- Mikäs se oikein oli kitsemaan tuomiota,
syynä, kun karkasitte joka lain mukaan oli
yksiköstänne? kysyi langetettava. Sen kuulpuheenjohtaja.
tuaan mies poistui pää
yksinkerpystyssä takaisin van- Asia oli
taisesti niin, että her- kilaan.
moni eivät kestäneet siJuttu oli sen päivän

tä

Persoonollisuuksio

RYHDIKAS
SUOMALAINEN
Kertoipa muuan hyvin
tunnettu vanha upseeri

näin: "Istuin syksyllä
1944 Helsingissä sotaoikeuden - taisi olla
silloin vielä nimeltään

kenttäoikeus

varsijäsenenä.
naisena
Rauhansopimukseen oli liitetty pykälä, jonka perusteella likimain kaik-

hirveää painetta, viimeinen.

västi häpeän.

- Onko teillä vielä
jotakin
sanottavaa
puolustukseksenne?

yrittää oikeuden puheenjohtaja auttaa
kunnon miestä.

-

Ei ole, herra pu-

heenjohtaja.

Ettekö kuitenkin
ajatellut, että ette ha-

lunnut taistella Neu-

ki rikolliset piti jättää vostoliittoa ja yhdistytuomitsematta, jos he neitä kansakuntia vasilmoittivat tehneensä taan?
temppunsa "siten hyödyttääkseen yhdistyneiden kansakuntien
sotaponnisteluja".

Oikeus käsitteli läläpihuutojuttuina
laumoittain sotilaskarkureita ja kaikenlaisia

hes

lurjuksia. Kaikki il-

moittivat

hurskaasti
halunneensa vain "edistää Neuvostoliiton voit-

toa". Virnistellen tyypit luikkivat vapauteen
ja viinakauppaan.
OIi vaikea istua oi-

tuntuinen
isäntämies. Häntä syytettiin karkuruudesta
taistelun aikana.
Soturi myönsi syytteen oikeaksi ja sanoi
häpeävänsä käytöstään.

YLHÄlsYVS
EREHTYI

Toukokuun 19. päivänä
vuonna 1940 vietettiin
Suomessa ensi kerran
kaatuneiden muistopäivää. Neuvostoliiton
suurlähettiläs lvan Zo/ov sattui juuri samana
päivänä saapumaan ensimmäistä kertaa maahamme laivalla Thllinnasta.
Eteläsatamassa häntä vastassa oli muiden
ohella myös valtioneu-

Puheenjohtaja yrittää vielä auttaa miestä vos Rafael Haldwaimäessä.

-

netu

En suinkaan! vasOli kaunis keväinen
taa syytetty. - Päin- päivä. Liput Eteläsata-

ja koko Helsingissä oli sankarivainatöntä maan vapauden jien muistoksi vedetty
ja itsenäisyyden pelas- puolitankoon.
tamiseksi. En vain voiZotov hermostui ja
nut mitään huonoille väitti kyseessä olevan
hermoilleni. Väsynyt- häneen kohdistuvan
kin olin...
mielenosoituksen. MitJos nyt kuitenkin kään selitykset eivät
antaisitte tällaisen il- auttaneet - kaikki oli
moituksen
että ette "provokaatiota"!
halunnut taistella NeuVälirauha alkoi huovas- noissa merkeissä - niin
taan . . .? Silloin teidät kuin se sitten jatkuikin.
vapautettaisiin . . .
Tero Suviranta, Joensuu
Puheenjohtaja yrittää vielä kerran.
KANSAINVÄLlsTÄ
- En minä voi! sanoo
syytetty. - Haluan säi- Pieni swmalaispoilu
lyttää itsekunnioituk- qakwitiin talvisodon
pommisateesta Rwtsin
seni rippeet.
Oikeus ryhtyi har- Wsbyhyn fuile ei matvastoin tiesin hyvin, että taistelu on välttämä-

-

Thli sitten lopulta - vostoliittoa
vaihteeksi! - rehellisen
ja jämerän
keuden jäsenenä.

Oikeuden

vaikka yritin kaikkeni, jäsenet poistuivat paisanoi syytetty. - Sain kalta äänettöminä."
jonkinlaisen primitiivireaktion, jota nyt sy-

massa

kalla pulwnut

sanaa-

luan, kosl<n ei osannut
rrntsia
Sitten hiina viaiin
ihailemaan paikl<nkunnan niihtiiuyylciä Tultiin lintwwrunion iiärelle.

Silloin poil@

saunsa

avasi
ensimmiiisen

l«wan ja laasalti:
- Molotov pum pum!
jotakin tuttuakin
.Oli
vteroassa mtaByl

I lpo lzhtinea Kuasaalwki

NASEVASTI
NAULAN
KANTAAN
Olivatpa tässä taannoin Suomen Televisiossa kiriailiiat Erw

fuasilinru ja fuato
Haavildo

pohtimassa
syntyjä syviä. Paasilinihmetteli tavan-

na

omaiseen tyyliinsä
Suomen surkeata ulkopolitiikkaa - varsinkin
1930- ja l940Juvuilla,
jolloin Paasilinnan veljekset eivät vielä olleet
panemassa tasavaltaa
järjestykseen. PaasiIinnan mukaanhan halIitusten typeryys johti
Suomen "häYiffyihin
sotiin".
Tiihän Haavikko

vastasi

suunnilleen

näin:

"Meillä sitii

tätä

asiaa jaksetaan vatvoa!
Se on aika ihmeellistä,
sillä ei esimerkiksi Belgiassa ole olemassa ko-

konaisia kirjastoja siitä, olisiko toisenlaisella
ulkopolitiikalla voitu
estää Saksan hyökkäykset maahan."
Paasilinna jäi sanattomaksi - kerrankin!

15. 5. 1985
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Abbeyssä.

Kremlin muuriin tuntematon sotilas kätkettiin
6. 5. 1967. Perinnettä
ovat seuranneet lähes

TT.AUSTilTA

SANOMAPATNO

Pariisin Riemukaaren toteuttaa. Vielä 8. 12.
Kiitollisin mielin on
alla haudattiin 11. ll. 1939 antoi Päämajan todettava, että seura1920 ensimmäinen tun- sotarovasti tätä koske- kunnat ovat poikkeuk-

kaikki sotaa käyneet
maat, ei kuitenkaan

Suomi.
Meidän perinteemme
on tässä suhteessa ainutlaatuinen: jokaisella
pienelläkin pitäjällä on
oma sankarihautansa ja
niissä jokaisella kaatuneella soturilla oma
hautakumpunsa. Pidämme nyt itsestään
selvänä, että sankarivainajat tuotiin kotiseudun

multiin.

Näin ei tehty

mis-

sään muualla. Meilläkään ei asia talvisodan
syttyessä ollut selvä: ohjesääntö määräsi kaatuneet haudattavaksi kentälle joukkohautoihin.
Kotiseudulle kuljetusta
pidettiin liian vaikeana

van käskyn.

setta hoitaneet nämä ai-

Yleinen mielipide nutlaatuiset muistomerkuitenkin voitti. Ensisi- kit huolella ja rakkaujaisesti pohjalaisryk- della.
menttien herännäispa-

pit tekivät aloitteen

kaatuneiden hautaamisesta kotiseurakuntiin kuten vapaussodassakin
oli tehty. Vainajia oli jo
epävirallisesti kuljetettukin kotiseudulle. Joulukuun puolivälissä tämä käytäntö vahvistettiin Päämajan käskyllä.
Näin meillä on nyt
ainutlaatuinen tilaisuus
muistaa sankarivainajiamme. Vain pieni Israelin kansa on toisen
maailmansodan jälkeen
voinut noudattaa samaa
menettelyä.
Kansallisina merkkipäivinä voimme joka pitäjässä kokoontua osoittamaan kiitollisuuttamme ja kunnioitustamme
niille miehille ja naisille,

joiden uhrin
elämme
maassa.

ansiosta
vapaassa

Sukupolvet kuitenkin

väistyvät vuosien saatossa. Kaikilla haudoilla
ei enää ole perhepiiriin
kuuluvaa hoivaajaa.
Kansakunnan vapaus
on vaarassa, jos polut
sankarihaudoille nurmettuvat. Meidän vielä
elävien velvollisuus on
pitäa perinnettä yllä -

johdattaa

lapsenlapset
lastenlastenlapset
isien haudoille, koristaa

ja

ne kukkasin ja kynttilöin sekä kertoa nuoremmalle polvelle, kuka
haudassa lepää.
Ja ennen kaikkea: vähitellen väistyvän sukupolven velvollisuus on
kertoa seuraaville, mikä

on itsenäisyytemme ja
vapautemme historiallinen tausta.

Osmo Hyvönen,
Jyväskylä tr
147

Suur-Saksan herrojen päätä ei
palellut suunnitelmat olivat tosi
lennokkaita!
Piti aiaa junalla Hyrynsalmelta
Kiestinkiin ja siitä Muurmannin
radalle Louheen.
Aluksi tyydyttiin kuitenkin vain
rautatien ulottamiseen Kuusamoon.
Ja siinäkin oli tekemistä!

-

AARO SALMELA

rssÄI-LÄ l94l

eivät Itiime-

ren laivakuljetukset tuottane€t
päänvaivaa Saksan sodanjohdolle, sillä Punalaivasto oli tungettu Suomenlahden itiiiseen
pohjukkaan. Varsinaiset vaikeudet alkoivat vasta maakuljetuksista: Rovaniemeltä Petsamoon
johti heikkokuntoinen maantie,
Uhtuan ja Kiestingin kaistat olivat vielä vaikeampien yhteyksien takana. Puna-armeija taas
siirsi jouk*ojaan joustavasti pai-

nopistealueittain pitkin Muurmannin rataa.
Saksalaiset saivat syyskuulla
l94l Suomen viranomaisilta luvan kapearaiteiseen rataan Ro
vaniemeltä Petsamoon, mutta
hanke kaatui teknisiin vaikeuk-

siin. Sen sijaan HyrynsalmenKuusamon kapearaiteisen radan rakentamiseen ryhdyttiin
heinäkuulla 1942 ja monien yllätyksellisten vaiheiden jälkeen
rata oli liikcnnöiävänä 13. tammikuuta 1944, jolloin veturin
vihelsi Sänkikankaalla

pilli

Kuusamossa.

Kenttärataa liikennöitiin 242
15. syyskuuta 19,14 se
kaikkine laitteineen lensi ilmaan
ns. saksalaissodan alkupaukku-

-

päivää

na.

KÄRSMreTEN
RATA
Kenraali, lrlosofian tohtoi lYaldemar Erfurt, joka w. l94l-44

toimi

Påiämajassa saksalaisena
yhdysupseerina, mainitsee teok-
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ne saattoi alkaa. Näin parani

sä'(WSOY Forvoo l95l) mm.:
"Kiestingin lohkon selkiiyh-

Kiestingin lohkon jälkikuljetus

sesszum'Suomi sodan

teyksien parantamiseksi piiätettiin toukokuulla 1942 rakentaa
kenttärata Hyrynsalmelta Kiannan kautta Täivalkoskelle. Ra-

kentaminen suoritettiin saksalaisella työvoimalla

ja

saksalai.
sin tarvikkein. Rakennustöiden

kuluessa osoittautui kuitenkin,
aliarvioineet suunnitelman toteuttamisen teknisiä vaikeuksia, joiden
vuoksi kenttiiradan rakentaminen suuresti hidastui."(s. 100)
"Salsalaisten rakentama
kenttiirata Kuusamo-Hyrynsal-

ettii insinörit olivat

mi tuli vihdoin 13. tammikuuta
1944 valmiiksi . . . Työ

oli vaatinut paljon enemmän aikaa kuin

rakennustöiden johto oli siä
varten varannut. Vihdoinkin oli
pii2isty niin pitkiille, ettii liiken-

varsin huomattavasti." (s. 172)
Muuta kenttäradasta ei suo

malaisessa sotakirjallisuudessa
pahastikaan mainita

-

KIRVEET HEILUVAT
YKSITYISMETSISSÄ
Rakennustöiden alku

heinä-

ehkii sik-

laiselle maanomistajalle yllätys.

halkc

Pionierfiihrungl4OK 20 vei väkensä suomalaismetsiin varoituksetta. Puut alkoivat kaatua

si, ettei tuossa korpimaita

vassa 178 kilometrin pituisessa
rautatiessä ole mitiiän KWAIJOEN SILLAN hohtoa, vaikka

tätiikin rakensivat sotavangit.
Vain profassoÅ Kalle PMtalo

on tuotannossaan ää rataa sivunnut - hänkin lähinnä lomalaisen silmin.

Vankien känimys kuitenkin
oli sama. Vielä täniiänkin maatuvat tuntemattomien sotavankien luut metsiiauto ja tilusteiksi pätkityn kenttäradan penkereessä samoin kuin haalistuvat
muistot tuon ajan eläneiden ihmisten mielissä - ehkii siksi ettii
ihminen haluaa unohtaa.

ja

omansa puolesta puhuvat

isännät saivat kohteliaan mutta

tiukan kiiskyn väissii
D4!

Täpaus on selvä osoitus siitä,

%

miten sotilaat toimivat kun po
liitikot vieH jähnåiävät! Valtio
neuvosto kiisitteli radan raken-

tamista vasta kolme
myöhemmin, virallinen
tehtiin l. syyskuuta 1942.
Kaadetuista puista ja siife

t

tyistä maamassoista ei yn1
rettifuistä svistii tullut koh
ta, i{sUn joidenkin isäntie4

Kuva: Bundesarchiv M i I it örarc hiv
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t{orpuanjoen rilta 132,9 km Hyrynrdmclb pohroi..on.
Silfe-a]kkujen edeerä luirkat e.toot k våittä

/\?rr r

l.

kuuta 1942 oli monelle suoma-

rotaan saaneen pienehkön korvauksen Suomen valtiolta.
Saksalaista optimismia kuvaa
hyvin se, etlä he laskivat rataosuuden Hyrynsalmi-Isokumpu
(Täivalkoski) olevan valmiina jo
lokakuuta 1942! Suomalainen korpi, poikkimaiseen kulke-

l.

kiskotusta ylös. Soille rakennettiin erityisiä risu- ja havumatto
ja, mutta pohjattomilta tuntuvat suot - soistuneet lammet ja

järvet

-

kin, että jossakin on kaksikin
kiskotusta päällekkäin!

Kenttärata noudatteli

jo

pää-

osin

tosiasioiden eteen.
Työt alkoivat rakennuspataljoonan ja 340 sotavangin voimin. Vuosina 194244 saksalai-

Hyrynsalmen-Täivalkosken ratasuuntaa ja jo osittain valmista

sen työpalvelujärjestön OT:n

ti

kansallisuudeltaan

venäläisiä, puolalaisia ja myös
saksalaisten omia poliittisia ja
rikosvankeja. Vuoden 1944 alkupuolen tilaston mukaan Kuusamossa - jolloin rata avattiin -

if'r'

yllättivät

laajat suot panivat heidät pian

sotavankia

+ii

rakentajan.
Työtä seuranneet kertovat vielä-

vat vaarajonot sekä upottavat

(Organisation ??rdt/ alaisuudessa rataa rakensi arviolta 3.000

t
.L.:

1930'luvulla linjattua

pengerrystä kääntyäkseen Korvualla läpi korpien suoraan kohKuusamoa.

TEKNIIKKAA
Kenttäradan raideleveys oli 75
senttiä ja se kiskotettiin

l0 metrin pituisilla 150 kiloa painavilla
kiskoilla, jotka kiinnitettiin rata-

tytiskenteli 1.200

venäläistä,
800 puolalaista ja 400 saksalais-

ta

vankia lähinnä Kiestingin

tiellä silta- ja lumitöissä, päälei-

rin verstaissa ja laitoksissa.

VeSalmirenkenkaan lcik-

näläiset sotavangit olivat Rosto
vin seuduilta, missä he joutuivat
vangiksi kesän 1942 taisteluissa.

kau! 1148 km Hyrynralmelta pohloireen (Taivalkocki). Meneillåån
luirkan ta«»ilur, mikå
etullallr olevan vangin
kohdalla on milteipä

TOISET SAIVAT
HYVIÄ URAKOITA

millimetri§ötå
Kuv* Bundesarchiv

Suomalaissaksalainen sekayh-

Militörarchiv

tiö POLAR puolestaan rakensi

Heanäp!.lci. Hyrynralmen kerkurrchuvarastoll! - edultdla

veturitallit, asemarakennukset
ja majoitustilat. Rakennustöissä
maksettiin hyviä palkkoja ja
paikallisille raamisahoille ja

ralakomonnulkunnan
moottoroitu roriina
Kuva: Bundesarchiv

kenttäsirkkeleille avautui lupaa-

via työmaita rataptilk§jen ja
lautatavaran sahuussa. Varsin-

Militdrarchiv

pölkkyihin 3-ruuvisella aluslevyllä. Radan pituus oli 178,5

ettii höyrykiiyttöistä. Höyryveturit tulivat sotasaaliina

Puolas-

AJETTIIN HERROIKSI

kin lautaa meni paljon sekä rakennuksiin ettii siltojen levypalkkeihin, jotka tehtiin useista

km, sivuraiteita oli 35 km eli

ta ja dieselveturit olivat sotilas-

Lastattua tavarajunaa veti ta-

kiskotusta yhteensä 213,5 km.
Kuusamon Sänkikankaalta oli

kiiytttiön suunniteltuja KML-3

ristiinnaulatuista lautakerroksista nauloja säästämättä. Kyseisen siltatyypin TVH otti kiiyt-

sivuraide Vanttajan proomusa-

reita, veto§vyltään 130 hevos-

tamaan. josta tarvikkeita saattoi
vesitse viedä Lämsänkylän tien
suuntaan. Sakalaisten suunnitelmiin sisältyivät vielä haarara-

voimaisia. Veturien luvuksi

vallisesti kaksi KML-3 -veturia,
mäkisillä osuuksilla kolme, jopa
neljäkin. Höyryveturit liikennöivät pääasiassa Korvuan ja Iso

saksalaissodan jälkeen uusiessaan pohjoisimman
Suomen siltoja.
Vankien tyclssään käyttämät
lapiot hymyilyttivät suomalaisia
ne kun olivat terältään pieniä
ja varreltaan pitkiä - mutta näl-

tönsä heti

-

kiintyneelle vangille ne varmasti

olivat armeliaampia kuin suo
malainen soralapio. Kevyet pet-

roolivaunut vetivät leikkaukista maata kippivaunuilla kumo
takseen sen suon päälle johdet-

tuun kiskotukeen. Sitä mukaa

kun maata saatiin
150

kangettiin

dat aina Uhtualle ja Kiestinkiin
asti.

