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Persoonollisuuksio

TARKAN PELIN
AIKAA
Tykistönkenrmli Wln
Pett$ Nerunwt opetti
Suomen kenttätykistön
katsomaan lelloa
toisin sanoen hän vaati
ammunnoissa sekun-
tien tålsmällisyyttä.
Vielä eläkkeelläkin
lcnraali käytti eri-
koiskronometriä ia
vaati muiltakin vastaa-
vaa tarkkuutta. Hänen
ystävänsä tunsivat ta-
van hyvin.

IGrran oli Nenosen
ystiivä ja monivuotinen
työtoveri professori
Tawp Kuld<amäki me-
nossa vieraisille lren:
raalin Kulosaaren
asuntoon. Vierailu-
ajaksi oli sovittu kello
f9.00 ja Kukkamäki
päätti olla tarkkana:
hän seurasi aikaa tar-
kasta kellostaan ja
ojensi sormensa soitto-
kellolle sekuntia vaille
19.00. Kello ei kuiten-
kaan ehtinyt soida, sil-
lä sormen koskettaessa
kellon nappia Nenonen
avasi oven.

Herroilla oli haus-
kaa.

Aake Fe,sonen, Helsinki

SUSI.PAAVO
LEUKAILEE
Everstihtuttwntti Paar o
Susitaival, sotilo§, po-
I iiti lrko j a kirj ail ij a, leo -
nunsi talvisodon pöivinff
S uorutssol ttull a porak-
l«to, jolra sai niruen
Ryhmä SusL Sen CIi-
minta tailuilti oleelli-
sesti Swmussalmen
swrwiton soavuttq.mi-
§e,gL

IIAA@nyg muaa yhfr
tqitvö ja fu»li,nwistiwn
Susitaiwl ruistele
mielellään mewuitll

Esinskilsi näin

*

Kerran talvisodan ase-
masotavaiheessa tuli
eräs pataljoonan ko-
mentaja kertomaan Su-
sitaipaleelle, että laesta-
diolaiset vain pitävät
teltassaan seurojaan ei-
vätkä nuku. Seuraava-
na päivänä olisi pitänyt
tapella. Toinen porukka
taas pelasi korttia
omassa teltassaa.

- Minulla oli kiire,
mutta annoin päiväkäs-

§n: Seurat ja kortinpe-
luu pitaa lopettaa kello
kymmenen! Sutaisin
sitten äkkiä nimeni alle,
kertoo Susitaival.

Mutta sitten tuli
pastori ja sanoi: "Olen
aina tehnyt mitä eversti
on käskenyt, mutta en
pida siita että seurat ja
korttipeli rinnastetaan
toisiinsa."

- Sanoin että minulla
on vähän tyhmä adju-
tantti. Tehdään asiasta
kaksi käs§ä, panen

§llä nimeni kumman-
kin alle.

:r

Elettiin välirauhan
aikaa jossakin Lieksan
seuduilla. Rajalle johta-
vat tiet oli kireän tilan-
teen vuoksi miinoitettu.

Susitaival ajoi virka-
autollaan keskelle mii-
noitetta. Onneksi hän
vanhana soturina huo-
masi vaaran eikä vahin-
koja tapahtunut. Peruu-
tettiin takaisin samoja
jälkiä - millilleen. Hiki
tippui kuljettajan otsal-
ta.

- Miksi ette pysäyt-
tänyt autoa?! tiukkasi
Susitaival miinoitteen
vartiomieheltä.

- En uskaltanut py-
säyttää herra everstin
autoa, ilmoitti pelästy-
nvt vartiomies.' Kyllikki ojari§tav€n,

L,appeenranta

V(x VOITETTUJA
Kaikkien aikojen pudo-
tusennätyksen saavut-
tanut saksalainen hä-
vittäjälentäjä, maiuri
Ertch Hartmann joutui
sotavangiksi Neuvosto-
liittoon, koska ei ha-

lunnut jättää toverei-
taan. Hänet yritettiin
saada allekirjoitta-
maan venäjänkielinen
paperi, jossa hän tun-
nusti "rikoksensat'.
Hartmann kieltäytyi.

Sitten luettiin tuo-
mio: ampunut alas 354
Neuvostoliiton omai-
suutta olevaa lentoko-
netta, tuhonnut leipo-
mon, tappanut 780
naista ja lasta. 25 vuot-
ta pakkotyötä.

Hartmann pyysi li-
sätietoja naisista ja
lapsista. Kävi ilmi, ettei
hän ollut käynytkään
kyseisillä paikkakun-
nilla.

Olette ampunut
niin paljon, effä aina-
kin sen Yerran naisia ja
lapsia on joka tapauk-
sessa kuollut maahan
putoavista luodeista!
sanoi "tuomaritt.

Sillä selvä!
Hartmann "armah-

dettiin" lukuisten ano-
musten jälkeen ll vuo-
den kuluttua.

Eero Kivinatr, Helsinki

\/i

:j;zE"::-
-- -' 7"r*ao"Uor'*or.nisli 

nil/
oYloskovalainen -:^-..inåo. r



Ansioitunut tutkija pro-
fessori Osmo Jussila on
paneutunut selvittä-
mään, mikä oikeastaan
oli Stalinin tarkoitus
syksyllä 1939.-) Koska
Neuvostoliiton arkistot
eivät ole käytettävissä,
on tutkijan tässäkin ta-
pauksessa täytynyt kes-
kittya hrkastelemaan,
mitä tietynlainen me-
nettely yleensä tarkoit-
taa Moskovan politii-
kassa.

Jussila päätyy selviin
johtopäätöksiin.

Hänen mukaansa
Stalin uskoi, että Suomi
taipuisi neuvotteluissa
samaan tapaan kuin
Baltian tasavallat. Ca-
janderin hallitus olisi

sen jälkeen pakotettu
vähittäisiin myönnytyk-
siin aivan kuin tapahtui
Tällinnassa ja muissa
Baltian pääkaupungeis-
sa. Kesällä 1940 olisi il-
meisesti tullut jyrkem-
män politiikan ja Kuu-
sisen vuoro. Jussilan
mukaan Suomesta ei
kuitenkaan ainakaan
aluksi ollut tarkoitus
tehdä neuvostotasaval-
taa vaan ensimmäinen
kansandemokratia.

Suomen taipumatto-
muus oli Stalinille yllä-
tys ja hän joutui no-
peasti ottamaan käyt-
töön toisen, jo vallanku-
mous- ja valloitussodis-
sa kokeillun toiminta-
mallin. Sen mukaan

Hakkapeliitta-lehdon kuva
Mololovin ia Kuulilon luhteo.ta
1939

maa oli kukistettava
asevoimin, mutta siten,
että hyökkäys näyttäisi
vallankumoukselta: oli
pystytettävä marionetti-
hallitus, joka pyytäisi
apua, minkä jälkeen
puna-armeija iskisi.
Suomen kohdalla tosin
kiireestä johtuen tapah-
tui vähäinen kauneus-
virhe: avunpyyntö tuli
vasta hyökkäyksen jo
alettua. Operaation
päämääränä oli tieten-
kin koko maan valtaus,
koska ei voida ajatella,
että vallankumous olisi
toteutettu vain parissa
Kannaksen kihlakun-
nassa ja Hästö-Busössä.

Mutta Stalin koki
vielä toisenkin yllatyk-
sen: Suomi ei ollutkaan
valloitettavissa parissa
viikossa, vaan puolus-
tautui niin sitkeasti, et-
tä suurvaltapoliittinen
tilanne pakotti luopu-
maan maan valloituk-
sesta ja Kuusisesta sekä
tyytymään rauhaan
Suomen "kapitalisti-
sen" hallituksen kanssa.
Suomesta ei tullut neu-
vostotasavaltaa eikä
edes kansandemokra-
tiaa.

Tälvisodalla Suomi
lunasti itselleen paikan
maailman itsenäisten
kansojen joukossa ja
myös Neuvostoliiton
kunnioituksen. Sen
pohjalta on ollut mah-
dollista solmia asialliset
suhteet myös Helsingin
ja Moskovan välille. tr

')Osmo Jussila: Teri-
joen hallitus 193940
WSOY, Juva 1985,
221 sivua, valokuvalii-
te.

Töstö oli kysymys
t93g-l 940 
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Reserviläisistä muodostettu Jalkavä-
kirykmentti 50 kuului "Kylmä-Kal-
le" Heiskasen mainetta saaneeseen
l l.Divisioonaan.

Sen hyökkäysreitti kulki Pohjois-
Karjalasta Jänisjärven pohjoispuolit-
se Petroskoihin.

Monissa kovissa koetuksissa ryk-
mentin komentaja ansaitsi kaksin-
kertaisen Mannerheim-ristin.

KIMMO SORKO

rpsÄt-lÄ 1941 saivat Keski-
Suomen miehetkin jälleen pu-
keutua harmaisiin. Suursodan
merkit olivat kaikille selvät.
Tälvisodassa keskisuomalaiset
olivat taistellwt Täipaleella, jos-

sa olivat päättäväisesti torjuneet
vihollisen voimakkaat hyök-
kiiykset.

Perustetun JR 50:n miehet
olivat ny§isen Keski-Suomen
läänin (perustettu 1960) poh-
joisosasta: E/JR 50 perustettiin
Suolahdessa pitäjän miehistä,
I/JR 50 Saarijärvellä Saarijär-
ven ja Pylkönmäen reserviläisis-
tä, II/JR 50 Viitasaarella Viita-
saaren selcä osin Pihtiputaan
miehistä ja III/JR 50 Suolah-
dessa Konginkankaan, Konne-
veden sek'ä Sumiaisten reservi-
läisistä. Rykmentin krh- ja tyk-
kikomppaniat perustettiin Kars-
tulassa pitäjän omista miehistä.

JR 50:n komentajaksi mää-
rättiin jääkiirieverstiluutnantti
Y.I. N. Nahi.

JR 50 tulisi kuulumaan JR
8:n ja JR 29:n ohella eversti
" Kylmd-Kalle" Heiskasen joh-
tamaan ll.Divisioonaan. Divi-
sioonan rykmenttien keski-ikii
oli vanhin JR 29:ssä, sitten JR
50:ssä JR 8:n ollessa ylivoimai-
sesti nuorin kahden varusmies-
pataljoonansa ansiosta.

I l.DE:n rungon muodosti
Keski-Pohjanmaan sotilasläänin
esikunnan henkilöstö, jota täy-
dennettiin Sisä-Suomen sekä
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Helsingin reservinupseereilla.
JR 50:n ensimmäinen liikekan-
nallepanopäivä oli I 8.6.1941.

Juhannuksen aikaan JR 50

siirrettiin junakuljetuksin Poh-
jois-Karjalaan tulevalle ryhmi
tysalueelleen. I l.Divisioona, jo
hon rykmentti kuului, oli osa

kenraalimajuri Paovo Talvelan
VI Armeijakuntaa, joka puoles-

taan kuului kenraaliluutnantti
A. E. Heinrich.sin Karjalan Ar-
meijaan.

HYÖKKÄYKSEEN
Karjalan Armeija aloitti suur-
hyökkäyksensä 10.7.41. JR 50

"ä

osallistui taisteluihin seuraava-
na päivänä, mutta vasta sitä
seuraavana päivänä pääsi sen
hyökkiiys käyntiin koko voimal-
laan. Rykmentti hyökkiisi Jänis-
järven pohjoispuolisessa maas-

tossa.
JR 50 taisteli kolmen päivän

ajan Laajan-Prolanvaaran
maastossa kiirsien suurehkoja
tappioita. Täistelut olivat kii-
vaat vihollisen puolustautuessa
odotettua sitkeämmin. Voidaan
sanoa, että tämä rykmentin tuli-
kaste epäonnistui jossain mää-
rin.

Syitii on monia: maasto oli
puolustajalle erittiiin edullista.

6. Komppsnaa marudi

VI Armeijakunnan komentaja
kenraalimajuri Tälvela pitikin
aluetta "vaikeimpana hyökii&i
Suomessa". Lisäksi oli viholli
nen rakentanut alueelle vahvat
puolustusasemat välirauhan ai-
kanaja puolustautui erittäin sit-
ke,isti. Jalkaväenja tykistön yh-
teistoiminnassa esiintyi pahoja
häiriöitä lähinnä alkukankeu-
den ja yhteyksien katkeamisen
vuoksi.

Kenraalimajuri Tälvelan ja
JR 50:n komentajan everstiluut-
nantti Nahin välillä oli tiettyä

t't,?rtl.
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I Patalioonan enlammäinen
komentaia oli Jukka lakka
Sammalkorpi

jännitystä. Tälvela ei ollut tyy-
tyväinen Nahin johtamistyyliin,
vaan vaati luonteensa mukaises-
ti rämäkiimpiä otteita. Nahi ei
johtanut rykmenttiään kovin-
kaan aktiivisesti ja komento
paikka oli usein suhteellisen
kaukana etulinjasta. Lisäksi al-
kukankeudesta johtuva yhteyk-
sien katkeilu haittasi johtamis-
ta, mikä seikka olisi tietenkin ai-
nakin osittain korjautunut siirty-
mällä eteen.

Jänisjokilinjalla Nahi siirret-
tiin muihin tehtäviin. Tälvelan
alaisuudessa vaihdokset joukko
jen johdossa eivät olleet miten-
kään tavattomia, siirsipä hän
erään divisioonan komentajan-
kin "erikoistehtäviin". Kenraali
vaati alaisiltaan paljon.

JR 50:n komentajaksi mää-
rättiin majuri M. J. Aho, jxta
sodan aikana tuli yksi neljästä
kaksinkertaisesta Mannerheim-
ristin ritarista. Avoimeksi §sy-
mykseksijää, olisiko Aho pysty-
nyt johtamaan rykmenttiä pa-

remmin vaikeissa alkutaisteluis-
sa.

Ennen taisteluiden alkua oli
JR 50:stä muodostettu kaksi
pienehköä taisteluosastoa, osas-

tot Nousiainen sekii Rrekko. Ne
taistelivat idempänä vihollisen
selustassa. Näiden taisteluosas-
tojen toimintaan oli Tälvela erit-
täin tyytyväinen.

Jänisjärven pohjoispuolisten
taisteluiden jälkeen rykmentti

Syklyllå 1941 I Petalioontn
komentaiakai tuli Erkki Alftcd
Våänånon

siirtyi siis varmistustehtäviin Jä-
nisjokilinjalle joen itäpuolelle.
Tämä vaihe oli miehille hyvin
tarpeellista "suoranaista lepoa".

SALAMASSTAA
HYRSYLÄN
MUTKASSA
JR 50 siirrettiin jokilinjalta Itii-
Karjalaan talvisodasta kuului
san Hynylän mutkan eteläpuo
liseen maastoon. "Ulkomaille"
rykmentti siirtyi ytin 25.7. l<t-
luessa. JR 50 kuului tiistii al-
kaen kenraalimajuri Hägglun-
din johtamaan VII AK:aan.

Siirtymisvaihe oli miehille
rauhallista aikaa, koska ryk-
mentti ei osallistunut taistelui-
hin noin kolmeen viikkoon. Se
oli eränlaista kesälomaa, jota
tuskin monellakaan olisi ollut
mahdollista viettää rauhan ajan
töissä. Tämä lepo oli kuitenkin
vanin paikallaan, sillä taistelui-
den jälkeen alettua rykmentin
osalta ei se saisi mahdollisuutta
pitempiaikaiseen lepoon vasta
kuin Petroskoin valtauksen jäl-
keen.

Tiistaina elokuun 19. pnä JR
50 aloitti hyökkiiyksensä eteläis-

tä Hynylän mutkaan. Ryk-
menttiä komensi uusi komenta-
ja majuri Aho. Aluksi taistelu
näytti johtavan epäonnistumi-
seen, sillä tavoitteina olevia
Suojoen strategisesti tiirkeitii

siltoja ei näytettykiiän saatavan
ehjänä suomalaisten haltuun.
Tilanne näytti välillä vakavalta,
mutta sitten JR 50 laittoi "ison
vaihteen på[älle", valtasi sillat
ehjinä ja eteni huimaa vauhtia
luoteeseen kohti Suvilahden kir-
kon§liiä. T?ist?i vaiheesta oli
erikoisartikkeli lehtemme nu-
merossa 8/1983.

Suvilahden läheisyyteen saa-
vuttuaan rykmentti joutui torju-
maan useita vihollisen rajuja
hyökkiiyksiä, sillä lännempänä
olevat vihollisvoimat olivat jåiä-

mässä mottiin. Ulosmurtautu-
misyritykset torjuttiin vihollisil-
le raskain tappioin. Yksi vihol-
lispanssari murtautui rintaman
läpi ampuma§rvyttömänä hur-
jaa vauhtia ajaen. Se ajoi suo
malaisten selustaan rikkoen
kaikki ajoneuvot ajaen niiden
yli. Eriiiissä autossa nukkui esi-
kunnan lähetti, majuri Ahon
poika, mutta hän selvisi rytiikiis-
tii pelkiillä säikiihdylsellä. t o
pulta panssari tuhottiin ja sen
miehistö tuhottiin Suojoen hiek-
katOrmälle.

Suvilahdessa olivat vihollisen
hyökkiiilyt loppuneet ja viholli-
nen kärsi musertavan tappion.
Vain muutama vastustaja ehti
paeta Suvilahden eteläpuolisille
soille. Suvilahdessa JR 50 sai
yhteyden UilH rintamaosalla
taistelleihin saksalaisen JR
310:n joukkoihin. Vielä oli ase-

veljeys lämmin, sillä joukkojen

I Patalioonan kom.nt{e Y4ö Etkki
Saarolainen oli rauhan aikana
palvellut Suoiårvcn
raiakomppanirn pöållaklönä

kohtaaminen herätti suurta rie-
mua osapuolissa.

JR 50:n toiminta Hyrsylän
mutkan valtauksessa oli ollut
niin ripeiiä, että armeijakunnan
komentaja antoi rykmentille eri-
tyisen kiitmmaininnan.

LÄHMURTO
SOTJÄRVEN-
sriÄulUÄRvEN
KANNAKSELLA
Suvilahdesta JR 50 siirrettiin
heti Sotjärven-Siiämäj?irven
kannaksen luoteisosaan tehtiivä-
nään hyökiiä painopistesuun-
nassa kannaksen pohjoismassa.
Vihollista oli harhautettu jättii-
mällä kannaksen pohjoisma
rauhaan. Nyt oli tarkoitus ylliit-
tää vihollinen voimakkaalla is.
kullaja ottaa tiirkeä kannas suo
malaisten haltuun.

