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AMMAr.fl
VAARASSA
Virolahtelainen parturi
Vaiainen oli ollut sai-
raalassa ja saanut mie-
lestään hyvän hoidon.
Poispäästessään hän
kiitteli kunnanlääkäri
Mulas Elfvingiö lopet-
taen puheensa yleiseen
ponteen:

- Toivon, että Thi-
vaan isä varjelisi meitä,
niin ettei minun eikä
kenenkään muunkaan
tarvitsisi enää tulla
tänne sairaalaan.

- Toivotaanko vielä,
että Herra tekisi meis-
tä kaikista kaljupäisiä-
kin? ehdotti Elfving
kuivasti.

AMMAr.flMEHET
ERIKSEEN

Majuri ja opetusneuvos
Antqo Befiel Rrutava*
ra toimi talvisodan ai-
kana rannikkotykistön
Virolahden Alalohkon
komentajana. Joukon
huolto toimi paikallis-
hankintojen varassa ja
Virojoella asuva vss-
mies Hugo lbrrssli

suoritti tarvittavat teu-
rastukset siviiliammat-
tinsa perusteella. Kus-
takin teurastuksesta
hän velotti rannikkoty-
kistöä muutamalla
kympillä.

Joku oli kannellut
Rautavaaralle asiasta.
Tämä kutsutti Kenraa-
lin puheilleen ja selitti
tälle, ettei hänellä ollut
oikeutta periä teuras-
tuksista palkkioita,
koska Kenraali palveli
vss-yksikössä ja sai
päivärahan.

- Monet miehet pal-
velevat rintamalla vai-
keissa olosuhteissa ja
joutuvat teurastamaan
vihollisia oman hen-
kensä uhalla saamatta
siitä lisäpalkkiota, ko-
rosti Rautavaara lo-
puksi.

Herra kapteeni!
sanoi lGnraali napa-
kasti. - Ero on siinä,
ettei niiden tarvitse
nylkeä niitä.

ENNEN
PILLERIAIKAA

Joskus kauan sitten pi-
dettiin Virojoella ur-
heilukilpailut. Aika sa-
dan metrin juoksussa
otettiin oikein sekunti-
kellolla, joka oli lainat-
tu Viipurista. Rata oli
niin kapea, että kilpai-
lijat läksivät liikkeelle
yksitellen.

Kw Yrjö Vill*i Tii-
likkalasta oli ruorossa,
oli ajanottajalla iota-
kin muuta puuhaa.

- Paina nuppia! Se
juoksee io! huusi kil-
pailun johtaja hädis-
sään.

Näin tapahtui ja
Vilkki voitti kilpailun
mainiolla ajatrla 7,6.

Myös Luumäellä pidet-
tiin kesäkisat. Kor-
keushyppypaikalle oli
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Persoonollisuuksiq

urheilukentällä laidun-
tava lehmä pudottanut
mahtavan läjän juuri
siihen kohtaan, josta
hyppääjien olisi pitänyt
ponnistaa.

Muuan kilpailija
meni huomauttamaan
asiasta kilpailun johta-
jalle vaatien paikan sii-
voamista.

- Anna olla vain! to-
tesi tämä. - Se on sa-
ma kaikille!

EI TURHAN-
TÄRKEiVi
Uudenmaan sotilasliirinillii
oli joskus eilEn sotia ker-
tausharjoitrs Niinisalma.
Sotilaslåiåinin komentaja
eversti Nordasoot piti al-
kajaisiksi resewiryseereiUe
parisenkymmentä minuut-
tia kestiivän pfruttelut
ruotsiksi korostaen vastuu
ta ja velvollisnrdenhmtoa.
lnpuksi håin ktsyi var-
muuden vuolsi:

- Fin rs hib någm som
inte fiirstått vad fuS sode?
(Onko tiirill,i fr*u joka ei
ymmiirtiinyt pteaanit)

Esiin astui munn reser-
vivänrikki, jr*a oli sttr'
rimman man ikäituiä asr
nut Ruotsissa ia ihnoitti
laulavalla riikinnro8illa:

- Hqt iteq§e, iq fa"-
sttu irlu olls frrrcka. (En
ymm*rn leintren sp
mea.)

Nordenswan mie{rii het-
ken, kävelee liihemmiis
våinrikkiä ja sanoo vaati-
maffomasti:

- Nå - jo - egertligen
var det ingenting alls. (Eisc

I nyt ollut"pAftr miUiån.l
I v. P. I. Kaila. Espoo
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15.3. 1985
29. VUOSIKERTA

JULT\A§UA:
Solmubloyhdlst)B ry.

PulHlohtala L Harylla, e evp
N. Rluttala, ry €vp, E. Pekkelå, korndrl dp
S. Alapuro, 6vl evp, E. Er&aarl, ev wp

PÄÅTotMrrArA: E. Eråstrt, w 6vp

TOIMITUS
?tötönkaru «i B, (tr2q, H6ldnkl 26,
puh. 44 62 42 kello 1(F14.

YLEISSIHTEERI JA
TALOUDENHOITA'A
T6ll6rvo Kalpom

TAITTO: Kel Lalm

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
Posliloktro lO9, OGS| H€lcnkl 38
Puh. (9G) 618 4&!3 tal valhda (9G) 6l 641
tb3lbllrtotlll 725&1

ILMOITUSMYYNTI:
Höylååf,lötb 1 0O3g) H:kl
Puh€llnvalhdo (9G) I201

YlrooESSa 12 urEnoa

TIAI.ISITITA
12 kt t'le,-
Ltl k aHdh Fouobln ahin
fmfr po.tlu.lbaa.
nlllh mddn: hhtd.dot
tL.l.p.lu.lu.t .
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Sotien jälkeen amerik-
kalaiset psykologit tut-
kivat, mihin perustuu
kansojen välinen viha.
Kyselyssä amerikkalai-
set pantiin nimeämään
eniten vihaamansa kan-
sat esitetystä luettelos-
ta. Joukkoon oli solutet-
tu tuntematon kansa,
jota ei ollenkaan ollut
olemassa - muistaakse-
ni meriaanit. Se sijoittui
vihattujen luettelossa
kärkipäähän, pian sak-
salaisten ja japanilais-
ten jälkeen.

Thntematonta siis vi-
hataan. Asenteet voi-
daan muuttaa ystävälli-
siksi vain lisäämäIlä tie-
toa ja naapurin ymmär-
tämistä. Näin rakenne-
taan rauhaa.

Monet Euroopan
kansat ovat oivaltaneet
oikeiden asenteiden
merkityksen kansainvä-
lisissä ihmissuhteissa.
Esimerkiksi vanhojen
perivihollisten Ranskan
ja Saksan välinen raja
on lähes kokonaan
avattu - mitään muo-
dollisuuksia ei ole.

Supervallat näyttävät
vetäytyvän vihan muu-
rin taakse muuallakin
kuin Berliinissä. USA
evää viisumeja kyseelli-
sin perustein ja Neuvos-
toliitto on rakentanut
kokonaisen järjestel-
män, jotta maan kansa-
laiset eivät vain saisi

I-, n,oä* 
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kosketusta ulkomaalai-
siin, vihattaviin "sodan-
lietsojiin". Edes vaarat-
tomat idealistit, rau-
hankävelijät, eivät saa-
neet anomaansa viisu-
mia, puhumattakaan
luterilaisen maailman-
liiton nuorisovaltuus-
kunnasta. Esimerkkejä
löytyy lähempääkin.
Syyksi ilmoitetaan
yleensä "hotellipula".

Viime vuonna Neu-
vostoliitto yhäkin kiristi
neuvostoihmisen mah-
dollisuuksia tavata ul-
komaalaisia. Viran-
omaiset on määrätty
tukkimaan kaikki kana-
vat, joiden kautta länti-
nen "massakulttuuri"
voisi päästä "tulehdut-
tamaan" Neuvostolii-
ton ilmapiiriä. Nuoriso
on kasvatettava "rakas-
tamaan isänmaataan ja
vihaamaan sen viholli-
sia". Ulkomaalaisille ei
saa antaa yösijaa eikä

".,,.,'ä:;

heita saa ottaa tielta
autoonsa. Heille ei saa
tehdä muitakaan palve-
luksia eikä esimerkiksi
antaa mitään tietoja
työpaikastaan. Ran-
gaistus luvattomasta
seurustelusta, jonka yh-
teydessä annetaan tieto-
ja, voi olla jopa kahdek-
san vuotta vankeutta.

Virallisissa puheissa
korostetaan jatkuvasti
"kansojen välistä ystä-
vyyttä". Mutta rajalla
saattavat suomalaiset-
kin turistit kokea jopa
ihmisarvoa loukkaavaa
kohtelua ja sukulaisten-
kin tapaaminen saattaa
naapurimaassa olla vai-
keaa.

Virallista pussailua
ja kättelyä syvempää
ystävyyttä tuskin kehit-
tyy, jos kaikkia ulko-
maalaisia pidetään va-
koilijoina ja salakuljet-

trtajina.
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Uharin s@luskunrryoftt
tammos§o tiltamma§§o tf,
§uomenlsh'dells
Summan murtuminen helmikuun

oli Kannaksen Armeijan johdos-
sa ja reservinä. Ohquistille ei
jåiänyt paljoa muuta mahdolli-
suutta kuin kiiskeä haalimaan
linjaan jokaisen käskettävänään
olleen sotilaan - alaikäisenkin.
Mist?ipä muualta ensi hälään
kuin Viipurin varuskuntajou-
koista, joissa sentään oli silloi-
siin puitteisiin melkoisesti mies-
tii ja miehen alkua . . .

Niin Puroma sai kiiskyn
muodostaa taisteluyksiköitii
alaisistaan, ali ja yli-ikiiisistäkin
suojeluskuntalaisista sekii alo
kaskoulutuksensa hädin suorit-
taneista vartiopataljoonan mie-
histii.

- Se on ollut elämäni vaikein
tehtävä - kiiskeä nuoret Sum-
man tulirintamaan, sanoo ken-
raaliluutnantti Puroma veteraa-
nina mitatessaan pitkiin sotilas-
uransa vaiheita.

Niin joutuivat Viipurin Suo
jeluskunnan koulupojat Sum-
man tulihelvettiin. Sinne meni-
vät myös muiden kahdenkym-
menen suojeluskunnan ja
VVP:n miehet.

Lähteviksi kysyttiin vapaaeh-
toisia. Heitä riitti lopulta kah-
den pataljoonan ja neljän erillis-
komppanian verran.

NETOA ON NIUKASTI
Arkistot eivät kerro paljoakaan
nuorukaisten sotatiestii. Viipu-
rin Vartiopataljoonan erään
komppanian ja vähän muiden-
kin vaiheita on kirjannut erään
ykikön piiällikkö reservin luut-
nantti Kaleno Reponen heti so
dan jälkeen wonna 1940 kirjoit-
tamassaan teokessa Etulinjoil-
la. Valitettavasti kirjasta yleen-
sä puuttuvat aikamäärät ja ta-
pahtumapaikat on usein ilmais-
tu vain peitenimin.

Summaan kiirehtinyt apuvoi-
ma tuli perillä tietenkin aliste-
tun asemaan ja osin omasta or-
ganisaatiostaan erilleen vento
vieraitten joukkoon. Sellaisena
joukon asema ei yleensäkään
ole kadehdittava. Tällaisen yksi-
kön tekemisiä ei juuri ehditty
muistiin merkitsemään.

Näinollen on tämä kuvaus ol-
lut pakko koota varsin rajoitet-
tujen tietolähteiden varaan.

,,KAIKKI MI JAKSO
KALPAA KÄYTTÄÄ"
Puna-armeijan pikamarssi Hel-
sinkiin oli joulukuussa 1939 pe-
rusteellisesti epäonnistunut.
Karjalan kannakellakin kirjat-

tiin koko maailman ihmeeki
torjuntavoitto.

Puna-armeijalle naurettiin!
Venäläisten oli pakko ryhtyä

aivan uusiin toimenpiteisiin. It-
se Stalin antoi marsalkka Timo
senkolle tehtäväki Suomen ar-
meijan nujertamisen - väkeä ja
materiaalia oli käytettävissä ra-
jattomasti eikä tappioita lasket-
taisi.

Perusteellisten valmistelujen
jälkeen alkoi suurhyökkäys
Summan alueella helmikuun
I l. päivänä. Rintamavastuussa
olevat eriasteiset komentajat lä-
hettivät hätäviestejä:

Panostus on kova! Apua!
Nopeasti!

- Kaikki reservit on käytet-
ty...

- Kyse on vain tunneista.

- Jos ensi yönä ei tule vaih-
toa, en voi vastata tilanteesta.

- Lisää ammuksia ja patruu-
noita!

- Tänkit pyörivät tukilinjal-
la...

- Miehistö ja päällystö aivan
lopussa, tappiot suuret . . .

Voi hyvin kuvitella armeija-
kunnan komentajan tunnot ja
ajatukset näitten tietojen vyG

ryessä. Tilanne vaati välitöntä

11. päivänä 1940 ratkaisi talvisodan.
Vain vaivoin Kannaksen puolustajat kykenivät
jatkamaan epätoivoista torjuntataistelua.
Avuksi tarvittiin viimeinenkin asekuntoinen
mies. Myös nuoret suojeluskuntalaiset oli
lähes kouluttamattomina heitettävä
pahimpaan tulihelvettiin.
TALVISODAN aatosta lähtien
Viipurin Suojeluskuntapiirin
ykiköihin kuului 20 suojelus-
kunnan ja Viipurin Vartiopatal-
jmnan (WP) väki. Viimeksi
mainittu muotoutui alun perin
Karjalan Kaartin Rykmentin
liikekannallepanossa syksyn -39
aikana rykmenttiin saapuneista
alokkaista. Fataljoona hoiti näi-
den koulutusta sekä suoritti Vii-
purissa vartiopalvelusta.

Koko &imän joukon ja siis pii-
rin päällikkönä toimi eversti
luutnantti Albert Aleksander
Puroma, jääk?iriupseeri. Hänet
joukkoineen oli alistettu kenraa-
liluutnantti Harald Öhquistin -
hänkin aikanaan jiiäkärien toi-
sesta komppaniasta - komenta-
malle II Armeijakunnalle.

Helmikuun ll. päivän koh-
dalle 1940 merkitsi kenraali
Öhquist yksityiseen päiväkir-
jaansa sanat: ". . . hirvittävä
päivä, raskain mit?i tähän asti
onollut..."

Summan lohkojen komenta-
jat alkoivat yksi toisensa jälkeen
pyytiiä hätäänsä apuvoimaa.

Armeijakunnan komentajan
reservit olivat kiiy.åinnöllisesti
katsoen olemattomat. Armeija-
kuntaan kuuluva S.Divisioona
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EINO POHJAMO
I OSA

- Se oli elåmäni vaikein tehtävål
totesi Albert Puroma, ioka Viipurin
Suoieluskuntapiirin päällikkönå

ioutui antamaan kåskyn
suo.ieluskuntapoikien lähettämis€stä
Summaan

Kenraaliluutnantti Harald Ötrqrii
tarkastusmatkalla. Vastatessaan

puolustuksesla vihollisen
painopistesuunnassa Öhquist loutui

heittåmään tuleen kaikki
käytettävissä olevat voimat

ja nopeaa toimintaa. Se merkit-
si muun muassa kaikkien Viipu-
rin Suojeluskuntapiirin käyt6sä
olevien miesten heittämistä lu-
histuvan etulinjan avuksi.

Hätä ei lue lakia!
Ensimmäinen kiis§ saapui

suojeluskuntapiirin esikuntaan
helmikuun 12. päivänä kello
kahden seuduilla: heti komppa-
nian voimat avuki Suokannan
lohkolle!

Alta tunnin oli komppania
lähdössä Summan helvettiin.
Päällikkönsä mukaan se nimi-
tettiin Reposen komppaniaksi.
Joissakin lähteissä sitä nimite-
tään panssarintorjuntakomppa-
niaki, koska sen miehiä oli har-
joitettu panssarivaunujen lähi-
torjuntaan. Minkäänlaista pans-
sarintorjunta-aseistusta ei yki-
köllä ollut.

Reposen miehet olivat enim-
mäkseen syyskuussa aselvelvol-
lisuuttaan suorittamaan saapu-
neita poikia, useat kotoisin Kan-
nakselta, jossa heidän kotitalon-
sa olivat aikaa sitten haihtuneet
savuna ilmaan. Miehillä oli -
Reposen mukaan - "vihollista
kohtaan vahvasti hampaan ko
lossa".

Komppanian vahvennukseksi

liitettiin konekivääripuolijouk-
kue. Sen mukana lienee kulkeu-
tunut tulirintamaan Yeikko Ru-
sanen, joka ny§isin viettää
everstin eläkepäiviä. Hän sanoo
saaneensa Suokannan II/JR 8:

n lohkolla niskaansa niin sakean
kranaattitulen, ettei sittemmin
jatkosodassakaan mikään tuli-
ryöppy hämmentänyt.

VVP:n komentajan toivotet-
tua menestystä lähteville nämä
sujauttivat suksensa kuorma-au-
ton lavalle ja itsensä aseineen
linja-autoon. Saattue lähti kohti
Summan maita. Kummalliselta
tuntuu määräys, etlä selkiipak-
kaus ja mantteli jätetään kasar-
mille, vaikka käsillä oli sydän-
talvi. Pakkanen tuntui päivää
kohden vain kiristyvän ja voi-
makas itätuuli tunki §lmän
kaiken suojan läpi.

ETUL!NJAAN
Automatka päättyi JR 8:n II
Pataljoonan komentokorsun ää-
relle. Miehistö jäi pikkutakeis-
saan hytisemään ulkosalle, kun
Reponen ja viisi vänrikkiä astui-
vat pataljoonan komentajan,
kapteeni Laui Kumlimz kor-
suun saamaan ohjeensa.

Komentajan kiis§n mukai-
sesti ensimmäinen - vänrikki
Kiviranta - ja toinen joukkue -
vänrikki Koivisto - lähtivät
Lukkonimiseen tukikohtaan
Suokannan lohkon äärimmäisel-
lä oikealla sivulla, jonne Repo
nenkin sijoittautui. Kolmas -
vänrikki Pekka Savolaircn sekä
kkosasto - menivät Lylyyn, ää-
rivasemmalla olevaan tukikoh-
taan, josta pohjoiseen jatkui JR
7:n Summan§län lohko. Tirki-
kohtien etulinjaan oli matkaa
nelisen kilometriä.

Komppanian ns. hävitysryh-
mä ja puheessa "Värisarja-Uo
leviksi" kutsuttu vänrikki jäivät
Kumlinin komentopaikalle ko
mentajan välittömään johtoon.
Kaikkien sukset nähtiin par-
haaki jättää lähtöpaikan, ko
mentokorsun tienoolle.

Etulinjaan menevien harmi-
na oli, ettei pimeän aikana ollut
varaa väläytellä valoja eikä edes
poltella hermosavuja. Kaakon
suunnassa seurattiin tähystys-
pallosta kotkan katsein elämää
suomalaislinjassa. Vähäisinkin
raapaisu repäisi kohdalle ka-
naattien ryöpyn.

