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Perustuuko volto
tietömöttömyyteen?
Sattui aikoinaan silmiin
Norjan ja Ruotsin tele-
visioiden yhteisohjelma
siitä, mitä Yhdysvalto-
jen ja Neuvostoliiton
kansalaiset tietävät toi-
sistaan. Tulos oli ma-
sentava, tekisi mieli sa-
noa lohduton.

Venäläiset haastatel-
tavat toistelivat muun
muassa seuraavia väit-
teitä: "Amerikkalaisilla
ei ole mitään oikeuksia.
He näkevät nälkää.
Järjestelmä on kurja.
Hallitus, jonka pääteh-
tävänä on valmistella
sotaa, sortaa häikäile-
mättömästi kansaa.
Kansa pidetään vaiti
pakkokeinoin."

Amerikkalaisten tie-
tomäärä ei ollut paljoa-

Puna-armcllaleancn i. icnkkl ovrt
kohdlnnect Elben Ylrrclla
Torgeut.a 25.4.1945

kaan parempi: "Neu-
vostoliittolaisilla ei ole
minkäänlaisia ihmisoi-
keuksia. Me ruokimme
heidät - ilman meitä he
kuolisivat nälkään.
Neuvostoliitto tavoitte-
lee maailmanvaltaa."

Molemmilla puolilla
oli kuitenkin henkilöitä,
jotka olivat sitä mieltä,
että toisenkin suurval-
lan kansalaiset ovat ai-
van tavallisia kunnon
ihmisiä - "sellaisia kuin
mekin". Merkittävää
oli näiden kannanotte
jen perustuminen sii-
hen, että haastateltavat
olivat todella tavanneet
vastapuolen kansalaisia.
Mieleen jäi venäläinen
sotaveteraani, joka ker-
toi tutustuneensa ame-
rikkalaisiin Elbellä
vuonna 1945 ja toden-
neensa jenkit hyvää tar-

koittaviksi kunnon ih-
misiksi.

Kielteiset mielipiteet
perustuivat jär§rttäväl-
lä tavalla maan viralli-
seen propagandaan.
Asia tuli korostetusti
esille Neuvostoliiton
osalta, missä vapaata
tiedottamista ei sallita-
kaan. Vääristyneet
asenteet tukevat kau-
nan ja epäluulon poli-
tiikkaa, sodan pelkoa ja
mieletöntä kilpavarus-
telua.

Suurvaltojen väliset
huipputason neuvotte-
lut ovat tietenkin tär-
keita tilaisuuksia. Vielä
tärkeämpää olisi kui-
tenkin saada asenteiden
pohjavirrat ohjatuksi
toisten maiden kansa-
laisten tuntemiseen, ar-
vostamiseen ja hyväksy-
miseen. Kansojen asen-
teet pakottaisivat halli-
tukset vähitellen järjel-
lisempään ulkopolitiik-
kaan.

Asenteita voidaan
muuttaa vain lisäämäl-
lä tietoa. Trihän tähtää-
viä keinoja ovat tiedot-
tamisen vapaus, mat-
kustusvapaus, tavallis-
ten ihmisten tapaamis-
yhteydet - nuorisovaih-
to, yhteiset leirit, per-
heiden keskeiset yhtei-
set lomat.

Siinä on ala, jolla
riittaisi työtä niin rau-
hanliikkeille, rauhan-
tutkimukselle kuin
YK:n organisaatioille-
kin.
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Thlvisodan
Petsamossa oli
paljon venäläisiä ja
vähän suomalaisia.
Ylivoimaista
vihollista yritettiin
pitää kurissa
aktiivisella
partiotoiminnalla.
Vihollisen
selustassa sattui ja
tapahtui.

TOIVO HUITULA oli Lapin
metsätyömies, jonka ainoa
omaisuus oli saha ja kirves.
Maata oli sen verran kuin §n-
sien alle mahtui.

Tälvisodan slttyessä hän il-
moittautui vapaaehtoiseksi ja
otettiin mielihyvin vastaan. Pai-
kallistuntemuksen perusteella
hän joutui partiomieheksi Jää-
meren rantamille.

RANKKA RETKI
Eräs partiomatka on jäänyt eri-
koisesti mieleen. Näin muistelee
Toivo Huitula:
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"Olimme viisimiehisenä par-
tiona lähteneet liikkeelle tuho
taksemme vihollisen varastoja
kaukana sen selustassa. Hiih-
dimme kohdettamme kohti jo
nomuodostelmassa. Kärjessä
hiihti partiota johtava aliker-
santti.

Olimme juuri lasketelleet
erään tunturin rinnetlä loivaan
notkelmaan ja nousimme vauh-
din ansiosta vastapäistä rinnetlä
ylös, kun tapahtui ihmeitä: Par-
tion johtaja katosi äkkiä nä§-
vistämme hänen alleen ilmesty-
neeseen isokokoiseen kuoppaan.
Mekään emme enää pystyneet
kuoppaa väistämään, vaan koh-
ta olimme kaikki yhtenä myl-
läkkiinä montussa, joka osoit-
tautui vihollisen partion majoi-
tuspoteroksi.

Oli meidän onnemme, etlä
tajusimme silmänräpäylsessä
tilanteen. Venäläinen partio oli
rakentanut kuopan lumeen syG
däkseen ja levätiikseen sen suo
jassa. Heidän onnettomuudek-
seen meidän latumme sattui
kulkemaan juuri tuon kuopan
yli ja sen katto sortui.

Vihollispartion vielä hamuil-
Iessa aseitaan me tartuimme
puukkoihimme, joita suomalai
nen sotilas aina kantaa muka-

t
,

naan. Nytkin nämä aseet pelas-

tivat meidän henkemme. Ah-
taassa kuopassa ei vihollinen
pystynyt aseillaan juuri min-
käänlaiseen vastarintaan. Tilan-
ne oli pelkistetty: joko he tai
me. Täistelu kesti kuopassa vain
pari minuuttia, kun viimeinen-
kin vihollinen oli vainaja.

Tärkistimme varusteemme ja
peitimme kuopan lumella. Vi-
hollissotilaat jäivät nukkumaan
ikuista unta jäiseen hautaansa.

Jälleen valmidaudula.n pertioon

vÄÄnÄ ase
Olimme hiihtäneet useita §m-
meniä kilometrejä kenenkään
meitä häiritsemättä, mutta hy-
vä onnemme loppui äkisti.

Eräässä notkelmassa vas-

taamme hiihti vihollispartio.
Jälleen meillä oli hyvää onnea
mukana: kärjessä hiihtiivä vi-
hollissotilas teki väärän ratkai
sun. Sen sijaan että olisi kiiyttii-
nyt kaulallaan roikkuvaa kone-
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pistmlia hän kahmaisi kiiteensä
l«äsikranaatin. Samalla kun hän
heitti me olimme jo lumessa ja
avasimme tulen kaikilla aseil-
lamme. Kranaatti rådähti pak-
sussa lumessa lähellämme, mut-
ta sillä ei näytUinyt olevan mi-
tään vaikutusta.

Lyhyen tulitaistelun jälkeen
nousimme lumesta voittajina ja
läksimme jälleen hiihtiimään
eteenpäin.

Hetken hiihdettyäni huoma-
sin veren tippuvan sukseni pääl-
le. Pysähdyin ja muut partion
miehet tulivat mycis tutkimaan
vammaani. Pieni sirpale viholli-
sen heittämästä kanaatista oli
osunut millin verran silmäni ylä-
puolelle. Onneksi se oli osunut
luuhun ja pysähtynyt siihen teh-
den vain pienen haavan. Jos se

olisi osunut millinkin alemmak-
si, olisi minun sotani ollut var-
masti sodittu. Se olisi ollut sil-
män menoa.

Tehtävän suoritettuamme
lähdimme kiireen vilkkaa pa-
luumatkalle. Vihollinen lähti
vahvan partion kanssa takaa-
ajoon. Jouduimme useamman-
kin kerran tulikosketukseen hei-
dän partionsa kanssa, mutta sel-
visimme aina ilman tappioita.

VAIKEA RATKAISU
Mutta sitten alkoi vaikeudet.

Vihollinen oli hälyttiinyt
kenttävartionsa ja näistii lähti
miehiä katkaisemaan tiemme

Onko Yihollin.n yM k!nm...?

etelän suuntaan. Mei&it pako
tettiin perääntymään kohti poh-
joista. VäliUä pysähdyimme tu-
littamaan seur.nvaa vihollista,
mutta pian meidän oli jälleen ir-
tauduttava ja väistyttiivä ylivoi-
maisen vihollisen tieltii.

Olimme aivan Norjan rajan
tuntumassa, kun huomasimme
patruunoiden olevan melkein lo
pussa. Suunnitelmanamme oli
ollut tunkeutua läpi vihollisen
saarrostusketjun aivan rajan
tuntumassa. Se edellytti kuiten-
kin huomattavaa taisteluval-
miutta eikii ollut mahdollista il-
man riittävää patruunamäärää.
Ilman patruunoita on turha so

tia.
Vihollinen lähestyi. Olimme

vaikean ratkaisun edessä: joko
sotavangiksi tai internoitavaksi
Norjaan.

Kumpikaan vaihtoehto ei
tuntunut miellytuiväl&i. Oli va-
littava kahdesta pahasta.

Vangiksi emme missään ta-
paukessa jäisi! Puolueettomaan
Norjaan meno merkitsi inter-
nointia - sota olisi mei&in koh-
daltamme sodittu. Se oli kuiten-
kin ilmeisesti ainoa ratkaisu.

Vihollinen lähestyi. Piiätth oli
tehtiivä äkkiä.

Ammuimme viimeiset pat-
ruunarlme ja hiihdimme yli

valtakunnan rajan Norjan puo
lelle.

Norjalaiset rajavartijat riisui-
vat meidät aseista ja veivät ha-
taraan vartiokoppiin. He ilmoit-
tivat kuulustelevan upseerin tu-
levan aamulla.

Saimme kahvia ja voileipiä,
mutta se ei saanut mielialaam-
me nousem:Bn. Muut taistele-
vat Suomen puolesta ja me is-
tua kökötiimme tiiällä!Ja saam-
me kai istua niin kauan kuin so
taa riituiä. Yön tunteina meille
kaikille muotoutui sama ajatus:
pois äältii omien luokse!Niinpä
me kolistelimme yöllä vartijan
hereille ja kun hän tuli katso
maan, mik'ä meillä oli hätänä,
iskimme hänet varovasti tajut-
tomaksi. Siirsimme miehen si-
sälle lämpimään, otimme
aseemme eteisestä ja menimme
ulos.

Tienoo oli hiljainen. Muut ra-
javartijat nukkuivat ja venäläi-
set saattajammekin olivat pois
tuneet. Hekin ilmeisesti uskoi-
vat meidän visiittimme Norjan
puolelle kestävän vähintään niin
kauan kuin sotakin.

Asetimme sulset jalkaamme
ja lähdimme varoen hiihtämåiän
yli rajan omien joukkojemme
luokse.

Norjan puolelta ei koskaan
tullut mit?iän raporttia tapahtu-
neesta. Koko maailman myötii-
tunto oli silloin Suomen puolel-
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Sodassa voi sattua melkein mitä vain.
Niin kuin nyt sekin, kun vihollinen
pommitti "Nautsin kaupungin"
ilmatorjuntaa. Vaikka oli siinä
torjujallakin naurussa pitelemistä!
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OLI tammikuun loppupuoli
vuonna 1940 Petsamon rinta-
malla. Komppaniamme oli ma-
joitettuna noin viisitoista kilo
metriä Höyhenjärveltä etelään.

Sain päivällä komppanian-
päälliköltä käs§n, että minun
oli ilmoittauduttava pataljoonan
komentopaikassa samana ilta-
na. Komentopaikkaan ei komp
paniasta ollut kuin siinä kuuti-
sen kilometriä, niin etten minä
mitään kiirettä pitänyt, mutta
illan alkaessa hämärtyä sonnus-
tauduin matkalle.

Oli niin, ettei minulla ollut oi-
keastaan minkäänlaista muuta
vakituista asetta kuin mitätön
pistooli. Sodan alussa olin ollut
pikakivääriampuja, mutta olin
sitten melko heti joutunut vaki-
tuiseki partiomieheki, joten
ase oli aina vaihdellut tarpeen
mukaan. Nyt lähtiessäni hiihtä-
mään menin varastolle ja sain
sieltä vanhan kiväärintorrakon
Ml9l - ei se häävi ollut, mutta
reikähän tuossa oli ja lukot toi-
mi. Eräästä laatikosta kahmai-
sin vielä taskuihini muutaman
kammallisen patruunoita, joi-
den joukossa näytti olevan pari
kammallista valojuoviakin.

Maanteitsekin olisi kyllä
päässyt komentopaikkaan, mut-
ta matka olisi ollut miltei puolta
pitempi. Läkin oikaisemaan
suoraan umpista.

Oli hyvänlainen pakkanen -
niinkuin sinä talvena aina oli.
Nytkin taisi olla kolmisen§m-

b

mentä astetta, joten pitelin hy-
vää vauhtia pysyäkseni lämpi-
mänä.

Olin hiihtänyt jo reilusti yli
puolet matkasta ja saapunut
eräälle laajalle suolle, kun ete-
lästä, suoraan edestäpäin alkoi

$ulua lentokoneen pauhinaa.
Aänestä päätellen sieltä oli tu-
lossa pommikoneita. Ei mennyt-
kään monta minuuttia, kun nä-
kyviin tuli kolme konetta - niilä
talvisodassa niin tuttuja häkky-
röitä, jotka lensivät kuin varik-
set.

,,BERHANAM

VARIKSE!''
Koneet tulivat lähemmäs. Ne
lensivät aika matalalla, ehkä sii-
nä tuhannen metrin korkeudel-
la.

Innostuin yrittämään ilmator-
juntaa! Liekö ollut vain pelkk'ää
poikamaisuutta - halutti nähdä,
miten nuo valojuovat oikein kii-
tävät taivaalla hämärtyvässä il-
lassa.

Nykiiisin siis kiväärintorra-
kon selästäni, syötin sen kitaan
kammallisen valojuovia ja am-
muin nopeassa tahdissa kaikki
§mmenen valojuovaluotiani
kohti koneita.

Valojuovat kiitivät niin mu-
kavasti taivaalle ja nä§ivät ta-
vattoman selvästi - en olisi us-
konutkaan niitten näin kirkkaal-
la ilmalla niin selvästi erottu-
van. Olihan nyt §11ä jo melko
pimeä.

Ammuttuani olin hYvin tYY-

tyväinen itseeni. Heristin vielä
kivääriäni niiden perään ja hih-
kaisin Nortamoa lainaten:

- Dämmöisii baukkui däält
anneda, de berhanam varikse!

Läksin tyytyväisenä hiihtele-
mään edelleen.

Mutta sitten tapahtui jotakin
kummallista: koneiden ääni
muuttui.

Käännyin katsomaan.
Mitä - mitä hittoa? Ne ovat

tulossa takaisin!
En ollut uskoa silmiäni 'mi-

tä ne nlt täältä autiolta suolta
hakevat?

Asia selvisi pian. Tyytyväi-
syyteni loppui siihen. Aloin aa-

vistella, mistä oli kyse.

Silmäilin lähestyviä koneita

Nåinköhån pitåari ryhtyä
ilmatoriunlaan . . .?

ja metsän reunaa. Sinne oli liian
pitkii matka. Paksussa lumessa
en millään ehtisi metsän suo
jaan ennen noiden variksen pi-
rulaisten tuloa - niitii kun ei lu-
mi haitannut.

Koneet lähestyivät nopeasti.
Pelkäsin pahinta. Seisoin neu-
vottomana paikallani, sillä ei ol-
lut käsillä mitään mihin olisin
pääni piilottanut.

Koneet lähestyivät edelleen.
Sitten niiden mahat aukenivat
aivan samaan aikaan ja alas al-
koi pudota tummia möyk§jä.

Kirosin, hyppäsin suksilta ja
työnnyin niin syvälle lumeen
kuin ehdin.

{t*wb.. .: :Iq*iä'
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Sitten alkoi pommeja tulla.
Niitä räsähteli joka puolella, rä-
jähdysten sekaan kuului kar-
meaa ulinaa.

Nyt tulee päälle - ulina oli
sen mallista! Voi hyvä Jumala
sentään.. .

Maankuori tärähti, sitten
tunsin lentäväni ilmaan. Jossa-

kin allani riijähti.
Muutenkin hämärä maailma

meni kokonaan mustaksi. Tlm-
tui kuin koko suo olisi kaatunut
päälleni. Tirnnustelin ympäris-
töäni ja tajusin olevani paksun
mutakerroksen alla.

MUTAKYLPY
TULIPA!O.
PAKKASESSA
Makasin kauan aivan hiljaa.
Riijähdyspaine oli ilmeisesti vie-
nyt hetkeksi tajun.

Vähitellen aloin tajuta asioi-
ta. Käsitin, ettii jos tässä vielä
hetken lepäilen, niin tähänjään.