Hyökkiiys Siiämäjärven ran-
nalla ollutta Kurmoilan §liiä
vastaan alkoi aamuhämäriissä
maanantaina 25.8. Aluksi teki
vihollinen voimakasta vastarin-
taa, mutta sitten JR 50 ish sen
puolustuksen "saranoiltaan" ja
vihollisen nopea takaa-ajo alkoi.
Vihollinen ei pystynyt järjesty-
neeseen vastarintaan vasta kuin
Jessoilan ky[issä kannaksen
puolivälissä.

Etelämpänä hyökiinneet ryk-
mentin osat eivät kohdanneet
minkiiiinlaista vastarintaa, vaan

185
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JRSI
hyökkää
ne pääsivät iskemään vihollisen
selustaan. Hyökk?iys oli onnistu-
nut niin hyvin, että kannas oli
asiallisesti murrettu jo ensim-
mäisen hyökkiiyspäivän iltana.

Seuraavina päivinä kiiytiin
Jessoilan itäpuolisilla harjanteil-
la hurja taistelu. Vihollisen vas-
tarinta murtui, vaikka se puo
lustautui erittiiin edullisessa
maastossa. Lisälsi sillä oli kiiy-
tettävänään raskaita panssarei-

ta, joihin suomalaisten aseet ei
vät tehonneet.

Rintamaan oli hilattu suora-
suuntaustykki tehlävänään tu-
hota mainitut panssarit. Synty-
neessä panssarin ja tykin väli-
sessä kaksintaistelussa veti
panssari tällä kertaa pitemmän
korren: se ampui tykin hajalle ja
kävi vetämässä sen omalle puo
lelleen suomalaisten voimatta
sitä estää.

JR 50:n hyöktiiys alkoi kui-
tenkin edistyä. Hyökkiys Ale-
kan §lään onnistui osin kouka-
ten soita myöten vihollisen va-
sempaan siwstaan. Kun synty-
neet motit oli tuhottu, oli syys-
kuun 1. pnä koko kannas suo

.Åi...,' ' "-. 'r' I;i' )". ,
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malaisten hallussa ja vihollinen
kärsinyt vakavan tappion.

Ylemmissä johtoportaissa lie-
nee jo tässä vaiheessa alettu
kiinnittää suurempaa huomiota
JR 50:n taistelukykyyn sekä
majuri Ahon johtamistaitoon.
Hyökkäysvaiheen edetessä alet-
tiinkin rykmenttiä käyttää
yleensä tärkeimmissä paikoissa.

PRÄÄSÄN VALTAUS
Läpimurtotaistelun jälkeen JR
50 siirrettiin valtaamaan tär-
keää Prääsän §lää ja maantie-
solmua. Aluki oli kuitenkin val-
lattava Kindasovon §lä ja yli-
tettävä Suojujoki.

Keskiviikkona 3.9. JR 50
hyökkäsi korpia myöten tallaten
vihollisen selustaan Kindaso
von-Säämäjärven maantielle.
Päästyään vastarinnatta maan-
tielle törmäsi JR 50 tiellä juuri
liikkeellä olleeseen vihollisryk-
menttiin. Syntyneessä kohtaa-
mistaistelussa vihollinen osin
motitettiin, osin se alkoi hitaasti
perääntyä etelään. Motti tuhot-
tiin seuraavana aamuna. Välillä
se oli ollut paikka paikoin auki,
mutta vihollinen ei huomannut
käyttää tilaisuutta hyväkeen.

Vihollinen perääntyi Suoju-
joen eteläpuolelle ja aikoi aset-
tua siellä voimakkaaseen vasta-

n, mutta ennen kuin se eh-

JR 50 koukkaa syyskuussa 1941
SA-kuva

9. Komppanian mi€hiå Syvårillä
huhtikuu3sa 1942
SA-kuva

Uusi rykmenttinkomontaia maiuri
M. J, Aho kuulustelee aotaYankia
Kolateelåssä 24.6.41. Vieresså !

Patalioonan komontaie maiuri V.
Lieska
SA-kuta
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ti tehdä mitään, suorittivat ryk-
mentin osat uhkarohkean Suo
jujoen ylimenon ja ottivat vasta-
rannalta tiirkeän sillanpiiiiase-
man.

Nyt tuli ajankohtaiseksi
Priiiisän valtaaminen. Sillanpää-
tä laajennettiin vähitellen ja vi-
hollinen oli pakotettu veäänty-
miiän idemmäksi.

Koska vihollinen puolustau-
tui tien suunnassa sitkeiisti,
suunnattiin JR 50 jälleen kouk-
kaukseen sen selustaan. Ryk-
mentti eteni Suojujokea ja sen
vartta pitkin Präiisän--Petros"
koin valtatien pohjoispuolelle.
Vihollinen oli juuri tämän mah-
dollisuuden huomioonottaen ra-
kentanut tänne laajan ansa- ja
miinakentän. Myöhemmin sen
todettiin olevan oikea kuole-

olivat jälleen saavuttaneet ar-
vokkaan voiton.

ETENEMINEN
POLOVINAAN
Tästä eteenpäin tulisi JR 50:n
taistelu olemaan liihes pelkiis-
tään koukkauksia vihollisen se-

lustaan ja sivustaan. Ennen
hyök*iiyksen jatkumista saivat
miehet viettää muutaman päi-
vän hyvin ansaittua lepoa.

Sunnuntaina 21.9. aloitti ryk-
mentti hyökkiiyksen Matrossan

§lään. JR 50 koukdasi jälleen
korvessa samoten vihollisen va-
sempaan siyustaan ja yllättäen
sen. Matrossaan hyökiittiin se-

lustasta ja lyhyen mutta kiivaan
taistelun jälkeen oli §lä suoma-

HYÖKKÄYSVAIHE
SAATETAAN
UOPPUUN
Yleistilanne ei taaskaan suonut
jo viisyneelle rykmentille kaivat-
tua lepoa. Hyökkiiys jatkui koh-
ti Vilgan §låiä.

Alussa joutui JR 50 ajoittain
hajalle vihollisen tykistötulen
osuessa eteneviin joukkoihin,
mutta lopulta rykmentti valta-
tien suunnassa edeten ja sen
molemmin puolin koukkaillen
saapui Vilgan edustalle. Kylåiä
yritettiin vallata, mutta pimeä
ehti väliin ja hyökkiiystoiminta
keskeytettiin yön ajalsi.

Yöllä viihdytti suomalainen
kaiutinpropaganda vihollisia.
Vihollinen tyhjensikin Vilgan
länsiosan ja aamulla 28.9. alka-
nut JR 50:n hyöldriiys kohtasi
vain pientä vastarintaa. Vilgaan
oli jätetty vain heikko kuole.
maan tuomittu viivytysmasto.

Vihollinen vetiiytyi tien suun-
nassa itiiii kohti.

Tämän taisteluvaiheen aika-
na oli vihollisen ilmatoiminta
erituiin aktiivista. Suomalaisten
etulinja sai niskaansa ankaria
pommituksia. Täempana tykis-
tön asemissa kiirsivät suomalai-
set suurehkoja tappioita.

Nytkiiiin ei jo erittiiin våisynyt
JR 50 saanut välttiimätöntii le-
poaikaa. Armeijakunta måiäriisi
hyökkiiylsen jatkuvaksi tiistai-
na 30.9. aamulla. Petroskoi oli
saatava suomalaisten haltuun
ennen kuin vihollinen ehtisi saa-
da lisävoimia.

JR 50 suunnattiin laajaan
korpikoukkaukseen valtatien
eteläpuolella tavoitteinaan Suc
lusmäen lcylä ja sen tiirkeät
tienhaarat. Miehet rämpivät jäl-
leen tiettömiissä korvessa.
Hyöktiiys tienhaaramaastoon
sujui varsin hyvin, vaikka vihol-
linen puolustautuikin paikka
paikoin epätoivoisesti.

T?istii eteenpäin alkoivat vas-

tuståjat luopua asemistaan hel-
pohkosti, sillii Petroskoin kohta-
lo alkoi jo olla kaikille selvä: oli
vain vuorokauden tai ehkii vain
tuntien §symys, milloin kau-
punki joutuisi suomalaisten kä-
siin.

EI PÄÄSTY
PETROSKOHIN
Nopealla iskulla otti JR 50 hal-

tuunsa Suolusmäen, joka oli
neljän kilometrin piiiissä Itii-
Karjalan päkaupungista. Kor-
keimmilta Suolusmäen hgrjan-
teilta saattoi ehkii näh&i Aiinis.
järven laajan selän. Petroskoi-
hin ei JR 50:n hyök*iiystii jat-
kettu, vaan kaupungin valtasi
vat etelämpänä edenneet jouk-
koooastot keskiviikon aamuhä-
märiissä 1.10.

Hyökkiiysvaihe ei ollut vielä
koko rylanentilHi pättynyt. Sii-
tä muodostettiin pienehkö jä-
kiiriosasto Jöntti. Sen ja eräiden

rykmentille alistettujen osasto
jen tehtiiväksi annettiin puhdis
taa Petroskoin pohjoispuolella
oleva niemi vihollisista.

Aluksi operaatio sujui suun-
nitelmien mukaan, mutta Jalgu-
ban lahden maastossa vihollinen
löi ensimmäisen hyökkiiyksen
takaisin. Seuraavana päivåinä

ajettiin vihollinen pakosalle. Jäl-
leen oli suoritettu koukkaus vi-
hollisen sivustaan, tiillä kertaa
syöksyveneillä lianisjarvea pit-
kin. Osa joukoista eteni maalla
iskien vihollisen oikeaan sivus-
taan.

Täisteluun osallistui vielä
myöhemmin II/JR 50, mutta
pataljoonan taistelutoiminta jåii

vähäiseksi vihollisen alkaessa
e.vakuoida joukkojaan kiireesti
Aiinisjärven iärannalle.

Keskiviikkona 8.10.41 oli ko
ko JR 50:n hyökkiiysvaihe pität-
tynyt. Muutamaa pävåiä myG
hemmin eli 12.10. rykmentistii
osallistui edustuskomppania
Petroskoin valtausparaatiin. T?i-
hän osastoon påiiisivät taisteluis.
sa erityisesti kunnostautuneet
miehet.

Myöhemin JR 50 siirrettiin
Petroskoista Syvåirille, jossa se

oli koko asemasotavaiheen ajan.
Syvärillä ryl«nentti menetti tiiy-
sin pohjois-keskisuomalaisen
luonteensa, sillä nuoremmat
ikiiluokat siirrettiin JR 5O:stii

JR 8:aan, josta taas vanhemmat
miehet tulivat JR 50:een. Toki

rykmenttiin jäi vielä lukuisasti
keskisuomalaisiakin miehiä.

Vihollisen alettua suurhyök-
kiiyksensä kesäkuussa 1944 siir-
rettiin JR 50 Kannakselle, jossa

rykmentti osallistui mm. Tälin-
Ihantalan suurtaisteluun. Myth
Lapin sotaan otti JR 50 ansiok-
kaasti osaa. tr

mankenttä vaarallisine "suppi-
loineen" ja muine loukkuineen.
Mutta kuin ihmeen kaupalla

rykmentti haaraantui juuri en-
nen kenttään joutumistaan kah-
tia, ohitti sen hiuksenhienosti
molemmilta laidoilta ja påiåisi

tielle vastarintaa kohtaamatta.
Osin ryl«nentti miehitti vi-

hollisen rakentamat asemat
Priiäsän pohjoispuolella, osin se

asettui asemiin valtatiellä rinta-
masuunta ktroskoita kohti. Vi-
hollinen oli jiiänyt Pråiiisään
mottiin. Sen raivokkaat hyök-
kiiykset ulos motista torjuttiin ja
tie oli lopulta niin tiiynnä tuhot-
tua viholliskalustoa, että sillä
liikkuminen oli mahdotonta.

Tähollaan rykmentin osat tor-
juivat avustushyök*iiykset Fet-
rckoin suunnasta. Suomalaiset

laisten hallussa. Kylä olisi saat-
tanut jäädii valtaamatta, jos is
ku ei olisi kohdistunut selus-
taan, sillä se oli muutettu todel-
liseksi linnoitukseksi satoine
puolustuslaitteineen.

Aikaa ei ollut lepoon, vaan

rykmentti suunnattiin kohti
idempänä olevaa Folovinan §-
lää. Tåillä kertaa ei vihollista yl-
lätetty, vaan §lä jäi JR 50:n
haltuun vasta sitkeiden taiste-
luiden jälkeen.

Osa rykmentistii oli sitonut
vihollisvoimia valtatien suun-
nassa hyökiiten. Tällä suunnalla
muodostettiin hetkelcsi aik,aa

Täisteluosasto Lehtisaari. N.f.uvt

rykmentin osat olivat iskeneet
jälleen korpikoukkauksen jåil-

keen vihollisen vasempaan si
wstaan. Oli keskviikko 24.9.
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REINO KAUKORANTA

Hli hpella
oiltein
tosissaan
Vetäytyminen pääasemasta ja
torjuntataistelu Vuoksella oli Itä-
Kannaksellakin raskas ja vaikea
taisteluvaihe.
Usein selvittiin vain pitkän sodan
aikana opituilla nikseillä.
Yhtä usein riippui ratkaisu
yksittäisen taisteliian
päättäväisyydestä.

PALVELIN JR l5:ssa ensiksi
joukkueenjohtajana kapteeni
Arutilan l.Komppaniassa ja
myöhemmin tulenjohtajana
Kranaatinheitinkomppaniassa.

Vetiiytyminen asemasodan
piiiiasemasta tapahtui Kannak-
sen itäsassa huomattavasti rau-
hallisemmin kuin lännessä.
Omat kriisivaiheensa oli sodalla
kuitenkin Eiiilläkin.

Kokemattomat miehet vauh-
koilivat joskus Uiiilläkin - esi-
merkiksi näin:

TATTAVA JOHTÄ'A
PELASf,AA
NLANTEEN
Olin jossahn Raudun tienoilla
menms{r eteen tulenjohtuee-
seen, kun vastaan tuli sekavaa
sakkia - enerrmiin tai viihem-
män peliistyneitii hiippareita.
Toiset juoksivat tiet?i pitkin, toi-
set - viisaammat - yritivät kou-
kata metsän kautta. Fensaikko
vain lakoili urhojen alla.

Akkiä tielle ilmestyi majuri,
joka yritti pysäytfiiii karkulai-
sia. Menestys oli olematon - ra-
vi jatkui.
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Silloin tapahtui aivan kum-
mia: majuri pysähtyi tielle ja
karjaisi kaikin voimin:

- Joukot kuuluvat komentoo
ni. Maantielle neliriviin - fÄn-
JESTY _ MARS, MARS!

Oliko miesparka seonnut?!
Tirohan oli tiiysin kaistapäistii!

Mutta sitten tapahtui vielä
merkillisempää: tielle alkoi ke-

rääntyä miehiä - ensin vain
muutamia ja hyvin hitaasti, sit-
ten yhä enemmän ja enemmän.

Juoksu loppui.
Majuri astui kokoontuneen

joukon eteen, esitteli minut ja
sanoi:

- Katsokaapas tänne! Tiimä
luutnantti ja tuo muonakuski
ovat hevosineen menossa etulin-
jaan kanaatinheittimen tulen-
johtopaikalle.

Sitten majuri suhahti minulle
suupielesti!än:

- AIa painua jo!
Liiksin liikteelle. Kuulin ma-

jurin jatkavan puhettaan:

- Ei siellä edessä ole mitään
hätåä, kuten näette saavat ruG
kaakin. Otetaanhan tiimä asia

nyt aivan rauhallisesti.
Miehet seisoivat liikkumatta.

Viorlita krh-kompprnia..e. Ko.kellå dava.aoonrn tyka.tökomontlia evel.ti
L.ura Hriyila, håno.tä yaommdlo krh-komppanian pölllkkö kaptccna
Jouko Paario ia oikeallo k ptoona i0onkanicmi ia kirioitbi!

Majuri komensi:

- Asento!

- Ojennus!

- Katse eteen - päin!

- Käännös vasempaan - päin!

- Tähdissa - man!
Koulutuksen luomat refleksit

toimivat, rivissä oli turvallista.
Joukko marssi tahdissa kohti
etulinjaa!

Myöhemmin oli joukko asial-

lisesti asemissa valaan kilomet-
rin päässä. Eikä ainuttakaan
hiipparia ollut mailla halmeilla!

VUOKSEN YLI
KIVINIEMEEN
Olimme tukeneet majun Olje-
markin pataljoonaa. Vetiiy-
dyimme Vuoksen yli Kivinie-
messä 18.6.44.
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Toimin tällöin I Joukkueen
tulenjohtoupseerina. Joukkuetta
johti luutnantti Viljo Mauila 1a
peitenimemme oli Muhennos.

Perustin tulenjohtopaikan Ki-
viniemen maantiesillan pieleen.
Majoituimme kiviseen peruna-
kellariin, joka oli muuten päte-
vä koti, mutta ovi oli viholliseen
päin.

Aluetta puolusti entinen po
rukkani JR l5:n l.Komppania,
joka linnoitti tarmokkaasti vir-
ran rantaa.

Siltaa pitkin vetäytyi koko
ajan omia joukkoja. Edesvå ole-
vaa sillanpäätä tyhjennettiin. Il-
massa oli yhä kasvavaa jänni-
tystä - miten kaikki onnistuisi?

- Oletteko viimeiset?
Se oli riijäyttäjäpioneerien

vakio§symys kaikille tulijoille.
Monet tulijoista väittivät ole-

vansa, mutta aina ilmestyi uutta
porukkaa. Viimein saatiin asias-
ta varmuus ja silta lensi ilmaan

"iluhonnokaon" poikh
Sirkiän.ear€s. Kolmar oikcalta
kirioittrir rr rcitrernär oilrcali,r
luutnantti Vilio ilailile

Kiviniemen ?öiäytotty r.utltio.ilt!
oli kunnoetettu tilapåirl«åytttiin

18.6. kello 18.45. Sekin oli vielä
liian aikaisin, sillä sillan taakse
jäi joukkoa. He olivat todellisis-
sa vaikeuksissa, koska veneitii ei
ollut ja virta oli tiillä kohdalla
voimakas.

Vanja tuli innolla periissä.

Mekin saimme taas täyden-
nystä - nuorukaisia, melkein
poikasia, lyhyen pikakoulutuk-
sen saaneita. Omaan tulenjoh-
tueeseenikin tuli pari polkaa.

