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ohi. Hän lrchotti takapenkillä istuvaa Niemeä riisumaan asetakin ja lakin sekä istumaan tärkeän näköisenä, kun tultiin tarkastusaseman puomille.
Rajakonnussa sotapoliisit pysäyttivät auton ja tiukkasivat papereita.
Kaikki paperit

ovat herra kenraalilla

srsuKAs soruRl

tuolla takapenkillä, sanoi edessä istuva kapteni hiljaa, kunnoitta-

Matka oli kesähelteelIä raskas ja hikinen.

Kaikkien

ihmeeksi

joukko vankeja palasi
retken tehtyään takaisin etulinjaan.

Joku kielimies ky-

säisi syytä moiseen menettelyyn.
katselivat
vaieten toisiinsa. Sitten
muuan tunnusti:
Täällä etulinjassa

poliisiksi kotikaupunkiinsa.

kin kerran.

Kesällä 1944 kenruali lorma Jiinvntus

O
HENKEfÄ

HUOLTOA
sotilaat tupakan tar- Ässiirykmentin
Wsjoovat - takana ei niin
tori
kntti
Aunio
oli
mitåiän!

o

jåiämään

Ilpo khtinen, Kuusankcki

Vangit

Eero Kiviranta, Helsinki
AlikersanttiAstu Nie- vaan sävyyn.
Sotapoliisit
tekivät
lzi Hämeenlinnasta oli
ammatiltaan poliisi- kunniaa ja auto jatkoi
konstaapeli. Hän oli matkaansa. Niemi pää- ERTTTÄN
haavoittunut sodassa jo si rintamalle ja haakolmannen kerran ja voittui vielä neljännen- SALAINEN

määrättiin

koitussuhde on teknillinen sotasalaisuus enkä
voi sitä teillekään kertoa.
Uskoihan se farmaseutti ja pullot saatiin
erikseen.

Thlvisodan päivinä ma3I.Autokomppania Sotkamossa. Thlvi

jaili

soorntt luodin lqpariiiinsö j a piiiilopassa

oli luawju

twrtin

JSptle

futilas

vqisenii
miilh lää-

kintiialiupseui kiiraltti sinmaan ja

lohduneli sanalla

oli kova ja moottorit ptilosta:

Niemi ei halunnut
kotirintamalle, vaan

kokouksessa.

soitettiin

selviiiä Olehan sinii
Niemi, joka karkasi kersantti Erjanlo ja kru vain omeWirintamalle?
komppanian kirjuri §eNiemi myönsi asian lin päättivät ryhtyä nerr, ettei sdturud
jalompik elinäin olevan.
asiassa toimenpiteisiin.
Järventaus muisti
Oli tiedossa, että mlrn. . .

lähti omin luvin kohti
Syväriä. Hämeenlinnan
suojeluskuntapiiristä
Uuksuun
Henkilöstötäydennyslreskukseen, että Niemi
on sijoitettava johonkin

selustan

tehtävåiän.

Hänet määrättiin vartiopäälliköksi sotavankileiriin.
Niemi karkasi iälleen ja lähti kävellen

kohti linjoja.

Jonkin
matkaa kuliettuaan ja
kyttäiltyään
hän pääsi henkilöautoon, jossa kuljettajan
vieressä istui tuntema-

kyytiä

tapasi Niemen aseveli-

Sinäkös olet

se

asian neljän vuosikymmenen takaa, koska oli
pataljoonan komentajana joutunut käymään
paperisotaa Niemen pitämiseksi etulinjan yksikössään.
V

ilj o Ja htisaari,

Torvoila

o
NOKKELIA
SOTAVANKEJA

ton

kapteeni. T?ille Ässärykmentti oli
Niemi rehellisenä mie- hyökkäysvaiheen aikahenä selvitti koko na saanut joukon vanasian.
keja, jotka lähetettiin

Kapteeni ymmärsi
soturia ja lupasi auttaa
hänet sotapoliisivartion

taakse. Mennessään he

saivat kantaa ioukon
haavoittuneita JSp:lle.

pakkasivat jäätymään.
Korjausryhmän johtaja

- Kyllö tiimii tiMii

jäähdyttäiät pysyisivät
sulina glyseriinin ja

Eero Kiviranta Helsinki

spriin

sekoituksella.

Mainituista lääkkeistä

voisi olla
iloa...

muutakin

Niinpä Selin kirjoitti
koneellaan komean ostomääräyksen apteekkiin, löi leiman alle ja
Erjanko lähti asialle.
Aineet irtosivat apteekista ilman muuta.
Hetkinen vielä,
niin sekoitan nämä aineet keslcenään, sanoi
farmaseutti.

Ei missään tapauksessa! hätääntyi
Erjanko. - Niiden se-
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neuvostovastaisuus on
käsitteenä yhtä mieletön kuin geologille "kallionvastaisuus".
Historian harrastajia
kiinnostanee erityisesti
artikkelin viimeinen

sen salairun lisög)ytökirj a ; ne uvos tov as t ais t a
on vöittiid, ettö vallankumousta lokakuussa
Pietarissa johti Ti,otski
Neuvostovastaista
on kirjoittaa, ettö Neuvostoliitto hyökkösi
30.11.1939 Suomeen
Jotta Tbrtjoen hallituksesta voisi kirjoittaa ja
olla samalla varma, et-

kirjoit-

taa muun muassa näin:
Tilomioja
kirjoilti palstallaan Ilt a- S anomis s a optimistisesti: 'Tieto ja sen völittöminen ei itsessöön voi

"Erkki

ILLIN FORUKKA
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iAt KUt KÄr'

380 r! llllo.rA FOLKEiIASSA
L TATOKAN KARJALASSA
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390 { ,UrO UERAS

39iI h.KERLÄSTYIöI

vastaisuus'

..

P.WAKIRJAN LEHT]A

yfuenA

sa? Luetteloa'ruuvosto-

la, tunnettu lähihisto as eena, neuvostovas t ais - vastaisista' ilmiöistö
riamme tutkija, on ta on useimmiten ollut Neuvostoliiton histotaannoin julkaissut Ka- juuri tieto, jopa yksin- riassa on tarpeetonta
nava-lehdessä artikkelin kertaiset faktat, tilastot jatkaa - riittriii, kun to"'Neuvostovastaisuus'
ja nimet. Neuvostovas- teaa, että Neuvostoliitaista on esimerkiksi ton historiassa on ta-hänmitä se on?" Aluksi julkaista
toteaa, että NeuMolotovin- pahtumia, ei vain henvostoliiton tutkijalle Ribbentropin sopimuk- kilöitö, jotka ovot neu-

osa, jossa Jussila

",LYMPIALAISET"

\
!
382 '
376

HAMMASTA
NAKIN,
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)HTALAIf,MIN

on

Professori Osmo Jussi-

olla

neuvostovastaista.'

Väörin

-

se ei airaas-

taan voi olla

vaan
useimmiten se on sitö.
propagandasodassa, joxa 'neuvosto-

Siinö

tei ole

nen,

neuvostovastai-

pitäisi odottaa tul-

kintaa

Moskovasta,

mutta näilld näkymin

sitä odotusta

kestöisi,

vostovastaisia!"
Näin siis Osmo Jussila.
vaatimaton
lehtemme on pian kolmenkymmenen vuoden
ajan yrittanyt kertoa,
mitä oikeastaan tapahtui kansamme kohtalonvuosina 1939-1945.
Päämääränämme on

Kovin

tietenkin vakaa pyrki-

mys

todenmukaiseen
olkoon se sitten esimerkiksi äärivasemmiston
vaikkapa

muistelemiseen

mielestä

silla miten esittöö tul- "neuvostovastaista". tr
kintaa asiasta, jota ei
virallisesti ole olemas363
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Låhortyykö vlholllnon?

Ulko...rl.n

a.ukk.al ollv.t tollun.oi olomern
vrrulllern

-

Srerlrtor pyrltilln ovekuolmern
hlnrelllle la proomullh

tii.

Antero Peni ja minä ryhdyimme soutamaan - varovasti,
aivan verkkaisesti. Jalo otti äyskiirin alkaen heittåiä sisään virtaavaa vettä veneestä yli laidan,

Sulo Suursoho, tomera toi-

heidän

kiiy..,

Henkeä pidättäen seurasimme

että Aaro Suomalainen pääsi

Puuuui enää vene.

tapahtumia Thhvo Mamosen

kuljetuken aikana pakenemaan

Suunnistettiin rantaan etsi-

talon pihamaalla.
Paikalle syökyi venäläisiä so
tilaita pistimet kiväärin piipussa
ja käsikanaatteja vyössä. Ensimmäiset §mmenkunta miestii paiskasivat k'äsikranaattinsa
päärakennuksen ulkoovesta ja

Seiskarin kalavesiltii ja suunnisti potkukelkan turvin Koivistol-

mään.

le.

monet

ikkunoista sisään.

Seuraavat

sä saarelaiset piileskelivät.

-

Ulos!

Komento oli tiukka ja selvä.
Ja sieltä he tulivat, kellarissa
olleet pelastusretkikuntamme

jäsenet sekä muutamat
reeen jääneet

ja

saa-

joukkoomme

liittyneet kyläläiset.

Helga Veini

oli

menettänyt

varpaansa räjähdykessä. Hanues Majokari oli haavoittunut
niin pahasti, että hänet oli kannettava paikalta. Sulo Piercoho,
Tahvo

Majuri ja Hilnn Man-

rcnen olivat myös haavoituneet.
Vain Aaro Suomalainen ja lfljant Autio selvisivät tässä vaiheessa ainakin päällisin puolin
ehjinä.

Vangit kuljetettiin pois kiidet
tiukasti ylhäällä.
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kuiskasijoku hiljaa.

Jälkeenpäin on saatu tietää,

kranaatit lensivät kellariin, mis-

fr

Mitenkiihän

minnan mies, löysi heti kolme
airoa

Me neljä makasimme koko ajan
hiljaa aittarakennuksen alla.
Venäläisten poistuttua kauemmas terästyimme ja aloimme

ja äyskiirin.

koska osoittautui, että veneen
pohja oli ammuttu puhki konekiväärillä.

Liikkuminen oli vaikeaa, sillä
sa

MIKÄ NYT ETEEN?

kol-

mannen airon ja aluksen päiillik§yden alkaen ohjata venet-

NAAPURIEN KÄY
HUONOSTI

?

lä voisi olla vartio. Sulo Suurso

ho meritien tuntijana otti

§län taloista olivat tulesja liekit valaisivat maisemaa.

Pelkäsimme koko ajan paljastuvamme, vaikka etenimme matalina ryömien. Parinsadan metrin

matkaan kului puolitoista tuntia!

Muistin, että satamasta pääsee ulos aukosta, johon sopii
vain soutuvene. Tunsin tarkkaan saaren rannat, joita olin
koko ikiini kolunnut, ja löysin
reiän pimeässäkin helposti. Livahdimme ulos.

Nyt tuntui jo mukavammalta. Tuuli puhalteli napakasti vasemmalta ahterin puolelta. Sulon oli perämiehenä oltava valp

Päästiinhän lopulta rantaan

paana, jotta retki onnistuisi.

venevalkamaan.
Ja siellä se oli - vene!

Vaihdoimme tehtäviä noin
tunnin välein Sulon kuitenkin

jälleen suunnitella pakoa.
Totesimme, ettei moottoriveneen käyttö tulisi §seeseen - se
oli nrelkoisella varmuudella

ja

anastettu

mästi, ilman vähäisintäkään ko
linaa. Airot oli soudettaessa laskettava veteen siten ettei kuulu
veden loisketta eikä hankaimien

vene vuoti jatkuvasti luvatto

kolinaa tai kitinää. Keskustelu
ja kolistelu veneessä oli kiellet-

Saaresta kuului äkkiä voimakas räjähdys ja nä§i kirkas lei-

ty.

mahdus. Ensin pelästyimme

tai upotettu laiturin

kupeeseen. Ainoa pakoväline
olisi soutuvene, joita toki tiesimme saarella olevan.

Sitten tuli vielä uusi pulma!

Ilma oli koko päivän ollut

tyyni ja pakkasta sen verran, että koko varsinainen satama-alue
oli ohuen jään peitossa. Siitä
tuskin pääsisi ulos edes soutuveneellä . .

.

Aika kului ja pimeys tiheni.

Tuuli alkoi voimistua ja rikkoi
jään.

Nyt puuttui vain
ja äyskiiri!

vene, airot

Harkitsimme jälleen. Vene
oli saatava eteen aivan äänettG

Kello 19.30 oli vene vedessä.

SAARELAINEN
TUNTEE VÄVIÄT
Lähdettiin soutamaan.
Emme kiiyttäneet laiturin ohi
kulkevaa virallista väylää

-

siel-

pysyessä koko ajan peräsimessä.

Ayskärimieskin oli lujilla, sillä
man paljon.

Puolenyön maissa olimme
Somerin kohdalla.

luullessamme vihollisen meitä
vainoavan, mutta rauhoituimme, kun mitään muuta ei tapahlunut.
- Täisivat meikåiläiset räjäyttää majakan, sanoi joku. - Läh-

tevätSomeristakin...

l.

Jatkettiin matkaa. Joulukuun
päivän yö oli sysimusta. Va-

Venäläinen

lentokone
ampui talvi-

ffi

?W;;m*:
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*4»tl

senrmalta ahterista puhaltava
hiljalleen kiihtyvä tuuli helpoui

sodan

rnatkantekoa. Vauhti pysyi reip

ensimmäisenä

paana.

Matkacväät olivat jääneet
ja nälkä ah-

päivänä

upokeiin
LaYanaaaregta

pakoon
yrittäYion
morivarliioiden
aluk.en ja
tappoi kaikki

.iinå ollo.t

mltku.l!hl,
Uhrlt.lunrltiln
maraan
Suomen-

hhd.llr
k.Yäållä 1940

nrottoriveneeseen

disti. Yritime pitää yllä reipasta
mielialaa vitsailemalla ja lauleskelemalla.

AAMU ON TOIVOA
TÄYNNÄ
Noin l1 tunnin soutu-urakan
jälkeen alkoi kalpea aamu saras-

taa. Nyt voimme

tarkastaa

aluken ja tukkia luodinreiät nenäliinoilla. Ayskiirimiehen homma helpottui ja nuorin joukostamme, Jalopoika, sai istua lop
pumatkan lähes toimettomana.
Nyt alkoi pelastus olla jo varma.

Kello 08.00 saavuimme Kirkonmaan kupeelle. Oli soudettu
yhteen menoon 12 tuntia ja 30

minuuttia.

Meidät pysäytti

Llvanlaarclairl.n omriair
varlioalur
Auralla
eiunaue-

lilairuudcera
kevåällä 1940

Kirkon-

maansaaresta lähtenyt rannikkotykistön moottorivene. Se otti
meidät hinaukseen ja veti Kotkan rantaan saakka.
Sitten tapahtui jotakin aivan
merkillistä: totesimme, että
meidät olikin pidätetty vakoilijoina! Olimme tulleet salaa vihollisen puolelta!
Meidät vietiin poliisilaitokselle kuulusteluja varten. Se veti
pinnan kireälle - ensin oli sou-

dettu poikki

Suomenlahden
puolen vuorokauden ajan ilman
ruokaa ja nyt istuttiin aamupäivä poliisilaitokella odottamassa

-

koko ajan kuivin suin.

Onneksi isäni oli Kotkassa
odottelemassa paluutamme.
Saaluaan kuulla tulostamme
hän tuli poliisilaitokselle. Kun
krivi ihni, että enrme olleet saa-

neet suuhunrrlle ruoan nturenaakaan, isä nosti asiasta metelin. lbileipiä alkoi ilmestyä paikalle. Sarnan tien selvisi. että

emme olleetkaan vakoilumatkoilla, ja puolen päivän jälkeen
p:iäsirnnre ulos.

Pari päivää rnyöhemmin Til-

tu kertoi radiossa Lavansaaren
valtauksesta lisäten, että asukkaat ovat paenneet saarelta ja

"tappaneet miehiä

mennes-

satn'.
Selityshän se oli sckin - siinä
kuin r:uuikin-[iliun tarinat tr
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"Pure hammasta sinäkill,
Thlvisodan evakuointi jouduttiin
Kannaksen rajaseudulla toteuttamaan
äärimmäisellä kiireellä.
Kukaan ei ollut uskonut
raakamaiseen hyökkäykseen.
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Taipaleen-

joen ylityspaikalla vallitsi mar-

raskuun viimeisenä

päivänä

_

1939 lähes paniikkitunnelmä:' :

Viime hetkellä evakkoon lähte-

neet siviilit pyrkivät keinollal

edes

millä hyvänsä joen yli. Pakolais-

Mttta r &zåg§ir lastattu
Iiikkui sittenkiri.
ten kasvoilla kuvastui kauhu ja
pettymys - pettymys. koko' ih-.r' .rniruuttien aikana tuo meloja,
joka seisoi veneensä
miskuntaan, joka voi ryhtya tal-

*
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'ir:.3$§drasVoi katsojiensa silrlif
laisiin tekoihin
'
Sotilaat kuljettival .lo*rig.niin.. ,.r{ftffittoihin - 53115alffii1': l;
'niahdqlli§Venc lasteineen pääsi kuin
tiuhaan tahtiin kuin
ta. Sotilaita ja varusteita viäiiäuo'' ifffiirjo keskelle tät*"{{f,cffi
rintamalle, paluulastina tuotiin
joen suunnassa
siviilejä, karjaa, vaatemyttyjä ja riipaisevaa inhimillistä hätää. tistä lentokonetta; jotka ma{åJokunen venekin oli käytettä- lalla lentäen syökivät luotiryöp
vissä. Pieni ja kunnoltaan heik- pyjä pakolaisia kohti.
ko oli sekin paatti, johon metsä- Sitä huutoa! Sitä hätää! Eläipirttiläisäiti työnsi kolme las- metkin mylvivät ja riuhtoivat
taan yhdessä häthätää mukana peloissaan. Maan ja taivaan
raahattujen vaatekantamusten täytti korviahuumaava ammunkanssa.

Aidin lisäksi kaki

muu-

neeseen sen ollessa
sa

rannasta.

ve-

ta ja räiske.
Koneet menivät

yli kuin piisjo irtoamas- kansivallus jättäen jälkeensä

takin aikuista naista hyppäsi

Oltiin kirjaimellisesti kuin

lastu laineilla. Ympärillä

huuto

paljon vaikemrsta, paljon kauhua, tulevien hetkien pelkoa.
Mutta keskellä tätä näy'ttä-

.;vi

<

l(ansataisteli-

pentu.

lehden
tffitlllllATtAA

t»

möä meloi venettään ja lastiaan
tuo äiti-ihminen. Hän näytti pikkujättiläiseltä - ei yhtynyt huuhermoiluun, meloi
toihin,
vain harkitun tahdikkaasti ja tehokkaasti. Joskus vain antoi tiu-

ei

kan lyhyen käskyn lapsille suo

jautua paremmin vaatemyttyjen suojaan

jo

-

repiväthän luodit

veneen laidasta pirstaleita.

