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HUIPPUTASON
HUOLIA
Kohtasivatpa kerran

kia, kedolla leikkiviä BRITIT OLIVAT
lapsia.

RAUTAA
Lopulta urbanisoitunut Winston Clurchill kiqtoisensa presidentit Goebbels
päätti valita teli pohan pmmitukxn
Reagan ja Mittenail
jiilleen l-ontoossa tutussekä YK:n pääsihteeri hotellin. Hymyillen hän tuntossa vawioihin Saastui sisään ovesta N:o
Perez de Cwllu. Kukin
vuavien runioiden leslertoili huolistaan ja l.
leltä ilnustyi vwnlu

Valinta

oli

vaikea.

Kaksi pirua kävi väjou sir Winslittömästi
häneen kiin- milmmo,
Minulla on kaksipulwtteli:
ton
kädet selän
kymmentä henkivarti- ni, väänsi
- Mitenkiis teidön on
taakse ja heitti minisirr, sanoi Reagan.
kiiynyt?
Kuinlu elömii
Tiedän, ettå yksi heistä terin synkkään kop- sujuu!
ei näon KGB:n palvelukses- piin. Hotellista
jälkeäkään.
- Ihon Win! vqstasi
kynyt
srr mutta en millään
mammo.
- Nitistö pmHei! huusi Goebsaa selville, kuka heistä
mitulcsista
on se eta e'ttö
bels. - Tässä on nyt tase on.
unolfiaa
l@il*i
sdan
erehdys! MisMinulla taas on pahtunut
leauluuda!
Ilpo l"ehtinen, Kuusankoskl
kaksikymmentä kau- sä se hotelli on?
- Mikä hotelli! naunista naissihteeriä, sanoi Mifferrand. - Olen roivat pirut. - Äi;e ei
koskaan
vanna, että yhdellä ole tainnut
TAIKAPILLI
kuulla propagandasta!
murheistaan.

DIKTAATTOREITA
JA
VALTIOMIEHTÄ

MANUN
MIETTEITÄ

I

On v fito eduslotfia
larmnu pwiil*i! lenv-

-

taon Muno lbivisnn
joslau filosofoineen
Mies nute plwnaaa
on itit ussti tunrtn ja
toistakin eikii lodun-

lwan oil@astoor, sont
juwi mitäörl fuluon ei
viitsi leauwulla

useim M

ja

silti

asiasta

eri mielta...

Ilpo Lehtinen, Kuusa*oskt

MANUN
MIETTE]TÄ il

Kun Ahti

Pekkala
täytti vuosia maalautti
Haapaveden kunta hänestä komean muotokuvan, jossa rahaministeri seisoo toinen
käsi taskussa.
Thsavallan presidentti Koivisto lausui
sen nähdessään miette-

liiiilsti:

-

Ensimmäisen kerran mä näen, että kkkalalla on käsi omassr
taskussaan. . .
Ilpo Lrhtinen, Kuusankcki

38

heistä on sukupuolitauti, mutta en tiedä, lrenellä se on.

-

Minulla on YK:n
päämajassa kaksikymmentä alipääsihteeriil,
huokasi Perez de Cuellar. Yksi heistä on
älykäs, muffa en tiedä
kuka .. .

-

PROPAGANDAA

Hitlerin

propaganda-

ministeri

Goebbels

kuoli ja tuli taivaan

portille. Portinvartija

Ilpo Lehtinen Kuusankoskl

Idi Amin oli tu!,ntissii Stnmessa.

Sewue soapai sunSIIHEN AIKAAN
tehdassaliin
PUOLASSA
ruolutunnin
Yimllirun vultion om- gtiiiittyessii Kuului
mafiyhdistldiilcc on vain pillin vilullys,
lälrdfuö "mielenosi- jolloin luil*i riensitulcwn". AganiJod- vfil työpailrallem ja
toi mopuu tovwi Ko- lritynnistiviit lconeenwalskin puluille:
sa.

reen
jwri

Sinö kannu sittm kiirjxö Tkrnenleon

lruwa!

- Mita fiiiillö oi-

lein ttphtut? lrysyi
wera§

MiN taas mi- Selitatiin ettii
nii!- Pui rtttotta §tten pillin vilullylwllö
kaa ja kehotti valitse- lronruin hvlnevin saadaut tyirt Hiynkuvaa ja se lanli. Sit- tiin
maan.
Idi Amin tilasi
Goebbels vilkaisi en- un lwunin Andruposimmäistä: hieno hotel- vin hrwa
rtilta jalan sijoil- jasitömitenIi, loistohuoneita, ui- kb kövi? Ei
ticdö taan viisitoistuulwma-allas, hyvin Yarus- mitö tapahtuu,
frx nyt ta samanlaista piltettu baari. Hän päätti
T§emenlcon liö.
kuitenkin vilkaista lcannnt
IIpo lrhtinen, Kuusankmki
toistakin. Siellä oli kavoa.
Silcsipii juui,
kaunis maalaismaiserr, hiljaista musiik- totwi, siksipöjurtrt . . .
ilmoitti, että valiffavana oli kaksi asuinpaik-
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Sotmuistoyhdistys ry.

Puhenjohtaia L. Haryila, ev evp
N. Riuliala, ev evp, E. Pakkala, komdri evp
S. Alapuro, evl evp, E. Erå$ari, ev evp
PÄÄTotMtTrAJA: E- Eråeari, ev evp

TOIMITUS
Töölonkatu 35 B, m26O Helsinki 26,
puh. 44 62 42 kello 10-14.
JA
TALOUDENHOITAjA
Tolleryo Kaipon€n
YLEISSIHTEERI

TAITTO: Kari Leine
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Postisiirtotili 72591
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TLAUSTTTTA
12 kk rsq-

Nyl tal(tlln Pohioirmrihin

illm patlurli.åi.

SANA RINTAMANAISI LLE
Rovasti Pentti Pyy, sotilaspappi talvisodan
KTR 9:n ja jatkosodan
JR 30:n riveissä, koh-

disti Oulun tuomiokir-

Kriisin alkaessa me

kossa sanansa rintamanaisille:

tunsimme uhkan kohdistuvan suomalaiseen
kulttuuriin ja elämiinmuot@n. Myös uskon-

tluihin m.hin: hint tiqlol

tiluilpdvCul..
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kristikansan"a kahden
maailman kansalaisia.
Ajallinen isönmaamme

on

vuosikymmenten
osoittautunut

mittaan

VASTAKKAIN

maraa viljeltäessii siinä

KUHitoSSA

aarue,

URHOOLLINEN

TANSKALAINEN
52 ALEKSANDROVKAN
SUOLLA

54 SIEPPASIVAT HEMPAN
56 HAAVOTTUNUT
KHULLÄ

59 SOTURIN UNI ON SIKEÄ
62 RAFORTTIJATKOSODAN
66

on tarpeen
muistaa olevamme
meidön

VIIPUR}.ILAHDEN
NLANNE OLI SEKAVA

VIPURINLAHDELLA

46 VALIOiIIEHET
50

ihmisiri. Juhlan öörellö

suomalaisille kalliiksi
ja arvokkaaksi. Sen karua, hallanarkaa ka-

40 VIMEISELLÄ LNJALLA

KARKUREISTA
PANSSARUUNAT

suoMEssA 1918-19'r4

kalleimman aarteerxa
isönmaan - sen pellot,
sen metsöt, sen vedet,
sen tunturit ja jöngät.

on kirkastunut

josta me voimme olla
kiitollisia. Ttitti aarretta, isiinmaata, on var-

elömö kotien, naisten ja
miesten keskuudessa eli
renesarusi-aikaansa.
Meidrin kristillinen uskomme, usein utnhdettu, oli kuitenkin hyvin

kallis. Isänmaa oli
meille kätkössd olleen
aarteen ja pöivön valoon tulleen helmen arvoinen

Pitkien vuosien aikana honkien varjos sa lot -

takanttiinin

jeltava, että me soamme sen pitöö omanamme. ---Suomalainen
oli valmis rahatta ja
hinnatta antamaan alttiiksi kaiken, henkensä-

kodikas
ldmpö ja lottain suorittama palvelu oli suoranaista mielentemeyden
hoitoa meille miehille.
Itunttiini oli myös paikka, missä halulliset sielut kokoontuivat Jumalan sanan iiöreen Lot-

kin, voidakseen omistaa

tien valmistamaa tar-

j oilua ilman olisi morun

olo ollut

vaikeampaa.

I(auempana rintaman
takana sai nöhdö naisten tekeviin työtö kentttisairaalassa haavoittuneiden ja sairaiden
auttamiseksi. Jalona
vaikutteena teillö, intamanaiset, oli se, ettö
isänmaa oli kirkastunut
kalliin aarteen arvoiseksi. Sila oli sodassa
varjeltava.
Rintaman raisten
palvelusta puhuttaessa
emme urahda niitö rwisia, jotka kodeissa ja
tehtaissa ja muilla työ-

paikoilla, pelloilla ja

metsissri,

suorittivat

usein voimien ötirirajoille asti kovaa palvelusta yhteisen isönmaan
hyvöksi.
Hartain toivomme ja
rukouksemme on, että
Raamatun seruM käyttöökseni - koi ja ruoste

-

ei

koskaan raiskaisi

meiltd näin

kallista
aarretta, isönmaata" E
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MARJAPELLONMÄKEÄ oli
puolustettu verisessä ja kuluttavassa taistelussa helmikuun
puoliväliin saakka. Polkupyöräpataljoona 5, josta puuttui yksi
komppania, menetti siellä viikossa kaatuneina
neina I 16 miestä.

ja

haavoittu-

lrtauduimme Marjapellonmäeslä yöllä 16.117.2. Marssimme tietä Tikkala-Kaijala
Sommeen kautta Simolaan, jon-

ne pataljoonamme 2.Komppania palasi pitkältä matkaltaan
Saarenpäästä mantereen kautta

kiertäen ja liittyi jälleen pataljoonan yhteyteen.
Simolassa johdin tukikohtaa,
jossa oli yhdeksän konekivääriä
Konekiväärikomppaniasta

ja

re-

servivänrikki Katajan joukkue

LKomppaniasta.

Konekivää-

rimme hallitsivat hyvin edessä
olevan aukean ja torjuimme
kaikki hyöktiiykset.

Nimlahden{irkapohian alueella
käytiin rcdan Yiimeilen Yaakon
aikana rekavia ia epätoivoida
taisteluia

Uiimeisellä linlslls
Thlvisodan ankarat pakkaset
suosivat vihollista, joka yllätti
suomalaiset hyökkäämällä vahvoin
voimin yli jäätyneen Viipurinlahden.
Puolustukseen haalittiin loppuun
kuluneita ja väsyneitä joukkoja
sekä taisteluun tottumattomia
täydennysylrsiköitä.
Hajanaiset Ja harvalukuiset
puolustajat taistelivat epätoivoisesti.
Rauha tuli viimeisellä hetkellä.

OLAVI SIPILA

SISULLA SYNKÄSSÄ
TILANTEESSA

Pataljoonan puolustuslohkon
oikeaksi rajaki määrättiin Nisalahdessa 400 metriä Viipurin-

päässyt Suonionsaaresta maihin
Niskapohjan niemeen, keskelle
pataljoonan aluetta. Oikealla

Täistelu aaltoili kaikkialla ankarana ja verisenä. Masentavalta tuntui arvostetun komentajan

Vasemmalla lohkostani haavoittui reservinvänrikk,t Jaakko Boi7er vaikeasti jalkaan. Hän oli
luokkatoverini Hämeenlinnan

Haminan maantiestä etelään
oleva piste ja vasemmaksi rajaksi Niskapohjan itäpuolella oleva

meistä, Vilajoen alueella JR
10:n lohkolla oli vihollisella jo
suuri sillanpääasema ja runsaas-

minen pois pelistä haavoittuneena 8.3. Muutkin menetykset ja

lyseosta.

Vaikeasta

haavoittumisestaan huolimatta hän ei menettänyt sisuaan. Tullessaan JSp:lle
hän hihkaisi lääkärille muodissa
olleen urheiluiskelmän sanoin:

lahti. Minun johtooni tuli oikealla Nisalahdessa noin 800
metriä leveä tukikohta joukkoina kaksi konekiväärijoukkuetta
ja panssarintorjuntatykki.
Saapuessamme puolustusase-

man alueelle oli vihollinen jo

ti joukkoja maissa.
Maasto alueella oli kivistä ja
kaivautuminen oli erittäin vaikeaa. Korsuja tai muita laitteita
ei ollut eikä niiden rakentamiseen kesken taistelun ollut mitään mahdollisuuksia.

- hei - hei siellä huudettiin, siniristilippu kun nostettiin! Näinkin voi käydä - jalka
Hei

majtÅ Lauri Sotisaaren loutuvarsinkin upseeritappiot olivat
raskaat. Pataljoonan alueella oli
7.3. enää vain kolme etulinjassa

toimivaa upseeria.

Maantien suunnassa oli naapurinani reservivänrikki Nylandein komewrossa oleva tukikohta, jossa Nylander kaatui

panssarintorjuntatykkinsä ääreen panssarivaunun kanaatis-

meni!

ta.

Edellisenä iltana Jaakko pis-

Nylanderin kaaduttua vihollinen hyökkäsi rajusti maantien

täytyi korsussani ja oli apealla
mielellä

-

aivan silminnähden.

suunnassa

ja

panssarivaunut

ajoivat läpi linjan. Jalkaväki

Merkillisten aavistusten vallassa
hän aikoijättää ylimääräiset lapiklaansa minulle toimitettavaki kotiin.
Torjuin ajatuken tavanomai-

seurasi niitii tiheinä muodostelmina.

Komentopaikkanani oli pieni
kivinavetta §län reunassa. Sieltä voin tähystäen hyvin seurata
tilannetta.
Totesin, että olimme etulin-

sin perusteluin:
Eihän tässä pirukaan tiedä
kumpiko meistä ensimmäisenä
poistuu riveistä.

-

jassa.

Muiden haavoittuneiden mukana Jaakko Boijeria lähdettiin
evakuoimaan taake Viipurinlahden yli. Hän kuoli ilmapommitukessa jäällä.

LÄHITAISTELUSSA
Venälåi3iä hiahtoioukkoia Viipurinlahdella maali.kuun atu3sa 1940

Ulipurlnlshdells

Asetimme nopeasti sotasaaliina
saadun Dektjarjev-pikakiväärin
lantalan luukkuun ja aloitimme
tulen, joka kohdistui tien suunnassa hyökkäävään tiheään rivistön sivulta. Ammuimme pitkiä sarjoja jalähettiniArvo Niemelti Urjalasta täytti kiireesti

rumpulippaita sormet veressä.

Tästä alkaen olin Konekivää-

rikomppanian ainoa upseeri so
dan loppuun saakka.

Helmikuun viimeisinä päivi
vetäydyimme Lihaniemen
kautta Viipurinlahden yli länsi-

nä

rannalle.

VAIKEA PAIKKA
Siirryimme autokuljetuksin perille. Niemenlautan lohkon luorutimme matkalla 2.3. JR 1l:n

eli Ässärykmentin Luukon
taljoonalle

pa-

ja jatkoimme Nisa-

lahteen.
Nisalehden råntaan ei ehditty
kaavaa asemia

Puolustaja on pureulunut
Niskapohian rantaan. Naemen
kåriessä näkyy io vihollisen
pansrariYaunu

41

Painauduimme suojaan nurkkiin hinenkappaleiden ja tiilikvien ropistessa niskaan.
Totesin, että olimme yhä henCi$*i.

- Lippaita tiiytuimiiän! karjaisin Niemelälle.
Ja taas Emma lauloi!
Vihollista alkoi kuitenkin olla
liikaa yhdelle

pikakivåiärille.
Navetan puolustus oli organisoitava uudelleen.
Juokse nopeasti hakemaan

-

lähin konekiviiäri tänne awksi!
huusin Niemelälle. - Minä yritän sen aikaa selvitii ylsin.
Arvo hävisi liukkaasti maas-

pän

me-

noksi. Ruokaa ei ollut mistiiiin
saatavissa. Täppiot kasvoivat

jatkuvasti kuolemanväsyneiden
miesten houraillessa vihollisen

nä§villä.
Tilanne oli kestämätön. Piiättis oli selvä: murtaudumme läpi

omien puolelle.

Yöllä ll./12.3. toteutimme

mihinkiiiin suuntaan.

Arvioitiin tilannetta.

Vah-

vuus oli pataljoonan kaksi

kilo

piiätölsen. Murtauduimme vihollisen asemien läpi piiätyen

malainen konekiväri veti pitkiiiija tiheiiä sarjaa, joka painoi

Hämeenlinnasta. Puolustusloh-

yhdeksiin konekiväriä lasta-

kon keskellä

simme hevmten vetämiin rekiin.

vaihtaa asemaa.