Keräsin voimani ja aloin pon-
nistella ylös paksun mutakuoren
alta. Vaikka oli kova pakkanen,
oli suomuta aivan sulaa ja mär-
kiiä. Ylt s päiistyäni totesin ole-
vani likomärkä - yksin keskellä
suota tulipalopakkasessa!

Lentokoneet olivat onneksi
häipyneet sankarityönsä teh-
tyään.

Tärkastelin tilannetta. Tote-
sin pommin pudonneen parin-

§mmenen metrin päähän ma-
kuupaikastani. Jäyk*äsytyttei-

rr*

nen pommi oli läpäissyt hettei-
sen suon ohuen pintakerroksen
ja räjähtänyt vasta syvällä mu-
dassa, jolloin sirpalevaikutus jäi
olemattomaksi. Se oli pelasta-
nut minut. Jos pommit olisivat
räjähtäneet herkkinä kovalla
maalla ei minusta olisi ollut pal-
joakaan jäljellä.

Ei ollut kuitenkaan ollenkaan
varnaa, että nytkään selviäisin
täältä ihmisten ilmoille.

Yritin märillä kintaillani ha-
kata enintä nopeasti jäätyvää
kuraa pois päältiini. Se tarttui
vaatteisiin kuin liisteri! En voi-
nut sille juuri mitään.

Aloin tarkastella suksiani. Ne
olivat kaikeki onneki jääneet
oikein päin. Päällä oli vahva
kerros mutaa, mutta pohjat ma-
kasivat lunta vasten ja olivat
puhtaat. Suksien päältä sain
sentään kolautettua enimmät
kurat pois. Liiysin hetken kai-
veltuani myöskin sauvani. En
kuitenkaan voinut lähteä siitä
heti hiihtämään, sillä joka puo
lella oli vain kuraa - §mmeniä
metrejä kuraa!

Aloin kahlata syvässä kurai-
sessa lumessa kantaen sukia
kiisissäni. Kahlasin ja kirosin,
sillä kiväärin hihna oli jotensa-

kin sotkeutunut ja painoi kurk-
kuani. En voinut pysähtyä kor-
jaamaan hihnaa - ei ollut paik-
kaa mihin suksensa laskisi.

Muutenkin olin vihainen ke
ko pahuksen kiväärille! Ellei si-
tä rumahista olisi ollut, en olisi

---...:.- rä-'X,;' * a,.
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tällaiseen liemeen joutunut!
Pari§mmentä metriä kahlat-

tuani löysin sentään puhtaan
paikan ja sain laskettua sulseni
käsistäni. Huokasin helpotuk-
sesta. Se oli kuitenkin liian ai-
kaista, sillä todelliset vaikeudet
alkoivat vasta n).t.

EI TULLUT HIIHDOSTA
MlTÄÄN
Vaatteet olivat alkaneet jäätyä.
Pian olin kokonaan jääkuoren
sisällä. Ulompi vaatekerta ei
tahtonut taipua mihinkiiän -
asetakki, housut ja.mantteli oli-
vat kivikovia - kalisivatkin kuin
pelti.

Aluksi hiihto kiivi joten ku-
ten. Pääsin metsän reunaan.
Matkaa esikuntaan ei ollut enää
pitkästi, mutta vaatteet jäätyi-
vät yhä enemmän ja enemmän.

Ja sitten suket!
Tosin pohjat olivat puhtaat,

mutta pintaan oli jäänyt mär-
kää mutaa ja nyt siihen jäätyi
lunta kerros kerroksen päälle.
Sukset kiivivät raskaammiksi,
aina vain raskaammiksi. Yaat-
teet päälläni olivat kuin haarnis-
ka ja painoivat kuin lyijy. Kai-
ken kurjuuden lisälsi sauvojen
kuraisiin sompiin tarttui lunta
suuriksi paakuilsi - oli kuin oli-
si halkoja siinellyt!

Naullin "kaupunki", iota
Yihollinen talvirodan aikana
.nkar.rti pommitti ja ionka re
viimein vattari

paksussa lumessa.
Ja sitten kiivi ihmeellinen

tuuri: aivan äkkiarvaamatta pu-
dota humahdin tielle!

Olin osunut vahingossa hal-
kotielle, joka vei esikuntaan. Tie
oli siki kova, että siinä pystyi
hyvin kävelemään. Minun ei
tarvinnut ottaa edes sukia ja-
loistani, ne olivat päässeet irti
pudotessani tielle. Nyt nykiiisin
vain sukset kiirjistii kiisiini ja
aloin taapertaa.

Pian olinkin esikunnan tuntu-
massa. Joku pahus oli huoman-
nut tuloni ja hälyttiinyt koko

g esikunnan - pataljoonan komen-

§ tajatin katseli omituista taival-
ä lustani.

Kyllä nyt oli auttavia kiisiä ja
§selijöitä. Minusta ei ollut vas-
taajaki.

Yhdysupseerimme luutnantti
Ahola Åensi luokseni ja tiukkasi:

- Kuulimme ne jymäykset ja
töminän. Voitkos sinä selittää,
mistä ne johtuivat?

- Kunhan ensin saan tämän
jäisen mutapanssarin päälfii-
ni..., yritin vaivoin selittiiä
mutaisella suullani.

Luutnantti Ahola viittasi pari
miestä mukaansa ja minut vie-
tiin äkkiä saunaan. Siellä pojat
repivät puukkoa apunaan käyt-
täen kurapanssarin suikaleina
pois. Kun alempikin vaateker-
ros viimein irtosi ja sain vedet-
tyä ylleni kuivat kuteet, saatoin-
kin lähteä komentajan puheille.

Komentajamme, silloinen
kapteeni Pennarun l«äski istu-
maan, katseli pikkuisen huvittu-
neena olemustani ja pyysi selit-
tämään, mitä hittoa minä taas
olin touhunnut.

Yritin selvitellä tapahtunutta.
Komentaja ihmetteli.

- Täisitte tehdä oikein palve-
luksen punalentäjille, hän nau-
reskeli. - Huomenna va[naan
Moskovan radiossa luetaan taas
tiedote, että urheat lentäjät ovat
menestyksellisesti pommitta-
neet Nautsin kaupunkia.

Lopuksi luutnantti Ahola fi-
losofoi:

,&
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Esikuntaan ei kuitenkaan oli- - Muistapas toiste, että et
si enää pitkiisti, vajaa kilometri. mene härnäämään katonpaik-
Oli vain yritettiivä. kaajaa - se voi pudottaa vasa-

Jotenkin laahustin eteenpäin ran päähän! tr



KASKU KIERTÄÄ

ELÄIMELLISTÄ
Satakuntalaisessa kaupas.
sa jonottaa karjalaisemåin-
tä maitotilkkaansa, huo-
.maa kannunsa tiskin
takana ja huudahtaa:

- Tuo on miu!

- Miiä huomaa et tääl
kaupas on kissoi, naljailee
joku paikkakuntalainen.

- Ja mie huomaan jot
tääl on lampaitakkii!
napauttaa salamana karja-
laisemåintii.

NIITÄ RIITÄÄ
On käynnissä kiivas tor-
juntataistelu. Edesrä ole-
valle rykmentin komen-
topaikalle saepuu hyvin
pukeutunut nuori luut-
nantti ja ilmoittautuu:

- Hena eversti, luut-
nantti Kirjurinen divisi-
oonam esikunnasta. Esi-
kuntapiiiiltikkö käski
minut tiinne ottamaan
selvää, mitii vihollista on
vastassa ja lruinka pal-
jon.

- Siellä niitii on ja
paljon, muuta en tiedä,
tuhahtaa kiireinen ko-
mentaja.

Esikuntapiiiillikkö
kåiski myth tuoda vangin
kuulusteltavaksi. . .

Everctin mitta on
tiiynnä:

- Siellä niitii on -menkää ja hakekaa niin
monta kuin luulette tar-
vitsevanne! Viekiiä vaik-
kakaikki!

IIpo [*htinen, Kuusankoski

OTTO SCHULMAN

Unohtmeita soturcita
historian hämtuiistii

./
I ,,

Ernst Linder
Tällä kertaa on valokei-
lassa lähimenneisyyden
soturi.

Linder syntyl Pohjan
pitäjän Åminneforsin
kartanossa 25.4.1868.
Hänen äitinsä, omaa su-
kua Lavonius, muutti
pian Ruotsiin, jossa
Ernst varttui nuorukai-
seksi isäpuolensa suur-
lahjoittaja Oskar Ek-
manin holhouksessa.
Hän kehittyi taitavaksi
ratsastajaksi ja voitti kul-
tamitalin Pariisin olym-
pialaisissa vuonna 1924.
Upseerina hän palveli
Henkikaartin ratsuväes-
sä ja sotilasasiamiehenä
l,ontoossa ja Pariisissa.

Linder säilytti koko
elämänsä ajan Suomen
kansalaisuuden. Va-
paussodan syttyessä hän
erosi Ruotsin armeijasta

everstiluutnanttina ja kii-
ruhti Suomeen. Manner-
heim määriisi hänet Sa-
takunnan ryhmän ko-
mentajaksi. Tampereen
valtauksen jälkeen Man-
nerheim ylensi hänet ken-
raalimajuriksi. Vapaus-
sodan loppuaikana Lin-
der toimi Savon Ryhmän
komentajana ja sodan
jälkeen ratsuväen tarkas-
tajana. Mannerheimin
erotessa valtionhoitajan
paikalta 1919 myös Lin-
der erosi.

Ruotsissa ei annettu
arYoa Linderin sotakoke-
muksille. Eräåissä juhlas-
sa Suomen armeijan
kenraalimajurin asussa
esiintynyt Linder sijoitet-
tiin päivällispöytään vas-
ta everstien jälkeen.
Ruotsissa ovat arvojär-
jestysasiat aina olleet ko-

vin tärkeitä ja Linder kä-
veli ulos.

Vihdoin vuonna 1927
Linder merkittiin ken-
raalimajurina Ruotsin-
kin armeijan reservin
luetteloihin.

Talvisodan puhjettua
Linder tuli jälleen Suo-
meen ja toimi ruotsalai-
sen vapaajoukon sekä lo-
pulta koko Lapin Ryh-
män komentajana. Jat-
kosodassakin hän toimi
Suomessa.

Vuonna 1940 Linder,
joka oli Mannerheimin
hyvä ystävä, sai harvinai-
sen ratsuvåienkenraalin
arvon - Marskin lisäksi
ainoan itsenäisyyden ai-
kana myönnetyn. Hän
kuoli arvostettuna soti-
laana ja isänmaanystävä-
nä14.9.1943. tr
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AARNE SIMOLA

Thlvisodan
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ensrmmarnen
suurvoitto
saavutettiin
Tolvajärven
suunnalla.
Siihen vaikutti
huomattavasti
meikäläisten
tehokas
sissitoiminta, jonka
rajamiehet
parhaiten hallitsivat
kotiselkosillaan.
Rajavääpeli kertoo.

rajamiehetRantu ja Kangamiemi ja
kolmas rajasoturi Antti lkonen

haavoittui vaikeasti.
Kyliistä oli jäljellä vain kolme

rakennusta, navetta, sauna ja yksi-
näinen riihi. Komppaniamme I
Joukkue jä kyliiiin muun komp
panian jatkaessa l0 kilometrin
piiiissä olevalle Heinälammille.

Palvelin I Joukkueessa ryhmän-
johtajana. Joukkueenjohtajamme
viinrikki Mikko Salo teki mielesä-
ni järkeviin ratkaisun: hän jakoi va-
jaan joukkueen kahteen osaan,

vartio' ja partioosastoihin. Vii-
memainitun joukon vapaaehtoiset

majoitettiin riiheen ja toiset sau-

naan. Salo hoiteli itse partiomiehiä,
vartio-osaston piälikkönä oli yli-
kersantti Mikko Kiiski.

Partioiden vetiijiksi partioosas-
toon Salo miiiiriisi Kalle Kainkos-
ker ja minut.

Vihollinenkaan ei ollut toimet-
tomana. Vain muutama päivä oli
ehtinyt kulua komppanian pää-

osan lähdöstä Heinälammille, kun
kävi ilmi, että olimme saaneet mel-

Huoltotauko korven kätköoå

koisen naapurin: vihollinen oli
tuonut peräti sissipataljoonan Kivi-
järven kylään,joka oli noin l0 ki-
lometrin päiissä Vieksingistä

kaakkoon.
Vihollispataljoona

SA-kuva

saavuttuaan melkoisen aktiivisen
partioinnin ainakin Vieksinkiin
päin. Sen partiot olivat meikäläisiin

verrattuina erittäin vahvoja, yleen-

sä noin 40 miestä meikäläisten po-

rukoiden miesmäärän rajoittuessa
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VIEKSINGIN pieni eränna§lä
sijaitsi Tolvajärven - Ägaiarven
maantieltii vajaat._§mmenen ki-
lometriä eteliiiin, Agläjärvelä ete-

lä-lounaaseen. Ennen talvisotaa

§liissä oli puolisen tusinaa taloa.
Palvelin Erillisen Pataljoona

lO:n l.Komppaniassa. Itsenåiisyys-

påiivänä 1939 meidät suunnattiin
Tolvajärven suunnan oikealle si-

wstalle sissitehäviin. Aluksi toi-
mimme Juurikkajärven maastosta.

Partiointi oli rankkaa mutta tu-
loksellista. Niinpä esimerkiksi viin-
rikki Elias Salmelan partio hiihteli
kerran Aittojoelle saakka, yllätti
siellä tulilla olevan kymmenmiehi-
sen upseeriryhmän neuvottelussa,

tuhosi kokojoukonja palasi tappi-
oitta omalle puolelle. Saatu kartta-
ja muu materiaali selvitti pitkälle
vihollisen aikeita.

VIEKSINKI
VALLATAAN
Joulukuun puoliviilissä meidiit
suunnaitiin Vieksinkiin. Kyliiä
puhdistettaässa kaatuivat urheat
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"TehlåYämme on..,"

yleensä viiteen tai kuuteen. Viholli
sen aseistus ja varustus oli niin
ikään hyvä, muun muassa konetu-
liaseita oli runsaasti.

Vihollinen linnoitti vahvasti Ki-
vijärven kylän. Asemissu oli muun
muassa tomia mvöten maahan
kaivettuja panssarivaunuia. Sinne

ei ollut pienillä porukoilla mene-

mistä.
Vihollisen toiminnassa oli kui-

tenkin pari säännöllisesti toistuvaa
piirrettä. .iotka suuresti helpottivnt
meidän tyi)tämme: se partioi lähes
poikkeuksetta aina samaa reittiä ja
irtautui useinrmiten suhteellisen

helposti jouduttuaan tulitaisteluun.
Erään kerran tällainen vihollisen
ylivahva partio häädettiin pakoon
kahdella pistoolinlaukauksella!

VARMAN PÄÄLLE
Muuan partiomme palasi Korpi-
järv'en suunnalta tammikuun 14.

päivänä.

Sieltä kuului kerrassaan kum-
mia: Vieksinkiä kohti suuntautui
Kivijärveltä väkivahva porukka,
joka teki tietä .ja linnoitti asemia

tiensä varteen jättäen samalla jäl-
keensä vahvasti miehitettyjä tuki-
kohtia.

Seuraavana päivänä läksrmme
yhdessä joukkueenjohtajan ja

muutaman miehen kanssa tätä
touhua katsomaan. Ja sieltähän ne

tulivat! Asetuimme tuliasemiin ja
aloimme harventaa porukkaa.
Näkpy_vs oli h1vä ja ampumaetäi-
syys sopiva.

Teimme rarkkaa työtä cikä maa-
lien puutetta ollut! Vihollisen kä1t-
täytyminen oli peräti merkillistä:
mitään nopeaa liikettä tai muita
suo jautumistoimenpiteitä ei voinut
havaita alueilla, joihin tulemme
kohclistui ia joilla silloin tällöin
mies kuukahti hankeen. Sitten vi-
hollinenkin kuitenkin alkoi am-
muskella ja jopa konetuliasein,
mutta emme saaneet selvää, mihin
sen tuli suuntauiui - ei ainakaan
meille päin.

Vänrikki Salo hivuttautui luok-
seni ja sanoi:

- Tämähän on kamalaa teuras-
tusta - ei uskoisi koko touhun
olevan tottakaan... ,

Lopuksi palasimme Vieksinkiin.
Vihollinen jatkoi jokseenkin häiriy-
tymättä omia touhujaan ja lähestyi
tunti tunnilta majapaikkaamme.

Viidennentoista päivän iltana
alkoi tilanne näyttää melko synke-
ältä. Sitten saimme apuvoimia:

§
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toistakymmentä nuorta suojelus-

kuntapoikaa, jotka annettiin ke
mentooni. Samalla sain kdskyn te-

hostaa kylän puolustusta.

POJAT OVAT POIKIA
Tutustuin nopeasti poikiin. He oli-
vat noin 17 vuoden ikäisiä, monet

kotoisin Soanlahdelta. Johdattelin
pojat käskettyihin asemiin kylän
reunaan ja pian olivat nuorukaiset

lumipoteroissa. Sijoitin heitä kaksi

kuhunkin kuoppaan, jotta ensi

koetuksen pojista tuntuisi turvalli-
semmalta.