Reposen päästyä miehineen
perille ja ilmoittautuessa Lukon

päällikölle luutnantti Sdildn-
teelle ilahtui tämä kovasti saa-
dessaan vereksiä miehiä oman
komppaniansa vahwuden olles-
sa vajuuntuneena puoleen.

- Kyllä tämä on ollut muuta-
man päivän, varsinkin tänään
koko helvettiä, mainitsi Säilä
Reposelle.

- Kaikissa korsuissa, kirjoit-
taa Reponen, - tapasivat uudet
miehet nihki viisyneitä, jopa
loppuun niiäntyneitä, miltei hor-
rokiiin sortuneita raumalaisia
sotureita, jotka mitii veljellisim-
min ottivat vastaan karjalaiset
tulokkaat. Pannu nostettiin heti
kaminalle, tuliaiskahvit olivat
tuossa tuokiossa valmiina ja "al-
kuasukkaat" kertoivat elämyk-
sistiiän.

5./JR 8:n sotapäiväkirja kuit-
taa viipurilaisten tulon varsin ly-
hyesti: "12.2. kello 22.00 tuli
komppanialle avuksi varmistus-
komppania Reponen." Mitii sit-
ten tällä "varmistus"-sanalla
tarkoitetaankaan?

,'VALMISf,AUTUKAA

VASTAISKUUNI''
Jo yöllä tuli Reposelle kiis§
siirtyä heti aamusta Koiviston
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joukkue mukanaan pataljoonan
reservin korsuihin ja valmistau-
tua vastaiskuun vasemmalle Ly-
lyyn. Siellä vihollinen oli painos-

tanut koko edellisen päivän.
Palatkaamme hetkeksi takai-

sin Viipuriin.
Siellä puuhattiin uusia yki-

köitä Summaan. Vajaan puolen
tunnin kuluttua Reposen komp
panian lähdiistä armeijakunta
sai Puroman ilmoituksen, että
vielä kaksi komppaniaa oli läh-
dössä muodostaen pataljoonan
everstiluutnantti Kairc Nieme-
lciisen - WP:n komentajan -
johdossa. Saman paivän - 12.2.

- kohdalla iltaneljän tienoolla
tavataat 3.D:n sotapäiväkirjas-
sa merkintä, ettii JR 8:lle tulee
Viipurista kaki komppaniaa sa-

malla kertaa. Tiedon saatteena
on ilmoitus, että mainittu Sk-
pataljoona on palautettava, kun
tilanne on selvinnyt.

Ilmeisesti Niemeläisen väki
on myös saapunut II/JR 8:n
alueelle, koska Kumlinon ilmoi
tanut divisioonan kirjaamaana:
"Reservi liian nuorta, ei voi
luottaa siihen." Kello osoitti tiil-
löin iltakahdeksaa.

Reponen ei mainitse - ehkä
ei tullut tietämäänkään - näistä
komppanioista mitään. Eikä
muutakaan selvitystä tavata sii-
tä, minne nämä liian nuoret jou-
tuivat Suokannasta. Ehkä hei-
dät marssitettiin JR 7:n lohkol-
le, koska 13. helmikuuta ilta-
seitsemältä rykmentin komenta-
ja ilmoitti divisioonalle Nieme-
läisen lähteneen omin luvin
joukkoineen Viipuriin.

Viimeinen asiakirjoista tavat-
tu maininta Niemeläisen väestä

on kirjattu 14. helmikuuta aa-
mulla armeijakunnassa. Siitä
käy ilmi, että Viipurin Sk-patal-
joona (Niemeläinen) on hälytet-
ty ja tulee marssimaan Kämä-
rän aseman maast@n. Samassa
merkinnässä mainitaan: "8 ko
nekivääriä Kämärän asemalta
n. 5 km etelään." Tätä merkin-
tää seuraa välittömästi PurG
man ilmoitus, että ainoastaan
yksi komppania ja 8 konekivää-
riä voidaan antaa. Tämä komp
pania tarkoittanee Osasto 7i-
mosta, juta tuonnempana tulee
puhe.

Missä lienee Niemeläisen pa-

taljoona tuolloin todella oleskel-
lut?

Edellisen päivän kohdalta
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löytyy Puroman ilmoitus toisen
pataljoonan sekä erillisen komp
panian kokoamisesta. Puoli nel-
jän tienoilla 13.2. mainitaan
"Hild6nin Pataljoonan" - ko
mentajana kapteeni Tauno Hil-
den - lähteneen Summaan.
Myöhemmin mainitsee asiasta
myös armeijakunnan sotapäivä-
kirja: "3.Divisioonan reservinä
Tuompon pataljoonan rippeet ja
Sk-pataljoona Summan-Suo
kannan lohkojen saumassa."

EPÄTOlv()lNEN
TAISTELU JATKUU
Rintamassa vihollisen hyökkiiys
jatkui rajuna. Lähteen lohkon
alkumenestyksen innoittamana
se painoi päälle entistä rajum-
min, kaiken allensa hakkaavan
tykkitulen ja panssareiden voi-
malla.

Ankara painostus levisi myiis
Suokannankin lohkolle, sillä
Lähteen sisäänmurtoaukko oli
vihollisen kannalta sittenkin kq
vin kapea ja matala. Täistelu-
kelpoinen, levännyt ja tulivoi
mainen joukko olisi vastahyök-
käykellään ilmeisesti huitaissut
pussiin työntyneet viholliset ta-
varoineen kaikkineen mottiin ja
tuhoon.

Sisäänmurtoa pyrittiin siis

laajentamaan. Suokannassakin
se tuntui. Jo edellisiltana - 12.2.

- etummaisten asemien siirrlt-
tyä päivän kuluessa kädestä kii-
teen, jäi vihollismiehitykseen

"Sulo"-niminen aseman osa.

Puhelinyhteydet olivat viesti-
miesten ponnisteluista huoli-
matta poikki koko päivän. Etu-
linjan miehitt?ineestä komppa-
niasta - 4./JR 4 - sisältyivät
ankariin tappioihin muun muas-
sa kaikki joukkueenjohtajat.

Seuraavan puolen päivän tie-
nmlla hyökkäyskiirki murtautui
Lylyyn. Viidesti vihollismiehet
heitettiin takaisin. Vahvennuk-
selsi Lylyyn saapui Erillinen
Pataljoona 3:n Kolmas komppa-
nia luutnantti Veikko Uimosen
johdolla. Sen sotapäiväkirjan
mukaan aamuisen vihollishyök-
käylsen ja vastaiskun jäljiltii

uloimmat asemat jiiivät vihollis-
ten haltuun, mutta myöhemmin
uudella komppanian suoritta-
malla vastaiskulla otettiin loput-
kin pesäkkeet takaisin. Tähän
iskuun osallistui reservin kor-
suilla ollut Reposen komppa-
nian osakin, mikii näin 12 tun-
nin kuluttua linjaan saapumi-
sestaan tuli temmatuksi raa-
kaan sotaan.

HUIMAA MENOA
Oman komppaniansa osalta Re-
ponen kirjoittaa: "Marssiuralla
piti läpäistii tykistökeskitys, jol-
la vihollinen halusi torjua reser-

Nuorukais€t suorittivat syksyn
kuluessa muun muassa
vartiopalvelusta Viipurissa

Lähte€n lohko ilmakuvassa murron
lälkeen. 1 = pååpuolustuslinjan

piikkilankaeste, 2 = tukilinian 6st6,
3 = tyh,å tukilinia, 4 = Summanlårvi,
5 = tie tåynnå pohiois€€n marssivia

venålåisiä joukkoia

Viipuri oli Suomen suurin
varuskuntakaupunki. Talvisodan
liik€kannallepanossa iåi
kouluttamaton nuorin saapumiserå
kasarmeihin
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vin tulon. Hetken päiistä samas-
sa tarkoituksessa räjähtelivät ti-
heinä iskuina heittimien kranaa-
tit --- konekiväärien luodit
viuhahtivat ilman halki, napsah-
telivat kohdalle sattuneisiin pui-
hin tai parkaisten repeytyi rä-
jähtävien luotien voima vastuk-
sen kohdatessaan. Lentokonei-
takin risteili ilmassa kylkien pu-
natähdet komeasti vilkkuen.
Sitten oltiinkin vastakkain tuki-
kohdan asemiin pesiytyneiden
vihollisten kanssa. Ryskyen pai-
noi vastaiskujoukko kohti vihol-
lisia, jotka urheasti taistellen
kaatuivat ja peittivät ruumiil-
laan hautojen pohjat."

Miestensä käyttäytymistä tu-
len alla - olivathan nämä ensi
kertaa hyökkäystoimessa - Re-
ponen kuvaa näin: "... tarkkai-
lin heidän huimaa menoaan
miltei kauhistuen. He eivät ym-
märtäneet varoa, eivät välittä-
neet käyttää maastoa hyväk-
seen, ampuivat usein seisaal-
taan ja syökyivät eteenpäin.
Teki mieli huutaa heille varoi-
tuksen sanoja. mutta sellaisessa
melskeessä ei ääni kantanut lä-
hintä kauemmaksi."

Samalta Lylyn taistelualueel-
ta KA. Järventaus, joka oli lll
JR 8:n Konekiväärikomppanian
päällikkö, mainitsee kirjassaan
muun muassa vastaan tulleen
ahkion, jossa makasi tuntema-
ton kaatunut. Hänen iäkseen
Järventaus arveli 18 vuotta. Ja
kirjailija jatkaa: "Kranaatteja
ja piiskatykin ammukia räjäh-
telee yhtenä pauhuna --- va-
semmalla rumaa jälkeä. Ampu-
mahauta on täyttynyt omista ja
vihollisista --- On siellä vii-
meisen leposijansa saanut-moni
Reposen komppanian nuorukai-
nen. On suoranainen ihme, että
tällaisessa myllerryksessä säilyy
ykikään elävä olento."

Reposen komppanian kahden
joukkueen kokonaistappiot oli-
vat viisitoista nuorukaista. jou-
kossa kolmannen varajohtaja
vänrikki Verhe haavoittuneena
kuolettavasti.

Täistelun tuoksinassa suoma-
laisten käsiin jäi muuan vihollis-
kapteeni, joka kertoi että heikä-
läisten hyökkäysvoimana oli
kaksi pataljoonaa ja tukena 16

patterin tuli.
Kun tämä 13. päivä painui

yöntummaan, nä§i samanai-
kaisesti ainoana valonpilkkuna
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UiipuJilr...
puolustajan silmään yhdellä
harvoista pst-tykeistii tuhottu
pitkiiiin palanut vihollispanssari.

TUUKASTE
KESTETTIIN
KUNNIALLA
Päivä ei hellinyt oikealla Lukon-
kaan puolustajia. Homamainen
tykkituli alkoi raivota heti päi-
vänsilmän häthät iä auettua.
Hyökkiiiivät viholliset lähtivät
kahlaamaan poteroita kohti,
mutta ampumahaudan levey-
deltii iskeytyvä torjuntatuli pa-
kotti hyökkiiäjät veuiytymään.

Puolustajankin riveis!ä rauta
vei omansa, mutta Reposen
komppaniasta vain yhden haa-
voittuneena, lr,aartilaigon Aarne
Linholan Raumalainen vänrik-
ki raahasi haavoittuneen jonkin-
laiseen suojakuoppaan ja kiersi
hätiisiteen. Täalsepäin ei hur-
jassa tulessa ollut asiaa. Neljän
loputtomalta tuntuvan tuskan
tunnin jälkeen pakkastaivaan
alla Linholaa lopulta påiästiin

kuljettamaan hoitoon.
Päivän päätteeksi Reponen

kirjoittaa: ".. . komppania on
kunnialla kestiinyt tulikasteen-
sa."

Vaikka Suokanta ruhjottuna-
kin kesti, Lähteen lohkolla pai-
numa laajeni lännen suuntaan
uhkaavasti. Siksi jo 11. helmi-
kuuta hälytettiin Kannalsen ar-
meijan reservinä oleva S.Divi-
sioona, jonka komentajana oli
eversti Se/rrn Isal«oru Seuraa-
vana päivänä koko divisioona,
jonka osia oli jo edeltä kiisketty
Summan taistelualueelle rinta-
mavastuussa olevan divisioonan
komentajalle alistettuina, lähti
liikkeelle tarkoituksin vaihtaa
Paalun 3.D:n våisyneet ja pa-
hoin vajuuntuneet yksiköt tais-
telutehtäviistii.

Vaihtavan toimeksi tuli myth
palauttaa menetetty piiäpuolus-
tuslinja. Vaihtoa kiirehtivät
vaihdettavien komentajien häly-
viestit rintaman tiiydellisestii re-
peämisestä uupuneitten puolus-
tajien kunnon laskettua lähes
apatiaan.

Eversti kalun ja divisimnan
esikuntapäällikön majuri Rark-
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kalan ilmoittautuessa armeija-
kunnan esikunnassa tänä 14.
päivänä oli siellä mytis ylipääl-
likkö, joka kiiteltyään edellä
mainittuja upseereita sanoi kiit-
täen: "3.Divisioona on suoritta-
nut enemmän kuin inhimillisesti
katsoen on ollut mahdollista."

Seuraavana 14. päivän aamu-
varahista rintamavastuu oli siir-
tynyt 5.D:n komentajalle ja hä-
nen joukoilleen.

KOMPPANIA
TAISTELEE
Samana päivänä aamuaikuisin
haavoittui Lylyssä Reposen III
Joukkueen johlaja Savolainen -
olkaluu murskana. Reposen §-
syessä kuinka kaikki tapahtui,
Savolainen kertoi.

- Kun tulin etulinjan kierrok-
selta, huomasin suuren lauman
lumipukuisia miehiä siinä 30
metrin piiässä ensimmäisistä
korsuistamme. Luulin heitii
omilsemme ja aioin juuri huu-

taa tulemaan pois sieltä mlna-
kentän liepeiltä. Mutta sitten
onneki erotin, että muutamilla,
joilla ei ollut lumipuvun huppu
vedettynä pään yli, törrötti
päiissä piikki§pärä. Sumeile-
matta tyhjensin parabellumini
lähinnä oleviin ja kaksi kaatui
heti. Juoksin korsujen luo etsi-
mään lisäväkeä ja löysinkin
lämmittelyvuorossa olevan
korpraali Uno Aynivöisen, Hal-
meen, Koskirannan ja muuta-
mia muitakin. Itselleni sain ke
nepistoolin ja ryhdyimme järjes-
tåmään vastaiskua. Mutta met-
sän takana olivat panssarit k,'t-
täämiissä, kolme kappaletta.
Kun olimme edenneet pari§m-
mentä metriä, poksahti yksi
kranaatti jonkun matkaa edes-
säni. Kuukahdin ilmanpaineesta
kumoon, nousin. Sitten räjähti
toinen ja siitä sain tämän muis-
tomerkin."

Uimosen komppanian sota-
päiväkirja kertoo lyhyen yti-
mekkiiäti samasta tapahtumas-
ta 14. päivänä aamukuudelta:

Linia on miehitetty

l(ohti elulinlaa

"Noin 70-80 miehen vihollisen
taisteluosasto pääsi yllättäen si-
säänmurtoon korsumme luona.
Nopealla vastaiskulla lyöty ta-
kaisin. Tilanne rauhoittui."

Ankarassa pakkasyössä - elo
hopea lähenteli -30' - saapui
neljännentoista päivän alkutun-
neilla lrhtolan tienhaaran
maastoon aikaisemmin mainittu
Sk-pataljoona Hild6n. Divisioo
nan komentaja alisti lämän nuo
rukaisjoukon JR l4:n komenta-
jalle, jona toimi edellisiltana vai-
keasti haavoittuneen eversti
Vciinö Polttilan sijasta rykmen-
tin II Pataljoonan komentaja
majun lahja Oksanen

Välittömiisti suunniteltiin
uutta vastahyökkiiystä Lähteen
tien vihollisen lyömiseksi eilisen
kiis§n perusteella. Sitä varten
divisioonasta saapui kapteeni
Reira Reurwrcn järjestämään
yhteistoimintaa. Kesken Reuna-
sen puuhia tuli divisioonasta il-
moitus, että armeijakunnan klis-

§n mukaan Sk-pataljoonaa ei
saanut käyttää hyökkiiykseen,



ei edes etulinjassa, sen lähes ala-
ikiiisen miehistön heikon koulu-
tuksen ja olemattoman sotake
kemulsen johdosta. Vain var-
mistus- ja tiedustelutehtävät
katsottiin sopiviksi Hild6nin
miehille.

Vastahyökkiiyksestä ei muu-
toinkaan tullut mitiiän, sillä vi-
hollinen oli jo läpäissyt tukilin-
jan, jolta vastahyökkiiyksen piti
alkaa. Siellä murjoi jo viiden-
kymmenen panssarivaunun kär-
ki puolustajaa.

Tie oli auki Viipuriin.
Päivän kuluessa vaunut ajoi-

vatkin asemissa olevan raskaan
patteriston alueelle, mistii tykki-
miehistön oli paettava. Onneksi
vihollinen ei ymmärtiinyt kiiyt-
tää hyväkseen edullista tilai-
suutta.

Mannerheim-linja oli läpäisty

- lopullisesti. Oli aika jatkaa
puolustusta uusin menetelmin.

UMYTTÄEN
TAAKSEP/UN
Varhain aamulla - 14.2. kello
04.40 - majuri Oksanen antoi
Hild6nille käs§n suojata patal-
joonallaan JR l4:n ryhmittymi-
nen puolustukseen. Pataljoonan
tuli suorittaa tehtävä pari kilo
metriä tulevan puolustuslinjan
etupuolella. Vihollinen oli tässä
vaiheessa jotakuinkin paikoil-
laan.

Neljän tunnin odotuksen jäl-
keen, yhdeksän aikoihin, Hild6n
lähetti tiedon: nyt ne tulevat, vi-
hollismiehet! On panssareitakin
matkassa.

Pian tämän jälkeen Hild6nin
väki vetäytyi etuasemista puo
lustuslinjan läpi. Ti.rnnin kulut-
tua hyökl,riiäjät törmäsivät ryk-
mentin linjaan ja pyrkivät tie-
tenkin totisesti läpi. Murtoyritys
kohdistui erityisesti tien länsi-
puolella sijaitsevaan III Patal-
joonan linjaan. Patajoonan vah-
vistuksena toimi etulinjassa ki-
väärijalkaväen tehtiiviissä luut-
narrtti Kapasen pioneeriosasto
sekä Hild6nin Ensimmäinen
komppania.

Puolustajan tuli torjui silmille
tulevat. Täistelukertomuksesta
on luettavissa, ettii Hild6nin pa-
taljoonan l.Komppanian va-
paaehtoiset nuoret "osallistuivat
taisteluun esimerkillisellä uljuu-
della".

Tänä samana aamuna saapui

Kannalsen armeijan esikunnas-
ta everstiluutmntti R Lagus
JR l4:n komentajaksi.

