pÄrevÄ NEUVo
Kesällä 1944, torjuttaessa
venälåiisten suurhyökkäys-

tä, jouduttiin Kannakselle

Persoonollisuuksio

LAUSUI
TAHKO PIHKALA
"Sehän

se on aina viihäisen

osa ja rengrn osuus ison
firman töissä", totesi Tahko vapaussodan jåilkeen
kuultuaan, effä Neuvosto
Venäjälle paenneet suomalaiset punakaartilaiset olivat joutuneet raskaisiin ja
pahoja tappioita tuottaviin

taisteluihin Baltiassa ja
Iftonstadtissa Venäjiin kansalaissodan rintamilla.

*
Tahko kehitti aikanaan aivan uuden urheilulajin, ampumahiihdon. Nykyisiä tämän lajin säåintöjä hiin kritikoi seuraavaan tapaan:
"Hiihto on luonteeltaan kyliisepiin työtä ja siksi sen
aikakin olisi mitattava kyIåisepiin tavoin. Ammunta
vaatii kellosepdn tarkkuutta ja se pitäisi myiiskin mitata tarkasti. Nyt hiihto no
teerataan sekunnin kymmenyksin, kun taas ammunnassn tyydytiiåin rop
pakauppaan."

haalimaan lisdvoimia kaikilta muilta rintamanosilta.
Niinpä Rukajiirven suunnan I 4.Divisioonan komentaja kenraalimajuri Raappanokin sai kåiskyn luovuttraa osan voimistaan.
Kaikkien komentajien
tapaan Raappana esitti ankaran vastalauseensa ilmoittaen, ettei hdn mitenkiiiin tule toimeen ilman
luovutettavaksi kiiskettyä
joukkoa
jo nyt on ankara puute miehistii.
vain tultava toi- On
meen,
sanoi kiiskyn antanut kenraali ll'ro.
Sanopas minulle mi- intti
ten!
Raappana edelleen.

PAREET
PAI.JOIVAT
Aina rauhallinen Mauru l{oivisto osoittautui
Suomen Pankin pääjohtajana todelliseksi
työmyyräksi. Usein
hän istui yömyöhään

papereittensa ääressä
työhuoneessaan.
Tirlipa l«erran siivoosisään kolistellen
ämpäreitään ja pölynimureitaan.
Silloin syntyjä syviä
pohtiva Manu kerrankin suuttui ja karjaisi:
- Menkää helvettiin!
Hetken päästä hän

ja

kuitenkin rauhoittui ja
jatkoi:
- Ja pankaa ovi kiinni.

Ilpo lrhtinen, Kuusankmki

KOVAA

Sinä kun olet sellainen- pystykorvan kasvatta- PORUKKAA
ja, niin ei auta muu kuin IR 9:n I Potoljoona oli
velää vähän häntää kippuraan, neuvoi Airo.
Raappana veti "häntää
kippuraan" niin tehokkaasti, että motitti Ilomantsissa
kaksi vihollisen divisioo-

marssilla kohti Kirkkolahtea. Ajoneuvot liikkuivat
kunkin komppanion perös-

naa.

m ar s sirud p atrruma - aj one u-

sö.

Å'**ia jysiihti. Körkikomppanion viimeisenö

musta savupilvi

ja

ties-

sö oli valtava kuoppa. Ajoneuvosra oli jiiljellii vain

hiiltyneitö puukappoleito,
hevosesta ja miehestö ei
nöky.ny j iilke iikiiiin.
Akkiö joku huomaa, ettö
viereisellö pellolla syö ruista mustoki nokeentunut
hevonen, jonko hiintö ja
takopuoä ovat plonea ja
kiirybiit edclleen. Voljoista riippuvot pril*ymmenen sentk piwivt oisan-

Ntkä.

Asiaa ilmaelliiiin perusteellivsti.
Silloin toivha puolelta
tiaii kömpii esiin pikimusta
ajomies ja kf sJf' henoilta:
- Kudko muitoi kun mi-

nö?

ITSE A$ASTA
KUULTUNA
Asemasoteveiheen aikana

yritettiin edrresti säästiiä
patruunoite. Keikki turha
räiskiminen "rnoraalin"
ampuminen oli kielle§ä

Eräällä vartiovuorollaan
Pärssisen Krstae kuitenkin

ruilauttaa meoemäån ker-

ralla koko

konepistoolin

rumputippaan. Päällikkö
kuulee metelin ja iouk-

Ja edelleen olympiakisoista: "Suomalainen urheilija
ei ole missäiin saanut sen
veroista menestystä kuin
olympiakisoissa. Suomen
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joili

puuhaa.

*

urheilu ei taas ole kokenut
missäiin suurempaa menetystä kuin nåiissä kisoissa."

vo oli mennyt miinaan ja
riijiihtiinyt.
Seuraovana marcsinut
potaljoonon esikunto kiiruhti paikalle. Alueella lei-

'1'e6 sitlviissii c{ on qrioi, k, ci *orvii
hirrci kooeå{etr""] +iro'ti Kähärr
kun riu'ulle qse+lul .'

kueenjohtaja saa käskyn
tehö asiasta kuulustelupoytakirien.
- Miksi ammuit ilman
syytä? tiukkaa vänrikki.
- Se vaan hurahti, toteaa
Kustaa.

Eikä muuta syytä löydy.
Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

kaltaisiaan

aikaansa

edellä olevia miehiä ei
kansakunta herää.
liitienpäivä on lähei-

nen eikä

liputuksessa
silloin yleensä ole vikaa.
Toukokuun kaatuneiden muistopäivän pitäisi koskettaa jokaista
kansalaistamme. Silloin
osoitamme kunnioitus-
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PuhmJohtaiå L. Haryila, ev svp

tamme

N. Rlutlala, 6v flp, E. Pakkala, komdrl 6vp
S. Alapuro, evl evp, E. Eräsari, ev evp

ja

tamme

kiitollisuut-

sadalletuhan-

nelle sankarivainajalle,
jotka teoillaan pelastivat maamme itsenäi-

PÄÄTolMlTTAjA. E. Erilseri, ev evo

TOIMITUS

T6ölönk8tu 35 B, 00260 Helsinkl 26,
puh. rt4 62 42 kello 10-'14.

syyden vuosina, jolloin

monet pienet kansat
sortuivat. Heidän uhrinsa ansiosta fiput liehuvat.

Kesäkuun neljäs on
Puolustusvoimain lip
pupäivä. Se on myös
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-

maaseudulla.
Hyvinhoidettujen talojen pihamailla kohosi
jokseenkin säännöllisesti asiallinen lipputanko.
Mutta ei aina lippua
perinteisinä liputuspäivinä.
Lippu on kansallisen
yhtenäisyyden
vapauden tunnus. Kohottamalla sen salkoon yhteisesti sovittuina juhla-

ja

päivinä ja muulloinkin
haluamme osoittaa, että kuulumme samaan
kansaan ja kunnioitamme vapautta käyttää
omaa itsenäisen valtiomme tunnusta. Kai-

killa maailman kansoilla ei tätä oikeutta ole.
Kevään liputuspäivät
ovat merkittäviä kansallisia juhlapäiviä.
Vappu, toukokuun
ensimmäinen, on suo-

malaisen

Silldttt.

työn

päivä.

kunnioitetaan
esi-isien työtä, jolla tämä maa on rakennettu.
Poliittiset tunnukset
ovat kokonaan eri asia.

Toukokuun kahdes-

toista
päivä

-

on Snellmanin

toman

ennakkoluulot-

miehen, jolle

huomattavalta osalta
kuuluu kunnia Suomen
kohottamisesta kansa-

kuntien joukkoon. Ilman häntä ja hänen

marsalkka

Mannerheimin, ehkä
kaikkien aikojen suu-

rimman

suomalaisen
syntymäpäivä. Kolmen
sodan ylipäällikön, rau-

han rakentajan ja mainehikkaan valtiomiehen
elämänty)tä ei ole syytä unohtaa. Ei myöskään ny§isiä puolustusvoimia, jotka vaikeissa oloissa tekevät
parhaansa turvatakseen
maan rauhallisen kehityksen.

Juhannusta ei kaamoksen kokenut suomalainen hevin väheksy.

Pidettäisiinkös siis tä-

nä keväänä mielessä,
että oma lippu on ankaralla työllä ja verellä os-

tettu oikeus.

Liputus
kansallisina merkkipäivinä on tärkeä yhteinen
asia. Koristakoon silloin
Suomea kauniiden siniristilippujen hulmuava
meri!
111
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Thaagiseksi kansalaissodaksi muodostuneen
vapaussodan jälkeen pakeni joukko punasotureita
Neuvosto-Venäjälle.
Monet heistä jatkoivat sotilasuraansa.
Syksyllä 1939 joutuivat suomalaissyntyiset
vallankumoussoturit Otto Wille Kuusisen
"kansanarmeijaant' ja näin sotimaan maanmiehiään
vastaan. Jatkosota kului samoissa merkeissä.
Suomalaiset selvisivät hyvin puna-armeijassakin.
PETROSKOILAINEN kirjai-

vepsäläiset, mutta myös ummikkovenäläisiä oli hyväksyttii-

lija Jaakko Rugojev on kiinnostunut näistä miehistä. Hänen

vä joukkoon.

tutkimustyönsä ansiosta on paljon arvokasta tietoa saatu päi-

koitus

vänvaloon.

Työ ei ilmeisesti ole ollut
helppoa, koska soturit ovat hajaantuneet ympäri laajaa Neuvostoliittoa. "Eversti Toivo Vciha löytyi Kaliningradista, Riku
Ahola Saratovin alueen Engel-

Sotilaallisen toiminnan tar-

oli

tietenkin

Eversti Kalle Ahonon oli komea
mies,
Kuva: Jaakko Rugoiev

vahvuus: siihen kuului rykmenttejä,
joiden vahvuus oli yleensä vain

muutamia erillisiä komppanioi-

Suomen
miehitys ainakin auttavasti kie-

ta. Kaikki sen elimet oli muo
dostettu siten, että niitä voitai-

litaitoisilla "vallankumoussotu-

siin käyttää perustamistehtäviin
joukkojen laajentamiseksi todellisiin vahvuuksiin sitten kun

reilla", joiden avulla vallan siirto olisi voitu toteuttaa tehokkaasti.

Armeijakunnan organisaatio

Tälvisodan jatkuessa Kuusi

oli mahtavampi kuin sen

sen armeijakunnan joukkoja
siirrettiin Terijoelta ja Kannakselta myös itärajalle, jossa niitä
esiintyi muun muassa Suomussalmella, Kuhmossa ja Laato
kan koillispuolella. Suomalaisia

ja

suomensukuisia käytettiin
muun muassa hyvää hiihtotai

Suomen "työtätekevät" sankoin

toa vaativiin

joukoin liittyisivät sen riveihin.

Yksiköitä koulutettiin jatkuvas-

erikoistehtäviin.

sin kaupungista, eversti Wiirö
Al anne Toksovasta, kenraalima-

juÅ Toivo Tbmmola

Ivanovon

kaupungista, eversti Walter

Va I I i l{aukasian Pjatigorskista,
kenraalimajuri Eemeli Toikka
Moskovasta, Karjalan jääkäri-

prikaatin entinen komentaja
Euolf Mattson Uralin takaa
Krasnokamskista ja eversti Kalle Ahonen Tsherepovetsin kau-

pungista. Vain muutamia löytyi

Karjalasta."

SUOMALA!SET
KUUSISEN
ARMEIJASSA
Ono Wille Kuusisen "Suomen
Kansanvaltaisen Täsavallan hallitus" perusti ensimmäisenä toi-

menpiteenään "Suomen Kansanarmeijan", jonka ensimmäisenä yhtymänä muodostettiin I
Suomalainen Armeijakunta.

Armeijakunnan esikunta ja
keskuspaikka oli Terijoella. Sen

komentaja

tulsen"

oli Kuusisen "halli-

sotaministeri Akseli
Anttila. Riveihin koottiin kaikki
irrotettavissa olevat suomalaiset, inkeriläiset, karjalaiset ja

.t

,

to

ofr

lz.,»,aa""u

L

q,

q,\ olc\

o"

Aho.on JR 6 toimi talviloda$. Laatokan koilliepuolelta, mi!3å re oli kapealla kai3talla
dnlamavasluustakin nuolen osoittamarsa kohdasla. Kartta on saalu kaatun€on neuvoatoupseerin laskusta
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Eversti Walter Valli ja hänen
vaimonta Olga.
Kuva: Jaakko Rygoiev

vat vetdytyneet

ja

liwailtoutu-

neet rannan kiheisyydessd olevaatt saariston suojaan. Ja nriiltri Salntin ja Pitkrirannan vrilisiltä saarilta niiden iskujoukot
laiit'dt 18. ditisiunan tiet poikki
sek(i edestci ettci takaa. Tilanne
t, a at i r ipetiti t r-ti mi nt aa.

lltinun komentamani
mentti

oli

ryk-

kautlaaltoan tehr>

kasta suksijoukkoa. Se koostui

Karjalan. Inkerin

ja

Vepscin

trtrurista miehistci, joi.sta valta-

osa

oli rullut

vupauehtoisesti

tointivaan armeijaan. Ercirit
heisrä olivat <.tppisnikiani Aunuksen

pataljonan

ajoi lt u.

Alkuvaiheessa rykmentille
annettiin tiukka nrciriröys pidöttä1t1,ä tai.stelutoimista. Rintanruesikunta kaiketi laskelmoi
kuinka paljttn joukkoja, jöreör)
t.ykistiiä jo lentofumeita tarvittaisii n rut kaisevan kcicinteen aik uans

aan

i s e ks i mwlos I unee soli tietysti cti-

sa tilanteessa. Se

kein

Mutta minun <tli vaikea

seu-

rata, kuinka vihollircn yhtri
mittau aktivtti turmaa tuoltovaa
ktimintaansa I 8:tta divisi<nnaa
vastaan. Pruletaarinen luokkavaistoni ei antanut minulle rau-

§uomAtAl§Erooo
ti, jotta ne voisivat kukin suunnallaan toimia kärkijoukkoina
Suomen puolustuksen luhistuttua marssittaessa tulevaan NeuvotuSuomeen.
Kuusisen "kansanarmeija" ei
ollut ainoa lajissaan: samanta-

paisia toimenpiteitii kiiyeuiin
myöhemmin muun muassa miehitettäessä Puolaa ja Baltian
nraita.

TALVISq)AN

keytyi I 9l 8. jolloin Ahonen liittyi punakaartiin ja txiallistui
muun muassa Vilppulan rintaman taisteluihin.
Sodan loppuvaiheessa hän
pakeni Venäjälle, jossa jatkoi
sotilasuraansa osallistuen muun
muassa Antikaisen kuuluisaan
Kiimasjärven retkeen. Olojen
vakiinnuttua hän kävi Kansainvälisen sotakoulun ja jäi vakinaiseen palvelukseen puna-ar-

haa-

Saarilta pidettiin joka ikinen
ja yö ylki tykistö- ja kra-

ptiivri

nuat i nhei ti nt

tokan koillispuolella. Rykmentti

päänmercksi.

oli sekin ilrneisesti vain muutaman sadan miehen vahvuinen
käsit täen crillisiä komppanioita.
'lamtnikuussa l94U lnajuri
Ahonen kirjoittaa Leningradin
sotilaspiirin lehteen sodan alkuraihcista rnuun nruassa näin:

Vuonna
1934 hän kunnmtautui puna-ar-

"Saawiltuani Salntin asutuk.t«,n n i nu I I e se lvi s i t'ii I i t t ömcist i
täl lci rintamano.sal la val litseva

Arnreijakunnan komentaja Ak-

vaikea tilanne. Lttaktkan rantaa

seli Anttila

seenolainen.

Kalle Ahonen, eläkkeellä oleva
eversti. edustaa hyvin "kansanarmeijan" komentajaporrasta.

ja sai palkinnoksi 1.500 ruplaa

Otonpoika Ahonen syntyi mäkitupalaisen

ja polkupyörän. Hän kunnostautui jatkuvasti myös ampumakil-

pitkin edennyt

poikana Suomessa 1902. Opilli-

pailuissa.

nen sivistys rajoittui kiertokouluun. Opiskelu puusepäksi kcs-

asemaan. sillci se ctli janönyt sivustontu ja selusrun,sa avtintik-

mennettiin Kuusisen armeija-
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sikkei st ricin, kat kaist ava heidcin
tiensti sekö rannikolle ettci Valanrn saurelle. nruuten l8:nnen
divisianan kohtalo voi olla ky-

KOMENTAJA
MUISTELEE

vänä kouluttajana.

-

Aiailelin. ettti neidrinkin on
ja hihat hei
lwnaan odottunrutta kunnes
suurempau teknistti apuu joutuu. Saaret on puhdistettwa,
saotava vihollinen pois tulipe-

pantava töpindksi

meijaan. Karjalan jääkäriprikaatissa hänet tunnettiin pätc-

PUNASOTURI

Kalle Ottovit§

u I t a ja teht i i n salannhyakkdyksiti toveriemme

kuntaan. Hän sai luottamustehtävän JR 6:n komentajana Laa-

meijan talvikisoissa hiihtäjänä

Tälvisodan alla Ahonen kr>

18.

jalkavrikidi-

'tisittna oli ]rutunut tukalaan

,si.