Tässä vaiheessa Salo antoi teh-
täväkseni varmistusladun hiihtä-
misen oikealle sivustalle. Karin-
koski rulisi siksi aikaa sijaisekseni

asemiin.
En pitän1t tilanteesta: olin juuri

sijoittanut täysin kokemattomat ja

kouluttamattomat pojat vaikeaan

tehtävään ja ny minun oli poistut-
tava. Käsky oli kuitenkin selvä ja
varmistuslatu tuli vedetyksi.

Palatessani oli jo aamuyö. Salo

oli sillä välin vetänyt nuorukaiset
asemista lepoon.

Sitten selvisi karmea totuus:
kaksi poikaa puuttui!

Otin Simo Happo.rcr mukaanija
läksimme mahdollisimman nopeas-

ti etsiskelemään poikia. Hiihtelin
edellä. Oli melko pimeä. Vahin-
gossa hiihdin poltetun talon rau-
nioon ja katkaisin sukseni. Otin
Happoselta suksen ja jatkoin yksin
matkaa jättäen Happosen odotte-
lemaan paluutani.

L'ähestyin metsän reunaa mah-
dollisimman äänettömästi. Noin
300 metrin piiiisä kuului kaivami-
sesta ja hakkaamisesta johtuvia
ääniä: vihollinen teki edelleen pon-
tevasti töitä.

Pii?isisinkö poikien poterolle
saakka? Meläkö nämä olisivat siel-
lä?

Pääsin huomaamatta metsän
reunaan kohtaan,josta erkani pol-
ku poikien poterolle. Nousin suk-
silta, kiänsin ne valmiiksi kotiin
päin ja lähdin hiipimän poteroa

kohti.
Äkkia atkoi kuulua voimakasta

kuorsausta! Siellä pojat vetelivät
unta kaikessa rauhassa toisiinsa
painautuneena kolmenkymmenen
asteen pakkasessa!

TIPALLA OLI!
Olin juuri ojentamassa kättäni he-

rättääkseni pojat kun kuulin liiket-
tä edessä olevalta suolta. Herätys
jäi suorittamatta.

Tehostin tähystyst?i ja kuulos-
tusta. Ei epäilystäkän: edessä

60-70 metrin piiiissä liikkui jokin
joukko suoraan kohti.

Edessä oli tiheä kuusirykelmä.
Ilmeisesti se sai joukon muutta-
maan hiukan suuntaa, jolloin pääsi

tarkkailemaan heilä sivulta.
Miehiä oli kolme. Tunnustelijoi-

tako? Tuleeko jäljessä muita? Tu-
levatko kohti? Heriiävätkö pojat
kesken kaiken, miten kokematto-
mat unenpöpperöiset nuorukaiset
reagoivat tilanteesecn?

Vihollinen suuntautui meisfä va-

sempaan olevaa tyhjää poteroa

kohti. Matkaa oli enä 30 metriä.

Miehet keskustelivat hiljaisella

äänellä.
Nostin varovasti viritetl.n aseeni.

Tuon puun kohdalle kun tulette,
on minun pakko ampua - muu-
ten meidän käy kalpaten. Ehkä eh-
tisin ainakin peliistyttiiä porukan
pois ja saisin pojat mukaani...

Partio lähti jälleen liikkeelle. Se

kaartoi nyt yhä enemmän vasem-

malle ja eääntyi vähitellen.
Tilanne oli ohi.
Herättelin pojat kuiskaten. Suu-

remmitta vaikeuksitta piiiisimme
majapaikkaan. tr

-

ff

11



RATSUVÄKIPRIKAAII OIi

talvella 1942 rantavarmistuk-
sessa Äänisen Suurniemellä.

Tämmi-helmikuun vaiheilla
sain illansuussa käs§n saapua
eskadroonan päällikön ratsu-
mestari lars Wreden puhutte-
luun.

Käs§ oli rämäkkä: oli vain
muutama tunti aikaa valmistau-
tua öiseen partiomatkaan yli
Aänisen - hiihtoratsain.

Piti kiirettä. Oli valmistetta-
va aseet toimintakuntoon ja tar-
kistettava hevosten hiihtoratsas-
tusvarusteet. Kello 20.00 piti jo
olla valmiina matkaan Äänisen
rantavallilla.

Muuta ei tlissä vaiheessa ker-
rottukaan.

HARVINAINEN
TEHTÄVÄ
Rantapöheikensä asia alkoi sel-
vitä. Oli muitakin lähtijöitii,
muun muassa tykki vetohevosi-
neen ja pioneerivänrikki miehi-
neen ja vehkeineen. Itse toimin
3./URR:n II Joukkueen johta-
jana.

Rannalla sain tarkan kiis§n.
Tehtiiväni oli suojata tykkiä,

joka vietiiisiin yli Aänisen ula-
pan Pigmatkan §län rantaan.
Siellä se tuhoaisi suora-ammun-

Uudet miinat
olivat sotavuosina

erittäin salaista
materiaalia.

Niitä ei saanut

Kirioittaia otympiaralru
Pallaksen aalularat

nalla bunkkereita, varastoja ja
majapaikkoja. Minun tehtäväni
oli suojata tykkiä ja sen miehis-
töä. Pioneerit räjäyttåiisivät am-
mqnnan jäljet nä§mättömiin.

Aänisen leveys oli tiillä koh-
dalla 17 kilometriä. Oli pidettii-
vä kiirettä, että takaisinkin eh-
dittäisiin ennen aamua.

Ryhmitin osaston siten, että
puolet joukkueesta tuli tykin
kummallekin puolelle. Varmis-
tukset asetettiin joka suuntaan.
Sitten vain matkaan!

Marssi sujui vaikeulsitta.
Puolen yön maissa saawimme

§län rantaan. Matkaa lienee
ollut parisensataa metriä, sillä
pimeiissäkin rakennukset ja
bunkkerit erottuivat selvästi.

Tykkiryhmä meni asemaan.
Valmistelut ammunnan aloitta-
miseksi alkoivat. Järjestin jouk-
kueeni puoliympyrään suojaa-
paan tykkiä.

Pian §liissä rytisi ja pauk-
kui. Tyktimiehet mättivät kra-
naatteja putkeen sen kun ehti-
vät. Ammunta päättyi yht i
äkisti kuin oli alkanutkin.

Pioneerien piti vänrikkinsä
johdolla räjäy'ttää ampumapaik-
ka taivaan tuuliin. Vihollinen pi-
ti jättää epätietoiseksi, mistä oi-
kein oli ollut §se. Jotenkin se

homma meni kuitenkin pieleen
ja jäi tekemättä - liekö kiirei-
nen lähtö hermostuttanut pio
neerit.

Ammunnan päätyttyä oli ni-
mitäin toimittava rivakasti. Ai-
kaa ei ollut hukattavissa - tyk-
kivaljakko vain kuntoon ja mat-
kaan! Vihollisesta ei kuulunut
mitään.

Paluumatka sujui hyvin vi
hollisen häiritsemättä.

Palattuamme kuulimme, että
miinoituksen jätt?iminen viholli-
sen tutkittavaksi olikin paha vir-

he - uudet jäämiinat olivat ni-
mittain salaisia. Arvelimme kui-
tenkin, etteivät vanjat niitä löy-
täisi, koska ne oli huolellisesti
naamioitu jään alle.

UUSI RETKI
Parin päivän kuluttua tuli uusi
kiis§ päällikön puheille. Hena
oli nyt pahalla päällä:

- Se hiton vänrikki jätti ne
miinat räjäyttämättä! Tiedät-
hän sinä, että ne ovat salaisia.
Ne on kiiytävä r{äyttämässä
sieltä pois!

Siinä sitä oltiin! Sama uudel-
leen!

Tällä kertaa sain mukaani
vain vänrikin ja yhden ryhmän.
Valmistelut eivät vieneet kauan
ja pian olimme taas rannassa ja
jäällä. Matka sujui hiihtoratsain
nopeasti ja mukavasti.

Mielessä pyöri koko ajan
päällikön kiis§n viimeinen lau-
SE:

- Muista, että ne miinat on
nyt tuhottava - olipa hinta mikä
tahansa!

Se oli kovaa tekstiä. Ymmär-
sin, että vihollinen oli hälytetty
ja ärsytetty ja olisi ny ilmeisesti
varuillaan - vastassa saattaisi
olla bunkkerien keskitetty tuli,
pirulliset jääkelkat ja vaikka mi-
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jättää vihollisen

tutkittaviksi.
Epäonnistuneen

räjäytystyön
jäljet oli
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korjattava.
Mutta uusi retki

samaan paikkaan
oli entistä

vaarallisempi.
Vihollinen oli nyt

varuillaan.
Äånieen ulappaa fUlvoian

eduetalla, mi!!ä venåläialen
eyskuointalaivalto tarttui iåihin
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tä. Nyt ei ehkä selvitttiisikiiän
yhtii helpolla kuin edellisellä
retkellämme...

Matka taittui kuitenkin hy-
vin. Suunnistus osui jälleen nap
piin ja ranta alkoi hiiämöttiiii
puolen yön maissa. Miinavaras-
to löytyi pienen etsiskelyn jäl-
keen ja vänrikki päiisi parante-
lemaan työtään.

Järjestin suojauksen, tiillä
kertaa aivan rannan tuntumaan.
Oli tärkeä, että miinat saatai-
siin varmasti tuhotuksi - tyG
rauha oli taattava.

Yö oli pimeä. Olin erehtynyt
ratsastamaan liian lähelle ran-
taa, aivan valtaisan bunkkerin
eteen. Tunsin sen hyvin entuu-
destaan - olin jopa ollut siellä si-
sälläkin edellisen joulukuun 9.

päivänä, jolloin iskimme §lään
koko eskadroonan voimin. Sil-
loin bunkkeri vallattiin taistel-
len.

Oliko se nyt miehitetty?
Bunkkeri oli uhkaavan näköi-

nen. Se oli rakennettu kuusikul-
maiseksi ja ampuma-aukkoja oli
viisi. Kaikilla aukoilla oli kiin-
teät konekiväärijalustat.

Uudenmaan Rrkuunarykmonlin
3.E!k!droon!n I Joukkuc, lok
o.elliltui kerrotullc
partiomaikalle

Mustat aukot tuijottivat mi-
nua vastaan. Onko siellä viholli-
nen konekiväärinsä takana vain
odottamassa sopivaa het-
keä...?

Maissa ei nä§nyt mitiiiin lii-
kettä. Hevoseni Pallas §llä ais-
ti jotakin, sillä sen korvat liik-
kuivat levottomasti ja piiä kiiiin-
tyili talojen suuntaan.

Jännitys kasvoi. Tirntui ole-
van vain ajan §symys milloin
rävähtiiä.

Aika kului hitaasti. Eikö se
vänrikki taaskaan saisi hom-
maansa hoidetuksi.. .? Kumpi
ehtisi ensin?

Sitten - valtava riijähdys
jäälä. Jiiätä ja vettä lensi il-
maan tonneittain. Siinä menivät
niin miinat kuin jäljetkin tai-
vaan tuuliin.

Nyt vain nopeasti etukäteen
määrätylle kokoontumispaikal-
le! Hevosetkin tuntuivat ym-
märlävän, että nyt oli kiire, ja
kotimatka sujui ennätysvauhdil-
la.

Tähystys totesi kolmen jää-
kelkan saapuvan räjäytyspaikal-
le, jota ne jäivät tutkimaan. Ne
eivät kuitenkaan lähteneet pe-
räämme - tiesivät jo, että tykis-
tömme oli vastarannalla tarkka-
na. tr
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Rantavarmistus
jäätyneen
Suomenlahden
äärellä Kronstadtin
mahtavien putkien
alla oli
erikoislaatuista
puuhaa.
Partiot ottivat
toisistaan mittaa
jäälakeudella.
Mutta joskus tuli
jään yli vieraitakin.

Teriioki oli syk3yllå vallatlu
talo talolta. Oaa rakennuksirta
iäi pystyyn



OLI UUDENVUODEN aat-
toilta. Vuosi l94l oli vaihtu-
massa ja hyökkiiysvaihe Karja-
lan kannaksella piiättynyt.

Konekiviiärikomppaniani
vahvistettuna 45 mm pst-tykki-
joukkueella oli miehittiinyt Suo
menlahden rantaa Terijoen koh-
dalta.

Olin kutsunut joukkueenjoh-
tajat iltaa viettiimään komento
paikalle, joka sijaitsi eriiän oma-
kotitalon yläkerrassa.

Leppoisan tunnelman katkai-
si äkkiä valtava räjähdys. Ikku-
nat lensivät sirpaleina ympäril-
lämme. Kenttiipuhelin liiteli il-
massa ja päätyi ikkunasta pihal-
le.

Valtavat sirpaleet repivät ta-
lon hajalle. Vain vaivoin selvi-
simme yläkerrasta vdiintyneitä
portaita pitkin alakertaan. Kui-
tenkaan kukaan talossa olijoista
ei edes haavoittunut.

KRONSTADT AMPUU
Retusaaren raskaat l2-tuumai-
set muistuttivat terijokelaisia
kuolevaisuudesta. Pihaamme oli
osunut ylsi raskas kranaatti.
Jatkuva tulitus pyyhki rantavii-
vaa.

Asemat miehitettiin. Itse kii-
rehdin pesäkkeelle, josta j?iämii-
nakentän voi tarpeen vaatiessa
räjäytti^ä. Meren jiiähän oli
asennettuna kahteen riviin arsa-
kentät, jotka sähkiisytytyksellä
voitiin laukaista asemista.

Seisoimme konekiviiäripesäk-
keessä ja tuijotimme säkkipi-
meälle merelle. Sieltti kaukaa
välähtelivät patterien Shantzin
ja Krasnoarmeiskin I 2-tuumais-
ten.putkivalot.

Akkiä koimme omituisen
tunnelman.

Kirkas valoilmiö ilmestyi
jäälle. Siinä oli tulossa monen-
laista sotakalustoa: hyökkiiys-
vaunuja, tykkejä, miehiä. Sa-
massa koko pesäke heilahteli ja
maa vapisi.

Hetkeen ei tajunnut tapahtu-
maa. Mutta sitten välähti ajatus
kirkkaaksi: raskas ammus oli
osunut lähes kilometrin pitui-
seen arsakenttään ja räjäyttiinyt
sen. Riijähdyksen nostattamat
jäälohkareet muotoili mielikuvi-
tus hyökkiiysosastolsi.

Toistasataa raskasta kanaat-
tia sai Terijoki oeakseen tuona
uudenvuodenyönä. Täppioita

Eräänä aamuna soitti päivät?i-
hystyspaikka, että jäällä näkyy
jotakin liikettii.

Lähdin heti pesäkkeelle. Po
jat kertoivat, ettii ahtojiiävyG
hykkeessä nä§i merkillistii lii.
kett?i.

Tarkensin kiikarin noin 4-5
km päässä olevaan jäämuodos-

tumaan. Kotvan tiihystyksen
jälkeen ilmestyi jäätelin päälle
tumma tiiplä. Se liikkui sivut-
tain. Sen täytyi olla mies!

Käskin jatkaa tiihystystii ja
merkitsemään havaintokirjaan
mitä telikossa tapahtuisi.

Ei se niin yksinkertaista ollut-
kaan. Pataljoonan oli otettava
yhteys Rannikkoprikaatiin ja
saatava sieltii lupa.

Olin esitt?inyt pataljoonalle,
että itse johtaisin partiota. Kot-
van kuluttua tuli Rannikkopri-
kaatin esikunnasta kiis§ lähet-
tää kahden ryhmän vahvuinen
partio jäälle, mutta itse an saa-

nut lähteä partiota vetämiiän,
vaan tehävään tuli määrätä jo
ku sopivaksi katsomani upseeri.

Tämä upseeri oli vänrikki
Tuure Luomajokf, hyvä hiiht?ijä
ja ampuja. Aseistukseksi mää-

räsin pikakiväärin kummallekin
ryhmälle ja pystykorvat, sillä
jäällä ampumaetiiisyydet olisi-
vat liian pitkiit konepistooleille.
Olimme hyökkiiysvaiheen aika-
na hamstranneet komppanialle
monenlaista aseistusta, pienois-
heitintä myöten. Silloin tällöin
tarvittiin muitakin pyssyjä kuin
konekiväärejä Maxim 09.

Vielä sovimme Luomajoen
kanssa, että hän jakaisi osaston
kahtia lähestymisvaiheessa.
Ryhmät ketjussa harvoin välein
lähestyisivät ahtautumaa ja si-
vustat koettaisivat päästä ah-
tautuman Kronstadtin puolelle.
Vielä korostin moottorikelkka-
tähystystä, ettei yllätystii pääsisi
tapahtumaan.

PARTIO ISKEE
Niin alkoijono edetä meren jää-
tä. Reippaasti pojat hiihtivät.

