köisenä. Välitin suullisen käskyn:
- Ryssä on Viitosessa ja pitäisi ajaa pois.
- Sano Kempille, että minun mieheni eivät
lähde mihinkään! sanoi
Pol6n.

- Herra majuri! vastasin. - Minä vain välitån rykrnentinkomentajan käskyn.

Pol6n löi nyrkkiä
ja kariaisi:

pöytään

- Eikö puhe kuulu?!
Painu ulos!
Istuin nurkkaan enkä aikonutkaan lähteä.

TUOKTO

TAIPALEEN.
JOELLA
PUHELINTAPSIT

Pol6n vilkaisi mi-

ja

oliyat taas kerran pät-

nuun

kinä.

suullisen käskyn III
Pataljoonan komentajalle majufi Eiru hlörtile.
Pol6n istui Piilopirtin korsussa kahvimuki

rauhallisemmin:
Minun mieheni
ovat tapelleet yhteen
menoon monta vuor(F
kautta nukkumatta
ja melkein syömättii.
Ne on juuri tulleet vastahyökkäyksestä eivätkä jaksa lähteä nyt mihinkään. Miesten on
saatava huoltoa ja le-

kädessä väsyneen nä-

poa.

Jouduin rykmentin-

komentajan

eversti-

luutnantti Armas lkmpiz tähettinä viemään

sanoi vähän

Eräs luutnanffi nousi
laverilta ja sanoi:
- Jos minä kävisin
jututtamassa miehiä. . .
- Jos sinä nyt kålsket
minun miehiäni, minä
ammun sinut omin käsin! sanoi Pok6n.
- En minä aiokaan
käskeä, sanoi luutnantti ja meni ulos.
Minä istuin ja odotin.
Luutnantti palasi
noin kymmenen minuutin kuluttua ja sanoi:
- Kerroin pojille, että ryssä on taas Viitosessa. Ne sanoi, että
koska se on meidän
vuoro, se on mentävä
aiamaan sieltä pois. Ei

me tarvita siihen mitiiiin käskyjä.
Poldnille tuli vedet
silmiin. Hän nieleskeli
hetken ja sanoi siffen
minulle:
- Sano sinä Kempille, että Viitonen vallataan pian takaisin. Ja
sano vielä, että minulla
on paremmat miehet
kuin mitä minä ansaitsisin. . .

Viitonen vallattiin

takaisin eikä Poldnin
miehille sillä kertaa

tullut tappioita. Kaatuneita jäi paikalle kasa-

päin.

tr

Arvi Thmminen

pÄrvÄÄ vAAN,
AAROT

Kenraalimajuri Aoo
Paj wi pistäytyi talvella
1942 usein rekipelillä
etulinjassa. Kerran tuli
metsätiellä vastaan pitkä jono lomalaisia.
398

Jaikosoda$a Eino Po!ön yloni evoBtikri
ja rai Mannerheim-rirtin

IGnraali istui

reen

perällä turkeissaan ja

tervehti

ensimmäisen

vastaantulijan kohdalle

ehdittyään

tapansa
mukaan kaikuvalla äänellään:
- Hyvää päivää, po-

jat!

Kärkimies vastasi
myös hyvin kuuluvasti:
- Hyvää päivää, herra kenraali!
Näin hän samalla
varoitti takana tulijoita, joiden ulkoasu ei joka kohdassa vastannut
Pajarin vaatiman sotilaallisuuden vaatimuksia. Pojat kohentelivatkin parhaansa mukaan
karvahattujaan ja napittivat mantteleitaan.
Kaikki marssivat sitten
ryhdikkäästi kenraalin
ohi kapealla metsätiellä tuijottaen tiukasti

kenraalia silmiin Yetäessään kättä päähineeseen niin ravakasti
kuin vain ikinä osasivat.

Joku

nuoremmista

innostui kuitenkin pi-

lantekoon. Tiedettiin

Pajarin lähes täydellinen kuurous ja muuan
poika kajauttikin vastaukseksi:
- Päivää, Pajari!
Seuraava innostui
tietysti samaan leikkiin
ja tervehti tiukka ilme
naamallaan:
- Päivää vaan, Aaro!
- Hyvä, pojat! sanoi
kenraali. - Oikein hyval

Ja ajaa körötteli

eteenpäin.

Lomalaisilla oli vielä

tavallistakin hauskenpaa.

R. L.. Nummela

16. 12. 1985
29. VUOSTKERTA
JULKAISUA:
Soiamuistoyhdlstys ry

Puheniohtaja L. Haryila, ev evp
N. Riuitala, sv evp, E. Pakkala, komdri evp
S. Alapuro, €vl evp, E. Eråsaari, ev €vp

PÄÄTotMtTfAJA: E. Eråsari, ev evp
TOIMITUS
Töötönkatu 35 B, m260 Het§nki 26,
puh. 44 62 42 kelkr 10-14.

YLEISSIHTEERI JA
TALOUOENHOITAJA
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TÄS$i,I NUMEROSSA
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4@ PAKOONHYRSYLÄSTÄ
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LAVAJARVELLA
JOULUKU.USSA 1939

409 KARHUMAEN
LIEPEILLA

412 HUOLETTOMUUS
MERK]TSI KUOLEMAA

416 ENSMMÄNEN
JOULU SWÄRILLÄ

418 ISKIMME UHTUAN
LUUSALMELLE

+zg

usrÄ

talvisäässä.

Joulu on muistden
juhla - taas kaikki kauniit muistot mun tulee
mielehen. Kun yli 40
vuotta sitten vietimme
jouluja rintaman kor-

ohjelman mukaisesti
jouluaattona kodin lämmössä ja jouluaamuna,
usein kirkkotiellä. Ne
muistot olivat täynnä
joulun säteilyä ja icirkkautta,
antoivat
meille voimaa ja tule-

ne

vaisuuden uskoa ras-

o

4(r

henkäys

silloin sujui perinteisen

YTX)OESSA 1 I i.UTEROA

F
iluihir
tiluir

käy lämmin

suissa

ILMOITUSMYYNTI:
Höylååmötie I 00380 H:ki
Puholinvaihde (90-) 1201

ilmn

kuusin §nttilöin. Luo
köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana -

ja teltoissa muistelimme lapsuutemme
jouluja - miten kaikki

Fostilokqo 35, 01771 Vantaa
Puh. (90, 120 670
Fbstislinotili 725$ 1

IS hikr

Elämme jälleen jouluaikaa. Pian syttyvät valot
tuhannet jo tiinne Pohjolaan. Me käymme
joulun viettohon taas

JoHTUT

SALLAN KATASTROFI
1941

426 KON MENI JOULUKSI

kailla sotapoluilla: Kannattaa puolustaa sitä,
mikä meille on pyhää ja
kallista.

Kun nyt

vietämme
joulua,
morauhan ajan
net veteraanit muistelevat sotajouluja. Silloin
oli ehkä rintamalla rauhallinen tilanne, kotiseudulta tuli paketteja
ja kirjei&i, tuli rakkaiden käsien laittamia
joululahjoja. Pieni joulukuusikin oli korsussa.
Kaikki oli niin hyvin
kuin vain niissä oloissa
voi olla.
Mutta monella rintamalohkolla oli ankaria
taistelujakin juuri jouluyönä tai -aamuna
tuli ankara tykistökeskitys, alkoi yllätyshyökkiiys ja taistelua kesti
koko joulunpyhien ajan.
Moni aseveli jäi kentäl-

-

le.

Erilaisia

olemme

jouluja

viettäneet,
mutta joulun ilosanoma
on aina pysynyt samana: Alkää pe§ätkö! Minä ilmoitan teille suuren
ilon! Teille on syntynyt

Vapahtaja. Ja enkelten
jouluvirteen yhdymme
joka joulu:

"Kunnia lumalalle
ja maassa

karkeudessa,

rauha ihmisten kesken,

joita kahtqan Hiltellö
on hyvö tahto."
Maailmassa vallitseo
usein myös paha tahto
ihmisten
kansojen
kesken, terrorismi, viha
ja väkivalta. Mutta missä annetaan kunnia Ju-

ja

malalle, missä joulun
Vapahtaja otetaan vastaan, siellä elämä muut-

tuu. Sekasorron tilalle
tulee rauha, rakkaus,
luottamus ja hyvä tahto. Niin hyvä, lämmin,
hellä on mieli jokaisen.

Tätä hyvän mielen ja

rauhan joulua toivottelemme toisillemme me
vanhat veteiaanitkin.
Wiljo Lindbohm
Jatkosodan I/JR 4:n
pastori

Kuolemaiärven Hq*ala palaa

Kannaksen

kauniiden kylien
polttaminen ei ollut
helppo tehtävä,
vaikka sen
välttämättömyys

Rajalta tuodaan Backmanin
komppanian kaatuneita ja haavoittuneita. Sää on sumuinen, ilmassa tuntuu tulipalojen savun
tuoksu.
Edestä tulee ylikenantti, joka
kertoo panneensa oman talonsa

hyvin

ymmärrettiinkin.
Miesten mieliin
pureutui katkera
viha hyökkääjää

tuleen.

Nyt

hän jatkaa jouk-

kueineen tuhotöitä.

Joulukuun

5. päivänä

kello

22.30 Backmanin miehet ohittavat Kaukjärven §län toista tie-

kohtaan.

tä pitkin.

Nuo yöt eivät

On meidän woromme.
Polttopullot ja muut välineet
jaetaan miehille. Autot ja hevo

koskaan unohdu.

set ovat valmiina, räjähdyspa-

lO.PIONEERIKOMPPANIA

- Lammin poikia - majaili
Kaukjärven §liissä. Päällikkö
nämme toimi luutnantti Tapani
Suhonen

Olimme panostaneet ja miinoittaneet kaikki sillat ja rum-

mut meille kiisketyllä

alueella.

Sitten vain odotettiin.
Ja sota syttyi.

Päällikkö käski

puheilleen

joukkueiden johtajat vänrikki
Nybergin ja Sovein veljeket:
- Kaukjärven §lä poltetaan

maan tasalle. Yht?iän rakennusta ei saa jäädä pyst)ryn. Sillat ja

rummut räjäytetään, tienviitat
tuodaan pois. Puhelin-, sähkö ja

kilometripylväät riijä1tetään
poikki.
Komppaniassa alkoi sähinä.
Meidät on alistettu U-Ryhmälle, jolla on viivytystehtävä.

KANNAS PALAA
Joukkueet läksivät tehläviinsä.
Minun paikkani oli I Joukkueen

Kaakon kulma alkoi jo punertaa. Metsän takaa nä§i tulipalojen loimu.

Lentokoneet ampuvat ja
pommittavat, lentolehtisiä putoaa. Ne kuvaavat Mannerheimiä kahlaamassa verivirroissa
ja ajamassa suomalaisia sotaan
solmuruoskalla. Ne eivät vakuuta ketään - pikemminkin tuo
pyöveli kuvaa verislä Stalinia.

Nähdään ilmataistelukin

mukana.

Meidän oli odotettava, kunnes kapteeni Backmanin

komy

pania tulisi ohitsemme. Sitten
oli meidän woromme toimia.

-

suomalainen hävitt?ijä ajaa takaa neljää venäläistä pommittajaa. Joku pommari putoaa lähelle Kuolemajärven §låä.

nokset, nallit

ja

sytytysvälineet

jaetaan.

Ensimmäinen kohde on iso
asuinrakennus. Koti on kaunis,

tyylikkiiästi sisustettu - tyylihuonekalut, suuri kirjasto, arvokkaita tauluja. Silä on vaikea
sytyttää - sisu kiehuu. Kun saisi
naapurin vielä maksamaan kai
ken tämän §mmenkertaises-

ti...

Luutnantti Suhonen ottaa
puukon, viilt?iä auki sohvan ja
tuolien kankaat, pudottaa seiniltä ryljyt ja taulut samaan rG
vioon. Kiskaisen irti seinäpuheli-

fri luNoHDU
K. G. HULTAMO
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men

ja radion kainalooni. Vien

-

ne kuormastoon

niitii voidaan

vielä tarvita.
Ikkunat lyödään sisiiän. Sit-

ten vain polttopullo uunin §lkeen - ja selvä on. Huone on
hetkessä liekkien vallassa.

Hetken kuluttua liekit lytivat
kymmenien metrien korkeuteen. Kuumuus rikkoo yläker-

ran ikkunat paukahdellen, savu
pimentää maiseman.

KAIKKI ON
TUHOTTAVAI
Sytytiimme muutkin samalla
tontilla olevat rakennukset. Sitten ovat worossil muut kohteet.

Rummun

panoskammion

luukut avataan, nallit kiinnite-

ja

tään valmiisiin panolsiin

Ta.k$iiiö pun h.ltkulnon t!iv..

sy-

tytyslanka raapaistaan

palamaan. Suojaudutaan parinlsymmenen metrin piiiihän.

Riijähdys! Kiviä

ja

lrbnålåirt porutlvat myii{rmmin
tulonidrlop.lkrn Kuolomaiårvon
lruniokarlion torniln

lankun-

pätkiä lentiiii ilmaan, rumpu on
hävinnyt, sen paikalla on vain
musta kuoppa.
Puhelin- ja sähköpylväisiin on

kiinnitetty 200 gramman

pa-

nokset, jotka sytyteEiZin. ryL

Oman komppanian poruk-

vZiät kaatuvat hyvåissä järjestyksessä. Tienviitat viediiiin pois.

I(aik*i

kaa, toisista joukkueista.

kr§ärven leirialueella sytyfiimme pitkiin kasarmityyppi-

-

talot, navetat,
kanalat, ladot, saunat. Eläimiä
palaa

sen parakin. Sitten palaamme

jåiä jossakin liekkeihin. Vallitsee

Kaukjärven kylän pohjoispiiä-

maailmanlopun tunnelma.
Jossakin tulipalojen roihujen

hän.

takana kyyhötEiii Hirviö, joka
saa tämän kaiken aikaan. . .
- Tirlee se vielä woro niillekin, sanoo joku itkuisella iiänel-

kirkko

lä, hammasta purren.
nan murhamiehet. .

-

sitii

mukaa

tonut ryssän ratiossa ettii joka
paikassa on miinoja, kertoo

-

Jokainen tarkastetaan vielä räjäytyksen jälkeen - ettei vain
mitiiiin jäisi hyödyttimiiän vihattua puna-armeijaa.
Tie ja sen ympäristö miinoitetaan panssarimiinoilla, joiden
väliin kiitketiiiin jalkaväkimiino
ja. Työ käy tottuneesti ja no
peasti - siinä menettää moni
ryöstöretkeläinen koipensa . . .
- Se on Tiltu kuulemma ker-

Ei ole vielä, mutta

taan panna
si

-

-

vat
koete-

ettei turhia puhui-

saatanan akka!

Kaikki on tulimerenä. Raken-

nukset paukahtelevat romahdellessaan pakkassiiiissii.

- Kun näkisi vielä tuon Leningradin kerran samanlaisena
roihuna! mutisee joku.
Saattoipa poika nähdiikin parisen vuotta myöhemmin.

SEKASORTOA
Kohdalleni sattuu entinen tsaa-

Työppölän §lå Kuolemaiårvollå
-l.kk!.
oLmltt!
Kuva:

Kaiprcn

rin

Vanha rakennus syttyy hetkessä

jo ja yläkerran ikkunat pamahta-

ku.

kuin ehdimme niiden yli.

Sillat hajoavat olemattomiin.

ovat

venäläinen

Osuuskauppa. Sen

kahvilassa olemme joskus YH:n

.

Vämikki Nyberg joukkuei.

ja

aikana istuskelleet.

Saata-

ne€n räjäyttelee siltda. Ne len-

nätetään ilmaan

Vuorossa

aikainen kaksikerroksinen

tiiysihoitola. Viillän puukolla tapetit alas ja tuikkaan ne tuleen.

ulc. Liekit

kohoavat kor-

keuksiin.

Mitiiiin ette saa ilmaiseksi!
Pakkanen tei&it tappakoon!
Jostakin tielle ilmestyy lehmiä. Ne eivät epäröi hetkeäkään, vaan liihtevät miiärätietoi
sesti taivaltamaan pohjoiseen.
Tietiivätkö lehmätkin, mistii
vaara Karjalassa uhkaa. . . ?
Laurilan kauppa on melkein
tyhjä. Otamme hyllyistii jotakin

tarpeellista, sitten vain poltto
pullo sisiiän. Sama toistuu talo
talolta.

Lopulta tullaan krkjärven ja
Kuolemajärven teiden risteykseen. Savun läpi tielle ilmestyy
nokisia miehiä

-

mitii väkeii?

Kaikki palaa jo.
Akkiä kuuluu kovaa ulinaa ja
sarja räjähdylsiä.
Joko ryssä ehti paikalle?
Seuraa voimakas räjähdys.

Asia selviiiä pian: kaupan ullakolla ollut pieni räjähdysaine-

ja patruunavarasto palaa.

Jiiämme hetkeksi katsomaan
valtavaa näytelmä. Koko §lä
palaa korkein roihuin, on valoisaa ja lämmintä. Karmea tunnelma.

Jatkamme marssien matkaa

kohti Summaa. Taakse jiiä punahehkuinen taivas, varjot heijastuvat lumeen.
Summassa pojat kaivavat
teroita.

-

po

Me olemme viimeiset! il-

moitan tien vieressä olevalle ali-

kenantille.

On Suomen itsenäisyyspiiivä
1939.

tr
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Pakoon Hyrcylä$ä
MARRASKUUN

viimeisenä

päivänä 1939 varhain aamulla
venäläisten sotilasyksiköiden ylitettyä rajan sulkien tien Hautavaaran lcsin pohjoispuolella jåii

koko Hyrsyliin mutka asukkaineen mottiin. Muutamaa tuntia
myöhemmin venäliiisten hyG
kiitty,i Hyrsylåin §län lähtivät

useimmat §låin asukkaat pako
salle.