Punatähtien toinen piiskansivallus samaan kohteeseen seura-
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on histori
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyttyä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,50 mk/1 kpl, 10 mk/2 kpl,
17,50 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.
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Sanat olivat kufut moukarin is&riE +ri!*aii{n eiiRseen.
töksähti rantavieruun.
Enempää puhumatta äiti kokosi
omansa, onneki vain lievästi
haavoittuneet lapset kainaloonsa, toisen toiseen ja toisen toiseen. Kolmas piipersi kintereillä. Veneeseen jäivät vähäiset ta-

Evakkotie jatkui. Oli saatu
tulikaste. Ja kestetty. Ja kestetään tästä eteenkinpäin, kun on
tuollaisia äitejä, ajattelivat kuo
lemanvirran rannalla tapahtumiin osallistuneet miehet.

Kuka mahtoi olla tämä ur-

hoollinen Karjalan

Kuulin häntä

nainen'l

puhuteltavan

Teklaksi, sukunimi

jäi epäsel-

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

Etunimi

Osorte

PUh

Postinumero

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat oval voimassa
31. 12. 1985 saakka.
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Rukajärven erämaarintamalla
komppaniat ja joukkueet joutuivat
usein toimimaan täysin itsenäisesti,
erillään muista joukoista.
Thistelun ratkaisi tällöin johtajan
päättäväisyys ja taito sekä joukon
henkinen Ja fyysinen valmius.
Joskus otettiin yhteen melkein

i
!

!
;
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maaotteluhengessä.
PENTTI PERTTUU
I
I

-l

;
w
irv,

ven länsirantaa kulkevaa Ruka-

järvi-Paatene -maantietii, joka
edellisinä päivinä oli saatu koko

Apuun määrättiin välittömästi

mitaltaan suomalaisten haltuun.
Vihollisen ryntäys oli raju.
Rajajiiäkiirit eivät olleet ehtineet varustaa itselleen minkään-

nilan Kevyt Osasto 2:sta päällikkönään luutnantti Esko Pallasvirta.
Komppania oli majoittuneena Rukajärvi-Paatene -tien var-

lähtemään l.Komppania Han-

plal
t
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TUNNUSSANA
RUlSRÄÄKKÄ
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tåihän

maastoon suojaamaan Ondajär-

Eero Tapaninen, Vihlori Help ie

i i{:
I

aikaisemmin siirretty

Pentli Perttulin ioukkue [/l./
KeY.O3.2 partaoi, täsrå maikalla
vihollieen lelu3laan Sianvaaraan
19.7.1 941. Vaaefrmatla kuvan
reunasaa Eino Kämäräinen, !itlen

,&i-x " ,
fr

visioonan esikunnasta apua.

hyökkäys. Osasto Seitamo oli päiviiä

ffiln'b

,l

e*

sa vihollisten voimakas

laisia asemia. He joutuivat anta-

Kohtd
'r1o{

a,
'r4{

rikomppaniaa kiisittåivän Osasto
Seitamon asemiin Ondajärven
pohjoispään eli Kubalahden takaisessa kangas ja suomaastos-

maan periki ja vetäytymään
Ondajärven pohjoispään eli Kubalahden kiirjen tasalle. Tilanne
alkoi näyttää vaikealta ja rajajääkäriosaston komentaja kap
teeniAntti Seitamo pyysi l4.Di-

LOKAKUUN 25. päivänä
l94l kohdistui kaksi rajajääkii-

't

I

i

t

t

Myöhemmin &ismennettiin

t
+

vastaiskua koskevat toimenpiteet kekustelussa, johon osallistuivat Leskinen, Pallasvirta ja
Karvinen: hyökkiiysvalmiusasemat valittiin Kubalahden poh-

+

*

f

joiskiirjen tasalta, vastaisku päätettiin suorittaa ketjussa pitkin
Kubalahden itärantaa reunustavaa metsäkangasta kaakkoon ja

etenemistavoitteeksi miiärättiin
Kohtapuron linja.
Tirnnussanaksi valittiin sana

oNDAlAqYr

"ruisrdiikkä".

PAKKANEN TULI
KUIN SEINÄ
Ennen kuin komppania oli
marssien siirtynyt valmiusaseja ennen kuin se oli ryh-

miinsa

mittynyt tehtäväänsä varten
saapui ilta, hämärä muuttui pikimustalsi pimeydeksi. Samal-

la alkoi lämfiitila yllätt?ien laskea nopeasti ja jyrkiisti. Iltapäi-
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ressa noin l0 km piiiissä. Joukkueet olivat edellisinä päivinä
osallistuneet Ondajärven länsi
puolella sijaitsevien järvikannas-

ten

(Pälkjärvi-RocksjärviUnusjärvi) puhdistamiseen siellä vielä viivyttiivistii vihollisjoukoista.

Osaston miehet olivat tottu-

neet lähtemään liikkeelle no

peasti. Iltapäivällä

saapui

Komppanian miehet joutuivat pimeiissä puitten juurilla
seisten kokemaan merkillisen
luonnonilmiön, joka saman vuo
rokauden aikana yllätti koko
pohjoisen itärintaman.

Hirvittiivä §lmyys tuli kuin
seinä.

Ondajärvi, joka on 30 km pitkä ja leveimmillään l0 km, pimahti lyhyessä ajassa jäähän kauttaaltaan. Muutamien tuntien kuluttua jä kantoi jo miehen ja aamulla hevosen.
Miehille ei ollut vielä jaettu
talvivarusteita. Onneksi sentään
mukana oli päällystakit. Tulia ei
voitu tehdä. Vihollinen oli mahdollisesti vain muutaman sadan
metrin päässä. Koko ajan oli liikuttava ja hypittiivä.

lään ajaen Osasto Seitamon ko
mentopaikan maastoon. Oppaa-

Luutnantti Leskiselle ehde
tettiin, että lähdettiiisiin liikkeelle. Hän oli kuitenkin varo

na oli tiiällä vastassa nuori lähettiupseeri kornetti Erkki Kar-

vainen. Ketju ei tulisi pysymåiän
kunnossa pilkkopimeåissä, sanoi

komppania Pallasvirta pyöril-

vinen

Luutnantti Pallasvirta ilmoittautui kapteeni Seitamolle. Ko
mentaja näytti olevan päivän tapahtumista kovin hermostunut,

jopa järkyttynyt. Hän ei antanut meille t?ismällistii käskyä vihollinen oli vain työnnettiivä
taaksepäin. Vastaiskun johtajaksi hän määriisi oszstostaan
luutnantti T. O. Izskisen, jonka
hän totesi tuntevan maaston.

kuetta johtajina luutnantti Perl-

ti Perttuli, vänÅrr*j Aake H auru

ja luutnantti Lauri Saari. Yiimemainitun johtama joukkue

oli siirretty vastaiskuun osallistuvan komppanian vahvistukseksi Kev.Os. 2:n 2.Komppaniasta.

RAAKA VIHOLLINEN
Harvaa mäntymetsää kasvavas-

sa maastossa miehet

etenivät

valppaina etukumarassa, aseet
kiisissä, sormet liipasimella. Vibollisesta ei ollut tietoa. Se voidaan kohdata koska tahansa.
Matkaa tavoitteeseen Kohtaprrrolle on noin 5 km. KomppaOianpäälliktö Pallasvirta on vaInnut paikkansa ketjun keski-

yaiheilta siellä

etenemissuun-

lgssa kulkevan polun varresta.

Hänen seurassaan on kornetti
tarvinen, joka osallistuu hyök-

piykeen vapaaehtoisena.
On kuljettu tunnin verran.

$aawtaan

maastonkohtaan,

eilinen taistelu kiivaimmil§an on kiiyty. Rajajääkäreiden
leltat ouat täällä kaadettuina ja
pittain poltettuina.
Polulla lepää nuori rajakeroantti kaatuneena. Hänen asetakkinsa rinta on monesta koh-

$sa

taa veressä. Hän on taistelussa
haavoittunut jalkaan, sitten håi-

hän. Niin hypittiin ja paleltiin
hytisten aivan hirvittiivåisti.
Lopulta ikuisuudelta tuntuvan yön jälkeen aamu sarasti ja
piiästiin liikkeelle. Hyöldriiysketju nojasi oikealla Ondajärven
rantaan ja ulottui poikki rannan
suuntaisen mäntykangasmaaston sen vasemmalla puolella au-

keavaan suureen suohon saakka.

Ketjun muodosti kolme jouk-

Ondaiårvon 3otureita, oikealta
1./Kev.Or.2n påällikkö luutnantti
Elko Pallalyarta, kirioiltaia ia
.liker.antti l/bikko Tikkanen
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Kohtalammin...

I Trillä suolla ototlian vanki kiinni
juokrematla. Kuya on keyättalyette

net on surmattu usealla pisti-

kue, luutnantti Perttuli.

,,PÄÄLLE VAAN!''
SANOI YLIKERSANTT!
SULO VARIS

siihen muutamia tunteja aikai

jun suunnan vasemmalle koilli-

semmin. Jäätyneeseen maahan
on saatu aikaan vain matala
kuoppa. Siihen on vainajat la-

seen. Puolen

vuorotellen

r

Käs§n

saatuaan käättää luutnantti Perttuli joukkueensa ket-

tunnin etenemisen

jälkeen alkaa edestä puiden

lo

mitse häämöttää aukeata. Edessä kulkeneet tunnustelijat anta-

vat pysäytysmerkin ja kyyristyvät.

Komppania Pallasvirran ete-

Ketju pysähtyy.
Joukkueenjohtaja ja joukkueen varajohtaja ylikersantti
Sulo Varis hiipivät tunnustelijoiden luokse. Edessä on niittymäinen 80-100 metrin levyinen

neminen jatkuu. Etenemiskaistana oleva mäntykangas on le-

aukea. Joukkue on saapunut tavoitteeseensa Kohtapurolle.

näkyvissä.

Ei tiimä

vihollinen tunnu

kunnioittavan omia kaatunei-

kean, vastapäisessä

män takana.

Ollaan tekemisissä raa'an vihollisen kanssa.
Ilmaiseki ei sekään ole päässyt. Vähän taempana löytyy
kahdeksan kaatuneen vihollissa
tilaan hauta. Heidät on siirretty

vastakkaisiin suuntiin. Keskiruumiin päälle on kaavittu kerros sammalta. Päät ja jalat ovat

aana

1942

men pistolla.

dottu vierekkäin

- Joen yli mennåän
korkipaikarta

-

Painutaanko tuonne?

§syy

joukkueenjohtaja.
Varajohtaja Variksen kasvoille leviää hänelle ominainen vino
hymy ja hänen äänensä narisee
hänelle tyypilliseen tapaan:

-

Päälle vaanl

Joukkueenjohtaja ei ole kuitenkaan vielä valmis. Hän tarkkailee ja arvioi: Puroaukea on
vajaan 100 metrin levyinen, puro sen keskellä 5-6 metriä leveä
ja tuskin kovin syvä. Vastapäätä
oleva vesaikko on tiheä. Nopeal-

huomioon.

naan.

saana pakkastaivasta vasten ve-

Luutnantti Pallasvirta päättää irrottaa yhden joukkueen ja

saikon takaa noin 150 metrin

RYNNÄKKÖÖN!

päässä etuvasemmalla. Siellä on

Joukkueenjohtaja

antaa sille tavoitteeksi

venäläinen.
Joukkueenjohtaja

piiätökseen

levenee

edetä
suon reunamaastoa Kohtapuron

niskan suuntaan. Tämän tehtti-

vän saa komppanian
372

II

Jouk-

Tunnustelijat ovat

jo

lässä

nousevan

sawa. Se kohoaa tasaisena pat-

ja

varajohtaja ovat kyyryssä aukean reunassa kasvavan pajupensasryh-

eteenpäin. Joka mies toistaa
merkin pitkin ketjua.

Joukkueenjohtaja

tuntee

taa, epäröimättä.

kean toisella puolen

ja

rynnäkktiön käden viittauksella

liikkeelle kaikki

nojaa Ondajärveen, ei enää ulo
tu vasemmalla olevan suon reu-

km:lsi

miusmerkki hyökkiiykseen pystyyn nostetulla kiidellä. Liihtö

nissa.

pääs-

vaiheessa havainneet puroau-

I 14

vihollistukikohdan

kimppuun. Tlrlenavaus vasta,
jos vihollinen avaa tulen. Val-

tään parissa§mmenessä sekun-

la rynnäköllä sen suojaan

edelleen. Ketju, joka oikealla

ventynyt

suojassa

joukkueensa miehet, nämä Kevyen Osaston jääkärit, Kiuruveden pojat. Hän on kesän ja syksyn aikana oppinut tuntemaan
heistä jokaisen. Hän tietää, että
he lähtevät rynnäkkömerkistä

Vihollinen tuskin on lähestymistämme huomannut. Vartio
mies saattaa ehtiä ampumaan
muutaman laukauksen tai sarjan. Miinakenttää ei todennäköisesti ole ehditty rakentaa,
Miinariski pitää kuitenkin ottaa

taankaan.

vesaikossa

kaarto vasemmalle ja vesaikon

mat

ja

on

valmis
lähettiiä molem-

taisteluläheteistään vie-

mään kiis§ä pitkin ketjua:
Rynnäköllä ketjussa yli puroau-

-

yhdellä ker-

Monet kahakat on

sodan

alusta lähtien yhdessä koettu:
törmäykset etenevän osaston
polkupyöräkiirkenä vihollisen
viivytysasemaan, vuorokausia
kestäneet taistelut keskellä palavaa savuista metsää, puolitoista§mmentä partio ja sissiretkeä
vihollisen sivustaan ja selustaan,

näännyttävän

pitkiit ykinäiset

vaellukset näillä Rukajärven
suunnan mahtavilla salomailla.
Vanja on kaikille näille miehille

jo hyvin tuttu.
Nyt on kaikkivalmista. Jouk-

kueenjohtajan käsi on ollut jo
jonkin aikaa pystyssä.

Nyt hän antaa lähtömerkin!
Samassa ovat ensimmäiset
miehet jo puroaukealla. Juos-

tä, sekä korpraali Matti Remes,
taistelulähetti, rauhallinen mutta taistelutilanteissa nopea ja
kylmäpäinen nuori sotilas. Heidän perässään muu osa jouk-

taan suoraan vastareunaa kohti.
Joidenkin eteen osuu puron yli

kueesta.

vievä porraspuu, osa joutuu

lä erämaan kolkalla, Ondajär-

kahlaamaan, vesi ulottuu puoli-

ven takamailla seuraavan neljännestunnin aikana omalaatui-

reiteen asti.

Kun

ensimmäiset miehet

ovat toisella puolen kajahtaa vasemmalta savun suunnasta laukaus - toinen ja kolmas.
Nyt on joukkue jo kokonaisuudessaan vastarannan vesaikon suojassa. Tulitusta kestää
minuutin, pari, sitten se lakkaa.
Joukkue rynnislää nyt ketjussa läpi vesaikon vasemmalle vi-

hollistukikohdan suuntaan. Näkyvyys on tiheän pensaston takia vain muutamia metrejä.
Ammutaan umpimähkiiän.
Kovassa menossa törmäträiin
vihollisen laavuille. Niitii vasta-

päätä vasemmalla huomataan
puoliksi maan sisällä oleva turvekattoinen kiimppä. ien oven

läpi ammutaan pitkii

konepis-

toolisarja, ovi potkaistaan auki,
sisältåi pimeydestä ei tavata ketään.

Sitten kuuluu edestä

suon

reunasta huuto:

-

Vanjat ovat suolla! Vanjat

juoksevat suolla!

KILPAJUOKSU
SUOLLA
Ja siellä noin 300 metrin päässä

Kohtalammin itäpuolella aavana leviävällä jäätyneellä suolla
juolsee venäläisten parvi valkoi
sissa turkeissaan!

Avataan tuli, luoteja viuhuu
suon pinnan yläpuolella tiheässä

-

mutta osumia ei tule. Miehet
ovat rajun kyyryisen rynnäkkG

juokun jälkeen hengästyneitä
ja kiihkoissaan, jäsenet vapisevat, hiki valuu kirvelevänä silmiin.
Vanjoilla on tuuria, yksikään
ei putoa.
Sitten välähtää joukkueenjohtajalla:

-

Tuli

Vanki! Vanki on arvokas!
seis! Otetaan vanki! Juos-

Ja niin koetaan tällä syrjäisel-

nen ja jännittävä näytelmä:
Kaki miesjoukkoa juokemassa
peräkkäin, edellä venäläiset
huopatöppösissään

ja

uusissa

valkoisissa turkeissaan ja perässä 300 metrin päässä suomalaiset takaa-ajajat harmaissa päällystakeissaan, joiden puron ylitykessä kastuneet helmat olivat
pakkasessa jäätyneet pyöreiksi
tynnyreiki, osalla takaa-ajajista
vielä varren suusta sisään mennyt vesi saappaissaan. Muuta
ääntä ei kummastakaan joukosta kuulu kuin askelten ääni 1ää-

tynyttä suonpintaa vasten ja

miesten hengästynyt huohotus.
Suon vastakkainen reuna,
jonne venäläiset ovat pyrkimäs-

sä, on kaukana, parin-kolmen
kilometrin piiiissä.'"Iulee pitkii
juoksu", ehtii joukkueenjohtaja
ajatella. "On otettava rauhallisesti. Voimia on säåistettiivä

lop

pukahakkaan, kun ei tiedä, millainen siitä tulee."
On jo juostu kilometrin matka. Vanjojen parvi on venynyt.
Heistä etummaisina juoksevat
ovat edelleen kaukana, mutta

hitaimpiin alkaa välimatka no
peasti lyhentyä. Se ei ole enää
kuin satakunta metriä. Vanjojen
paku talvivaatetus on haittana.
Heidän juoksunsa on kankeata
ja askel lyhyt.
Nyt tulevat eteen ratkaisun
vaiheet.

Joukkueenjohtaja pidentiiä
askeltaan. Vanhasta kouluaikai

sesta mailerikunnosta tuntuu
vielä olevan pohjaa tallella.
Viimeisenä juokseva vanja on

vilkaissut

jo pari

kertaa taak-

seen. Hän on ottanut kiväärinsä,

jossa on kiinni pitkii pistin, oikeaan kätensä. Hän on kookas,
harteikas mies, oikea korsto.
Mita hän aikm? Kääntyykö
päin? Käytuiäkö pistintii?

taan kiinni!