Ja Kiestingistä olikin jo rautatieyhteys Muurmannin radalle Louheen!
Siltoja rakennettiin 1.200 m
ja rumpuja 150 m. Radan alkupäässä rakentajilla oli 28 km:n
pituudelta lähes valmista rataa
sillat kokonaan valmiit - suo
malaisten tekeminä vv. 1934-

-

39.

Vetokalusto

oli

sekä diesel-

(

Kie g- M ot or- Lokomot iv )

-v ettu-

mainitaan 60 kpl.
Tävaravaunuja oli 600, soravaunuja 500 ja matkustajavaunuja 19. Saksalaisten lähteitten
mukaan rataosalla §ettiin kul-

kummun asemien välillä ja
imaisivat käyttövetensä Iijoen
asemalla.

Niitä ei ollut suunniteltu suo

Matkustajajunat olivat siistevastaten sotaa edellänyttä
suomalaista III luokan vaunua.
Niitä liikennöi dieselveturin kiskomana kussakin junassa kolme
tai neljä matkustajinaan sakalaiset ja suomalaiset lomailevat
sotilaat. Siviilitkin pääsivät mukaan kättä nostamalla - tämänkin kirjoittaja matkasi junassa
kesällä 1944 välillä Harjajoki-

malaiseen talveen

Isokumpu kalaretkeltä palates-

jettamaan rintaman suuntaan
400 tonnia vuorokaudessa. Suo
malaistilastot kertovat joulukuulta 1943 kuljetetun 4.000
tonnia eli 129 tonnia vuorokaudessa. Syyksi kuljetusten vähäisyyteen mainitaan varsinkin
höyryveturien heikko veto§§.

saannissa

ja

varaosien

oli vaikeuksia.

jä

-+

Junallarrr
Vauhti ei päätä huimannut,
mutta olinhan yhtä kokemusta
rikkaampi.

Kerrallinen "Eldankan lukie
lainen" Hannu Kuisma Kemis-

tä muistelee juhlineensa koulumenestystään ja uusia korpinnatsojaan matkustamalla huhti-

kuulla 1943 pahimman kelirikon aikana Uhtualta koti-Suo
meen. Välillä Vääkiii-Hyrynsalmi suomaisemissa kiskot painuivat junan edessä veteen ja nousivat näkyviin taas junan jälkipäässä. Matkustajavaunut putG

sivat puolen§mmentä kertaa
kiskoilta, mutta lomalle kun ol-

tiin menossa, ei ylösnostamisessakaan siekailtu.

KAP'TÄN ZITR SEE
SUKELLUSVENEESTÄ?
Kenttärataa rakensi yhdessä so
tavankien kanssa mycis ns. kurikomppania, vahvuudeltaan 600
saksalaista sotilasta. Vain satakunta heistä palasi kotimaahansa.

Kurikomppaniassa

oli

myös

erään sukellusveneen miehistö
korkean upseerin Oskar Muran
johdolla. Hänen kerrottiin olevan jopa everstin arvoinen su-

kellusveneupseeÅ

- Kapitön zur
Kertoman mukaan hän oli
joutunut kurikomppaniaan kieltäydyttyään välittiimästii Hitle,See.

rin kiis§ä upottaa pelastusveneisiin päässyt torpedoidun
aluksen miehistö. Tämä oli kiis-

kyn mukaan tehtävä siksi, että
nämä eivät paljastaisi sukellusveneen sijaintia.

Toisen kertomulsen mukaan

oli ollut viisasta ennen

merelle

lähtöä havaita huollossa olevassukellusveneestä jokin uusi
'vika', jotta lähtö viivåistyisi.
Liittoutuneitten tutkakalusto
han oli tällöin kehittynyt jo siihen mittaan, ettii 1.300 saksa-

ta

laisesta sukellusveneestä upotettiin 800. Sodan loppuvuosina oli
milteipä normaalia itsesuojelusvaistoa paikallistaa veneessä jo
kin uusi'vika'. . .

Niin tai näin

-

Kapitiin zur

Oskar Mura ei koskaan palannut Saksaan. Kesällä 1975

,See

hänen sisarenpoikansa Eich
Schepelmann etsi äitinsä toivo
muksesta setänsä hautaa, jotta
jäämistö saataisiin kotimaahan
tai ainakin Norvajärven Solda-

tenfriedhofiin,

sotilashautausmaahan. Schepelmann mainitsi
tämän kirjoittajalle, että hänen

trteryma
Korpuanioen aillalta
pohioieeen
Kuva Bundesarchiw
Militörarchiv

*

Puolatainen

sota.aaliluoturi
Yalmiina tåhtixin liioen

.lomatla loil,1 km
Hyrynlalmelta
pohioireen.

\rbturinkuliettaiikri
kelpuutettiin
puolalairia

lotsYank iaatemamiehittö lolin
oli aakralainon
Kuva: Bundesarchiw

Militörarchiv

-t

Rakennultöissä
monohtyneid€n
hautoia

«l Yuotta

myöhemmin
Peuratammin

maaalolra
Taivalkoskella

rrr

Hyrynsalmelta Louheen
oli vanhan

italialaisen

matkusti Helsingistä Rovanie-

Hyrynsalmi-Kuusamo alkoi

aatelissuwn Saksassa asuvan

melle kansanhuoltoministeriön

haaran viimeinen miespuolinen
jäsen. Sisarenpoika ei onnistu-

osastopäällikkö

paukkua. Feldbahn - kenttärata - kaikkine laitteineen lensi il-

setänsä

nut tehtävässään ja Mura mo
nen muun lailla maatuu jossakin Isokummusta pohjoiseen.
Tuon ajan eläneet muistavat
kuitenkin'korkea-arvoisen hienon upseerin, jota ei pakotettu
töihin, mutta joka kaiken aikaa
oli tarkoin vartioitu' . . .

HERRASMIEHTÄ

LOPPUUN AST!
Kirjeessään Hitlerille 2. syyskuuta 1944 Täsavallan presidentti Manrrcrhefm korosti, että
hänen velvollisuutensa oli saattaa Suomi irti sodasta, muttei
hän tahtoisi kääntää aseita, joita
suomalaisille niin auliisti oli toi-

L Kopolan

joh-

tama valtuuskunta neuvottelemaan 20.Vuoristoarmeijan esikunnan kanssa saksalaisen materiaalin, rakennusten ja laitteiden ostamisesta Suomen valtiolPari päivää myöhemmin teh-

tiin kaupat 20.000 tonnin hiilierästä Kokkolan ja Kemin sata-

toliittoon!

f

,'EVAKUOINTI OLI
YHTÄ

miantanut asevelvollinen ERR,

joka 14. elokuuta 1945 ilmoitti
valvontakomission edustajille,

Välirauhansopimuksen 15. artiklan mukaan Suomi sitoutui
sotasaaliina luovuttamaan kai-

saksalaiset luopuivat Oulun lin-

jan eteläpuolella olevista rakennukista, varastoista ja laitteista.
Kauppa hierottiin myös Hyrynsalmen-Kuusamon kenttäradasta pääsemättä kuitenkaan
sopimukeen.

Yhdeksiis syyskuuta

1944

muassa uusien siltojen rakentamisen räjäytettyjen tilalle.
Ja millaista evakuointi oli?
Siitä antanee selvän kuvan kuulustelu, missä kuultavana oli 6.

JR 3:n päällikkö. Hänet oli il-

laitteista Torniossa. Samalla

vuoden sisällä. Saksalaiset antoivat auliisti apuaan kuljetuksissa, muonittivatpa vielä karjalaumoineen länttä kohti vaeltavia naisia, vanhuksia ja lapsia.
Viik*oa myöhemmin takaraja saksalaisten joukkojen poistamisesta Suomesta meni umpeen. 15. syyskuuta 1944välillä

täydessä käynnissä, vaikuttaa
siltä, että Mannerheimia kuultiin. Vielä 6. syyskuuta 1944

myöhem-

min saksalaissaatavina Neuvos-

nÄu$ÄrtatsrÄ.. ."

teitten purkaminen molempien
valtakuntien välillä sujuisi il-

Vaikl,a Operaatio BIRKE
(vetiiytyminen Suomesta) oli

tavarat luovutettiin

missa sekä erilaisista koneista ja

Koillis-Pohjanmaalta lähdettiin
evakkoon jo toisen kenan viiden

siä.

Herrasmiesmäisesti ostetut

le.

mitettu, saksalaisia vastaan.
Mannerheim toivoi, että suhman minkäänlaisia kiirjistämi-

maan.

radan kiskojen esiin saaminen
lumen alta oli äärimmäisen vaikeaa - se olisi vaatinut muun

että kesäkuun 8-12 päivien väli
senä aikana oli Syrjän ja Yääkiön asemien välillä kannettu

kenttäradan varteen metsään

ken sakalaisen sotilasomaisuuden Neuvostoliitolle. Varsinkin

ratakalustoa.

kenttäradan osalta siinä oli kuitenkin vaikeuksia. "Lasten ristiretki" eli ikäluokan -25 sota oli
juuttunut Lapin tuntureille,
Suomen armeijan kalusto oli
loppuun kulunutta ja varaosien
saanti joko mahdotonta tai vai-

päällikkö ilmoitti,

keata.

Siitä huolimatta kenttäradan

evakuointitoimikunta

eversti-

luutnantti Tuhkasen johdolla

Kuulusteluissa

6./JR

3:n

etti tieto piti

paikkansa. Kysymyksessä ei
kuitenkaan ollut mikään hyötyminen. Hänen alaisillaan joukoilla oli kerta kaikkiaan kurja
majoitus, sillat ja rummut oli
räjäytetty, vaihteet miinoitettu,
purot ja joet tulvivat. Hän yk-

sinkertaisesti kylliistyi siihen

rähjäämiseen ja kåiski kantamaan tavarat metsään. . . !

antoi 24. tammikuuta 1945 en-

Jäljelle jäänyt kiskotus oli

simmäisen toimintakåis§nsä,

Rautatiehallituksen omaisuutta.
Se ryhtyikin purattamaan rataa

missä korostettiin tehtävän kiireellisyyttä. Oli "mitä pikimmin
toimitettava Ristijärven asemalle tärkeysjärjestylsessä a) kunnossa olevat ja kohtalaisella
kunnostuksella käyttöön saatavat moottori- ja höyryveturit,
vaunut ja ratakiskot jne. b)

päätökseen wotta myöhemmin,
mutta purkamisen yhteydessä

paljastuneet väärinkiiytökset
saatiin puiduki loppuun vasta
lokakuulla 1948. Pudasjärven

ro

välikiiräjillä tuomittiin kaksi töitä johtavaa insinöriä ja kolme
heidän alaisuudessaan ollutta

kuuluivat

työnjohtajaa eripituisiin kuritus-

kaikki muu paitsi romu ja
mutettava, c) romu."

Työjoukkoihin

marraskuulla 1946. Työ saatiin

ja

everstiluutnantti Kuirin alaisuudessa II/JR 3, 150 miestä JR

huonerangaistulsiin

4:stä, PionJ/JR 3, 4.AutoK/
Kev.Pr (28 k-autoa), Autoos/
ak (20 k-autoa), Tiaktorios/ak
(24 traktoria), Autoos./Pohjo
lan Liikenne Oy (40-50 k-au-

tatiehallitukselle

toa) sekä 100 hevosta ajomiehineen. Evakuoitava tavara oli
lastattava venäläisiin tavaravau-

luksessaan olemattomia ns.
mustia miehiä. Saadut rahat
syytetyt olivat perinteiseen ta-

nuihin osoitteella: DON&455,

paan tuhlanneet 'viinaan

s,

ORLOVSKAJA GRUZO-

yhteis-

vastuullisesti korvaamaan Rau2.758.883

markkaa.

T[omitut syyllistyivät valtion
omaisuuden myymiseen ja petokeen pitäessään salaa palve-

ja nai

siin'.

PLUTS (Donetsin kivihiilialue).

Tuomiot kenttäradan kaval-

Evakuoinnista ratakiskojen

lusjutussa allekirjoitti Kai Korte, joka myöhemmin§n on valp

osalta luovuttiin. Suomalaisten
ehdotuksesta venäläiset suostuivat vastaanottamaan vastineena
64,5 km Etelä-Suomesta puret-

tavaa kiskoparia, koska kenttä-

paasti seurannut

suomalaista

varainkäyttöä.

Se oli kenttäradan koruton

päätepiste.

tr
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Vuoden

IIAK.

l94l lopulla Valli oli

Tgk.kom.ev.ll0NK0

vaikeuksissa.

Suomalaiset katkaisivat useaan
otteeseen rykmentin selustayhteydet
ja Valli miehineen joutui
irtautumaan korpien kautta.
Rykmentti menetti kalustoaan ja
joutui pahasti hajalle, mistä
tietenkin syytettiin komentajaa.
Vuoden vaihteessa Valli menetti
juuri saamansa hiihtoprikaatin
komentajan viran, kun uskalsi
epäillä voittoa Poventsan

\hltqw

//

-.-

Igk.hrnculuulnltll

G
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Thpponiemessä.

§ET

oLffiplhEvlÄ
PUilffiUREIilAKil
OLGA EI SUOSTUNUT
POSTUMAAN
R!NTAMALTA
Vallin puoliso Olga Aleksejevrw
oli välirauhan ajan majaillut
miehensä luona korpivaruskunnassa. Täistelujen alettua perheet evakuoitiin taakse.
Mutta Olga Alekejevna ei

halunnut kotirintamalle. Hän
tuli Yille Vainion puheille ja
pyysi, että tämä yrittäisi vaikut-

taa Valliin, joka oli jo antanut
evakuointikäs§n. Olga ei halunnut selustaan.
- Voin olla sanitäärinä, hän

154

ilmoitti.

-

Osaan mycis ampua

konekiväärillä.

Ville Vainio osasi esittää
ja Olga sai jäädä.
Muista, että rykmenttiä ko
mennan vain minä! Walter Valli
kuitenkin teroitti.
asiansa

-

Heti ensimmäisestä päivästä
lähtien Olga otti huolehtiakseen
rykmentin haavoittuneista. Hän
organisoi huoltoa, hankki suhteillaan kuljetuskalustoa, valvoi

ja huolehti. Huonoilla selustan
teillä hän johti itse evakuointikuljetuksia.

-

Kaikki paikat ovat täynnä!

sanottiin divisioonan lääkintäpa-

taljoonassa.

-

Viekää haavoittu-

neetedelleen...

-

Paikkoja

vaati Olga.

-

on

löydyttävä!
Olettehan te tääIlä

selustassa kaikessa rauhassa.
Minulta jäi rykmenttiin vielä
saman verran haavoittuneita.
Lopulta tilanne kävi niin vaikeaksi, etlä Olga Aleksejevnan
lähdettävä Petroskoihin.

oli

Hän ei kuitenkaan viihtynyt selustassa, vaan palasi rykmenttiin ammuskuormaan kåitkeytyneenä.

-

Pyhä Risti! Nyt se tuli!

to

tesi rykmentin kirjuri.
- Menet samassa kyydissä ta-

kaisin! käski Valli.

- En lähde mihinkiiän! ilmoittiOlga Valli.
Niin hän jäi sotamiehenä ryk-

mentin lääkintiikomppaniaan
tehden edelleen parhaansa haavoittuneiden hyväksi.
VALLI ON
VAIKEUKSISSA
Porajärveltä Valli rykmenttei-

neen joutui erillistehtävään, viivyttämään aluksi ykin tien Po
raj ärvi-Soutj ärvi-JuustjärviMäntyselkåi-Kumsa-Karhumä-

ki

suunnassa.

Soutjärvellä Valli joutui vai-

*

Lolokuun puolilåli..ä 19f1 Vatli
oli ialimibrii mottiin Sortiärvollå
tuomlhi.lon edeterd kohli
rykmcntin lelultrsra olovra
Juu.tiårvon tienhaaraa

I

Ja rtöh riinå kåvit Valli tairteli luiasti,

il

muttr makäån ei aullanul
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Kum.rn tien varrorca iäivät Vallin rykmentin kuormartot ja ralk al r.oct åa.ålåartcn

sotaraaliikri
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tp.

r

SA-kwa

l) . rev.oe,Ir

VILJANE.N

1ä:n Fhdon puoluekolou! irslrkin Kari.l.n koiy..i.. Valli irluu l6ydän tak na,
politrukki puhuu
Kuva: Jaakko Rugojev
JR

kean §symyken eteen: etelästii Kontupohjan suunnasta etenevä suomalainen 4.Divisioona
uhkasi katkaista rykmentin yhteydet Juustjärvellä.

Valli lähetti §selyn lähim-

mälle esimiehelleen: "Mitä on
tehtävä muodostuneessa tilanteessa?"

Kului kaki päivää eikä

vas-

tausta tullut.