Ei enää nä§nyt liikettii jää-
teleillä.

Jo jakautui hiihävä jono kah-
tia, levittäytyi harvaan ketjuun.

Ensimmäiset vaimeat lau-
kaukset kantautuivat rantavii-
valle. Pieninä pisteinä nä§ivät
hiihtäjät jäälakeudella. Kiikaril-
la voi seurata kuinka hiihtäjä
heittiiytyi makuuasentoon ja
ampui ja jatkoi taas hiih&imis-
tä.

Lääkintäelin ahkioineen oli
seurannut jäljempänä partiota.
Kaikesta päättäen sitä ei vielä
ollut tarvittu. -+

Karioittai. komentoryhmineen Teriioolla trlvolh 1942

joukoille ei tullut. Joku talo tu- Nopeasti otin yhteyden patal-
houtui. joonaan. Esitin arveluni, ett?i

jäällä olisi vihollisen partio. fuy-

lÄÄllÄ oN LTTKETTÄ i,',il::fi:.'*"ttää 
oman partion

"l{yt detlä on iotrinl"
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jatkanut rantaviivan tieduste-
lua.

Partiotoiminta vilkastui tal-
ven mittaan. Joku vihollispartio
pääsi aivan rannan tuntumaan
esteille saakka, josta se tulella
karkotettiin.

NAISVIERAS
Varhaisena aamuhetkenä soi
taas puhelin. Vartiopaikka il-
moitti:

- Kronstadtista tullut nainen.
Pidätimme hänet esteelfä.

Annoin kiireisen kiis§n tuoda
tyttö komentopaikalle. Venäjän-
kielen taitava sotamies Reil/u
kutsuttiin tulkiksi.

Vartiopaikan pojat toivatkin
jo vankinsa hiukan naureskel-
len. Ensimmäinen §symykseni
kehnosti puetulle, nuorehkolle
naiselle oli:

- Miten suomalaiset sotilaat
olivat kohdelleet teifä?

- Hyvin!
Nainen kertoi lähteneensä

Kronstadtista nälänhädän ja
muun kurjuuden ajamana. Hä-

nen miehensä oli kaatunut.
Lyhyt tarinointi päättyi kor-

vikkeen ja näkkileivän tarjoi-
luun.

Olin jo ilmoittanut vangista
pataljoonaan ja niin nainen hä-
visi meidän näköpiiristiimme.

Ihmettelin, miten hyvin hoi-
detut kiidet naisella oli. Ne e!
vät sopineet ollenkaan hänen
vaatetukseensa. Asiassa oli jota-
kin hämärää. ..

Ehkii kuukausi oli kulunut
näistä tapahtumista, kun komp
paniaan tuli tiedote tästä nais-
vangista: Hänet oli todettu up
seeriki, joka oli lähetetty suo
malaisille vankileireille mieli-
alaa ja voitontahtoa kohenta-
maan vankien keskuudessa!

Rannikkovarmistusvaihe
kohdaltamme päättyi keviiällä
ja komppania siirtyi Rajajoen
Rautatielohkolle parhaan kevät-
tulvan aikana. Täisteluhaudat
ja korsun lattiat lainehtivat ve-
destä ja liejusta. Rautatielohko
tulikin vuosien mittaan erittäin
tutulsi komppanialle. tr

oo.lolvellq 1942
Siwstat partiostamme eteni-

vät, keskusta pysyi paikoillaan
ja tulitti.

Tälvinen päivä alkoi hämär-
tyä. Yhä vaikeampi oli seurata
partion toimintaa.

Mutta sieltähän pojat jo hiih-
tivätkin maihin päin! Hidasta
oli tulo menovauhtiin verrattu-
na. Rantaviivalla Luomajoki il-
moitti:

- Vihollisen 12-miehinen par-
tio tuhottu, yksi vihollissotilas
pääsi vetäytymään Kronstadtin
suuntaan. Ei omia tappioita.

Hyvä suoritus! Sopivasti tuli
everstiluutnantti,Sonsaari kuu-
lemaan partion toiminnan.

Vihollispartion aseistuksena
oli ollut sideharsolla valkoiseksi
verhotut konepistoolit. Partiom-
me pystyi avaamaan tulen pika-
kivääreillä ja kiviiäreillä jo var-
sin kaukaa, konepistoolitulen ol-
lessa vielä tehotonta. Olivat va-
linneet aseet väärin.

Vihollispartio oli tuotu moot-
torikelkoilla Kronstadtista yön
aikana. Se olisi seuraavana yönä
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Vrnden 1978
tammi- ja
lulmiluun

nameroissa lertoi
I/JR 10:n mies
Niilo Janatmo

tunrutusta
Majewskin retlestii

Muurmannin
radalle

tammilstussa 1942.
Tiissö muistelee

samaa lavaa retl@ä
toisen muluru

olleen pataljooruA
Rajajiiiikiiri-

patoljoonn 6:n
soturi.

PALVELIN jatkosodassa Ra-
jajääkiiripataljoona 6:n
3.Komppaniassa. Oli hyökiitä
punnerrettu ja päädytty Ruka-
järven maisemiin.

Seurasi korsujen tekovaihe.
Pohjalaispoika kirosi, Viljo ma-
nasi ja Sulo oli muuten vain Pa-
halla tuulella joka aamu mon-
tun kaivuun lähdettäessä, mutta
Reino vain myhäili.

Tää vaihetta ei kestänyt
kaJan, sillä joku viisas oli suun-
nitellut meille melkoisen reiP
pailulenkin.

PtTKÄLLE
MATKALLE
Edellinen päivä oli ollut leuto
lumiräntäsateineen, mutta jo
aamuyön tunteina, jolloin läm-
mittelimme roskienpolttonuo
tioilla, kuun sirppi oli ottanut
paikkansa ja tähtiperhe vilkut-
teli lähtöä odottaville. Viimei-
setkin pataljoonan yksiköt olivat
saaneet vaihdon linjasta, joten
Muroleen Matin mvruset olivat
kaikki hänen käskettävinään ai-
na hevosmies Whtori Blome-
rukseen ja hänen ajokkiinsa
tamma Veeraan asti.
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ton johtamat majewskilaiset
etelään, kohti Sekehen asemaa.

MYÖHÄSTYTTIIN
JUNILTA
Pentti yritti vielä lässä vaihees-
sa hyräillä jotakin laulun pät-
kää, mutta huomasi itsekin pian
ajan ja paikan sopimattomiksi.

Pienen järven takaa vilklrui
valoja. Siellä oli vihollinen, tais-
telu oli edessä.

titt<ia tajatrti jostakin yksi-
näinen kiväärinlaukaus. Se pani
pumpun läpättimään varovai-
sen hiipimisen ja hiljaisuuden
keskellä.

- Vahingonlaukaus, kiersi sa-

na miehestä toiseen ketjussa. Se
vähän rauhoitti.

Kierrämme järven ja olemme
enä runsaan kiviiärin kanto
matkan päässä radasta, kun ete-
läisestii suunnasta alkaa kuulua
lähestyvän junan ääniä - puus-
kutusta ja äänekiistii kolinaa.
Vain hetki ja pimeydestii ilmes-
tyy kalsi eritt?iin heikosti valai-
sevaa valopistetlä.

- Juna!

- Siinä se nyt menee emme-
kii ehdi millään §ytiin, huokai-

r
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si Aarne, kuin olisi ensimmäisen
kerran junan nähnyt.

Totta tosiaan! Siinä se mennä
kolisteli pitkii tyhjien tavaravau-
nujen jono veturin peråissä. Tie-
tenkin se meni hakemaan sata-
masta Setä§amulin sinne toi-
mittamia sotatarvikkeita. Kova
kiire näytti olevankin.

Molemmat tapaukset yhdes-
sä saivat veren kiert'ämdiin nq
peammin ja sydämen jyskyttii-
mään. Jännitys kohosi monen-
teen potenssiin, sillä olimmehan
saawttamassa tavoitteemme,
jonka takia olimme taivaltaneet
tuon takanamme olevan ras-
kaan taipaleen. Edessämme oli
Muurmannin rata, jota moni
poika ei ole nähnyt ikipäivinä ei-
kä tule näkemäänkään.

Väsymyskin tuntui häviävän
sen tien.

- Pulinat pois ja mars mat-
kaan! oli joukkueenjohtajan
vänrikki Pettersonin ainoa tilan-
teeseen kuuluva komento.

Se tulikin arvokkaalla rin-
taäänellä. Eihän näk,ryissä ollut
mitään vaataa. Vasemmalla ole-
va joukkue tuntui heikoista iiä-
nistä påiätellen olevan myGkin
etenemässä.

Ratapenkka oli sillä kohtaa

-l}
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Heimo tatti ()lavi turole,
Raiaiääkåripetelioona 6:n
komentlia

Liihdettiin liikdrcelle. Porukat
kokoontuivat kovaa retkeä var-
ten, jota valmisteltiin kolme
vuorokautta.

Tässä vaiheessa joukkomme
kåisitti kaki tiiyttii pataljoonaa.
Melkoinen partio!

Joukkoa komensi tunnettu
persoonallisuus, majuri A. Ma-
jewski. Hänen omaa patalje
naansa komensi sijaisena majuri
laisto.

Lähdettiin hiihtämään, Lais-
ton pataljoona keulassa, me toi-
sessa portaassa. Edettiin äänet-
tömästi kiis§jen mukaan.

Kaikkina niinä neljänä vuoro
kautena, jonka etenemisemme
kesti siihen paikkaan, johon jä-
timme kaiken huoltomme, em-
me ampuneet laukaustakaan.
Vain kerran ylitimme melko
tuoreen vahvahkon suksenla-
dun, muttei sekään tuottanut
meille mitään harmeja.

Kahden pienen järven kan-
nakselle runsaan päivän marssin
päähän Uikujärvestii länteen,
ennakolta suunniteltuun paik-
kaan, jätimme kaiken kuormas-
ton.

Kasapanokset, kaikenlaiset
muut räjähdysaineet ja työkalut
ahkioihin ja pyöreäpäiset vetiiji-
nä alkoi viimeinen vaellus!

Kuormat olivat tosi raskaat!
Vedimme niit?i silmät tapilla
huppuroiden syvässä lumessa
vaarojen rinteitä ylös ja alas.
Oma rankka henkilökohtainen
varustus - §mmeniä kiloja! -
lisäsi ratkaisevasti rasitusta.
Hoitamattoman korpimaan
myrs§n kaatamat puut panivat
kärsivällisyyden monta kertaa
kovalle koetukelle.

Se päivä vielä vedettiin yh-
teistä suuntaa. Illan hämärtyes-
sä tapahtui jakautuminen: me
käännyimme pohjoiseen ja Lais-

EMIL LAPPALAINEN
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korkea ja luiska ihmeen jnkkii.
Sen piälle piiiiseminen tuotti
kuormatuille kameleille melkoi-
sia vaikeuksia. Suksetjalassa se

ei onnistunut alkuunkaan.
Ratakiskot olivat jykevä ka-

Iiiperia. Pitkiilti näkyi suoraa
molempiin suuntiin, jonne kiv
kojen kimallus häipyi mustaan
yöhön.

TUHOAMIS.
TEHTÄVÄ
Oli puoliyö.

Toisella puolen rataa avautui
aava Uikujärven selkii, jonka
pohjoinen rantapuseikko alkoi
kaartua samalta korkeudelta.

Varmistus siihen suuntaan,
heikko partio eteliiiin ja toiset
miiärättyyn tuhoamistehtiiviiän-
sal

Paukku toisensa jälkeen kis-
koliitoksissa teki teriiä. Puhelin-
pylviiiiseen kiinnitetty kasapa-
nos hajotti sen kuin riepunuken.
Yläosa jäi vain harmiksemme
kiikkumaan ulottumattoman
korkealle hyvinkin monilukuis
ten sormenvahvuisten kaapelien
varaan. Vasta useamman pyl-
våiän räjäyttiimisen jälkeen pä-
simme lankoihin kiisilsi. Kupari
katke.si vaivoin tavallisten lan-
kasalaien leukojen väli§ä an-
taen oman muutensa öiseen
konserttiin.

Uihetetty partio palasi tyhjin
toimin takaisin - eivät olleet
saaneet yhteyttii omiin eikii kos-
ketusta viholliseen.

Lisiäntyvät tulipalojen loi-
mut :kertoivat joukkojemme
käyneen tehtiviiänsä käsiksi.

Saan uuden partiokiis§n
kapteeni Setöliilttt tehtäväni on
edetä radan suunrusvr, kunnes
tapafi "paikkakuntalaisia".

- Selvä on herra kapteeni!
Etenemme harvassa jonossa

kaikki mahdollisuudet huomioi-
den. Runsaslukuisia kiskokasoja
oli radan varrella tuhkatiheiissä
mahdollisen ratarikon varalla.
Ne eivät olleetkaan kiiyntimme
jälkeen turhan takia siihen tuo
tuja.

Palavien talojen loimut valai-
sevat yhä selvemmin tienoon.
Kiiytiimme syntyneitii varjoja
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Muurmannln rata halkoo
komea.ti Karlalan le Kuohn
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Vami.tu. paikalleen P >
tdmeen

Kytä palaa rioien iäliiE

hyväksemme - ettei mei!ä huo
mattaisi. Faenneiden jälkiä nä-

§y lumessa, mutta emme me-
kään tapaa yhtään elävää sie-
lua.

Hiivimme hyvän näköyhtey-
den päähän lähimmiistii pala-
vasta rakennuksesta, joka iloi-
sesti räis§en lennättiiä liektejä
ja kipinöitii kohti sysimustaa
taivasta. Katselemme piilois-
tamme kotvan edessämme nä-
kyviiä murhenäytelmåiä.

Minkäänlaista liikettä ei näy.
Vierailijatkin olivat jo kauem-
pana tekemässä uusia koltto
siaan. Vain jäljet nä§ivät.

Ilmaan nousseet hävittiijät te-
kevät huimia kaarroksia pala-
vien talojen yllä. Nekin voivat
vain todeta tapahtuneen.

Palattuamme olikin annetut
tehtävät saatettu jokseenkin



päätökseen. Vielä joitakin räjäy-
tylsiä kuului kauempaa ja kis-
kojen kappaleet lensivät von-
kuen ilmassa.

rÄyrux KYLÄssÄ
Tilanne oli täysin hallussamme,
voitiin jopa sytyttiiä korvikenuo
tioitakin. Miesten keskuuteen
oli levinnyt tuotapikaa tieto, et-
tä pohjoispuolella oleva jouk-
kueemme on mennyt pienen
matkan päåissä olevaan radan-
vartijan asunt@n keittiimään
tsaikkojaan. Ei kestiinyt monta-
kaan hetkeä, kun he saivat mei-
dät joukkoonsa.

Kaksi huonetta kiisittiivä
mökki oli pian ukkoja niin täyn-
nä, että seinät pullistelivat. Tili
loimusi jo hellassa ja vesipakke-
ja oli sen päällys täynnä. Tälon
naiset kantoivat lisää vettti enti-
sen loppuessa.

Asukkeja oli talossa kolme
täysi-ikiiistti miestä, jotka poi-
kien hiukan ankarien koputus-
ten säi§ttiiminä olivat lymyn-
neet sän§jen alle, kolme tai
neljä naista ja lapsia aina vau-
vaiässä oleviin asti. Vanha hei-
lurikello näytti seinällä meidän
ajastamme tunnin edellä olevaa
aikaa.

Mökin nurkalla vartiossa ol-
lut mies oli kaatunut vartiopai-
kalleen radanvarteen alkaes-
saan ammuskella pistmlillaan.
Siitii johtuen naisten mielialat
olivat nyt murheelliset. Sifävas-
toin miehet eivät näyttäneet yh-
destä kaverista murhetta kanta-
van, vaan olivat hilpeitii poikia.
Lienevät kuuluneet rautatieläi-
siin, koska nuoresta iäsään huo
limatta eivät olleet rintamalla.

Sanailu oli niiden tuntien ai-
kana, jonka vierailimme heidän
kodissaan, erittiiin vivahderikas-

ta. Tälonväki, joka lienee ollut
heimokansaamme, todennäköi-
sesti ymmärsi meidän puheem-
me. Tämä kiivi ilmi, klunStrört
berg tarjcr;i eräälle Oskarin ko
koiselle pojalle vanikkaa ja to
kaisi:

- Syöhän poika älä murjota!

- Enkii syö! sanoi poika sel-
vällä suomen kielellä.

Enempiä verbaalisia ilmaisu-
ja emme heistä saaneet irti,
mutta ilmeistä voimme piiätellä
heidän ymmärläneen puheem-
me.

- Näkemiin, näkemiin! mor-
jestin kädestä pitäen talon
emäntää lähtiessämme. - Kun
kiiytte meillä päin, poiketkaa-
han talossa - kun tässä kerran
tutuksi tultiin.

Emäntåi ei sanonut mitään,
mutta hymyili ystiivällisesti.
Muutkin pojat hyvästelivät sit-
ten isäntäväen yhtii kohteliaasti.
Kaikki talossa olleet tulivat por-
taille vilkuttamaan lähtiessäm-
me jatkamaan matkaa.