Syöksyimme lähellä olleen
suuren kivijärkiileen taakse, mihin olin jättiinyt äidiltiini lahjak-

si saadun selkärepun siviilipaketteineen. Se oli kuitenkin ka-

donnut, vihollinen oli sen korjannut parempaan talteen.

savu peitti ajoittain nä§vyyYilpurinhhdcn

lurtin$rri p.h.

- Kypärät $ähän! karjaisin.
Jatkoimme ampumista par-
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sil«anaatteja toisen

vänrikit Veijo S. Lummaa U4alasta ja "Luiro" Eero Salisma

Sitten kuului vihollisen puo
lelta komento, jonka ymmänin

Sitten tuli navettaan osuma.

molemmin
puolin paiskeltiin runsaasti kii-

1.ikkiä navetan nurkalta alkoi
kuulua riemastuttava ääni; suo

laan.

haamme mukaan.

metrin

-

ikuisuudelta.

vihollisen maahan. Voisimme

den.

Asemamme kuitenkin kesti
murtumatta.
Vihdoin I1.3. vihollinen murtautui vasemman naapurin
alueelle vahvoin voimin. Tämän
jälkeen olimme yhä supistuvassa renkaassa saamatta yhteyttii

piiiissä toisistaan

kahdeksan aliupseeria ja kuusi§mmentii miest?i. Upseereista
olivat lisälseni paikalla reservin-

Jatkuvat pitkiit sarjani pitelivät
vihollista jonkin aikaa paikal-

tarkasti navettaan. Ymptirillä
räjähteli, sirpaleet ulvoivat ja

asemat olivat vain 3G-40

Yhteys taakse oli katkennut ko
konaan 9.3. Oikeallekaan eivät
viestinviejät saaneet yhteyttii tai
jäivät sille tielleen.

Niemenlautan tien ja ViipurirHaminan maantien risteykseen.
Ennen liihtöä kokcimme jäätyneet kaatuneet suureen pinoon. Yön pimeyder:ä vietimme hiljaisen hartaushetken paikalla. Haavoittuneet ja kaikki

toon. Olin yksin vain viitisen minuuttia, mutta sekin aika tuntui

merkitsevän pysähtyneen hyökkiiylsen jatkamista. Samalla venäläisen tykistön tuli-isku osui

SAARROKSISSA

Pilokavåäli on

trtk n ma.lilt

kä.i..å tohokat

4..

metriä leveiissä puolustusasemassa 10.3. kolme upseeria,

metsämaastmsa
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt§ä tavaraal
Hinta 20 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).

/*

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TÄSTA. POSTITA HETI.
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suoritti jälkivarmistuksen.

Yihollinen onnistuttiin yllättämåiän tiiysin. Meihin kohdis.
tui vain muutamia pikakivåiärisarjoja, jotka nekin menivät ylit-

tykistötuli taukosi.
Onnittelimme toisiamme, ettii vielä olimme elossa - kuin
Samassa

kohtalon oikusta.

Ktivi ilmi, ettii olimme jo pari

se puihin.

worokautta olleet alistettuina

1&3.1940 KELI0 11.00
Joukon viimeiset rippeet, pari-

Luukon pataljoonalle ilman että
tiesimme asiasta mitään. Meitii
oli useaan kertaan turhaan etsit-

§mmentä miesfä, olivat kap

ty Niskapohjasta.
Mieleeni ovat jiiäneet Lauri

toilla maaliskuun 13. päivän aamulla, jolloin saimme vielä niskaamme tykistökeskityksen. Se

Sotisaaren sanat, kun Nisalahteen saapuessamme pyysin hä-

teeni Luukon pataljoonan tel-

jatkui ja jatkui.
Kello I1.00 soi puhelin.
Luukko vastasi.
Kirjoita yltis! hän sanoi minulle. - Komentajille ja piiälli-

-

köille. Rauhansopimus

astuu

voimaan kello 11.00, kaik'kinainen tuli ja liike on kielletty.

neltii ohjeita puolustuksen jiirjestiimises*i.
Hän vastasi:
- T?imä on meidän viimeinen
linjamme. Toiset pojat viivyttiivät takana Fohjanmaan jokilinjoilla . . .

Sitii ei kansakunnan onneksi
tarvinnut

kokea.

tr

; TtlAllsl(onmt

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

Sukuntmi

Etunimi

(.)$Ite

Pun.

Postinumsro

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
28. 2.1986 saakka.
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VI IPURI

NLAHDEN

tilonne oli sekcnro

EVERT MEROLA

TOIMIN

talvisodassa lääkin-

porukkaa. Sanoivat eksy-

neensä omistaan.

paniassa.

Tirntematon luutnantti ilmestyi paikalle ja otti harhailijat ko

Maaliskuun 13. päivän vastaisena yönä olin ruumiinkulje-

Thlvisodan
viimeisinä päivinä

ta

täaliupseerina JR l2:n S.Komp

tusmatkalla. Kuusi viimeksi
kaatunutta aseveljeä

oli

viety

laatikkoreellä kaatuneiden ko

käytiin

koamispaikkaan.

Viipurinlahden
länsirannalla
raskaita
taisteluita.

viimeksi Keihiisniemessä. Sieltä

ment@nsa:
- Minä tunnen tämän paikan

-

tuolla lähimetsässä pitäisi olla
muutamia tyhjäksi jiiäneitii korsuja. Voidaan mennä korsuihin
lepäämään. Ensin järjestetään
kuitenkin vartiointi tuonne ryssiin päin!
Joukkoia kootaan ia )
iäriertellään
rauhanteon jälkeen

Komppaniamme oli ollut asemissa ja ankarissa taisteluissa

Viipurinlahden

länsirannalla,

juuri §seisenä yönä joutunut vetiiytymään osin Porkansaaren ja osin Keihäsniemen
se oli

Improvisoitu ja
hajanainen
puolustus tuotti
raskaita
tappioita.

kannaksen kautta mantereelle.
Aamuyöllä palasimme yhdessä ajomiehen kanssa parin§m-

Rauha tuli viime
hetkellä

ja eroon toisistaan eikii kukaan
tiennyt, mitä pitäisi tehdä ja

menen kjlometrin ajon jälkeen
etsimään komppaniaa.

Sitä ei löytynyt - havaitsimme puolustuksen koko alueella
menneen täysin sekaisin. Joukkueet olivat joutuneet eksyksiin

minne mennä. Liiytämiissämme
porukassa oli §llä enimmälti

8.Komppanian miehiä, mutta
myös muuta aivan tuntematon44

Urkomaton huhu:
puolilta päiYin
tulee rauhal

HARJOITUSHÄLYTYS
Painuttiin konuille. Syviissä
hangessa tarpoen järjestettiin
jonkinlainen puolustuslinja, so

vittiin ensimmäiset vartioworot

ja ahtauduttiin hyljättyihin korsuihin. Niitä oli vain kaksi ja ne-

kin pieniä, makuulaveritkin

vain yhdessä kerrolsessa. Kamiinat oli viety pois.

Ahtauduimme

§lmiin

kor-

suihin vieri viereen ja päällekkiiin. Loppuun väsyneinä nukahdimme pakkasesta huoli-

Pari tuntia §yhöttelimrye

yöviluisina lumikuopissamme.
Sitten palasi etumaastoon lähetetty tiedustelupartio.
- Kävimme melkein Porkansaarcssa asti eikii siellä ollut ketiiän, kertoi partion johtaja.
- Kuka saatana se oikein piti
sen kusiherätylcsen. . . ?
Joku mutisi painuessaan takaisin §lmään korsuun.

Vartioita vahvistettiin ja
mentiin nukkumaan. Enä ei

matta.

kuitenkaan saatu unen påiiistä
kiinni ja monet nousivat viritte-

YdH hertisin, kun korsuun
syölsyi ulkoa mies ja huusi hä-

lemään suojaisiin paikkoihin
pieniä §nsitulia aamukorvik-

uiis€sti:

keen keittiimistii varten.

Herätkiiii! Ryssät tulee - ne
on jo puolen kilometrin päässä!

Pian olivat kailiki hereillä.
Kevyt aamiainen kiisitti korviketta ja vanikkaa.

-

Kaikki miehet heti linjaan!

rinsä, tempaisivat reppunsa py-

kiilåän

ja

painuivat ulos

pi

meiiiin yötön. Aiinettömiisti

palsussa lumessa puoli§yrys*i
juosten mentiin asemiin.
Jännitti.

Kuunneltiin

ja

tiihysteltiin

sinne päin, mistii vihollisen piti
tulla. Pimeiissä metsiissii ei nä-

§nyt mitiiiin eikii minkiiiinlais
ta liikettii kuulunut.
Molemmilta sivustoilta kuului tykisttltulen jyminiiä ja yksit-

tiiisiä laukaulsia.
Viipurinlahden

VastapääUi
Lihaniemessä

oleva vihollisen tykistti, joka oli
pitiinyt meitii ahtaalla, oli nyt
vaiti.

vallan vimmatusti, kaikkialla ulvoi, vihelsi ja rys§i. Kranaatte-

ja tuntui tulevan niin paljon

kuin ikinä putkista lähti. Tuntui
olevan eräs sodan pahimmista
päivistii. Kaikkialle tuntui tunrevityn ja ruhjotun maan tuolsu
sekii riijähdysaineen kitkerä sa-

Kello yhdelsän maissa ratsasti paikalle luutnantti, joka ilmoitti tuovansa virallisen tiedon:
Sota päättyy kello I 1.00,
siis kahden tunnin kuluttua. Sen
jälkeen ei saa kuulua yhtiikiiän
laukausta! Levittiikiiä tietoa!

-

Tuo piti jo uskoa.

Onkohan vihollisella samat

neltiin tykistötulen taukoama-

Vihollisesta ei eniiä tullut tieto

tonta jyrinää.

si-

täkin enemmän!
- Puolilta päivin tulee rauha

ja ampuminen lopetetaan kurnmallakin puolella!

Loppuuko se
ll.m... ?

kello

AIKA PYSÄHTYI
Se loppui!

Outo hiljaisuus tuntui tiiyttä-

Tuon tiedon toi vartiopaikalta
palaava mies,joka kertoi tavanneensa jonkin ohitse kulkeneen

vieraan porukan tietiiviä mie
hiä.

Uskomatonta hftötystii!
Se on s@nnut lopullisesti,
mutisi joku.
Mikään ei todellakaan viitannut rauhan tuloon. Yihollisen

-

vän maailman. Korvat jäivät
soimaan. Jostakin kaukaa kuului vielä hetken tykistötulen
ääntii - siellä kai kellot kiivivät
hiukan jäljessä.

Nyt sai tehdä tulet!

savut

saivat nousta taivaalle vapaasti!

Ei tarvinnut varoa lentokoneita!
Uskomattomat mahdollisuudet avautuivat eteen!
Joukkoja koottiin ja järjesteltiin. Iltapäivän kirkkaassa auringonvalossa marssittiin lähimpiin §liin ja majoituttiin taloihin ja mökkeihin. Savu alkoi

tupruta §lmillään olleiden rakennusten piipuista. Illan tullen
saivat valot loistaa vapaasti ikkunoista.

Pataljoona sijoitettiin lopullisesti Virojoen §lään, missä esikunta ja toimistot päåisivät taloi-

hin, mutta miehet joutuivat jälleen majoittumaan telttoihin.

Vähitellen kiiytiin

AINA VAIN
PAINOSTETAAN
Pääministeriä haastateltiin.

- Mikä teidät sai

aikanaan ryhtymään
ministeriksi?
- Painostus, ankara
painostus.

nöpenönÄ HUHUJA
Muuta informaatiota tuli

KASKU KIERTÄÄ

ru.

Yhä jännittyneempinä kuun-

ja.

I

keutuvan sodan ominaishaju:

tiedot...?

Se herätti viisyneimmätkin.
Nopeasti miehet etsivät kiviiä-

tykistö kiihdytti toimintaansa

kiisiki lin-

noitustöihin. Sangen monena
raikkaana varhaiskevään aamuna marssittiin Vaalimaalle ja takaisin.

-

Kuka painosti?

PuoluetoYerit,
pääministeri ja monet
muut.

- Mikä sai teidät
sitten ryhtymään tähän
uuteen Yaativampaan
ministerin virkaan?
- Painostus, jälleen
kova painostus!
- Ja kuka nyt painosti?
- Ministeritoverit,
pääministeri, presidenttikin . . .
- Ja nyt, kun tulitte
pääministeriksi - painostettiinko jälleen?
- Kyllä!
- Presidenttikö tälIä kertaa?
- Osaanhan minä
nyt itsekin tehdä jotakin, herra toimittaja!
ANKEA JOULU

@
kai sitten saadakaankinkkua...

- Kuinka niin?
Kun

Vennamo

Huhtikuun lopulla alkoi ko
tiuttaminen. Kaikilla tuntui olevän kiire ja vuoroaan odottele-

on uhannut tukkia

vat pakkasivat hermostumaan.
Aikanaan tuli sitten minun-

reiät . . .

kin

vuoroni.

tr

kaikki

porsaan-

Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

SA-kuva
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Ratkaistakseen
Kuhmon suunnan
taistelut vihollinen
heitti helmikuussa
1940 tuleen
valiojoukon, Dolinin

Hiihtoprikaatin.
Sitä vastaan irrotettiin
tulisella kiireellä
meikäläisiä yksiköitä

I

Suomussalmelta.
Kuhmon erämaissa
käytiin katkeraa
taistelua sekavissa
olosuhteissa.
Nuorten täydennysmiestenkin oli
venyffävä miesten

mittoihin.

§

ö

lhliomiehel
uostokkoin

riitti aiheuttamaan
häiriön. Emma toimi aina.
Oli vähällä ollut silloinkin
kun kytättiin kolonnaa. Pikakiväärin oli määrä aloittaa ensin
kolonnan häntäpäästä, läheltä

jäämöykky

metsänreunaa ja siirtää sitten
tuli ensimmäisiin hevosiin. Vänrikki piti käuä olkapäälläni ja

käski aloittamaan heti kun hän
lyö kädellä kevyesti. Kun se sit-

ten tapahtui oli tulokena vain
hyvin kuuluva "klik".
Pikakiväärini ei taaskaan toiminut!
Onneksi uusi latausliike aut-

Kuhmosso

kean kirouken ennätti esimie-

Oli §lmä

vät onnekemme kuuluneet ko

toi

ja

heni

helmikuun päivä

1940. Joukkuemme l./Sissi P
oli palaamassa teltoillemme Raatteen tien läheisyyteen

REINO KAUKORANTA

leikki alkoi, mutta kar-

jo päästää. Nämä äänet ei-

lonnalle asti - pitivät itse sen
verran huoletonta meteliä.

5:st?i

Suomussalmella. Olimme olleet

pitkiillä partiohiihdolla viholli-

KOVA KÄSKY

sen selustassa.

Täytyy ihmetellä ihmisen kehon
ja ajatusten keskinäisiä suhteita.
Pakkasta oli yli 40 astetta. Se
tunki luihin ja ytimiin, nipisti

Tehtävämme oli ollut tiedusja jonkin sillan rajäytys,
mutta minä en siitii ja tuloksista
paljoa tiennyt.
Kerran oli ollut tulikosketus
vihollisen kolonnaan. Olin pikakivääriampuja, minulla oli hieno tuliterä Lahti-Saloranta.
Piiätin siinä "kotiin" hiihtäessäni vaihtaa sen heti tilaisuuden
tullen Emmaan, venäläiseen pi-

telu

poskia

kakivääriin. Miksi? Lahti-Salo
ranta oli niin hyviiä ja tiivistii

työtii ettii pieninkin lumi- tai
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ja

nenää niin että tarvitvarjeltuaksem-

tiin yhteistyötä

Suomålailtan heyumaioia Kuhmolla. Telttoia

ea

oillut riittäyä.ti

me paleltumisilta. Nyt hiihdettäessäkin alkoi joku yllättäen
hieroa lumella kaverinsa nenää.
Oli paleltumisvaara vaikka samanaikaisesti hiihdimme paita
märkänä hiestä.
Siellä kolonnatappelussa ei
kukaan kuitenkaan ollut kylmää
muistanutkaan. Jännittynyt

koa niitä piti pistävää viimaa

mieli piti kehon kuumana ja veri kiersi niin etteivät nenäja korvatkaan olleet vaarassa.

Hiihdimme lujaa. Pahat tekomme olivat tietysti jo vihollisen tiedossaja heillä oli takuulla
suuri halu katkaista paluutiemme - mieluiten myös elämäm-

Lähtiessämme jatkamaan
ajoa kuuli korpi meidän autostamme ilon kiljuntaa. Pojat olivat tauolla löytäneet ja ryöstänect jostakin pressun! Nyt saim-

tänyt miehiä äsken

me suojaa päämme päälle ja

SUORAAN TULEEN

vältyimme pahimmasta viimas-

Olin tuskin saanut syötyä kun
tuli käsky:

seen

syntyneetaka-

tyhjiön päin joten

puolen paikkaa ei enää löytynyt-

ta.

me.

kään. Paikka oli otettava takai-

Hiljaisina, niskat §yryssä ja
hartiavoimin ponnistellen eteni

sin väkisin. Syntyi suoranaisia
tappeluja, lyötiin oikein tosis-

jonomme sananmukaisesti höy-

saan.

ryten.