Valli yritti neuvotella komissaarien kanssa. Poliitikkojen tapaan nämä vetäytyivät vastuusta:

- Sinä olet rykmentin komentaja, sinun on tehtävä ratkaisu.

patal§syi hei-

Kuulustelijat olivat kovina.
Epäilyket kuitenkin torjuttiin.

dän mielipidettään. Kaikki oli-

Valli oli sittenkin tehnyt rat-

vat vetäytymisen kannalla.
Valli teki ratkaisun: hän päätti vetää rykmenttinsä Juustjärven tienhaaran läpi ennen kuin
suomalaiset ehtisivät sinne kat-

kaisunsa liian myöhään: suoma-

Valli kutsui luokeen
joonien komentajat ja

kaisemaan tien.
Kesällä 1942 tätä taisteluvaihetta alettiin tutkia - oliko Valli
tällöin menettänyt otteensa rykmenttiin? Oliko hän syyllistynyt
petokeen? "Ehkä hän oli hä-

tääntynyt, joutunut neuvottG
maki? Ehkii oli valmis luowttamaan rykmentin.. .?"

laisen 4.Divisioonan JR 25 Piikkirykmentti - valtasi Juustjärven tienhaaran ennen kuin

koukkaamassa pohjoisen kautta
Semsjärven ympäri Mäntyselän
puolustaj ien selustaan.
Valli oli tiissä vaiheessa alistettu vasta perustetulle 37.Divi-

sioonalle. Hän ajoi kiireesti
Kumsaan divisioonan esikun-

Valli rykmentteineen ehti vetäytyä. JR 126 joutui irtautumaan
sekavissa olosuhteissa osin met-

taan kertomaan hälyttävistä tiedoistaan.

sien kautta, kiirsi tappioita ja

sioonan komentaja.

menetti kalustoa.

tetään vain johtaa harhaan!
Valli vankeineen oli kuitenkin
/issäoikeassa: 4.D:n JR 26
oli koukkauksesrykmentti

Seuraava puolustusasema oli
Mäntyselässä.
Rykmentti sai puheliaan suo

malaisen vangin, joka kertoi
4.Divisioonan joukkojen olevan

-

Provokaatiota! sanoi divi-

saan

jo

-

-

Meitä yri-

-

lähellä tavoitettaan
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Kumsaa. Myös rintamassa tais-

teltiin lujasti.

Valli veti veisistölinjan takana sillanpääasemassa olleen pataljoonansa taalse

ja

sai siitä

jälleen divisioonan komentajan
haukkumiset. Ässä katkaisi rykmentin vetäytymistien ja valtasi
yllättäen Kumsan 27.10.

JR

126

oli taas motissa!

Se selvisi jälleen, mutta raskain tappioin. Epätoivoisesti yksinään taistellut rykmentti alkoi
olla lopussa. Sen tähteet vetäy-

tyivät Karhumäen

lähipuolus-

tukseen.

MÄNTYSELÄN PtrI
OLLA KARHUMÄEN
LUKKO
Mäntyselän ja Kumsan menetyksen jälkeen olivat Karhumäen puolustajat todellisissa
vaikeulsissa. Karhumäen Operatiivisen Ryhmän komentaja
kenraalimajuri M. S. Knjazev ei

enää hallinnut tilannetta. Vastoinkiiymisistä syytettiin tietenkin joukkoosastoja ja erityisesti
näiden komentajia.
JR 126:n lähteet taistelivat
Kumsan menetyksen jälkeen
T§obinan ja Kontiovaaran väli
maastossa. Vallin esikuntaan kituvalle nuotiolle - tuli vieras
poliittisesta hallinnosta, eversti,
korkea osastopäällikkö, ottamaan selvää monien epäonnistumisten syistä.
Valli oli sairas. Rykmentin
menetettyä muun muassa majoitusvälineensä komentajakin
joutui torkkumaan paljaalla
maalla. Hän yritti lääkitä kuumetta ja reumatismia vodkalla,
mutta selkäkipuun eivät tepsineet enempää vodka kuin sär§-

Poliittinen eversti haastetteli

Vallia pitkiiän. Myöhemmin
hän lähetti Vallille sähkeen:
"Kerroin isännälle kaiken. Isän-

jäi tyytyväiseksi.

kokoontunoet.
Eturivisså vasemmalta
kotmantena Ville
Vainio, kuudentona i8

.eitsomänlenä Valler
ia OIga Valli
Kuva: Jaakko Rugojev

Måntyselån-Kumssn
hyökkäyksossä

lokakuun lopulla 194
hakkari ruomalainen
4, Oivisioona Vallan

rykmontin
lopullisesti

Valli oli alamaissa ja otti lisää

lääkkeetkään.

tzi

JR 126:n a3eyeliet oyat

"

"Isäntä" oli rintaman komentaja kenraali Frolov.

Knjazev ei kuitenkaan ollut
yhta tyytyvainen, vaan antoi

Vallin asian sotilasprokuraatto
riviraston - sotaoikeuslaitoksen
tutkittavaksi. Tirtkija määritti

ammun itse itseni jos tilanne

vodkaa.

Tulipa sitten komentopaikkaan etulinjan tuntumaan vaikeassa tilanteessa tärkeän tuntuinen majuri selustan esikunnasta

-

ja

sanoi:

Tehkääpä tilanneilmoitus!

- Rykmentti on taistelukyvytön! Sodat on sodittu! Sanokaa
niille niin! kiivastui Valli.
-

niin vaatii.
Esikuntamajuri häipyi.

Vallin JR 126 irrotettiin etulinjasta huollettavaksi ja täydennettäväksi. Valli itse oli niin
huonossa kunnossa, ettei saunan

jälkeen päässy,t aamulla omin

YLENNYS - JA
ALENNUS!
Suomalaisten pysäytettyä hyök-

käykensä rintama rauhoittui.
Valli käskettiin Knjazevin luo,
joka ilmoitti, että hänet määrä-

voimin pystyyn. Lääkäri määrä-

tään uuden

si hänet sairaalaan.

I

perustettavan

.Hiihtoprikaatin komentajaksi!
Valli matkusti selustaan ko

Kenraalimajuri Knjazev sa-

Karhumäen itäpuolella Valli

Kumsan menetyksen syyn:
"Huono yleinen sotatoimien

noo, että hän ampuu teidät, jos
tilanne ei korjaannu . . .
Painu helvettiin kenraalisi

miehineen joutui kuitenkin jälleen etulinjaan. Laguksen pans-

koamaan, varustamaan

johto."

sarivaunut murskasivat tilapäi-

uusin innoin.

kanssal karjaisi Valli.

-
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-

Minä

sen puolustuksen.

ja

kou-

luttamaan uutta joukkoaan

-

Uudenvuoden aattona Vallin

viisipataljoonainen siperialainen

Sinne on lähetetty apuvoimia-

hiihtoprikaati sai käs§n hyökkäylsestä Aänisen yli Povent-

kin...

lainkaan, mitä oli vastassa. Val-

Valli komensi jälleen prikaatia, jota ei kuitenkaan enää ollut
olemassa oli vain kaatuneita,
haavoittuneita ja hajanaisia ryhmiä Täpponiemessä ja Aänisen
jäällä. Paleltuneitakin oli paljon.

lin esikuntaan saapui asiaa selvittämään eversti /vazov ylijoh-

lähtöasemaan. Hän

san Täpponiemeen.

Tehtävä ei miellyttänyt koke-

nutta Vallia: piti hyökiitä aukean jäälakeuden yli tietämättä

don operaatioosastolta.
- Mitä siellä on vastassa?
syi Valli heti.

-

-

Valli kokosi joukon tähteet
yritti saada

sen

§-

Sitä ei nähtävästi tiedä ku-

kaan, sanoi Ivanov.

- En tiedä minäkään! sanoi
Valli painokkaasti. - Ja hyökiitii
pitäisi!

-

Etkö sitten usko tehtävän

-

Minulla ei ole oikeutta

onnistumiseen? kysyr esikuntamies tärkeilevästi.

jälleen taistelukuntoon radi-

kaalein toimenpitein - muun
muassa järjestiimällä miehille

ylimääräisen

vodkanjakelun.

Komentaja pani Vallin maksamaan juhlat palkastaan. Tämä
löi mukisematta pöyt?iän vaaditun summan, viisituhatta rup
laa.
Prikaati t?iydennettiin ja sai
kokonaan uuden nimen: 33.Eril-

us-

linen Hiihtoprikaati. Se toimi

koa eikii olla uskomatta, kun ei
ole perusteita. Minun pitåiä tietää edes jotakin vihollisesta en-

sittemmin Maaselän kannaksella pääasiallisesti tiedusteluteh-

nen kuin vien prikaatin tuleen...
Valli oli kovana.
Ivanov lähti kantelemaan esi-

tävissä sekii vastasissitoiminnassa. Täällä Vallin tapasivat muu-

tamat vangiksi joutuneet kauko
partiomiehemme.

Valli ylennettiin everstilsi ja

sai korkeita

miehelleen.

Valli sai kiis§n luowttaa
prikaatin toiselle miehelle!
Tämä suostui nöyrästi johtamaan siperialaiset suoraan surman suuhun Poventsan Täppo
niemeen, missä Lagulsen jääkäripataljoonat tuhosivat prikaatin lähes täydellisesti - asemiin jäi parisentuhatta kaatu-

nutta. Komentaja itse haavoit-

tui vaikeasti.

Murmanskin suunnalle

nan komentajan

Valli kiskettiin kiireisesti opera-

tiivisen ryhmän

esikuntaan.

Hän saapui komentajan luo hyvässä takatuupparissa.

-

Hiihtoprikaati ei ole palan-

nut tehtävästä eikä sotaneuvosto tiedä, mitä sille on tapahtunut, sanoi komentaja. - Mosko
vasta on soitettu monta kertaa
ja vaadittu tietoja prikaatin
kohtalosta . .

vaan kurkkuunsa.

- Toveri komentaja! Miksi
kerrotte minulle tätä kaikkea?
kuuluu?

-

-

apulaiseksi.

Mitä se minulle

Heidät pitää pelastaa sieltä,

sanoi komentaja hämillään.

-

. majoitus ja kahviaamiainen yllämainituissa hotelleissa
. lipun Saimaan risteilylle ajalla 1. 6.-18. 8. tai
o pore§lvyn uudessa lmatran Kylpylässä, tai
. kalastusluvan Vuokselle
Ja Salpaliniaan tutustumaan

Viime sotiemme linnoituslinja, josta Ruokolahdella on kunnostettu korsuja ja juoksuhautoja. Kuljetus järjestyy tarvittaessa
lmatralta.

Ryhmäretki historialliselle
reservikasarm ial ueel I e
Alue on ollut sotilaskäytössä

nimi oli 30.Erillinen Prikaati.
Valli hyökkiisi prikaateineen

panian harioituspaikka 1883-1901. Retkellä tutustutaan lisäksi
§nttilävalimoon, pitäjätupaan Rautjärvellä, sekä karjalainen
lounas.

Syväriltä Aunuksen kautta Salmiin ja Käsnäselän suuntaan.
Suomen rintamalta Valli joutui vielä divisioonan komentajan apulaiseksi Baltian rinta-

jo

vuodesta 1628 lähtien. V.
31 . reservikomp-

179f1809 venäläisen pataljoonan asuttama.

Hinta: 80 mk/henk. sisältäen
bussikuljetukset la opaspalvelun
tai 50 mUhenk. ryhmän omalla
bussilla sisältäen opaspalvelun

"Suomalaisdivisie

naan", Tl.Divisioonaan. Sen riveissä taisteli myös Vallin vanha rykmentti Kuolismaan päiviltä, JR 126.

Sodan jälkeenkin

"oman rykmentin"

JR

Vallin
126:n

aseveljet ovat pitäneet tiukasti
yhtä.
Kova soturi ja taitava komentaja ansaitsee aina toisten sotilaiden kunnioituksen ja arvon-

annon

-

taistelipa hän sitten

vaikka vastapuolella.

.

Valli koukkasi ämpäristä mukillisen vettä ja kaatoi sen kui-

hän sanoi.

divisio

lmatra, iloinen karjalaiskaupunki tarjoaa edullisen lomapäivän
majoituksineen joko lmatran Valtionhotellissa, lmatran Kylpylässä, Hotelli Martinassa tai Hotelli Vuoksenhovissa.
1 vrUhlö sisältää:

Kesällä 1944 hän komensi jälleen prikaatia; tällä kertaa sen

malle

rÄrÄnuuue

kunniamerkkejä.

Vuonna 1943 hänet heitettiin

lmatralla, hinta tlain 120 mk!

Tämä

kannattaisi pitää mielessä mc
lemmilla puolilla entisiä rintamia. Sodat on sodittu ja rakennetaan

rauhaa.

! t. n Kyllä, olen kiinnostunut
z.

tr

n p'fuåån iåitå varaamaan ajalla
henkilölle
tr lloisen Kesäpäivän lmatralta
tr Retken Salpalinjalle
tr Retken reservikasarmialueelle

----l
!

Päälähde: Jaakko Rugojevin artikkelit Punalippu- ja NeuvostoKarjala -lehdissä 198,1-85.

I
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Wipurin suoplu,
§ummass is
§uomenlahdella
Thisteltaessa Viipurin edustalla oli
vihollinen käyttänyt hyväkseen
ankaran talven rakentamaa
jääpeitettä ja suunnannut suuria
joukkoja Suomenlahdelle.

Viipuriin kootut
suojeluskuntakomppanioiden tähteet
jouduttiin kiireesti heittämään
epätoivoiseen taisteluun
Suomenlahden saariin.
Annetut tehtävät eivät olleet
oikeassa suhteessa joukkojen
Iaatuun, mutta pojat taistelivat
sisulla ja nuoruuden innolla loppuun asti.
patruunat, ensiside, rautaisan-

SUMMASTA
SUOMENLAHDELLE
Lääketieteen lisensiaatti låri
Tuomela lähetti tätä artikkelia
varten kirjallisen selonteon tapahtumista toukokuussa 1983.
Hän kuoli saman woden joulu-

nos.

"Kun saawimme Summaan
puhtaine lumipukuinemme korsujen vanhat rintamasoturit sanoivat:

-

Voi poikaset! Olisitte pysy-

neet kotona, ei teistä kuitenkaan
mitään apua ole.

kuussa. Uuraan Merisuojelus-

Seuraavana päivänä lähdim-

kuntaan kuuluvana hän joutui
sen riveissä suorittamaan vartiointia ja muita suojeluskuntalaisille annettuja tehtäviä, kunnes hänet kutsuttiin vakinaiseen

me suorittamaan kaartaen vas-

palveluun Untolahden komppaniaan tammikuun lopulla. Tiro

mela joutui

II

Joukkueeseen,

johtajana vänrikki Salminen

Parin viikon kuluttua tuli
määräys hankkia varastolta täy-

dellinen taisteluvarustus, kovat
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taiskua. Huhutaan, etfä teimme

suunnistusvirheen. Emme jou-

tuneet taisteluun

venäläisten

kanssa.

Summasta palailimme hiihtäen Viipuriin. Siellä emme juu-

ri

ehtineet olla, sillä meidät

määrättiin välittömästi

Som-

Puna-armeiian hiihioioukkoiakin
esiintyi Viapurinlahdella

0

miloo§r

n

pu@Ll

OG
w-7P

.

0

hcimil@sfrkEm

""{'

vähäinen vartiomiehistö.

Lähdimme hiihtiien Virolah-

Konekaväåri on aaatu aaemaån

delle, matkaa oli ainakin 50 km.
Saavuttuamme rannikolle, mis-

Yiipurinlahden taisteluatueella

sä väestöä evakuoitiin, majoituimme taloihin levählämään.
Aamulla hiihdimme Pitkiipaateen

ja sieltä jatkoimme aurin-

koisessa talvisäåissä

kohti Kius-

keria, joka häämötti kaukana
edessämme.

TUonne asemaanl

Meillä oli mukana yksi hevo
nen rekineen, jossa oli konekivääri.

Ei ollut mitään onnistumisen
mahdollisuutta. Olimme kuin
tarjottimella. Kun olimme puo
livälissä Kiuskeriin tuli venäläinen lentokone, joka kierteli ympärillämme. Avasimme tulen

kiväärein ja konekiväärillä tuloksetta. Lentokone lähti takaisin.

Päällystömme piti neuvottelun ja me käännyimme takaisin.

Miehitimme Pitkäpaaden saaristoon kuuluvan aution Ilmarinen-nimisen saaren ja olimme
siellä kolmatta viikkoa eli sodan
loppuun. Asuimme havumajois-

sa, suoritimqre tähystystä ja
vartiointia. Oisin partioimme
laajalla alueella. Kuuluimme

meelle. Aseman tienoisiin, Viipuriin johtavan tien molemmin
puolin oli rakennettu hyökkåiys-

sällä olleet ammukset paukkui-

yönä venäläinen partio tuhosi

vaunuesteitä ja vedetty piikkilankaestettä. Majoituimme niitten lähellä oleviin taloihinja tutustuimme tuleviin puolustus-

vat.
Venäläistä jalkaväkeä saapui
vähitellen lisää ja he s).tlttivät
suuria nuotioita hieman kauemmaki lämmitellen niiden luona
meluten koko yön. Olimme ase-

erään naapuriyksikkömme ko
mentopaikan, koska siellä vartiointi oli huonosti järjestetty.
Muutamien päivien kuluttua
kuulimme takanamme ruotsin-

asemiimme parannellen niitä.

missa hieman korkeammalla

Olimme jatkuvasti valmiina
vastaanottamaan vihollisen.

olevissa poteroissamme. Silloin

Omia joukkoja perääntyi jatkuvasti Viipuriin päin. Kun tulijat
näyttivät loppuneen asetimme
valmiit pst-kivet paikoilleen
mytis tielle. Suljimme piikkilankaesteen ja miinoitimme tie-

mittelijän. Joitakin laukauksia

tällöin ammuimme jonkun läm-

tuleen.

ampuivat myös venäläiset.
Aamun valjettua alkoivat
varsinaiset taistelut. Muistan,
eträ kun pikakiväärimme ampui
tavallista pitemmän sarjan, tuli
heti erittäin ankara tulitus pkpesäkkeeseen. Näin haavoittui
pk-ampujamme pahoin.
Täistelut kiihtyivat jatkuvasti. Oli myös partiotoiminta vil-

Koko yön vaunu paloi ja sen s!

kasta. Kerrotaan, että eräänä

alueen seudun edessämme.

Kohta sen jälkeen tulikin pari
venäläistä hyökkiiysvaunua ko
valla kolinalla ja ainakin toinen

ajoi miinaan

ja syttyi

kielistä puhetta ja eräs ruotsin-

kielinen yksikkö miehitti asemamme. Lähdimme Viipuriin.
Neitsytniemen kasarmilla kohtasi meitä surkea nä§: koko rakennuksessa ikkunat säpäleinä,

§lmillään. Jatkoimme matkaa

ja

majoituimme jonnekin Vahvialan seudulle.
Sitten meidät määrättiin valtaamaan Kiuskeria takaisin. Tämä saari sijaitsee Virolahden
Pitkäpaadesta 12 km etelään.
Venäläiset olivat tulleet Suo
menlahden yli Suursaaren kautta vallaten saaren, jossa oli vain

täällä laivastoon eli Osastola/toseen"
Pataljoona Aaltosen sotapäiväkirjassa kerrotaan Kiuskerin
valtausyrityksestä lähes samoin
sanoin kuin Tuomelakin. Pataljoona Aaltosen toimin yritettiin
myöhemmin vallata samaa saariryhmää. Laivaston väki eteni
ammuskeluetziisyydelle, mistii
aiheutui tappioita, mutta Kiuskeri jäi valtaamatta.

