nen puhuu! julisti Bret-

n4.
Seurue hiljeni.

Karjalaisen oli noustava ja pidettävä kymmenen minuutin liturginen puhe - sitä rauhaa
ja ystävyyttä.

Selvittyään tilan-

teesta näppärästi hän
D!KTAATTOREITA
JA
VALTIOMIEHIÄ

KORKEAN
TASON

onnitteli itseään ja
yritti uudelleen ja

taas kilahti lusikka lasiin!
- Gospodin Karjalainen puhuu jälleen, il-

moitti Breänev.
Puheen pidossa ei
DIPIOMATIAA
nytkään
mitään
Alrti Kujalairun ja vaikeuksiaollut
- saman juAune Sauinen istuivat
vierekkäin juhlaillalli- tun voi esittää vaikka
sella Kremlissä. Kah- takaperin.
Parista konjakista
viin ia konjakkiin rohkaistuneena
Karjapäästyä toverukset lainen yritti temppua
päättivät pihistää kumkolmannen kerran
pikin lusikan muistoksi vielä
ja
niin
kilahti lusikka
riemullisesta illasta.
jälleen lasiin!
Saarinen pisti ohi- Gos@in Karjalaimennen ja is{intien
huomaamatta lusikan nen puhuu vielä kerrano
Breänev.
takkinsa povitaskuun. ilmoitti
Tätlä
kertaa en
Karjalainen yritti sapuhu,
enää
ilmoitti
maa, mutta kun käsi
Karjalainen.
Haluan
- pienen
vapisi, tuli hän kilistänäyffää
teille
neeksi lusikalla koniakkilasiinsa.
- Gospdin Karialai-

taikatempun. Katso-

maut ffiiiisiö tlimiin

vail@on Wnyl$en
johdosta Htu pyfrltyy lÄnsl pagft[r
somin ätbecn ja esittiiö Liinsi-Ewooptt lehdisretorisen tiefuxtelw:
tössö a,at kimellut
- Itulako, totwi w-

wjq

ettö

wi

tytisleen-

nellä täydehö uWla
lomtrurnismin rakuta-

miselsi jaotuaot jwnwlasillisen dlcoo?

kaapa tarkkaan! Otan t1frläircn
tästä pöydältä lusikan,
Entäpäs jos on juopistän sen taskuuni - ,ut- lul$i losillisu
tvdnäin -ia vedän sen ulos lqo?
Gofutslm,
trittäö
toveri Saarisen povitaskusta!
P. C., Helstnki

Tottfl lrai! valoMtaa

vieliL

-

Kyllii

v

silloit*in

omistut+ totma s(rtoa-

ju
SELVÄ TAPAUS
Iitplfrtst ltningadissa
toulalorussa 1985.

Milwil GorMsluv on
jurri qloittarurt tuwutan

lwnp$anx alkololis-

mia vastam ja pistäytyy

teltaayen

hoastattele-

Gubashov

pefl$*
- htAs

ei onu

jos on jwwt
lasill ista tdluo?
Itsehttt nä4 että
horutu@! toteqo häntnfutynyt työläircn sorlcol nu

-

maun miltssa retooalvt

pliiaisa jnut

lolanen wnsi sitten

luavutettiin

L@rtd
Brezhnoille Afgoilistonin kbrlein lunnia-

Sen rtrt on
awinl<o...
On turuuttu Usiosia,
ettö DDR ailtao däkc-

mql*i.

Yapauden

lltisilleen

sahtellisen
ruufiolupia
lädtecm koskn nitin

lulposti

siiiistetiittn sosiaalihnl lossu lfurtonan maleaan on ,ryt ryfrs Ptwlossa otettu löyttffin sama mendelmh yli 80vwtiad sqovqt yapasti
milrrttua litnteen, lodtenkin ehdoUa efiä heillö
on tiihlln wnhempiensa

luw

viltaan
P. C., Helsinki

K.-E. Lindeman, Helsinki

il

KASIilEET SEKAISIN
Viipurin linnan oppaat
kertovat, että mainittu

15.10. 1985
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1944 vapautettiin "faKansleri
Thuno Nurmela, tunnettu viipurilainen, väit-

sisteista".

TOIMTUSNEUVOSTO

PÄ^TOIMITTA,I&

venäläinen
kesäkuussa

+

HELSTNKT

tää kuitenkin

Suomea
1S5

oact.§7r

o

liikku-

n@nsa paljon kotikaupungissaan näkemättä
siellä ainuttakaan "fasistia".
Virteen maatamme
hallinneista ja rintamillamme taistelleista fasisteista ovat tietenkin
yhtyneet äärivasemmistomme äänitorvet.
Maassamme oli sotavuosina muutamia satoja natseja, joille yleisesti
naurettiin. Osa heista
siirtyr rauhanteon yhteydessä ja Neuvosto
odoteltaessa

äärivasemmiston riveihin - onhan se joku viisas sanonut, että elamän virrassa tietynlaiset kokkareet aina kelluvat pinnalla.

Suomi soti

N:o 10

rÄssÄ NUirERossA
3:!B BALTIAil TAAT
SOPITUSTEN
st oIAYERKOSSA

19F19{0

sss t-uurt{ tcrfl,rÄt
SEKEHEI{
PORTESTAHKSI

sz nwnÄrrvörll
348

swÄnlul
r{OJ'I FOLKETASSA
LAATOKAI{ KAR.IALSSA
1944

350 KAAPPASITTE TORTircil
1. 10. 194a

sotansa
puhtain paperein, ei liitossa Saksan kanssa,
mutta §[a yhteistä sotaa käyvänä. Päämää-

ränä ei ollut "Uusi Eurooppa" enempää kuin
"Tuhatvuotinen Valtakuntakaan", vaan meiltä talvisodassa riistetyn
Karjalan palautus ja rajojen turvaaminen toimaailmansodan
melskeissä. Iopuksi oli
taisteltava vielä NatsiSaksaa vastaankin rauhan turvaamiseksi. Turhaan ei muuan Lapin
sodan veteraani kotiut-

sen

tamisriemujen yhtey-

dessä

todennutkaan

Suomen armeijan olevan maailman mahtavin: se on lyönyt kaksi
maailman voimakkainta armeijaa, puna-armeijan ja Saksan armeijan - tosin väärässä

järjestyksessä.

Englanti

ka

ja

Amerik-

taistelivat

toisessa

si, vaikka ahdistettiin
samoja saksalaisdivisioonia, joiden ..ki--q

puun puna-armeija kävi
omalta puoleltaan.
Suomi taisteli talvisotansa yksin Saksan ol-

lessa tässä

vaiheessa

Stalinin uskollinen liittolainen. Jatkosotansakin maamme kävi erillissotana. Suomalaiset

maailmansodassa kiinteässä liittosuhteessa
Stalinin Neuvostoliiton
kanssa. Amerikan
suunnaton materiaaliapu turvasi pitkälle

eivät ikinä ole taistelleet
fasismin puolesta. Soajqn. johtajammp

kaan on kuitenkaan nimittänyt mainittuja
länsimaita kommunistisiksi. Miten se Churchill sanoikaan: "Liittoudun vaikka pirun kanssa, jos se taistelee Hitleriä vastaan!"
suomalaisiakaan
Lapin sodan aikana nimitetty kommunisteik-

suomalaisten enemmistökään eivät voineet sietää mahtailevia natseja
huolimatta siitä, että
näiden kanssa oli pakko
olla yhteistyössä.

Neuvostoliiton sodankäynnin. hskin ku-

Ei

$qn

Ryti je
Tänner olivat kaikki
Mannerheim,

tunnettuja englantilaisystävällisistä asenteistaan. He enempää kuin

Turha hölötys

suo-

malaisista "fasisteista"
on ainakin kotimaassa
syytä viimeinkin lopet-

taa.

tr
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BAHIA
SOPIMUSTEN

SUOJAIER

o39-1941
TUOMAS PELTONEN
1

*,

'$

Suomen, Baltian ia Puolan
turvallisuus oli 1930-lurulla taattu
moninkertaisin hyökkäämättömyys-r
ystävyys- ja liittosopimuksin.
Niillä ei ollut edes paperin arYoa
Hitlerin ja Stalinin aloittaessa
valloitussotansa.
Vain Suomi selvisi itsenäisenä

\

ja

miehittämättömänä läpi koko toisen
maailmansodan.
Thomas Peltonen, tunnettu
professori ja lääkintäeversti, on
perusteellisesti syventynyt tähän
mielenkiintoiseen historian
vaiheeseen ja esittää siitä

tiivistelmän.
Näin se kävi.
BALTIAN maille kohtalokkaasti päättyneen ja mytis Sua
mea rajusti ravistelleen l93Gluvun ulkopoliittiset arkistot ovat
länsimaissa avautuneet tutkijoil-

le. Ne

antavat vanhemmille

mielenkiintoista lisätietoa eletystii ja nuoremmille ajattelun
aihetta siitä, millaisia turvalli-

SOPIMUSTEN
VERKKO
l93Gluvun Euroopan ulkopolitiikan tapahtumien kulkua määriisivät mitii suurimmassa mä-

rin Saksasta lähteneet aloitteet.

suuspolitiikan realiteetit ovat ol-

Silloin solmittiin mm. hyök*iiiimättömyyssopimus Puolan ja
Saksan välillä ja 17.2.1934 sol-

bet ja ovat.

mittiin virolais-latvialainen liit-
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tosopimus, joka merkitsi vuodel-

ta, 1923 olevan puolustusliiton
uusimista ja laajentamista.

Sylsyllä 1934 Neuvostoliitto
oli liittynyt Kansainliittoon, jonka jiisenet olivat sitoutuneet ole-

sulki kaik*i Leningradissa olevat konsulaatit. T?imä antoi

Neuvostoliiton luoteiskolkan
maille jo ajattelemisen aihetta.
Tämä oli myös taustalla, kun

toisia jiisenmaita kohtaan.

Suomessa alettiin kiirehtiä Ahvenarunaan linnoittamista, jo
hon Englanti ja Saksa vastasi-

Samana vuonna solmittiin

vat myöntyvdsti, mutta Ruotsi

hyökkiiämättömyyssopimus
Suomen ja Neuvostoliiton välil-

ei uskaltanut allekirjoittaa sopimusta, kun Neuvostoliitto otti

la.

kielteisen kannan.

maan käyttämättä voimakeine

ja

Ranska

ja Neuvostoliitto kir-

joittivat keskinäisen avunantG
sopimuksen. 1938 solmittiin
hyöktiiiimättömyyssopimus toisaalta Saksan ja toisaalta Viron,
Latvian ja Tänskan välillä.
Suomi, Norja ja Ruosi kieltäytyivät hyökkiiiimättömyysso
pimuksesta Saksan kanssa. Ennestään olivat jo voimassa rauhansopimukset toisaalta Neuvostoliiton ja toisaalta Suomen

ja

Baltian maiden välillä sekii
Neuvostoliiton hyökkiiiimättG
myyssopimus Eestin

ja Latvian

kanssa.

Toisaalta näiden sopimusten
vastapainona

oli

Liettualla ja

ENSMMÄtSET
LAUKAUKSET
Saman vuoden

maaliskuussa
laualueella.

ammuttiin ensimmäiset

kaulset Baltian
12.3.1938,

jolloin Hitlerin jou-

kot marssivat Itiivaltaan, tapahtui samanaikaisesti nähtiivåisti

Puolan hallituksen provosoima
välikohtaus liettualais-puolalaisella demarkaatiolinjalla Vilnan

alueella. Puolalaisia joukkoja
keskitettiin Liettuan rajalle, ja
Puola esitti uhkavaatimuksen
Liettualle. Siinä vaadittiin 18
vuotta katkenneina olleiden dip
lomaattisuhteiden palauttamista. Liettua taipui 19.3.

Puolalla kiista Vilnan alueista
sekii Saksalla ja Liettualla Ma
melin eli Klaibedan alueista.
Kaiken takana nä§ivät toisiaan kyräilevät Neuvostoliitto

seessä oli varsin vaatimaton
myönnytys, mutta asiallisesti se

ja natsiSaksa.

merkitsi Vilnan alueesta luopu-

Näistii lähtökohdista lähtivät

liikkeelle tapahtumat

vuoden

1938 alussa, kun Neuvostoliitto

Muodollisessa mielas*i

§-

mista. Tärkeintåi lienee ollut se,

että Liettuan hallitsevat piirit
olivat epäilemättii hyvin tyyty-

Suomi on vuorolllln kutaultu "nouvottalomarn" tookovaan.
Yrjii-Kookincn, Paaikivl, faykopp ia P!..on n

Yoammdt!
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MAAT
mättömiä myös Neuvostoliiton
taholta kriisin aikana esitettyyn
passiivisuuteen. Se antoi liettua-

laisille poliitikoille miettimisen
aihetta, koska Neuvostoliitto siihen asti oli myötäillyt Liettuan

näkökantoja Vilnan §symykSamalla heräsi Liettuassa
pelko siitä, ettii Saksa haluaisi
sessä.

selvitellä my& Memelin §sy-

pureidensa kanssa. Viro korosti

mitun hyökkiiämättömyyssopi-

woden 1938 alkupuolelta alkaen yhä selvemmin neutrali-

muksen kanssa, vieläpä niiden

teettipolitiikkaansa.
Viron armeijan yleisesikuntapäällikkö, kenraali Reek, antoi
heinäkuussa 1938 Saksan Tällinnan lähettilään ymmärt?iä, että Viro asettuisi aseellisesti vas-

Näin oli yhdellä iskulla ra
mutettu Latvian ja Viron yksi.

tustamaan jokaista Neuvostolii
ton läpikulkuyritystä, koska Virossa tiedettiin Neuvostoliiton
miehityksen merkitsevän Viron
itsenäisyyden menettämistä. Samassa keskustelussa oli todettu,

että Suomi olisi samoilla linjoilla, mutta Latvian asenne aiheutti Virolle huolia. Viron par-

myksen.

lamentin, Riigikogun, puolus-

Kerrottu loi uuden liettualaisen ulkopolitiikan, joka perustui
hyvien naapurisuhteiden luo

tus-

misyritykseen Neuvostoliittoon,
Saksaan

ja Puolaan. 23.12.1938

ja

ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtaja arvosteli Latvian
puolustukellisia laiminlyöntejä.
Hänen mielestään Latvia ei to
den tullen ehkii ajatellutkaan

loukkaamisena."

puolisesti julistama puolueeetto

muus. Neuvostoliitto toisin
noen

sa-

julisti de facto Viron ja

Latvian etupiiriinsä kuuluvilsi.

Ranskan ja Englannin
kanssa pitkiiän neuvotteluja,

toVenäjälle avautui nyt portti
Europpaan. Se mursi ymp[iril-

joissa se vaati näitä maita luo

tään kuvitellun saartorenkaan ja
piiiisi toimivan suurvallan oi-

vuttamaan Neuvostoliitolle vapaat kädet Baltian maiden suhteen turvatakseen oman turval-

keuksin callistumaan Euroo

lisuutensa.
Ranska ei empiny tiimän lu-

va vanha

pauksen antamisessa, mutta
Englanti harasi vastaan suos-

to vahvistui.
Niin oli Saksalla vapaat kädet hoitaa Puolan §symys. So

Neuvostoliiton l,ontoon suurlähettilåis Maiski ilmoittanut lordi

Puolan tilanne alkoi olla selvä
28.9.1939. Voitiin allekirjoittaa
saksalais-venäläinen raja- ja ys

Samalla tavoin näyttää my(x

Halifaxille, että neuvottelujen

Latvia epäilleen Viroa. Foliittisesti yhtenäisin ja lujin kolmes"

suotuisan lopputuloksen kannalta aivan perustavanluonteinen

omaan itseensä." 25.1.1939 sää-

ta Baltian maasta ilmeisesti kuitenkin oli Viro 1939.

merkitys oli kolmella valtiolla:
Latvia, Viro ja Suomi.
Neuvotteluja yritettiin jatkaa
pitemmälle, kunnes ne lopulta

dettiin Liettuassa erityinen
neutraliteettilaki, jolla presidentti valtuutettiin julistamaan
maa puolueettomaksi tarpeelliselsi katsotussa tilanteessa.

SAKSA UHKAA

STALIN
"PITÄÄ

tÄnxeÄtÄ"

Mydskiiän Neuvostoliitto ei pysynyt toimettomana.

28.3.1939 luovutti Litvinov

ja

Liettuan ulkoministeri oli paluumatkalla paavi Pius XII:n

Viron

virkaanasettajaisista Roomasta,
kun hänet kutsuttiin ulkoministeri Ribbentroppin puheille
20.3.1939. T?illöin Ribbentropp
asetti Liettuan ulkoministerin
seinää vasten vaatien ylsiselitteisesti Memelin alueen palauttamista Saksalle. Jos asia järjestettäisiin rauhanomaisin muG

sen takuuilmoituksen:

doin, lupasi Ribbentropp Sak-

tön, vaan myös Neuvostoliiton

san osoittavan vastaan tulemista

todellisten intressien

vapaasatama-§symyksessä ja

Tiistii syystii on selvää, ettii jos
Latvia/Viro solmii joitakin sopi
muksia vapaaehtoisesti tai ulko
puolisen painostuken alaisena

taloussuhteiden järjestiimisessä.
Ribbentropp ei jättiinyt epäi-

lyksen sijaa tapausten kulun

Pian saapui Moskovaan vuorostaan Hitlerin erikoisvaltuutettuna ulkoministeri Ribbentropp,
joka oli paljon ennakkoluulotto
mampi neuvottelija kuin hänen

mis!ä, mikä on sopusoinnussa ei

englantilaiset

vain näiden tasavaltojen

kollegansa.

väes-

kanssa.

päätöksiä.

kolmannelle valtiolle annetaan
erityisoikeuksia Latvian/Viron
alueilla tai satamissa, Neuvosto
liitto pitäisi tiitii sietiimättömänä ja katsoisi sen olevan ristirii-

välsyi Klaipedan alueen luowtuksen

ja

Berliinissä allekirjoitettiin sopimus 22.3.1939.

