkeä. lnkakuun lopussa

sattuneiden pakkasten woksi

Vaalama kertoi pysäyttiineensä
auton ja yritäneensä tarkastaa
sen, mutta "mitä tuli tarkastuksesta - hyvä ettei minua otettu
kuorman päälle!" hän kertoi.
Kirkonkylä oli Vaalaman havain§en mukaan yhtii korsu§lää, jossa oli komeita riemukaa-

kokonaan. Miinavaara rajoitti

ria venäläiseen tyyliin.
Irtautuminen Suomussalmelta tapahtui 16.ll. Pappilan itii-

myöskin halua palata töihin.

puolelle havaittiin rakennetun

loppui perunannmto melkein
Fohjois-Suomen vå€stö loutui syksyllå 1944 raskaalle evakkotaipal€€l16

Venäläiset poistuivat kirkon-

kylästä

laaja mökki§lä, ilmeisesti talvehtimista silmällä pitiien. Yl-

vat. Varsinkin syrjä§lien talois
ta, jotka olivat säästyneet saksalaisilta, hävisivät astiat, hetekat

iIIKSI VENÄLftSET
TULIVAT YU TqJAiN

muikkunuotatkin. Kouluilta
kelpasivat harmonit ja pianot-

Venäläiset joukot tulivat Suo

men alueelle todennäköisesti

Kuinka paljon venäläisiä jouk-

lättivän myöhåiiin venäläiset
joukot siis viipyivät Oulun liiiinin itäoissa, kun muistaa, että

kin.
Oijusluoman vesivoimalaitoksella, joka sijaitsi n. 20 km länteen kirkonkyltistii, oli kunnan
miesten kiiydessä sitii tarkasta-

18.-20.9. Ne olivat marssineet
saksalaisten joukkojen kintereillä ilman mainittavampaa taiste.
lukosketusta. Ne eivät pysähtyneet valtakunnan rajalle, kuten
välirauhansopimus edellytti.

koja oli Suomen alueella?
Suomussalmella oli 54. D.
Oliko Kuusamcsa toinenkin di-

1.10. tapahtuneessa Tornion
maihinnousussa ja sen jälkeisis
sä taisteluissa joukkomme osoit-

ja

massa,

ta

ollut 8 venäläistii sotilas-

kunnostamassa sit?i.

vat sen

He

sai-

Mil<si?

toimimaan, mutta
eivät hoksanneet, etti muuntaja
oli rikottu, jolloin virta meni §lälle 20 kv:n vahvuisena polttaen kaikki johdot.
Lokakuussa kiivivät silloinen
kunnan esimies Pekka Alwua
tunki ja Yrjö Linlala kunnan
puolesta tutustumassa Kuusamon oloihin. Linkolan kertoman
mukaan he olivat saaneet kui-

Ilmeisesti silsi, että venäläiset eivät täysin luottaneet suo
malaisten kylqr'/n ja haluun
ajaa salsalaiset nopeasti maas.
ta. Tämmi, joka tapasi veniiläisiä upeereja, mainitsi heidiin itse myöntäneen, että he ovat
tiiiillä kaiken varalta.

van muonan rajavartimta ja
liikkuivat pyörillä. He pitivät
kerran lepotaukm Tiirmäsenvaaran koululla 20 km kirkonkyliisti itiiiin. Heidiin keittotu-

joukot olivat mytiskin Suomus.

§llä

lensa ilmaisivat heidiit l?ihistöllä

liikkuneelle venäläiselle ratsu-

partiolle, jota johti kersantti.
Iärtio tarkasti hei&in lupatodis.
tuksensa, jotka olivat kunncsa.

Sitten Linkola, joka casi hiukan venäjiiä, pyysi heitii tulemaan tsaikalle. Siinä syntyi sitten keskustelua, jolloin kersantti
näytti jotain armeijan käsikirjaa, johon oli merkitty Suomen

väkiluvuksi 30 miljmnaa ja
Helsingin 2 miljmnaa! Linkola
oikaisi luvut, mutta ilmeisesti
informaatio ei mennyt perille.
Kunnan miehet kiivivät vielä
veneellä järven toisella puolen
olevassa

talcsa, jcsa

he tapasi-

vat jälleen venäläisen partion
keitämiissä kiljua.

Veikko Karhusen kirjassa
"Raatteen tieltii Kctamukseen" mainitaan, etä venäläiset

iIITÄ TODELLA
TAPAHTUI?

tivat

visioona, on epåiselvä.

Kuoliolle sijoitetun komppa-

nian pällikkö kapt. Aaltorcn
kirjoitti minulle, ettii hän sai
15.10. käskyn lähteä neuvottele
maan veniiläisten kanssa siviiliväestön mahdollisuuksista påi?is.
tä korjaamaan satoa miehitetyltä alueelta. Mukanaan hänellä

oli

jo

kunnanvaltuuston puheen-

johtaja ja tulkki.
Aaltmelle oli annettu erikoistehtiiväksi ottaa mahdollisuuksien mukaan selvää venäläisten

aikakauslehden nume(Esa

oli kiis§

siirtyä,

Nåiljåingåin

kautta Täivalkckelle ja sieltii
edelleen Tyräjåirvelle ja Kuoliolle.

Fataljmnan komppaniat aset-

tuivat nyt eriiänlaisen demarkatiolinjan låinsipuolelle piäen
kcketusta veniilåiisiin. Karhunen mainitsi kirjeassän minulle, että "demarkatiolinja oli tiiy-

I

Til.n:o R 300 Hinta 299,-

,357 POLICE
MAGNUM
Paino 1.1 kg.
pituus 23 cm
Til.n:o R 108 Hinta

289.-

Til.n:o R 1m Hinta

249,-

suomea. Toinen

eversteistä esitteli henkilöt ja
Aaltmelle jåii erikoisesti mieleen
tulkin ilmoitus, ettå delegaation

BHOWNING
Paino 0.6 kg.
pituus 15 cm
Til.n:o R 3O4 TTLAA

Hinla 282.-

puhjohtaja oli Div:n esikuntapåiällikkö ja toinen eversti oli
ryl«n. komentaja. - Tästä voi
siis tehdä sellaisen johtopiiätöksen, et!ä Kuusamcsa saattoi ol-

la divisimnan verran joukkoja

kitsemätön kuviteltu linja, jon-

tai sitten

se

I 1981.

oli arve

sin ylimalkainen maasloon mer-

ka itiipuolella ei suomalaisten
sotilaiden liiktumista pidetty

4

Di trrrltc ucankmtoluPu'
valmrslenuta Beplrca-asptopro'ta Koko l
II Metallrsla
parno ta lorminnot kulen ardolssa ase'ss Voldaan'
I iu*aå |a k@la kulen alkuperarsl Turuallrsuus- I
I syrsta nilla er ole tehty ampumakelporslksl. A§n- |

valtainen lähetystö: 2 everstä,
ev.luutn, kapt. ja luutnantti, jo

ka ymmäni

tr

i-XerUii-nyt oma aselrof.r"m"

joukkojen vahwudesta. Hän
kertoi, et!ä heitii oli 2 km:n

esikunnassa. Paikalla

ja halua ajaa saksa-

maasta.

Tiimä artikkeli on julkaistu Kaltio

piiiissä olevalla venäläisten rajasalmen kohdalla tulleet kauaksi
rajasta ja pitMt hallussaan puomilla vastassa luutnantin
Suomussalmen - krangan - johtama lGmiehinen partio, jo
Kuusamon maantietä samoin .ka ilmoitti, ettii tie on miinoista
kuin siitii idempänä olevaa Jun- vapaa ja ettii heitii odotetaan 2
tusrannan tietii. T?imä pakotti km ennen kirkon§liiZi olevassa

RjP 8:n suuntaamaan marssinsa
Kuusamon sijasta, jonne heillii

§§ä

laiset pois

oli sama divisioona

kuin Suomussalmella, josta eh-

kii I

selkkausvaaran vuoksi suotaYa-

rykm. oli Kuusamossa.
Varmempia johtopiiätöksiä

na". Linjasta huolimatta venä-

asiasta ei voitane tehdä.

Til n:o R 200 Hinta 298.-

II Tormitukst postiennakolla
Postituskulut lisätadn. I päivän
I

I

I

vaihtG ja palautusorkeus.
Puh.92l-3so113
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Näin hyökkäsi IIVJR 25
1(onliovaaraan

Plakkolaara
Kumsa

Ossi Savolahti, llllJR 25:n

komentaia

i:

'I

,\
I

Karhumäen liepeillä suomalaiset
kävivät sotaa jo rutiinilla.
Vihollinen oli vaikeuksissa ja
pahasti sekaisin.
Se sai kuitenkin talven tullen
täydennyksenä varusteita, jotka
Suomen köyhältä armeijalta
kokonaan puuttuiyat.

Kontiovaara
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PENTTI P. PERTTULA

val-

tauksen jiilkeen 19.10.1941 vihollisen vastarinta lännestä Karhumäkeen johtavan maantien
suunnzssa sitkistyi maaston suG
siessa puolustajaa. Koukkauksesta alkoi

tulla tapa.

Onneksi

taitoa oli ehditty Petroskoin tiellä ja sieltii järvikannalsien kautta Juustjärvelle edettiiessä hieman harjoitella ja soveltaa kiiytäntön. Semsjärven ympärikoukkaus - niin rankka kuin olikin - säiisti varmasti verta, sillä

toinen vaihtoehto, hyöl*iiys
Mäntyselän kapeikon läpi olisi
maksanut verta vaikka tykistön

tukea olisi saatu. Senkin saaminen oli paljon kiinni pitkiiksi venähträneestä huoltotiestä, jonka
jokainen voi itse kartalta laskea
Suojärvelle saakka.
III/JR 25:n koukatessa g
Semsjärven ympäri ja avatessa §
takaapäin Mäntyselän kapeikon ä
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tii

puolustulsen oli maantien eteläpuolella vihollisen JR 24 mytis
yrittiinyt soveltaa suomalaisilta

naapuripataljoonan yksi
komppania olisi fohäniemen
§liiaukean låinsilaidaqsa vaikka
se oli muiden yksiköiden kanssa

oppimaansa

koukkaustaitoa.
Kuulimme siitä vasta myöhem-

min, sillä Mäntyselän kapeikon
avattuamme jouduimme pikapikaa lähtemåiän Kumsjärvelle,

j.osa sinne korpia koukannut
Assiirykmentti oli joutunut

wo

samassil "vitjassa' aukean etelälaidassa.

sa

Viisyneet joukot syyllistyvät
helposti liian optimistisiin ilmoituksiin: tehtävä ilmoitetaan sue

Illalla saatiin rykmentin esikunnan kautta tieto siitii, ettii

ritetuksi, tavoite

Yön kuluessa tieto osoittautui

saavutetuksi
huolimatta siitä, että vielä ollaan kaukana oikeista maisemista. Kun uusijoukko saapuu paikalle virheellisten tietojen varas
sa on seuraulcsena lähes aina

rctaan lujille. Semsjärven pohjoispiiiissä olevan Forustajoen
ylitettyiän lissä painui korpia
myöten Kumsaan ja yllätti §län tiiydellisesti. Siellä oli mm.
vihollisen huoltotuhkohta. L€ipominen oli parhaillaan kiiynnissä, kun stadin kundien kone

turhia tappioita.

Eikii tiimä kerta jäänyt viimeiseksi.

hyökkiiyksellä
niistii molemmista purolinjoista

mentiin

pataljoona
tavoitteeseensa
Kumsjärven itiilaitaa Fokrovs-

kojen suuntaan ja III/JR 25
koukkasi heti toisen purolinjan

Uihtiessämme Mäntyseliistii

jåilkeen Karhumäkeen johtavalle tielle. Lampikannas saavutet-

saimme tavoitteeksemme Kumsan §liin. Vihollinen oli §låisEi
noin puolitoista hlometriä koilliseen sijaisevan purolinjan itii-

tiin ja varmistettiin ja kiiytiin
yöpuulle.
Samaan aikaan lähti II/JR
25 Kumsan kyliisEi avaarnaam-

puolella.

Marssi Kumsan

yli. Assiin

lähti omaan

VI}IOLUNEN Oltl
VIKAPAIKASSA

§län

lou-

me

naispuolelle kesti vajaat kolme
tuntia. Kiis§njako aamua varten pidettiin illalla kello 22.
Tävoitteena on viiden kilo

tieä

tehtävänåiän edeui

vihollisen vastaavanlaisen
koukkauksen varalta.