KOVA KONMATKA
Paluumatkalle lähdimme päi
vänkoitossa. Taivas oli aivan
kirkas ja pakkaslukemat anka-
rat.

Ensimmäisten miesten läh-
tiessä aukaisemaan latua yli au-
keaman asteli samanaikaise.sti
useita §mmeniä miehiä kiisit-
tävä miesjoukko - roimasti vah-
vistettu topparoikka - pohjoises-
ta suunnasta pitkin rataa toden-
näköisesti pisämään sitii jälleen
kuntoon. Radan ei sopinut olla
pitempään ajokiellossa, sillä sitji
pitkin oli kuljettava huollon
myöskin Pietarin rintamalla ole-
ville joukoille, jotka niihin aikoi-
hin olivat melkoisessa pinteessä.

Miesjoukko ei näyttiinyt ole-
van ollenkaan aseistettu, joten
pienen neuvonpidon jälkeen kat-
soimme parhaaksi, ettemme
heidän suhteensa käy enempiin
toimiin. Paluu oli nyt kaildrein
tärkein.

Topparoikka pysähtyi meidät
nähtyään alkaen kovasti pälpät-
täen viittoilla meihin päin. Me
läksimme hiihEimään länteen ja
ukot ryhtyivät kai korjaamaan
ralaa.

Emme päässeet pitkiille, kun
erittäin suuresti vilkastunut len-
totoiminta alkoi pahoin häiritii
liikkeitämme. Missä suinkin jo

takin epäilyttävää huomasivat
ruuttasivat lentiijät konehvää-
reilliiän yhtii mittaa ja kaatoivat
niskaamme pommilastin toisen-
sa jälkeen. Irikimme usein kis-
saa ja hiirtii suurten mäntyjen
ympärillä luotisuihkujen ropis-
tessa kuin jyvät §lvömiehen
kourasta.

Ensimmäinen etappimme oli
matkan varrella jättiimiimme
kolonna. Sinne saavuimme illan
jo hämärtyessä. Saimme läm-
mintä ruokaa ja jopa hetken le-
vätä menomatkalla pystyttiimis.
sämme teltoissa.

Heti puolen yön jälkeen liik-
simme taas liikkeelle, sillä pi-
meä aika oli kiiytettiivä mahdol-
lisimman tarkkaan hyväksi.
Matka sujui pimeåistii yöstii
huolimatta hyvin, sillä hiihta
limme entisiä latuja.

Seuraava päivä oli pilvipou-
tainen, mikä suuresti rajoitti ta-
kaa-ajajiemme lentotoimintaa.

Seuraava yö oli kuuton ja
säkkipimeä. Vieläkiiiin emme
saaneet levätä, vaan matkaa oli
jatkettava lyhyen tauon jälkeen.

Ladut kiertelivät nyt sakeissa
metsissä ja liikkuminen oli mah-
dollista melkein vain kiisikope.
lolla. Pakollisten taukojen aika-
na joku tuupertui jo suksilleen
lumeen ja ilmoitti jåiävänsä sii.
hen - voimat olivat lopussa. Vä-
syneen virvoitteluun kului usein
aika tavalla aik,aa - lopuksi sen-
tiiän sankari aina piristyi sen
verran että suostui vielii yritUt-
män matkan jatkamista. Pa-
himmin sarnmuneet oli toimitet-
tava haavoittuneita ja paleltu-
neita kuljettaviin ajoneuvoihin.

Loputtomalta tuntuvan tai-
valluksen jälkeen piiiistiin
"omalle puolelle". Silloin oli yö
jälleen kenan vaihtunut päiväk-
si.

Kun jäiset havut oli saatu je
ten kuten telttaan ja tuli kamii-
naan veti joka ukko manttelin
korvilleen ja sammui puoliälyt-
tömänä tajuttomuuteen verrat-
tavaan unoen. Puolen päivän ai-
kaan heriisimme jää§lmiissä
teltassa - kipinämikkokin oli ur-
vahtanut kamiinan lämmössä.
Tirkla oli jäätynyt kiinni havui-
hin.

Joku kuunteli komentopaikal-
la radiota. Piiämajan tilannekat-
saus kertoi, että "Rukajärven
suunnalla on ollut vain partiotoi-
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EINO KARPPINEN

illiine
sm
Pioneereilla riitti puuhaa.
Etenemisvaiheen aikana oli purettu

{
)

kukesästä 1942 tuli hänen tilal-
leen nuori aktiiviupseeri luut-
nantti Luoma. Joukkueenjohta-
jina toimivat luutnantti ,Slrvrj-
huoko, vänÅktt Lahti, I-angin-
koski ja Vaharcn sekä upseeri-
kokelas Saairun Näistä Lan-
ginkoski oli komppaniassa jat-
kosodan alusta sen loppuun
saakka.

Kun komppanian aliupseeri-
ja miehistöaines oli henkisesti
normaalia, annettiin upseereille
tietysti korkonimet Kokkolaa
kutsuttiin Karmalsi, Luomaa
Tytöksi ja Syvähuokoa Syvä-Jo
peksi. Langinkoski sai nimen

Letku ja Vahanen Narisija.
Saarinen, vaikka oli jo ikiimies,
sai nimen Foju.

Kokkola oli helsinkiläinen yk-
sityisetsivä, Luoma piklutarkla
upseeri ja tulisieluinen uudistus-
intoilija, Syvähuoko syvämiet-
teinen elämänarvojen luotaaja.
Langinkoski oli rentokiiytöksi-
nen vempula. Nuori Vahanen

§psyi ja korkonimi Narisija
unohdettiin kokonaan.

UUDET TUULET
Kun Luoma tuli komppanian-
päälliköksi, alkoivat yksiktissä
puhaltaa uudet tuulet. Pian

osattiin seistä asennossa, sanoa
"Herra Luutnantti" ja tervehtiä
sotilaallisesti.

Joukkueet hajotettiin ja nuo
rista miehistä muodostetiin uusi
III Joukkue.

Luoma määräsi III Jouk-
kueen etulinjan tehtiiviin, I ja II
Joukkue jäivät hikoilemaan
tienteko ja muihin lapiohom-
miin.

Pirkinitsiin, aivan etulinjan
tuntumaan rakennettiin kaksi
puolijoukkueen korsua, joissa

III Joukkue asui asemasotavai-
heen loppuun saakka. Kukaan
ei narissut, sillä se elämä sopi

miinoitteita ja esteitä, asemasodan
vuosina niitä rakennettiin omien
asemien eteen.
Jalkaväen pioneerit toimivat lisäksi
linjojen välissä tiedustelu- ja
vanginsieppauspartioissa.

ffit&.,

PIONEERIPATALJOONA
2l kuului S.Divisioonaan eli
niinsanottuun Ilves-Divisie
naan, jonka komentajaksi tuli
vuonna 1942 kenraalimajuri
K.A. Tapola. UJR 44 oli pue
lustusasemassa Syvärin-Onega-
joen rannalla, ja 2.Pioneeri-
komppania soti asemasotaansa
sen puolustuskaistalla.

Komppanialla riitti linjahom-
mia. Sen joukkueet olivat we
rotellen etulinjatehtävissä eivät-
kä hommat loppuneet koskaan
kesken.

Komppanianpäälliktönä oli
reserviluutnantti Kokkola. N-
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Arrapulloia l{iån alle. Proh..ori
Kari Suomalairn piarroo Yuodolt.
't944

paremmin terveelle nuorelle ke-
holle kuin hikiset tie- ja lapio
urakat.

Pari kuukautta oli joukkue
liikteellä lähes ympäripyöreitii
vuorokausia, sillä öisin purettiin
vanhoja miinakenttiä ja tehtiin
samalla uusia. Osa vanhoista
putkimiinakentistii oli nimittain
niin rapistuneita, ettii ne tiiytyi
purkaa ja laittaa uudet putki-
miinat tilalle. Folkumiinakent-
tiä tehtiin vähän, sillä paksun

ll.ht v! SWå?i.yyttrlvon rtu.t !n

lumen aikana ne olivat aivan te-
hottomia.

Vanhojen miinakenttien pur-
kaminen oli hengen päälle kiiy-
pä hommaa. Sotilaan tuuria
kuitenkin riitti ja työ sujui mel-
koisen kivuttomasti.

Kun aamuyöllä palattiin tel-
toille, torkuttiin silmäntiiysi
mieheen ja aloitettiin konujen
rakennustalkoot. Korsut valmis-
tuivat rinnan miinakenttien
kanssa ja niistii tuli tilavat - ai-
van huippumodernia mallia.

Miinakent?it olivat valmiit,
samoin korsut, mutta joukkue ei
saanut jäädä loikomaan uutuu-
denpuhtaille lavereille. Alkoi
vesiesteiden rakentaminen Sy-
värin rantaveteen.

KOVA TYÖ
Päivällä valmistettiin vesiesteitä
ja yöllä niitii urakoitiin veteen.
Se jo oli tosityötä, sillä esteet
olivat painavia ja niiden uitta-
minen mustaan veteen vaikeaa.
Miehet hikoilivat ja kirosivat.
Lankkuja, riukuja, piikkilankaa

ja nauloja kului ja hikivesi virta-
si, mutta este esteen jälkeen me-
ni veteen ja häk§råijono kasvoi.

Tuon kovan ja hikisen vesies-
tetyön aikana miehet huomasi-
vat, että vänrikki Mikko Vaha-
nen oli §psynyt mieheksi ja
kasvanut ulm koulutuskeskuk-
sen leikkaamista kaavoista.
Nuori, kak§mmentäviisivuo
tias, asepalvelukseen vapaaeh-
toisena mennyt vänrikki esitti
meille sinunkauppoja, ja siiti al-
kaen tuli hänest?i joukkueen
"Meidän-Mikko". Eikä se ollut
ainoa muutos.

Kun Vahanen näki, että mie-
het alkoivat viisyä vesiestetal-
koissa, hän alkoi tinkiä pataljoc
nankomentajalta, että III Jouk-
kueen miesten tiiytyisi saada
urakkahyvityksenä viikon koti-
loma! Vaatimus tuntui olosuh-
te.et huomioiden älyvapaalta,
mutta hän ei antanut periksi,
vaan vetosi siihen, että joukkue
ei ennätä tehdä työUi valmiiki
ja ettii se jiiä pahasti kesken, el-
lei motivaatiota lisätii.

I ja II Joukkue olivat halutto

mia vesihommiin. Esteurakka
olisi kuitenkin saatava loppuun
sulan syksyn aikana - muuten
koko homma menisi hullun-
hommiksi. Tälvella ei vesiesteis-
tä oli§i mitiiän hyötyä, ja kun
jäät veisivät niistii ainakin osan
mennessän keviiällä, ei niisti
olisi mitiiän iloa edes seuraava-
na kesänä. Siinä oli Vahaselle
valtti, johon hän vetosi aina.

Pioneeripataljoonan komen-
taja kapteeni Manniren ymmär-
si nuoren vänrikin vaikeudet,
mutta hän ei suostunut esityk-
seen. Eikä helvetissä, ei se kiiy!
Isot herrat nauraisivat itsensä
kipeiksi, jos hän esittiiisi heille
sen urakkatarjouksen. Hän pa-
hoitteli ja kysyi, kuinka iso osa
esteistä oli jo vedessä.

RUHTINAALL!NEN
PALKKA
Isot herrat eivät lähtisi pulikoi-
maan Syvärin rantaveteen yöllä
eikii mittaamaan vesiesteen pi-
tuutta. Vahanen tiesi sen ja va-
lehteli silm,iä räpsäyttiimättii,

+
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Miinat vedetäån iäälla -

Jåämiinekenttä voidlan
räiäyttäå !ähkittytyryk$|1å

lähimmällå Yartiopaikalts

la ilmalla ei toisella rannalla

§ttäilevien venäläisten vartio
miesten eteen ollut menemistä.
Pakkanen kuitenkin vain jatkui

- ilma oli kirkas ja taivas pilve-
tön.

Säätilan vuoki päätettiin en-
sinnä tehdä polkumiinakentiit.
Mutta niiden valmistuttuakin
kirkasta säätä vain riitti.

Jäämiinakenttien tekoakaan
ei kuitenkaan voinut siirtää
määrättömiin - mitäpä niillä
keväthölsyssä tekisi.

illiinoitimmeooo
että esteestä on valmiina vajaa
kolmasosa. Manninen antoi pe-

rilsi ja lupasi, että miehet saa-
vat jokainen viikon kotiloman.

III Joukkueen miehet naures-
kelivat:

- Kovapäinen on Meidän-
Mikko, kuopii tyhjää.. .

Kukaan ei jaksanut uskoa, et-
tä loma saataisiin - se tuntui ai-
van mahdottomalta jo ajatukse-
nakin. Mutta Manninen sai isot
herrat suostumaan, ja miehet
saivat sen unelmalta tuntuneen
kotiloman.

Syyskuun lopussa oli vesies-

teet saatu jokeen. Osa miehistä
ennätti kiiydä lomalla, loput sai-
vat sen myöhemmin talvella.
Lomalla unohdettiin raskas ve-
siestesavotta, pidettiin lystiä ja
palattiin sitten takaisin tukikoh-
taan.

Ja vain ottamaan uusia ura-
koita! Kun Syväri sai jääkannen

alkoi jäämiinakenttien teko ja
polkumiinojen §lväminen han-
gelle.

Sauma-nimisen tukikohdan
ja Syvärin rannalla olleen t§a-

sounan raunioitten välille oli tar-
koitus tehdä neljä jäämiinakent-
tiiä, joten jääkaira uppoaisi jään
läpi noin 400 kertaa ja saman
verran kuluisi arsapulloja.

Jäälle meno vaatisi kuitenkin
huonon näkyvyyden - kirkkaal-
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Asiasta keskusteltiin. Jouk-
kueen yhteisellä päätöksellä so
vittiin, että jäämiinakentät teh-
dään - vaikka sitten taivaalta
sataisi vanhoja ämmiä!

.lÄÄI.I.Ä ON JÄNNÄT
PAIKAT
Kaki miestä porasi reikiä.
Enempää ei kairamiehiä tarvit-
tu, sillä muulla joukkueella oli
täysi työ siinä, että kantoivat ar-
sapullolaatikoita jäälle ja valut-
tivat pullot jään alle. Kantomat-
kaa oli lähes kilometri, sillä sen

lähemmäksi ei laatikoita voinut
hevospelillä tuoda.

Sää oli kirkas ja kuuluvuus
hyvä. Hevoset olivat vaarassa
saada lyijynapin nahkaansa.

Kairamiehiä painoi jännitys
ja jäykkä siinä oli hymy toisilla-
kin. Kairojen kirskunta jäässä

tuntui korvia repivältä parkumi-
selta, joka tlynessä pakkasyössä

kantoi arvaamattoman kauas.
Mutta vain silloin tiillöin papat-
ti jossakin harvatahtinen venä-

läinen konekivääri ja pikakivää-
ri loukutti hakkaavan laukaus-
sarjan. Valojuovat menivät ylös
taivaalle eikä työtä keskeytetty.

Kenttä oli lähes valmis, vain

§mmenkunta arsapulloa oli so
luttamatta jään alle, kun tapah-
tui se paha mitä oli pelätty aja-- ia riioitet.en iäåhån kairrtluihin reikiin



tulaet jäyk{dnä: venäläisten
kuulovartiopoteron reunalla al-
koivat kukkia suuliekit, pikaki-
väfi roikotti pitkiä sarjoja ja
luodit tupruttivat lunta jåälle
suojautuvien miesten keskellä.

Kuiva lumipinta tuprahteli ja
venäläisten asemassa alkoi soida
lömpii tiiii pahaääninen rauta-
peltikello. Se oli hälytys, ja pian
avasi kaksi konekiviiäriä tulen.
Ne ampuivat liian ylös - pikaki-
vääri oli pahin, sen suihkut tup
rultivat lunta jatkuvasti. Mie-
histii jiiiinpinta tuntui hyvältii,
paha vain ettei voinut kaivautua
sen sisälle.

Kului vain kiireisen lyhyt tuo
kio - sitten alkoi kuulua useam-
man raskaan kanaatinheitti-
men onttoja lähtöpoksahdukia.

Ne kuuluivat omalta puolel-
ta!

Aron raskaat heittimet am-
puivat rannassa olevaa venäläis.
ten kuulovartiopesäkettii. Liekö
tullut täysosuma, ainakin pika-
kiväri vaikeni.

Ne olivat lyhyitii minuutteja,
mutta ne tuntuivat venyvän
ikuisuudelai.

Tykistö yhtyi sitten heitti-
mien tuleen ja ensimmäinen
kranaattisarja rysähti venäläis-
ten varsinaiseen asemaan. Jal-
kaväkiaseiden tuli oli jo heiken-
tynyt.

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

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TII,AUSHINNAI
Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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Vahanen käski miesten osail-
la omille konuille. Hän oli var-
ma siitä, ettii sinä yönä ei olisi
työrauhaa. Kentän ennättiiisi
valmistella riijäytyskuntoon seu-
raavana yönä. Ehkii silloin kiivi-
si parempi säkii. . .