Latvialla

ja Virolla ei ollut

vastaavanlaisia ongelmia naa-
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"Neuvostohallitus on jatkuvasti pitiinyt ja pitiiä edelleenkin erinomaisen tärkeänä Latvian ja Viron samoin kuin mui
den Baltian maiden valtioiden
täydellisen itsenäisyyden säily-

ja joutuu kolmannen vallan po

Liettuan parlamentti Seima hy-

21.8.1939 kuitenkin keskeytyivät ja påiätettiin siirtää toistaiseksi. Todellisuudessa se merkitsi neuvottelujen lopullista kariutumista.

ta syttyt 1.9.1939.

tävyyssopimus salaisine lfutaipoy-

tiikirjoineen. Siinä Liettua siirtyi Neuvostoliitolle, kun taas
tiettyjä alueita Puolasta siirret-

tiin Saksan etupiiriin.
Folridrmaklon veltlonpååmichct
rekä ulkornlnirterit lokoontuiyri
18.-1 9.1 0.1 939 nouvottolcm.ln
vakavan

tillnioon iohdo.t!

Latvian lähettiläille

neuvostohallituksen yksipuoli-

suhteen siinä tapaukessa, et!ä
Liettuan hallitus ei §kenisi tekemään asiassa oikeita johte

Jo seuraavan päivän iltana

pan asioiden järjestelyyn. Uinukeisarillis.venäläinen
imperialismi heriisi eloon. Voiman, ornan merkityksen, itseluottamuksen ja suuruuden tun-

tuen siihen kuitenkin lopuksi.
On syytii muistaa, että myös
Suomi kuului länsivaltojen uhraamiin alueisiin. 12.6.1939 oli

sestä asemastaan Liettuan on
ennen kaikkea luotettava

tulisi idän suunnalta.

lotrtoimen atkaelra

Kevällä I 939 Neuvostoliitto

mitään vastarintaa, jos hyökkåiys

t i.rt

valtiocihloerl tohtorl Otto
r.
Hitler katloi Stalinin io.unoon
tarpeekri ia arettui Suomcn
pu.ilello ilmeircati vrin ..rd.l(..fi
maan tukiatuookaaan raurlrvan

kiivi

sitoumuksen puoluettomuudestaan:
"Hyvin tietoisena maantieteelli-

antoi Liettua virallisen

Marrarkuuera 1910 tolotoY kåYi

Berliinir.å ia yrati lup.a "Suooran
§rymykrn lopullireen
ralk i.uun". Tlrlkkinr toimii

liittiseen, taloudelliseen tai
riruuhun vallintaan, ja jos tiille

daassa Latvian/Viron ja Neuvostoliton välillä v. 1920 tehdyn
rauhansopimuksen ja 1923 sol-

Jo

ja

ranskalaiset

tietoisia myös meidän ulko
asiainministeriössämme,

ja

Vi-

ron yleisesikunnan mustiinpano
jen mukaan siitii tiedettiin siellä

jo

26.8. eli vain kolme päiviiä

sopimuksen solmimisen jälkeen.

neuvotteluun matkates-

saan Ribbentroppilla oli Hitleriltä avoin valtakirja sopia Suo
men, Viron ja Latvian kohtaloista. Hyökkiiämättömyyssopimus syntyi 23.8.1939, jolloin
mm. Suomen lehdet kirjoittivat,
mitenkä nyt oli Euroopan asiat
järjestetty ikuisiksi ajoiksi ja so

ta

Tietoja salaisten lisiifiiytiikirolemassäolosta näytfiiii tihkuneen julkisuuteen. Siitii oltiin

jan

tulevaisuuden Euroopassa

tarpeeton ja

mahdoton.
31.8.1939 Molotov korosti Neu-

vostoliiton

ja

Saksan hyökkiiä-

mättömyyssopimuksen suurta
historiallista merkitystä.

Paasikivi worostaan toteaa
muistelmissaan, miten Neuvos.

BALTIAN VUORO
Puolan xdan jo puhjettua matkusti 129.1939 Thllinnasta
Moskovaan osastop?iällikkö

Ma

ri tehtävänään neuvotella kaup
pasopimuksesta Viron ja Neuvostoliiton välillä.
Neuvottelut edistyivät tiiysin

normaalisti

ja

hengessä. 19.9.

ystiivällisessä

oli asiat suurin

piirtein sovittu. Neuvotteluja ei
pitiinyt häiritii sen varsin toisarvoisen tapahtuman, että Tällinnasta turvaa etsinyt

ja

sinne in-

ternoitu puolalainen sukellusve

,:

L

I

BAlTIAN

Ke.kittämåltä kaikka käyt eträyi!!å
oleval voimal Kariålan kannakrelle
onnirtutliin Nouvottoliaton
ruurhyiihkäyr py!åyitåmäån

NIUVOSTOJOI] DON SU U NN ITELMA

MAAT

KESALLA 4944
Jälleen

oli päiissyt pakenemaan satamasta merelle 17.9.
Neuvostoliiton hallituksen tane

lin ensimmäisen kerran mukana. Hänen kerrotaan sanoneen:
"Uusi ehdotuksemme ei ole tarkoitettu rangaistukseksi. Se on
torjuntakeino. Emme tiedä, kuka auttoi puolalaisen sukellusveneen pakenemaan Tällinnasta.
Me siihen emme ole missiiän tapauksessa syyllistyneet... Ilmeisesti Virossa kuitenkin pesii

holta pyydettiin ulkoministeri
Selteriä iseänsä matkustamaan
Viron puolelta allekirjoittamaan
kauppasopimusta. Selter saapui
Moskovaan 24.9.1939. Asemalla olivat tavanomaiset protokol-

lan

mukaiset

vastaanottajat.

Tällöin alulsi ystiivällisenä alkaneen keskustelun aikana Ma
lotov toteaa yllättäen: "Kaupalliset suhteemme näyttiivät olevan kunnossa ja uusi kauppaso
pimus, jonka muodollista solmimista varten Neuvostoliiton hal-

kansainvälisiä voimia, jotka

puuhailevat

ko ei tahdo tai ei §kene pitiimään maassa järjestystii, ja siten se saattaa Neuvostoliiton
turvallisuuden vaaraan. . . Suo
menlahden suu on muiden valtioiden kiisissä, Neuvostoliitto

joutuu tyytymiiän siihen, mitä
muut valtiot tämän lahden suun
suhteen tekevät. Näin ei voi jatkua. Neuvostoliiton ttiytyy saada tehokkaat takeet turvallisuu-

tensa varmistamiseksi. Folitby-

ro

ja

hallitus ovat päättäne€t

vaatia Viron hallitukselta näi&i
vakuuksia ja sitä varten ehdottaa sotilasliiton tai keskinäisen
avunantosopimuksen solmimis-

ta niin, että samalla laalaan
Neuvostoliitolle oikeus pitiiii Viron alueilla laivaston ja ilmavoimien tukikohtia."

Ministeri Selter ja muut viro
laiset yrittivät puolustautua ja

etti Uillaista sopimusta suurvallan kanssa ei haluta
tehdä. T?illöin Molotov sanoi
totesivat,

joittaa Viroon vahva puna-armeijan osasto. Silloin kukaan ei
uskalla ryhtyä mihinkiiiin sellaiTällainon oli Strlinln

.uunnllolm! Suomcn nuiertamirckri kotållå

teisesti Neuvostoliiton vaati-

Epiisuhtaisessa keskustelussa
Molotov totesi edelleen: "Älkää

pelätkö!

Avunantosopimus

Neuvostoliiton kanssa ei toisi
teille mitiiän vaaroja. Me emme
tahdo loukata teidän suvereenisuuttanne tai valtiojärjestystän-

ne. Me emme rupea tyrkyttiimään Virolle kommunismia.
Me emme tahdo puuttua Viron
talousjärjestelmään. Virolle jää
sen itsenäisyys, oma hallitus,
parlamentti, ulko ja sisäpolitiik-

ka, sotaväki ja

1944

von teitä suhtautumaan myön-

"VIRO JÄÄ
TTSENÄISEKS!"

talousjärjestel-

muksiin, jotta vältyttiiisiin pahemmilta seurauksilta. lilkiiii
pakottako Neuvostoliittoa kiiyt-

tämään voimaa päämääriensä

saavuttamiseksi... Neuvostq
liitto toteuttaisi turvallisuutensa

seen."
Samassa tilaisuudessa Stalin
sanoi myöhemmin: "Tämä on
vain sodanaikainen toimenpide.
Sodan påiätyttyä vedämme ta-

kaisin joukkocastot, joista Uimänpäiväisessä ehdotuksessamme on §symys."
Neuvottelun jälkeen kysyt
Viron valtuuskunnan mukana

varmistamisen muulla tavoin
oman tahtonsa mukaan ilman
Viron suostumustakin. "
Tilaisuus piiättyy kello 22.15.

ollut lähettiliis:

Jo klo 24 kutsuttiin ministeri

Karialan ia turyltak oon itäru|.n.r.
Sodittiin Sakran rinnatla, multa ei
ren liitlolaieena eitrå nataicn
pååmöårion poolo.tr. Hitlc?an tulo
kuokkaviaraana Mankin
iynrymälräivitlo 4.6.1942 oli låhinnå

Selter hotellistaan

uudelleen
Kremliin. Sillon hänelle annettiin nähtiiväki valmis sopimusluonnos.

"Olisimmeko

Suomi tairtcli iatkoEotrnt!
raadrk.€en irkai.an monetetyn

Selter matkusti seuraavana
aamuna takaisin Tällinnaan. Viron oli pakko taipua esitettyihin
vaatimuksiin. Neuvoteltaessa

kiurallinen tap.htuma

jyrisivät samanaikaisesti Neuvostoliiton ilmavoimien koneet

vostoliiton poliittiseen vaikutuspiiriin, muta sota on vältetty,

Tällinnan yllä ja neuvostolaivas-

kansa pelastettu. Tulevaisuuden

toa ilmaantui Tällinnan ulko

tapahtumat osoittavat oliko ot-

vostoliiton aikaisemmin omak-

puolelle.

tamamme askel oikea."

sumien velvoitusten kanssa,
vaan kehittävät niitii eteenpäin
pyrkien varmistamaan turvalli

USÄVAATIMUKSIA

mä. Kaikkeen tähän me emme
puutu."
Vähän myöhemmin keskustelussa Molotov jatkoi: "Pyydän
teitii, älkää pakottako meitä
kiiytfiimään voimaa Viroa kohtaan! Neuvostoliiton vaatimukset eivät ole ristiriidassa Neu-

suutta, jota entisten sopimusten
oli måiärä antaa, mutta jota ne

valitettavasti eivät

ole

anla-

neet."

tiukasti: "Kuka ei tahdo? Tekö
ette tåhdo? Valtaa pitiivä ryhmäkö eitahdo? Muua laajat piirit Virossaja kansa tahtovat! Se

taa: "Sanon vielä kerran: asia
on kiireellinen. Tilanne vaatii

meillä on tiedossa."

Emme voi odottaa kauan. Neu-
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tämäntapaisten

asioiden parissa... Ne tiiytyy
estää, ja siksi onkin tarpeen si-

litus kutsui Teidät vierailulle
Moskovaan, on valmis, mutta
Neuvostoliiton ja Viron väliset
poliittiset suhteet eivät ole kunnossa, vaan ne ovat huonot. Internoidun puolalaisen sukellusveneen pakeneminen Tällinnasta osoittaa, ettei Viron hallitus
juuri piittaa Neuvostoliiton turvallisuudesta. Viron hallitus jo

oli virolaisten taivut-

tava.
Näissä neuvotteluissa oli Sta-

Vielä uudelleen Molotov tois-

viivyttelemätöntii

ratkaisua.

Kun neuvottelut jatkuivat, Mo
lotov esitti, että Narvan lahdella
oli torpedoitu neuvostoliittolainen Metallist-niminen alus. Hän
piti Virosta paennutta sukellusvenettä siihen syyllisenä. Tämän johdosta oli vaatimuksiin
lisätty 35 000 maavoimien sotilaan sijoittaminen Viroon.

voineet ja saaneet toimia toisin?

Olemme tosin joutuneet Neu-

2.-10.10.1939 oli Virossa
edelleen joukko neuvotteluja
neuvostojoukkojen tulosta Viroon. Jo ensimmäisessä tilaisuu-

todettiin että Neuvostoliiton vaatimukset olivat huomattavasti suuremmat kuin sopidessa

muksen määräylset edellyttivät. Oli suunniteltu ainoastaan
ilmavoimia saariin ja Baltiskiin.
Nyt huomattiinkin maan todella tulevan miehitetyksi.

Viipuri - Kuparsaari -Taipale-linja
11. 7. 1g$
25. 6.
'l

-

1 divisioonaa

ja 5 prikaatia
eli noin 200 000 miesta.
Katkovrivalla on merkitty

,t';"^['l

,

kesa-hernakuun vaihteen

,åf^l
IPURI

aatta

KARJALAIV KAN/VAs

Vammelsuu -Taipale-linja 14. 6. 194/.
4 divrsioonaa 1a 2 prikaatia
eli noin 55 000 miestä

Pääasema 10.6. 1944

3 drvrsroonaa 1a 'l prrkaati
elr noin zl4 000 mrestå

BAlIIAN
MAAT

Yhdeksåiä päivåiä myöhem-

min saapui neuvoetoliittolainen
sotilasvaltuuskunta Latviaan.
Se oli monella tavoin tyytymätön aikaansaannokiin ja niin
maan miehitys alkoi.

"Kanr!, ioka on niin päättåväigti
puoturtanut Yaprullun, an$itaoo
itlenåi.yydon", myirnli Stalin
Jaltalla helmikuuga 1945

STTTEN LIETTUA

Maahan sijoitettiin aluksi
panssariprikaati ja ratsuväkipri-

Liettuan woro tuli viimeisenä.
Ulkoministeri sai kutsun

Marraskuun lopulla Neuvos-

toliitto sanoi yllätuien irti hyök-

äysin linnoittamatonta rannik-

sovinnollisten suhteiden järjestelyn yhteydessä oli tarkoitus luo

kiiämättömyyssopimuksen
Neuvostoliiton ja Suomen välillä. SiUi ennen se oli syyttiinyt
Suomea ns. Mainilan laukauksista. 30.11.1939 Englannin
yleisradioasemat levittivät uu-

koa.

wttaa Liettualle Vilnan

kau-

tista, että Neuvostoliitto oli

Kerrottujen neuvottelujen jälkeen saapuivat Neuvostoliiton

punki lähiympäristöineen. Samalla Molotov ilmoitti, etä

joukot erittäin nopeasti päasiassa maanteitse, mutta oittain
myC» rautateitse Viron etelä-

Liettuan oli luovutettava Me-

aloittanut sotatoimet Suomessa.
Saksan Moskovan suurlähetystö pyysi selvitystä asiasta puna-armeijalta samana päivänä,
ja sotilasasiamiehelle ilmoitettiin, että uutiset eivät pitiineet
lainkaan paikkaansa. Uutistoi-

kaati sekÄ siihen kuuluva meka-

nisoitu rykmentti. Yhtenä perusteluna tiille pidettiin Viron
heikosti aseistettua armeijaa ja

osiin.

VUOROSSA LATVIA

Moskovaan ensimmäisenä loka-

kuuta. Heti neuvottelujen alussa Molotov informoi ulkoministeri Urp§ysiä, että keskinäisten

melin alue Salsalle.
Liettuan neuvottelijat kävivät
kotona ja palasivat Moskovaan
7.10. Molotoville he esittivät, että kansakunta kiisittiiisi neuvo§-

totukikohtien

perustamisen

Latvia joutui pian seuraamaan

Liettuaan sotilaallisena miehit-

Viron esimerkkiä.

lämisenä

28.9.1939
keskitti Neuvostoliitto demonstratiivisesti joukkoja Latvian rajalle. 2.10. lensi l,atvian ulkoministeri Munters Moskovaan erit-

täin suurin valtuutuksin.

Stalin vakuutti jälleen, ettei

Neuvostoliitto

tulisi

puuttu-

maan Latvian ulkopolitiik*aan
sen paremmin kuin sen sisäisinkiiän asioihin. Näissä yhteyksis-

sä Molotov kormti, miten jo
Pietari Suuri käsitti, että oli löydettiivä piiiisytie merelle. Neuvostoliitolle ei ole nyt minkiiiinlaista ulospiiiisyä, "eikä tilanne,
jossa olemme, voi olla pysyvä.
Neuvostoliitto ei voi sallia pienten valtioiden kiiyttiimistii Neuvoetoliittoa vastaan. Neutraali-

tä

ja ettii kansainvälisesnäkökulmasta katsottuna

neuvostojoukkojen
Liettuassa

låisnäolo

tulisi

alentamaan
Liettuan vasallivaltioksi.
Jälleen vastalauseet kaikuivat
kuuroille korville ja sopimuksessa sovittiin 20 000:n neuvostosG

tilaan lähettiimisestii Liettuaan.
Urp§ys ilmoitti henkilökohtaisesti vahvasti epäilevänsä, etteivät venäläiset vetiiytyisi Liettuasta rauhan solmimisen jälkeenkiiiin. Hän tuntuu osuneen

misto Täss

ja

ulkoasiainkomis-

sariaatin lehdisttbsasto esiintyivät täysin tiet?imättöminä asiasta. Oleellista oli jo syksyn aikaisemmille tapahtumille, ett?i mikään ei viitannut siihen, että
Saksassa olisi pidetty ainakaan
Suomen ja Neuvostoliiton hyök-

kiiämättömyyssopimusta esteenä Moskovalle turvautumasta
voimatoimiin.
Heti sodan ensi päivinä esittåiytyi myth ns. Terijoen hallitus, jossa Otto Ville Kuusinen

oli pääministerinä.

2. päivänä joulukuuta pyysi
Suomi lfunsainliiton yleisko
kousta koolle. Parin päivän si-

oikeaan.

set Baltian valtiot; se on liian

SUOMEN KOHTAIO
VAAKALAUDALLA

sällä tuli Neuvostoliitolta Geneveen kielteinen vastaus ja selitys, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä ei ollut miään sotatilaa, vaan etui otto ville Kuusisen hallitus oli pyytiinyt puna-

epävarmaa."