Mihin oli kadonnut yhdessä
jo eletty ja todettu yhteishen-

Tultuamme perille oli joukossamme paljon potilaita. Minäkin tunsin olevani kovassa kuumcessa, mutta kun meidänkin
autostamme kannettiin pari poikaa paareilla, jalat paleltuncina,

Hiljaisia huudahduksia alkoi
kuulua vasta sitten kun jonossa

kemme?

kulki viesti:

Kylmässä helvetissä ci ollut
tilaa hellille veljestunteille.
Silloin vannoin, että jos minulla joskus vielä on lämmin, en
sitä koskaan valita. Enkä ole valittanut.
Auto pysähtyi yllättäen talo
ryhmän kohdalle.
- Kymmenen minuuttin tau-

-

Ollaan omalla puolella!

Lapsuudentoverini Mikko
Ihanuotila, hänkin pikakivääriampuja, hiihti viereeni pääs-

tyämme metsästä leiriimme
johtavalle liukkaalle maantielle.
Totesimme, miten ihanaa on
päästä teltan lämpimään, saada

lämmintä kaakaota ja ahmia
hyvää sissimuonaa. Ja ennen
kaikkea

-

ko!

nukkua väsymys pois!

suk-

sista, jotka olivat pahasti seonnect kuljetusautossaan.
Kenttäkeittiön saapuminen
rauhoitti onneki sen tappelun.
Kukin tlytyi saamaansa suki

we

roin kuumaa - kuume oli

siis

nousemassa. Ylpeys ei kuitenkaan antanut myöden. Mukaan
vaan, pikakivääri oli niissä oloissa raskain ase ja siis myös tiirkein.
- Joukot tiiällä ovat täysin sekaisin, selmtettiin meille ennen
lähtöämme. Vihollinen on suuressa motissa, mutta jostakin on

nyt ilmestynyt vihollisen hiihto
joukkoja, jotka vuorostaan ovat
motittaneet omia yksikköjäm-

Meille teroitettiin erityisen
varovaisuuden ja valppauden
merkitystä. Tehtäviistä ja määränpäästä ei kerrottu mitään.
Matkaan lähdettiin tulisesti.
Syvään pakkaslumeen ei tullut
kunnon latua, joten hiihtäminen
oli hankalaa ja raskasta. Hankeen horjahtaneen oli melkein
mahdotonta päästä yliis ilman

Kesse-

liin. Autot odottavat harjanteen
takana. Lähtö heti.
Siinä sitä oltiin!
Suksct pakattiin yhteen kuor-

toisten apua.

ma-autoon ja miehet täyttivät
muut mahdollisimman tiiviisti.
Istuttiin hajareisin jääkylmälle
peltilavallc selkä menosuuntaan

Hanki oli syvää vitilunta. Ko
ko talvena ei ollut ollut suojakelejä, joten lumi upotti maahan
asti.

rivi pakkautui

-

kes-

Nyt tapeltiin

kuuteemme.

komppanianpäällikön luo.
Tirnsin vuoroin §lmää,

Hiihtoprikaatista.

kylmä hanki.
Oli kuitenkin jotakin - kirjallinen käsky:
- Komppania siirtyy heti au-

hin sclkänojiin

pystynyt tuomaan sopua

Ensimmäisen joukkueen
ja toinen ryhmä
partioon. Ryhmänjohtajat heti

Myöhemmin k;ivi ilmi, että
kyse kuuluisasta Dolinin

mitään! Vain telttojcn sijat ja

scuraava

kummaltakin amputoitiin jalat.
Ilomme pcrillctulosta ei vielä

-

ensimmäinen

oli

olivat poissa, koko töpinä oli häipynyt! Ei länrmintä ruokaa - ei

ja

en kehdannut puhua mitään.
Kuulimme jälkeenpäin, että

sa saattoi ajatella.

me.

Majapaikassa odotti meitä
karmea yllätys: teltat ja reput

tokuljetuksin Kuhmon

pariin ja ryhtyi ahmimaan kuumaa lihakeittoa, parasta sisäistä
lämmikettä mitä siinä tilantees-

uhmaten nousta seisomaan.
Kun sitten yritti päästä takaisin paikalleen alkoivat vaikeudet. Auton heilahtelu oli jo siir-

näikunnes lava oli

Hikoilin valtavasti. Pian tunsin voimieni alkavan vähetii. Si-

sua riitti vielä muutaman kilo
metrin matkan, mutta minun oli
viimein todettava etten jaksanut

räynnä. Auto lähti liikkeelle saman tien oli kiire!

Jo istuessa tuntui kuin jäätynyt peltilava olisi palanut takapuolecn kiinni. Auton lähdettya

pidemmälle.

Partiollamme oli kiire suorittamaan tehtäväänsä. Ei auttanut muu kuin antaa pikakivääri
ampujan apulaiselle ja lähteä

liikkeelle alkoi §lmä viima tunkeutua hikiseen ihoon asti.
Pressua ei ollut. Pakkasta oli
42 astetta. Matkan ilmoitettiin
olevan 90 kilometriä.

hänen kiväärillään varustettuna

ykin yrittämään

takaisin

omaan yksikkiiönsä.

Siitä tuli karmea elämys turkulaispoika yksin Kaihuun
korvessa. Ei karttaa eikä kompassia. Vain tulojäljet, jotka voisivat olla jo missä hyvänsä mii-

KAUHEA MATKA
Ei kestänyt kauaa ennen

kuin
olimme kuin lauma hengestään
taistclevia villipetoja.
Vilu puistatti kuin horkkatautista. Pahinta oli, että jalat al-

koivat puutua. Voidakeen oi-

noitettuja. Ja Dolinin miehiä

;
Raatloen tie iåä

taako

voisi olla väijyksis*i
valn...

missä

+
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wsta

-

ei mahorkan vaan mei-

käläisen. Toivoni heräsi, mutta
varovainen päätin vielä olla.

Hiihdin hiljaa tuulta

vasten.

Jo kuului puhettakin, ei pulinaa
vaan rauhallista ja harvakseen.
Ovat varmasti omia!

TARKKOJA POKIA
Huikkasin päivän tunnirssanan.
- Ei perkele olekaan! kuului

möreä vastaus.

-

Hiihdä kädet ylhäällä tänniin nähdään mikä mies olet!
Selvisi, että nämä kaksi vartiomiestä olivat jo kolmatta päivää unohdettuina vartiopaikallaan. Ampumalla oli käsketty
ne,

Voliomiehet
vostokkoin

hälyrtiiä. Miehet olivat koettaneet sitäkin, mutta kukaan ei
tullut.

Kuhmosso

Mikii velvollisuudentunto!

Antluurvltko Dolinin miehel

vi

pitåä|(ö

tapolla...?

He tiesivät missä oli maantie.

EKSYKS|SSÄ
Päivä oli jo valjennut. Latu kulki mytis aukeilla, koska oli hiihdetty pimeässä. Minun oli kaiken uhallakin seurattava sitä,
sillä hiihtoni oli keventyneestä

Hiihdettyäni sitä pitkiiän tapasin jonkin komentopaikan. Ker-

Terveyttä tarvitsinkin sillä jo
samana iltana turkeuduimme

roin vartiomiehistä

Dolinin Hiihtoprikaatin

ja

sain tie-

don missä sijaitsi oma
.

sissi-

komppaniani.

Sinne saawttuani nukuin

tekemään mottiin Kesselissä. Tästä

vaiheesta olen kertonut tämän
lehden numerossa 2/84 jutussa
"Pitkä ja pätkii käyvät mottiso
taa".
Kesselin talon luona käytiin
silloin hurja k?isikranaattikahakka ja taistelijaparini haavoittui

luodista päähän vaikeasti. Itse
selvisin naarmutta.

Tilanne jatkui entistiikin sekavampSna. Kaikkialla ymfiirillämme ammuttiin. Kiiytiin lyhyitii mutta kovia taisteluja pio
nin liikkuvin joukoin. Kumpikin

taakasta huolimatta umpihanniin raskasta, etten olisi
jaksanut kiertiiä aukeita.
Hiihdin aistit turtuneina, vain

syömättä ja juomatta seuraavaan aamuun. Herätessäni tun.

itsesäilytysvaiston ajamana taas
eräällä aukealla. Huomasin matalalta lentävän vihollisen hävittäjän vasta kun luodit jo rapisi-

oli kai polttanut pois kuumeeni.

vat pensaissa ympärilläni.

Dolinin hiihtoprak atin hyökkåyr Kuhmoon ia luhoutumincn. l(elsolied tilannc oli aioitlain

gessa

Pelosta puolikuolleena heittäydyin maahan. Olin liiklcelläni paljastanut itseni. Maatessani

nyt hiljaa peitti lumipukuni minut varmasti näkyvistä. Turhaa
kyllä oli, sillä kone meni matkoihinsa sen tien. Pelästytti kai
vain piruuttaan yksinäisen parse

tiomiehen.
Se oli ensimmäinen ja ainoa
lentokone, jonka Kuhmon rintamalla näin - koko aikana!

Varsinaiset vaikeuteni alkoivat kuitenkin vasta päästyäni jo
lähelle omia joukkojamme. Alkoi nä§ä niin runsaasti latuja,
etten läheskään aina voinut olla
varma mikä niistä oli tulolatumme.

Kaupunkilaispoika tunsi pie-

nuutensa synkässä

metsässä.

Suuntavaisto ei kaupungin kaduilla kehity, nyt sitä olisi välttämättä tarvittu. Kuume ja väsymys unohtui, sydäntä kouristi
eksyneen hätä.

Lopulta toi tuulenhenki

nääni aavistuksen
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ne-

tupakansa-

sin itseni täysin terveeksi. Jänni-

tyksen aiheuttama adrenaliini

puoli koetti hetken

tosissaan,

mutta sitten jompi kumpi puoli
väisti, lopetti ammunnan ja läh-

ti kiertämään.

ö&immåhoa.al6v.
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"Poiall Kaveria ei !ätetät"

Helmikuun 14. päivän aamu-

taistelu oli käynyt kuumana jo

telut. Venäläiset tiesivät olevansa motittajia, mutta myös olevansa jo itsekin motissa. Antautuminen kiinnosti heitä.
Asia sovittiin. Vanjat alkoivat
tulla esiin kädet ylhäällä, kivää-

edellisestä päivästä lähtien.

rit poikittain

na konrppaniamme koottiin eri
puolilta rnottia suojelemaan kG

lonnan hevosia. Hevosmiehet
olivat jo ketjussa metsässä, jossa
Samaan ketjuun ryömimme
mekin.

käsissään.

-

Kukaan ei saa ampua!
Vänrikki huusi voimakkaasti

venäläisten lähestyessä.

Silloin hyppäsi ylCs ystäväni
Paavo Koponen, ny§isin insintiöri ja Tirrun kaupungin teknillinen kaupunginjohtaja, huutaen:

-

Pojat! Tänne äkkiä! Kauko
rantaa ei jätetä!
Samalla hän tyhjensi konepistoolinsa lippaan lähimpiin vihol-

lisiin. TLli hiljaista ympärilläni.

Tietysti jonkun hermot petti-

HERMOT
PETTÄVÄT

vät. Vasemmalta kuului

lau-

kaus.

Kuulin että taistelua johti luutnantti Kuronen Näin myös ko
lonnan johtajan luutnantti z4laMaunun Meidän kohdallamme
oli johtajana nuori vänrikki, jonka nimeä en muista.

Ruskea massa heittäytyi
maahan aivan eteemme.
Alkoi hurja taistelu elämästä
ja kuolemasta.

Toinen turkulainen ystäväni

I/KTR 9:n Joukkosidontapai
kalle. Tykistöämmekin oli siis
ohi, sillä harhailevia vihollisia

tävä.

oli kaikkialla. Tämän tästä nap

Puun takana seisonut vänrikkimme sai osuman ensimmäisten joukossa kaatuen hangelle.
Olin asemassa lähinnä häntä, jo
ten lähdin heti ryömimään hänen luokseen. Käänsin hänet selälleen ja totesin hengen lähteneen heti. Luoti oli osunut tarkasti keskelle otsaa.

sahti telttakangas kahdesti, luo
meni läpi teltan. En tiedä,
osuiko koskaan kehenkään, sillä
makasin morl'iinihorteessa. Jostakin kummallisesta syystä tajusin sekä napsahduket että valitukset ympärilläni koko ajan

saalis-Emma, josta tarvittaessa

riitti koko äänilevy

laulatetta-

vaa.

Hyökkäyksemme edistyi parisen sataa metriä, mutta sitten

totesimme olevamme aivan nenäkkäin sitkeän valiojoukon
kanssa. Välissämme oli korkein-

Samassa jysähti selässäni.
Tunsin vain iskun mutta en kipua. Kipu tuli yrittäessäni pa-

taan viisi§mmentä metriä tiheää mutta aluskasvillisuudesta

ti ilman

taitoinen alikersantti aloittivat

rempaan suojaan. Samassa täytkarmea uraa-huuto. Vihollinen hyökkäsi.
Eivät olisi parempaa ajankohtaa osanneet valita: johtajamme
oli juuri kaatunut ja pikakivääri

huutamalla antautumisneuvot-

oli vaiti.

vapaata metsää.

Luutnantti Kuronen
kossamme

ollut

ja

jou-

venäjänkielen-

Useimmat meistä ilmoittautuivat.

Vielä samana iltana meidät

ahdettiin rekiin ja siirrettiin
mets'istä maantielle odotta-

ja pian pysähdyimme
ambulansseina toimivien linjaautojen viereen. Matkamme
kenttäsairaalaan Vuokatille alkoi välittömästi.

hyökätä.

jotta hän voisi ohjata antamaani
tulitukea. Minulla olikin jo sota-

väkivaltaisesti mottia vartioivan
vihollisen läpi.

pu onnistui.
Veljeä ei jätetty.

Näin läheltä ammuttuna tuli oli
molemmilta puolilta tappavan
tarkkaa. Meidän oli peräännyt-

vääreineni pysymään lähellään,

tuneiden kuljetus järjestetään

maan. Loputtomalta tuntuvan

Hän seisoi rohkeasti puun
rungon takana tähystämässä ja
antamassa ohjeitaan. Saatuaan
meistä vahvistusta hän päätti
Hän komensi minut pikaki-

Meiltä jokaiselta §syttiin, kuka

haluaa olla mukana, jos haavoit-

Jouko Kivisaari heittäytyi luokseni ja alkoi vetää minua jaloista pois tulen alta. Vihollinen oli
vielä hetken häkeltynyt ja temp

Ahkiolla pojat vetivät minut

rÄpÄnÄ pAtKKA

HURJA TEMPPU

motissa.

Vaara ei sielläkään ollut vielä

ti

vaikka ajantajua ei oikein ollutkaan. En vieläkiiän tiedä kauan-

kylmän odotulsen jälkeen alkoi
aivan lähellä kova ammunta.

Hevoset hätistettiin piiskaten

laukkaan

Tämä kaikki oli aikaansaatu
siten, että meikäläiset hyök*äsivät samanaikaisesti myös motin
ulkopuolelta samalla puhdis-

taen väliaikaisesti tarvittavan
maantien vihollisista.
Vuokatin kenttiisairaalassa

jouduin ensin selkäkipsiin, sanoivat selkärangan vioittuneen.
Jouduin sitten norjalaisen pro
fessorin leikattavaksi. Hän totesi, että vain kaksi milliä oli erot-

tanut minut

ko siellä makasin.
Er äänä päivänä tuotiin komp

Niiden

panianpiiällikkkömme vänrikki

myös

ja

pelastuin

halvaantumiselta.

aseveljieni ansiosta

ja otin terveenä osaa
tr

jatkosotaan.

n telttaan vaikeasti
haavoittuneena. Hän vaati heti

S aas t amoine

kuljetusta kenttäsairaalaan läpi
saartorenkaan. Lääkärikin totesi hänen kuolevan, ellei hän pääse pian leikkaukseen.
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"Näan

Thlvisotaan
osallistui
kahdeksan taitavaa

!e kåYi..." Fokker-bnfåiiä

temmikuusla

1 94O, vagemmalla
luutnantti F. Ra!mu3!o& vänrikki T,
Harmaia, luutnantti P. SoYeliu! la
vånrikki L Tdrrönst

ja urhoollista

tanskalaista
lentäjää.
Heistä kaatui
neljä.
Vain kaksi palasi
kotimaahansa
vammoitta.

to kirjassaan Hävittäjälentäjänä
Karjalan taivaalla näin:
"Tänskalaiset vapaaehtoiset
lentäjät eivät olleet aikaisemmin lentäneet ylsitasohävitäjillä eivätkii tehneet laskuja lumen

HELMIKUUN 2.

siin tanskalaiset vapaaehtoiset
aloittivat taistelulennot lai-

peittzimälle jäälle, mutta siitä
huolimatta ensimmäiset lennot
onnistuivat mainiosti.