Pakopaikkana oli viiden kilo
metrin piiiissii pohjoiseen oleva
Lisman saha. T?imii oli kuin pieni §läyhteiskunta työliiisten ja
henkilökunnan asuntorakennuksineen. Nyt ne olivat tyhjilliiän

mutta asuttavassa

kunnossa.

Uuneihin tehtiin tulet. Huoneita

lämmitettiin.

YnrerÄÄN suoMEEN
MirÄ, Möuiisen Jussi ja Lampi-

vtton Niilo aloimme puhdistaa
suksiemme pohjia sil&i varalta,
että kiireinen lähtö jonnekin tulisi.

li*ia *iimme sotilasjoukon
liihestyvän Hynyliin §län
suunnalta.

Veniiläisäkö. . . ?
Ei - omia rajavartijoita.

-

Yritiimme Suomeen, sanoi

vartiopiiiillikkii.
Reserviliiinen

K. jatkoi jut-

tua:

-

Mukaan saa lähteä kuka

Hynylön michiå, lodcllö

t
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diuperrln pwu...

lt nyliln Y.nh.lh
e

oFtt

tll P.lunon uol.lud(untr-

houlullr on
luhlrpölvå

I vastoin paikaiiisten
jäi
esityksiä

virail6maisten

Hyrsylän mutka talvi-

sodan alla evakuoimatta. Väestön
pääosa joutui sotavankeuteen kärsien vaikeissa oloissa pahoja tap-

pioita.
Osa siviileistä pääsi rajamiesten
opastuksella linioien täpi omalle
puolelle.

Retki oli vaikea. Kuin ihmeen kautta päästiin kuitenkin vihollisen asemien läpi itman tappioita.

C

§
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haluaa. Joudumme menemään
rintamalinjan läpi eikii kukaan

saa antautua vangiksi - mennåiän joko kaikki tai sitten ei yksikiiiin. . . Saatte harkita mukaan lähttEnne.

Olin ensimmäinen mukaan ilmoittautuja. Sitten Lampivuon

Niilo, Mötttisen

Jussi, KoivuseldnAntti, Sauvamöen Mikko ja
naisista naapurin tyttö lrja wY,ä
Paula.

Paulalla ei ollut suksia. Hän

joutui jtiämään toiseen porukkaan, joka lähtisi jälkeemme

Tyttö vajosi suohon ja huusi
surkeasti apua. Yhdessä Niilon
kanssa autoimme hänet hettees-

ä.

-

Kenkii jäi! kiljaisi Paula.

Kaivelin liejun seasta ja sainkin kiini saappaan varresta.

Matka jatkui vaivalloisesti.
jäi jatkuvasti jåilkeen ja
valitti surkeasti, hengen hädässä, loppuun näntyneenä. [.o
pulta joku kelsi antaa hänelle
toisen suksensa ja matka jatkui
Paula

hiukan nopeammin.

jal-

kaisin.
Joen jäällä oli lumen alla vettä ja sulset jåiätyivät. Vain vaivoin piäsimme eteenpäin.

Joku rajamies pani minut

jokitöyrällä, kun me

påiäsimme

sinne. Kpmies oli tallannut val-

voimalinjaa pitkin. Virtaojan

tukkikiimpälle

jonossa.

reppua.

Hiihdettiin Ignoilan siihkö
pysähdyttiin

odottelemaan yötii ja puolen
yön jälkeen jatkettiin matkaa.
Mukaan oli liittynyt myös Ignoilan vartion rajamiehiä ja joitakin siviilejä.
Paula, jonka vartiopiiällikkö
oli hakenut toisten suksilla kah-

den kilometrin päiistii jäljes&i
tulevan porukan nuotiotulilta,
jäi ilman suksia. Ensimmäiset

harmit ja

vaikeudet alkoivat.

Neljänkymmenen

suksiparin

tuore latu ei kantanut jalankulkijaa. Hiljainen pimeä korpi alkoi raikua, kun Paula-tyttö itki,
valitti ja pyysi apua:

-

Minulla ei ole

suksia . .

.

miilsi

Piiiisimme joen yli ilman välikohtausta. Vihollisiakin lienee
ollut, mutta pimeiissä kai luuli-

vat meitä

mahtavammaksikin

joukoksi.
Lähestyessämme Verkkojärveä, jossa olivat vihollisen rintamalinjat, ensimmäinen kolmen

me ja polvisukat.

vihollisen korviin.

odottamaan, samoin Jussi ja
Niilokin. Tytön ptiiistyä lähellemme hiin rauhoittui.
Liihdimme taas. Vaikla hiihdimme hiljaa, odotellen, ei jalkaisin kahlaava pysynyt kannoillamme. Näköyhteyden katkettua alkoi taas korpi raikaa.
Paula itki, rukoili ja pyysi odottamaan.

Jossakin pienen suoaukion
keskellä oli musta lumeton kohta. Latu kiersi sen vasenta puolta. Faula lähti oikaisemazrn suo

raan sen yli.

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

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

Luotisuihku pöllytti vesakon
juurta. Osa luodeista meni tien
yli osumatta meihin.

Tä§en seinustalla olimme
suojassa. Luodit vingahtelivat
ylitsemme puolentoista metrin
korkeudelta.

Ammunnan tauottua osaston

johtaja, Ignoilan vartiopåiällikkö, ylikersantti, arveli,.että olisi
parempi lähteä ennen kuin vihollinen lähettiiisi partion meitä
jäljittiimåiän. Meiui kehotettiin
erikoiseen varovaisuuteen.
Edessä oli kriittisin vaihe. Vä-

häinenkin iiäni vihollisen kuulu-

to
sg
o

§a;

E

äEä

(§

Tien molemmin puolin oli ve-

korpeen, rämpimän vahvassa
lumessa ilman sulsia ylliiän ha-

Pala nousi kurkkuun. Jäin

----"%\

ylös hevostietii.

metrin piässä ladusta oleva vihollisen konekiviiiiri alkoi ampua meiä - ilmeisesti iiänen
suuntaan. Kahina ja suksien
läiske tien pintaan kantautuivat

tuntui

,6-.-*ffirs)
fj§e»

le Koivusen talon suojaan. Me
siviilipojat kipusimme mäkeä

peenyksin...!

milti tyttistii

slilffrlilir

Kiirjessä hiihäneet sotilaat
olivat kai ehtineet jo mäen pääl-

sakkoa. Mäen alla ladun oikeal-

Täjusin,

W

KAIllTI|AIIAA

kranaatin sarja iski ladun mo
lemmin puolin. Vauhtia lisäten
kiirehdimme eteenpäin.

Latu ei kanna, en piiiise. . . ltL
kiiii jätuikö minua tänne korjåiädii yksin synkkiiiin pimeän

lehden
uu0$ikernat

SODAN TUNTUMAAN
Osasto odotteli Kurenrengissä
itselleen ja minuakin,
patruunankantajaa varten lume€n asemapaikan. Toiset lähtivät ylit&imään jokea harvassa

kantamaan painavaa patruuna-

Kansataisteli-

=

EE§iS

; TIIAI'IiKORMI

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

-

Sukunami

Etunimi

osoits

Puh.

Postinumero

Pctitoimipaikka

I Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
rt__
31.12. 1985 saakka.
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Pakoon
Hyrcylästä
viin voisi olla kohtalokas. pimeys kuitenkin antaisi näkcisuo

jan.

Tälojen pihasta suoraan
mäen alle ja sorakuopalle oli hevostie. Tätä ei kuitenkaan uskallettu käyttiiti, koska mäkirinteessä uskottiin vihollisellakin
olevan varmistusketjun.

Viimeisen talon nurkalta
suunnattiinkin etuoikealle mäkeä alas suolle. Sotilaat ammat-

tinsa taitavina sujuttelivat alas
aivan ääneti. Keskellä suoaukiq

ta he

käänsivät suuntansa va-

sempaan pysytellen tarpeeksi
etäällä vihollisen asemista.

Me siviilit törppöilimme laskiessamme jyrkkiiii mäkeä.
Kuului rapinaa, rapsetta ja joku
kaatuessaan kirota rapsauttikin.

Eipähän muuta tarvinnutkaan! Vihollisen konekivääri
aloitti taas ja ampui n1't pitkin
suota äänen suuntaan.

Vihollisen luotien viuhuessa
ympärillämme me pojat hajaannuimme kuka minnekin. l,opuksi käännyimme taas ladun suuntaan, mutta jokainen eri kohdasta leveänä rintamana umpihan-

]{åin paetliin Hyrrylärtä

kea tarpoen.

KAHDEN TULEN

vÄLlssÄ

I

likkiä etuoikealta suomalaisten
asemista alkoi tulla luoteja!
Olimme kahden tulen välissä!
Pinkoessani umpihankea oikean jalan suki fiikkiisi johonkin lumen sisässä olevaan esteeseen. Tiriskahdin nenälleni lu-

meen. Syöksyessäni
suksi

ei

lumeen

liikkunutkaan

eteen,

vaan kantapää nousi pystyyn ja

jalkani sen mukana.
Samassa kuului läiskiihdys.
Täjusin luodin osuneen sukseen.

Saatuani sukset

irti

nousin

Suoiren yli vicvå

lo.ti

paan, jossa toiset

Lepotauko

Hyr.ylån fieilä 1938

jo odottelivat.

oli todella tarpeen

suolla rämpimisen jälkeen.
Varovasti yritin oikoa katkennutta suksea. Luoti oli lävistii-

varalta - ilmoittaneet reservissä
olevalle porukalle:
- Vihollispartio pääsi läpi, ottakaa vastaan!
Selvisihän se sekin tilanne.

ny't sen kantapään takaa. Foh-

pystyyn pyrkien eteenpäin. Toi-

jan puolelta vuoleskelin puukol-

nen suksi oli poiklci.

la särdä ja törstöjä sileämmäk-

Ei ollut aikaa tarkasteluun,
oli pyrittävä pois tulilinjalta vä-

si. Se sai kelvata loppumatkalle,

lillä maastoutuen luotisuihkujen
pakottamana.
Latuja seuraten syölsyin kuitenkin harjun suojaan sorakuop

jasta Suvilahteen.
Kolmen kilometrin päässä oli
vielä yki jännitysmomentti.
Olivat näet etulinjasta - kaiken
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Hyrrylån kylää

kovettunutta hevostietä etulin-

Raskas reissu oli takana.
Olimme lopen uupuneita, varsinkin Paula, joka oli jalkaisin
kahlannut neljän§mmenen kilometrin matkan. Hänet piti
kantaa loppumetrit.

TURVASSA
Aamu hämärsi jo, kun

osasto

saapui Suvilahteen, Suojärven

kirkon§lään. Meidät ohjartiin
suojeluskuntatalolle, jossa oli
huoltoporukan toimisto ja majapaikka.

Suojeluskuntatalolla näyttämökorokkeella olivat luutnantti
ja kersantti meitä vastassa. Tervetulotoivotusten jälkeen meille

tuotiin lämmintä ruokaa. Syö
tyämme nukahdimme välittö
miisti salin lattialle reput päämme alla.

USVAISENA valkeni joulukuun 5. päivä vuonna 1939.
Lunta oli satanut ja luontokin
näytti alakuloiselta usvan kes.
kellä. Samoin tahtoi mielialakin
painua matalalsi.
Omat joukot veuiytyivät Uo

maan suunnalta asemiemme
kautta kohti Lemettiä. Paljon
sanoivat he vihollisia olcvan tu-

lossa

ja

hyvät

etenemishalut

vahvuus, aseistus ja monet sotajuonet, joista meillä ei ollut tarkkaa tietoa.
Asemassa
vahvennetun
komppanian verran väkeä. Vahvennuksena oli konekiväärejä,

oli

pari panssarintorjuntatykkiä, tykistön tulenjohtue sekä joitakin
pioneereja ja viestimiehiä.

Toimin JR 38:n S.Komppanian I Joukkueen varajohtajana.

heillä olevan.

Me

TUUNEN TERVEHDYS
Fohjoispuoleisessa lammessa oli
saarija sielläkin oli yksi konekiviiäri ja joukkueemme ensimmäinen ryhmii. Ttrcta saaren

konekivääristii oli matkaa Uo
maalta tulevalle maantielle lähes 300 metriä, mutta sivustatulella oli sanansa sanottavana.

Aamupiiivä joulukuun viidentenä kului ilman taistelua.
Kohta puolen päivän jälkeen

puol€stamme saimme
tehtiivälsi pysäyttiiä vihollisen

Täisteluhaudat oli
pienelle hadanteelle. Oli tehty

Kauan ei tiimän jälkeen tar-

\I
lt

tt

I

\l
lt

//

maa-

tt

han kaivettu hyökkäysvaunues.
te, noin puolen kilometrin pitui-

hpg

sekii tiellä että tien molemmilla
puolilla noin 100 metrin matkal-

iomu

fi

la. Näkyväisyys

\\s\\\n\umpr

(J

asemistamme

taan oli parisensataa metriä.

Näinkin hyvrs*i asemissa jäi

mieltii painamaan

vihollisen
llåin käytiin vltvytyrlrnolu tlomrdta

Thlvisodan alussa koettiin
Laatokan koillispuolella yllätys:
vihollinen hyökkäsi siellä palion
suuremmin voimin kuin oli
odotettu.
Sen ensimmäiset hyökkäykset
olivat onneksi kovin huonosti
toteutettuja.
Suomalaiset puolustaiat alkoivat
päästä niskan päälle.
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idi5.n.l

oletettuun vihollisen tulcuun-

{

nahoin he piiiisivät asemiemme
suojaan.

\\

nen, lammesta toiseen. T?istii esteesEi ete.enpäin maasto kohci

I

kerkisivät tietii lappaa! Ehjin

\\

joista ristitulella pystyttiin hallitsemaan etumaast@, joka oli
tasaista noin 100 metrin piiähän. Puolivälissä oli piikirilan-

i.

tulikin partiomme takaisin sellaisella vauhdilla minkii jalat

\\ \\

konekiväripesäkkeet,

oli

sieltii laukausten vaihtoa ja pian

t{

kaivettu

kaeste. Täkareunaan

johdolla tiedustelupartioon Uo
maan suuntaan tietä myöten.
Noin tunnin kuluttua kuului

'n\
tr I

etenemisen kahden lammen välisellä kannaksella, jcsa oli hyvät puolustusasemat.

myös

lähti jouklrueemme neljiis ryhmä vieraan yksikön vänrikin

lrvlifty.lh 3.{. lZ 30

vinnut odottaa

saattomiehiä-

tuli tumjoukkoa - heillä ei

kiiän. Tien tiiydeltii
man näköistii

ollut lumipukua kuten meillä.

Se ei ollut hyökkiiys vaan
pelkliiii marssia

-

suljettuna!

- Antakaahan tulla - ei ammuta vielä!
Käsky kulki pitkin linjaa.

Nyt olivat ensimmäiset jo
hyökkäysvaunuesteellä, sadan
metrinpäässä...

_ TUUTA!
Iftik*i näköetiiisyydellä olevat aseet avasivat pikatulen. Sitii kesti vain hetken, mutta suc

ritus oli todella raju. Tielle jåii
vain tumma matto ja hiljaisuus

laskeutui maiseman ylle. Se

paljoakaan nähdii siellä pimeiis
kun mi&itin va§a ei uskalta-

nen yritys itsenäisyyspäivän aamuna. Samanlaisia hyökkiiyksiä

nut kiiyttiiii.
Yö kului rauhallisesti asemissa. Vain lukuisat miinojen jysähdykset Uomaan suunnalta

ehti vihollinen tehdä yhteensä
seitsemän ja tulos oli aina sama

sä,

mien uteliaiden piiiistii tutki-

kertoivat omaa kieltään - Uiiilui
tullaan kunhan ehditiiän. Vihollisen puolella vilahteli mytis pieniä valon välähdyksiä, kun pantiin tulta mahorkkasiitkiin piiä-

maan kaatuneita. Eivät tainneet

hän.

tuntui omituiselta iiskeisen tuli-

myn§n

jåilkeen.

Illan pimettyä piti

muuta-

Tixisota alkoi sitten itsenäi-

Heti aamuhämärissä kuului
idiistZi tykistön lähtölaukausten

sarja. Saman tien jyrisivät kranaatit asemissamme. Onnelsi
piiäca niistii meni pitkksi ylit-

jokin harhaan
mennlt jiii lyhyeksi. Suojauduttava oli kuitenkin taisteluhaudan pohjalle kaiken varalta,
s€mrne. Vain

mutta ei sielliikiiän uskaltanut
pitkiilin olla kun tiihystys olisi

- jc

kasvoi.

Oma tykistömme otti

osaa

hyökkiiyksen torjuntaan jo ennen kuin se lähti liikkeelle. Kyllähän se sy&intii kevensi, kun
omat kanaatit mennä sirisivät

ylitsemme vihollisen puolelle!

si liittynyt

mukaan vihollista
asettamaarl. Kranaatteja oli
vain liian vähän.

örer

YLLÄTYs

Pimeän tultua tilanne rauhoittui

ja oli aivan hiljaista.
Tuosta hiljaisuudesta tuli
joukkueellemme ja yhden konekiväärin miehille pieni ikiivä yl-

vihollinen vaikka
tahallaan ampuu yli ja kun saa

lätys. Tirumasimme nimittiiin,
että kun olimme jo kaksi yötii

meidät matalaki hiipiikin nis.

valvoneet, olisi järjestettävä lepm.. Puolet miehis!ä pääsi näin
parilsi tunnilsi kerrallaan noin
60 metrin päässä taisteluhaudan takana oleviin telttoihin.
Toinen woro oli juuri alkanut, kun vartiomies juoki häääntyneenä teltoille huutaen:
- Vihollinen on konekiviiäri-

kaamme..

se

.