"Kohtrlammin olympiahaaton" ooanottaiia, odeaaä yåaommalta
yliko]lantti Sulo Varir, iääkäri Eemil Jauhiainen, alaker.antti Yriö
Saaltrmoinon ia korpraali Otto Bonkainen

Samassa hän jo harppoo suolla pistooli kädessä! Heti rinnalle

VANKI

ovat lähteneet ylikersantti Sulo
Varis, laiha ja kuivavartinen sitkeä mies, jolle juoksu on kevyt-

Nyt on etäisyys enää l0 metriä.

JALKAKAMPILLA
Vanja vilkaisee jälleen taakseen.

->
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Kohtalammilr.,,
Nyt vanha koulupoikien

päättäii -

Joukkueenjohtaja

kaan ole ohi.

Seistää:r vast.'"l,lia pari sekrrntia Sitten pehmenee vanjoilla luonto, asect putoavat ja

L§ÄÄ VANKEJA

kädet norrsevat. .lauhiainen nap
paa välittömästi heidän turkislakeistaan punaisina kiiltävät ko

Antaa vanjojen mennä.
Päivän vaiheet eivät krrilen-

Täkaa-ajojrroksrrn alussa on joukossa mukana myös alikersantti

temppu: Jorrkkueenjohtaja tah-

Yrjö Soaslanlor'ral ryhrnänsä

dittaa askeleensa miehen

rniesten kanssa.

aske-

ja

Saastamoinen on etenemisvaiheen aikana kesän ja sl,ksyn

Vanjan pitkä ruho kaatuu

taistehrissa osoittautunut rohkeaksi ja kylnräveriseksi sotilaaksi. Hänet tunnetaan .joukkueessa miehenä, jolta sanat tu-

leihin, ottaa nopean spurtin, on
potkaisee oi
kealla jalallaan tämän oikean
jalkaterän hänen vasemrnan jalkansa taakse.

miehen takana

hetkessä eteenpäin ja liukuu
vatsallaan, kivääri pistimineen
rämähtelee jäätynyttä suon pin-

levat harvakseen, mutta joka
harkitsee toimensa sitä tarkemmin. Kunnostautumisensa ansiosta hän on kohonnut rivimiehestä ryhmänjohtajaksi.

säikähtämistä
naureskelee tämä rauhallinen ja
pelkäämälön konepistoolimies
myöhemmin hymyssä suin.
Nyt saatu vankisaalis osoittautuu arvokkaaksi. Toinen vangeista on tukikohdan päällikkG
nä toiminut luutnantti, toinen
hänen taistel ulähettinsä.
Oikealla sadan metrin päässä
samassa ketjussa ovat edenneet

jääkärit Reino ja Ouo Ronkai-

metreillä juokun alkaessa pu-

toaa Saastamoisen konepistoo-

paita taistelijoita

maassa

lista lipas. Hänen palatessaan si-

mäisiä ampujia.

makaavan taakse, tähtää puc

tä noutamaan, välähtää hänellä:
Varmistus! Selusta on var-

saikon takana 4G-50 metrin

Joukkueenjohtaja
loikkii vauhdissaan yli, liukuu
hänkin liukkaalla suon pinnalla
muutamia metrejä, saa itsensä
pysäytetyksi ja kiiännetyksi.

Varis on

jo ehtinyt

Ensimmäisillä §mmenillä

-

liautomaattikiviärillään:
- Ruki verh!

Myös Remes on jo paikalla.

Mitä tekee n)4 vanja?
Makaa vatsallaan maan pinnassa, kivääri vielä kiidessään.

Vilkuilee turkislakkinsa alta.
Hänen asemansa on toivoton.
Hänellä on kaksi vaihtoehtoa:
antautua tai kuolla.
Kuluu muutama hetki. Sitten
vanjan käsi irtoaa kivääristä,
hän kiiäntyy maassa selälleen,
ojentaa sieltä kiisivartensa, koukistaa vielä molemmat jalkansa.
Hän on kuin iso nukke valkoi
sessa turkissaan.

Kilpajuoksuun osallistunut
muu osa joukkueesta on ehtinyt
paikalle. Vanja nostetaan yhteisin voimin pystyyn, taskut tunnustellaan, todetaan, ettei niissä
ole käsikranaatteja ja takki puhdistetaan lumikuurasta. Vanjasta halutaan pitää hyvää huolta.
Vanki on saatu. Venäläisten

Ondajärven suuntaan, josta on
aikaisemmin kuultu kovaa taistelun ääntä, Iähetetään yhteys-

partio tavoittamaan

komppa-

nian pääosaa.
Se palaa parin tunnin kuluttua: Ei ole tavattu ketään - ei
omia eikä vihollisia.

kardit. Vanjojen

veljekset, jotka koko
etenemisvaiheen ajan ovat olleet
aina yksissä, taisteluparina toisistaan huolehtien
toisiaan
varmistaen, ovat kumpikin valp

taa vasten.

I

lri',r';,.r'l' i-'''i l
Ruki verh!

[rrlinen vastaanotto

ren Nämä

ja

ja

tarkkasil-

Otto Ronkainen huomaa pen-

OMASSA
M!INAKENTÄSSÄ
Seuraavan yön viettää joukkue
varmistusasemissaan purolinjalla. Pakkanen on edelleen kova.
Tirlia ei voi tehdä, koska oikealla esiintyneestä vihollisesta ei

ole tarkkaa tietoa. Lämmikkeekseen kantaa jokainen heiniä
puroaukealla olevista haasioista.
Purovarsi on ollut noin viiden ki-

lometrin päässä vihollisen pue
lella olevan Kalivolahden

§län

asukkaiden heinäniittyjä.

Aamulla lähetetään jälleen
yhdyspartio oikealle. Se palaa
aikanaan samalla tuloksella: Ei
ole omia eikii vihollisia.
Nyt päättåiä joukkueenjohta-

mistamatta!
Hän huutaa takaisin ryhmänsä miehet, palaa vihollisen laavuille ja lähtee sitten miestensä
kanssa harvassa ketjussa taistelupareina haravoimaan laavujen
takaista vesaikkoa.
On kuljettu vajaa sata met-

päässä pienen liikahduksen. Sa-

ja palata takaisin eilistä

lamannopeasti hänellä on kivääri poskellaan ja laukaus kajahtaa. Maastosta nousee vihollissotilas kädet pystyssä. Luoti on

misreittiä. Lähdetään liikkeelle.
Kolmen kilometrin matkan
jälkeen erästä suoaukeata ylit-

lävistänyt hänen turkislakkinsa

riä, kun yhtä'äkkiä

koontunut takaisin purolinjalle,
joka käs§n mukaan oli otettava
haltuun ja varmistettava. Vankeja, joita kaikkiaan on nyt nel-

konepistoolisarjoja. Maastoudutaan litteäksi suon pintaan. Ampuja ei vastaa huutoihin. Ei tule
varmuutta, onko vastassa omat
vai vihollinen.

pensaiden

väliseen aukkoon alikersantti
Saastamoisen ja hänen kump
paninaan olevan jääY,än Eemil
Jauhiaisen eteen ilmestyy §yristyneenä aseet kiisissä kaksi vihollista. Välimatkaa on vain 4-5
metriä. Saastamoiselta tulee vä-

oikean korvan yläpuolelta.
Joukkue on nyt vähitellen

jä, lähtee viemään

ko

taaksepäin

Osasto Seitamon komentopaikalle jääkiiri l4lho (Anui?) Kuvafi. Purolinjaa pitkin oikealle

etene-

täessään saa joukkue vastaansa

Vetäydytiiän taaksepäin ja
lähdetiiän kiertämään oikealla
olevan laajan suoalueen kautta.
Lähestyttäessä uudelleen metsänreunaa huomaa kiirjessä kulkeva joukkueenjohtaja edessään
polven korkeudella olevan langan. Hän sanoo takanaan olevalle korpraali Remekselle:
- Mikä puhelintapsi täällä
kulkee?

Hän tarttuu lankaan. Langan
päälle yöllä satanut lumi varisee

pois

ja joukkueenjohtajan sor-

mien välissä on ohut musta viik-

muu ryhmä on tällä välin jatka-

silanka.

leinen metsän reuna on jo lähellä. Siellä voi olla odottamassa

Ollaan miinakentässä.
Kentän läpi selvitään hyvällä
onnella varovasti edeten.
Lopulta päästään perille

nut juolauaan. Vihollisen puo

Osasto Seitamon komentopai-

ja edelleen oman komppanian yhteyteen. Nyt selviää, mitä oli tapahtunut purolinjalla
kalle

l/elickrt oito

(olk.)

lr

R.ano

Ronkrln.n ollyrt td.lcluplrln. .in.
yhdc..å. Rcino k rtul Rukrprvrllå

Tlirkka{(emln

trl.Llu.r! krlållå
1944
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muun komppanian etenemiskaistalla. Tåiällä oli saatu vastaan raju vihollisen hyökkiiys.

PA,TVETTIKORTTI

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestänriin
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 lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.

Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
KKK/K.v.O.,2n kon.klyiiårhyhmå

Klyyrlnvarnn

.t

muillm!..r vlholllrn yllyyty.ra.mlr

låpuol.llr Porejärvon llon .uunn...r

Komppania Pallasvirta oli sen
edessä joutunut vefiiytymiän.
Puolustuslinja oli vedetty 2-3
km taalse. Sen oli vuorollaan

miehittiinyt Osasto Seitamo.
krttulia konepistmlilla tulittanut ampuja oli etulin-

Joukkue

jassa olevan vänrikki Huttwen
johtaman joukkueen vartiomies.
Miinakenttii oli edellisenä ilta-

21.1.1l,A1

Eino Körkkiiinen, Eira Klimdriiircn, Erkki Söisö, Kiurusalmi, Eino l4lpuruho, Juho ltitiruirun, l4htori Help, Jegas Krdgin, Kalle "Aseveli" Hujarun,
Ambro Vöisörcn, Eino Tikka ja

Suihko- sekä muutamat muut,
joiden kaikkien nimet eivät
enää ole tallessa.

päivänä vedetty puolustusase-

Ennen kaikkia muita haluaa
kirjoittaja aseveljineen tiissä yh-

man vasemman sivustan suojak-

teydessä kuitenkin muistaa Sulo

Varista, joukkueen varajohta-

si.

jaa, rohkeaa sotilasta ja sissiä.

OLYMPIAJOUKKUEEN
MIEHET
Asevelikokouksissaan sodan j älkeen ovat kiuruveteläiset asetG
verit nimenneet edellä kerrotun

Jo talvisodassa oli Sulo Varis

kunnostautunut Mantsinsaaren
taisteluissa Laatokalla

ja palkit-

männy, velmuavat nämä Pohjois-Savon po

"Olympiajoukkueeseen"
kuuluivat edellä tekstin yhteydessä mainittujen lisäksi mm.
alikenantit Veikko Tikkarcn ja
Aarre Heilanen sekä korpraalit
ja jääkiirit Sylvester Arbelius,
Paavo Laakso, Eero Tapaninen,

IV lkn

!
!
!

Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen iatkotilaaja. E Olen uusi tilaaia.

-/-

-

-

Sukunimi

Osoitteenmuutosti€dot: uusi osoite:

ta partioretkiä kauas vihollisen
selustaan,

Väpeli Sulo Varis kaatui
partiotaistelussa Kontokissa
syyskesäIlä lg4r''. E

)

1

98

-/-

-

Etunimi

Allekirjoitus

lä

kueen johtajana suorittaen usei-

x'6

Postitoimipaikka

palkittiin IV lkn Vapudenristiltammenlehvän kera. Sodan
viimeisen vaiheen aikana hän
toimi vaativassa upseeritehtävässä Raja JP 6:n jiiäkiirijouk-

!

Puh.

Teippaa tåhän osaan lehtesi
takakannen oikeassa yläreunassa oleva osoitelipuke,
iosta käy ilmi asiakasnumerosi.

hänet ylennettiin vääpeliksi ja

(§
(§

PAI,VETTIKORTTI

Va-

paudenristi. Sodan jatkuessa

o

:(6

fl Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
arvontoihin.
n Olen mukana myös volmassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoisaa/tunnukset:
n Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.

Postinumero

hänelle myönnettiin

ö

selventävät vaihtoehdot)

Jatkosodassa etenemisvai-

la.

min Olympialaisiksi".

-

Kotimaahan 12 kk 152 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaaiapalvelustamme.

Jakeluosoit6

tapahtumasarjan "Kohtalamnenniilaesta, olj' pitktin- ja lyhyvenmatkan juoksuva ja vähältä
se pit, ettee ihan sylpainiks

TILAUSHINNAT

tu II ja I lkn Vapaudenmitaleilheen aikana osoittamansa esimerkillisen urheuden ansiosta

Olj' ampumakilipailua mo

SOITTAMALLA
Tilaajapalve lu u m me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 120670

Uusi jaksluosoit6
Postinum€ro

Puh

-/-

-

Postitoimipaikka

»
2

il

!r-:0r
r x>(,)
=0r

*E
däH r
dBg

Eä

alkaen:

198
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Lehtemme tämän vuoden huhti- ja
toukokuun numeroissa oli punaarmeijan everstin Walter Vallin
muisteluksia vuoden l94l
taisteluista ltä-Karjalassa.
Ansiokkaasti taistellut Vallin JR
126 joutui vaikeuksiin JuustjärvenMäntyselän-Kumsan alueella,
missä suomalainen 4.Divisioona löi
puolustajat pahasti hajalle.
JR 25:n eli Piikkirykmentin
tiedustelu-upseeri muistelee.

{
i
I
I
I

I

I

)
(l
,l

III PA.

risteysalue: lounaasta järven

taljoona ei ehtinyt jäädä B,hä-

eteläpuolitse tuli päätie Porajärvel!ä, etelästä toinen päätie
Kontupohjan suunnalta, kaakos-

PIIKKIRYKMENTIN

niemeen juhlimaan saavutta-

maansa voittoa. Rykmentille
annettiin uusi tehtävä.
Esikunta ratkaisi sen ticten-

kin totuttuun tapaan:

-

Pannaanpas taas Ossi kouk-

kaamaan!

Tietähän nyt marssii kuka
vaanl Toista oli painua koskemattomaan korpeen.
Oletettiin Ossin osaavan.
Niin taas kerran Ossi Savolahden palaljwna tarpoi suun-

tauraa tavoitteena Kallivolammen maasto. Korpi oli synkkää

ja koskematonta.
Jääkärijoukkue pantiin koukkaamaan sivulle, vilkaisemaan

Terez-joen maastoa. Kuvaan

kuului riedustelutehtäviä

PENTTI P. PERTTULA

J
,I

J,

*l

ja

sinne

tänne. Terezjoelta matka jat-

ta kylätie Korkeamäeltä ja koil-

lisesta päätie Karhumäestä.
Puolustaja oli nyt ahtaalla: Po
rajärven suunnalta painosti Prikaati Kuussaari, kärjessä Sissi-

pataljoona

2,

etelästä tunki

päälle Assärykmentti, JR 26, ja
kaakosta siis nyt JR 25. Auki oli

vain Karhumäkeen johtava vetäytymistie.
Tuntui, että oltiin menossa takakautta ampiaispesään - kaivamaan verta nenästä! Kyllä vihollinenkin tajuaisi Juustjärven

tiesolmun merkityksen. Edessä
voisi olla ottelu varsin edustavan
vastaanottokomitean kanssa. . .

Lähestyttiin

polttopistettä,

tienhaaraa.

hllln porukka-sal

turpllnsa

a

kui

18.10 Keltavaaraan. Jossa-

kin matkan varrella piti tavata
42.Rajajiiäkärikomppanian yhteyspartio, joka oli tulossa korpien läpi Kortassista.
Iltapäivällä kello 15.00 tultiin
Keltoselkään. joka havaittiin
tyhjäksi. Jatkettiin marssia Kor-

'§

keamäen kautta

tavoitteena

Ossi Savolahti antoi l«äs§n:
I l.Komppania tulppaa etelästä tulevan päätien. Ylsi joukkue sulkee Porajärveltii tulevan
tien ja yksi tien, jota tulimme.

-

- Pataljoonalle alistettu
Komppania Kahila II Pataljoo
nasta puhdistaa §län yhdessä
I l.Komppanian kanssa.
-

Juustjärvi.

Muut ykiköt

toistaiseksi

reservinä.

.'l)Kut tosplkä
,§

vih.

il

TÄRKEÄ flESOLMU

Eipähän sinne §lään kuitenkaan aivan noin vain marssittu

Juustjärven tienhaaramaaston

vastassa

merkitys oli puolustajille elintärkeä: se oli avainasema pyrittäessä Karhumäkeen. Järven itäpuolella oli nimittäin neljän tien
Juurliårven

01234
#
KM

tienhaaramaarlo oti
elintårkoå aluo
Karhumäen

5

Pr;häniemeen.

i-t'-

Kattorlän kautta
vaikutti ralkai&vt.li
Vallin rykmontin
puolu.tuk3on
luhi.tumi!€en

tJ
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sotaväkeä. Ja tappelivat oikein nase-

vasti!

Savolahti pani l0.Komppanian koukkaamaan Kahilan oikealta puolelta tulpaki koilli
seen Karhumäkeen johtavalle
tielle. Näin olisi puolustaja tiiydessä motissa.

puolurtaiille.
Piikkirykmentin lll
Pataljoonan

26

koukkau.

.1.,.

-

oli vieraan vallan

SOTKUINEN TILANNE

sELv!ÄÄ
fusältä tuli 19.10. tieto, eträ sillä on vielä töitä edessään olevien

mottien puhdistuksessa.

Fora-

Pokrovskoja

,!0ki

,--e,ili

ffff

Kylåistiikin löytyi vielä parin
joukkueen vahvuinen sitkeä vi
hollinen, joka yritti omiensa luo.
Rykmentin Jåiäkiirijouk'kue sai
sen iltapäivän urakakseen.
Kello 16.50 ilmoitti lO.K:n
påiällikkö, että Karhumäen
suunnalta pyrki asiattomia mukaan jo melkein selviiän tappeluun. Kolonna oli tiellä ja toiset

JR26

nial[./

/ rl
/ Purolinjat

JR-25

l^

yrittivät saartoliikettii komppa-

(arhu§

nian asemien sivuitse. Koukkaapåiiisivätkin varmistuksen läpi, mutta Myllykosken komppaniasta awksi lähetetty kersantti
Rongalcsen joukkue palautti jarjestyksen. Myös 9.Komppania
oli lähettiinyt joukkueen avuksi,
joten i&in suunta oli taas järjes-

jat

mäkeen

), /Kev.0s.14

,$-

tylsessä.