I:nsin sw»rulaisc! jt»kot oli-

Rvhdri n toimenpiteisiin ryknrcnlin koulutuk.sen varjolla.

oli esikuntineen

Te-

rijrxl la, divisknnomme komentaja Töivo 'Rmmola esikuntineen Suojäntelki. Nriin ollen
suin rauhassa opetlaa Jnikia ja
itsekin opetella sotimaan En

vienyt koko rykmenttiii qvotaisteluun. Tbimme muutamia on-

me

Tömmola krivi usein luonamja ihmetteli, ettri misttis teil-

ka nopeasti pojat tottuivat tcil-

le on kercirintynyt tuollainen
mcirirti M annerheimin armeij an
aseistusta, mistci sotilailleni on
il mestynyt kauhaval aisia tuppipuukkoja ja tupakkapiippuja.
Selilin, ettd olemme kciyttcineet
raita saaia harjoit us kenltrinrimma Että kun rykmenttimme
suorittaa taktisia harjoitusam-

laiseen liikkuvuuteen, ripeyteen

muntojaan, niin jostain syystö

ja pddttdvyyteen, ettö nyt mekin

vihollisporukoille tulee kova

ni stuneita

tiedustelukoukkauk-

sia vihollisen selustaan Ammunta- ja yölliset taktiset harjoitukset muuttuivat pian varsinaiseksi sotaleikiksi. Selustais-

kuilla

ahdistimme vastuslajiamme lujittamistaan pescikkeistti. Ihmettelin itsekin kuin-

olemme saaneel tappelussa oikein leipäotteen

kiire, ne hypptitivrit suksilleen ja
pakenevat Valamoa kohti jöt-

täen asemiinsa konepistmleita,
kivdäreitti ja kranaatinheitti-

Tommola itsekin inrastui vtihitel len nriihin "sotaharjoituk-

miä.
Tommolq naurahti

siin".

ja

sanoi:

-

Olen kdynyt sola-akatemian ja totta kai kiisitdn, eud
taistelukoulutuksen tulee olla
mahdollisimman paljon todew
perciisiri olosuhteita vastacvaa.
Se on aina otett(Na huomimn
opetusohjelmissa. No minulla,
vanhempana kontentajarn, ei
ole oikeutla sekaantua harjot
tusten kulkuun. Tbemme sitten

Eikä mennyt pitkiui aikaa,
kun vihollinen oli pakotettu jtitttimtitin löhisaaret.
Uhettrimcis s cini s anomal e ht ikuvauksessa on kerrottu rykmenltimme ensimmAisestci iskusta vihollisen asemiin Lunkulan saarelle 3. ptiivri tammikuuta

1940.

Trissri kirjoituksessa

on mai-

nittu erridt rykmentin soturit,
mm. Kronqvist, Vanhanen, Vciiseinen, Sokurirwn
Piivojey,
jotka kunnostautuivat taiste-

yhteenvedol.

ja

luissa."

Ist

os.E

AHOSEN JATKOSOTA

,. ESSEN
Vuoitoniemr

Kuii\i\oÅpi

Suuren lsänmaallisen sodan aikana Ahonen sai komentoonsa
oikean rykmentin, joka taisteli
muun muassa Puolassa. Helmikuun 23. päivänä 1945 eveniti-

oY!\

luutnantti Karl Ottovit§ Aho

Mdkkivc orc

L"n.i)oro

nen sai kiitosmaininnan Stalinin

Pii

I

Aijenvooro

fst

oho

Korhe oko ngos

os.

Leppövöo7o

H t"'l^".Li

Jokunvooro
Hilponvooro
Leppökoski

EHRNROOTH

Voho.lR n26
'rovooro
a1

80" Rojovorttlo-o

päiväkäskyssä Poznanin kaupungin "vapauttamisesta". Sen
jälkeen tuli kiitosmainintoja
muun muassa Oder-joen ylityksestä

ja Berliinin valtauksesta.

Sodan loppuvaiheessa satoi
myös kunniamerkkejä ja muistomitaleja.

Eläkepäivinään Ahonen innostui sosialistiseen filosotbin-

Tst. osSi

- muun muassa näin:
"Pienessci kylmiissci karumaassa, Suomen mtikitupalaitiin

SUNDMAN

sen suurperheessä, mustassa sa-

vupirtissci, takkavalkean tidres-

sö rintaani juurtui luokkaviha
Suomen röyhkeiici ponaristcn

ja

riistomahtia vustaan Ja
myölätunto omistamattomien

luokkaa kohtaan. . . - Toivoton
oli työliiisditien kohtalo. . . millci ruokkia huomervw suurta
perhettii?"

JP

JR 52:n rfppeef

lolvojörvi
20

Vatlin JR 126

tailteli tomeralti Ryhmå Oinoren loukkola vastaan heinäkuut!8

1901

WALTER VALLI,
JATKOSODAN
KUULUISIN
PUNASOTURI
Salaperäinen Valli oli jatkoso
dan päivinä varmaankn tunnetumpi suomalaisten kuin venäläisten puolella. Hänen kerrottiin olleen asialla aina kun punaarmeijan joukkoosasto jossakin
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taisteli tavallista

paremmin,

suoritti pätevän koukkauksen
tai tuhoisan sissiretken. Kerrottiin hänen olleen entinen suomalainen rajakersantti, joka oli
l92Gluvulla loikannut yli rajan
ja liittynyt puna-armeijaan. Tiedettiin hänen toimivan rykmentin ja hiihtoprikaatin komentajana. Lähes taikauskoisesti luultiin, etfä "Vallin porukkaa ei
voi saada mottiin".

Historian totuus on hiukan
toisenlainen.

Walter Valli syntyi Eurajoen

KUU§SAARI

pitäjän Mullilan §lässä vuonna
1900. lsri-Fressa ansaitsi perheen toimeentulon sekatyömiehenä. Myös Walterin oli lähdettävä tukkimetsään l2-vuotiaa-

na.

liiti

kuoli pian tämän jäl-

keen tuberkuloosiin, mihin isäkin myöhemmin sortui.
Koulunkäynti rajoittui kierto

joen 2.Komppaniaan. Hän osallistui sotaan Noormarkun suunnalla ja haavoittui lievästi.
Sodan jälkeen hän joutui van-

kileirille ja vapautettiin kesällä
1918. Hän matkusti PohjoisSuomeen metsätyömieheksi ja
työskenteli muun muassa Värriön metsätyömaalla, missä helmikuussa 1922 osallistui "läski-

kapinaan" ja siirtyi Neuvosto
Karjalaan. Täällä hän palveli

puna-armeijassa aluksi konekiväärimiehenä. Maaliskuussa
1922 hänkin pääsi opiskelemaan Pietarin Kansainväliseen
sotakouluun.
Koulu päättyi elokuussa

1925,

minki jälkeen Valli

sai

komennuksen Vitebskiin 27.Divisioonaan. Tämän jälkeen ura

jatkui eri puolilla Neuvostoliit-

toa

tavanomaisine ylennyki-

neen.

ja kansakouluun.

Maailmansodan puhjettua
Valli läksi kirvesmieheksi linnoitustyömaalle. Seuraava tyG

paikka

oli höyrymyllyn kone-

huoneessa.

Marraskuun 4. päivänä

l9l7

Valli liittyi punakaartin EuraSyyrkuursa 1941 Valtin JR 126

tairleli Prikaati Kuuaraaren miehiå
Yaslaan (AHSP = Aunuk en
Heimoroturipatalioona, VHSP =
Vaenan Heimo.oiuripalalioona)
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SUOMALAISIA
TARVITAAN
Tälvisodan päättyessä Valli on
Karjalan kannaksella. Kuusisen
armeijakunta, jossa Valli oli palvellut tärkeässä virassa, operatiivisen osaston päällikkönä, on
vähin äänin purettu ja sen jou-

koista muodostetaan

tavan-

omainen puna-armeijan 7l.Divioona, jonka komentajaksi tu-

Ralluväka oli lujilla taartelle..rln
Vallin rykmenttiå vattaan l«edllä
1901. Tri.!å ollaan io Tolvaiärven
harjutta matkall. kohti ÄgEiårvcå

lee virkansa menettänyt Kuusisen sotaministeri kenraalimajuri
Akeli Anttila. Divisimnan henkildstiistä on tässä vaiheessa 80

prosenttia suomalaisia tai suo
mensukuisia, karjalaisia ja vep
säläisiä. Sen JR 126:n komentajaksi määrätään lvan Mihailt
viti Petrov eli Tbivo Vdhö ja esi-

kuntapäälliköksi Walter Valli.
Rykmentti oli Terijoella erinomaisessa kunnossa, muistelee
Valli:

"Kaikkialla vallitsi moitteeja puhtaus. Jokaisella komppanialla oli omat
avarat ja valoisat majoitustilaw
ton jrirjestys

sa Tbijoen liepeilld stiilyruissd

taloissa.

Uskomatonta,

mutta asuimme kuin jossain
kylpykissti!"

Ilo oli kuitenkin

lyhytaikai-

nen: rykmentti sai siirron Suo

men rajalle Kuolismaan suunnalle. Majoitustilojen puutteessa osa siitä majoittui talveksi
Karhumäkeen.

Jatkosodan syttyessä rykmentti oli linnoittautunut rajalle. Sen miehistö, joka edelleen
oli huomattavalta osaltaan sue
malaista

saanut

ja

suomensukuista, oli
vankan koulutuksen.

Toivo Vähä oli siirtynyt vaativampiin tehtäviin ja rykmenttiä
komensi nyt Walter Valli.
-Puolustus oli harvaa. Oikealla oli naapurina JR 337 Repo
lassa, vasemmalla JR 52 Korpi-

selässä. Rykmentin puolustus-

kaistan leveys

oli 30-35 kilo

metriä eikä se nojannut naapureihin vaan synkkään korpeen.
Ilomantsiin johtavan tien
suuntaa puolusti II Pataljoona

4-5 kilometrin kaistalla. Sen
pohjoispuolella oli I Pataljmna.
Reservinä oli vajaa III Pataljoo
na.

SOTA

SY TYY

Aikansa viivyteltyään suomalaiset hyökkäsivät. Saatiin vanki,

joka ilmoitti olevansa "Vallilan
Rykmentistii"

-

komentaja oli

everstiluutnantti "Wallbek".
Suomalaiset valtasivat muun
muassa Ontrovaaran rykmentin
vasemmalla siivellä. Se vallat-

tiin rajulla

takaisin

vastahyökkäyksellä

armeijankomentaja

kenraaliluutnantti Gorolenkon
nimenomaisella käs§llä. Tehtiivää varten muodostettiin tulivoimainen iskuosasto, jota johti
III Pataljmnan pataljoonaup

vai jatketaanko vielä? huusivat
Poikolaisen miehet peräytyville
Ratsuväkiprikaatin miehille tor-

nyt. Me puhuimme suomea

juttuaan hyökkiiyksen.
Vallilla ei ollut sodan suhteen
mitään kuvitelmia - elämä oli

yhÄan"

"Valli kutsutti luokseen rykment in ei koi sosaston ptid I I i kön
yliluutnantti Malahovirr' Valitse kersanttikoulun oppilaista

SUOMALAISISTA

tehnyt miehestä realistin:

kaksitoista miestti ja sijoita hei
drit yksitellen salavartimn ryk-

mentin selustaan 10-12 kilo
metin pciiihdn linjoista. Tdstd
toimenpiteestd ei saa puhua kenellekriiin Ei edes komissaaille. Miehet eivdt saa poistua paikaltaan ilman minun lupaani.
Kun muona loppuu, tulkcnt
vain minun luokseni muonan
hakuun Me emme epäile kelciön Miehemme or)at luottamuksen arvoisia. Multa taistelujen kiistyexä voi tapahtua

sellaistakin, ettti ihminen joutuu hermoromahduksen par-

Suomalaiset
punainen lippu nousi

taalle ja jos hrin ltihtee harhailemaan, htinet voidaan tulkita

korkeimman talon harjalle.
Torjuntataistelu jatkui Vaitsi
lassa, Leppävaarassa, Mieronahosa, Lutikkavaarassa, Leh-

rintamakarkuriksi. . .' "
Täistelujen jatkuessa majuri

mivaarassa, Vellivaarassa ja

I

ser-Å

Ville I/arda

lyötiin

ja

Hullarissa.

Oikealla olevaa I Pataljoonaa
komensi kapteeni Poikolairan,
laihahko mies, hiukan Vallia
vanhempi, kotoisin Uuraasta.
Suomalaiset hyökkåisivät ra-

justi, kerran toisensa periistä
suurin tappioin.

-

Joko tältä päivältä riittää

Valli vaihtoi Ontrovaarassa

kunnostautuneen Ville Vainion
Pataljoonan komentajaksi.

ja

karj a I aa. Armeij as s a ol oai karwni en kehittynyt venöjrinkielessd

VIRHEELLTSTÄ NETOA
Muistelijat toteavat suomalaisten olleen "hyvin koulutettuja,

ne osasivat liikkua ja toimia
metsämaastossa. Niihin kuului
my& eräitä vapaaehtoisten valioporukoita, mm. niinsanottu
'Vallilan rykmentti"'.

Viimemainittu tietohan on

virheellinen. Kuolismaan suunnalla taisteli sodan alussa Ratsuväkiprikaati ja eräitä muita
Ryhmä Oinosen yksiköitä. Niiden vahvuus oli pienempi kuin
Rugojev artikkelissaan väittiiä muun muassa Ratsuväkiprikaatin vahvuus ei ollut kolmea rat-

suväkirykmenttiä vaan kaksi

pataljoonan vahvuista "rykmenttiä" ja jääkiiripataljmna.

Vallin JR 126 irtautui Kuo
lismaan Koitajokilinjalta 8. 8.4 I .
Rykmentti kävi viivytystaistelua

ja vetäytyi 29.8. mennessä

Porajärven seuduille. Tdssä vaiheessa sitä vastassa oli suomalaisen Prikaati Kuussaaren cr,ia.

Rykmentti puolusti rajaa ai-

Mainitun suomalaisen Pri-

na perääntymiskäskyyn asti.
Ryhmänjohtaj a Mikko Remsa muistelee:

kaati K:n miehistä oli huomat-

"hrkqvelvollisuudet toimitettiin ry kmentissci ventijtinkielellti. Vapaa-aikoirw jokairan

että sukulaispojat tai ainakin saman kylän miehet olivat vastakkain Pohjois-Karjalan erämais-

sai puhua omaa kansallista

sa.

kieltöcin, sitii ei kukaan kieltii-

Etelämpänä Korpiselän-Tolvajärven-Agläjärven suunnalla
taisteli suomalaista 2.Jääkäriprikaatia ja sakalaisen l63.Di-

tava osa itä-karjalaisia ja inkeriläisiä. Oli hyvinkin mahdollista,

visioonan joukkoja

vastaan

Tl.Divisioonan JR 52 lähes yhtä hyvällä menestyksellä kuin
Vallin JR 126. Kapteeni Paavo

Katajan pataljoona JR 52:sta
puolusti tehokkaasti Tolvajär-

ven Ristisalmen pohjoisrantaa
ja inkeriläispolka Pietari Tiikkil(iisestii tuli koko T.Armeijan
ensimmäinen Neuvostoliiton
Sankari.

Suomalaissyntyinen Tl.Divisioona, Kuusisen Kansanarmeijan perillinen, taisteli yhtä päätsuomalaiset
täväisesti
yleensäkin - meikäläisittäin katsoen vain väärällä puolella.

kuin

rykmontin ]råtayä patalioonankornentaja Villc V.inao (v8.) ia Toiyo Våhä otavat yetiek3aå. He

tapslivat toi.on!å enrimmåirn kerran roden iälkeon Petrookoilrs 196o-tuvun puolivålirsä Kuva: Jaakko Rugoiev

Jatkuu seur. num.
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KOULUTUS JATKUU
Pääosa komppaniasta jää valtaojaan. Luultavasti vänrikki
Mattilan joukkue jatkoi valtaja haaraojan risteykestä maantielle päin. Se maasto on kranaattikuoppia aivan täynnään.
Meiltä jää puoli joukkuetta risteyksen

ja

konekiväärin välille

ja toinen puoli, johon meidänkin
ryhmämme kuuluu, konekiväärin ja mrrrroken välille. Alikersantti Kurko on toisen ryhmän
kanssa lähinnä murrosta. Kymmenisen metriä konekivääristä
Viik pikakiväärin
ja Benjamin kanssa ja heistä
edelleen kymmenisen metriä
Ala-Valkama ja minä.
Kunnioitukeni Ala-Valkamaa kohtaan kasvaa koko ajan.
Hän on kokenut ja taitava soturi. En usko hänen koskaan tekevän yhtään turhaa liikettä, muton alikersantti
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ta ei myöskään jättävän mitään
tarpeellista tekemättä.
Minkähänlainen hän mahtaisi olla oikein vihaisena . . .?
Hän on opettanut minulle jo
muutamia asioita. Esimerkiksi
tähystäessä ei saa päätä väännellä penkan päällä, vaan on se
laskettava alas suojaan ja vasta
siellä käännettävä uuteen suuntaan. Liike paljastaa. Arvo to

della tekee niin. Perusteellisen
tarkasti hän tähyää maastonkohdan selväki, laskee sitten
päänsä vallin taakseja ottaa uu-

den kohteen tähystykseen. Kivääri ei suotta makaa penkan
päällä. Vasta tarvittaessa se otetaan esilleja eikä ase silloinkaan
tee minkäänlaista vinkkeliä pen-

kan reunan yläpuolella. Isoko
koisen nenäliinan hän tahrii lumen

ja mullan sekoituksella ai-

van ympäristön väriseksi.

Se

kiedotaan lakin ympärille

ja nyt

häntä ei vihollistähystäjä erota
ojan reunan muhkuroista - ei

Kokeneemmat neuvoival uusilte
miehille lähitaistelun nikseiä

millään! Minä koetan matkia

opettajaani kaikessa.

Huumaava räjähdys lamaut-

Vähitellen päivä on alkanut
valjeta maantien takana. Hori-

taa täydennyssoturin täydelli-

sontti hehkuu siellä kaikissa tulipalon väreissä ja kylmän sininen taivaan laella levenee hetki

neki kuin ikinä voin, taidanpa
sulkea silmänikin. Kranaattien
osoite on nyt selvästi tämä val-

hetkeltä. Aurinko pyyhkäisee

taoja

häikäisevän kirkkaat pakkaspäivänsäteensä ylitsemme. Ja tuossa nokimaisemassakin voi siellä
täällä nähdä lumikristallin kimmellystä.

ta.

ENSTMMÄINEN
TAISTELU
Sitten maailma repeää.
Suojaudumme koloihimme emmekä hetkeäkään liian aikai
sin.

sesti.