Muu pioneerijoukkue oli jo
mennyt, rannassa ei ollut enåiä

kuin Vahanen ja Thmpereella
syntynyt korpraali Lahtircn
Kuulovartiopesäkkeessä seisova
kolmas mies oli tukikohdan
påiällikkö, jalkaväen väiäpeli
Niskarcn

Jiiälle oli jäänyt tyhjä ana-
pullolaatikko. Valkoisen, kuun
valossa §lpevän lumen keskel-
tii se nä§i mustana möllikkiinä.

LEKKfi KUOLEMAN
KANSSA
He katsoivat laatikkoa.

- Sinne jäi laatikko, Vahanen
sanoi.-Pahus...

Ja pysyy siellä tiinä yönä,
Niskanen sanoi. - Sitii jos alkaa
liikutella, niin silloin tuolla rä-
vähtiiä. Piruako tyhjiistii laati-
kosta!

Lahtisen mieltä karvasteli, et-
tii laatikko oli jänyt jiiälle jal-
kaväen miesten silmätikuksi.
Nämä vääntiiisivät siitii puujal-
kavitsejä.

Hän otti sähköjohtokelan ja
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PAI,VETTII(ORTH
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaislssa

arvonnoissa/tun nukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
! Olen jatkotilaaja. ! Olen uusi tilaaja.

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 

alkaen:
Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka
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nosti sen poteron reunalle. Sit-
ten hän tarttui johtojen päihin
ja kömpi poterosta yltis.

- Pidäpä kelaa tuossa! hän
sanoi Vahaselle. - Haen laati-
kon, työnnän pullot jorpakkoon
ja viritiin kentän.

- Et mene! Vahanen sanoi. -
Annetaan olla ensi yöhön.

Lahtinen ei näyttänyt kuule-
van, vaan lähti menemåiän ran-
tatörmää alas jäälle.

- Hullu mies, Niskanen nau-
rahti. - Täpattaa suotta itsen-
sä...

Lahtinen ei kuullut sitäkiiän.
Hän oli jo laatikon luona, otti
jäällä vielä olevat arsapullot ja
solutteli ne rei'istä jään alle. Sit-
ten hän liitti sähköjohdon päät
sähkönallin johtoihin, varmisti
liitokset eristysnauhalla, meni
laatikon luokse ja heitti sen olal-

"P.ne!lin" yoa käleyä.ti tiioattar v.akk pr ladun allc
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leen. Sen tehtyiiän hän lähastyi
rantaa, rauhallisena ja tyhjåiä
kiirettä pitiimättii.

Nyt alkoivat venäläisten
aseet paukkua. Laatikon nur-
kassa räsähti ja se tiirähti, kun
luoti meni pakkaskuivan mänty-
laudan läpi. Laatikko tuntui
kuin kuumenevan - Lahtisen te-
ki mieli heituiä se ja juosta,
mutta luonto ei antanut periksi.
Hän vain tani poteroa kohti ja
pudottautui sinne pää edellä.

- Pahus minkZi teit! Vahanen
sanoi vähän vaisusti.

- Ja tyhjän laatikon takia,
Niskanen sanoi lähes vihaisena.

- Tiro oli kaistapäinen teko.
Lahtinen oli kokenut tapah-

tuman moniarvoisempana eikä
yksinomaan laatikon hakemise-
na jiiältä. Hän oli hakenut vas-

tausta §symykseen, onko pelko
vaiko miehen oma tahto voi-
makkaampi. Hän ei tosin ollut
tiedostanut sitä selvänä, mutta
se oli ajanut hänet kuutamon
valaisemalle jäälle.

Hän ei puhunut mitään, hy-
mähti vain ja lähti poispäin.

TARKKA T.TÄXÖ

PELASTI
Syvärin lumipeitteinen jää tun-
tui olevan tapaturma-altis oles-
kelupaikka, mutta silti oli jiiä-
miinakentfiisavotta sujunut il-
man vakavia vastoinkiiymisiä.
Pari lievää haavoittumista oli
sattunut, mutta niistii ei pidetty
lukua - se oli niin tavanomaista

Panerarimiini poittyy ldt.vibti
luman alle

niissä riennoissa. Hyvåissä ta-
pauksessa sai mies pari viikkoa
vuodelepoa ja palasi sitten jo ta-
kaisin.

Kolme kenttää oli valmiina,
nyt oli työn alla jo neljiis - vii-
meinen.

Oli pikrlruterävä pakkanen,
sataa kituutti lunta, jonka voi-
makas tuuli jauhoi kasvoja piek-
seväki jauheeksi. Oli loppu-
kuun aika, nä§väisyys hyvin
huono, joten oli erinomainen siiä
rei'ittää jäätä siinä venäläisten
nenän alla. Ja homma sujui hy-
vin, mitään yllätyksiä ei ollut
sattunut.

Neljä joukkueen konepiste
limiestii oli varmistamassa tyG
rauhaa. Nyt oli valppaus jo her-
paantunutja kaikld neljä kiiveli.
vät lähes yhteen ryppåiiiseen sul-
loutuneina. Siinä menivät kai-
nuulaiset Kalevi jaAnui Hippo
zen Nuo tåsapätkiit miehet ei-
vät olleet sukua eikä heissä ollut
muuta samankaltaista kuin etä
he kumpikin olivat lS5-senttisiä
pätkiä.

Yht'äkkiä Kalevi Piipponen
säpsähti ja painautui polviasen-
tmn jäälle. Toiset tekivät sa-

moin ja neljä silmäparia tuijotti
kovana lumen tukkimaan puoli-
pimeään. Valehtelivatko jo sil-
mät vai oliko jäällä oudon nä-
köisiä tummia myttyjä?

Ei, eivät valehdelleet. Kissan-
silmäinen Piippospari laski tum-
mia esineitä §mmenkunta ja
kuiskasi havaintonsa toisille.

TMennäköistii oli, etlä venä-
läiset olivat aikoneet siepata
vangin jäältii. Yritys olisi ehkii
onnistunut, sillä kummallakin
osapuolella olisi ollut yhtåi pitkii
juoksumatka poteroille eikii
jäälle omien takia olisi uskallet-
tu tulittaa. Vain sokea sattuma
pelasti pioneerit karvaalta koke-
mukselta.

Varmistusryhmii perääntyi
omien luokse, ja pian kaikki oli-
vat tietoisia jiiälle hiipanneista
naapurin miehistii. Vähin åiänin
tyhjeni jiiä pioneereista ja sinne
suunnattiin summittainen jalka-
väkiaseiden tuli. Pimeys ja lu-
mituisku tukti nä§vyyden ja
tulituksen tehojäi arvailujen va-
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Arkkitehti Paul
Autere oli talviso-
dan päivinä sotilas-
poikana palveluk-
sessa kotikaupun-
grssaan.

"Oli meilläkin vyö
ja kokardi - oikeas-
taan vähän enem-
mänkin: paikallis-
päällikkö antoi kar-
vahatun ja suojelus-
kunta-asetakin."
Kirjoittaja muiste-
lee Sortavalan tu-
hon päivää kirjees-
sään ystävälleen
kirjailija Erkki P"- §lolammelle. ä

Sorlouolqsss 2.2.1940
"HERASIMME 2,2. §40hä-
lytylseen talvivaatteet piiällä ja
monot jalassa - oli sota jo kiih-
tynyt sellaiseksi. Vain lumipu-
wn saattoi heituiii. Kellarin
pommisuojassa oli kova tung6,
koska uskottiin kivitalon kestti-
vän. Huusivat sotilaita sammu-
tustöihin. Vierestä läksi kuusi
lomalaista tai toipilasta. Mi"ä- §
kin vitkastellen, kun äiti estefi - §
mutta kun oli tuo vyö ja kokar-'
di.

Uilsin perään, kun täysosu-
mat tulivat - ei muistoa äänestä
tai paineesta, vain gölyä, irto
naisia tolppia, huutavia naisia.
Pimeys. - Vähitellen auringon-
valoa särkyneistä seinistä ja va-
rauloskiiytiivän rikkinäisestii
luukusta. Konttasin ulos portai-
ta. Ne kuusi sotilasta kuolivat
kaikki siihen portaaseen. Muu-
tama sekunti nopeammin - ja
olisin piiiissyt sankarihautaan
minäkin - kun oli vyö ja kokar-
di.

\rähitell.n hcriiä kaupunkl
iåll€.n e!åmåån

Se oli pitkii päivä - kuusitois-
ta tuntia yhtiimittaista rtiy§-
tystii. Meiltii paloi koti - eipa-
hän tarvinnut raahata tavaroita
evakkoon. Olin silloin lähettinä
vss-keskuksessa. IV AKE oli jo
lähtenyt Sortavalasta pois.

Sinä päivänä oli kaupungissa

ulkomaalaisia sanomalehtimie-
hiä. Yl<si osui kohdalle kun ma-
kasin kaupungintalon aidan suo
jassa kirkon saadessa varnaan
laivueen pommikuorman yht'ai-
kaa sisiiänsä. Paloi parissa§m-
menessä minuutissa. Siinä seisoi
kameransa kanssa joku siviili ei-

kii ymmärtiinyt huutdani pai-
nua matalaksi.

Karjalankadulle Kolmikul-
mapuiston viereen putmi sataki-
loinen pommi, joka putsasi ajan
tavan mukaan lasit Seurahuo
neen talsta, mutta gahvia parr
tiin tilalle. Hotellin keittiön lat-
tia peitettiin paperimassapaa-
leilla ja hirsillä, kmka alapuolel-
la oli väestönsuojakeskulsen
suoja. Jatkcodassa Karjalan sil-
lan p[iiissåi räj,ihtinyt radiomii-
na reptiisi paadyn hajalleen. So
dan loputtua heittelimme låihet-

tipojat tennispalloilla Iaatokan
puoleisia ikkunoita rikki - oli
kai rauhasta kertynyt paineita -
ja saimme asianmukaisct sapis
kat. Oli muuten ensi kerta l«m
asuin hotellissa kolme kuukaut-
ta yhteen menon- eikä ole vie-
llikiiiin toista kertaa tullut.

Kuusien katveessa oli AKE:n
radioascma - autro, jonka salai-
suuden mekin piklarpojat ym-
märsimme niin tiirkeiiksi, ettei
oikein uskaltanut katsoakaan
vaikka friivittiiin kahlasimme
ohi ruokailuun mennessilmme."
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HEL§JTI
YRITETTIIN TUHOTA
HELMIKUUSSA1944

I

ESTERI KORKALA

Stalin yritti lannistaa Suomen
kansan henkisen ryhdin
pommittamalla pääkaupunkia
valtavin voimin kymmenen päivän
välein helmikuussa 1944.
Vaikka tappioita tuli, ei kaupunki
tuhoutunut. Sen pelasti tehokas
ilmatorjunta.
Näin koki pommitusyöt tavallinen
helsinkiläinen.

KYLMA keskitalven ilta toi hä-
märää Helsingin ylle. Pimenne-
tyillä kaduilla oli rauhallista.
Kukaan ei häirinnyt yksinäistä
kulkijaa, joka kiiruhti elokuviin
tai tuttaviansa tapaamaan. lrt-
tapuku ja sotilaslakki vilahteli-
vat usein kadulla, jossa nä§i
mycis vanhukia ja lapsia. Kaik-
ki olivat tottuneet sota-aikaan,
sen vaivoihin, mutta kaikki tie-
tenkin toivoivat sisimmässään
sodan loppumista.

Sörkän perukoilla, talossa
Vaasankatu 14, asukkaat puu-
hailivat ilta-askareissaan.

- On hyvä lentosää, kuuta-
mo, arveli talonmies Seppälä
seisoessaan pihalla.

Hänen oli yhtenään kiiytävä
pannuhuoneessa. Puut olivat
huonoja riukuja, asukkaat pale-
livat. Karstoittunut uuni veti
huonosti ja puut paloivat kos-

teutta tiristen. Kuinka kahdek-
sankerrokinen, kolmiportainen
kivitalo olisikaan lämminny
märillä haapahaloilla, mutta pa-

rempia ei ollut.
Talonmies ei aavistanut, mil-

laisia roihuja hän vielä tänä yG
nä joutuisi näkemään.

Suurvallan radio sieltä naa-
purimaasta lausui uhkaukiaan.
Siihen oli totuttu. Harva sitä
viitsi edes kuunnella. Tälviso
dan aikana Tiltu oli kehottanut
kutomaan villasukkia, koska Si-
peria on hyytävän §lmä ja sin-
ne joutuisi pian härkävaunuissa
paljasjalkaisia helsinkiläisiä.

Mutta tiissä sitä vielä oltiin,
kotona stadissa.

Vehnäsen tuoksu levisi por-
raskäytävään. Bportaan neljän-
nessä kerrokessa kodissa, jonka
ovinumero oli 32, oli odotettu
sunnuntain loppumista. Kello
18:n jälkeen leivottiin pieni pul-

lataikina, joka sai nousta het-
ken.

- Haisee hyvälle, sanoi Jussi,
perheen viisiluotias esikoinen.

- Nitua, nitua, hoki hänen
kakivuotias Pekka-veljensä.

HELMIKUUN KUUDES
- Uiiii-ii, parahti hälytyssireeni
soimaan. - Uiiii-ii, nouseva -
laskeva ääni.

Pitkään soittavat - kuin olisi-
vat tosissaan!

Moni kadulla kulkija jatkoi
matkaansa. Joku pysähtyi port-
tiholvin suojaan.

Ei ollut mitään paniikkia, ei
edes kiirettä ihmisillä. Talon-
mies katseli. kuinka talon asuk-
kaat tulivat hitaasti alas kerrok-
sistaan. Lapset piti pukea ensin.
Sitten painuttiin kellariin. Ei se

mikään väestcisuoja ollut, se oli
vain heikosti tuettu varastotila.
Muutamia penkkejä oli tuotu
talossa olevasta pienestä babtis-
ti-seurakunnan rukoushuonees-
ta.

Perhe. johon pojat Jussi ja
Pekka kuuluivat. istahti kellarin
penkille. Heihin kuului vielä
rintamalta sairaslomalla oleva
isä, äiti, vanha isoäiti sekä täti,
joka jäi yläkertaan pullien pais-

tumista valvomaan. Apulaistyt-
tö Bertta oli mennyt illalla elo
kuviin.

Yhtäkkiä rävähti kuin taivas
olisi haljennut.

- Ilmatorjuntaa se vain on,

sanoi isä. - Se on tuo Linnan-
mäen patteri niin likellä.

Lapset pelkäsivät. He pai
nautuivat isänsä asetakkia vas-

ten. Isoäiti hätiiäntyi, hän pelkä-
si tyttärensä puolesta, joka oli
jäänyt ylös asuntoon. Täti ei an-

tanut kalliin leipomuksensa pa-Fommit putoavat
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laa piloille, sillä siinä oli koko
perheen korttiannokset vehnä-
jauhoja.

Pommeja osui lähelle. Ikku-
nat helisivät. kuului paloautojen
hälytysääniä, huutoa ja räisket-
tä.

Vihdoin kuului vaaraohi
-merkki. Sitä pommisuojassa
odotelleet palasivat kotiinsa ja
nukkuvat lapset pääsivät omiin
woteisiinsa.

Oli melkein puoliyö. Täivas
hohti punaisena Aleksis Kiven
kadun suunnalla, parin korttelin
päässä.

- Jumala auttakoon ihmisiä,
jotka ovat jääneet liekkeihin, sa-

noi isoäiti.

Pekka-poika säpsähti hereille
ja sanoi:

- Ito pommi.

- Enteitäkö se puhuu? §syi
äiti. - Uskaltaakohan nukkua
lainkaan.

- Nuku kaikessa rauhassa,
sanoi isä. - Siellä ilmavalvon-
nassa on pätevät miehet hereil-
lä.

pÄÄnvöxKÄYs
TUU YÖLLÄ
- Uiiii-ii!Tirli uusi hälytys. Kel-
lo oli yhden paikkeilla.

Nyt ei kukaan aikaillut. Isä
sieppasi nukkuvan pojan syliin-
sä. täti toisen, ja niin juostiin

Engimmäinen pommituo alkaa,
Venåläirestä koneo3ta putoaa
valopommiurja pim.nnotyn
Helaingin yläpuolella

kellariin. Ei ehditty odotella his-
siä.

.riiti pysähtyi lähteissään olo
huoneen ovelle, teki ristinmer-
kin kumpaakin ikkunaa kohti ja
sanoi hiljaa:

- Jeesus, varjele!
Kellarissa oli ahdasta. Sinne

tuli ihmisiä naapurista, puuta-
losta. Porraskäytävätkin olivat
täynnä. Kukaan ei puhunut mi-
tään, kuunneltiin vain korva
tarkkana.

Ilmatorjunta alkoi ampua kii-
vaasti.

- Ei ole tykinlukot jäässä, to
tesi joku kuin itsekeen.