Rykmenttiin tuli tieto, että
varmistuslinja on pidettävä ai-
nakin seuraavaan aamuun kah-
deksaan, johon mennessä uudet
miehet astuisivat viivyttiimiiän
vihollista. Kiis§ sisälsi ehdotto
man vaatimuksen, etlä selkätie
Kämärän asemalta länteen
Huumolaan on pidettävä auki.
Se olikin välttimätönti, jotta
Summan§län ja Suokannan
lohkoilta pätistiin vetiiytymän
ehjin nahoin.

Syystii tai toisesta vihollisvoi-
ma tyytyikin torjuttuna pysäh-
tymään etulinjan nokille.

Päiväkolmelta kapteeni Hil-
ddn sai kiiskyn koota pataljoc
nansa piste 62:n maastoon ja
siirtyä sieltä majoittumaan
Huumolan tien varteen Kåimä-
rän aseman tienhaarasta noin
kilometrin länteen.

Hild6nin pataljoonan tilalle
olivat tulleet uudet Sk-pojat Vii-
purista, nimittiiin luutnantti 7i-
mosen johtama Osasto Timo
nen, komppaniaksikin nimetty.
Sen vahwus oli 216 miestii ja
kahdeksan konekivääriä. m-
män kkcan johtajana on ilmei-
sesti ollut luutnantti Yohlorcn

Rykmentin III Pataljmna ve-
ti linjansa muutaman sata met-
riä taemmaksi. Itiipuolelle aset-
tuivat asemiin Hild6nin ykkih-
komppanian vapaaehtoiset, jot-
ka eivät siis päåisseet pataljoc
nansa mukana Huumolan tien
varteen.

Puoli viideltä illalla panssarit
alkoivat pyrkiä kuin kokeillen
puolustuksen läpi. Oma tykistö
ja tueksi saadut kaksi pst-tykkiä
pysäyttivät vaunujen etenemi-
sen. Kun kaikkiaan kuusi rauta-
vaunua kohtasi tuhonsa kåän-
tyivät loput paluuseen.

Iltayhdeksältii päåisi viimei-
nenkin Sk-komppania linjasta.

Liekö niin, ett?i tiimä Sk-
komppania oli jäänyt vahingos-
sa linjaan, kun sen päällikkö
kaptecni Pikkarainen oli eksy-
nyt joukosta jonnekin. Ainakin
agronomi P aavo O I ki nuor a, ytr-si

silloisista nuorista, muistaa ha-
keneensa linjasta eräst?i Hild6-
nin kadonnutta laumaa - "san-
karillisesti toiminutta", kuten
sotapäiväkirja mainitsee.

Jatkuu seur. n:ossa

PAI,VETIIKORTTI
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 peru uttaa tilau ksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmu utokset ja peruutukset
tulevat voamaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 1 2 kk 149 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaalapalvelustamme.
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PAI,VETIIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvon nolssa/tun nukset :

E Peruutan 

- 
/- '198 

-alkaneen 
tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- 198 

-
fl Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/-Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka
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ERliÄNÄ hehikuun aamuna
vuonna 1940 laskeuduimme
kuljetusjunasta Käkisalmen ase-

malla. Muutaman sekasortoisen
tuokion jälkeen läksimme vael-
tamaan Norsjoen tietii.

Kannakselle oli saapumassa
täydennystä.

Mutta vallan kummallinen
on tuo awksi tuleva sotajoukko.
Sotilaallisuutta siinä ei ole muu-
ta kuin sananmukaisesti nimek-
si: täydennysosasto. Sotilaspu-
kujakaan ei ole kuin muutamal-
la ja kivääri on vain jollakin suo
jeluskuntalaisella. Kokardi tai-
taa sentään olla melkein jokai-
sella - minullakin - ja sotilas-
vyö, jolla olen kuronut siviiliuls-
terini napakasti mahani ympä-
rille.

On kaiken ikäistä, kokoista,
näköistä ja kuntoista miestä.
Valtaosa joukostamme on
enemmän tai vähemmän van-
hahtavia reserviläisiä, jotka sai-
rauden tai muiden seikkojen ta-
kia ovat aikanaan jääneet jäl-
keen omista yksiköistään. Luul-
tavasti erehdyksen takia muka-
na on myös joitakin nostomiehiä
ja työvelvollisia. Heistä eriis
väittiiä toisen jalkansa olevan
viisi senttiä toista lyhyemmän ja

vaneerikapsäkki huiskuukin ai-
ka mukavasti, kun äijä - tehos-
taen vielä linkkaustaan - tallaa
kovaksi poljetulla tiellä. Nuo
ruutta edustaa kolmekymmen-
täkolme-miehinen vapaaehtois-
joukko - nuoria poikia, joilla ja-
lat vielä tzi§ä vaiheessa nouse-
vat tanakasti ja varmasti.

Täydellisesti alokasasteella
oleva sotilasymmiirrykseni, jolla
on takanaan viiden päivän soti-
laskoulutus Suonenjoen emän-
täkoululla, ei kuitenkaan näe
tässä tilanteessa mitään outoa:
Me olemme menossa rintamalle
avuksi ja sillä siisti. Sotatemp
pujen taitamista emme pidä
niinkiiän tarpeellisena taitona -
kunhan vain saamme pyssyn, jo
ka pamahtaa ja josta kuula läh-
tee! Maa on hädiissä ja me em-
me halua pakoilla velvollisuut-
tamme puolustaa silä.

Mit?i se sota taas sisällään pi-
tää, se ei ole meille vielä milliiän
tavalla valjennut.

Sotilasasioihin perehtyneem-
pi voisi §llä jo piiätellä, että
kaksinen ei ole tuon sotajoukon
rintamalle tuoma apu.

Muutamana yönä hiukkasta
myöhemmin näin painajais-
unen, missä Nevan siltojen yli

Viimein€n varuståydennys etulinian tuntumassa

Iulin lrydennysmiehenö
Norialais€t lahiareput olivat komeita ia kåytännöllisiå

Periaatteessa on rintamalle
toimitettavan täydennyshenkilöstön
oltava täysin koulutettua. Siirto
eteen tapahtuu vähitellen, jotta
miehet tottuisivat sodan
todellisuuteen ensin taempana ja
vasta sitten rauhallisella suunnalla
etulinjassa.
Thlvisodan loppuvaiheessa ei
tällaiseen ollut mahdollisuuksia.
Etulinja söi Suomen miehiä
säälimättä.
Viidessä päivässä pikakoulutetut
nuorukaiset heitettiin suoraan
Thipaleenjoen helvettiin.



vyöryivät täysinäiset sotilasju-
nat yhtenäisenä nauhana ja
mahtavalla jylinällä. Luulla so
pii, ettii todellisuus oli vielä sitii
untakin ihmeellisempää. Siellä
ei ole pulaa koulutetuista sotu-
reista.. .

Vähitellen ja parin turhan et-
siskelyn jälkeen selviämme
Norsjoen §län kansakoululle.
Joitakin vanhempia miehiä tur-
ha eestaas kuljetteleminen suu-
tuttaa ja he kiroilevat tuttuun
kansalliseen tapaan. Meistii
nuorukaisista ei semmoiseen ole
syytä.

HWÄ KAVERT
ON TÄRKEÄ
Benjamin Rantasen kanssa
olemme ikiiänkuin turvallisuus-
syistii lyöttäytyneet ylsiin lei-
piin.

Benjamin on kotoisin Salmin
rajapit?ijiistä, jäykkåiniskainen

tervehenkinen nuorimies. Olem-
me tulleet jo hyviksi ystäviksi.
Olemme kutakuinkin saman
ikiiiset ja tapaisetkin, mutta sG
ta-asioissa hän on toki paljon pi-
temmällä kuin minä. Minun
asekokemukseni rajoittuvat sii

; hen ainoaan puolituntisäen,

minkii sai rintamalle lähtöpäivä-
nä Suonenjoen koulutuskeskuk-
sessa pidellä yhtii niistä viidesta
sotilaskivåäristti, jotka oli lähe-
tetty parinsadan miehen komp
panialle opilsi ja kasvatukselsi.
Tästii puolituntisestakin ehtivät
jo osattomiksi jääneet minua
kadehtia.

Benjaminin kokemukset oli-
vat aivan toista luokkaa: hän on
ampua tiiräyttänyt Salmissa ko
topellollaan jonkun rajavartijan
suosiollisella luvalla sekä kivää-
rillä että pistmlilla! Kuitenkin,
näistä kokemuksistaankin huoli-
matta, Benjaminkin nyt tuntee
melkoista vaatimattomuutta sG
tataitojen osalta.

Me olimme siis vapaaehtoi-
sia. Olimme tulleet armeijan
kirjoihin tammikuun lopulla
Suonenjoen sotakouluun. Nyt
meidät oli eri ylsiköistä ja eri
paikl,akunniltakin poimittu tii-
hän rintamalle rientävään tär-
keään tiiydennysosastoon.

Nonjoen koululla ja lähita-
loissa on jo ennestään miehiä.
Tämän §län kautta kulkee t?iy-
dennysmiesten tie rintamalle.
Joka ilta autot noutavat aina
erän ja katoavat sitten illan hä-
märään.

Sinne mekin jo kiirsimättö
måisti haluamme - rintamalle!
Hyvissä ajoin jo päivällä lue-
taan lähtevien nimet, mutta va-
rusteita ja aseita ei anneta vielä-
kdän, vaan yhä olemme sotilaita
ilman pyssyä.

Reserviläisten joukossa on
vanha tuttavaru Oski Kiiski Yrj-
teen Riihijärveltä. Joissakin ta-
loissa tiiiillä on myiis työvelvolli-
sia, joiden tekemä tankkieste
kiertelee §län peltoja. Heidän
vellipatansa kiehuu erädssä sau-
nakodassa ja sitä hoitelee kovas-
ti äreä työvelvollinen. T?itii äijää
ei ole hyväksytty rintamalle, sii-
tä vihat. Meidän työvelvollisem-
me valittavat surkeasti kovaa
kohtaloansa ja yrittiivät vielä
viime hetkessä vapautua kier-
teestä.

SAADAAN ASE
Ja niin sitten eräänä päivänä on
meidän woromme.

Illan hämäriissä kävelemme
maantielle sillan taakse. Siellä
on kolme suojamaalattua ja so
dan kolhimaa linja-autoa, joihin
nyt kiireen kaupalla sulloudum-
me. Benjamin kanssa pidämme
tarkoin varamme pysyäkemme

yhdessä. Automme liikkuvat
hyvin verkkaisesti, sillä valojen
himmennys on melkein täydelli-
nen.

Tämähän on jo melkein kuin
rintamaa! Sivuutamme aave-
maisen pimeit?i kyliä. Siellä
täällä erotamme puolustuslait-
teita. Tienvieripuut ovat öisessä
hämyssä kuin kummajaisia,
joista voi kuvitella vaikka mitii.

Automme kuljettaja on ystä-
vällinen mies. Auliisti hän ker-
too meille edessä istujille etulin-
jasta, josta hänellä haavoittunei-
den kuljettajana on laajat tie-
dot. Lentokoneita hän sanoo
kammoavansa kaikkein eniten.

Joka ainoa sana uppoaa mei-
hin.

Autokolonnamme pysähtyy
paikkaan, jota kuulutaan sanot-
tavan Kokkolinnaksi. Se on fo-
häjärven pitäjää.

Täällä annetaan meille vii-
meinkin sotavarusteet. Tlrmma-
kulmaiselta kersantilta saamme
asetakin, housut, leipälaukun ja
ennen kaikkea kiväärin patruu-
nataskuineen, jotka pullottavat
patruunoista.

Suuren salin eräässä nurkas-
sa on myeis kasa huopatossuja ja
toisessa reppuja. Syöksyn ta-

+
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...läydennysmiehenö
voittamaan huovikkaita ja on-
nistunkin yleisessä ryntäyksessä
saamaan otteen kahdesta tos-
susta, joista toinen osoittautuu
yhdeksän ja toinen yhdentoista
numeroisiksi. Molemmat sopi-
vat vasempaan jalkaan, mutta
siitä en välitä, sillä monoissani
olin jo pahemman kerran palel-
lut.

Saan mycis tukirakenteisen
repun, jonka sisällä on lahjapa-
ketti. Se sisältää leryn suklaata,
keksejä ja metriä pitkät naisten
villasukat. Niiden sisässä on vie-
lä repun lahjoittajalta norjankie-
lellä kirjelappu: "Urhoolliselle
suomalaiselle sotilaalle norjalai
selta hiihtäjätytöltä."

Tirngemme kaikkine nyyttei-
nemme takaisin autoihin. Pian
nytkiihtävät automme kohti
tuota kuuluisaa Taipaleenjoen
rintamaa.

Juttuihin on nyt tullut täydel-
linen katkos. Ketään ei haluta
jutella. Vaaleatukkainen suoje-

luskuntapoikakin on unohtanut
desantin takaa-ajon ja muutkin
tähänastiset urotyönsä ja mök-
söttää ikkunan pielessä aivan
vaiti.

Yö on jo lopuillaan. Jossakin
sivuutamme pitkiihkön marssi-
van osaston. Heidän varusteen-
sa näyttävät kutakuinkin täy-
dellisilä lumipukuja myöten.
Olkapäillä huojahtelevat sukset

rytmillisesti. Myöhemmin
osaamme päätellä heidät joksi-
kin Poqliinidivisioonan patalje
naki.

Laajan peltoaukean laitaan
kolonnamme pysähtyry ja kuljet-
tajat häätävät meidät ulos.
Olemme perillä Vilakkalan §-
lässä. Ennen kuin ehdimme
kunnolla ulos siviili- ja sotavent-
tereinemme pyörtävätkin au-
tomme ja ovat jo poissa. Siinä
on sitten koko tämä sotajoukko
eli vahvistus Täipaleenjoen rin-
tamalle.

Arvuuttelemme kuinka kau-
kana olemme etulinjasta. Lähin
arvaus on viisi kilometriä, jota
päätelmää useat pitävät suoras-
taan lapsellisen lyhyenä.
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Sitten rupeaa tapahtumaan -
seuraavaan tapaan:

- Mitä riivatun joukkoa lämä
oh?

"ETULINJA ON
TÄssÄ"
Näin kuiskaa käheästi tielle äk-
kiä ilmestynyt mies. Joku selit-
tää kerkeiisti meidän olevan
täydennysmiehiä ja rintamalle
menossa. Syntyy hitonmoinen
hälinä. Kauhistunut kersantti
tarttuu lähintii miestä rinnuksis-
ta ja painaa tämän ojaan.

- Se on etulinja tässä!
Valojuovasarja pyyhkiiisee

suota ja samassa on koko retkue
kuka missäkin rähmällään.

Olemme suunnilleen siinä
mistä Mustaojan polku erkanee
Virstakiven kohdalta suolle.

Etumaisiin asemiin on muuta-
ma sata metriä. Vähitellen mei-
dät peräytetiiän taemmaksi kor-
sualueelle, jota nimitetään Kes-
kitysleiriki.

Aamu on jo valjennut, kun
meidät on jaettu III/JR l9:n
eri komppanioihin.

Benjamin kanssa työnnymme
moninkertaisella telttakankaalla
suljetun kapean kåiytiivän kaut-
ta korsuun, jossa majailee jouk-
kue JR l9:n T.Komppaniasta.
Korsussa asuu myds mainitun
komppanian päällikkö, luut-
nantti Kaarlo Tbivoran, Ikaalis-
ten henkikirjoittaja. Yritämme
parhaamme mukaan tehdä sel-
väki, että tässä tuli nyt sitten
pari miestä lisää. Päällikkö ei
moiselle avulle uhraa edes kah-
ta sanaa. Mörähtää vain kar-
keasti:

- Kurko!
Ja niin meidät on sijoitettu

IV Joukkueeseen, jonka johtaja-
na on tanakka nuori alikersantti
Jorma Kurko Punkalaitumen
pitäjästä.

Auliisti meille näytetään tilaa
alalaverille. Se on korsun §l-
min paikka, mutta tyytyväisinä
ja nöyrinä tuupemrmme sinne
siviili- ja sotatavaroinemme ja
koetamme niin hiljaa kuin suin-
kin asettua tiloillemme.

Benjamin pakki putoaa kui-
tenkin lattialle ja lusikka-haa-
rukkayhdistelmä sen sisässä rä-
mähtää ilkeästi. Häpeämme
hirveiisti.

Nukkuvia se ei kuitenkaan
herätä. Meitäkin kehotetaan
nukkumaan, sillä illalla lähde-
tään yöksi etulinjaan työhön.
Jännitykseltämme emme kui-
tenkaan saa hiukkaakaan nuku-
tuksi, vaikka koko yö on tullut
valvottua.

Ryhmänjohtajamme.. on ali-
kersantti Kalle Viik Aänekos-
ken kauppalasta.

Ryhmässämme on mies, jo
hon vähitellen kiinnymme nuo
rukaisen uskollisuudella. Hän
on sotamies Arvo Ala-Valkama
Mouhijärven pitäjästii.

Ala-Valkaman ystiivällisyys
on aitoa ja hänen tyyni rohkeu-
tensa saa myöhemmin meidän
täyden ihailumme.

Illan suussa hän kokoaa muu-
tamia pakkeja ja korsun vesias-

tian hakeakseen vettä. Benja-
min kanssa lähdemme mukaan.
Kaivolle on matkaa jotakin kol-

Espan,alaisia ratsuia valmistelaan
takamaastossa S,4-kuva

Terenttilän maastoa 1942



mesataa metriä ja se on erään
ison talon pihalla Vilakkalan au-
kealla tien varressa. Tälon ovet
kranaatit osittain hajottaneet ja
kaivon vierelle on joskus kaatu-
nut hevonen ja mies. Peltoau-
kion reunassa on hirmu suuri
lentopommin kuoppa.

TEREN.rflLÄÄN
Tällä välin on komppaniamme
vääpeli Albin Nojonen käynyt
korsussa meitä §selemrissä ja
tavoitammekin hänet naapuri-
korsun luota. Avonaisessa kor-
sukäytävässä täyttää Nojonen
kantakorttinsa. Hänen muka-
naan lähtevät sitten myös siviili-
varusteemme kotimatkalle. Pe-

rille ne eivät kuitenkaan kos-
kaan tule.

On kirkas helmikuun yö, kun
komppaniamme harmaa huo
jahteleva jono kiemurtelee Te-
renttilään työhön.

Terenttilän aukealla maise-
man lohduttomuus on kauhis-
tuttava. Puista on vain tynkiä
jäljellä. Kranaattien hakkaama
maa on kauttaaltaan musta -
tumma maapaakkujen ja möyk-
kyjen peittämä sekasortoinen
sotku. Räjähdyskaasujen kitke-

rän tympeä haju on kaikkialla.
Eteläinen taivas punertaa tykis-
tön leimahduksista.