UUSI YR]TVS
Viimein loppui keskitys. Otimme selvä, mikii oli tilanne taisteluhaudassa.
Konokavörit py.tyayåt ri.litul.lhhallll..munolumlalo. SA-kuva

sillä erolla vain, että kaatuneitten joukko kerta kerralta

Oli aivan kuin suojelusenkeli oli-

syyspäivänä.

jiiänyt

-

Hyvin asiat olivat

meidän

kohdalla, ei ollut tappioita.

Sitten kuului tien suunnalta
mäen takaa kovia komentcano
ja. Jalkaväen aseet alkoivat syy-

thä luoteja

asemiimme ja

"uraa" alkoi kaikua.
Sieltii sitii taas tultiin alamäkeen melko kapealla rintamalla!

Eivät tietenkiiiin enää kompuroine€t kaikkien eilen illalla kaa-

tuneitten

yli,

vaan kiiyttivät

maastoa tien kahta puolen.

Illallisen toisinto tiistiikin tuli.
Pieninä ryhminä ja lumipukuja
kiiyttiien vihollinen yritti lähem-

pänä eteläpuoleista lampea.
Muutamia oli jo sahan kanssa
piikkilankapylväitä sahaamassa
ja joku kipusi piikkilankaesteellekin, mutta valoisana aikana ja

noin 50 metrin piiässä asemir
tamme se oli toivoton yritys.
Niin kuivui tyhjiin ensimmäi-

pesäkkeessä!

- Valmistautukaa vastaiskuun! huusi saman tien joukkueemme johtaja vänrikki
Mönkkircn
Jokainen otti asian vakavasti

-

asemia

ei saanut menetää

pienen lepotuokion vuoksi. Järjestiiydyimme ketjuun telttojen
vierellä ja sitten painuttiin jumten eteenpäin huutaen ja ampuen - mökii ja meteli oli kova.
Hetihän ne lähtivät. Saimme
kuitenkin vastaan konepistoolisuihkun, josta kaki miestii haavoittui. Tilanne selvitettiin niin
nopeassa tahdissa, ettei viholli.
selle ehtinyt tulla apuväkeä -

heistii

piti

huolen kolmannen

ryhmän pikakivääriampuja,

jo

ka lasketteli pitkiii sarjoja piih
kilankaesteeltii näkyviä suuliek-

kejäkohti.

+
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si pitkiinä letkana puolustusase
mamme vasemrnan siiven ohi
kohti selustaamme. Aseemme
eivät sinne ulottuneet.
Vihollinen oli viisastunut ja
päättänyt tappaa meidät takaapäin.

Heti kohta låihetti juoksikin
paikalle:
- Valmistautukaa jättiimiiän
asemat ja irtautumaan!
Alettiin koota kamppeita.

obu

Heti peråiän tulikin kiis§:

-

t,§.,-

Tappel i m me Lavaiä rvel lä
Haravoimme vielä takamaaston, mutta vihollisia ei enää löytynyt. Olimme sitten koko yön
asemissa ja pidimme yllä harvaa tulta - ettei yllätys uusiintuisi.

päätellen

Kaikki meidän miehemme
selvisivät tuosta veläytymises!ä,
mutta muutamat vain aivan erikoisen hyvän onnen ansiosta.
Omat tappiot Lavajärvellä
tuossa kahden lammen välisessä
lammen saaressa
asemassa

vemmin ottein. Niin meni hyökkäysosasto hajalle ennen kuin se
ehti edes lähteä liikkeelle. Noin
puoli tuntia kesti ennen kuin vihollinen sai uudelleen kmtuksi
hyökkiiysosastonsa. Sitten se
uraa taas kaikui ja pitkiit rotanhäntäpistimet olivat sojossa kun

ja

olivat seitsemän haavoittunutta,
joista kaksi vaikeasti. Panssaritorjuntavänrikin molemmat jalat sirpaleet pirstoivat. Sotamies
Kalle Korhorcn sai neljä konepistmlin luotia rintaansa. Eloon
hänkin jäi. Toiset haavoittumiset olivat lieviä.

taas siihen asti

kunnes nikkelimyn§ tuli vastaan. Siihen raukesi taas hyök-

Vaan

kiiys.

Uomaantaveiårvon tlcllc

muutrmu

motilla

i!

t

i*i

Autin tairteluooalto pohioa.6t.
yaiårvollö hyöddallo.t yonåläi.ot oliyrt

pälvöå myithcmmin

punnittiin. Lienep ollut harkinnan tulos se, ettei ihminen ole
raudasta - vihollinen alkoi ni-

Sitten saimme kuulla, että
rykmenttimme I Pataljoona

hyökkiiisi siwsta Siiran tien

Vihollisen puolella alkoi vilkas liikehdintii. Pieniä ryhmiä
näytt2iytyi siellä tiiällä edessäm-

mittäin porata aukkoa hyök-

suunnasta edessämme olevan vi-

me metsänreunassa.

käysvaunuesteeseen tankkien
kanuunoilla. Siinäpä sitä riitti

hollisen §lkeen. Sieltii kuului.

nakertamista!
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henkikulta ollut

nut.

lähtöä

Vähän aikaa siellä asioita

oli

kallis hirvelläkin: Laukalla se oli
sotaa pakoon mennyt ja lähes
viiden metrin hyppyjä oli otta-

vaille, kun oma tykistömme
puuttui asioiden kulkuun ko

-

hujelsivat tien suunnassa niin ettei sinne ollut menemistii, vaikka polkukin oli jo valmiiksi raivattu. Päåisihän sitii pois viholli
sen jaloista metsääkin pitkin.

Siinä metsässä näin elämäni ensimmäiset hirven jäljet. Niistii

Seuraava päivä alkoi samoissa
merkeissä kuin edellinenkin.
IGksi hyökkiiystii oli jo torjuttu

sielfii tultiin

hetilläkin oli niin kiire kuin olisi
ollut tuli takapuolessa. Lieneekö
vihollinen saanut jotenkin tiedon lähdöstiimme, koska luodit

IRTAUTUMINEN
ONNISTUI

VIHOLLINEN OPPII

ja kolmas oli valmisteltu

Irti!

Asemista taidettiin lähteä vähän paonomaisesti - kun sillä lä-

kin kova meteli, mutta

hyökkiiys ei piiiissyt tavoitteeseen.

Sitten tapahtui yllätys: pohjoisen lammen pohjoispåiiissä to
dettiin rivistö, joka juosta vintta-

Vihollisen tappioitakin yritimme laskeskella ja arvioida.
Emme kuitenkaan päiisseet selKaikki olivat joka tapauksessa samaa
mieltii siit?i, että ylsitoista hyökkiiystii torjuttiin ja ettii vihollista oli tiheåissä. Yk§ityiskohtaiset
våiän lopputulokseen.

tilastot jätimme vihollisen laadittaviksi.

I
k

E. I. UOTILA

Vallaus

Karhumiiel
i vi i mei nei laaWai pataljoona 3 :n
'
hyökWiy sv ai he e n tai st e I ui st a
Sen vaatimat uhrit olivat raslunt.
ol

L

Outo mies tarkluili taistelun kestiiessii
myös tappioita ja liiiikintöhwllon kulkua

Lagukaen jäååkåreitä

låhdöisä Karhumäen
valtausoporaålioon
.\.-.1-krla

Karhumäen llepelllä
OLIMME varhain

aamulla

l94l

lähteneet samoamaan halki vallatun maan kohti Karhumäkeä. Viidentenä joulukuuta olimme muutaman kilometrin päässä tuosta puu28.11.

kaupungista.

Pataljoonamme JP 3:n komentaja majui J ou k o H ynni nen

asteli uudessa

lumipulussa
tienvartta edestakaisin. Kertaakaan hän ei luonut katsettaan johonkin kohtaan ryhmittyneessä pataljoonassaan. Oli
kuin pättäväinen katse olisi ollut suunnattuna §lmiinä lois-

tavaan kuuhun, joka loi tienoon ylle kalman tuntua. Arvostettu komentajamme keskittyi tulevaan tehtävän.

Vaikea oli tehdä piiätelmä
komentajan aivoissa kiertävistä
aatoksista. Sen vaan tunsin sii-

nä H-hetkeä odotellessamme,
juuri ny haluaisi olla tuon

etten

yksinäisen miehen housuissa.
Vastuu painoi.
Kylmä ja kelmeä yö vaihtui
aamuksi. Olimme perustaneet
JSp:n venäläisten jättämään
korsuun..jossa petromaksin valossa teimme työtämme.

Pataljoonan lääkärinä toimi
liiäkintäkapte eni A I lon Löfgren.

hillitty ja asiallinen herra. Hänen jiiiispeelliiän ei kovienkaan

taistelujen aikana järjestys rikkoutunut eikä minkäänlainen
paniikkimieliala päiissyt häiritsemään tärkeää työtämme.
Potilaan saavuttua sidontapaikalle suoriui lääkäri aina
tutkimuksen. jonka jälkeen joku meistä aliupseereista sitoi
haavan. Minun tehtäviini kuului lisäksi toimia "ruiskumestarina". Miltei jokaiselle annettiin

tetanusruiske

ja

lisäksi hyvin

monelle coratsolpistos. Jos Uolevi Karttunen tai Pekko Litma-

,?er?

syystä

tai

toisesta eivät

nousseet ratin taakse, oli minun
jätettävä medisiiniset askareet

ja lähdettäva viemään autolla

keillaan peittäneet joukkueenjohtajansa niin että kesti kotvan

ennen kuin saimme

verisen
miehen näkyville. Koska tämän

haavoittuneita taakse, sairasau-

kasvot olivat

toasemalle.

päin, piti hän silmiään kiinni,

petromaksiin

Sassin päällikkönä toimi
Str.rckc.r,, joka myöskin lomitti kapteeni

joten ehdin saamaan

Löfgreniä. Lomittajina toimi-

olikin, sillä hän oli raajojen li-

vat lisäksi lääkintäkapteeni PrTi/a tykistöstä sekä lääkintäluutnantti Seppo Simola.

vatsaan. Sen operoiminen näissä oloissa oli lähes toivotonta.

lääkintäluutnantti

Pastorinamme oli hymykasvoinen A. O. Suominer. Hänen
kanssaan verryttelimme kielenkäyttöä, ettei murre, jota "tois-

pualjokke" jutellaan, kokonaan pääsisi unohtumaan.

VÄNRIKKI EI
VALITTANUT
Sisälle kannettiin haavoittunut.

Tuojat olivat omilla päällysta-

vallan

toivottoman kdsityksen haavoittuneesta. Paha tilanne kyllä

säksi haavoittunut myöskin
Annoin vänrikille kuumaa

mehua. johon

oli

sekoitettu

pöytäviinaa. Tämän jälkeen
vaikea tehtäväni alkoi.
Työskennellessäni huomasin

korsuun astuneen vanhemman
lumipukuisen miehen, joka ilmeisesti ei ollut haavoittunut.
Hän istui kalustolaatikon päällä sanaakaan virkkamatta, vain

tarkkaillen työtämme. Arvomerkkejä ei näkynyt, mutta
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aloin aavistella. kuka oli tullut
tarkkailemaan lääkintähuollon
työskentelyä ja haavoittuneiden mielialoja.

Olik siin mehus jotta

- ainet ko viina, mul o
muutki
niin piru hyvä olla?
Se oli nuori vänrikki, joka

/.e

näin toi kiitollisuutensa julki.
Taidatte olla Länsi-Sui>

mesta päin?

kyl. siältpäi krll
- Niin
Saanko olla rhä enem- utelias?
män

.r..§

.\

Vl

Uurestkaupunkist mää

- Leisiön poikkil
ole.
kylä kovin suuri ole.
- Eionse meitä
mutta
n1t kuitenkin
kaksi Kalakvlän poikaa

"fl

Sr
'a

t.'

korsussa.

keämättä. Laatikolla istuva
mies seurasi tarkasti käsieni
liikkeitä. Potilaan näennäisesti
h1vä kunto antoi minulle itseluottamusta ja tyo sujui hyvin.

ei vaihdettu laatikolla istuvan vieraan kanssa.
Mää olen hukan rähinä-

Sanaakaan

johonkis! Jos satut
remmin
HaaYoittuneata evakuoidaan
taasletun aikana

osotten taerat tiätä. toimitti

vänrikki lähtiessään

taakse-

päin.
Pataljoona oli kiinni raivokkaassa rintamahvökkävksessä.
Vihollinen puolustautui sitkeilsti kaupungissa. jota ei ollut
onnistuttu valloittamaan ta-

,1s

:rtå,
1r .l
t

I

t

Mitä. oletteks teki siält'l
-Koko
ajan työskentelin her-

semmose jossa näkemä nii lähettäkkä peräs, kyl mar te mun

;q.

å;,,

t...

tässä

?fl

:

;\

Jållo6n kannottiin paikalle
haavoitlunut loturi

Kenraalimaiuri Ruben Lagur,
Mannerheim-rirtin ritari N:o 1,
Takana maiuri Lauri Paavola

'4,
! rt{
..iiri.jtn

{:..?*

vanmukaisin koukkauksin. Lajäkäripataljoonien miehet samoin kuin panssarimiehetkin saivat tällä kertaa yrittää

tä, koettakaa saatteko nilkan

tosissaan.

huolimatta hän ei saanut eloa
nilkan seutuvillejäftää nilkka
- Koeuakaa
ja sen sijaan pyrkikää
rauhaan
saamaan toimintaa varpaisiinnel kehotin.

guksen

Vaikka emme tienneet juuri
paljoakaan korsumme katon
lujuudesta tunsimme sen alla
työskennellessämme kuitenkin
melkoista turvallisuuden tunnetta. Toisin olivat asiat ulko-

heilumaan!

Alikersantti koetti tehdä työ-

tä käskettyä. Ponnistuksistaan

Alikersantti koetti jälleen

Hei, kukas se sinne tulj?

Tiiättäkö
työ joko ne löysvät
sen

konekiväärpesän sieltä

pyytelevät anteeksi että ollenkaan ryhtirivät panemaan hanttiin. Sanoivat, ettei hyö arvanneet. että sieltä Laguksen veri-

hurtat tulevat.

koko tahtonsa voimalla saada

korsun ympäristöön. Suurin oli
vaara silloin kun potilaita siirrettiin odottaviin sairasautoi-

selvää haavoittumisensa asteesta. Havaittuaan. että hänen

erään haavoittuneen kysymyk-

ponnistelujensa tuloksena oli

seen.

hin.

vain lisääntyvä verenvuoto hän

Tiukkakatseisen laatikolla istuvan miehen luokse saapui

alistuneena luopui yrityksistään. Sitten poika katsoi avuttomana minuun ja aikoi sanoa
jotakin. Kuitenkin hän käänsi

kuullut. Pian molemmat pois-

pois katseensa ja oli vaiti.
Jo ehti lääkäri Löfgrenkin

joista. Korsu tyhjeni.
Perustimme JSp:n mäelle

tuivat.

paikalle. Hän oui nilkan kä-

vä oli erittäin kaunis ja pakkanen kova.

kärin ratkaisua.
Onko diagnoosisi tuo?

7. 12. hyökkäys jatkui kohti
Poventsaa. Kärjessä oli tässä
vaiheessa JP 2 komentajanaan
maluÅ Topi Hcikkinen.
Yö oli lohduttoman kylmä.

VAIKEA RATKAISU
Sisälle kannettiin alikenantti,

jonka vasen jalkaterä oli kiedottu paksuksi palloksi. Kiiskin

laskea hänet laatikolle istumaan.

Kovassa pakkasessa suoritettu sidonra oli ollut sikäli hätäinen. että veri pääti tippumaan läpi sidoksen huolimatta
siitä, että sitoja oli aivan oikein
havainnut tehdä jonkinlaisen
hätäkiristyksen veren kuiviin
juoksemisen estämiseksi.
Olin joutunut vakavan asian
eteen: asetanko sääreen lopullisen kiristyssiteen vai voitaisiinko haavoittunut saada niin no-

peasti leikkauspöydälle,

ja

jänteiden

että

verisuonten päät
voitaisiin kirurgisin toimenpi-

tein jälleen yhdistää? Kiristyssiteellähän on se ominaisuus, että

teensä ja tair,utteli sitä puoleen
ja toiseen. Hänen tarkastelunsa
aikana minä otin kiristvssiteen
uudelleen käteeni ja odotin lää-

-Lääkäri katsoi kyslviisti

keutta vaan! Vuoden, parin kuluttua te kävelette kuin ei mitään onnettomuutta olisi ollut-

kaan. Te voitte vaikka tanssia
omissa häissänne.
Ne on io tanssittu. Kyllä

- ämmän io
mää

olen

saanut,

mutta piiriennätys jäi saamatta.
Tällä jalalla minä ponnistin...

ETEENPÄtN
Hei, jotipinnarit! Alkakaa-

ilot odottavat. Kymmenen hujakoilla Joppe olijo ylikäyävällä. Mun tietojeni mukaan ei pitäisi tulla enää kuin korkeintaan yskäpotilaita.
Viestin tuoja oli komentajan
lähettialiupseeÅ vääpeli Eino
Sai'onen. Tieto tilanteen laukeamisesta ja siitä. että pataljoo-

Koska verenrvuoto nilkan

suuri ja koska
haavoittuneita tuotiin korsuun

seutuvilta

oli

jatkuvasti ja lievemmin vahingoittuneet joutuivat monet pit-

känkin

odottamaan

vLlorGaan. päätin omatoimisesti aset-

taa kiristyssiteen paikoilleen.
te nyt? Onkos asiat
- Mitäskysyi
huonosti?
potilas yllättäen.
No jaa. katsokaa

ny

itse-

- Minä kannaran jalkaa tiiskin.