Totuttauduttuaan olosuhteipäivänä

1940 venäläiset hävittäjät ampuivat ilmataistelussa Imatran
yläpuolella alas ilmavoimiemme
Fokker-8l hävittäjän, jonka ohjaaja tanskalainen vapaaehtoinen luutnantti Fritz Rasmussen
sai taistelussa surnansa.

JORMA SARVANTO
KERTOO
Tapauksesta kertoo tunnettu
hävittijälentäj ä Jormq Ssnaft-
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Aleuo$Ayä€mndt *ollanruim Alhqluutr|]lltiF Ritmu...n,
vånrikki T. lhtmft. i. lrertnantti P. Sovcliug

vueenkomentajansa legendaarisen kapteeni G. E. Magnussonin
johdolla. Torjuntalennolla hel-

mikuun 2. päivänä löYsi
mussen matkansa Pään . .

Ras-

.

Osa viholliskoneista hyökkiisi

ylhäältä Fokker-partion kimP
puun. Samaan leikkiin ehdin
minäkin mukaan ja näin silloin

ensi kerran I-153 koneita eli

- noita vihollisen erinomaisia uusia kaksitasohävittiijiä. Hopeanharmaina väriltiiän
t§aikkoja

ne yhtiikkiä ilmestyivät tummien I-16 koneiden seuraamina
auringosta ja ennen kuin Rasmussen ehti aavistaakaan oli hänen koneensa bensiinitankki tulessa. Saimaan jäähän jäi vain
ristinmuotoinen avanto osoittamaan kohtaa, missä Fokker oli

syokynyt jään läpi. Koneesta
erillään jiiäl&i

oli

Rasmussen

haudattiin

25.2.1940 Vakealan sankarihautaan yhdessä kolmen suo
malaisen sankarivainajan kanssa. Eversti V. F. Wrkkunen pv

hui veljesmaan sankarivainajan
muistolle. Rasmussenin arkulle
laskettiin sotamarsalkka Mar
nerheimin, Lentorykmentti 2;n

komentajan, Lentolaivue 24:n

henklökunnan ja tanskalaisten
upeeritoverien seppeleet. Neljä

tanskalaista upseeria oli suoma-

laisten aseveljien kanssa kantamassa Suomen sotalippuun kiiärittyä tanskalaisen lentäjän arkkua sankarihautaan.

FOKKER IöYTVI

HlEltlOlA P()IKIA
Täydennyslaiweessa palvellessaan he olivat innokkaasti pyrkimässä rintamapalvelukseen, jo
ta varten he olivat Suomeen tulleetkin. Vihdoinkin tammikuun
jälkipuoliskolla he onnistuivat
useita koelentoja menestykselli-

sesti suoritettuaan pääsemään
lrntolaiwe 24:äin. Frijs miiä-

l.Lentueeseen ja Rasmussen 4.Lentueeseen. Silloinen 4.Lentueen piiällikkö luutnantti, ny§inen everstiluut-

rättiin

nantti Pelle Swelius piti mo

sukeltajien toi-

tuotti alussa jonkin verran vai-

harrastajien

ja

mesta.

keuksia, mutta sekakielellä aina

Lokakuussa 1978 ylivääpeli
Yeli-Pekka Kuhonen Vekarajärveltii löysi sukelluksellaan ko
neen jätteet Korpisaaren ja

hyvin selvittiin.

oli olemukseltaan
kmkas, komea urheilijatyyppi
ja eleiltiiiin vaatimaton. T2illai-

Haukkasaaren välisestii salmes-

sena muistan hänet,

ta

Rasmussen

kun hiin yh-

15 metrin syvyydestii. Ko

dessä tanskalaisen ltiäkintiiup

neen nosto tapahtui sitten heinä-

seeritoverinsa kanssa kiivi Sotasairaala 22:ssa tammikuun alkupuolella 192t(). Silloin tapasin
hänet palvellessani siellä lääkintiimiehenä.
Thnskalaisia vapaaehtoislen-

kuun alkupuolella 1979. Mmttori ja muut löydetyt koneen jätteet ovat ny§isin Luonetjärven
ilmailumuseossa.
Vaikka Rasmussen ei ehtinyt
ennen sankarikuolemaansa palvella ilmavoimiamme kuin vähän yli kuukauden, on hänen

elämänvaiheensa tiiiillä Sue
messa erittäin mielenkiintoinen.
Fritz Rasmussen syntyl

I

8.1

l.l9l

sa.

Koulut kiiytyäan hän antau-

Slagelsessa Tänskas-

tui sotilasuralle Tänskan ilmavoimien palvelukeen. Vuonna
1939 hän palveli vakinaisena
upre,erina Tanskan merilentolaivueessa.

Kun talvisota syttyi, tahtoi

PAI,VETTIKORTH

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

ne tapahtuivat ilmailun-

Etsinnät kestivät kolmisen wot-

ja

moittautuivat Täydennyslento
rykmenlti 2:een Parolassa.

lempia rohkeina ja ammattinsa
caavina lentiijinä. He olivat
erittiin suosittuja suomalaisten
lentäjätovereittensa keskuudessa - sulavakäytöksisiä, ystiivällisiä herrasmiehiä. Tänskan kieli

Sotien jälkeen, vastå l97Gluwn lopulla alettiin etsiä Ras
mussenin konetta Saimaasta.

ta

ja

puolustamaan
Pohjolan vapautta. Kun tanskalaiset lentiijät eivät saaneet virallista lupaa Suomeen lähtön,
he tulivat salaa ensin Ruotsiin ja
sitten Haaparannan kautta Suo
meen. Yhdessä luutnantti, keivi Erhard Fnpln kanssa Rasmussen ilmoittautui sotilasviranomaisille. Joulukuun 26. piåi-

vänä 1939 lentäjätoverukset il-

löydetty kuolleena."
Rasmussen

auttamaan

H

uom.

Ti lau

kset, osoitteenm uutokset ia peruutukset

tulevat voamaan kahden
saapumisesta.
SOITTAMALLA

TII,AII§HINNAT

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 12O670

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

lentäjätoveri Erhard Frijs
19.2.1940 Viipurin lähellä.
Heistii haavoittui kaksi ja vain
kalsi piiäsi sodan loputtua palaamaan kotimaahansa

Täns-

kaan vammoitta.
Tänskalaisia lentäjiä pidettiin

meillä parhaimpina ulkolaisten
vapaaehtoislentäjien joukosta.

He eivät olleet

seikkailijoita

hän muitten seitsemän lentiijä-

vaan toimivat tiiällä periaatteittensa ja vakaumuksensa mukai-

toverinsa kanssa tulla Suomea

tr

sesti.
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

PIU.VETIIKORTH
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Osalllstun Sanoma Aikakauslehtlen voimassa otevlln
arvontoihin.
Oten mukana myös volmassa olevlssa lehtlkohtabi$a
arvonnolssa/tunnukset:
Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia,/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen iatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

-

-/-

-

Sukunimi

Postinumero

1

98

-/-

-

Etunimi

Jakelumite

Puh.
Poslitoimipaikka

tiijiä

osallistui talvisotaamme
kaikkiaan kahdeksan, joista neljä kaatui - myi,§ Rasmussenin

kuluttua ilmoltuksen

vaakon

Allskirjoitus

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

Uusi iakoluosoite

Posiinumerc

alkaen:

198

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

Puh.

-

-/Postiioimipaikka

<Q! r x>U,
$ä

=§rrä
d8g
$=fi

=D8

Oinen
etuvartiopalvelus
kävi aina miesten
hermoille - vaikka

olisi ollut

naennarsen

rauhallistakin.
Ja useasti jotakin
sattuikin.
MOTIORIN lohkosta länteen
aukeaa laaja Aleksandrovkan
suo. Se oli asemasodassa oea yh-

tenäistä rintamalinjaa Laato
kasta Suomenlahteen.

T:imåin osan vartiointi kiivi
piiivisin hyvin harvalla ka-pesäke -verkostolla. Yöllä sensijaan
pimeyden woksi suo oli miehitettävä taajemmilla vartiopesäkkeillä.
Vesiperäisen maan woksi nämä pesäkkeet olivat erittäin ma-

talia

-

pieni katettu potero ja

sen vieressä pesäke. Suorana ei

kumpaisessakaan sopin'ut olemaan. Poterossa oli pieni telttakamiina, jossa sopi yön aikana

Olimmekohan sittenkin lähteneet liian aikaisin liikkeelle?

Hämärä tunki kuitenkin jo
maille ja piti kiiruhtaa.
Konekivärisuihkut pyytrkivät
joukostamme oikealle. Ampuja

kuitenkin korjasi

mutta otti samalla liian lyhyek-

mään.

si. Luodit ottivat kimmokkeita
pakkas-

päivän iltana oli taas parin ryhmän joukko nousemurssa

sulsille

Keskilohkon kanjonissa ja suuntautumassa Mottorin kautta
yöksi suolle. Suon miehityksen
tuli tapahtua aikaisin illalla, ettei vihollinen illan hämiirää hy-

väksikiiyttäen voisi hiipiä asemiemme selustaan. Valoisalla ei
pesäkkeisiin kuitenkaan voinut
mennä, koska reitti oli avoin ja
vihollinen hallitsi sitii koneki-

väärilliiän.

Sakin johtajana

oli

kokelas

Pennarun Toisen ryhmän johtajana oli alikersantti Haapala ja
toisen minä.

Aavistelimme vilkasta yötii.

Heti hiihtiiessämme aavalle al-

koivatkin va§uovat
ympärillä.

vonkua

lumesta ja pitivät pahaa volinaa. Valojuovia hyppijoka puo
lella.

Korpraali Kangasluoma su

kimmokkeen

kiisivarteensa.

Luoti lävisti lumipuvun,

aseta-

kin, villapaidan ja paidan jiiäden lämmittiimään käsivartta.
Se putosi sitten hihaa pitkin
Kangasluoman kiiteen ja päätyi
matkamuistolsi taskuun.
Suon miehitys tapahtui on-

nistuneesti,

aremien

ederå

öinen "ilotulitus": yaloiuovaluodit ia
valoammukret rirteilevåt ilmaga

suuntausta,

hiukan sormiaan lämmittelc
Eräiinä helmikuun

Suomaastoa Aleksandrovkan

joskin va§uova-

Pennanen lähettinsä kanssa

lähti puolen yön aikaan katse
maan, miten Haapalan pesäkkeissä jaksetaan, koska suurin

aktiivisuus tuntui olevan sen
suunnrssa. Lupasi palata ennen
aamua.

Noin puolen tunnin kuluttua
kuului vasemmalta kova karjaisu, joka kuulaassa talviyössä
kantoi kilometrejä. Heristin korviani - ymmärsin jonkun asevel-

suihkut lentelivät summittaisina
pitkin suota. Haapala miehitti
vasemmanpuoleiset pesäkkeet
ja minä oikeanpuoleiset. Pennanen lähettinsä kanssa jäi aluksi
minun mukaani.
Koko iltayön ihmettelimme
vihollisen toimeliaisuutta kone-

jistä saaneen siipeensä.

kivääriensä kanssa.

perän sokaiseva valkeus.

Sitten kuulin rapsauksen
oman pesäkkeen esteeltä.
Mitii nyt?
Uusi rapsaus.
N1t pojat, päät matalaksi!
Ammun valoraketin, kuiskasin.
Valoraketin pamaus ja tovin

-

oa

YOALEKSANDRry
t-

E!i.

on irrkätettava yiin
tullt«liminnan jålloen

Ostan tai teetän nahkaiset

UPSEEBISAAPPAAI

(no 42-43\.

Jos tiedät myös hyvän
saappaiden tekiiän, soita.
Puh. ilt. 90-466 093/
Laakkonen

Silmän totuttua valoon näim-

me ihan edessä piikkilangassa

roikkuvan

piikkilankasakset,

jotka vielä hiljalloen keinuivat.
Mie.s

oli ehtinyt maastoutua lu-

meen, jossa hänellä
potero.

oli valmis

Konepistoolit pärskivät esteille. Sieltii ei vastattu tuleen.
Vihollisen konekiviiärit iiityi-

vät nyt yhä

vilkkaammilsi,

mutta eivät ampuneet

pesäk-

keeseemme. Pimeä haittasi nälq .yyttii ja esteiden edessä oli
SA-kuva

lievä kuollut kulma, josta vihollinen sai tulisuojaa. Tärkka vartiointi ja herkkii liipasinsormi

pitivät sen jälkeen etumaaston
hiljaisena.

Lähetti hiipi

pesäkkeeseom-

ja ilmoitti Fennasen haavoittuneen mahaan. Haapala oli
me

lähtenyt saattamaan

häntä
JSp:lle, joten suon puolustus oli
nyt vastuullani.

Kuulaassa yöilmassa kuului

yhä etiiäntyvän Pennasen valitus, kun häntä ahkiossa vietiin
taemmaksi. Mahaan haavoittumiset ovat aina tuskallisia.
Aamun sarastus loi jo kajoaan. Ennen asemien jätuimistii päiväksi piti pesäkkeen etumaasto tarkistaa.

Esteistii todettiin katkotun jo
runsaasti piikkilankoja. Kaksi
miinaakin oli purettu. Esteen tå-

kana makasi kaatunut viholli-

nen. Jäljisti piiätellen

myös
muihin oli sattunut, mutta haa-

voittuneet oli viety pois.

Kaatunut otettiin

ahkioon.
Ahkion ympärillä syntyi hetken
hiljaisuus sotamies Tämmisen
todettua:
Onpa kaunis nuori poi-

ka...

N SUOLIA

T. H. KORHONEN

tr

KASKU KIERTÄÄ
ASIA TULI
SELVÄKSI
Olipa qiiässö pil*ulwpangissa valtu$ton
puluenjohtaj a, Wil@l I i ,ren pliittirren Nmpprb

jolla oli taparu Nnu
l@ikki viikinkin voi-

asid lojulomiteoihin Niiihin hiin tietenkin yitti
saada jiisenilsi kualiaisia luwWtajiann
Menaelmö ,rutkisti
leammot
moon

usein selvienkin asioiden

Hisittelyö

ja

viiuytti rat-

luisuju Vusinkin virlumiespnos

oli

siitö

Hiibmeissiiiitt

Olipa sitten lwtpun-

ginjohtaja kenan lonulla Afril<ossu fulututan hiin kertoi retkestiiön ja nuinitsi maun

milossa

Win

ratsastarrcensa

l@ituot, vtilin

nuelillu

la-

- Millaircn eliiin se
lurneeli oileastoan on?
lry»i Wliitild@.
- No se on ilwn ladn
lomiuayt;na tulrty lrcwrren, vastasi luupunginjohtaja

Vaikean

vammaisuu-

den ohella rintamaso
turi pelkiisi eniten vangiksi joutumista.
Juonikas mies onnistui

pettämään

vihollisen
ja
päättäväitaitavan
sen sieppauspartion ja
selviämään sisulla
omien luo.
Pahat vammat kuiten-

kin jäivät.

JATKOSODAN

hvökkäysvai-

heen päätyttyä Kannaksella oli

l9l I

syntyneidcn

ja

sitä vanhem-

pien ikäluokkien kotiutuksen vhteydessä suoritettu eräitti iärjcstelyjä, joihin liittyen Lapuan I{irvifoelta kotoisin oleva sotamics lternnn
Ak.scli Kallio joutui l6.Prikaatin I

Pataljoonan Konekiväärikornp
paniaan. Asemasotavaihc oli alkanut suhteellisen rauhallisena. mit:i
nvt viihäistä vihanpitoa partroinnrn
ajoittaiscn laukaustcnvaihdon

ja

yhteydessä.

Näin tultiin pakkastalven 1942
helmikuun viidenteentoista piiivään.

L!!AN MYöHÄÄN!
laatokan rannasta toista kilomctriä sisämaahan

si

jainneessa Tappa-

rin tukikohdassa I\,letsäpirtissä oli
etccntvi)nnettv varliopuikka. jossu
oli my(is konekivriiiri. Mainitun
vrrorokaudcn ensimmäisen tunnin
täyrltt),ä virkkoi laihialainen sotarnies loilo Äorr.rlt'r jtrtrri vurtio.
vuorolleen saapuneelle Herman
Kalliolle:
"Ole sitten varovainen. tuolla estcillä r,oi olla iotain. k«rskapa siellä
miina posahti."
Tavallista valppaampana Kallio
kuunteli viin ääniä.ia silmä tarkkana tähyili lunren r'ähän vaalcntamiran eturn:rastoon. Toviin ei erottunut mitliiin normaalista poikkea\ilil. rnutta sitten likkiii lähcisen riihen suunnalta..iossa oli prrivlrrlio.
kuultri huikkaus:

"Hcrnppr. tulc pois. partio on
tulossa!"