Kyyristyn kolooni niin pie-

ja Hiekkakuopan tukikoh-

On vaikea kuvata päälle osuvan tykistökeskityken aiheutta-

maa lamauttavaa kauhua. Ei
ole enää isänmaata eikä mitään
suurta ja jaloa - on vain surkea
kuoppa ja kuolemanpelko.
Kyllä maar se teettelee

-

hyökkäystä! karjuu Ala-Valkama, ilmeisesti valmentaakseen
minua toimintaan.

Minusta
heessa

ei vielä

tässä vai

olisi taistelijaksi

-

ei

Tåhyrtäiå ei 3aa paliastaa ats€ään

Tykistötuli iskee puolustu3a3emaan

Aremaant

Isipqleenioelle
vaikka vanja hyppäisi suoraan
niskaani.
- Nousehan ylös sinäkin!

Ala-Valkaman tokaisussa on

jo terävyyttä.

Ilmeisesti venäläinen on miehittanyt koko metsän. Yrittävättaojaan?

pesään.

saarrokissa . . .

saaltaan käsivaralta hän on

kuin

Kranaattien ääni on muuttunut. Ne suhisevat nyt kummalli-

Ja hän onkin todella suuri
metsästäjä! Nytkin kun minä
makasin äimänä montussa, niin
onpa hän pitänyt huolen tähys-

räjähtelevät jossakin

kauempana suolla.

lhmeekeni Arvo ampuu

ai-

van eri suuntaan kuin mihin
olimme asettuneet. Muutamia

§mmeniä metrejä takanamme

on jonkinmoinen linja-

tai

tyksestä!

Minäkin siitä ponnahdan sitten seisaalleni ja yritän ampua
sekaan. Siinä se meni elämäni

hak-

ensimmäinen kiväärinpaukku

kuuaukio, johon on nyt talsinut
§mmenisen vihollista rauhallisesti lähystellen komentopaikan
suuntaan. Yhdellä heistä on selässä merkillinen kiiltävä laite,
joka auringonsäteissä kimalte-

kohti elävää ihmistä!
Mutta sitten tapahtuu aseel-

lee.

Ieni kumma temppu: se ei enää
laukeakaan toista kertaa. Iskuri
vain nakahtaa tyhjää.

Viallinen patruunako?
Teen latausliikkeen. Uusi

luo

Rasvainen

ja likainen

I osA

kettä.
taojaan . .

vanhassa intiaanikirjassa oleva
kuva suuresta metsästäjästä.

ja

mahdu piip

kö ne sitä kautta hyökätä val-

väärinsä terävästi.
Täistelu on alkanut.

sesti

ti ei kuitenkaan

puun, sillä se on ennestään täysi. Luoti on juuttunut patruuna-

Ala-Valkaman ampuessa sei-

Samassa pamahtaa hänen ki-

OLL! NIIRANEN

Pääseekö vihollinen siellä val-

.? Silloin

olisimme

aseeni

teki pakkasessa tepposet. Luoti

irtosi patruunasta, jäi piippuun
ja vain hylsy lensi ulos tehdessäni latausliikkeen.
Hätäännyn hetkeksi. Sitten

ymmärrän irrottaa puhdistuspuikon ja yrittää sen avulla saada luoti piipusta.
Se ei ylety luotiin asti! Saan
oivalluksen: otan taskustani §nän ja asetan sen puhdistuspuikon jatkeeksi. Luoti irtoaa.
Lopulta olen minäkin tunari
valmis taisteluun. Yhtään vihollista ei kuitenkaan ole enää näky'vissä

-

he ovat vetäytyneet

syvemmälle metsään. Pian kuulemmekin komentopaikan suunnalta kiivasta kiisiaseiden räis-

TODELLINEN
MANNERHEIM.LINJA
Mahtava lentokoneiden jylinä
täyttää nyt Terenttilän. Kolme
yhdekän koneen parvea lähestyy Vilakkalasta päin. Niiden
hopeiset rungot välkkyvät. siivet
loistavat ja suunta on aivan meitä kohti. Täysinäisin sydämin,
Kirvesmäen pommitusta muis-

taen, makaan selälläni. Arvon
kanssa tähystämme niitä. Mutta vasta kohdallamme aukeavatkin luukut ja mustia pieniä
täpliä lähtee syöksymään maata
kohti.

Ohi menevät, ohi

menevät!

.-,
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...läydennysmiehenä
takovat sydämemme riemuissaan.

Omiaan ne nlt pommittavat!
Niin tekee toinen parvi ja kol-

maskin. Hirmuinen jyske kåiy
vihollisen juuri miehittämässä
metsässä. Sieltä ammutaan jos

vaikka minkäväristä

valoammusta, mutta liian myöhään. Ja

sinne häipyvät puiden latvain
taakse puna-armeijan lentovoi-

mat meidän sangen kiitollisten
ajatustemme saattamina.

Konekivääriasemassa lumivallin päällä kiiydään kauhistut-

- Meidänkin on ruvettava
ampumaan täältii sivulta! sanoo
ryhmänjohtajamme Kalle Viik.
- Pitää auttaa kavereita.
- Matka on vielä liian pitkii,
epäilee Kurko.
- Sivustatuli on aina tehokasta, vaikkapa sitten

kauempaa-

tavaa taistelua. Paikaltani näen

vastaiskussa . .

-

lie siellä vielä
toisiakin tuon ruskean lumi-

I

kaan näytä katkaisevan vihollisen etenemistä.

jo kolmen ampujan kaatuneen.
la ojahaudassa

t.

tä torjuntatulta, joka ei kuiten-

kin ammuttuna, väittää viik. Muistattekos silloinkin kerran

He makaavat lumivallin juurel-

I

Toisinaan pöllähtää vihollisen
seassa savuhattaroita. Se on tykistömme harvaa ja säästäväis-

bunkkerin takana. . .
Ala-Valkama, joka on näistä
asioista perillä, kertoo venäläisellä olevan myös konekiväärin

tuolla ojan päässä omalla puo
lellaan.

Näen konekiväärimiestemme

Hän

ei

.

lopeta

lausettaan,

vaan ampuu vihaisesti lippaan
pikakiväärillään - toisen - ja

kolmannen, lippaan toisensa perästä. Kivilahti, Ala-Valkama,
Benjamin ja minä yhdymme
myös kivääreillämme autta-

maan Hiekkakuopan puolusta-

jia. Ammumme kiivaasti

aina

kun jotakin näkyy.

t
*t.*a
'clt-

kireät ilmeet. He eivät kiinnitä

meihin muihin eikii ympärist<iönkään mitään huomiota, heidän koko tarkkaavaisuutensa on
kohdistunut vihollisen koneki-

vääriin

ja

metsään,

joka

on

täynnä hyökkääviä vainolaisia.

Taas vedetään uusi vainaja
alas tuolta turman vallilta. Ko
nekiväärin kahvoihin hyppää salamana uusi mies.
Näkymä on unohtumaton.
Sen suurempaa urhoollisuutta
ja päättäväisyyttä ei ole olemassa. Koskaan elämässäni en tule

unohtamaan noiden suon reunan likaista lumipenkkaa puo
lustavien väsyneiden miesten
taistelua. Siinä se on todellinen
Mannerheim-linja - suomalais-

ten miesten päättäväislys ja taito puolustaa isänmaataan kata-

laa hyökkääjää vastaan!

TAIPALEEN KOHTAI.JO
ON VAAKALAUDALLA
Idän puolella, maantien suunnalla suuntautuu vihollisen vilkas liikenne Hiekkakuopan tukikohtaan. Seuraamme tapahtumia ja meitä ihmetyttää vihollisten paljous.
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Suomalåa3et hyökkäävåt!

Haevoiitunut on saatava suoiaån
SA-kuvo

Kuinka paljon siellä oikein on
vihollista? Pääsevätkö ne koko
ajan eteenpäin, kun yksikiiän ei
näytä palaavan?
Hämmentävät ajatukset pyG

rivät päässä.

Iltapäivällä saa vihollisen
tarkka-ampuja alikersantti Viikin kiikaritahtäimen silmään ja
luoti lävisttiä urhean vähäpuheisen alikersantin pään. Hän oli
liian kauan asemaa vaihtamatta
tulittanut samasta paikasta.
Benjamin ei ykin pysty saamaan palsusti vaatetettua ryhmänjohtajaamme pois ahtaasta
kolosta. Konttaan paikalleja ve-

dämme yhdessä. Lämmintä
verta hulahtaa kovaksi poljetul-

le

tantereelle kuin teuraseläi-

Mustaojan suunta

sa-

maan ratkaisuun.

Komentopaikalla tapellaan
käsikranaatein. Kaikkialla li-

sääntyy kaatuneiden

määrä.
Osa asemista on vihollisen hallussa.

TORJUNTAVqTTO
Päivä on jo painunut illalsi,
mutta katkera taistelu jatkuu
kaikkialla. Suomalaisen konekiväärin tiheä nakutus kuuluu jatkuvasti jostakin komentopaikan
suunnalta. Käsikanaatit riijähtelevät, huudetaan komentoja.
Akkiä kuuluu yli muun metelin voimakas karjunta. Siihen

liittyy monien

konepistoolien

ja tiheä tuli.

kiivas

- Juuri äsken se tuossa jutteli. . ., sanoo Benjamin.

meän turvin!

Suomalaiset hyöktiiävät piMahtava tunne täyttää mie-

Itse ajattelin .juuri samaa.

Näkymä ei vtri olla jättämätsie-

len: ei ole annettu periksi!

Ryhdymme parantamaan ty-

lunelämään.

kistötulen ruhjomia asemiam-

Alokkaan tajullanikin ymmärrän, että tuolla Hiekkakuo
palla ratkaistaan nyt Täipaleen
kohtaloa. Siellä taistelee Soinin
komppania, jota johtaa runoili-

me. Tämä on Thipaleen ycielämää - parannella asemia tai

jaluutnantti Yrjö Jylhri. Tämä

VAIKEA
VARTIOVUORO
Aamuyöstä Kurko vie minut
kuulovartioon. Makaan hievahtamatta nihkeän jäisellä kummulla ja palelen.
Pelkiiän hirveästi.

Perusteellisesti

mestä.

tä jälkeä trirdcrrnvssoturin

liittyy

tehdä vastaiskua.

Mieltämme askamrttaa oikea sivusta, jonne vihollinen on
pesiytynyt. Vallaksen pataljoo

våisyneestä

täydennyssoturista ei ole ollut
paljon mihinkiiän tuoreempanakaan saati nyt kalsi yötii koko
naan valvoneena. Päivät ja yöt
ovat yleensäkin puuroutuneet
yhdeksi sotkuksi. Mahdoton olisi eritellä jotain erityistii päivää
siitä kaaoksesta.
Minä en nuku vartiopaikallamasti. Värähtämättömin silmin
tirkistän öisen salaperäisen metsän sisään. Vihollissoturit keskustelevat jossakin ihan lähellä
ja useasta suunnasta kuulen
myos askeleita. Kiväärin latausliikkeet ääntyvät melkein lä-

himmän puun takaa, niin minusta tuntuu. Se on pelottavaa
salaperäisyyttä. Vaikka etusormeni on päivällisen kiivaan pakkasessa ampumisen takia aivan
hellä ja arka, vahtaan kuitenkin
sormi liipasimella - herkeämäträ.

Kuinka turvatonta onkaan ilman kaveria! Ei sodassa oikeastaan voi olla missään yksin turvallisin tuntein. Kaksistaan tässäkin olisi aivan toista olla . . .
Kärtin Benjamia kaverikseni,

Pari Isonkyrön miestä on tais-

mutta Kurko ei voinut suostua

telun aikana sekaantunut po

siihen.

rukkaamme. He kertovat johtajansa kaatuneen, mutta vastaiskun kuitenkin onnistuneen.
Pian tunkee vihollinen

Thhat kertaa olen sopottanut
itselleni, ettei elämäni ole niin
tärkeä ettenkö voisi kuollakin.
Kymmenentuhatta kertaa hue

kuitenkin uudestaan
metsikkön.
Aivan selvästi kuulemme

maan kuitenkin pitäväni elä-

venäjänkielistä

Nyt

soivat
Kainsainvälisen
innoittavat sävelet
yli taistelukentän!

-

Se alkaa taas tivoli,
toteaa Ala-Valkama.
Soiton jälkeen seuraa puhe,

jonka tökeryydestä ei
mielestämme

meidän

voi olla

toista
mieltä. Se on maanittelua ja uhkauksia kuten ainakin pahanku-

risille lapsille tarkoitetut
nuspuheet.

ojen-

minua kohti.
Tuen kiväärini lumipenkkaan
ja tähtään niin tarkasti kuin ikinä osaan. Käteni vapisevat hirvittävästi, mutta aivan lähellä
oleva valkea möykky pysyy tiihtäimissä. Uskon varmasti osuvani siihen tiiltä matkalta.
Laukaisen. En ehdi tähystämään seurauksia,vaan lauon sil-

mittömän nopeasti kiväärini
tyhjäksi, kaildri viisi patruunaa.
Kurko syöksyy vierelleni:

-

ni, vaikka väsyttiiä mahdotto

nan Laurilan eteläpohjalaisesta
rykmentistä, JR 23:sta, pitäisi
kuulemma puhdistaa vaarallinen kulmaus. Keskiyöllä kuulemmekin alueelta jotain meteliä, mutta sitten äänet häipyvät.

puhetta. Kurko asettaakin sinne päin
kuulovartion.

Suoraan minua kohti.
Sen jalat liikkuvat, sen selkä
kohoilee. Ase osoittaa koko ajan

määni kaikkea muuta tärkeämpänä.

Pelkään
puolesta.

-

pelkään henkeni

Täällä jääiljanteella tuntuu

aivan

unenomaisen ihanalta
semmoinenkin kuin se Suonenjoen koulutuskeskus, missä kaksisataa nuorta miestä käy omaa
leppoisaa sotaansa viidellä kiväärillä.

TAPAN EN$MMÄEEN
KERRAN
Mutta yön jännitys kokee vielä
huippunsa.

Metsässä,

juuri

hakkuuau-

kion kohdalla, konttaa lumipukuinen mies

-

vihollinen.

Mikiis on?
Tuossa se on, sanon vapise-

valla äänellä.
Ja siinä se tosiaan on, liikkumaton, hengetön möyk§ - vihollinen. Asia on ihmeellinen en osaa uskoa sitä todeksi. Olen
aivan hervoton ja jotenkin sekaisin-

Kurko vaihtaa minut

pois

vartiopaikalta. Kaverin läheisyys saa minut lopulta rauhoittumaan.
Täipaleenjoelle on tuotu uusia joukkoja, joita heidän varus-

teittensa viimeistellyn

naa-

mioinnin vuoksi on ruvettu kutsumaan posliinipojiksi. Tämmöinen komppania tulee ottamaan puolustuksen huostaansa
tänä aamuyönä. Osa meidänkin
joukkueestamme on jo päässyt

lähtemään, mutta kahden perimmäisen ryhmän vaihto viivästyy. Siinä on sotkua ja sekaannusta. Sejohtuu tietysti vihollisesta, joka on taas päivän
valjettua ruvennut rynnimään.
Vimmattua taistelua kiiydäänkin paluutiellämme Valtaojassa
komentopaikan kahtapuolta.
Aamu on jo pitkiille kulunut,
kun uudet miehet ryömivät
meitä vaihtamaan. Ala-Valkaman ja minun kohdalle sattuvat
miehet ovat Sippolan ja Myllykosken pitäjistii. Myllykosken
mies on isokokoinen ja tumma,
kun taas Sippolan mies on pienempi ja hieman kalju.

OPETAN VUOROSTANI
POSLIINIPOIKIA
Näytän Sippolan miehelle kaikkea tähdellistä. Osoitan maantien suunnalla juoksevia vihollisia

ja valistan, miten tarpeellista

on ampua täältä sivustasta. Ei
myöskään hakkausaukion

rg
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rallisuus toisella puolella jää

I

&

mainitsematta. Havainnollisesti
opetan, miten saa tässä pakkasessa veren kiertämään, vaikka

ojan reunaan ja on juun ryntäämäisillään sisään. Ojan puolustajat, uudet ja vanhat sekaisin,

ei voikaan hyppiä: on asetuttava
jaloilla työntäen
selälleen

ampuvat ja heittiivät käsikanaatteja vimmaisella kiireellä.
Käsikranaatti mätkähtää taak-

ponnisteltava syvennyken seinämiä vasten. Opetan tietysti

seni heittäen päälleni multaa ja
jäänkappaleita.

myös Ala-Valkaman suojautu-

Rumannäköinen tylppäkuo
noinen lentokone koukkaa ta-

ja

mistavat erityisesti tähdentäen
kaikkea varovaisuutta. Loppuhuipennukseki rohkaisen tätä
kovin nöyrää ja opetukselle altista oppilasta muutamilla lauKoko ajan hän uskoo olevansa paremmankin tekijän neuvo

mana! .la mistäs hän tietäisi-

kään? Olenhan varmasti tarpeeksi likainen näyttääkseni jo
vaikka kuinka sotaiselta.
Maantien suunnalla parveile-

via vihollisia ei Sippolan

mies
uskoa venäläisiksi.
Miten ne noin rauhallisesti
marssivat. . .? hän ihmettelee.

tahdo

aluki

-

Mikäs on marssiessa, kun
vastaan tulee vain joku harva
kanaatti.

Ei

silloin

kannata

syökyillä alokasajan malliin.
Lähdemme taaksepäin valtaojaa myöten.
Tie on poikki!

valtaojassa käy kiivas lähitaistelu.

Vihollinen on päässyt kiinni
122

Mahdottomasti karjuen ja
hillittömasti ampuen kipuamme

mies.

ylös ojasta

Meidän päällikkömme ei rähjää. Hän on siepannut jostakin
kiväärin ja laskettelee sillä metsään niin nopeasti kuin ase ikinä

sää kohti. Halkopinon

sallii. Asetun hänen viereensä
metrin tai parin päähän. Siinä

vattomalla metelillä melkein

tuntuu turvalliselta.
Yhdyn parhaani mukaan tu-

§ntäen ojan pohjaa. Se ampuu,

leen, vaikka en kykenekään am-

vaikka voisi yhtä hyvin

osua

omiinsa.