Vasta täällä Terenttilässä mi-
nulle selviää tilanteen surkea
suhteettomuus. Tuolla punerta-
van taivaanrannan takana on
Neuvostoliitto, puolet Eure
pasta ja puolet Aasiasta, ja tääl-
lä me kaikkine mitättömyyksi-
nemme. Syvä, haikea katkeruus
valtaa mielen, kun muistan tuon
suunnattoman maa-alan ja sen
loputtomat ihmismassat.

Muistuu myös mieleen Stali-
nin, tuon valtavan maan ihmis-
ystävällinen, mutta valheellinen
lausahdus propagandateksteis-
sä:

- Emme halua tuumaakaan
vierasta maata!

Kannamme korpraali (ivr-
lahden, Ala-Valkaman ja Benja-
min kanssa piikkilankahäk§-
röitä, "espanjalaisia ratsuja".
Ne on tuotu metsänreunaan jos-
takin takaa.

Metsänreunasta etulinjaan
päin on palanut Heikkilän talo
ryhmä. Siitä parin sadan metrin
päässä on hiekkakuoppa, jossa

on kuulemma komppanian ko
mentopaikka.

Silloin tällöin paukkuvat ja
räsähtelevät luodit pakkasycissä.
Ne saavat täydennyssoturit hät-
kiihtämään ja ottamaan muuta-
man juoksuaskelen jonkun pote-
ron suuntaan. Pian uudetkin
miehet kuitenkin tasaantuvat,
kun näkevät vanhempien toi-
mittelevan tehtäviään harhaluo
deista piittaamatta.

PELKO ISKEE
Olemme jo vieneet kaksi ratsua,
kun levähdämme hiekkakuo
passa.

Penkan kupeeseen on vedetty
konekivääri. Benjamin kanssa
käymme tuota uljasta asetta lä-
hemmin tutkimaan. Siinä on
vierellä epämääräinen mytty.
Kumamrn katsomaan: siinä on
kaksi lumipukuista kaatunutta!

Outo, etova tunne lyö ylitseni
ja yhtäkkiä minua alkaa pelot-
taa niin että voin pahoin. Istah-
dan hiekkakuopan seinämälle ja
tungen likaista lunta suuhuni.
Vähitellen saan jonkin verran
mieltä takaisin, mutta kuitenkin
minua pelottaa koko loppuyön
mahdottomasti. Kestää kauan
ennen kuin mielentasapaino on
ennallaan.

Aamuyiislä palaamme kor-
sulle ja sitten ei enää tarvitse
uneen kehotella.

Seuraavat päivät menevät sa-

maan tapaan.
Jonakin päivänä vihollinen

tuntuu kohdistavan tulensa eri-
tyisesti tänne Keskitysleiriin.
Kuuntelemme Benjamin kanssa
vavahdellen jysähdyksiä, mutta
muita huonompia emme halua
olla ja siksi nukumme muka
mekin syvässä unessa, vaikka
sydämen pielet lyövät vastatus-
ten tuskallisesti.

Eräänä iltana työhön men-
nessämme näemme oudon kirk-
kaan valopallon läntisellä tai-
vaalla. Se on varrnaan laskuvar-
jon varassa leijuva valopommi
jossakin Suvannon yläpuolella.

Yhtenä iltana taas olemme
soppajonossa koko komppania,
kun koko maailma yhtäkkiä sä-

vähtää kirkkaan valoisaki ja
kauhea pamaus kuuluu perään.

Joukko lakosi äkkiä kuka mi-
hinkin! Vähän noloina noustiin,
kun selvisi, että jokin oma patte-
ri oli tullut taaksemme muuta-

man kerran pamauttamaan.
Epätoivotuin korsuun tulija

oli pataljoonan lähetti. Muuta-
mana päivänä Täipaleen ilmas-
sa on enemmänkin ääntii ja kun
sitten tämä pataljoonan lähetti
tuo luutnantti Toivoselle kiis§n
mennä komentopaikalle, vanhat
alkavatkin vain arvuutella min-
ne päin lähdettäisiin.

KOHN KHVESMÄKEÄ
On helmikuun neljästoista päi-
vä, kuulakas pakkaspäivä.
Komppaniat kokoontuvat hiih-
täen Keskitysleirin harvassa pe-
täjikössä loistavan, mutta puG
lueellisen auringon välkkye.ssä
pilvettömältä taivaalta. Niin,
puolueellisen, sillä nytkin kaar-
telee vihollistykistön silmä Täi-
paleen yllä.

Komentaja kapteeni Lagerlöf
seisoo suksillaan muutamien up
seerien ympäröimänä kumpa-
reella tien vieressä. Suunta ote-
taan maantien ylitse kohti Kir-
vesmäkeä.

Nopeasti ylitämme ilmavaa-
raa peläten tien toisella puolella
olevan aukean suonotkelman.
Olen saanut kannettavaksi ryh-
mäni venäläismallisen pikaki-
väärin lippaan. Siinä on puna-
armeijan aikoina ollut kaiketi
nahkainen kantohihna, mutta
nyt siinä on vain pahainen puo
tinaru, joka pian katkeaa. Josta-
kin saamme tilalle kovin sur-
keasti kuluneen nahkavyön ja
saan sotamies Sruozrsen No
kialta vuorottelemaan kantami-
sessa kanssani.

Sivuutamme korsun, jonka
nimi on kuulemma Jyviishovi.
Sanotaan siinä olevan rykmen-
tin komentajan eversti Armos
Kempin komentopaikan.

- Kasapanos- ja kaasumiehet
eteen!

Huuto kulkee pitkin rivistöä.
On siis tankkejakin . . .

Muuan konu on nimeltään
Piilopirtti, kuulemma jonkun
pataljoonan komentopaikka.
Sen luona on tien vieressä juma-
lattoman iso suutari - kai aina-
kin kuusituumainen. Se on liha-
va kuin porsas ja ihmettelemme
sitä Benjamin kanssa kauan.

Sitten tulee totuuden hetki:
meidät ryhmitet?iän ketjuun

_>
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oooloipoleenfoelle
Valtava taistelun melu saa

täydennyssoturit ymmälle. Mi-
ten tässä sitten kiiykiiän, kun
meillekin tosipaikka tulee
eteen? Juoksuhautoihin on mat-
kaa noin kolmesataa metriä. Vi-
hollinen on kuulemma vallan-
nut etulinjan Nelos- ja Viitostu-
kikohdissa ja vastahyökkiiykset
ovat käynnissä. Onko meidän-
kin hyökiittiivä? sitii ei vielä tie-
det?i. Joukkueenjohtajamme
Kurko yrittiiä selvittää tilannet-
ta. Meidän on vain odotettava
taistelun kehittymistii.

Istumme Benjamin kanssa
suuren kiven takana. Vihollisty-
kistö hakkaa epätoivoisen tar-
mokkaasti sinne tänne. Fommi-
koneet ovat koko päivän jyskyt-
täneet pitkin rintamaa ja otta-
vat vihdoin kohteekseen tämän
tien suunnan. Ilmassa on jo hie-
no aavistus illasta ja nämä me-
talliset ilmahirviöt piirtyvat
synkkiiä kalseata taivask vas-
ten kuin kuolon enkelit. Jo en-
nestäänkin pahoin runneltu har-
vanlainen metsäparka saa jätti-
läislöylytylsen. Pommien viuhi-
nat ja vihellykset ja sisuksia re-
pivät räjähdykset tuntuvat lo
puttomilta.

Puolen metrin mittainen kivi
paiskautuu väliimme ja useam-
pi kuin yksi rukous lähtee kor-
keuksia kohti kahdesta litteänä
makaavasta tiiydennyssoturista.

Pommilaivueiden jyminä ei
ole vielä häipynyt, kun tiellä
etenee rekikuormallinen haa-
voittuneita. Hevosen yli on hei-
tetty lakanan tapainen vaate ja
jotkut haavoittuneista retkotta-
vat tiedottomina, kun reki ta-
kertelee pommien tärvelemällä
tiellä. Samaan aikaan johonkin
sähähtää kranaattiannos ja he-
vonen riehaantuu. tempoile-
maan.

EKSYKSlsSÄ
On jo aivan pimeä, kun patal-
jmna lähtee paluumarssille. Ve-
näläinen ei olekaan kovista yri-
tyksistään huolimatta päässyt
murtoon, mutta on kohdistanut
kovat iskut juuri Nelos- ja Vii-
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tostukikohtiin. Nyt Ala-Valka-
ma neuvoo meitä tiukasti seu-
raamaan häntä - ettemme ek-
syisi pimeässä vieraisiin poru-
koihin.

Jonoja menee jossakin koh-
den ristikkiiinkin. Niin sitten
vain käy, että kotvan matkaa
kuljettuamme Ala-Valkama ei
olekaan enä Ala-Valkaman nä-
köinen.

Hätääntyneet täydennyssotu-
rit saavat tietää olevansa vallan
§mmenennessä komppaniassa!

Tiiyssyilemme sitten sinne
tänne, mutta Seitsemännestä ei
kukaan tiedä mitään. Pistämme
kiivaasti juokuksi.

Tien vierellä puiden alla sei-
soo muutamia miehiä ja suurek-
si ilokemme tunnemme pisim-
män heistä kapteeni K. J. La-
gerlöfilsi. Hänpä ystävällisesti
ja vähän naurahtaenkin kehot-
taa odottamaan ja sieltähän se

tulee Seitsemäskin.
Korsulla ehdimme sentään

syödä ennen kuin lähdemme
taas yötöihin Terenttilään.

17. päivänä tuo ikävä lähetti
kiiy tuomassa sanan vaihdosta
etulinjaan tiiältii Keskitysleiril-
tä.

Luutnantti Toivosen palattua
komentopaikalta tietävät jo
kaikki, että Mustaojalle.

Se on yki Täipaleen pahim-
pia paikkoja. Meille Benjamin
kanssa se tulee olemaan varsi-
nainen tulikoe.

Korpraali Suominen neuvoo
meitä.

- Kun vanjat ovat kaukana,
tähdätkiiä niin tarkasti kuin tei-
tä on opetettu! Kun ne ovat lä-
hellä, ampukaa vain mahdolli-
simman nopeasti! Silloin riittää
osuma. Kyllä se ukko lakkaa tu-
lemasta aina kun vain johonkin
osuu...

Illalla joudumme Benjamin
kanssa huoltotien risteykseen
vartioon. Alikenantti Kurkolle
on korsun ilmasto kiiynyt ahdis-
tavaksi ja hän tulee seuraksem-
me juttelemaan. Varmaan kaik-
kia askam.rtti komppanian etu-
linjavuoro.
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Ratsul on raahatlu etulinjaan

Kurkon rehti avomielisyys ja
rauhallisuus on omiaan tyynnyt-
tämään nuorten täydennyssotu-
rien pamppailevaa sisintä.

Yksinäinen lentokone lentää
etelään ja erotamme hyvin sen
pakoputken punaisen valon täh-
tien seasta.

Mustaojalle lähtö virittää
mielemme herkiki. Kuka ties
elämmekö enää huomenna?
Siksi siinä kolme nuorta miestä
avomielisesti läpi kiiy siihen as-
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tisen elämänsä pääpiirteet ja
suurimmat toiveensa.

MUSTAOJALLE
Myöhään yöllä komppaniamme
sitten vaiteliaana ylittää tien
Virstakiven kohdalla ja laskeu-
tuu suolle, jonka takana on
Mustaojan etulinja.

Ei ole kuulemma kertaakaan
tapahtunut, etä Mustaojalta
olisivat kaikki palanneet. Ke-
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nenkä woro on tällä kertaa tul-
la toisten tuomana?

Kulku-ura on leveässä suo
ojassa. Sen kahta puolta on kai-
kenlaista sodan rekvisiittaa.

Tuossa on pari ahkiota täyn-
nä patruunoita, tuolla hyljätty
suksipari, tuolla muutamia kaa-
tuneita menossa kotimultiin.
Kaiken yllä on kranaattien rie-
pottelemaa maata.

Vastaamme tulee vaihdetta-
vaa osastoa. Rauhallista on ol-
lut, mutta silti viisi kaatunutta.

- Varokaa tarkka-ampujia!
kuiskivat vastaantulijat avuliai-
na.

Etulinja kulkee täällä valta-
ojassa, joka matalana ja viiva-
suorana halkaisee kituliasta
puuta kasvavan maiseman met-
sänreunassa. Valtaojasta erka-
nee melkein suorassa kulmassa
haaraoja, joka pistiiä suoraan
venäläisten puolelle.

Joukkueemme joutuu tähän
eteentyönnettyyn tukikohtaan,
ikään kuin T-kirjaimen jalkaan.
Komentopaikkana on vähäinen
risuilla katettu sy,vennys taka-
namme valtaojassa, siis aivan
etulinjassa.

Ojamme sivuihin koverrettui-
hin koloihin asetumme kaikkea
hälyä välttZien. Kireässä pakka-
sessa pieninkin ääni kantautuu
kauas.

Vasemmalla suoraan idåissä

kolmen-neljänsadan metrin
päässä kulkee maantie. Sen var-
ressa tällä puolen on se Hiekka-
kuopan tukikohdan maasto, jo
ka hieman kohoaa Mustaojan
suotasangosta. Tämä välimaas-
to on raivauken ja kanaattien
repimänä jokseenkin kontteista
aukeata.

Ojan poikti piikkilankahäk-

§röistä rakennettu murros
meistä noin kolmen§mmenen
metrin päässä estää näkyvyyden
etelään. Murroksen toisella puo
lella on vihollinen. Siellä heitel-
lään kiisikranaatteja puolin ja
toisin yli murroksen.

MANNERHEIM.
LINJALLA
Joskus jonakin pimeänä yönä
tammikuussa, Ala-Valkama
kertoo, joku uhkarohkea ylihär-
mäläinen alikersantti Kujala oli

mennyt ottamaan selvää mur-
roksen takaisista asioista ja jää-
nyt palaamatta. Siellä se on jos-

sakin Täipaleenjokikin, mutta
meiltä se jää näkemättii.

Viitisentoista metriä asemis-
tamme itään on espanjalaisista
ratsuista tehty ja paaluilla vah-
vistettu piikkilankaeste. Vasem-
malla se on jokseenkin ehjä,
mutta oikealla sitä ei ole ollen-
kaan.

Täkanamme parin§mmenen
metrin päässä on ojamme toisel-
la syrjällä lapioitu lumivalli, jon-
ka päällä on konekivääriasema.
Se konekiväärin piippu on niin
ylhäällä, että se voi ampua ylit-
§emme.

Tämmöinen on se Manner-
heim-linja - vain mitätön ura
laakeassa suossa ja sarja kuop
pia! Ei edes korsuja ole. Täällä
värjötellään kaiket ajat paljaan
taivaan alla.

Valojuovien leikki sorretun
taistelukentän yllä on värikäs
nä§. Valoammuksen huikaise-
va kirkkaus saa aina kaiken liik-
keen pysähtymään. Piikkilan-
kaesteellä hääräilevät pioneerit
jämähtiivät silmänräpäykessä
paikoilleen maahan.

Pian opimme Benjamin kans-
sa eri ääniä. Tiro tasaisesti kuin
laatikosta kolisteleva on venäläi-
nen konekivääri. Tuo repivä
räiske on pikakivääri. Viuhah-
dus ja mäjähdys - se on piiska,
ilkeistä ilkein. Yölläkin ne sillä
mätkivät.

Jostakin kaukaa vihollisen
puolelta kuuluu karjumista ja
huutoa. Ne hilaavat taas eteen
uutta murha-asetta eivätkä väli-
tä peitellä aikeitaan.

Benjamin kanssa päättelem-
me, että kun olisi oikein iso pys-
sy, jolla roimauttaa sekaan, niin
eivätpähän ainakaan mölyäisi.
Mutta sellaista asetta ei ole ko
ko Suomen armeijalla. Niin
meistä tuntuu.

Me Benjamin kanssa ihmet-
telemme kovin tätä kaikkea em-
mekä ehdi pahoin pelkäämään.
Mutta me olemmekin vain jou-
kon jatkona ja merkityksemme
rintamassa taitaa olla yhtii tyh-
jän kanssa. . . Vaatettakin kun
on niin paljon yllä ettei tahdo
kääntymäänpäästä...

Kansatai$teli-
lehden
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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, 1O mk/2 kpl,
17,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

Sukunimi Etunrmr

Osoite Puh.

Postinumero Poslitoimipaikka

Tar.ious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Xinn"t or"t *ir* |

; 30. 6. 1985 saakka. 
I

Jatkuu seur. n:ossa

87



Sven Oskar Lindgren, råmäkkä

talvisodan luutnantti
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AARO HEIKKINEN !I OSA LTNKKU TULEE

Vihollisen suuntauduttua vahvoin voimin

VIHOLL!NEN
ISKEE
Kasemattimme kestivät kaiken

ryöpytyksen emmekä me kärsi-
neet tappioitakaan. Tämän jäl-
keen vihollinen oli kaiketikin
päättänyt vallata linnakkeen,
sillä se ryhtyi iltapäivällä hyök-
käämään niemeä ja ranta-ase-
miamme vastaan panssareiden

tukemana.
Hyökkiiys oli niin raju, ettii

niemessä olleet konekiväärim-
me ja panssarintorjuntatykkim-
me tuhoutuivat. Vihollinen val-
tasi niemen sekä ranta-alueen
aina laivalaiturille saakka. Lip
pukukkulan kasematti jäi myth-
kin vihollisen haltuun.

Osasto Pipinen, joka puolusti
kyseistä aluetta, menetti me
lemmat joukkueenjohtajansa
Rapelin ja Hukarin haavoittu-
neena sekä panssarintorjuntaty-
kin johtajan kersantti Tikan vai-
keasti haavoittuneena. Tikka
kuoli myöhemmin samana ilta-
na. Koko panssarintorjuntaryh-
mä ja konekiväärien miehistö
känivät pahoja tappioita kaatu-
neina ja haavoittuneina.

Omat asemamme siirtyivät
rantaviivasta noin sata metriä
sisämaahan, harjoituskentän
läntiseen reunaan ja siitä pohjoi-
seen vallin harjanteen suuntaan.
Sinne veläytyivät puolustajien
jäännökset.

Vihollinen luopui enemmistä
yrityksisuizin linnakkeen valtaa-
miseki, sillä sekin kärsi ainakin
kolmen panssarin tuhon ja me-
netti lukuisia miehiä. Vihollinen
jätti neljä panssarivaunua me-
nestykensä turvaksi ja sijoitti
runsaasti konetuliaseita nie-
meen, jonka takaisin valtaami-
sesta luovuttiin.

AVUKSI
Illalla saapui saare€n lissiiryk-
mentin luutnantti Sven Oskar
Lindgren Hänet oli määrätty
Ravansaaren komentajaksi. Si-
monen lähti yhdessä Pipisen
kanssa Säkkijärvelle ja linnak-
keen miehistön rippeet jäivät
minun komentooni.

Ilmoittauduin Lindgrenille,
jolloin hän määriisi joukkueeni
toimimaan hänen "henkivartic
joukkueenaan". Koska me tun-
simme Ravansaaren, oli meidän
oltava aina valmiina nopeisiin
siirtoihin joka suuntaan. Jouk-
kueeni majaili aluksi kasematis-
sa, joten miehet pysyivät hyvä-
kuntoisina ja taistelutahtoisina.