Karhumäen länsipuolelle. Päi-

Sunnuntaita vasten yöllä

Koska pataljoonamme nlt

-

ihmisten ilmoille! Kaupungin

osa raajasta.

tä)ttyivät Karhumäen taisteli-

valtasivat joukkomme Poventsan. Oltiin tavoitteessa.

voidaan

mener.rää

Kranaatteja ei putoillut enää

korsun seutuville. Sairasautot

taistelukosketukseen.

estää, mutta sen liiallisen häti-

myöskin lopullisesti

hieman

keinoa...?
Niin, nuorimies! Tässä ei
nyt muuta pelastusta ole. Roh-

-han siirtää lasareettianne jälleen

köidyllä käytöllä

jo

vastaillessaan

-Vai onko muuta

awlla voidaan verenhukka

sen

Sairasen Eino oli

leuhkatuulella

puoleeni.
On, vastasin yksikantaan.

-

namme

oli näyelly

tärkeää

osaa sangen menestyksellisesti
sai mielialan nousemaan. Vaikutti tuo ikuinen optimismi:
ehkä tämä olikin jo viimeinen
taistelu. ehkä salaperäinen tavoite olisi jo saavutettu...

ja muita puna-armeijan
käyttämiä aseita, asetarvikkeita ja varusteita.
Puh. 90/7532 863

ty.- Siellä .jo vinkkelitossuiset

na, jossa kranaatteja putoili

toinen lumipukuinen mies.
Heidän hiljaa vaihtamiaan
muutamia sanoja ei kukaan

Halutaan ostaa venäläisiä

yhen talon sisältä?
Joo, joo, kaikki on löyvet-

kulki reservinä emme joutuneet

Varhain aamulla

7. 12.41

ENTISIÄ POTILAITA
tarvinnut vänrikki Leisiö

Ei

enää "rähinäremmiään", sillä
vuosia mvöhemmin näin Uu-

denkaupungin Vanhankirkon
puistossa. että marmorilaatta
oli merkkinä hänenkin elämänsä sammumisesta jo kenttäsairaalassa. Runneltu ruumis lepäsi sankarihaudassa.

Eino Sairanen t<irmäili vielä
monessa pakkasessa. Kuolema
kohtasi kuitenkin tämän miehistä parhaan kesän helteellä.

Hlin mcnchtvi

vet:ivtvmisvai-

lrccn aikana suollc lintujen lau-

ja

kesän ollessa kauneimmillaan. Mvöskin Einon
sankarihaudalla Mikkelin Harjun hautausmaalla kävn rrina tilacssa

KASKU KIERTÄÄ
SEPÄ SE...
Hyvin keskinkertainen
ammattipoliitikko tavoittelee tärkeää virkaa.

- Mitä aiotte tehdä,
jos teidät valitaan? tiedustelee haastattelija.
- Se kun ei huoleta
vähäänkään! pamauttaa poliitikko. - Paljon
enemmän minua huolettaa, mitä ryhdyn tekemään jos minua ei
valitakaan. . .
Ilpo l*htinen, Kuusankoski

PUHELIMESSA
Hei, Ivan! Oletko vielä siellä?
- Totta kai, Pjotr.
Kuinka niin?
- Kun täältä puhelimesta kuuluu kuor-

-

sausta . .

.

Minä en

kuorsaa

-

kyllä

etkä kai si-

laisuuden tullen.

näkään?
- En taatusti!

Jääkärikenraalima.juri Ruhot Lugu.;
se lautikolla istunut mies - kuoli kcsrillli 1959.

Häncn -siunaustilaisrrutecnsl

sen!

Helsingin Vrrnhasslkilkclssrr ja
pitkärin suatto()n Hictrrniemen
hautausmaalle minullakin oli
D
kunnia osallistua.

KGB:n puhelinkuunte-

- Hei! Nyt minäkin
kuulen sen kuorsauk- Sitten se ei voi olla
kukaan muu kuin

lija...
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ANTTI NUMMISTO
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Huoletto
merkltsl
kuolemaa
Hyiikkiiysvaihen
4ffin taistelu!:njiit-

keen funfui

asem&-

sodan alku melkein

rurhalliselta.
Våiry,netpukot käYivät varomafiomiksi.
Mufia sotaldkui ja
rislfu ottaminen saattoi merkitii kuohmaa.

WODEN
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joulukuussa oli-

vat rintamat kitey§neet Maaselän kannaksellakin.

Tulenjohtoryhmämme kiisketasemaan aavan Hiisjärven

tiin

lounaisrannalle.
Paikka oli rauhallinen eikä vi-

hollista niikynyt missäiin. Lunta
oli vähänlaisesti, mutta pakkasia
riitti. Seutu oli outoa: lähes paljaaksi hakattuja kukkuloita riitti
kilometrikaupalla.
Tiihysteltiin vihollista. Kaukana vasemmalla näkyi kiikarilla
kyläntapainen harmaa taloryh-

mä, joka herätti uteliaisuutem-

me. Tiesimme, että vastaranta

oli vihollisen hallussa, mutta

se

Surullirn trpahluman näyttåmö oli

näytti kadonneen jonnekin. Kylä
oli autioja tyhjä.
Joulu liihestyi. Piiällikkö antoi

tållainen

kiiskyn ryh§ä rakentamaan tel-

tan sijaan vakinaisempaa

asu-

si? Kunnollinen metsä oli kauka-

musta, korsua.

na eikä juuri ollut toivoa, että

Paikka löytyi helposti Kämmenniemen etelärinteestä puuttomalta alueelta. Kuoppakin

huolto meille puut hommaisi.

syntyi kohtuullisessa ajassa.
Mutta sitten tuli eteen pulma:

Joku hurjapää koiranleuka loh-

mistä puuta kehikoksi ja katok-

\---l\------l
r.rcio

HURJAAJATUS
kaisi:

-

Haetaan tuolta kylåistä

ki
y,qxri te ic

Itr,-rji."-vi
oloupro

i

.(s[,r I f I
L "tra,z--

"eiti,'

\

i

o.tz34Skn
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Votiirtri

jiir-

- Siinä sitä olisikin temppua
kerrakseen, jos sen voisi toteuttaa, sanoi joku taas paleltaessa
hatarassa teltassa.
- Olisi kavereillekin kertomista ...
Se olisi suuri apu tälle pie-

llr

-

t

nelle ryhmälle, yhtyi toinen.

Kun meitä on vain
mies ...

3lr

\

/

Asia kypsyi vähitellen. Illalla
21.12. syn§i teltassa yksimieli-

)-\

t-.'

nen päätös: huomenna mennään
joukolla Hiisjärven yli, tutkitaan

kylä

,.-"
?
l;"

ja

etsitiiän sopiva mökki

korsupuiksi!
Seuraava aamu valkeni kuulaana ja kirkkaana. Iatkuva tä-

hys§s ei ollut havainnut kylässä

\-

r\

-

muutama

vähäisintäkään liikettä.

l.

\

er4§

Aamuhörpät juotuamme läksimme matkaan. Painuimme sumeilematta jäälle ja otimme
suunnan suoraan kylään. Koko
matkan ajan johtajamme tähysti
tiiviisti erikoiskiikarilla ja totesi,
ettei vastarannalla näkynyt minkäänlaista elämän merkkiä
- ei
jälkiä, ei savuja, ei liikettä.
Matkaa jatkettiin rauhallisesti
mutta valppaina. Taival oli aukeaa järvenselkää kolmisen kilometriä.
Noin puolen kilometrin päiissä

vihollisen puoleisesta rann:§ta

todettiin jän'en jään romahtaven takaa! Käydäiin ensin tutki-

massa, etsitään sopiva mökki.
puretaan se ja tuodaan jliän yli

Xitiiivcn Kinmart'omn toafftc
m.rioq kuoalntb m.t åa ts

v..iiåttöm..t

tänne!
Esi§s oli kai alun perin tarkoi-

Vastarantaa kiikaroitiin tiiviisti,

tettu vitsiksi. Jotenkin siitä kuitenkin jäi ajatuksen itu elämiiän
ja mietittäväksi ...

neen metrin verran alaspäin. ilmeisesti kanavan sulkujen räjäyttämisen johdosta. Jäimme
hetkeksi levähtämään jäälohkareiden antamaan näkiisuojaan.

Jotakin on nyt yiall.l TUtenjohtue
hålytlöä

Mökki purettiin, hirret kannettiin rantaan ja pantiin pinoon
odottamaan kuljetusta seuraavana päivänä. Vain muurattu savupiippu jäi pystyyn.
Siihen tarkkuutimme lopuksi
aseitamme
kuin voiton juhlas-

-

sa!

Kaikki oli sujunut liiankin hyvin. Oltiinhan sentään vihollisen
puolella.

Aikamme räiskittyämme savupiippua alkoi paluumatka, mikä
sekin sujui rauhassa ja hyvillä
mielin.

SAADAANKO KOTI
PYSTYYN JOULUKSI?
Seuraavaksi aamuksi johtajam-

me tilasi huollosta pari hevosta
rekineen. Elettiin aikaa 23.12.
1941, siis jouluaaton aattopäivää. Ilma tuntui olevan vieläkin
kylmempi kuin eilen.
Päätyö oli tehty eilen ja tänään
on rippeet hommasta jäljellä.
Koko ryhmä työntyi teltasta
ulos pakkaseen. Sukset vain jal-

kaan

ja

matkaan kohti Käm-

menniemeä korsu§ömaalle!

Edessä oli Hiisjärven lahdelma, minkä takana niemi näkyi.

Rauhallisuus tuntui eilisen kal-

taiselta. Tähystyskä:in ei ollut
havainnut minkäänlaista elonmerkkiä järventakaisesta kylåistä.

Kämmenniemen tyvessä vän-

rikki Karhio jakoi miehet

kahteen §öryhmään: korsun kaivu-

mutta se pysyi jatkuvasti täysin
autiona.

porukkaan ja kuljetusryhmän,
joka hakisi hirret kotiin.

RENNOSTI NAAPUR!N
KYLiTÄN

Ensimmäisen hevosen ajajana oli
Nurmi eli limmy ja varmistajana

Jatkettiin matkaa kylään, johon
noustiin rakennusryhmän oikean
nurkan kohdalla. Kaikki oli rauhallista.

Kokoonnuttiin yhteen ihmet-

ja vetämään henkeä
jännityksen lauettua. Onhan sota
telemään

muuttunut kummalliseksi, kun
ei näy vihollisesta vilaustakaan!

Tutkittiin kylää ja todettiin

sen olevan jonkinlainen pakko-

§öleiri: osa harmaista mökeistä
oli ympäröi§ korkealla lankkuaidalla ja vartiotorni seisoi yhdessä kulmassa. Hajaannuimme eri
hökkeleitä tutkimaan. Kylä to-

dettiin hyljätyksi ja autioksi. Sijoitettiin vartiot sen laidalle ja va-

littiin hajotettava hirsimökki purettavaksi ja pois kuljetettavaksi.

Niin erottiin järven

rannassa.

Hugo Laakkonez. Toisen hevosen ajajana oli Ahtiainen varmistalanaan radisti "Ioåazson, lempinimeltään James. Varmistajilla
oli konepistoolit hihnasta selässä,
ajomiehillä ei ollut minkänlaista
asetta mukana.

Kiiskyjä tai miäräyksiä ei tar-

vittu tähän joukon

jakamiseen,
vaan itse kukin olisi ollut valmis
jompaan kumpaan tehtävään.

Mielissä kangasteli toivo saada
vielä jouluksi korsu joten kuten
asuttavaan kuntoon.
Kolonna häipyi vähitellen nä-

kyvistä Kämmenniemen kärjen
peittoon järven jäälle. Kaivuuryhmä meni korsumontun työmaalle viimeistelemäån kuoppaansa kuntoon. Pianhan ne po-
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lronålåa.ei olavat lähtie!!åän
räiåyttänoct stllinan k navsn .ulut,
minkå iohdorta Hiiriärcn ye.i lalki

Huolettomuus merkitsi...
jat hirret hakevat, ajateltiin. Kiire oli sen mukainen.

Tulenjohtopaikan tähystäjä
ehkä vielä näki kolonnan järvellä. Rauhallista oli. Kaivuporukka kaivoi kuoppaansa rivakasti
eikä kai muistellut sen koommin
hirsien hakijoita, jotka vähitellen
lähestyivät kohtaloaan.

Saavuimme tulenjohtopaikalle. Nähtävissä oli enää surullisen

näytelmän viimeinen kohtaus:

Kymmenkunta Iumipukuista
hiihtäjää oli juuri poistumassa
harmaan kylän taloryhmåistä lähimetsään. Mukanaan heillä oli
yksi hevonen sekä hiihtäjien välissä kävelevä jalkamies. Toinen
hevonen rekineen seisoi rannassa
hirsikasan vieressä. Jäällä lähellä

tiin laukausten olevan toisten ai-

rantaa makasi liikkumaton hahmo. Hieman vasemmalla järven
jäällä juoksee lumipukuinen
mies kaartaen kohti omia linjoja.
Näky vaiensi joukon hetkeksi.
Sitten alkoivat kysymykset risteillä ilmassa: Kuka oli jäällä yksin juokseva mies? Miksi vihollinen jätti toisen hevosen kuin syötiksi rantaan? Ehdittäisiinkö mitenkään ajamaan vihollista ta-

heuttamia.

kaa?

KYLÄSSÄ ODOTTI
TUHO

-

Mitä nyt? olivat Karhion

sa-

nat.

Kiväärin laukauksia kiiri korviimme montulle.

Mitä tapahtuu? Tiedettiin, ettei kolonnalla ollut mukanaan aiI

,l

:i

I'

nuttakaan kivääriä. Ymmärret-

- Ehkä jalkaviien
joku.

etulinj;r

hermoilee, sanoi

Tulenjohtopaikan tähystäjä oli
melko kaukana eikä voinut heti
välittää tietoja tapahtumista.
laukaukset tihenivät.
Työ keskeytettiin ja juostiin
tulenjohtopaikalle ottamaan selvää asiasta. Matkaa oli kolmisensataa metriä, joten aikaa kului jokunen minuutti.
Näimme jo kaukaa tähystäjänä olevan Pöyhösen liikehtivän
rauhattomasti.
Jotakin oli vialla!
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Aikanaan saapui yksinäinen
juoksija takaisin omiensa luo
hikisenä, väsyneenä ja pelokkaana. Hän oli kuitenkin täysin vahingoittumaton.
Ahtiainen. ensimmäisen hevosen ajomiesl

Näin hän selvitteli surullista
tapahtumaa.

PELASTUNUT KERTOO
"Kolonna oli saapumassa rannan välittömään läheisyyteen eili-

siä

uEiia metr.iå

jälkiä seuraten. Kaikki näytti

nasta

ja lopuksi täysin ehjänä ta-

hyvältä. Jäälohkareistakin oli sel-

kaisin. Yrittipä vihollinen erääs-

vitty raivaamalla aukko kulkua
varten. Matkaa oli jäljellä enää

sä

alle satakunta metriä.

Äkkiä oikealla rantatörmässä
olevien maakellarien ovet avautuivat ja ulos §ön§i lumipukuisia miehiä. Ne tervehtivät tulevia
nostamalla kätensä yltis tervehdysasentoon ja huiskuttamalla
iloisesti. Tuntui selvältä, että ne
ovat suomalaisia

ehkä yöllä on

joku partio saapunut

takaisin

retkeltään ja yöpynyt ensitöikseen noissa kellareissa kovalla

vaiheessa ajaa hevosellakin

minut kiinni, mutta sotasaalishevonen ei ollut halukas niin lennokkaaseen men@n.

Nurmen varmistaja laakkosen
Hugo haavoittui käsiin eikä voi-

nut asettaan käyttää. Hänet vihollinen nappasi kiinni elävänä
ja vei mennessään."
Näin siis Ahtiainen.
Laakkonen jäi elävänä vangiksi eikä ole palannut takaisin vankien vaihdoissakaan. Hänet on

siunattu poissaolevana Tuusulan

pakkasella.
Yllätys oli karmea: lumipukuiset aloittivat vimmatun ammunnan kolonnaa kohden lyhyeltä
etäisyydeltä, arviolta viidenkymmenen metrin päästä.

sankarihautaan.
Radisti Johanson koki järk1ttäviä hetkiä kylmällä järven jääl-

Ensi luodit olivat tuhoisimmat. Hevoset säiistyivät ja tulitus
kohdistui miehiin.
Nurmi kaatui heti alussa. Luoti oli osunut sydämeen.

tä vielä sadan uhriinsa osuen vat-

Varmistajilla olivat konepistoolit olleet koko ajan selässä! Se
oli raskas virhe, mikä koitui kuolemaksi. Varmistajat haavoittuivat heti alkurytäkässä, Johanson
hyvin vaikeasti. Hän sai kuitenkin vieritettyä itsensä jäälle reen
taakse näkösuojaan. Ainoastaan
minulla oli tuuria. Hyvänä juok-

lä. Vihollinen tuli hänen luoksensa,

otti konepistoolin

selåistään

hänen

ja ampui lähietäisyydel-

saan. Tämän hän jaksoi meille
kertoa viedessämme häntä joukkosidontapaikalle. Siellä hänenkin elämänsä sammui vielä samana iltana.
Takaa-ajoon ryhdyttiin ja jälkiä seurattiin melko pitkään,
mutta tuloksetta. Maa oli niellyt
vihollisen ja Laakkosen Hugon.
Verijäljet lumessa vain kertoilivat
hänen kohtalostansa.
Kolonnan toinen hevonen ajet-

tiin kotiin, mutta

sijana päiisin mutkitellen kuin

hirsikasa jäi
paikoilleen. Joulu vietettiin tel-

ihmeen tavalla kauemmaksi ran-

D

Bwu

Viime sotiemme
vihollinen ei
viettänyt kristillisiä
juhlia, vaan tuntui
jopa pyrkivän

häiritsemään
meikäläisten
perinteellisiä
juhlamenoja.
Thlomajoitus
rintaman
läheisyydessä oli
vaaran paikka.
Joulu tuli kuitenkin
Syvärin taaksekin.
TUPAPAHASESSA Artimo
van §lässä Syvärin eteläpuolel-

la

majailemme me

4.Komppanian

II

JR

416

-

Tirskin monikaan miehistä on

kistön räisketlä.
Komppania on levossa, reservinä. Olemme saapuneet paikalle noin viikko sitten Juksovskien
suunnalta ja aloittaneet korsun

kunnolla ehtinyt nukkua ajatuksen viipyessä siinä, mitä tulevat
päivät tuovat tullessaan.

rakentamisen.