Tähdottomana

seilla.

mu vihollista! murahtaa muuan

edestä vaihdettu vanhempi

pyöriskelen
toisten seassa taaksepäin ojan

puolustajien sivuitse. Uskon jo
kaisen hetken olevan viimeisen.
Monta puhtoista posliinipoikaakin makaa.lo ojan pohjalla vanhojen taistelijoiden seassa.

pumaan yhta nopeasti kuin
luutnantti, jonka toisella puolella on Kurko konepistooleineen.

Luutnanttimme johtaa imp
rovisoitua iskua. Hän vilkaisee
minuun. Hänen partaisesta naamastaan olen lukevinani pienen
tunnustuksen kipinän - "katso
pas alokasta" tai jotakin siihen

malliin.

ja syöksymme

mettakaa

ponnahtaa ylth vihollinen, joka
saman tien tuuskahtaa hankeen.
Hän oli ainoa venäläinen, jonka
ehdin näkemään.
Kurkon konepistooli laulaa
pitkiä sarjoja, suuliekki lepat-

taa. Ihmettelen päällikkömme
ketteryryttä hänen

vetäessään

porukkaa eteenpäin.
Pistelemme peräkkäin. Lue
dit paukahtelevat kaikkialla
ympärillä - edessä. takana, sivuilla, ylhäällä puissa. Oksia putoaa hangelle.

Metsä on täynnä vihollisen
tossupolkuja. Va.lojuovia viuhahtelee ilkeästi. Aklciä pelkiiän
luodin iskevän vatsaani ja yritän

ENSTMMÄINEN
HYÖKKÄYS
Komentopaikan luona meidät
pysäytetään. Päällikkö Toivo

Kaikki kieppuu villinä silmissäni. Vihollinen vilahtelee kuulemma edessä puiden välissä,

kyyristyä. Kierrän päällikön pe-

mutta yhtään ei satu silmiini.

rcn Y,aannyttää kaikki takaisin.

Ammun kuitenkin silmittömäs-

pÄÄu-xxö oN Pors

Komppanian pääosa on jo ohittanut paikan, Ala-Valkamakin
muiden mukana.
- Puhdistamme etumaaston
vastaiskulla, sanoo Toivonen.
Muuan tuntematon kapteeni
rähjää ja huutaa - luulee meitä
edestä tulevia karkulaisiki.
- Pidähän suusi kiinni ja am-

ti.

rässä matalassa metsässä olevan

ison kiven.

PELTSTÄ
Äkkia kuulen, kuinka luoti osuu

Edestä vedetään ahkiota.
Vilkaisen siihen.

Toivoseen ilkeästi läjähtäen.

Sippolan mies! Pään omitui-

Hän lysähtää polvilleen.

sesti keikkumisesta olen havaitsevinani, ettei äskeinen oppilaani eläisi kauan.

Sitten lähdemme hyöktäykseen.

Käännyn auttamaan.
Luoti on läpäissyt rintakehän.

Päällystakki värjäytyy punaiseki sekä rinnan että selän puo
lelta.

kuopissa, mutta luutnantti ei va-

lita.

Virstakivellä

**f
",.

tysleiriin.

Polun varrella seisoo kolme
tykistöupseeria tiihyillen Terenttilän taivaalle, missä kirk-

r

kaassa auringonpaisteessa kiertelee vihollisen hidas tulenjohto

,1

kone. Edestä kuuluu jatkuvasti
helvetillinen meteli.
Upseerit vilkaisevat minuun
hyväntahtoisesti, kun tossuissani verisenä ja perin pohjin väsyneenä hiippailen taaksepäin.
- Mustaojalla tehtiin vastaisku ja ajettiin ryssä helvettiin!
En malta pitää suutani kiinni
- jotenkin oli pakko kertoa tuo
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Konepa3tooli lauleå pitkiä sarioja

Ali kersantti

,4

honen Laukaas-

ta kiiruhtaa tukemaan päällikköä. Minä lähden hakemaan
Löydän ahkion ojasta. Se on

täynnä patruunoita, jotka kiepautan ojaan. Alan kiskoa ahkiota metsään. Se töyssii kum-

masti

ja

dämme päällikköä taaksepäin.
Tykistökeskitys on pahimmillaan - ajoittain kuljemme ryöp

pyjen välissä kuin kunniakujas-

ahkiota.

tarttuu tavan

takaa

sa.

Ja kirottu lentokonekin kouk-

kii tietysti

"Tuossa sa on

vihollinen"

-

kaatunut

Kankean hänet sivuun käyttäen
kivääriäni kankena. Silrniini iää
kuva punaisista kauluslaatoista.
Yhdessä Ahosen kanssa ve-

TtL!NPÄÄTÖS
Korsussa on mieli matalalla.
Aamulla palanneiden Suonieme n,

Kivi I ahden, Ala-Valkaman
vain

ja Benjamin lisäksi palasin
minä ja kaksi muuta.

Lähtiesämme eteen meitä oli
yhdeksäntoista. Palanneita oli
vain seitsemän.

Alikersantti Kurkoa odotte-

taas!

ristöään. Haavansa vuoki hän
ei voi kunnolla asettua makuul-

limme kauan. Hän ei palannut.
Näin hänet viimeksi sen kiven
luona, jota kiertäessämme luutnantti haavoittui. Kurko läksi
kiertämään kiveä toiselta pu<>
lelta ja irvisti nauraen minulle

le. Ahosen on tuettava häntä

lähtiessään eteenpäin.

Etulinjan taistelun pauhu alkaa kuulua takaa.

Luutnantti

puihin.

Polulla on poikittain kaatunut vihollinen. joka tukkii tien.

Upserit hymyilevät ilahtuneina.

d..-.

k,
'l Terenttilän maastoe 1942

luovutamme

päällikön lääkintämiehille. Minä saan käs§n palata muun
komppanian yhteyteen Keski-

on

tajuissaan,

mutta ei jaksa tarkkailla ympä-

ahkiossa

ja

minä yritän vetää.

Ahkio tövssii ilkeästi kranaatti\a

".

:l*"

Muona-annokset ovat nyt
moninkertaiset. Voimurikkakin
on isompi kuin nyrkki ja sokeria
on kasakaupalla. Jäätyneessä
tonkassa on riisipuuroa, jonka
seassa on läskinpalasia ja makkarankappaleita.

Aina niin tärkeä ruoka tuntuu nyt yhdentekevältä. Piinalli-

#

sen tunnelman vallitessa odotte-

lemme linjasta tulevia kaverei@

-r$"

ta. Kukaan ei yritäkriän vääntää
vitsiä.

Ketään ei tule.
Illan suussa tulee paikalle lähetti ja huutaa jälleen jo tullessaan:

Heti Virstakivelle!
Hiekkakuopalla ja Musta-

-

ojalla on vihollinen asemissa.

Valmistaudutaan vastahyökkäykseen.

tr
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Summan murtumisen jälkeen sekä
taisteltaessa väliasem"t:l tilanne oli
äärimmäisen sekaYa.
Viipurilaispojat heitettiin avuksi
sinne missä hätä oli suurin.
Kouluttamattomat nuorukaiset
sekaantuivat usein aivan vieraisiin
joukkoihin, mutta eivät koskaan
väistäneet velvollisuuttaan.
Mukana olleet muistelevat.

'S**s:'"1{

prolesilo
heimil@sikim..."
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EINO POHJAMO

ll osa
SUOJELUSKUNTA.
POIKA MUISTELEE
Erkki YkiOulr'nen kertoo

Outinen oli sotkeutunut sukset
jalassa ison männyn latvuksiin

hempia sotilaita polttopulloja ja

pää alaspäin, kun luuli sukelta-

vansa kiven koloon. Kokoontumishuudon kuultuaan mies ei

matessaan asemissa olevat äsken tulleiksi vanhat sotilaat kehottivat poikia siirtymään lähei-

päässytkään vapaaksi suojas-

siin tankintorjuntakuoppiin, jos

piti huutaa apua. Sitten
tulikin hoppu pimeässä ja umpi-

panssareita kohdalle sattuu.

tuntemattomassa

ajaa yli.

taan
koke-

mukistaan näin:

Säkkijärven suojeluskunnan
poikaosaston 17-ikäinen lähettipoika joutui kesken opintojensa
YH:n alkaessa jakamaan palvelusmääräyksiä reserviläisille.
Suojeluskunnan mukana nuoru-

kainen joutui sitten Vilajoelle
vartiointiin ja meren jäädyttyä
partiointiin lähisaaristoon.
Summan aikoihin pakattiin
Säkkijärvenkin nuoret johtajansa vänrikki Til/in mukana kulje-

tusautoihin, jotka kiidättivät
joukon Viipuriin. jossa jaettiin

yhtä ja toista kenttävarustusta.
Jälleen hopusti autoon ja matka

jatkui umpipimeän kaupungin
läpiitään.
Summan takamailla kosketti

ankara sota nuorukaisjoukkoa
kanaatti-iskun muodossa. Kukin etsi suojaa mistä tapasi. Ylä-

-

koiruhalkoja käsissään. Huo

maastossa

-

Havaittuaan poikien pelon
vanhat selittivät:
- Kyllä se siitä lähtee, vaikkei
ikää näytä kovin paljoa olevan-

tankkiesteenä. Muista asemista
ei voinut puhua, tankintorjuntakuoppia oli sentään tienvieruksilla. Käs§ kävi, että kukin kaivautuu lumeen. Lapioita ei ollut. Käsin piti luminen ampu-

hiihtelivät esteiden etumaastos-

nut.

Tämä kaikki tapahtui aamuneljän tienoilla. Pakkanen puri
28 asteen voimalla, kerrottiin.
Olqvi Iahti -nimisen kaverin
kanssa kertoja joutui liikennöi-

dyn tien vieruksille.

Paikalle
saapui muutamia likaisia van-

mäinen panssari yli. Jäähileet ja
lumi tippuivat poikien niskaan.
Pitkälle ei tankki päässyt, kun
se näytti palavan ilmiliekkinä.

Ne kestävät vaikka tankin

hiihtää edellä menneet kiinni.
Harhaan hiihdon jälkeen löysivät Tillin miehet vihdoin heille
tarkoitetut poterot. Erkki muistaa, että linjan edessä oli S-rivinen piikkilankaeste ja kivet

mapotero kovertaa, ellei jotain
lapiota korvaavaa ääreltä tavan-

Outista tovereineen. Pojat hyp
päsivät kiireesti torjuntakuop
paan ja samassa pyyhälsi ensim-

kaan.

Lähtihän se. Aluksi pojat
sa varmistushiihtoa.

Päivännäön koitettua saapui-

vat viholliset. Ilman lumipukua
nämä olivat helposti havaittavissa puhdasta lumipintaa vasten.
Kivääreilä olitöitä - minkä vain
ennätti ampua!
Siihen jalkamiesten hyökkäys
suli. Myöhemmin ajeli paikalle
kolme tankkia. Pauke oli mah-

tava, kun nämä ampuivat kiviestettä säpäleiksi. Aikanaan
ura aukeni ja kaksi tankkia ajeli
piikkilankaesteelle. Toinen pai-

neli langat vinkuen kohti Ylä-

Pelostaan huolimatta pojat

kohottautuivat katsomaan ympärilleen. Toinen tankki purki
vihaansa esteellä ampumalla.
Pian sekin ajoi palavan perään
ja roihu näytti tarttuneen senkin
§lkiin. Ennen tuhoutumistaan
olivat tankista havainneet suo
malaisten sukset ja murskasivat
ne yli ajaen. Yki panssarimies
tuhotusta vaunusta näytti pelas-

tautuneen pohjaluukun kautta
pääsi pakenemaan. Ohimennessään mies ennätti ampua
suomalaista luutnanttia rintaan.
Kolmas tankki ei enää tullut
tarjolle, vaan päästeli estelinjal-

ja

ta kohti

suomalaisia kaikilla
aseillaan. 17-vuotiaat tunsivat
kuopassaan itsensä varsin heikoiksi.

Vihdoin ruvettiin nuoria vapauttamaan linjasta. Poikaraasut olivat niin nälän ja §lmän
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paikassa oman joukkonsa lähte-

leet osat.
Päivän valjettua tulivat viholliset useiden panssareiden tukemina. Sit?i ennen oli useita pommikoneita §lvänyt pommejaan
tienristille ja selustaan Lähteen
tien suunnassa. Matalalla lentä-

neen

Viipuriin.

Sinne mies lähti jalan. Matkalla sotapoliisit tiukkasivat
tunnussanaa, mitii nuorukainen
ei ollut kuullutkaan, mutta vastasi:

-

Olen suomalainen, älä her-

mostu.

Sotapoliisit eivät hermostuneet, vaan ohjasivat yksinäisen
kulkijan erääseen rakennukseen, jossa nälkäinen sai herne-

keittoa. Auto§ytikin järjestyi
Viipuriin ja edelleen Säkkijärvelle, missä vänrikki Tilli o[
iloinen kadonneiden yksitellen
saapuessa, sillä eksyneit?i oli
useampiakin. Paleltuneita jalko

ja ja kiisiä leikeltiin

sairaalassa

ainakin viidelUi: kalsi Lotosta,
Sorsa, Tielinen ja Toivari.

TIMOSEN JOUKKO ON
LUJILLA
Mutta sota jatkui Liihteen tien
kalteilla. Seuraavana päivänä
15.2. aamukolmelta vedettiin

,l
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III

uuvuttamia, etteivät tåhtoneet
toisiaan tuntea. Kaiken lisäksi
YläOutinen eksyi tovereistaan
ja kuuli kaatuneiden kokoamis-

het

Metsämaalla toipumassa ollut
Vilho Tervasmäki kertoo 3.6.40

ryk-

Pian tämän jälkeen rykmen-

päivätyssä vastauksessaan tie-

Pataljmnan läsnäol-

tin komentaja antoi vetäytymis-

konekivääreineen

mentin

II

men välillä irtaantumaan

ase-

Pataljoona linjasta.

Tilalle tulivat Timosen Sk-mie-

ja

vät hävitEijät suolsivat armotta
kuulaa sinne missä arvelivatkaan suomalaisia olevan.

Kun puolustaja pysytteli sitkeästi paikoillaan vastaiskujakin tehden kåivivät panssarit
vyörymään linjan suunnassa,
molemmilta sivuilta aloittaen.
Vaunut murskasivat alleen kaiken kohdalleen sattuvan. Mo
nen puolustajan, Timosen mie-

henkin kohtalo tiiyttyi rautatelan alla. Tosin viisitoista vau-

nuakin tiissä Lähteen lohkon
viimeisessä koetuksessa tapasi
loppunsa, osin tykistön ja psttykkien kranaateista, osin miinoista, polttopulloista ja kasapanoksista.

Pst-tykit ampuivat viimeiseen
kranaattiin. Kevennein kuormin
ne lähtivät päiväkahden-kol-

mista.

luvan.

Varsinaisen Summan Lähteen lohkon viimeiset puolustajat jättivät näin lopullisesti Lähteen veriset maastot.
Huokealla ei hyökkåiäjäkään
päässyt. Heikäläistenkin verellä
ja tuhoutuneella sotakalustolla

oli tie Viipuriin raivattava.
Tähän päättyvät myös viipu-

rilaisten Sk-poikien

ja

Osasto

dusteluun: "Kun vastaiskujen
teko Summaan oli lopetettu,

jääkärimajuri Lahja

Oksasen

komentama II/JR 14 asettui
puolustukseen Kämärän asemalta Summaan johtavan tien
varrelle suunnilleen Leipäsuon
asemalle johtavan tienhaaran
kohdalle. Ko. tienhaarasta lienee ollut matkaa sekä Summan
§lään että Kämärän asemalle

n. 5 km. Pataljoonamme

saa-

Timosen taistelutoimet Sum-

puessa 15.2.1940 aamulla n. klo

man Lähteellä.
Joukon pääosa palasi ilmeisesti Viipuriin. Osa pojista näyttää kuitenkin liittyneen JR l4:n

4 mainittuun

yksiköihin, koska Kannaksen

mukaan tullut paikalle suoraan

Sotilaspiiri - entinen Viipurin
Suojeluskuntapiiri - tiedusteli

Viipurista pari tuntia ennen
meitä. Komppania Timosen
asemat olivat Kämärän ase-

vänrikki l4lho Tbrvasmcieltci
toukokuun 30. päivänä 1940

Osasto Timosen miesten kohtaloita, joista piiri ei ollut saanut

paikkaan, oli se
komppania Timosen miehittämä. Komppania oli res.vänr.

(t.korn.) Suonion ilmoituksen

man-Summan tien itäpuolella
ulottuen tiestä n. puolen kilo

tietoja.

TERVASMÄKI
MUISTAA
Vaikeasta haavoittumisestaan
sodan loppuvaiheessa kotonaan

t

Vastahyökkäys elenee

tykistötulesså
Suurvalta hyökkäå
panssaravaunuien tuella

Il$*biå

metrin päähän. Komppania Timonen sai tällöin vahvistuksekseen muutamia pataljoonamme

. Yänrikkr Heik-vainajan 6./JR 14,
johon itse kuuluin, sijoitettiin
konekivääreitä

ki Kuutti

Timosen komppaniasta seuraavaksi vasemmalle eli itään päin.