Jo 6.10. oli myös Suomi saanut

armeijaa suomalaisten tytiläis-

Stalin kertoi Muntersille ko

kutsun Moskovan neuvottelui-

ten avulsi.

ko tarinan Salsan ja Neuvosto

hin.
Samana päivänä Hitler julisti

liiton etupiirirajan synnystä.
Neuvostoliiton ja Latvian
keskinäinen avunantosopimus ja
sen salainen fitytiikirja olivat si-

Vilnan alue anastettiin Puo
lalta ja miehitettiin.

valtiopäiväpuheessaan, etlä
Saksa ja Neuvostoliitto ovat ve-

sällöltiiän tiiysin yhdenmukaisia
Viron kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 5. 10. Sen allekirjoitta-

täneet keskenään selvän etupiirirajan, joten neuvottelujen alkaessa Suomen edustajat Moskovassa hyvin tiesivät, että Sak-

misen kunniaksi järjestetyillä

salta

juhlapäivällisillä Stalin piti piiytäpuheen, jossa hän antoi kun-

Sakan puolelta jopa yritettiin
taiwttaa Suomea myönteiselsi

niasanan siitä, että Neuvostoliitlupauksensa
eikä puuttuisi Latvian sisäisiin
asioihin.

Neuvostoliiton vaatimuksille.
Sitten tapahtui koko maail-

to tulisi pit?imiiän
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ei apua olisi

saatavissa.

maa hämmiistyttiinyt
Suomi ei taipunut!

ihme:

UHKAAVA
vÄURAUHA
Talvisota kävi Neuvostoliitolle
kalliiki. IGikessa hiljaisuudessa Otto Ville Kuusisen hallitus

hävisi näyttiimöltii vuoden 1940
alussa, ja rauha solmittiin.

Kuitenkin rauhan solmimisen
jälkeenkin esiin§i jälleen vaatimuksia, jotka kohdistuivat mm.
Petsamon alueeseen ja siellä
olevaan niktelikaivolseen. Kun
Moskovan suurlähettiläänä ole-

va Paasikivi yritti puolustautua
Molotoville laillisuusperiaatteilla näitii vaatimuksia vastaan, tG
tesi Molotov, ettii lait ovat ih-

misten tekemiä, mistä syystä

niihin on mahdollisuus

saada

muutoksia.

Meillä ei uskottu rauhan pitävyyteen ja varsinkin sotilaspiireissä ryhdyttiin ajamaan uuden rajan linnoittamista. Baltian maissa yritettiin uskoa Stalinin ja Molotovin lupauksiin ja
uskotella vallitsevan tilanteen
pelastavan nämä maat. Tätä kuvastavat esimerkiksi Latvian
presidentin sanat: "Tämä sopimus tuo Latvialle turvallisuutta
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ja lykkää tuonnemmaki tai

eh-

käpä kokonaan eliminoi sodan
uhkan."

Kaikkialla vakuuteltiin, että
Neuvostoliitto kunnioittaa Baltian tasavaltojen suvereniteettia
ja koskemattomuutta eikä tule
millään tavoin puuttumaan niiden sisäisiin asiohin. 30.10.1939

Molotov toisti tämän korkeimman neuvoston istunnossa. Kuitenkin latvialaiset löysivät 1941
puna-armeijan jäljiltä ruonna

1939 painetuiki merkittyjä
karttoja, joissa jo kåiytettiin nimitystä Latvian
valta
valta.

ja Liettuan

neuvostotasaneuvostotasa-

...

Olisi

LOPULLINEN
RATKA!SU

Dekanozov saapui Moskovasuuden hallituken muodostamista.

si

Uusi tapaukien sarja alkoi kesäkuun 15. päivän vastaisena

Hän vakuutti jälleen, ettei Liettuan itsenäisyys ollut vaarassa.
Kuitenkin tapahtui joukko itse-

joka ei ehkä enää tule toistu-

murhia, ykityisiä koteja ryöstettiin ja ihmisiä karkoitettiin

moitti edelleen: "Teidän täytyy

yönä, kun Liettuan ulkoministe-

ri, joka parhaillaan oli Mosko

ta Kaunasiin järjestämään

anteeksiantamaton-

ta, jos Neuvostoliitto ei

nyt

kiyttaisi hyväksensä tilaisuutta,
maan."

Neuvostoulkoministeri il-

vassa, sai ultimaatumin. Siinä
määrättiin muodostettavaksi

asunnoistaan.

kansanhallitus Liettuaan.
Jälleen Liettua taipui, koska

tesi Liettuan ulkoministerille,

olla siinä määrin realisteja, että
käsitätte pienten kansojen tulevaisuudessa tulevan häviämään.
Teidän Liettuanne yhdessä tois-

sotilaallisen harkinnan ohella
vaikutti kaki tekijää: uskottiin.
että Moskovan tarkoituksena ei
ollut hävittää kaikkia jälkiä

ettei "Neuvostoliitto tekisi

ten Baltian kansojen

seki Liettua oli

Liettuan itsenäisyydestä ja toi-

sisäpoliittisesti
hyvin pahasti hajalla.

Samana päivänä Molotov

to
sel-

kanssa,

laista strategista virhettä, minkä
Ranska teki jättäessään Belgian
miehittämättä. Jos Ranska olisi

Suomi mukaanluettuna,

miehittänyt Belgian, olisi saksa-

Siksi teidän pitäisi alkaa opas-

lais-ranskalaisen sotaretken kulku muodostunut täysin toisek-

taa kansaanne

tulee

liitettäväksi neuvostokansojen
kunniakkaaseen perheeseen.
neuvostosystee-

miin, joka tulevaisuudessa tulee
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"k>
hallitsemaan koko Eurooppaa."
16.6. saivat Viro ja Latvia ultimaatuminsa. Tehtiin uudet
hallitukset, .joissa ministereinä

,.g7

oli Neuvostoliitolla Hangon tukikohta

toliiton välillä ja Neuvostoliitto
miehittäisi ensimmäisenä Suo

ja kulkuoikeus sinne

men alueita, siirtyisi Suomi

sotaan. Tässä vaiheessa

sek'ä saksa-

laisilla kulkuoikeus

^t"."

.

-

_ j...:rc

Rruhanomrinon rinnakkairlo
alkaa påårtä vauhtiin. Ede!!å
2danov, Pa.likaYi ie
(ki{oittamara) Enckell

Pohjois-

Saksan puolelle. Jos taas Saksa

30.7. Neuvostoliiton puolelta

dakeen luoteisen vaaran.
Saksalaiset tiesivät, että ylei-

ensimmäisenä loukkaisi Suo
men aluetta, asettuisi Suomen
kansa aseelliseen vastarintaan.
Niin kauan kuin sotaa kiiyvät
vallat kunnioittaisivat Suomen
aluetta, Suomi tekisi kaikkensa

neuvostojoukot, mutta sekään ei
tuonut kansallista itsenäisyyttii.

kommunistei-

Norjaan. Näinollen tuntui aika
luonnolliselta, että Neuvostoliitto aloitti uuden sodan eliminoi-

pysyäkeen sodan ulkopuolella.
Onneki jatkosota päättyi

suurvaltojen edut vaativat jotakin muuta. Vain oma puolustus-

niin hyvin kuin se päättyi. Sensijaan Baltian kohtalo on synkkä: ensin "vapauttajana" tulivat
saksalaiset, jotka eivät aikoneet-

§§

kaan antaa näille maille itsenäisyyttä. Sitten tulivat worostaan

fyysistii voimaa sanan vahvis-

oli maltillisia

vasemmistolaisia
ja keskustalaisia ja jotka sittem-

min vaihdettiin
hin.

annettiin ymmärtää, että itsenäisä Latviaa ei koskaan eniiä
tule olemaan.

JATKOSOTA PELASTI

SUOMEN

Niin kuljettiin kohti

vuotta

1941, jolloin jälleen jouduimme
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nen mielipide kiiäntyisi Suo
jota
pidettiiisiin hyökl,riiäjänä. Lisäksi Saksan ajatuksia johdatteli
se, et!ä armeijan johdossa oli so
tamarsalkka Mannerheim, jolla
oli suuri arvovalta ja joka oli vapaa tunteilusta. Jos kuitenkin
syttyisi sota Saksan ja Neuvosmessa sitä valtiota vastaan,

Opetukeksi kaikesta tiistii
surkeudesta

jäi ainoastaan

se,

että mitkiiän sopimukset eivät
ole paperia arvokkaampia, jos

takaa turvallisuuden ja

toisaalta se on my(» yksi varmimpia rauhan takeita, kun lupauksille voidaan osoittaa myös

tukseksi.

tr

*
Kysymyo: Otrko meille
todellakin etua siitä, että maasa on vain yksi
puolue?

\&staus: Tieter*in Jos

*
RADP JEREYAN
VAST'\A
Kysymys: Onl$ mahdollista lukea Solzenitsynin romaaneja?
\bstaus: Teoriassa kylla - ptaa vain osata jotakin vierosta kiehL

pnlueita oli§

useam-

pia, meiddn olisi ohava
vieldkin varwoisempia,
jotta emme pikkcaisi
oil<eaha tieha

*
Kysymys: Ovatko neuvostoliittolaiset miehet
uskollisia matkustellssaan virkatehtiivissä?

*
Kysymys: Radio kertoo,

etä voin,

maidon,
tihan ja munien tuotanto on runsasta ja jatkuvassr nousussa- Kuiten-

\bstaus: Yleewd kyllA
- erityisesti sat*arilliset kasrnonauttimme.

Ilpo lrhtitlexr, Kuusankcki

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt§ä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl

(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/'t kpt, 10 mk/2 kpl,
17,50 mW3-5 kpl).
LEIKKM TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

to
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kin

vaivalla hankittu Åruenin rudiolts lsyjääkaappini on tyhjä. sytiin:
* Milö on jotlaw
Mitä minun pitaisi teh-
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ja gxyfrä ,wwajbj6Ulnhsä?
Yrittökäåfr
\bstaus:
* b,§t?iö ofr idlstyhdi*aa iaakaapin pistol<c radion pi*olcero- vd tdiaituiw wilstsioan!
dq wsusi rdia,
dä?
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-n

Sukunrmr

Etunimi

Osoite

Puh

Poslinumero

Poslitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnal ovat voimassa
31. 12. 1985 saakka.

LENTOLAIVUE 46:n pommF
koneilla oli melko rutiininomainen tehtävä: oli iskettävä Muur-

mannin radan varrella sijaitse-

Paikalla olisi tuona yönä pitänyt oikeastaan olla viisi konetta.

Yki oli kuitenkin jäänyt huoltoon. Niinpä miehistöjäkin oli

valle

sekoitettu.

hota.

Kaikki tunsivat toki toisensa.
Ryhmähenki oli mitä parhain.
Kiperätkin tilanteet otettiin ren-

Sekehen lentokentälle.
Kentällä oli huomattava määrä
sotakalustoa, joka oli määrä tuTuolloin lennettiin harvakseltaan. Suomalaiset olivat pureutuneet Itä-Karjalaan, ja elettiin
asemasodan aikaa. Oli syrys-

kuun viimeinen päivä wonna
1942.

Linnunniemen rantahietikolla seisoi esilämmitettynä neljä

Domier-l7Z

-pommittajaa.

Matkaa läheiseen Joensuuhun
oli §mmenen kilometriä ja Sekeheen 300 kilometriä. Hyökkiiystä johti kapteeni E. O. Uoti-

tEn

ja keskenään oltiin sinuja.
DN-52:n päällikkönä ja ohjaajana oli luutnantti Jorma
Turpeinen, tähystäjänä luutnantti Kaarlo Rundqvist, säh-

nosti,

köttäjänä kersantti Osmo Rautavaara ja konekivääripmpujana alikersantti Viiitö NousiaineL

Miehet olivat jalkaväkisoturin silmissä selväpiirteisen nuo
ria, kuten suomalaiset lentäjät
ylipäätään. Turpeinen, joka oli
vanhin, oli täyttänyt 27 vuotta,

Pommituslennolla tapahtui jotakin
uskomatonta: pommikoneeseen osui
kaksi ilmapommia.
Omien koneiden pudottamia!
Sitten seurasi ainakin yhtä suuri
ihme: Dornier palasi turvallisesti
kotiin.
Vain tähystäjä jäi "Sekehen
pormestariksi . . ."

Luutnanttl läl Sekeher
OSMO RAUTAVAARA/JUHA TUOVINEN
';.11t:'j/*.

tr

ffi,

,7-t91"^

muut olivat alle 25-vuotiaita.

Oltiin

jo

valmiina lähttiön,
kun Rundqvist ilmoitti unohtaneensa savukkeet. NiiEi oli pakko saada! Uihetti kävi hakemas-

sa niitii kolme rasiallista ja toi
ne luutnantille suoraan koneese€n,

Neljä ruskealsi ja vihreäksi
suojamaalattua pommikonetta
nousi ilmaan ja katosi pahaenteisesti tummalle taivaalle.

Vuo

rokausi oli jo vaihtunut.

LENTÄVÄ

ASEVARASTO
Lentokoneet ottivat

kurssin

kohti koillista. Oli pimeää, mutta selkeiä. Pilvenhattarat pysyttelivät korkealla, alhaalla välähtelijärven pinta. Lennettiin alle
kahden kilometrin korkeudessa,

joten happinaamareita ei tarvit-

Ne olivat mytis mukavia ja
lämpimiä koneita. Miehillä oli
silti yllään turkishaalari, jota
Rautavaara oli vielä vahvista-

sa

nut omatekoisilla polvisuojuksilla. T[rkisvuorta oli ommeltu
myiis saappaisiin.

taa itseään herätti vieläkin hil-

Dornier

lentävä

oli

toisaalta myös

räjähdysainevarasto.

Pommikuiluun

oli

kiinnitetty

kaksikymmentii viidenkymme-

nen kilon pommia.

Tirrhan
monta kertaa oli nähty, kuinka
oma pommikone oli saanut läysosuman venäläisten ilmatorjuntapattereista. Se oli selkiipiitiikarmiva nä§.
Tilanteiden nopea muuttuminen teki tämänkin hyökkiiyksen
hermojaraastavaki. Oli vietetty
monta päivää näennäistä jou-

Nyt junnattaisiin jälleen kaikessa rauhassa suurin
osa matkaa, ja perillä olisi sitten
piru irti.
toaikaa.

Dornierit olivat uusia ja ajanmukaisia. Ne oli toimitettu Saksasta puolisen vuotta aikaisemmin. Ne saavuttivat yli 400 kilo

Pommitettaessa oli lennettävä suoraa linjaa, tuli tielle mitii
tahansa. Minkiiänlaisia väistG
liiktrcitii ei voitu tehdä. Oli vain
istuttavaja toivottava hyvää on-

metrin tuntinopeuden,

nea.

tu.

ja

eri

puolille runkoa sijoitetut kuusiseitsemän konekivääriä tekivät
niistii pahan vastustajan myös
hävittiijille. DN-52:ssa oli eri-

koisuutena eteenpäin ampuva
20 millin tykki.

toimi sisäpuhelin. Hermopaineita höllättiin tuttuun tapaan.
Lentiijien huumori oli aina hurt-

tia. Rundqvistin tapa

passaut-

peyttä.

- Sen verran olen oppinut
mies, et!ä saisin varmaan pormestarin paikan

Sekehessä,

Rqndqvist letkautti.

Hän oli

jo ehtinyt

opiskella

yliopistossa.

OSUMA
Neljä konetta lensi pilvien alla.
Oinen sä pysyi kirkkaana eikä
mitään hälyttävää tapahtunut.
Lopulta edessä alkoi loimottaa oranssinväristä valoa.
Sekehen kenttä oli Suomen

ilmavoimien suuria maalitaulu-

ja. Sitä

vastaan oli keskitetty
huomattava osa maamme lento
koneista. Sinne oli tänä yönä jo

pudotettu palopommeja merkiksi muille.
Kajastus kasvoi, ja siitä erottui taivaalle tiihdättyjen valon-

heittimien pyyhkiiisyjä.
Pulssi kiihtyi joka koneessa.

Matkalla oli koko ajan tieten-

Rundqvist antoi suunnistajan

kin oltava valppaana vihollisen

istuimeltaan viimeisiä ohjeita.
Turpeinen ryhmitti koneen jo

hävittäjäkoneiden varalta.
Radioyhteyttii ei varovaisuussyis&i pidetty yllä muiden ko
neiden kanssa. Omassa konees

SYÖKSY
Rundqvist oli jo vetänyt pakko
laukaisijasta. Koneen pohja valahti mustaan yöhön. Suunnistaja syökähti itse periissä.
Myiis Turpeinen oli kyyristynyt lattialle ja valmistautui hyp
päämään. Hän oli nähn1t väläyksen Rundqvistin auki levähtäneestä varjosta ja koneen vau-

rioista. Toisessa siivessä oli miehenmentävä reikä, ja keula oli
hajonnut pintaleilsi. Ohjaamoa
raastoi nyt armoton ilmavirta.
Rautavaara, jonka toimintatarmo oli säilynyt, oli arvioinut
korkeuden: matkaa maahan oli
ehdottomasti liian vähän, laskuvarjohypystä ei tulisi mitään!
Kone syöksyi jo alaspäin viiäjäämättömän varmasti.

Kannattaisiko vielä tarttua
viimeiseen oljenkorteen?

- Akkiä ohjaimiin! hän viittilöi Tirrpeiselle.
Tirrpeinen heittäytyi takaisin
istuimelleen ja tempaisi ohjaussauvasta.

Kone reagoi sittenkin! Se vä-

rähti, epäröi silmänräpäyksellija oikeni - kuin ihmeen kaupalla! Ei kuulunut poikki räsähtävien puiden ääniä, ei muuta
sen

ryhtyi avaamaan pommikuilun

ja moottorin pauhua. Iso kone ampaisi takaisin

luukkuja.

taivaalle.

non

viimeiseksi. Nousiainen

pormffirlksl

Miehet eivät olleet uskoa silmiään.