Alkuillasta valui mytis rau-

r\
I

JR35

malaisten rykmentti JR 35 Kor-

llån§rlän

kapeiklo

oli reureavr kulmakivi
Karhumaror

puoluetulrrora. Sen

mur.ivrl JF 25, JR 35,
ia JR 26,

-Kev.Or.l4
A.drykm.ntli,
irk
koukk[i tuotarn

I

012
#

5l*

,

Kumr.n

w

0ren\ärvi

S

KM

"keupunkiin", miuä
ola

vcnålåi..n

divirioonan ..ikunt
ie luuri huoltoko.ku!

keamäen tietii §län ja jatkoi
Karhumäen suuntaan.
Lyhyen päivän pimetessä voimistui meteli etelän suunnasta.
Alkoivat jo kuulua stadin kundien tahdil*aat sotahuudot:

SUOMA-LAISET
JYL-LÄÄ!
lissä oli niitii rykmenttejä,

ka hyökkiisi myiis

jo

varsinaisen

työajan ulkopuolella. Huuto piti
vitjan koossa pimeiissäkin. Mitähän mahtoivat siinä välissä

olevat vanjaparat miettiä, kun
selkäpuolelta alkoivat. kuulua
Myllykmken poikien karjaisut:

järveltä tulossa oleva Prikaati
Kuussaari työnsi edellään koko
naista vahvennettua rykment-

PUU.KOT KURK-

tiä, jota huhun mukaan komensi
majnÅ lValter Valli.
Oman pataljoonamme alueella oli tilanne kehittyny siten, että ll.K oli tulppana etelästä tulevalla tiellä. Myth Forajärven

KUUN!

Sitten tulivat tutut lissän po
jat nä§viin. Riemulla ei ollut
rajoja tervehditfiiessä taas ry-

hiiniemessä viimeksi tavattua
Piikkiryl«nenttiä.

tie oli sen tulen alla. l0.K oli

Raivokkaasti taistellen vanjat

katkaissut Karhumäkeen johta-

olivat luiskahtaneet välistii pi-

van vetäytymistien. Se oli kii-

meään korpeen.

§län puolustukseen kuuluvien vahvojen
vaassa taistelussa

NEUVOA JA
OPETUSTA

bunkkereiden kanssa yhdessä

Komppania Kahilan miesten
kanssa.

Valla ola

Vihollisen oli annettava periksi. Kello 11.30 oli §lä vallattu.
I l.K ja Komppania Kahila sul-

tyttiin.

kivat tiet etelään ja Forajärven
suuntaan lO.K:n pit2iessä Karhumäen suunnalla huolta siitä,
ettei sivullisia påiäsisi sekaantumaan tapahtumien kulkuun.
Komppania Kahila totesi, ett?i vihollinen oli rakentanut §lään erinomaiset asemat Porajärven suunnalta tulevaa hyökkäystä vastaan. Niihin ryhmi-

ailttanut

t

Seuraavana päivänä kiertelin

kit Juu.tiörv.cn

Asemia ei kuitenkaan jouduttu kiiyttiim,iän, sillä tuntia myG
hemmin Kahila ilmoitti, että vihollinen kiiiintyy påiätieltii pohjoiseen Juustjärven länsilaitaa
noudatteleville poluille. Oma ty-

mien kulkua järven eteläpuolelta yhdessä tukipatteriston ko
mentajan kanssa.
Sinne meni Vallin porukka!

§lää ja osuin

kansakoululle,

missä opetusmateriaali tietenkin kiinnosti vanhaa kouluttajao,.

Se

oli varsin mielenkiintoista.

Kirjat seurasivat pitkään mukana repussani. Tärkoitukseni oli

ÄssÄ TULEE

kistömme yritti antaa sille vauh-

Samaan aikaan alkoi eteliistii

tia, mutta ei kunnolla ylettynyt

kuulua lähestwän

-

melske. ,ris*i siåui tuli työntiien

tuoda ne kotimaahan vaikkapa
opastukseksi tiikiiliiisille kouluviranomaisille, mutta johonkin
ne matkan varrella hävisivät.

edellän viivyttiivä vihollista,
jonka tie oli lujasti poikki.

Muistiini on jiiänyt vain joitakin ala-asteen aapisen tekstejä:

rantalepikko vain fiillysi, kun

JR 25:n komentaja eversti //mai Pallai tarkkaili tapahtu-

taistelun

+
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I

Vallin
porukka..,

I

i
!

;tl

,.

t

"Kol-hoosis-sa on slt-ty-nyt

tu-li-pa-lo. Tu-holai+et qvat
sen sy-tlt-tä-neet. TuJi-Pa-lo
sam-mu-te-taan. Tir-holai-set

i
II

am-mu-taan."
Täi näin:

I

"Puna-armeija

hyökkiiä.

Lahtarit pakenevat.

Puna-ar-

meija voittaa."

Tirtustuttuani tuolloisiin kou-

:

luoloihin olen aina hienokel-

I

taan epäillyt sikiiläistä rauhankasvatusta . .

I

.

Mäntysolän kylån mailemaa, milrå Valli ioutui iålloen vaikeukriin

ne korkeat esikunnat tietenkin

ryhtyisivät tilannetta lauko
maan.

I
.t

I

I

Pataljoonamme sai 20.10. illalla
kiis§n jatkaa marssia koilliseen

järven kannas. Marssi alkoi seuraavana aamuna ja perillä oltiin

kello 12.40.
Vilkaisu karttaan osoitti, että
edessä oli jälleen Paha Paikka:
Mäntyselän kapeikko. Tie kulki

lepopäivän.

kaakkoisPuolella

miiki kello 12.15, kiis§njako

Vanhan koukkaajan

katse
suuntautui ilman muuta luoteeseen ja pohjoisen - sieltä kautta
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Sotapäiväkirja kertoo Pataljoonan viettäneen harvinaisen

taas alkoi: pataljoona marssival-

lampineen.

;l

murroksineen ja esteineen.

luo

ja

Karsikkojärven lisäksi enemmänkin vesistöä jokineen ja

il

Orehjärven suuntaa todeten Purolinjan lujasti miehitetyksi

kaPea

teispuolella on pitkii

r

kaisemassa kaakossa olevan

Jo 24.10. majuri Ossi Savo
lahti kiiskettiin taas rykmentin
esikuntaan. Ja siitä se säpinä

kapean kannaksen läpi. Sen

Semsjärvi ja

.

Tutkittiin kuitenkin vielä tien
eteläpuoltakin - vännkk Jaakko Salmisen joukkue kiiväisi vil-

KOHTI
MÄNTYSELKÄÄ
tavoitteena Punjärven-Toras-

lt

.

kello I 1.30.
Ja ihan oikein oli arvattu: Os-

si pantiin taas koukkaamaan ja

pohjoisen kautta Semsjärven
ympäri
tukin.

-

ihan niinkuin oli arvel-

-

Eikö tässä rykmentissä ole

kuin yksi pataljoona . . .
- Missä hitossa se I Pataljoo
nakin on, kun sitii ei ole nähtY
aikoihin . . .?
Murinaa kuului sieltä täältä
tavalliseen tapaan. MYöhemmin
kävi ilmi, että I Pataljoona oli

ihan

asiallisissa

hommissa

Kendjärven suunnalla.

hätiin. Matkan varrella tavattiin

vetäytyviä Kevyt Osasto l4:n
miehiä, jotka kertoivat, että heidän kimppuunsa oli hyökiinnYt
40H00 miehen vihollisPorukka.

Illan pimetessä loppui
Osa kuormastoista

jäi

tie.
siihen.

Alkaisivat taas kantohommat.
Hiukan ennen puoltaYötä ma-

Torasjärveltä johtaa Semsjärven pohjoispäähän kakikin Pol-

joituttiin Vehkalammen

Kevyt Osasto 14 itäistä.

tettiin

kua. Me lähdimme läntistii ja

TIE LOPPUU
Vajaan kolmen tunnin marssin
tuli tieto, että Kevyt
Osasto on lujilla Semsjärven

etelä-

puolelle.

Aamulla 25.10. hommat aloi-

jo

ennen Päivännousua.

Jo aamukahdeksalta oltiin Uumalammen tasalla. Tiedustelu
oli todennut Semsjärven luoteiskulmassa olevan purolinjan vi-

jälkeen

hollisen miehittamäksi.

pohjoispäässä. On kiirehdittävä
avuksi.
Savolahti pani Vahvennetun

myöten tullut paikalle KomppaPataljoonsta.
nia Rantanen
Se joutui taisteluun Semsjärven
lounaispuolella olevalla

g.Komppanian liikkeelle ensi

Tällä välin oli itäistä polkua

II

§län

ja

osia JR 126:sta, Vallin
rykmentistä. Joukossa oli paljon
karjalaisia. Komentopaikan kerrottiin olevan järven itärannalla

oli alistettu Laakoselle.
- Miksi ette mene joen yli,
kun silta on ehjä? tiukkasi PärOlimme olleet matalana joen

joukkoa JR 52:sta ja muutakin
porukkaa. TykistG ja kanaatinheitinkeskityksen jälkeen 9. ja
I l.Komppania löivät vihollisen

vastapäätä §lää.
I l.Komppanian partio oli to
dennut, että Semsjärven itärannalla on autokelpoinen tie ja että vihollisen miehitys ei puron
varressa ulotu kovinkaan pitkiil-

hajalle.

le koilliseen. Ryhdyttiin tutki-

AmgrikanBuomalairten rakenlamr
Kumsan "kaupunki" oli hyvin
guunnitellu

purolinjalla, jossa vastassa oli

Pitkälle ei kuitenkaan päästy,

sta

maan ylimenomahdollisuukia.

sillä uusi miehitys oli

vastassa
Semsjärven pohjoiskulmaan las-

kevalla Porustajoella. Myllyn ja
sillan kohdalla oli vahva hirsinen bunkkeri. Pimeän tulo pysäytti hyökkäyksen.
Oli saatu vankeja. Nämä kertoivat, että vastassa oli pataljoo
na

JR lS:sta, komppania JR

52:

KOVIA KOMENTAJIA
lissärykmenui oli tullut peräs-

penkan suojassa, mutta nousin

pystlyn kun korkeat komentajatkin nousivat.

- Vänrikki! Menkääpäs maahan! sanoi Pärmi. - Minusta ei
enää ole niin väliä . . .
- Meillä on parhaillaan käynnissä ylimenon valmistelu tuolla
pohjoisempana, kerroin herroil-

le. - Sielta koukkaa
I l.Komppania
kään.

vihollisen

pian
sel-

sämme. Täpasin sen komentajan eversti "Ericus" Inaksosen,
joka oli tulossa eteen yhdessä

sanoi Pärmi.

majuÅ Nikke Pcirmin

bunkkerissa enää ole miehitys-

kanssa.

Pärmin Erillinen Pataljoona 2l

kuutin.

Herrat eivät uskoneet vaan

mi.

-

-

Miehityksestä ei kyllä ole
epäilystäkään, herra majuri! va-

Täitaa olla liian varovaista,

täkään.

-

Eihän

tuossa

läkivät

katsomaan kolmantena

taistelulähetti, nuori alikersantti. Pikakivääri räväytti heti sarjan sillalle. Alikersantti haavoittui.

Lähdettiin Savolahden ko
mentopaikalle. Hän selosti rau-

halliseen tapaansa suunnitelmiaan.

- Ei kai tiissä sentään hyökätä minuuttiohjelman mukaan,

- Koukkaamalla
säästetään muutaman miehen

sanoi Ossi.
henki.

Mutta Pärmillä ei ollut aikaa
odottaa. Hän pani pataljoonansa hyökkäämään sillasta yli ehti-

-)
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Uallin
porukka...
mättä edes odottaa kranaatinheittimistön valmistelua.

Vihollinen avasi tulen juuri
sillä hetkellä kun rinnettä alas
juoksevat miehet ehtivät ka-

pealle

ja

liukkaalle

sillalle.

Käs§njako hyökkäystä varten oli 27.10. kello 10.00. Eteneminen suoaukean yli alkoi kello
I 1.30. Kosketus saatiin parinsadan metrin päässä.

nantti Tapio Saalasti haavoittui. Kaksi vankia kertoi edessä
olevan JR 126:n miehiä, Vallin
porukkaa.

Hyökkäys

jatkui 9.K:n ja

I l.K:n painuessa eteenpäin rinta rinnan. Tie saavutettiin, I l.K
suunnattiin itään ja pataljoonan

Bunkkeri vaiennettiin

pääosat mottiin päin. Kahden
tulen väliin jäänyt vihollinen

koukannut 1l.K sai paikalle tullessaan todeta kiireisempien hoidelleen hommat.

puoliseen korpeen.

luiskahti Karsikkojärven etelä-

SUORAAN KUMSAAN

Puolellemme loikkasi kaksi
karjalaa haastavaa poikaa, jotka
kertoivat Vallin komentopaikan

lissä kiiäntyi nyt suoraan kor-

olevan Mäntyselän kapeikon lai-

peen kohti vihollisen huoltokes-

dassa. Sinne säntäsi heti vastaanottokomitea hurjaa vauhtia,
mutta pesä oli jälleen tyhjä - legendaarinen Walter Valli oli
häipynyt.

kusta, Kumsan §lää, jonka se
saavutti aamuyöllä yllättäen
muun muassa kaikessa rauhassa
limppuja paistavan kenttiileipo

millai-nenTiedätkö,
puolalainen

on

muun muassa pienoisheittimiä.
9.Komppanian päällikkö luut-

Hyökkääjä pääsi yli, mutta JSp
sai teltallisen haavoittuneita,
taisi olla joku kaatunutkin.

ja

HYGIEENISTA

Vihollinen puolustautui raivokkaasti käyttäen runsaasti

KASKU KIERTÄÄ
VAIKEAA ON
Varusmies

on

liihetetty
vastoutotollc
palv e bs kefuoinanfuol«ot
ude lhen miiiirittcly ö v u ten Poil«a vahtaa monen-

liiiikibin

hisio oireilu
Lääkbi tutkii ia tutkii
-Entosiootpystysunmom, mNä moninoisd
obeerute j ohfuvd, hiin to-

lop*si -Lwlen,
tii Wnii on viiruL
tcan

- Ei se miliW

et-

surao

sottri - Minä tulcn wdellcen sitte4 lcun tohtori on

selvä
Ilpo lrhtinen, Kurrqnkoski

SAKUJEN
TOIVEUNI

Salaalaisa wnyisto-

jäfrltuit

haaveilivat

luamoksen pinuydessii jossakin AlaKurtin eriimaissa:

- Ollapa pana-ah

Kumaan koulu oli komea

mon. Kun stadin kundien kiisiin

nuijan talvivarusteet

Sotasaaliin joukossa

kavarastokin muodostui §län
valtaus melkoiseki kansanjuh-

"i:::;
tykkiä, hevosia, kaksi liekinheitintzl, runsaasti ammuksia ja
muuta kamaa. Kannas oli lujas-

laksi.

ti linnoitettu.

joutui vielä pullien lisälsi vod-

Meidät suunnattiin Semsjärven itäpuolitse Mäntyselän kannasta puolustavan vihollisen selkiiän. Tien suunnassa oli aluksi

vain heikkoa vastarintaa, mutta
kolmisen kilometriä ennen Karhumäkeen johtavaa tietii koh-

dattiin lujasti

puolustukseen

asettunut vihollinen.

Kello lähenteli

aamuviittä.

Oli aika vetää henkeä.

Maisemien ihailuun ei jiiänyt
aikaa. ltssä oli Kumsassaloutu-

nut lujille pistettyiiän pänsä
ampiaispesään - vihollinen kiivi
sen kimppuun idästii ja lännestä. Avuksi suunnattiin ensin Ke-

vyt Osasto 14, mutta se pääsi
vain nelisen kilometriä eteenpäin.
Ossi Savolahti pantiin jälleen

liikkeelle.

ja

hampurilainen?
Enpähän taida
tietää. . .
Kahden leipä-

-

kortin välissä

Ilpo Lehtinen,
Kuusankoski

TEKNIIKAN
ETULINJASSA
Ivan laahustaa eteenpäin Moskovan Punai-

sella torilla raahaten
käsissään kahta painaYaa kassia. Tirlee Pjotr
vastaan ja kysyy:
- Paljonko kello on?
Ivan laskee kassit
maahan ja kaivaa esiin
rannekellonsa:

- Kello on nyt Moskovassa tasan 12.00.
Tokiossa se on 21.00,
Lontoossa 09.00, New
Yorkissa 04.00. . .
- Onpas sinulla hieno sähkökello! Tietää
vaikka mitä! Se on kai
saksalainen tai japanilainen?
Eipäs kun venäläinen!
Uskomatonta
onko venäläinen tek-

-

englantilaisten
lrclleasut!
Niin - ja amerikknlaiset pall<at ja

niikka

mwru!

tä?!

-

- Ja ranskalainen
viihdytystoiminta. . .
- Joo - ja italia-

laircn vilnllirun ja
swmalaiset suajanmassa sivustoia!'

llpo Lehtinen,tuusankoski

on

yksi lihakortti.

jo

näin pitkäl-

Venäläinen tek-

niikka on

maailman

paras! Nämä akut on
vaan niin helkkarin
painavia! huokaa lvan,
nostaa kassinsa maasta ja laahustaa eteenpäin.
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Sotilaspapit eivät
tulleet rintamalle
siunaamaan aseita

tai vihaamaan
vihollista.

He tulivat sinne
tukemaan hädässä
ja vaikeuksissa
olevia
seurakuntalaisiaan.
Monet papeista
olivat reservin
upseereita ja
kykenivät
auttamaan
aseveljiään
sotilasjohtajinakin.

:,\

t,
I

JR 45 ja tykistöpatteri olivat
marssimassa kohti Muurman-

Metsäkeskus Uunitsa, jota ei

nin rataa.

pimeässä kello 5.30 koukkaamaan. Kahdeksan kilometriä

Se oli todellista korpivaellusta. Tie kiivi yhä kurjemmalsi.

upottavaa suota! Yhtään hevosta ei voitu ottaa mukaan.

pidä sekottaa samannimiseen
§lään, on edessämme. Saa-

Baltschevs§ makasi verissään
joen ylittävällä maantiesillalla
ja neljä hänen miehistiiän oli

suttelee panssarijuna toivottaen

kaatuneina hänen ympärillään.
Kylän keskellä on joki. Sen

oli lopulta ainoastaan jonkin-

meidät tervetulleeksi

laista talvitien pohjaa. Kiirrit
upposivat joskus akselia myöten

koin Kotkan

ammutaan tietenkin
"nonupyssyillä". Ne tekevät
panssarijunaan siistejä, noin

liejuun, pyöriä irtaantui ja sär-

Ja kuitenkin me kuljimme
eteenpäin! Se oli hevosmiesten
urotyö ja ihailtava taidonnäyte.
Kerran saimme illan tullen
leiriytyä uudelleen melkein samaan paikkaan, josta olimme
aamulla lähteneet. Joskus lop
pui leipä. Hevosille syötettiin
korpi§lien olkikattoja ja sano

malehtiä. Hevosmiehet väitti-

s

vät, että Helsingin Sanomat oli

KOUKKAUKSEEN
24.10. joutuivat II ja III

ä
111

Patal-

joona taisteluihin. 26.10. oli toisen pataljoonan esikunta Saido
massa vähällä joutua vihollisen
klisiin.
§itten 28.10. me jouduimme
tulöen.