KOMPPANIA

SA!OMAA
VIIPURINLAHDELLA
Viimeinen kirjallisuuteen tallen-

tunut ja rintamaan joutunut
Viipurin Sk-piirin yksikl,rö oli
Komppania Salomaa päällikkönsä luutnantti Soini Salo
maan mlkaan.
Komppania - kai viimeisenä

viipurilaisyksikkönä

-

saapui

Summan lohkolle ja joutui

tuo

+
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pommituksen.

Varsinaisesti
taistelutehtävään komppania

kaupunkia kohti pyrkivä vihollinen tunki. Hyökkiiävien into
näytti kohdistuvan voimak-

osallistui Ylä-Sommeella kent-

kaimmin saariryhmän

reeltaan kokemaan rajun ilma-

täarmeijan Väliasemaan vetäytymisen yhteydessä. Tällöin kosketus viholliseen syntyi yöllä,
jolloin Salomaan miehet olivat
ensi kertaa silmäkkäin etulinjan
sodan kanssa. Nuorten miesten
kunto ja itseluottamus kohosivat monta pykälää heidän onnistuessa torjumaan hyökkiiyksen ja est'ämään vihollisten ai

keet läpäistä

eteläisimmän, kallioisimman ja kivik-

koisimman saaren, Mallatsaa-

nut kahdella joukkueen johta-

keytynyt riijähtiivä luoti ruh-

NOKIKKAIN
VIHOLLISEN KANSSA

joen jalan miltei poikki. Verta
vuoti runsaasti. Niin kuoli kentälle luutnantti Soini Salomaa.
Täisteluketjut jäivät toistai-

Hädin linjasta päässeen komP

ren valtaukseen. Salomaan kolmen joukkueen piiäosan piti pitää saari omistuksessaan. Yksi
joukkue oli nimitt?iin määrätty
tehtävään mantereelle eikii sitii

jälleen kuulutettiin hälYtYstii:
Uuraan länsipuolen Suonion-

sen koommin

saaressa

komppaniassa

panian miehet ennättivät tuskin

oikaista selkänsä lepoon, kun
oli vihollinen saanut ja-

lansijaa. Sisäänmurto! Siellä

nähty.

Valkenevassa aamussa näh-

vallitsi varsin sekava tilanne.

Iltamyöhällä astuivat komP

varmistuslinja.
Kestetty tulikaste lahjoitti kullekin nuorelle syvän tunnon siitä, että hekin - poikaset - ovat
lunastaneet iselleen oikeuden
tuntea olevansa vanhojen kanssa tasaveroisia taistelijoita.

tiin vihollismiesten päivä toisensa jälkeen uskollisesti ryhmitty-

panian miehet Suonionsaaren

vän hyökkräyslä varten Lihaniemeen, parisen kilometriä Mallatsaaresta etelään. Siinäpä olisi

kamaralle

vää tietä, jota risteävän huolto

ollut tykistölle maalia, mutta

tien kohdalla sanottiin oppaan

suomalaiset eivät voineet muuta

Helmikuun 18. päivän

kuin katsella vihollisten aloit-

olevan. Puolen yön jälkeen saavuttiin ristille, mutta oppaista ei

aa-

kastelu osoitti, että reiteen oli is-

jalla.

ja

lähtivät

ohjeen
mukaan kulkemaan etelään vie-

seki

nokikkain. Thtkittaessa
päivänvalossa asemien kukkulamaastoa havaittiin alueella
kenttäkaapeleita. Niitii seurat-

tavattiin lankojen päiissä
keski-ikäinen suomalainen luutnantti kahden lähettinsä kanssa,
jokainen väsymyksestii puolitaessa

pökkertissä.

Harvio arvioi olevansa Suo
nionsaaren lohkon komppanian
komentopaikalla. Selvisi sekin,
että Salomaa miehineen oli kulkenut harvan oman miehityksen
siwitse suoraan vihollisen syliin.
komentoonsa
Luutnantti

otti

mulla armeijakunta käski rintamalla vielä olevien Sk-piirin yk-

sikköjen palauttamisen Viipuriin.
Sanomassa nimelään Komp
paniat Timonen, Reponen ja
Salomaa sekä konekivääriosasto

ja Komppania Untolahti.

T?imä

onkin ainoa tavattu asiakirja-

merkintä, jossa

Salomaan
komppania mainitaan nimeltii.
Helmikuun 23. päivän aamuna armeijakunta kiiski piiriä lä-

heuiimään joukkoja Majapohjaan

ja Kilpisaarelle. Vihollinen

oli

tunkeutunut Lihaniemeen.

Myös jäätä pitkin eteni vihollis-

voimia puolustajien selustaan.
Väliaseman kohtalo kypsyi.
Helmikuun 27. päivänä Kannaksen Armeijan Esikunnan oli

pakko antaa kiis§nsä vetäytymisestä taka-asemaan.

Vasta näihin aikoihin alkoi
suomalaisille selvirä koko laajuudessaan Viipurinlahden merkitys vihollisen. uutena hyökkäyssuuntana. Ohquistin kerto
man mukaan vielä Väliaseman
taisteluiden aikana Airo kielt?iyuskomasta mahdolliseksi

tyi

suurta jään poikki tapahtuvaa
hyökkäystä. Nyt taka-asemaan

taessa marssin ulointa kallie
saarta kohti. Sinne päiistyä olisi
tie Viipuriin ollut selvä.
Mutta tylysti kohtelivat Salo
maan miehet rantautumaan

yrittiiviä

puna-armeijalaisia:

ollut tietoakaan.

Vähäunisten

taisteluvuorokausien painamana komppanian väki oli väsähtänyttäja näytti nukahtavan lähes
seisaalleen.

Komppania

lähti

eteenpäin

Lyijyä vain silmille! Hyöktiiävien into valui jiähän ja heikii-

upseerit kärjessä. Varoen ja väliin kuulostellen laahusti joukko

läinen tykistö aloitti yhä uudelleen puolustajien moukaroinnin.
Uutena päivänä ryhtyivät jalka-

eteenpäin.

Päivä alkoi herätä. Maasto
ja vietti loivasti meno

saapuneen Salomaan komppanian tyngän.

ULOS

SAARROKSISf,AI
Pian alkoi selvitä, että saaren
puolustusjoukko oli joutumassa
saarroksiin. Tilanteen arviointi
johti siihen, että Salomaan mie-

aukeni

het lähtivät oma-aloitteisesti ve-

kuuluvien Viipurinlahden saa-

miehet jälleen hyökkäykseen,

suuntaan.

täytymään.

to

mutta aina sama tulos: saareen

likkia rarahti edestä vastaan
tiheää kivääritulta. Päällikkö

Vain ensimmäisenä lähtenyt
komppanian kolmannes pääsi
joten kuten saaresta. Vihollistuli

rien puolustuksessa alkoi olla

ei askeltakaan!

sihätä.

Tämän torjuntaan joutui Sa-

Ylä§ommeelta tultuaan

se

suoritti partiointi- ja varmistustehtäviä Viipurinlahdella. Mutta pian tuli käs§ ryhmittyä
kiinteään linjaan Kilpisaarille,
jonne Lihaniemeslä Viipurin
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Toki nuorten puolustajien ri-

vit vähä vähältä harvenivat ja

lomaan komppaniakin.

väsymyskin alkoi saada otte€nsa. Armeijakunnassa katsottiin,
ett2i oli syytii vaihtaa miehiä ankeissa kalliopohjaisissa asemissa. Muitten tappioiden lisäksi
Salomaan komppania oli huven-

voihkaisi ja tuupertui maahan.

Harvio komensi miehet

ase-

maan. Oman tulen suojassa yri-

yltyi rajuksi

-

Harvion johtama

tettiin

osa päätti palata takaisin odottamaan pimeän laskeutumista.

hatuksi Salomaan läheiseen painanteeseen. Haavoittuneen tar-

Sen turvissa oli päätetty murtautua saaresta.
Murtautumista valmisteltiin
siten, etlä haavoittuneet koottiin

eturinteeseen jääneitä
haavoittuneita saada suojaan.
Komentoryhmän väki sai raa-

Eteen ilmaantui aallonmurtaja.
He paransivat jälleen vauhtiaan

ja
4.*rs1.*.*,,i»ta

\4c@,*"

a

matalana juosten ylittivät

murtajan sillan.
Sitten aukeni eteen rannatto
malta vaikuttava lakeus.
Kulku oli raskasta, vaikka

* *,

lunta

oli vain pari§mmenrä

senttiä, sillä lumen alle oli muo
dostunut sohjukerros. Väsymys
otti kulkijat yhä kovempaan otteeseen. Parin sadan metrin vä-

lein oli pakko levähtiiä lumessa.
Päivännäkö alkoi jälleen sa-

läheiseen latoon. Komppaniaan

tiiydennyksenä liitetyistii

menkunnasta

§m-

nostomiehestä

muutamat olivat täysin apaatti-

sia

ja

§kenemättömiä lähte-

mään liikkeelle. Heille ja haavoittuneille kerättiin kasa näkkileipää sekii joitahn vaatekappaleita. Saareen jäivät saivat ohjeen sytyttaa heti toisten lähdettyä nuotiot ja ottaa yhteyden viholliseen päiistiikseen sotavankeina hoitoon.

Tuli pimeä ja lähdön hetki.

Nelikymmbnmiehinen
yritti sukeltautua jiiälle.

osasto

Monet yritykset päästä saaresta epäonnistuivat vihollisen
ampuessa silmittömiisti astumisen rapinaa

kohti. Aamun jo sa-

rastaessa matkamiehet tapasi-

vat vihdoin vartioimattoman
kohdan rannasta.

Lähdettiin kulkemaan erään
talvitien suuntaan. Pian koko
joukko oli nokikkain parin vihollisupseerin kanssa. Lähistön viholliset alkoivat tulittåa suomalaisia ja uusi piiällikkö kaatui

suulleen maahan hengettömänä.

Harvio otti johdon. Jäälakeudella noin 400 metrin piiiissä nä-

paikoilleen jåiätynyt proo
mu. Sinne kiiski Harvio kaikkien hajamuodcsa juosta. Alun

§i

toistakymmentii miest?i kokoon-

tuikin proomuun.

Pian havaittiin

arviolta
komppanian vihollisvoima tulemassa myös

prmmulle!

Itse hän lähti pyrkimään lau-

tatarhan

varastorakennusta
kohti. Vilkaistessaan taakseen
hän näki vain yhden miehen

seuraavan. Se

oli

kaartilainen

Triltelu iiiiitaköllå on päättynyt.
§uomalairel Yetäytwål LaatolGn

Riltila.ro.ta

13" 3. 1940

asusteet rupesivat jäätymään.
Eikä ollut vettä janoon, leipää

Ahonen, heiveröiseltä vaikuttava
mutta loputtoman sisukas nuo
rukainen. Molemmat pääsivät
rakennuksen suojaan.

sentään vähän.

Vilkaistessaan jäälle Harvio
näki proomun taakse jääneiden
juoksevan oikealle lähintii rantaa kohti.

tautuneena viimeiseen taistoon.
Mutta talvipa oli vankasti jäädytUinyt ovien alareunan liiklrumattomaksi. Mukavuuttaan jättivät nämäkin puuhamiehet te-

Komppania Salomaata ei
eniiä ollut.

konsa kesken.

SUOJELUS.
KUNTALAISET!
ANTAUTUKAAI
Joukkueen johtaja ja kaartilainen piiloutuivat valitsemansa
varaston taapeliin. Aseensa Harviolla espanjalainen pistooli

7,65 1a Ahosella lyhytpiippuinen ratsuväen kivääri sekä siviilimallinen pistooli 6,35 tove-

-

rukset asettivat varmistamatto
mina käden ulottuville. He olivat päättäneet myydä nahkansa
pakkotilanteessa kalliisti.
Pian saapuivat esijätkin iiärelle.
Suomeksi huutelivat:

-

Etsijät yrittivät availla varaston ovia. Yhden sellaisen kohdalla suomalaiset olivat valmis-

Suojeluskuntalaiset, tulkaa

ulos piilostanne! Me tiedämme,
että teitä on tiiällä kaksi. Antautukaa! Kaikki toiset, jotka juoksivat jiän yli, ovat vankeina.
Piiloutuneille selvisi karmea
totuus: vain he kaksi ovat jäljellä komppaniasta!

Idän puolella noin 300 metrin
piiiissä nä§i toinen saari, Esisaari, lautatapuleineen ja muutamine taloineen.
-Pyrkikiiii parin kolmen miehen ryhmissä Esisaareen ja piiloutukaa sinne odottamaan pimeän tuloa! kiiski Harvio suoje-

Oli työtii ja tuskaa pysyä hiljaa ja yskimättä, koska ulkona
tuntui astelevan kiertovartio

luskuntapoikiaan.

mies. Läpimärät jalkineet ja

- Saatana, lahtarit! Tulkaa
ulos! Kuolette sinne, poltamme
koko tarhan!

Etsijät alkoivat §ll2istyä.

Pättyi vihdoin senkin loputtomalta tuntuneen päivän näkö

illan

hämärään.

Toverukset

påiättivät lähteä liikkeelle.

Pilkkopimeään

veläneessä

varastossa ei ollut niin vain
helppoa liikkua. Ei ollut varaa
aiheuttaa risaustakaan. Usko
mattoman kärsivällisen ryömimisen jälkeen miehet päiisivät
vartiomiehen havaitsematta rakennuksen lattian alle. Sieltä jo
aukeni näköalaa jäälakeudelle,

jolla näytti risteilevän

hevos-

kuormastoja edestakaisin.

Viimein ulkonakin pimeni ja

liikenne huoltotiellä

lakkasi.
Kuukin, kuin pakenijoita suojellen, vetäytyi pilven lonkaan.
Vartiomieskin tuntui olevan
lenkkinsä kauimmassa kaarteessa.

Siina kiitamassä suomalaiset
päättivät ampaista liikkeelle kovaa juosten! Päästyään puo
lensadan metrin päähän he kuu-

livat peräänsä huudettavan.
- Mutkajuokua! hihkaisi
Harvio Ahoselle.

Pian sirahtelivat luodit korvissa. Pian laukaukset osoittau-

tuivat jo epätarkoiksi ja ylitse
ammutuiksi.
Kovana jatkunut juoksu pa-

kotti

hiljentämään

menoa.

rastaa. Etualalla näytti pitkä
niemi kurottautuvan merelle.
Sen länsipuolelle miehet päätti-

vät kiertää, vaikka se merkitsi
lisää tuskan askeleita. Vaikeuksia saattoi tuoda mukanaan täyteen valoon kirkastuva päiväkin.
Ellei pian pääse ihmisten ilmoille, olisi edessä kaiken kiirsityn
päätteeki väsymyksestä menehtymiskuolema.
Kaiken uhalla toverukset

suuntasivat niemen takaa ilmaantuvan saaren rantaa kohti.

jo maankuorta,
tavoittivat tossupolun.
Ei laukaustakaan ollut tullut
kohti.
Sitten ilmaantui näköön pari
Jalat polkivat

miestä tummissa mantteleissa.
Piippalakkia ei näillä näyttiinyt
olevan. Enää pari§mmentä
metriä tuleviin - ja Harvion silmä oli ottavinaan sinivalkoisen
kokardin lähestyvien päähineissä!

Oltiin omien luona!

PÄÄTTEEKSI

-

Ellei niillä olisi ollut niin tuhottoman paljon tykkejä, kranaatteja ja tankkeja, ei tappelu
olisi ollut mahdotonta, toteaa
Kalervo Reponen, yhden nuorukaiskomppanian päällikkö. - Vihollisen jalkaväestä olisi §llä
selvitty . . .
Isänmaan hädän hetkellä oli
pakko lähettiiä lähes kouluttamattomat nuorukaiset pahimpaan paikkaan - Summan helvettiin, sekaviin vet?iytymistais-

teluihin Väliasemassa ja Viipu-

rin

edustalla, Viipurinlahden
saariin, valtaamaan sulin kiisin
Kiuskeria. He selvisivät tehfävistään joten kuten palavan innostuksen ja nuoren fysiikan
joustavuuden ansiosta. Täppiot
olivat kuitenkin hirvittävän raskaat. Arvioimatta jää, millaisia
sielullisia vaurioita kukin sai
epätoivoisella

ristiretkellä. tr
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lanakkalan

Iatk

ANTTI NUMMINEN

Janakkalan miehistä kootun Raskas
Patteristo 24n sotaretki alkoi kesäkuussa
l94l Ttrrengista ja päättyi venäläisten
suurhyökkäyksen torjuntaan Nietjärvellä
kesällä 1944.
RASKAS PATTERISTO

24,

joka kuului hämäläiseen 5.Divi.
sioonaan, perustettiin Tirrengis
sa kesäkuussa 1941. Ensimmäinen patteri oli moottoroitu, koska sen tykkikalustona olivat 152

mm:n haupitsit. Toinen ja kolmas patteri olivat hevosvetoisia.
Näiden patterien tykkeinä olivat l2O mm:n kanuunat. Kesäl-

lä 1944 Patteriston tykit korvattiin - taistelutappioiden takia 76 mm:n

keillä.

ja

105 mm:n kenttiity-

Jatkosodan alussa majuri
Jorma lzimu toimi Patteriston
komentajana. Myöhemmin patteristoa johtivat majurit Jaakko

Laurikainen

ja Eirc

Tirronen
sekä kesän 1944 torjuntataiste-

luissa majuri Pekka Aruo ja
kapteeni Osmo lnalao. Komentajan oikeana kätenä, patteristoupseerina, olivat sodan eri vaiheissa luutnantti Åke Winqvist,
kapteenit Paavo Hirsso ja Osmo

Laakso sekä luutnantti Aaro
Keskivai. Patterien piiällikköi-

'q., t
i

rl-.f

nä toimivat Anders Kuusterci,
Kaarlo Kasuircn, Osmo Laakso,Aaro Keskivai, Erkki Enervi, Henry k;rmä jaÅke Huima-

lässä. Raskas Patteristo 24 tuki
armeijakunnan painopistesuun-

la.

luilla Korpiselän

Sotavalmiustarkastuksen jälkeen Patteristo kuormattiin juniin ja siirrettiin Mäntyharjulle.
Heinäkuun alussa Patteristo
siirrettiin Joensuun kautta
Hammaslahteen, mistä se ajoi

nassa S.Divisioonan rykmenttien hyökkiiylsiä tulivalmistc

ja Ristikankaan alueilla sekä osallistui vas.
tatykistötoimintaan ja häirintiitehtäviin. Korpiselässä jalkaväen hyökkäyksen pysäytti venäläisten bunkkerilinja, jonka
murtaminen päätettiin toteut-

tuliasemiin ÖtttiHan, silloisen

taa

itärajan tuntumaan.