Eikä tiimä ollut viimeinen ih-

me, sillä ohjaamoon ilmestyi
kuin tyhjästii tumma hahmo.

Olivatko he kiskaisseet mu-

Fommit valahtivat ulos yhte-

nä

nauhana. Kone kiihdytti
ja vähensi hiukan

vauhtiaan

korkeuttaan.

Mutta Dornier oli vielä
kellä hornankattilaa

kuin tuulen

-

kes-

it-tykkien

ryskettä, räjähtävien kranaattien Uihtikuvioita ja holtittomasti vyöryviä paineaaltoja, jotka
riepottelivat konetta kuin kiir-

kaansa vihollissoturin?
Se oli tietenkin Nousiainen,
jonka
arveltu hypänneen

oli

Rundqvistin kanssa. Läpiveto
oli naulinnut hänet alakoneki-

väärin kupuun ja hellittänyt otteensa vasta koneen kiiännyttyä
nousuun.

Myös Nousiaisella oli ollut
onnea

-

ainakin tähän asti.

päst?i. Täppavat valonheitinviuhkat eivät kuitenkaan saa-

Kukaan ei puhunut vähään
aikaan mitiiän. Lopulta kuului

neet siitä otetta, eikä vihollinen
PYqlYnYt kunnolla tiihtiiämään.

T[rpeisen römeä ääni:

Akkiä T[rpeinen karjaisi

:

-

Kyllä pojat kolkutti kuole-

ma läheltä!

-

Hypätkiiä!
Samassa kone heilahti rajusti. Keulassa sälähti lasi.
Rautavaara, joka oli pelännyt
tiitä hetkeä koko lentäjäuransa

L.ntoLlvu. tl&n miohlå 3i.3.i04i1

ajan, näki kuinka eletty elämä
pyörähti filminä silmissä. Aikaa
tähän kului vain vajaa sekunti.

YHTEENSATTUMIEN
SUMMA

-

Eiköhän panna Työmies+avut, Ti.rrpeinen ehdotti.
Tupakansavuun sekoittui sa-

keaa hengityshöyryä. Läpivir339
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Kurui kohti

koallilta

._ DN-Sll:n miehirlö 31.3.19t12 vänrikka Ptintynen,
lentomelteri Pa-

rikka, alikerrantti

Rlutavslrr ie
korpaali Lriti

-

Pommikono on

tullul kotiin, vaikka liipi on pahatti
vialta

Luutnantti iäi,r,
taus oli jäähdytEinyt ohjaamon
purevan §lmälsi.
- Tiiättekö pojat, perkele, mikii meihin osui? Thrpeinen kysyt
vumeln.

Kummankaan muun mieleen

ei ollut hetkeksikiiän juolahtanut miään muuta kuin koneeseen osunut ilmatorjuntakranaatti.
Syyllinen olikin oma kone!
Turpeinen oli selvåisti nähnyt

ylhåiältä putoavat pommit kuinka kaksi niistji oli iskeytynyt hänen koneeseensa. Hän oli
jopa ehtinyt antaa hyppykiis§n
ennen kuin ne osuivat.
Miten t?imä oli mahdollista?
Kuka olisi koskaan kuullut, ett?i
lentokoneeseen oli osunut yllä
lentävän oman koneen pommi?!
Rundqvist oli valinnut koh-

t
*

teensa maalin etureunasta ja
muut sen takareunalta. He oli.
vat lentäneet viimeisenä, pudottaneet pommit ja syöksyneet

.§
{
x

I

340

oi

I Onnirluuko larku ...?

keaoppisesti alaviistoon vauh-

tiaan kiihdyttiien

ja

jiiäneet

omiensa "tielle".

Tuo selitys tuntuisi luontevammalta, jos pommikoneita
olisi ollut satoja, mutta näin siinä vain oli kiiynyt. Ja §symys
oli joka tapauksessa lukuisten
äärimmäisen epätodennäköisten

yhteensattumien summrsta.

Fommit eivät olleet sentään
räjäht2ineet osuessaan koneeseen. Niissä oli sähkövarmistus.

KESTÄEIKÖ KONE?
Kone oli kiiännetty heti länttåi
kohti. Omien joukkojen asemat
olivat vain 50 kilometrin påiiissä.
Sinne piiiistiin helposti.

Vaurioita tarkastettiin niin
paljon kuin pystyttiin: Toinen
siipi oli pahasti puhki.
Kestiiisikö se pitkiiiin?
Keulakuomu oli revennyt irti

komatkan.

Ohjaus tuntui pelaavan tuttuun tapaan. Kotiinpäin kannattaisi varmasti yÅtäe.
Ongelmat eivät kuitenkaan
påiättyneet tiihän. Koneen kartat olivat häipyneet Rundqvistin
mukana, eikii kukaan tiennyt
tarkkaan, missä oltiin. Olisi seu-

rattava pimeåissä näkyviä maamerkkejä.
- Tunteeko joku näiä paikkoja? Tirrpeinen §siiisi.
- Anna mennä vaan länttä

kohti, §llä siellä tulee tuttuja
paikkoja vastaan, Rautavaara
vastasi.

Vihollinen saattoi sitii paitsi
tuntea tilanteen hyvinkin tarkkaan. Lentokoneen tiipärä pelastuminen oli varmasti nähty
maasta. Siipirikon Dornierin peråissä parveili ehkii

mittaritaulujen etupuolelta. Ko
ko keula oli auki.
Kest?iisivätkö koneen laitteet
jatkuvasti läpipuhaltavaa ilmavirleuaj!

Entii oliko vaurioita muitakin? Kaikkeahan ei voinut havaita sisältii.
Toiveikkuus ja epäusko vaihtelivat jokaisen mielessä. Olisi
sattumankauppaa lentiiii takaisin Suomeen, mutta niin kauaksi toki mentäisiin kuin kone kes.

tiiä. Toivottiin, että Rundqvist
olisi selviytynyt alas ehjin

na-

hoin ja päåissyt aloittamaan pa-

jo

lauma

neuvostohävittiijiä.

Hetken kuluttua TUrpeinen
sanoi:

Otahan Osku yhteys johte
koneeseen, mutta älä kerro, että
Rundqvist hyppåisi - naapurin
kuuntelu ei saa tietoa.
- Arska, Uiii[ä Osku!
Vastaus tuli heti:
- Ei oo Osku, Osku on kuollu, kuului vastaus.
Omat koneet luulivat siis heidän pudonneen!
- Me tullaan vähän jälessä,
on vähän vaurioita, Rautavaara

-

ilmoitti.

T?imän enempä radimn ei
uskallettu vielä puhua.

HILJAISTA ODOTUSf,A

oli turvallisen
tuntuinen, ja aamu alkoi vähitellen valjeta.
Lentokorkeus

Dornier liikkkui nyt Pieningänsalon yläpuolella. Alhaalla
levituiytyi I-änsiEuroopan suu-

rin

yhtenäinen erämaa-alue:
metsiä, soita ja järviä. HyppEiäminen sinne ei sinänsä pelottaisi. Kalaa ja riistaa olisi loputto
miin.
Rautavaara tunsi seudut hyvin, ainakin tiistä perspektiivis
Ui. NäiUi reittejä oli lennetty

monta kertaa.

Oli

venattain

helppo suunnistaa järvien ja
maamerkkien mukaan. Suunnistusapua saatiin myös Suo
men puolelta kuuluvasta radio

kuun, kuperkeikkaan tai tulipalmn? Olisi julmaa kohtalon
ivaa, jos näin kiivisi kaiken tiimän jälkeen.
Turpeinen ehdotti järkevää
ratkaisua: Rautavaara ja Nousiainen hyppåiisivät lasL,rvarjolla ja hiin lentiiisi koneen kentiille.

Kumpikaan ei sumtunut. Yholi lennetty tähänkin asti,
yhdesä mentiiisiin loppuun as
de.ssä

ti.

Ehkii Turpeinen oli tyytyväi
nen.

PZiiimaiäriinä

oli

kotikentiin

liihelle rakennettu Onttolan varikkokentt?i. Kolme miestä seurasi ylhåiällä, kuinka kentiillä
huolehdittiin varotoimista. Kiitoradan viereen oli ajettu ambulanssi

ja

muuta pelastuskalus

toa.

Dornier lähestyi kiitorataa

lähetyksastii.

niin varovasti kuin pystyi. Het-

Kone hyrisi eteenpäin tasais.
ta 350 kilometrin tuntivauhtia.
Hävituijisui ei kuulunut vie-

keä myöhemmin se tuiskahti

läkiiiin miäiin. Sekehessä olisi
luullut olevan lentokoneita vaik-

ka millä mitalla. Vaurioitunut
pommikone olisi otollinen saalis
myös huonolle lenUijälle.
Mutta ehkiipä kentä oli saatu pommitettua huonoon kuntmn. Ehkii yksikiiiin hävittiijä ei

ollut påiiissyt ilmaan.
Jatkuva varuillaanolo piti loi-

tolla helvetillisen §lmyyden.
Miehet tunnustelivat vaistomaisesti varusteitaan - pistoo§a,
pieniä eviislaukkuja ja takapuo
len alle pakattuja laskuvarjoja.

Rundqvistin pormestaripuheet olivat olleet enteellisiä.
Kaikkien mieltii lämmitti kuitenkin havainto varjon avautumisesta. Oli olemassa ainakin
pieni mahdollisuus, että Rund-

qvist selviytyisi takaisin Suo

kentän pintaan.

Mutta metalli ei karahtanut
maahan, eikii kumpikaan siipi
hamuillut tukea hiekalta. Moottorit ärjyivät, ja kone hidasti vakaasti vauhtiaan.
Laskutelineet olivat siis sittenkin toimineet!
Miehet hyppiisivät alas ja kiiruhtivat katsomaan konettaan.
Siinä oli tosiaan kolme ammottavaa aukkoa, se oli saanut lähes yliluonnollisen tiirskyn. Paluulento Itii-Karjalasta oli näitten päivien ihme.
- Ei tarvi pojat panna pohjaluukkua kiinni, Tirpeinen huudahti.
Luukku oli häipynyt, mutta
huumori ei.

L€nuijät kiidiitettiin autolla
esikuntaan, missä Turpeinen te-

ki heti ilmoituksen:
- Herra majuri, sinne

se

jäi

Rundqvist Sekehen pormesta-

meen.

riksi!

OLIKO KONEESSA
LASKUTELINETTÄ?
Radiossa pauhaava suomenkielinen lähetys voimistui. Kone oli
påiiissyt jo rajan paremmalle
puolelle, ja kotikenttii olisi kiiden ulottuvilla. Maassa tiedettiin hyvin, ettii DN-52 oli tulossa.

Jäljellä oli enää ylsi kiperä
ongelma: Olivatko pommi-iskut
vahingoittaneet laskutelineitii?

Ioppuisiko kaikki

T?imän jälkeen asiasta tehtiin
virallinen selvitys.
Rautavaara istui kotvan kuluttua majapaikassaan. Purkautuvan jännityksen väristys iski
vasta nyt. Kello oli ehkä kuusi,
ehkii seitsemän . . . Ajalla ei oli.
si nyt sen suurempaa merkitys

td.
Sekehen pormestarin toimikausi oli melko lyhyt mutta rasittava. Rundqvist palasi takaisin vasta vuoden 1944 lopussa.

mahalas-
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joillakin rintamanosilla
menetelmiino jotka olivat tuttuja
ensimmäisen maailmansodan

länsirintamalta.
Varsinkin venäläiset olivat ahkeria
ja kärsivällisiä kaivaessaan
miinakäytäviä suomalaisten
tukikohtien alle.
Meikäläisiä ei kuitenkaan niin vain
pamautettu ilmaan. Oltiin
varuillaan ja lyhyemmän korren
veti lopuksi vihollinen.
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äSWärlllä
POHJALAINEN ruorinkieli-

nen Jalkavåikirykmentti 6l oli
vuoden 1943 sylsyllä asemissa
Syvärin keskijuoksulla Semenskin lohkolla. Maasto oli kumpa-

ja vaihtelevaa. L,ohkon
keskimassa oli pohjois-+teläsuuntainen hadu, joka kohci
reista

yli 300 metriä merenpinnan yläpuolelle. Se

oli

kohtisuorassa

rintamalinjaa vastaan
kuin sormi

ulc

ja

pisti

asemistamme.

Harjulla sijaitsi tukikohtamja sitii vastapätii ve-

me Teeri

niiläisten tukikohta, joka kulki
nimellä Ryssän-Teeri.
Tyhstötuli oli kuukausien ku-

luessa parturoinut harjulta
puut. ?imän jälkeen tappiot

keen se suoritti hyökkiiyksen
noin joukkueen voimin. Hyök-

kiiiijä lyötiin takaisin.

TUo väkivaltainen tiedustelu oli ilmeisesti alkusoittoa suuremmille operaatioille. Lentotiedustelu totesikin, että venäläisten puolella
koottiin uusia yksiköitii ja tykis-

tömme mittauselimet paikansivat uusia pattereita.
Jännitys kasvoi. Tehostimme
kaikin tavoin puolustusvalmiuttamme.

L,okakuun 25. päivänä aamuyöllä kolmen maissa soi puhelimeni. Luutnantti S. Sandberg witti Teerestä:

-

Voitko tulla heti

kasvoivat linjojen ollessa vain
vajaan sadan metrin påiiissä toisistaan.

säktipimeiiän sateiseen yöhön.

Yhdessä Sandbergin

TUU NETOA
NAAPUR!STA
Atkukesästii yuonna 1943 tuli
linjoillemme yliloikkari, joka
kertoi, että vanjat aikoivat vallata koko harjun kaivamalla tuki-

kohtamme

alle

maanalaisen

kiiytiivän ja, räjäytfiimällä meidiit ilmaan. Työ oli jo ldynnissä.

Nyt piti ola tarkkana!
Silloinen pataljoonan komen-

kanssa

ryömimme tunneliin.
- Jo kello 22.20 kuului jotakin epätavallista äänä, kertoi
Sandberg.

Kuuntelimme hiirenhiljaa,
mutta ei kuulunut mitiiiin. Istuimme ja odotimme.

Kello 03.49 kuului hiljaisia
jysähdyksiä etuoikealta, sitten
kaikki taas hiljeni. Kello 04.15
sama toistui lähempänä. Hakkauksen åiäntii kuului noin tun-

Oman tunnelin kaivamrnen
jatkui, mutta työ pysäytettiin
ajoittain kuuntelun ajaksi.
Vanjojen työnkentely kuului
yhä selvemmin. Kåisityksemme
mukaan äänet kuuluivat edestii
oikealta. Itse asiassa he olivat
yläpuolellamme ja noin kahdeksan metrin påiiissä tunnelinpiiämme takana.
Venäläiset keskeyttivät työn-

taja majuri E. Holmberg l<iiynnisti rykmentinkomentajan ke.
hotuksesta vastakiiytiiviin teon.

ja tehostin vartiointia. Koko

sä kello 16.22 ja jatkoivat taas
kello 21.32. Ilmeisesti he välillä

Ottae.ssani vastaan S.Komppanian pätillikön tehfiivät alueplla

seuraavan päivän ajan kuului
vanjojen tunnelista kiivaan työs

me.

oli kiiytiivä jo kaivettu Teeres.
ä 25-30 metriä ja homma jatkui tehokkaana vuorotyönä.
Loppukesiillä oli tunnelia jo valmiina 45-50 metriä.

Muuan tiedustelulentiijä ilmoitti, että myös Ryssiin-Teeren takana laaksossa oli multakasoja. Yliloikkari oli puhunut
totta.
Työ jatkui mei&inkin puolellamme. laskimme, etEi tunnelien pitiiisi liihiaikoina osua yhteen. Meidän tunnelimme piiiissä oli joka yö kuulovartio, mutta
aluksi ei kuulunut mitiiän.
Lokakuun 20. päivänä kello
07.00 alkoi Teereen kiivas tykistökeskitys. Vihollinen ampui
noin 1500 kranaattia ja sen jäl-

r

tiinne?

Täällä on jotakin merkillistii tekeillä.
Uneryöpperöisenä painuin

nin ajan.

Ilmoitin asiasta esimiehilleni

kentelyn iiäniä. IGivamisen ja
maan kiirrtiyksen li§iksi kuului
ajoittain puutöiden iiäniä.

kuuntelivat meidän puuhiam-

Valmistauduttiin hyök*iiyksen
torjuntaan.
Suorasuuntaustykit siirtyivät
asemiin Ryssåin-Teeren suuntaan. Toisten pataljmnien
alueilta irrotettiin samaan tehtävään konekivåiärcjä. Tykistön
tulivalmiutta nostettiin - tykkimiehet olivat jatkuvasti tykeillä
ammulset valmiina. Mytis naapuripatteristojen tuli valmisteltiin eteemme. Rykmentin ras
kaan heittimistön tuli annettiin
kiiyttömme.

pååtåån

o.!tiy!t
ollvrt

no.t!.

- viholllrn brkk+rmpulat
hommenra. V!]oitu.t.ulut

t rp..n

Aamulla palasin komenlo
paikkaani, joka oli noin 400
metriä Teeren taktna. Otin puhelimen viereeni
laverille.

ja heittiiydln

"TEERI ON
RÄJÄYTETTY',

Seuraavan päiviin aikana he
ty&kentelivät varovasti ja piti-

Ulkona satoi. Oli aivan hiljaista.

vät taukoja.

olisi iskenyt aivan kohdalle. Sitii
seurasi räjiihdysåiiini - kuin ko

Seuraavana yönä tarkastin

VALMIINA OLLAAN

Teorr.rä ci iuud ollut vr]!

ja naapuritukikohtien
taisteluvalmiuden. Koska Teeri
olisi mahdollisen räjäytyksen
jälkeen ilmeisesti jonkin aikaa
Teeren

oli naapureiden ristitulen ja kaaritulen
toiminta§vytön,

osuus torjunnassa ratkaiseva.

Lokakuun 26. päivänä kuultiin venäläisten tunnelista viimeiset koputukset kello 05.35.
Sitten kaikki änet vaikenivat.
Vallitsi kuolemanhiljaisuus.