§lä oli jo II/JR

III/

JR 25:n ohi ja vallata Kontio
vaaran §låi, johon majoiluspaikaltamme oli kilometrin verran.

kyliis*i edelleen eikii II/JR

oleva
lampikannas. Pataljoonan vasemmalla puolella hyökkiiii pa-

VÄHDETAANPA
PORUKKAAI

taljoona Hanu JR 26:sta. Mo
lempien pataljmnien heitinjoukkueet asettuvat tuliasemaan §län itiipuolella olevan ensimmäisen purolinjan taakse. H-hetki

Seuraavana piiivänä kiiytiin ky-

25

ollut piiiissyt eteenpäin.
Ei tarvinnut olla selvänäkijä
arvatakseen mitii tuleman piti.
Aamuyöllä rykmentin adju-

tantti toikin kiis§n: rykmentin

kä

ja Jiiäkiirijoukkue

se-

l8.Fanssarintorjuntakomp
pania ottavat rintamavastuun II
Plta. Aamulla kello 08.00 aloit-

III

P hyöktiiyksen Kontio
vaaran §lään, jolloin sille aliståa

tetaan

lS.Panssarintorjunta-

komppania. Kyliin valtaulsen

jiilkeen

III

P jatkaa Tsopinan
suuntaan, misEi III/JR 35 valmistautuu jatkamaan illalla kello l8 jälkeen.

III P:n hyökkiiyksen ohitettua ny§isen etulinjan II P asettaa varmistuksen koillisecn johtavan Plakkovaaran tien suuntaan.

Majuri Ossi
suunnitelma

metrin piiiissä §liistii

25:n hallussa.

erurenaikaiseki! Vihollinen istui

Pioneeri-

Riimäkiillä

pistmlit pitivät nukkumassa oleville todellisen kusiherätyksen.

län omistamisesta kiivasta taistelua II/JR 25:n yrittiiessä §liiän pohjoispuolelta koukkaamalla. III/JR 25 oli valmiudes-

Sa'olahden

ja

sen mukaan pidetty kiis§njako 31.10. aamulla tiihtiisi siihen, että 9.K hyök-

kää maantien tuntumassa ja
l0.K tien eteläpuolella olevan

lammen pohjoispåiZistii 100 metriä pohjoiseen olevasta lähtö
kohdasta ensin itään ja sieltii
kaartaen tavoitteeseen varmistaen samalla eteliiän erkanevan
polun haaran. I LK on reservinä
lO.K:n takana.

"sAtsKos uixreÄ
HYÖ«ÄÄMfiftr;2,'
H-hetki oli kello I1.00. Tykistön
tulivalmistelu cui hyvin, mutta
heitinjoukkueen tuli loppui liian
aikaisin ennen H-hetkeä. Asemista jo irtautunut vihollinen
palasi takaisin ja 9.K:n eteneminen pysähtyi siihen. 9.K:n vakinainen piiällikkö oli Semsjärven
koukkauksella haavoittunut pahoin ja oli poissa pelistii.
l0.K piiäsi §län eteläpuolella olevan suon laitaan, mutta sai
kiivasta tulta §län it?ipuolella
olevalta kuktulalta. Senkin eteneminen pysiihtyi.

Vihollisen heittimet ryh§ivät
Karhumäkeen johtavan tien
suunnasta ampumaan ensin
9.K:n kaistalle ja sitten myös

§län

eteläpuolella olevan patal-

jmnan påiäosan niskaan. Vihollisen nähtiin saavan vahvennuksia ja se ryhtyi vuormtaan yrit-

tämän koukkausta etelän kautta pataljoonan taakse.
Jåiäkiirijouk{ue lähti varmistamaan uhattua eteläistä sivustaa ja piti silmåillä vihollisen
koukkauksen edistymistti. I l.K

on klo 10.

Siirtyminen

hyökkiiysval-

miusasemaan alkaa ylsiköittiiin

kello 7.50.

Aamulla ilrnoitti purolinjalla

varmistuksesta huolehtinut
II/JR 25:n komppania Rant*
nen, et!Å vihollinen oli vetiiytynyt tienhaaran taalse.

Koimme melkoisen yllätyksen yksiköiden edetessä vielä

teitii pitkin kaikessa
Varmistus olikin

jo

rauhassa!

ensimmiii-

sellä purolinjalla, siinä missä
puro laskee Kumsjiin,en etelänurkassa olevaan pieneen lahteen. Vihollinen ei liioin ollut veUiytynyt mihinkiiiin! Oli aivan

tipalla, ettei marssittu suoftum
vihollisen tuleen.

Vain muutama ptiivä aikai-

9

semmin oli kornetti Ao Pilli ]
kaatunut luottaessaan siihen, et- ä
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KonlioItOOlU§§O...
puolestaan sai

kiis§n

siirtyä

l0.K:n oikealle puolelle, hyökii-

tii sieltii maantielle ja vyörytfiiii
sen suurutassa idiistii päin §lä,
Salonen
l0.K:sta seuraisi I l.K:aa ja jäisi
varmistamaan m4antien itåän.

jolloin joukkue

Päivä oli kolea eikii miehillä
ollut talvivarusteita, joten vilu

o

-i

siinä suon laidassa ehii tutta ei $
vätkii mielialaa suinkaan paranTavoite on saavulettu. Huolto siirtyy et€en Kontiovaaran kylän läpi
taneet vihollisen heittimen toisKyliissä oli meneillåiän kaiktuvat tuli-iskut.
kien aikojen mekkala.
Vihollinen sen sijaan sai päi-

vän kuluessa aivan

upouusia

pisara sieto§vyn

maljassa!

valkoisia turkkeja ja karvalakkeja! Se taisi olla se viimeinen

Nähtiin nimitUiin sekin kumma, et!ä ll.K:n miesten lähe.l

tystö tuli pyytiimåiän majuri Savolahdelta lupaa lähteä jo hyökkäämåiän Måiän. Myllykosken
vilusta värjöttiivien miesten
mieltii painoi pelko, että viholli-

sen uudet vastasaadut turkit
voisivat kukaties pian olla tiiynnä täitä, jollei kohta tehdii jotakin asian auttamiseksi. Juttu oli
kin kiinni vain raskaan tulituen
järjestelystii.

:l
l:}

RÄ'U RALLI

§län

keskus-

kaatuneita vihollisia.
- Otapa tuosta äkkiä turkki

itsellesi! sanoin Rantalalle.
Muuten se pian tahraantuu.

-

Turkki oli nimituiin kaatuneen puolustajan påiällä. Hän

oli

saanut luodin päähänsä ja kaulukselle tippui vielä veripisaroi-

ta.

-

&

fJ

es-

Otan sen paluumatkalla,

sanoi Rantala.

Hän ei tuntunut olevan turkista erityisen kiinnostunut. Itse
otin kaatuneelta kiväärin, joka
ihmeelseni oli saksalainen.
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§

teet tieltiiiin kaatavaa menoa. ä
9.K oli myös päiissyt etene- Kumsan viraslotalo oli lånsimaista tyyliä
mään ja tunkeutui omalta suunnaltaan §lään, josta vihollinen
Kosketus viholliseen saatiin

tiiysin hajalle lyötynä

pakeni
mihin suinkin arveli piiiisevänsä
osaksi it?iän Plakkovaaran suun-

taas kilometrin verran

taan, lampikannaksille, jotkut

tuleen vain muutamilla laukauksilla ja irtautuen. Klo
19.45 saapui III/JR 35 ja lähti

124:sä, 126:sla, 52:sta ja

kohosi

taan päin

{i

johti siitä huolimatta kaikki

l0.Komppanian pääosan periissä. Rinteellä nä§i joukoittain

Kyliissä tapeltiin raivokkaas-

ti. Maasto

E

kiiäntynyt Män

edetesämme

katsomaan, ettii

tamies Rantalan

I,

ll.K oli

suuntaan. Komppanian påiällikkö vänrik'lri Vilho Sirviö oli haavoittunut myös jalkaan, mutta §

misiin jiäkiirijoukkueen kanssa.
Se kiirehti juuri meteliin mukaan. Myiis l0.K:n ohi Karhumäkeen päin yritti joku pelastautua.
Vihollisen tappiot olivat kaikkiaan 150 miesUi. Vangeilta
saatiin tietiiä, ettii §lää puolus-

Majuri Savolahti lähetti mi-

kaikki sujuu nuottien mukaan.
Otin mukaan taistelulähetin sa

'i

Kahden joukkueen johtajat olivat haavoittuneet.

etelään, jossa ne joutuivat teke-

Hyöldkiiys lähti kiiyntiin.

nut §lään

:;i

lO.K oli saavuttanut §län
itäpuolella olevan kukkulan sen, jonka rinnettä olimme kiivenneet - ja oli k iskyn mukaan
kiiäntynyt varmistamaan itiiän.

tamassa

oli joukkoja JR

2.Er. Kev.Pr:n II

I

Pataljoonasta.

Uusien turkkien lisäksi viholliselle oli jaettu mytis runsaasti
vodkaa. Sen saattoi nähdä tais-

telun

raivokkuudesta, mutta
myös älyttömåistii törmäilystii.
Kaatuneitten joukoesa oli mm.
kapteeni, luutnantti ja pe
litrukki. Sotasaalis oli melkoi.

ylsi
nen.

edet-

tyämme, mutta vihollinen kiiytt?iytyi jo passiivisesti vastaten

jatkamaan takaa-ajoa.
Kontiovaaran turkeista riitti
aineksia moniin juttuihin. Tietenkin kävi niin, että kun vihdoin palasimme §låist?i komentopaikalle, joka sekin oli jo valmiina matkan jatkamiseen,
Rantala sai todeta nopearnman
käden voittaneen.

Turkit olivat olleet haluttua

Paljon myöhemmin rauhan

jo riisunut
asetakkini ja liikuin kuvaajan
kanssa Sippolan maisemissa sanomalehtimiehenä, jouduimme
kerran kapealla tiellä ajamaan
suuren heinäkuorman jäljessä,
kun tien kapeuden woksi ohittaminen oli mahdotonta. Kuorman päällä makasi mies, jolla
oli yll?iän ajan haalistama turkki. Sen saattoi uskoa kerran olleen valkoinen. Se oli lyhyempi
aikana, kun itse olin

kuin ne joita lojui 31.10.1941

Kontiovaaran §län kujilla ja lähimaisemassa, mutta malli oli
sama.

nä§ä mytis puna-armeijan tur-

- Ti.ro äijä tuolla kuorman
päällä on Piikin poikia, sanoin

kislakkeja, komentaja puuttui

valokuvaajalle

asiaan, koska sellaisessa asussa

Mistis tie&it? Emme ole
nähneet vielä naamaakaan.
Tirli sitten paikka, josta ptiäs

tavaraa. Vasta sitten, kun alkoi

ammutuksi tulemisen vaara oli
melkoinen noissa oloissa. Kun
jotkut kateelliset myöhemmin

motkottivat turkeistakin, Savo
lahti totesi yksikaniaan:
- Miehet ovat ne rehellisessä

-

tiin ohi ja pysäytettiin. Tuttu

mieshän siinä ajeli heinäkuormaa kotiinsa! Hänen turkkinsa
oli todella peräisin Kontiovaa-

TURKIT OLIVAT
TARPEEN

taistelussa hankkineet ja saavat
ne myös pitiiii! Kun kerran intil-

sen liepeit,ä oli vähän lyhennel-

HäthäUiii ehdittiin ruokailla ennen kuin lähdettiin jatkamaan.

lä ei ole antaa piiälle lämminä
vaikka talvi pakkaa påiälle . . .

ty. Mutta ei siitii silti voinut
tr
erehtyä.

rasta! Ajan pitkiissii

saatossa

ON MILLÄ

rrlÄt-uirÄ
KapitalMi on turistimatkallo

so

sialistise s m m(ms sa

ja ryhtyy tenttaanaan
opasto:

KASKU KIERT,IÄ

vÄÄpelr oLr

rÄnxrurs

Thpahtui

Viipurissa
kevättalvella 1936.
Sotilaiden suosiman
ravintola Aulan peräseinä oli kokonaan peiliä. Sali jatkui kulman
taakse, missä usein isupseereita. Peilin
kautta
näyttivät
katselevan muita suoraan silmiin.
Viestirykmentin

tui

he

Aliupseerikoulussa oli
käskynjako, jota piti
täsmällinen ja ryhdikils

vääpeli Topi Huju
Syntyi seuraava kes-

kustelu.
- Herra våiäpeli, saako kysyä?
Kysyjä
oppilas

futawn

oli

-

Olkaa hyvä.
- Kun menemme ravintola Aulaan, näem-

me peilistä aivan selvästi kulman takana is-

tuvat upseerit, mutta
emme heitä itseään.