Raskas Patteristo 24:n 152
mm:n haupitsilla.
Aamusumun hälvettyä aloitti
tykki ammunnan. Kahdellatois-

KORPISELÄN
HYÖKKÄYS

ta

Karjalan armeijan painopistesuunnassa kenraalimajuri Paa-

vo Tälvelan komentaman VI
Armeijakunnan läpimurtohyökkiiys alkoi 10.7.

suorasuuntausammunnalla,

l94l

Korpise-

täysmumalaukaulsella vaarallisimmat bunkkerit tuhoutui-

vat ja muiden bunkkerien miehistöt pakenivat. Siten tie oli auki Korpiselkiiän.
Heinäkuun puolivälissä Ras2, Palte?in 12U<17',-31

a3ema33a

Jandebajoella sykryllä
19r11

._.1;

§

Y'i

,}

fi.

7*P :

,*§

'&*

n

kas Patteristo 24 tuki nopeasti
etenevien eversti Laguksen

HYOKKÄYSVAIHE

joukkojen hyökldyksiä T§okin,
Kokkarin, Loimolan ja Jalovaa-

Korpiselkä 10.7.

ran valtaamiseksi. Kapteeni Osmo Laakson johdolla moottoroidun l.Patterin taistelujen tie
johti Osasto Jrirvisen mukana
Käsnäselän, Palalahden, Pultsoilan ja Suurimäen valtausten
kautta Tuulosjoelle. Sinne eteni
myös muu osa Patteristoa Sys§järven, Salmin ja Vitelen kii-

Uuksu 1J.7.
JJiNISJJmVI

0

vaiden taistelujen jälkeen. VI
Armeijakunnan hyökkiiys py-

säytettiin Thulosjoelle,

1'/z't

I,oirnola

Jalovaara

\
iysli
§r3n,.,,

missä

5

lEI

f
Koirinoja

ÄliN

ISJARVI

Käsnäselkä

\\

24 vastasi
rannan ja rantatien

Raskas Patteristo
Laatokan

10.7. - 18.9.1941

Salmi 18.7.

0

välisen alueen puolustuksen tu-

§\

kemisesta.
LAATOKKA

Tuulos
)q'7

TUULOKSEN
LÄHMURTO
Elokuussa Raskas Patteristo 24
sai käs§n siirtyä uusiin asemiin
Säntämään, missä se alistettiin
lT.Divisioonalle. Säntämässä
patteristo osallistui venäläisten

rajujen vastahyökkäysten torjuntaan, jotka usein pysähtyivät
jo lähtöasemaan tykistötulen
hajottaessa ryhmittymässä olevat joukot.
Syyskuun alussa tuli VI Armeijakunnan jatkaa hyökkiiystä
Syvärille. Tirulosjoella tuli murtaa puolustukseen ryhmittyneiden venäläisten asemat tykistön
ja heittimistön tulella.

,.\M
Nietiärvi
V
f---l

ll)4/.

Pääosa tykistöstä ryhmitet-

tiin tukemaan 5.Divisioonan

21,6, - 10.7.1944

V E T ÄYT Y]yI I S VA I HE

u,rt

lä-

pimurtohyökkäystä siten, että

10.7.

r.

:

I

", s. ?.

ÄAN ISJJ{RVI

liSlEI

Salmi 2.7.

tulivoitiin keskittää 600 metrin
levyiseen murtokohtaan. Tulivalmistelun lopussa murtokohtaan ammuttiin yhteensä 62
patteriston iskua, minkii jälkeen
jalkaväen ja panssarivaunuosas-

ton hyökkäys eteni

nopeasti,

koska vihollisen vastarinta oli
murrettu. Tie kohti Syväriä oli

Bufaj eva

auki.
Tuuloksen tulivalmistelun jälkeen Raskas Patteristo 24 alis-

tettuna lT.Divisioonalle osallis-

tui Säntämän valtaukseen johtaneisiin taisteluihin. Patteristo
tuki tulellaan Syvärin ylitystä
Osaslo Marttl'sel/e alistettuna,

mistä tämäkin patteri syksyllä
1942 siirtyi Shemenskiin. Patteriston esikunta puolestaan toimi

Podporozen kaupungin valtausta ja eteni Jandebajoelle, Syvärin eteläpuolelle. Myöhemmin
syksyllä 1. ja 3.Patteri siirtyivät

koko asemasodan ajan Podporo

tuliasemiin Bulajenaan,
menskiin
164

ja

She-

2.Patteri Kakoon,

zessa.

Hyökkäysvaiheessa patteris-

ton taistelutappiot olivat olleet

16 kaatunutta ja 55 haavoittunutta tykkimiestä.

ASEMASOTAA
SYVÄRILLÄ
Raskas Patteristo 24:n asemaso
dan aika oli taistelutapahtumiltaan hiljaista. Hiljaiselon katkaisi venäläisten yllättävä hyökkäystoiminta huhtikuussa I 942,
jolloin eräs venäläisosasto muun

muassa pysäytettiin tulella pat-

teriston tuliaseman

maastossa

Shemenskissä.

Lokakuussa 1943 venäläiset
räjäyttivät yllättäen "Teeri"-tukikohdan eteen miinakäy'tiivän,
jonka he olivat kaivaneet omasta tukikohdastaan. Syntyneen
kraaterin etureuna oli vain 20

koneiden hyökkiiysten kohteeksi. Kuin ihmeen kautta raskasliikkeinen patteristo selvisi suuremmitta tappioitta irtautumisvaiheesta, vaikka oman jalkaväen irtaannuttua liian aikaisin
se marssikin ilman siwstan suo

jaa. Vetiiytymisvaiheessa oli hyvinkin tavanomaista, että viimeisenä etenevä patteri joutui

suora-ammunnalla

pysäyttä-

mään päälletunkevan vihollisen
hyöl&iiykset.

Peticrirlo ma]tri y'l Syrörln Fodporozcn lohdlll. .yy.kuu..! l94l

metrin eEiisyydellä omista ase
mista. Siksi Jalkaväkirykmentti

6l:n

komentaja eventi Alpo

Maruisen johdolla päätettiin tuhota venäläisten tukikohta. Raskas Patteristo 24 osallistui yh-

dessä jalkaväen iskuryhmän
kanssa venäläisen tukikohdan
hävittiimiseen.

Asemasodan yksitoikkoisuuteen pyrittiin saam&m vaihtelua
koulutuksella, urheilukilpailuilla ja viihdytystoiminnalla. Kesä-

Patteristo 24.n pattereilla niin
tehokkaasti, että aluksi viholli
sen

yrityket

epäonnistuivat.

Iltapäivällä ylivoimaisen vi
hollisen onnistui saada pitiivä
sillanpää Syvärin pohjoisrannal-

le, Silloin patteristo alistettiin
lS.Prikaatille ja se sai kiis§n irtautua pohjoiseen.
Patteriston marssirivistö joutui Sekeen aukeilla maataistelu-

TUULOKSEN
MAIHINNOUSUN
TORJUNNASSA
Venäläisten merijalkaväkiprikaati nousi maihin 23.6. 1944
Tuulosjoen suun pohjoispuolel-

le. Raskas Patteristo 24:n l.
Patteri oli tuolloin juuri saapumassa Tuulokeen. Muut patterit olivat marssilla Pisin pohjois
puolella, missä niiden tuli rakentaa suon yli telatietii, jotta
tykkikalusto ei jäisi venäläisten

ritariksi
nimitetty kapteeni Osmo Laakso aloitti aikailematta 30 tykki-

seen Mannerheim-ristin

miehen kanssa vastaiskun vihollisen sivustaan, mutta hyöktäys

tyrehtyi lopulta vihollisen murskaavaan ylivoimaan. Seuraavana päivänä alkoi kolmen patal-

joonan keskitetty vastahyökkiiys, jonka tukemiseen my(»
Raskas Patteristo 24 osallistui

mahdollisuukien mukaan.
Vielä 25.6. patteriston ryhmitys oli hajanainen hankalien
olosuhteiden takia, sillä l.Iätte-

ri oli sillanpään

pohjoispuolella,

2.Patteri eteläpuolella ja 3.Patteri suoraan idåissä. Kaksi vuo
rokautta myöhemmin patteristo
oli jälleen koossa Vitelessä, missä se joutui luovuttamaan ras.
kaan tykkikaluston armeijakunnalle ja sai tilalle 76 mm:n kanuunat.

Tämän jälkeen patteristo
osallistui S.Divisioonalle ja
I

5.Prikaatille alistettuna raskai-

siin viivytystaisteluihin Laato
kan rantatien suunnassa aina U-

kiisiin.

Ensimmäisen portaan mai-

asemaan saakka.

hinnousun tapahduttua Tuulok-

N!ETJÄRVEN
SUURTAISTELUSSA

kuussa 1943 vietettiin Shemens-

,

'l

kin varuskunnan kirkon ja
"teatteritalon" vihkiäisiä. Etu-

Nietjärvellä patteristo alistettiin

linjan taakse rakennettu sotilas

nalle. Patteristo määrättiin divi-

10,7. 1944 jälleen S.Divisie

koti sai nimen "Kuumola".

sioonan vrsempaan tukiryh-

Asemasodan aikana alkoivat
myös vuorolomat. Kotiseutulähetystöt pitivät yhteyttii rintaman ja kotiseudun väli[ä.
Toukokuussa l9M Raskas

mään, jonka tehtävänä oli tukea
Jalkaväkirykmentti 2:n puolustusta Lemetin lohkolla.

Venäläisten

suurhyökkäys

puolustuksen murtamiseksi alkoi heinäkuun puolivälissä. Kolmen vuorokauden ajan patteris-

Fatteristo 24 siirtyi Sammatukseen rakentamaan taempia tuliasemia ja koulutustoimintaa

to

osallistui yötii päivää, voi-

mansa äärimmilleen

varten. Samalla patteristo alis
tettiin S.Divisioonalle, joka oli
puolustuksessa Syvärin rannalla, tntinapellon pohjoispuolella,
venäläisten tulevan suurhyök-

ponnis-

taen, suurtaisteluun, joka lopulta päättyi puolustajan torjuntavoittoon.
Patteriston tappioluvut vetiiytymisvaiheessa olivat 22 kaatunutta ja 92 haavoittunutta.

kiiyksen painopistesuunna$a.

Nietjärven taisteluja seurasi

asemasotavaihe, joka ptiättyi
aselepoon 4. 9. 1944. Kaksi viikkoa myöhemmin Raskas Patteristo 24 aloitti siirtymisen kohti
Moskovan rauhan rajaa.
Kotiuttamiseen päåistiin vasta
marraskuun puolivälin jälkeen,

SUURHYÖKKÄYKSEN
TORJUNNASSA
SEKEESSÄ
Armeijakenraali Meretskovin
johdolla Karjalan rintaman
hyöl*iiys alkoi 21.6. l9zt4 Sy-

jolloin tykkimiehet

värin yli. Tulivalmistelua seurasi ylimeno Ohtalin lohkolle. Sinne rantautunutta vihollista voitiin tulittaa muutaman muun

hteraanbn *ppeleenla*u Janakkalan aankarihaudalla

patteriston lisäksi mytis Raskas

Varmmalta Kalervo Ryypili, Eino Sounnon, Pekke Artto i8 O.mo Laakso

saapuivat

Turengin asemalle. Janakkalan
20. 5. 8ll.

patteriston yli 3,5 vuotta kestiinyt kunniakas sotaretki oli ohi.

tr
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Asemasodan rauhan rikkoivat
silloin tällöin iskuosastoluonteiset

taistelut joistakin tukikohdista.
Niitä tuettiin voimakkaalla tulella,
mistä syystä tappiot muodostuivat
usein raskaiksi.
Tällä kertaa suomalaiset pääsivät
niskan päälle.
UHTUAN suunnalla oli jo pir

lstuimme myöhään ulkona

ollut hiljaista. Erilliset partiokahakat olivat ainoita sotatapahtumia. Tirkikohta Hevosen-

valoisassa kesäyössä. Ihmettelimme, kun naapurikin oli vaiti,
vaikka se yleensä iltaisin ampui
häirintätulta.
Hiljaisuus tuntui jotenkin en-

kään

kengässäkin vallitsi tavanomainen asemasodan tunnelma.
Oli menossa toukokuu ihani-

ne kevätpäivineen. Vihollinen-

teelliseltä.

Kolmas sotakesä

oli

. Mitä se toisi tulles-

kin oli yleensä hiljaa - joskus se
vain ampui muutaman kanaatin Kenkään näin muistuttaen
JR 53:n I Pataljoonan pojille

sä . .
saan . .

olemassaolostaan.

maan.

Toukokuun 29. päivän ilta oli
kaunis ja lämmin. Luonto tuoksui keväälle, mielikin tuntui ke-

PIRU MERRASSA!

veältä.

166

edes-

.?

Kello lähenteli puoltayötä
painuessammc korsuun nukku-

Korsukunta heräsi samalla sekunnilla. Kaikki hyppäsivät la-

verilta kuin narusta nykäistyinä.

Kuunncltiin katseet vakavina.
Vilkaisin kelloa: tasan 06.00.
Kukaan ei hetkeen puhunut
mitään.

Nyt on piru merrassa. totesi
joku hiljaa.
Tuntui siltä. että taivas oli re-

vennyt meteli kuulosti enteilevän maailmanloppua. Kaikenkokoista ja näköistä kranaattia

tuli

taivaan täydeltä peittäen
Kengän jokaisen neliösenttimetrin ja vielä sen takamaastonkin.

Tänne komentokorsunkin nurkille eksyi jokunen tuli-isku.
- Selvä tapaus! sanoi joku. -

Ne tulee sieltä nyt. . .
Nopeasti puhelinl'hteys KenKaan:

Kampi pyörii
on poikki.

t1'h.1ää

-

tapsi

Tietysti!

Hälytys reservikomppanialle
selustan ykiköille. Il-

ja muille

moitus rykmentin komentajalle.
Vielä kerran yritys saada yhteys Kenkään. Ei onnistu. Siis
vain lähetti matkaan.

Sitten tilanne alkaa selvitä.
Kengästä tulee paikalle lähetin
tuoma ilmoitus:

"Ryssä murtautunut

ase-

miimme. Sen hallussa jo noin

200 metriä

taisteluhautaa.

Meillä on kaatuneita ja haavoittuneita."
Reservikomppania on jo matkalla vastaiskuun. Vihollinen
ampuu Kengän taalse sulkua
komppania läpi?

-

Oma tykistömme

ampuu

ankara taistelun melu: konekiväärit ampuvat pitkiä sarjoja,
konepistmlit kurnuttavat ja käsikranaatit mossahtelevat. Vihollisen karmea uraa-huuto ei

taukoavan hetkeksiSe hyökl,riiä pirun sinnik-

kiiästi..

.

ei anna periksi, toteaa

joku.

Mutta tukikohta

taistelee

mycls raivokkaasti.

Hyökkiiäjiä kaatuu riveittiiin

ylikenantti Palosen konekiväärin eteen.
- Etteks te perkeleet ollen-

kaantokene...

Mies mutisee itsekseen kiiäntäessdiin tappav aa suihkua.
Ruskeapukuisia riittää - niitä
tulee lisiiä - ja aina vain lisä.
On tiimä melkoinen sunnunKongån komppanaan

komontopaakk!

taipäivä!

Kengiistii tulee jälleen ilmoitus:

Luutnantit Au?. (va..) ia Hello
h.avoittuiYat molommal
Yallahyökkåyk os!å

Alemia ia koEuia Kengän alueella

miehiä syötet?iän tulihelvettiin
kummaltakin puolelta, yhä uudet aseet yhtyvät leikkiin.
Täppiot kasvavat.

"Ryssä levittiytynyt. Vain
pieni nurkka tukikohdasta hallussamme."
Ensimmäinen vastaiskuyritys
on lyöty takaisin - epäonnistunut. Vänrikki Ojanperri on kaatunut - ja monta muuta. LuutnantitAura ja Helle molemmat
haavoittuneet - samoin monet
muut.

''KENKÄ o]{ SAATAVA
TAKAISIN!''

"Hyökkäys jatkuu. ViholliLäpi tykistön pauhun kuuluu
tukikohdasta lähitaistelun melu.
Ei kuulu enä uraa-huutoa korva on joskus erottavinaan
meikiiläisten karjaizuja.
Vihollisen tykistö keskittiiä
taakse. Ilma suhisee kranaattikuuron tullessa, sitten riijähdyk-

Divisioonan esikunta tarttuu
taistelun kulkuun. Se lähettiiä
paikalle omia reservejään - ja
antaa samalla selvän kiis§n:
"Kenkä on vallattava takai
sin."

Verinen ja peräänantamaton
taistelu jatkuu. Eivät laula kevään linnut, ei tuoksu heräävä
luonto . .

Tulee hyviä uutisia:
nen väistyy."

.

päiiseekö

mytis taukoamatta. Kallioinen
Kenkä vapisee. Sieltii kuuluu

-

taa päiisyä kotiin . .

Täistelu kiihtyy. Yhä uusia

VASTAISKUUN

kaikilla putkillaan

JSpJle tulee jonossa haavoittuneita. Kuusi kaatunutta odot-

siä. Puita katkeilee, maa ryöp
pyiiä.

Jälleen uusi vonkuna

-

ja

taas.
Kengässä paukkuu

ja rätisee.
Jääkiirit tytxkentelevät eteenpäin hitaasti, mutta ammattitaidolla, varmasti ja påiättiiväisesti.