Niin kauan kuin vihollinen
tythkenteli ei ollut tarvinnut pelätii riijähdystii. Nyt se voisi tulla milloin tahansa . . .

Kello 07.00 oli kuin salama

ko maailma olisi

riimähtiinyt

kasaan.

Samalla hetkellä soi puhelin.
Teeri on räjäytetty . . .
Se oli luutnantti Sandbergin
huuto.

-

Sitten ei mitiiiin. Yhteys oli
poikki.

Samalla sekunnilla alkoi venäläinen tykistö kaataa hanaat-

teja kaiktiin lähiseudun tuhkohtiin. Stalinin urkujen kranaatit ulvoivat iskiessiiän ko
mentopaikkani ympärille.
Syöksyin kohti Teertii lähetit
kantapäilläni. Välillä oli heittiiy-

dyttiivä maahan, syöksyttiivä ja
taas suojauduttava.

Oli ilo todeta, kuinka puolustustaisteluun viritetty orkesteri
pelasi tiiydellä teholla. Kaikki
mahdolliset aseet toimivat.
Sivuutin joitakin Männyn eli
Pikku-Teeren vartiomiehiä, jotka kertoivat ilmanpaineen pais
kanneen heitii metrikaupalla -

pojat olivat juuri kömpimtissä
pystyyn.

Sitten näin harjun. Se oli

viiäriryhmä oli joutunut oleske
lemaan kuopassaan eristettynä

kaki vuorokautta.
,,HUOMENNA
TUHOATTE
VENÄLÄlsTEN
TEERENI"
Lokakuun 27. päivänä minut
kutsuttiin pataljoonan komento
paikalle, missä oli mytis ryk-

muuttanut muotoaan perusteel-

mentin komentaja.

lisesti. Keskellä oli valtava kraateri, josta jatkuvasti nousi paksuja sawpilviä.

Marttinen katsoi minua tiukasti

Eversti

silmiin ja sanoi:

-

Kapteeni! Huomenna tu-

hoatte venäläisten Tirren

HYöKKÄYS
TORJUTTIIN
Heti riijähdyksen jälkeen hyökkiisi Teertii vastaan noin joukkueen vahvuinen iskuosasto. Se
heitettiin takaisin keskitetyllä
tulella. Venäläisten tykistö ampui jälleen noin 15fi) kranaattia.

miemme edqssä. Jättiläiskraaterin suuruus oli noin 25 x 15 metriä ja syvyys noin 7 metriä.
Faikalle olivat tiillä välin ehtine€t my(b rykmentin komentaja
ev

ersti M arl t irc n j a pataljoonan

komentaja. Komentaja päätti,
ettii kraateriin työnnetään heti

oma kiviiiiriryhmä, minkii jälkeen sieltä kaivetaan yhteys-

:i

,l

l!
IL

ll
IH

hauta omiin asemiin. Tukiaseet
saivat kiis§n pitää vanjat matalana, mikiili heidän puoleltaan
nä§isi vähäisintiikiiän liikettii.
Kivääriryhmä kiipesi viitisen
metriä korkean vallin yli kraateriin köyden avulla. Kaikki sujui
hyvin.
Marttinen järjesti paikalle
kalsi siviiliammattimiestii kaivamaan tunnelimme jälleen auki. Hei&it vedettiin hetken kuluttua tajuttomina takaisin - rä-

jähdyskaasut
myr§llisiä.

olivat

edelleen

-

Ei tiiällä siviilit kestii! sanoi
Marttinen.
5.Komppanien miehet kaivoi-

vat sitten tunnelin auki kaasu-

naamarit päiissä ja kaateripesäkkeeseen saatiin yhteys. Kii
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epäonnistuneet, joten

nyt oli tehtiivä tarkat valmistelut.

raskaat

värässä

paikassa, aivan etumaisten ase-

I

si olivat

hautautuivat. Venäläisten rä-

oli ollut

mrhtlyr. iälk

Kaikki aikaisemmat yritykset

yhdessä

jähdyspiste

Råiähtil Satakiloi.et plnok.et tel(.våt

venäläisten Teeren valtaamisek-

Riijiihdys rikkoi noin neljänneksen tunnelistamme. Kuulo
vartiomiehet selvisivät juuri ja

juuri, mutta heidän aseensa

pe-

rusteellisesti. Onko selvä?
Sain vapaat kiidet muodostettavan iskuosaston suhteen.
Yrityksen vaarallisuuden vuolai
se oli koottava vapaaehtoisista.

Suunnittelimme operaation
tykistökomentajan

ko
ko tykistö, kranaatinheittimet,
kanssa. Siihen osallistuisivat

suora-ammuntatykit,

kevyemmät piiskat, panssarintorjuntatykit ja muut kiiytettiivissä olevat aseet.

Kaikki vähäi-

simmätkin yksityiskohdat ja toi-

minnan vaihtoehdot tutkittiin
tarkoin. Lopuksi rykmentin ko
mentaja, joka oli hankkinut yritykselle Piiämajan luvan, tar-

JR 61:n komentai! (toan n

vo.) on tullut

tä minuuttia ennen hyökkäyshetkeä - astui eversti Marttinen

kasti suunnitelman.

joukon eteen ja sanoi:

Lokakuun 28. päivä wonna
1943 valkeni sumuisena ja sateisena. Iskuosasto oli koottu Tornin korsuun, missä mytis rykmentin komentaja Marttinen ja
pataljoonan komentaja majuri
Holmberg olivat. Tiheä sumu
alkoi laskeutua maahan iltapai-

- Valmistautukaa! Vänrikki
Smeds lukee Isä meidän -rukouksen. Laktd påiiistii!

vällä.

teeni!

Märäaikana kello 15.30 jyrähti tykistötuli kiiyntiin. Ilmassa ulvoi ja jylisi, raskaat suoraammuntatykit totesivat äysosu-

man toisensa jälkeen. Hiekka ja

Tulimyrs§n jatkuessa hiljennyttiin rukoukseen.
Sitten Marttinen puristi kättäni ja sanoi:
- Toivotan teille onnea, kap

-

Näkemiin, herra eversti!

,'PAIKOLLENNE
VALMIINA

-

-

NYTI"

savi ryöppysivät korkealle il-

maan, kun jäykkiihidasteiset

Iskuosasto syöksyi ulos ja Teeren kraateriin. Kello oli H-I5 eli

raskaat kranaatit kaivautuivat

16.15.

vihollisen bunkkerien alle. Panssarintorjuntatykit ampuivat

Kello 16.25 eli H-5 tykistö
siirsi tulensa siwilla oleviin vihollisen tukikohtiin ja vanjojen

ja heittimet louskuttivat keskeytyksettii
kaikki väliajat.
kaiktea mahdollista
Koko korsu vapisi.

Kello 16.10

-

kaksi§mmen-

tykistön tuliasemiin. Kranaatinheittimistö paahtoi edelleen ttiydellä tehollaan 65 metrin piiiissä

olevaan venäläisten

Teereen

tlrklrt mlrn otulani.!

valmistautuen siirtämään tulensa sen taakse H-hetkellä.
Viisarit lähenivät H-hetkeä
kello 16.30. Tulivalmistelu oli
kestänyt tunnin.
- Paikoillenne - valmiina nyt!

Ei ollut eniiä muuta käskett?ivää.

Iskuosasto syöksyi matkaan
kuin sadalle metrille luutnantti
Lind hol min vetäessä kiirkeä.
Tirkikohtien puolivälissä se

sai vastaansa kiisikranaattiryG
pyn venäläisten pesäkkeistii, jotka nämä olivat kaivaneet pintaan tunnelistaan. Kolme miestä haavoittui heti, heidän joukossaan minua seurannut tykistön tulenjohtaja.
Räjähdys heitti mytis lähettini ilmaan. Hän putosi alas vahingoittumattomana ja pyöri
maassa huutaen hysteerisesti:

-

Näittekö miten minä lensin! Näittekö miten minä lensin!
Omaan §päråiäni iski kiisi-

Jonkin ajan kuluttua ilmestyivät sinne myös Marttinen ja
Holmberg, kumpikin savisina ja
likaisina sekii hieman kalpeina.
Tein ilmoituksen:
- Venäläisten Teeri on kiis-

§n

mukaisesti perusteellisesti

tuhottu. Vihollisen kaatuneita
arvioin olevan noin 50. Iskuosas-

tosta kaatui

ja

haavoittui

15

miestä eli noin 50 prosenttia.

Eventi puristi kättänija kiitti
hyvästii tytistä.
Huhu komentajien kaatumioli saanut alkunsa siirä, että kun venäläiset alkoivat tykissesta

töllään ampua Teert?i, eriis kra-

naateista osui sirpalesuojaan,
josta komentajat olivat juuri
poistuneet. Lähetit läksivät
juoksemaan taakepäin huutaen
mennessään:

-

Täysosuma komentopaikal-

le!

Kiivas tykistötuli jatkui koko
illan. Teeren puolustus järjestettiin uudelleen. Kokonaistappiot
päivän taistelusta olivat 5 kaatunutta ja 29 haavoittunutta,
näistä 4 upseereja. Tykistö oli
kåiyttänyt päivän kuluessa 2.500
Toe'on tukikohdan kor.u on
nimetty uudoltoon JR 61:n

anriokkaan komentaian cventi
Alpo Kullorvo Maillirn mukaan.
fäuå komenteja pitåmåoä

kiilo.puhottaan
huomionooituk.on iohdo.tt

evakuoinnin ja ammuin ilmaan
punaisen valoraketin, mikii tarkoitti irtautumista ja vetiiytymistii takaisin Tirren kraateriin. Vilkaisin kelloon: homma
oli hoidettu 20 minuutissa.

kranaatti, joka kuitenkin räjähti
vasta hiukan kauempana ilmas
sa. En ehtinyt sitä enempää no
teerata ja vasta muutaman päivän päästä kiivi ilmi, ettii räjähdys oli lyönyt korvieni rumpukalvot puhki.
Nyt jysähtelivät vanjojen pesäkkeissä jo meikiiläisten kasa-

ja

panokset. Bunkkerit hajosivat

jalkaväkeä vastaan

yksi toisensa per?istii ja vastarinta loppui sitä mukaa. Fosforikiisikranaatit viimeistelivät työn.
Venäläiset puolustautuivat
sitkeästi, kuolemaa halvekien.

VIHOLLINEN ISKEE
Täistelu ei kuitenkaan ollut vie-

lä lopussa. Venäläiset kokosivat

jä muuta. Yksi soturi kuoli heti.
Vähiin huvennut iskuosasto

oli

asemissa kraaterin eteläreu-

valmiina torjumaan venäläisten uusia vastahyökkiiyksiä.
nassa

oli minun

vät majuri E. Holmbergilta tä-

Täistelu jatkui kiivaana. Patruunat ja kiisikranaatit alkoivat
kiiydä vähiin ja osa miehist?i oli

van tulen. Sysin oman tykistön

ja vanjojen
vastahyökkiiys loppui siihen.

Tuli osui aivan kohdalleen.
Teeren kraaterissa ei tilanne

ollut miellyttiivä. Haavoittunei

joiden kuljetus ahtaissa tiloissa
oli äärimmäisen vaikea.
likkia levisi huhu, että sekä
rykmentin että pataljoonan ko
mentajat ovat kaatuneet. Se oli
kulkeutunut mytis ylöspäin aina

armeijakunnan

saakka

ta oli siellä Uiällä ja koko ahdas
tunnelikiiytiivä oli tiiynnä evakuoitavia. Liiäkintiimiehet työi-

kunnes miesteni kasapanokset

kentelivät tiiydellä teholla, mut-

rysäyttivät senkin hiljaiseksi.
Suunnitelman mukaisesti jatkettiin taisteluhautoja pitkin ve-

ta osa iskuosastosta oli pantava

vedin iskusoaston jäännökset
kaaterista ja läkin itsekin

näläisten korsulle. Vanjat rä-

tarkasti. Keskelle kaateria tuli

Tukikohdan pääbunkkeri am-

pui raivokkaasti siihen

jäyttivät kuitenkin korsun ja

ammusvaraston itse ilmaan ennen kuin meikiiläiset ehtivät
paikalle.
Järjestin haavoittuneiden

avustamaan hei!ä.

Venäläisten tykistö ampui
täysosuma

ja lähettiupseerinani

toiminut vänrikki Rundqvist
haavoittui kuolettavasti vatsaan. Lisäksi haavoittuivat vänrikit Smeds ja Ramsay sekä nel-

II

jäljellä enää vänrikki Lindholm.

vin vaikeaa, sillä tunnelikiiytävä
oli jatkuvasti tukossa kaatuneiden ja haavoittuneiden vuoksi,

heittimistön tulta vihollisen

Tälvella 1944 otin vastaan

Pataljoonan komentajan tehtä-

vastahyökkiiykseen

Lumivalli-tukikohtaansa ja vihollisen tykistö aloitti murhaa-

MYYRÄNTYöT
JATKUIVAT

lisäkseni

Upseereista

lähetettävä hakemaan täydennystä takaa. Se oli kuitenkin ko

väkeään

kanaattia.

esikuntaan

saakka.

Eräiden järjestelyjen jälkeen

taaksepäin. Kulku oli äärimmäisen vaikeaa, koska venäläisten

tykistötuli oli tukkinut taisteluja yhteyshaudat.
Pääsin Teeren korsuun. Venäläinen tykistö ampui edelleen
kiivaasti ja ikkunat helisivät.
Korsu oli tyhja.

män haavoituttua tarkka-ampu-

jan luodista. Tätä ennen oli jo
tapahtunut toinenkin maanalainen sotatoimi: venäläiset olivat
kaivautuneet Kaketukikohtamme alle. Me olimme kuitenkin

jo

sitä ennen ehtineet

kaivaa

oman tunnelimme vanjojen tukikohdan alle. Ennen vihollisen

hyökkiiystä riijäytettiin meidän
tunnelimme piiiissä vihollisen
tukikohdan alla 1000 kiloa räjähdysaineita, mikä toimenpide
vei vanjoilta lopullisesti halut
kaivella tunneleita.
Tukikohta Teeren nimi muu-

tettiin myöhemmin Alpoksi pidetyn ja kunnioitetun komentajamme eversti Alpo Kullervo
Marttisen kunniaksi.
Lyhennelmä everstiluutnantti G. R.

Renvallin artikkelista "Mullvads-

ett stlcke krigshistoria"
Kustveteranen-Rannikkovetcraani lehden numeros* I / 1977 .
kriget,
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kemffi
Karlalasm
r-l

RAUHAN tultua oli pataljoona
siirretty sisämajoitukseen Punkasalmelle. Auttelimme paikallisia viljelijöitä sadonkorjuutöissä. Syötiin vaihteeksi hyvin talo
jen pöydissä ja taisi joku tytöntyllerökin saada iltayöstä kama-

riinsa "tuntemattoman sotilaan".

Elettiin hyvin.
Huhuja tietenkin kierteli po
rukoissa.

- Voidaan joutua vielä Lap
piin saksalaissotaan, sanoi joku.
- Siellä on kuulemma paljon
miinoja. . .

-

Eihän meilä vanhoja sinne!

Kotiinpäästiiän...

sällä oltava valmis ylittämään

kat. Koottiin rahaa, lahjottiin

demarkaatiolinja. Täydellinen
kalusto mukaan, mutta ei asei-

autokuski

ta, vain upseereille

pistoolit.
Puukotkin jätettävä pois. . . Eikä helvetissä, mitä suomalainen
tekee ilman puukkoa - sehän on
kuin kellitön pässi! Puukot otetaan §llä mukaan - ilman
muuta!
Siitä se alkoi. Koottiin varusteita, raivausvälineitä, majoituskalustoa, muonaa, kuljetusvälineitä. Käskyt ja ohjeet sinkoili-

Eräänä kirpeänä syysaamuna ilmestyi majoitustalojen alueelle
kiireinen lähetti, joka jo pyörän

päältä alkoi kailottaa:

-

Kaikki heti majapaikkoi

hin!

Ihmeteltiin vähän äkillistä
kiirettä.

-

Siviiliä se tietää, vakuutti

joku optimisti.

Puhelinsanoma kiidätettiin
komentajalle.

-

Mitä helveuiä! älähti ko
ja ryhtyi lukemaan. -

mentaja

Omasta ja naapuridivisioonien
pioneeripataljoonista on heti
koottava pataljoonan vahwinen
osasto, jonka on worokauden

Koti on laa! pyltyrså

n:

E

§

r

t

Eerp Yrjönen lrcrtoi artikldissaan
"Raivasimme puna-armeijan
selustaa" lehtemme nuneroissa 9 ja
10/f982 asiantuntevasti kyseiseståi
operaatiosta.
TetIF mieli jatkaa juttua
ruohonjuuritason tapahtumilla ja
tunnelmilla.
Se oli nimittäin retki joka jäi

nistumisesta.

"Kell' onni on, se onnen kätkekriön. . ."
Sinne se eväs piilotettiin keittiömiesten kalujen joukkoon termosastioihin.

Jo hyvissä ajoin ennen sovit-

Majapaikoissa alkoi tietenkin
annoton purnaus:
- Sellaiselle reissulle ei §llä

kolonna lähelle tuoretta demarkaatiolinjaa. Kärjassä oli muu-

tässä

tamia henkilöautoja, komentajan vaunu ensimmäisenä. Näitii

Sopivan purnaustuokion jälkeen alettiin tietenkin kiireesti

seurasi sitten kolmisenkymmentä kuorma-autoa käsitlävä jono.
Vankkurimaiset kangaskuomut

-

koota kamppeita.

siviiliin

Lähtön

mää-

rätyt kokoontuivat yhteen.
- Lähtekäähän pojat vaihteeksi sotimaan! vinoilivat toiset. - Me kyllä viedään tytöille
siviiliin terveisiä teiltäkin . ..

Aina vain tuli

lisäohjeita:

Kaikki henkilökohtainen omaisuus oli jätettävä pois, samoin
kirjoitusvälineet. Mihinkään eikä kenellekiiän ei saanut ilmoittaa komennukesta.