Onko tehtävä kunniaa?
Harju mietti hetken

ja

vastasi sitten jou-

- Mistö oikein johtuu,
ettö teillö on kaikkien
kaupp oj e n e de s sö p itkiit j onot?
- Se johtuu siitii, ettö
meillii on mitö jonottaa!
vastao luokkatiaoinen
opas. - Entiipiis uillii?
Veli Arrela, Tomio

lhnsa taistelilehtesi

urosikerrdt
Yahvassa

kansiossa
Tämän Lehde.n he.ntonuhtet ova"t toti vanlzbaa
Luettavao-, ja. niidzn paniln on lzilnno,stavaa
ytala.ta aina" uudeLlzen. Kan,sa talttet-iLelnden vetta-anta. vaLLLa oleva dohumznttia"Lneitto ha-nnattaa. däLlr4ttää nqöd ten
hi stat iaI t i \c n aftvon vuohtL-

a%Zzz..*

Pe

Aut

tu ttcn

"r
YLiluutnanfti

TEKNINEN

HÄrnrö
Siperian radan juna on
autiolla
tundralla kinosten keskellä. Matkustajat näkevät veturin ajavan
pois.
Vähitellen alkaa talvinen kylmyys tunkeutua vaunuihin. Ravintolavaunusta loppuu
ruoka. Lopulta matkustaiat lähettävät delegaation junailiian puheille tiedustelemaan,
mistä oikein on kyse.
Toverit, rauhoit- vastaa iunailija.
tukaa!
Me vaihdamme vain
-veturia.
Matkustajat rauhoittuvat, mutta palaavat
asiaan uudelleen muutaman tunnin kuluttua,
kun uutta veturia ei näy
eikä kuulu.

pysähtynyt

heasti, permanentti hyMissä on nyt se
my huulillaan:
veturi?
uusi
tiukkaavat
Kyllä se on niin
matkustaiat.
tässä Suomen armeiMikä uusi veturi?
jassa, että täällä ei kuihmettelee hyväntuulivia palvella.
Me
Simo Prkarinen, Vantaa nen iunailija.
vaihdoimme veturin
vodkaan.

-

,lrr!

5at lytä Sinäkin

Ir r,

ct'1'.

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosike rta, 1 2 numeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TÄSTA. POSTITA HETI.
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Etunimi

Osoits

Puh.

Posltnumgro

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 9. 1 984 saakka.

345

RUONTI

on pieni

ja karu ulkq

meren saari

Suomenlahden
itiiosassa. Sotatoimien edettyä
syyskuussa l94l niin pitkiille ettii koko Karjalan Kannas oli val-

lattu, jäivät laajat Koiviston

saarct edelleen vihollisen haltuun. Niiden valtausyrityksesUi

luowttiinkin sitten suurten tap
pioitten vältämiseksi. Näin jäi
Kannaksen länsisivustalle melkoinen "kauneusvirhe".
Tilanteen Kannalsella muututtua asemasodaksi j?ii Koiviston saarimotin vartiointi rannikkoprikaatin ja rannikkopatterei
den huoleksi. Prikaatin komentaja everstiluutnantti Heiro oh
touhukas mies ja hiin suunnitteli erilaisia tempauksia saarien

vahvan miehityksen kiusaksi.
Yksi näistii oli Ruonnin miehit

tys.

I

I

1

1

t
i.

TAISTELUOSASIO
REPO
nä toimi vänrikki Eino Sakai

4l

kiiskyn:

"Komppania miehittiiä
:1
d.

§

lr,,1
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Elämä karulla luodolla oli vailla
mukaYuuksia syysmyrskyjen
vyöryessä karikkojen yli.
Päällikkönä oli tunnettu
"perässähiihtäjä" Eino S. Repo "mies, joka säästi vihollispartion".
yönä Ruonnin saaren Koiviston
saarien luoteispuolella. "
Yritylseen osallistuisivat vän-

rikkien Salon ja Kylmöldn ka
nekiväärijoukkueet, komento

komppanialle alistettiin kaksi

Linnoituspataljoona
3:n
3.Komppania, jonka piiällikkö
Repo, sai 30. 9.

1941.

ryhmä, viestiryhmä, ase- ja ampumatarvikeryhmä, l?iäkintiialiupseeri ja talousryhmä. Lisälsi

1

il

Pieni joukko määrättiin
puolustamaan vähäistä Ruonnin
saarta Viipurinlahdella lokakuussa

ensi

panssarintorj untatykkiryhmää,

tykistön tulenjohtue, merivartio
laitoksen radioasema ja pioneerijoukkue, joista viimemainitun

piti palata työnsä tehtyään.

Näin kertyi Eino S.

Revon

johtamaan joukkoon kaikkiaan
toiståsataa miestii.

Lähtö Vatnuorista tapahtui

nistuivat kopeloimalla puhdistamaan palasen maihinnousupaikkaa miinoista. Siinä oli muutaman aarin suuruinen tasainen ja
kivetön paikka, muuten ainoa
laatuaan koko saaressa, kuten
sitten aamulla totesimme.

Pioneerit yrittivät levittiiiikin
raivausta, mutta pimeässä työ
tuntui toivottomalta. Koska vihollisia ei saaressa todettu ole-

van, saimme käsh/n odotella
aamuhämäriiä tiillä pienellä tasanteella, johon miehiä sulloutui

kuin muurahaisia.
Kun sitten pimeys pitkien aamuyön tuntien jälkeen hiljalleen
väistyessiiän alkoi avartaa näktialoja, paljastui näkyviin mitii
karuin todellisuus. Jos jotakin
paikkaa voidaan sanoa Jumalan

ja

ihmisten hylkiiämäksi niin

yöllä l. 10. klo 00.30. Kuljetus
oli järjestetty kookkailla kalastusmoottoreilla ja parilla pika-

§llä

veneellä.

,'NA/[MA[ EI PESTÄI''

Tietoa siiä, oliko saari miehitetty vai ei, meillä ei ollut.
Säl:kipimeiissä yössä suoritetun 15 kilometrin merimatkan

jälkeen olimme

Ruonnissa
maissa kello 3.30. Pioneerit on-

Ruonnin saari oli sellainen

paikka!

Saaren pituus oli noin 350 metriä ja suurin leveys 150 metriä.

Koko saari oli oikeastaan vain
pelkkii karikko - kivikasa ke,skellä merta. Keskiosassa oli ki-
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Ruonti oli karu ulkosaarl Vllpurinlahd€n suulls

vien välissä kasvavaa vähäistii

näkGuojaa ar.rtaYaa lehtipuupensaikkoa,

joka ulottui

vain

parissa kohdassa liihelle rantaa.
Eteliiinen kiirki tönötti paljaana

kivikkona.
Keskiosan pensaikkon oli yli

sadan miehen aseineen ja
kamppeineen piilouduttava.
Lyhin etiiisyys veniilåiisten
miehituimän Piisaaren pohjoir
kärkeen oli vajaat neljä kilomet-

riä. Vatnuoriin, mistii lähdimme, tuli matkaa l5 km, ja Siik-

kijärven Kaukialaan, jcta meidiit tultaisiin huoltamaan, kertyi
merimatkaa noin 20 krn.
Kersantti E lis Metsriitrru henee tuonut julh koko porukan
mielissä liikkuneet tunteet, kun
hän kivillä istutun aamuyön jälkeen loihe lausumaan:
- Ei helvetti, pojat! Partaa ei
ajeta - naamaa ei pestii - ei niin

pussa. Asemat tehtiin vain kiviä
siirtelemällä, sillä kaivautua ei
voinut missiiän. Komentopaikan
sijoittuessa saaren keskelle ei ta-

saista löytynyt edes teltan pohjanvertaa, vaan teltan sisällekin
jäi pari kiven järkiilettii.

kaiktidta

Ryhdyimme touhuamaan
majapaikkojen ja asemien kim-

vat saaren eteläkärkeen

Syölsyimme aseinemme ulc
pensaikon reunaan, jcta oli rantaan matkaa noin 4O metriä.
Eteemme avautui vanin outo

laiva saaren liiheisyyteen. Lie

myös tykistön tulenjohtue sekä

nevätkö epäilleet saaren suoma-

s:t.

radioasema. Saaren pohjoispäiistti tuli vastaamaan vänrikki

laismiehitystii? Huolettomina
venäläiset kuitenkin laivan kan-

Unto Ky I möl än joukkue. Pst-ty-

nella liikkuivat

kit sijoitettiin itärannalle.

Ruonnin pensaikkoja.
Tykkejä laivassa nä§i useita
kappaleita. Orvolle meikiiläisten olo kivien välissä tuntui laivatykkien piippuja katssllessa.
Laiva häipyi sitten kuitenkin

van-

tuli komentopaikka. Saaren eteläinen piiä tuli väwrkJru Veiklco

sa liikkuvan kookkaan sotalaivan. Päivän valjetessa ilmestyi

Sa/on vastuulle. Siellä toimi

TYKTSTÖN

SLMÄNÄ

ammuttamaan kaikilla

saarta. Miinoja löytyi

Jo aikaisin, hämäryyden vielä
viipyessä maisemissa, huomasi-

haan riijäytettyyn kk-pesäkker.
seen asettuneet miehet lounaas.

l. 10. po

ja paljon.

muodmtui vaiherikas.

taistelulähettialiup
se€rina, joten sijoituspaikalseni

rukkamme hajaantui ympäri

Aamuhåimiirtissä

saaressa

vastapiiätii olevalla rannalla Alvatissa!

nähjrmä. Kookas moottorivene
rarmassa ja yksi
mustapukuinen vanja seisoi kivellä pidellen venetä paikoillaan. Veneessä oli 5-6 miestii
parhaillaan maihinnousupuuhis.

Toimin

Koko Ruonnin operaation varsinainen tarkoituskin selvisi pian:
lärkein elin Ruonnissa tulisi olemaan tykistön tulenjohtue, joka
tiiälfii pys§i valoisan aikana
valvomaan Piisaaren ja Tiurinsaaren välisen salmen liikennet-

kauan kuin näissä kivenkoloissa
viivyt?iiin!

dioyhteys toimi ainoana yhteytenä muuhun maailmaan.
Ensimmäisestii päiviistii hvi-

tä ja

ja

tirkistelivät

Tiurin suuntaan.
Puolenpäivän maissa saimme

vihdoin komentoteltan kivikkoon pystyyn ja painuimme
päällikktiä myöten telttaan nukkumaan.

Koivistonniemen tykeillä vihol-

Nukkumisemme loppui pian,

lisalueelle. Konekivärimiehet
ja pt-miehet olivat vain tuon

sillä paikalle ryntiisi vänril*i

tiirkeän elimen suojana.

Ra-

Salo hihkaisten:

- Herätys!
Vanjat on maihinnousupuuhissa

oli takaperin

EI AMMUTA
VIHOLLISTAI
Asemamme vihollisiin nähden

olivat mifii parhaat. Viihiin
ylempiinä ollen näin veneen
pohjalle asti. Sormi konepistoo
lin liipaisimella pyysin hiukan
tåempana olevalta pEiätkölt i
lupaa tulenavaukseen, mutta lupaa en saanut.

Niiin oikealla
15

puolellamme

metrin påiiissä yhden koneki-

vääreistämme asemissa ja ampujan tiihtiiiivän kiidet kahvois"
sa kiinni rannalle aikovia vihollisia. Vänrikki Salo omalta pai-

kaltaan viittoilemalla ja hiljaa
huutelemalla vaati Revolta tu-

g;

Rannikkopatauoona 1:n
kom€ntala Esko
Tullkoura oll vlhalnen
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Milnola löytyy
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Oli ilosi

koru soori

Huolto tuli v€nopelillå Såkkijårven Kaukialasta

lenavauslupaa. Koska Salo ei
asemastaan n ihnyt Repoa, välitin pyynnön piiälikölle.
Hän kielsi jyrkiisti ampumi-

Veneen ja vihollisten kohtalo
olisi ollut hetke.ssä selvä, jos toi-

sen!

että tehtävämme edellytti vain

Ihmettelimme mitä tuleman

piti...