Pataljoonan komentaja piti
upseereille puhuttelun:

- Vihollista ei missään olo
suhteissa saa pii?isää Vuoksen
yli. Se on torjuttava rantaviival-
la, missä sen lyöminen on hel-
pointa. Jokaisen miehen on ym-
märrettävä, että se heti vesistöl-
le tultuaan pyrkii pureutumaan
vastarannalle. Sen lyömiseen on
valmistauduttava tehokkaasti.

JOHTAMISEN
PSYKOIJOGIAA
Juuri ennen juhannusta 22.6.44
kello 03.00 vihollisen tykistö
aloitti rankan tulivalmistelun
juuri meidän asemiimme.

Jo keskityksen aikana pääsi
paniikki valloilleen.

En tiedä, misä se alkoi. Tu-
lenjohtopaikkani ympäristön tu-
kikohdan päällikkö, nuori vän-
rikki, haavoittui joka tapaukses-
sa aivan ensi kanaateista ja
häntii lähdettiin kantamaan
pois.

Sitten näin sen: hiukan meis-
tä oikealla vilahteli ruskeapu-
kuisia miehiä! Vihollinen oli
päiissyt maihin.

Samassa sain tiedon, että tu-
lenjohtoaliupseerini oli lähtenyt
parin miehen kanssa taaksepäin
"korjaamaan katkenneita puhe-
lintapseja".

Siinä sitä oltiin!
Jotain oli tehtävä -ja pian!
Ryhdyin kiertåmään asemis-

sa poterosta toiseen. Näin mo
nen pojan hyppäävän ylih ja li-
vahtavan taaksepäin - joukossa

aliupseereitakin. Juoksin peräs-

sä uhaten hiippareita pistmlilla
ja sotaoikeudella.

Ei tehonnut. Niska kyyryssä
asianomainen sankari vain lisäsi
vauhtiaan. Vaikka olin tulenpa-
lavan vihainen ja vähän pelois-
sanikin ei minusta ollut omien
ampujaksi.

Oli taas aika opiskella johta-
misen psykologiaa.
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Piti
tapella...

Totesin pian, että tavanomai-
nen huuto "Hei, alikersantti!
Seis! Kukaan ei saa lähteä! Pis-
tän jokaisen sotaoikeutcen" ei
lainkan tehonnut. Onneksi tun-
sin osan entisen komppaniani
miehistä, joten voin kiiyttää te-
hokkaampaa tapaa:

- Korpraali NN! Aläpäs
juoke! Palaa takaisin, muuten
toimitan sinut sotaoikeuteen!

Reaktio oli silmänräpäykselli-
nen! Kuullessaan nimensä mies
pysähtyi automaattisesti ja tot-
teli taas käs§ä. Sen jälkeen oli
jokseenkin helppo johdatella hä-
net takaisin poteroonsa.

Kurinpalautusoperaationi
päättlttyä laskin tukikohtaan
jääneet miehet: kahdekan. Kyl-
lä näillä vielä jotakin tekisi!

Sitten tuli lisää epäonnea.
Tieto tukikohdan miesten

paosta oli mennyt taakse patal-
joonan esikuntaan. Siellä luul-
tiin ilmeisesti koko tukikohdan
tyhjentyneen, sillä oma tykistö
ja heittimistö avasivat tulen nis-
kaamme. Meitii ampuivat nyt
sekä omat että vieraat.

Täpioita alkoi tulla - vaikei-
takin haavoittumisia.

TODELLTSIA MtEHtÄ
Tilanne oli veitsen terällä. Kaik-
ki paikalla olevat näyttivät kui-
tenkin toimivan tehokkaasti.

Lähelläni oli juuri äsken ki-
väärikomppaniaan tullut nuori
täydennysmies. Hän alkoi te-
hokkaasti ampua oikealla etene-
viä vihollisia.

Sitten iski sirpale vaikean
haavan hänen rintaansa.

Poika hätääntyi perin pohjin.
Kun menin häntä auttamaan
hän tarrautui minuun kouris-
tuksenomaisesti, hukkuvan ta-
voin, ja hetken kuluttua olimme
molemmat yltä päältii veressä.
Taskussani olleella pikasiteellä
yritin joten kuten peittää haa-
van käskien pojan maata hiljaa
selällään ja painaa sidettä kä-
dellään - lääkintämiehet tulisi-
vat pian.

Kirosin hiippareita. Lääkintä-
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IUleniohtue on puolulluksen tilmä

miehiä ei tukikohdassa ollut ei-
kä muutamista puolustajista ol-
lut varaa irrottaa ketään kanta-
jik§i.

Kiersin jatkuvasti asemia pi-
tääkseni miehet paikoillaan ja
tehokkaassa toiminnassa. On-
neki ei vihollista vielä ollut ran-
nassa meidän kohdallamme!

Mutta pian he tulivat - ve-

neillä ja lautoilla, suoraan sil-
mille!

Samalla loppui tietenkin vi-
hollisen tykistötuli, mikä nostat-
ti mielialaa. Räjähdellessään
herkkinä harvassa metsässä oli-
vat kanaatit tehneet pahaa jäl-
keä - tunnelma silpoutuneiden
puiden seassa oli ollut helvetilli-
nen.

Vilkaisin ympärilleni.
Jokainen mies toimi! Minulla

oli nyt johdossani vain ryhmän
verran miehiä. He ampuivat
kuitenkin tarkasti tähdäten, tap
paakseen - eivät vain laukoneet
aseitaan muodon luoki.

Aivan sillan maa-arkun vie-
ressä oli ykinään konepistoolei-
neen nuori sotamies Virta, tosi
mies. Hän teki rauhallisen nä-

köisesti, lyhyin sarjoin, todella
pahaa jälkeä virran yli pyrki-
vien ja vedessä ajelehtivien jou-
kossa.

Hänen pesäkkeensä oli niin

Viholliran tykblö aloitii rankan
tuliYalmiltelun

Vihollinon on påälsyt maahanl
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pahassa paikassa, että en pääs-

syt sinne suojassa. Ryömin kui-
tenkin niin lähelle kuin voin ja
heittelin hänelle valmiiksi täy-
tettyjä lippaita. Niitä löytyi on-
neksi riittävästi hiippareiden jäl-
jiltä.

Uusia haavoittumisia ei enää
tullut. Hermomme alkoivat rau-
hoittua, toimimme tarkkaan
harkiten. Kun maasto vielä aut-
toi - vihollinen ei voinut päästä

käsikranaattien heittoetäisyy-
delle - alkoi tilanne olla hallin-
nassa.

Katsoin kelloa - ensi kenan
kello 03.00 yöllä alkaneen tais-
telun aikana. Se oli 14.00. Jän-
nitys oli vienyt ajan tajun. Ei ol-
lut nälkä eikä jano.

REAKTIO ON
VOIMAKAS
Vieläkään ei kuitenkaan ollut
levon aika.

Hurja keskitys repi taas her-
mojamme.

Menin taas kerran käymään
sillan pielessä. Sain kuulla, että
rannassa olleet vanjat olivat siir-
tymässä veneisiin.

Perääntyvät!
Tiesin, että minun olisi pitä-

nyt käyttää tilaisuutta hyväkse-
ni, hyökätii ja tuhota veneet.

Kävin taistelua itseni kanssa ja
päätin, että en yritäkään pakot-
taa loppuun väsyneitä miehiäni

rynnäkktiön, joka aiheuttaisi
vain uusia uhreja. Nämä pojat
olivat pelastaneet tilanteen ja se

riitti heidän osaltaan. Ei enää
sankarivainajia!

Sitten kuului jostakin takaa
heitinkomppaniamme päällikön
kapteeni Jouko Paasion äärl -
hän huhuili nimeäni takanam-
me olevassa murrokeksi am-
mutussa metsässä.

Oli kuin olisi kuullut äitinsä
äänen!

Helpotti. Vastuu oli poissa!

Huomasin, että olin aivan
loppuun väsynyt. Raajanija ko
ko vartaloni alkoivat vapista -
vastustamattomasti.

Sitten näin, että takaa lähes-
tyi myös kiväärikomppanian
päällikkö, jonka hommia olin
hoidellut.

Terästyin:

- Tuli vähän juostua . . .

En malttanut olla pistämättä.
Tehtiin sovinto - sitähän sat-

tuu sodassa kaikenlaista -jokai-
selle.

Pataljoonan komentaja lähet-
ti kutsun esikuntaan juhlimaan
torjuntavoittoa. En jaksanut
mennä. Ruoka ja uni riittivät.

Heinäkuun l. päivänä seisoin
kahden jääräpääni kanssa rivis-
sä komppanian tuliasemassa.
Eversti Mauno von Schrowe
kiinnitti kunniamerkkinauhan
jokaisen rintaan - itse prenikka
kunniakirjoineen seuraisi peräs-
tä.

Itse sain tammenlehvän 4
luokan vapaudenristiini. Aliker-
santti Kalajoki sai I luokan va-
paudenmitalin ja ainakin sota-
mehet Syvcilöhde ja Virta sai-
vat 2 luokan mitalin. Muiden
nimiä en muista.

Sotapäiväkirjakin kertoo päi-
vän taisteluista mahtavasti:

Rautatiesillan lwrw nousi rys-
siä maihin ja pureutui rantajyr-
l«inteen suojaan Tykistö ja
heittimet ampuivat jatkuvasti
uharulaisia paikkoja.

TL I enj ohtop aikat muodos t ui-
vat etulinjan tukipylvöiksi.
Vuoroin kiviidriii ja vuoroin pu-
helinta kdyttcien saivat tulen-
johtajat taistella maihinnous-
seita vihollisia vastaaru

Luutnantti Kaukrtrannalta
oli yhteys koko taistelun ajan
poikki. Hrin toimikin pddasial-
lisesti tukikohdan ptieil likkönti.
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PAI,VETIII(ORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peru uttaa ti lau ksesi veloitu ksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi.4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalveluu mme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 12O670

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 149 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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PAI,VETTIKORTTI
n Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
n Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

-/- 
1 98 

-
D Olen jatkotilaaja. n Olen uusi tilaaja.

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 

alkaen:
Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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20.Prikaatin puolustus romahti
Viipurissa 20.6.1944.
Prikaatin II Pataljoona ja
vasemman naapurin 3.Prikaatin
osat pitivät kuitenkin hallussaan
Maaskolan ratapihan -
Papulanlahden pohjoispuolisen
alueen.
Täältä väistyttiin vasta taistelun
jälkeen.

HEIMO RAUTAVA

OLIMME soluneet halki Kar-
jalan kannaken tiiviin teräska-

ton alla. Lähtö WJinjqlta
Vammelsuusta oli ollut lievä'sti-

kin sanottuna sekava.

Saaluimme Karhusalon PY-
säkille Viipurin liepeille. Sain
käs§n ilmoittautua 20.Prikaa-
tin komentajalle eversti Armas
Kempille. Päivä oli kesäkuun

19.

Kempin komentopaikassa
PYP:n talossa meitä seisoi jouk-
ko upseereita Kempin edessä -
läpi Kannaken juosseita. Pai-

kalla oli myös joitakin 20.Pri-
kaatin upseereita.

Kempin oma 20.Prikaati oli
vasta tulossa Itä-Karjalasta.

Eversti luonnehti muutamal-

la lauseella tilannetta, joka oli
meille liiankin tuttu. Sitten hän
jakeli meidät joukkoinemme

oman prikaatinsa vahvennuk-
seki puolustusaseman eri osiin.

Vastuualueet näytettiin tar-
kasti kartalta. Jokaiselle evers-

tillä oli erityisohjeita ja kannus-
tavia sanoja.

Sitten tuli minun vuoroni.

VAIKEA TEHTÄVÄ
Everstin karttakeppi siirtyi kau-
pungin pohjoisosaan. Tiukka
katse kohdistui minuun:

- Toimitte tämän lohkon
päällikkönä tehtävänänne tor-
jua vihollisen hyökkäykset tällä
alueella. Lohkon vasen raja on
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Konekiväåriarma Papulan
rillan åårcllä

Karjalan esikaupungin Loikka-
sen pohjoispuolella ja oikea raja
Karjalan rata teiltä poisluettu-
na. Oman konekiväärikomppa-
nianne lisäki teille alistetaan ki-
väärikomppania ja panssarintor-
juntatykkijoukkue, - Kiinnittä-
kää erityistii huomiota Papulan
lahden pajukkoon! - Onko §-
syttävää?

Ilmoitin, että komppanialtani
puuttuu huomattava osa kalus-
tosta - Kannaksella oli koettu
tappioita.

Kempin ääni oli rauhallinen:

- Lähtekää heti Rautakorven
varikolle hakemaan puuttuvat
konekiväärit ja patruunat! Ma-
juÅ Nurmijärjesää teille kuor-
ma-auton.

Alue oli tuttu - olin suoritta-
nut varusmiespalvelukseni Kar-
jalan Kaartin Rykmentissä.

Rautakorvesta sain tuliterät
kiihdyttimillä varustetut kone-
kiväärit.

- Nyt puuttuu vain patruu-
noita, sanoin Ampumatarvike-
kenttämakasiinin päällikdrönä
toimivalle majurille.

- Niitä ei ole varastossa, hän
totesi rauhallisesti. - Niitä tuo
massa ollut juna on lentänyt il-
maan Simolassa.

- Ttota selitystä en voi hy-
väkyä! totesin. - Minulle on an-
nettu puolustustehtävä ja josta-
kin päin Suomea on löydyttävä
patruunoita! Se on teidän tehtä-
vänne, herra majuri! Autot on

pantava heti hakemaan täyden-
nystä.

- Rauhoittukaahan nyt, sanoi
majuri. - Miten paljon katsoisit-
te tarvitsevanne?

- Paljon! Huomisesta lähtien
ratkaistaan Viipurin kohtalo ja
silloin konekiväärit laulavat.

- Yritiin hankkia teille huo
misaamuksi neljä tuliannosta.
Riittääkö se?

- Ei! Suurtaistelussa neljä tu-
liannosta on pieni määrä. Josta-
kinhan on kuitenkin aloitettava.

Palasin Loikkasen kaupun-
ginosassa olevan komppaniani
luo. Aloitimme asemien kunnos-
tuksen.

Papulanlahden pajukon suun-
taan ryhmitin luutnantti l-aåi-
kaisen konekiväärijoukkueen.
Tulipesäkkeet olivat palaneiden
omakotitalojen raunioissa.

Kunnalliskotia vastapäätä oli
kallioon louhittu jonkinlaista
taisteluhaudan tapaista. Useissa
kohdin se oli aivan liian matalaa
eikii tarjonnut riittiiviiä suojaa.

Illan suussa eventi Kemppi
kiivi tarkastamassa aikaansaan-
noksiamme.

- Raivatkaa selvät tähystys-
linjat tuohon pajukkoon! hän
kiiski viitaten Papulanlahden
pajukkoon.

varhaiskesän päivä. Heti aurin-
gon noustua alkoi ilmatoiminta
erittäin vilkkaana - maataiste-
lukoneet olivat jatkuvasti nis
kassa häiriten pahasti työsken-
telyämme.

Aamupäivällä tuli asemiam-
me tarkastamaan Kempin pri-
kaatin III Pataljoonan komenta-
ja everstiluutnantti Teppo Sqri,
jolle meidät oli alistettu. Hän
kutsui kaikti upseerit puhutte-
luun.

- Missä vaiheessa on asemien
varustaminen? Onko patruunoi-
ta tarpeeksi ja miten ne on jaet-
tu?

Tiukat §symylset satelivat.
Selvittelin tilannettamme

parhaani mukaan. Puutteita oli
vielä monia.

- Onko tykkijoukkue toimin-
tavalmis? Sorri §syi mainittua
joukkuetta johtavalta luutnan-
tilta.

- Herra eversti, olen tuhon-
nut molempien tykkien suun-
tauslaitteet, tiimä ilmoitti. -
Olen saanut ohjeet, ettii ehjiä
tykkejä ei saa jätuiii vihollisel-
Ie...

Kuuntelimme hölmistyneinä

- eikö tiimä sota koskenutkaan
panssarintorjujia?!

- Tähdiitkiiii putken läpi! rä-
jähti Sorri. - Ja luutnantti me-
nee kiväärimieheksi etulinjaan!
Teist?i ei ole johtajalsi!

Sekavan tunnelman vallitessa
hajaannuimme miestemme luo.

Vihollinen hyökkiisi heti aa-
mulla pienin joukoin, asemiam-
me kokeillen. Torjuimme sen.

Kunnalliskodin pellolla oli tois
ta§mmentä panssarivaunua,
mutta ne eivät päässeet ase
miimme saakka.

ELÄUEN JA
KUOLLEIDEN
LUUT SEKAISIN
Tunsin Sorrin jo Karjalan Kaar-
tin ajoilta. Hiin oli ylsi Kaartin
kovista komppanianpäiilliköistä,
joita kunnioitettiin ja vähän pe-

lättiin. He olivat olleet luomassa
kaartin henkeä: Kaarti ei pake-
ne, se kaatuu!

Keskustelin hiljaa kiviiäri-
komppanian piiällikön kanssa.

- Mikiihän lienee tullut mie-
hiin, kun vain juoksevat Kan-
naksella, hän ihmetteli. - En ole
tiillaista ennen nähnyt . . .

193

Kirioittaia tailteluien lauotlua

RATKAISUN PÄUÄ
Yöllä saimme kuin saimmekin
patruunatiiydennystä.

Valkeni kesäkuun 20. päivän
aamu.

Päivä oli kaunis ja lämmin

Nåkymä kaupungin keskustaan Papulanlahden takaa iookur rauhan aikana



- Oli hyvä, etlä te tulitte py-
säyttämään juoksun. totesin. -
Tässä pysy.tään eikä juosta!

Sitten iski asemiin voimakas
ilmapommitus. Komentopaik-
kani oli erään talon kellarissa -
talo lienee hävinnyt jo talviso
dassa. Ympärille ilmestyi valta-
via kraatereita.

Tärkkailin kiikarilla Risti-
mäen hautausmaan suuntaan,
missä olivat Kempin prikaatin
II Pataljoonan asemat.

Tykistön tuli jauhoi hautaus-
maata - maata ja puita sinkoili
ilmaan. Alue peittyi savuun.
Siellä olivat nyt elävien ja kuol-
leiden luut sekaisin . . .

Sitten vyöryivät alueelle
panssarivaunut. Jalkaväki seu-
rasi niitä pitkänä nauhana ra-
dan hiekkapenkan suojassa, jo
ka kåitki vihollisen Ristimäen
puolustajilta.