Harmitti

-

oli jo ehditty an-

taa kotipuoleen toiveita pikaisesta saapumisesta. Eipä silti

-

kätkivät sisäänsä retkellä tarvittavan niin elävän kuin kuolleenkin materiaalin.
Odottajien naamatauluja alkoi jo ilmestyä sieltä tiiältii kuG
mujen raoista esille ja hiljainen
puheensorina kantautui tielle.
Komentaja oli noussut autos-

taan

ja

saapasteli

nyt muuta-

mien saattamassa olevien upseereiden kanssa tiellä. Hekin näyttivät olevan epätietoisia siitii mi-

tä nyt tulisi tapahtumaan. Eikä
pitkiiän aikaan tapahtunutkaan
yhtään mitään.

eivät ne toisetkaan kotiin päässeet, vaan joutuivat koviin hom-

Lopulta ilmestyi puomin takana olevan mutkan kätköistii

miin. Lappiin miinoja

muutamia pitkämanttelisia hah-

raivaa-

maan.

moja, jotka tasatahtia astellen

MATKAAN

lähestyivät rajapuomia. Vastaavasti lähti oma upseeriryhmämme liikkeelle.

Autot tulivat sitten aikanaan ja
matka alkoi. Purnaus oli lopullisesti päättynyt. Sotilas on kou-

sG
E

si

mataulunsa kertoivat retken on-

tua määräaikaa pysähtyi auto

mennään!

YLLÄTYS, YLLÄTYS!

komennuskunta

vat.

enää lähdetä

Mieliala oli toivorikas.

ja

lähti liikkeelle.
Hankintaporukka palasi vähin äänin aamuyöllä. Heidän
omahyväisesti myhäilevät naa-

lutettu mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen nopeasti ja
täydellisesti.

Vähän koko homma tietysti

jännitti - mitähän tästä tulee...?
Illan suussa pataljoona ko
koontui Kiteelle. Alkoi tihkua
myris tietoa: jouduttaisiin purkamaan miinoitteita ja esteitä
luorrutetulle alueelle vanjojen
linjojen taakse! Kolmisen viikkoa tai kuukauden arveltiin ret-

Seurasi sotilaallinen tervehdysseremonia

ja

sen jälkeen

muutaman minuutin kestänyt
neuvottelu tai kiis§njako kuinka vain. Terävät täyskåän-

ja

nökset
ryhmät palasivat
omiensa luo.
Jälleen tyhjäkiiyntistii odotusta puoli tuntia, ehkä enem-

-

mänkin. Sitten tielle ilmestyi

yksinäinen

leveäolkaiminen

hahmo. Puomin luo päiistyään
hän keskusteli hetken siihen jätetyiden sotilaiden kanssa ja teki sitten kädelliiän laajan kutsuvan eleen.

ken kestävän.

Niin oltiin vähän arveltukin.
- Hei pojat! Mehän ollaan
Kiteellä! hoksasi joku. - N1t
hankitaan nestemäistä evästä!
Ltiytyi mies, joka tunsi pai

JUHLALLINEN
TARKASTUS
Nyt komennettiin kaiklci miehet
ulos autoista, vain kuljettajat
347
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saivat jäädii paikoilleen. Jonot
alkoivat kiivellä puomia kohti.
Samanaikaisesti lähtivät myös-

kin autot liik*eelle ja marssirivistö siirtyi tiiviisti tien reunaan.

Henkilöautot ohittivat ylösnostetun puomin ja sen takana vasemmalle kaartuvan mutkan.
Kohta Uimän kaarteen takana peitti nä§vyyden tien yli havuista rakennettu kalsiosainen
näk(bste ja autojen oli pujoteltava niitten läpi.
Ja siellä odottelikin tulokkaita pienoinen yllätys!
Esteen takana oli melko pitkii
suora tieosuus ja sen kahden

puolen, niin kauas kuin nä§-

vyyttii riitti, oli

asettautunut

molemmin puolin konepistoolimiesten tiivis rivistö - §ynärpåiä §ynärpiiiissä kiinni, asei-

den liikkuvat takana ja sormi liipaisimella. Sotilaat seisoivat kuvapatsaiden lailla, yhdenkiiän il-

Sietlä ritå on maina poikineenl

Nietjärven

m.!.loa

Kolonna lähtee

me ei värähtiinyt ja jokaisen
aseen piippu oli suunnattu suo
raan ohilipuvaa autoa kohti.
Tien penkkaan oli pengerretty tasaisin välein lyhyitii mihin-

kään johtamattomia pätkiä,
joissa kussakin §hjötti lyhytlavainen kuorma-auto nokka valmiiki tielle päin suunnattuna.
Kolonna pysähtyr. Seurasi lyhyt neuvonpito vastaanottajien
kanssa ja erillinen upseeriryhmä
asteli autden luo vilkaisten kuhunkin henkiltiautoon sisälle.
Viisi ensimmäistä kuorma-autoa tarkastettiin perusteellisem-

min. Jokaisen kuomun sisään

kurkisteltiin ja joihinkin noustiin myös sisälle. Reppuja ja
nyyttejä siirreltiin ja kopeloitiin
pistokoeluontoisesti eikii pakkauksia yleensä availtu. Kivi-

kasvoisten vartiomiesten asei-

den piiput olivat koko ajan
rl

suunnatut vuorollaan kuhunkin
tarkastettavaan ja sitten hitaasti
ohilipuvaan autoon.
Kun viisi autoa oli tarkastettu

komennettiin lähimmät vartio
miehet riviin. Jåilleen komento,
tiiyskiiiinnös ja ryhmä konepis
toolimiehiä siirtyi ensimmäisen

"Molotohvin" lavalle. Kohta jyrähti moottori kiiyntiin ja pako
putkestaan pakua sawa pul-

lautellen siirtyi vartiomiesten
ajokki viimelsi ohilipuneen kuo
muvaunun periiän katkaisten siten suomalaiskolonnan.

Näin jatkui ryhmittyminen.
Viisi meikiiläistii Bulldoggia
-l
i
|,

-i

I
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ja

päästettiin aina samaan letkaan,
tarkastettiin edellisten tavoin ja

keutua

miehistö viitattiin nousemaan
lavoille kuomujen kätkön, min-

tuntunut olevan suurempia ha-

kii jälkeen siwstalta työntyi väliin vartiomiesten auto.

SONLAALLISUUS
RAKOILEE
Siellä tiiiillä oli lavapressujen
reunoja siirrelty syrjään ja uteliaat silmäparit tiirailivat tien
reunustoilla koppavina saapas.
televia neuvostoupseereita. Oli
han täysin uutta saada katsella
näiä herroja kerrankin rauhassa ja tiiltii eriiisyydeltii. Nä§viisti ei heihin kuitenkaan kukaan reagoinut.

Kohta tiistii huomautettiin.
Folkupyörälähetti ajoi kolonnan
sivustaa selittiien jokaisen auton
kohdalla naapureiden saaneen
suomalaisten sotilaskurista hue
non kiisitylsen.
Milsi miehet eivät tervehdi

päät vetäytyä näky-

kin auto oli tarkastettu seurasi

mättömiin. Kunniantekoon ei

luvunlaskenta. Paperit kourissaan juoksentelivat tehtävään

luja.
Jälleen nousi tarkastuspartio
lavalle alkaen siirrellä ja kopeloida pakkauksia.

-

Piiskatyktejäkö ne perke-

leet luulee tiiältii

Rajan ylitys kesti

kauan,

mutta mitäpäs tuosta. Olihan

nyt aikaa. Ruokailua alkoivat
tosin jotkut jo kaipailla, mutta

lonnan päästä päähän

ennen

kuin numerot Eismåisivät. Jokaisen nimi

oli merkitty vanjojen

papereihin ja jokaisen jannun
oli löydyttiivä mytis rivistii, ennen ei lähdettiiisi mihinkiiiin!
Kaikld löytyivät ja päåistiin
lopultakin liikteelle.

TUNTEMATON

uÄÄnÄrpÄÄ

sehän ei tietysti tiissä vaiheessa

Hitaasti kiemurteli autojono
Karjalan mäkisiä ja mutkikkai-

ollut järjestettävissä. Leipälaukuista löytyi jotakin vanikan

ta soratei!ä. Isommat asutuskeskuket kuten esimerkiki Sorta-

päälle pantavaa

se sai tässä

vala kierrettiin sivuteitii kiiyttiien. Ajoreitti näytti olevan tar-

Kas kun eivät vanjat ole

koin ennakolta suunniteltu. Vä-

vaiheessa

-

ja

riittiiä.

panneet kaalisoppatykkiä tuo
hon kuusikkoon porisemaan, olisi tässä ollut aikaa sitäkin maistella. Eivät tunnu olevan erikoi-

sotilaallisesti ulkolaisia esimie-

sen

hiäiän?!

kaa...

Kuomujen raot alkoivat sul-

löytiivänsä!?

tuhahtaa joku vierailijoiden laskeutuessa maantielle.
- Ole helvetissä hiljaa! tivahtaa vieruskumppani.

määrätyt pariinkin kertaan ko

vieraanvaraista poruk-

Kun sitten vihdoin viimeinen-

häistenkin

tienhaarakkeiden
kohdalla saattoi seistä naispuolinen sotapoliisi konepistooli olalla - muka oikeata tietii viittilöimiissä, vaikka moisille sivupo
luille kukaan ei olisi ajanut. Ei
täällä eksymään päåissyt!

metsäaukiolle, joka vaikutti nyt

jo lopulliselta pätepisteelt?i.

xÄvoÄÄrPÄ rAroKst
ja sitten kiireesti alas autoista. Tävaranyyttejä ja reppuja alkoi sirr
Jiilleen tuokio odottelua

koilla tien sivuun ja katsc€t
suuntautuivat jo liiheisen kuusi-

kon liepeille sopivaa teltanpaikkaa tutkaillen. Fakkauksia siirreltiin sinne tiinne ja kamiinat
kolisivat.

Pian huudettiin joukkueerr
johtajat piiäliköiden*i puhutta
luun. Palattuaan he antoivat vähäiset ohjeensa ja kohta alkoivat ensimmäiset telttasalot ko
hoilla.
Kesken alkavien valmistelujen porukka kutsuttiin kuitenkin

vielii kokoon ja riviin.
Jåilleen luvunlaskenta!

-

Luuleeko ne perkele meidän tuonne korpeen karanneen

vaikka vahteja on joka puun
juurella. . .
Måiärä saatiin jälleen selville
ja luvun todcttiin tiismiiävän.
Pataljmna ryhtyi majoittumaan

ja

kolonnaa seurannut vartio

komppania jarjesUiytyt niiköyhteydelle renkaaseen leiriytymis.
alueen ympåirille sijoitettuaan

sitä ennen omat

uskokaa pois! Niille aukeille jiii
pirusti miinoja silloin kesiillä.
Joukcsa isoja, ne ei uskalla nii-

tamotln Lbtalunrartoaaa ci oL
.poa mlln h.r.vd. - Iorpl on
täynnl r.ut

r

Kurkistelu

oli kielle§

tii edes Klimeillii
ja

kuomut kiinni, mutta ainapa jo
ku p,iiiisi jctakin rakcesta huo

mioitaan tekemän. Ylircttiivat

sillat oli näköjän ehditty jo
vahvistaa perusteellisesti, kckapa niis*i näytti olevan peräti 60

tonnin kantawutta coittavat
keltaiset kilvet. Meidiin aikanarnme ei sellaisia vahwusarvo

ja tarvittu eikii

edes tunnettu.
Joitakin kirjavia riemuportte

ja oli jo §hätty sinne tänne. Samoin oli teiden varsille aseteltu
suuria värikkäitii kuvatauluja,
joiden teksti ei sanonut tulokkaille mitiiiin. Ukonkuvista joku
ehkii tunnistettiinkin.
Siellä täällä oli reitin varteen
asettunut ttillistelemiiiin pieniä
sotilasryhmiä, joten tulmtamme
näytettiin oltavan tietoisia.
Tutuille menniiiin pojat
taas tantereille, kommentoi eräs

-

tirkistelijä. - [rmettiin ja Nietjärvelle piiin ne meitä kuskaa,

ajella.

me takuulla joudutaan

Niiä

nassåa-

maan. Haravista ei siellii ole
suurtakaan apua, on sellaista
maastoa, eikiihiin niissåi kaikissa
ole rautaakaan edes haravan
syötiksi. Se on paikoin pehmeii-

tä savea ja paukut syvåissä. Piikillä ne on sieltä tuuma tuumalta kopeloitava ja siinä on meillä
jannut vielä naurussa pitelemis.
ä. Saatte uskm että sieltii saadaan romua silmille!
- Ei jukolauta! Ja toiset alkavat jo siirtyä siviiliin. Kyllä piti
totis€sti olla tuuri, en muuta sa-

no...

Hitaasti jatkui matkanteko.
Joissakin vaunuissa ehdittiin
kaivella jo korttipakkakin esille

ennen kuin kolonna jamrtteli
ratkaisevan tuntuis€sti alkaen
vaunu vaunulta kiiintyii hämiirtyvåiän metsiiiin johtavalle sivu-

tielle. Mytb tiinne oli riittiinyt

sotapoliiseja viittilöimåiän ja ohjailemaan autoletkaa raiskatulle

ajoneuvonsa

jonnekin metsän kiitkön
kauaki kolonnan autoista.

-

Kyllii nämä ovat niitii samoja I-emetin maisemia, joista
meikiiläinen ei näytii ptiiisevän
ikiiniiän irti, tuumaili pitkii alikersantti maastoa silmäillen.

ktromaxeja alettiin pump

parlla ja kohta loivat kirkkaat
valokeilat jyrkkiii varjoja pimo
nevän kuusikkoon. Myös kentäkeittiöiden piipuista alkoi koh-

ta tussahdella kipinöitii ja savuvanoja. Jotakin liimmintii olisi
siis tiedmsa vielä tiimiin illan tiimoin. Viihiin normaalia parempaa keittm saatiin myöhemmin
römpsien pohjille. Vanikkaa sai
mielin miiiirin ja sen pii?ille lätldistiin entisen kokoinen voinappi, joka nyt ei §llii riituinyt

tenkin ja sen jtilkeen valitsi kukin paikkansa tuoreilta, hyvåille
tuoksahtelevilta havuilta.

TYÖLEHIN
TUNNELMISSA
Aamulla kello seitsemiin oli korviketee

ja tavanomainen kuiva-

muona-anffs

noudettavissa

kenttiikeittiöltii. Samalla saatiin
päivän muonatupakat, kolme
savuketta kuten ennenkin. Osto

tupakat saataisiin

jskus myö

hemmin. Vanikkaa näytettiin
varatun riittiimiin, kcka sitii sai

kukin ottaa laatikoista mielin
miiiirin.
Aamuruokailun jiilkeen siirtyivät joul*ueenjohtajat jälleen
komppanianfiiällikön puhutte'
luun. Sieltii palattuaan he selm.
tivat lyhyesti tilanteen:
- Sekä majoitus. ettji lähei.
sellä miinakenttäalueella ovat
voimassa Neuvostoliiton sotalait

ja

siiädökset kaikessa ankaruu- Mitii kaiklcea tuo ankaruus sisåillän piti, siitii kuuli-

dqssaan.

joilla oli vain kalpea aavistus.
Mutta mikiipiis siinä, ollaan
maassa maan tavalla kunhan
vain tiedetiiiin miten. - Liikkuminen leirintiialueella on sallittua vain sen sektorin sisåipuolella, minkä vartioon jätetyn punaarmeijan komppanian ketju

muodctaa. Tiitii linjaa ei

ylittiiii

saa

missiiän

Myökin

tapauksessa.
kaikkinainen kanssa-

kiiyminen puna-armeijan sotilaiehdottomasti
kielletty.

den kanssa on

Raivaustyöt aloitettaisiin lä-

heisellä kenttäalueclla tunnin
kuluttua. Tirtkaimet on noudettava kenttäkeittiöiden läheisyyteen pyrsiiköidysä kuorma-autcta. Muita työviilineitii ei tiiniiän tarvittaisikaan. Piikkilankaesteiden raivausryhmät tulisi.
vat saåmaan omat ohjecnsa ja
työvåiline€nsä myöhemmin.

-

Vartiokomppania

nakin

ca siitii -

-

tai

ai-

tulee s€uraa-

mihinldän.
Rurisaanpuoleinen ruokailu
alkoi kohta raukaista ja viihitel-

maan meiä purkualueelle ja on
meihin jatkuvassa niiköyhteydes*i - jottas tiediitte elää scn
mukaan. Kuiva muona mukaan

len vetiiytyivät miehet

leipåilauk{ruihirl

iisken

pystytEimiinsä telttoihin, jotka
olivat kerinneet jo sopivasti l!immetii. Ulkovartioita ei tarvinnut
asettaa, puna-armeija piUiisi nyt
huolen. Kipinävarsiifii
ticta tcin sovittiin missä mi-

§llii

ruoka tuodaan

kska keitto
lounasaikana

työmaalle.

- Onkc

kenelliikiiiin kysytili-

vaa-!

Jrtkuu seur. num.
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Rauhanehdoissa määrättiin Suomen
armeija karkoittamaan saksalaiset
joukot maasta.

Asiaa yritettiin aluksi hoitaa

neuvotteluin ja näennäisin
sotatoimin.
Sitten yalyontakomissio puuttui
asiaan ja vaati päättäväisempiä

otteita.

Ylipäällikkö Mannerheim otti
henkilökohtaisesti johdon käsiinsä
ja antoi kenraali Siilasvuolle
keskyn iskeä häikäitemättä.'
Hullunrohkea Tornion operaatio
"kansannousuineen" aloitti
varsinaisen Lapin sodan. Suomi
osoitti kykenevänsä täyttämään
tehdyt sopimukset.
Tornlon krupunkl
Yrulloln s;-tpa

xlva.l .od.tt! yåhln

t....TnBry

lloN L.10. 1944
SAKSALAISEEN

2O.Vuoris-

mie.stii. Suurine varastoineen se

VALMISf,AUDUTAAN
SOTAAN
Toimin tuolloin UinsiPohjan

oli melkoinen sotavoima elimi-

Suojeluskuntapiirin ptiällilJ<C

noitavaksi.

nä. Olin 15.9. saanut valmiiksi

Jätettyään tehtiiviin suonBlaisille Stalin voi irrottaa rajoil-

laajan suunnitelman

toarmeijaan kuului yhdeksän
divisioonaa eli noin 220.0N

tamme viitisentoista divisioonaa
påiiirintamalle Keski-Euroopan
suuntaan.