Alempana vasemmalla ulottui lepikko liihelle vesirajaa ja
siellä pensaikcsa oli pst-mies.
ten asemat. Siellä eivät enä
jonkun hermot kestiineet - kiviiäri pamahti.

ohi!
Rantakivillä olleet vihollis.
miehet hyppåisivät veneeseen.
Viimeinen työnsi veneen irti

mintaan olisi ryhdytty. Repo
kai puolusti menettelyään sillä,
tulenjohtueen suojelua ja siten
salassa pysyttelemistii, mutta ilmihän saaren miehitys oli jo jo
ka tapauksessa tullut.
Ruonnin miehittiijät olivat
miltei kaikki talvisodan myrskyt
Kannaksella kokeneita miehiä.
He ihmettelivät syvåisti tiimän-

tapaista sodankiiyntiä. "Ettei

Pistipä yksi terhakka venäläinen pikakiviiiirinkin veneen laidalle ja piiiisteli kunnon sotilaan
malliin niin ettii hvikko Ruonnissa kipinöi.
Mutta mitii teimme me suG
malaisurhot? Lepikosta harvakseltaan periiiin ammuskeltiin siinä kaikki!
Salo ja kumppanit vaativat jo
kovaii?inisesti tulituslupaa, sa-

moin me muut

konepistoolei-

nemme.

Repo kielsi edelleen jyrkiisti
ampumasta!
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paukset muistaa. Yhde.stii asiasta olemme samaa mieltii: hän
pelasti venäläisen partion tuholtat
Meistii muista oma sotamme
sinä päiviinä oli mitii suurin ty-

räys! Tunaroinniksi toimintamme leimattiin mytis ylemmåissä
portaassa. SiUi osoitti myö§
Rannikkopataljoona I :n komentajan kapteeni Esl<o Tblikouran

kiiynti saaressa. Hän piti suurena virheenä sitä, ettei partiota
jiilkeen kun se oli

to

ammuta vihollista, vaan urnnetaan poistua kuin vieraskutsuil-

tuhottu

ta!"

jallinen selostus peitepiirrolsi.

rannasta ja loikkasi itse periissä.

Vaihteet lyötiin veneessä p?iälle
ja alus eteni nopeasti ulapalle.

kasta. Kovin erilailla hän ta-

SODAN SUURIN

IIUNAUS
Melkein heti veneen paästf
Alvatinniemessä maihin ryhdyt-

tiin sieltii ampumaan tykeillä
Ruontiin, tosin pienehköillä sir-

palekranaateilla. Parituntinen
tulitus aiheutti vain yhden haavoittumisen ja pikammttoriveneen uppoamisen saaren ran-

sen

dennut saaren miehitetyksi. Kir-

neen lähti kapteenin mukana
rannil*oprikaatin esikuntaan.
Koiviston saarilla tiedettiin
nyt, etEi Ruonnissa on suolnalaisia, joten jatkoa sopi odottaa.
Ja jatkoa seurasi.
Noin viikon påiivät venäläiset

tulittivat Ruontia. Kiiytiissä olivat pienikaliiperiset tyht ja tap
piomme jäivät suhteellisen vähäisitsi.

Kun radioyhteys saatiin alkuhankaluuksien jälkeen kuntoon
piiiisi omakin vastatoiminta
kiiyntiin Ruonnin tulenjohtajan
toimesta. Koiviston saarten viholliskohteet saivat niskaansa
monta tuimaa kranaattiryöppyä
mantereen suomalaistykeilt'ä.

Viikon kestettyän vihollisen

tykkituli ihmeeksemme loppui

ja

seurasi pariviikkoinen hiljainen kausi, kunrres 22. 10. kivikko jälleen riiis§i kranaateista.
NiiUi tuli paljon ja kovia, ilmei-

sesti laivatykkien 4-5-tuumaisia
paukkuja.

SYNKEÄÄ SYKSYÄ
Mutta elämä Ruonnissa jatkui
omaa latuaan päiviistii päivän.
Olimme niin hankalissa olosuhteissa kuin ihminen vain voi olla. Kaikki tarvikkeet, ylsin polr

- kuivat propsifiillit piti tuoda Säkkijärveltii 20:n
topuutkin

km vesimatkan takaa.

Likaisiahn oltiin.

Jä§lrnii

Haavoittuneiden kuljetus
pois saarelta oli matkan pituu-

ei liioin houkutellut
siistiytymiiiin. Talvi pal*asi

PEiiillikkömme Eino S. Repo,
arvoon

den vuoksi hankalaa. Syysmyrs-

arvaamattomaan, on muistelmaktjassaan kertonut Ruonnin

teydet kokonaan, minld lisäksi
veneiden saare€n kulku sujui
vain pimeällä.

piiiille, ensi lumi satoi saareenkinjo 9. 10. 1941, ja pakkasen§lrnii merituuli puhalteli teltan

nassa.

joka sittemmin kohosi
operaatioista

ja tiistiikin

kaha-

§t

katkaisivat våiliin kulkuyh-

merivesi

liepeitten alta.

Siellä meren keskellii kivi-

PATVETTIKORTH

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. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoltuksen
§aapumasesta.

Ammutaanko vihollista?

röykkiöiden välissii tunsi ihminen pienuutensa silloin kun
syysmyrsky tiiydellä raivolla
vyörytti viisi metriä korkeita
aaltoja karikkoa vasten ja tuuli
huusi rannan kvikossa.

Jo alkupäivinä todettiin

saa-

reen pesiytyneen jäniksiä. Jah-

dit

alkoivat

ja

jäniskannasta

tehtiin pian loppu. Kaksi miestii
haavottui jänisjahdissakin toisen astuttua miinan piiiille.

Ammuntansa

lopetettuaan-

kaan ei puna-armeija meitii ko
konaan rauhaan jättiinyt, sillä
kuulimme vieraan aluksen mo

nasti pimeällä kiertävän Ruorr
tia.
Lokakuu alkoi olla lopuillaan
eikii vaihdcta tai po.§ ptiiisystii
ollut tietoakaan. Aärettömän
karu elintila, woden pimein ai-

ka, talven tuntu

ilmassa ja

maassa sekä harmaan synkkiinii
vellova meri ympärillä
se syn-

nytti

-

masennusmielialaa. Jon-

kinlainen

rangaistussiirtolan

henki alkoi saada jalansijaa.

''RUONNIN KIVTTYS"
Ptiällikön ja muiden välillä synty, kitkaa. Erityisesti näytti
pällikkö jyrkkyydelliiän suututtavan alijohtajansa, jotka

puolestaan tulivat erinomaisesti
toimeen miestensä kanssa.
- Asiasta ei keskustella! saattoi päällikön vastaus olla johon-

SOITTAMALLA

TIITAITSHINNäI

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.

pistiiytyi ulos

komentoteltasta

pimeisiin Ruonnin maisemiin.
Samassa alkoivat kivet suhahdella saaren komentajan
piiä ympärillä!
"Omat koirat purivat!"
Piiällikkö ryntiisi takaisin telt-

taan hälyyttiimiiän

apuväkeä.
Selvää on, ettzi "vihollisesta" ei
nähr,nyt j iilkeäkiiiin.

Eino

Seuraavana iltana

Pianhan sieltä saivat sitten
lähtöluvan toisetkin, sillä lumimyn§isen marraskuun ensimmäisen päivåin vastaisena yönä
lähtivät viimeisetkin i&in miehet Koiviston saarilta hiippaile
Ja l. ll. l94l kello 20.00 sai
Ruonnin radioasema vastaanottaa riemukkaan sanornan:

-

-

J

PAI,VETIIKORTH

E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
E

arvontoihin.
Olen mukana myös volmassa olevissa lehtlkohtalslssa

ervonnoisse/lunnukset:

E Peruutan
/- 1 98
alkaneen tilaukseni.
E Vaihdan kotia"/osoitteenmuutostiedot tässä korlissa.
- taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
E Tilaan Kansa
E Olen iatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

198

-/-

-

Sukunimi

-

Eiunimi

Puh

Jakeluosoite
Postinumero

- Omat
Aamulla

Postitoimipaikka

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

iakeluosoite

Poslinumåro

-

-/-
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Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi

maan etelän suuntaan.

joukot Saarenpäässä

'iD

S.

Repo lähti saaresta.
Eikii palannut.

'Tyyne Sakari"

o
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vai htoehdot)

kin kohtuulliseen esitykseen.
Sitten tapahtui ihmeitii!
Myöhåiän illalla 26. 10. Repo
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EteläPohjanmaalla
elettiin
sotaruosinakin
rauhallista elämää.
Sota oli kaukana.
Lokakuun 20.
päivänä l94l
tuntui rintama
kuitenkin
siirtyneen
Ilmajoelle.

ILMAJOEN HARJUNItrinssÄ, 6-8 kilometrin

piiiissä pifiijiin keskustasta on
aamupävä rauhallinen. Miesten lähdettyä kesällä sotaan hoitavat täälläkin vanhukset, naiset
ja varttuneet lapset kotoisia töi-

ä.

Mutta vähän kello ll:n jåilkeen työt pelloilla ja kotona äk-

350

hä

keskeytyvät. KyntöPoikien

hevoset pysiihtyvät, emänniin
tiilikuormaa tuova hevonen pillastuu täyteen menoon, maa tärisee.

Viisivuotias Martti ihmettelee hieman peloissaan, kun ikkunat kotona helisevät ja lattia
tiirähtelee jalkojen alla. Metsän
ta,kc.a, Palonkylän suunnasta
nousee korkealle metsiin yläpuolelle musta saYupatsas.

Fojan mieleen nousee vanhempien puheissa usein toistunut sana: sota.

-

Isä on siellä sodassa, mutta

Tåmå varasio

o[ lål*må mrletlorilrudon

lIr6lohtala
väfln trlmy

oltutta

v!l!a \tbradolrt

maartt Eut . Klvaffi

rsnåbot nruuglBern rauMt rl|rm&ruu

sotahan on hyvin kaukana ko
toa. Kun isä liihti, håin sanoi junan menevän sotaan monta Päi-

,'EI SE ÄNAKAAN
SOTAA OLE..."

viiä. Ei se voi nyt olla tiiiillä.

Kun outoja iiäniä ei enää kuulu,
paättÄä Martti mennä naapurin
Keijon kanssa leikkimiiiin. Siitii
vaan kipparakärkiset, isolle veljelle pieneksi j?iäne*t lapikkaat

-

Vai voiko?

liidin tulo tupaan kaskeyttiiii
pojan mietteet. Hän oli ollut navetassa keritsemiissä lammasta,
kun ilmanpaine lennätti navetan

pariovet 4pki ja koko kivinavet-

ta uirisi. Aitikin ihmetteli, mitii

on tapahtunut. Mutta nyt
taas rauhallista

ja

jatkamaan työtiiiin.

on

hän lähtee

jalkaan, Sanna-kriiiitiirin tekemä sarkapusero piiälle ja sitten
ulos! Ohut lumikerros narskuu
mukavasti jalkojen alla. Tumta
kaupan ja koulun ohi, ja siinä

tuttu naapuritalo jo onkin.

Viisivuotiaat kaverukset päsevät tuskin leikin alkuun kun
taas kova ilmanpaine helisyttiiii

ikkunoita

ja

paukuttaa ovia.

Kiire€sti pojat lähtevät yhdes*i
ulos katsomaan, mitä siellii oikein tapahtuu.
Ulkona ei näy eikii enä kuu-

lukaan mitiiiin erityistii. Kyllä
senään: tuolla kiipeiiä nainen
koulun katolle! Sehiin on koulun
keittiijä§aara! Hän kapuaa
ihan sawpiipun piiähåin asti!

Sielt?i Saara Uihyilee metsän ta-

kaa nousevaa savupatsasta ja
huutaa:

-

Siellä Palonkylässä taitaa

palaa

jokin iso kauppa, kun noin

korkealla lyövät lieht.
Se tieto riittiiii pojille, vaiLka
he vielä ihmettelevätkin jysähdyksiä, jotka panivat koko Harjunmäen tärisemäiin. Ja kun he
ihan hiljaa ollen kuuntelevat,
kuuluu vieläkin sellaista jatkuvaa napsetta ja viilillä väh?in
isompikin pamar§.
- Ei se vaarallista voi olla, ei
sotaa kuitenkaan, olisihan Saara tuolta korkealta sen nähnyt,
tuumivat pojat.
Siispä vaan alkutalven muka-

viin leikkeihin! Kelkalla saa jo
mukavia luikuja pienestä mäestii. Aika kuluu nopsaan.
Kunnes taas jysähtiiii ja ko
vasti!

Fojat tuntevat räjähdyksen
paineen ja kumea aiäni säikiiyt-

T?inä lokakuun loppupuolen
aamuna työt varikolla olivat alkaneet normaaliin tapaan. Työssä oli kaikkiaan yli 40 miestii
erilaisissa varastotöissä. Kolme
miest?i

oli vartiossa.