Harkitaan jonkinlaista jou-

vain jon-

Uihtön

valmistuminen ta-

pahtuu reippaasti. Kuormastot
saadaan nopeasti kuntoon, hevosmiehet valjastavat pimeiissä

lunviettoa.

hevosensa.

Illalla tulee pataljoonan ko
mentajan kapteeni lllho Julkusen lähetti §liiän ja tuo komp

Kello 04.50 lähdemme liikkeelle, komppaniamme kärjessä. Osa miehisä on suksilla, osa
jalan, koska lunta ei ole varsin

Viljo Hyppeisel/e kiis§n saapua

paljon. On pimeää. Tielle on äsken satanut jonkun verran uutta
lunta, mikii tekee marssin hieman hankalaksi.
Määräaikana ylitetään marssi§nnys. Etulinjasta kajahtaa

paniamme piiällikölle luutnantti

heti komentajan luo.

Jonkin

ajan kuluttua palaa påiällikkömme komentajan puhuttelusta ja

kutsuu joukkueiden johtajat
luokeen: seuraavana yönä -

jouluaattona

- on herätys kello
03.00. Joukkueiden on oltava

komentajan mukana etukäteen
tiedustelemaan majoitusta.

joitustiedustelijat lähtevät hiihtäen tutkimaan majoituspaikko

Määräaikana ulkona oleva var-

tiomies suorittaa

herätyksen.

kohti. Mansimme suuntautuu
sinne. Oma tykistöpatteri antaa
tien vierestä tulta vihollisase-

miin
me.

-

maa vavahtelee allam-

Majoitustiedustelijat tuovat
ilmoituksen, ettii lähellä olevassa Konselän kyliisnii on majoitusmahdollisuudet taloihin.
Komppanianpäällikkömme
päättää ottaa kylän talot komp
panian majoituspaikoiksi.

Marssisuunta on länteen.

Baranin §län kohdalla pysähdymme pitemmäki aikaa.

JOULUMARSSI

iouuilw

yksittiiisiä laukauksia ja sarjoja.

marssivalmiina kello 04.50.
Saan kiis§n johtaa komppanian marssin, päällikkö lähtee
5l:n

Joukkueen
miehet joulun aatonaattona
1941. On ollut muutaman päi-

vän rauhallisempaa

kin verran ilmatoimintaa ja ty-

Komentaja antaa ohjeita ja ma-

ja.

Vihollisen tykistö ampuu

parhaillaan §liiän, mutta kranaatit eivät osu kohdallemme.
Jatkamme matkaa eteenpäin.
Maantiestä eroaa sivutie etelää

Vilio Hyppiincn, 4./JR 51:n ]$ållikkö

I

ERKK! MATTILA
Kirkko on §län keskellä. Kylässä on §mmenen taloa. Jon-

jäkoneiden jylinä ja samassa
hetkessä tupaa valaisivat vale

Osa pojista oli ilmahyökkiiyksen alkaessa ehtinyt juosta poh-

kinlainen koulurakennus on kirkon vieressä. Tälot sijaitsevat lähekkiiin toistensa vieressä.
Joukkueeni miehille saan yhden taloista majoitukseen. Tälossa on iso tupa - keskellä tuvan uuni jakaen tuvan neljiiän
erilliseen osaan ilman ovia. Tälon pohjakerroksessa on karjasuoja kotieläimiä varten. Kaikki
§län asukkaat ja kotieläimet

juovaluodit. Sarjat iskeytyivät
seinien läpi eri puolille tupaa.
Osa luodeista tuli suoraan si-

on evakuoitu.

niaamme äsketäin tullut sotamies David Salakai huusi roh-

EI TULLUT
JOULURAUHAA

kaistakseen kavereita:

TULI SENTÄÄN
JUHLAILTA

- On tässä merillä oltu pahemmissakin paikoissa!
Samassa häneen ja vieressä

voittuneet huomasimme, ettei
Salakarin kohdalla ollut paljon-

Jouluaaton aamun jo valjetessa
ja odottaessani uutta kiis§ä

sään tuvan uunia kohden

ja

osa

meisä oikealla puolella penkillä
istuvien miesten keskelle.
Ensimmäinen luotisarja meni
uunista oikealle. Miehet heittiiytyivät penkiltii lattialle. sivii-

oleviin Heikki Ktihköseen ja
Maui Pölkkiin sattui luotisarja.
Luotisarja tuli myös meitä
turkkini, joka oli keskellämme

van uunin edessä istuimme jonkinlaisella penkillä joukkueen

lankun piiällä aiheuttamatta
meille Ikosen kanssa mitään

varajohtajan kersantti Emil
sa rauhassa eväitämme.

likkia tuului valtava hävittii-

jaan ja osa lumihankeen. Hyökkiiylsen aikana lentokoneet pudottivat Konselän §lään my<is
pieniä pommeja, mutta taloomme ei tullut osumaa.

Koko ilmahyökkiiys kesti
vain hetken ja koneet lensivät
etelään.

lissä merimiehenä toiminut ja
nyt täydennysmiehenä komppa-

komppanianpäälliköltä annoin
miehille kehotuksen ryhtyä aamuateriointiin. Aloimme syödä
eväitämme kuka lattialla ja kuka lankkupenkeillä istuen. Ti.r-

I kos en Y,anssaja siiimme kaikes-

jakerroksessa olevaan karjasuo

kohti, mutta meni meidän välistämme iskeytyen uuniin. Se repi

vammaa.

Edessämme seisonut Eino

Louhelainen

sai

osuman §lkeensä.

luotisarjasta

Liiäkintiimiesten sidottua haa-

kaan enää tehtiivissä. Häneltii

oli

luotisarja mennyt §ljestä
keuhkojen läpi ja toisesta §ljestä ulos. Hän kuoli pian reessä
matkalla pataljoonan joukkosidontapaikalle. Muut haavoittuneet, joista pahimmin haavoittui Eino Louhelainen, selviytyivät sotasairaalassa vammoistaan.

Jouluaaton aamupäivän aika-

na tilanne sitten lentokoneiden

osalta rauhoittui ja vihollisen
koneita ei iltapäivällä §län
päällä enää lentänyt.

Jouluaaton iltapäivällä tuli
joukossa pataljoc
nan komentajan puoliso. He toi-

§lään lottia,

vat miehille joulukahvit kiinttyineen.

Aamupäivän tapahtumat alkoivat vähitellen häipyä mielestä. Komentaja, piiällil:kö ja paston Kauko Utiainen kiertelivät
majapaikoissa esittäen hyvän
joulun toivotuksensa. Jaettiinpa
vielä joukkueille joululehtikin Muurin Joulu.
Illaki oli upseerit kutsuttu

pataljoonan komentopaikalle
jouluaterialle. Komentaja piti
puheen enteillen tulevia päiviä
vaikeiksi. Tuntui kuin hän olisi
aavistanut omankin kohtalonsa,
sillä hän kaatui parin vuorokauden kuluttua tykistökeskitykses-

oli ylennetty majuriksi samana päivänä, mitii hän ei
ilmeisesti ehtinyt saada tietoonsä. Hänet

sa.

Olipahan monenlaista tunnel-

maa tuossa jatkosodan ensimmäisessä

sotajoulussa. tr

SIPO HAYRYNEN

ISKI MME
UHTUAN

LUUSALMELLE
3.Divisioonan sissiporukalla oli
pohjoisilla kairoilla kova maine.
Sitä johti luutnantti
Heikki Kaarlo Nykänen,
Mannerheim-ristin ritari N:o 118,
nykyinen reservin majuri.
Kova oli myös vastassa oleva
vihollinen.
Armoa ei pyydetty eikä annettu.
Vuokkiniemon ky!å Y]å-Kuittiiårvon
rannalla. l. K. Inhån kwa vuodetta
1894

JOULUKUU

1942.

Räntäsade pitää miesten mielet matalana. 3.Divisioonan Tiedusteluosasto makailee teltoissa
ja saksalaisten jätEimissä hirsi-

kiimpissä päätien varrella Kiskis -kukl,ruloiden länsipuolella.
Räntäsade piiskaa teltan kattoa, vettä tihkuu läpi.
Edellisestä partiomatkasta on
kulunut vajaa viikko. Silloin
kiiytiin Uhtuan - Kemin tiellä reissulla, jonka jäljilt?i vieläkin
nuollaan haavoja.

Luutnantti Heakki tlykånon, .yntynyt
19.9. l92m Helringiuä, nimitettiin
ritarikri 1.8. 't94:l

- Siihen autoon avattiin sittenkin tuli liian aikaisin . . . Se
loppukolonna

ehti

pysähtyä

liian kauas... Tuli vahinke

ja...

Luutnantti Kullervo lzskinen
on lähtenyt lomille.

"slTÄ sE TIETÄÄ. . ."
Luutnantit Heikki Nykiircn ja
Esko Ollila on kiisketty divisioonan esikuntaan. Se tietiiä
lähtöä.

Miehet tiihyilevät taivaalle il-

maa haistellen ja korjailevat
suksivehkeitään parempaan
suojaan.

Kaksi jouklruetta saa valmis-

tautumiskiis§n. On joulukuun
9. päivä. Huolto toimii: tulee
kuuden päivän sissimuona, hienot eväät, rutosti patruunoita ja
kiisikranaatteja, neljä§mmentä
kasapanosta ja saman verran
polttopulloja, miinoja - ja muu-

ta tarpeellista.
Paahdellaan suksia, paine-

oikea kahvi tuoksuu, kiiristellään lihasäilykkeitii, pureskel-

laan kekiä ja karamelliä sissimuonapakkaukista. Piiälle pol-

telemaan sukia
seisoo 66 miestä

kuorsattiin

-

maha tiiynnä.
Lopulta tuli kiis§ myöhiiän

illalla: lähtö on

11.30

valmiina täysis-

Käs§ kiiy:

-

Hiihdämme ensin pitkin

rintamalinjaa Jyvälahteen, missä annetaan lopulliset kiiskyt ja
ohjeet.

Jono soluttautuu

huomenna

10.12. kello 12.00. Luutnantti
Leskisen joukkueen johtajaksi
tulee vänÅkJÅ Jylhri.
Aamulla noustiin aikaisin voi-

viimeistele-

metsään.

Matka suuntautuu etelään puo

lisen kilometriä rintamalinjan
takana. Keli on edelleen huo
nonlainen, ahkiot

ja

suksiniput

taan lisiiä kärkeä, korjaillaan
mäystimiä.
- Se on tuo puhelintapsi pa-

Nuo sauvojen renlsut

on

huono homma. Silloin kerran
Kemin tiellä en saanut konepyssyä tarpeeksi nopeasti seliistii ja
meinasi kiiydii kalpaten . . .
Varasukset laitetaan hyvään

-

ei ole vie-

matkante-

koon.

KUITNJÄRVEN

$Är-r-Ä
Linjamiehet nousevat korsuistaan katsomaan. Joku tapaa tuttunsa ja morjestaa.
Päivä alkaa hämärtyä kello
viidentoista maissa. Laskeudutaan Keski-Kuittisen jäälle Tirp
suniemen tukikohdasta. Meidät
ohjataan läpi kenttiivartion mii

Jatketaan!

Ollila ja Jylhä toistavat

kyn joukkueilleen.

nippuun perässä vedettiiviksi.
- Laitahan tarpeeksi suuret
mäystimet! Ei sitä tiedä minkii

armeijan mies niillä

lä täyttii tuntumaa

noitteiden. Jäällä on vettä.
Kyläniemen saaresta leimahtaa ilmaan valoraketti. Heitt?iydytään maihin.
Näkiköhän ne?
- Mitäs tyhjää, ampuvat
summassa, huutaa Nykänen. -

raspunontainen...

-

töksähtelevät puihin

sä varusteissa.

tellaan juuri saatuja vahvoja tupakoita.

Sitten taas vain maattiin ja

ja

mään varusteita. Kello

käs-

Noustaan

märkinä ylös ja jatketaan hiihtoa.

palatessa

Märät vaatteet ottavat ilkeäs-

hiihtää.
- Laitetaan, laitetaan vanjan
huopatöpfi)sen mukaan. . .
Sitten taas vain odotellaan on kuulemma tilanteessa jota-

ti ihoon. Sukset uppoavat sohjmn. Vihollinen ammuskelee

kin

epåiselvää. Pakit porisevat,

silloin tällöin rakettejaan, mutta
niistä ei piitata.

Sitten alkaa heitin lokuttaa

Sircbn päällyetöå, ya!. E.ko Ollita, Heikki §känen ia Kullervo Lerkinen

vihollisen

Kuva Heikki Nykrisen kirjasta Sissisuaa

'.?..å

w{.tl[-1

puolella.

+

lskimme
Uhtuoll..,
-

On ne nähneet . . .

ei viitsi heitt iytyä
maahan, hiihtää paarustetaan
Kukaan

vain eteenpäin. Joku hankaa lumipaakkuja suksenpohjistaan ja
kiroilee.
Saavumme Jyvälahteen puo
len yön maissa. Päiisemme nukkumaan suureen rakennukseen,
Jyvälinnaan. Lattialla on jopa
olkia pehmusteena ja kiimppä
on lämmin. Pian kiehuvat pakit
ja märät vaatteet höyryävät kui-

luessaan. Miehet kuorsaavat

§ljetylsin olkien päällä lattialla.

Aamulla on keli yhäkin kurja. Lähttiä siinetään taas.
Seuraavana yönä ilma kirkas-

tuu.

Kello viisi tulee kiis§:

-

Valmiina lähtön kello kah-

deksan.

likkiä suksista liisterit poisja
pakkasvoiteet tilalle! Keli on
suojan jäljiltii hyvä, pakkasta
pari§mmentii astetta.

-

Hiihdämme omaan Alajär-

ven tukikohtaan, jossa annetaan
uudet ohjeet.
Pakkanen kiristyy. On hankikeli. Lasketellaan hurjaa vauh-

hiihdät?! kiroaajoku. - Elä vejä
niitä varpuja mukanasi!

tiin eteliissä ja pohjoisessa. Joukot osaavat hiihtää, ovat ilmei-

Täkana hiihtiivän sauva on

sesti rajamiehiä. Kylässä on kol-

melkein lyöntiasennossa.
Miehet ovat ärtyneitä. Kädetkin pakkaavat jäätymään sau-

misen§mmentä taloa laajahkolla alueella, tihein rakennusryhmä Keski- ja Ala-Kuittijär-

voissa.

vien välisesvä kapeikossa. Kylä
poltetaan, kaikki elollinen tuho
taan, myiis hevoset. Vankeja
otetaan niin paljon kuin saa-

Pimeän tultua pysähdytiiän
verkkaisin liikkein ja kankein jä-

senin synkkään

kuusikkoon.

Suolla vieressä on kuivaa tuli-

daan.

Pitkää retkeä vrrtcn on

panlrvr huippukuntoon

.uk.el

lään vielä kahvit. Pakkanen on
kova ja kiiy kimppuun joka puc
lelta.
- Voi se olla vielä lämminkin

Luusalmen tulilla ensi yönä,
lohduttaa joku

-

fi

losofi.

Mitenkiihän siitä salmesta

piiäsee yli?

Alkiiä jääkö seisomaan suksilla! huutaa Ollila.
Itse hän polkee jo vimmatusti

semmalta. Levitelliiän karttalehtiä, sovitellaan kompasseja

- Ei kai niillä kovin kummia
vartioita siellä ole. .. Siellä ei
ole koskaan kiiyty häiritsemäs-

kartalle, silmät arvioivat mat-

sä.

lyö laidasta laitaan, jamrköysiin
on pantava kaki miestii ja sittenkin on tekemistä - kuormassa on sata kiloa räjähdysainetta.
Alajärven tukikohdassa pidetään tauko. Sitten jatketaan
matkaa tuntemattomaan linjamiesten toivotusten saattelemi-

jotosta tulentekopaikalle.

kaa.

na:

Jalkoja polttaaja päätii palelee.

tia, pidätelliän menoa. Ahkio

-

Tehkiiähän paljon pahaa

PAKKANEN PUREE
On §lmä. Tuntuu, ettii hiihdosollenkaan.

Laskut ovat hurjia. Pakkanen
jiiätiiä poskipäitii.

Ilta alkaa hämärtää. Hiihdetiiiin tiheässä

vesakossa.

Norjat

varvut tarttuvat solkiin ja repun

viilekkeisiin. Irtautuessaan ne
lyövät takana tulevaa kipeästi
pakkasen palelluttamiin kasvoihin.