Kun vihollisen hyökkiiys

al-

koi heti päivän valjettua ja painostus oli huomattava komppaniamme lohkolla, en voinut erikoisemmin seurata komppania
Timosta taistelussa. Vihollisen
päästyä samana päivänä noin
klo 15 läpi komppania Kuutista
muutamia kilometrejä itiiän olevalla Perojoen suunnalla II/14
ja sille alistettu komppania Timonen saivat kåis§n saarrostusuhan ja runsaiden tappioiden
woksi vetäytyä asemistaan n. 2
km Kämärälle päin olevan piikkilankaesteen taakse. Siellä oli
järjestyttävä uudelleen puolus-

saapui evl. B.O. Ikosen komentaman JR 62:n yksi pataljoona
II/JR l4:n puolustuslohkolle ja

otti rintamavastuun. II/JR 14
ja komppania Timonen marssivat Kämärän aseman ja Kämärän §län väliseen maastoon,

jossa olivat resevissä 16.12. iltaan asti. Täällä komppania Timosesta muodostettiin kaksi
joukkuetta, joiden'johtajiksi tulivat res. vänrikit Suonio ja Masalrn Joukkueet määrättiin pataljoonan konekiväärikomppanian päällikön res. luutn. Pazl
Jalonkomentoon.
Jääkärimajuri Lahja Oksasen
komentama II/JR 14 ja siihen
liitetyt kaksi komppania Timo

jo

18.119.2. yöllä komppania
Timosen joukkueet kuljetettiin
linja-autoilla Viipuriin ja hajoi-

tettiin täydennykseksi eri jouk-

sen alkuperäiset kolme jouk-

kuetta supistuivat

väkseen auton kierteli

Komppania Timosen tap

pioista Lähteen

tiehaarassa
15.2. en voi sanoa mitään varmaa, sillä tappioluettelot laadit-

tiin res. luutn. Jalon alaisena
Kämärän alueella

jo

16.2.

Komppaniasta lienee 15.2. kaatunut ja haavoittunut runsaasti
pari§mmentä mies!ä, koska
kahdeksi
täysvahvuiseksi jouklueeksi. "

Saattaa olla, etlä syynä tie-

sen joukkuetta marssivat 16.2.

illalla Säiniölle. Säiniöllä majoi-

luskuntapiirille lähetlämä, K.

tukseen. Kuulemani mukaan
res. luutn. Timonen ei tiillöin

mosen kaksi joukkuetta asuivat
samassa talossa. Seuraavan päi-

Reposen allekirjoittama ja vänÅk$ Penui Lyytisen varmenta-

ma kirjelmä, jossa mainitaan
muun muassa näin:

"- -

-

Kun YVP:sta alettiin

enää ollut komppanian mukana,

vän iltapäivällä komppania Ti-

lähett?iä miehiä rintamalle joutuivat eräät nuoret suojeluskun-

vaan komppania oli omien tai

mosen kaksi joukkuetta

talaisetkin mukaan, koska kk-

pataljoonan konekiväärikomp

6./JR l4:n

panian joukkueen johtajien ko
mennossa. Iltahämärissä 15.2.

kolmanneksi

liitettiin

ja

nel-

jänneksi joukkueeksi. Liitos jäi
kuitenkin lyhytaikaiselsi, sillä

\rlutn. Vohlonen, ja kuuluivat
siihen mm. Viipurin sklaiset
otto Heikki Hirvonen, Juntunen, Oksa, Kostiainen, Halme
sekä,Sorua'. KK:t alistettiin taisteluiden ajaksi jv-komppanioille
ja 16.-17.2.40 Liihteen lohkolla
ps-vaunujen ankarassa painostuksessa joutuivat komppaniat
hajalle ja vetiiytyminen alkoi.
Res. luutn. Vohlonen sai etsiskeltyä kokoon osan miehistä,
kuitenkaan löy'tämättä sanottuja sklaisia. Saatuaan kiiytettä-

koosastoihin.

dusteluun oli Viipurin Vartiopataljoonan 1.4.40 Viipurin Suoje-

tuttiin siten, että 6./JR 14, jonka vs. päällikkönä allekirjoittanut oli vänrikki Kuutin kaatumisen jälkeen, ja komppania Ti-

kana kkcasto, johtajanaan res.

koulutuksen saaneista oli anka-

ra puute. Niinpä lähti

15.2.40

"pataljoona Niemeläisen" mu-

res.

luutn. Vohlonen lähimpinä päivinä koko sanotun lohkon lä-

hiympäristöineen

etsiskellen

VVP:n miehiä ja sai tällöin mm.
seuraavia tietoja: sanottuja

sklaisia oli jonkun ajan johta-

nut joku kornetti Salokangas,

viimeksi oli skJaisia johtanut jo
ku tuntematon, WP:aan kuulumaton kersantti Säiniöllä Mikkolanmäellä vieden todennäköi-

sesti miehet uudelleen taisteluun. (Tiedon antoi Er. kev.os 2:
n esikuntavääpli Tiitol a.)

Sanotuista miehist?i

ei WP

ole tehnyt katoamisilmoitusta,

1;

r

Wipartn,,,
eikä WP:ssa ole heistä enempiä henkilötietojakaan eikä sk-

kortteja, koska miehet olivat
WP:aan komennettuja."
Kirjelmän viittaus "patl. Niemeläiseen" lienee virheellinen,
sillä asiakirjat tuntevat kahdek-

san kk:n osaston Os. Timosen
yhteydessä

ja Reponen itse mai-

nitsee kirjassaan kk-puolijoukkueesta, mikii oli alistettu hänen

komppanialleen ainakin Viipurista lähdön hetkellä.

VÄLhsEMAssA
Irtautuminen Suokannan lohkolta muodostui paikoin lähes
kaaosmaiseksi yhteyksien puutteen vuoksi. Vihollisen panssarit

olivat piiiisseet läpi Kultakummun linjalla ja ajelivat jo Kä-

Koivirtolia iohta tie kuvan yläoaatea nåkyviin Koivu3aaroon ja Tiurinraareen

märän aseman maastossa. Osa

puolustajia riistiiytyi asemista

hollinen murtautumaan keskitu-

vaunujen uhatessa.

kikohtaan Kissaan Lukon va-

tunki Lylyn asemiin lisiiä miehiä ja ko

semmalla puolella.

neita.

Lukon päällikkö kiiski Repo
sen I Joukkueen vastaiskuun.

ajaksi Reposen

Suokannan Lukon komppa-

nialle saatiin vetiiytymiskiis§
vain lähetin viemänä. Komppanian påiälli[ön taavoituttua vain
tuntia ennolifohti toimia vänrikkr Pentti Jdntti.
Korsut tuikattiin tuleen. Pai-

kalle jouduttiin jättiimiän

osa

ammustarvikkeista, ylai pikakivääri ja konepistooli. Myös suuri osa miesten varusteista jäi tu-

len

saaliiksi. Paikalle jäivät

mytls viime minuuttien haavoittuneet Aaro Wlenius ja vetåiän-

tymiskiis§n fitonrfi Ava Lai-

t

tautua

Aavemaisessa pimeydessä

suomalaistulesta.

sessaan Summa sotamiehen sil-

Iltamyöhän aikoihin viholliset kaappasivat jalansijaa Lylyn
vasemman tukikohdan etummaisissa taisteluhaudoissa. Ne

oli

kulunut

Suokannassa yhtenä helvettinä.

miehet jäivät saawttamiinsa

Edeltiivänä yönäkiiiin ei torjun-

kuoppiin. Uuden vuorokauden
ensi tunneilla saapui kåis§ liiko
jen tavaroiden poiskuljettami-
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Iltaseitsemäl!ä

ja

tuli kiis§ ir-

viivytt?iä Ylä§om-

meen suunnassa.

hekin rynnäkköön.

kirjoittanut Kaarlo Erho teok-

tataistelu ollut hellittiinyt. Saman paineen jatkuessa piiiisi viI

kun nämä kuulivat Kivirannan
mahtipontisen huudon, yhtyivät

täytymisen aikanakin näytti
siellä tiiällä mies keikahtavan

Edellispäiväkin

komppania
määrättiin pahoja tappioita kiirsineen 3./Er.P 3:n avuksi. Joukossa ei ollut eniiä vänrikki Kivirantaakaan, sillä hän oli yöllä
loukkaantunut selkäänsä osuneesta kanaatin irroittamasta
maapaakusta.

Lukon miehistö olisi joutunut
varnan tuhon omaksi.", näin on
min. Sinne olisi ilmeisesti jäänyt
Reposen komppanian tynkiikin.

Suokannasta vetäytymisen

kuutamossa. Vastasuunnalta
tuntui tulevan myCx omia, ja

miemme sisään. Tiro urhea taistelulähetti sai antaa oman elämänsä siitä, ettii oli tuonut tuon
måiäräyksen, jota ilman koko

"Se (irtaantumiskiis§) tuli
viime hetkellä, sillä vihollinen
oli sivulta tunkeutunut jo ase-

h

- Pataljmna Kiviranta rynnäkkön, mars, mars!
Kakitoista suomalaista kävi
siinä vihollisia päin valjussa

kahtaalta kuuluva taisteluhuuto
pani arviolta komppanian vahvuisen vihollisjoukon vetäytymään. Menneitten jäljiltii kmttiin 12 konekivääriä ja muuta
tarviketta. Puolentoista§mmenlä viholliskaatunutta laskettiin kuopista ja heikiiläisten ve-

nio.

r.

Sydäntalven pimeydessä huusi
joukkueen johtaja miehilleen:

sesta. Samaan aikaan

Väliasemaan ryhmittymistii
suojattiin varmistuslinjalla. T?issä vaiheessa ilmestyy asiakirjoihin uusi viipurilainen Sk-yksikkö, koulutuskomppaniaksikin
mainittu Komppania Untolahti
luutnantti Untolahden johdossa.
Komppania alistettiin 4.Divisioonalle.

Paikalliset
alistettiin

suojeluskunnat
vetäytymisvaiheessa

joukkoosastoille. Koiviston suo
jeluskunta - parisensataa mies-

ja neljä konekivääriä -joutui
JR l2:n johtoon. Joukko taisteli
tä

lllle eräiden
lien polttamista varten.

alistettiin JR

UNTOLAHDEN
KOMPPANIA
SEIKKAILEE
Komppania alistettiin 4.D:n
alueella ruotsinkieliselle JR
lOJle. Kåis§n mukaisesti Unto
lahti

jätti II

Joukkueen Som-

meeseen ja vei ja
kueen Ylä§ommeen

I

III

Jouk-

§län. IV

Joukkue sijoitettiin Sommeenjoen eteläpuolelle Ylåisommeelle johtavan paikallistien suuntaan.

Naapurina 5.Divisioonan
puolella ollut 3./Er.P 3 oli määrätty siirtymään divisioonien välirajan siirtyessä yöllä 17. / 18.2.

Väsynyt päällikkö Uimonen
påiätti kuitenkin viettää viimei
sen yön majapaikakseen valitsemrtssrum Onnelan talossa, vaik-

ka se nyt olikin

Untolahden
komppanian puolella.

Yöllä piiiisi vihollinen iskemään varmistamattomaan taloon. Ikkunoista ammutut luG

muun muassa Koivistolla, missä
hetkeä aikaisemmin vääpeliksi

dit tappoivat heti

ylennetty Koiviston Suojeluskunnan ansioitunut paikallis-

piaircn pääsi

päällikkö Taura Peussq kaatui.
Johanneksen Suojeluskunta

§-

Uimosen ja

korpraali Tikan Sotamies Kaihaavoittuneena

ryömimiiän karkuun.
Sommeeseen Koivistontien
varren linjaan jiiänyt Untolah-

den

II

Joukkue osallistui ensim-

måiisten vihollishyökkäysten torjuntaan.
Sittemmin Untolahden

komppania siirrettiin kauaksi
länteen Virolahden saaristoon.
Siellä komppania alistettiin Merivoimien Pataljoona Aaltoselle.

Omia kokemuksiaan Unte
lahden Komppaniassa palveluksestaan on kertonut Titovi Sailola. Hän kuului Johanneksen
Suojeluskuntaan. 30.12.18 syntyneenä hänen palvelukseenastumispäivänsä vakinaiseen vä-

keen olisi ollut 2. päivä helmikuuta. Mutta nyt sodan aikana
hänet määrättiin WP:n Unto
lahden komppaniaan jo tammikuun lopulla.
Komppanian miehistä suurin
osa oli tulevan helmikuun saapumiserän alokkaita. Koulutus
oli tavanomaista maastoharjoitteluaja oppitunteja. Sitä varjos-

ti

rintamalta kuuluva jatkuva

tykkien jyske.

tosi eteen, lähtö
Meidän

piti

taan. Olin

I

rintamalle.

mennä Suokan-

Joukkueen johtajan

res. luutnantti Laircen lähetti.
Linja-autolla mentiin. Kun saavuimme tienhaaraan, Harjumäen alle, missä piti kiiäntyä
Suokantaan menevälle tielle,
niin siinä oli vartiomies, jolla oli
määräys ohjata tulevia Sum-

man§län lohkon takamaastoon
Kämärälle menevän tienhaaran
tienoolle. Tirnnelma tuntui ankealta, kun näki kaatuneita pi-

le

majoitusalueelle. Yhden

joukkueemme sukset menivät
säpäleiksi siinä rytinässä. Matka ei suolla juuri edistynyt vah-

van lumen, lentopommien ja

lunta oli metrisen verran ei suksia otettu mukaan. Kun komp

oli

Näin siis Sailola:

pania

"Helmikuun 12. päivänä tuli

suolla putoili pommeja äskeisel-

kokonaisuudessaan

t'ä-

hystyspallosta tai lentokoneesta.
Suolla viivyttiin hämärään asti.

Matka oli edistynyt parisen kilometriä, parahiksi oman tukilinjan miinakentän reunamille,
tosin ilman tappioita. Tärkoitus
vastaiskuun Suokan-

nan Murron (?) lohkolle. Pala-

simme lähtöpaikkaan

me

ja

apeina

lähdimhiihtäen Viipuriin, jonne

saavuimme aamuun mennessa.

Kauan eivät Untolahden miehet
saaneet kasarmielämää viettää,
sillä tuli kiis§ lähteä Sommeelle, Koiviston tien suuntaan.
Näin muistaa Sailola:

Sommeen§län

Olin kahakan aikana käymäsIII Joukkueen luona viemässä sanaa etuasemien miehityksestä Porlammin §län laitaan,
jossa olivat edellispäivän aikasä

nakin asemat. Joukkue oli Sommeen aseman lähellä, taisi olla
ratavartijan asunto, aivan rautatien ja maantien risteyskohdassa. Siihen aikaan muistaakseni
kaikki jouklrueet siirtyivät Porlammin §län maastmn etuvartiointiin. Komppanian päällikl,rö
otti tukikohdakseen Rutin ta-

lon."

TOS!PAIKKAAN

"Saavuimme Ylä-Sommeelle
16. päivänä (pitänee olla 17.).
Joukkueet asettivat etuvartiot
Suokannan

puoleiselle reunalle ja Suokannasta tulevan tien tuntumaan.
Minut oli määrätty komppanian
päällikön lähetiksi. Päivä kului
odotettaessa. Ei oikein tiedetty,
missä vihollinen oli ja mitä oli
odotettavissa. Illan tullen kuitenkin tuli jostain tieto, että etuvartiot saadaan vetää pois. Niin
tapahtuikin - tosin kohtalokkain seurauksin, mikåi selvisi
myöhemmin.

Yön vietimme rauhassa ja aa-

mulla piti komppanian lähteä
kohti Viipuria, mutta kun olimme matkalla kohti Porlammia
tapasimme ruotsalaisen pataljoonan komentajan JR l0:stii.
Tämä pyysi komppaniaa jäämään vartiotehtäviin, koska JR
lO:n miehet olivat vtisyneitä ja
linjamiehitys oli osaksi kesken.
Untolahti suostuikin ja määräsi
edellispäivänä olleet etuvartioasemat miehitettäväksi uudelleen.

Venäläiset olivat kuitenkin
tulleet huomaamatta Sommeelle Suokannan suunnasta. Kun
ryhmä Ettala lähti hiihtämään
avasivat venäläiset tulen kivinavetasta. Ryhmä kaatui koko
Vihollinen etenee jäållål

Viljo Iznkkei ja haavoittuivat
Urho Sairanen ja Paovo Tikka.
Kun venäläisten etujoukko ve-

täytyi illalla, tilanne rauhoittui

tyhjästä kahlailusta

Kaitsiin suota pitkin. Vaikka

venäläisten

jonkin verran.

harvakseen riijähtelevät kranaatit veivät uusilta pojilta unet silmistä. Vanhat teltan asukit tuntuivat nukkuvan kuin ei mitään.
Aamun valjetessa lähdimme

l0-ll

ja

välillä. Ryhmiistämme kaatui

liikkuvan komppaniamme

oli ehtiä

maissa. Jalkamarssia lähdettiin

laukaustenvaihto alkoi mui-

den joukkueiden

joittenkin kanaattienkin woksi. Naapuri lienee havainnut

nossa. Majoituimme maahan
kaivettuihin telttoihin. Yö tuntui muuten rauhalliselta, mutta

Suokantaa kohti kello

ja

naan. Muut asettuivat asemiin

Sekava tilanne jatkui. Seuraavana päivänä Sailola joutui
lähtemään linjassa olevan patal-

joonan luo tiedustelemaan ke
mentajalta, vieläkö komppanian
teht'ävä sen alueella jatkui. Ellei

asia selviäisi hänen

piti ilmoit-

taa, ettii komppania vetiiytyy illan tullen pois etuvartioasemista
ja lähtee kohti Viipuria.

"Hiihtelin Ylä§ommeen

§-

lää kohti hevosella ajettavaa tie-

tä, joka kulki linjan suunnassa
osin aivan rintamalinjan lähellä. Toinen lähetti hiihteli tietä pitkin hetkeä aikaisemmin ja
selitti, että tielle ammutaan ko
vasti pikakiviiäreillä ja konekivääreillä. Sitii ei kukaan uske
nut. Olin kulkenut samaa tietä

ja

aiemmin eikii silloin kukaan
ampunut. Sodassa tilanteet

muuttuvat kuitenkin nopeasti ja

tiensivuisen aukean vastapuolelle oli vihollisia tullut kenenkään
havaitsematta. Kun saavuin
mainitulle paikalle, sain osuman

jalkaani, lihashaavan lähelle
polvea."
Vedettyään i§ensä näkösuo
jaan Sailola yrittija yritti astua,
mutta jalka ei pitiinyt. Hän ryG

mi

lähistön ruotsalaistelttaan,

josta hänet kuljetettiin JSpJle.
Teltan vanhin luutnantti lupasi ilmoittaa tapauksesta Untolahdelle. Tämä tieto ei mennyt koskaan perille ja päällikkö
piti lähettiään kaatuneena tai
kadonneena.