5. 3. vihollisen tykistön toi-
minta oli erittäin vilkasta. MyG
hemmin illalla, tulipalojen loi
mutessa, vihollinen hyöktiisi an-
karan tykistövalmistelun jäl-
keen Ravansaaren eteläosaan.

Puolen yön tienoissa kävin
taistelulähettieni seurassa suG
jaamassa Lindgrenin tarkastus-
retkeä saaren eteläkärkeen.
Siellä toimiva ruotsinkielinen
osasto oli silloin vielä pitiinyt
asemansa, mutta myöhemmin
sen oli annettava periksi ja niin
päiisi vihollinen kiinni saaren
eteläosaankin. Vihollinen oli nyt
päässyt linnakesaaren molem-
piin päihin, mutta koko alueen
puolustuksesta ei ollut aikomus-
takaan luopua.

SAARISSA
TAISTELLAAN
6.3. aamupäivällä oli linnak-
keen alueella jokseenkin rauhal-
lista, mutta saaren eteläosassa
jatkui kiivas taistelu. Täloryh-
mät suojasivat omia joukkojam-
me, mutta vihollinen joutui ete-
nemään aukealla, joten sen oli
odotettava pimeän tuloa. Ilta-
päivällä vihollinen ryhtyi val-
mistelemaan hyökkiiystään val-
latakseen Kuurin-, Esi-, Suit- ja
Suonionsaaret.

Iskua edelsi voimakas tykis-
tövalmistelu. Hyökkiiys jatkui
vielä pimeän tultua tulipalojen
valaistessa taistelualuetta.

Vihollinen tuntui jättäneen
linnakkeen alueen rauhaan. Sen
päätavoitteena näyttivät olevan

Jatkuu sivulla 92

Viipurinlahdelle lähetettiin sinne lisävoimia muun
muassa helsinkiläisestä Assärykmentistä. Alalohkon
puolustusta johti tunnettuun rämäkkään tyyliinsä
luutnantti Sven Oskar Lindgren. Linnake taisteli
sitkeästi etulinjan tukikohtana ja siitä luovuttiin vasta
muutamaa päivää ennen sodan päättymistä.
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Puna-armeijan ioulukirie: "Rakas pappa Stalin! Näyttåä syntyneen
tiettyiä vaikeuksia päästä sinne mihin halusit meidän meneväo ennen
ioulua..." - The New York Times 24.12.1939
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A BRITISH PORTRAIT OF THE MOSCOW RAILROAD STATION

Stalin Moskovan asemalla matkalla Helsinkiin, seinällä "salamasodan aikataulu".
Stalin: "Mistä tämä viivytys johtuu, kantaia?"
Kantaja, sodanjumala Mars: "Siellä on seisokki Mannerheim-linjalla, Sir." - The New York
Times 21.1ig/n

Gulliver lilliputien maassa - The New Yofi Tifies

Paukut lopussa! Piirtäjä protestoi USA:n vähäistä
materiaaliapua vastaan. Suomalaisen sotilaan

konekiväärin patruunavyössä on vain
ystävällisiä sanoia, sitä kuuluisaa

myötåtuntoa - World Review
helmikuusse 194O
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konekiväärien tuleen, mutta hä-

märyys suojasi niin että pääsim-
me tappioitta Esisaareen.

Siellä olevalta komppanian-
päälliköltä sain käs§n jättää
yhden ryhmän Esisaaressa ole-
vien joukkojen avuki ja siirtyä
lopun joukkueeni kanssa Suit-
saaren puolustukeen.

Suitsaarta pitivät hallussaan
alikersantin johdossa olevan
joukkueen jäännökset. Miehitin
joukkueellani saaren Uuraan
puoleisen rannan. Vihollinen py-
syi rauhallisena niin kauan että
paikalle ehti saapua toinenkin

joukkue. Me saimme palata ta-
kaisin linnakkeelle.

Esisaareen jättiimäni ryhmä
oli joutunut kovaan tykistön ja
jalkaväenaseiden tuleen ja kär-
sinyt tappioita. Toinen vaikeasti
haavoittunut kuoli.

Palasimme linnakkeelle 7. 3.

aamuyöstä.

PANSSARIN.
TORJUNTAA
KMÄÄRE!LLÄ
7. 3. jo aamulla varhain jatkui-
vat taistelut Ravansaaren kum-

Taistelut Viipurinlahdella
Ässårykmentin alueella 7.-9.3.40

massakin osassa sekä Suonion
saariryhmässä ja Viipurin lah-
della sen länsirannan saarien
omistuksesta.

Joukkueeni oli mentävä ase-

miin harjoituskentän reunaan ja
tulenjohtotornin kukkulalle.

Iltapäivällä alkoi hyökkiiys
linnaketta vastaan. Louhimosta
saapui kahdekan panssarivau-
nua, joista kolme raskainta ajoi
harjoituskentälle risteillen siinä
edestakaisin ja ampuen ase-

miamme. Viisi kevyempää ajeli
rantaviivan suuntaisesti aina lai-
turille saakka.

Laiturin suojaan oli asettunut
kaksi raskasta panssarivaunua
tulittamaan Tirrkinsaarta, jonne
hyökkäys oli käynnissä samaan
aikaan.

Rannassa ajelevista panssa-

reista kaki nousi saman vallin
rinteeseen, jossa osa joukkuees-

tani oli asemissa. Kun matka ly-
heni noin neljään§mmeneen
metriin. huusin miehilleni:

- Ampukaa tähystysluukkui-
hin! Tähdätkää tarkasti!

Näin tehtiin. Itse ammuin
tarkkuuskiväärilläni ja huoma-
sin, että laukauksissa oli tehoa:
jo parin ampumani laukauksen
jälkeen otti vaunun tykki minut
maalikseen. Vaihdoin nopeasti
asemaa vallin suojassa ja jat-

koin leikkiä.
Kaikki tekivät parhaansa.

Lopulta vaunut saivat tarpeek-
seen ja poistuivat rinteestä
suunnaten matkansa takaisin
Louhimoon. Tykitön konekivää-
rivaunu antoi irtautumismerkin
heiluttamalla punaista lippua.

Toisten poistuttua jäi ylsi
raskas panssarivaunu rannalle.
Se ajeli laivalaiturin suojassa ol-
leiden panssareiden viereen tar-
koituksella ryhtyä tulittamaan
T[rkinsaarta, mutta silloin jää
petti ja se painui pohjaan.
Avannosta pulpahti yl<!s kolme
miestä, mutta me huolehdimme
siitä, että he seurasivat vau-
nuaan syvyyteen. Kun vieressä

olleet panssarit huomasivat ta-
pauksen, lähtivät ne varovasti
liikkeelle ja poistuivat Louhi
moon.
voitettu!

MilSmHooo
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Ravansaaren lounaispuolella
olevat saaret.

Myöhään illalla sain Lindgre-
niltä käskyn mennä joukkueeni
kanssa Suonionsaareen siellä
olevan komppanian avuksi.
Kuurinsaari oli tällöin vielä
omien joukkojen hallussa, mut-
ta vihollinen oli edennyt Ravan-
saaren eteläosassa jo niin pitkäl-
le, että se pystyi tulittamaan
Kuurinsaaren kummaltakin
puolelta jääaluetta, jota jouk-
kueeni oli edettävä. Lähestyt-
tyämme rantaa joukkueeni jou-
tuikin vihollisen piiskatykkien ja
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"Panssaritaistelu" oli



Tarkkaa työtä pystykorvalla

,,MISSÄ OVAT MINUN
URHONI?''
Illan hämärtyessä sain taas
Lindgreniltii käs§n tiedustella
Kuurinsaaren tilannetta, sillä
yhteys sinne oli poikki.

Vihollinen oli tuonut Ravan-
saaren eteläosaan kenttätykke-
jä, joilla se pystyi ampumaan
saaren länsirannalle. Otin tii-
män huomioon ja suunnittelin
tiedustelureittini Hietasaaren
kautta.

Hietasaaren ja Kuurinsaaren
välillä jouklrueeni joutui viholli-
sen tykkienja konekiväärien tu-
leen, joten matkaa oli jatkettava
syöksyen harvassa jonossa.

Pääsimme perille ja siellä ole-
va joukkojen johtaja ilmoitti. et-
tä saaret ovat vielä heidän hal-
lussaan, mutta kiivas taistelu on
käynnissä kummastakin saares-
ta. Seurasin jonkin aikaa tilan-
netta, mutta kun apuani ei tar-
vittu, läksin paluumatkalle lin-
nakkeelle.

Linnakkeen aluekin oli joutu-
nut vihollisen tykistön ja jalka-
väen tulituksen kohteeksi. Tun-
tui kuin koko alue olisi ollut vi-
hollisen saartama, sillä räjähtä-
vät ja valojuovaluodit räis§ivät
kaikkialla linnakkeen alueella.

Joukkue ryhmittyi entisiin
asemiin osan miehistöä jäädessä

levähtämään kasemattiin.

Lepo keskeytyi rajusti
Keskiyön aikoihin tunkeutui

nimittäin asemiin vihollisen par-
tio ja pesiytyi noin neljän§m-
menen metrin päässä olevaan
miehittämättömään pesäkkee-
seen. Sieltä se avasi pikakivääri-
tulen kasemattiin avoimesta
ovesta.

Luutnantti Lindgren, joka jo
monessa yhteydessä oli osoittau-
tunut taitavaksi ja pelkiiämättö
mäksi johtajaksi, juoksi kiiytä-
vää pitkin kasematin siwovelle
ja karjaisi:

"Herätys! Ryssät tulevat piiä-
tyovesta sisään! Missä ovat mi-
nun urhoni? Seuratkaapas mi-
nua!"

Seurasin luutnanttia yhdessä
muutamien paikalla olleiden
joukkueeni miesten kanssa.
Nousimme ensimmäisen tykin
luota ylös ja läkimme ketjussa
kasematin sivua pitkin kohti vi-
hollisen pikakivääriä, joka am-
pua räiskytteli edelleen kasema-
tin ovelle.

Pääsimme pimeän turvissa
niin lähelle, että Lindgren, joka
kulki melkein pystyssä, jaksoi
heittää pari kiisikranaattia pe-
säkkeeseen. Niiden riijähdettyä
juokimme kaikki pesäkkeelle
ja totesimme, että pesäkkeessä
oli kaksi vainajaaja pikakivääri.

Konekivääri on rannikon
puolustuksessa tehokas as€ - mikäli
pysyy hengissä

VAIKEA PÄlvÄ
8. 3. oli ankarin päivä koko Ra-
vansaarella, sillä tykistö ja len-
tokoneet pommittivat saarta
taukoamatta ajoittain kolmelta-
kin suunnalta.

Saaren eteläosassa omien
joukkojemme asemat olivat ki-
teytyneet siviililaiturin kohdalta
poikki saaren olevan kadun lin-
jalle. Meidän asemamme olivat
edelleenkin entisillä paikoillaan.
Vihollisiin oli matkaa vain noin
sata metriä.

Päivän valjettua tarkastin
miesten asemat ja kehotin heitä
jatkamaan tarkka-ampujina. It-
se kiertelin maastoa ja aina kun
siihen tarjoutui tilaisuus, näytin
miehille kuinka varomattoman
miehen kåiy: lähes jokainen täh-
täimeeni osunut vihollinen oli
pois pelistii.

Vihollinen toi vastaamme li-
säjoukkoja Louhimosta panssa-

rivaunun kannella. Samalla se

lisäsi vastassamme olleiden
panssareiden määrän kuudeksi.
Lienevätkö lisäjoukot olleet uu-
sia kokemattomia miehiä, sillä
vihollinen liikehti nyt hyvin va-
romattomasti myG esikuntara-
kennuksen läheisessä metsikös-
sä. Liikkuminen loppui §llä ly-
hyeen, sillä matka oli vain noin
sata metriä.

Panssarit liikkuivat edelleen-
kin turvallisen eläisyyden pääs
sä. Niiden tuli oli hyvin tarkkaa,
joten oma suojautumisemme oli
elintärkeää. Aamupäivän lei-
kimme taas kissaa ja hiirtii, sillä
me yritimme saada osumia tä-
hystysaukkoihin.

KENTTÄAMMUNTAA
Iltapäivällä huomasin panssari-
vaunujen tuoneen miehiä Ra-
vansaaren ja Tirrkinsaaren välil-
lä olevan tukkikasan taakse.
Sielt?i ne yrittivät yksittiiisin
syöksyin edetä Hannu Stenin
saareen, joka oli takaviistoon
saartemme välissä.

Etäisyys oli noin kuusisataa
metriä. Kun muutakaan mah-
dollisuutta ei ollut, piiätin yrit-
lää estiä vihollisen etenemisen
tarkkuuskiväärilläni.

liiysin itselleni ja taistelulä-
hetilleni suojaisen aseman, josta
voin seurata joukkueeni asemia
sekä aloittaa "kenttäammun-
nan". +
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Viholliset syöksyivät yksitel-
len tukkikasan takaa ja heittäy-
tyivät lumeen lepäämään. Minä
yritin osua aina silloin kun mies

nousi uuteen syöksYYn, mutta
en luonnollisesti aina siinä on-
nistunut. Oli oltava varuillaan
uuden syöksyn siinä vaiheessa,

kun mies oli vielä paikallaan,
jolloin osuminen oli varnem-
paa. Oli myöskin pidettävä huo
li siitii, ettei kukaan päåissyt

liian kauaksi. Otin aina ensim-
mäisenä etenevän uhrilseni.

Patruunoiden kulutus oli nor-

maalia suurempi. Lähettini Lii-
kanen haki niitä lisää kokonai-
sen laatikon. Yhdessä sitten
aloitimme tarkkuusammunnan
siten että Liikanen tarkkaili
maalia laukauksen jälkeen. Jos

mies heittiiytyi lumeen nornaa-
listi, oli se otettava uudelleen
tähtäimeen, mutta jos se näYtti
katkeavan, silloin vaihdettiin
maalia.

Näin sitten jatkettiin kahteen
mieheen kunnes jokainen näYtti
pysyvän paikallaan. Iltahämä-
rissä kävin kiikarin awlla tar-
kastamassa, olivatko "maalit"
paikoillaan ja laskin niiden mää-

rän. Mustia möyk§jä nä§i
jäällä yhteensä kaksi§mmentii.

Näin jäi taustamme vaPaaksi

vielä samana iltana tapahtuval-
le vetäytymisellemme Harjunie-
meen.

Joukkueeni edessä risteilleet
panssarit häipyivät pois harjoi
tuskentältä, mutta amPuivat
kaikki linnakkeen puuraken-

nukset tuleen, joten koko lin-
nakkeen alue ja erikoisesti ase-

miemme etumaasto oli yht'ä va-

loisa kuin päivällä. Tällainen vä-
limaaston valaiseminen oli ta-
vallisesti merkkinä siilä, että
hyökkiiystii jatketaan.

KOflSAARI JÄÄ
VIHOLLISELLE
Ravansaaren eteläisissä asemis-

sa olivat puolustajat jo hätää

kärsimässä, samoin lounaisPuo
leinen saaristommekin oli jo
osittain menetetty. Turkinsaa-
ressa ja Keihäsniemessä oli vi-
hollinen my&kin päässyt mai-
hin, joten linnake olisi jäänYt

mottiin, ellei sitä olisi sinä yönä

tyhjennetty.
Niinpä luutnantti Lindgren

antoikin asiasta käs§n. Hän oli
johtanut päättäväisesti ja taita-
vasti alalohkon puolustusta alai-
sinaan häntä huomattavasti kor-

kea-arvoisempiakin upseereita'

- Siirrymme Harjuniemen
kautta Tervajoelle. Heikkisen
joukkue suojaa toisten irtautu-
misen.

Näin kiivi käs§.
Meidän oli siis pysyttiivä ase-

missamme siihen saakka kun-
nes viimeinenkin ryhmä oli
päässyt irti ja suojaan taakse.

Annoin käs§n joukkueelleni
korostaen tehtävän tärkeyttä.

Pidimme yllä jatkuvaa tulta.
Samalla valmistauduimme ir-
tautumaan suunnitelman mu-
kaisesti sovitulla merkillä.

Seurasin joukkojen irtautu-
mista ja vetiiytymistii tulenjoh-
tokumpareelta. Kun vallihautaa
pitkin siirtyvä ryhmä ilmoitti
olevansa viimeinen, katsoin teh-

täväni p,iättyneen, irroitin jouk-

kueen ryhmittäin ja lähetin sen

matkaan kohti länsirantaa.
Itse jäin vielä hetkelai seisa

maan kummulle, sillä halusin

valvoa joukkueeni irrottautumi
sen ja olla viimeinen kotikontu-
ni puolustaja.

Loin viimeisen katseeni koti-
pihallemme ja asuntomme hiil-
lokseen, joka silmieni edessä

hehkui viimeistä loistettaan
vain muutaman §mmenen
metrin päässä.

Heitin repun selkääni ja läk-
simme länsirannalle. Kello oli
silloin kalsi§mmentäkolme ja
kolme§mmentä. Joukkueeni

oli jatkanut matkaansa Harju-
niemeen, jossa tapasin miehet
majoittuneena tyhjään talmn.
Talon uuni näytti olevan läm-
piämässä ja lepo maistui kaikil-
le.

Sinne jäi Ravansaaren linna-
ke - valloittamattomana, tehlä-
vänsä täyttäneenä!

9. 3. siirryimme Tervajoelle,
jossa majoituimme tYhjiän kou-
lurakennukseen. Siellä suoritet-
tiin joukkojen uudelleen järjes-

tely, jolloin joukkueeni liitettiin
komppania lhamökeen neljän-

neki joukkueeksi. KomPPania
Ihamäki jäi alalohkon reservik-

si. Reservissä oloa kesti neljä
vuorokautta.

,,HYV|Ä UUT!S!A!"
13. 3. aikaisin aamulla oli vihol-
linen aloittanut hyökkiiylsen
joukkojamme vastaan ja pakot-

tanut ne vetäytymdän Tervajo
kea kohti. Komppania Ihamäki
sai tehuiväkseen pysäyttiiä vi-
hollisen eteneminen ja vallata
takaisin entiset asemat. Påiällik-
kö jakoi komppaniansa niin, et-
tä kolme joukkuetta hänen joh-

dollaan lähti etenemään HaPe-
nensaaren suuntaan. Minä
oman joukkueeni kanssa sain

tehtäväkeni edetä Harjunie-
men suuntaan ja ottaa haltuuni
entiset asemat, jotka olivat Rii-
helän kapeikon reunassa.