420

Miten saatanan lailla

-

Isot hongat rymähtiivät kumoon
let.

ja pian roihuavat rakotu-

Istutaan havujen

pällä ja

keitellään. Kylmän kohmettamat miehet ahmivat lämmintii

Luusalmelle on vielä parisen§mmentä kilometriä. Maasto
on kartan mukaan tasaista, on
helppo hiihtiiä.
TUet palavat hyvin. Keitel-

Keskustelu antaa lisää uskoa.
Radistit ovat saaneet yhtey-

den divisioonan esikuntaan ja
asettelevat välineitiiiin reppuun.
Hiljaa kuin aaveet nousevat nc

kiset miehet suksilleen. Kuiva

juomaa. Makaillaan havuilla.
Aamulla Nykänen

ja

Ollila

kiertelevät tulilla. Nykåisen ilme
on tavallista tiukempi. Täitaa
olla toiminnan aika.

siellä!

ta ei saa lämmintii

Korpi tuntuu entist?i hiljai-

puutg.

sinä

- Tirlkaapas kaikki kokmn
tänne tulille! Selostan tulevaa
toimintaa, hän sanoo.

"TUHOAMME
LUUSALMEN KYLÄN"
Nyl«änen antaa käs§nsä:

-

Jatkamme matkaa Luusal-

men §lään, jonka tuhoamme.
Kylään on majoitettu ilmeisesti
komppanian venan joukkoja.
Sielt?i vaihdetaan väki tukikoh-

Alriårvan kylöå ayrttalyan rl;urro Kuva Heikki Nykriren kirjasta

Sissisotaa

pakkasilma haittaa hengitystä.

le sylykellisen kuusen naavoja

Otetaan suunta pimeään metsään ja itään.
Nyt edetään varovasti. Taukoja pidetään tiheään, seisotaan

ja kuivia risuja. Tuli syttyy het-

Tulipalopakkanen jatkuu,
mutta sen kanssa selviää jo pa-

kessä.

remmin. Jännitys kihelmöi jäse-

Jäätyneet miehet ovat polttaa
itsensä tulessa. Olo on vaikea,

nissä.

Kasapanoket on otettu esille,

suksilla ja kuunnellaan. Metsä
on autio ja tyhjä, vihollisen varmistuslatuja ei tavata. Hidas
kulku ei anna lämmintä ja miehet taistelevat jäätymistii vastaan. Poskipäät ja leuka ovat
jähmeessä, puhe on kankeaa.

joku antaa ylen. Viimein saadaan kahvit kiehumaan ja leuat
jauhavat vanikkaa. Lämmin

polttopullot ovat kätevästi saatavilla repun sivutaskussa. Viisi
täyttä konepistoolin lipasta ve-

juoma parantaa oloa.

tää vyön kireälle. Käsikranaatit
roikkuvat edessä vatsan päällä.

§-

hänestä riippuu kaikki . . .
Mitä on edessä . . .?
Nykänen antaa lopullisen

Matelemme eteenpäin.

sähdytiiän viiden kilometrin
päähän §lästä. Tirlia ei enää
saa tehdä.

ja Ollila

Nykiinen hiihtelee paikalle.
Kaikkien silmät seuraavat hänen kulkuaan. Tälläkin kertaa

kiis§n:

mukaansa muutaman miehen ja

- Joukkueet hiihtiivät AlaKuittijärven yli noin kaksi kilo

lähtevät tiedustelemaan pitkin

metriä Luusalmen eteläpuolelta

Nykänen

Ala-Kuittijärven

ottavat

länsirantaa

Luusalmelle asti. Muu porukka
odottaa kiirsimättömänä, jäätymäisillään. Miehet hyppivät,
lyövät kåisiään yhteen, yrittävät
auttaa toisiaan. Joku pohjoisen
mies kaivaa hankeen kolon ja
menee "keppiin" niinkuin riekko. Tupakkaan ei tahdo saada
tulta.
Onko ihmisen jäädyttiivä pystyyn täydessä järjessään. . . ?

VIIMEISET
VALMISTELUT

ja

rantautuvat salmen etelä-

päässä. Sinne perustamme
JSp:n ja tälle alueelle jää reser-

vi. Ollilan joukkue hyökkiiä §lään sinne idästä tulevan tien

§län vaTäistelun
alettua Ollilan suunnalla Jylhän
joukkue hyökkiiä §lään lähemsuunnassa kohteenaan

ruskunnan huolto.

pää, tästä. Joukkueet ryhmittyvät hyökkiiystä varten paikkoihin, jotka joukkueiden johtajat
jo tietävät. Tehtiivän tultua suo

ritetuki

kokoonnutaan JSp;n

-

- Teemme pienet §nsitulet.
Ne eivät saa nä§ä Luusalmeen
eikii niistii saa tulla savua! SyG
dään, meillä on sen verran ai-

Tiedustelu on todennut kyliissä liikettii. Ikkunoista näh;»valoa. Edessd oleva salmi on sula tai vain heikssa jäi?issä.
- Hyökkiiys alkaa tiiniiän illalla kello 21.m. Tältä leiripaikalta lähdemme liikkeelle heti
kun kaikki ovat ruokailleet.
Radistit ilmoittavat viimeiset

kaa.

tiedot divisioonan

Aina pirteä Sulo Kaikkonen,
Ollilan lähetti, kantaa jo paikal-

Kello 18.00 lähdemme liikkeel-

-

Hei, pojat tulevat!
Se piristiiä kaiklia.
Nykänen kiert?iä miesryhmis-

sä:

esikuntaan.

le kohti Ala-Kuittijärveä.

Hiihdetään varovasti pimeässä.
Ranta lähestyy, hiihdetään harvahkossa koivikossa. Hiihdetään - kuunnellaan - ja hiihdetään taas.
Pakkanen nipistelee enää hiukan sormenpäitä. On taidettu

tulla

lämpimämpään ilmas-

toon...
Siellä vilahtaa jo näkyviin kylä! Valoja ei nyt näy - ovat kai
peittäneet ikkunat. Tai nukkuvat - toivottavasti.
Nykänen ja Ollila hiihtävät
kärkiryhmän tuntumaan. Työnnymme rivakasti yli Ala-Kuittisen, voimalla ja taidolla. Tuuli
ottaa ihoon aavalla jäällä.

Ensimmäiset miehet

päåise-

Jo
kainen hakeutuu pois jäältä
malttamatta odottaa vuor@an.
§sähdy't iZin rannalle metsän
suojaan. Ollaan hiljaa, kuunnellaan. Hienoiset hikihelmet nousevat otsalle.

|e...

-

- Ei ne tiedä vieläkään meistä mitään . . . Ei näy vartiomiestä...
- Ei edes koirat hauku . .

.

on

Ollilan joukkue lähtee liik-

Levituiydytiiän aukean reunaan mäelle.

-

Voi helvetti kun on paljon

taloja . .

.

Ei ne vieläkiiän tiedä mitään. ..

-

Ja sittenkin: mäellä on vihollisen vartiomies! Hän syöksyy no

peasti pohjoiseen suuntaan ja
häipyy näkyvistä metsän peittoon.

Menkön!
Tälot jaetaan nopeasti ryhmille, sitten miehille.

- Tlota myöten Luukkoselle,
me kahden otamme nuo, te i(estilönkanssa nuo. Tiro lnppalai-

ser pojalle

-

sille pitää olla

ko

meatalo...

Kello on 21.00.
Konepistoolit rävähtävät soimaan eri puolilla. Sujutellaan
suksilla talojen luo. Kaikki kiiy
suunnitelmien mukaan, talojen
jako pitää hyvin paikkansa. Mo
lemmat joukkueet hyökkiiävät.

Ensimmäiset

kasapanokset

keelle. Metsän suojassa edetään
äänettömästi, kuunnellen vähäi-

räjähtävät mäen alla.

sintäkin risahdusta §mmenillä

Tulta tulee vastaan.
- Ne ampuu vintin luukuista!

korvapareilla.
Ajatukset kertaavat tehtävää:

asti.

.

.

- Elä helevetissä ryvi nuin
mahottomasti, sehän kuuluu kilometrien piiähän!
Toinen yrittää painaa kinnasta suulleen ja jupisee:
- Tuo juuttaan yskii se . . .
rysähdytään ja otetaan luku.

Kauempana hiihtavan toisen

joukkueen sukien kahina kuuluu aivan selvänä. Hermostuttaa vähän - kuuluuhan se tuo
Kuva Heikki Nykösen kirjasta Sissisotaa

Siellä ne ovat sisällä kämpissään. Ollaan kerrankin etulyönnillä ei päästetä niitä suksil-

nyt 20.55.

samoin hevoset, mitään ei jätetä, vankeja otetaan . . .
Suksien kahina hankea vasten tuntuu hurjalta meteliltä,
kuin raskaan junan ryminältä.
Tiro nyt kuuluu jo vaikka minne

ylittämård vo.i.liiä

lai-

Minuutit ovat pitkiä. Kello

SttNÄ ON KYLÄ!

huoltorakennelmat tuhotaan,

Nykailon airait

§län

KELLO 21.00

vät jo rantavesakon suojaan.

alueelle.

Siirrytään aivan
taan.

vaikkaminne...

Vihollinenkin

on

herännyt.

Suolatkaa sinne!
Kaksi taloa palaa jo. Nä§vyys paranee.
- Hei - ampukaa tuonne rantaan! huutaa Luukkonen ryhmälleen. - Ne pääsee sieltä metsään.

Kersantti Salmia

syöksyy

avuksi. Ammutaan kiivaasti perään.

-

Piru kun oli pitkii tuo mat-

-

Sytyttäkiiä kaikki raken-

ka! Sinne ne meni. .

.

nukset!

Kylän keskeltii kuuluu matala, rauhallinen ääni, jonka kaikki tuntevat - Nykänen.
Hän seisoo keskellä §lää ja
johtaa hyökkiiystii. Ollila hiihtää hänen luokseen. Pian hän
palaa porukkansa luo ja ryhtyy
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ampumaan läheisen talon ullakon luukkuihin.
- Sinne ne saatanat on pesiytyneet.. . Tuokaa käsapanos!
Riijähdys ja surkeaa valitus-

la.

-

Ei

se

nyt auta

-

ota sinä tuo

seuraava talo!

Venäläisten

tuli kiihtyy jäl-

leen. He tietiivät taistelun toivottomaksi. mutta ampuvat viimeiseen asti.
Tosi sotureita!

Sitten jysähtiiii kasapanos. Ilmanpaine on valtava, hirret lenlävät kauas, poly ja savu peittii-

vät näkyvyyden.
Sen hälvettyä todetaan katon
pudonneen kivijalan päälle.
Täistelu talosta on piättynyt.

KUOLEMA KULKEE
TALJO TAIOLTA
Menniiän sisiiän pirttiin, jmsa
tuoksuu paistettu liha. Sitii ei
kuitenkaan löydy.
- Veistii äkkiä seinään sälöä,
minä panen tulen!

- Ei Uiä hitto meinaa syttyä...
Tuli on valloillaan, ta§a palaa kaikdrialla. Tulitaistelu

on

muuttunut yhtiimittaiseksi räti-

näki, jonka silloin tiillöin katkaisee kasapanoksen humpsahdus. Pölypilvi nousee korkealle
ilmaan ja hirrenkappaleet lentelevät.

- Hei, !änne ei päiise sisään!
huutaa Kestilä. - Ampuvat niin

pirusti tuolta vintiltii. Jiiäkiiä te
siihen ojaan, minä vien tämän
kasapanoksen.

Joku heituiii käsikranaatin

räystiiälle. Se riijähtiiä ja saa
vanjat ampumaan entistä kiivaammin.

- Nyt pojat tulta! huutaa

Kestilä.

Konepistoolit laulavat painaen vihollisen matalaksi. Kesti-

lä ryömii tulituen suojassa pitkin ojaa ja pääsee seinän viereen. Ikkuna on onneksi valmiiksi rikdri ja kasapanos lentiiä
sisään. Kestilä syöksyy takaisin
ojaan.

Ollila oli maannut aivan kivi-

jalan vieressä, muttå ei loukkaantunut. Kestilä nousee ojasta. Mies on noen ja pölyn peitossa, silmänvalkuaiset vain välähtelevät mustasta naamasta.
- Sainhan teidät saatanat. . .

Raunioista löytyy ihmeeksi
elävä mies, joka viedään toisten
vankien luo.
On tulta ja savua, on kuuma
kuin pahimmalla helteellä, valoisaa kuin kirkkaalla päivällä.
Heilutaan hikipåiiissä. Entiset
palot sytyttiivät jo uusia, ei tarvita tulitikkuja. Jossakin laulaa
vielä konepistooli lyhyen sarjan,
jysähtiiii käsikranaatti tai kasapanos.

Melkein kaikti talot ovat tulessa.

VASTUSTA'A ON
SISUKAS
Tirlee irtautumiskiis§. Lähetti
vie Nyk2iselle sanan, että Ollilan

joukkue

ei voi vielä irtautua.
Nykänen hiihtää Ollilan luo läpi
palavan

-

§län.
Mikä on tilanne? hän

§-

syy.

-

siin vanjoihin ja nyt sieltii kuu-

luu laukauksia. Meniköhåin

liian kauas - voivatjoutua loukkuun . . .?
Kylän reunasta mäeltii tulee
äk*iä tuliryöppy.
- Me olemme t?iiilä ojassa"
huutaa Lappalainen, partion
johtaja.

kosketusta kyläsEi peräntynei

taukoja entisillä paikoilla. Hiihto on helpompaa kevein kantamuksin, mutta miehet viisynei-

ä.

- tittaii menkö niin helvetin

kovaa, minua heikottaa . . .
Joku alkaa jo väisyä. Liikteet

ovat kankeat ja kasvot likomärät. Pidetii?in taukoa ja

tuolla edessä . . . Ampukaa niin

läkintiimies antaa jotakin suuhun.
Mies on pantava ahkimn ja

saatanasti!

matkanteko hldqstug.

- Piilön

Tasse

on

pulassa

Venäläiset hyökkiiiivät! IGikuu hurja URAAA ja aseet laulavat pikatultå.
Urhmllisen vastustajan yritys
sammuu kuitenkin sissien tarkkaan tuleen.
Irt{ Nyt on oikea hetki.
- Alkää hiihfiikö lähelle talo
ja, sukset jiiätyvät! huutaa Nykiinen §län keskeltii.
Meno on riuskaa. Täkanamme laskettelevat viimeisinä Nykiinen ja Ollila, joita venäläiset
saattelevat puoliautomaattikiväärien lippaallisilla.
Vänrikti Jylhä pyyhkii hikeä
kasvoiltaan ja järjestelee joukkuettaan.

-

Ovatko kaikki

mukana?

tenttaa Nykiinen jouklrueenjohtajia.
Otetaan lukua.
Samassa hiihtiiä §liistii kolme mieslä hurjaa vauhtia, hengiistyneinä ja liiähättiien.
- Se - se meni vain . . . ei voi-

tu milään. ..

Ensimmäinen ilmoittautuu
Nykiiselle.

-

Kuka meni? Ja minne?

- Kestilä hiihti

meen . .

Meillä on partio ottamassa

ne

. Ei

Luusalse kai muistanut,

-

Huk'kuiko heti?
Joo - painui virtaan jiän al-

le. Ei voitu mitään..

kiisiin.
Radistit saavat yhteyden divisioonan esikuntaan: "Tehtävä

suoritettu."

Aamulla jatketaan matkaa.

Parin tunnin kuluttua Jylhä
huomaa, ettii yksi mies puuttuu.
Vänrikki lähtee muutaman miehen ja ahkion kanssa takaisin.
Mies tavataan istumassa suksillaan.

-

ltttaa viekö minua mihin-

kiiiin...

T?issä on niin lämmin
..
Miesparka on sekaisin. Hiero

ja hyvä olo.

taan hartioita, pannaan pääle
turkisliivi ja nostetaan ahkioon.
Ensimmäinen potilas odottaa

ladun vieressä. Molemmat

on

nyt pantava samaan ahkioon ja
lisä miehiä vetämään. Matka
hidastuu yhä.
Kohta ollaan omösa kenttävartiossa Alajärvellä! Kohta sen

jo pitiiisi nä§ä...
Ja siellä se on! Tulevat vas.
taan, tarttuvat ahkion köysiin,
auttavat väsyneitä ja ohjaavat
miinoitteen läpi.

ettii salmi on sula . . .

-

Yövytiirin entisellä leiripaikalla. Fotilaan jalat ovat jåi?issä
eikii hän ota mitiiiin suuhunsa.
Hänet on saatava äkkiä liiäkiirin

.

Hiljaisina käännämme sukset
kohti länttii. Muita tåppioita ei

Nykänen hiihtää viimeisenä
katsastettuaan huolestuneena
ohi laahustavan joukkonsa. Ko
via poikia, sanoo hänen ilmeen-

sä. Se lämmituiii

viisyneiden

miesten sydäntii.

tullut.

Vangit on kuulusteltu. Hei

Kenttävartion miehet ovat

dät jäteuiän §lään, koska heis.
vauhtiin.

tyhjentiineet omat kiimppänsä.
Jäätyneet miehet ohjataan si
siiän. Fotilaita hoidetaan. Toi

Jåiällä vihainen tuuli iskee hikisiin vaatteisiin. Jäiset kamp

nen heistä on tajuissaan, toinen
antaa ylen ja hourailee:

tä tuskin olisi hiihtiijiksi sissien

peet kahisevat

ja

hankaavat.

- Vauhtia nyt!
Metsään pääsy salmen toisella puolella on helpotus.
KOflMATKA o1T
RANKKA
Palataan entisiä jälkiä, pidetiiiin

-

Luusalmi

kuuma..

-

siellä oli niin

.