Päivä valkeni harmaana ja
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Vapaaseurakun-

nan pastorille alikersantti Win<)

Völkiölle.joka kulki JSp:n mukana. Komentaja, majun Laui

Ruokonen tarkkaili komppanioiden lähtöä kulmat rypyssä,

mutta naurahti sitten ja lausahti:
- Sitten vaan - käi kui käi!
On rankkaa kulkea suota aamupimeiissä. Vähän väliä joku

humpsahtaa vyötäisiään myö
ten ventoon suohon. Sää on
lauhtunut ja äsken satanut lumi
tekee polun liukkaaksi.
Eteneminen on hitaanpuoleis-

hevosten erikoissuosiossa.

il

Lähdin

vumme rautatielle. Siellä puk-

kiväärikomppanioiden mukaan. Fapin tehtiivät us-

kvi.

I

tia

sumuisena. Låihdimme jo aamu-

Se

(

Kår§nrnto

ta. Kolmisen tuntia kuljettuamme alkaa kuulua ääniä edestii.
Jossain lähellä liikkuu hevonen.
Kirveen kalke kertm meille, ettii ilmeisesti jossain likellä §hätään kaikessa kiireessä murros-

koneki-

vääritulella.

Sitä

tuuman syvyisiä reikiä, mutta
panssari on pakumpi.
Sitten huutavat pioneerit:
- Päät piiloon!

myöhemmin luutnantti

kahta puolta on §hätty useita
harmaita parakkeja. Joen yli
johtaa rautatiesilta, sen vieressä

ja

on

vähän
maantiesilta
kauempana kapea jalkasilta.
2.Komppania lähtee hyök-

kiiykseen. Ulvomme tiiyttä
kurkkua.

Ratakiskon kappaleita ja
muuta rojua lentelee ilmassa.
Aluksi juna jatkaa kulkuaan,
mutta sitten se pysähtyy - on
kai luiskahtanut kiskoilta ylittäessään pioneerien riijäyttä-

Mutta

aseemme ovat äänessä

ainoastaan hetken. Joku joukosta huutaa hätäisen tuntuisesti:
- f[rcia ampuko! Siellä on siviileitä - naisiakin!

Ja todella! Heti tulen lakat-

tua ovat kaikki kolme

män kohdan radassa.

PASTORI ETEENT
Olin kulkenut luutnantti Ballschevskyn vieressä, mutta juuri
§län tullessa näkyviin huusivat

siltaa

täynnä naisia, jotka tulevat yli
meidän puolellemme. He ovat
olleet täällä työvelvollisina.

Naisten seassa piileskelee
useita §mmeniä vihollisen soti-

laita, ilmeisesti

vartiomiehiä.

ran pitkiistii aikaa naisten nau-

Mitiiän ajattelematta liityin
Laakkosen joukkueeseen. Se

Emme ammu heitä, koska lue
dit voisivat osua naisiin. Punaso
turit kiiyttiivät tilannetta hyväkseen ja luikkivat pakoon.
Pari§mmentä vihollissotilas-

rua!

pelasti henkeni, sillä puolta tun-

ta juoksee

ta.

Ja sitten kuulemme ensi ker-

luutnantti laakkosen pojat:

- Pastori tänne vaan
haan hyvään porukkaan!

-

van-

§yristellen rantatöy-

g;4:ST:
S'i
ii. i

'! afa

-}i 'i

LAURI HAKAMIES

Ever.taluutmntli Leuri Oavi
Ruokonen, UJR tls:n

komantlir,

ka.lua Krlvillä 7.219,,2

Plt
rään suojassa vasemmalle. Mieleeni tulee susilauma. Ne ovat
valiosotilaita. Kylåissä on raja-

vartiokoulu.

Juolsen sotamies Kannisen
kanssa niiden peråiän. Kanninen

ampuu, yksi jää. Nyt ne räpiköivät mahallaan mutkassa olevasta kahluupaikasta joen yli.

Olemme melkein kiinni viimeisen talon ikkunassa. Emme
silloin tienneet, että vihertävän
lasin takana nousi Vasilin kivääri, mutta laskeutui pian. Tirvas-

sa olleet naiset parkaisivat nimittäin:

- lila

sie ammu! Hyö

heituiat

tänne ranaatinja kuollaan kaik-

ki!

VAIKEUKSIA
Luutnantti Laakkonen huutaa
joukkueensa koolle. Juoksemme

joen yli kapeaa jalkasiltaa pitkin. Meillä on kohta kymmenisen metriä leveä ja viitisenkymmentä metriä pitkii sillanpiiäasema,

Olemme ainoana joukkueena

läinen ystiiväni ryömii viereeni

joen toisella puolella. Jouk-

ja puhuu

kueen johtaja vilkaisee minuun
hiukan neuvottoman näköisenä

mitäs nyt teh&iän . . .?

Kello on kaksitoista. Harmaa
viiva ilmestyy taaksemme.
Jumalan kiitos, ensimmäinen

Parabellum-pistooli tuntuu

komppania!

-

kiidessäni kovin

heppoiselta

kovasti.

Ne ylitUivat juosten jalkasillan. Luutnantti Luukkonen

Sotamies Kanninen on haavoittunut ja evakuoidaan taakse. Otan hänen kiviiärinsä, joka
on ammuttu tyhjäksi eikii minulla ole patruunoita.
Joukossamme on vanki rep
puineen. Siellä on patruunoita!
Kaivan ne esiin ja ojennan repun takaisin vanjalle - siellä on
leipää ja kaikenlaista tarpeellis-

keulassa piiättiiväisen näköisenä. Näin hänet silloin viimeisen

ta kamaa.
Kaveri hymyilee, viittoilee ja

on

kerran. Kohta tulee kapteeni

Kesti-Helid ja sitten konekiväärijoukkue.
Vanja pysyttelee tiiviisti kupeellani.

ja

Hei

-

ut§en holdru!

Nyökkiiiin

Muuta en

myönt?iviisti.
hänen puheestaan

kaverin! Ole varovainen, se vaikuttaa niin viekkaan näköiseltti.

Huudan ohi

eteneville

l.Komppanian miehille, että
nämä ottaisivat huostaansa van-

gin tai ainakin riisuisivat mio
hen aseista. Kukaan ei kuitenkaan ehdi poiketa sivuun etenevåistii komppaniasta.

Haavoittunut vanja on ehtinyt taloon asti. Juoksen sinne
hänen perässään.
Sielläpä on väkeä
tanaan!

pirtti mus

huvaa kalastajaa, on kolme viepaljon karjalaa puhuvia naisia.
Haavoittunut ojentaa heti
aseersa, samoin ikkunassa tiih-

täillyt Vasili.

Joukko supattelee

SEIKKAILU

kovasti

keskeniiän. Myöhemmin joku

l.Komppania vyörytti vihollisen

ja

juuri ymmärräkiiän.

asemat nopeasti

Minullakin on todella §lmä.
Muutamia päiviä vaivannut

§lä oli hallussamme.

kuume tuntuu yltyvän.
Akkiä vihollinen avaa vanki-

Haavoittunut jatkaa mat-

nankarjalaista nuorukaista ja

oletpahan löytiinyt

haastelee kovasti.

- Holdna,

ataanpåln

On Muurmannin suomea puhuutelevat

ohi juostessaan:

-

mrt la.

kaansa. Sisukas poika!

aseelta.

Pojat nauravat

Uoonr

pian koko

Akkiä huomasin, että Kannisen ampuma vihollissoturi oli

Toiset joukkueet eivät pääse
yli. Rautatiesillan luona on kaatuneita, joukossa kaksi kaatunutta ja ylsi kuolettavasti haa-

leirin tornista tulen konekiväärillä. Luodit viheltiivät ohi kiusallisen läheltii. Vetiiydyn jyr-

sitii, jonka ikkunasta Vasili oli
väijynyt meitä rengastäht iinki-

voittunut upseeri.

kän rantatörmän suojaan. Venä-

väärillään.

noussut yl& ja lähtenyt kivääri
kiidessä kohti viimeistti taloa

-

kertoo heidän keskustelleen tulevasta kohtalostaan ja päätyneen toteamuksecn:
- Ei ainakaan tuo mies meitä

tapa...

Käsken naisten sitoa haavoittuneen.

- Kuka tiitii ryssän perkelettti
vielä sitomaan!
Naiset hangottelevat vastaan.
383
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laisia oli nimitetty ristiretkien

'Käi kui
käi

aikana. Tyttö rauhoittui, kun sai
kuulla, ettei joukossamme ole

!'

ainoaakaan "nemetsiä", joitten

naiset ryhtyvät sitomaan haavoittuneen jalkaa vihaisesti mutisten.

Läkin tutkimaan §län muita taloja. Olijuostava rakennuksesta toiseen, sillä lumi ryöppysi
koko ajanjoko edessä tai takana
- vihollinen paahtoi konetuliaseillaan joen takana olevilta
mäenkumpareilta melko tarkasti §liiän.

Osuin politrukkien ruokalaan, jossa jotkut suomalaiset

)
I

I

Ir

tempasin oven auki ja karjaisin
mahdollisimman karskisti :

kauhutöillä politrukki oli peloi-

En kuitenkaan anna periki ja

aseveljet pistelivät

Otin mukaani tulkiksi pari
vienankarjalaista nuorukaista,

poskeensa

lammaskaalia. Liityin tietenkin
heidän seuraansa. Venäläinen
valkotakkinen leipuri, jonka
hampaissa oli suuret valkometalliset paikat, teki parhaansa.
Nuori sievä karjalaistyttö §seli levottomana, oliko joukossamme paljon "nemetsejä".
Ymmärsin nemetsisanan histo

rian perusteella. Niinhän saksa-

tellut.
Siellä hetkellä sota tuntui aika mukiinmenevältä.
Mutta sitten hiipi suru sydämeen, kun sain kuulla, että meikiiläisiä oli kaatunut lähes neljä§mmentä ja haavoittuneita oli
tietenkin vielä enemmän. Kahden tunnin aikana olimme menettäneet kaatuneina neljä up
seeria ja haavoittuneina neljä.

ASERIISUNTAA
Palasin ensimmäiseen taloon.
Tärjosin kaikille miehille tupakkaa. Silloin yksijoukosta loi minuun kiitollisen katseen ptillitupakka suussaan ja virkkoi:
Kuulehan sie, Suomen
mies! Tuolla seinän toisella puo

-

lella on kolme ryssää, joilla on
pahat aseet . . . Mene sie ottaman ne pois!
Mietin sekunnin. Sitten mieleeni tulivat komentajan aamulliset iskusanat:

-

Käi kui käi!

-

Ruki verh!

ankarasti venättä.

Kolme vanjaa istui rinnakkain kakikerroksisen sotilassängyn alapetillä. He hätkiihtivät
ensin pahasti, mutta sitten ilme
kirkastui. Kukaan ei nosta käsiään ylcis, vaan he ojentavat ne

tyhjinä minua kohti. Kättelemme.

Sängyn alla on "Emma", venäläinen pikakivääri.
- Ota tuo niiltä pois, se on hyvä ase! kehottelevat vienalaispo

jat.

Lisäki löytyi vielä kolme kija automaattikivääri, LG

vääriä

luovutettiin patruunat ja

kiisikranaatit.

Hirvitti

hiukan
tuo arsenaali, kun olin paikalla
aivan ykin - jos joku vaikka
päättää ryhtyä sankaritekoihin

ja

laukaisee kiisikanaatin . . .
Kaikki sujui kuitenkin onnel-

lisesti. Katsoin parhaaki, että

vienankarjalaiset
aseet

erään talon takana. Menin heidän luokeen ja tiedustelin, min-

viisi vankiani.
Ennen kuin komentaja ennätti vastata ryöppysi lumi taas talojen välissä. Komppanian päällikkö tuli luokemme. Hän kertoi menettäneensä kaildri joukkueenjohtajansa. Hän olisi välttämättä tarvinnut edes yhden
upseerin joen toiselle rannalle
sillanpiiiiasemaan.
Komentaja vilkaisee minuun:
- Siehä voitkii mennä sinne?
ne veisin

Vienalaispojat posmittivat

puki

Silloin näin komentajan ja
adjutantin luutnantti Sovolan,

kantoivat

ja patruunat sadan metrin

päähän erään talon seinustalle.

Hämmiistyin hiukan, mutta

suostuin arvelematta.

VÄuu.Ä PAPPINA
Ehdin olla vain hetken joukkueenjohtajana kun komentajan
lähetti toi rrinulle kiis§n men-

.ä JSp:lle - siellä tarvittaisiin
pappia. Kiir.rhdin haavoittunei
den luo.

Luutnantti Kontula

oli
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KNOCHE§räalushousut

ovat låäkärien ia ortope.
dian asiantuntijoiden 10
v. tutkimusyhteistyön

tuloksena kehite§
USA:ssa ja Saksassa. Ne
ovat myös låäketieteen
hyväksymät, antaen
käyttäiälleen paremman
tuen kuin siteet, vyöt
tms. Ovat hygieeniset ia
pesunkestävåt, tavallisten alushousujen nåköiset ja huomaamattomat.
Niitä on 6 eri mallia. Voit
tilata esitteen ia hinlaluettelon veloituksetta.

tr

Lähettäkää minulle lisätietoja Knoche tyrähousuista.

tr Tilaan akupunktiosauvan tarjoushintaan 198,- + postimaksu.
KT
Nimi'
Låhiosoite
Pastitniminaikka
Mailmasters OY, Melkokatu 16 A, 00210 HELSINKI. Puh. (90) 670 A44
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hyvä olo hartioihin, niskaan, selkään, raajoihin ia koko kehoon

o kokeile rentouttavaa hierontaa tällä laitteella
o ei neuloia, vaan lempeitä elektronisia impulsse,ja, iotka vaikuttavat
kehon akupunktiopisteisiin hermoja hermoja elvynävästi

o paristokäyttöinen laite on käteen sopiva, ehdottoman

turvallinen sekä helppo ja kivuton kåyttää
kehon akupunktiopisteet on helppo löytää mukana seuraavan
kartan ja täydellisen käyttöohjeen perusteella
O 1 VUODEN TAKUU
Lähettäkää minulle postiennakolla elektroninen akupunktiosauva
tarioushintaan 1 98,- + postimaksu. Ovh. 243,-.
Samaan hinlaan saan myös täydellisen suomenkielisen käyttöohjeen, kartan akupunktiopisteistä sekä laitteeseen sopivan
pariston.
Tarjous voimassa 1 5. 1 2.-85.

.

Maahantuoja:

kir-

joittamassa kirjettii kotiin. Polvistuin hänen viereensä. Aseveli
kuoli parin tunnin kuluttua.
Ennen lähtöäni takaisin etulinjaan tuli lääkäri luokseni ja

Mailmasters OY
Melkonkatu 16 A, 00210 Helsinki
Puh.90-670 344

ojensi minulle papintodistuskaavakkeen ja tiiyte§nän.
- Sinä kun kuitenkin pian tapatat itsesi tuolla edessä . . . kirjoitapa sitä ennen se rippikoulutodistus!

Olin pitänyt tohtorille muutaman tunnin rippikoulua iltapuhteilla ja hän oli tilannut todistuskaavakkeen kenttiipostissa kotiseudulta.

-

Kirjoitahan nyt! kiirehti

tohtori.

-

Muuten ne panevat

minut Helsingissä uudelleen
rippikouluun.

-

Saatatpa

olla

oikeassa,

myönsin.

Tein siis nämä kansliatyöt,
join juhlan kunniaksi mukillisen
korviketta

ja lälsin palaamaan

joukkueeni luo.

Olin menossa maantiesillalle,
kun kapteeni Junnila, joka oli
haavoittunut kuudennen kerran
onneksi tiillä kertaa lieviisti -

-

l{eYolmiorlen taito oli Yalttia

huusi:

- Älä
on

mene sille sillalle, siellä

Työleirin ankeila näkymiå

jo ryssiä!

Juoksin jalkasillalle.

KRIITTINEN NLANNE
Siellä oli sekava tilanne. Kiväärikomppanian joukkueenjohtajat ja konekiväärimiehet kiistelivät siitä, kenen syy oli peräytyminen asemista. Melkein koko
sillanpää oli nimittäin menetetty, vain omajoukkueeni oli enää
asemissa vanhalla paikallaan.

- Eikös nyt pitäisi tehdä vastahyökkiiys? ehdotin.
- Siitä vain, jos pastori lähtee
keulaan, sanoi joukkueenjohtajana toimiva pitkä ylikersantti,
joka kaatui seuraavana päivänä.
En pitänyt itseni pätevänä
näin vaativaan tehlävään. Vastahyökkiiystii tulikin sitten johtamaan kapteeni Kesti-Heliä ja
se onnistui hyvin - vihollinen

heitettiin takaisin.
Sitten tapahtui ihme: saapui
soppa! Ttipinän miehet olivat

tuoneet sen kantamalla kahdeksan kilometrin suotaipaleen yli.
Kunnia heille.

Vihollinen

ei

anna periksi

vaan hyökkiiilee jatkuvasti.

Mo

lemmat joukkueeni pikakivåiärit
lakkoilevat.
Muistan oman yksityisen asevarastoni siellä talon seinustalla!

Sieltii haetaan Emma, joka

Täas pärjätään.
Saapuu yö ja suuri hiljaisuus.
Päästän puolet miehistä nukkumaan. Itse en voi nukkua - olen
huonossa kunnossa, kuume vaivaa.

Äkkia luokseni saapuu muutamia miehistäni:
- Pastori! Nyt me lähdetään
taakse! Ryssä saartaa vasem-

malta. ..
Vilkaisen sinne.
Kuutamossa erottuu satapäinen marssiva joukko.
- Ei meillä ole lupaa lähteä,
sanon miehille. - Katsotaanhan

nyt...