Meille vihollisen jalkaväki oli
kuin tarjottimella. Avasimme
tulen konekivääreillämme ja
nauhan kulku ratavallin suojas-
sa katkesi.

Hyökkäys Karjalan esikau-
punkia vastaan jatkui. Aika-
ajoin paine oli varsin kova. Kun-
nalliskodin pellolla olevien pans-

sarivaunujen joukko kasvoi,
mutta torjunta kesti. Tirntui
kuin Kaartin henki olisi leijail-
lut sen vanhoilla harjoitusalueil-
La...

Tilanne kaupungissa oli meil-
le epäselvä. Meillä ei ollut mi-
tiiän kiisitystä taistelun kulusta
Ristimäen alueella.
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Vihollinen hyökkiisi jatkuvas-
ti Karjalan esikaupunkia kohti.
Torjuimme sen kerran toisensa
perästä.

Päivän kuluessa haavoittui lä-

heteistäni kolme. Komentoryh-
män johtaja alikersantti Kama-
nen joutui hänkin sairaslistalle.
Kokonaisuudessaan selvisimme
kuitenkin rirykytyksest?i ihme-
teltävän vähäisin tappioin.

EVERSTI OLI
OKEASSA
Illansuussa palasi pataljoonan

Jiiäkärijoukkue Ristimäest'ä,
missä se oli ollut tekemässä vas-

taiskua. Joukkueen johtaja oli
kaatunut.

Illansuussa everstiluutnantti
Sorri lähetti Jääkiirijoukkueen
varmistamaan Papulanlahden

Tcppo Allrcd Soni,20, Pribdin I
Patalioonan komontaia. T:dmå
prtllioonr irtautui Viipurirta v!.t
kärkyrtä

pajukkoa, jossa jo liikuskeli vi-
hollisia.

Iltayöstä nousi lahdesta erit-
täin voimakas sumu.

Papulanlahden suunnalla toi
mivan joukkueen johtaja luut-
nantti Lahikainen tuli yöllä kiiy-
mään komentopaikallani. Olim-
me juuri pohtimassa mahdolli-
sia lisätoimenpiteitä, kun näim-
me mieslauman juoksevan oma-
kotitalon villiytyneessä puutar-
hassa.

- Menkiiäpä nopeasti katso
maan, mitä siellä tapahtuu!
huusin läheteille.

Asia selvisi heti:

- Ne on niitä Jääkärijouk-
kueen miehiä - ja on siellä seas-

sa meidänkin komppanian mie-
hiä...

Menimme ulos. Koko ajan
kuului yksi konekivääri velävän
pitkiiä sarjaa Papulanlahden
suuntaan.

- Juokse äärimmäisenä ole-

valle konekiväärille ja pane se

ampumaan! käskin Lahikaista.

- Ota joku läheteistä mukaasi!
Lahikainen lähti. Itse juoksin

ampuvalle konekiväärille, jonka

tuliasema oli palaneen talon ki-
vijalassa.

Ryömin pesäkkeeseen.

Aseen kahvoissa ampujana
oli kiväärinjohtaja alikersantti
Vapalahti ja apulaisena muuan
Luumäen poika.

Tärtuin ampujaa olkapäästä
ja kysyin:

- Mitä ammut?
Vapalahti ei edes kääntänyt

ä!. Prikaatin komentopaikka oli
tälrå PYP:n taloara
Punai.onlähtoonlorin åärel!ä

päätään - keskeytti kuitenkin
sarjan hetkeksi ja murahti:

- Tiro ilmapommin kuoppa
on täynnä ryssiä! Niitä on am-
muttava koko ajan ettei ne piiä-
se sieltä ylös. - Mikä saatana
muuten on ettei toiset kookoot
ammu?!

Samalla hetkellä liittyi ää-
rimmäisenä oikealla oleva kone-
kivääri leikkiin: pitkd sarja, puo
li vyötä.

Ja kohta kolmaskin!
Tirntui jo helpommalta.
Eversti Kemppi oli ollut oi-

keassa - pensaikko oli vaaran
paikka.

HYÖKKÄYS
TORJU.rNN
Vähitellen tilanne selvisi.

Vihollinen oli noin komppa-
nian voimin hyökännyt oikeaan
sivustaamme ilmeisesti tunnus-
tellakeen puolustuksen lujuut-
ta. Yllättävä hyökkäys oli säp
sähdyttänyt uniset ja väsyneet
pojat asemista. Vapalahti oli
kuitenkin ratkaissut tilanteen

Evoruli Armr. Komppi, påtevä
toturi, m. Prikaatin huono-onnincn
komentrie

konekiväärinsä tarkalla ja te-
hokkaalla sivustatulella. Hyök-
käys pysähtyi.

Vapalahdesta tehtiin myG
hemmin esitykestäni kersantti.

Tilanteen rauhoituttua palai-
livat pojat noloina poteroihinsa.
Totesin, etlä patruunoita oli ko
vin vähän. Tehokas nikkelivar-
mistus, joka olisi estänyt viholli-
sen liikehtimisen pensaikossa, ei
tullut §seeseen.

Puolenyön jälkeen tunsin ve-

don olevan aivan lopussa. Oli
saatava ainakin hetken uni.



Viikkojen valvominen vaati
osuutensa. Jokainen tiesi tarkal-
leen, että huomenna olisi päivä
jolloin veri punnitaan - Viipuri
oli mennyt, Papulan siltojen rä-
jäytys oli epäonnistunut, koko
oikea sivustamme kaupungin
suuntaan oli avoin.

Menin kellariin ja retkahdin
oljille. Viimeinen aistimukeni
oli, että ne haisivat sian ulostuk-
sille. Verho laskeutui tietoisuu-
den ylle. Alitajunta kuitenkin
rekisteröi vihollisen tykistön
keskitysten jatkuvan.

Olin ollut unitilassa vain het-
ken - siltä minusta tuntui -,
kun heräsin siihen, että joku ra-
visteli minua voimakkaasti.

,'NYT ON
tÄxoErrÄvÄ"
Edessäni oli musta mies ylta
päältä noessa.

Alikersantti Melso.

- Mi-mitä nyt . . .? kysyin.

- Melkein kaikki kookoot on
ammuttu hajalle, sanoi Metso.

- Kiväärikomppania ja tykistön
miehet irtautuvat parhaillaan.
Kyllä meidänkin nyt on lähdet-
tävä...

Nousen kellarista puutar-
haan. Etsiskelen asetta ja vyG
varustusta, jotka olin laskenut
viereeni.

Samassa kuuluu taistelun
melskeen läpi uusi ääni - diesel-
moottorin kumea jyminä ja tela-
ketjujen kolina.

Juuri ja juuri ehdin tiedostaa
asioiden tilan kun sireenipen-
saat kaatuivat maahan ja niiden
yli ryöryi pitkäputkinen panssa-

rivaunu, tornin kyljessä viholli-
sen tunnus.

Heittäydyin suojaan. Vaunu
ohitti minut vajaan kymmenen
metrin päästä lähtien ajamaan
pitkin katua. Heti sen takana
tuli kaksi muuta samanlaista ru-
milusta. Ne ampuivat tykeil-
lään joitakin vielä ehjäki jää-
neitä rakennuksia.

Samassa syökyi everstiluut-
nantti Sorrin lähetti:

- Komppania irtautuu heti ja
vetäytyry Viipurin teurastamon
maastoon!

Nyt oli kiireen aika!
Annoin nopeat käsk1t lähe-

teille:

- Irtautumiskäsky,t joukkueil-
le, osoite teurastamo! Käskyt
vietyänne menette suoraan teu-
rastamon maastoon vastaanot-
toasemaan.

Lahikaiselle lähetin erillisen
käskyn:

- Kokoa komppania teurasta-
mon maastossa ja selvitä tap
piot! Tulen järjestämään puo
lustusta niin nopeasti kuin pää-
sen-

Hyppäsin pyörän selkään.
Maaston tuntemus oli suureksi
avuksi.

Poljin täyttä vauhtia.
Samassa sirahti sivuilta kone-

tuliaseiden sarjoja. Tie kuiten-
kin kääntyi samalla hetkellä ja
pääsin näkösuojaan.

Mutkan takana oli tiellä
panssarivaunu!

Syökyin täydessä vauhdissa
ojaan.

Laukausta ei kuulunut.
Kurkistin varovasti pensaiden

suojasta.
Vaunu oli tuhottu suomalai-

nen panssarivaunu, omituisen
näköinen rumilus. Sen toinen te-
laketju oli lentänyt kymmenien
metrien päähän.

Jatkoin kiireesti matkaa.
Teurastamolla oli Lahikainen

jo koonnut komppanian. Täp
piot olivat huomattavat, muun
muassa komppanian varapääl-
likkö luutnantti Luomajoki ja
ylikersantti Suoknuuti puuttui-
vat - ja monet muut. Täppiot
olivat aiheutuneet pääasiallises-

ti panssarivaunujen kanaattien
osumista.

Ilmoittauduin everstiluut-
nantti Sorrille.

Muuan vaihe puolustustaiste-
lussamme oli päättynyt.

Edessä oli Ihantalan suurtais-Teppo Sorri, ykla Kerialan Kåartin
kovirta komppanianpåällikörtä,
iäri€rteloo puolultulla
SA-kuvo

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

Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/1 kpl, 10 mk/2 kpl,
17,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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TI1AUSKORTTI

I VUOSI]GRTAIGilSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

Suku Etunimr

Osoite PUh,

Posttnumero Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.6. 1985 saakka.



AHTI PESONEN

Poliisina

Suomalaiset valtasivat Karjalais-
Suomalaisen Neuvostotasavallan
pääkaupungin 1.10.1941.
Kaupunki oli huomattavalta osalta
tulipalojen ja sotatoimien.
raunioittama.
Väestöstä oli jäljellä vain rippeet.
Hallinnon organisointi ei ollut
aivan yksinkertaista.
KAUPUNGIN väestön piiäosa
oli poistunut puna-armeijan mu-
kana. Väki lisiiäntyi kuitenkin
vähitellen, kun suomalaiset
kiiiinnyttivät evakkotieltii tavoi-
tetut takaisin asuinsijoilleen.
Mytis mesiin paenneet palaili
vat taistelujen tauottua.

Itii-Karjalasta oli suunniteltu
muodostettavaksi päiiasiallisesti
karjalaisten asuttama alue. Tä-
män vuoksi sekä myiis luotetta-
vuussyistii ryhdyttiin väestön
suhteen järjestelyihin sen sijoit-
tamiseksi uudelleen: paikallinen
väestö luetteloitiin kahteen ryh-
mään. Yleensä vähänkin suo
mensukuisiksi havaitut saivat
jäädä paikalleen, kun taas puh-
taasti venäläinen väestö kmttiin
yhteen kaupunginosaan niinsa-
nottuun suojatyöleiriin.

Itii-Karjalan Sotilashallinto
esikunta siirtyi keväällä 1942
Joensuusta Aänislinnaksi nimet-
tyyn entiseen Petroskoihin.
Väestön turvallisuuden takaa-
miseksi ja järjestyksen säilyttii-
miseksi pyrittiin kaupungin hal-
lintokoneiston avulla mahdolli-
simman normaaliin elämän-
muotoon. Paikallisen väestön
toimeentulo saatiin ainakin teo
riassa samalle niukalle tasolle
kuin kanta§uomessakin mää-
riiämällä sille samat korttian-
nokset. Jakelusta huolehti Vie-
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nan ja Aunuksen Kauppaca-
keyhtiö VAKO. Koululaitos,
kirkko ja liiäkintähuolto saatiin
toimintaan. Aiinislinnassa kiin-
nitettiin h,,t niota myös viihtee-
seen: kaupungissa toimivat
muun muassa suomalainen teat-
teri, elokuvateatterit Ukto ja
Täpio, VAKOn ravintola, lotta-
hotelli sekä monet sotilaskodit
ja tietysti Tiilikais-Pekan Au-
nuksen Radio.

POLIISIAKIN
TARV]TAAN
Keväällä 1942 oli perustettu
myös Aänislinnan poliisilaitos.
Sen henkilökunnan muodostivat
Suomesta saapuneet ja rintama-
joukoista irroitetut koulutetut
poliisimiehet. Ennen toimeen

ryhtymistii he saivat jatkokoulu-
tusta niinsanotulla paikallispääl-
likkökurssilla, jolla miehet opas-
tettiin toimintaan paikallisen
väestön keskuudessa.

Äänislinna oli suomalaisten
haltuun tullessaan muodostunut
varuskuntakaupungiksi, joka si-
jaintinsa vuoksi toimi tärkeänä
rintamien huolto ja järjestely-
portaana koko sodan ajan. Sen
tuotantolaitokset olivat vähäisiä

- mainittakoon suurituottoinen
leipätehdas, traktoritehdas, joka
toimi raskaimman sotakaluston

korjaamona, sekä kiilletehdas,
joka toimitti sähköteollisuuden
materiaalia aina Saksaankin as-

ti.
Paikallinen väestö joutui no

jautumaan pääasiassa suoma-
laisten tarjoamiin työmahdolli-
suuksiin, useimmiten sotilasyk-
siköiden tarjoamiin tyG ja pal-
velutehtäviin.

Kaupunki, joka oli saanut al-
kunsa Pietari Suuren perusta-
masta asetehtaasta, oli vanhim-
malta osaltaan muodostunut
Neglinka- ja Lososinajokien vä-
liselle alueelle, johon myös sen

hallinnollinen keskus oli synty-
nyt. Täällä toimivat mycis suo
malaisten miehittäjien hallin-

toelimet. Tämä kaupungin kes-
kusta oli sotatoimissa eniten
vaurioitunutta aluetta.

Sotatoimialueeseen luettavan
kaupungin väestö sai viettää
melko rauhallista elämää koko
suomalaisen miehityksen ajan.
Varsinainen rintama oli työn-
netty hyvinkin kauas.

KAIKKI ROMAHTAA
Tuli kuitenkin nopea muutok-
sen aika. Kuin salamana kirk-
kaalta taivaalta tuli tiihän hil-
jaiseloon tieto suomalaisten läh-
döstä.

Useille se oli ilosanoma - joil-
lekin ei.

I
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Tilanne oli jo muutenkin ha-
vaittavissa Syvärin suunnalta
Aänislinnan kautta tulevien so
tilaskuljetusten ja kalusteiden
äärimmäisen täynnä olevista ju-
nista. fosähtyessään ne purki-
vat ratapenkalle vähemmän tär-
keätä kuljetettavaa kuten nau-
takarjaa paikallisten asukkai-
den ottaessa ne haltuunsa.

Liikehdintä Suomeen päin oli
käynnistynyt. Suomalaisten eri
toimi- ja työyksiköt sekä esikun-
nat ja hallintoelimet poistuivat
yksi toisensa jälkeen kaupungis-
ta.

Varmuuden vuoksi oli paikal-
liselle väestölle määrätty yön
ajaki ulkonaliikkumiskielto.

Monet kaupungissa asuvista
naisista, lapsista ja vanhuksista

nuoria miehiähän siellä ei ol-
lutkaan - olivat kolmen vuoden
aikana ehtineet ystävystyä suG
malaisten kanssa. Näin oli ta-
pahtunut varsinkin niiden osal-
ta, jotka olivat olleet työssä suG
malaisten laitoksissa.

He olivat nyt vaikean ratkai-
sun edessä: lähteäkö Suomeen,
outoon maahan, vai jäädäkö
odottamaan puna-armeijaa ja
sen toimenpiteitä?

Väestö sai ratkaista asian it-
se, sitä ei painostettu. Useat läh-
tivät, mutta vielä useammat jäi-
vät.

Katselin erään täyden junan

valmistautumista läht<iön kohti
Suomea. Nuoii kihlattu aunuk-
selaisneito etsi istuinsijaa sitä
saamatta. Auttamishaluinen
ascmapoliisi riensi avuksi ja toi
hrinelle laudanpätkän istuin-
alustaksi penkkien väliin. Sat-
tuipa niin. cttä tämä neito jou-
tuikin suomalaisen upseerin kih-
laaman soutjärveläisen vepsä-

läisneidon vierustoveriki. Tästä
syntyikin ystävyys, joka johti ai-
kanaan sukulaissuhteeseen: lap
sct joutuivat keskenään avioon.

Erilaista hiippailua ja liikeh-
dintää oli tässä hiljentyvässä
kaupunkikuvassa havaittavissa.
Jokunen sotilas poikkesi osittain
tyhjentämättä jääneeseen varas-

toon vaihtamaan parempia ku-
teita. Muitakin pienempiä tarvi-
kevarastoja - eri yksiköiltä jää-
neitä oli käytettävissä. Niitä
pyrittiin jakamaan paikalliselle
väestölle mahdollisuuksien mu-
kaan niin tutuille kuin tunte-
mattomillekin. Niin jakajilla
kuin saajillakin oli varma tunne
siitä, että pitkällisen sodan ai-
heuttamat elintarve- ja tarvike-
pulat vain vaikeutuisivat isän-
nän vaihtuessa.

Jatkuu sivulle 201
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Neuvostoliiton historiankirjoitus on
antanut ymmärtää, ettti
suomalaiset tuhosivat Petroskoin
kaupungin.
Tieto ei pidä paikkaansa.
Kaupungin hävittivät puna-armeijan
joukko-osastot vetäytyessään sieltä
syksyllä 1941.
Suomalaiset tuhosivat vain laitteet,
joilla oli suoranaista sotilaallista
merkitystä.

ARVO RINNE

OLIN palaamassa kotilomalta
juhannuksen jälkeisenä ensim-
mäisenä arkipäivänä Dqq. Aa-
nislinnan opaselin ei tiennyt
joukkoosastoni Pioneeripatal-
joona l3:n sijaintia, joten minut
määrättiin toistaiseksi paikalli-
siin pioneerijoukkoihin - oli il-
moittauduttava "Kuusisen pa-

latsissa" pioneerikapteeni Eero
Juhani Lausakselle.

Hän oli kovin kiireinen. Pu-
helin pärisi jatkuvasti ja lähette-
jä juoksi edestakaisin. Lopulta

pääsin ilmoittautumaan.

- Osaattepas te olla ainakin
sotilaallinen, sanoi kapteeni. -
Minut on määrätty hoitamaan
sotilaallisten kohteiden hävitys
Äänislinnassa. Käytettävissä on
yksi pioneerikomppania. Apua
tarvitaan.

Sain majoittua Kuusisen pa-

latsiin, missä luvattiin ruokaa-
kin.