Siepposivot

HEMMN

HEIKKI
PEHKORANTA

Konepistoolein varustettu pari-

vartio lähti juoksemaan päasemaa

kohti. rnutta Kallio tähyili vielä
hetken ennen kuin hänkin lähti oikealla sijainneen riihen kautta toisten jäljestä.
Riihen luona hän törmäsi lukuisaan lumipukuisten joukkoon.

"Miestä polulla oli kuin tikutettuna."

Mutta kun Kallio ei heti ollut
varml ketä siitä on. hän kvsvi:
"Ketä te ootta?"
Koska vastausta ei tullut. Kallio

antoi konepistoolinsa laulaa. Lähinnä ollut mies yritti tarttua aseen
piippuun. mutta käsillään yliikautta huitaisten kaatui polullc selällcen. Hcmppa siirteli tulta edes takaisin ja lähti sitten juoksemaan
omien luo.

Silloin hänen vasemmassa käihan kyynärpään yläpuo
lella jysähti "kuin moukarilla mojauttaen". Oikeassa kädessä ja vadessään

semmassa jalassa

tuntui kuin neu-

lanpistokset, kun tavalliset luodit
lävistivät ne. Vasempaan käteen oli

osunut riijähtävä luoti.
Niin hän suistui suulleen maahan. mutta kompuroi ylös ja yritti
uudelleen juoksuun.
Edessä oli kuitenkin kaksi miestä. Toinen heistä yritti lyödä kiväärinperällä pähän, mutra Kallion
painaessa vaistomaisesti päätåiän
alas iskut osuivat hartioihin. Apua
huutaen hän kaatui uudelleen,jolloin hänet kåiännettiin selälleen.
"Ja annettiin ihan oikeasti tur-

piin."

VIIMEISET
HETKETKö?
N)'t hänet köwettiin keskiruumiin
kohdalta niin että kädetjäivät kuin
pakettiin. Kaksi miestä lähti vetämään häntä kuin kelkkaa. Kallio.

joka ny

teeskenteli tajuntonta,

yritti kantapäitän maahan painaen vaikeuttaa vetämistä.

Kaikki eivät koe elämänsä viime
hetkiä samoin. Kallio, joka nyt us-

koi elämänsä päättymiseen, koki
ne siten kuin monet muut häntä
ennen.

"Suuri osa elämääni kulki tajuntani läpi kuin filminä nopeasti pyö-

rien."
Kun omista asemista ammuttiin
valoraketteja Kallio huomasi oltavan piikkilankaesteillä, johon partio oli raivannut aukon. Puhtaissa

lumipuvuissa liikkuvat vetäjät
paiskasivat Kallion maahan ja heit-

tiiytyivät hänen päälleen, mutta
jatkoivat laahaamista heti valoraketin sammuttua.

lansuojuksen ja kintaat sekä pistoolin, jolloin uhri ajatteli:

"Se

koettelee pistoolia mi-

nuun..."

Mutta sen kummemmitta tempuitta mies lähti toverinsa perään.

"Sinäkö se olet?"

neeseen happea!

mein uskalsi yrittää kääntymisrä

Iainen tykistö alkoi ampua sulkua

vatsalleen.

tahtonut onnistua millään.
Lopulta hän kuitenkin sai hilauduttua vatsalleen. josta "vähitellen

telemaan Kallion tilaa. Kädellä
suoritettu tarkistus tapahtui liian
alhaalta, vatsan kohdalta. mantte-

seksi.ja ampua. Hän oli kokenut

lin alta.

pahimman.

Keskityksen tauottua yritettiin
uudelleen matkaan, mutta sitten.

vetäjien vaihdettua

keskenään

muutaman sanan, toinen tuli koet-

"Silloin sydämeni

oli

hypätä

kurkusta ulos, niin se löi", muisteli
Kallio myöhemmin.
Nyt mies otti Kallion lakin, kau-

"Ketäs te ootta?"

"Omia ollaan. mutta luulimme
sinut

Se ei

kontalleen ja siitä viimein pystyyn".
Ja niin verenwodon sekä kipujen heikentämä soturi alkoi honoilla omia asemia kohti. Mitään pelkoa hän ei enää tuntenut. ei edes
sitä, että omat voivat luulla viholli-

jaa.

Hemppa on paikatlu, mutta
iärtrytykoen iäliel näkwåt

Nyt Hemppa jälleen uskalsi hengittää vapaasti. Kyllä keuhkoilla olikin työtä välirrääkseen haavoittu-

partion reitille. Jälleen oli vanki
kahden miehen alla ja yritti hengitystiiän pidätellen näyellä vaina-

Barp.leite raittåä

SISULLA SELVfiÄ

Kuulosteltuaan tovin hän vii-

Sitten tuli uusi keskeyys: Suoma-

Siitä atkoi seiraalakiorre ia

jo

menetetyksi."

Niin hän tuli autctuksi juuri parahiksi, kun "maailma jo mustui".
JSp:llä paranneltiin siteitä. Onneksi mies ei ollut ruotanut kuiviin.
liekö tuttawus kylmän kera hyry-

dyttän)'t veren.
Siitä alkoi sairaalakierre: ensin
Raudun kenttäsairaalaan. sieltä
Mikkeliin sotasairaalaan. kesä
Tukholmassa. josta lokakuussa ta-

jo

kaisin Mikkeliin. kuukauden toipumisloma kotona, pari viikkoa

Hän oli kokenut kuoleman.
Mutta ei häntä ammuttu. Taju-

Seinäjoen sairaalassa, toipumisloma.ja niin edelleen, kunnes vihdoin
marraskuussa 1944 tuli vapautus
armeijan kir.joista.

tcssaan edessä olevan miehiä hän
kuuli kysyttävän:

Räjähtävän luodin rikkoma vasen käsi ei kuitenkaan parantunut.

se mäti jatkuvasti. Vihdoin 1947
Invaliidisäätiöllä suoritettu röntgenkuvaus paljasti syyn. Kun haavaan jäänyt r4ähtävän luodin kär-

ki poistettiin. loppui mätimincn.
Suoritetut arpi- ja hermoleikkaukset eivät kuitenkaan tuoneet apua,
joten invaliiditeetti jäi pysyväksi.
Muut haavat eivät aluksituntuneet

haittaavan, mutta vanhetessa on

varsinkin jalan haava a.ioittain
tuottanut

tuskia.

tr
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Krluillru
gyö«rÄyrSEN olisi

pitiinyt
jo puolen yön tietämissä. Sitli
silmälläpiäen oli joukkomme keskitetty hyvissä ajoin hyökkäysval-

loppuunajetut väsyneet miehet. He

olivat kuluneen syksyn ja ankaran
alkutalven tuulissa ja tuiskuissa

val

lanneet meille maaperän, jolta
meidän

oli ny märä

ponnistaa

oikaistaksemme rintamamutkan.

joka vihollisen oli onnistunut linjoihimme iskeä.
Pakkanen oli ankara. Iikimain
40'C. Sitä en kuitenkaan havainnut. sillä edessä olevan tuntemat-

toman kiihkeän

pelonsekainen

odotus pani yksikolmattavuotiaan
nuorukaisen veren kierrämän.
Koska alkaa tykistökeskitys?
Odotus oli inhottavaa. Kukaan
ei halunnut näytää kumppanilleen
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YRJO VUORIKIVI

Eteenpäin, ete€npäin!

Vaikea haavoittuminen on aina ankara
Vihollisen etulinja.
Kuolemaa syöksevä tulipesäke.
sielullinen järkytys.
.§ Liiäkintämies! Liiäkintämies!
Siihen liittyvät tapahtumat eivät mene
Sana taakse: Kasapanoksia, pioneerit!
mielestä.

miusasemiin harvaa kituliasta
männikköä kasvavaan lohdutto-

mavastuussa olevien joukkojen

NUT
nan rinnalla kahdessa portaass:r.

alkaa

maan suomaisemaan.
Olimme jo edellisenä yönä käyneet hiihtämässä sinne etenemisurat. Samaisen suon reunalla kyhjöttivät vartiomontuissaan rinta-

tr

pitkän odotuksen aiheuttamaa rasitusta hermostossaan. Tuo yhteisyys se piti meidät koossa odotuksen tunteina.
Sitten se alkoi
kellon osoittimien näyttäessä kahta.
Ensin kuuluivat kaukaa takaa
rautatiepatterin tummat ja syvät.

-

niillä olevat vihollisen asemat ja

Räjähtävä tulikonu.
Liiäkintämies!
Eteenpäin
- eteenpäin!
Koko yön olimme edenneet. välillä odottaen tykistötulen siirtymistä seuraavaan portaaseen. Aamun vaihtuessa päiväksi saawtimme pistoradan ja sen takaisen

niiden takana olevat majoitus- ja
huoltoalueet sekä tykistöasemat.

kaljuksi hakatun kumpumaaston.
Enä ei ollut vastarintaa. Vain

Mitäkö silloin tunsin?
Sitä en ole koskaan pystynyt it-

Hetkessä valahti etumaaston yö
valkeaksi tuon takaa tulleen tulimyrskyn kohdatessa edessämme
aukean suon takaiset kumpujonot,

tuskin korvin havaittavat lähtölaukaukset. Ennen kuin sen kra-

sellenikään selvittämään. Koko

kaukana edessä tieuriaan myöten
vetäytyviä hajalle lyöryjä joukkoja,
joita tulemme saattoi.

naatit olivat matalasti ujeltaen lenräneet ylitsemme oli niihin yhtyny

olemukseni täyti vain vksi ajatus:
Eteenpäin! Eteenpäin!

Kaikki tuntui niin selvällä. Tie
oli vapaa. Emme malttaneet odot-

koko raskaan aseistuksen moniasteinen kuoro: raskaat patterit jyh-

ETEENPÄIN!

jumaan kummulta alhaalla olevia
ehkä majoituspaikoiksi rakennettuja lumilinnoja kohti. Sielläkiiän

keine jylähdyksineen. ker,yet patte-

rit

terävine, repivine räsähdyksi-

neen sekä raskaat- ja kevyet kranaatinheittimet eriasteisine haukahduksineen.

Sitten läksimme. Ryhmä ryhmän
rinnalla avojonossa hiihtäen, joukkue joukkueen rinnalla kahdessa
portaassa. komppania komppanian rinnalla. pataljoona pataljoo-

taa, vaan sysäsimme suksemme su-

emme tavanneet vastarintaa. mutta

kylläkin taivaalta tulevaa teräsä,

selkämme takaa

ammuttua.

Olimme kiihkoissamme ohittaneet
aikataulumme ja hiihtäneet oman
tykistömme tuleen.

Kiitos Luojan

-

påiiisimme

kaikki terveinä takaisin omiemme
luo!

Viritimme nuotiomme kukku-

lan takaiseen maastoon. Pakeissamme keitimme sissimuonapakkauksien sisältiimä kanalientii sekä ihan oikeata teetä nauttien niitä
pakkausten sisälämien muiden
herkkujen kera.
Kuinka hyvä olikaan ihmisen istua siinä, tulen elävän, lämmittävän loimun hyväilemänä! Tuntui,
kuin sota olisi väistynyt jonnekin
kauas taakse kuten taakse jiiånyt
yö pelkoineen, ponnistuksineen ja
taisteluineen.

Silloin tiillöin ujelsi lähistölle je
ku vihollisen puolelta summittain

ammuttu kranaatti råijäht?ien repiviisti metrisen lumen alta, rou-

voillaan tilanteesta riippumaton

VASTAHYÖKKÄYS

hyväntuulinen ilmeensä.
noi lippaat riittivät.
- Onneksi
meinasi vaan tulla ajasta pulaa,

aluseltani koko keho kipeänä tote-

påiätteli Låine.

jenneen.

Ja todellakin: alarinteesså makasi toistakymmenä liikkumatonta hahmoa,lähin reilun kymmenen

Pakkanen oli edelleen ankara.
Matalalla eteläisellä taivaanrannal-

la näyttiiytyvä aurinko kuulsi

metrin pii?issä L^aineen asemasta.
Siinä oli kuulemma koko lin-

vaverhon suojasta.
Sulateltuamme punahehkuisen

t?ien telttakunnan hihkaisulla:

jaamme lähestynyt partio! Kukaan

kaminan piiällä lunta pakeissam-

Nyt sieltä tulee ukkoa! l,aine
jäi-niiä pidättelemän!
Unenkohmeisina hamusimme
.§eemme rynnäten ulos kylmiän
yöhön. Samanaikaisesti alkoi

ei kerinny kuolemalta

me sekoitimme veteen viimeiset sissimuonapakkauksesta jäljellä olevat teenlehdet saadaksemme syn-

la ja kuhmuraisella vuoteella tarvinnut unta odotella. Asettuipa
siihen mies kuin mies pitkiikseen
aluselleen oli hän jo unessa ennen
kuin koko selkä kerkesi kamaraan
painua.
Joskus yön tunteina oli ryhmäni
pk-mies Laine mennyl apulaisineen vartiovuorolleen. Heti kohta
ryntäsi apulainen takaisin herät-

kummun takaa kuulua [aineen

karkuun

piiäsemiiän.
Palasimme takaisin teltallemme
[-aineen jädessä apulaisineen jat-

kamaan tuskin alkanutta vartic'
woroaan. Taas täytti teltan viisy-

Herätessäni hankalalta makuusin helmikuisen talvipäivän jo val-

us-

tymään jonkinlaisen lämpimän
aamujuoman. Sen kanssa vatsaan
huuhdeltu näkkileivän pala oli
usealle meisrä vain unelma
ei

pikakivärin lyhyitii sarjoja, kuin

neiden nuorten miesten

suunnattoman tikan naputuksia.
Ryntåisimme lumessa kahlaten
tuota ääntä kohti. Se ehti loppua

osoittava huounta, miiäriiajoin

ollut enää

toistuva kamiinanluukun kolahdus
kipinämikon lisätessä tuleen ter-

ennen kuin kerkesimme perille.

vaista keloa, määrliajoin vaihtu-

Paikalle tultuamme tapasimme

vien vartiomiesten menoista ja tuloista koituvat änet.

Kellon lähetessä §mmentä alryhmämme kirjanoppinut
Aana Tonni valmistautua vartio
vuorolleen. Verkkaan kuten tavallisesti hän asteli lähelle kumpareen lakea, laskeutui polvilleen

Laineen terveenä montussaan kas-

taisessa maassa. Sekiiiin ei saanut

syvä unta

evästå.

-

koi

mielialaa muuttumaan. Vaikka

laelta alkavaan minun

meitä olisi kaiken järjen mukaan
pitiinyt painaa ankaran viisymyksen, olimme kuitenkin teennäisen
pirteitii ja hyväntuulisia.

monttuuni johtavaan lumiuraan

Huoltomme

asema-

alkaen kontata loivaa rinnettä
viistmti alenevaa uraa myöten.
Samanaikaisesti kuulimme naapurin puolelta muutamia tykin lähtölaukauksia kranaattien putoilles-

oli

olosuhteiden
pakosta joutunut jiämän kauas
taakse. Siitii huolimatta se ei jättänyt meitii pulaan. Mikä tavallisesti

sa harvakseen asemarinteeseemme.

vetämässä

Tulivalmisteluksi se tuntui kovin
vaisulta. Kun käsiaseiden tuli kui-

reessä, saapui nyt töpinän miesten

tenkin samalla kiihtyi voimak-

kiskomissa ahkioissa. Näin saimme ammusäydennyksemme ja

seessä.

kulki eteen hevosen

mikä t?irkeätä tuossa

kaaksi uskoimme toden oleva ky-

-

tuimassa
pakkasessa
teltan kamiinoineen.
Paluumatkallaan vetivät ahkiomie-

-

het haavoittuneemme turvaan ja

Rlutlticprttili tukl Krivan t i.toluir mrlun mtrltoott

hoitoon.

Sieltii se myöhästynyt vastaisku
varmaan tuli!
Ei kaivattu kenenkiiän kehotusta. Jokainen koppasi aseen kouraansa, tarkisti että on tarpeeksi

Illan

hämärtyessä pystytimme
telttamme kaljun kumpareen läntiselle rinteelle, lähelle lakea. Kum-

Vaholli.en pailio tuhoutui kokonairuudesaan !.emien etoon Kdvillå holmakuu.!8 1942

mun irårinteessä, sen puolivälissä,

olivat asemamme, rivi kymmenkunnan metriä toisistaan olevia
lumeen kaivettuja kuoppia, miehenmaattavia. Joillakin tulisuojanaan ikihongan kanto kuten mi-

nunkin poterossani.

VARTIOMIES ON
TARKKANA
Yön

lähestyessä

yritimme tehdä

olomme teltassa jotenkin siedettäväksi. Raahasimme puolikilometrisen hakkuuaukean takaa karkeita,

niukasti neulasia kasvavia korpikuusen oksia. Ei niist?i juuri pehmusteeksi ollut. Saimmepa kuiten-

kin kyhätyksi jonkinlaisen ritilän
kylmän lumen ja viisyneiden selkiemme väliin. Ei

silläkän kehnol57

suunnaton hämmästys, kun totesin makaavani selälläni hangella.
Ensin minusta tuntui kuin ym-

pärilläni olisi ollut syvä hiljaisuus.
Makasin ja katselin kirkasta talvi-

I

aamun taivasta. Sitten vasta tajusin
ympärilläni pauhaavan sodan äänet.