Jospa ne eivät olekaan sotilaita, vaan vankileirin naisia, jotka
ovat olleet metsåissä piilos-

sa...?
Katsomme taaksemme silmä
kovana. Veläytyminen on nyt
myöhäistä - tie on jo porkki.
Joukko tulee yhä lähemmäk-

si...

UÄmmrrÄÄ

Yö on kylmä, pakkasasteita.

- Olisi edes lapio niin kaivaisi
lämpimikseen. ..
Joku siellä kuuluu mutisevan
kylmissään.

ole

toimii hyvin, haetaan automaattikivääri, kiisikranaatteja ja pat-

myciskään sotilaspukuja. .

ruunoita.

matkalla meikäläisten puolelle!

nm poika.
Komentaja käskee minut mu-

kaansa kierrokselle etulinjaan.
Toiset joukkueet eivät ole kaivautuneet.

Komentaja on kiukkuinen.
Määråiän sinut koko sillan-

-

Herätän lähetit.
- Menkiiäpä §lään ja kerätkää kaikki lapiot ja kuokat! Sitten tuotte ne nopeasti tänne!

pään päälliköksi! hän julistaa

Työkalut saapuivat ihmeen
pian. Joukkue ryhtyy kaiva-

Ylpeyttiini tasaa hieman se,
että en ollut hoksannut tyhjenää vettä neljän paikalla olleen

maan zrsemia ilman merkittäviä
purnauksia - kenankin!

Vihdoin alkaa kalpea aamu

sarastaa. Komentaja adjutantteineen tulee eteen.
- Kuka on kaivattanut nämä
asemat?

Niillä ei ole kivärejä! Ei
Siviilejä, suurin osa

LAPTO

Komentaja tenttaa lähintåi so

.

tamiestä.

naisia

- Tiro pastorihan se touhusi
meille yötöitä, herra majuri! sa-

minulle.

Täidanpa

olla

sotilasurani

huipulla!

kuorma-auton jähdyttijisEi.

Moottorit ovat jäätyne€t ja vain
yksi saadaan kiiyttön.
Omatuntoni on joskus jopa
kiusallisen herkkä. Koskaan se
ei kuitenkaan ole soimannut minua siitä, että Muurmannin radan taisteluissa ryhdyin johtamaan joukkuetta - ja ettZi selvitr
sin siitii.
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Miinakenttien purkaminen sujui
pitkän sodan käyneiltä miehiltä
rutiinilla eikä pahempia vahinkoja
sattunut.

Sitten astui kuvioihin Kuningas
Alkoholi, joka usein saattoi
ankeissa sodan olosuhteissa elävät
suomalaiset lähes joukkopsykoosin
valtaan millään ei ollut enää
mitään väliä!

-

"Teidät tuomitaan sotarosvoina!"
sanoi tulkki. - "Yksikään teistä et
palaa Suomeen."

ei ollut eikä haraviakaan juuri
kiiytetty, joten jokainen askeleensija oli tutkailtava tarkoin

HOMMAT OVAT
HANSKASSA
Purkutyö miina-alueella käynnistyi rutiininomaisesti. Ensi
päivänä pääsi pari hyppy-heikkiä kentän laitamalla laukeamaan ennen aikaansa aiheut-

ennen uuden ottamista.

taen kuitenkin vain

kaisutaistelut.

vähäisiä

pintanaarmuja. Varovaisuutta

I

oli tähdennettyja ainakin aluksi
sitä myös noudatettiin. Kenellä-

kään

ei

enää tässä vaiheessa

näyttänyt olevan suurempaa halua menettää päätään tai edes
jalkojaan.
Miinakarttoja tai -piirroksia

i
löytyy omia la
]?i Taiatelumaaltosta
entilen Yihollison kaatuneila

Käsiteltävä alue oli melko
laaja. Siinä oli käyty heinäkuun
puolenvälin paikkeilla tämän
suunnan viimeiset katkerat ratKysymyksessä-

hän oli UJinja, jolta vetäy.tymi
nen olisi siirtanyt taistelut aina
vanhan koti-Suomen järvikannaksille saakka.
Kentästä löytyi runsaasti kaa-

tuneita,

joita kumpikaan

maan. Hätätilanteessa rakenne-

tulle sekakentälle ei ollut menemistä. Pääasiallisesti olivat kaatuneet venäläisiä, mutta mytiskin omia löytyi.

Mllnola fiilkemassa
hatokdn Karlalassa

lokakuussa
K. O. KOTIVUORI
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osa-

puoli ei ollut §ennyt evakuoi-

io.tt

Ruumiit olivat §uneet lop

pukesän helteet maastossa ja
niiden kunto oli sen mukainen.
Omat toimitettiin liiäkiirien ja
pastorin huomiin. Siellii katkais.

tiin tuntolevyt ja kaatuneet aseteltiin paikan piiiillä tehtyihin
väliaikaisiin ark*uihin omille rajavartioviranomaisille luovutet-

tavilsi. Tämä demarkaatiolintapahtunut luovutustoimenpide oli haavoittuneiden ko

jalla

tihoitoon saattamisen ohella ai-

noa kotimaahan suuntautuva
kosketus.

Puna-armeija otti puolestaan
vastaan omat kaatuneensa sitii
mukaa kuin ne saatiin siirretyiksi kentästii ulos.

TAPPIOITA
Ilmat viilenivät, joinakin aamuina oli maassa jo valkoista kuutaa.
Piikkilankaesteiden purkausryhmät olivat lähteneet omille
alueilleen ja pieni, vain muutaman miehen kiisittiivä ryhmä

jonnekin kauemmaksi laati

maan muistitietoihin perustuvia

joskin ehkii liikaa maustettua. Pitkän ryypynkin tarjosivat
päivittiiin niille joille se sopi. No
mahorkka nyt oli tietysti sellais-

ta ainakaan minulla. Vähän outoahan se tosin oli aluksi, kun
hoitajillakin oli asepuwt ja pistoolit vyiissä, eivätkii niin perin

vää,

valkoisilta tai hennoilta muutenkaan näyttiineet. No ylsi oli

ta kuin

noudatetusta varovaisuudesta
huolimatta ei onnettomuuksilta
voitu vältsti. Useita vahinkoja

§lläkin hiton hyvän näköinen,
mutta katseli meikiiläistii niin
tuimasti ettei siinä juurikaan
tohtinut flirttailemaan ryhtf.
Kovan näköinen oli sekin nais-

pitkiiholkkistakin, Kaspekkiako
han se oli vai miä . . .

onneksi vielä ainakin toistaiselsi

lääkäri, joka minua kiivi päivittiiin syynämåissä ja jututtama&
sakin. Myös sillä roikkui musta

karttoja sekii piirroksia niistii
erillisistä kentistä, joita suomaIaisten ei tarvinnut jostakin
meille tuntemattomasta syystä
purkaa.

Varsinaisella raivausalueella

sattui jo ensimmäsellä viikolla,
mutta kuolemantapauksilta oli

vältytty.
Haavoittumisia niimä räjähdykset sen sijaan aikaansaivat.
Omat lääkiirimme tutkivat kun-

kin tapauksen tarkoin ja mikiili
siihen aihetta oli, siinettiin poti-

las puna-armeijan hoiviin

sai-

raalahoitoon saatettavaksi. T?is.

tii oli jo

aikaisemmissa neuvotteluissa ennakolta sovittu.
Jo ensimmiiisellä viikolla siirrettiin kaksi haavoittunutta Sal-

min hrkonlcyliän siihen samaan rakennukseen, joka jo
meidän aikanammekin oli sotilassairaalana toiminut. Toinen
niiisfii pojista palasi myöhem-

min Lemettiin odottelemaan
siirtokuljetuksen järjestymistii
Suomeen. Hän kertoili kokemulsiaan:

-

Kyllähän ne hyvin meitii
hoitelivat, ei mitiiiin valittamis-

asekotelo vyöllä. Kyllä kai hän

pätevä oli

ja

hommansa hyvin

hoiteli, ei siinä mitiiåin. Kertoili
sellaistakin tulkkinsa avulla, ettei heillä leikkauspotilaita paljoakaan nukutella, kun haavat

muka paranivat

nopeammin

pelkiin puudutuksen kiiytön jälkepn. Eetteri oksetti ja varsinkin

Puolelta päivin ambulanssi
hänet nouti

ja kuljetti kahden

kentiistä löytyneen vainajan kera rajalinjalle omien maanmiestensä hoiviin.

KOVIA KTRJATöTÄ
Kunkin påiivän ty&uorituksista
oli iltaisin tehtiivä tarkka raportti venäläisiä kirjoituskoneita
kiiyttiien. Siinä sitii olikin piiiinvaivaa, kun ensin oli opeteltava
veniiläiset aakkmet ja kirjasi
mien merkitys! VeniiläisisUi tulkeista ei tiissä ollut suurtakaan

§nyt

pommin. Kaikkeen tottuu ja

sellaisia turhuuksia tårvitse lain-

kaan. Luonto pitiiisi §llä sulkijalihasten avulla sellaisesta huo

len. IGpitalistista

hienostelua

vain moinen turhanpäiväisyys!
- Ruoka oli §llä melko hy-

- riellå mattä

nop.!

ratå voi kåyttåä

mahorkka on, mutta

saatiin me pari askia kunnollista

vatsaleikkaulsen jälkeen tuppasivat ompeleet ratkeilemaan.
- Kerran yhtenä päivänä pyysin tulkkia §symåiän mistii saisin vessapaperia, kun sitii ei nä-

misåiän. Tähän tivahti
tohtori ettei normaali ihminen

llaanaharava on tohoka! ia

väline

apua. Omat kiiiintiijät selvitti
vät kuitenkin pulman ja vaaditut dokumentit valmistuivat kunahn päivänä aina edellistii helkaiken oppii kun on pakko.
l,eirialueella puna-armeijan
vartiokomppania pysytteli aluksi kaukana vartioitavistaan.
Vain upseerin johtama kiertiivä
patrulli saattoi tupsahtaa yllättiien johonkin telttaan aivan al-

kuaikoina, mutta myöhemmin
sekin tapahtui vain hyvin harvoin.

Alkuaikoina ei vartioitavilla
ollut minkiiänlaista kosketusta
vartiokomppaniaan. Mutta koh-

ta havaittiin ja pääteltiin, ettii

vastapuolellakin on vain tavallisia ihmisiä. Heräsi luonnollinen
uteliaisuus ja pientii varovaista
kanssakiiymistii alkoi vähitellen
ilmaantua.
Puna-armeijalaiset olivat iiskettiiin siirtyneet talvimuonaan,
johon kuului myös 100 gram-

man päivittiiinen votka-annos.
Ei kulunut pitkiiäkiiiin aikaa,
kun tieto siitii levisi omia salaperäisiä kanaviaan pitkin my(is
meikäläisten puolelle.
Ja se jm mikii pani aivonystyrät toimimaan!
Kiteeltii hankittu pontikka oli
jo vähin iiänin kadonnut asiaan
uskoutuneiden suihin. Arveltiin,
etteivät ainakaan kaikki vartijamme liene viinamäen miehiä
- he ovat ehkä säiistäneet päi-

vittäiset ryyppyannoksensa. Ja
niin todella asia olikin.
Päivät kuluivat työn touhus-

+
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sa, mutta iltapuhteet olivat pit-

{

kiä. Pari kertaa järjestivät isän-

tämme alkeellisia

elokuvaesi-

tyksiä, mutta ne eivät jalsaneet
erikoisemmin kiinnostaa propagandistisen sävynsä vuoksi ja
olivat muutenkin lapsellisia. Pitkiksi venyneet esityket koettiin
ikävinä.

KAUPPA KÄY. . .
Filmit eivät siis kiinnostaneet,
mutta votka kiinnosti sitäkin
enemmän. Erilaisia yhteydensaantivaihtoehtoja punnittiin
monena iltana. Lopulta joku

"Rahikainen" sai kuin saikin
hyvän supliikkinsa avulla yhtey-

den vartiomiehiin, joiden suhtautuminen vartioitaviinsa oli
ensi päivien kankeuden jälkeen
huomattavasti sulanut.
Heti ensi yhteydenoton aika-

na

että

SA-kuva

vastakaikua
kauppojen tekemiseen saattaisi
löytyä. Alettiin kuumeisesti tuumia, mitä vaihtotavaraa meilt'ä
löytyisi kaupanteon siemeneksi.
Valikoima oli valitettavan vähäinen. Puukoista ei oikein voitu luopua. Kellot olisivat ehkä
olleet parasta kauppatavaraa,
mutta vain harvat olivat sellai-

1 Putkimiina on pirullinen vehje,
iote on kårateltävä kunnioitlaen

sen mukaansa varanneet. Yhtä
ja toista pientii rihkamaa kuitenkin löytyi ja kaupankiiynti
pääsi vähitellen ja varovasti al-

ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun vähäiset vaihtotavarat

kamaan.

saisesti viiden päivän välein,
muuttui tilanne hankalaksi. Yh-

selveni,

Tietysti tämä touhu oli ankarasti kiellettyä ja riskinalaista
molemmin puolin, mutta soti-

-

"Penaalf' t6hdåän Yaaraltomakli

Aluki

tämä systeemi pelasi

alkoivat loppua ja vastapuolella
täyttyivät puolikkaan pullot ta-

teys vastapuolen kauppamiehiin

lailla on asioista yleensä omat

säilytettiin kuitenkin kaiken varalta, eihän voinut tietää mitä

käsityksensä. Vain tietyt harvat
yksilöt tapasivat tämän kauppa-

saattaisi vielä sattua.
Ja sitten kyllä sattuikin.

touhun tiimoilta toisiaan iltaöisin ennalta sovituissa paikoissa.
Pimeät yöt ja molemminpuolinen myönteinen suhtautuminen
auttoivat asiassa.
Jo ennen ensimmäisten

pullo

jen ilmestymistä telttoihin

oli
sovittu siitä, että aine oli nautittava aivan hissun kissun ja hue
maamatta. Jos joku ottaisi
liiemmän ryypyn ja alkaisi elämöidä, hänet vaiennettaisiin
joukolla heti ja hänen kohdaltaan olisi juhlat juhlittu.
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.. JA KÄRY

Joku viinapirun riivaama nero
patti sai idean:
- Noilla kaatuneillahan on
taskuissa vaikka mitä! Nyt olisi
t§ervonetsilla kurssia . . .
- Eikä helvetissä! Siitä jos kärytään. . .

joku kuitenkin
- meitiihän on
joka junaan. Ruumiiden tarkastamiseenhan oli sotavuosina
Vähitellen

ryhtyi hommaan

saatu hyvä koulutus.

Joihinkin telttoihin alkoi ilmestyä märkiä lompakoita ja
seteleitä. Virttyneet valokuvat

lensivät surutta kamiinaan,
mutta setelit ripustettiin kamiinan yläpuolelle narulle kuivumaan.

Toiset seurasivat liputusta
pahoin aavistukin ja inhon tuntein.

Näin virittyi jälleen tiimä
kaupankäynti. Aluksi oli pakko
edetä varovasti - ei voinut en-

Tieto miinakentästä löydetyistä ruplista oli mennyt ylimpiin portaisiin!
Nyt meidät tuomittaisiin so
tarosvoina Neuvostoliiton lakien
mukaan. Yksikiiän meistä ei pa-

laisiSuomeen...
Näin tulkki selvitteli asiaa.
Sitten hän keskeytti työt ja käs-

ki kaikki heti majapaikkoihinsa

-

odottamaan tuomiota . . .

Nyt

lopahti kaupankäynti

tyystin eikä sitä enää
vaiheessa edes

missään

yritetty.

tyi tarkastajien

huomio tähän
kiiärön ja paketin haltijalta tiu-

KOTIIN SUOMEEN
Kolmannella komennusviikolla
alkoivat tietyt merkit viitata siihen, että kotiinpaluu saattaisi
olla lähellä. Lopulta tuli asiasta

Loppujen lopuksi ei asiassa
tapahtunut mitään kovin mer-

tosi.

karttaryhmään kuulunut upseeri kertoili myöhemmin paluumatkalla sattuneesta tapahtu-

Akkiä kiskaistiin teltan oviverho ylösja sisälle pujahti nue

kittävää. Kuri vain koveni heti.
Seurasi lukuisia tarkastulsia,
joiden yhteydessä kaikki vähänkin venäläiseltä haiskahtava oli
luovutettava pois. Kaatunqisiin
ei saanut kukaan yksityinen se
tilas enää koskettaa minkäänlaisessa tilanteessa. Vartiomiehistö
siirrettiin kentällä lähelle raivaajia ja heillä oli määräys tulittaa varoituketta tämän kiellon
rikkojia. Majoitusalueilla ei saa-

ri neuvostoluutnantti.

nut enää syntyä pienintäkåiän

Hämmästynyt ilme levisi tulokkaan kasvoille hänen havaittuaan ruplien muodostaman lip

laisten kanssa, jotka hekin varmaankin saivat kuulla kunnian-

nalta tie!ää, miten

kauppakumppanit tähän uuteen vai-

heeseen suhtautuisivat. Kaup
pamies näytti olevan kuitenkin
kauppamies molemmin puolin.
Eräänä iltana oli jossakin teltassa jälleen aseteltu seteleitä
kuiwmaan. Useimmat miehistä
olivat jo unessa.

purivin, mutta pian se katosi.
Suu vetäytyi ohueksi viivalsi ja
tilalle tuli raivoisan tiukka ilme.

kanssakäymistä puna-armeija-

sa.

Eräs

Hän oli erikoiskomennuksen
aikana päässyt ystävystymään
jonkun vartijana toimineen naispuolisen neuvostoupseerin kanssa, koska taisi hieman venättä.
Tämä neljän tähden kapteeni
oli antanut hänelle erojaislahja-

na värikkääseen "Krokodil'Lpi
lakuvalehteen kääräistyn paketin ja toivonut, että se avattai-

siin vasta Suomen

puolella.
Lahjan vastaanottaja asetteli
käärön repun kielekkeen alle,

Käärö määrättiin §lmästi

luowtettavaksi. Tiukasti pysyi
rajavääpeli kannassaan, vaikka
yritti selvitii
asiasta puhumalla.
Ei auttanut! Vääpeli oli tiukkana ja vetosi saamiinsa ohjei-

lahjan omistaja

siin.

Nyt olisivat hyvät neuvot tarpeen. Pienen sisäisen neuvonpidon jälkeen päätettiin pyylää

vääpeliä ottamaan yhteyden
sinne mistä tulimme.