Komensin joukkueeni ket-
juun ja läksimme var@n eteen-

päin. Yllättäen saimme tulta
edestä jo noin kaksi kilometriä
ennen hyökkäystavoitetta. Jat-
koimme etenemistä yksittäisin
syöksyin toistemme tulitukea
käyttäen ja saavutimme määrä-
tyn maastokohdan, johon ryh-
mityimme puolustukseen. Tote-

sin vihollisen vetäytyneen vain
kapeikon toiselle puolelle, joten

ampumaetäisyydeksi jäi vain
satakunta metriä. Oli oltava va-

ruillaan!
Vihollisen tulitoiminta oli hil-

jentynyt. Mitä oikein oli tekeil-
lä?

Asia selvisi, kun lähettini lt't'-
k ane n palasi Lindgrenin komen-
topaikalta hengiistyneenä ja va-

romattomasti pystyssä juosten.

Olin juuri varoittamassa häntä
kun poika huusi liiähättäen:

- Hyviä uutisia! Rauha on

tehty! Tuli loppuu kello I 1.00.

Vilkaisin kelloani: 10.40.

Lähetin tiedon hajallaan ole-
ville miehilleni ja tasan kello
11.00 huusin sodan viimeisen
komennon:

- Tuli seeeis!

Annoin tarpeelliset kiiskYt.
Venäläisetkin nousivat asemis-

taan, tulivat juttelemaan ja tar-
josivat tupakkaa.

Sota oli päättynyt osaltani on-

nellisesti ja jouklrueeni kohdalta
pienin tappioin: kolme kaatu-
nutta ja yhdekän haavoittunut-
ta.

Ravansaaren linnakkeen hen-

kiltistön rippeet siirrettiin Han-

! gon Rajavartiostoon. Itse sain

§ siinon rannikkotykistön Han-
4 gon lohkolle. tr

Jatkosodan aikana lÖytyi saaresta raunioiia
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PENTTI P.
PERTTULA

Nuorten miesten
palavan kiinnostuksen
kohde, konekivååri M/

09_32

rulsoDAlt
UIIIIEITE]I UA1III
Thlvisodan kestäessä ryhdyttiin
vapaaehtoisia ja jostakin syystä
lykkäystä saaneita kiireellä

. kouluttamaan täydennysmiehiksi.
Olosuhteet olivat kehnot, mutta
tavaton innostus korvasi puutteet.
Viipurinlahden puolustuksen
annettua periksi jouduttiin kaikki

heittämään murtuman tukkeeksi.

Aliupseerilinjan edellisenä
vuonna suorittaneita.

Läksimme matkaan joukko
osastostamme Il/2.Prikaatista.

VANHAAN
VARUSKUNTAAN
Olin rauhan aikana palvellut
Keski-Suomen Rykmentissä ja

kotini oli kasarmin aidan taka-
na.

Tutut kasarmit olivat nyt pi-
meät ja autiot. Odotettiin uusia
miehiä.

Alokkaita tuli usean päivän
aikana. Sitii mukaa kuin hei&it
ehdittiin ottaa vastaan heidät
siirrettiin ympäristön kouluihin
ja seurataloihin pois Kouvolas-
ta, joka jo siihen mennessä oli
osoittautunut vihollislentiijien
maalitauluksi.

Pahinta oli, ettei miehille ol-
lut antaa juuri muita varusteita
kuin kokardi. Onnellisessa ase-

massa olivat ne, joilla jo tulles-
saan oli ulkona oleskeluun sopi-
vat talvijalkineet, mutta monel-
lakos koulupojalla sellaisia oli.

Kokardi olikin siis miltei ai-
noa, minkä sentään kaikki sai-
vat. Kivääreitä riitti vain noin
joka neljännelle ja harjoituksis-
sa niitä vaihdettiin, ettii jokai-
nen sai edes tuntuman aseeseen.

Toiset harjoittelivat sillä välin
muita asioita.

Komentajana oli majuri K.G.
lVigren, tuttu esimies jo rauhan
ajalta.

Sitten Jalkaväen Koulutus-
keskus 4 perusti aliupseerikou-
lun, joka sijoitettiin Keski§uo
men Rykmentin entiseen Pit-
kiiän kasarmiin. Koulun johta-
jalsi määrättiin toipumislomal-
ta palannut jiiäkiirikapteeni ,4.

Heinorcn, Ruoveden aluepääl-
likkö, joka oli haavoittunut påiä-

hän Tolvajärven suunnalla.
Koulun vahvuudeksi tuli noin
800 ja siitii muodootettiin kolme
komppaniaa, joista l.K:n p?iälli-
kölsi tuli vänrikki An E. Yli-
risku, 2.K:n vänrikki Raimo
Raevaara, 3.K:n vänrikki /rsclo
ja KKK:n väliaikaiseksi päälli
köksi tiimän kirjoittaja.

Kapteeni Heinonen oli uskol-
linen jääkiirikoulutukselleen.
Hän lähti siitii ajatulaesta, että
meillä olisi aikaa ainakin keviiä-
seen saakka normaalipituisen
aliupseerikurssin suoritusta var-
ten. Me rintamalta tulleet kou-
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käytettävissä olevat miehet

TAMMIKUUN puolivälissä
1940 sain eräiden muiden mu-
kana kiiskyn siirtyä suojajouk-
koprikaatista koulutuskeskuk-
seen opettajaksi uudelle ikiiluo
kalle. Määräasema oli kotikau-
punkini Kouvola.

Kåis§ koski viimeksi sota-
kouluista tulleita, siis lGdetti-
koulun keskeytyneiden kurssien
upseereja ja Taistelukoulun
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l..Jriimeinen uoltti
luttajat emme olleet asiasta
niinkään varmoja, mutta ryh-
dyimme tietenkin viemään läpi
esimiehemme käskemää ohjel-
maa.

Rohkenin ehdottaa. että me

kk-osastossa saisimme aloittaa
heti myös harjoitukset koneki-
vääreillä. Kun meille ei jaossa

liiennyt kuin yki vanha kivääri
m/91, vastaus oli kielteinen.

Asevarastossa oli kyllä neljä
KSR:n harjoituskonekivääriä.
joiden varsinainen oli varustettu
leveällä keltaisella maalauksella
ja H-kirjaimella. Niillä ei rau-
han aikana ollut saanut ampua
kovia. Varastossa oli myös muu-
tama kk-vyö - vanhoja kangas-
vöitä ja niin venyneitä, etteivät
olleet kelvanneet rintamallc läh-
teneille. KSR:stä perustcttu pa-

taljoona oli tietenkin vienyt par-
haat päältä. Sen jälkeen kasar-
milla oli perustettu muitakin
joukkoja.

TUKIOPETUSTA
Asepajalla oli vielä pari vanhaa
veikkoa, KSR:n asescppiä. K1.
säisin, olisiko mitenkään mah-
dollista saada noistl harjoitus-
konekivääreistä sellaisia. että
niillä voisi an.rpua kovia.

Asemiehet tuumivat ja lupa-
sivat 1'rittää. Toimitin kiväärin
kerrallaan asepajalle ja kun te-
kijät olivat asialla, saatiin ihmei-
tä aikaanl Toinen toisensa jäl-
keen noista aseista tuli kävttil
kelpoisia sota-aseita.

Kylälle ei saatu iltaisin men-
nä eikä ollut muuta tekemistä
kuin olla. Nuo nuoret pojat -
etupäässä oppikoulujen 7 8

luokkalaisia - olivat intoa täyn-
nä. Heille oli järjestettävä toi-
n.rintaa!

En enää muista. kuka teki
tuon ihmeellisen aloitteen, joka
nykyajan varusmiehistä tuntu-
nec sadulta: että ryht)isin anta-
maan iltaisin ylimääräisiä tunte-

Jääkärikapleeni Vihtori Arvi
Heinonen. Jalkaväen
Koulutuskeskus 4:n
Reservialiupseerikoulun johtaja 1 940

Pommituksen uhrien näkeminen veti
nuorel pojat hiUaisiksi

v Talvisodan alla tehtiin puistoihin
kevytrakenteasia sirpalesuojia
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ja konekiväärin kåisittelyssä!
Opetukseen liitettäisiin vähitel-
len mytis rintamalla tarpeellista
taitoa, taistelukoulutusta eli
"puskataktiikkaa". Tärkeällä si-
jalla olisivat kiiytiinnön koke-
mukset.

Ja niin se alkoi!
Tietenkin iltaopetus oli va-

paaehtoista. Kun asuin aivan ki-
venheiton päässä, aikaa ei kulu-
nut matkaan.

Olin vain puolitoista wotta
aikaisemmin mennyt naimisiin
ja esikoisemme oli puolivuotias.

Tiesimme tai paremminkin
tunsimme, etti täUi ei voisi jat-
kua kauan. Lähtö tulisi. Aavis-
tin, että lähtisin noiden miesten
mukana. Tiesin, mikii "siellä"
odotti ja halusin, etä he olisivat
siihen valmistautuneet niin hy-
vin kuin se ikinä vain minusta
riippuisi.

Pimennettyjen ikkunoiden ta-
kana asunnossani siis ahkeroi-
tiin konekiväärin kimpussa: pu-
rettiin lukkoa ja vaihdettiin
piippua, poistettiin häiriöitii ja
suunnattiin pienoiskuvioihin.
Vaimo ja poika seurasivat sG

taista touhua hiukan hämmen-
tyneinä.

Monet innokkaat k;ädet ojen-

tautuivat ottamaan vastaan ko
nekiväärin lukkoa päiistäkseen
sen vuorollaan purkamaan ja
kokoamaan.

Tässä vaiheessa voitiin vielä
olla sisällä, sillä ilmahälytylsiä
oli suhteellisen vähän.

OMALLA LUVALLA JA
VASTUULLA
Kun hälytyksiä alkoi tulla yhä
tiheämmin, oli siirryt*ivä kasar-
mialueelta ympäröiviin metsiin.
Pakkanen oli ajoittain ankara,
ja kun ei olisi saanut liikkua hä-
lytyksen aikana, uhkasi paleltu-
misvaara.

Kun esimiehiä ei ollut katse-
massa, rikoimme paikallaanpy-
symismääräyksiä. Elleivät ko
neet olleet aivan yläpuolella,
harjoittelimme ryhmän muo§a
ja etenemistä ryhmittyneenä.

Ja sitten keksin!
Molemmat rintamalta mu-

kaan saamani erinomaiset ali
kersantit Hömmö ja Thuri,
muistaakseni Ahtiirin poikia,
kouluttivat osastoa ja pari ryh-
mää lähti hälytyksen ajaksi sa-

laa keittiön taakse, jossa oli pis-
tooliampumarata. Siellä am-

muttiin my<!s ensimmäiset ko
nekivääriammunnat.

Kun tiesin, etten saisi lupaa
ammuntoihin, päätin olla sitii
pyytämättä - silloin en syyllis-
tyisi esimiehen kiis§n rikkomi-
seen.

Kukaan ei kiinnittiinyt huo
miota paukkeeseen. Ampumas-
sa oli vain muutama mies ker-
rallaan toisten ollessa "pelkää-
mässä" lähimetsikössä - odotta-
massa innolla vuoroaan.

Ihmettelin, että noilla van-
hoilla rakkineilla osui niinkin
hyvin. Poikien itseluottamus
kasvoi ja vähitellen oli kaikilla
yktös- ja sitten kakkosammun-
takin takanaan. "Yksityistun-
neilla" rutiini alkoi jo olla tyy-
dyttävä.

Olisipa rauhan aikanakin ol-
lut tällaista innostusta!

Kesken ampumaharjoituk-
sen, ankaran Kouvolan kohdan-
neen pommituksen jälkeen, kir-
juri tuli paikalle juosten ja huu-
taen:

- On heti kerättävä metsästä
joukkueen verran miehiä, otet-
tava mukaan raivauksessa tar-
vittavat työkalut ja mentävä
niin nopeasti kuin suinkin kaup
palaan pelastustöihin! Siellä on
ilmapommitus tehnyt pahaa jäl-
keä ja ihmisiä jäänyt raunioi-
hin. . .

PELASTUSTÖtSSÄ
Juokusta hengästyneinä, mutta
tiukassa suljetussa muodossa tu-
limme kauppalaan, josta kohosi-
vat sankat savupilvet. Tuttu
rautatieläisten seuratalo paloi
täyttä päätä.
. §sähdyimme. Kävin §sy-
mässä palopiiällil&ö Aaro Rd-
mtiltö, joka johti sammutustöi-
tä, missä kiireimmin tarvittai-
siin meidän apuamme. Samassa
siihen tuli juosten joku ja selitti,
että postin takana oleva pommi-
suoja oli saanut osuman ja siellä
tarvittiin apua.

Menimme sinne. Se oli noita
talvisodan kiireessä §hättyjä
pommisuojia.

Olin pitänyt niitii surman-
loukkuina, sillä niiden rakenne
oli ensinnäkin kovin heppoinen,
katolla vain ohut kantava kerros
ja sen päällä suuria kiviä. Pieni-
kin pommi pystyi sortamaan ka-
ton, jos päälle osui. Kattamaton
suojahauta oli minusta turvalli
sempi.

Ja siinä oli nyt silmien edessä
juuri se mitåi olin pelännyt! Mel-
ko pitkii suoja oli saanut ras-
kaan osuman ja sortunut. Toi-
sesta päästä saatiin ulos enem-
män tai vähemmän haavoittu-
neita ihmisiä, mutta toinen pää
oli kokonaan luhistunut.

Kaivamisessa oli kiire. Sa-
malla oli oltava varovainen, sillä
emme tienneet, miten paksulta
soraa oli murskaantuneiden ja
sortuneiden hirsien ja kivien
päällä. Raunioissa olevia ihmi-
siä ei saanut vahingoittaa.

Kesken kaiken tuli uusi häly-
tys. Ympärille keriiäntynyt
joukko katosi.

Me jatkoimme työtämme.
Kun ensimmäiseksi näimme
hiekan ja hirrenkappaleiden
joukossa valkohapsisen miehen
verisen pään, syntyi liikettii.
Kun saimme uhrin irrotetuksi,
totesimme hänen olevan hengis-
sä mutta tajuttomana.

Sitten pääsimme syvemmälle
sortuneeseen loukkuun ja saim-
me ulos muitakin uhreja. Vali-
tettavasti oli kuolleitakin.

Kun vihdoin pääsimme pa-

laamaan takaisin kasarmille, oli
poikajouk*o hiljainen.

,'EIKÖ pÄÄSrÄlSt
rÄYrrÄuÄÄtt
NIILLE?"
T[vassa tuli muutamia poikia
puheilleni toisten kuunnellessa
korvat tarkkoina ympärillä:

- Eikö olisi mitiiän mahdolli-
suutta päästä rintamalle nyt he-

ti? Osataan me jo ampua nii-
tä...

- Ymmärrän hyvin, miltä
teistii nyt tuntuu, vastasin. -
Kuitenkin on parempi, että
muodostamme ensin todella te-
hokkaan yksikön. Kyllä teidän-
kin aikanne tulee!

Siihen aikaan oli epätoivoi-
nen kamppailu Summasta juuri
alkanut. Me jatkoimme sulkeis-
järjestyksen harjoittelua.

Varustetilanne ei parantunut.
Olin kolunnut kaikki mahdolli-
set varastot, mutta mitään en

enää löytiinyt.
Kouvola mureni aamuhiimä-

rästä iltapimeään jatkuvissa
suurpommituksissa. Kasarmit
säiistyivät jostakin syysä.

Siirryttiin maaliskuulle.
Vihdoin tuli täydennylsenä

alusvaatteita ja koulun viiäpeli
-+
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i.
ilmoitti, ett?i oli meidän sauna-
woromme. Jokainen oppilas
saisi vaihtaa puhtaan alusvaate-
kerran ja saisi vielä yhden rep
puunsa.

Koko päivän oli ollut omitui-
nen tunne siitii, ettii lähtö olisi
edessä. Itselläni oli ollut reppu
valmiilsi pakattuna koko ajan.
Asiat oli puhuttu. Perhe lähtisi
pois heti meidän lähdettyiimme.

Oppilaat kiivivät saunassa
joukkueittain. Käskin heitä sen
jälkeen pakkaamaan vähät ta-
vararsa reppuihin ja säkkeihin,
jotka kannikkeineen tekivät re-
pun virkaa.

Sitten tuli kiis§:
- Heti puhutteluun upseeri-

kerholle!
Kapteeni Heinonen antoi käs-

kyn:

- Koulu muodostaa Osasto
Heinosen, johon tulee kuulu-
maan kolme kiväärikomppaniaa
ja konekivääriosasto. Osasto
kuormataan illalla sotilaslaitu-
rilta junaan. Kuormauksesta
huolehtii Perttula, joka tuntee
paikat.

KAIKKI MUKAAN!
Kapteeni Heinonen lupasi, että
iltaan mennessä saisin neljä ko
nekivääriä ja jokaiseen pari vyö
tä. Hän oli nyt huolissaan siitä,
ettei oppilailla ollut ollut lain-
kaan kk-koulutusta.

- Sittenhän meillä on kah-
deksan konekivääriä, totesin. -
Olisi vain jostakin saatava ah-
kiot niitä varten . . .

Kapteeni oli §symysmerkki-
nä.

Kerroin askareistamme kone-
kiväärien parissa ja "tukiope-
tulsena" annetusta koulutuk-
sesta.

Sain käteeni osaston määrä-
vahvuudet. Kävi ilmi, ettii kaik-
ki eivät mahtuisi mukaan. Pidin
asian toistaiseksi omana tietona-
ni.

Kun tuvassa kerroin lähdirs*i
olivat pojat intoa täynnä.

- Jos joku ei syystä tai toises-
ta voi lähteä mukaan, kåisi ylös!

Yritykseni oli turha: yhtiiän
kiittä ei noussut.

Järjestytäessä illalla lähtöä
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varten ilmaantui paikalle jouk-
ko vanhempia nostomiehiä, jot-
ka oli jonkinlaisella jälkihara-
voinnilla kutsuttu palvelukseen.
Heidät olisi pitänyt ottaa mu-
kaan ja yhtä monta nuorta oppi-
lasta jättZtä pois!

TäUi tämä nyt vielä puuttui!
Miehet olivat iäkdriiitä - yksi

ja toinen olisi sopinut minulle-
kin isäksi. Useat valittelivat, et-
tä kotona oli iso perhe eikii kun-
tokaan enää ollut kovin kaksi-
nen...

- Onko joukossanne yht?iän
konekiväärikoulutuksen saanut-
ta aliupseeria? kysytn.

Uiytyi neljä. Itselläni oli en-

nestään kaksi.

- Te neljä lähdette mukaan,
ratkaisin tilanteen. - Muut
menkööt entiseen kiimppiiänsä
ja olkoot siellä aivan hiljaa aa-

muun saakka. Jos sitten joku

§syy, sanokaa että ette pimeäs-
sä löytäneet minua!

Ukot häipyivät hyvillä mie-
lin.

Marssimme asemalle. Olen
harvoin johtanut niin kurjasti
varustettua porukkaa - enkä
koskaan innostuneempaa!