Alkaa viimeinen rynnäkkö
viimeistä vihollisen hallussa olevaa pesäkettä vastaan.

.

Mutta konekiväärit laulavat!
Savun, rotuulin ja revityn maan
tuoksu leijailee maanpinnassa

-

monesti ennenkin koettu sodan
haju.

Toinen vastaisku lähtee liikkeelle.
Se antaa toiveita. Pitkii pätkåi
taisteluhautaa on saatu takaisin.

Hautaa vyörytetiän jatkuvasti.
Jokainen metri vaatii kuitenkin
kalliita uhreja.
Sitten vastahyöldriiys pysähtyy. Fojat alkavat väsyä, rivit

KENKA VAI'Air{KSIlr
Nyt kuuluu jo selviisti jääkiirien rynnäkköhuuto.
Sitten tulee ilmoitus:

'"Tehtiivä suoritettu. Kenkä
on vapaa vihollisesta."

Ihmeellistä, suurenmoista
uskomatonta! He tekivät sen!

i

JÄLK ON

t,

PAHA

harvenevat.

Vihollinen sai maksaa yrityksensä todella katkerasti: taiste-

Jääkiirijoukkue saa kiiskyn
jatkaa hyökkiiystii.
"Vihollinen on lyötävä pois

sä lepiisi taistelun tauottua 350
kaatunutta. Tilaston mukaan on

asemista."

Piiättäväisen näköisenä jouk-

kue lähtee liikteelle rohkean
johtajansa vänrikki Toppolan
vetämänä. Tehtiivä on vaativa.
Vihollinen tietiiii tarkoin, mitii
on tulossa. Se osaa odottaa vas-

tahyökkäystii ja keskittyy torjuntaan.
Tykistön tuli tuntuu yhä vain
kiihtyvän. Sen raivo on helvetillistä.
Voiko tuolla enää kukaan olla
'hengissä . . .?

Lisää haavoittuneita virtaa
JSp:lle. Kaatuneita on

jo §m-

menen.

[,oistavia poikia kaik{ci! Yrit-

tävät tosissaan, tekevät kaiken
minkä voivat - rauha heidän
muistolleen. . .

"KENKÄ VAPAAKSII"
Täistelu jatkuu.
Kolmas vastaisku puree!

luhaudoissa

ja tukikohdan

edes-

haavoittuneita kolminkertainen
miiärä. Sotasaaliina saatiin
muun muassir kaksi kranaatinheitintä ja runsaasti kiisiaseita.
Vihollisen hyökkiiykseen oli
osallistunut kaksi erityisesti val-

mennettua pataljmnaa, joihin
kuului muun muassa kaksi ko
nepistoolikomppaniaa ja erilaisia tiedustelujoukkueita.

Omatkin tappiot olivat raskaat yhteensä 16 kaatunutta ja
54 haavoittunutta.

Täistelu muodosti kunniakkaan lehden JR 53:n I PataljoG
nan historiassa. Väliaikaisena
komentajana toimi sen aikana
kapteeni Pauli Simola.
Divisioonan komentaja ken-

raali Frans Ura Fagernr* kävi
vielä saman päivän iltana kiittiimiissä pataljoonaa ja jakamassa

kunniamerkkejä. Yipäälliktö
lähetti taistelun johdosta divisioonalle erityisen kiitospäiväkiiskyn.

tr
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TAUNO JOKIMAKI

rllul röwl
lähde
Sota on hävityksen ja tuhon
aluetta.
Harvoin päästään rakentamaan
jotakin hyödyllistä.
Keväällä 1942 tapahtui poikkeus:
onnistuimme pelastamaan aivan
etulinjan tuntumasta yli
kaksisataatuhatta litraa tuolloin
korvaamatonta polttoöljyä
talouselämän käyttöön.
KUUTIILAHTI on Syvärin
alajuoksulla, aivan lähellä Laatokkaa, noin viiden kilometrin
pituinen "umpisuoli". Joki on

kai aikoinaan etsinyt oikotietä
Laatokkaan, mutta pysähtynyt
vedon puutteessa hiekkakankaaseen.

Aivan sen niemen kiirjessä,
mikä muodostuu lahden erotessa Syväristä, sijaitsivat Kuuttilahden öljysäiliöt. Ne oli aika-

kulki täällä Syvärinjokea pitkin,
olivat säiliöt aivan etulinjassa.
Säiliöitii oli neljä kappaletta,
suuruudeltaan noin §mmenen
metrin korkuisia. Läpimitta oli
suunnilleen sama. Kierreportaita päiisi ylcis säiliön päälle. Ne
olivat kävelysillalla yhdistetyt
toisiinsa.

haloilla.

Pumppuasemasta ei meidän
tullessamme paikalle ollut jäljellä muuta kuin osa seiniä. Nekin hävisivät vähitellen rykmentin tarpeisiin kamiinoiden alustoiki ja jopa avotakoiksi.
Säiliölle ei johtanut minkäänlaista tielä. Ne oli rakennettu
kokonaan vesiteitse ja palvelemaan vain vesiliikennettä.

Rykmenttimme otti keväällä
1942 tämän lohkon rintamavas-

Säiliöt olivat suurin piirtein
ehjiä, lukuunottamatta muuta-

tuun sakalaisen 163.D:n jou-

mia kranaatinreikiä siellä täällä.
Naapuri ei nä).ttänlt olevan mi-

naan rakennettu palvelemaan
Syvärillä tapahtuvaa vilkasta
laivaliikennetträ

-

etupäässä kai

sotalaivaston tarpeita, sillä

jo

kialukset ja hinaajat kulkivat
vielä noina aikoina höyryllä ja

koilta. Muistona heist?i jäi
alueelle suuri hautausmaa, jossa
oli useita satoja ristejä.

tenkään innokas niitä särkemäänkään

-

arveli kai, että niitä

ehkä vielä tarvittaisiin tulevai-

öt-.rYl.t LÄHTEILLE
Joukkueemme, joka oli II/JR
4:n Neljännen komppanian nel-

jiis, sai osalleen juuri tuon öljysäiliötukikohdan. Kun rintama
168

suudessa.

Linjassa olo täällä tuntui ai-

van lastenleikiltä verrattuna

edellisen talven raskaisiin taisteluihin Suurlahdessa Maaselän
suunnalla. Kesän aikana raken-

,l.t*
J

ri
..q'

;:

simme uudet korsut. Metsä oli
soistunutta, joten korsut olivat
puoleksi maanpäällisiä.

Sakalaiset olivat

asune€t

edellisen talven matalissa, vain

metrin korkuisissa poteroissa.
Oli ihme, että he olivat selvinneet talven yli sellaisissa koloissa!

- Ei näy takuumies olevan

kirvesmies, tuumi Leinosen poika.

HARVINAINEN
SOTATOIMI
Syyskesällä kävi muutamia pie
neereja tutkimassa säiliöiden sisältöä. He avasivat §ljessä ole-

vat luukutja kurkistivat sisään.

Mittauket antoivat hyvän
tuloken: pohjalla olevan vesikerroksen päällä oli noin §m-

meneslä

säiliöiden suuruuden huomioon-

ottaen vastasi ainakin sadasta
sataanviiteen§mmeneen tonniin polttciiljyä, ns. teollisuusöljyä. Sitä ei voitu ottaa putkiston
kautta, koska ne johtivat rantaan. Tällöin olisi myös pohjalla
oleva vesi sekoittunut öljyyn. Se

oli siis kuorittava kuin

öjyräiliö!ä. Takana

nåkly p{rmppuhuoneen raunio ia
laituri rekä vaiemmrllo pa3tävå
tahti
Telrtiin kunnon

konul ukulairten

pot.roiden tilalle, kun "tekuumb.
ei oltut kirYosmb!"

kerma

maidon päältä ja pumpattava
luukun kautta tynnyreihin.
Parin päivän kuluttua kutsut-

tiin meidät

ryhmänjohtajat

joukkueenjohtajamme vänrikki
Kangaslahden korsulle. Hän
kertoi, että oli tullut kiisky ryhtyä kuljettamaan öljyä säiliöistä
Kuuttilahden toiselle puolelle.
- Haluatkos ryhtyä kuljetuspäälliköksi? §syi Kangaslahti
minulta. - Jos työ onnistuu hyvin, voisi kuljetusporukka ehkii
saada viikon ylimääräisen lo

man..
Hämäriorö

kahteen§mmeneen

senttiä paksu öljykerros, joka

.

Se ratkaisi asian!

- Mikiipåis siinä, vastasin. Käyhän se päinsä.
Hommaan tarvittaisiin vajaat
kymmenen vapaaehtoista, jotka
vapautettaisiin vartiopalveluk-

PAI,VETTIKORTTI

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 tilau ksesi veloituksetta (vastaan ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantaitai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
1

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

SOITTAMALLA

TII,AUSHINNAT

Tilaajapalve lu u m me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 120 670

Kotimaahan I 2 kk 149 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

sesta.

Palasin korsulle. Kun kerroin
luvatusta lomasta, ilmestyi va-

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

yli tarpeen. Valitsin
porukkaan kiisitykseni mukaan

paaehtoisia

tomerimmat miehet.

Kangaslahti selosti meille,
kuinka kuljetukset tapahtuisivat: pioneerit tulisivat jo huo

ja

PAI,VETIffiORTTI

D Osallistun

aloittaisivat öljyn

E

pumppauken. Se kiivisi päinsä
päiviisaikaankin, koska luukut

E

menna

olivat takapuolella ja näkösuo

jassa. Kuljetuksen täytyi sitävastoin tapahtua yöllä, sillä lai-

turi oli kokonaan vihollisen tähystyksen alla. Lisälsi oli soudettava ainakin parisataa metriä, ennen kuin Kuuttilahti alkoi
kaarlaa joen suuntaan ja päästiin rantapenkan ja metsän suo

jaan. Meidän olisi ensi töiksi
haettava pioneerien pumput ja
tyhjiä tynnyreitii toiselta puolelta lautalla, joka oli tuotu paikalle sitä varten.

Lautta oli tavallinen sillan levy, joka lepäsi kahden ponttoonin päällä. Siihen sopi tiismälleen kaksitoista tynnyriä. Tyhjiä
tynnyreitä saattoi ottaa kaksikin
kerrosta päällekkiiin. Soutamassa oli kuormasta riippuen joko
kaksitai neljä miestä.

!

D

E

Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunn u kset

/-

:

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

-

-

-

Etunimi

Puh.

Jakeluosoate
Postinumero

'198

-

-

Sukunimi

/-

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Uusi iakeluosoite
Postinumero

-/Postitoimipaikka
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Kuuden viikon kuluttua alkoivat pio.leerien pumput ryystiiä

'i
:

vettä. Oljysuoni alkoi tyrehtyä.
I

Oltiin

jo

lokakuun puolivälissä

ja alkoi olla pakkasöitii. Kuura
teki laiturit ja tynnyrit liukkaiksi, joten oli jo aikakin saada työ
päätökseen. Pumput ja letkut

kerättiin kokoon ja viimeiseksi
soutiv4t pioneerit lautalla kimp

sujensa kanssa taakse.
He kertoivat lähtiessään, että
heille oli luvattu viikko lomaa
urakasta. Kyllä he sen mielestämme olivat ansainneetkin:
kolmeen pekkaan he olivat käsi
pumpuilla pumpanneet muis-

tiinpanojeni mukaan 1256 tynnyriä öljyä säiliöistä. Se oli huo
mattavasti enemmän kuin alunperin luultiin.

Me olimme soutaneet öljyn
toiselle puolelle, josta kuorma-

Kuuttilahden pohiukassa oli
saksalaislen hautausmaa

auto vei sen edelleen taakse tuo
den tullessaan tyhjiä tynnyreitä.
Minne öljy vietiin, sitä emme
saaneet tietää.

Ponttoonilautta oli raska$outuinon
kulielusvåline

Homman pätyttyä menim-

me ilmoittautumaan komentG
paikalle kapteeni Tenholle, minä

- Herra kapteeni! Oljynkuljetusryhmä Jokimäki suorittanut
annetun tehtävän. Kuljetusten

SWäriltä
löytyi ...
SYVARIN LAUTTURIT

aikana ei erikoista.

Paukuttelin ilmoituksen oikein komeasti.
- Jaa - hyvä on, kiitos! nyökkäsi kapteeni. - Saatte mennä

muisena yönä oli väliin vaikeaa
löytää laituria toiselta rannalta.

sana.

Kauniilla ilmoilla ehdimme
tehdä kolme matkaa yössä,

meidät.

mutta tuulisella ja sateisella ilmalla urakka jäi kahteen. Joskus oli niin kova myrs§, ettem-

Olimme juuri irtautumassa
laiturista ja kiiäntymässä lahden suuntaan, kun pitkät konekiväärisarjat rävähtivät vasta-

me lähteneet ollenkaan liikkeel-

rannalta. Onneksi kävi niinkuin

le.

usein aikaisemminkin: luodit

Naapuri ei häirinnyt kuljetukiamme muuten kuin tavan-

menivät ylitse.

tykki ampuen nopeasti muuta-

mentiin oikeaan suuntaan.

mukaisella ammuskelulla, jota
vartiomiehet aina vaihdon aikaan pitivät tapanaan.
Ajan mittaan kävimme varo
mattomiksi. Halusimme päästä
alkamaan työt mahdollisimman
aikaisin päästäkemme pikemmin nukkumaan.
Eräänä iltana läksimme liikkeelle, vaikka oli vielä melkein
valoisaa. Laskeva aurinko oli
selkämme takana, joten ranta

Kirkkaalla ilmalla kaikki meni hyvin. mutta sateisena tai su-

oli meidän puolellamme varjossa. Vastaranta loisti vielä valoi

Näin käynnistyi öljysavotta.
Pioneerit pumppasivat päivän kuluessa tynnyrit täyteen ja

me vieritimme ne illan tullen
laiturille, josta ne sitten lastattiin ponttoonilautalle. Kun syys-

illat alkoivat pimetä yhä aikaisemmin. ei meidänkään tarvinnut odottaa kovin myöhäiseen.
Ensimmäisenä iltana olimme
tietysti hiukan jännittyneitä.
Odotimme. että tulisi aivan pimeä. sillä emme halunneet. että
vanja pääsisi heti selville meidän puuhistamme.
Kaikki meni hyvin.

Kuorma ui aika syvässä ja
matka jatkui hitaasti, vaikka ai
roissa oli neljä miestä.

Minä pidin perää. Keulassa
oli vielä mies tähystämässä, että
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ja sotamies Sahamies.

Sitten vihollinen huomasi

Sitten yhtyi leikkiin piiskaman laukauken - ohi!
Sousimme kaikin voimin aivan lähellä rantaa. Hetken kuluttua alkoi metsä antaa suojaa

ja

totesimme

päässeemme

asiasta kuin koira verdjästä.

Nähtävästi vihollinen ei ollut
selvillä mitä puuhasimme, koska se ei yrittänyt jatkossakaan

enempää häiritä. Pelkäsimme,
että jos se älyää meidän puuhamme, vanja järjestää keskityksen joka illaksi.

joukkueeseenne.
Sahamies pukkasi minua §lkeen ja supisi:
- Se loma - puhu siitä lomasta!
- Herra kapteeni, kun puhuttiin että saatais lomaa. . . kun
ne pioneeritkin. . . yritin vähän
epävarmasti.
Tenho keskeytti jutun heti

"raumangiälellään":
- En mnää mittän lomma ol
kellenkii luvan. See ol divisioq
nan hommi kaik. Jos nee ova lu-

van. . . En mnää voi laingan
simmotti lommi myönt. Menk
takassi ny vai . .

.

Mikäpäs siinä muukaan auttoi.

Mieli oli synkliä.
Kyl siinä päivä närree kier-

-

tää ennekö tää poika vapaaehto
seks ilmottautuu! uhosi Sahamies.

Sitten alkoivat vuorolomat
tr
kiertää ja asia unohtui.

Sotavangin kohtalo
on aina ankea.

Muita paremmassa
asemassa olivat

luottovangit, jotka
asemasodan
vuosina pääsivät

maalaistaloihin
työhön.
Ennakkoluulottomimmin kai
vankeihin

suhtautuivat lapset.
SOTAVANKEJA oli kaksi,

raunioille nousi aika vauhdilla
uusi pytinki vastasahatuista pih-

leikki meidän kahden

Nikolai oli vanhempi - isoko
koinen, mustatukkainen, tum-

kalle tuoksuvista laudoista.

hikkoisella pihamaalla navetan

masilmäinen. Oikea kasakka.
Vasili oli vaalea hento nuoru-

vät

kainen, vilkas ja hoikla. Otsalle
helposti valahtavan vaalean

Tuo oli melkoinen kumma kahdelle pojankoltiaiselle, eteläisestä Hämeestä sodan runtele-

Nikolai ja

Vasili.

hiustupsun alta vilkkui iloinen
sininen silmäpari.

Elettiin jatkosodan aikaa,
asemasotavaihetta. Karjalaiset
olivat saaneet luvan palata takaisin valloitetuille kotiseuduil-

Siellä ne sahailivat, höyläsi-

ja veistelivät ne sotavangitkin, ahkerasti veistelivätkin.

maan Karjalaan

kesälomaa

viettämään tulleille.
Ensin ne tuntuivat vähän pelottavilta - vihollisilta. Niillä oli

pikku

"t§uhnan" kanssa hippaa ruo
Nikolai hymyili harvoin. Topi

kertoi, että naapurimaan miehellä oli perhe Leningradissa,
vaimo ja kaksi pientii poikaa.

piirittivät

kaupunkia ja kasakka oli huolissaan
omaistensa kohtalosta.
Tuo totisuus miehessä pani
vähän arkailemaan.
Ei sen kanssa voinut leikkiä

Saksalaiset

päällään venäläiset sotilaspuwtkin. Puseron selkään oli maalat-

Ädin piktuserkku Topi oli
nostellut talvisodasta pelastu-

tu iso V-kirjain, "V"
"vanki".

taake, pistää etusormi niskaan

neet vähät huonekalunsa, vaatenyyttinsä ja isä- sekii äitivanhan
Hämeessä junaan ja ajaa köryytellyt Valkjärven asemalle. Hän
oli ostanut hevosen, ajokaluja ja

Vasiliin tottui ensin. Hän puhui aika hyvin suomeakin ja op
pi nopeasti lisää uusia sanoja.
Poika oli kotoisin Itä-Karjalasta. Hän jutteli hauskasti kummallisella suomenkielelliiän ja

ja

rakennustarpeita. Foltetun talon

mutta baYinuuni

raunioiden ympärillä.

leen.

niinkuin

Kota ota poltettu,
toimi Yaelä

-

Vot mie oonki siun vankiis,

Pikku-T§uhna! Pie sie miust
hywää huolt! Kassoha sie - mie
oonki tällane laulajapoika!
Ja niin suikkalakki lennähti
nurmikolle ja poika tanssi sen
ympärillä rentoa ripaskaa. Venäjänkielinen laulu kajahti iloisesti suomalaisen uudistalon Pihamaalla.

niinkuin Vasilin, hiippailla hiljaa kirvestä heiluttavan miehen
komentaa:
Ruki verh!