Kuului putoavan pommin
ujeltava ääni.

- Nyt, nyt, kohti tulee!
Rysähdys, lasien helinää,

pommien jatkuvaa ujellusta.
Kadulta kuului avunhuutoja.

Jossakin itki lapsi ja huusi äitiä.
Maa tärähteli ja kellarin ka-

tosta irtosi muurilaastia. Tälon
valtava tiilimassa tuntui hypäh-
tävän, sortuvan. liitija tiiti heit-
täytyivät suojaksi lasten päälle.
Valo lepatti ja lopulta sammui.

- Ei meillä ole hätää, sanoi
isä. - Osuma tuli varmaan ka-

dun toiselle puolelle, Vaasanka-
tu 2l:een. Siellä tarvitaan apua.

Paloautot huusivat ja sairas-
autot keräsivät loukkaantunei-
ta, mutta ilmatorjuntatuli hilje-
ni.

Lopulta kuului vaaraohi
-merkki. Voitiin palata kotiin.

Oli aamuyö ja valtavat liekit
värjäsivät taivasta. Aleksis Ki-
ven kadun varrelle oli jälleen
tullut palopommeja. Puutalot
palaa roihusivat.

Kadulla oli kuorma-autoja,
joihin kerättiin kuolleita. Kaik-
kia kadonneita ihmisiä ei kos.
kaan löydetty. Monet paloivat
talojen mukana. Raunioista
Vaasankadun varrelta löydettiin
monta ruumista.

Pieni tytö etsi itkien van-
hempiaan.

- Pikku Outi, sanoi naapuri.

- Hän menetti tänä yönä sekii
isän että äidin . . .

JÄÄTIN HENKTIN
Useita pommeja oli pudonnut
Vaasankatu 2l:n pihanpuolelle.
Yksi niistä oli tullut sisään his-
siaukosta ja riijähtiinyt kellaris-
sa, jonka seinät olivat sortuneet.

Mutta Vaasankatu 14 oli säi-
lynyt eheänä. Kotiin voitiin
menna.

Kaiaaniemenkadun ia Vuorikadun kulma 8,17,2.19tu1
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- Kuka tiiiilä on vitkonu? §-
syi kkka-poika, kun ovi avat-
tiin.

Lasinsirpaleita oli kaikkialla.
Ikkunat olivat rikki ja hyytiivä
pakkasilma iski jo eteisessä vas-
taan.

Mutta ihme kyllä - olohuo
neen suljetun oven takana oli
lämmintii. Siellä oli ehyet ikku-
nat. Ne olivat ainoat ehyet ikku-
nat kahdelle kadulle ulottuvassa
kahdeksankerroksisessa kivi
muurissa. Korttelin kaikki ikku-
naruudut olivat säpäleinä.

Ohikulkijat katsoivat ihmeis-
sään:

- Tuolla neljännessä kerrok-
sessa on ehyenä yksi ikkuna
Vaasankadun puolella ja toinen
vieressä Kustaankadulla. Kum-
mallisesti on ilmanpaine mutki-
tellut!

Tälonmies Seppälä naulasi
pahveja rikkoutuneisiin ikkunoi-
hin.

- Ihme se on, hän sanoi. - Ih-
me, varjelus. Teillä on ylsi läm-
min huone, ainoa koko talossa.

Bertta, apulaistyttö, oli vielä
poissa. Hän oli lähtenyt illalla

Rrutltioatoma prl,€ E.l 7.2.44

elokuviin. Ensimmäisen häly-
tyksen mentyä ei häntä kuulu-
nut kotiin. Miten oli kiiynyt tyt-
törievulle, vasta kuusitoistake-
säiselle? Mistii häntii osaisi et-
siä? Ehkii sairaalasta. Mutta
puhelin ei toiminut . . .

Vihdoin tyttö tuli itkien. Uu-
si, äsken Stockmannilta ostettu

lierihattu oli rytiittynä kaina-
loon, ja tytön kasvot olivat noki-
set ja itkusta turvonneet.

,,ITKIN KOKO YÖN"
- Minä luulin, että te olette
kaikki kuolleet, hän tuhersi. -
Missä Pekka on ja missä Mikki?

Molemmat löytyivät ja Bert-
ta otti heidät syliinsä. Mikki-kis-
sa oli nukkunut vessan lämpti
patterilla koko yön.

Tuore pulla ja korvikekahvi
virkistivät tyttöä niin, että hän
sai kerrottua seikkailunsa,

Hän oli mennyt illalla eloku-
viin Kapteeninkadulle. Kun tuli
ilmahälytys, ohjattiin hänet
muiden mukana talon alle kella-
riin. Kadulle tuli pommeja. Tä-
lon rappukäytävässä loukkaan-
tui joku, ja kaikki ikkunat olivat
rikkoutuneet. Vaaraohi -mer-
kin jälkeen Bertta lähti harhai-
lemaan kotia kohti Sörkkiiän.

Täloja paloi, ihmisiä juoksi
etsien omaisiaan, ja kaduilla oli
vaikea liikkua, koska lasinsirpa-
leita oli niin paljon. Tyttö häkel-
tyi ja eksyi suunnasta. Raitio
vaunut eivät kulkeneet.

Joku neuvoi:

- Tuolla missä palaa, on ase-

ma. Mene sitii kohti!
Tyttti juoksi ja löysi vihdoin

Pitkiinsillan ja pääsi siitii Haka-
niemen torille.

Silloin tuli uusi ilmahälytys.
Tyttö vain juoksi. Kun hän oli
päässyt Helsinginkadun pää-
hän, tarttui poliisi häneen kiinni
ja ohjasi hänet Vilhovuoren kal-

liosuojaan. Siellä hän sai istua
koko yön.

Loukkaantuneita ihmisiä tuc
tiin sinne. Muutamat kertoivat,
että Vaasan- ja Kustaankadun
kulmaan oli tullut kaksi suurta
pommia ja raunioissa oli vielä
eläviä ihmisiä.

- Minä olisin tullut, sanoi tyt-
tö. - Olisin kaivanut ja etsinyt
teitä raunioista vaikka paljain
käsin. Mutta poliisi ei päästiinyt
minua. Minä itkin koko yön, ha-
tunkin minä vääntelin kiisissäni
makkaraksi. Kyllä minä ilos-
tuin, kun näin tullessani tämän
talon ehyenä!

Päivällä tuli sukulaistädiltii
Karkusta sähke:

- Tirlkaa heti tänne, jos vielä
elätte.

Isoäiti, pojat ja Bertta lähti-
vät maalle samana päivänä. Tä-
ti kertoi myöhemmin, kuinka
hän oli koko yön katsonut ikku-
nasta Helsingin paloa. Matkaa
kertyi yli 250 km.

- Minusta tuntui, hän kertoi
myöhemmin, kun katselin liek-
kien loimotusta, ettei siellä voi
olla enää eläviä ihmisiä.

Rukous, huuto Jumalan puc
leen, oli hänen ja monen muun
huulilla ja sydämessä sinä yönä.

Se huuto kuului Korkeim-
man luo. Siellä nähtiin pienten
ihmisten hätä ja ahdistus. Sieltii
tuli apu ja pelastus. Nähtiin eh-
k'ä myös se varjeleva ristinmerk-
ki, jonka eriis äiti teki kotinsa
ikkunoihin pommien ujeltaes-
s4... tr

Jatkuu seur. n:ossa

LÄMPöLAKANA
auttaa Sinua -

pitää vuoteen lämpimänä ilman sähköä!
lhanteellinen jokaiselle vilusta kärsi-
välle, kesämökille, asuntovaunuun,
telttaan, retkelle, veneeseen jne.,
missä kaivataan hyvää lämpöä.

,,ME NU KU'MME LÅMPIMASTI
JAIHANASTI'

"JO ENgn|I,fiNEN Yö lÄM- "Oterl. or,binut 4 lämFblakanaa, kohndle
PAIAKANOTLIA NUKUTTA- binhpy'alre la r§llail.Äsrrmt e srrut€ssa
ESSÄ OSo,TTÅUTU, HYviN vanåassa tarossa, rossa on isol ikkunatrb
M/EI/;YTilNÅKSI." korl<athuotetYiilläkot<eilimnerämFÄ-

Låmfölakanan koko:
90x1tl{) cm, palno 120
Hinta 79,- +

tuu lämpölakanasta takaisin ja pitää vuo-
teen låmpimänä. Lämpölakana antaa
ihanan ia miellyttävän lämmön.

Älä turhaan palelo, tilaa suosittu lämpö'
lakanamme io tänään!

MallnnstasOY putr. gzt-sst ooo

'Koko vuodE oll mlelrcvän bkanoib. lt drilä olt +lt
lämmtn,mlkäormuub,,aina aamulh ja ulkom dt

.OLEN T"ITWÅINEN tÅM- seer, ,ämp.rrr,ärsi..Aivan .zpötAki,iAÄfu:; vamwti.lltnlet la koko ketnkin wivat
,,N)nyanlf§Eot7[lko[ftaros- pranmln Xun gystry nnto.rtumaan ia
$"-Lafrn o,,st hlhrre. Kvlrc//ad fi,ekaamaan mul(avassa nul(Jruma'atP'r
ut db.1o1,ffi kilstniertore? rrossa." Saira,anlotlah lngeDory Wik uN'
äElx]}ö,t"-iä;l-äffi;ää Rt ors,,,vä'c,en'
'gtat*anutbtUarcon Ntiat Lämpölakana asetetaan patjan ja alus-
frinpö'&lc."Hllill§ffi,!åb. lakanan väliin. Kehon oma lämpö heijas-
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Persoonollisuuksio

SOTILAAT
yuuÄnrÄvÄr
TOISIAAN
Jatkosodan aikana oli
perheestämme rintamilla
viisi miestii ja yksi nainen,
viimemainittu lottana.
Kaikki toimimme Laatv
kan koillispuolella.

Aänislinnan valtaus-
päivåinä kaatui Latvassa
kaksi perheemme nue
rinta miestä. Parin kuu-
kauden kuluttua tämän
jälkeen sain siirron koti-
rintamalle, Ihuniaisiin
Påiiimajan Tiedustelue
saston radiokouluttajaksi
ja samalla ylisikön vääpe
liksi.

Sairastuin kuitenkin sa-
manaikaisesti kahteen
tautiin, keripukkiin ja vat-
sakalvon hrlehdukseen.
Tilkasta päiisin toipumis-
lomalle keväällä kylvönte
kojen aikaan.

Kotona oli työvoimana
ainoastaan 8$vuotias isä-
ni ja kaksi siskoa. Liihei-
sen koulutuskeskuksen
päällikkö eversti Niemelö
oli joskus kiireisimpinä
aikoina antanut tyii-
apua.

l,omalla ollessani kuu-
lin, että kirkonkyliin lie-
peillä oli vankileiri, jossa

oli päälliL'l«önä työnjoh-
taia Yrjö Ojanen Käåin-
nyin hänen puoleensa
pyytäen apua.

- Annan sinulle leirin
parhaan sotavangin, s:l-
noi tilanteeni tunteva Oja-
nen.

Mukaani lähtenyt poi-
ka oli kahdeksantoista
vuoden ikäinen opiskelija,
läiikiiriperheen poika Le.
ningradista. Hän oli men-
nyt rintamalle vapaaeh-
toisena ja joutunut van-
giksi haavoituttuaan rei-
teen.

Vangm kiisittelyohjeet
olivat ankarat poika olisi
pitiinyt pitiiä lukollisessa
huoneessa ja ikkunakin
sulkea piikkilangalla. Jär-
jestelin asian kuitenkin
niin, että ikkunan voi
avata. Poika - Fenjam

sai kyyneleet sil-
miinsd ja sanoi:

- Ei minä karlua..
Hiin oli ahkera ja it-

seäåin säiistiimätön tyii-

mies. Uudet asiat hän
oppi nopeasti.

Kerran tyiiskentelimme
suolla, jossa minä aura-
sin. Opastin Fenjamin au-
komaan tukkeutuneita
ojia.

Poika heilutti kuokkaa
niin että rapa roiskui -kasvoista ei tahtonut
silmiä erottaa. Varoittelin
häntä liian kovasta vauh-
dista.

Sota-aika, sota-ai-
ka! sanoi poika. - Ei au-
ta säåisää itseä!

Eräiinä sunnuntaina
vein Fenjamin Heikki
Hauukankaan taloon
tapaamaan siellä tyiis-
kentelevää toista van-
kia. Fenjam jäi sinne ja
palaili yksin kotiin.

- Ei mene enää sinne,
sanoi poika. - Se vanki
jätkä!

Fenjam oli tietenkin

kommunisti. Joskus kiu-
soittelin hiintii poliittisella
keskustelulla. Tuli moitit-
tua muun muassa Ve.
näjän mahorkkaa.

Fenjam antoi takaisin:
Se Jukasta aina

hyvä mikä Venäjällä huo-
no!

Näinhän se asia oli. Lo
petin kiusoiffelun siihen.

Kotimaassa minut
teloitetaan tai joudun
elinkaudeksi vankileiriin,
Fenjam usein jutteli. 

- Ei
voi todistaa, etfä haavoit-
tuneena pakko antautua..

Isäpappakin ystiivystl
pojan kanssa.

- Laita sitten minulle
sitä vanhaa hyvää ven-
näänlehteä, kun päåiset
Pietariin! hiin pyyteli.

- Jos ei tule tupakkaa
ei kirjeffä, te tiedäffe, mi-
ten minun käynyt, sanoi
Fenjam hiljaa.

Rauhan tultua saattelin
pojan Haapajåirven ase.
malle. Erotessa ja kättä
puristaessa meiltä molem-
milta päåi§ itku.

Sodan jåilkeen ei
Fenjamista ole mitään
kuulunut - ei ole tullut
kirjettä eikä vennään-
lehteä...

Johan Nordling, Haapajärvi

AINA SE
KOTIOLOT
VOITTAA
Istuessaan kommunistien
Valpon vankilassa kenraali
Airo kirjoitti voinnistaan
hrolustusministeriön kans-
liapäåillikölle kenraalima-
jwi Oleniakselle:

Nykyisistä ohsuh-
teista en valita. "Hyvänä
piretähän, våihiillä nottei
ruakita."
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Suuren Pohian sodan aikana ei ollut
radiota eikä juuri sanomalehtiäkään.
Tieto kulki paikasta toiseen
ratsulähetin nopeudella.

TYRVAAN vanhassa kirkossa

- fohän Olavin kirkossa - riip
puu yhä seinällä suurikokoinen
taulu, jonka avulla Ruotsi§uo
men itsevaltias kuningas kertoo
alamaisilleen saavuttamastaan
Narvan voitosta. Kirkkoa on
hoidettu hyvin, koska kirjoitus
on säilynyt luettavassa kunnossa
lopulleen kolmesataa vuotta.
Tiedoitus on laadittu runomit-
taan tuon ajan ruotsinkielellä ja
on ilmeisesti luettu yhteiselle
kansalle saarnatuolista kaikissa
Ruotsi§uomen kirkoissa. Lie-
neeköhän kiiännetty suomeki
vai onko tieto mennyt vain her-
rasväelle?

Tyrvään vanha kirkko lienee
rakennettu jo l30Gluvun lopul-
la. Kirkon korjauken yhteydes
sä wosina 1964-{5 tehtiin ra-
kennuksessa monia arvokkaita
löytöjä, päivänvaloon tuli noin
tuhat erilaista esinettii. Aartee-
seen sisältyi runsaasti vanhoja
rahoja sekä erilaisia koriste- ym.
esineitä, muun muassa seitse-
mäntoista viikinkiajalta peräisin

olevaa hopea- ja pronssikorua.
Voidaan piätellä, että kirkko on
aikanaan perustettu pakanuu-
den ajan kulttipaikalle.

Kirkon lattian alustaa on ta-
vanomaiseen tapaan kiiytetty
hautaamiseen. Alttariseinällä
on kolme hautahuonetta, Rau-
tajoen kartanon Sture+uvun,
Ruosilan Reigman+uwn ja
Mauno Flemingin.

Kirkko edustaa länsisuoma-
laista rakennustapaa. Siihen
kuuluvat keskiaikaiseen tapaan
muun muassa asehuone, häpeä-
penkki, vaakuna, triumfiristi,
rippikello ja pieni viinikellari.

Uusi kirkko valmistui Vam-
maskosken tehtaalle vuonna
1855. Tällöin jäi vanha kirkko
pois kiiytöstä.

MAHTAVA
MUISTOKIRJOTUS
Muistokirjoituksen teksti on
rönsyileviiä korukieltii - nyky-
suomeksi ehkii suunnilleen näin:

Kansalle oli kuitenkin kerrottava
sotatapahtumista - varsinkin jos oli
satuttu saamaan Yoitto.
Kirkko sai hoitaa tämänkin
tehtävän.

Tyrvään urnhr kirtko Vrmmdr$a on eryok!. hirtoriallinen
nähtäYyy!