Sitten Lausas sai puhelimitse
käs§n ja antoi tehtävän suo
raan minulle:

Emme hävl



Ratakirko katkeaa pikku paukulla

Aika3y$timollä yerurtetun miinrn
voi aikaultaa råjähtåmåån vasta
muutaman vuorokauden kuluttua

- Huomenna ryhdytiiän hä-
vittämään sähkömuuntajia. Te
voitte hoitaa sen homman. Säh-
kömiehet näyttävät paikat.

sÄxxor PoKKt
Seuraavana päivänä hain varas-
tolta räjähdysainetta ja tarvik-
keita. Räjäyttelin kaupungin
laitamilla olleet muuntajat pie-
nillä panoksilla. Ne rikkoutui-
vat juuri sen verran että nesteet
vuotivat ulos. Jokunen syttyi pa-
lamaankin.

Sitten hommat jatkuivat: mi-
nut vietiin "Tiltun mäelle" rä-
jäyttämään radiomastot ja pai-
kalleen jääneet Aunuksen ra-
dion laitteet.

Asetin räjähdyspanokset
maston vaijereiden kiinnityspi-
lareihin. Pistin aikatulilangat
palamaan ja juoksin erään ra-
kennuksen taakse suojaan kat-
selemaan, miten masto kaatua
rojahti vaijereiden katkettua.

Kun olin tuhonnut kaikki ra-
dioaseman laitteet oli jäljellä
vielä pari kiloa trotyyliä. Mie-
het kertoivat, että heillä on ra-
diomäen vierellä puronlahdek-
keessa sauna, jonka myciskin
voisi räjäyttää ilmaan.

- Mennään pamauttamaan
se! innostui joku. - Ettei jäisi
hyvä suomalaisten tekemä sau-
naryssille...

Mentiin saunalle. Laitoin rä-
jähdyspanoken muuripadan al-
le saunan eteiseen ja kiinnitin
siihen toista metriä pitkän tuli-
langan, joka palaisi parisen mi-
nuuttia. Minulla oli tulitikku-
laatikko kädessä sytyttämistä

varten, kun mieleeni juolahti
vilkaista saunan puolellekin.
Toiset odottelivat ulkona.

YLLÄTYS, YLLÄTYS!
Aukaisin saunan oven. Pieni ik-
kuna oli peitetty vaatteella ja
huone oli hämärä. Huomasin
kuitenkin heti, että lauteilla ma-
kasi mies.

Sotilaan vaistot heräsivät.
Tempaisin selässäni olleen lada-
tun konepistoolin kainaloon ja
karjaisin vaistomaisesti:

- Ruki verh!
Mies kohottautui istualleen.
Hän oli suomalaisessa sotilas-

puvussa, kaulukessa luutnantin
arvomerkit! Käsiään hän ei nos-
tanut.

- Kädet ylös! karjaisin. - Mi-
käs helvetin mies te olette? Mi-
lä te täällä teette?

Nyt kädet nousivat. Vastauk-
seki ei kuitenkaan tullut sanaa-
kaan.

- Kävelkää hitaasti ulos kä-
det ylhäällä! käskin.

Mies totteli.
- Täältä tulee yksi kaveri li-

sää, huusin ulkona odottaville. -
Olkaahan varuillanne!

- Mitä pirua te oikein tou-
huatte? tenttasimme miestä. -
Miki olette mennyt saunaan?

Vastaukseksi ei tullut sanaa-
kaan. Mies oli kaikille outo eikä
kuulunut radioporukkaan.

Toiset lähtivät viemään häntä
mäelle ja minä pistin sytytyslan-
gan palamaan. Ehdin melkein
mäelle ennen kuin saunan kap
paleita alkoi lennellä ilmaan.

Myöhemmin kuulin, että
mies oli tosiaankin suomalainen
luutnantti, joka oli jo parin vuo

den ajan välitt?iny,t tietoja venä-
läisille. Hänen aikomuksenaan
oli ollut odotella saunassa venä-
läisten tuloa ja heidän saavut-
tuaan ilmoittautua työnantajil-
leen.

VIHAISIA VANJOJA
Päivää ennen lähtöämme rä-
jäyttelin sähkömuuntajat keski-
kaupungilta.

Aänislinnan rautatieaseman
lähellä, ratäpihan toisella puo
lella oli venäläisten siviilivan-
kien leiri. He katselivat synkein
ilmein, kun kiipesin paalumuun-
tajaan ja asetin siihen räjähdys-
panoksen. Mukanani olleet säh-
kömiehet häätelivät lähimmät
vangit kauemmas, jotta kukaan
ei olisi vahingoittunut.

Venäläiset näyttivät yhä hur-
jemmilta. Näyui, että paikalla
ei enää ollut lainkaan vartijoita.
Poistuimme työmme tehtyäm-
me rivakasti.

Lähtöpäivän edellisenä yönä
oli meikäläisten viivytysjoukko
jen pääosa vetäytyny't kaupun-
gin eteläpuolelta Suojärven tien
suunnalle. Joukot irtautuivat
asemistaan venäläisten huomaa-
matta. Päivän mittaan kaupun-
gin läpi kulki miehistöä kuljet-
tavia autoja.

Rautatieasemalla meitä oli
vielä vajaa joukkue jalkaväkeä
ja pari ryhmää pioneereja. Teh-
tävänämme oli räjäytellä ratapi-
han vaihteet ja niiden siirtolait-
teet sekä aseman lähellä oleva
tiilinen vesitorni, joka oli jo val-
miiki panostettu.

Sitten kapteeni Lausas totesi.
että Aänisen rannassa oleva hä-
vitettäväksi määrätty pumppu-

ttäneet ISLI NNAA
IT IT
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Suoiuioen rillan råiåhdye
onniltui venäläi3altå
't941 Yain osittain

ltll rolvää iälkeå

Noin parin kilometrin päässä
riijäytimme vielä nopeasti pie-
nen puron yli johtavan sillan.
Kun riijähdysainetta oli yhä jäl-
jellä, katkoimme sieltii täälä
kiskoja trotyylinkappaleilla.

- Nyt jatketaan yhteen me-
noon Suojujoen sillan yli! kiiski
Lausas lopuksi moottorivaunun
kuljettajaa.

Ajettiin hyvää vauhtia. fo-
sähdyttyämme sillan taakse
saimme tehtäväksemme räjäyt-
tää valmiiksi panostetun sillan,
jossa oli kuulemma räjähdysai-

gahtelivat ja naksahtelivat ym-
pärillä.

Meitä ammuttiin vankileiris-
tä!

Vangit olivat löytäneet josta-
kin aseita ja ammuskelivat mei-
tä kuitenkaan osumatta. Mah-
dollisesti paikalla oli venäläinen
partio tai paikallisia partisaane-
ja.

Teimme kuitenkin työmme
loppuun eikä vahinkoja tullut.

KIIRETNEN LÄUTÖ
- Valmistautukaa nopeaan läh-
tön! meille ilmoitettiin. - Kaik-
ki suomalaiset joukot ovat jo ve-
täytyneet ohi kaupungin.

Meitä varten oli asemalla
moottorikiskobussi, johon kan-
noimme loput riijähdysaineet.

Vesitornin sähkösytytyskaa-
peli oli vedetty kiskojen viereen
noin puolen kilometrin päähän.
Läksimme liikkeelle komeasti
junalla ja pysähdyimme kaape-
lin pään kohdalle. Lausas käski

§tkeä johtimien päät induklo
riin ja laukaista saman tien.

Vesitorni sortui kuin korttita-
lo. Tiilenkappaleita lenteli mel-
kein niskaamme. Räjäyttäjät
joukivat vaunuun ja jatkoimme
matkaa.

Jåähyväiret
Petrolkoilsa.
Suomalainen
lotta Ruth Malin
hWä.teloe
karialaiaen
yståvänoä
SA-kuea

i.i.§t:
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Emme hävittänG€t.,.
asema oli vielä panostamatta.
Sain tehtäväkseni hoitaa asian
pioneeriryhmän voimin.

Ajoimme autolla paikalle ja
panostimme nopeasti aseman.
Kukin mies teki yhden panok-
sen valitsemiini paikkoihin. Tir-
lilangat yritettiin tehdä yhtä pit-
kiki, jotta panokset riijähtäisi-
vät samaan aikaan. Kunkin piti
käs§stäni sytyttää oma panok-
sensa ja sen jälkeen juosta au-
toon, jolla nopeasti poistuisim-
me suojaan.

- Onko valmista? huusin.
Kaikki vastasivat.

- Sytyttäkää!
Sytytin oman panokseni ja

menin ulos. Kaikki juokivat
ulos rakennuksesta suunnilleen
samaan aikaan ja hyppäsivät
auton lavalle. Laskin miehet,
hyppäsin perässä ja kuljettaja
ajoi pois täydellä vauhdilla.
Noin puolen kilometrin päässä
jäimme odottelemaan paukkua.
Panokset riijähtivät melkein yh-
täaikaa ja romua oli ilmassa
runsaasti.

Saavuttuamme asemalle ryh-
dyimme räjäyttelemään vaihtei-
ta.

Sitten alkoi korvissamme
kuulua tuttuja ääniä: luodit vin-

200

"f,

§'i '§i)'r", t'



netta 3000 kiloa. Sähkiisytytys-
järjestelmä oli valmiina, laukai-
supaikka noin kilometrin päässä

sillasta pari metriä korkeiden
halkopinojen suojassa.

Väännettiin kahvaa.
Kuului kuin ukkosen jyräh-

dys silloin kun se iskee lähelle.
Ilmaan nousi pilvi kiviä ja maa-
ta. Nyrkin kokoisia möyk§jä
tippui vielä pinojen päällekin.
Odottelimme matalana sateen
loppumista.

Suojujoen puinen maantiesil-
ta oli sytytetty palamaan.

Me jatkoimme matkaamme
maanteitse Vieljärven kautta
Pitkiirannan suuntaan.

ÄÄtusr-r,tttA Muurrur
PETROSKolKSI
Edellä kerrottujen kohteiden li-
säksi hävitettiin kaupungissa
pari pientii sähkövoimalaitosta
ja maantiesillat sekä lentoken-
tän kiitoradat. Solomannin saha
poltettiin, jotta puutavaraa ei
olisi ollut kiiytettiivissä siltoihin.
Kaiken aikaa korostettiin, ett?i
vain sotilaalliset kohteet tuhq
taan.

Foistuessamme kaupungista
jäivät asukkaat vapaina kotei-
hinsa. Kaupunki säiistettiin tie-
toisesti tuholta. Se jätettiin tais-
telutta, jotta talot ja asukkaat
eivät olisi kärsineet vaurioita.

Kuusisen palatsin keittitissä
olin tutustunut joihinkin vepsä-
läistyttöihin, jotka puhuivat
melko mukavaa suomea. He
keittelivät meille viimeisinä päi
vinä.

- Lähtekiiähän tytöt mukaan
Suomeen! kehotteli joku.

- Tänne meidän on jäät?i-

vä . . ., sanoi joku.

- Oma maa mansikka, muu
maa mustikka, lisäsi toinen.

- JääkAä te suomalaiset tän-
ne! sanoi kolmas. - Meillä on ol-
lut hyvä olla suomalaisten kans-
sa, olisimme toivoneet teidän
pysyvän Karjalassa... Onnea
teille kotimatkalle!

Silmi?iän pyyhkien jäivät ty-
töt katsomaan jälkeemme.

Kuusisen palatsi siivottiin
siistiin kuntoon. Kaikki paikat
puhdistettiin ja lattia pestiin.
Kapteeni Lausas tekstasi lopuk-
si suurelle paperiarkille jäähy-
väistervehdylsen: "Heikot sor-
tuu elon tiellä, mutta nämä po
jat vaan porskuttaa!" tr

Polibina
Petrre-
kolssa

TIITEN KÄY
KARJALAISTEN?
Eräs pelko ja vaara oli ilmassa:
Miten kiiy vapaasti asuville?
Väestöhän oli jaettu kansallisiin
ja ei-kansallisiin ryhmiin. Se oli
johtanut suojatyöleirien perus-
tamiseen.

Vaihtuvatko nyt suojatyölei-
rien asukkaat? Joutuvatko va-
paasti asuneet karjalaiset nyt
leireihin...?

Tirli juhannusaatto ja juhan-
nus, harmaana ja pilvisenä.

Eikii lippu liehunut.
kvottomuus kasvoi. Havait-

tavissa oli yhä useammin, kuin-
ka naisryhmiä kokmntui piho
jen nurkkiin ja katujen kulmiin-
kin - tiiviissä ryhmissä, huo
liaan toisilleen tulevasta pur-
kaen.

Tirli vihdoin lähtöpäivä. Pai-
kallisen sairaalan lääkiiri- ja hoi-
tohenkilökunta oli jo lähtenyt.
Fotilaiden sairaskertomukset ja
tarkat hoitoohjeet oli jätetty
väestön kuuluvan ylihoitajan
vastuulle.

Huhumyllykin ehti jo pyöriä:
kerrottiin jo nähdyn ihmisten
pakenevan lähimetsiin lähesty-
vän puna-armeijan tielt?i. Joku
mainitsi kaupungissa jo nähdyn
mainitun armeijan upseereita-
kin - valvomassa ja tiedustele-
massako?

Suojatyöleirien sotilasvartiot
oli poistettu.. vartiopaikoiltaan
kello 20.00. Aiinislinnan poliisi-
laitoksen miehet oli komennettu
tilalle. Foliiseille oli jaettu ki-
väärit ja polkupyörät. Kohta oli-
si heilläkin edessä pitkii poriiän-
tymistaival.

Suomalairl ovlt laepunect
Potro.k ihin. Kuva!.! näkwä
Leninin patu p.ntlln criånå
vrrartoon ia on nyt iållcen
p.lkalh.n
SA-kuw

Sitten tulivat ja lähtivät vii-
meiset sotilaat.

Ilta-auringon valaistessa Karl
Marxin katua läheni sitii pitkin
reipasta vauhtia taisteluyksikkö
luutnantti Kiven komennossa.
Se tuli Syvärin suunnalta ja
suuntautui kaupungin keskus-
taan.

Joukko pysähtyi tauolle alue-
esikunnan nurkalle. Se oli rei-
pasta ja kurinalaista väkeä - hy-
väkuntoisen näköisiä poiha hi-
kikarpalot otsallaan, liikaa lihaa
ei ollut kenenkåiän harteilla. Ra-
situksen merkit olivat nähfiivis-
sä jokaisen kasvoilla.

Täuon aikana porukalle tar-
jottiin liihtOmalja - raikasta vet-
tii läheisestii kaivcta.

Luutnantti Kivi moittautui
helsinkiläiseksi kasvinkumppa-
nikseni. Hän §seli tietii kau-
pungin pohjoispuoliseen maas
toon, minne hänen oli kiisketty
ryhmittyä viivytysasemaan.
Opastulsen saatuaan hän johti
joukkonsa yli hallintoaukean ja
edelleen Toukokuun ensimmäi-
sen päivän viertotielä ulos kau-
pungista.

Sotilaiden mentyä tuntui hiu-
kanorvolta...

VIIMEINEN JUNA
SUOMEEN
Kello 22.00 teki viimeinen juna
lähtöä kohti kotimaata.

Sen mentyä läksivät vartio
tehtiivistii irtautuneet poliisi-
miehetkin pyörillåiän vetiiyty-
miän pitkin viertotietä.

Ajettiin pitkiinä letkana. Sin-
ne jäivät tutuilsi tulleet lankku-
kiiyt?ivät ja kadun varrella nö
kötuivät kallellaan olevat tönöt.

Meidän jälkeemme tulivat
vielä pioneerit panostaen silta-
rummut.

Tunnelma oli omituinen:
useissa ikkunoissa oli vilkuttavia
asukkaita. Muutamat huuteli-
vat vielä perd?in onnentoivotuk-
siaan.

Hyvin oli tultu paikallisten
asukkaiden kanssa toimeen -
ystävällisiä he olivat olleet tul-
lessamme ja olivat sitä vielä läh-
tiessämmekin - kaikesta huoli-
matta.

rianislinna lakkasi olemasta
sinä yönä.

Aamupuoleen tunkeutui pu-
na-armeija Fetroskoihin. tr
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Karl [,[blsen
oli ystovöni
Thisteltuaan talvisodassa
3.Prikaatin riveissä Karjalan
kannaksella kirjoittaja joutui
jatkosodassa yhteysupseeriksi
saksalaisiin joukkoihin.
Saksalaisten upseerien joukoissa oli
monenlaista miestä. Hekin olivat

Eräs saksalaisten komentajista jäi
erityisesti kirjoittajan mieleen
suurena ihmisenä.

BORIS SAARMAA

Kenraalimajuri Hermann Hiilter, 20.
Vuoralloa.moiian olikuntapäållikkö, ionka
työhuoneen soinällä Sakaaera on ainoana
korirloona Suomen lippu

Arktis" kävin hänen kodissaan mantti. Hänen liikuttava kiinty-
Länsi-Saksassa tiedustelemassa, mykensä suomalaiseen Lapin
miksi hänkin kirjassaan vaike- jätkään oli kaikkien suomalais-
nee eräistä mielestäni historialli- ten tiedossa.
sesti tärkeistä tapahtumista La-

tavallisia ihmisiä hyvine ja
huonoine puolineen.

ILMOITTAUTUESSANI Ke-
säkuussa 1941 jääkärieversti
Willamolle Rovaniemellä Yh-
teysesikunta Roissa määrättiin
minut yhteysupseeriksi Sallan
rintamalle saksalaisen XXXVI
Vuoristoarmeijakunnan esikun-
taan. Tehtäviini kuului toimia
tulkkina, kouluttaa saksalaisia
yksiköitii erämaasotaan sekä
toimia tarvittaessa saksalais-
suomalaisten kaukopartioiden
johtajana. Minun tuli myös ra-
portoida havainnoistani Sallan
rintamalla Yhteysesikunta Roil-
le.

TUNNETTUJA
HERROJA
Sotavuosien aikana tutustuin lä-
heisesti moniin saksalaisiin joh-
taviin upseereihin sekä Rovanie-
mellä että varsinkin Sallan rin-
tamalla. Heistä mainittakoon
muutamia: Ratsuväenkenraali
Feige, ye<versli tr,reivi Dohna
von Schlobiuen, ye-majuri pa-
rooni Freytag, jalkaväenkenraa-
li Karl Weisenberger, ye<versti,
myöhemmin kenraali Hermann

&lkrYåcnkenra.li Krr!
Weircberger i. kirioittri! olav.t
molcmmrl Hcinrich Heinen
iheitiioitr

Hölter, yerversti Frilz Abel-
hack, legendaarinen eversti
Schack, "viimeinen preussilai-
nen", kenraalimajun Rilbel, ye-
eversti Roschman sekä kenraa-
lieverstit Eduard Dietl ja lttt-
har Rendulic.