Muutaman miehen ryhmä
kiiniisi eri vajoista kmttuja kiisittelyä vaativia englantilaisia

kuuden tuuman kanaatteja

tivat iruden kanaatin kiisitte-

levitessä varastossa. Suojassa ol-

lujassa.

leet miehet tiesivät pelätii pa-

Kranaatti pantiin lattialle iso

jen putkitonkien puristukeen.

Eråis kanaatteja tuoneista,
Juho Yli-Saurumiiki kertoi varoittaneensa enää väntämästä,

kuljetusvaiheessa kiirkitulpat.
Ne avautuivat normaalisti sormin väänrämällä lisäriijäyttijän

dessä.

juuttunut niin lujaan, ettei se irronnut normaalimenettelyllä.
Kuljetusryhmän tuodessa vajaan kanaattilastia olivat pur-

tiiä heidät.

kajat parhaillaan

Siit?i paikasta kumpikin lähtee pinkomaan kotiin. Martista
ei tuo parinsadan metrin matka
ollut koskaan tuntunut näin pitkiiltii. Liukkaat lapikkaat vielä
tekevät kiusaa saaden pojan
tuon tuctakin tuiskahtamaan

putkitongeilla kiirkitulppaa kra-

irrottamassa

naatista. Se olikin irronnut sue
siolla. Trimän jälkeen miehet ot-

neen.

mutta purkajat olivat todenneet
hirtehisesti:
- Jos mennään, mennään yh-

Kuljetusryhmä

lähti

mäki näki, kuinka varaston katto lensi yltis ja valtavat liekit löivät katosta ja ovesta ulos.

Miehet maastoutuivat, ryG

mivät läheiseen ojaan

ja siitii

kauemmas suojaan. Pieniä rä-

KOLME KOVAA

mUÄxovsrÄ
Ensimmäinen valtava räjähdys
tapahtui noin 15 minuutin kuluttua alkutapahtumista.
Palanut vaja, kooltaan 8x12
metriä, räjähti täysin hajalle.
Täivaalle nousi musta parisataa
metriä korkea savupatsas. Sirpaleita satoi laajalti ympäristön, samoin palavia kappaleita,
syt)'ttiien uusia tulipaloja.

Silminnäkijänä olleen konstaapeli Toivo Taivalmaan havaintojen mukaan oli kauempana palanut vaja lentänyt ilmaan

ja

hävinnyt kokonaan entistä
voimakkaamman räjähdyksen
repiessä ympäristöä noin puolen

tunnin kuluttua ensimmäisestä
räjähdyksestii

eli noin kello

I 1.30. Riijähteleviä kranaatteja

ja sirpaleita satoi laajalle alueelle. Ilmanpaine rikkoi Ilmajoen
keskustassa ikkunoita

ja usei-

den kilometrien päåissä se vielä
tuntui voimakkaana. Seinäjoellakin, noin 15 kilometrin päiissä
räjähdys kuultiin.

Itkua tuhertaen Martti tulee

Tämän toisen räjähdyksen
pelottamana alkoi Palon§län ja
sen ympäristön asukkaita lähteä
pakoon kodeistaan. Tiedettiin jo

kotiin.

Siellä on vieras hevonen pihassa ja tupa t?iynnä outoja ihmisiä tavaroineen. Vieraat puhuvat räjiihdyksisUi, jotka rikkoivat heidän kotinsa ikkunat.
He tuntuivat nyt pelkiiiivåin vielä suurempaa räjiihdysti, joka
tuhoaisi koko pitiijän keskustan.

ennalta,

Tirnnelma vieraiden keskuudessa on hyvin ankea, keskustelu

kiiy hiljaisella änellä. Mutra
kun ei eniiä kuulu suuria pauk-

keita, alkaa toivo pahimman

Vllrn€td rälåhtånyt veia sisåbi
ruutla Je rälåhdyrainelta
Jälr€lb lä 2,5 m€trln sywnen
je 10 x 12 m€trln anurulnsr
kuoppe

välttiimisestii viritii.

M]rIÄ TODELLA
TAPAHTUI
Ilmajoella toimi pitiijän keskus-

Palonlcylän, tuntumassa

Asevarikko 4. Siellä varastoitiin

ampumatarvikkeita hvärinpatruunoista aina jiireisiin ty-

ettii "on

vaarallista

asua ruutitynnyrin naapurissa",
kuten eråis kauppias oli asian ilmaissut.
Asukkaat kiiruhtivat pakoon.
T?irkeintii oli saada nopeasti kilometrejä seliin taakse! Sivu§liin tuttava- ja sukulaisperheisiin saatih sinä iltapäivänä hätiiäntyneitii vieraita. Sota-ajan
luoma yhtenäisyyden henki antoi tilaa ahtaissakin oloissa.
Runsaan tunnin kuluttua en-

simmäisestä riijähdylsestii tapahtui kolmas ja viimeinen suuri räjähdys. Ruutia ja räjiihdys,
aineita sisältiinyt varasto tuhoutui tiiydellisesti, vain syvä kuop
pa jäi osoittamaan vajan paikan.

akule

kinammuksiin asti. Alueelle oli

o,mcttolrnruslal

rakennettu pari§mmentä varastovajaa sijoitettuna turvallisuussyistä erilleen toisistaan.

tårnårilnDph€n lalleatfti
ldslttel!/stå. q/mnuan

Vajojen välissä oli l,!-2,5 metrin korkuiset maavnllit suojana.

hake-

maan uutta kuormaa. Heidän
ehdittyZian vajasta vain parin§mmenen metrin päähän kuului takaa riijähdys. Yli§auna-

nenälleen.

ton,

hinta - olihan palavaan vajaan
varastoitu runsaasti ammuksia.

Kahden miehen seistessä tonkien päällä våiänsi kaksi miestii
pienemmillä tongeilla k;irkitulp
paa auki.
Se aukeni vähän, mutta samalla todettiin sen kuumen-

eriiiiseen vajaan. Siellä neljän
miehen ryhmä - Marui Mett>
mtiki, I-auri khtola, Sulo Esko
ja Wljo Torkkeli - teki tulppien
irrotustyötä.
Kranaattien sytyttimien tilalla oli nimitt?iin varastointi- ja

miiärää tarkistettaessa. Joissakin kranaateissa kirkitulppa oli

jähdyksiä kuului edelleen tulen

lyyn. Siinä olikin tulppa erittäin
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Otto Schulman
Unohtuneita sotureitå
historian hämärästii

lensi

ilmoon
nin kuluttua tapahtumasarjan
alkamisesta. Silloinkin alue oli
vielä vaarallinen jatkuvien pien-

ten räjiihdysten vuoksi. Viimeiset heikot paukkeet loppuivat
vasta seuraavana aamuna, jälki-

sammutustyöt jatkuivat silloin
edelleen.

Onnettomuuden

keskellä

osoitti korpraali Nilalai Kujaw
prärä henkilökohtaista urheutta.
Hän suoritti oman vartiotehtävänsä iltaan saakka, vaikka

ko

ko muu varikon henkilökunta

poistui vaaralliselta

alueelta.

Vartiomiehen tehtiivien esimerkillisestä suorittamisesta sai Ku-

janpä ylipäåillikkö Mannerheimin myöntämän

I

ONNI PETTER REPO

luokan Va-

paudenmitalin.

Ihmeenä on pidettävä, ettii
onnettomuudessa kuoli vain viisi ihmistä, nimittiiin edellä mainitut vajassa työkennelleet neljä miestii sekä vartiopaikallaan
sirpaleesta sunnansa saanut Ei-

rc l-ohikoski.
Varikon kaikki rakennukset

kiinivät suuria vaurioita. Runsaasti ampumatarvikkeita, räjähdysaineita ja ruutia tuhoutui
tai tuli kiiyttökelvottomalsi.
Myih lähiympiiristön asutukselle

koitui vahinkoa ikkunoiden ja

Kuko köski?
ELETTIIN syksyä 1941. Maa
oli markZi ja liejuinen, oli §knä
ja vtaa tihuutti. Etulinjan tuntumassa aukealla rinnepellolla
oli riihi, jonka vasemmalla seinustalla oli asemissa konekiviiäri. Sen takana seisoskeli vartio
woroaafl odottava soturi tiihystellen etumaastoon.

Minä

ja pari muuta

kaveria

En enää aikaillut. Hyppiisin
kuin kiirppä ovesta ulos ja huusin toisille.

-

Tirlkaa periissä

-

nopeasti!

Hädin tuskin ehdimme heit-

täytyä maahan konekiväärin
puoleiselle riihen takanurkalle,
missä riiystiiiiltä valuva vesi tip
pui piiällemme, kun kranaatti
riijähti riihessä.

Ruumenkasa,

muiden rakenteiden rikkoutues-

olimme lepovuorossa. Istuske-

jossa olimme istuskelleet, hävisi

sa.

limme palellen nokisessa

olemattomiin. Seiniissä oli kranaatin tekemä aukko ja toisista
seinist?i repeilleet sälöt olivat

Heti samana piiivåinä alkoi.
vat tutkimukset onnettomuuden

syiden selville saamiselsi. Laa-

jat tutkimusgiytlikirjat osoittavat, ettri asiaan paneuduttiin
huolella.

Ylsiselitteiseksi syyksi asia-

kirjoissa todetaan kranaatin
kiirkitulpan avaamisessa syntynyt kuumuus. Se sytytti kierteiden väliin valuneen listidjäytteen, tetryylijauheen, tuhoisin

§l-

- eipähän sinne
ainakaan satanut. Selustapuo
lella oleva ovi oli auki - että saamiissä riihe.csä

tiin vään valoa.
Timnelma oli alakuloinen.
Mitiiiin ei tapahtunut.

Akkiä hätkiihdin.
Sinun aikasi on nyt tullut.

-

Iiihde heti!
Joku kiiski minua teräviisti

ja

selvästi.

tytissä. Se aiheutti turtuneisuut-

Vilkaisin sivulleni. En huo
mannut kenenkiiän puhuneen.
Olinkohan nukahtanut vai kuulinko muuten olemattomia. . .?
Ihmettelin ja mietiskelin pu-

ta työn vaarallisuutta

humatta asiasta muille.

seurauksin.

Inhimillisenä tekijänä pidetsota-ajan tuomaa kiiret&i

tiin

kohtaan.

Siitii esimerkkinii on juuri juuttuneiden kiirhtulppien avaamisessa
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kiiytetty

väkivalta. tr

- Inhde iihen taal<se - heti!
Uusi kiis§ oli vielä entistäkin terävämpi.

lennelle€t sinne tänne. Sirpaleen

reikiä oli kaikkialla.
- Kuka teistä se kiiski poistua
riihe,stii? §syin hiukan toivuttuamme säikiihdyksestii.
- Kukaan ei sanonut mitiiin,

totesivat pojat.
- Sinähän se huusit, että tulkaa peråissä ja nopeasti, totesi
asiallisesti korpraali Mansikka.
Asia ei selvinnyt. Huutajaa ei

löytynyt.

Tämä tapaus on ainoa laatuaan elämässäni. Koskaan minulle ei ole sattunut miään vastaavaa.

Carl tililhelm Malm
Malm palveli myöskin
komppanianpäällikkönä Savon Prikaatissa.
Hänet palkittiin aatelis-

arvolla, mutta Malm

joutui

haavoittuneena
venäIäisten vangilsi ja
unohti vapauduttuaan
rekisteröidä aatelisarvonsa. Hän kuuluu siis
niinsanottuun "rekiste-

röimättömään

liin".

aate-

Vanhojen määräysten mukaan tällöin
vain vanhin poika perii
aatelisarvon eikä - kuten normaalisti - kaikki
lapset.

eri

syistä

karkoittamaan.

TALVISOTAA
RINTAMAPAPIN

WAFFEN.SS:N
koin juuri nämä tapaukset ja HURJAT
antaa niistä tosiasioihin poh- KOVAN EDESSÄ

Tohtori Torvinen tutkii tarjautuvaa tietoa.

Kiriallisuutta
HISf,ORIAN
HARRASTÄJILLE
Sotahistoriallinen Seura ja
Sotatieteen laitos: Sotahis.
toriallinen aikakauskiria 3.

Helsinki 1984. 315 sirua,
valokuvig piirroksia.

Vuosittain ilmestyvä aikakauskirja sisältiiä tåinä vuonna muun muassa Matti Lap

palaisen laajan artikkelin
4$vuotiaan seuran vaiheista, Sampo Ahdon tutkimuksen sotateorioista ja -teoreetil«oista maailmansotien väli-

senä aikana,

Kai

von

Fieandtin artikkelin Hami-

nan kadettien
masta

arvomaail-

ja Paavo Talvion kat-

sauksen

joukko-osastojen

lippujen kehitykseen 19191939. Viimemainittuun sisältyy värivalokuvia alkuperäisistii lippuluonnolsista.