Tajusin, etlä minuun oli osunut
vasemmalle puolen. Tunsin lämpimän veren valuvan selkäni. Minulla oli tunne. ettei vasenta hartiaa

ollut lainkaan.

Hoovoittunut

Krivillö
ampumatarpeita taskuissaan ja
lähti kohti omaa poteroaan.
Alkaessani matalana ryömien
laskeutua omalle poterolleni johtavaa lumiuraa totesin kymmenkun-

ta metriä ryömittyäni. etci Tonni
makasi mahallaan uran pohjalla
edessäni.

Aikani hänä hätisteltyä-

ni sain hänet liikkeelle. Aloimme
peräkkäin ryömiä kohti edssämme
näk1vä hieman suojaa antavaa
ikihongan kantoa minun poterol-

Tässäkö minä nyt kohtaan
puni?
Tällaistako se on?

lop

En tuntenut mitiiän kipua.

Äkkia kuulin yli

tuliaseiden
pauhun, jossa yksityistä laukausta

ei eroittanut. läheltäni huudon:
Låäkintämies!
-Kiänsin
piiätäni huudon suuntaan 1a totesin Tonnin lojuvan

SATTUI!
Ei se koskenut kovasti.
Ensi vaikutelmani oli, että ioku
löi minua halolla vasemmalle puo.
len rinnan yläosaan. Mieleni täytti

panian sidontapaikan

Matkan puolivälissä tuli vastaani

lakea.

siitii ei tullut miäiin.
Silloin minua alkoi pelottaa. Jos
nyt jään tähän odottamaan ulkopuolista apua voin vaikka wotaa
kuiviin. Tai sitten minut tikataan
täyteen reikiä. Tai sitten meidän
ylen harva puolustusketjumme ei
pidäkään ja minä jiiiin viholaisten

jalkoihin.
Kuinkahan monta toinen tois-

laan

karmeampaa kuvitelmaa

mahtoikaan niinä muutamina
tuokioina pelokkaassa mielessäni
väikkyä? Mi*iiin järkeviisti ajattelematta kompuroin jaloilleni alkaen kumarassa kulkea kohti kumkoko ajan odottaen
mun lakea

pelolla toista
osumaa,

nyt

selkäpuolelle...

linjaan päin kiiruhtava

olevan.
edellisen

taakkansa perille vieny låiäkinfämies. Koska aavistin häntä kenties
kipeämmin tarvittavan linjassa vakuutin tulevani loppumatkankin

omillani toimeen.
Sidontapaikka sijaitsi Venäjän
miehen tekemåissä korsussa kolmisensataa metriä linjasta, notkelmassa, pistoradan takana.
Ei se oikeastaan mikään korsu
ollut, pahainen suoja vain. Maahan
oli kaivettu noin puolitoista metriä
syvä monttu, pinta-alaltaan ehkä

viitisen neliömetriä. Se oli katettu
kerroksella poikkipuolin ladonuja
hiniä. niiden pällä havuja. sitten
pitkittäinen hirsikerta. Koko hoito
oli peitetty havuilla ja lumella, oviaukon edessä oli joku pressunkappale.

muutaman metrin päässå. myös

HAAVOITTUNEENA

siipeensä saaneena. Hän se huuteli.

Mutta se onnistui!
Tajutessani turvaavan kumpa-

santti suoritti työnsä minun hy-

reen olevan selkäni takana lysähdin pelosta, haavasta ja järkytyksesä heikkona telttamme kupeelle
toivoen jonkun tulevan minua auttamaan.
En nähnyt keään. Kaikki toverini olivat sotatyössä kummun takana.

mipuwn takin, manttelin ja asetakin hartioiltani ja leikattuaan vil-

Vaistomaisesti minäkin yhdyin hänen huutoonsa, kunnes totesin, ettei meidän huutomme siinä melskeessä minnekåiän kuulunut. Millä
lääkintiimiehet meidän luoksemme
eturinteeseen voisivat tulla? Tapat-

taisivat vain itsensä.
Piätäni varovasti kännellen ja

oikealla kädelläni

leni.

kättäni käyttiiä pyörähdin vatsalleni yrittiien ryömiä kohti kummun

tunnustellen
piiäsin varmuuteen siitä. että vasen
käteni oli ihan oikeassa paikassaan. Koettelin olkapäätä. Siinä ei
ollut lainkaan tuntoa. Kinnas vain
vereentyi hapuilustani.

Vaikka en voinut turtaa vasenta

Tävtyi taas turvautua

Komppaniamme lääkintäker-

omiin

voimiinsa. Vasenta kätläni terveellä oikealla kannatellen ja verensekaisia sylkyjä syljeskellen aloin
hoippua alas rinnettä komentopaikalle päin, jossa tiesin myös

komp

väkseni taivasalla. Kiskottuaan lu-

la-

ja

flanellipaidan pois päältäni

hän sai esille saamani haavan. Vasemman solisluun alapuolelta ol-

kapääni oli lävist?inyt luoti, joka

oli poistunut takaa lapaluun läpi.

Siinä minut paketoitiin ja pantiin ahkioon parin kaverin lähtiessä
kiskomaan sitä kohti tiettömän kilometrisen taipaleen takana olevaa

Joukkosidontapaikkaa, "Jiiåispee-

tii".
Siinä maatessani pelkåisin jokaisen ladun varren risun hajottavan

,.*

olkapääni lopullisesti. Kompuroin
mieluummin poikien ja ahkion perässä heid?in hiihlämäänsä latua.
Lujille se otti, mutta pääsin kuin

päsinkin omin voimin läkärimme teltalle ja siitä edelleen hevoskyydillä kohti sairasautoa.la kenttäsairaalaa.
Seuraavana päivänä tapasin 1'stäväni Aamo Tonnin sairasjunassa. Hän oli vtanut lihashaavan va-

,
t2

s€mpaan haniaansa. Hän kertoi
uskollisesti odottaneensa lääkintiimiestä haavoittumispaikallaan.
Hyökkäyksen tultua toriutuksi olivat liiäkintämiehet kuljettaneet hänet sidontapaikalle.
Vielä yli neljänkymmenen wG
den jälkeen ovat nuo kaikki tunnot
säilyneet elävinä mielessäni. Ja kuitenkin: kaikki nyt kertomani mahtuu muutamaan sanaan sotilasPassissani: "Haavoittunut Krivillä 7. 2.
1942 kiväärin luodista vasempaan

olkapäähän."
58
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Syysketå 1942 oli låhes yhtämaitai3ta
hyökkååmistä

Soturin uni on sikeö
SVEN ELMGREN

Suomalaiset Waffen-SS:n miehet
eivät olleet poliittisia pyrkyreitä eikä
keskitysleirin vartijoita, vaan aivan
tavallisia sotureita vieraalla maalla.
Wiking-Divisioonan Patalj oona
Finnland oli hyvin koulutettu kova

joukko.
Muuten se tuskin olisi kestänytkään
itärintaman vaikeissa
perääntymistaisteluissa.

ME OLIMME

moottoroitua

jalkaväkeä. Määrävahvuus oli
kuorma-auto ryhmää kohden,
mutta vetäytymisen aikoihin ei
käytettävissä aina ollut edes autoa kulunutta joukkuetta kohden. Silloin oli koulutuksen antama rautainen marssikunto tarpeen.

Ordzonikidze-nimincn kaupunki oli viimeinen paikka, jonka lähituntumaan onnistuimmc pääsemään. Hyökkäystavoitettam-

me, Groznyin öljykcnttiä Kaspianmeren lähellä, emme koskaan saavuttaneet.

Puna-armeija ci ollut ainoa.
joskin pahin este tiellämme kohkaukaista päämääräänrme.
Syyssateiden alettua alkoi syk-

ti

"voRwÄRTs,'-

ereenpÄrur
Tälvella 194142 Miukella

syn lieju kovasti vaikeuttaa ja
hidastaa liikkumista. Paikoin oli
kahlattava puolisaappaaseen saja autot oli miesvoimin

Ukainassa vietetyn asemasota-

vivellissä

omalta kohdaltamme

suuren

työnnetlivä eteenpäin.
Näin oli koittanut aika, ettei

kesähyökkäyken 10.8.42. Se oli

enää päästy tuumaakaan eteen-

lähes yhtämittaista hyökkäämistä aina 31.12.42 saakka.

olimme viimeisillä voimanrip

vaihecn jälkeen aloitimme

päin.

Jo monta

vuorokautta
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Pian saimme todeta joutuneemme entistä pahempaan
paikkaan. Saimme tehdä läheis-

tä tuttavuutta Kalmukin arolla
puhaltavan armottoman viiman
kanssa marssisuuntana Stalin-

I

grad.

Kovia kokenut

ja jo

tähän

nyt Suomalaispataljoona oli nyt

oikea kilpajuoksu ajan

pikamarssilla Volgalle kovan

vostojoukkojen kanssa Donille.
Tämän kilpailun voitimme rinnanmitalla. Mutta viime päivien
viivytystaistelut ja rajut vastais-

sotamarsalkka

jäänyt saarroksiin koko 6.Ar-

mihuippuisen

-

Niin alkoi raju perääntyminen.

von Pauluksen awksi, joka oli

ja

neu-

meijansa kanssa. Tätä armeijaa

pelastamaan oli nyt haalittu
kaikki käytettävissä olevat jou-

kut olivat vieneet pataljoonan
ykiköt niin hajalle, että Rosto
viin saawimme eri päivinä

kot.

komppanioittain,

Mutta liian myöhään
lingradiin ei enää ollut

peillämme ja -resursseillamme
puolustaneet viimeksi valloittamaamme strategisesti tärkeää
rnaastokohtaa, Zhasnidonin kylää Kaukasuksen mahtavan lu-

"RUcKwÄRTs"
TAAKSEP/ilNt

mennessä raskaat tappiot kärsi-

onnen soturin

Soturin
uni on
.t
slkeoo

tainnut liiemmälti ollakaan, sillä
Kalmukin arolla ei ollut tungosta. Liikkumistilaa riitti hyvin
kaikille - joka suuntaan.

-

Stamene-

mistä. Saartorengasta ei pystytty puhkaisemaan ja Paulus armeijoineen pysyi renkaan sisällä
antautumiseensa saakka.
Eipä niitä pelastusjoukkoja

jopa

jouk-

kueittain.

5.-7.2.43 olimme mukana

nin padon kautta. Olimme

pe-

lastaneet itsemme sekä myötävaikuttaneet Saksan Donin armeijaryhmän pelastumiseen toisesta Stalingradista.
Niin oli Kaukasus iloineen ja
suruineen jäänyt kauaksi taak-

semme. Henkilökohtaisesti olin
loppuun uupunut, kolmeen kertaan haavoittunut ja yli puolet
terveydestäni lopullisesti ja peruuttamattomasti menettänyt aivan "fertig", kuten sakalaiset
sanoivat. Minulle Kaukasus oli
kirosana. Uskon useimpien mukana olleiden tuntevan samoin.
Vasta vähitellen, vuosien kuluttua, olen onnistunut tajuamaan
jotakin valoisaakin tuon ajan tapahtumista.

maailman suurimmassa liikenneruuhkassa, kun puolisen miljoonaa miestä ja heidän §m-

M§SÄ ON PEKKA?

menettuhannet ajoneuvonsa vetäytyivät länteen kuuluisan Do

tä kilpajuoksuista riittäisi kerto

Pienemmissä puitteissa käydyis-

vuoriselänteen

edessä.

Kerta toisensa jälkeen löim-

me verissäpäin takaisin yötä
päivää päälle tunkevan vihollisen. Yhä uudclleen he vyöryivät
luoristokoloistaan rinteitä alas

ja kävivät kimppuumme.
Tiesimme, että enää on kysymys päivistä. mahdollisesti vain
tunneista, kun on annettava periksi

ja lähdettävä. Niin paljon

negatiivista oli viime aikoina ta-

pahtunut - ei meidän rintamallamme, mutta muualla. Lähtö
hctken onnistuimme itse säätämään, sillä kun irtautumiskäsky

tuli, olivat asemat edelleen hallussamme.

SUUNTANA
STALINGRAD
Ja niin tuo vääjäämättömästi

Ziindappmootloripyörå oli
vaikeaerakin maaslolra läher

edessämme oleva lähtö Kauka-

pettämätön liikuntsvåline

suksesta tapahtui

yöllä 1.1.43.

Perääntymiskäs§n antaminen oli Hitlerille ollut vaikeaa.
Alokaskoulutuksemme aikana
oli viivytyssodan harjoitukset
kokonaan laiminlyöty. Iskulauseena oli silloin: Waffen-SS ei
milloinkaan peräänny!
Lähtömme tapahtui vasta yhdennellätoista hetkellä. Katkeruus painoi jokaisen mieltä. Oliko kaikki ollut turhaa . . .?

60

Talvclla oli puna-armeijan Yuoro:
eiperialairel hytikkärivåt Yaltevinr
laumoina, hwan etoastettuina ia
lämpimi33å varurteiece

viloukjt.a
loyhteytta viholliseen, mutta

Stallngradiab teirtdLrn ia Salcen rmeije on

mista loputtomiin. Riittäkiiön
yksi monien joukosta todista-

välttää tulitaistelua, irtauduim-

maan, että paljon käytetty iskuIause "Kaveria ei jätetä" ei ollut pelkkä fraasi.
Iltayfutii 23.1.43 ollessamme

me vähin äänin asemista ja ko
koonnuimme ajoneuvojen luok-

Salskin tienoilla sain k?is§n

Lähtötarkastulaessa huomlttiin, että kaikki olivat paikalla
paitsi kkka pyörineen.

joukkueeni kanssa

-

vahvuus

enää täydennystenkin jälkeen
12 miestä

-

siirtyä 20-25 kilo

metriä pataljoonan viivytysasemien eteen varmistukseen. Tiedettiin, että edessä on enää yksi
pioneeriryhmä, jonka perääntymistä meidän tuli suojata.

se, josta lähetin radiosanoman
pataljoonaan.

JIN)KSIiIME KILPAA

yrissä suoritetussa juoksussani
kuvittelin saawttaneeni uuden

dapp, jonka kuljettajana toimi
taistelulähettini nuori ylioppilaspika Pekka Kuninen Tämän
mainion kulkuvälineen otin mu-

epävirallisen Suomen ennätyksen 200 metrin juoksussa.
Perille tullessani sain kuitenkin todeta jääneeni toiseksi. Lähestyessäni §län laitaa hiljensin vauhtia ja kauhukseni kuulin edestäni tuttua pulinaa. Vi-

kaan asemiin saakka.

hollinen oli paikalla, mutta oli

nullinen moottoripöyrä, Zi'ilw

Puolenyön jälkeen vetäytyi
pioneeriryhmä asemiemme läpi

ja

tiesimme olevamme yksin.
Niin kuluivat yön pimeät tunnit
odotuken merkeissä, kunnes
edestiipäin alkoi kuulua sitii mi
tii olimme odottaneetkin. Koska
tehtäväämme kuului pitä kuu-

ensin minun puolellani, sillä tie-

UimätEi mitäiin maailman pahuudesta hän

-

lullassa istuen

-

näkemisen ilon kanssani.

Lähtölaukausta odottamatta

kahta puolta. Sotatyönjohtajana
minulla oli kiiyttissani sivuvau-

tuurilla löysin perille melko
pian. Jälleennäkemisen ilo oli

kaikessa rauhassa.

ponkaisin hurjaan juoksuun.
Nyt oli vauhtia 48 numeron
saappaissani! Pilkkopimeässä

maki. Asetuimme asemiin tien

Suunnistaminen pimeässä yiissä
ja pihoissa seisovia ja liikkuvia
piippalakkilaisia väistellen ei ollut aivan helppoa, mutta hyvällä

sillä aikaa oli kulunut runsaasti
suorittaessamme vetäytymisen

Nyt olivat hyvät neuvot kalliit,

Saavuttuamme mää1ättyyn
saksalaisen radioauton miehistöineen pari sataa metriä taem-

UilENLAHJAT

veteli ruususen unta! Herättäminen oli suoritettava aivan äänettömiisti. Hyvin hän siitä virkoi ja piiiisi jakamaan jälleen-

maastokohtaan sijoitin maas-

toauton sekä meille alistetun

TTYVÄT

onneksi pysähtynyt ja todennäköisesti asettamassa varmistusta tien suuntaan.
Poikkesin tien viereen. Lähimpiä vanjoja melkein hipoen

jatkoin matkaa kohti paikkaa,
missä olin viimelsi kkan nähnyt.

Ensimmäinen ajatus oli, että
pyörä jätetään

-

yritämme vain

pelastaa oman

nahkamme.