Jatkuu seur. num.
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l:n loitiokunta

Eturiyir.ä
Yalemmrlta Nih
4.4.1937.

Remo, Olto Pyykkö,
Atektandor Rcmo,
kapellimertari Juho
Lcrkinen, Armaa
Kolunen ia Gabriet
Laihiala,
var. Lauri Paruri,
Hugo tannonen,
Våinö Laihiala,
Sipilåinen, Paavo
Häyrynen, Arma!

ilakkonen, Sakari
Rokka ia Vilho
Verronen,
Ya!. Sulo Vealola,
Viuhko, Eino

llarrkin .ii.ri nio

1

ilaunu Kiriavainen,
Biörn Remo ja Niilo

Y{öä

t"

SAKARI ROKKA

f,lukonq

Henkilöhistorioo JP 4:n soittokunnosto
Soittokuntien
sotilaallisista
ansioista ei ole juuri
puhuttu.
Soittajat olivat
kuitenkin
sotavuosina tiiviisti
yhteisellä asialla.
Hyvän esimerkin

tarjoaa
Jääkäripataljoona
l:n soittokunta, joka
kasvatti muun
muassa kaksi
Mannerheim-ristin

ritaria.

[:

SYKSYLLA 1937 sai Jäkäripataljoona l:n kapellimestai .lussi

soramassat valahtaneet alas ja

lrskinen kiiskyn painua komen[ajan, everstiluutnantti Koarlo A lek-

miehineen.

santeri Heiskasen eli K.vlmtin Kallen

puheille.

Tällä kertaa hän palasi puhuttelusta ty)'tyväisenä hymyillen: soittokunta oli saanut kiitosta
- ei
musiikista, vaan "todellisesta jää-

haudanneet kuorma-auton perän
Vaarassa oli myös pelastajien
henki, mutta kaikki onnistui hyvin.
Soran alle pätään myöten hautautunut mies saatiin ylös ja virvoitet-

tua henkiin.

TOSIPA!KKA
l.

alkoivat ikkunat Teri-

kärihengestä".

30. I

Näin se oli käynyt.
Soitto-oppilaat ja asevelvollisikäiset musikantit olivat kuntomarssillaan joutuneet sattumalta ti-

joella helistä. Rautaa oli

1939

ilmassa

mishengen. Pelastettu oli komenta-

paljon ja sitä kylvivät Kronstadtin
patterit ja Suomenlahdella taistelumuodostelmiin asettuneet sotaalukset. Äänistä päätellen ruuti paloi myös läheisellä maarajalla. Sota

jan iäkäritoveri

oli

teossa Vammelsuussa sijaitsevalla
soranottopaikalla. Liian korkeana
ja seiniltään jyrkkänä kuoppa oli
vaarallinen. Seinåistä olivat raskaat

Jo YH:n aikana oli rajaseutuvaruskunnissa oleville sotilassoittajille jaettu aseet. Niitä joutuivat käyttämiiän välittömästi sekä JP l:n että ratsuväen soittajat torjuessaan
sodan ensimmäisenä päivänä ilmahyökkäyksiä.

lanteeseen, jossa he pelastivat ih-

ja pataljoonan
entinen keittiömestari jäkäriviiäpeli Ville Kakko.
Tämä oli ollut sorakuorman

tosiasia.

JP l:ssä palvelevat soittajat jou-

tuivat käytämään aseitaan myös
maarintaman torjuntataisteluissa,
sillä soittokunnan asevelvolliset ja
eräät asevelvollisuusikää lähentelevät vapaaehtoiset oppilaat hylkiisivät soittimensa ja liittyivät komp

panioihin. Nuoret pojat

saivat

muiden jääkärien rinnalla tulikas-

teensa talvisodan ensimmäisinä
päivinä.
Jatkosodassa Päämaja määriisi

Eino Laihiala, käyrätorven

soiitriastå ritatik3i ia maiurihi
kohonnut lalkolodan
komppanianpäällikkö

la. ikäväntorjuntapyssyillä ja tuliaseilla. Molempia jouduttiin käytämään. Soittokuntia vaihdettiin
lyhyin väliajoin. Myös soittokuntien sisäilä tapahtui kaiken aikaa
vaihdoksia. Leveämpi leipä. mahdollisuus ylenenriseen ja tehokkaampi panos isänmaan hyväksi
kangasteli poissiirtyvien mielissä.
Ratkaisu oli monen kohdalla menestyksellinen, mutta kallis oli

rnyös monen kohdalla maksettu

soittokunnat pidettäväksi koossa

hinta.

hoitamassa varsinaisia tehtäviään.
Työsarka oli pitkä. Päätehtävänä
oli musiikillisten tarpeiden tyyd).t-

PERINTEITÄ

TAPPIOITA JA
VOITTOJA
.IP l:n soittokunnan rivcistä kaatuivat lisäksi Muunu Kir.juwinan jit
Vilfut I crnncn Vuikeasti haavoitjokl sodan viirneisinä kuukausina enncn suurhvökkäystä järjesteli pimeän vuorokauden aikoina viholliselle sen juoksuhaudoissa kauhun hetki2i.
tui I.uuri Pusun.

Pnsurin taito salata pelkonsa ilmeni yhteisellä parliomatkallammc Kostamuksessa svksyllä I94l

joutuessamme vastustaianarnme

täminen erityisesti etulinjan mies-

JP l:n soittokunnan riveissä on yksityisten soittajien ohella palvellut

ten keskuudessa.

kokonaisia

Sotatoimialueella olivat soittajat
varustautunect kahdenlaisilla aseil-

Näistä voidaan mainita mm. Mikkosct, I.oihiulat ja Rentot.
Mikkosen veljeksistä Sbr)ri ja

vel jessarioja.ia

perheitä.

Tauno siirtyivät

soittokunnasta
pois
3Gluvun alkur,uosina, jolloin pataljoonan tunnus oli vielä
PPP L Soini luki ylioppilaaksi. kä-

jo

vi kadettikoulun
- kunsitoverina
kaatui kapnlm. Lauri Sutela
-.ja
teenina Jolmajärvellä 13. 2.19M.
Hänet nimitettiin mamkin ritariksi
numerolla 31.

Tauno orientoutui teknilliselle
alalle. Hän enrsi puolustusvoimain

olleen majuri Vallin rnotittarnaksi.
Suurta osaa.lP l:n cntisistä soittajista on kohdannut eriasteinen
haavcritttrminen. Mm. Hugo lt,lannonur ia Viiitrii Pt'kkuncn ovat sAa:
neet kantaa sodan haavoja kchossaan.

Pekkasen vanhin poika /l'r'lli
niittäii parasta aikaa kansainvälistä

mainetta kapellimcstarina. Ano
(

ht»t nimi tunnetaan yli kapellimes-

tarina. hänkin lähtöisin

Teri.foen

soittokunnasta sarnoin kuin ./rrkÅc
rRaÅÅzr, sananiulistaia. Enil RuoAonor <tli.l P l:n entisist:i soittir.iistlr
tunnettu nroniottelija .fa KickkoD
mies. piirinsii parhaita.

palveluksesta aseteknikkona 70-

luvulla. Hänen

taiteellis-tekniset

kynäntuotteensa ovat laajalti tunJP l:n komppania palaa
vastaan "velåmäån"

ma6lilta Toriioella. Soittokunta on mennyt

Kenraalit Siilaavuo ia Dietl låhdöarå etulinlaan talvella 194i1.
Kuskipukalle oppåana kaptooni S. A. Mikkonen, rala?i n:o 31

nettu ja.

Laihialan veljeksistä, joita kaikkiaan oli seitsemän.ja joista vhteiskuvassa näkvv kolrnc. kaatuivat
sodissa (,hDnt'l Vriinö 1a Tbito. Osa
heistä palveli kotipaikkakuntansa
.joukkcrosaston .lP l:n rivcissri.
Sodankvlään pystytctystä .loutselän patsaan pienoisrnallista lövtw
kupariin kaiverrettuna myiis ninri
t-aihiala.
Vel.feksistä Eino (l'.ni) kävi niirr

ikään sotaansa.lP l:ssä. opiskeli ia

suoritti kadettikoulun sekä kävi
jatkokursseja rodassa saamistaan
vammoista huolimatta. Hänct nimitettiin marskin ritariksi numerolla I 72. Puolustusvoimain palveluksesta hän erosi majurina.
Remon perheestä palveli soittc»
kunnassa isä ja kaksi poikaa. Isä
"Stttrttu" Remo toimi soittokunnan vääpelinä. Nrsrr klarinetistinl
.ia B iörn

(r9oÅ

4 altonsoitta.jana.

Remon ve[jeksissä oli nrnsaasti
urheiluainesta. Nisse Suomen mestaruuksineen oli arvokas jäsen Terijoen Kiisrclle. Rintamamiehiä tuli
heistä kaikista.

Snrrg on joustavr pchntuslc
levl'. .joka nluotoulurl hanlntltsproteesin.lir suuontclon tttukrtan
kiinnittJcn protrcsirr paikorllccn.
\ oil huolcttJ lruhu:t. nitttr;t;t Jrt
sviidri.

Snug pitii.i \irrnr,r5ti ta licritsamalla ikcnicn ja kitaliten
ärs!t\st:i. I:r huoltu .iauhcista iir
roiteista. lllgieenrncn Snug on

tli

helppo ascttaa paikoilleen.

sc

kiinnittl'l tukcvasti ja puhdiste-

taan 1'hdessii prot!'esit1 kan\\a.
Snug sopii sckii 1'lii- etlii alaproteesillc. Ja Snug kcstiiii

loia

-

!iik-

sitä ei tarvitsc priivittiiin

r aihtaa.

.lpttt'Äti.sta, kL'mikaalikoupois lo

io

lor'0 la ta I oistil.

Sluc
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SAKSALAISILLA

maavoi-

mien sotureilla oli Suomen poh-

joisrintamalla

voitettavanaan

paljon vaikeuksia: talvella oli

ja

le. Silloin ei saksalaisten

len-

noista vielä tiedetty yht?iän mitään.

Edelleen Turussa muutamaa

pakkasta, kesällä metsää ja suota loputtomasti. Punaarmeijan sotilaalle olosuhteem-

päivää myöhemmin jouduimme
todistamaan sakalaisen Ju-52

me olivat ilmeisesti

kotoisem-

täydessä "hemerokkasumussa".

Molempien maiden lentiijille

Samaan aikaan Aeron ohjaajat
eivät katsoneet voivansa lentää

lunta

mat.

sattui kuitenkin melkoisesti

kömmähdyksiä näillä leveysas
teilla toimiessaan. Osuin paikalle muutamaan herkulliseen tapahtumaan.

koneen laskeutumisen kentälle

moisessa säässä. Saksalaisen

ka

neen lasku johtui ehkä äärimmäisestä pakkotilanteesta, koska koneen miehistö ei tainnut
tietää muuta mahdollista lasku-

paikkaa vähäiseki

käyneestä

polttoaineesta johtuen. Me oh-

SAKUT SAAPUVAT

jaajaoppilaat tankkasimme ko

Olin kutsuttuna ilmavoimien
kertausharjoitulsiin Turkuun

neeseen käsipumpulla muistaakseni ll tynnyriä SToktaa-

kesäkuun alkupuolella vuonna

nista bensiiniä sakalaisen me-

1941, kun eräänä iltana kaki
suurta vesikonetta alkoi kierrellä kaupungin ja lentokentän yläpuolella. IVAK (= ilmavalvonta-aluekeskus) syytti castoamme luvattomien yölentojen suo
rittamisesta. Lopulta selvisi, että koneet olivat saksalaisia ja ne
olivat laskeneet Pansion lahdel-

kaanikon tarkkaan

valvoessa

lentokentälle sumuisena elo

JU-52 Laihianjoersa Vaasan

kuun iltana vuonna 1941.
Kenttä oli saksalaiselle ohjaa-

lentokentån påäiså pitkäksi
menneen laikun iätks€n vuonna
1941. Tarina keiloo, ettå kun
suomalaiset juokaivat kentåltå
kon€en luo, tapasivat he
saksalaigen miehistön
pumppåamasss ilmaa

rä.

jalle tietysti outo ja olihan se
varmaan keskieurooppalaisiin
kenttiin tottuneelle pienikin.
Yön hämäryys ja pintasumu

SAVIKYLPYJÄ

vielä lisäsivät vaikeukia. Ei siis
ollut ihme, että lasku meni "pit-

meille vähemmän mieluista toi-

mitusta. Se

oli siihen aikaan

sentään valtava polttoainemää-

Seuraavaki muistitietoa Ju-52
koneen laskeutumisesta Vaasan

kumivenee3oon.
Syntya souraava keskuslelu:
- IUitä ihmettå te teotte?l

- Kat3oimme iuura ohiesäänntbtäl

käksi" eli kone otti laskun päätteeksi savikylpyjä Laihianjoes-

Siinä sanotaan, ellå ior kone
tekee pakkola3kun veteen,
miehistö poistuu kumiveneellä

Weroillesllui-ilmsss
Suomalaiset lentäjät perehtyivät jo koulutusvaiheessa
maamme erikoisolosuhteisiin ja selvisivät
vaikeissakin olosuhteissa yleensä hyvin.
Suurvallan ohjaajat eivät
massakoulutuksellaan useinkaan
kyenneet vastaaviin suorituksiin.
Erityisesti saksalaisista kerrottiin moniil
hupaisia tarinoi
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kun uusi Ju-52 tuli noutamaan
sakalaiset esikuntaherrat Vaasasta. Koneen ohjaaja kertoi
olevansa Lufthansan kapteeni,
vaikka olikin vain Luftwaffen
ylikorpraali. Hän oli kertomansa mukaan lentänyt saksalaisia

hen koneeseen, jonka pyrstö oli
rikkoutunut ohjaajan saatua ko
neen viime hetkessä kiiännettyä
- ennen kuin sekin olisi mennyt
kentän reunan yli.
Ohjaajaoppilaat olivat tieten-

maahanlaskuissa

kin avustamassa saksalaiskoneiden purkamisessa ja kuljetuksessa. Meikäläinenkin alkoi jo

muutamaa kuukautta aikaisemmin. Kova poika!

siinä vaiheessa osata saksalaiset
kirosanat tarkalleen.

laskuvarjojääkäreitä Kreikan

ankarissa

Jonkin päivän kuluttua tuli

Domier meni l.rkussa pitkäkci ia
osua måantienponkkaan

sa. Me ohjaajaoppilaat

jou-

duimme mekaanikkojen kanssa
purkamaan tämän ilmeisesti hyvin korkea-arvoisia esikuntaup
seereita kuljettaneen koneen, jo

ka

pohjoisrintamalle

lentäes-

sään

oli kokenut ikävän kohta-

lon.

Vaasan kentälle uusi saksalaisvierailu. Neljä Dornier-konetta
yritti kentälle välilaskua pohjoiseen lentäessään, mutta vain
kaki säilyi ehjänä. Osaston johtokone tunki kolmannella yrittämällään väkisin alas - ja lasku
meni taas "pitkäksi" kentän takana olleen maantien penkasta

Viikko siinä meni ennenkuin
koneen rungosta oli moottorit ja

läpi.

siivet irti! Kone lähetettiin kai
Porissa olleeseen saksalaiseen
varikkoon korjattavaksi. Kyllä

tässä rytäkässä. Ohjaajalta me-

kielitaito parani touhutessamme
aseveljien mekaanikkojen kans-

Koneen nokka murskaantui

ni jalka poikki ja tähystäjältä
katkesivat molemmat jalat. So
ta näytti julmuutensa meille
nuorukaisille jo kotirintamalla.
Tästä

sa.

Eipä kulunut monta päivää,

"pitkäki"

laskeneesta

koneesta saatiin pyrstibsa sii-

HENSCHEL HYPPELI
HENÄPELl.lOLLA
Kun neljä Henschel-konetta ilmestyi Vaasan lentokentän ylle,
osasimme jo varata itsellemme
aitiopaikat.

Kolmen ensimmäisen lasku

onnistui kaikkien

ihmeeksi,

mutta neljäs hyppelehti yli kentän kuin arojänis ja päätyi lopulta heinäpellolle, kauas kentän
ulkopuolelle. Ohjaaja yritti rullata suoraan takaisin kiitotielle,
mutta jonkun saksalaisen lentäjän onnistui estää iloisesti hyp
pelehtineen koneen aikeet ajaa
kentän reunalla olleeseen valtaojaan.

Näitä saksalaiskoneita tankatessamme jouduimme ihmettelemään heidän taitojaan, kun he

o

ls

ONNI KUULUVAINEN

Saksalainen Dornier-kone Vaagan
kentällä
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kertoivat omaavansa jo 250300 lentotuntia. Suomalaiset

Laajoista etsinnöistii huolimatta ei kadonneista nä§nyt

Weruille ssfrtti..,

jälkeäkään.
Seuraavana aamuna ilmestyi

kentiille kuitenkin harmaapartainen §länvanhin parin§mmenen kilometrin päåissä olevas-

ta Tiutian

kylästii

ja

kertoi

"vennäin lentäjien" tulleen §lään etsimään ruokaa ja apua.
Todettuaan olevansa suomalaisten puolella he telkesivät §län

väen §lmään riiheen. Yöllä
pääsi ukko kuitenkin karkuun

olkikaton kautta.

Takaa-ajo pantiin uudelleen
kiiyntiin. Jäljet olivat nyt selvät
ja naapurit antautuivat jouduttuaan piiritetyiksi.
Ti.rkikohdassa vieraille järjes-

Ohiaaiaoppalaat reiYal

laet

työntåä hertiavoaman

tettiin juhlat parhaaseen ensimmäisen maailmansodan malliin
- kollegat ja gentlemannit toisilleen. Niiden päätyttyä pantiin
punalentiijät nukkumaan toisten joukkoon.

-

Pitiiisiköhän niitä vahtia?

kysäisi joku.

- Mitäs tyhjää! vastasi
- Mihinkäs ne nyt

Strömberg.

täältä korsusta, kun ovat jo
muutenkin eksylsissä. . .
Seuraavana päivänä tulivat
sitten julmat sotapoliisit, jotka
eivät ollenkaan tajunneet "len-

täjien kansainvälisiä
miessopimuksia"

ja

herrasgentleman-

nius sai nolon lopun.