Näin tulin toiminneeksi yli
kolmen ruoden aikana pääasial-
lisesti Sallan rintamalla, joskin
lyhyempiä jaksoja myös Yh-
teysesikunta Roissa sissitoimis-
ton päällikkönä ja kerran jopa
viransijaisena esikuntapäällikön
tehtävissä, joita koko jatkose
dan ajan ansiokkaasti hoiti ma-

1ui, Väcinrinen Joskus piti pääs-
tä lomailemaankin.

,,AIKA EI OLE KYPSÄ"
Tåistä johtuu, että olen mielen-
kiinnolla tutustunut kirjoihin,
joissa on kiisitelty jatkosodan ta-
pahtumia Lapissa. Kirjoittajista
mainittakoon tärkeimmät:
Sampo Ahto, Hermann Hölter,
Uula Aapa (Yäänänen), Franz
Schreiber, lVolf H. Halsti jaA.
Ruppert.

Luettuani aikoinaan Halstin
ja Ahdon kirjat huomasin niissä
useita puutteita, epätarkkuuk-
sia ja poisjättämisiä. Saatuani
aikoinaan kenraali Hölterilta
hänen kirjansa 'Armee in der

pin sodan aikana.
Kysymykseeni vastasi Her-

mann Hölter:

- Aika ei vielä ole §psä!
Hölter oli rakennuttanut ke

tinsa kellarikerrokseen bunkke-
rin - samanlaisen kuin hänellä
oli ollut Alakurtilla - ja hänen
kotibunkkerinsa seinällä oli vain
yki koristus - Suomen lippu.

Ehkä Halsti ja Ahto vaikene-
vat samasta syystä kuin Hölter.
Ehkii tähän on toistaiseki vain
tyydyttävä.

Kenraalieversti Eduard Dietl
oli hyvin suosittu komentaja se-

kä saksalaisten että suomalais-
ten keskuudessa. Jouduin muu-
tamia kertoja toimimaan tulkki-
na hänen puhuessaan suomalai-
sille sotilaille.

Mikään suuri sotapäällikkö
hän tuskin lienee ollut. Pidim-
me häntä Sallassa pikemminkin
"kansankiihoittajana" - ja hy-
vänä sellaisena!

Hermann Hölter oli verrattu-
na muihin Lapin saksalaisen ar-
meijan esikuntapäällikköihin
lahjakkuudessaan ylivoimainen
ja päätöksissään kova kuin ti-

KENRAALI JA
PORO§ÄNTÄ OLTVAT
YSTÄVfi
Sallan rintaman komentava
kenraali wosina 194344 oli
jalkaväenkenraali Karl Weisen-
berger. Hän toimi Alakurtilla
XXXVI Armeijakunnan ko
mentajana.

Weisenbergerkin ihaili suu-
resti suomalaisia sotilaitaan.
Jouduin usein hänen tulkkinaan
liikkumaan suomalaisten jouk-
kojen keskuudessa, jolloin hä-
nen autonsa oli aina täynnä lah-
joja suomalaisia varten: tupak-
kaa. juotavaa, makeisia ja ruo
ka-annokiakin. Hänen suurin
suosikkinsa oli Sawkosken po
roisäntä Matti Hihrnvaara, ja
ka palveli Savukosken kenttä-
vartiossa. Hänen erityinen suG
sionsa kohdistui myös tarun-
omaisen suomalaisen majurin
lz o ll' e t t e r s t r and i n r ajajääkäÅ-
pataljoonaan sekä suomalaisiin
sotilaskoteihin.

Weisenbergerin aloitteesta
kerättiin Sallan armeijakunnas-
sa mycis varoja Sallan kirkonky-
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län jiilleenrakentamiseksi. Myth
Sallan hautausmaat sankari-
hautoineen kunnostettiin hänen
aikanaan.

Suomalaiset kutsuivat häntä
"Joulupukiksi". Hän lienee ol-
lut enemmän tiedemies kuin sa
tilas.

Weisenberger ei ollut omien-
sa suosicsa. Saksalaiset moitti-
vat hänUi liiallisesta suomalais-
ten joukkojen suosimisesta.

Kun maamme ryh§i inot-
tautumaan sodasta ja ajamaan
saksalaisia pois I-apista tuli
mytis "Joulupukille" pikalähtö.
Hänet siirrettiin Itiivaltaan joh-
tamaan Wienin puolustustaiste-
lua.

Weisenbergerin lähtiessä en
pEiiissyt häntii hyviistelemiiän,
koska siihen aikaan toimin salai-
sen sissitukikohdan påiällil*önä
Kemijoen latvoilla. Tunsin jo
Sallassa sympatiaa tätä vanhe-
nevaa kenraalia kohtaan. Tirnne
on ilmeisesti ollut molemmin-
puolinen, kuten seuraava tapah-
tumasarja aikoinaan coitti.

HEINEN RUNOIA
RAKOVALKEALI.A
Minulla oli sodan aikana tapana
pitiiä karttalaukussani kauko
partioretkillä maailmankuulun
saksalais-juutalaisen runoilijan
Heinrich Heinen runokokoel-
maa Buch der Lieder - Laulu-
jen kirja. Luonnollisesti olin jos-
kus lukenut sanomalehdistä, et-
tii Heinrich Heinen runot oli
Göbbelsin toimesta julkisesti
poltettu berliiniläisellä torilla,
mutta katsoin, että asia ei voi-
nut koskea suomalaista upsee-
ria. Niinpti usein partioretkillä
luin Heinen runoja rakovalkean
valossa. Runot olin saanut jo
wonna l94l kihlatultani synty-
mäpäviilahjalsi. Saksalaisten
vuoristojiiäkiireiden joskus §-
syessä mitii minä luen vastasin
tavallisesti:

- Heinen runoja!
Ilrneisesti joku kaukopartie

ni kuuluvista woristojiiäkiireis-
tii oli kotiin Saksaan kirjoittaes.
saan maininnut, että heillä on
ollut peräti kummallinen suo
malainen partionjohtaja: lepo
taukojen aikana se lukee Hein-
rich Heinen runoja!

Vuoden 1943 syksyllåi oli sak-
salaisen kenttiipmtin tarkkailija
avannut tiillaisen Sallasta kirjoi-
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tetun vuoristojääkiirin kirjeen ja
nostanut siitä suuren hälinän.
Niinpä syyskuun lopussa 1943
ilmastyi bunkkeriini Alakurtissa
yliluutnantti Ato Blank ilmcit-
taen, et!ä minun on heti poistet-
tava karttalaukustani Heinrich
Heinen runokirja, joka on kan-
sallissosialistisessa Saksassa
kielletty teos. Ellen sitä tekisi
siirrettiiisiin minut välittömästi
seurinvana päivänä pois Lapis-
ta saksalaisten sotatoimialueel-
tat

Vastasin, et!ä suomalaisena
upseerina saan pitää karttalau-
kussani mitä haluan ja myös lu-

kea aivan mit?i haluan. Ilmoitin
lopuki olevani valmis lähte-
mään Alakurtista seuraavana
päivänä.

RUNOJA
ERIKOSLUVALLA
Illalla päätin kuitenkin lähteä
ruokailuparakkiin juomaan ilta-
teetä. Kun kenraalipöydässä is-

tuva Weisenberger oli juonut
teensä asteli hän yllättiien piiy-
tääni, jolloin keskustelu parakis-
sa hiljeni.

- Voitteko tulla viidentoista
minuutin kuluttua puheilleni

t Kenraalieverrti Nicolla Yon
Falkenhorrl (kotkcllä), AOK
t{orw.g.nln komentala,
a.uomrtriatcn perl..a.
Aårimmåirnå Yaaammdla cvcntl
Ravlla la ädmmål.enå oikcalla
kenraalimaiuri Laatikainen

./ KenraalioYor.la Edurrd Dbtl oli
Suomea$ melkoan kuin om. maer.
Oikealla ovorrta OYr Willamo,
Yhtoylolikunl. Roan päållikkö

.- Konraalieyor.ta Lothr] Rendulic,
20. Vuorirtoarmoiian Yiimeinen
komentaja Suomelra

bunkkeriini? hän lausui.

- Kyllä, herra kenraali!
Mennessäni ilmoittautumaan

hänen maanalaiseen korsuunsa
Tuntsajoen äyräällä kenraali oli
jo oven suussa odottamassa.

- Olen kuullut, että kapteeni
ei halua luopua Heinen runoista
sekii etfä olette sen vuoksi val-
mis lähtemään Alakurtilta huq
mispäivänä. Pit iäkö se paikkan-
sa?

- Asia on juuri niin, herra
kenraali.

Syntyi pitkii hiljaisuus. Sitten
vanheneva kenraali julisti pää-
tökensä, jota en koskaan unoh-
da:

- Kapitän Saarmaa! Niin
kauan kuin minä toimin Sallan
rintaman komentavana kenraa-
lina teillä on virallinen lupa pi-
tiiä Heinrich Heinen runoko
koelmaa karttalaukussanne.



Saatte myös lukea sitä missä ta-
hansa ja milloin vain haluatte.

Kenraali piti jälleen tauon ja
jatkoi:

- Myös minun mielirunoilija-
ni on Heinrich Heine!

Sitten tapahtui jotakin vielä
merkillisempää: kenraali otti
kirjoitusprtiytiinsä laatikosta
Heinen tunnetuimman runoko
koelman Buch der Lieder. Ai-
van mykiiksi jäin, kun hän avasi
kirjan ja luki sieltä runon nume-
ro 6l nimeltään Lyrisches Inter-

Kumarsin, kiitin, suljin oven ja
poistuin §yneleet silmissä.

Kenraali Weisenbergerin lu-
kema runo oli myiis minun mie-
lirunoni.

SURKEA IJOPPU
Sodan jälkeen sain Karl Wei-
senbergerilta kirjecn. Hänet oli
Niirnbergissa tuomittu "sodan
pitkituijänä" menettämään se-

kä eläkkeensä että myiis sotilas-
arvonsa. Hän oli joukkoineen
Itävallassa pyrkinyt suojaa-
maan niitä itiivaltalaisia, jotka
Saksan antautumisenkin jäl-
keen suurin joukoin pakenivat
puna-armeijan tieltii kohti länt-
tä antautuakseen eteneville
ranskalaisille joukoille.

Lähetin Weisenbergerille
Miincheniin muutamia ruoka-
paketteja, koska hän kirjeessään
ilmoitti kärsivänsä nälkiiä. Hän
elätti itseään siivoamalla öisin
erästä kirjapainoa. Hänen vai-
monsa jäi sodan päättyessä ve-
näläisten miehitysvyöhykkeelle
ja edelleen DDR:ään, missä hän
elätti itseään myymällä hedel-
miä Leipzigin torilla. Aviopuoli-
sot eivät sodan jälkeen saaneet
tavata toisiaan.

Toivon vielä joskus pääseväni
Miincheniin etsimään Karl
Weisenbergerin hautaa - jotta
sen äärellä vielä kerran saisin
lukea hänen mielirunonsa:

"Die Mitternacht war kalt
uttd slumm;

Ich irrte klagend im
Walde herum

Ich habe die Bcium' aus
dem Schlaf geriiuelt,

Sie haben mitleidig
die Kipfe geschtiueh."

r

mezzo:

"Keskiyö oli kylmä ja
mykkä;

Minö kuljin eksyksissii
metscissci valittaen
Minä ravistelin hereille
nukkuvat puut,
j ot ka s iici I ien nyöky u ivdt
latvojaan"

ALKU AINA
HANKALA
Swmalaisa Wpit toi-
mivat asemasodan vuosi -
tu ltö-I(wjalassa suu-
rella innolla polurt-
taakseen pailullisen
viiestön kirlron yhtey-
teeru Kewan runrt sofi-
I aspastori piti l<uj alais -
lcyliissö lwtaustilai-
sautta swmeksi iWiiin-
tyneen pilallisen asuk-
lqan kiiiintilessö tekstiä
veniijiiksi suomen kieltA
taitamonomille

- Apstoli Piaui sa-
nm, aloitti Wtori.

- Apstel lzningrad
govarit, ktiiinsi tul kki.

fustori totesi, että
saamotekstiö oli ihui-
sesti tulkittau paljon
ylcinlurtaisemmin

JAMERA.
PARTAISEN
KOSTO
Teekkarit kokosivat il-
moituksia ÄpyJehteen-
sä. Kun Matkaravinto
kieltäytyi yhteistoimin-
nasta pistivät toimitta-
jat lehteen seuraavan
maksuttoman ilmoi-
tuksen:

MATKALLA
MAISTUU HUO.
NOMPIKIN RUOKA!
Aake Fesonen, Helsinki

POLIITTINEN
HAAKSIRIKKO
Olip l<ansanedustajia
kewan veruretl@llil Tuli
myrsky ja luil*i joutui -
vat veden vffatrl HewA
liilttiviit yrittämiiiin ran-
taan - lo*in lElEjercö
ja edeUpstensö mil-
learl

Ercimmiiisenä lwk-
lsti lomrrutnisti, jolca
piti suataan jatlarasti
utki.

Seuraottarw meruhtyi
bistillirca jolu yritti
kävellö vetten NällA

Iblcmmuslairun lces-
kittyi lompolel<onsa pi-
tämiseen veden piwulla
ja uruhti uida

Sewaanlcsi uppsi
lccWlainen, jonlu - 

mie -
lestö valtion olisi pitönyt
pitiiä hiina pinrulla

Vain demui räpiköi
inruleloasti rantaa koh-
ti. Silloin liiluisen teh-
taan pilli vihelsi tyiiajan
piiiittyrcel<si, jolloin de -
muikin loptti uimisen
ia ful<lai.
" Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

SELVÄÄ SUOMEA

- Mikä on ammat-
tinne, alokas Kivinen?

- Mineralogirher-
ra vääpeli.

- Puhukaa suo-
mea! Se on kivennäis-
vesitehtailija.

llpo Lehtinen, Kuusankoski

OSTETAAN SOTIUSASEITA
ja niiden osia. Erityisesti

pistoolit kiinnostavat.
Puh. 958- t4 772, iltaisin ja

viikonloppuna.

KASKU KIERTÄÄ
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- Viipuran låä-
ninhallituk3en
henkilökunta
raapuu Kot-
kasta Viipurain
31. s. 194!1.

Asemalla lau-
loi poliisikuoro

- "Niin tul kii-
re..." Räiaälä
iåä ke3ållä
1gtHl

Autolmme
mrcuEn L#

d

vll urEsa
I

Jatkosodan vuosina viipurilaiset
rakensivat uusin toivein rakasta
kotikaupunkiaan raunioista.
Sitten tuli järkyttävä kesäkuu
yuonna 1944.
Kaikki romahti.

MAAHERRATAR Manner
soitti:

- Tulkaa heti luokseni, on

tärkeä tehtävä! Te kun osaatte
organisoida . . .

Puolijuokua kiirehdin Pai-
kalle. Sain käteeni Punaisen ris-

tin valtakirjan ja käsivarsinau-
han sekä ohjeen:

- Määrään teidät hankinta-
päälliköksi. On ryhdyttävä kii-
reisesti auttamaan ViiPurin
kautta evakuoitavia Kannaksen
asukkaita.

- Onko teillä luettelo tehtä-
vään määrätyistä? §sYin.

- Ei aavistustakaan! Saatte
aivan vapaat kädet.

Lähtiessäni sain vielä tiedon,

että ulonmiehellä on 200 Ruot-
sista saatua lääkelaukkua.

Siinä kaikki!

ENSIMTI/UNEN JUNA
Mietteissäni läkin kotia kohti.
Annettiin ilmahälytys ja taivaal-
ta kuului pommikoneiden jyli-
nää. Kiiruhdin pommisuojaan
etsimZän lapsiani.

Mieheni oli vihainen ottaessa-

ni thtel'den häneen.

- Miket kieltäytynyt? hän
tiukkasi. - Sinunhan on huoleh-
dittava lapsista!

Lopulta hän ymmärsija lupa-
si kä)tttiöni henkilöautonja kul-
jettala Hinosen Läkimme ot-

Sisukkaimmat eivät kuitenkaan
jääneet murehtimaan omaa
kohtaloaan vaan kykenivät
auttamaan muitakin.
Viipurin viimeisen poliisimestarin
puoliso kertoo.
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tanraan sclvriri rrtilloin juniir tuli-
si. Moncn krselrn jälkccn suin
sclvillc. cttli cnsirrrmriincn junu
oli jo tullut ja scisoi Maaskolan
ratapihalla.

l-opulta sain rnichcn oppaak-
si. Ajoinrmc ratapihalle.

,\uttr piti jiittriri. l riksirrrrrrc

lhdcssii Hin,oscn kanssa harp-
ponraln 1'li kuoppien, katkcn-
nciderr nrtrrkiskolcn 1rr pontrttin-
sirpalcidcn 11'tcikön.

Vihduin pririsirrrnrc viinrciscn
sivuraitccn luo. Siellä seisoi ncl-
jli tirvlrrrrvuunul ilnlrn veturilr.
Ovicn cdcssii scisoskcli nruuta-
nria ncuvottonran niiköisiii nai-
si;r. Kirikkiirltrr kuului lrrstcn it-
kua.

Kurkistin sisälle ensimmäi-
sccn vaunuun.

51däntii kouristi.
Vaunun paljas lattia oli täyn-

nri vicri viercssä istuvia vanhuk-
sia, riitejä ja lapsia säikähty-
ncin. aroin katsein. Vanhusten
kasvot olivat väsymyksestä ja
cpritoivosta harmaita, kyynelten
vaottamia. Naisten ilmeet olivat
alistuneita. cpätoivoisia.

Vettäl Tuokaa meille vettäl
Siivähdin toimintaan. Keskel-

tii laajaa ratapihaa löytyi lopul-
ta ascmamicsten koppi, missä
oli vesijohto.

Onko tcillä astioita'l Tuom-
nrc vcttä. . .

Lö1'tfi kippoja. Juostcn kan-

noimme niillä vettä vaunuihin.
kolmantena "lainaarnani" ase-

nramies.
Lopulta sairnme kuikki juu

tcttua. Oli uikir ryhtyri "organi-

soinraan".

KAIKKEA
PUUTTUU
Olin ottlnut mukaani vihon ja
11 hd1 in kysclcmään pirhimpia
puutteita.