< TK-tek.tiå vuodella'1700 Tyryään vanhara kirkooa

MUISTOKIRTOITUS
MAHTAYI M MAN RUOTSIN KAN INKAAN

KAÅRLE
KAHDENNENTOISA

M oskovan soti I asmahdin I saaista
Nantan kaupungin luou ola,assa

vallein, paluin ja hauddn
lujasti varustetussa leiissö

marraskuun 20. pliivdnii vuowu 1700
TMAL,IN AWLl/l scanun

VERTAANSA VAILI.A OLEYAN VOITON
johdosta

-->
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-
tyä tavaraa!

Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/1 kpl, 10 mk/2 kpl,
17,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TASTA, POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.
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TI1AUSKORTTI
VUOSIIGRTAIGNSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

Sukunimi Etunimi

oso[e Puh

Postinumero Postitoimipaikka

I Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

| 30: ,9=1"
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Pyhän Olavin kirkon .itu.tu.ta

Itse teksti kertoo muun
muassa, kuinka julma Venäjän
tsaari, joka oli jo lyönyt Turkin
ja Tätaarin, aikoi rosvota saa-

liikseen koko Ruotsin kansan ja
maan. Näin hän teki siitä huoli-
matta, että oli edellisenä vuon-
na juhlallisesti allekirjoittanut
sopimuksen liitosta ja ikuisesta
rauhasta. Tilanne näytti synkiil-
tä ja kaikti joutuivat pelon val-
taan Venäjän lohikiiärmeen al-
kaessa raivota ja hyökiitessä yli
rajan, jossa ei ollut mitään vas-

tassa, koska oli luotettu sopi
mukseen eikä tältä suunnalta
odotettu hyöktiiystä. Tsaari

ryhtyi murharetkellään suurella
ylivoimallaan piiritt?imään Nar-
van kaupunkia hävittäen, mur-
haten ja polttaen maata ja kau-
punkia. Kirkotkaan eivät tältii
julmalta barbaarilta säästyneet.
Tällöin Jumalakin nousi vää-
ryyttä vastaan päättäen tukah-
duttaa tsaarin kuoppaan, jonka
hän oli toisille kaivanut. Niin
lyötiin tsaari Narvan luona, kun
Ruotsin kuningas sitoi miekan
kupeelleen ja kiivi taisteluun
muinaisten sankarien tapaan
vaarantaen kansansa puolesta

kalliin kuninkaanverensä. Niin
taistelu voitettiin, kaikui sota-

huuto "Jumalan avulla" ja tsaa-

ri joukkoineen joutui häpeään.
Kahdeksantuhantinen joukko
voitti tsaarin kahdeksankym-
mentuhantisen. Saatiin vankeja
ja runsaasti sotasaalista. Tästä
nähdään, että Jumalakin puc
lustaa Ruotsin rajoja niin kauan
kuin hänen oppiaan siellä puh-
taana pidetään.

MODERN!A
PROPAGANDAA
Teksti on itse asiassa varsin ny-

§aikaista - ei ole sotapropa-
ganda perusteiltaan kovinkaan
paljon muuttunut vajaassa kol-
messasadassa wodessa! Viholli-
nen on ylivoimainen, raak,a ja
julma. Se aikoo tuhota koko val-
takunnan. Solmituista sopimuk-
sista se ei piittaa, vaan ryhtyy
julmaan sodankiiyntiin rikkoen
kaikki inhimillisyyden lait. Puo
lustaja panee kaiken alttiiksi
ylittäen tavalliset mitat. Sota-
saalista saadaan runsaasti.

Ei mitään uutta auringon al-



Kiriallisuutta
VANKKAA TIETOA
Matti Lukkari: Asekätken-
tä, Otava, Keuruu 1984,
382 sivua, valokuvia ja kaa-
viopiirroksia.
Kirjoittaja on yleisesikunta-
eversti ja asekätkennän joh-
toelimessä toimineen Reino
Lukkarin poika. Hän on pa-
neutunut tutkijantyöhönsä
perusteellisesti muun muas-
sa haastatellen Yhdysvallois-
sa ja Kanadassa asuvia enti-
siä asekätkijöitä. Tirloksena
on tyhjentävä esitys tapahtu-
maketjusta, joka johti Poh-
joismaiden laajimpaan oi-
keudenkäyntiin. Kirja sisäl-
tää muun ohessa henkilötie-
dot kaikista asekätkijöistä.

Mielenkiintoinen on §sy-
mys asekätkennän merkityk-
sestä. Asekätkijöitä aikoi-
naan vainonneet kotikom-
munistimme hengenheimo-
Iaisineen ovat toitottaneet
asekätkennän vaarantaneen
koko itsenäisyytemme. Luk-
kari esittäa vankasti perus-
tellun päinvastaisen kdsityk-
sen: asekätkentä oli varoitus
ja pelasti Suomen niin sisä-
kuin ulkopoliittisiltakin krii-
seilta.

Huomion arvoinen kirja.
E.

SAKSALAINEN
uÄxöruLMA
Hans Metzger: Kolmannen
valtakunnan edustajana tal-
visodan Suomessa, Otava,
Keuruu 1984,338 sivua, va-
lokuvia.
Kirjoittaja toimi molempien
sotiemme aikana sanoma-
lehtiavustajana Saksan Hel-
singin lähetystössä, missä
hänen todellinen merkityk-
sensä oli muodollista asemaa
suurempi - häntä on jopa
verrattu toisen diktaattorin
erikoisedustaj aan Jartseviin.

Muistelmateos sisältää
paljon asiaa: tavanomaista
diplomaattijuoruilua, kasku-
ja, omia johtopäätöksiä. Sen
mielenkiintoisin osa on väli-
rauhan aika, jolloin Neuvos-
toliitto pyrki liittamään Suo-
men "neuvostokansojen on-
nelliseen perheeseen" Bal-
tian mallin mukaisesti muun
muassa Venäjält2i tulleiden
organisaattorien johtaman
Ystävyyden seuran avulla.
Hädissään suomalaiset haki-
vat turvaa kaikilta mahdolli-
silta tahoilta, ensin Skandi-
naviasta ja lopulta Saksasta.
loppuarvioinnissaan puolik-
si suomalainen Metzger tu-
lee samaan lopputulokseen
kuin useat muutkin tutkijat:
talvisota pelasti Suomen
Baltian kohtalolta eikä jat-
kosotakaan ollut vältettävis-
sä - puolueettomuus olisi
johtanut vielä huonompaan
lopputulokseen.

Lukemisen arvoinen kirja.
S.

POHJALAISET
TAIPALEEN.
JOELLA JA
ÄvnÄpÄÄssÄ
Antti Tiruri: Thlvisota, Ota-
va, Keuruu 1984, 242 sivur.
Menestyskirjailija kuvaa
Etela-Pohjanmaan miesten
sotaa JR 23:n riveissä omal-
la vähäeleisellä tyylillään
realistisesti ja vaikuttavasti.
Karu kerronta pitää sisäl-
lään kaikki talvisodan ulot-
tuvuudet - loputtomat vuo'
rokaudet lumikuopassa tuli-
palopakkasessa, ystävien ja
omaisten ruhjoutumisen tau-
koamattomassa tykistötules-
sa, pohjattoman väsymyksen
aiheuttaman turtumuksen,
harhanäyt, hermoromah-
duket. Päällimmäiseksi ku-
vauksessa jää kuitenkin
miesten armoton päättäväi-
syys, jota ylivoimainen vihol-
linen ei aseillaan kykene
murtamaan: hyökkääjä py-
säytetään, kaikki muu on
toisarvoista! Rauhan tullessa
nouse€ Äyräpään ruhjotusta
puolustusasemasta pohja-
laiskomppanian kahdeksan
miestä tervehtimään vastas-

sa olevaa monisatapäistä ve-
näläisjoukkoa. Homma on
hoidettu!

Päällystön ja miehistön
suhde on kirjassa kerrankin
oikea: upseereihin luotetaan
ammattimiehinä, mutta
omakin harkintavalta säily-
tetään. Tämän päällystökin
ymmärtää ja tunnustaa.

Kirja on mestarillinen tal-
visodan kuvaus, hieno kun-
nianteko suomalaiselle tor-
juntataistelun soturille. E.

KENTTAVARTIO.
SOTAA
POHJOISESSA
Reino Lehväslaiho: Jänkä
palaa, WSOY, Juva 1984,
300 sivua.
Sotakamreerin tämän vuo-
den romaani kertoo sotatoi-
mista jossakin Vienassa III
Armeijakunnan erämaarin-
tamalla. Vihollinen hyökkää
vahvoin voimin rajusti yksi-
näistä kenttävartiota vas-
taan, hyökkäys torjutaan ja
sattumoisin paikalle osunut
kaukopartio-osasto yhtyy ta-
kaa-ajoon. Seurauksena on
sarja tyypillisiä partiotaiste-
luja, joissa puolin ja toisin
annetaan lujia iskuja ja kär-
sitaan tappioita. Yksittäiset
taistelijat venyvät tiukan
paikan tulleen hurjiin suori-
tuksiin.

Sujuvasti kirjoitettu sota-
romaani, josta ei jännitystä
puutu.

JOUHEVAA
JUTUSTELUA

J.

Eino Pohjamo: Konepistoo-
lien aikaan, Karisto, Hä-
meenlinna 1984, 285 sivua,
valokuvia.
Eino Pohjamo, lehtemme
pitkäaikainen avustaja, on
aikaisemmin julkaissut
muun muassa teokset Jän-
käjääkärit ja Rauta palaa,
jotka kertovat JR l2:n mies-
ten sotatiestä. Tämänkertai-
sen kirjan ainekset on koottu
mainitun rykmentin miesten
haastatteluista ja muista
muisteluista. Yhteensä 5l
erillistä katkelmaa antavat
elävän kuvan pohjois-suo

malaisten reserviläisten tou-
huista Kiestingin erämaissa,
Stalinin kanavalla ja lhanta-
lassa niin levossa kuin tais-
ton tuoksinassakin. Tärinois-
sa vilahtelee juttua konjakki-
kaupoista sakemannien
kanssa, kolhoosin sioista,
juhlahetkistä, sotilaskotisis-
koista ja lotista, mutta myös
ankarista ja verisistä taiste-
luista, tappioista ja epätoi-
voisista tilanteista. Oman
osansa muodostavat ryk-
mentin merkkimiesten hen-
kilökuvat alkaen Reikärau-
ta-Puromasta ja Torsten von
Essenistä. - Mukava kirja!

E.

VANHA TEEMA
UELÄ KERRAN
Helge Seppälä: Suomi
hyökkääjänä 1941, WSOY,
Juva 1984, 268 sivua, valo-
kuvia ja karttapiirroksia.

Kirjoittaja on aikaisem-
minkin monissa yhteyksissä
pyrkinyt todistelemaan, että
Suomen sotilasjohto jo hyvin
aikaisessa vaiheessa liittou-
tui Hitlerin Saksan kanssa
sopien hyökkäyksestä, jonka
päämääränä oli paitsi talvi-
sodassa menetettyjen aluei-
den palautus myös osallistu-
minen lrningradin piirityk-
seen saksalaisten suunnitte-
lemalla tavalla sekä Suur-
Suomen luominen. Seppälä
ei hyväksy muita suomalai-
sia sotahistorian tutkijoita
vaan syyttää heitä jopa vää-
rennölaistä; hänen hyväksy-
miään auktoriteetteja ovat
yleensä vain Krosby, osittain
Jokipii, venäläiset tutkijat
sekä suomalainen kommu-
nisti E. Salomaa, jonka ar-
tikkeli neuvostoliittolaisessa
historiateoksessa "nojaa voi-
makkaasti tosiasioihin".
Suomalaisten sotatoimetkin
menivät Seppälän mielestä
Iähes kauttaaltaan pieleen:
hyökkäys alkoi liian myG
hään ja joukkoja johdettiin
virheellisesti Mannerheimin
ja Tälvelan ollessa suurim-
pia tunareita.

Seppälän poleeminen kir-
ja saavuttanee menestystä
tietyillä suhteellisen suppeil-
la tahoilla. E.
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N.urort*Karjala -lehti
kertoo, kuinka suomalaiset
lähtiessään miinoittivat
kaikki mahdolliset paikat,
rakenteet ja laitteet Uhtuan
suunnalla, jossa sitten rai-
vaustyöhön koulutetut nuo-
ret pojat ja tytöt kärsivät pa-
hoja tappioita.

Suomalaiset eivät näitä
seutuja miinoittaneet, yaan
saksalainen 7. Vuoristodivi
sioona, jonka komentajana
toimi kenraaliluutnantti
Krakau. Divisioona taisteli
sittemmin suomalaisia vas-
taan Rovaniemen suunnalla.
Suomalaiset luovuttivat läh-
tiessään rauhanteon yhtey-
dessä miinakartat eritiselie
viholliselle, joskin vahinkoja
niistä huolimatta varmaan-
kin sattui.

PunalippuJehti kertoo ar-
tikkelissaan "Amerikkalai-
nen tietämättömyys ihme-
tyttää", kuinka vääriä käsi-
tyksiä ulkomaalaisilla on
Neuvostoliiton oloista. - En-
täpä jos päästettäisiin Ame-
rikan farmarit katsomaan?

imo Miesmaa Kiimingis-
tä kirjoittaa ja pyytää lausu-
maan mielipiteen kiinnosta-
vasta kysymyksestä: miten
talvisodassa olisi käynyt, jos
meillä olisi ollut riittavasti
aseita, ampumatarvikkeita
ja muita välineitä?

Kyllä kai on todettava, et-
tä emme olisi kyenneet pitä-
mään puoliamme loputto-
miin, olipa sitten kalustom-
me kuinka moderni ja riitta-
vä tahansa. Voimasuhde
50:l olisi kyllä ilmeisesti jo-
ka tapaukessa aikanaan
ratkaissut sodan häviökem-
me sen jälkeen kun väsyneet
yksikkömme olisivat tappioi-
den vuoki menettäneet tor-
juntakykynsä ja hyökkääjä
olisi aina vain lisännyt pai-
nostustaan. Joskus on laskes-
keltu, että jos panssarintor-
juntakykymme olisi ollut pa-
rempi ja kenttätykistöllä riit-
tävästi ampumatarvikkeita,
olisimme kyenneet pitamaan
asemat kelirikkoon saakka,
jolloin olosuhteet olisivat ol-
leet suotuisammat puolus-
tukselle.

Mielenkiintoinen tutki-
muksen aihe olisi, kuinka
paljon armeijamme varusta-
minen modernilla ja riitta-
vällä kalustolla sekä riittavil-
lä ampumatarvikkeilla olisi
1930-luvulla maksanut ja
olisiko valtiomme kyennyt
hankinnat rahoittamaan.
Siinä olisi asiaa vaikka toh-
torinväitöskirjan aiheeki.

Eiro Pohjamo, osoite
02400 Kirkkonummi, puhe-
lin 90-2987 771, haluaisi yh-
teyttä Viipurin Suojeluskun-
tapiirin talvisodan aikaisiin
autonkuljettajiin. Kyse on
mielenkiintoisesta tutkimus-
työstä. Kertokaapa asiasta
kaverillekin!

o

Imu.i Koivistoinen Savitai-
paleelta, osoite 54750 Väli-
joki, puhelin 953-39 304, ha-
luaisi yhteyden kahteen hy-
vään kaveriin, entisiin JR l:
n aseveljiin, joita Koivistoi-
nen ei ole tavannut Valkea-
saaren revohkan jälkeen. Ot-
takaapa siis yhteytta, Jussi
Anttonen Raudusta ja Kalle
Olvio Kustavista!

To.rt"n von Essen, eversti-
luutnantti ja Ihantalan puo-
lustaja - .i-".r, jonka patal-
JOOnan asemlln puna-armel-
jan suurhyökkäys Kannak-
sella ensimmäisen kerran
pysähtyi - haudattiin Hel-
singissä 28.9.84. Kuvassa
kunniavartiona vasemmalta
korpraali Oiva Koli, kaptee-
ni Erik Saxberg, ylikersantti
Olavi Pengerkoski ja ken-
raaliluutnantti Olli Kaaki-
nen. Jänkäjääkärien kuk-
kaistervehdystä laskemassa
oli muiden mukana lähes 90-
vuotias kenraaliluutnantti
Albert Puroma.

arjukka Patrakka kiir
tää veteraaneja tutkimus-
työssään saamastaan ayusta.
Hän haluaisi vielä lisääkin
materiaalia selvitelläkeen
laajemmalti kysymystä, mi-
kä oli ihmistä toiminnassa
pitava voima suurimman
vaaran hetkellä. Mitä hän
silloin ajatteli ja koki? Sota-
vuosien kirjeet, päiväkirjat ja
muu sen tapainen materiaali
on tervetullutta. Lisensiaatti
Patrakan osoite on Otavan-
tie 8 C 32,00200 Helsinki
20, puhelin (90-) 6924074.

Talvisodan Erillinen Patal-
joona 7, Kannaken suoja-
joukkoja, kokoontui Helsin-
gissä 7.10.84. Kuvassa vete-
raanit Hietaniemen sankari-
haudalla.

o
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