Piiämajan erikoisvaltuutettu
everstiluutnantti Usko Sakari
Haahti oli syyskuussa pariin otteeseen neuvotellut Rovanie-

mellä saksalaisten komentajan
kenraalieversti lothar Rendulicrn kanssa saksalaisten vetäyty-

misestit. Saksalaiset yrittivät
kuitenkin 15.9. vallata Suursaaren. Tilanne kiristyi.

alueen

väestön ja kotieläinten evakuoinnista Ruotsiin. Vielä sa-

nissa edenneet joukot eivät olleet saaneet otetta saksalaisista,

jotka vetiiytyivät

nen

oli kutsunut minut Pajusaa-

reen työnjohtajakerhoon 28.9.
kello kahdeksalsi. Hän ojensi
minulle III AK:n komentajan

"suunnitel-

mien mukaisesti" tuhoten tiet ja
sillat mennessiiän. Valvontako
missio oli tyytymätön - ei tullut
vankeja eikii sotasaalista.
Sotatoimien varsinainen
avausisku oli ensin suunniteltu

Siilasvuon kirjelmän. Siinä lcäs.

kettiin "majuri Larjo valtaamaan Tornio ja estiimiiiin siellä
siltojen tuhoamiset". Minulle

alistettiin Kemiin sijoittunut

mana päivänä vein sen Haaparantaan sikiiläiseen evakuointielimeen, jonka nimi oli Evaku*
ingsstab Haparanda Sen päälliLkönä oli tunnettu Suomen ystiivä, Norrbottenin Rykmentin
komentaja eversti Björk.
Fohjois-Suomen sotatoimien
johtajalsi måiäätty kenraali-

Kemiin, mutta jouduttiin siirtiimään Tornioon. Tällöin Kemissä ollut Gasto Penrwrcn ei voinutkaan vaikuttaa tilanteeseen,
vaan Tornioon suunnitellun toiminnan merkitys korostui.

SALAINEN TEHTÄVÄ

luutnantti Hjalmar Siilaswa

uhkarohkealta yhdelle ilmasuo

Veitsiluotoon ja Pajusaareen pa-

otti rintamavastuun 27.9.
Meikiil2iiset eri teiden suun-

taljoonansa kanssa puolustuk-

jelukomppanialle.
naselta miehistö

seen

96 L llmasuoj elukomppania,

l,l0 miestii. Sotatoimet oli aloitettava kello 02.00, päivä tiedG
tettaisiin myöhemmin.
Saadessani tämän tehtävän
toimin Kemissä Uinsi-Fohjan
suojeluskuntapiirin esikunnassa.
Tehtiivä tuntui åärimmäisen

Sysin

ja

Hän määriisi annettavaksi C-ra-

ryhmittynyt eversti Fenna-

il
I'
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ry
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t
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l.t
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Penaseapua.
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Tornion panorr. t.'to.ttä
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ki valmisteluni sekii Kemissä ettii Tornimsa tulisivat tapahtumaan saksalaisten keskellä. T?imä lisiisi huoliani suuresti.

...'1.{0r

Tehtiivän vaativuus 96l.Ildiot, salakirjoitusvälineet, 2 radiomiestä, 4 pioneeriä ja 50 ki-

II

le

rotulia.

Mitiiiin muuta
nut antamaan!

håin ei suostu-

oli

masuojelukomppanialle aiheutti

sen, et!ä paädytn välttävän
tehtävän suoritustapaan: valtaan vain Tornion kaupungin ja
siltaa suojaamme kaupungista

esitettävä

kahden konekiväiirimme tulella.

hiinelle samana pEiiviinä kello

Jo tiissii vaiheessa lähetin
kaupungin valtaajalsi miiiiriiii-

Suunnitelma
14.00.

Palasin Kemin Reservikasarmialueelle asuntooni suunnitelmaa laatimaan. Tilannearvimsa
påädyrn siihen, että Tornion valtaamisen primiiiirinen tarkoitus

mäni kapteeni P. Kaikaikcn
Tornioon tiedustelemaan.

Jahkaillessani tehtäväni suo
ritustavan kanssa aloin eft{iillii,

Tornion

Konokivääri

Prt lykki
Saksolainqn .s.oirosiua, iosso ponss. it vouru
seopui t.10. klo @.fu "
Puolustuslinjo

Flyökköyr lyötiin tohcidn.

ja patruunoita?

syt.

ratkaisemattomaksi asiatsi.
Viestikapteeni A. Hedberg

VALiIISTELUT

KEr§SÄ
Vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen saatoin ryhtyä suun-

nitelman edellyttimiin valmis.
teluihin.

Luutnantti, mesiinhoitaja U

Tbiwlan tiiytyi ensin siirtiiii
96 I Iknasuojelukomppania
Tornimn. 29.9. hän sai tehtiiviin
valmistautua valtaamaan rautatien asema-alueen.
.

Mistä saisin lisiiii miehiä?
Tomionlaalson pailollisPeial'
liköille lähetettiin puhelinsano

hinnousun edistiiminen.

vetiiisi Tornion ja sen låihiympä-

ma:

Suunnitelmaa laatiessani silmäni pälyivät tuon tuctakin ikkunani edessä muutaman metrin etiiisyydcllä olevaa saksalais.

ristön saksdaisten koko huomio

ta

panssarivaunua. Se esti valmisteluissani haihattelun. Kaik-
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ta puoleensa eikii niiin ollen elr
l<ä disuiisildän Röyttiiiin suoritettavaa maihinnousua.
Päätin, ettii hyökkiiiimme
myös rautatien alueelle.

lisä aseita
jäi Kemis*i

Entii mistii saisin

kaappaamissuunni-

telman eversti Fennanen hyviik-

ettii viilttiivä suoritustapa ei ehkii Uiyttiiisi påiätarkoitusta: se ei

oli Röyttiiiin suoritettavan mai-

5.ro (rilfoqnlgry

ni

hakea Osasto Fennaselta radioaseman ja luutnantti .§i/carcn pioneÅt j a räjiihdysaineen.
IGikki piti viedii Tornioon.
Kaikille luolseni kutsumilleni korctin tehtiiviin salaamista

ja

saksalaisten varomista. Ohjettani tehmti jatkuvasti ikkunani edessä oleva salsalainen
panssarivaunu.

Annoin painattaa kiisivarsi.
nauhoja "Evakuointiesikunta".
Kemin ElintarviketiiydennYs.

paik*a sai ldskyn lähettiiii
10.000 påiiviianncta Tornion
Kerhoon maatalousopettaja A.

"lmalla tai toipumislomalla
olevien lomat keskeytetiiiin. Ilmoittauduttava Tornion pail<allispäiillikölle 29.9.

Se

kuluessa.

Kuljetus pifiijistii liikennepiirin
autoilla. . ."

Ollilalle, jolle olin soittanut
asiasta.

Kemin

Ammattikoulussa,

jonne 96l.Ilmasuojelukomppa-

nia oli majoitettu, kerroin
komppanianpåiiillikölle Toivolal-

PAI,VETTIKORTTI
Onnolli.olti poritlå Röyttån letamalle

le komppanian alistetun minulle. Sanoin tarvitsevani sitä apuna Ruotsiin suoritettavassa evakuoinnissa. Sen siirtämiseen palaan pimeän tultua.
Oli aika lähteä Tornioon luut-

nantti L Haarnin kanssa.
28.9. kello 21.00 automme oli
lentokentän tienhaarassa, jossa
vastaan tulivat kuorma-automme - purkamattomina! Kersantti O. Junes kertoi saksalaisten
evänneen Kemijoen siltojen ylityksen. Vasta seuraavana päivänä kello 07.00 sillat saisi ylittää.

Päätin lähteä Karihaaraan

Ab Kemi Oy:n

isännöitsijän

dustelupalvelu oli ensimmäinen
ja varmin puolustuslinjani.
Kutsuin heti puheilleni asiois-

ta tavallisesti hyvin perillä

ole-

van Tornion suojeluskunnan
paikallispäällikön

kapteeni

Porthanin Pyysin häntä apulaisineen tiedustelemaan Tornion
ja sen lähiympäristön saksalaisten vahvuutta. Samana iltana
hän ilmoitti saksalaisten vahvuudelsi noin 500 miestä,

Alatornion

suojeluskunnan

ja selostin asiat. Parin pu-

nian päällikölle Toivolalle.
Yövyin asunnossani Haarnin

nion suojeluskuntien varastoissa
oli vielä aseita ja patruunoita.
Ollila järjesti nämä osaston haltuun.
Tornion kaupungin komendantti luutnantti Birger Sovio
tuli minulle kertomaan virastossaan vastikään olleen neljä saksalaista, joista yksi sanoi olevan-

kanssa. Kemijoen silloille saawimme kello 07.00. Ensimmäisen sillan luona automme astin-

sa majuri Fester. Hän vaati
tarkkoja tietoja suomalaisesta
majurista, joka oli tullut Tor-

laudalle hyppåisi

nioon joukkoineen. Koska Sovio
ei tiennyt asiasta mitään hän ehdotti, että ottaisi selvää siitä,

massatehtaan laiturista kello
08.00 viemään miehet Röyttään. Liihdin heti kertomaan lä-

män

96l.Ilmasuojelukomppa-.

saksalainen

aliupseeri, joka sillat ylitettyämme hyppäsi pois.

VAL]TIISTELUT

TORNK)SSA
Saavuin Tornion Kerhoon 29.9.
kello 07.45.

Tiedustelu-upseerin koulu-

ja sodassa tiedustelu-upseerin paikalla tytiskennelleenä tiesin, että osastoni
monien heikkouksien woksi tietuksen saaneena

SOITTAMALLA

TII,AUSHINNäT

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

Kotimaahan 12 kk 152 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

vastattiin mycis puhelimiin.

paikallispäälliköltii,4. Ollilalta
kuulin, että Alatornion ja Tor-

helinsoiton jälkeen hän ilmoitti
hinaajan Kemi 3:n lähtevän

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

Tomioon tulon slyn Osasto
Larjo salasi käsivarsinauhalla
"Evakuointiesikunta". Näin

luutnantti G. Snellmanin luokse. Täpasin hänet 29.9. kello
00.30

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

jo

hon Fester tyytyi.
Sanoin Soviolle tilanteen täy-

sin muuttuneen. Hänetkin tarvittiin toisiin tehtäviin: miiäräsin Sovion venekuljetustoimiston päälliköki. Kehotin häntä
menemään Uiton rakennusryhmään.
Minua pyydettiin lähetys-

tön, joka Tornionjoen
miinoitusasiasta

sillan

neuvottelisi

PA,TVETIIKORTH

!

E

Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
arvontoihin.
Oten mukana myös voimassa olevlasa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:

E Peruutan
98
alkaneen tilaukseni.
E Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.

n
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kk:ksi, alkaen
Tilaan Kansa taisteli -lehden
Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

Sukunimi

-

Puh

Jakeluosoite
Postinumero

/-198

Etunimi

-

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Uusi jaksluosoile
Postinumero

Puh.

-

-/Postitoimipaikka
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Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

o

na, jossa

oli toistasataa haavoit-

tunutta. Sen ilmatorjuntavaunu

voi pyyhkiä kaupunkiin johtavaa siltaa. Veturi oli lähtenyt

heti hakemaan Laurilan

ase-

malta sakalaista sotilasjunaa,
jossa saapuu jalkaväkipataljoo
na. Juna jatkaa Kaulirantaan.
Tiedot oli kertonut salsalainen rautatieupseeri.

Siinä sitii oltiin!

Merkitsin junat karttaani.
Olen osallistunut neljiiän sotaan
ja tottunut siihen että yllätylsiä

sattuu. Tomiota kohti porhaltava saksalainen sotilaskuljetusju-

na kohotti kuitenkin jännitystii
komentopaikassa.

Annoin asema-alueelle iskevälle Toivolalle luvan harkintansa mukaan vetiiytyä lähtöpaikkaan, josta on järjestetty vene-

kuljetus kaupunkiin. Tiedot ja
luvan vei kirjallisena Toivolalle
lähettiupseeri Sikanen. Sillan
yli hyökkiiäväksi suunnitellun ilmasuojelujoukkueen johtajalle

annoin kiis§n jäädä paikoil-

rrr1r10.

ffnfi

leen. Sairasjunan ilmatorjuntaAjossaaren haltuuni.
nen."

Viestikapteeni

A.

-

Penna-

Hedberg

sakalaisten kanssa. En voinut

oli suunnitellut saksalaisten pu-

pyyntön suostua. Luokseni saapui tiillöin pankinjohtaja Kera
za ilmoittamaan, ettei minua

helinyhteyksien katkaisemisen.

siitii

tapauksessa tarvita Tor-

Hän sai kiis§n suunnitelman
toteuttamisesta heti.

Kaupunkialueella puhelinyhteydet katkaisiJääkäri- ja Halli-

niossa!

oli

tuskadun risteykessä kersantti

maihinnousujoukkojen huollolle välttämätön. Kutsuin luok-

Tornionlaakoa pohjoiseen pu-

seni Tornion

helinyhteydet katkaisi Toivolan

Mielestäni juna Röytt?issä

si

rautatieupseerin

Arve B I ciss ari n ja selostin tilanteen. Illalla hän ilmoitti
minulle junan olevan Röyttässä.
Komentopaikan henkilökunnalle oli vähitellen selvinnyt tuY,apte*ni

leva tehtävämme.
Eräs kapteeni sanoi minulle:
- Onko lainkaan viisasta ryhtyä tällaiseen yritykseen . . .?

I

UUSI SOTA
Komentopaikkaani saapuivat
30.9. kello 21.00 kapteeniluut-

nantit

E

Linkopuu

ja E. Rt>
I. Impi-

senqvist sekii kapteeni

Veijo

Kiirki

apulaisensa kanssa.

komppania. Kaukoyhteykien
katkaisusta Kemin

ja

Rovanie-

men suuntiin huolehti Tornion

Puhelinyhdistyksen teknikko
vänrikki

V. Orkasalo. Hän antoi
tehtävän Posti- ja lennätinhallituken Tornion alueen asentaja

S. Jokivitan

suoritettavaksi.
Tämä katkaisi ne Färimäessä ja
siellä olevan kansakoulun luona.
Käs§nannossa komentopaikassani 30.9. kello 22.15-24.00
oli läsnä 17 upseeria. Käs§nannon jälkeen suoritettiin kellojen
tarkistus, jonka jälkeen upseerit
poistuivat.

vaara. Linkopuu ojensi minulle
kirjeen, jonka avasin
perista:

ja luin

pa-

"Majuri Larjo. Halsti rykmentteineen saapuu sinne
1.10.44. Alkakaa toimintanne

suunnitelmienne

Minä otan
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mukaisesti.
samanaikaisesti

YLLÄTYS
Komentopaikkaani saapui 1.10.
kello 0l.l 5 rautatieupseeri Blässar ilmoittaen:
Tornion asemalle saapui
kello 00.30 sakalainen sairasju- å

-

l[aihinnouluioukkoia kuo]m.laan
Oulun Toppils..a

vaunun takia pelkäsin suuria
tappioita.

Toimenpiteilläni Osasto Larjon vahvuus oli H-hetkeen men-

nessä saatu kohotetuksi 327

mutta ei avannut tulta. Saksa-

s/s Normaan, Rosenqvist jäi hi-

mieheen.

laiset eivät myöskåiän avanneet
tulta, joten rakennus jäi piirityk-

naajaansa.

,,KOMMUNISTI.

seen.

Kaulirannan kuljetustoimis-

KAAPPAUS''
Kaupunkialueen valtauksen oli
suunnitellut kapteeni Karikoski.
Saksalaisia oli todettu olevan
Lipon talon ja ravintola Funkin
korttelissa, yhteislyseon rakennuksessa

ja

seminaarissa.

Joukkueet lähtivät majoituspaikoistaan 1.10. kello 01.45
tehtiiviänsä suorittamaan.
Yhteislyseon saksalaisten johtaja Schwartz mainitsee, että he

huomasivat

yöllä

"siviilimie-

hiä" liikkeellä, joten he olivat
varuillaan. Tieto t?istä kulkeutui
samana päiviinä Kemiin, jossa
propaganda-auto kaiutti Tor-

niossa suoritetun kommunistikaappauksen!
Eräissä kohteissa taistelu jat-

kui pitkiiiin.

ton päällikölle v?inrikki Siltasel/e oli soitettu 29.9. kuorma-autojen Tornimn tuomisesta. 1.10.
hän sai Pellossa siirettyä Ruotsin puolelle 36 kuorma-autoa
kuljettajineen. Siltanen saapui
Haaparannalta Tornioon 3.10.,
jolloin olin häntä vastassa. Autot joutuivat sittemmin heti Pa-

janh 3.Divisioonan huoltokuljetuksiin.