Syödiiiin ja juodaan.
- Oli kova kajo taivaalla, kertoivat kenttävartion miehet.
Paleltumia on melkein jokaisella ja niitii.hoidellaan. Voimat
alkavat vähitellen palata.
Reissu on taas

tehty.

tr

l

ASLAAN on syvennyttävä melko kaukaa.
Näin kertovat saksalaiset lähteet.

"Valtakunnanjohtaja"

Himmlein yleisen SS:n riveihin
kuului apupoliisimuodostelmia,
niinsanottuja " Totenkapf ' -yksiköitii. Niiden henkilBtö koctui
puhtaasti siviileistii, mutta saksalaiseen tapaan toiminta tapah-

tui sotilaallisin muodoin.
Himmlerin kunnianhimoinen
ajatus oli teh&i näistii joukoista
ikioma sotaväki. Hän vaati vuo
sikausia niiden tunnustamista
sotilasyksiköiksi siitli aiheutuvine etuisuuksineen.

Vaatimukseen ei aluksi suos"

tuttu, koska miehillä ei ollut
minkiiiinlaista taistelukoulutus.
ta eikii pällystöllä sotilasjohtajan pätevyyttii. Lopulta - ihneisesti puolueen painctuksesta Saksan sotavoimien ylijohto
suostui, mutta sillä edellytylsellä, että joukot alistettaisiin maavoimille ja niiti kiiytettiiisiin
rintamajoukkoina. Tämä ei vas-

tannut Himmlerin alkuperäisiä

vaatimulaia, mutta ilmeisesti
hänen oli pakko suostua tähän
kompromissiin.

kukaan ei esiLehtemme numerossa 7 11985 Boris sotilaskoulutusta,
merkiksi ollut kckaan ampunut
Saarmaa kertoi saksalaisen SSaseillaan "kovilla".
Divisoonan esikunta miiärätDivisioona Nordin täydellisestä
tiin ottamaan osaa sotapeliin
sen koulutustason toteamiseksi.
epäonnistumisesta Sallassa.
Se tietenkin moitti, ettei sillä olWaffen-SS:n joukot olivat kuitenkin lut harmaata aavistustakaan
johtamisen ja taktiikan perus
varsinkin sodan loppupuolella
teista.
päteviä yksiköitä, jopa
Divisioonan miehetkin ymmärsivät toki puutteensa - envaliojoukkoja. Myös Divisioona
nen hyökkiiyksen alkua he kirjoittelivat
omaisilleen esimerNord oppi sotimaan "Suomen
kiksi näin: "Sinun ei pidä ollenaarniometsissä".
kaan surra minun kohtaloani. Ei
ole
mahdollista, että meidät läMistä oikeastaan oli kyse Sallassa hetett?iisiin
rintamalle. Meitiiheinäkuussa l94l?
hän ei ole lainkaan koulutettu."

Näin syntyi

Täisteluryhmä
Nord, johon kuului muun muassa kaksi entistii poliisijoukkoa.

Niistä muodostettiin SSRykmentit 6 ja 7. Kesäkuun lopulla
l94l joukko sai divisimnan nimen ja arvon.
MERKILLINEN
JOUKKO

Saksan armeijan uljaissa virka-

puvuissa. Komentajana oli
17.6.41 saakka SS:n kenraalimajun Nchard Herrmann, jok,a.
oli ensimmäisessä maailmanso

dassa palvellut reserviläisenä
pioneerijoukoissa

ja

Sallan verilöylyn jälkeen ltiydettiin kaatuneiden taskusta kirjei

tä, joiden sävy oli epätoivoinen:
"Meidät on petetty - meidät on

katalasti myyty
kassa

-

ette

-

olemme hu-

enä ikinä

näe mi-

nua.,."

kohonnut

meikiiläistii luutnanttia vastaavaan yliluutnantin arvoon. Muu
påiällystö oli samaa tasoa. Mia
histöllä ja alipåiällystöllä ei eräi.

Oli syntynyt merkillinen sotatoi-

tii

miyhtymä: poliittisia siviilejä

ottamatta ollut minkiiåinlaista

harvoja poikkeuksia lukuun-

AMMATflMIES
PUUTTUU ASIAAN
Divisioonan esikuntaan sijoitet-

tiin viime vaiheessa, 5.4.41, kou-

lutettu

yleisesikuntaupseeri
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Mistä

johtui
Sallall...
Ruoff. Hänelle selvisi

pian

"Täisteluryhmän" surkea tila.
Joukko oli erillään muista Nor-

jassa

Porsangerin

alueella eikä

vuonon

aluki

onnistunut
edes saamaan aikaan viestiyh-

teykiä muihin sakalaisiin yhtymiin. Lopulta Ruoff sai yhteyden kenraali Dietliin, jolta hän
pyysi apua, vaikka tiillä ei ollut
mitään tekemistä Nordin kansYhteydenotosta hän ei kerto
nut omalle komentajalleen.
Dietl lensi Storchillaan Ruoffin puheille ja sai häneltä selvi-

sa.

tyksen yhtymän tilasta. Ilmeisesti Dietl oli ryhtynyt toimenpiteisiin, sillä 12.6.41 saapui perille Himmlerin kiis§, jonka muvaihdettiin! On selvää, että asia
ei ollut tällä korjattu - olipahan
kuitenkin jotain tehty.

le. Tänne saapui myös uusl eslkunta komentajansa SS-kenraalimaj uri Deme I hubein johdolla.
Uusi komentaja kirjoitti heti
esimiehelleen XXXVI Armeijakunnan komentajalle ratsuväen-

SUORAAN SOTAAN

jeen. jossa hän selvitteli asiallisesti joukon tilaa. ja pyysi. että

kaan koko yhtymän

esikunta

kenraali Feigelle virallisen kir-

Taisteluryhmä

Nord

saapui

12.-13.6.41 Rovaniemen alueel-

sitä ei kä1tettäisi odotettavissa
oleviin sotatoimiin. r'aan että se

siirrettäisiin koulutusleiriin peruskoulutusta varten. Feige vastasi samoin kirjeellä, että Nord

Taistsluryhmä Nordin tyylikäs
esikunta ennen Sallan hyökkäystå

oli jo määräuy hyökkäystehtä-

vään

Miten tämä kaikki oli mah-

operaatiosuunnitelmassa,

jota ei enää tässä vaiheessa voitu muuttaa. "Teidän taitavalla

dollista?

ja päättäväisellä johdollanne

muun muassa sillä. että kenraaIieversti Falkenhorst oli hänelle
maininnut \ordin olevan hänen
paras t htl'mänsäl

us-

kon Taisteluryhmän §'llä selviär,än tehtär'ästään". lopettaa
Feige. \{ahtoiko piruillal

Feige perusteli

päätöstään

It {

rJ,'**-

SS-kenraalimaluri C. M. Demelhuber (keskellä) on
kutsunut suomalaioen lll Armeijakunnan komentaian
vierailulle. Vasemmalla årmeaiakunnan
eeikuntapäällikkö oversti Oinonen ja oikealla komentaia
kenraali Siila3vuo

Demelhuberin iälkeen tuli komentajaksi Waffen-SS:n kenraålimaiuri Kleinheiaterkamp (kiikari
kaulassa)

Etsimätui nousee
epäilys,

mieleen

ettii

Nordin jäljellZi olevat

cat oli

Saksan maavoi
mien korkeat komentajat, jotka

alistettu.
Siilasvuo lausui Ruoffille sel-

eivät tietenkiiiin mielellän nähneet alaisinaan poliittisia ja hue
nosti koulutettuja joukkoja, halusivat osoittaa mieltiiän tiiyttii-

vät sanat:
"odotan, ettii mitii pikimmin

mällä kirjaimellisesti saamansa
käskyn Täisteluryhmän sijoittamisesta rintamatehtävään. Lieneekö ollut sattuma sekään, että
Nord joutui Sallan hyökkiiylsen
painopistesuuntaan suoraan Sal-

latunturin bunkkerien

panette tiimän joukon sellaiseen
kuntoon, että se vastaa kokemuksiani saksalaisesta sotilaas.

ta."
Matkallaan rintamalle Kies
tingin suuntaan Ruoff tapasi
yleisesikuntamajurin, joka oli
määrätty johtamaan Nordin

Siellä sen taisteluarvo lopulta-

jäännöksiä. Tåimä kertoi suomalaisen rintaman ihmeellisyyksis-

kinselviäisi...
Ja niin Taisteluryhmii Nord

tii - ei ollut lainkaan rintamaa!
- ja divisioonan surkeasta tilas-

hyökkiisi

-

eteen.

tunnetuin seurauk-

neitä, punatauti oli yleist?i, vaatetus oli heikko, kartat olivat
niin huonoja, ettei johtaminen
ollut lainkaan mahdollista tilannekartan avulla.

sin.

,,PANKAA ASIAT
KUNTOONt"
Ruoff matkusti erotetun esikun-

nan mukana Berliiniin. Siellä
hän kuitenkin sai pian yllättii-

vän kiis§n: "Palatkaa

heti

Täisteluryhmä Nordiin Siellä
on tapahtunut katastrofi. Fankaa siellä asiat kuntoon!'
Melkoinen tehtävä!

Berliinissä olivat tunteet pin-

nalla

oli tapahtunut jotakin

-

ennenkuulumatonta Saksan salamasodan historiassa.
"En tahdo nähdä elävänä ai-

nuttakaan Nordin upseeria!"
karjui Himmler. Syy oli näin
kätevästi työnnetty syyttömien
niskoille

- jälleen

kerran.

Ruoff lensi siis takaisin Rovaniemelle. Siellä selvisi, että Uillä

välin

divismnaksi ylennetty

Nord oli lyöty asemistaan ja etUi sen osat olivat paniikin vallassa vefäytyneet kauas selustaan.

HyöLkiiyksestii ei alun alkaen-

kaan ollut tullut mitiiiin. Divisioona

ja erityisesti

sen

S$Ryk-

mentti 7 olivat kuitenkin kärsineet raskaat tappiot: noin 300
kaatunutta ja

nelisensataa haa-

voittunutta.

Katastrofi ei välttynyt sotaoikeuskiisittelyltiikiiiin. Siellä lan-

getettiin

ta: miehet olivat loppuun viisy-

kuolemantuomioita,

joita ei kuitenkaan koskaan pantu t?iytäntön.

Siinä sitii olikin saksalaiselle
yleisesikuntaupseerille ihmettelemistii - kun ei voinut pitiiii tilannekarttaa!
Jo kuukauden kuluessa saatiin Nordin asiat kuitenkin jonkinlaiseen järjestykseen: se pys-

tyi toimimaan Kiestingin

suun-

nalla rauhallisella alueella asiallisesti, vaikka "nälqruyytä asemien edessä oli tiheiissä aarnio
metsässä yleensä vain 30 metriä". Divisioona sai vahvennuksia, miinoja ja piiktilankaa sel-

vitiikseen

"aamiometsässjä".

Lemetin motin varti.ioita talvisodassa, SA-kuva

Bill Evans

TATUISODA]I KAIKUJA
Suomen talvisota amerikkalaisin silmin
-o Suomen
Talvisota järkytti koko Yhdysvaltain
kansaa. Maan poliittinen johto

kuussa divisioona osallistui vielä

Toimi nopeasti, tilaa kirjasi heti!
o Sidottu, runsaasti kuvitettu dokumenttiteos.
KYLLA! Tilaan erikoishintaan teoksen
TALVISODAN KAIKUJA

kpl ä 75 markkaa

Postin:o

toutuneita vastaan Hollannissa.
Nordin veteraanit ovat pitiineet tiiviisti yhtii järjestiien
muun muassa lukuisia matkoja
Suomeen. Joitakin siihen kuulu-

Suomessa.

tr

SIILASVUO JOHTAA
P§iiläMq Raire Panulan kokoama
materiaali, muun muass{l artikkelit
entisten Waffen^SS:n miesten Der
Freiwi I I i ge lehdessii.

(*

postikulut)

Nimi:

Lähiosoite:

S$vuoristojiiäkäridivisioonaksi. Se oli ilmeisesti "ainoa saksalainen divisioona, joka
tiiysin hallitsi suomalaisilta opitun metsätaistelutaktiikan".
Suomen "antautumisen" jälkeen divisioona taisteli länsiliit-

nyt

dollisuus saada se ennakkotilauksena erakoashintaan 75 markkaa suoraan kotiin kannettuna.

tautui mytis "hyökkiiys§§i-

tettiin

on

"virallisen Amerikan" silmin.
. Teos ilmestyy Suomessa joulukuun alussa ja sen
hinta on 98 mk. Tällä tarjouksella Sinulla on mah-

kiiykseen kohti lnuhea ja moitseksi mitii vaikeimmassa maas
tossa". Kesällä 1942 Nord muu-

kaikkensa

koonnut diplomaattiasiakirjoista, puheista ja lausunnoista, jotka nyt ensi kertaa iulkaistaan suomeksi, jännittävän dokumenttiteoksen talvisodasta

oli "täysin
torjunta§§inen". Marras-

Siilasvuon viimeiseen hyök-

teki

Suomen hyväksi diplomaattisella tasolla.
o Amerikkalainen historioitsija Bill Evans

Tälven tullessa se

neita sotureita asuu ny§isin

Rovaniemellä Ruoff ilmoittautui suomalaisen III Armeijakunnan komentajalle kenraali
S ii I arvuol I e, jolle S$Divisioona
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ELETTIIN Koivistolla 1943.

Olin

juhannuksena samana

vuonna perustanut nuoren kotini lapsuuteni maisemiin ja tytls.
kentelin kunnan esikunnassa.
Seutu oli sotatoimialuetta ja

pommitukset kuuluivat

sen

Iuonteeseen. Joulu teki tuloaan,
elettiin sen alusviikkoa. Veljeni
oli juuri saapunut Karhumäest?i

Iomalle ja matkasta våisyneenä
yöpyi luonani.

Iiihestyvän joulun
tiiytti mielet. Luonto oli

odotus
pukeu-

tunut valkeaan talvivaippaan ja
meri saanut kestävän jåiäpeit-

sa asun. Kaksi muuta pommia
tulee vielä aivan lähelle.
Laudoista valmistettu uusi talo vavahtelee ja hajoaa liitoksis'

taan. Seiniin ilmaantuu suuret
raot, joista tunkeutuu kitkertiä
palaneen hajua.
Huoneeni ikkuna irtaantuu il-

manpaineesta sijoiltaan ja kallistuu uhkaavasti sänkyäni koh-

den. Kiiiinniin itseni vatsalleni
ja painan kasvoni syvälle tyynyyn

ja vediin vielä peittoa suo

jalseni.
Samassa putoaa ikkuna lasit

helisten lattialle. Saan piiälleni
joitakin puisia kehyksen osia sekii katosta
purua ja laudankappaleita.
Kuuluu katkonaista ammuntaa. Sitten kaikti hiljenee.

osan lasinsiruista ja

te.ensä.

Oli myöhiiinen iltahetki,

Iähestyttiin puoltayötii. T?iysinä-

nen kelmeä kuu kurkisteli taivaanlaeltaja sen kajastus peilasi

talvisen maiseman. Kaiktialla
vallitsi syvä hiljaisuus.

Kohotan peittoa

ja

Minun on kuitenkin pakko
nousta, sillii palelen hirveiisti

vapisen vilusta

-

ja kai jännityk-

Lattia on äynnä lasinsiruja.

Aamulla menemme katso
maan vaurioitunutta kotiamme.
Pihassa ihmettelevåin ihmisjoukon keskellii scisoo isäni murheen murtamana - hiin luulee
mei&in olevan ruhjoutuneen ta-

påiiilleni.

Komeroa ei eniiä ole.

Joitakin vaatteita on hujan
hajan lattialla, kaikki ylämas
taan sirpaleiden repimiä. Ensimmäiseksi saan kiisiini veljeni
sotilaspiiällystakin, jonka yläosa
on reikiä tiiynnä.

Ulkoa kuuluu surkeaa valitusta ja hätiihuutoja. Naapuris
sa sijaitsevan kenttiisairaalan lo
tat ja sisaret ow siellä jo antanrassa apuaan,
On pEiiistiivä ulos!

kuuluu puhetta. Kuulen hätiii-

sa

sen äänen kutsuvan itseiini ja

Nyt pian pois! sanon hänelle. - Muuten palamme tärr

, älä nouse vielä!

Veljeni karssa

seisomme

kauan hiljaa hiinen edessåiän.
Vasta pitkiin ajan kuluttua hän
tajuaa meidiin olevan elcsa eikii haamuolen§a.
Suurimman hämmingin mentyä ohi menimme sitten yhdessä

katsomaan kotiani. Siellii oli

kaikki sirpaleina:

siin§jen patjatkin sirpaleiden

pommeja putoilee. Maa tiirähtelee ja koneiden kolkko jylinä
kantautuu korviin. Jostain kuulen ammuntaa.
Samassa kuu peittyy pilven

Minä olen kunnossa. Odote-

pahtuneesta.

kuun tiinne yl(h?

ulkoa

-

saakka paikalle kuultuaan ta-

rikkoutuneet. Jåi?immekö louk-

tuu himmeä valoa ja

vahvistua. Kuuluu kova rysähdys ja pommi putoaa aivan sen
talon nurkalle, jonka

lon sisällä. Isåi on tullut saaresta

huonekalut
pirstaleina, seinätaulut, peilit ja
astiat yhtenä sirpalekasana sekii

alkavat ulvoa ilmavaaraa ja

ja sawn katku alkaa

jaloistani poistetaan lasinsiru-

Ne pistelevät ja viiltiivät paljaita jalkojani, kun menen vaat+
komerolle hakemaan jotakin

Yhtiikkiä pommikoneiden
kumina tiiyttiiii tienoon. Sireenit

taakse

såi

ja.

sestäkin.

näen
kaaoksen ympärilläni. Sähkö on
katkennut ja kait*ialla on hämäriiä. Seinänrakosista tunkeu-

vastaan. Nyt rohkenen nousta
istumaan r*inh/ni reunalle.
- Sattuiko? §syn veljeltiini.
Hän nukkuu huoneen toisessa
piiiissä ja vastaa heti:

tuneita poriaita. Vietiimme lo
pun yötii kenttäsairaalassa, mis.