Vääpeli hermostui, mutta
poistui kuitenkin vartiokojuun
eikä hän siellä monta minuuttia
viipynytkään. Auton äärelle palattuaan rajamies kohotti kiiden
lippaansa ja antoi merkin matsai

tummaa harkkosuklaata ja kartongin Camel-savukkeita, Jäämeren kautta tullutta Amerikan
apua arvatenkin.
Miinakentillä oli sattunut yh-

paikalleen. . .
Vähän taempana parakissa
oli tytlryhmä tuskailemassa mii-

teensä toista§mmentri haavoittumistapausta, yksi kuolemaan
johtanut onnettomuus ja erinäinen määrä normaaleja sairastumisia. Eräs silmäänsä sirun saanut kersantti siirrettiin puna-armeijan toimesta lentokoneella
jonnekin kauemmalsi leikkausta varten ja tuo operaatio lienee-

nakarttojen kanssa. Siellä pojat
työskentelivät pitkiä päiviä yhdessä tulkkien kanssa tarkoin
vartioituina.
Kiiry-yön jälkeisenä aamuna
syölsyi parakkiin ttiydellisen
raivon vallassa korkea-arvoinen
puna-armeijan upseeri. Hän

kin onnistunut hyvin.
Komennuskunta valmistautui
paluumatkalle.

tempaisi pistoolin kotelostaan,
alkoi sen perällä hakata pöytiiä
ja suolsi suustaan hurjan venä-

Vetäytyminen rajalle tapah-

tui suurin piirtein samoja

jänkielisen sanaryöpyn.

yritti

pommi tai muu helvetinkone!
- Se tyttö ei minulle pommeja paketoi, vakuutti lahjansaaja
salaperäisesti hymyillen.

kan jatkamisesta. Paketti

loksen. Sanaakaan sanomatta
hän poistui teltasta. Ovivaate
putosi uhkaavasti kahahtaen

Misttihän oikein

kattiin mitä se sisällään piti.
Siinähän saattoi olla vaikka

jäädä. Se sisälsi kilon verran

Katselija oli laskenut yhteen ykja yksi sekä saanut oikean tu-

-

jo mainittuun pieneen

masta:

si

se...
Joku meikiiläinen

mistä se tietysti jäi osittain näkyviin.
Jollakin vartioasemalla kiin-

sere-

monioita noudattaen kuin tulo

on §-

matkakin. Tärkastuksia ja luvunlaskemisia suoritettiin enti-

upseeri

seen tyyliin
täsmätä.

keskeyttaa.

Venäläinen vaiensi hänet kädenliikkeellä ja jatkoi huutamistaan. Sitten hän kiiännähti kannoillaan ja rynttisi ovelle, mistä

aina

Demarkaatiolinjalla oli palaa-

jia

vastaanottamassa pieni sua
malainen upseeriryhmä. Jokai-

sen palaavan henkilöllisyys to
dettiin vielä kerran, luovutusseremoniat pidettiin ja vasta sen
jälkeen puomi vihdoin viimein

loi vielä murhaavan katseen
suomalaisiin ja poistui paiskaten oven kiinni niin että tavarat
fiiydällä hyppivät.
Tulkki selvitti asian. Hänkin

otti kasvoilleen tiukan ilmeen.

ja kaiken tuli

aukeni.

Moni huokaisi helpotuksesta!
Kaikkia vahinkoia oi tålrå työ.!ä yoi vältiää

Se

oli nyt lopullisesti

ohi!
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Rintamien takana

ASUIN siihen aikaan lapsuudenkodissani Kymen läänissä Jaalan
pitäjässä, alueella, jossa oli runsaasti tärkeitä teollisuuslaitoksia.
Kotini, kahden huoneen mökki,

Iiitftui sotavuosina
outoaviikeä

-

oli aivan Kouvolaan,

rintamakarkueita.
Ylstniiiset asumulset,
joissa oli palkalla vain
naista ja lapsia, olivat
palfmmfut
Yaanryöhykkeessä
Tälläkerlaa desantfi
jouhri ldirud
pidetryiiiin perhettii
kauhrur vallassa parin
rruorokauden ajan.

Lahteen,
Heinolaan ja Iittiin johtavan valtatien varressa.
Meitä oli kotosalla vain kolme
henkilöä: äiti, sisareni ja minä,
koulutyttö. Isä oli kauempana
työssäja kävi kotona vain viikonloppuisin, ainoa veli oli sodassa.

Elettiin jatkosodan aikaa. Oti

@,''r;"'['''

'

Mies astui keskelle keittiön
lattiaa ja seisoi hetken hiljaa katsellen ympärilleen. Sitten hän riisui repun selästään.

Äti yritti

saada aikaan keskustelua. Ei ollut aivan outoa, että tuntematon ihminen poikkesi

Meidän mökkimme lisäksi oli
läheltä neljä muuta samanlaista
asumusta, joissa kaikissa olivat

Mies ei puhunut eikä pukahtanut.

kotona vain naiset, lapset ja vanhat miehet.

tahti ovensuupenkille, mistä katseli meitä tarkasti
- vuoroin kutakin.
Olimme juuri juoneet korviketta. Äiti otti kupin kaapista ja

Iltaisin peittelimme ikkunat
huolellisesti, jotta valo ei olisi näkynyt ulos. Ovet lukittiin nukku-

MMM

',
:

hir,r:rL ilii'lr

Jonkin ajan kuluttua hän is-

r'111

1,,,n

,,

vas-

olleet kaksi pullanpalaa hän vetäy'tyi j älleen penkille istumaan.

Mekin istuimme

ja

ihmette-

Mikä ihmeen mies oli

tämä

mykkä vieras? Eikö hän aio lähteä ollenkaan pois?

Pelko alkoi hiipiä sydämeen.
Sitten mies näytti merkein, että hän haluaisi nukkumaan.

liiti

pudisti päätään ja yritti

selittää, ettei meille voi jäädä
yöksi, kun ei ole vieraalle vuodevaatteitakaan, Mies ei ymmärtänyt tai ei ollut ymmärtävinään

-

istui vain.
Sisareni

ja minä yritimme

an-

taa äidille merkkejä, että tämä
ajaisi miehen pois. Meitä pelotti.

Äti ei kuitenkaan uskaltanut
suututtaa vierasta
- tämä oli
synkän totinen ja valtavan suuri-

että kulkijalle tarjottiin jotakin

kokoinen.

suuhunpantavaa.

Mies siirtyi pöydän ääreen ja

L,opulta

äiti laittoi

miehelle

jonkinlaisen vuoteen keittiön lat-

Pudoluk..n

W##ili

kohteliaasti

taan. Juotuaan kaksi kuppia
korviketta ja syö§ään lautasella

tarjosi vieraallekin
maalaiselä;
män vieraanvaraisuuteen kuului,

-

Eräänä iltana, kun olin juuri menossa sulkemaan ovea yöksi,

otti tarjoilun

limme.

valtatieltä taloon.

PELOTTAVA MIES

W"Ww'n '

sanaakaan.

pimeä syystalvi.

maan mennessä.

MAIRE MARTTILA

työntyi siitä minua vastaan suurrkokoinen outo mies.
Pelästyin niin, että en saanut
sanaa suustani. Peräännyin silmät soikeina sisään ja mies tuli
periissä. Kumpikaan ei sanonut

rln!

nlk

h.Xlytyk..n

mln.n llh.utll

l! p.ru.t..lll..n

.t.lnnå'',. D...nilt ollvat kultonkln

Yrllrrotlhlt! lr påä.lvåt u..ln
llyrht!mr!n

tialle. Me nukuimme kamarissa
lukkojen takana ja pelkiisimme
pelkiisimme hirveästi koko

hinkåis sitä näin siviilissä tarvitaan?
Ei vastausta.
Lauri viittasi miehen istumaan
keittiön pöydän ääreen. Mies

-

yön.

-

Eiköhän se aamulla lähde,

yritti äiti lohduttaa meitä ja kai

mutisi jotakin hiljaa käsittämät-

itseäänkin.

tömällä kielellä.

MERKILLISET
AAMUASKAREET

miehen kanssa, mutta tämä vain
pudisteli päätäåin. Sitten me jatkoimme juttua keskenämme.
Mies istui hiljaa paikoillaan.
meni tunti ja jo
Aika kului

Lauri yritti edelleen juttua

Aamulla äiti meni keittiöön keit.
tämään korviketta ja tadosi sitä
miehellekin toivossa, että tämä
lähtisi saatuaan aamupalaa. Emme uskaltaneet lähteä kouluun

Tunnelma oli

toinenkin.

ja

jättää äitiä yksin
- ties mitä
mies olisi tehnyt, jos olisimme

äärimmäisen jännittynyt, Sydän
§kytti istuessani siinä pöydän

yrittäneet poistua.

toisella puolella mykkää vieras-

Päivän valjettua mies alkoi
kaivaa reppuaan ja veti sieltä

tamme vastapäätä.

Akkiä alkoi pihalta kuulua
moottoripyörän ääntä. Portailta
kuului kolinaa ja poliisikonstaa-

esiin suuren valkoisen kangasmy-

tyn näytttien merkein, että hän
haluaisi ommella siitä jotakin.
Mashiina, mashiinat hän
toisteli ja näytti kåisilliiän kama-

-

riin päin.

- Onhan meillä masiina, ompelukone, sanoi äitija otti kopan
koneen päältä.

- Siinä onl
Mies näytti käsilläiin, että hän

tarvitsisi myös saksia ja lankaa.
Saatuaan nekin hän meni kamariin ja sulki oven.
Koko valoisan ajan mies ompeli kamarissal

Me asustelimme

parhaamme

mukaan keittiössä. Äiti laitteli
ruokaa ja me sisareni kanssa yritimme vakoilla, mitä mies oikein
touhusi. Odotimme hartaasti, että joku tuttava poikkeaisi sisään,
mutta ketään ei näkynyt maantielläkään.

Tuli ilta. Mies lopetti ompelutyönsä ja tuli jälleen penkille istu-

maan. Mitään lähdön merkkejä
hän ei osoittanut
- istui vain ja
seurasi tarkoin tekemisiämme.
Ahdistuneina ja peloissamme
kävimme illalla jälleen nukkumaan. Me §rtöt supisimme asioitamme peiton alla:

- Ainakin se saa lähdön kun
isä tulee lauantaina kotiin ...
HÄTÄ KEINON KEKSII
Aamulla naapurin Raija tuli katsomaan, miksi emme olleet koulussa.

-

Emme uskalla, selitimme

hänelle.
- Se mies voisi suuttua.
Se varmaan arvaisi, että me kertoisimme siitä muille ...

ntiennäisestä

leppoisuudestaan huolimatta

Pun.-.rm.[.n prrtlornlt lrklvll röllmlttl rlvllllkohtrlrlln. l{olll poltltlln.

Tla.ö a.vukotkalelnrn rmlntl Ertor Kuorku erkrrclreen ptrilurnlon
luhorm.n kolln.a rrunlollla
Suurcnmäen l^auri on kotonaan lomalla rintamalta, supisi
Raija oven raosta.
Yritä saada

-

sille sanal

-

Pitkin päivåiä mietin

sopivaa
tilaisuutta päästä ulos. Kun mies

meni jälleen kamariin ompelemaan livahdin ovesta
muka
pihan perällä käymään.

-

Iuoksin lumisen mäen poikki
Säynätlahden tielle ja sitä pitkin
päätielle. Laurin kotimökki oli
meiltä parin-kolmensadan metrin päiissä. Hengästyneenä juok-

Kamarissa lakkasi ompeluko-

Vaihdettiin normaalit kuulumiset. Sitten äiti tuuppasi kamarin oven auki. Puhua ei varsinaisesta asiasta uskallettu
ettei
mies arvaisi meidän hakeneen
apua.
Onkos ne nämä teidän
huoneet lämpimät näin talvella?

-

-

ja käveli kamarin

Mies oli piiloutunut oven taakse.

- Ei nyt niin järin lämpöiset,
sanoi äiti vähän vapisevalla ää-

tona.

nellä.

Menehän sinä kotiin! sanoi
Minä tulen jonkin ajan
päiistä käymään. Katsotaan, mikä mies se oikein on.

Häntä pelotti edessä oleva välienselvittely
- jos vaikka tulisi
kiisirysy tai peräti verinen ottelu ...
Me §'töt istuimme penkillä ja

-

-

Olin aina pitänyt Laurista, kirjoitellutkin hänelle rintamalle ja
saanut vastaan monta korttia.

outo tunne tuntui
aivan kutittavan selkärankaa.

Kotiin päiistyäni yritin olla
kuin ei mitään olisi tapahtunut.

vieraalle.

Kuitenkaan en voinut olla vähän
väliä vilkaisematta ikkunaan
eikö Lauria jo näkyisi ... ?
Hiljaa supisten kerroin asian
sisarelleni Toinille.
Ja tulihan se Lauri viimein,
koputti ovelle ja tervehti reippaasti ja kuuluvalla äänellä. Poika näytti niin komealta sotilasPUruSSaan.

pelkiisimme

-

-

Päivää vaan! sanoi Lauri
Mikåis mies se täällä

ompelee?

-

Täytyy tutkia tämän ukon
sitten

kurille.
Miehet tyhjensivät repun ja
tarkastivat sitten miehen. Asetta
ei löytynyt. Saappaistakaan ei
löytynyt mitään.

- Kyllä se on nyt låihdettävä
mukaanl sanoi Salonen lopulta.
- Tavarat reppuun
piiälle!

ja

vaatteet

Mies katseli meitä alta kul-

ovelle.

susta selvitin tilanteen Laurille,
joka sattui onneksi olemaan ko-

Lauri.

sitten kysellä vieraan papereita.
Tämä katseli vain nurkkiin.

tavarat, sanoi Salonen

ne hyrisemästä.

kysyi Lauri

peli Salonen §öntyi tupaan
vanha hyvä tuttavammel Hän
tervehti meitä kaikkia ja alkoi

-

main katseessaan synkkä viha.
Ei teidän tarvitse enää pelätä, sanoi Salonen lähtiessään.

-

- Ei tämä kaveri takaisin tule.
Pankaahan kuitenkin ovet hakaan illalla hämärän tultua! Niitä voi olla muitakin ympäristössä ...
Salosen tönäisy antoi miehelle
lisävauhtia. Vielä oven raosta
hän vilkuili meihin pahansuovasti. Salonen pani hänet sivuvaunuun ja ajoi matkoihinsa.

-

Miten se tuo poliisi arvasi-

kin tulla niin sopivasti Vuolen-

Vastausta ei kuulunut. Vieraamme silmäili vain sotilaspukuista Lauria arvioiden, varuillaan ja mykkänä.

koskelta saakka? ihmetteli äiti.
Minähän sille kävin soittamassa ennen tänne tuloani, sanoi

ASIA SELVÄÄ
- Vai lumipukul sanoi Lauri

lijaksi ja joutui vastaamaan tekemisistään. Meille jäi ikuinen

kohottaen ompelukoneen päällä
Miolevaa valkoista myttyä.

-

-

Lauri.
Mies todettiin vihollisen vakoi-

muisto pelon vuorokausista vieraan

armoilla.
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LEMPI MAIMONEN.SJOBERG

Kirjoittaj a, 1922
syntynyt
inkeriläinen, jäi
l94l saksalaisten
valtaamalle alueelle

ja kuljetettiin

orjatyövoimaksi

ON SOTAVUOSI 1942, lokakuun 27. päivä.
Olen kaukana kodista ja sukulaisista, jossain Itä-Preussin
rajoilla - en itsekään tarkkaan
tiedä missä. Tämä on tyG ja
keskitysleiri, jonka nimeksi joku
sanoi Pordenau tai Tordenau tai
jotakin sinnepäin.

Muutama kuukausi sitten

Saksaan. meidät siirrettiin tänne maataloustöihin. Olemme vielä yhdesT,iältä hänet sä,
Katri*erkku, Nina ja minä.
pelastettiin Satuimme kuulemma maaherSuomeen, missä ran taloon, mutta asuntonamme
on vain pieni entisen sikalan
hän asui yli kolme vahdin koppi. Kalustona on
vuotta. kaksi puusän§ä päällekkäin,
tuoli - ei pöytää eikä muuSodan päätyttyä ylsi
ta kalustoa. Katossa on pieni ikhän monien muiden kuna, jonka kautta saamme siinkeriläisten tavoin kalasta "raitista ilmaa".ja Vue
teena on haisevia olkia
peitpakeni Ruotsiin, teenä vanha harmaa hevosen
missä perusti loimi. Vähät vaateriepumme
nauloissa seinällä.
perheen ja voi roikkuvat
Katri-serkku nukkuu yläsännykyisin hyvin. gyssä ja me Ninan kanssa alhaalla.

Olen vanki, työvanki! Minun

täytyy tehdä kaikti mitä käsketään ja olla nöyrä. Pelkiiän, pelkiiän koko ajan!
Meit-ii vartioidaan tarkasti
koko päivän ajan. Iltaisin kello
19.30 romahtaa iso lukko oveen.
Aamulla tulee SS-vahti paikalle
kello 06.00, avaa oven ja huutaa:

-

Los, los!
Siis työhön vain! Saamme ha-

kea mukillisen jotakin kahvinkorvikkeen tapaista juotavaa,
päivällä saamme vähän ruokaa

eräästä kasarmista.

Sokeria,

voita tai maitoa emme ole nähneet koko aikana. Joka sunnuntaiaamu saarnme kukin yhden

limpun, jonka jaamme seitsemään noin kahden sentin paksuiseen palaseen. Yhden palan
pittiisi riittiiä päiväksi, mutta
yleensä leipä loppuu viimeistään keskiviikkona.

Lämpimänä ruokana tarjottava velli on sinertävää ja ryynit
voi laskea yksitellen. Perunaso
passa oli tänään puoli perunaa
ja ohut sipulinhiutale. Meillä on
aina hirveä nälkåi paino alenee, voimat vähenevät ja aina

-

palelee.

TLlin juuri koppiimme tycistä
kauheat märät, likaiset ja kuluneet vaatteet ylläni. On minulla
nyt pieni ylellisyysesinekin: säkkihame. Se on aivan kuiva. Vii-

me viikolla onnistuin

varasta-

vai

onko sairas - aina on lähdettävä. Usein joudumme myös kaivamaan hautoja kuolleille vangeille.

Kaki

kertaa olen

saanut

raippoja kumipatukalla, kun en
jakanut pysyä toisten mukana
nostettaessa sokerijuurikkaita
maasta. Voi kun se teki kipeää!

Katri-serkkuni

auttoi

sitten

läyttämään normin.
Tänään on kulunut wosi siitä
kun meidät evakuoitiin pois rintaman jaloista. En ikinä unohda
sitä päivää - täytin silloin 19
vuotta. Olen kokonaan kadottanut yhteyden perheeseeni, en

tiedä mitään äidistä enkä Vo
vasta.

Meidät erotettiin jossakin

Eestin rajalla.