Lisäksi vuosikirja sistiltaa
ajankohtaista asiaa sotahistorian tutkimuksen työsaral-

ta.

E.

ASIALLINEN
TUTKIMUS

Kirjasta käy myös ilmi,
että Suomi oli ainoa saksalaisten kanssa yhteistoiminnassa ollut valtio, joka kieltäytyi luovuttamasta juutalaisväestöään Gestapon käsiin. Tämä muistetaan aina
muun muassa ny§isessä Israelissa. Käsitellyt tapaukset
olisivat ehkä vieläkin paremmin asettuneet oikeisiin mittasuhteisiinsa, jos olisi vaik-

kapa lyhyestikin

käsitelty
myös Stalinin valtakaudella
sodan jälkeen Neuvostoliittoon tapahtuneet luovutuk-

vostoliitosta paennutta en-

simmäisen maailmansodan
jälkeen, 64.000 inkeriläisä
jatkosodan aikana ja 5.500
virolaista välirauhan ja jatkosodan vuosina. Hitlerin
valtakaudella maahan tuli lisäksi 209 pakolaista Saksasta ja sen miehittämistä mais-

ta.
Jokunen vuosi sitten oli

muodikasta pitää meteliä
muutamista §mmenistä vii-

memainittuun

ryhmään

kuuluvista, jotka jouduttiin

kan billisrintamalla, Kirjayh-

romaani kuvaa edelleen Wi.
king-Divisioolap sge6a laist€r

rajuja sotatoimia Ukrainassa.
Koko Saksan hyökkäysoperaatio alkaa kulminoitua ja vastus

Eita Oy, Jyväskylä 1984,
295 suurikokoista kuvasivua, karttoja.

Kuvateos kertoo Suomen
osuudesta toiseen maailman-

sotaan alkaen l93Gluvun
politiikasta ja päätyen Lapin
sotaan. Kuvien valinnasta
voidaan tietenkin aina keskustella, mutta kokonaisuutena sitä on pidettävä varsin
onnistuneena: kuvat kertovat

uusia.

Kuvatekstit kertovat suo
meksi

ja

ruotsil«si asiallisesti

poliittisten

ja

sotilaallisten

ratkaisujen taustasta sekä itse sotatapahtumista ja nii-

den merkityksestä. Ne on
laadittu huolella, joskin eräi-

tä lähinnä

ammattimiestä

kiusaavia pieniä virheitåi
esiintyy. Vain pari esimerkkiä: Ei eversti Matti Laurilaa "syrjäyte§ l9.Divisio
nan johdosta" vaan JR 16:n
komentajan tehtävistä. Ge-

on

maastoauto
lumilinko.

ja

suomeksi
Schrcefrase

Pätevä lahjakirja myös
Skandinavian maissa asuvilE.
le

ystäville.

§mii

Raumr 1983, 180 sivue"
JR 64:n riveissä sotilaspastorina
toiminut kirjoittaja kuvaa sotatapahtumia Pitkiirannan alueella ja Laatokan saarissa niikemänsä

ja kuulemansa perusteel-

on armottoman kova. Niiissä

la sekii cittain sotapiiivffioi.

olosuhteissa suomalaiset osoittautuvat ihmesotureiksi, joiden

hinkin tukeutuen. Tekstiin mahtuu runsaasti yksityiskohtia yksittiiisten miesten kokemul«sista
etulinjoilla ja selustassa sekii
my& sodan filosofian pohdin-

avulla vaikeimmat tehävät
ratkaistaan. Kirjarlija tietenkin
liioittelee käyttiien suomalaisia

TOSTASIOITA

sa tämän lehden sivuilla, osa

1984, 347 sivu& valokuvia.
Itsenäinen Suomi on vuosien
kuluessa joutunut ottamaan
vastaan huomattavan määrän pakolaisia: 35.000 Neu-

he$ Tirlvisodan taistelut I-aato

1983, 176 sivua.
Tunnetun lehtimiehen pienois-

Olavi Antila: Suomi suurs(F
dassa - Finland i storkriget,

Suomessa

valta-

Erkki Airas: Pitkiiirannan mie

koivupuu, Kirjayhtymii, Vaasa

KUVAT
KERTOVAT ASIAA

E.

Thimi Torvinen: Pakolaiset

Hitlerin

Jaakko Korjus: Hautaristinä

kuvatessaan taiteilijan vapautta, mutta mukava on lukea päteviiä juttua kovista ja aikaansaavista maanmiehistii.
Sujuvasti kirjoitetru ja jåinnitJ.
ävä sotajutnr.

set.

sodistamme lähes kaiken
oleellisen. Osa niistä on ennen julkaistuja muun muas-

kaudella, Otava" IGuruu

ttÄxÖxuLMAsrA

lÄuuen

yleensiikin

helpcti

tapahtuu.

Sotatoimien kokonaiskuva j?iä

muun muassa tilannekarttojen
puutteen vuoksi hataraksi. Kirja

MALLIIN

Christopher Chsnt - Ian
Hogg: Suuri ydinsotatieto'
Eits Oy, Bologna 1984, 160
suurikokoista sivua, nmsaasti värikuvia.

"Tavallisen" lukijan

laa.
Joukkoon on påiåissyt pujahtamaan asiavirheitä, kuten tämäntapaisissa muistelmissa

on

kertoo kuitenkin elävåisti ankarasta taistelusta munkaavaa ylivoimaa vastaan erityisesti Laa-

tokan saarissa, joiden puolusta-

jien

epätoivoinen kamppailu
elämiistii ja kuolemasta on mei-

dänkin kovassa

sotahistorias.
samme lähes vertaansa vailla.

s.

usein varsin vaikea saada
selkoa sanomalehtien ohjuk-

sia, vakoilusatelliitteja ja

monia muita turvallisuuspolitiikkaan liittyviä teknisiä
vempaimia koskevista uutisista. T?imä teos on tarkoi-

tettu antamaan tosiasioihin
perustuvaa tietoa näistä
asioista kannanot§en pohjaksi. Se on tehty lontoossa
ja edustaa näinollen lännen
käsityksiä, jotka poikkeavat

Neuvostoliiton kannanotois-

ta. Teksti on kuitenkin luotettavampaa kuin idästä tulleet vastaavat esitykset.

Kirja kertoo selkeästi ja

MONENMOISTA
TARINAA
Svante J. Huhtala (toim.): So
dan moni-ilmeiset kasvot, Vaasan sotaveteraanipiiri ry., Vaasa

1983, 231 sirnra vaH(wia.

Kirl'a sisiiltiiii kolmisen§mmentii juttua ja muistelmaa,
joista piiäosa liittyy jollakin tavalla sotaan. Joukkoon mah-

tuu uskonnollista

muistelua,
maavoimista,
runoja ja sotakuvia sekä yleistii
filosofiaa ja politiikkaa

juttua ilma- ja

Napoleonin hauta.-jopa
Kuten

kansantajuisesti supervalto-

yleensä tiillaisissa kokooma-

vastakkainasettelusta,

teoksissa on sisåiltö kovin eritasoista. Kirjalle olisi ollut eduksi,

jen

strategiasta,

aseistuksesta,

valmiudesta ja vieläpä tule"avaruussodasta".

vasta

Erinomaiset kuvat tekevät
sen helppolukuiseksi. Kirjaan liittyy tunnetun suomalaisen asiantuntijan professori Jorma K. Miettisen joh-

danto.

E.

jos eriiiä juttuja olisi jätetty
pois.

Hinta, 48 markkaa,

tiiiin

k'äyte-

sotainvalidien avustami-

seen. Kirjaa voi tilata Vaasan
sotavet€raanipiirilfii, osoite Vaasanpuistikko 15, 65100 Vaasa
10.
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OTTIVAT VANKEJA
Joskus sattui ihan kummiakin.
Muutamana yön hetkenä Selma Jansson heräsi kesken unen.
Havaintokyvyn selvittyä hiin havaitsi teltan aukon täyttyneen
kolmesta mieshamosta.
Heidän asujensa perusteella ei
voinut erehtyä, minkä valtakunnan väkeä telttaan oli pyrkimässä. Silmiin osuivat lakin kokarditkin
punatähdet!

Jokohan
sattui lopun
paikka... ajattelivat unisilmäi-

set sisaret.
Sitten Jansson sai harkintansa
takaisin ja aivan asiallisesti venä-

jäntaitoisena kykyi:
Mitäs olisi asiaa?
-Kaikki
kolme vihollismiestä
selittivät yhteen ääneen, että tässä haluttaisiin antautua.
Jaha, sanoi Jansson ja viittasi miehiä mukaansa Iähtien as-

-

telemaan miesten kanssa luutnantti Hagmari, teltalle. Sinne
saavuttua hän ottijohtavan roo-

lin ja hihkaisi luutnantin teltan
aukosta:

Olisiko vankeja tarvis?
-Uskomattomasta
ilmoituksesta hämmentynyt Hagman köm-

pi ulos teltastaan.
aseet?
- Missäs
Tuolla, sanoi muuan vihollisista ja viittasi metsään.

Käykääpä hakemassal
-Miehet
tekivät työtä käskettyä.

Telttaansa palanneet sisaret

eivät aivan heti saaneet

unen

päästä kiinni.
- Ei taida kaltaistaan päivää
sodassa tavata, he päättelivät.
Rauha Puroma puhuu Uhtuan
Jyvålahden sotllaskodin
avajaisissa kesållå 194i!, vas.
selin majuri Haahti,
k€nraalimaiuri Fag€rnås ia
evorsti Pöyhönen

Ih*,,

J

*§@FfrM§re@
tilanteista huolimatta pitkien sotavuosien aikana Murtovaaran
uhrien lisäksi Viitosen sisarista
kaatui vain yksi, Aino Kercinen

Ala-Kurtissa, muistaa Rauha
Puroma.
Keränen kaatui

-

kranaatin iskemiiän ja toinen sisar Anni Nyman haavoittui.

DIETLTN MTEHILTÄ
SEKOSIVAT
KONSEPTIT
Kenraali Hjalmar Siilasvuo oli
surullisen tapahtuman johdosta
kovin pahoillaan. Kuultuaan
Rauha Puroman olevan palaamassa rintamakäynniltä Ouluun
hän tarjosi tälle kyydin kenraa-

lieversti Dietlin lentokoneessa,

joka oli lähetetty

hakemaan

hänet puhutteluun Rovaniemelle
sitä eivät ainakaan parti-

-

As€veliel pystyttivåt Murtovaaran tuhon vuosipåivänå 5.7. 1943 paikalle vaatimattoman muisiomerkln

Kenraali pyysi rouva Pure

PARTISMNIT

Divisioona J:n äskeisen lopettamisen yhteydessä oli luovutta-

TSKEVÄT
Jos oli vaaranalainen Röhön tie,
kuten Kananaisista lähtevää
uraa nimitettiin, niin osoittautui

ajoin vaaralliseksi myös Kuusamon

ja

Suomussalmen raja-

maita halkova Uhtualle

vievä

urakin. Sen varsilla täanivat par-

tisaanipartiot röyhkeästi kotiSuomen alueenkin tienposkilla.

Viidentenä heinäkuuta

saanit ahdistelisi.

1942

nut rintamavastuun eversti Puromalle.
Odotellessaan saapuvia olivat
Palojärvi ja Puromat lounastaneet yhdessä. Tunnelma oli kotoisa.
Sitten kilahti eversti Puroman
puhelin. Tuli surullinen ilmoitus,
että saapuvat vieraat olvatjoutuneet onnettomuuteen ja haa-

kohtasi tuho Kuusamon Murto.
vaarassa, ei kovinkaan kaukana
valtakunnan viitostieltä.
Tuona päivänä lähtivät henkilöautolla Uhtualta Kiestinkiin

voittuneet.
Lähes heti perään saapui uusi
ilmoitus karmeine totuuksineen:
autollinen väkeä on tuhoutunut

Sotilaskotiliiton puheenjohtaja

Kaatuneiden nimet mainittiin.
Tyrmistys valtasi mielet.
Mitii oikeastaan oli tapahtu-

Toini Jönnes, S.Keskuselimen ta-

louspäällikkö Faini A/lechr ja
Kiestingissä yhteyssisarena toimiva Greta Palojdmi. Seurueeseen olisi kuulunut myös Rauha
Puroma, mutta kun hän oli tullut Kiestinkiin jo hiukkasta aikai-

semmin sovittiin tapaaminen
vasta perillä.
Eversti Albert Puroman sillolul,
komentaman Ryhmä Puroman

jänkäjääkäreiden alueella oli jo
valmistauduttu juhlatilaisuuteen, jonne mainitut johtosisaret
olivat luvanneet saapua. Kiestingissä oleili silloin vielä myös
kenraalimajuri Vöinö Palojdmi,
Greta Palojärven aviomies, joka

vihollistulessa Murtovaarassa.

nut?