Fortaat ovat murtuneet ja
Veljeni on löytiinyt vaatteen-

lävistiimiä.

ja pukeutunut.

-

Omasta patjastani esiin kaivettu sirpale on vieliikin tallessa
ja muistuttaa tapahtumasta, jol-

ne...

loin eliimiissäni tuntui kaikki

Savua tunkeutuu sisåiän sei-

nien

ja

lattian halkeamista -

naapuritaloissa palaa.

Jotenkin kompuroimme alas
hyvälsemme rikkou-

pysähtyvåin.

Voi kuinka itkin siinä kaaok-

jo

sen keskellä tuhottua kotiani,
hon mieheni rintamalta piti saa-

pua ensimmäiselle lomalle!

Kesti kauan ennen kuin tajusin että pahemminkin olisi voinut kiiydii. Kokcin itseni ja si-

Kdviaton relmoa

S,{-/<uva

simpeini valtasi syvä kiitollisuus
siitä, että sain pitiiii elämäni, sillä niin monet sen silloin menettivät.

Tulihan se lxlukin
muutaman päivåln påiristi,
ta puittcet olivat toisedai

PAI,VETIIKORTTI

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on 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.
SOITTAMALLA

TII,AUSHINNAT

Tilaaiapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 12o 670

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

PAI.VETIIKORTTI

E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
E

arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:

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

-

Puh.

Jakeluosoite
Poslinumero

198

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Uusi

jakeluosite

Poslinumero

alkaen:

198

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

Puh.

-

-/Postitoimipaikka
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TUNTEMATON SOTA

KIINTOISAA HISTORIAA

Siniveli: Viro taistelee va-

Rajan yli tunkeutunut puna-

Aake Pesonen: Helsinki so-

paudestaan, Vuosi l9zl4 tun-

armeija heitettiin saksalaisvirolaisin voimin suurin tap

dassa, Kirjayhtymä, Vaasa
1985, l8l sivua, valokuva-

temattoman todistajan sil-

min, Alea-Kiria, Jyväskylä
1985, l2l sivua, valokuvia
ja karttapiirroksia.
Ennen toista maailmansotaa
virolaiset vihasivat enemmän
saksalaisia kuin venäläisiä.

Neuvostoliiton miehitettyä
maan ja liitettya sen "neuvostotasavaltojen kunniakkaaseen perheeseen" tilanne

muuttui: kesällä l94l saksalaisia tervehdittiin vapauttajina. Nämä eivät kuitenkaan
Virossakaan osanneet käyt-

tiiä

tilannetta

hyväkseen

vaan kohtelivat eestejä lähes

"ali-ihmisinä".

Kun neuvostovalta jaleen
uhkasi talvella 1944 tapahtui

maassa kansannousu: miehet osallistuivat innostuneina

kutsuntoihin ja muodostettiin runsaasti erinimisiä kansallisia joukkoosastoja. Toiminnan taustalla oli ajatus
vapaudesta sen jälkeen kun
saksalaiset olisi lyöty.

Helmikuussa alkoivat kii-

vaat taistelut valtakunnan
rajalla Narvan seuduilla.

pioin takaisin. Keväällä seurasi rauhallinen vaihe venä-

Kekkosen

valtakaudesta Koiviston aikaano Alea-Kirja, Loviisa
1985, 150 sirua.
Eduskunnan ikäpresidentti
ja "viimeinen anti-kekkoslainen" tarkastelee uusimmas-

sa

kirjassaan politiikkaa

yleensä

ja

erityisesti presi-

denttipeliä ja idänsuhteita.
Junnila on löytänyt uusia

rintamalla.
Puna-armeijan uusi suur-

ta aina

hyökkäys Tärton suunnalla
alkoi heinäkuun lopulla. Se
johti osittaiseen menetykseen, mutta hyökkääjä kärsi

jälleen raskaita tappioita.

Pääisku suuntautui kuitenkin eteläiseen Viroon ja elosyyskuussa puolustus mur-

tui. Hyökkääjänä mainitaan
muun muassa aikaisemmin

Viipurin vallannut XXX

Kaartinarmeijakunta ja puo'
lustajana osillaan Suomesta
palannut virolainen JR 200.

Kirjoittajalla ei ole ollut
käytettävissään lähdeteoksia, joten kerronta on osin

maailmansodan

loppuun

saakka. Kaupunkia vainosivat tulipalot ja rutto, se vallattiin ja miehitettiin. Merel-

lisen sijaintinsa vuoksi se
joutui myös laivastojen sotatoimien kohteeksi ja lopulta
talvi- ja jatkosotien pommisateeseen.

Pesonen on poiminut kirjaansa mielenkiintoisimmat
katkelmat kaupungin taisteluista. Kiintoisa on muun

muassa kertomus Englannin
laivaston hyökkäyksestä
vuonna 1855 sekä kamppai-

matorjunnan taistelusta helmikuun 1944 suurpommi-

tuksissa. Kirjoittaja toimi
tällöin pääkaupungin torjun-

tapäällikkönä

osallistuen

ratkaisevalla paikalla taitavasti toteutettuun sulkuammuntaan, joka pelasti kaupungin huolimatta siitä, että
sitä vastaan suunnattiin
2000 pommikoneen iskua ja

20.000 pommia, joista 95

prosenttia putosi sulkutulen
ansiosta ympäristön metsiin
Ja mereen.

Lukemisen arvoinen kirja
muillekin kuin helsinkiläi-

sille.

E.

kin selvän kuvan veljeskansamme epätoivoisesta taistelusta vapautensa puolesta

-

E.

Suomen tasavallan presidentit 5, Otava, Keuruu 1985,
318 sivua, valokuvia.
"Hän oli vankka vapaamieli-

vaihtelevat kannanotot ja
monet muut vaiheet, joita lukee kuin jännitysromaania.
Hämmästyttävää on Rytin
sotilaallinen asiantuntemus
esimerkiksi hyökkäys§sy-

nen, mutta hänet leimattiin

myksassä Sorokkaan, paino-

Karjalaisen hyväksi

taantumukselliseksi. Hän oli
rauhanpuolustaja, mutta hä-

pisteen siirrossa Syväriltä
Kannakselle ja vieläpä eräissä ase§symyksissä. Jos jotakin jää kaipaamaan niin
Veltjens-neuvotteluja, jotka
kuitenkin on kuvattu edellisessä Kalliota koskevassa

kamppailusta, josta ei Suo
messa silloin paljon tiede§.
Mielenkiintoinen kirja.

Ahti

vanhan K-linjan asein, mut-

ta käytetyt noottia kevyemmät keinot eivät tehonneet.
Junnila käsittelee myös poliittisia virkanimityksiä mainiten esimerkkeinä muun
mu:rssa "kummajaisen"
Jouko Tirrkan ja "lääketie-

Sakari Virkkunen: Ryti

Myrskyajan

nestä

-

presidentti,

tuli 'war overlord'(ylin

sotaloordi). Hän oli englanti-

laismielinen, mutta hänestä

tuli Hitlerin liittolainen. Hän

uhrasi itsensä

isänmaalle,

mutta isänmaa sulki hänet
vankityrmään."

Sakari Virkkunen on kir-

Matti Ruo-

joittanut arvokkaan lisän

kolan. Kuitenkin kirjoittaja
katsoo poliittisen ilmapiirin

presidenttisarjaansa. Tällä

teen lisensiaatti"

vaalissa Neuvostoliiton suur-

masta.

428

kaupunkinsa sotaisia vaihei1500-luvulta toisen

daksi muodostuu kuitenkin
eloisa kuvaus Helsingin il-

epätasaista. Se antaa kuiten-

Koiviston aikana vapautuneen ja kirkastuneen.
Vaikka kirja ei tarjoakaan
mitään oleellisesti uutta, se
on mielenkiintoinen vilkaisu
politiikan ympyröihin vankan konservatiivin näkökul-

yritti vaikuttaa

syntyperäinen

helsinkiläinen, kuvaa koti-

todisteita vanhalle teorialleen, että vuoden 196l noottikriisi oli tarkoitettu paitsi
puheenvuoroksi Berliinin
kriisissä myös painostuskeinoksi Suomen presidentinvaalissa. Vielä viimeisimmässäkin valtion päämiehen

lähetystö

Kirjoittaja,

läisten ollessa kiinni Suomen

Y51gfiI/[NI OTTAA KANTAA
Thure Junnila:

liite.

lu pääkaupungista vapaussodassa 1918. Kirjan kohokoh-

E.

teoksessa. Samoin olisi tiissä

yhteydessä mielellään tutustunut myös sotasyyllisoikeu-

denkäyntiin, joka toivottavasti käsitellään peusteelli-

kertaa on jälleen §se paitsi
Rytin henkilöstä myös Suo
men kohtalon vuosien histo-

sesti Mannerheimin
sikiven yhteydessä.

riasta.

noa sotiemme

Kirjasta käy hyvin ilmi
välirauhan vuosien paine,

ka johti

jo

Saksan turviin,

Neuvostoliiton sekaantuminen vuoden 1940 prasiden-

tinvaaliin, Paasikiven kovin

ja

Paa-

Nyt ilmestynyt teos on ai-

keskushahmon täydellinen elämäkerta.

Jokainen historian harrastasen julkisuuteen
tuloa ilolla. Pätevä kirja!

ja tervehtii

E.

Töpinän terveiset

O

Töpinän terveiset

O

Töpinän tervelset
Yrjo

Aittokallio tunnetaan
Lapissa hyvin: hän palveli
pitkään Sodan§län kirkko'
herrana, palasi sinne Lapin
s,xJun a ikana kärkijoukkojen

kintcreillä

p

asui pappilan

saunassa. talon ainoassa pys-

tyyn jäänecssä rakennukcs-

sa. Myöhemmin hän toimi
vielä Inarissa ja opetteli vanhoilla päivillään saamenkielen.

Kuvassa Aittokallio on
tervehtimässä seurakuntalaisiaan JR 33:n III PataljooKonekiväärikomppa-

nan

nian komentopaikalla Ontrosenvaarass a kev äällä I 9 42.

Henkilöt vasemmalta Toivo
Vuontisvaara, Eelis Onnela,
-'t

Deikko Eskola

kirjoittaa

Kanava-lehdessä Osmo Jus-

silan Terijoen hallitusta kä-

sittelevästä tutkimustyöstä
muun muassa:
Evorrtiluulnanti Rönnqvist on 3aanul Kiukailten kirkkoherralta kirieen, ioosa lämä kieltää yeteraanin
påålyn kirkkonsa saarnastuoliin ia
yertaarintamarotureit ]åpuan liikkoen miehiin

l'l,sevclijuhlia on päättyvän
vuoden aikana jälleen vietetty vähän joka pitäjässä - niin

kuin pitiiäkin. Vaikeimmalta
veteraanicn kokoontuminen
näyttää Kiukaisissa, missä

nuori kirkkoherra

Teuvo

Huhtinen ei päästä everstiluutnantti Lars Rönnqvistin
Kcvyt Osirsto 3:n rintamapappi Miika Tärnaa saarnaamaan kirkkoonsa, vaan
pakottaa mainitun osaston
miehet pitämaan jumalanpalveluksensa ulkona. Tätä
kirjoitettaessa on asia käsittelyvaiheessa, sillä oikeuskansleri Kai Korte on pyytänyt Turun tuomiokapitulia

tutkimaan,

omat johtopäätöksensä.
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sä Adolf Hitlerin erityisessä
suojeluksessa. Hitlerin Saksa
oli ainoa ulkomaa, jossa julkinen sana otti tuon hallituksen tosissaan. Siellä lehtiä oli

kielletty varustamasta termiä "Suomen kansanhallitus" lainausmerkein ja ainakin Berliinin lehdet suhtautuivat siihen haudanvakavasti. Ribbentropin-Moloto'
vin elokuista hyökkäämättömyyssopimusta kunnioitet-

tiin."
Diktaattorit olivat silloin
todella löytäneet yhteisen sävelen ja hyökkäsivät " Schulter am Schulter" elikkä rinta

rinnan - käyttääkseni hiukan myöhemmin muotiin
tullutta ilmausta.

o

menettelikö

Huhtinen oikein. Veteraanit
ja muutkin seurakuntalaiset
Kiukaisissa lienevät ilman
tutkintaakin tehneet asiassa

o

Jussila olisi voinut
enemmänkin leikkiä Kuusisen hallituksella. Han jattaa
kertomatta, että se oliitsen-

Arc*

Orusmaa Lieksasta,
reservin vääpeli, kertoo keskisuomalaisen JR 50:n nuorennuksesta näin.

Marrarjoulukuun vaihteessa siirrettiin

JR

50:stä

l9l2 syntyneet ja sitä nuoremmat miehet sekä nuo.
rimmat upseerit ja aliupseerit JR S:aan, josta tilalle tuli

l9ll

syntyneitä

ja

vanhempia reserviläisiä. Seuraava
nuorennusoperaatio tapahtui

tammikuussa 1942, jolloin

JR 50:stä kotiutettiin

l9ll

syntyneet ja vanhemmat. Tilalle tuli 1922 ja 1923 synty-

neitä nuorukaisia
miehiä

-

-

varuskoulutuskeskuksis-

ta. Kävi siis niin, että rykmentti ensin vanhennettiin ja
sitten nuorennettiin.

o

Jouni Aikio, rovasti Aittokallio, Antti [,okka, Erkki
Ylitepsa, Antti Sammela,
Eelis Aikioniemi ja Vilho
Huhtala.

Kiitokset kuvasta Pekka
Nikkariselle, osoite Jäämerentie 23, 99600 Sodan§lä!

o

Eino Fabritius, osoite
56100 Ruokolahti kk, puhe-

lin 954-41 l7l, on koonnut

lähes täyden sarjan Joppe
Karhusen mainioista sotakirjoista. Puuttuu vain yksi

ainoa, loppuunmyyty teos
Täistelujen miehet. Voiko

joku sen Einolle toimittaa?

I

Töpinän teruelset O Töpinän
r

Lehtemme syyskuun numerossa kirjoitimme Risto
Rytistä ja siita, ettei hänellä
vielä ole arvoistaan muisto

merkkiä. Paavo

Punkari
Huittisista on lähettänyt toi-

mitukselle kauniin kuvan
Rytin kotipitäjässåi olevasta
muistomerkistä, joka on paljo 1979. Patsaan on

jastettu

tehnyt raumalainen kuvanveistäjä Kauko Räike.

Muistimme toki Huittis-

ten arvokkaan patsaan, joka
on oikealla paikallaan presi-

dentin

syntymäpitäjässä

Huittisissa. Ajatuksemme

oli, että myös pääkaupunki,
Ryti on elämäntyönsä
tehnyt ja kuritushuonetuG
mionsa kärsinyt, saisi oman

jossa

muistomerkkinsä.

PUOLUE.
TOIMISTOSSA

rT

LJ seat lukijamme ovat kehottaneet meitä kirjoittamaan Afganistanin sodasta.
Keski-Euroopan lehdet kuulemma julkaisevat siitä tieto

ja jatkuvasti ja ovat kerto
neet muun muassa, että kolmannes maan 16 miljoonasta asukkaasta on paennut
maasta tai saanut sunnansa
taisteluissa. Oheinen kuva
esittaa sissien kaatuneita.

Lrhdellämme ei ole tilai-

suutta käsitellä ulkomailla
käytäviä sotia, joita kyllä
näyttää riittavan. Tiiytyy
vain kehottaa lukemaan

Puhdettiitä on vielä tallella
monessa *odissa. Kersantti
Lauri Saarinen oli kätevä
käsistään ja tekaisi muun
muassa tämän kauniin lip
paan Inkerinmaalla Ohdan
§lässä 1943. Kannattaa pi-

tää

tallessa

arvokkaana

muistona.

o

E
,Eino

Pohjamo, uskollinen

awstajamme, on jälleen ahkeroinut uuden kirjan 6.Di-

Länsi-Euroopan sanomalehtiä, joista saa tietoa tästäkin

visioonan vaiheista. Mukana
ollut kirjailija tuntee nämä
miehet
korpijotokset.
Kannattaa siis pitää mielessä kirja, jonka nimi on Tie-

taistelusta.

tön

ja

divisioona.

tr

KASKU KIERTÄÄ

Kaksi kansanedustajaa
keskustelee.
Mitä aiot puhees-

-

sasi sanoa liennytyksestä?

-

En oikeastaan mi-

TOSI HWÄ PUHE

tään...

Kansanedustaja on tullut puhumaan entiseen
kouluunsa. Hän jatkaa
ja jatkaa, mutta lapset
näyttävät tulevan vain
yhä iloisemmiksi.

Senhän minä tiedän, mutta miten muo-

toilet

sen?

- Mikä teitä niin hy- HUOMAAVAISTA
myilyttää? kysyy polii- Hiiijohtaja Klus Wuis
tikko lopulta.
oli kiiymiissö Thnslussa
- Jos lässytätte vielä j a e sittiiytyi mi ni steri I I e:
vähän aikaa, meiltä
- Wmis
menee matikan tuntiKmg! vastasi tiimä
kin! ilmoitti Pikku- lwti.Kalle.
Ilpo Lehtinen, Kuusankoski
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