Me rukoilemme tiiällä joka
ja ilta, että sota loppuisi

aamu

ja saisimme vielä tavata omai-

semme. Katri-serkku huomasi
ottaa mukaan virsikirjan ja rukouskirjan.
Tämä päiväkirja on sekin jonkinlainen tukeni siihen voin

-

purkaa ajatukiani, siitä

saan

lohdutusta. Olen kantanut sitä

piilossa puseroni

alla

kotoa

saakka. Kirjoittaminen on vaikeaa, kun ei ole minkiiänlaista
valoa, ei edes pienintä §nttilän-

ihanasti!

pätkää.

Tälvi on tulossa ja jalkineina
minulla on vain puukengät il-

pettaa.

man sukkia.
Täällä on vankeja tuhansia ja

jossakin kaukana!

taas tuhansia. Joka päivä kuolee

392

rijuurikaspellolla. Koskaan ei

§sytä, kykeneekö työhön

maan eräiistä talosta kaki säkkiä ja laitoin niistä hameet itselleni ja Ninalle - ne lämmittävät

satoja nälkään. Usein vankeja
ly<idään kovasti. Eri kansallisuuksia ja kieliä on tällä leirillä
Suomon krmarall!

kalaiset vangit ovat olleet meille
hyviä. Heidän elämänsä on paljon parempaa, kun he ovat punaisen ristin valvonnassa.
Nykyisin teemme työtä soke-

kahdeksan tai yhdeksän. Rans-

Nytkin on pimeä ja tiiytyy

lo

Hyvää yötä, rakas äiti siellä
Jospa tarkenisin nukkua ja
näkisin hyvää unta

-

riittävästä

ruoasta, lämprtiisistii vaatteista

ja

omasta rakkaasta äidistä-

sevat kirjan hyvät kuvat ja
havainnolliset piirrokset.

Tällainen se oli, kesän
1944 ja koko sodan ratkaisutaistelu, joka pelasti kansakunnan vapauden. Lauri
Jäntti, intensiivinen sotahistoriamme tutkija ja paino-

kirjailijan entisistä, jo vuosikymmeniä sitten loppuunmyydyistä julkaisuista, mutta pääosin uutta, vuosien
varrella koottuun aineistoon
perustuvaa telatiä.
Kirjoittaja ilmoittaa pyrkivänsä antamaan lukijalle
kokonaiskuvan kesän 1944
ratkaisutaisteluista Karjalan
kannaksella - asiaa tuntemattomien myös "Kannaksen halkijuoksuksi" nimittämästä viiden viikon verisestä
suurhyökkäyksen torjunnasta. Tässä hän on onnistunut:

Jäntti palauttaa

mieleen

E.

sekä Viipurin

katastrofi.

Täisteluvaiheen merkityksestä kirjailija vetää selvät
johtopäätökset: tie oli raskas
ja vaikea, mutta muuta
mahdollisuutta ei ollut.

Erityismaininnan ansait-

juttu!

ja

ffi

ria missään tapauksessa saa-

Joka

tapauksessa kova
J.

maisteri Pekka Sil-

saa hyvän kuvan tukikohdan

merkityksestä, rakenteesta,
linnoittamisesta, aseistukesta, joukoista ja huollosta se-
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joisnavalle, Otava, Keuruu
1984, 128 sivua, valokuvia.

Apu-lehden toimittaja kertoo kuuden sisukkaan mie-

hen hurjasta hiihtoretkestä

osoitteella Hangon museo,
Bulevardi 15, 10900 Hanko,
tai puhelimella 9l I 83131-

relleja, joista osa värillisiä.
Tekijä, helsinkiläinen arkkitehti, palveli nuorena yliop-

196 (rouva Wall). Sen hinta
on 71,60 mk.

tausaliupseerina, osan ajasta

Grönlannista pohjoisnavalle.

Hiihto jäälakeuden

kenttätykistössä

ajoittain 50o pakkasessa vei

aikaa kaksi ja puoli kuukautta. Mukana kuljetettiin

ahkioissa koko huolto, yövyttiin teltoissa, ylitettiin railo-

ja

pääosan

tutustumaan alueeseen harvinaisen perusteellisesti etu-

HURJAA JUTTUA

ja, seilattiin jäälautoilla ja
kamppailtiin ahtojaiden

Ted Allbeury: Maksoi mitä

kanssa. Ulkoisena vihollise-

1985, 312 sivua.

armottoman rasituken ai-

Kirjoittaja, entinen tiedustelupalvelun virkamies, on

na olivat jääkarhut, sisäisenä

pilaana ltä-Karjalassa mit-

ylijohdon kartoitusyksiköissä. Tehtävissään hän pääsi

halki

maksoi, Otava,

Keuruu

linjoilta kaukaisiin

selustan

salokyliin saakka. Nuorukaisella oli avoin silmä ja mieli
suhteessa paikalliseen väestöön, niin karjalaiseen kuin
venäläiseen, mutta voimak-

kaimmin häneen vaikutti

heuttama väsymys.
Kuvaus sisupussien taistelusta luonnonvoimia vastaan
on todella mielenkiintoinen.
Lisäksi se sisältää monia
neuvoja ja vihjeita raskaan
sarjan retkeilijöille, muun
muassa täydellisen varuste-

keittanyt kokoon tosi hurjan
tarinan: CIA:n piirissä toimii

seudun mahtava ja erikoislaatuinen luonto sekä kylien

hämäräperäinen "erikoisryhmä", joka amerikkalaisten rikollisten toimekian-

kiehtova arkkitehtuuri.

luettelon.

Pekka Silvast Hankoniemi
22.3.1940-2.12.t941
Neuvostoliiton merisotilaal-

panna mafian tiukoille. Sen
jälkeen menetelmää käytetään salaisen palvelun piirissä USA:ssa ja Englannissa
yleisesti poliittisiin murhiin.
Menetelmänä on viattomien
ihmisten hypnotisointi toimimaan murhaajien tahdottomina välikappaleina. He eivät edes tiedä tulleensa hypnotisoiduiksi eivätkä muista
mitään tekemisistään.

Thmmisaari 1985, 135 sivua, valokuvia ja piirroksia.
Nykyisen Suomen alueella
ei juuri ole nähtävissä Neu-

lisen pohjan laita? Täitaa olla aika hatara? Tähän asti
on kerrottu, ettei ketään voida hypnotisoida asianomaisen siitä tietämättä eikä uh-

S.

ja

lin suunnalla ja Vuosalmella

väksyisi.

vast koonnut asiasta kirjan,
joka nojautuu kauttaaltaan
erittäin asiantunteviin sotilaallisiin lähteisiin. Lukija

operaatioiden puitteet ja lopuksi niiden luonteen omin

Panssaridivisioonan sotatoimet Etelä-Kannaksella, Tä-

Hangon museo ovat asian oi-

valtaen tallentaneet oleellisimman tiedon välirauhan
aikaisesta Hangon tukikohdasta

taisteluvaiheen sotilaspoliittisen taustan, kuvaa sitten

muiden mukana olleiden
elävien muistikuvien perusteella. Erityisesti ovat esillä

kopuolella. Sotamuseo ja

hypnoosissakaan tekemään tekoa, jota hänen moraalinsa ei valvetilassa hy-

pistesuuntien rintamasoturi,

JATKOSODAN
RATKAISU
VALOKEILASSA

on eräin paikoin tiivistelmää

da

on tehnyt tähän asti parhaan

kirjansa.

Lauri Jäntti: Sota Kannaksella 1944 ja Viipurin viimeinen päivä, Valkeasaaren
teräsmyrskystä Vuosalmen
tappajaisiin, WSOY, Juva
1985, 297 sivua, 80 valokuvaa ja 3l karttapiirrosta.
Kirjoittaja, ansioitunut tykkimies ja reservin majuri, on
aikaisemmin käsitellyt jatkosodan taisteluja neljässä kirjassaan. Nyt ilmestynyt teos

vostoliiton joukkojen linnoituslaitteita Hankoniemen ja
sitä ympäröivän saariston ul-

HANGON MOTIN
ANAI]OMIAA

linen tukikohta, Hangon
museon julkaisusarjt 1,

nosta järjestää muun muas-

Kirjan runkona on nuorukaisen päiväkirja omaisille
lähetettyine kirjeineen. Si-

sa Kennedyn veljesten mur-

sällön pääosan muodostavat

nämä kun yrittivät

kuitenkin tekstiin liittyvat
taiteilijan kädestä lähteneet
luonnokset, piirrokset ja akvarellit, joista useat ovat
herkkyydessään todellisia
helmiä. Ainakin mukana olleen ne vievät jälleen ItäKarjalan kiehtoviin maise-

hat

-

Miten lienee jutun tieteel-

miin - niissä elävät maakunnan ihmiset, starikat ja sievät tytöt, harmaat kylät jokien ja järvien partailla, runolliset t§asounat, koskemattomat erämaat ikihonkineen.
Nuorukainen on kuvan-

nut Itä-Karjalaa

osuvasti.

Kirja on hienoa nostalgiaa
mukana olleille ja runollista
kerrontaa

muille.

E.
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Ttiplnän teweiset

O

Töpinän terv
N.urorto'Karjala

-lehti

kertoo Neuvostoliiton ilmavoimien edesmenneestä ko
mentajasta Pavel Kutahovista, joka ansaitsi kannukensa

hävittäjärykmentin komen-

Lur.i

tajana Karjalassa. Hän kunnostautui erityisesti Karhumäen ja Segezhan "vapauttamiseen" liittyvissa sotatoi
missa ampuen henkilökohtaisesti alas yhdeksän viholliskonetta. Hänen muistissan

Saarinen Turusta

tiedustelee, muuttaako lehtemme toimitus sille lähetet-

säilyi myös

tyjen kirjoitusten

mä ilmataistelu, jossa torjut-

asiasisäl-

tiin

Muurmannin rataa
pommittamaan pyrkivien

töä.

Ei muuta. Kirjoituksia on
joskus stilisoitava ja lyhenneltävä, mutta asiasisältöön

Havittajaryk-

mentti l9,,n 26.5.1942 käyvK

I\ymen Jääkäripataljoo.
nan ja killan isännöimän

ra. Ammuimme alas viisi viholliskonetta, muut perään-

joukko-osastojen, nimien

lahjoitti korsun haminalaisilJe kiitokseksi avusta ja vihki
Jääkärimuseon tiloissa Ha-n sen museokäyttöön. - Hieno
minassa on avattu Ukkokorhomma!
su, joka rakennettiin Rauni
Mollbergin Tirntemattoman
a
sotilaan filmausta varten ja

tms. suhteen. Juttujen yksityiskohdista vastaavat kir-

toimi majuri Sarastien komentokorsuna. Mollberg

deksän Neuvostoliiton san-

puututaan vain siinä tapauk-

että kirjoittajalle on
sattunut selvä lipsahdus wosessa,

silukujen,

päivämäärien,

joittajat. Toimituksella

ei
mah-

luonnollisestikaan ole
dollisuukia niiden tarkistamiseen

ja korjailuun. Näin-

ollen kirjoittajien näkemykset ovat henkilökohtaisia ja
muistivirheitäkin tietenkin
sattuu.

a
Jan Wallenius,
nen historian

helsinkiläi-

harrastaja,
osoite Huhtatie 23 B, 00700

Helsinki, haluaisi

tietoja

Adolf Hitler -videokasetista.
Mistä sen voisi ostaa? Janin
puhelinnumero on (90-)
357 3t2_

o

il
I

KrU

tietää, että Joutsenon Tyrmisen§lässä lähellä
Pihlajakaaren kulmaa on
muistomerkki, joka kertoo
kahdelle lentäjälle 50 wotta
sitten sattunecsta onnettomuudesta? Pojat syöksyivät

maahan

sokkolentoharjoi-

tukessa iltapimeällä.

Liiru Koskela, osoite 62500
Evijärvi, puhelin 9675l

152, pyytää apuajatkoso-

dan äikana Petsamossa toimineilta suomalaisilta (a
sakalaisilta).
Lehtemme viime vuoden
syyskuun numerossa kertoi
T[omas Tänhua venäläisten
partisaanien hyökkäyksestä
Petsamon Pitkäjärven kylään 18.8.1943. Tässä hyökkäyksessä venäläiset tappoivat muun muassa Liisa Koskelan äidin Sirkka Viena Ju-

hontytär Viskarin, mummi
haavoittui. Ukki, sisko ja
kymmenkuukautinen Liisa
jäivät henkiin. Liisa annettiin kasvatiksi vieraille, sisko
jäi ukille ja mummolle. Hä-

net Liisa tapasi

vasta

15.9.1978, minkä jälkeen sisarukset ovat pitäneet yhtä.
Liisa Koskela haluaisi
kaikki tiedot sakalaisosastosta, joka venäläisten tullessa väistyi kylästä Pitkäjärven
saareen. Erityisesti häntä

kiinnostaisi Robert Rohr
-nimisen saksalaisen soturin
kohtalo.

koneiden hyökkäys: "Täistelusta tuli lyhyt, mutta anka-

tyivät pudotellen

pommeja

minne sattuu."
Rykmentissä oli peräti yh-

karia.
Eräästä toisesta ilmataistelusta lehti kertoo: "Ilmaan
nousi itse rykmentin komen-

taja. Kutahovin johtamat
kahdekan hävittäjäkonetta
taistelivat 18 viholliskonetta
vastaan. Pavel Kutahov laskeutui alas suojaten rynnäkkökoneitamme. Siinä taistelussa nuoret lentäjät saivat

ihmetellä komentajansa
mestaruutta. Kutahov käänsi neljän Messerschmittin
huomion itseensä,

sitten

väistyi salamannopeasti niiden tieltä, hyökkäsi itse ja
havitti kaksi konetta."

rTl

o

I aito Kauppinen, osoite

43390 Lokakylä, puhelin
944-56 129, haluaisi yhteytsotilaisiin, jotka olivat
2.11j940 Kuusamosta Ouluun lomalaisia kuljettavassa

tä

armeijan

kuorma-autossa.

Heti Kuusamosta lähdettyä
auto ajoi tieltä pyörähtäen
alaspäin, jolloin kaksi pojista

Kuka muistaa? Onko jollakin vielä tuttavia Petsa-

oli pitkään tajuttomana. Tietoa tarvittaisiin vammautu-

mon sakalaisten joukossa?

misen todistamiseen.

Töplnän tervelset O Töpinän tervelset O Ttiplnän tervelset O
Sota-arkistosta kerrotaan, Toimitus on saanut Somerettä monia tärkeitä sotahis- niemeltä seuraavan kirjeen:
toriamme tutkimustyön lähteitä on yhä kateissa. Osa on

kai jäänyt ykityisille sotureille "muistoesineinä", osa
hävinnyt rauhanteon ja ko
tiuttamisen kiireissä. Sota-

Pdätoimittaja

E. Erösaai
Ifunsa taisteli

tieteen laitos pyytää hartaas-

ti ja kauniisti, että yksityis-

Minulle on lalrcrcuy kopio
lehtenru twtnrosta 17.6.85
palstasta nimeln Töpinön

ten hallussa olevat dokumentit - sotapäiväkirjat ja niiden

on

jäljennökset, taistelukertomukset, muistelmat, valokuvat yms - toimitettaisiin sinne mihin ne kuuluvat eli So.
ta-arkistoon, osoite Siltawo,
renranta 16, 00170 Helsinki.
Siellä ne pysyvät tallessa tutkijoita varten ja lahjoittajakin voi tarvittaessa kayda

niitä tutkimassa.
Eiköhän panna toimeksi!

tr

t entei

set. Ky seise I ld palstal I a

ilmaku

" Kaikeruäköisten hi lkkapiefilaiden ja muiden l«aariutrioiden kirjalliset tuotteet wi nimittäin tiwuttaa

vaikkapa roskakuiluun tai

vessan4fitöön, mutta jne".
Ttlmä esitys on nimetttlmalla plstalla, joten se sr'ls
lienee lehden virallinen kntta.

Oletan ettd Te, eversti

Ertlsaari, lehden fiätoimittajaru tiedafie mitd lehteen

pairctaan
Olen pittlnyt lfunsa taisteli

- lehtea kunnialliseru julkaisuna Olen näköjäail ollut
vtlärässä Hilkka Pietlan

u

Idu *bunora

on tuttu tyttö
kaikille Petroskoin kävijöille
turisteille: hän palvelee makuuvaunun junailijana Lrningradin-Petroskoin ma-

kuuvaunuissa.

Viim"intin

on saatu näyttävä muistomerkki Suomen
naisille, tällä kertaa suurimmalle naisten maanpuolustusjärjestölle! Lotta Svärd

Neuvosto-

-järjestön muistomerkki pal-

Karjala -lehti kertoo hänen

jastettiin nimittain syyskuussa Lappeenrannassa. Nina

-

työkirjassa on
muun muassa 16 kiitoslauansioistaan

Sailon näköispatsas esittää

suntoa.

tomeraa lottaa lähdössä rin-

Hyvinhän se kaunista Inkerin murretta puhuva Ida
tarjoili siellä teetä iltapuh-

tamakomennukselle. Mannerheim-ristin ritarien puo-

teella

-

terveisiä vain!

o

Puuro Kalliojärvi, JR 44:n
veteraani, jonka artikkelin

julkaisimme lehtemme elo
kuun numerossa, on kuulem-

ma kutsuttu viimeiseen iltahuutoon tämän vuoden huh-

tikuussa. Toimitus kiittää
tiedoista.

lesta piti paljastuspuheen
jalkaväenkenraali Adolf
Ehrnrooth. Patsaan kustannuksista on vastannut raumalainen talousneuvos Pauli
Tälvio.

Toinenkin muistomerkki

Suomen naiselle sodan ja
rauhan työssä on tekeillä puuhamiehenä on kuulemma helsinkiläinen
neuvos Ensio H

taksen nimi
ihmisyyden
puolustus. Minä olen Eiijoittanut tuisten asioista Onla
minun ymmönettfuö, ettd
I(ansa taisteli -lehti taistelee
nirrcnomaan sekå ruisia eud
ihmisyyttd vaitaatt

Ymmönbtette, ettd kyon solvaus, jota ei wi
ohittaa olkapöiden lahautuksella
I*hdella u mahdollisuus
seessö

esiiltlö julkircn anteelcsipyyntö morraskuun rufine-

rossaan Mikäli sellaista ei
ibtuannu, ryhdynnru j atk*
toin@npiteisiin

Kmniaittavasti Teidiln
I(aari Utio
FK, kirjailija
31470 Sotrcmiemi
Onhan kovaa tekstiä! Toimitus tietenkin valittaa pakise-

misellaan

aiheuttamaansa

mielipahaa.

tl