Partisaanivaaran vuoksi oli
käsky liikkua yleensä vain suojatussa kolonnassa. Nytkin alkumatkasta ajoi sisarien kulkuneuvon edellä varmistusauto, mutta
kesän kuiwuden paahtamasta

tienpinnasta kohosi vankka pölypilvi, mikä oli rasitus perässä

ajaville. Sisarillakin oli autossaan tukalo olo.

Ja

hienoinen hoppukin oli

joutua Kiestinkiin.
Siksi matkalaiset kehottivat
kuljettajaa vastoin määräyksiä
ajamaan varmistusauton ohi

raittiimpaan ilmaan. Kuljettaja
totteli ja painoi kaasua. Moottori veti vilauksessa muun kolonnan keulille ja pitkälle ohi.
Mutta tien varrella odottivat

partisaanit. Tiheästi ammutut
luodit iskeytyivät autoon ja tekivät tehtävänsä.
Takaistuimella reunimmaisina istuneet sisaret Jännes ja Aflecht ehtivät hypätä ulos autosta
ja suojautua ojaan. Sinnekin iski
kuitenkin tappava luotisuihku.
Greta Palojärvi, kuljettaja ja tämän apumies jäivät hengettöminä istumaan paikoilleen. Sitten
auto syttyi tuleen ja tuho oli täydellinen.

Tapahtuman totesivat tien
varrella sijainneet varmistuspisteet. Ne hiilyttivät partioita vihollisten jäljille. Mutta riiuävän
etumatkansa turvin partisaanit
katosivat tavoittamatta omille

tialla.

Rouva Puroman mieleen on
jäänyt, että kenraali tunsi Lapin
maisemat hyvin. Matkan aikana
hän esitteli niitä ensikertalaiselle
lentiijälle.
Vilauksessa

oltii

Rovaniemen

kentällä.
Kohteliaana miehenä kenraali
Siilasvuo antoi Rauha Puromalle merkin laskeutua ensimmäisenä koneesta. Vastaanottajat,

Dietlin esikunnan yleisesikuntaupseerit, joutuivat aluksi ymmälleen, kun heidän yllätyksekseen maankamaralle astuikin
nainen, sotilaskotisisar, vaikka
he olivat valmistautuneet teke-

mään sääntöjen
ilmoituksen

miiäräämän
suomalaiselle

kenraalille.

Vain hetken konseptit olivat

teilleen.

Kaatuneet toimitettiin Jun-

tusrannan

man viereensä istumaan. Adjutantti ja vanhin poika luutnantti
Ensio Siilasvuo sai istua lat-

kenttäsairaalaan.

sekaisin. Sitten korkeiden upsee-

Apu ei enää ollut tarpeen.
Aavistuksensa omaisesti oli
rouva Aflecht lähtenyt kohta-

rien katseet alkoivat kirkastua,
kun maahan tömähti tanakkaan
tapaansa odotettu kenraali Sii
laswo, jota näytti kovasti huvit-

loaan kohti. Ennen låihtöiiän hän

tavan

järjesti paperinsa

ja

asiansa

staanottajienhämmin-

ki. Lie vaikka ilkikurisuuttaan

Oulussa kuntoon kuten ihminen,

hetken viivytellyt tuloaan.

joka tietää matkansa lopullisek-

Monin keinoin sujuivat sisarien matkat.
Hilja-sisko ei ollut pekkaa pa-

si.

-

Monista muista täpäristä

+
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hempi mitä lentämiseen tuli.

Hänen lomamatkansa alkoi
Tiiksjärveltä suomalaisen lentäjän ohjaamassa viholliselta vallatussa pommikoneessa. Toki
lentäjät ilman halki Hiljan kuljettivat, kun kerran hän silloin
hoiteli lentotukikohdan Tiiksjärven kanttiinia.

Tottahan lentokyyti kelpasi
nopeakulkuisena

ja

erikoislaa-

tuisena kokemuksena, vaikka
toiset sisaret sanoivatkin Hiljalle:

- Kuinka sinä uskallat?
näläisellä koneella!

Ve-

Onhan siinä suomalainen

ohjaaja, vastasi puhuteltu ja
nousi koneeseen päästen turvallisesti Varkauteen.

verhotkin ikkunainpieliin.

Ja

lyhyen kesän valoon syttyi korpikotienkin ikkunoille ja pihapiiriin aitojen kukkien hehku.
Suuriksi pyhiksi ja merkkipäiviksi loihtiutuivat esiin sisarien

valmistamina erikoissomisteet.
Sydäntalveen sattuva joulunaika toi koteihin somisteiksi mm.
paperiset tulppaanit, päsiäisjuhla taas omansa. Tällaisten te-

Uhtuan "Messuhalli" edusti rintama-arkkitehtuurin kårk6å nlln ulkoa

koon sisaria varta vasten koulutettiin Järvenpään kotitalousopistossa, jossa Viitosesta kävivät
kurssia Annikki Jokela ja Hilja
Pirilä. He puolestaan veivät oppimansa taidot alueen eri kotien
sisarille.
päivänä, suomalaisten kenttäkotien arvokkaimpana koristeena

Viitosen kodit olivat suosittuja.
Menestyksen perusmittana oli ilmeisesti se tosiasia, että tavaraa
oli tarjolla tavallista enemmän.
Rauha Puroma langettaa tästä
kauniin kiitoksensa PohjoisSuomen tukkukauppiaille.

Husakin Torniossa hanknaapurista, Ruot-

oli sisarien mutkaton ystävällisyys kaikkia kävijöitä kohtaan.
Muuan jänkäjiiäkiiri onkin sodan jälkeen tunnustanut Hilkka
Salmiolle:

-

Oli niin mukavaa, kun

te

sisaret olitte samanlaisia meille
kaikille sodan aikana.

ULJAIMMAT KODIT

Tiiksrårven tytöt R€a Lindholm Ja B€rtta Måättå emånnöivåt "lGrvenhovissa"

hollisylläkkö. Tätä kotia hoiteli alusta loppuun Jella Kekki,
jonka kolme l2.Prikaatin alueel-

la ennen sotaa sotilaskotityössä
ollutta sisarusta olivat niinikään

sista haluttua tavaraa nimen-

Uhtualla sijaitsivat

omaan Viitosta varten.
Näitten hyvien tekojen kautta
esimerkiksi Rukajärven suun-

Viitosen uljaimmat ja mittasuhteiltaankin mahtavat kenttäkodit. Niistä käytetyt nimetkin kertovat ulottuvuuksista: "Messu-

kenttätyössä mukana. Kun aurinko ei koskaan paistanut eikä

halli", "Jyvälinna" jne.
Ensin mainitun keittiön eri-

kanaan hänelle vaihtoa aurin-

koisuutena mainittakoon ravintolahella, jonka joka sivulta pys-

paan paikkaan. Mutta Jella torjui tarjouksen:
Niin kauan olen tutussa
korsussani kuin omat pojat vahtaavat linjassa!

nan ainut sisarien kenttäkoti
Tiiksjärven lentokentällä oli
ylenmääräisesti kävijöiden suosiossa, muidenkin kuin lentä-

jien.

on tavaraa,
- Teillähän
noivat
kaukaakin tulleet.

sa-

Suosio kasvatti runsastaja no-

peakiertoista liikevaihtoa. Yksikköhinnat pidettiin kuitenkin

tyi

ilmeisesti

§psennyskasareita lieden

kannelle asettamaan. Misä lie
moinen Vienan maille raahattu.
Mutta oli siellä myös pataljoona- ja patteristokohtaisia koteja,
joiden nimiyhdisteissä mainit-

koisempaan

ja

raitisilmaisem-

-

Laajan Uhtuan lohkon lomalaiset kasaantuivat satamäärin

tiin "pirtti" ja "tupa". Ne viit-

sivät huomattavasti saksalaissotilaiden ostokset. Erittäin halut-

taavat vähemmän mahtaviin rakenteisiin. Aivan välittömässä

tuja heille olivat

linjatuntumassa Uhtualla tavat-

Hyrynsalmelle. Siellä oli rautatieyhteyden pääte ja liikennevälineen vaihto. Hyrynsalmen aseman sotilaskoti oli lomalaisille
tositarpeeseen. Päivästä päi-

tiin

vään, aamuvarhaisesta myöhäis-

lasinaukkoa, mutta kylliikin varustettuna kahdella uloskäynnillä
siltä varalta, jos sattuisi vi-

iltaan kävi kodin rappusilla katkoton kopina.
Sekä Hyrynsalmella että Uhtuan kenttäkodeissa oli makean
juomisen tarve valtava. Piti ihan
perustaa oma limonaaditehdas.

suomalaisten

taitavakätisten puukkomiesten
näpertämät puhdetyöt.
omien

Schwesterien ylläpitämät heikiiläiset kodit ulkonaisesti komeilivat aidoin silkkiverhoin ja lattian
peittiivin matoin, olivat suoma-

356

korsukotejakin: "KisKis",
"Kontula" ja "Korsula".
Viimemainittu oli täysin umpikorsu vailla olematontakaan

-

Keskuselinten liitoksessa Viitosen hoiviin tuli myös junasotilaskoti, liekö ollut ainoa Suo.
men rintamalla. Joensuun kautta Ouluun liikennöivässä sairasjunassa sisar
Pikkarainen

,{.

puuhasi potilaille virkistystä.

kuu kumottanut Jellan korsuun, ehdotti Rauha Puroma ai-

Liikevaihdon vilkkautta lisä-

alhaisina.

Vaikka saksalaisten

-

Mutta aina, arkisimpanakin

KORSUISSA TAI
KORPILINNOISSA,
SUOSIOTA RIITTI

ki -länsirajan

dit saamaan. Pöydän puupinnan

peitoksi levitettiin ajan ahdingossa paperiset liinat niin kuin

"ERIKOSERÄMAASSA
Äärimmäisellä Pohjan perällä,
"erikoiserämaaolosuhteissa",
kuten silloisen majun A. Pennasez oli tapana kutsua pataljoonansa taistelukiveliötii, hoitelivat toimiaan Viitosen neljä kotia: Ivalossa, Kolosjoella ja pari
Lutolla. Toki sielläkin, noin 60

peninkulman takana Oulusta
mitaten, piti ajoin pistäyyä.
Matka oli sujunut sadoin kilo-

metrein häiriöttä. Tavoitettiin
Kaunispään laki, josta aukeni
pohjoisiin laaja avaruus: maata

ja taivaan kantta.
Pian tavoiti katsovan silmä
muutakin: horisontista kiisi
matkalaisia kohti näölään pom-

mikoneiksi arvioitavia.

Kun koko päivän

istui
hengitti
kessunpölyn omalaatuista aro.

pakkausjakkaralla

ja

mia, oli illalla kuin humalassa,
hän muistelee.

KAUAS POHJOISEEN
kuoitu Ouluun, mutta siirtyivät
pian joukkonsa mukana Kemiin

Pennasen saatua tehtäväkseen
kaupungin teollisuuslaitosten
suojaamisen. Tilanteen kehityttyä sisaret pystyttivät kenttäko.
din kaikessa kiireessä Kemin

keskustaan Raikamon kenkäkaupan huoneistoon.

Lapin valtauksen

kuin sisåltåkin. Oli nåköå jos kokoaklnt

edistyessä

perustettiin uusia koteja.

Minkä maan miehet koneissaan halkoivat ilmanäärtä?

Viivasuorasti koneet tulivat
kohti, siiä ei voinut erehtyä.
tehtäisiin? kysäisi
- Mit?is
Rauha
Puroma kuorma-auton
kuljettajalta.

-

mä.

-

Ei niin mithän, vastasi täAjethan vaan. ..

Koneet lähestyivät uhkaavasti.

vin tapa hallita

ottamansa ja

Sieppijärvellä saatiin käyt-

maksamansa Tiesivät varmasti
vastanneensa ostamansa ja saaneensa vastaamansa. Tapansa

töön ainoa ehjäksi jäänyt asuinrakennus. Edessä oli kuitenkin
harmin paikka: uunit eivät vetäneet! Ei muuta kuin kamiina tuja
paan ja torvi ulos ikkunasta

kullakin.

repeåä?