-

MUSIIKKI EI TUNNE
RAJOJA
Eräänä lämpimän tuulen ilta-

Silloin Vasili aina remahti

päivänä. töiden päätyttyä, sattui

nauruun, nosti kuuliaisesti käja myönteli iloisesti nau-

merkillistä.
Oli syöty tukeva ateria, läskisoosia ja perunaa. Oli istuttu

tensä
raen:
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raakalaudasta

kokoonlyödyn
ison pöydän ympärillä koko talon väki, vangitkin. Nyt makail-

tiin pehmeällä pihanurmikolla
ja odoteltiin sotilasta. vartijaa,
jonka piti tulla hakemaan sotavangit yöki vankileiriin muutarna.n kilometrin päähän.
Akkiä alkoi kuulua laulu. surumielinen hyräily, josta vähitellen erottui venäjänkielisiä sanoja. Se voimistui, kasvoi. Ääni
tuli komeana bassona, kuin radiosta.

Tuijotimme ihmetellen. Ei
radiossa tuollaisia soiteltu.
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Pikkuveli tönäisi olkapäähän
ja osoitti silmät pyöreinä likai-

lun. Hän seisoi nyt

hievahtamatta, vähän ällistyneenä kuun-

Vangil veistelivät ahkerasti talon
töisså

sella etusormellaan.

nellen. Pitkä rotanhäntäpistin
sojotti kiväärissä korkealle pään

t Pikkupoiilla riitti puuhaa

Nikolai lauloi!

Topi istui hiljaa totinen hymyily suupielessään. Hän oli
kuullut tuon ennenkin. Sanoja

ei voinut ymmärtää, mutta jc
tain hyvin surullista ja kaunista
ne olivat

-

niin surullista, että

nousi pala pikkupojan kurkkuun

ja

silmänurkat tahtoivat
kostua. Piti kääntää pää poispäin ja salaa pyyhkiä ruskeaan
kämmenselkään.

Vartija oli tullut, kuullut lau-

yläpuolelle.

Nikolai lauloi maaten selällään pitkin pituuttaan, monta
säkeistöä. Sitten ääni taas hiljaa

kolaikin

heikkeni, sammui kuin nyyhky-

kauniisti.

kun se laulaa

nun

tykeen.

Pikkuveli ihmetteli illalla
luoteessa saunan ylisillä:

-

Mitä varten sillä vartijalla

VASILI OSASI
Lehmät piti hakea laitumelta,

oli pistin

pyssyssä? Ei kai se
vaan pistä sillä Nikolaita ja Va-

kilometrin päästä. Samalla piti
hevonen viedä yöksi metsänii-

silial Ne kun on niin kivoja! Ni-

tylle.

Vasili, iloinen ja näppärä
veikko, pantiin useimmiten
matkaan - ja pojat "vartijoik-

jän poika keksi keinon: möräh-

Ajettiin isopyöräisillä rattail-

nyt, vaan alkoi kiireen vilkkaa

la, kolisteltiin pitkin kivistii met-

painella häntii pystyssä lehmän-

teli

lin" liepeistä - ettei olisi pudottu keikkuvilta kiirryiltii. Vasili
jalat vähän haamyötiiili joustavasti

ja heiluttaa mäiski

Tuota nä§ä ei sonni kestä-

si"!

sätietä. Me pojat pitelimme
kiinni pitkiin venäläisen "sinel-

vastaan

manttelinsa liepeitä.

kantturoitten perään. Ja
suusta.

l(AtlllltAIIm

KIVAT VANJAT
Vasili

oli kova poika

urheile-

Akkiä raudoitettu pyörä pau-

maan. Kiiytiin joskus leirin ai-

dan takana katsomassa, kun
hän hyppiisi pituutta ja juoksi

niskoin rattaiden pohjalle.
Vasili nauroi. Sitten hän kuitenkin meni aivan totiseksi ja

§svi:

-

huolestuneen

näköinen. Otsalla oli syvät kurtut hänen tutkiessaan, oliko pik-

kukavereilla kaikki luut oikeilla
paikoillaan. Todettuaan, ett?i oli

selvitty vain parilla

pienellä

kuhmulla, Vasili alkoi helpottuneena rallatella. Kun me pojat
ilmeisesti vieläkin olimme peläs-

tyneen näköisiä, hän alkoi pyG
rähdellä merkillistii tanssia metsätiellä - pitkiin manttelin helmat hulmusivat korkealla. Meil-

le kelpasi nauru ja

säikiihdys

unohtui.
Hevonen oli riisuttu valjaista,

saanut hyväilevän läimäyken
lautasilleen

ja

laukannut laitu-

melle.

Lehmät olivat viisaina eläimi-

nä jo valmiina odottamassa mistä kummasta lienevät ajan
tienneetkin.

Kerättiin koko komea joukko: vanki-Vasili, kaksi pojannthsiä, neljä lehmää ja sonnivasikka, lähdettiin kiivellä vemppai-

liset kalsarit, joiden lahkeet oli
katkaistu polven yläpuolelta.
Nikolaikin nä§i joskus työn-

Sonnivasikka

oli

itsepäinen,

pysähteli ja jurritti paikoillaan.
Se tuhisi sieraimiinsa ja katsoa
muljotteli takana tuleviin.
Meitii poikasia vähän pelotti

tuo tuhina ja muljottelu. Kuo
paisi pirulainen sorkallaan tietäkin - niin että hiekka pt lähti! Ja

painoi påiänsä alas kuin

pus-

keakseen.

Mutta ei hätiiä! Iloinen venä-

mk/3-5 kpl).

o
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taat sie oikei vaa vääri.
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Nikolaikin hymyili ja keikut-

teli pikku

miestä polvellaan.

EEE:ä

Heittelipä korkealle ilmaan ja
otti kiinni vahvoin kiisin. Meni
kuitenkin äkkiä totiseksi, laski
pojan hellävaroen pihalle. Kiivesiwmmalle, nojaili saunan

li

ja

kuin seik*ailukirjojen

naapurin miestä kuin vartijat

17,50

LEIKKMTASTA. POSTITA HETI. LEIKI(MTÄSTA. POSTITA HETI.

EJ
tu*
(/)

seinään

ikään.

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt§ä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/1 kpl, 10 mk/2 kpl,

- lda sie oo milläskiiåi! Jos sie
et tiiä jottai, ni puhu opettajalleis venättä, jota mie oon opettant siul! Sillo håiä ei tiiä, vas-

haista, Vasili kiidet laihoilla
taskuissa, pojat kahden puolen

tekevää

suurta kiveä. Ja pitkiille työnsikin. Vahva se oli kuin härkii.
Vartija kuului kerran selittävän kaverilleen:
- Jaksaavat nuo kaksi kaveria hyppiä ja paiskoa kiviä vapaa-aikanaan! Saavat kuulemma siellä duunipaikassaan parempaa sapuskaa kuin me vartijat tiiällä.
Syyskuu ja koulu lähenivät
uhkaavasti. Piklruveli oli menossa ensimmäiselle luokalle ja jännitti kamalasti.
Vasili lohdutteli:

semaan mutkittelevaa tiepahartioilla riippuvan pitkiin takin

sl[urililir

jaloissaan Topin antamat raidal-

tävän kuulan virkaa

Koskiks poikii?

Hän oli kovin

lehden

taas

kahti puuhun kapealla kulkuväylällä. Kaikki lensivät nurin-

ffi

helähti iloinen nauru kolmesta

seisoi tukevasti

rallaan ja
kiirryjen liikkeitä - kuin olisi ko
ti§.län raitilla ohjaksia pidellyt.

l(ansataisteli-

katsoi liikkumatta

intiaani
hämärtyvälle kaakon taivaal-

Ie...

Koulun alettua matkattiin
kotiin ja Karjala jäi.
Lokakuun alussa

tuli äidille

kirje. Sen sisältii putosi äidin
pikkuserkun Topin ottama valo
kuva. Siinä istuivat Vasili ja Nikolai perunapellolla laatikoiden
päällä ja hymyilivät leveiisti Nikolaikin. Kuvan taalse oli

Vasili kirjoittanut tolppakirjai-

: TIIAI'SKORIITI

' w0s[GRtAl$t{slfi

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

Sukunimi

ETJilMI

osorte

Puh.

Postinumoro

Pcrfldmipaikka

min:

- TERVEISIÄ PIKKU

rSunNtI-lr.

tr

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. ninn"t

I 30.6.1985saakka.

o*t ,oi,n""""

I
I
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OLIN talvisodan

alkaessa kuu-

sivuotias. Muistan, kuinka isä
sai kutsun reserviin. liiti itki.
Sitten isä pakkasi reppunsa

ja lähti.

Me lapset emme ymmärtäneet koko asiaa - miksi isän piti
lähteä? Mitä oli sota?

Sen ymmärsimme, että asia

Lapsen muistiin jäävät pysyvästi vain
voimäkkaasti koetut tapahtumat. Sotaan
liittyvät järkytykset eivät unohdu. Jääkö
vaikeasti haavoittunut isä eloon - se
kysymys valtitsi polttavana koko perheen
elämää.

oli kovin tärkeä. Aikaihmiset
kuuntelivat radion uutisia hiiskumattoman hiljaisuuden valli-

hauskaa

-

oli

kavan näköisenä luoksemme ja
ojensi äidille kirjeen.
Näin, että se oli ruskea, päällä jokin leima.
Se oli SE KIRJE!

ta. Päivät pitkät kuluivat leik-

Äidin

kien merkeissä. Yritimme joskus kuunnella aikuisten puhei

kadessä

ollut mairc

kannu putosi laiturille. Ään.en
itkien hän juoksi kuusiaidan alle. Mcnin perässä.
Pelkäsin hirveästi. Ajattelin,
että ihminen voi vaikka kuolla,
kun itkee noin kauheasti.
Vihdoin äiti nousi istumaan
ja luki kirjeen uudelleen. Huo
masin hänen hiukan rauhoittu-

ta, mutta pitkäki ajaki emme
jaksaneet niihin keskittyä - emme ymmärtäneet niistä mitään.

JATKOSOTA ALKOI
Niin tuli kesä 1941. Meillä lap
silla oli hyppynarut ja pallot se-
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miki kaikki niitä
niin pelkäsivät.
Oli jälleen kaunis heinäkuun
loppupuolen päivä. Seisoin yhdessä äidin kanssa laivalaituril-

ymmärtäneet,

Kaunis valkoinen laiva lipui

vain

pal-

joskus virallisen näköisiä ruskeita kirjekuoria. Me lapset emme

laituriin. Laivan Veikkosetä,
jonka hyvin tunsimme, tuli va-

saimme leikkitoverei-

kä leiktikodit. Leikimme,

toi

kylään postin. Sen joukossa oli

sinisellä järvellä kimalteli auringon kilo.

päivänä

näimme Viitaan järven jäällä
ihmisjonon. Sielta saapuivat
karjalaiset pakolaiset. Lyyran
taloon jäi paljon lapsia ja joitakin aikuisia.
Meistä lapsista se

Joka päivä laivan saapuessa

juokimme laiturille. Laiva

la. Luonto oli vihreimmillään,

tessa, huolestuneen näköisinä.

Eräänä talvisena

loilimme, hyppäsimme ruutua.

Konttäraireala hollaa heikon potilaan kulietuskuntoon

neen.

"tiehenne on haavoittunut melko

vaake''li...

Panin käteni ristiin ja rukoilin
isän, äidin ja meidän kaikkien
puolesta.

Lopulta menimme
Kirje oli sotilaspastorilta, rintamalta - sieltä missä isä oli.
Jotenkin näin pastori kirjoitti.

Naapureita alkoi saapua lohduttelemaan, yrittämään herättää..toivon kipinää.

Aiti vain itki -

jatkuvasti,

lohduttomasti.

RUSKEAN KUOREN
KIRJE
" kihetdn

kotiin.

Seuraavana päivänä tuli lisätietoa, tällä kertaa kenttäsairaa-

lei I le lunlemattomano

somaan.

voihin. Posken läpi mennyt kra-

taan huolimatta hrin oli siihen
halukas. Keskustelumme pddtökseksi hiin nautti Herran Pyhöö Ehtollista.

Wetettyädn

yön

meidtin

Nyt oli jo toivoa! Jospa isä
paranisi - tulisi vielä ihan ennalleen...

JSp:n teltassamme hdn oli aa-

mulla melko lailla virkeämpi,
niin ettri hiintci voitiin lcihteci

SOTASAIRAALAAN

kuljettamaan taaksepciin En

Aika kului. Viimein tuli tieto,

§

ole kuullut, miten

la

kriynyt.

että. isä on Kajaanin sairaalassa.
Aiti kävi häntä tapaamassa.

»

- - - Herran kösissö on ihanaa elcici ja kuolla.

hcinen on

Toivon kuitenkin, ettd saisitte

vielci puolisonne

ja

isdwte

ko

tiin"
Äiti pani kirjeen

taskuunsa ja

purskahti taas itkuun. Minusta
tuntui, että kesäpäivä oli muuttunut kylmäki - minua paleli,
tunsin vilunväristyksiä.

Uuri elömå alkee kainalocawoilla

sen luo. Joku kirjoitti kirjettä

tasairaalaan.

vaikeasti

antanut hcinelle hoitu sain pay
pina tilaisuuden keskustella hdnen kanssaan Heikoisla voimis-

nen. Hänen kätensä oli paksun
kipsin peitossa, samoin toinen
jalka. Myös poskessa oli kääre.
Minua pelotti koko talo. Silti
tarkkailin uteliaana ympärilleni.
Valkotakkisia tätejä kulki kiireisin askelin miehen luota toi-

naatinsirpale oli vienyt hampaat. Kenttäsairaalassa hän oli
saanut paljon verta. Kenttäsairaalassa hän viipyisi ainakin pari viikkoa. Jos isä voimistuisi,
hänet siirrettäisiin Kajaaniin so

Isä oli haavoittunut käteen,
jalkaan, selkään, kylkeen ja kas-

hoavoittui melko

mies,

vuoteessa olevan sotilaan sanelun mukaan. Tämän pää oli ko
konaan siteiden peitossa, silmiäkään ei näkynyt.
Isä ja äiti keskustelivat. Minä
seisoin peloissani vieressä. Kun
pääsisi pian kotiin . . .
Sitten isä siirrettiin lähemmäs, Iisalmen yhteislyseolle.
Pääsimme useammin häntä kat-

lasta.

terveiset mieheltcime. Kuten
varmaan jo tiediiue miehenrc
Omelian maaslossa 21.7. --Kun lötiköri oli hcinet silonut ja

Isän vieressä nukkui

jolla oli koko pää kääreessä.
Isä oli aivan vieraan näköi-

Viimein minäkin pääsin mukaan. Menimme junalla, joka
oli täynnä sotilaita. Minua pelotti ja jännitti koko matka.
Kajaanissa menimme sisälle
hyvin suureen taloon. Kaikkialla oli miehiä, joilla oli siteitä jo
ka puolella sekä kummallisia te-

lineitä. Monet liikkuivat kainalosauvoilla.

Hänen vuoteensa oli koulun

juhlasalissa aivan näyttämön
suurijuhlasali oli
täynnä haavoittuneita sotilaita.
Isä liikkui jo hiukan kainalo
sauvojen varassa. Aiti oli siitä
kovin iloinen.
vieressä. Koko

KONIN
Aika vierähti seuraavaan

Puiden lehdet punersivat jo
väreissä. Juurikasvit oli

sykyn

nostettu

ja varastoitu kellariin.

Oli merkkipäivä: tänään isä
tulisi kotiin! Hän tulisi laivalla
kotirantaan.
Sieltä odotettu laiva jo tuli ja

liukui laituriin. Kainalosauvojen
tuli vaikean näköisesti laiturille. Hän hymyili paha arpi poskessaan. Toinen jalka suorana hän tervehti kaik*ia
varassa isä

tuttavia.

Sitten hänet autettiin hevo
sen kärryihin. Ajoimme kotiin.
Isä halusi tarkoin katsella kotikylää, josta hän oli ollut niin
kauan poissa.
Päästiin kotiin. Muistan,
kuinka kainalosauvat kolahtelivat portaissa.
Keräännyimme kaikki hänen
ympärilleen.
Hän katseli meitä jokaista
vuorollaan, tarkasti ja tutkien.
- Voi ihme, miten te olette
kasvaneet! hän totesi.
Kukaan meistä lapsista ei uskaltanut koskettaa isää. Pelkäsimme, että vähäinenkin kosketus tekee kipeää. Muutenkin isä
tuntui kovin vieraalta.

syk-

syyn.

Olimme olleet talven evakossa mummulassa. Kesän olimme

jälleen kotona. Olimme yrittäneet ahkerasti viljellä juurikasveja seuraavaa talvea varten aikaihmiset sanoivat, että tulisi
"nälkätalvi".

Ihmettelimme asiaa yhdessä

sisareni Tellervon

kanssa

mahtoivatkohan kaikki kotiin
palaavat haavoittuneet tuntua

yhtävierailta...?

SOTUR!N

LOPPUMATKAA
Isä yritti tarmokkaasti

kuntoutua liikkumalla. Hän metsästelikin - kainalosauvojen varassa!
Oravapaistejakin tuli kotiin niukan ravinnon jatkeeki. Se mais-

tui aluksi oudolta, mutta sitten
totuimme makuun

ja xiimme

oravia mielellämme.