Mutta eihän niin mainiota sotapeliä voinut jättää ehjänä vihollisen käsiin, joten vähän sivummalle kaartaen otimme pyörän
työntäen mukaamme. Niin saa-

vuimme kommellukitta tielle
ja vähän matkaa vielä työnnettyämme
jaa ajaen

-

loppumatkan

jo hil-

odottavan joukkueen

luokse.

Eipä vihollinen
jåiädä §l2iän, sillä

malttanut

jo

pienen
hengähdystauon jälkeen oli lähdettävä liikkeelle. Sopivissa

maastokohdissa pysähdyimme
uudestaan odottamaan heidän
tuloaan, mutta väistyimme
ajoissa alta pois ja pidimme vain
yhteytUi pataljoonaan.

VANJ(NEN
KOLONNASSA
Hämmästyksemme oli melkoi
nen, kun aamun jo sarastaessa
yhtäktiä huomasimme ajavamme keskellä kunniakujaa: Kahta
puolta tietä, aivan sen tuntumassa, marssi vihollisen jalkaväki katkeamattomana jonona ajo
suunnassamme! Olimme sen
keskellä!

Huomiota herättämättä jatkoimme hiljaista menoamme.

Melkoisen väsynyt ja aamutokkurassa on tuon joukon täytynyt
olla, kun ei huomannut vierasta
porukkaa keskuudessaan. Vasta
joukon kärki huomasi meidät ja

avasi tulen, mutta silloin lisäsimme vauhtia ja jätimme no
peasti "kunniakujan" taakemme. Näin saavutimme pataljoo
nan tappioita kärsimättä.
Vanjat olivat yöllä kuulomatkan ulkopuolella ohittaneet ase-

mamme

tai jonkun siwtien

kautta tulleet selkämme taake.
Vaikka en ennätysjuoksustani

ruskeata kirjekuorta saanutkaan, kannatti se silti. Ajoneuvoni myöhemmistä vaiheista en

tiedä, mutta tuo erinomainen
taistelulähettini Pekka-poika is-

tuu ny§isin

hallintoneuvoksen

jakkaralla Helsingissä.
Ei jäänyt poika Kalmukkiarolle

nukkumaan.

tr
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RAPORTTI IAIKOSODAN
l94l
Vuoden

pitkä hyökkäysvaihe

väsytti varsinkin Karhumäkeen asti
tunkeutuneet joukot perusteellisesti

-

esiintyi kieltäytymisiä ja

karkuruutta.
Vaikein oli kuitenkin ratkaisun
kesä 1944, jolloin karkuruus jo
vaikutti merkittävästi eräiden
joukkojen torjuntakykyyn.
Päämajan oli puututtava asiaan
kovin ottein.
xvöxrÄvsvame
Kc:rill:i 19.1 I kcntt:iurrrrci.jl .joutur koviin ju r crisiin tuistcluihin
huolinraltu :ritti. cttri liikckrrnn:rllefr;ttt,,tt rltturdr:s.li tlt(rnin

prrikoin kuritcltiin priristrivrin
r':rilr :lrks:rl,rrstcrl s.tliunirsodln
r
u\t()icrl r itrrnistuksccn. \t1iis
visrxlun slrcs\i pllinoi viclli

monia. Näinollen karkaamisnkokset lisääntyivät - tuomioisIuirnissa ktisitclt\jcn tirpaustcn
Lokonrrisrrtrilini l'uontta l94l oli
601 cli

noin sutaakolntcakr rrrrrrcntli rnicrtli ktrhdcn. toi.1

lksi

sin sanocn

kcskinliririn plri kus-

slkin .ialkaviicn konrppaninssa.

Kuuk;rusittlrin juklrutuivlt ri-L,\Lil
k()ksct niiin:
t KKO I

Pahiten näyttävät kärsinccn di-

KARJALAN KANNAS

visioonat, jotka

Kannaksen joukoissa oli divisioonien välillä huomattavia erG

tumaan raskaascen Karhumäen
operaatioon aivan vuoden lopus-

ja: TAULUKKO

sa, kun vanhimpia ikäluokkia

2

jo

kotiutettiin. Näitä olivat muun

Pahiten karkureista kärsinyt

-

joutuivat osallis-

muun

muassa Lounais-Suomessa pe-

JR 7, JR 48 ja JR 28 hyökkiisi eversti Blickin johdol-

rustettu l.Divisioona (Paalu,
mm. JR 35 ja JR 56), ja Kymenlaakosta ja Pohjois-Uudel-

savolainen 2.Divisioona
muassa

la Tyrjästä
alueelle

ja

Lahdenpohjan

myöhemmin Keski-

Kannakella. Vähimmällä

tamaalta kotoisin oleva 4.Divisioona (Viljanen, mm. JR 5 ja
JR 25).
Pohjoisempana, Kiestingin,

sel-

vinnyt eversti Winellin uusmaalainen S.Divisioona - muun

Uhtuan ja Rukajän'en suunnilla, oli karkureita yhteensä vain
255. Kärkeä edustaa Rukajärven suunnan Pohjois-Karjalassa
ja Kainuussa perustcttu Raap

muassa JR 4, JR 24 ja JR 45 suoritti railakkaan Viipurinlahden ylimenon ja taisteli sen jäl-

keen Länsi-Kannakella. Niiden
taistelusuorituksilla ei liene suuria eroja.

panan l4.Divisioona (mm. JR
10. .lR 3l ia JR 52). jossa karktrlrrisirr oli vrrin -i-l .iir pclkuruu-

!TÄ.KARJALA

dcstu t uonlittr.r.jir krrksi.

Triiillri kcstiviit s()tlltoill'rrrt llinll

vuodcn klppuun srurkku jlr ntsituksct olivut scn mukaisct. [)ivi-

sirrtrnicn

ul

MlTÄ MIEHä?

huonlrttuvitsti suurcrnnriksi:
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KARKUREISIA
Tuorniot olivat yleensä suhteellisen lieviii eikä enimmäisrangaistukia käytetty. Karkaaoli
tavallisimmin 2-3 vuotta kurimisesta langetettu rangaistus

tushuonetta. Pelkuruudesta pakenemisesta sai useimmiten l-3

vuotta vankeutta tai kuritushuo

TAULUKKO

netta. Lievemmät luvattomat
loman ylitykset ja
"punttauket" kuitattiin vajaan woden vankeusrangaistuksilla. Vain viisi miestä sai ankaran yli seitsemän vuoden kuripoistumiset

-

kokista vuoden

l94l

aikana

Kesäl(.

Helniik.
E1ok.
Syysk.

Lyhyehkön rangaistuksen
saaneet passitettiin yleensä takaisin joukko-osastoihinsa tavallaan ehdonalaiseen vapauteen,

Lokak.

Uarmak.

koska tuomion täytäntiiönpano

I\Dto-

käsitys oli, että tuomioita ei ollut tarkoituskaan panna täytän-

tön.
Hyökkäysvaiheen päätyttyä
ylijohto kiinnitti entistä cnem-

Pelklreu

J

oulrrk.

Yht

Sk-pliretssä
tuoaltut

YhtyEigså
tuoqitut

tuomittu ketään.

oli toistaiseki siirretty. Yleinen

I
,iuka&ineu

-

tushuonetuomion. Kuolemanrangaistukeen ei karkaamisri-
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TAULUKKO

2
I'e l

män huomiota rikosten ennalta
ehkäisyyn: valistus- ja viihdytystoimintaa tehostettiin kaikin tavoin, lomien kierto järjestettiin,
huoltoa parannettiin mahdolli-

kuruus

Yht eensä

2.D

67

267

4.o2

27

47

8. D3

19

24

10.D

92

99

vä-

12.D

5o

76

Vihollisen propaganda lehosi
suomalaisiin huonosli, yliloikkareita
oli Yaan muulamia kymmeniä

hän. Kenttäoikeudet joutuivat
kuitenkin räväyttelemään lyhyitä tuomioita loman ylitylsistä ja
muista niihin verrattavista ajat-

r5.D

L37

178

Komenlaial pitiYäi miehilleen

telemattomuuksista.
Asemasotaan liittyy usein il-

suukien mukaan.
Asemasodan aikana karkaa-

misrikokia oli suhteellisen

tilannekatsauksaa. Tässä ollaan
valmiina siirtymään hetkessä

ilmasuoiaan

miönä loikkaus vihollisen puo
lelle. Meillä tämä toiminta oli

t2r
2 l(arDaksella ryyskuu alkuu saakka.
3 KaDnaksstla ayyskuun loppurrn saakka.
18.D

TAULUKKO

matonta: esimerkiksi

oli

15.12.
vain I l8

lo4

1.D

miestä karannut rintaman yli.

or

P€

lkuruus
270

247

)4

5.D

131

r41

272

7.D

2a6

46

))2

B.pz

L69

28

t97
L27

4.

oli

7G-80 Pärmin
vankipataljoonan riveistä jo
Näistäkin

198

3

Karkaml nen

jatkosodankin aikana lähes ole-

1943 mennessä

hyökkäysvaiheessa loikanneita
kommunisteja, jotka olivat tulleetkin rintamalle vain päästäkseen siirtymään "suuren isän-

11.D

59

68

maan" puolelle.

77.D3

15

3o

45

r9.D

7'

63

118

56

68

re4

VAIKEA KESÄ 1944
Suomen armeija joutui kovim-

Ryhnä

paan koetukseensa kesän 1944
torjuntataisteluissa, kun kaikkialla jo hiljakeen odoteltiin

JPr I

5

r6

2t

Muut

7

20

27

rauhaa. Yksiköissä oli runsaasti
asemasodan vuosina tulleita täydennysmiehiä, jotka eivät olleet

nähneet suurtaistelua. Ja mikä

1

---J

ol

1 ltä-KarJalassa

ryyskuusta läht1en.

2 Itä-XarJalasla

lokakuusta lähtlen.

)

slokuuata lähtlon.

4

Itä-KarJalassa
Rytuä O3n Ja JPr 1sn kohdalla valn yhtyBlsaä käsl-toltyJon tapaust€n lukuiiärät.
63

nen vaikutus oli ilmeisesti aluksi

erittän voimakas. Sitten tilasto
tasaantuu ja karkurit vähenevät

-

heikoin aines on poistunut rija muut tottuneet jälleen

veistä

tosisotaan.

Eri divisioonissa oli karkurei-

ta

yleensä selvästi alle puolet

muiden tappioiden määriistii,
usein kolmannes tai vieliikin vähemmän. Muista eroaa selviisti

Martolan ja Blickin johdolla Siija Vuosalmella hurjapäisesti taistellut 2.Divisimna,
ranmäessä

jonka tappiot ovat tyrmistyttävät: 9 254 riveistä taakse kannettua miestä. Karkurcita on
kuitenkin vain 995, joten suhde
on liihes l0:1. Vieläkin kiinnmtavampi on jälleen Rukajärven
suunnan Raappanan l4.Divisioonan tilasto: tappiot

I

242,

karkureita vain 76. Valkeasaa-

ren alueella hajalle
6821 - keskittyy kesäkuuhun.
Lukuihin eivät sisälly joukko
sastctåan harhautuneet ja

t:

rrrhorri

e.A4{ Soddr

Yrilt.on a*nut

Yffn

osalta erikoiskiisittelyn. Tilastm-

ta puuttuvat Panssaridivisioona,
20.Prikaati, Ratsuvähprikaati
ja Raj ajäiäkiiriprikaati.
Toisena iiärimmäisyytenä
kiinnitEiä huomiota virolainen
vapaaehtoisrykmentti JR 200,

myöhcmmin vapaaehtoisesti palanneet eivätkä muut lyhytaikaiset "hiipparit".
Kannaksen armeijakunnissa
tapaukset jakaantuivat näin:

TAULUKKO 4

TAULUKKO

Tilastcta nälqry

selviisti
hyökkäyksen
painopiste Länsi-Kannaksella.

Roportti

Itii-Karjalassa tilanne oli samantapa.inen: pahiten kiirsi Lo
tinanpellon alueella suurhyökkäyken alle jäänyt hämäläinen
5.Divisioona, jossa karkureita

iotkosodon

jälleen l4.Divisioonan

ko rku reisto

taisteluista huolimatta karkurei-

oli

Irr

6

osuus:

TAULUKKO

tapp1ot

syllä 1941.

tappioiden ja karkurien määrien

Myiis sodan henkinen tausta
alkoi olla epävarma: Saksa oli

vertailu: TAULUKKO 5
Siitä kiiy ilmi, että tappiot ja

f ratttata

kärsinyt ratkaisevia tappioita ja
Suomi tunnustellut mahdolli-

teessa, toisin sanoen

karkuruus ovat riippuvuussuhkarkuritkin
sisält1vät tavallaan taistelutap
pioihin. On kuitenkin todettava

EÄ:EaBglIa

kenttäarmeijan teriistyneen

niiden

mukana

karkaamiset lisääntyivät.
Tilastojen mukaan kesä--elo
kuun 1944 aikana karkureita oli

yhteensä I I 690. Valtaosa

u

-

telujen jatkuessa: suhteessa

on

46

trppl'ot
$ rr*i.ctr

z 949
13.9

Lz 779

5

21 190

6013

?5tB

kadsusit

t 624
44.2

r 845
5013

lBrloEl.t

tair
tap

pioihin karhiruutta esiintyi ke-

f, re*tr1a
I

yhteen.ä

2t 935 3 433
47 r\
7 14
6 8,2r
I r2O
76
8rt4t

f rrr.rleta

säkuussa kaikkialla enemmän
kuin myöhemmin vuoden 1944
aikana. Suurtaistelun moraali-

5

k.3äkuu h.ln§kulr e]'okuu

TAPPET JA
KARKURUUS
Erittäin mielenkiintoinen

ja

76

I 050. Hämmiistyttiivä on

pahinta: vihollinen oli kehittynyt ja vahvistunut kokonaan toiseksi kuin se puna-armeija, joka
oli heitetty rajojen taakse syk-

Täppiot

29

^*

§AI§å§

henkeiiän. . .?

,a1

YAf,

ta oli vain 76.

Kannattiko enää riskeerata

ybto.n.I

lrAT

Rukajärven suunnan kovista

suuksia rauhaan.

4

I.llEuu

Neuvostoliiton

lyödyn

l0.Divisimnan tilasto on liian
"hyvä" - yhtymä näytEiii saaneen taistelujen alkuvaiheen

9ol.
45,?

2(J

468

zojl
5r5

hruttuu II ÄK:n am€ijakutajoukkoJer:.r
PvPr:n ja RiPr:n 1uvut.

272

100

E 01?
too

loo

3

673

100

2o.P!!8,

jonka taistelumotivaatio ei vieraalla maalla voinut olla kovin
vahva vihollisen samaan aikaan
tunkeutuessa koti§liin lahden
toisella puolella: sen taistelutap
piot olivat Kannaksella 205 karkurien määrän ollessa 166.

Samoin kuin tappiot keskit-

tyivät karkuruusilmiötkin jälleen jalkaväkiyksiköihin, joista
löytyy yli 90 prosenttia rangaistujen määristä. Loput - yleensä

vain muutamat tapaukset -

ovat yleensä tykistön tulenjohtueissa sekä eräissä pioneeriviestiyksiköissä.

ja

4.7. 1944 laki Sotaväen rikos-

lain muutoksesta: kenttäoikeuoikeutettiin kiyttZimään

det

kuolemanrangaistusta tötkeissä
karkaamistapauksissa. Vapausrangaistuksiin tuomitut piti puo
lestaan toimittaa takaisin etulin-

jaan eikä vankilan sellien turvaan ja ensikertalaiset karkurit
vain ylsinkertaisesti suoraan ta-

kaisin omaan yksikköönsä. Täistelutilanteen aikana paenneet
voitiin aseella uhaten palauttaa

riviin ilman sen kummempia
toimenpiteitä.
Sotapoliisiyksiköiden toimintaa tehostettiin karkureiden

KARKURUUTEEfl OLI

kiinni saamiseksi.

TARTUTTAVA KOVIN
OTTE!N

erittäin harvoin

Karkuruus uhkasi eräissä vaiheissa

tää

jo konkeettisesti

pienen-

painopistesuunnan yhty-

mien taisteluarvoa. Sen moraalinen vaikutus oli vielä aineellistakin suurempi: poterossaan pysyneet soturit katkeroituivat, jos
toverinsa pulaan jättiineet karkurit selvisivät ilman riittiiviiä
rangaistusta toisten jiiädessä jat-

kamaan taistelua usein lähes
epätoivoisissa olosuhteissa.