POMMITUSTEN LÄPI
RINTAMALLE
Löysimme paikan, missä tava-
ra-asema oli ollut. Sotilaslaitu-
rista oli jotain jäljellä, mutta
rautatieläisillä olikin pulma mi-
ten saada vaunut laiturin vie-
reen, sillä ratapiha oli yhtii pom-
mikuoppaa, vääntyneitä kiskoja
ja pimeyttä. Vain tulipalon loi-
mu soi hieman valoa. Kuor-
mausta emme olleet ehtineet
kertaakaan harjoitella, mutta ei-
pä ollut paljon kuormatlavaa-
kaan - kiitos poliitikkojemme.

Aamuyöstä tulimme Hami-
naan, jossa monet rakennuket
roihusivat.

Muutama kuorma-auto oli
vastassa. Ensin vietäisiin kone-
kiväärikomppania ja muut saisi-

vat lähteä hiihtämään, kunnes
autot ehtisivät viedii meidät Vi-
rolahdelle, jonka rannikolle hu-
hu kertoi vihollisen nousseen.

Nuori kuljettaja oli pelois-

saan. Kapteeni Heinonen rat- Löytyi hylätty ahkio



a Täydennystä rintamalle

Saatiin konekivääri as€maan v

kaisi asian niin, että hän istuu
rinnalle hyttiin ja me panemme
kaksi konekivääriä ampumaval-
miiksi lavoille - siltä varalta, et-
tä törmäämme viholliseen.

Ja sitten mentiin.
Se oli §lmääkin §lmempi

kuljetus halki aution ja pimeän
Etelä-Kymenlaakson. Lopulta
olimme kapteenin osoittamassa
paikassa ja siitä etenimme pa-
haista §lätietä tyhjään §lään
valmiina kohtaamaan vihollisen
milloin hyvänsä.

Siellä ei ollut omia enempää
kuin vihollisiakaan. Kiväärit
pantiin asemaan minkä pimeiis-
sä osattiin, järjestettiin vartioin-
ti ja jäätiin odottamaan kiviiäri-
komppanioita.

Ne tulivat päivällä vihollisen
lentokoneiden koukkiessa yhte-
nään.

Heti päivän tultua järjestet-
tiin §län varmistus uudelleen.
Yllätykseksemme löysimme
unohtuneen ahkion ja takavari-
koimme vesikelkan, joten aina-
kin kahdelle aseellemme oli kul-
kuneuvo.

Sitten meitä riepoteltiin pit-
kin rannikkoa milloin minnekin.
Tuohon aikaan yritettiin ko
mentosuhteita järjestellä uudel-
leen, mutta me olimme onnelli-
sen tieträmättömiä niistii. Talo
jen karjakeittiöiden muuripa-
doissa keitettiin vähiä eväitii,
haukattiin leipää ja jäätynyttii
juustoa, joka mureni pakkasella
ryyneiksi. Kiväärikomppaniat
yrittivät saada lähtökiireessä
saamiaan ranskalaisia pikaki-
vääreitä toimimaan, mutta ei-
hän niistä ollut kuin lyömä-
aseiksi.

POLIITIKKOJEN
VASTUU
Yöt aavalla jäällä pakkasessa ja
viimassa siviilivarusteissa olivat
vertaansa vailla. Nukkua ei voi-
nut. Minun oli koko ajan kier-
rettävä valvomassa, ettei joku
pojista nukahda kinokseen - se

olisi merkinnyt pikaista kuole-
maa.

Koko osastolla ei ollut ainut-
takaan telttaa, ei telttakangasta-
kaan! Oli vain nuori, innokas
mieli tekemään jotakin tämän
maan puolesta, joka kamppaili
epätoivoisesti hyökkääjää vas-
taan - ilman avun toivoa.

Miehet olivat sellaisissa kau-
punkilaispojan varusteissa, että
sitä on vaikea todeksi uskoa.

Noilta päiviltä on peräisin
sammumaton vihani maan po
liitikkoja kohtaan. He olivat
käskeneet maan nuorison epä-
toivoiseen taisteluun, mutta
unohtaneet antaa heille käteen
työkalut. Ja aikaa olisi ollut hy-
vinvointivaltiossa ajatella maan-
puolustustakin!

Emme silloin tienneet, että
edessä voisi olla vieläkin pahem-
paa: Nuoret, heikosti koulutetut
pojat pantiin ajamaan vihollisen
iskujoukkoja pois Kiuskerin saa-
resta, johon ne olivat pesiyty-
neet.

Siitä tuli ristin tie. Jäältä tu-
levat pienet osastot törmiisivät
monien konekiväärien murhaa-
vaan tuleen suojattomalla la-
keudella. Moni nuori elämä
sammui epätoivoisessa yrityk-
sessä.

Sankarivainajat jäivät jäälle
lumiseen hautaansa. Ei ollut
ajoneuvoja, ei ahkioita kuljetuk-
seen.

ASELEPO
Sitten oli taas lähdettävä itiiän
päin, kohti Vilajoen sillanPää-
a§emaa.

Olimme jo ryhmittiiytyneet
hyökkåiykseen, mutta liikkeelle
lähtö siirtyi.

Pakkanen oli hieman lauhtu-
nut, mutta hangessa maatessa

tuli kylmä. Ajattelin poikia, joil-
la oli vain puolikengät. T?iällä
pitiiisi nyt niiden miesten olla,
joiden laiminlyöntejä maksettiin
maan parhaalla verellä . . .

Komento oli Yliriskun kiisis-
sä. Hän johtaisi koko osastoa.
Kiväärini olivat alistettuina kol-
men komppanian kesken.

Keskustelimme Otto Erkin
kanssa ja kuuntelimme edestä
kuuluvaa jylyä, jossa riijähdystii
ei toisesta erottanut.

likkia levisi huhu: Aselepo!
Siihen oli mahdoton uskoa!
Mutta hetken kuluttua tuli

Heinosen lähetti, joka toi vies-
tin:

- Tuli lakkaa kello I 1.00. On
pysyttävä paikallaan ja odotet-
tava uutta kiiskyä.

Pojille oli kerrottu, että vas-
tassa oli valioväkeä: Leningra-
din Punaupseerikoulun oppilais-
ta muodostettu iskuosasto.

Mikiiän ei poikiani lannista-
nut tässä surkeudessa:

- Katsotaan, kumpi koulu on
parempi! uhosivat koulupojat.

Tuskin he nuoruuden innos-
saan edes tajusivat, mitä heiltä
vaadittiin - kuinka vähäiset hei-
dän mahdollisuutensa olivat
suurvallan hyvin varustettua ja
koulutettua yksikköä vastaan.

Heidän osaltaan rauha tuli oi-
kealla hetkellä. D
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mukaan hyökiifii Vitsaaresta ja
Vuoksen itärannalta jään yli
asemiimme. Jouduimme piä-
mään yllä jatkuvaa tulta jäälle
kaikilla mantereella olevilla
aseillamme.

Aamupuoleen yötii alkoi vi-
hollisen puolelta kuulua kovaa
huutoa ja laulua. Tirntui, että
mielialaa oli nostettu vodkaja-
kelulla. Jälkeenpäin saimme
kuulla, että viholliselle oli jo tiis-
sä vaiheessa ilmoitettu rauhan
tulosta.

Kello on §mmenen maalis-
kuun 13. päivän aamulla. Olen
lähettini kanssa puolustusase-
man takana rantaan viett?ivällä
huoltotiellä. Paikalla on mytis-
kin konekiväärikomppanian
päällik*ö luutnantti Parkkola
lähetteineen ja joitakin muita.

Rinnettä alas hiihtiiä huohot-
tava lähetti:

- Rauha on tullut! Tili on lo
petettava kello yksitoista!

Seisomme tyrmistyneinä.
Tuo ei voi olla totta!

Parkkola selviää ensimmäise-
nä:

- Ottakaa kiinni se mies! Se
on tullut hulluksi - aiheuttaa
vaikka mitii paniikkia levittii-
mällä huhua.

Kukaan ei ehdi ottaa kiinni
lähetti Pekka Mauista, joka jat-
kaa hurjaa menoaan ilmeisen

tietoisena tehtiivänsä tärkeydes-
tii ja ajan niukkuudesta.

Voisiko se sittenkin olla tot-
la.. .?

Samassa tulee tietä pitkin he-
vosmies kuormanaan ammuksia
kranaatinheittimille. Kuskipu-
killa istuu mustalainen ltlle
Nyman Savitaipaleelta. Hän on
ajomiehenä luutantti Pajukarin
Kaukaan miehistii perustetussa
kranaatinheitinosastossa, jonka
heittimet ovat asemissa harjan-
teella.

Menemme heittimien luo.
Paikalla ovat heitinmiehet sekä
luutnantit Fajukari ja Suuro
nen

t

MUHA
tuliUuo
Rauhan tulo oli talvisodan kovat
päivät kokeneille miehille
merkillinen elämys.
Siihen oli vaikea uskoa.
Asia Yarmistui vasta sitten kun
tavattiin silmästä silmään entiset
vastustaj at - nyt rauhan merkeissä.
OLEMME asemissa Vuoksen-
rannan Sintolan §lässä. Miehi-
tys kulkee Vuoksen rantaviivaa
Hopeaniemen ja Juoksemasaa-
ren välillä. Vitsaari, jonka omis-
tuksesta on kiiyty ankaria taiste-
luja, on nyt kokonaan vihollisel-
la. Sinne jäivät myth suomalai-
set kaatuneet, joita ei saatu
pois.

Vihollinen on p$iytynyt
myös Juolsemasaaren itiipåiä-
hän. Saaren länsi-ja pohjoispiiä
on kiivaissa taisteluissa ainakin
toistaiseksi pysynyt hallussam-
me.

I(alsi joukkueeni konekiviiä-
reistä on asemissa Juoksema-
saaressa ja toiset kaksi mante-
reen puolella rantametsikiissä.
Pimeän tullen ne tuodaan yölsi
aivan rantaan.

Saaressa on tykistötuli ha-
kannut puuston lähes kokonaan
maahan. Ampuma-alaa raiva-
tessamme on meidän tiiytynyt
nostella maassa makaavia run-
koja ylemmiis, jotta voisimme
ampua niiden alta.

Vihollinen on aivan lähellä,
vain muutaman §mmenen
metrin päiissä.

OUTOJA ILMIÖTÄ
Maaliskuun 13. päivän vastaise-
na yönä vihollinen yritti tapansa
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Täällä tiedetiiän jo: tuli lak-
kaa kello I 1.00.

Aikaa on enää vajaa tunti!

EtPÄ ANNETA
PERIKSIT
Heittimillä on yöllä ollut am-
muspulaa. Nyt on lavaraa pai-
kalla. Vuoksen jiiällä ja kauem-
pana olevien luo§en ympärillä
on maaleja vaikka millä mitalla.

Aikooko vihollinen hyökiitii
vielä viime hetkellä?

Venäläinen tykistö takoo kii-
vaasti Sintolan harjannetta.

Suuronen kiipeää tulenjohta-
jaksi ylemmiis rinteeseen. Hän
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a "Pankaahan poiat kiivaasti
putkeen!" SA-kuva

< "Ruskaia vintofka, no finskii
soldat!"

v
"Teilla taalla huvin vahan sotilaita"

:v^1}'"

huutaa sieltä tulikomennon. Th-
liasema toistaa ja antaa luke-
mat.

- Yhteislaukaus - huomio -
TULIA!

Heittimet aloittavat kiivaan
ammunnan.

- Pankaahan pojat kiivaasti
ammusta putkeen! huutaa Suu-
ronen ohjesäännön vastaisen
kommenttinsa tulitoiminnan lo
maan. - Isänmaa on yhä rakas!

Saaressa olevat konekiväärit

laulavat jatkuvasti. Siellä tun-
tuu menevän vyö toisensa pe-
rään. Ne saavat toimia kaikessa
rauhassa paahtaessaan jäälle,
sillä vihollinen ei voi kiiyttää ty-
kistöä niitä vastaan - omat ovat
liian lähellä.

Ammunta kihtyy. Tälviso
dan viimeinen tunti teki monta
leskeä suureen Venäjänmaahan.
Myös me kärsimme tappioita
tykistötulessa.

Suurosen kiiteen on ilmesty-
nyt kello. Hän näyttää seuraa-
van sekuntiviisarin kulkuaja ko
mentaa äkkiä ammunnan lG
maan:

_ TULI SEIS!

''FINSKI SOLDAT"
Emme olleet uskoneet, että so
dan helvetti asettuisi kello ll.
Mutta uskomaton tapahtui: kel-
lon viisarien tullessa ll:n koh-
dalle tuli täydellinen hiljaisuus.

Jossakin rantapensaikossa
tirskutti talitiainen.

Tirnnelma oli sanoin kuvaa-
maton. Thntui kuin aika olisi
pysähtynyt.

Sitten Vuoksen jäällä olevat
venäläiset nousivat seisomaan ja
alkoivat lähestyä asemiamme.
Pitkin virtaa lensi kaksi lentoko
netta aivan matalalla - toinen
suomalainen ja toinen venäläi-
nen!

T[o nä§mä varmisti asian.

Suomalaista lentokonetta em-
me olleet nähneet kuukausiin.

Tärkempia tietoja saadakeni
läksin T.Komppanian komento
paikalle. Konekiväärini olivat
alistetut tälle yksikölle, jonka
päälliklrönä oli Mauri Kuharcn

- Irrota konekiväärit saaresta
ja tuo ne mantereelle! hän kiis-
ki. - Mutta älä kerro tiist?i vielä
muille, sillä teen tämän omalla
vastuullani toiminnan nopeutta-
miseksi ja helpottamiseksi. Ve-
täytymissopimus on kuulemma
aikautukseltaan kovin kireä.

Kun tulin konekiväärieni luo
olivat venäläiset jo paikalla -
komeita nuoria miehiä, kuulem-
ma sotakoulun oppilaita Le-
ningradista.

Toinen edessä olevista kone-
kivääreistä oli sotasaalisase, to
sin jälkeenpäin valkoiseksi maa-
lattu. Mahtavatkohan venäläi-
set vaatia omaansa takaisin . . .?

Eivät vaatineet, vaan auttoi-
vat meikäläisiä sitä ahkioon
kuormattaessa.

Sitten tuli luokseni nuori ali-
luutnantti, joka puhui vähän
suomea.

- Teilla taalla huvin vahan
sotilaita! hän kummasteli.

Vähänhän meitä tosiaan oli.
Yritin selittää, että Vuoken ta-
kana oli hiukan enemmän mie-
hiä. Tddellisuudessa niitä ei ol-
lut siellä sen enempää - eikii
juuri muuallakaan. Mutta mitä-
pä sitä nyt kaikkea kerto
maan. . . että koko lohkolla ei
ole kuin muutama nälkiintynyt
ja kuolemanväsynyt soturi.

Eräällä Ylämaan pojalla oli
olallaan venäläinen rengastäh-
täimellä varustettu sotasaaliski-
vääri. Edellä mainittu aliluut-
nantti meni pojan luo, tarttui ki-
vääriin ja totesi:

- Ruskaja vintofka!
Poika kiiännähti, kohensi

otettaan hihnasta lujemmaki,
katsoi aliluutnanttia tiukasti sil-
miin ja tyhjensi koko venäjän-
kielen sanavarastonsa:

- Finski soldat!
Venäläinen rypisti kulmakar-

vojaan, hymähti sitten ja taputti
poikaa olalle päättäen keskuste-
lun:

- Haro§ii soldat!
Ja nauroi päälle.
Oli rauha. tr
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Kolmas suurpommitus oli pahin.
Helmikuun 26. 127. päivän iskuun
osallistui Neuvostoliiton antamien
tietojen mukaan noin 1000
pommikonetta.
Rakennuksia tuhoutui kokonaan 60
ja ihmisiä kuoli 21.
Ilmatoriunta ampui lähes 19.000
kranaattia.
Helsinkiläinen perheenäiti
muistelee.

HUHUMYLLYT jauhoivat si-
lakkajonossa, työpaikoilla ja
kaikkialla, missä tuttavat lapa-
sivat toisiaan.

Vihollinen oli kuulemma
päättiinyt hävittiiii Helsingin
maan tasalle. Sillä oli tuhansia
pommikoneita valmiina hyök-
käykseen. Kun seuraava hälytys
tulee, ei kannata piiloutua talo
jen alle. Kalliosuojat ovat ainoi-
ta varmoja turvapaikkoja.

Junat ja autot veivät ihmisiä
ja tavaroita maaseudulle. Vain
ne jäivät Helsinkiin, joilla ei ol-
lut armahtavia sukulaisia maal-

la tai jotka olivat välttämättG
mässä tyiissä.

Mutta maaseutuväkikin oli
paikoin jo §llästynyt.

Usein sanottiin: - Mitä tänne
tungette? fosykää kotonanne!

Lähimmäisenrakkaus oli sil-
loin kovalla koetuksella. Monet
sukulaissuhteet katkesivat, kun
tokaistiin:

- Ei tänne mahdu!
Mutta myös monta kestävää

ystävyyssuhdetta solmittiin, kun
maalle pakeneville ilmoitettiin:

- Tervetuloa meille!

HELMIKUUN 2A PAVA
Oli jälleen lauantai-ilta Helsin-
gissä. Ilmahälytys tuli ennen
kello l9:iiä. Vaasankatu l4:n
asukkaat kiiruhtivat nopeasti
alas kerroksistaan.

Tälonmies Seppälä johti jäl-
leen laumaansa:

- Menkää C-portaan alle
pommisuojaan! Sitii on vahvis-
tettu vielä ja siellä on kynttilöi-
tä, jos valo sarnmuu.

Herra Asiantuntija istahti
keskelle suojaa tukipilarin vie-
reen.

Ammunta ja rätinä alkoi he-

ti.

- On merkillistä, että ihmi-
nen tottuu kaikkeen, hän sanoi.

- T?itiikin hälytystii odotettiin
kymmenen päivää. Minä luotan
ilmatorjuntaan. Se on järjestet-
ty niin ettei siitii pääse läpi kuih
joku yksinäinen kone. Kaupun-
gin laidoille ne joutuvat pom-
minsa heittämdiin, Vuosaareen
ja Malmille.

- Viime kerralla se kuuluu
polttaneen latoja, puheli talon-
mies.

- Latojapa hyvinkin, naurah-
ti Asiantuntija hiljaa. - Meidän
pojat niitä latoja sytyttivät, jotta
vihollinen luulisi siellä kaupun-
gin palavan ja tyhjentiiisi ras-

Yliopisto palaa 26./27.2.44

kaat pommilastinsa sinne. Uut-
teria ja kekseliäitii ne ovat mei-
dänkin poikamme yrittämään.
Vaikka eihän näistä saisi puhua.
Vihollisella on pitkiit korvat.