Ulkonaisesti isä parani suhteellisen hyvin. Käsi tosin jäi
vääräksi, keuhkoissa, maksassa

ja munuaisissa oli sirpaleita, joita ei voitu poistaa.

Hän ei valitellut

koskaan,

vaikka näimme, että sotavammat aiheuttivat jatkuvia kipuja.

Oisin hän luki, kun ei
vuoki saanut unta.

Isäni, yksi monista

säryn
sodan

vammauttamista miehistä, eli

seitsemänkymmenen vuoden
ikään. Silloin vasta haavoittumisen aiheuttamat vammat hänet
tr
nujersivat.
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Ö rzl,, Laakso. ylivääpeli
Rautjärveltä, ottaa kantaa

terveiset

lehdessämme tämän vuoden

tammikuussa käytyyn

kes-

kusteluun talvisodan ratkaisusta. Laakso on sitä mielta,

että Stalin ei olisi vuoden
1939 Antinpäivänä Suo-

__----.-

meen hyökännytkään,'jos

meillä olisi ollut todella
rnuutakin krittä pitempää
kuin makkarahalko tankkien
pysäyttämiseen". - Asiassa
on varmasti perää siinä on

R

inrr*urniesveteraanien
Asuntoyhdistys ry rakentaa
Helsinkiin Kurkiveteraaninimistä taloa, joka valmistuu
Kurkimäkeen arviolta tammikuussa 1986. Täloon tulee
90 yksiötä ja kaksiota. Kaupungin ja valtion viranomaiset sekä pankit ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti. Lähempiä tietoja

kysc siitä kuuluisasta sotilaallisesta tyhjiöstä tai ainakin alipaineesta, joka tunnetusti vetr.iä hyökkääjiä puoleensa.

tl

L.aarlo Aho. Työliisentie.

antaa hankkeen johtaja
eversti, sosiaalineuvos Jarl
Jarkka, puhelin (90)-

tt7

o

o

195.

92500 Rantsila, haluaisi yhteyttä entisiin Ihantalan aseveljiinsä, JR 35:n sotureihin
Pekka Rinteeseen ja Aarne
Pör.stiin. - Kuka voi auttaa?

A,u,

Poikonen, osoite
44190 Parantala, puhelin
945-733 40, haluaisi tietoja
Savonlinnassa syksyllä (?)

l94l

muonituslottana toimi-

neesla

Aino Perrikistti. Ku-

ka muistaa?

Lahdessa toimii Sotilaslöriketieteen museo Hennalan alueella. Kenttälääkin-

nän perusnäyttely

esittelee

haavoittuneen kulun etulinjasta kenttäsairaalaan eri
hoitopaikkojen kautta. Kenttäsairaalaa esitellaän neljässä eri huoneessa, myös merija ilmavoimien Iääkintähuolto on edustettuna. Museo on
kesäkauden avoinna iltapäivisin, ei kuitenkaan maanan-

taina. Käynneistä voi sopia

myös puhelimella 918408 I I 1302 tai 918-248 44.

o
Yl

Ä.ir.sti

Sato. Kp.2, 41330
Vihtavuori. haluaisi tietoja
rintamalla kanttiinilottana
toimineesta Titulikki Halosesta, joka kuoli joulun alla
1984. - Kaikki muistelukset
ovat tervetulleita!

a

A,*.

Ibskela

Torniosta

murstelee rauhan tuloa
vii_
meiselle sotanaytiamoile
40 vuotta sitten.
^aslvarleen
Ä.uvassa
on
iloisia poikia
.

heti saiujåi

:L::3.,..tu.llq
naryyttyä.
Toisessa kuvassa
.
iXå,,lX
iliö"::frnå'å:,'
arasparn" muutamaa

,
Lou

viik_

rin. - eipa li,T.tgkf
',?s_ ju 26-syniynei_
Ti;.jlä
ra naurattaa _ takana
on
,

IanTka tasten ristiretkeksi
naukuttu sotatoimi.
176

Ta*rn

lehden kansikuva

on kovin sotaisen näköinen,
mutta ei esitä lainkaan sotaa. Kuva on otettu Mäntän
asemalla toukokuun puolivälissä 1938. Marski oli adjutantteineen G. A. Serlachiuksen vieraana viettämässä vapaussodan päättymisen
20-vuotisjuhlaa mukanaan

adjutanttinsa majuri Sven
Krister Björkman Herrat
joutuivat asemalla aivan tavallisen tulipalon todistajiksi
ja joku näppärä valokuvaaja
ehti ikuistamaan tilanteen.

Muuh".ru

o

Esa Timonen ja

attuvaaran kylätoimikunta
ovat ryhtyneet puuhaamaan
H

I
I

Taiste lij an taloa llomantsin
Hattuvaaraan. "Pääasiallisena tarkoituksena on tehdä
tunnetuksi sotien I 939-l 944
Ilomantsin ja erityisesti Hattuvaaran taistelujen merkitystä Suomen itsenäisyydelle. Täloon tullaan sijoittamaan sotahistoriallista aineistoa sekä siinä esittelemään sotien tapahtumia." Ajatus on hieno! Toivotamme sille onnea ja menestystä.

a
Rot ro Häat

-lehti kertoo

Tällinnan kuuluisan tullin
taistelleen "40 vuotta ideologisen kamppailun etulinjassa". Se on paljastanut valtavan määrän "imperialistien
salakavalia juonia neuvosto-

kansalaisten moraalin rap

peuttamiseksi". Esimerkkinä mainitaan joululomalta
Suomesta palaava Kiovaan
matkalla oleva suomalaisopiskelija, jolta takavarikoitiin 500liuskaa puhdasta konekirjoituspaperia. Aina valpas tulli huomasi onneksi
sen hirvittävän mahdollisuuden, että kaveri voisi kirjoittaa jotakin tuolle paperille.

o

PAREMPI VARA
KUIN VAHINKO
Tsekl<oslovakiassa vaih-

- Mita mieltö olette
it i i lustamme?
Samaa
mieltö luin
-

s i siipol

Rude havo.

-

Entöpiis tolouspoli-

dettiin lammunistisen tiilusta?
puolueen jiisenkirjfi
- Yhdyn Rude hawn
KASKU KIERTÄÄ
HEJA

vuoden 1968 miehitykailwo. Toinunpitee n y hteydes sö hal utti i n
votmistautua §iitii, ettei

mielipiteisiitt
- Eilö teillö ole lsinluan omia miel ipiteitö? !

prnlueeseen

v ost u st

sen

jäisi 'haEräässä Vaasan ympä- lwn lwiiiin" l<antwttavaan ainoqstoan oiristöpitäjässä liittyi jia,
leaoppisia nöyriö leom-

ösreneoTTENr

nuori nimismies hirviporukkaan, jolla oli munisteja
Vrnrossa on ikiiiintyYain yksi kaatolupa.
puuseppii" vanlw
nyt
Peijaisissa hän sai hirjiisen SyntW
pwlueen
ven kielen ja oli tyytyväinen, mutta kuuli sit-

ten, että apteekkarikin
oli saanut kielen.
Nimismies kimpaan-

tui ja uhkasi nostaa
asiasta jutun.

Silloin

ikääntynyt
kääntyi
nuoremman virkamie-

seuraava

-

kcsloutelu

Mita miehä

olene
moamme nylcyisestä ul-

lopolitiilusta?
- Samaa mieltö luin
sarumalehti Rude haw.

-

Tbtta

ail

lai

ory mtrtta

j

ni itö yr kiisti

!

Aake Fesonen, Helsinki

..lune Kaanna lKonen, ny^ Tähvanainen, osoite
§isin
Hopeahaka I H 67,02410
Kirkkonummi, puhelin
2987053, palveli
19

vuosina

4l -19 42 takaisin vallatus-

sa Karjalassa siivousylsikiisjonka pomona oli Irja Ki-

sä,

vinen. Toimittiin

muun

muassa Pälkkijärvellä, Harlussa ja Sortavalassa. Kuka
muistaa asian ja voi kertoa
silloisen yksikön nimen? Tie-

toa tarvittaisiin rintamatunnusta varten,

apteekkari

hen puoleen:
- Kuulehan nyt, hyYä
veli! Ota asia aivan
rauhallisesti! Sinä et

Hyvä olo hartioihin, niskaan, selkään, raajoihin ja
koko kehoon

AKUPUNKTIO ILMAN NEULOJA

taida muistaa, että tämä on kaksikielinen
kunta?
Aake Rsonen, Helsinki

v..._.......
I rJo vaanonen,

vanna ystävämme Ruotsista, osoite
Snapphanvägen 160, 17534
Järfälla, Sverige, tutkii edelleen innokkaasti sota-

ja

po-.

liittista historiaa. Hän tarvitsisi nyt käyttciönsä pari kirjaa, joita ei Ruotsista löydy,

nimittäin Y.A.

Jörvisen
ilmestyneen

vuonna 1950
Jatkasodan taistelut sekä
Hillerin tunnetun Thistelu-

ri-teoksen, joka ilmestyi kai
jatkosodan aikoihin. - Voiko
joku auttaa Väänästä, joka
levittaa Ruotsissa asiallista
tietoa Suomen historiasta eivät kuulemma siellä paljon
mitaan tieda.
D

o kokeile rentouttavaa hierontaa tällä laitteella

a

ELÄMÄN.
TAITEILIJAN
NÄKEMYS
Mustolais-Manne

on

liihtenyt twistimul<alle
itöisen naapurinualwt
raj a- asemal la hiin niilee ensi lcertaa
Neuvostoliiton liputt,
taileastelee sitä mietteliiiiinä ja virlahtaa:
- Ibmia vaatq matta
Vaal i maan

o ei neuloja, vaan lempeitä elektronisia impulsseja, jotka
vaikuttavat kehon akupunktiopisteisiin hermoja
elvyttävästi
o paristokäyttöinen laite on käteen sopiva, ehdottoman
turvallinen sekä helppo ja kivuton käyttää
o kehon akupunktiopisteet on helppo löytää mukana seutäydellisen käyttöohjeen perusteella,/
. la.aye1lgllq!.ja
1 VUODEN TAKUU

Lähettäkääminullepostiennakollaelektroni-,/
nen akupunktiosauva nintään iis,- * posli- 7/

//'

maksu. Samaan hintaan saan myös läydelli- ,z

tyiiluluilla pilqtfiil

Aake ksonen, Helsinki
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TALV!SODAN
HENGESSÄ

va kirjoittaja ja pätevä Lapin ja lappilaisten kuvaaja on "mettästysporo Lurkki",
vuodenaikojen kuvausta, kalajuttua, sattumuksia sieltä

Neljä

Thina Huuhtanen: Thlvisodan kirjeet, Otava, Keuruu
1984, 311 sivua, piirroksia.
Kirja on syntynyt syksyllä
1975 käynnistetyn, tähän
mennessä yli 20 000 kirjettä
ja korttia tuottaneen valtakunnallisen keräyksen tulok-

sankarihaudalla,

sena. Sotavuosien kirjeiden

Arvokas teos tallentaa kiitcttrivrillä tavalla tietoa miehistä, joiden panos

,g
Kiriallisuu tta
SOTUREIDEN
MUISTOMERKKI
Juhani Aromäki

194l-1945, Karisto, Hä-

Mannerheim-ristin ritarit ja
heihin liittyvät kysymykset
ovat pitkään olleet Aromäen

julkaistu

ulkoasultaankin arvokas teos

on siten huomattavan työn
tulos.

Sodan aikana julkaistuissa nimitysten perusteluissa ei
salaamissyistä voitu mainita
joukko-osastoja eikä paikkakuntia. Nämä oli tietenkin

mainittu yhtymien Päämajaan lähettämissä esityksissii, joista kirjassa julkaistaan
katkelmia. Annettu tieto on

niiin historiallisesti

kunnan kohtaloita asein.
E.

MIETITAAN
MENNEITA
Pentti Pirhonen:

Pienoisromaani menneen so-

(toim.):

meenlinna 1985, 400 sivua,
valokuvia.

Nyt

oli merratkaistaessa kansa-

miestä

Mannerheimin ritarit

harrasteena.

kittlivli

dan pohdiskeluista, Karisto,
Hämeenlinna 1984, 143 si-

keräys jatkuu.

Kirjaan on valittu joukko
tyypillisiä talvisodan kirjeitä

ja täältä.

Rauhoittavaa,

luonnonläheistätekstiä.

S.

Eero Murtomäki: Pyyntimiehiä, WSOY, Juva 1984,
139 sivua.

Murtomäen kirjassa metsästetään jaloa riistaa: karhuja,
hirviä, hanhia ja Lapin naisia. Kerronta on asiantuntevaa hirven teurastuksen yk-

vua.

kotiseudulta rintamalle ja

Muutamia rintamamiehiä,

päinvastoin. Lisäksi se sisältää lyhyen esityksen kenttäpostin toiminnasta sekä so'
dan yleisestä kulusta.

sityiskohtaisesta kuvauksesta alkaen, jämerää ja elin-

Korjailemattomista kirjeistä huokuu kansakunnan
hätä ja tuska, mutta myös
ihmeellinen päättäväisyys,
jonka varassa talvisota käy-

Leevi Karsikas: SeitatuntuEräkertomuksia, Karisto, Hämeenlinna 1984, 174
sivua. Tuottelias Lapin luon-

pari entistä lottaa ja eräitä
muitakin henkilöitä ottaa
kantaa historiaan alkaen va-

paussodasta, Itä-Karjalan
vapaustaistelusta sekä talvi-

1a

jatkosodasta tulevaan

ydinsotaan saakka. Vapaas-

sa keskustelussa tulee esille
mielenkiintoisia

takin

-

lennokkai-

- näkökohtia.

tiin.
J.

J.

ULKOPOLITIIKAN
YMPYROISSA
Heikki Brotherus: Ritarikadun asiamiehenä, Muistelmia murrosvuosilta 19321944, Weilin+Göös, Espoo

VETERAANI.
POLIITIKON
PAPEREISTA

voimaista.

J.

rit,

non kuvaaja kirjoittaa jälleen koirista, linnuista, ka-

loista ja rakotulista - ja tietenkin hirvistä ja salakaadoista, joihin eräkirjailijat
jostakin syystä näyttävät
ihastuneen. Lisänä mukavassa kirjassa on pari pirua
ja muuta romantiikkaa. J.

Johannes Virolainen: Muis-

Seppo Saraspää: Pyytömie-

tiinpanoja

pe-

1984, 420 sivua, valokuvaliite.

Otava Keuruu 1984, 304 si-

hiä Koilliskairassa, Karisto,
Hämeenlinna 1984, 202 si-

Ansioitunut
kolumnisti
muistelee päiväkirjamerkintöjen tuella vuosiaan ulkoministeriön palveluksessa Hel-

vua.

vua.

Joidenkin ritarien kohdalle on sijoitettu muun muassa
haastatteluin saatuja lisätie-

Saraspää on uusi kertoja, joka tarinoi ihan mukavasti

tasaisesti. esimerkkinä vaik-

singissä. Kööpenhaminassa
ja Tukholmassa. Kiintoisia

Virolaisen laajasta yksityisarkistosta näyttää riittävän
materiaalia kirjaan toisensa
jälkeen. Tällä kertaa käsitellään elämää Kekkosen varjossa 1940-luvulta aina vuoden 1956 presidentinvaaliin
saakka. Kiinnostavia teemoja ovat Karjalan palautuskysymykseen liittyvat keskustelut, Porkkalan palautus ja
presidentinvaalin taustat
se kuuluisa yksi ääni ei kuitenkaan vieläkään selviä.
Teksti on monine asiakirjareferaatteineen kuivahkoa.

kalaa

käyttö-

kelpoisempaa kuin aikaisem-

min julkaistut viralliset
rustelut.

toja. Nämä jakautuvat epä-

kapa Einar Vihma, jonka
toimintaa 6.Divisioonan kornentajana ja Ihantalan torjuntavoiton mestarina kirja
ei lainkaan tunne. Virheitä

on runsaanlaisesti ei kenraaliluutnantti Oesch esimerkiksi ollut rykmentin komentaja eikä kenraaliluutnantti Airoa tuomittu asekätkennästä.

Kirjaan sisältyy tietoja
henkilöistä, joille esitettiin
Mannerheim-ristiä. mutta
joille ei sitä myönnetty. Tiedot on koottu arkistoista ja
osa esityksistä näyttää olevan kateissa. Siten ei nimen

puuttuminen

vaiheita ovat etenkin talvisodan tiedoitustoiminta, jatkosodan kriisivaiheet ja rauha.
Ruotsalaiset eivät lainkaan ymmärrä Suomen ase-

maa, vaan vaativat kaikkitietävään tapaansa meitä tekemään rauhan Saksan vielä
ollessa voimissaan. Kun rau-

ha sitten oikealla

hetkellä

tehdään, kauhistelevat läntiset naapurimme sen ehtoja.
Tuntuu siltä, että ulkoministeriössäkään ei täysin ym-

märretä Ihantalan, Vuosalmen ja Viipurinlahden tor-

juntavoittojen
pyrittäessä

irti

merkitystä

sodasta.

luettelosta

Mielenkiintoista. sujuvaa

välttämättä merkitse sitä, et-

kerrontaa diplomaattien ar-

tä esitystä ei olisi tehty.
178

kipäivästä.

E.

ja myllykirjeitä,

J.

ERÄTARINAA
Veikko Haakana: On aika
sytyttää kiehiset, Eräjutelmia, Karisto, Hämeenlinna
1984, 218 sivua, valokuvia.

Opettaja Haakana on taita-

ja muidenkin
rajan pinnan asukkaiden vapaa-ajan touhuista. Saadaan
rajamiesten

ja riistaa, kaadetaan
karhu ja lasketaan koskia.
Asiallisesti todetaan, että
"net on pyytömiehet erikseen

ja

saamamiehet erik-

seen".

S.

Mauno Tikkanen: Viimeinen makaus, Otava, Keuruu
1984, 156 sivua.
Kertoja on taitava metsästä-

jä ja riistaa riittää

- siinäPä

sitä on juttujen aihetta. Pienoiskiväärin, Husqvarnan ja
kiväärin eteen löytyy metsoa
ja teertä, janista ja kettua,
ongella nousee Lapin purosta toistasataa tammukkaa.
Mukava, jotenkin vanhanaikainen eräkirja.
J.
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