Stöiäl Vsnälåiliå
pommikoneen ohiaajia toioen
maailmanaodan påiviltä

Tomeria

joutuivat sotaan 100-150 lento
tunnin kokemus takanaan. Täisipa meillä ja aseveljillä olla aikamoinen ero lentokoulutuksen
tasossa.

Ehkä sakalaiset olivat

saa-

päättyneestä eksymisestä ItäKarjalassa ja heidän sotavan-

na tuotu Lentolaiwe l6:n tukikohtaan, missä heitä kohdeltiin

joutumisestaan. Koin ni-

poikkeukellisen vieraanvaraisesti ennenkuin virkaintoiset se
tapoliisit korjasivat nämä lem-

giki

mittäin suurimman sodanaikaisen yllätyksen mennessäni ilmoittautumaan lomalta palaa-

neet paljonlaisesti radiosuunnistus- ja mittarilentokoulutusta,
joihin tarvittavaa maalaitteistoa
ei Suomessa siihen aikaan juuri
ollut, joten siit,ä taidosta ei olo
suhteissamme ollut hyötyä. Sen
sijaan maamerkkien avulla tapahtuva lentosuunnistus tuotti

misen johdosta lentueen päällikölle. Vastaan tulikin kaksi pu-

sakalaisille vaikeuksia, koska

vät pahanpäiväisesti. Samassa
tuli paikalle luutnantti Håkan

ainakin eräät heikäläiset olivat
väittäneet, ettei Suomessa ole

tarpeeki selviä kiintopisteitä.

TOVERITKIN TULIVAT
TERVEHTIMÄÄN
Tirlkoon vielä kerrotuksi tarina

punalentäjien
134

pakkolaskuun

nalentäjää, virkapukuiset luut-

nantti

ja

peästi käyttäytyneet vihollislen-

Sodan jälkeen yritettiin jonkinlaista kansainvälistä kosketusta
my<is entisen vihollisen lentiijien
kanssa monenmoisten kuriiri- ja

täjät parempaan talteen.

kuljetuskoneiden väen vierail-

Tähän juttuun sisältyi monia
huvittavia piirteitä.

ei kuitenkaan tullut mitään

dan aikana oppinut.

Neuvostoliittolaiset säikähtiStrömberg, joka naureskellen
selvitti pulman sakankieltä taitavalle punaluutnantille. Nämä
neuvostoliittolaiset olivat tehneet R-10 koneellaan pakkolaskun Pälläjärven jäälle talvella
1943 ja erinäisten seikkailujen
jälkeen heidät oli edellisenä ilta-

lessa tukikohdassamme. Jutusta

-

kaikkiin esityksiin tuli selvä vas-

kersantti. Tempasin

pistoolin kotelosta ja hihkaisin
"ruki verh" kuten olin talviso

KAUNIIST!
KIINNITETYT
KUNNIAMERKIT

SOTAPOLTISIT EUÄT

OLLEET
HERRASMIEHÄ
Jo pari päivää ennen olivat jotkut Morane-lentäjät väittäneet
nähneensä vieraan lentokoneen

Pälläjärven jäällä. Asiasta varmistauduttiin - ja sieltiihän se

kone löytyi. Lentäjät olivat tehneet itselleen laskuvarjoista jon-

kinlaiset lumisuojat, mutta sen
jälkeen hävinneet pyryyn jälkiä
jättämättä.

taus:

-

Njet!
Ylimielinen tulkki ei suostu-

nut edes kiiänt?imään huolellisesti miettimiämme epävirallisia ehdotuksia ja §symylsiä.
Venäläisten ohjaajien joukos-

oli tyttöjäkin, jotka meitä tietenkin erityisesti kiinnostivat heillä kun kunniamerkitkin killuivat niin kauniilla paikoilla.
Vastaus oli kuitenkin tiiltiikin
sa

taholta sama:

-

Njet!

o
SOPULEITA
170 VUOTTA
SITTEN
Napoleon lähti vuonna

l8l5 karkotuspaikastaan Elban saarelta kukistaakseen Ludvig

KASKU KIERTÄÄ

XVIII:n ja

PAHASSA

MAAILMASSA
se on niin, että
- Kylläjuonti

noustakseen
jälleen Ranskan keisariksi. Pariisin sanomalehdet otsikoivat hänen
tulonsa näin.
9. 3. Ihmissyöjö on
paennut hökisttitin
10. 3. Korsikkalainen

on lopetettava, jos haluatte että
kuulonne jälleen paranee, sanelee lääkäri pohirviö on astunut maitilaalleen.
Tämä lupaa yrittää. hin Cape Juanissa.
ll. 3. Tiikeri on saaParin vuoden kulutpunut
Gapiin
tua sama pappa tulee
12. 3. Hirviö on vietjälleen vastaanotolle.
yönsö Grenoblestdnyt
- Mitenkäs se on sen sa.
ryyppäämisen kanssa?
13. 3. Tyranni on sikysyy lääkäri. - Malvuuttanut
Lyonin
toittekos lopettaa?
14. 3. Vallantavoittevuotta
- Olin toista
lija
suuntaa matkansa
ilman viinaa ja kuulo
Dijonia
kohti.
parani selvästi, kertoo
17.
3.
Bonaparte etepotilas. - Sitten aloin
nee
napeasti,
mutta ei
ryypätä uudelleen, koska se, mitä kuulin ra- ptiöse koskaan Pariidiosta ja muusta, ei ol- stin.
18.3. Bonaparte on
lut missään suhteessa
peninkulman päössci
60
viskin väärti.
viskin

pöökaupungista.
20.
Huomenna
Napoleon on varustustemme edessä.
21. 3. Keisari on Fontainebleaussa.
22. 3. Hönen keisarilmajesteettinsa
siirtyi eilen Tuileries'n

3.

o
LAIHIALLA
Iaihialaircn apteekkafi

jwl<see hurjaa vuhtia

asiaklqan periiiin ja linen
huutaa jo luilles:
Tekö ostitte juuri palatsiin ihailevien ja
iislcen aspiriinia?

- Ostin lEllö - mitiis
sitten?
- Kun minii anruin
tei I I e vahi ngo s sa aspiri

nin sijasta anenikkia

i

-

ja

se on l@ksi mofilua
lulliimpaa!

uskollisten alamaistensa osoittaessa rajatonta
riemua.

Ei mitaan uutta auringon alla. . .

o

PA,TVETIII(ORTTI

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

H uom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.

SOITTAMALLA

TIL.trUSHINNAT

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

Kotimaahan 12 kk 149 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaaiapalvelustamme.
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

PAI.VETIII(ORTTI

E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien
E

voimassa oleviin

arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tu nnu kset:

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

-

-

Sukunimi

Etunimi

Puh.

Jakeluosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

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

Uusi jakeluosoite
Postinumero

alkaen:

198

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

Puh

-/-

-

Postitoimipaikka
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frAGNY INENE LAINE

enlttisdranla

vanrryöhy
Kenttiisairaala ei ollut
tarkoitettu toimimaan
tulen alla.

Kiivaiden

taisteluvai-

heiden aikana ulottuivat vihollisen iskut kui-

tenkin usein tänne
saakka.

Menetyksiiikään ei voitu välttää.
TALVELLA

1942 sain lottakomennuksen Kenttäsairaala l2:n B-

joka oli sijoitettu Kiessuunnalle Sohjananjoen

haavoittuneista. Pian alkoi meillekin tulla potilaita
kuorma toi-

-

Osastolle,

sensa jälkeen.

tingin

puo'
livälissä, alkoivat myös pommitukset. Luultavasti suurin osa pom-

rannalle. Joen yli rakennettiin parhaillaan uutta siltaa vanhan ja ränsistyneen tilalle.

Kävimme usein siltatyömaalla
ihailemassa Sohjanankosken kuo.
huja. Paikka oli luonnon puolesta

kaunis ja koski pauhasi
keväisin vesimassoin.

jo

täysin

KIESTINGIN
TORJUNTATAISTELU
ALKAA
Sairaalamme oli sijoitettu parakkeihin mäkitörmän joen mutkaan, sillan lähelle. Jokivarren
metsä oli laajalta alueelta tuhoutunut. oli vain sodan pilkkomia mustia ja säleisiä kantoja, jotka törröt-

tivät hangestå.
Vielä talvella oli paikalla ollut
rauhallista. Kevään myötä alkoi
kuitenkin vihollisen suurhyökkäys
Kiestingissä ja koko alue joutui so.
tatoimien piiriin.

Kentäsairaalamme A-Osasto
oli edessä huolehtien siellä nopeasti

Samaan aikaan, huhtikuun

meista oli tarkoitettu sillalle. mutta
sijaintimme ruoksi saimme niistä
osamme. Suojanamme oli saksalainen kevyt ilmatoduntapatteri. jon-

ka pojat kuitenkin totesivat voimattomuutensa pommikoneiden
liian
torjunnassa
- tykit olivat
pieniä. Kaikkensa hejoka tapauksessa yrittivät.

Pommitukset tapahtuivat ihmeen säännöllisesti: ensimmäisen
kenan iltapäivällä ja toisen kerran

yöllä. Enimmälti pommit putoilivat metsään ja Tuoppajärven jälle.

Meille annettiin määräys, että
ilmahälytyksen tullessa oli maastouduttava metsiiän. Yöllä piti
nukkua vaatteet päällä. Ensi atjuoksimkuun teimmekin näin

-

me metsään heti kun pommien

jyly

alkoi kuulua. Kun kuitenkaan mitään erityistä ei tapahtunut tyydyimme myöhemmin maastoutumaan vain parakin lattialle.

Potilaat pyrittiin kiisittelemään
mahdollisimman nopeasti

ja

siir-

ämään heti taaksepäin pois pommitusten alta. Yleensä annettiin
vain kiireinen ensiapu ja ruokaa,
minkä jälkeen pojat kuormattiin
autoon matkalle koti-Suomeen.
Pian alkoi tulla vaikeuksia: alkoi

kelirikko, autot juuttuivat tielle,
kuljetukset menivät sekaisin. Taistelut kuitenkin jatkuivat entistä kiivaampina.
Ikinä en unohda tuotajokapäiväistä näytelmää: pommikoneiden
kumea jyly alkoi kuulua Tuoppa-

Karkasvotinen Sohianankogki,
jonka putouskorkem oli låhe3
kahdeksan metriä

\

Parakirsa toimiya kenttåseiraala
oli sasältå tämän nåköinen
Paon€erit rakonlivat 3illan

Sohianankoskon yli. Kuvasla
näkyvät kenttäsairaalan parakit
rilaitaivat itärant€ellå, io3la olivat
aikanaan venålåigten
puolultusasemat

kirkas. Illalla iskivät jälleen pommikoneet.
Tällä kertaa tuli niin lähelle, että

pullot ja pumukat putoilivat hyllyiltä.

järven takaa, sitten ne ilmestyivät
näkyviin, pommit atkoivat räjähdellä, ääni tuli yhä voimakkaam-

Meille oli viimeisen evakuoinnin
jälkeen jääny vielä muutamia po-

maksi pommimaton

miä, kun eivät päässeet eteenpäin:
nyt kuolla kenttåisai- Pitääkö
raalassa pommien alle, kun on tähän asti onnistunut linjassa pys).ttelemään hengissä...
Sauna lämpisi vapunaaton kunniaksi ja kävimme vuoron perän

lähestyessä.

Meteliin sekoittui keveiden ilmatorjuntatykkien kiivas rätinä.
Eräänä iltana yksi tykki sai täysosuman ja vaikeni. Kaksi saksalais-

ta tykkimiestä kannettiin ruumistelttaamme. Pian kuitenkin paikalle tuotiin uusi tykki ja uudet miehet.

VAIKEA VAPUNAATTO
Huhtikuun viimeisen päivän aamu

oli

keväisen autereinen

ja

päivä

titaita. Nämä olivat tyyrymättci

saunassa. Aurinko laski tavallista
punaisempana Tuoppajärven taakse. Järven jäkenttä oli vielä lumi
nen .ja valkea.

Aulikki-lotallamme alkoi yci
woro. Hän oli niinsanottu toimen-

liepeen silmilleni, että en olisi niihnyt pommien taivaalle nostattamia
tulenlieskoja.
Pommirivi tuntui tulevan yhä
lähemmiis ja lähemmiis.
Tunsin, kuinka vieressiini ma-

kaava Rauni vapisi
yleensä

oli niin

-

hän joka

rohkea.
Kaikki tapahtui sitten aivan äkkiä.
Maa vavahti rajusti, ikkunat he-

lisivät ja hiekkaa pöllähti sisåiän.
Sitten tuli täysi hiljaisuus.

Meni varrnlum

-

Kessulaan,

sanoi joku.

Nimitimme aliupseerikämppä
tällä nimellä.
Koneiden iiänen häivyttyä nousimme ylös. Kämppämme vanhin

Muti juoksi ulos. Huone tåyttyi
kitkeråisä savusta.
Pian Muti palasi äneen itkien:
Pommi tuli toimistoparak-

kiin ja Aulikki on kuollut!

Tieto tuntui uskomattomalta.
Mutta totta se oli
pommi oli
- siihen piätullut toimistoparakin
hiin, jossa oli potilashuone ja kolme potilastakin oli kuollut. Piiivystävä alikersantti haavoittui vaikeasti ja menetti kuulonsa. Sirpaleita
oli joka puolella, viiäpelimmekin
oli saanut sirpaleen käteensä. Vain
lottalamme oli sälynyt, vaikka se
oli låihinnä toimistoparakkia.

KIIREINEN
VAPUNPÄlvÄ
Yihoitaja tuli kämppiämme jaan-

toi tiukan

kåiskyn:

P:iälikköläkärin märäys

-

on, eftä kaikki naiset siirtyvät heti
kauemmas metsään, jonne miehet

pystyttävät heitä varten teltan.
Aamulla saatte tulla takaisin.
Vappuaamuna alkoi tulinen kii-

lotta, käynyt jo ennen sotia kuusi-

re. Sairaala oli nopeasti siirrettävä
Kananaisiin noin 14 kilometrä kauemmas etulinjasta. Oli vaikeuksia,
sillä potilaita tuli jatkuvasti ja kelirikkoiset tiet tuntuivat pohjattomil-

Hän oli ollut sodassa mukana alus-

Aulikki lausui hiljakseen eräälle
sairaalamme sotamiehelle:
Minusta tuntuu, että tänä yö-

Yläpetilleni näkyi ikkunan läpi
mustia puuntynkiä. Ajanelin, että
tällä paikalla on varmaan taisteltu

ta asti.

nä on minun luoroni...

an

kuukautisen sairaanhoitokurssin.

Aulikki oli hauskannäköinen

26

vuottaan täyttänyt neitonen, tum-

matukkainen ja ruskeasilmäinen.
Hän oli aina pahimmissakin pai-

koissa iloinen

ja

rauhallinen.

Olimme ystävystyneet tämän Pohjanmaan tyttären kanssa.
Valmistautuessaan yövuoroon

-

Sitten hän toivotti hyvää yötä ja
lähti työpaikalleen.

NYT OSUI
Makasin woteellani täysissä pukeissa

ja

mietin.

Mitähän yö taas toisi tullessaan...?

karasti jokea ylitettäessä.

Olin väsyny, mutta uni ei vain
tullut.

Keskiyöllä se sitten taas alkoi:
jylinä kantautui yli järven ja ilmatorjunta alkoi jyskyttää.
Maastouduimme lattialle. Kaik-

ki

seitsemän tyttöä makasimme

siinä vierekkäin. Vedin manttelin

ta. Lentokoneitakin oli käytettävä
potilaiden evakuoinnissa. Ankaran

kiireen keskellä ei ehtinyt suremaan.

Siltakin vihittiin käyttdönsä
siellä

liput liehuivat uljaasti.

Yhdessä Lahjan

-

kans* lai-

toimme Aulikin kuntoon matkalle
kotipitäjälin. Sirpale oli vienyt toisen puolen piiiistä ja muutenkin oli
koko ystäväparka haavoja tiiynnä.
Sitä työtä ei unohda.
tr
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7ru7å
Rintamalta on tullut kirie
ole runon Liisa

l(ansataistelilehden

uu0silrcnrat

Kapteni L!
Oli se surkeeta,
kun sen meidän Villen piti kaatua.
Mö itkin ja äite itkee vielökin
ja isö ei puhu mitöön. . .

KANII|AITAA
II"

sflurmA!

Herra Kapteeni!
Kiitos kauniista kirjeestänne.
Åiti on aivan murtunut
ja isä kerrassaan lohduton
Itken minökin ainoata veljetini.

ffi'-ffff**
'f,xöE

Lähettivöt tänne ne Villen tavaraL
Silld oli viela ihan uudet flanellihousut
ja hopeinen taskukello.
Jos ne viela laytyy, niin löhettököö.

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-

Wilhelmin vAhcit tavarat tulivat.
Arvok kaammathon ovat kin tääl lö kotona,
kartanomme toisessa kerroksessa,
huoneessa, jossa on rarxkalaiset ikkunat.

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

tyä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/1 kpl, 10 mk/2 kpl,
17,50 mk/3-5 kpl).

--o
t,
-c
lO

Meilla on kiöllö kymmenen lypsävöö
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ja hiehojo sekö muuta karjaä.

E8
6j

Minä perin ne nyt yksin
niin kuin metsön ja pellotkin.

On mulla vielä yksi asia:
Rupeaisitteko, kapteni, mun
kanssa kirjeenvaihtwn? Tai
jos ette itse, nin antaisitten
tdn jollekin muulle.
Niin, eikö ollutkin surkeeta!
toivoo Liisa
Jos matkanne joskus, vaikka ensi lomallanne,
sattuisi suuntautumoon tönne pöin,
näkisimme erittöin mielellömme Tbidöt meilla
saadaksemme puhua Wilhelm-paran viime
hetkistä.
Tbidön Elisabeth v. W.
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Kun isöstä ja äidistti aika jauaa,
lankeaa vastuu kortanosta yksin minulle.
Siinä on raskas taakka
heikolle nuorelle naiselle. . .
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

Sukunimi

Etunrmr

Osoile

Puh.