- On se vähän kummallista,
julisti talonmies kuuluvalla ää-
nellä. - Tämä talo on sillä sä-

teellä tai oikeammin yhdellä
niistä, joilla viholliskoneet lähes-

tyvät Helsinkiä. Meidän pihalle
putosi kesäpommituksessa kah-
deksan pienempää pommia,
vastapäinen talo Vaasankatu 2l
sai osuman tässä kuussa ja puu-
taloja on palanut joka puolella.
Palopommeja on tullut kuin
väkkåirästä ympäri korttelia.
Yksikiiän ei ole sytyttänyt pa-
loa. Pari satakiloista sirpale-
pommin suutaria on löytynyt
roskapiinttöjen luota. Kivimuri-
koita on rapissut katolle, joku
nurkkatiili on irronnut ja ikku-
nat ovat sär§neet. Porttikiiytä-
vässä on haavoittunut eriis ohi-
kulkija. Mutta talon asukkaille
ei ole tullut mitään vahinkoa.
Kyllä on ollut varjelus, läytyy
sanoa. Onkohan se tuo OaOS
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valonheittäjät! maan, tarttumaan Korkeimman
ampuvat nyt käteen.

Pommisuojassa herra Asian-
tuntija tarjoili pastilleja lähel-
lään istuville.

- Tässä on teille rauhanPastil-
leja. Uskokaa minua, rauha tu-
lee pian. Me saamme nähdä sen

päivän. Mutta tässä on aluksi
rauhanpastilli.

- Pax, luki rasian §ljessä, jo
ta koristi vielä valkoisen klyh-
§sen kuva. - Pax - rauha.

lnarintien - Mäkelänkadun seutua
28.2.'t944

Kaartinkasarmi liekeissä 26.1 27.2.44

Aamulla seitsemän aikoihin
tuli vaaraohi -merkki. Onneksi
oli sunnuntain aamu. Ei tarvin-
nut lähteä töihin.

Tämä oli viimeinen suurpom-
mitus Helsingissä. Ehkii viholli-
nen luuli, että kaupunki oli rau-
niokasana. Sitä ei kannattanut
enää pommittaa.

Mutta kaupungin asukkaat
odottivat vielä - pelko sydämes-
sään. Mitä kukin päivä ioisi t:ul-
lessaan. . .? Jatkuisiko terrG
ri...?

- Kyllä vihollinen tulee vielä
pommilasteineen, saattepa näh-
dä, sanoi talonmies.

Herra Asiantuntija oli varma
mielipiteissään:

- Ei tule enää! hän sanoi.

- Mistä se tuo ukko kaiken
tietää? §seli eräs levottomasti
pälyilevä nainen. - Ei kai se lie-
ne kätyri tai desantti . . .

Tälonmies nauroi leveästi:

- Ei se ole desantti. - Se on
vain sellainen ykityisajatteli-

tr

ffiEL§TNKT...
tuossa talon

tärkeä Juma-

LMATORJUNTA ON
VOMISSAAN
Ilmatorjunta ampui. Sen tuli oli
voimakkaampaa kuin koskaan
aikaisemmin.

- Kuulkaa! Eivät ne pääse lä-
pi, väitti Asiantuntija. - Meidän
pojilla on vahvistetut patterit.
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Näkisittepä ne
Kuulkaa! Pojat
sulkutulta.

Kuului ujellusta. - Täas tulee

- ohi menee. Uuuuuuii - tulee -
ohi!

Jossakin jysähti useita pom-
meja. Ilmatorjuntapatterit hak-
kasivat taivaankantta. Syttyi tu-
lipaloja ja taloja sortui. Oli hä-
tää ja kuolemankauhua.

Yö tuntui loputtoman pitkäl-
tä. Pelko sai ihmiset rukoile- J4...



ENNIN
OPP!VUODET
Thisto Huuskonen: Ennin
tarina, WSOY, Juva 1984,
150 sivua.
Laps' Suomen-kirjan tekijä
on merkinnyt muistiin avo-
vaimonsa katkerat koke-
mukset 15 vuoden retkeltä
Neuvostoliittoon. Naisen sil-
min nähtynä on elämä van-
kiloissa, leireillä ja syrjäky-
lissä vieläkin kurjempaa
kuin miehen kuvaamana.
Enniä näyttää risoneen en-
nen muuta juopottelu, varas-
telu ja KGB:n kaikkialle
ulottuva valvonta.

Erääksi elämänsä onnelli-
simmista Enni kokee päivän,
jolloin hän sai jälleen Suo-
men kansalaisuuden - siihen
loppui "ikuinen varuillaan-
olo".

Reippaan ja lannistumat-
toman naisen kokemukset
ovat lukemisen arvoista teks-
tiä.

ORWELLIN
JALJILLA
Paavo Rintala: Eläinten
rauhanliike, Kirjeitä George
Orwellille Sokeritoppavuo-
relle jonne Jonesin Mooses
-korppi väitti kaikkien eläin-
ten pääsevän kuoleman jäl-
keen, Otava, Keuruu 1984,
182 sivua, piirroksia.
Rintala on lopullisesti työ-
lästynyt rauhanliikkeeseen
ja sen lieveilmiöihin eläinten
Järvien Täsavallassa, jonka
länsinaapurina on Svensson-
jan Pullahiirikuningaskunta
ja itäisenä naapurina suuri
Kaikkien Täsavaltaisimpien
Puusikojen Täsavalta.

Rauhanlietsojien puheen-
johtaja ilmoittaa, ettei liik-
keen "tarkoitus ollutkaan
edistää rauhaa vaan puusi-
kaystävyyttä". Tärkeimmät
rauhantapahtumat ovat kak-
si kertaa vuodessa toistuvat
puusikojen käpälännuole-
misjuhlat, joiden järjestelys-
sä enemmistö- ja vähemmis-
törotat näyttelevät pääosaa.

S.

VAIKEITA VUOSIA
Tiromo Polvinen: Valtakun-
ta ja rajamaa, N. I. Bobri-
kov Suomen kenraalikuver-
nöörinä I 898-1904, WSOY,
Juva 1984,432 sivua, valo-
kuvaliite.
Suomen ja Venäjän sorto-
vuosien suhteista on kirjoi-
tettu paljon suomeksi ja jon-
kin verran myös venäjäki.
Historian tulkinnat ovat mo-
lemmissa tapauksissa peräti
erilaisia. Tirnnettu maittem-
me välisten suhteiden ennak-
koluuloton tutkija Polvinen
tarkastelee nyt rinnakkain
molempia törmäyskurssilla
eteneviä käsityskantoja.

Suomalaiset olivat otta-
neet kaiken mahdollisen irti
Aleksanteri I:n tarjoamasta
varsin väljästä autonomias-
ta. Venäläiset puolestaan
noudattivat politiikkaa, jon-
ka Hitler myöhemmin täs-
mällisesti määritti: "Ein
Reich, ein Volk, ein Filhrer -
yksi valtakunta, yksi kansa,
yksi valtias." He eivät voi-
neet ymmärtää, että "Juma-
lan valitsema" tsaari olisi
Suomessa vain perustuslailli-
nen suuriruhtinas.

Kiinnostavaa on, että sor-
tokausi alkoi varsinaisesti so-
tilasasioista ja Pietarin tur-
vallisuuteen liittyvistä kysy-
myksistä. Bobrikovin vaati-
mukset eivät kovinkaan pal-
jon poikkea Molotovin 40
vuotta myöhemmin esittä-
mistä: Pietari Suuren raja on
valloittajakansalle pyhä.

Polvisen teksti on jälleen
erinomaisen kiinnostavaa.
Vaikka lopputulos on tiedos-
sa, lukee kirjaa kuin jänni-
tysromaania. E.

Lopulta saadaan aikaan rau-
hanlaki ja maassa vallitsee
rauhanpakko, jonka aikana
rauhankasvatuksen liturgia
on ainoa sallittu ajatussuun-
ta.

Kirjassa vilisee tuttuja
suuruuksia esimerkiksi
vanha rauhanaktivisti Kalju-
pää Saukko ja hänen seuraa-
jansa Töyhtöhyyppä, joka
tuli valtaan, koska "kaikki
muut ehdokkaat olivat rau-
hanhokemisen ja ystävyys-
maireilun laitostamia".

Ratkiriemullista sisä- ja
ulkopoliittista irvistelyä! J.

VAINON AIKAAN
Sirje Sinilind: Viro ja Venä-
jä, Huomioita Neuvostolii-
ton kansallisuuspolitiikasta
Virossa 1940-1984, Alea-
kirja, Jyväskylli 1984, 222
sivua, valokuvia, karttoja ja
piirroksia.
Ryhmä virolaisia antaa ni-
mimerkin suojassa tietoja
Neuvosto-Eestistä. Kirjassa
käsitellään muun muassa
maan liittäminen Neuvosto-
liittoon "vaaleineen" ja
"anomuksineen", miehityk-
seen liittyvät karkotukset,
pakolaiskysymys, Metsävel-
jet-järjestön kymmenvuoti-
nen taistelu valloittajia vas-
taan sekä väestön pakotta-
minen kommunistiseen jär-
jestelmään. Nykyvuosilta
ovat valokeilassa muun
muassa elintaso - virolainen
työläinen saa tunnin palkal-
laan vain 50 grammaa kah-
via, mutta yli 6 kiloa "tum-
maa leipää" - sekä kieliky-
symys ja sensuuri. Valvon-
nan tehokkuudesta kertoo
tieto, että kirjoituskoneet on
rekisteröity eikä yksityinen
saa omistaa monistuskonet-
ta. Kiellettyjen kirjailijoiden
joukkoon mahtuvat muiden
mukana Mika Waltari ja
Hilja Valtonen! Ulkomais-
ten vieraiden kotikäynnistä
on ilmoitettava viranomaisil-
le etukäteen.

Kirja on kiintoisa kokoo-
mateos tiedoista, jotka tih-

kuvat lahden takaa. Millais-
ta mahtaisi olla lahden tällä
puolella, jos puna-armeija
olisi syksyllä 1939 päästetty
maahan ja Kuusisen "halli-
tus" Helsinkiin. . .? E.

LENTOJUTTUJA
Tuuri Heporauta: Kun tai-
vas oli helvetti. - Lentomes-
tari "Otso" Rantalan ja hä-
nen kumppaniensa nåtmn-
dyttävimpiä hetkiä sotatai-
vaalla, Arvi A. Karisto Oy,
Hämeenlinna 1984, 261 si-
vua, valokuvia ja valoko-
pioita.
Saman JK-koneen miehis-
tön jäsenet, ohjaaja Rantala
ja tähystäjä Heporauta, ovat
jatkaneet lentäjätoveruut-
taan näin kauas sodanjälkei-
seen aikaan julkaisemalla ta-
män kolmannen yhteisen
lentokirjansa. Pääosana on
tällä kertaa uudelleenlämmi-
tettyjä, osin ulkomailtakin
kantautuneita, mutta nase-
vasti kerrottuja "likeltäpiti"-
juttuja,

Jännittäviä lentotunteja
nojatuolissa!

S.A.

Ässreu ÄssÄ
Börje Sjögren: Hasse Wind
- hävittäjälentäjä, Thmmi,
Helsinki 1984, 249 sivua,
valokuvia.
Kapteeni, radio- ja tv-toimit-
taja Börje Sjögren on piirtä-
nyt tarkan kuvan kaksinker-
taisesta Mannerheim-ristin
ritarilentäjästä, majuri Has-
se Windistä. Kirja on riipai-
sevaa kertausta sotalentäjille
ja velvoittava dokumentti
jälkipolville jo senkin täh-
den, että asiatietojen aitous
on saatu talteen muistitiedon
ollessa vielä terävä.

Sjögrenin lennokas kynä
ja ammattimiehen naseva
tyyli tekevät kirjasta mielui-
saa lukemista kaikille ilmai-
lusta innostuneille.

Suosittelen.
S.A.
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terveiset

aksalainen sotilas Fritz
Frisch kertoo merkillisistä
kokemuksistaan Alte Kome-
raden -lehdessä:

"Onnistuttuamme sodan
päättyessä pakenemaan Itä-
meren yli Kuurinmaalta
Ruotsiin meidät heti inter-
noitiin. Vastoin kansainväli-
sen oikeuden selviä mää-
räyksiä meidät tämän jäl-
keen luovutettiin venäläisille.
Internointileirissä näyteltiin
pelottavia, kauhistuttavia
näytelmiä, useat toverit teki-
vät epätoivoissaan itsemur-
han tai jopa joutuivat ruot-
salaisten ampumiksi. Olin
erään kohtalotoverini kanssa
kätkeytynyt kellariin, mutta
lopulta meidätkin onnistut-
tiin metsästämään kiinni.

Meidät vietiin Hässlehol-
min sairaalaan, jossa vaat-
teemme otettiin pois ja mei-
dat teljettiin potilashuonee-
seen. - Leiriä vartioitiin
tiukasti. ---Ruotsalaiset
lääkintämiehet käyttäytyivät
meitä kohtaan raa'asti ja
aggressiivisesti. Saimme pot-
kuja, kun emme pukeutu-
neet uusiin vaatteisiin kyllin
nopeasti. Jos joku protestoi,
sai hän rauhoittavan pistok-
sen.

Vahvasti vartioituna mei-
dat kuljetettiin satamaan.
Kulkutie autoista laiturille
oli suojattu korkealla lauta-
aidalla. Sataman nimi oli
peitetty kankailla. Surkea
näytelmä haluttiin kätkeä
yleisöltä.

Ensimmäinen venäläinen
vankileiri oli Libaussa."

Näyttää sillä puolueetto-
mallakin maalla olevan on-
gelmansa näissä pakolaisky-
symyksissä.

E
I-rino Nerg, Mehiläisentie
7, 28200 Pori 20, puhelin
939-410 583, pyytää kuvas-
sa näkyviä aseveikkoja otta-
maan yhteyden. Porukka
palasi Lapin sodan päätyttyä
pohjoisrintamalta ja toimi
useilla lentokentillä puhelin-
asennustöissä. Tämä kuva
on otettu Porissa tammi-
helmikuussa 1945.

o\r
Y äinö Svärd, 66520 vei-

kars, lähettää terveisiä ku-
vassa näkyville kavereille.
Kuva on otettu Anjalan
Muhniemen palokunnanta-
lon pihalla heti talvisodan
päätyttyä. Seisomassa va-
semmalta: tuntematon, Väi-
nö Svärd, Frans Sillankari,
Väinö Rinta, Reino Vainio,
Eino Lammi ja Aarne Koh-
tala, useimmat vähäkyröläi-
siä.

Niinirulon varuskunta
viettää kesäkuun 4. päivänä
50-vuotisjuhlaa. Jättiläiska-
sarmin lamelleissa on moni
poika saanut opetusta: ensin
kertausharjoituksissa käy-
neet reserviläiset vuodesta
1936 alkaen, sitten RUK
vuosina 1939 45, Valtion

Sisäoppilaitos 194547 ja
vuodesta 1947 alkaen kent-
tätykistön eri joukko-osasto-
ja ja yksiköitä. Viimeisimpiä
tulokkaita vuodelta 1969
ovat Tykistökoulu ja YK-
koulutuskeskus.

Juhliin kutsutaan kaikkia
varuskunnassa palvelleita.
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IT
Y eikko Airas, Koivutie 6,

Viuhanmäki, 57220 Savon-
linna 22, tervehtii entisiä

luutnantti Luodon porukan
miehiä. Näyttää olleen rei-
pasta touhua siinä porukas-
sa. !

KASKU KIERTÄÄ

ARMENIAN
RADIO
Radio Jerevan eli Ar-
menian Radio on kuu-
luisa poliittisista vitseis-
tään niin idässä kuin
lännessäkin. Kerrotaan,
että kun oikean, todelli-
sen Radio Jerevanin
edustaja nousi puhu-
maan eräässä radiojoh-
tajien koulutustilaisuu-
dessa Moskovassa,
kaikki purskahtivat
nauramaan.

Vitsien Radio Jere-
vania ei ole olemassa.
Sen nimeen on vain to-
tuttu liittämään tarinaa
rautaesiripun molem-
min puolin - esimerkik-
si näin:

*

Kysymys: Miksi vaali-
huoneistoissa on niin
monia äänestyskoppe-
ja?
Radio Jerevan: Täytyy-
hän äänestäjillä olla va-
linnan vapaus!

Kysymys: Miksi pi-
dämme yllä ystävällisiä
suhteita DDR:ään?
Radio Jerevan: Olem-
me pitkaan tutkineet
kysymystä, mutta em-
me pysty siihen vastaa-
maan.

*(

Kysymys: Voiko kansa-
lainen ajaa lakkoko-
koukseen omalla ajo-
neuvollaan?
Radio Jerevan: Totta
kai. Se edellyttäa tosin,
että kansalainen palve-
lee panssarivaunujou-
koissa.

*

Kysymys: Mikä on
kaaos?
Radio Jerevan: Emme
vastaa valtion talouspo-
litiikkaa koskeviin kysy-
myksiin.

*

Kysymys: Saako puo-
luetta arvostella?
Radio Jerevan: Periaat-
teessa kyllä, mutta mie-
lestämme on paljon
mukavampi asua koto-
na.

Balladi kansan taistelusta
Yeikko Lovi, kansan mies, sota-
ja laulajaveteraani Haminasta,
lehtemme uskollinen yslävä, on
tehny't merkittiivän LP-levyn ja
kasetin, joka on saanut iskevän
nimen Ysttivöt ja viholliset. Sii-
nä Veikko kertoo sodasta pote-
romiehen tasolta omin änen-
painoin, ilman vähäisintiikiiiin
paatosta tai mahtipontisuutta,
kuitenkin vankasti kantaa ot-
taen.

Tbos sisältii2i 14 laulua, joihin
I-avi on tehnyt sekii sanat että
sävelet. Useisiin on aiheet saatu
lehtemme artikkeleista wcien
varrelta. Nimet kertovat sisäl-
liistä - esimerkiki Punakaani-
laisen poika sdassa, Wipui
murtui, Jame Blomerus, Parti-
saanit, Uidkintcilotta, Evakon
laulu, Suvaruon jdölld, Ilmari-
nen, Ihantala, Roskalaatikka
morte.

Solisteina esiintyy Veikon it-
sensä lisälsi tunnettuja nuorem-
man polven laulajia: Anneli
Saaristo, Paavo Maijanen, Har-
ri Saksala, Markus Allan, Upi
Sorvali ja Hämeenlinnan kisiil-
lit. Esitys on musiikillisesti tiiy-
sipainoista ja koruttomuudes-
sium rupa§ev&t.

Veikko Lavi on isänmaallinen
pasihsti - kuten muutkin sodan
kokeneet veteraanit. Hänellä on
paljon sanottavaa meille entisil-
le poteromiehille, mutta ja eri-

tyisesti myiis nuorisolle, joka on
ehkä parhaiten tavoitettavissa
näin runon ja musiikin välityk-
sellä.

Kiitokset Veikolle lähetylses-
tä ja parhaat terveiseni sinne
Haminaan! Toivokaamme, että
hieno taideteos löytiiii tiensä
mahdollisimman moneen per-
heeseen kertomaan, millaista
elämä oli silloin, kun raskain uh-
rein luotiin pohjaa ny§iselle
hyvinvointi§uomelle.

l*vyä ja kasettia myy Ab
DISCOPHON Oy, HöylziämG
tie 18, 00380 Helsinki, puhelin
(90)5s8 722.
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