Toivola lähti liikkeelle Peräpohjolan kansanopistosta 1.10. kello
01.00 etenemismuotona joukkueet peräkkiiin: luutnantti,Sal-

zen

asemapoliisit, luutnantti

H i lippe I iin ilmasuojelujoukkue

lankedon miehet.

raala. Sitä valtaamaan lähtenyt

joukkue

piiritti

rakennulcsen,

ja että rautatieupseeri on järjestiinyt heille
junan Röyttiiän. Ensimmäiset
nousivat maihin 1.10. kello
07.0G{8.00 välillä.
Kello 08.15 minulle soitti majun Yarla ja §syi tilannetta.
Selostettuani sen Varla sanoi
rauhanomaisesti

simmäisen vastarinnan II/JR
1l kohtasi Kirkkoputaan vesis-

tautui 3.10. kello 19.30 aikaan.
sotasai-

Everstiluutnantti

Wolf H. Halsti oli ollut tyytyväinen siitä, että maihinnousu
Röyttässä voitaisiin suorittaa

nalla heti Torniota kohti. En-

ISKU
ASEMALLE

ja luutnantti Montosen ilmasuq

Seminaarin rakennukseen oli

Röyttiistä.

lähtevänsä RöytEissä olleella ju-

Lipon talo vallattiin 2.10. kello 12.00 aikaan. Yhteislyseo an-

sijoittunut saksalainen

Linkopuu kertoi JR ll:n ke
mentajalle tiedot Torniosta ja

jelujoukkue sekii kersantti O/-

tölinjalla kello 10.00

oli

aikaan.

tuhoamiset. Se valtasi Tornion

ja sillat jäivät eheiksi.
Kun osasto katkaisi saksalais.

ten puhelinyhteydet 20.Vuoris
toarmeijan ylipäällikkö Rendu-

lic sai tietiiä maihinnoususta
vasta 1.10. kello 17.00 aikaan
siis

l0

tuntia

-

myöhåistyneenä!

Puhelinyhteyksien katkaisemisella oli näinollen suuri merkitys

maihinnousun onnistumiseen.
Mikiili saksalaisten johtamis

yhteydet olisivat toimineet olisi
Rendulic saanut tiedon maihinnoususta joskus aamun kulues.
sa. Halstin JR I I olisi Uissii tapauksessa kohdannut huomattavasti tiukempaa vastarintaa.
Juna moittautui maihinnousujoukkojen huollolle våilttiimättömäksi, samoin keräämämme

siltavartiostona 20

yli 50 kuorma-autoa.
Osasto Larjo otti 45 sotavan-

Vähän myöhemmin Röyttiin
satama joutui saksalaisten il-

kia, joista I I upseeria. Osaston
tappiot olivat 8 kaatunuttå ja 13
haavoittunutta.
Onnistuneiden sotatoimien

Täällä

saksalaista.

maiskujen kohdealueeksi.

SEM!NAARI

takia Tornion kaupunki selvisi
kaikista Lapin liiiinin kunnista

Kello 02.10 juna vihelsi Ke-

Piiritykseen jääneessä seminaa-

pienimmällä tuhoprcentilla:

min suunnasta. Hilippelä kirjoittaa: "Välittömiisti seurasi

rissa, saksalaisessa sotasairaalassa, lienee ollut potilaita noin
lfi) ja saman verran hoitohenkilökuntaa. Päällikkölääkiin Carl
Willy k*s vaati saada evakuoida sotasairaalan Ruotsiin. En

vahingot olivat vain vajaa lVo.

noin kello 02.20 saksalaisen soti-

lasjunan tulo Kemistä päin hiljaa selustaamme. Se kulki noin
10-20 metrin päiissä meistä . . .
Miesvahvuuden arvioin patal-

joonalsi."
Kello 03.00 saksalaiset hyökkäsivät siltaa pitkin kaupunkiin
päin. Kahden konekiväärimme

tuli tyrehdytti hyökkäyksen.
Toivola oli huomannut saksalaisten ylivoiman. Hän antoi
kello 03.30 käskyn vetiiy'tyä lähtöpaikkaan.

Kello 03.35 Sovio soitti minulle ja sanoi lähtevänsä Peräpohjolan kansanopiston rantaan
neljällä isolla tukkiveneellä, joihin kuhunkin mahtui 25 miestä.
Kello 04.00 hän oli kansanopiston rannassa, jossa veneet täyttyivät. Kello 04.45 veneet saapuivat kaupunkiin ja miehet
siirrettiin puolustukseen sillan
lähettyville.

MAIHINNOUSU

növrrÄÄu
Edist?iäkseen

tr

suostunut.

Kenraalimajuri A. Pajari ryh-

tyi neuvottelemaan asiasta. Hänen käs§stään osallistuin neuvotteluihin ruotsalaisten kanssa.
Ruotsalaiset vaativat, että pyynnön esittäisi Suomen hallitus.
Välirauhansopimus velvoitti

luowttamaan kaikki saksalaiset
Neuvostoliittoon, joten Suomen
hallitus ei voinut tällaista pyyntöä esittiiä.
8.10.1944 kello 04.50 aikaan
sain tiedon, että saksalaiset olivat hämäämällä vartijat onnis-

tuneet karkaamaan Ruotsiin.
Aikanaan sotaoikeus tuomitsi
seminaarin vartioinnista vastanneen vartiopäällikön vankeuteen.

Päällikkölääkäri C. W. Böss
muutti sodan jälkeen lääkäriksi
Suomeen toimien Kiuruvedellä
ja lohjalla. Hän kuoli 1977.

Snug on joustava pehmustelevy, joka muotoutuu hammasproteesin ja suuontelon mukaan
kiinnittäen proteesin paikoilleen.
voit huoletta puhua. nauraa ja
syödä.

SnuB pitää varmasti ja lievitja kitalaen
ärsytystä. Ei huolta jauheista ja
voiteista. Hygieeninen Snug on

tää samalla ikenien

helppo asettaa paikoilleen, se
kiinnittyy tukevasti ja puhdistetaan yhdessä proteesin kanssa.
Snug sopii sekä ylä- että alaproteesille. Ja Snug kesGä viikkoja - sitä ei tarvitse päivittäin
vaihtaa.

Apteekeista, kemikoolikaupoista

maihinnousua

kapteeniluutnantit Linkopuu ja
Rosenqvist lähtivät maihinnou-

KAAPPAUKSEN
MERKITYS

sualuksia vastaan. Etukarin ulapan lähettyvillä Linkopuu nousi

Osasto l.arjon tehtiivä oli vallata Tornio ja estää siellä siltojen

ja

lavarataloisto.

Surrc
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JENKKIPOIKIEN
SODAN
PSYKOI.]OGIAA
William Wharton: Oi kuusipuq WSOY, Juva 1985, 275
sirua.

MENETETYN
MAAKUNNAN
KUVIA
Antti Henttonen: Muistojen
kultainen Karjala, Gummerus, Jyvilskylä 1985. 215
suurikokoista sivug mnsaasti valokuvia, osa värillisinä.

Antrealainen opetusneuvos
Antti Henttonen, kahden so
dan veteraani, ansioitunut
lehtimies ja kirjailija, on tehnyt mukavan kirjan. Se kertoilee kodikkaasti Kannaksen ja Laatokan Karjalan
kuntien, §lien ja kaupunkien historiast4 luonnosta ja
elämäsä erityisesti Karjalan
kukoistuksen kaudella l92G
ja l93Gluvuilla. Teksti ei ole
tieteellistä eikä systemaattista, vaan liikkuu vapaasti kirjoittajan lapsuuden maisemista kaukaiselle itåirajalle.

HUIPPUURHEILUN
HISTORIAA

siitä, että suomalaisten me-

ja saksalaisten tap
pioita oli vuosina 194445
liioiteltava, jotta olisi edes
nestyksiä

Helge Nygrtn

Antero Rae.
Miiki-Kuutti:
vuori
Pitkä -latu, Vuosisata suoma-

Tarmo

Täitava kirjailija kertoo sotaro
maanissaan nuorista amerikkalaisista sotilaista, jotka woden
1944 joulun seutuvilla toimivat

laista hiihtourheilua, WSOY, Porvoo 1983, Z7 suuri-

aliupseerivartiossa rauhallisella
alueella jmsakin Ardenneilla.
Vaikka pojat ovat olleet mukana dassa vasta puolisen vuotta, ovat hermot kireällä, esiintyy
primitiivireaktiota ja pohditaan
mielipuolelsi heittiiytymisen

teksti suomeksi,

mahdollisuuksia. Sodan pii,ämäärää ei tajuta ja esimiehiä pi.
detiiiin lähinnä heikkomielisinä
lurjuksina. Sotaan §llåistyneisiin saksalaisiin otetaan rauhanomainen yhteys ja pystytetiiain
jopa yhteinen joulukuusi, kunnes traaginen sattuma katkaisee
yhteistyön.

Suomalaisen veteraanin on
hieman vaikea ymmärtiiii kirjan
kerrontaa. Omilla rintamillamme sotimisen motivaatio lienee

ollut huomattavasti selvempi ja
voimakkaampi kuin kaukana
kotoa vieraassa maanmassa
rämpivillä

jenkkipojilla.

E.

kokoista sivua, runsaasti va-

lokuvia, joista osa värillisiä,
englanniksi

ja saksaksi.

Hiihtoliiton Tivuotisen toiminnan kunniaksi valmistunut
juhlakirja kertoo hiihtourheipäiiasiallisesti kilpailulusta
noin sadan vuoden
mielessä

jotenkin voitu tyydyttää Stalinin ja Zdanovin vaatimukset.

Tässä kirjassaan Ahto pa-

neutuu perusteellisesti sodan
alkutapahtumiin, joiden kuluessa suomalaiset yrittivät

kaikin tavoin välttää taistelua entisten aseveljien kanssa. Valvontakomission jyrkkä uhkavaatimus muutti tilanteen, Mannerheim puuttui asioihin ja taitava rinta-

makomentaja Siilasvuo
aloitti
sodan kovin ottein.
ajalta. Tunnetuista tasamaan
lykkijöistä edetän hyppyreihin

ja

murtomaille. nykyaikaisten

kisojen syntyyn Salpausselällä
ja Ounasvaaralla, olympiavoittoihin ja lopuksi nykyaikaiseen
hiihtourheiluun. Päpaino on
kilpailujen voittajien esittelyssä.
l,opuksi väläytetään muutamalla sivulla kuntohiihtoaja laturetkiäkin. Kirjan loppuun on
sijoitettu kilpahiihdon tilastot,
Suomen Hiihtoliiton historiaa
sekä huippuhiihtiijien matrikkeli.

Velvollisuudentuntoiset joukot täyttivät tehtävänsä ja

välirauhan ehdot täytettiin

tuhannen kaatuneen ja monen sadan jalkapuolen invalidin hinnalla.
Sotatapahtumat kuvataan

kokonaisuuden

puitteissa

tarpeettomiin yksityiskohtiin
takertumatta. Surkeasta so
dasta ylivoimaa vastaan annetaan oikea

ja

koristelema-

ton kuva.
Jälleen mainio kirja!
E.

Kirja sopii hyvin vaikkapa
lahjaksi ulkomaalaisille urheilun harrastajille.
J.

RUUMIITA JA
ROMANTIIKKAA

sevat teoksen kuvat. Juuri
ennen talvisotaa otetut harvinaiset värikuvat julkais-

ja,

sodan jälkeisessä sekasortoisessa

merkittävän teoksen. Aikai-

taan nyt ensimmäisen ker-

Euroopassa. Rikas juristi pelas.
taa saksalaisessa vankilassa henkensä lahjoittamalla koko omaisuutensa epäonnistuneelle vankitoverilleen, joka testamenttaa
sen perheelleenja astuu teloitus.
ryhmän eteen juristin sijasta.

semmassa Lapin sotaa käsit-

Heinz G. Konsalik: Naispataljoona, Karisto, Hämeenlinna 1985,455 sivua.
Miten se sanoikaan Ttrntemattoman sotilaan Rahikainen, kun hänelle kerrottiin,
että Neuvostoliitto voisi pahimmassa tapaukessa mo
bilisoida naisetkin rintamalle: "Tulisi kauheita lähitaisteluita!"
Tässä niitä nyt on yllin
kyllin erittain hatarina puitteinaan Saksan itärintama

televässä Aseveljet vastakkain -tutkimuksessaan hän

Kurskin taistelun aikoihin.
Saksalaisen viihdekirjailijan

SELVÄÄ ASNA
ry, Sampo Ahto: Muistoia Lapin sodasta,

Sotasolreat

kiinnostaneet muun muassa
Vuoksen historia, runolaulajat, musiikki ja tietenkin

SODAN
JALKITUNNELMISSA
Graham Greene:

runsaasti valokuvia.

karjalainen perinne kaikilla

mies, Tammi, Juva 1985, 180

elämänaloilla.

sivua.

Erityisesti ovat kirjailijaa

Erityismaininnan ansait-

ran. Teoksen mukana seuraa
kääreessä suurikokoinen

eri

luovutetun Karjalan kartta
mittakaavassa
Teoksen

I

:400.000.

ulko ja painoasu

edustavat

onnistuneesti

930-luvun tyylisuuntaa.
Lämminhenkinen, viehättävä kirja.
E.
I

Kymmenes

Englantilainen menestyskirjaili-

Kolmannen miehen tehjä,

Iiiklnru jälleen toisen maailman-

Rauhan tultua tämä palaa jäljilleen kotiseudulleen ja joutuu sa
vittamaan tekemisensä. S

Kauppakirjapaino

130 suurikokoista

Everstiluutnantti

1985,
sivua,

Sampo

Ahto, taitava ja ennakkoluuloton sotahistorian tutkija,

Sotakorkeakoulumme opettaja, on jälleen työstänyt

avasi uusia uria käsittelemällä sotatapahtumia myös
saksalaisten lahteiden pohjalta. Nain hän joutui oiko
maan aikaisemman historiankirjoituksen virheitä, jotka suureki osaksi johtuivat

käsitykset niin sodankäynnistä kuin näistä lemmena-

sioistakin ovat paikoin varsin

kummallisia - kyllä taisi sakuillakin noihin aikoihin olla
muuta miettimistä kuin vastapuolen kaunottaret. J.
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Töpinän terveiset

O

Töpinän terveiset

O

Töpinän terveiset

kueessa lääkintämiehenä ja
osallistui rykmentin mukana
kaikkiin sen koviin taistelui-

hin. Erityisesti on mieleen
jäänyt Vääräkosken retki
majuri Sammalkorven poru-

(
Helsinkiläinen

Rintama-

miesten Asuntoyhdistys ry

on

eversti,

sosiaalineuvos

Jarl Jarkan johdolla saanut
aikaan ihmeitä: viime kesänä muurasi tasavallan presidentin puoliso rouva Tellervo Koivisto yhdistyksen perustarnan Oy Kurkiveteraa-

ni-taloryhmän

peruskiven.

Rakennusten valmistuttua
ensi talvena pääsee 90 veteraania asumaan viihtyisiin
yksiöihin ja kaksioihin.
Niin sitä pitaa! Täitaapa
olla näissä asuntoasioissakin
oma apu paras apu. Sosiaalineuvos Jarkka voi varmaankin neuvoa muitakin yrittä-

kassa, jossa oli mukana
myös ritari Lasse Törni. Otto lähettää terveiset kaikille
aseveljille ja pyytää, että
Törnin miehet lähettäisivät
hänelle kopion siitä kuuluisasta kasetista Törnin hautajaisista.

Toimituksella ei ole kaset-

tia, mutta ehkäpä joku

sen

Otolle toimittaa. Sen sijaan
julkaisemme harvinaisen kuvan Vietnamista 18.10. 1965
eli samana päivänä, jolloin
Törni katosi. Kuvassa Törni
on vasemmalla, muut amerikkalaisia ja vietnamilaisia
helikopterilentäjiä.
Muissa kuvissa Otto Kinaret "paraatiasussa" ja tositoimissa partiomatkalla.

jiä. Hänen puhelinnumeronsa on

(90) 717 195.

o

Ouo

Kinaret Himangalta,

osoire
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Himanka,

Vanhainkoti, on lähettänyt
toimitukselle nipun valokuvia - kiitokset! Otto palveli
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Töpinän terueiset O Töpinän terveiset O Töpinän terveiset O
Etno Pohjamo, kirjailija ja
uskollinen avustajamme,

kertoo asiaa tiedustelleille
lukijoillemme, että Viipurin

Suojeluskuntapataljoonan

luutnantti Erkki Olavi Timonen, syntynyt 1908,. jäi
todennäköisesti kaatuneena
kentälle Summassa. Hänet
on kuolleeksi julistettuna

siunattu

Lappeenrannan

sankarihautaan. Viipurin

valtauksen jälkeen syksyllä
l94l hänen muistolaattansa
siirrettiin kotikaupunkiinsa

Viipuriin.

Vadim

Niemela, osoite Ul.
Rusova, Hirvas, Kontupoh-

jan piiri, Karjala, Neuvostoliitto - CCCP, on filatelisti,
siis postimerkkien keräilijä.
Hän on erityisen kiinnostunut viime sotien aikaisesta
kenttäpostista ja haluaisi kokoelmiinsa suomalaisia kentmerkketäpostilähetyksiä

-

jä,

kortteja, kuoria yms.
Niemelä on lähettänyt toi-

mitukselle kauniita Itä-Karjalaa esitteleviä postikortteja

kiitos! Hän pyytää, että
hänelle osoitetut kirjeet lähetettäisiin kirjattuina.
Kyllä kai autamme ystävää rajan takana?

a

Karjatan rintaman parti- Attun

Friman, osoite Tou-

saanien muistomerkki on tekeillii Petroskoihin Partisa-

ll as. 3, 401()() Jyväskylä, palveli sodassa kap

niliikkeen museon viereen.
Monumentista tulee 4 5
metrin korkuinen. "Partisaanit olivat miehuullisia ja
karul uonteisia. mutta samalla välittömiä ja sydämellisiä
ihmisiä", kertoo Neuvosto.
Kar.illa -lehti.

teeni Martinmaan patterissa. Allan haluaisi yhteyttä
oheisissa kuvissa näklviin

rulantie

kavereihin

-

alikersantin ni-

mi on unohtunut, toisessa

kuvassa oikealla oleva aseve-

li on tamperelainen Ampuja.

a

M"tti

Martikka

Joutse-

nosta on innostunut korsu-

kalusteista, joita hän on val-

mistanut paitsi omaan kotimuseoonsa "Aunuksen pirttiin" myös joillekin hyville
ystäville. Kuvassa on kalus-

tonsa juuri saanut sodan aikainen esimies, nykyinen ve-

sihallituksen ylitarkastaja

Seppo Kokkinen (oik.). Kalusteet eivät ole kaupan, niitä saavat vain harvat ja valitut. Kuvan on lähettänyt
Pentti A. Meuronen Joutsenosta.