Postinumero

Postitoimipaikka

Tarjous kbskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.6. 1985 saakka.
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öpinän terveiset

O

Töpinän terveiset

seen liscici alueita. Ei Suomi
siis hr)vinnyt sotiaan.

Paasilinna: toteaa Suo-

men "sotaan syyllisten" selvinneen "rikoksistaan" eräisiin muihin maihin verrattuna vain lähinnä muodollisin
rangaistuksin.

a
Satuittekos

kun Suuri Kirjailija Erno
Paasilinna tässä talvella
haastatteli televisiossa ansioitunutta historian tutkijaa

ja tulkitsijaa

Paavo Haavik-

kirjoittajaa.

linjan
Täpansa mu-

kaa, Kansakunnan

Erm

sä kertoo Maretta Jääskeläi-

poosta on lähettänyt lehdel-

nen kahdesta urhoollisesta
lentäjästä, jotka lensivät

lemme seuraavan ehdotuk-

"vanerisilla lentokoneilla Sh2" pitäen yhteyttä partisaaneihin. Elokuun 28. päivänä
1942 koneet lähetettiin Sapsajärvelle "noutamaan parti-

sen miehittä-

poistuivat koneista ja joutui-

ja

neen vihollisen palveluksessa, Suomessa he johtivot itse

ndi sest i I oi mit,aa

va lt iot a.

Paasilinna: puhuu pitkään

hestyivät rantaa. Miehet

vat vihollisen väijytykseen.

Laukaukset räjäyttävät hiljaisuuden."

Suomalainen asiantunti-

Pentti Kalaporras Es-

sen:

"Veteraanien keskuudessa on herätetty ajatus ryhtya

rakentamaan veteraanikyliä,
joissa. yhdistyvät kunnollinen

asuminen ja vapaa-a1an viettomahdollisuudet.
Tärkoitus ofl, että elämämme ehtoo olisi mielekäs
yhteistyöhengessä puuhaillen rattoisa.

ja

Itse asunnot olisivat vaik-

kapa rivitalomuotoisia, tarvittavin mukavuuksin tavoittelematta kuitenkaan mitään erikoisuutta tahi lois-

voimassa olevista turvalli-

jamme kertoo asiasta näin:

suussopimuksista.

" M eikäläiset ylkittivät selustassaan elokuun lopulla
1942 liikkuneen puno-ormeijan partion ja pakottivat
sen kutsumaan kaksi lentokonetta Sripsdjärvelle, joka
sijaitsee 30 km Sddmdjarvestö pohjoiseert Koneiden,
jotka olivat Savrov S-2 mallia, laskeuduttua jdrvelle ne
kaapattiin haltuumme.
Suomalaiset kAynivat
nriitci keveitd vaneerisia I -

tokkuutta.

moottorisia lentoveneitö yh-

kuten varmaan kuntien isät-

teyskoneinaan v:sina 194244. Koneiden venäläiset tunnukset olivatAV 186 ja 187.

kin.

Haavikko: Nykyinen aika

muistuttaa tavattomasti
193)-lukua, jolloin Kanja

sainliitto

sevasti.

vuoteen 1944 saakka. Silloista Kansainliittoa vastaa

suunnilleen

N"ruorto-Karjala -lehdes-

saanien kaappaamia sotavankeja.". He eivät koskaan
palanneet. "Lentokoneet lä-

kaan Paasilinna käytti jälleen tilaisuutta hyväkseen
omien oppiensa julistamiseen. Tällä kertaa hän sai
kuitenkin takaisin tosi na-

Esimerkiksi

Töpinän terveiset

Haavikko: Ttillainen vertailu on mahdoton. Muissa
Saksan rinnalla taistelleissa
maissa "solaan syylliset"
hallilukset olivat maahan
hyökr)nneen

kuulemaan,

O

monet sopimuk-

set "estiv(it sodat" - muun
muassa Suomella jo Neu-

vostoliitolla

oli

voimassa
h y c; k k aam at ömy y s s op i mus

näin:

nyt YK.

Paasilinna: toistelee moneen kertaan vanhaa fraasiaan "hävityistä sodista".
Haavikko: Pienet valtiot

Näin siis Paavo Haavikko. Kannattaapa lukea Kansakunnan linja vielä kerran.

sotivat t urvalakseen olemas saolorua, suuret valloiltaak-

a

S.A.''

Kylistä pitäisi kuitenkin
muodostaa niin suuria, että

olisi mahdollista

rakentaa

yhteisia tiloja kunnon ylläpi-

tämiseen kuten kuntohallit
saunoineen jne.

Kun nyt pahimmat työttömyysalueet ja kauneimmat luonnon olosuhteet lyövät kättä toisilleen niin Työvoimaministeriökin suhtautunee asiaan myönteisesti,

Työllisyysvaroin

asian

hoitaen voisimme opettaa
nuoria työttömiä rakentajik-

Töplnän telvelset O Ttipinän terveiset O T«ipinän tervelset O
si, sillä

keskuudestamme

löytyy opettaja joka lähttiön.
Hyvä veteraaniveli!

Tärtu nyt kynään ja krjoita oma mielipiteesi asian

pohjalta asian

laajuuden

kartoittamiseksi! Kerro mie-

lipiteesi ainakin seuraavista
asioista:

- Omistusasunto, omakustannushinnoin?
- Vuokra-asunto, muodollisella vuokralla?
- Sopiiko sijainti vaikkapa

Kainuuseen tahi Lappiin, jos
luonnon olosuhteet muutoin

soveliaat?

- Rivitalo?
- Kerrostalo?
- Harrastukset?

2.Jääkäriprikaatin pataljoo-

- Puhdetyömahdollisuudet

nat JP 7 ja JP 5 kärsien pahoja tappioita. Puolustajat
taistelivat taitavasti ja päättäväisesti. Heidän suorituksensa sai jo tuolloin meikäläistenkin tunnustuksen.

lisäansion muodossa?
Kalastus-metsästys?

-

- Kylien nimikysymyket?
Kylien suunnittelukilpai-

lu?

Muuta?

ja

Vastannet paluupostissa

o

lähettänet kirjeesi osoit-

teella:
Kansa Täisteli
Töölönkatu 35 B

OrUri

Merkkaa kuoreen alas vasemmalle tunnus "Veteraa-

Neuvosto-Karjala Jehti

o

kertoo Neuvostoliiton mar-

hainen. Hän on lukenut puhelin 90-628 636, haluaisi
Apu-lehden viime vuoden yhteyttä talvisodan poruknumerosta 35 Helge Seppä- kaansa, ilmavoimien apumelän haastattelun, jossa tämä kaanikkokurssiin, joka alkoi
sanoo muun muassa näin: tammikuussa 1940 Porin
"Harva tietää, että jo kesä- ammattikoululla. Siitä

salkan Kiril Meretskovin adjutantista luutnantti Mihail
Borodasta, joka palveli jat-

kimusinstituutin jäsen Eric

kosodan alussa rajavartijana

haa. Hän olisiollut siinä vai-

Margolis kirjoittaa Tbronto
San -lehdessä Suomen ja

Ilomantsissa Peurujoen asemalla. Mainittu rajavartiotukikohta kävi Borodan johdolla "yhdeksäntoista vuoro-

heessa valmis myönnytyksiin. Puhetta oli mm. Viipu-

Neuvostoliiton

suhteista.
Hän tekee pahoja asiavirheitä muun muassa tappio- ja

jopa

vuosiluvuissa, mutta

ajatus on oikea:
"Suuri osa maailmaa on
urnhtanut Suomen sankarillisen vastarinnan Neuvosloliiton hyökdtessö maahan
Mutta suomalaiset eivöt ole

-

unohtaneet
eivritkri myösneuvostoliittolaiset.

kriön

Tiistö syystti Suomi on tii-

nöän vapaa kansakunta."

o

kautta sankarillista puolustustaistelua". Vasta muonan

ja

patruunoiden alkaessa

loppua puolustajat irtautui-

vat saarroksista ja vaelsivat
useita vuorokausia korpien
läpi liittyen lopulta puna-armeijan joukkoihin. Myö-

kuussa 1941, 40 vuorokautta

sodan syttymisen jälkeen,

rin

luovuttamisesta.
Mutta tarjousta ei noteerattu Suomessa."
Paitsi että juttuun sisältyy
törkeä asiavirhe sotahan
alkoi 22.6.41 on tällaisen
Stalinin propagandatempun

-

-

markkinointi asioista tietämättömille jälkipolville edes-

hemmin korkein kunniamer-

määrättiin Meretskovin ad-

tarkoitus'J

jutantiksi.

vaan kynä käteen tai puhelin
korvalle!

Stalin tarjosi Suomelle rau-

vastuutonta, sanoo veteraani
Huhtamäkija kysyy: - Mi-

kein palkittu luutnantti

oppilaat?

Yrjtt Karasvuo, Kulmakavi- tu l0 A 5, 00170 Helsinki,

t,

I\.anadan Strategisen tut-

mekaanikko'

vanha

ystävämme Vantaalta, on

00260 Helsinki 26

nikylä".

Huhtamäki,

Missä ovat
talvisodan

kä on tällaisen kirjoittelun
Toimitus on Huhtamäen

Peurujokea vastaan hyökkäsivät todella heikolla me-

kanssa samaa mielta asiasta

nestyksellä useita kertoja

naan!

kaikkea sitä paperille pan-

o
Jrnur.lrrnr.,,,

jatkosodan

6.Divisioona, kokoontuu pe-

rinnetilaisuuteensa Sodan-

kylään lauantaina 29.6.85.
Ohjelma on entisen tapainen. Yksityiskohtaista tietoa

annetaan lehti-ilmoituksin
touko-kesäkuussa. Rovaniemelle saapuvalta aamujunal-

ta järjestetään välitön

bus-

siyhteys Sodankylaan, josta

halukkaat pääsevät ..palaamaan samana palvana.
M ajoitusvaraukset ja tiedustelut voi tehdä puhelimella
9693-11

744

(Sodankylän

Matkailu Oy, Jäämerentie
9,99600 Sodankylä). tr
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Kiriallisuutta
SAMA UUDELLEEN
Mauri Ahtosalo: Summan
sissit, WSOY, Juva 1984,
265 sivua, karttapiirros.
Ahtosalo kertoo Terijoen ra-

jamiesten touhuista talvisodan syttyessä, viivytystaistelusta rajan pinnassa sekä pitkästä partioretkestä linjojen

taakse vihollisen palveluksessa olevan kersantin johdolla. Täsmälleen samasta
aiheesta kirjoitti vuosi sitten
Arvo A. Juvonen kirjan
Myyty partio (Karisto
1983). Ahtosalon kirja on
ehkä jonkin verran sujuvammin kirjoitettu.
Jutussa esiintyy sekä to-

armeijalaiset olivat saaneet
vihiä heidän läsnäolostaan.
Juvosen jutusteleva tyyli

TARKEAA
TUTKIMUS.

tuntuu joskus väkisin tehdyl-

TYOTÄ
Jukka Nevakivi ym.: Suomi

1944, Sodasta rauhaan,

Thmmi, Helsinki 1944, 182
suurikokoista sivua, valokuvia.

Kirja on Helsingin yliopiston
poliittisen historian laitoksen
suppea tutkimus jatkosodan

liittisista Lauri

Haataja,

asutus§symyksistä Silvo
Hietanen, työvoimasta Erja

Saraste, taloudesta Ilkka
Seppinen

ja työväenliikkeen

hajaannukesta Seppo Hentilä. Asiallisen teoken päättää Jukka Nevakiven artik-

keli Tulevaisuuden §nnyksellä.

Huomio kiintyy joihinkin
yksityiskohtiin. Niinpä Haa-

taja nimittaa jatkosodan

1944 pitänee ainakin toistaiseksi varustaa kysymysmer-

SOTIVAT

killä. Eino Ketolan kuvitus
on tavallista parempi.

Jorma Kurvinen: Viimeinen

sotaa kesän 1944 viivytysvaiheessa, kärsivät tappioita, is-

kevät vihollista

ja

E.

Keuruu

selviävät.

Kirjailija valottaa sotureittensa taustaa tyttöjutuista
lähtien ja kuvaa lopuksi veteraaneja neljänkymmenen
vuoden kuluttua. Näkökulma on kiinnostava.

Tärkkaan tutkimalla voi
rintamamies löytää hyvästä

kirjasta jonkun virheenkin,
esimerkiksi: ei JSp:llä tehty
vatsaleikkauksia eikä siellä

ollut lottia

stvilLtstsstT
SEIKKAILEVAT
Arvo A. Juvonen: Välirauhan partio 1940, Karisto,
Hämeenlinna 1984, 276 sivua.

Tälvisodan päätyttyä oli

suurvaltojen

ahdistaman

kana ollutta tai muuten
asioita tuntevaa häiritsee

poikkeuksellisen suuri virhemäärä. Piirrokset ovat tekniikaltaan kovin alkeellisia.
S.

laan monia seikkailuja var-

kotiseuduil-

sinkin sen jälkeen kun puna-

ennen muuta rauhaa.

Sotien liepeillä kasvaneis-

ta lapsista on toisenlaisiakin
kokemuksia. Väitetään, että
kovaotteisimmat sotilaat

laskuvarjojääkärit,

kom-

mandomiehet, partisaanit saadaan pojista, jotka ovat

kasvaneet

pakolaisleirien,

suurten sovhoosien

tai

kib-

butsien lastentarhoissa vailla
kodin ja perheen pehmentävää vaikutusta.
Mikä lienee totuus? J.

SURKUHUPAISA
SOTARETKI
Justin Brooke:

Lasse Lehtinen: Tirntematon kersantti, WSOY, Juva

Tälvisodan päivinä kertyi

1984, 276 sivua.

teensä kahdestakymmenes-

Entinen nuorisopoliitikko ja

täkahdesta maasta. Ruotsalaiset poisluettuna oli ulko-

demarikansanedustaja on
ryhtynyt vallan päätoimiseksi kirjailijaksi. Tämänvuotinen romaani sisältää monen-

moisia aineksia: paikoin se
on kuin hurjinta sotamuistelmaa, paikoin kirja muistut-

rodiaksi, mutta se sisältää
paikoin vakavampaakin ainesta mikäli en ole tätä
älyllistä ilottelua aivan väärin ymmärtänyt.
J.

autioituneilla

uskomattomien

raakuuksien keskellä hän
halusi päästä selville sodan
vaikutuksista lapsiin. Kirjoittaja on yllättynyt todetessaan, että lapset halusivat

SUPER.
SUOMALAINEN
VEIJARI

seutunsa Kannaksella. Kah-

Joka tapauksessa hyvä so-

142

So-

taa Huovisen hamstereita,

den miehen partiot kokivat

J.

ja haastatteluja.

tatoimien lisäksi käsitellään
muun muassa evakuointia ja
sotavankien kohtaloita. Mu-

Suomen omaksuttava näiden toimintatavat, ulotettava salainen tiedustelu yli rajan. Asialle pantiin tieienkin
talvisodan kovassa koulussa
päteviksi havaitut miehet,
jotka tunsivat entisen koti-

huolehtimassa
kaatuneiden huollosta.

takirja.

vauksia sekä sotilaiden ja
Lapin asukkaiden kertomuksia

1984, 230 sivua, valokuvia.

Amerikkalaisen TimeJehden reportteri on kierrellyt
monilla sotanäyttämöillä -

kuessaan

saksalaissota 194445, Karisto, Hämeenlinna 1984,
247 sivura, valokuvia ja piirroksia.
Kirja sisältää pääasiallisesti
joidenkin Lapin sodan operaatioiden käsittelyä, romaanin luonteisia taisteluku-

po-.

Roger Rosenblatt: Sodan
lapset, Thmmi, Södertälje

Pohjois-Irlannissa, Israelissä, Libanonissa, Kamputseassa, Vietnamissa. Liik-

JUTUSTELUA
LAPIN SODASTA

tilaallisista ratkaisuista kir-

joittaa Martti Tirrtola,

KYLAN POJAT

luja. Tälläkin kertaa saman
kylän pojat käyvät ankaraa

J.

Pentti H. Tikkanen: Thvoitteena Thnkavaara. . . Lapin

dellisia että mielikuvitushenkilöitä ja -tapahtumia, mikä
tietenkin häiritsee tosiasioista kiinnostunutta lukijaa. S.

1984, 239 sivua.
Kurvinen osaa kuvata taiste-

kirja.

päättymiseen liittyvista tapahtumista ja ilmiöistä. So-

henkistä taustaa puntilismiksi, mikä on kyllä professori Puntilan yliarvostusta.
Hentilän arviointi lainkuuliaisista ja isänmaallisista
kommunisteista syksyllä

viivytys, Otava,

tä. Eräät mauttomuudet olisi voinut jättää pois. Joka tapauksessa mielenkiintoinen

RAUHAN
PUOLESTA

paikoin se sisältää jopa otteisotaväen Kevytaseohjesäännöstä. Kaikki on ympätty mitä ihmeellisimpään juo-

ta

neen.

-

Kirja on

tietenkin

tarkoitettu riemukkaaksi pa-

Thlvisodan

kanarialinnut,

Brittiva-

paaehtoiset Suomessa l94O
41, WSOY, Porvoo 1984,
202 sivua, valokuvaliite.

Suomeen vapaaehtoisia yh-

maalaisista kootun Osasto
Sisun vahvuus 717 miestä,

joukossa kovin monenkar-

vaista väkeä "leijonankesyttäjästä lakitieteen tohtoriin".

Parisataa brittiä muodosti

oman komppanian.
Britit eivat koskaan ehtineet rintamalle. Pääosa heistä joutui poliittisen tilanteen
vuoksi jäämään Suomeen aina jatkosotaan saakka. Mukana ollut Brooke kertoo tämän merkillisen joukon
edesottamuksista kuivalla

brittihuumorilla. Suomennos

on Jorma Haapkylän pätevää tvötä.
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