Mutta ei revennyt
- jo erottuivat siivistä Saksan ristitja keltaiset tunnukset. Omia olivat!
Matka jatkui huoletta, kilometreistä ei toki ollut puutetta.
Perillä yövyttiin.
- Hyvää huomenta, toivotti
Pennasen komentopaikan väki
Hilja Pirilälle ja muille sisarille.
nukuitte?
- Miten
Erinomaisesti! Miten niin,
kyselivät sisaret.

-

Sitii vaan, kun yöllä

on

naapurin väkeä vieraillut Luttokönkään vastarannalla ja jäjistä

alu-

maudessa.
Useista seikoista johtuen sisaret joutuivat jälleen erittäin han-

kalaan urakkaan. Jatkosodan
tavararunsaus oli Lapin sodan
alettua jo mennytä. Korviketta,
niuhasti maustettua sekavilja-

Kautta Suomen saapui tätä

-

Lapin sodan kodit muodostuivat jatkuvasti pitenevän huoltoyhteyden varteen eräänlaisiksi
kestikievareiksi, jotka soivat le-

tyksin. Siellä Viitonen sai toimiinsa runsaammin tilaa, josta
muodostui lopulta eräänlainen
välivarasto. Tämä Yli-Muonion
toimipaikka pysyi paikoillaan ja
toimi aina kesään l9l5 saakka.
Pohjoisin kenttäkoti !ässä se
dassa palveli aikansa Karesu-

Kessua, kessua!

ryhtyivät seuraavan

majapaikkaan, telttaan.

maksuista lienee ollut heille

keskuselimet
lakkautettiin kenttäarmeijan ko

-

Myönnettävä on tunnustuksena sekin, että lujaa on ollut myös
suomalainen naissuku, joka on

jänkämaita polkenut

ja

vaivaa

niihnyt. Ja selvästi saattaa havai
ta, mikä mahtava voima vapaaehtoisuus onkaan ja miten mittaviin tuloksiin vie tinkimättömän
sydämen tahto täyttää velvollisuutensa. Vuosien vieriessä sotaajan sisarien työn arvo ja merki-

tys kiitollisissa mielissä kasvaa

ja kirkastuu. tr

vain käytiin, kunnes tämäkin

sa:

ihanuus, ainoa kylåissään, paloi.

-

ostopuu- kauksia. Työssä oli mukana
haan. Tällainen "kirjanpito" ajoittain"komentajakin",Rau-

sel-

makkaasti esille divisioonan alu-

nuksessa, tallissa. Ei ollut tila
varsin laaja: kolme meträ kanttiinsa eli reilusti yhdeksän nelici
tä lattia-alaa. Mutta kauppaa

Mikäpä siinä muu auttoi kuin
siirtää sisarien puuhat jäleen jatkosodan alkuvaiheen tuttuun

kuhe

koontuessa Rovaniemellä ehdotti muuan jänkäjääkäri kirjoittajalle, että pitäisi tuoda voi-

\rannossa. Sekin sai tilansa aino.
assa tuhoutumattomassa raken-

paljon!
kodissa. Erikois- kessua
ta oli heidän tapansa maksaa
Ahkerat sormet täyttivät Oukin ostos erikseen ennen kuin
lussa päivät pitkät myyntipak-

Suoni§liin

kotikeskuselimen asiakkaiden
eli 6.Divisioonan aseveljien ke

muutamanlaiset.

niin toimittiin taas.

Lisää

een

Kesällä 1983 entisten S.Sotilas-

uran kehnous syyssateiden pieksemin pinnoin ja saksalaisten hävitystöiden hankaluuksin. Matkanteon tunteja ei käynyt laskejotenminen
- hyvä kun pääsi
kin määräänsä. Totisesti ruokapaikat olivat tarpeellisia!
Suomalaisten ripeän saarrostustoimen johdosta Yli-Muo.
nion §lä säästyi vähäisin hävi-

silmiltii kiveliön helmaan.
katuksi, kun kenttäkodit katHilja Pirilän muistiin ovatjää- keamattomasti huusivat pulaankäynnit ostoksilla Pennasen

MYöHÄSWNEET KII.
TOKSET

laisten poistamiseksi Suomesta.
Lankesi luonnostaan, että Viitosenkin sota jatkui, sillä sotilaskotien palveluja kaivattiin mo'
nessa mielessä sen syksyn har-

aseveljeä

ensimmäisen ja ainoan kerran, herkkua vaunukuormin Ouluun
kun suomalainen partio ponkai- Viitosen varistoon. Sisarille tuli
si ladulleen ja katosi katsovien jatkuva hoppu saada kessua pa-

neet erityisesti siviilikolttien

tuhannen

- Justiin! Vaan älähän veikkonen huoli, valmistelussa ovat

uusi sota saksalaista

vasti.

näki

parin

nuorukaisen Taisteluosasto Puromaksi.

kat mitattiin sadoin kilometrein.
Kulkijoiden rasituksia lisäsi tie-

aselepoon,

mutta nurkan takana odotti jo

moittivat huomenen toivotteliSilloin Rauha Puroma

vahvuudesta

von hetken ohikulkeville. Mat-

Jatkosota päättyi

jat.

partio on lähdössä jäljille, il-

hemmin kenttäkodein. Joukkokin oli huvennut divisioonien

Tietenkin oman maakunnan,
Lapin miesten joukot saivat tehtäväkseen ryhtyä toimiin saksa-

,,KESSUA KESSUAI"

pullaa, sakariinia, kessua
- siinäpä olivat päiiartikkelit lyhyesti kerrottuina. Ylivoimaiseksi
valta-artikkeliksi muodostui
kessu, jonka kauppa kävi valta-

päätellen ei ihan vähånkään.
Ovat nyt menneet, mutta oma

vielä jatkui, perustettiin rintamakotien johtoelimeksi Lapin
toimisto. Se siis jatkoi itse asiassa Viitosen tehtävää, mutta vä-

eella toimineiden naisten, varsinkin kenttäkotien sisarien ylivertaisista puuhista arvokkaat ja
lämpimät, vaikka pahasti my<i.
hässä olevat kiitokset. Tämän
kirjoittaja saattoi samoilta sijoilta mainita ehdottajalle:

vastaan.

Milloin maa

pui Rauha Puromakin johtamistyöstiiän.

Mutta kun Kåisivarressa sota

Osasto Pennasen kodit oli eva-

-

tiuttamisen myötä, Viitoeenkin
marraskuun alussa. Tällöin luo-

ha Puroma.

Sotilaskotien

Auta
Sotainvalidien
syyskeräystä

he auttoivat
isänmaatamme!

-
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-lehti

Syvärillä

Veikko

Airola on unohtanut mainita,
että puna-armeija hävitti
1944 vähin äänin eivätkä tu-

tai

rakennusta.

-I1

tr

o

D

ormenkärjen tukikohdasta
on tullut jatkuvasti juttua.

JR 48:n l3.K:n

veteraani
Tamperelta on lähettiinyt ohei-

too, etfå venäläiset ovat otta-

neet paikalta soraa, joten hiekkaharjusta on vain puolet jåiljellä. Rajajoen aseman puolella si-

kuitenkin koskematon.

Siellä

ovat osittain näkyvissä entiset
asemat ja pinnalle nostettuna
paikalla ollut teråskupu. Venäläisten asemat ovat kokonaan
hävinneet. Oheisessa kuvassa

eläinläkintiikapteeni, kirjailija

I

puhelin (90|8726831, palveli

Yrjö Kokko tiihystä periskoo'
Sormenkärjestä, ärimmiiisenä oi-

vuoden

kealla kirjoittaja.

oivo Hätönen, osoite Maauunintie 6, 01450 Yantaa 45,

l94l lopulla

neljän

kuukauden ajan Pölläkkälän
sotavankileirin vartijana Vuo.
salmen kylän Tonterin talossa
aivan Oravakydön rajalla. Porukan vetäjänä oli alikersantti
Kopperoinen (?) ja yhtenä vartiomiehenä Matti Rapo. Yempänä esimiehenä oli kapteeni
Haro. Hätönen tarvitsi todistuksen tuosta palvelusta. Kuka
muistaa?

3s8

Suorncn

:-

al

kaupungin syksyllä 1941. jainnut
Peukalon pesäke on
Suomalaiset läksivät sieltä
honneet ainuttakaan laitetta

§

rah+i

I

timiesten "sydäntä vihloi"
josta tukikohheidän saapuessaan Petros- sen piirroksen,
dan
sijainti
selviiiä
turisteille.
koihin kesäkuussa 1944: Aane
Hotakka
Liedosta
kerkaupunki oli raunioina. Ar-

tikkelin kirjoittaja

X,

t*{,,,,Nk

n.l kq ---------å

ab-'

I

20.6.M: "16 vapaaehtoista
sotamiestä aloitti joen ylityksen työntäen edessään lauttoja, joilla oli sotilaiksi puettuja nukkeja. Vihollinen tulitti ankarasti lauttoja ja paljasti täten tuliasemansa, jotka tykistömme tuhosi."
Sama lehti muistelee edelleen, kuinka sikäläisten leh-

+

loltte.L

kertoo, kuinka suomalaisia

harhautettiin

turri \"'..,,,?

pilla vihollisen puolelle

l,eo Tuominen Järvenpåiiistii
kertoo löytiineenstii låihimpiinä
merta olevasta vanhasta pote-

rosta tuulen esiin kaivaman
pääkallon, joka oli hyvin säilynyt, muun muassa isot ja vahvat hampaat paikoillaan. Muu-

ta

tuntomerkkiä ei löytynyt.
Vainaja oli ehkä hautautunut
pommin tai kranaatin äysosumasta.
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Jehti kerhävitfiijiilentiijä Nikolai
too "ruor,-Karjala

Repnikovista, josta

tuli kuoleman jiilkeen Neuvostoliiton
Sankari.

Nikolai ty<iskenteli

Petros-

koissa Onegan tehtaalla tflikaluseppänä. Vuonna 1936 hiin
liihti suorittamaan asepalvelusta ja valmistui lentäjäksi.
Vuonna l94l hän palveli

§-,;;fr;:1

NN

Is2.Hävittäjåirykmentissä laivueen komentajana. Marrasjoulukuun kiivaan teisteluvaiheen aikana l94l Repnikov
suoritti 5-7 taistelulentoa piii-

N.:§
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vässä.

Joulukuun 4. piiivtinä håinen

laivueensa hyökkiisi Karhumäen-Käppiiselåin tiellä ete-

nevä vihollisen kolonnaa

vas-

taan. Paluumatkalla Repnikov
havaitsi äkkiä seitsemiin vihollisen pommikonetta, jotka olivat menossa pommittamaan
Stalinin kanavaa. Tilanne oli
vaikea, koska niin patruunat

lalrrtra tarrrrr

kuin polttoainekin olivat jok-
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seenkin lopussa. Repnikov ohjasi koneensa päin pommitta-
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jien komentajan konetta, jolloin niin viholliskone kuin 29
vuotias hävittiijäohjaajakin tuhoutuivat. Nähtyän komenta-

jansa uroteon

hyökkåisivät

toisetkin ohjaajat vihollisen
kimppuun ja ampuivat alas
kaksi konetta.

Repnikovia kunnioitetaan
Itii-Karjalassa

ja

muuallakin

Neuvostoliitossa monin huo

mionosoituksin.
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aakko Ollila, vanha helsin-

kiliiinen yståvämme, on lfiettiinyt toimitukselle lentolehtisiä, muun muassa oheisen kuuan Otto Ville Kuusisen Suur-

Suomesta. Talvisodan alussa
jaetun lentolehtisen teksti kertoo muun muassa, etä "Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Hallituksen viilillä
solmitun sopimuksen perusteel-

la Suomen maa-alue laajenee
huomattavasti".
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Törmåinen Helsin-

",0*
gisä ihmettelee,
miksi ei ennen
talvisotaa toimineille KeskiSuomen

ja

Tampereen Ryk-

menteille ole märätty perinnejoukko-osastoa.

Asia kuuluu Päesikunnan
komentoosastolle. Asianomai-

o
M"rti Hietikko Orismalasta kodaa virheen Tauno Jo
kimäen ämåin vuoden kesäkuun lehdesyå olleessa jutussa
"Syväriltäkin oli liihdetävä".
Vapunaamun paukusta ei sel-

set veteraanit voinevat kåiiintyä

vitty yhdellä vangilla, vaan hei-

sen puoleen.

tä menetettiin kuusi.
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