Kaikkca puuttuu!
Vastaus oli yksiselittcincn.
Oli vain niilkää ja kurjuutta.

Yrittäkriri kestää täällä. mc-
ncn hankkimaan teillc ruokaa,
lupasin. Tulcmme takaisin

niin pian kuin voimnre. Jos tulcc
hrill tys. nrcnkriJ vaunuihin pii-
lor:n ja pankaa ovet kiinnil

Molcmmat miehet päivittcli-
vrit urakkuani. Itscstrinikin sc

tuntui ylivoirnaisclta. ..
Epätoivolle ei kuitenkaan

saanut antaa sijaal
Mikäiin asia ei ollut kohdal-

Lurn. Evakkoraukat olivul aiv,rn
vlilla huolloa. Minullukaan ci
ollut asiasta vähäisintäkiiän ko
kcmustr oli vrin irnprovisoita-
vlt.

Ensinrnriiiseksi oli jostakin
saatava ruokaa!

Ajoinrrrrc sotihrshlllintopii-
riin, jonka päällikkönii nrieheni
Eelril toinri. Selvitin hrinelle

207



hirvittävän tilanteen. Sain käyt-
töni kuorma-auton ja kaksi rei
pasta nuorta miestä.

Mistä saisin ruokaa?!
Tärtuin puhelimeen ja soitin

$,öreän Tornin emäntälotalle.
Hän tajusi heti tilanteen ja lu-
pasi keittää hernekeittoa aikui-
sille ja velliä lapsille.

- Luojan kiitos!
Kivi putosi sydämeltäni!

- Onko teillä mahdollisuuk-
sia järjestää jatkuvasti päivit-
täin ruokaa ratapihalle? tiukka-
sin.

- Pakkohan se on . . . Jonkun-
han ne raukat on ruokittava . . .

Sitten piti saada ruokailuväli-
neitä ja muita varusteita.
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Soitin SOK:n ja OTK:n joh-
tajille:

- Tärvitsen varastoista paljon
tavaraa -ja nopeasti!

Kaikki järjestyi heti. Keskon
johtaja kirjoitti valtakirjan ka-
dulla tupakkalaatikon kanteen!

Ruoan valmistumista odotel-
lessa läksimme täydentiimään
varas§a. Kiertelin hyllyjä ja
sotapojat kantoivat tavaraa au-
toon - sideharsoja, pulloja, huo
pia, paperipatjoja, vesiämpärei-
tä - ja lasten puuleluja, yöastioi-
ta, tyynyjä, tutteja, lasten vaat-
teita.. .

Mitä vielä?
Saippuaa, tietenkin! Ja §nt-

tilöitii pimeisiin vaunuihin.

VIHDOINKIN RUOKAA
Ajoimme täyttä vauhtia ryG
reään Torniin, jossa lotat jo
odottivat. Heillä oli valmiina
tonkallinen hernekeittoa, puu-
roa, vauvojen velliä, näkkileipää
ja vettä.

Siunatut lotat!
Sitten vain kiireellä ratapi-

halle! Hyppäsimme ulos autosta
ja ryhdyimme purkamaan tava-
roita.

Hälytys!
Ilman täytti jälleen sireenien

ulvonta.

- Voi - ei nyt! Ei juuri
nyt...

Rukoilin hiljaa mielessäni.
Eivät tulleet päälle.

Ilo siivitti meidän auttajien
jalat. Juoksutimme auton tyh-
jäki. Kannoimme ruokaa, tava-
raa ja vettä romukasojen ohi,
laatikon toisensa jälkeen.

Jakelu kiivi nopeasti. Kaikki
saivat kippoonsa syötävää. Vau-
nut tyhjenivät. Ihmiset tunges-
kelivat ratapihalla rojujen seas-

sa.

Suurin ilo syntyi "huvituteis-
ta"! Vauvat vaikenivat saatuaan
suuhunsa turvallisen tuntuisen
tutin.

- Kyl sie oot hyvä tyttö ko sie

meitä autat, sanoi mummo hil-
jaa.

Minua aivan hävetti. Joku
kävi kädestäkin kiittämiissä - ja
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I Viipuri$a pstaet Eyakkotaivalt!
viitoittivat vihollirn
pommikoneaden tuhot. moni
menotti honkon3å monetettyään
ensin kotinia
SA-kwa

* Huomatiava mäårö Krnnrklan
våkeå .Yakuoatiin vodtr
proomuall!. säälattåvintä Yåkoä
oliYat Y.nhuk ol ia Ie.ot

- Kaatiårvon ...mell! ko.åkuu!.å
'1944, llmcet oyat y.k val -
iäåkathån Iloti viimcittä koda!...?

mummot niiailivat.

- Eiks Uiii mittiiä maksa? §-
syi joku.

Lopuksi kuljin vaunusta toi-
seen. Yritin keskustella ihmis-
ten kanssa ja rauhoittaa heitii.
Mummot itkivät:

- Iha pakko miu ol jättiiä
miu kottiin...

Eräs nuori äiti istui tuomalla-
ni paperipatjalla. Vauva nukkui
hänen sylissään massu täynnä
velliä, tutti suussa.

- Meijä kohal se ol sillee, et
myö viel nukuttii. Sotilaat tulliit
huutamaa, jot viholline on jo
rannas. Nii tul kiire . . . Niilt si-
jolt vaa lähettii juoksemaa kar-
kuu...

Aiini petti. Epätoivo ja viisy-
mys saivat yliotteen.

Kehottelin kaikkia yflttii-
mään nukkua ja ajoin kotiin,
jossa lapset odottivat.

POMMEJA JA
PAKO(AUHUA
Kotona olivat tyttäret ryhtyneet
tomerasti taloustöihin. Minulla
olikin muuta puuhaa: oli kerät-
tiivä kaupungilta lis?iä tavaraa
ja ennen kaikkea hankittava si-
sältö niihin kahteensataan låiä-
kelaukkuun. IGikki jfi estyikin
yhteistytissä tuttavien liikemies.
ten ja lääkiirien kanssa.

Yöllä tuli taas ilmahiilytys.
Tykistötulen jylinä oli jälleen
siirtynyt lähemmåis.

Aamulla sain kuulla, että ra-
tapihaa oli jiilleen pommitettu.
Ajoimme sinne suorinta tietii ja
juoksimme vaunujen luo.

Ihmisten pelko ja kauhu hi-
poi hysteriaa. Kaikkialta kuului
itkua ja valitusta.

- Onko joku loukkaantunut?
tiedustelin.

Ei ollut.

- Jos ne vaikka csuu meihi!
itki nuori äiti sylissiiän kaksi
pienokaista. - MiUi jm ne c.
suu. . .

Yritimme parhaamme mu-
kaan rauhoittaa ihmisparkoja,
kannoimme vettä ja autoimme
heitii siistiytymiilin. Ihmiset jG
tenkin havahtuivat toimintaan
yön kauhujen jälkeen.

foöreiistii Tornista saimme
jälleen ruokaa. Sillä oli pakolai-
siin virkistävä ja rauhoittava
vaikutus.

Olimme juuri koonneet tyh-
jät astiat kun tuli jälleen ilma-
hiilytys. Oli kammottavaa olla
piilossa pimeiissä tavaravaunus.
sa raskaiden koneiden jylistessa
ylitse ja pommien viheltiiessä
hirvittiiviillä iiiinelliiän.

Ihmiset huusival itkivät ja
rukoilivat. hmmit rys§ivät jo
ratapihan toisessa piiiis*i ja il-
manpaine ravisteli vaunuja.
Aloin ymmiirtiiii niiiden ihmis.
parkojen tunteita.

Hälytys meni ohi ja työ jat-
kui. Olin saanut kokoon jonkin
verran vaatetavaraa ja jakelin
sitä vaunuihin. Kiitollisuus oli
rajatonta.

Fojat löysivät liihelä varas.
toksi sopivan tyhj?in vajan. Sii-
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vosimme sen käytttbmme. Sii-
hen oli hyvä koota tavaraa.

INNOKKATTA ROUVIA
Lääkelaukkujen kanssa oli kova
työ. Niihin piti saada muun
muassa siderullia, jotka piti val-
mistaa kangaspakoista.

Sain organisoitua työhön
kahdeksan rouvaa. jotka sattui-
vat vielä olemaan kaupungissa.
He tulivat asema-alueelle innok-
kaina auttamaan.

Rouvat kävivätkin tarmok-
kaasti työhön.

Ja sitten tuli jälleen hälytys.
Melkein samalla hetkellä oli

vat koneet ratapihan päällä.

2to

Heittäydyin maahan ratapen-
kan suojaan. Sydän §lmänä
seurasin pommien putoamista -
miten kävisi kahdekan talkoo
laiseni...?

Täjusin tehneeni hölmöyden
tuodessani rouvat ratapihan ää-
relle. Kuulin kauhukseni, kuin-
ka ikkunat lensivät sisään ra-
kennuksesta, jossa apulaiseni
työskentelivät - kuinkahan
monta ruumista sieltä löytäisin?

Pommitus päättyi. Ei ainutta-
kaan osumaa enempää apulai-
siini kuin evakkoihinkaan! Ih-
meellinen onni oli mukanamme

- tai taivaan varjelus.
Syökyin rouvien työpaikalle.

He olivat järkyttyneitä, mutta

kukaan ei ollut haavoittunut
edes lasinsirpaleista.

Ravistelimme lasinsirut pois

siteislä. Pojat olivat vaunuilla
rauhoittamassa ihmisiä.

Rouvat läksivät luvaten tulla
uudelleen. Siihen se apu kuiten-
kin jäi. Parin päivän kuluttua ei
kukaan näistä rouvista enää ol-
lut Viipurissa.

Junia tuli jatkuvasti ratapi-
halle. Toiset seisoivat pitem-
pään, toiset pääsivät nopeam-
min lähtemään. Rautatieviran-
omaiset eivät kyenneet sanG
maan juuri mitään evakkoju-
nien aikatauluista. Saapuvilla
sotilasjunilla ammuskuormi-
neen oli etuoikeus ja muiden oli

Viipuri oli vaikea paikka

odotettava.
Ei siis auttanut muu kuin päi-

vystää jatkuvasti.
Aina pommituksen jälkeen

oli vaunuihin jaettava rauhoitta-
via lääkkeitä ja sidottava pikku
kolhuja. Varsinkin vanhukset
menettivät helposti hermojensa
hallinnan - eikä ihme. Sydän-
kohtauket olivat tavallisia ja
yritin niitäkin lääkitä parhaani
mukaan. Vaikka oli kesä, vapisi-
vat monet kuin pakkasen kou-
rissa ja tarvitsivat huopia pei-
tokeen.

HERMOT TIUKALLA
Ajoimme kerran jälleen pitkin
Kannaksenkatua, kun sireenit

[(r] ftl
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soivat. Nuori kuljettaja pysäytti
auton ja pyrki pommisuojaan.

- Antaa mennä vain eteen-
päin! tiukkasin. - Ei meillä ole
aikaa odottaa - eikii koneita
näy eikii kuulu.

Fojasta ei ollut ajajaksi. Van-
hempi mies siirtyi rattiin ja jat-
koimme matkaa.

Ratapihalla nuorempi sotilas
tuli aivan kalpeaksi. Huomasin
hänen vapisevan ja hikoilevan
ankarasti, vaikka oli §lmä sää.

Muonitimme vaunut. Ruoka
ja låiäl:keet rauhoittivat jälleen
pelokkaita pakolaisia.

- Milloin päiisemme jatka-
maan matkaa?

Se §symys esitettiin jokai-
sesta vaunusta.

Kukaan ei tiennyt.
Ajoimme paluumatkalla Ko

likkoinmäen kautta. Vallinrin-
te.en kohdalla puhkesi autosta
rengas.

Hälytys!
Nuorempi kuljettaja juoki

§yryasennossa kohti lähintä
kellaria. Liiysimme hänet sieltä
käpertyneenä pieneksi mytyksi
sikiöasentoon, hikisenä ja vapi-
sevana. Sain hänet hiukan rau-
hoittumaan l?iäkdreillä.

Ajoin mieheni toimistoon.

Hän lupasi uuden miehen her-
monsa menetEineen tilalle, jon-
ka vein sairaalaan.

- Pääsette koti-Suomeen eikä
siellä ole niin paljon hälytyksiä,
lohdutin potilasta.

Silloin tämä kietoi äkkiä kä-
tensä ympärilleni, hymyili on-
nellisena ja sanoi:

- Aiti! Tiesin, että tulet mi-
nua hakemaan!

Itketti. Tohtori Jorma Saja-
niemi V,tetoi kätensä pojan har-
tioiden ympäri ja puheli hänelle
hiljaa ja rauhoittavasti - kuin
lapselle.

En uskaltanut kertoa miehel-
leni enempåä kuin perheystäväl-
lemme Jorma Sajaniemelle-
kiiän, etlä reippauteni johtui il-
meisesti Pervitin-tableteista, joi-
ta olin salaa syönyt. Olin saanut
niitii eräältii nuorelta lääkäriltii
valitettuani väsymystä.

MONENLAISTA
nÄrÄÄ
Aamulla sain uuden apulaisen,
jota homma ei ollenkaan näyttä-
nyt miellyttävän - naisen ko
mennossa! Panin hänet kuriin
vääpelin ottein.

Ajaessamme pitkin Linnan-

katua tuli luokseni tuttava kan-
gaskauppias:

- Etkö voisi viedä vaikka vain
yhden kangaskuorman ulos
kaupungista? Maksaisin mel-
kein mitii tahansa . . .

- Enhän minä nyt sellaista
voi tehdä! kimpaannuin. - Tä-
mä on Punaisen ristin auto ja
tarkoitettu pakolaisten huol-
toon.

Kauppias ei antanut perilsi
vaan nosti yhä tarjoustaan. Pää-
sin hänestä eroon vasta kun jäl-
leen tuli hälytys.

Oli monia muitakin vtrstaavia
yrittiijiä. Ymmärsin tietenkin
heitä, mutta samalla harmitti -
onko tuo nyt ainoa tärkeä asia?
Eivätkö he lainkaan ymmärrä
työtäni?

Ratapihaa oli jälleen pommi-
tettu. Harpoimme vaunujen luo.

Neljä- ja kuusiwotiaat vel-
jekset olivat kadonneet pommi-
tuksen aikana.

Ratapiha oli tiiynnä rikkinäi-
siä matkustaja- ja tavaravaunu-
ja, ovet auki.

- Oletteko etsineet noista?
kysyin.

Kaikki junat tutkittiin.
Ja siellähän ne pojat olivat,

käpertyneinä hajalle pommite-
tun matkustajavaunun penk-
kien väliin.

- Myö pelättii ni kovast ko
kuulu sellane vinkuva ään ja ju-
na heilu, nyyh§tti isompi.

Pieni pilleri rauhoitti ja pojat
vietiin äitinsä luo. Hänkin oli ai-
van hysteerisessä tilassa ja tar-
vitsi lääkitystä.

Menimme jälleen hakemaan
ruokaa fuöreän Tornin lotilta.

- Leipä on vähissä, sanoi pää-
lotta. - Saamme sitä tehtaalta,
joka on Suorakaiteen takana
Ristimäen hautausmaan rinteen
kupeessa. Ei ole saatu autoa ha-
kemaan . . .

Kävi ilmi, et$i tehtaalla oli
työt lopetettu ja väki evakuoitu.

Siellä saattaisi kuitenkin olla
leipää!

LEIPÄÄ - PALJON
LEIPÄÄ!
- Menemme hakemaan! ilmoi-
tin.

Ajoimme jo täyt&i vauhtia
kohti Ristimäkeä. Tehdas löy-
tyi. Pihalla seisoi siviilimies, teh-
taan johtaja.

- Leipää on paljon, hän il-

moitti. - Voitte vapaasti tyhjen-
tää varaston.

Auto tiiytettiin vauhdilla.
Johtajakin kantoi laatikoita hiki
päässä. Veimme kuorman fuG
reän Tornin lotille. Joimme mu-
killisen lottien kaljaa ja läksim-
me hakemaan uutta kuormaa.

Ajoimme auton suoraan va-
rastoon. Kuorman teko oli pal-
jon raskaampaa - laatikot olivat
tulleet painavammiksi, vtisytti.
Lopulta saimme leivät autoon
ja pressun piiälle.

- Jaksammeko hakea vielä
kolmannen kuorman? kysyin
apulaisiltani, kun olimme jåil-

leen saaneet auton tyhjäksi.

- Jos rouva jaksaa niin lcyllä
mekin! sanoi vanhempi mies.

Emme olleet syöneet koko
päivänä. l,ottien tarjoama ate-
ria maistui.

Sitten jalleen leipätehtaalle!
Koko olemusta kivisti viisy-

mys. Ateria raukaisi.
Ja sitten tietysti - hälytys!
Koneita on jo piiiillä.

- Ajetaan vain! sanoin.
Sitten pommit putosivat. Sir-

paleet vinkuivat ja ilmanpaine
paiskeli autoa. Oli pakko pysiih-
tyä ja suojautua.

Tehtaan tienhaaran seutuvil-
la tiiytti ilman palaneen leivän
kiiry. Ajoimme pihaan ja tuijo
timme tyrmistyneinä palavaa
rakennusta. Se oli vain mieletön
tulikasa, tiiynnä kiveä, rojua, sa-
wa ja räjähdysaineen katkua.

Siellä paloivat leipämme!
Purskahdin itkuun.
Palasimme hitaasti kaupun-

kiin.
Matkalla tuli vastaan miehe

ni virka-autollaan periissåiän

ambulanssi.
Mieheni Eemil oli kovin huo

lestunut:

- Tirli tieto, et&i pommit oli-
vat taas pudonneet ratapihalle
ja leipätehdas palaa. Tiesin si-
nun olevan tehtaan varastcsa
lastaamassa leipiiä . . .

Ajoimme ratapihalle. Siellä
oli tiillä kertaa rauhallista. Vau-
nut olivat vain heiluneet niin et-
tä monet olivat mustelmilla.

Jaettiin taas ruokaa ja ltiäk-
keitä.

- Sinun pitiiisi hiukan viihen-
tää vauhtia, sanoi mieheni illal-
la kotona. - Miehetkin valitta-
vatväsymystä...

Jetkrrrccu. m
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ERÄTARINAA
NAAPUR!STA
R. Dormidontov - V. Fertikov:
Taiganja aron metsästäjät, Ota-
va, Keuruu 1983, 192 sivua, va-
lokuvia.
Monipuolinen teos sisältää sekä
tarkkaa asiatietoa Neuvostolii-
ton riistaeläimistä ja metsästys-
säännöstöstä että lyhyitä met-
sästyskertomuksia. Monet me-
netelmät ovat suurten mittojen
naapurimaassa erilaisia kuin
meillä. mutu monet myös sa-

manlaisia. Ja riistaa riittää:
esimerkiksi villipeuroja laske-
taan maassa olevan 870 000
kappaletta ja maakarhuja
100000. Ensinmainittuja kaa-
detaan vuodessa 80 000, mutta
viimemainittuja kirjan mukaan
vain 200 - luulisi siinä karhu-
kannan kasvavan! Susia on
maassa 29 000. Hukan saa va-
hinkoeläimenä ampua aina sen

tavatessaan.
Naapurimaan mittasuhteet

ovat riistakannankin osalta
mahtavat - liikutaan arktisilla
alueilla, Siperian valtavissa
metsissä, aroilla ja etelän sub.
trooppisella vyöhykkeellä. Sii-
hen mahtuu niin riistaa kuin
metvåstystapaakin - haukkoja
myöten.

Kiintoisa kirja. J.

NATSIEN
MILJOONAT
UELÄ KERRAN
Robert Ludlum: Verirahat, Ota-
va, Keumu 1983, 511 sivua.
Hitlenn Saksan mahtimiesten
kätketyis*i miljoonista lienee
kirjoitettu kymmeniä jännä-
reitä. Nyt ilmestynyt tiiliskivi-
romaani sisältää kaikki asiaan
kuuluvat ainekset: salaiset
pankkitilit Sveitsissä, salaiset
järjestöt ODESSA, Rache,
Wolfschanze, Sonnenkinder ja
Nachrichtendienst, eri valtioi-
den salaiset poliisivoimat. Mo.
nimutkaisen ja polveilevan juo.
nen puitteissa tehdään luke-
mattomia tappoja. ryöstetään.
petetän ja vehkeillään. Tunne-
tun jännityskirjailijan teksti on
luistavaa.

S.

MAINIO
MUISTELMA
Olli Savola: Rajalta rajalle
- ja takaisin, II/KTR 19
jatkosodassa 194l-1944,
Weilin+GtiOs, Espoo 1985,
441 sivua, valokuvia ja
karttapiirroksia.
Teoken toimittaja, ny.kyi:
nen reservin majuri, palveli
koko sodan ajan samassa
patterissa aloittaen suoraan
siviilistä laskijana ja päätyen
tulenjohtaj aluutnantiki.
Hän tunte€ porukkansa
juurta jakaen.

Kirja kertoo lukijalle en-
sinnäkin sen, mistä kulloin-
kin oli kysymys - asia, joka
varsinkin tuliasemien tykki-
miehille jäi usein epäselväk-
si. Armeijakunta- ja divi-
sioonatasolta alas rykment-
teihin ja pataljooniin kohdis-
tuva sotahistorian kertaus
luo vankat puitteet patteris-
ton taistelulle. Itse patteris-
ton historia on kerrottu elä-
västi ja lämmöllä. Se viitoit-
taa tykkimiesten sotatien
Enson seuduilta yli Vuoksen
Kivennavalle ja Valkeasaa-
reen sekä viimeisenä sota-
vuonna Siiranmäkeen, Ta-
liin ja lhantalaan. Kerronta
sisältää muun muassa kaik-
kien patteristossa palvellei-
den miesten nimet, yksityis-
kohtaisia tietoja tulitoimin-
nasta ja runsaasti valokuvia.
Mukana olleiden kertomuk-
set antavat tapahtumille vä-
riä.

Kirjoittaja on tehnyt suu-
ren ja arvokkaan työn tallen-
taessaan tämän Pajarin divi-
sioonan pohjois-hämäläisen
patteriston vaiheet jälkipol-
ville. E.

MERKILLINEN
IHMISKOHTALIO
Nadja von Schoultz: Kuo-
huvat vuodet, Nuoruuteni
vallankumouksen pyörteissä,
I osa. Weilin*Göös, Espoo
1984, 599 sivua.
Tiiliskiviromaanin kirjoittaja
on vuonna 1907 Viipurissa
syntynyt venäläisen aliupsee-
rin ja suomalaisen äidin ty-
tär. Perhe joutuu muutta-
maan Ukrainaan, jossa mo-
lemmat vanhemmat meneh-
tyvät lavantautiin ja Nadja
jää surkeisiin oloihin sisällis-
sodan raiskaamalle maaseu-
dulle. Sieltä hän pelastuu en-
sin Pietariin ja lopulta 1923
Viipuriin.

Vallankumouksesta ei kir-
jassa juuri puhuta - se ei ole
jääny't lapsen mieleen. Joka-
päiväisen elämän tapahtu-
mat sen sijaan kerrotaan yk-
sityiskohtaisesti, tarkkaan ja
sujuvasti. Ja jatkoa on luvas-
sa!

J.

JÄNNITYS
HUIPUSSAAN
Geoffrey Jenkins: Jäinen ansa,
Arvi A. Karisto Oy, Hämeen-
linna 1983, 308 sirua.
Kustantaja kehuu tekijän kuu-
luvan maailman parhaimpiin
ja luetuimpiin jännityskirjaili-
joihin. Ja totisesti - 

jännitystä
Jäisessä ansassa on jopa yli tar-
peen.

Quest-niminen pienehkö lai-
va on lähdössä Kapkaupun-
gista turistiristeilylle eteläiselle
jäämerelle. Kapteeni Shotton,
kertoja ja kirjan sankari. joutuu
yllättäen ottamaan aluksen
påällikkyryden. Romantiikkaa
juoneen tuo laivan omistajan
kaunis tytär. Viime hetkessä
pestautuu mukaan myös saksa-
lainen perämies Wegger.

Kirjan puoliväliin eli toiseen
murhaan asti kerronta on mes-
tarillista ja jännitys kihelmöi.
Mutta laivan valtauksen, yli-
voimaisten sä- ja jiiävaikeuk-
sien sekä murhien jälkeen juoni
muuttuu epätodelliseksi. Jän-
nitys kuitenkin säilyy, sillä ha-
luaahan lukija toki tietää, mi-
ten sankari ja sankaritar selviy-
tyvät viimeisestä pinteestä. E.P.

VARSINAINEN
VYYHTI
William Pearson: Pelin
henki, Otava, Keuruu 1985,
384 sivua.
Jännäri kertoo USA:n ja
Neuvostoliiton vakoiluorga-
nisaatioiden ikuisesta taiste-
lusta. Tä11ä kertaa jokainen
pettää jokaista niin paljon
kuin ikinä kerkiää, KGB:n
miehet murhaavat lisäksi
amerikkalaisia sarjatyönä.
Juoni on niin monimutkai-
nen, että on ihme, jos kirjai-
hja itsekään muistaa sen
kaikki kiemurat.

MEREN

J.

HENGESSA
Brian Callison: Saattuetais-
telu, Thmmi, Helsinki 1984,
275 sivua.
Merisodan arkipäivää. Rea-
listinen kuvaus kauppalaiva-
saattueen ja sen pelastus-
aluksena toimivan vanhan
"trampin" kohtaloista At-
lantilla sodan siinä vaihees-
sa, jolloin saattueiden alitui-
sena uhkana olivat sakalai-
set sukellusveneet tuhoisine
torpedoineen.

Melville Ross: Syvyyden
saalistajat, Thmmi, Helsin-
ki 1984,247 sivua.
Merisodan jännitysromaani,
sankarina brittiläinen sukel-
lusvene. Laivoja upotetaan,
Norjaan salakuljetetaan
agentteja, piiritetään Brestiä

ja välillä juhlitaan maissa.

Alistair Maclean: Saalis-
tus Barentsinmerellä,
WSOY, Porvoo 1984, 302
sivua.
Hyytävä seikkailu pohjoisil-
la merillä. Täistelu sairaala-
laivasta, jossa liikkuu salape-
räinen tappaja.

Clive Cussler: Aavelaiva,
WSOY, Porvoo 1984, 418
sivua.
Rahtilaivoja katoaa, USA:n
presidentti siepataan, jätti-
mäiset myrkkypäästöt tap
pavat Alaskan vesiltä kaiken
elollisen - mutta Dirk Pitt,
tiedustelijanero, selvittää
kaiken.
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muullakaan.
Onhan se melkoista tekstiä

§mmenvuotiaille!
Juttu voisi naurattaa, ellei se

olisi merkitykseltään vall,.va.
Kaikennäköisten hilkkapietilöi.
den ja muiden kaariutrioiden
kirjalliset tuotteet voi nimittäin
tipauttaa vaikkapa roskakui-
luun tai vessanpöntttiön, mutta
lapsiraukat ovat suojattomia:
maassa on koulupakko, joka vel-

tä.
Olisipa mukava kuulla, miten

tämäntapaista opetustointa
kontrolloidaan - vai saako lap
sena liian pieneen pipoon pako
tettu opettaja vapaasti "toteut-
taa itseään"?

a

Useat tuon partion miehet
ovat ottaneet yhteyttä kertoen
yhtäpit2ivästi, että tuosta par-
tiosta palasi sentään 42 miestii.
Raskaat tappiot näyttiivät joh-
tuneen siitä, että tieto partiosta

-_ merkit, tunnukset yms. - oli
Aänisen Limosaaren pivajuhlis-
ta §län naisten kanssa kulkeu-
tunut vihollisen tietoon. - Sehän
se oli suomalaisten helmasynti,
hölösuisuus ja hyväuskoisuus.

Tomminen, lensi yhteentör-
mäyksen jälkeen ohjattuna n.

200 m korkeudella linjojen yli
venäläisten puolelle. Kertoja sai
sellaisen kiisityksen, että Mora-
ne yritti tehdä laskun linjojen
takana olevalle järvelle. Vaikut-
ti siltä kuin Moranen potkuri
olisi vahingoittunut.

Tämän mukaan siis §se oli
normaalista ilmataistelusta hä-
vittäjien kesken, ei päälleajosta.

L,unuur*n kokonotuivat III/
KTR 7:n aseveljet Helsingissä
22.3.85. "Riitti muistelemista
patteriston taipaleelta Joutse-
nosta Rajajoelle, Syvärin suulta
Pitkärantaan ja vielä Limingas-
ta Vuotsoon", kertoo professori
Ralf V. Lindholm Oulusta.

o

aL . JääkiinpÅkaati kokoontuu
16.6.85 Pihtiputaalla. Tilaisuus
alkaa ehtoollisjumalanpalveluk-
sella Pihtiputaan kirkossa.

Antakaahan sanan kiertiiä
Vieremällä, Keiteleellä, fuhä-
järvellä, Pihtiputaalla, Viitasaa-
rella, Kiuruvedellä ja Sukeval-
la!

a
T./
-N.aarlo Koli, osoite Väinämöi-
senkatu 30, 53300 Lappeenran-
ta, puhelin 953-21 036, haluaa
yhteyttä I S.Prikaatin 9.Komp
panian miehiin, jotka taistelivat
Impilahden Sikosaaressa elo
kuussa 1944. Kyse on varnmau-
tumisen todistamisesta.

voittaa arvostelu§rvyttömät Erkki Keskuoja,sissipataljoo
nuoret kansalaiset nielemään na 2:n veteraaneja, kertoi lisä-
tällaista hyvinvointiyhteiskun- tietoja hävittäjälentäjä Nikolai
nan kuonakerrosten kokoonkeit- Repnikovisrd, josta oli puhe leh-
tämää hurmahenkistä hölötys- temme numeroissa l0l8a ja

2185. Keskuoja kertoi serso
neensa Krivin asematalon por-
tailla 4.12.1941, kun suomalai-
nen Morane-hävittäjä ja venä-

läinen Hurricane ampuivat toi-
siaan vastakkaisilta suunnilta
törmäten ilmassa yhteen. Hurri-
canesta irtosi osa toista siipeä ja
kone putosi suomalaisten puo
lelle. Keskuojan mukaan suo

T malainen Morane, jonka ohjaa-
I-,ehtemme numerossa 12/84 jana oli siis kersantti Tbivo

Ttipinän terveiset O Töpinän terveiset O Töpinän terveiset

L

^
.ö.rvovaltainen ystävämme,
USA:n kansalainen, pistäytyi
toimitukessa ihmettelemässä
Suomen puolueettomuutta ja
niinsanottua rauhankasvatusta.
T[run peruskouluissa kuulem-
ma päntätään päähän "rauhan-
kasvatuksen" oppikirjaa, johon
sisältyy muun rauhankasvatus-
materiaalin lisäksi muun muas-
sa seuraava nrno:

kiruen armeijat tahdomme
lopettaa,

mut I a N euvos t ol iit on pommi a
puolustaa.

Vaikka se onkin turmeltunut,
se on kansan omaisuutla.

Siis rastakaa korkealle
Työlöisten pommi,

sen pilven alla on ilo kuolla.
Ja vaikka vastustajamme

huutavat: hullut,
me seisomme sen alla, kun se

pulMa.

Ja kun jcitdmme tdmcin tuskien
maailman

ja kcirsimme
kuo I inkouri s t u ksi s s amme,

kiitdmme pommia, joka
vapautti meidcit

sosia I i s t i see n i kui s uut e e n
Vasili lopatkir kertoi tuhon-

Se lauletaan kuulemma säve- neensa "täydellisesti" 80 mie-
lellä Punalippu - milläpäs hen suomalaisen taistelupartion.

214



föplnän teruelset O Töpinän tervelset O Töplnän tervelset O

A"-" Savolainen Joensuusta
muistelee lehtemme numermsa
2/85 sivulla ollutta Peru Lai-
rcen jluttlua JR 8:n komentajas-
ta Pietari Aleksanteri Autista.
Romuluinen mies, joka sai tin-
gittyä vihkiloman, oli koneki-
värimies Onai Tbrniaircn, Yii-
purin poikia. Komentaja kirjoit-
ti Tomiaisen nimen ja yksikön
kartan reunaan ja loma tuli ettii
paukahti - se oli Autti sellainen
mies, joka hoiteli asiat. Kouk-
kausretkillä hänellä oli tapana
kulkea letkan keulassa ja §säiv
tä:

- Vieläkö pojat jaksaa viiti
sen kilometriä?

- Vaik*a viisi§mmentii, her-
ra eversti! pamautti aina joku
vaståan.

Eihän sitii kehdannut tunnus.
tautua huonommaksi kuin jo
ikiiiintynyt eversti.

Onni Torniainen päiisi silloin
muuten viimeistä kertaa kiiy-
mään omaistensa luona - hän
kaatui Syvärillä vuoden 1942
tammikuussa.

a
TaHLino Fohjamo on selvitellyt
Viipurin Suojeluskuntapiirin
yksiköiden tappioita Summan
murtumisesta rauhaan talvella
1940. Pahiten käni Komppania
Salomaa, joka menetti kaatu-
neina 15, kadonneina 34jahaa-
voittuneina 30 nuorukaista. Yh-
teensä tappiot olivat piirin esi-
kuntakiis§jen mukaan 50 kaa-
tunutta, 56 kadonnutta ja 109
haavoittunutta.

o\r
Y eli Arrela, torniolainen ystä-

vämme, on tavannut Juhani
Aromäen Mannerheimin ritarit
194l-1945 -kirjasta oudon mai-
ninnan: siinä kerrotaan Kaarlo
A. Heiskasen callistuneen
"kansalaissotaan". Olihan se so
ta tietenkin sitäkin, mutta §llä
se ainakin jiiäkiireille oli ennen
muuta vapaussota. "Vähem-
män harkittu maininta alentaa
kirjan arv@", sanoo kanslianeu-
vm Arrela.

"lZ. Divisioona , Blickin ja Mar-
tolan kova joukko, kokoontuu
Mikkelin Karkialammella
13.6.85. Ohjelma on monipuoli-
nen alkaen killan vuosikokouk-
sella kello 09.00. Ilmoittautumi-
nen 7.6. mennessä puhelimella
955-10 222/217 tai osoitteella
Savon Prikaati, Pl. 5, 50151
Mikkeli. Samalla pyydetiiiin il-
moittamaan osallistumisesta
aterioille sekä majoitustarpees-
ta.

a

NeuvmtoKarjala -lehti ker-
too urhoollisesta tiedustelujouk-
kueen johtajasta luutnantti Ee
meli Krirjeruhosra muun muas-
sa näin:

" S uoma l ai sen u ps eei n asuun

pukeutunut joukkueenjohtaja
(Eemeli Körjeruho) kriveli rei-
I ust i pit ki n ( suomal ai st e n) jwk-
suhaut aa sivui I I een kat somat t a.

- Tlttuussaru!
Aivan kuin maon Westa E?

melin eteen ilmestyi lanupist*
li I I a aseistettu ihol lissoti I as.

- Ntiethiin, fipöllö, ettö edes-
säsi on jiiiikciiluuttwtttti, Ee-
meli hihkaisi vaMille."

Toiset puna-armeijalaiset tap
poivat sitten vartiomiehen.

Eemelin sankarillinen menet-
tely oli §llä kansainvälisten so
pimusten vastaista. Vihollisen
asuun pukeutunut sotilas voi-
daan niiden mukaan vakoilijana
ampua. Eemeli kuitenkin pal-
kittiin lukuisin kunniamitalein.

o

A.vitrertehto Vaasasta, osoi-
te Levoninkatu 4, 65200 Vaasa,
on lähettiinyt toimitulselle
edustavan kokoelman valokuvia
JP 4:n sotatieltii. Parhaat kiitok-
set! Kuvassa lähettiijä valkoises-
sa karvalakissaan, joista Laguk-
sen miehet olivat niin ylpeiUi,
ettii niiui taidettiin pitiiii ke*il-
läkin. Yöksi ne jätettiin ulc -
etteivät nokeentuisi teltassa.

Toisessa kuvassa on JP 4:n
Konekiväärikomppanian ponte.
va vääpeli Otto Nyrhircn, jc,ta
teltoissa kierteli lukemattomia
juttuja - esimerkiksi:

JP 4, talvisodan Hiipijä, oli
jouluaattona levossa Kannaksel-
la. Joulun kunniaksi saivat sotu-
rit luvan ottaa siviilipuhelun ko
tiinsa. Samalla kuitenkin korm.
tettiin, että on puhuttava ly-
hyesti, kcka linjoja on vähän ja
puhelinjono pitkii.

Otto odotti puhelua koko jou-
luyön. Kun se jckus aamupue
leen tuli hän informoi perhet-
tiiiin sotilaallisesti näin:

- Onko vaimo? Otto elåiä vie-
lä. I-oppu. tr
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