Kaikessa kiireessä säädettiin

Tiromioistuimet kiiyttivät
kuolemanran-

gaistuksia: syyskuun l9zt4 lop
puun mennessä oli 76 karkuria
tai pel§ruudesta p4ennutta
tuomittu kuolemaan. Tuomioista pantiin 46 heti täytäntöön väliaikaisen sotatuomioistuinlain
nojalla, loput tapaukset alistettiin sotaylioikeuden tarkastetta-

Rintlmdchti oli tårkeå dkean tiedon tuoia
1944. Sen perusteella vapautui-

Ankaran talvisodan jälkeen

va-

vat kaikki alle kahden woden
rangaistuksiin tuomitut koko

Viimeinen kuolemaantuomit-

naan. Näin raukesi heti noin 40

jatkosotaa koettu yhtä velvoittavana, mistä osaksi johtui suurempi karkuruus. Ilmiö huipentui sotaväsymykseen liittyen kesällä 1944, jolloin kansakunta
oli kuolemanvaarassa. Siihen oli

vilsi ja tuomiot muutettiin
pausrangaistuksilsi.

tu ja teloitettu oli erään jalkavä-

prosenttia karkaamisrikosten

kirykmentin lääkiiri, joka oli

tuomioista. Muiden tuomioita

paennut taistelun aikana jättäen

lyhennettiin voimakkaasti, puo
leenja allekin. Täsavallan presidentti armahti 150-200 entistii

joukkosidontapaikalla olleet
haavoittuneet oman onnensa nG

jaan.
Liihes jokaisessa divisioonassa tuomittiin muutamia miehiä
kuolemaan, ei kuitenkaan Rukajärven l4.Divisioonassa eikä
my<iskään Valkeasaaren l0.Divisioonassa.

Reaktiot olivat hyvin voimak-

kaita eivätkii ole vieläkiiän

ke

konaan laantuneet. Yleensä rin-

tamamiehet arvostelivat tuG
mioita kärkeviisti, mutta toisaalta voitiin todeta niiden vaikuttaneen karkuruuteen hillitsevästi.
Kotiseudulla elävien sotaa kokemattomien henkilöiden oli tietenkin vaikeinta ymmärtää äärimmäisten keinojen käytti,ä.

sotilasta viikossa. Sodan surkeat
seuraukset pyrittiin näin selvittämåiän mahdollisimman nG
peasti.

MlsTÄ OU KYSYMre?
Jalkaväkirykmentti 7 :n ansioitunut komentaja, ny§inen jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth
kirjoitti päiväkiis§ssään miehilleen 20.6. 1944, Viipurin menetyspäivänä, Siiranmäen taistelujen jälkeen, Vuosalmen kamp
pailujen aattona: "Isänmaamme kest?iä helpommin leikkauk-

jolla se vapautetaan sotilasvalansa rikkoneista pelkureista,
sen,

kuin tappion, johon armeijan

ARMAHDUKSET
ASTUVAT VOIi,|AAN
Välirauhan astuttua voimaan
vapautettiin kaiklci sotilasrikolli-

set, jotka ilmoittivat tekonsa
syyksi haluttomuuden taistella
Neuvostoliittoa vastaan. Heitii
oli tietenkin paljon.
Varsinainen armahduslaki as-

tui

voimaan joulukuun alussa

kurittomuus johtaisi. "
Näin kovaa kieltii oli silloin
kiiytettiivä.
Selvää on, ettii jos yhteiskunta vaatii kansalaisiaan sotaan,
jossa hengen menetys on aina
mahdollista, sen on myös hyväksytt?ivä sodan kovat lait.
On sanottu, että kukin sukupolvi §kenee elinaikanaan vain
yhteen kovaan sotaan

-

onneksi!

er

tällöin puututtava kovin ottein.
Suomessa ei tuomioita jaeltu
summittain vaan tarkan harkinnan perusteella. Äärimmäisran-

gaistukia kiiytettirn erittäin vähän. Sittenkin saattoi tietenkin
joku syytönkin joutua tuomituk-

- joku, joka ei hyviistä tahdos!o;an 1a kovasta yrityksestiiän

si

huolimatta voinut itseiiän hillitä. Suurtaistelun epäinhimilliset
olosuhteet huomioon ottaen ei

tätäk?iän mahdollisuutta voitane kokonaan välttää: jos itsehillinnän pettäminen olisi hyväksytty pakenemisen syyksi, olisi
"hermonsa menetfäneiden" luku ilmeisesti kasvanut moninkertaiseki. Karkuruudesta
määrättyjen rangaistusten piti
olla ennen muuta ennalta ehkäiseviä, ei niinkiiän kasvattavia.
Jukka Kulomaa on akateemisessa tutkimustytissiiän paneu-

tunut arkaan asiaan ennakko
luulottomasti ja kiisitellyt sitä
tieteellisellä viileydellä. Arvat-

tavasti ainakin sotilaspsykologinen tutkimus ja lainvalmistelu
saavat tästä Suomen historian
lisensiaattityGtii tärkeiiä tietoa.

tr
65

r

osA

Såiniölå Karialan

p.n§.?aium Yiapuri!..
aloartukacna on
konekivåå?olä

kyllir$

ru$MlJUW
Su@m ilI1I{o
Ennen panssarivaunun kehittämistä
olivat panssarijunat ainoa
mahdollisuus yhdistää
maakulkuneuvossa hyvä suoja
vihollisen tulta vastaan ja toisaalta
voimakas aseistus.
Useimpien Euroopan maiden
sotahistoriaan liittyy jossain
vaiheessa panssarijunien käyttö.
Myös Suomessa näitä kiskoilla
kulkevia rumiluksia on käytetty,
niin vuoden 1918 sodassa kuin
talvi- ja jatkosodassakin.
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Tyylrllinen punåkaarti€n kiiytös{rii ollut pan$ariiuna yuonna 1918. Junån
koskollå on pan$aroitu veturi ja een molemmilla puolilla laiva§kein
aloiatelut pan$aroidut vaunul. Punailton pan$araiunal rekenli tayallilton
vaunujen l$älle valtion nutaloaden konepoia

PANSSARIJUNIEN merkitys
ei meillä ole ollut kovinkaan

joko aseapuna Venäjän vallankumouksellisilta tai itse valmiy

tuksen saaneita venäläisiä sotilaita.

suuri, mutta oman erikoisuutensa n€ ovat lisiinneet suomalaiseenkin sotahistoriaan. Panssari-

tamalla. Junien lukumåi2iriisä ei
ole aivan varmaa tietoa, mutta

Tirdellisten panssarijunien
ohella kiiytössä oli my(b hirsillä,

mitii ilmeisimmin kiiyttis*i oli

tiilillä tms. materiaalilla tilapäi

junien historian mielenkiintoisuutta lisää se, ettii Parolan

noin kymmenen panssarijunaa.
Näistii ainakin seitsemän oli punaisten itsensä Suomessa valmistamia ja kolme tai neljä Venäjältii tullutta.

sesti panssaroituja tavallisia ta-

panssarimuseo

lisäsi ke*illä

1984 kokoclmaansa erään harvoista säilyneistii panssarijunis

Oleellisen tiirkeitii suomalais-

tå,.

EN$TTÄ§ET JUNAT
1918

ten panssarijunien synnylle oli-

vat valtionrautateiden

l9l8

Suomen liiken-

neolot olivat vielä sangen kehit-

tymättömät, maantieliikenne oli
hevmten varassxl. Rautatiet olivat sotilaalliselle toiminnalle
oleellisen tiirkeit2i ja kun tammikuun lopulla l9l8 maassa syttyi
sisäinen välienselvittely ensimmäiset suuremmat taistelut kiiytiin juuri rautatielinjojen vaiheilla. Joukkojensiirroille ja varsinkin huollolle rautatiet olivat
myö oleellisen tiirkeitä.
Suurin ma Suomen rautatiekalustcta ja tiirkeimmät rautatielinjat jäivät rintamien muG
dmtuessa punaiseen Suomeen.
Myiis ensimmäiset panssarijunat syntyivät punaisten toimesta

ja jo 7. helmikuuta

mallistui
Vilppulan rintamalla punaisten
hyökkiiylseen panssarijuna. T?i-

mä on tiettäviisti ensimmäinen
kerta kun Suomessa on kiiytetty
panssarijunaa taistelutoiminnas.

sa. Kiiytetty juna lienee ollut

sä eli ny§isessii hsilassa. Ko
neyajoilla oli välineet ja raakaaineet, jotka mahdollistivat junien panssaroimisen. Niillä oli
myös ammattitaitoista työväkeä.

Fredriksbergin konepaja rakensi koko sodan aikana 6 vetuÅa ja 12 avotavaravaunua pans-

sarijunien kiytttlOn. Viipurin
konepaja panss4roi yhden vetu-

rin ja kalsi vaunua. T?imän li-

säksi konepajat suorittivat useita panssarijunien korjauksia.
Fanssarijuna valmistui yksin-

kertaisesti siten, että tavallinen
henkilG tai tavarajunan veturi
panssaroitiin kauttaaltaan pys
tysuoraan asetetuilla tertislevyillä, joiden vahvuus lienee ollut
10-15 mm. Veturista tuli näin
eräänlainen panssaroitu laatikko, jonka suojassa kaikki elintiirkeät laitteet ja miehistö olivat.
Suojaamatta jäivät kuitenkin
veturin vaunuihin yhdistiivä

jmsa vallankumoulsellisten kiiytössä tuol-

§tkin ja

loin oli useita kymmeniä panssarijunia. Ratkaiscvalsi ei panssa-

panssaroimalla neliakselisia avo

aseapua Venäjältii,

rijunan kiiyttö tiiss,i ensimmiiisessii taistelussa muodctunut,
mutta pahoja vaikeuksia junan
torjuminen valkoisille aiheutti.

Helmikuun

puolestavälistii

pyörtistöt.

Vaunut junaan valmistettiin

tavaravaunuja, n§. Gvaunuja,
samalla tavalla pystysuorilla
panssarilevyillä kuin veturikin.
Näin syntyneeseen teriislevylaatikkoon leikattiin kulkuaukot ja
ampuma-aukkoja konekiviiäreil-

ja

koisilla oli kiiyttissa tiimänlaisia

välineitii, koska heillä ei ollut
konepajoja paremman panssaroinnin valmistamiselsi.

konepa-

jat Viipurissa ja Fredriksbergis.

Vuonna

varavaunuja, joihin saatettiin
nostaa kenttätykki aseeksi. Val-

VEilÄLftSLTÄ
ASEAPUA
Oman |ukunsa punakaartien junista muodostavat Venäjältii

avuksi tulleet panssarijunat.
Näiden lukumäriistii ei ole

joutuivat väistymään.

Vuoden
olosuhteissa
panssarijuna oli eritfiiin tehokas
ase. Sitii vastaan ei ollut muuta
asetta kuin suora-ammuntaan
asetettu kenttiitykki. Toinen
keino pysäyttii?i juna oli tuhota
kiskot sen edestii, mutta tämä ei
estänyt junaa käyttämåistii aseitA.
Sodan valkoisella osapuolella
ei aluki ollut kiiytössään yhtiiiin
panssarijunaa. Osa sotasaaliiksi

kannaksclla toimi

yhtii aikaa useita panssarijunia,
jotka yhtii lukuunottamatta olivat venäläisiä alkuperältiiän.
Venäläiset panssarijunat olivat 6a sitä useaan kymmeneen
junaan kasvavaa panssarijunien
joukkoa, joka operoi laajoilla
aroilla vallankumouksellisten
kiiytiissä. Venäläiset junat olivat
huomattavasti paremmin tehtyjä kuin Suomessa punaisten it-

sensä valmistamat. Tykit oli
asennettu pyöriviin torneihin ja
konekivåärejä oli kymmenkunta
jokaisessa vaunussa. Kalusto oli
kuitenkin suomalaista raskaampaa eikii pystynyt esteettömästi
liikkumaan suomalaisella kevyellä kiskotuksella, mikii rajoit-

ti niiden kiiyttt ä.
Aseapuna Venäjältii tulleet

junat toimivat erityisesti Karja-

joiden korkea kartiomainen la-

lan kannaksella, johon ne lienee
lähetetty Pietarin suojaki.

suojana

ja

ne ottivat
dussa

Vuoksen rintamalla

caa taisteluihin Rau-

ja Kavantsaaressa maalis.

kuussa.

PUNAISTEN JUNAT
OTATEK(»SIA
Punakaartit saivat kiiytttDnsli
panssarijunia kahdella tavalla,

saaduista junista voitiin myG
hemmin ottaa kiiyttön ja Karjalan kannaksella valmistettiin
yksi panssarijuna, jota myös tehokkaasti kiiytettiin. Tilapäises
ti panssaroituja vaunuja oli valkoisilla käyttissään koko sodan
ajan.
Punaiset odottivat panssariju-

tilanteessa toiminut suomalaisten punaisten piiälliköiden toivo
malla tavalla. Osa näistii junista
ehti poistua Suomesta punaisen
vallan luhistuessa. Venäläiset

le

saapuvien aselähetystbn

l9l8

junat toimivat venäläisellä miehistöllä, joka ilmeisesti ei joka

asennettiin myih

piiin

sarijuna, joka myöhemmin jäi
saksalaisten sotasaaliiksi ja oli
jonkin aikaa heidän kiiyttissiiän.
l-ahden luona taisteltaessa oli
mukana kaksi punaista panssarijunaa, jotka ratojen rikkouduttua jäivät loukkuun ja valkoisten sotasaaliiksi. Karjalan kannaksella junat yrittivät pitää auki ratayhteyttii Venäjälle, mutta

si Karjalan

panssarijunaa liinsi-Uusimaalla
Karjaan radalla ja maaliskuussa
niitii toimi jo useita eri puolilla
Suomea. IGrjalan kannaksella
punaisia junia toimi Venäjåiltii

ylsi tai kalsi
kevyttii venäläistii laivatykkiä,

ja idiisUi
käsin vapauttaakseen saarretut.
Huhtikuun alussa toimi myös
Hangossa maihinnousseita saksalaisia vastaan punainen pans
naiset junat etelästä

tarkkaa tietoa, mutta esimerkik-

lähtien punakaartit kiiyttivät

kiisituliaseille. Vaunuihin

suuria tappioita ja vaikeuksia.
Vasta raiteiden rikkoutuminen
teki nämä junat tehottomiksi.
Tampereen jouduttua piiritetylsi toimivat jäljellä olevat pu-

vetti oli helppo kiinnittziiä vaunujen puulattiaan. Nämä 57 tai

76 mm lykit sijoitettiin vaunun
päihin ja ne ampuivat panssarilevyn reunan yli. Tykit saatiin
venäläisistii laivoista tai laivas
ton varikoilta.
Punaiscn panssarijunan muG

dcti

yleensä

ja

kalsi panssaroitua

niiden välissä oleva
panssariveturi. MiehisttU oli
,1G50 miestii, joista usein osa
oli tyk*i- ja konehviiiirikouluvaunua

PUNAISTEN

TEHoI«AIN ASE
Fanssarijunien kiiytön painopiste woden l9l8 sodassa tuli olemaan Tämpereella, Lahdessa ja
Karjalan kannaksella. Tämpereen taisteluihin otti caa kaksi

jäivät piiritettyyn kaupunkiin ja

TCvbodarre prnrudjunbn
plhlmpir Yiholla.i. oliYrt
Yr.tnrt ian Lntol(on ct

tuhoutuivat siellä. Ne pystyivät
kuitenkin tuottamaan valkoisille

riittåmåttömåkri

punaista panssarijunaa, jotka

llmaloriunl.! iunana h«t'xlcttiin
prrilL l(on lduå'trillå, mild todiltan
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niltaan paljon. Niiden kiiyttö oli
kuitenkin jokseenkin suunnittelematonta ja usein paikallisten

påiälliköiden oikuista kinni.
ja kahakassa
panssarijunat auttoivat punaUseassa taistelussa

kaarteja kuitenkin tuntuvasti.
Kivåiäri- ja konekivääritulelle
immuuni sotakone antoi mytis
moraalista tukea.

ENNEN TALVISOTAA
SUqIELUSKUNTIEN

xÄvlössÄ
Vuoden l9l8 sodan jälkeen
maahan jäi valkoisen osapuolen
sotasaaliina §mmenkunta punaista panssarijunaa. Näiden
vetureista ja vaunuista osa palautettiin muutostyön jälkeen
takaisin rauhanomaiseen kiiyttöön, mutta osa säilytettiin sellaisenaan tulevaa kiiytöä varten.

Kunnossa olevasta ja kunnmtetusta kalustosta muodootettiin
l9l9 Panssarijunaosastot I ja 2,
jotka olivat osa Viipuriin sijoite-

tusta Pioneerikoulutuspatalje
nasta. Panssarijunat miehitet-

tiin useista aselajeista

Muutctyöhön sisältyi mm. ai-

ti:

kanaan punaisten valmistamien
vaunujen varustaminen pyörivil-

lä tykkitorneilla, joihin asennettiin 40 mm Vickers-automaatti-

tykki. Samoin tehtiin vaunuihin
kattoja ja asennettiin ilmatorjuntakonekiväärejä. Viestikalustoa uusittiin ja vaunujen sisustustakin parannettiin. Junille
tehtiin myös uudet panssaroidut

veturit,jotka rauhan aikana kuitenkin olivat muuss:l kiiytitssä ja
panssaroitiin vain tarpeen tullessa.

Samanaikaisesti Viipurin
Suojeluskunnan Panssarijunaosaston toiminta vireytyi ja
useana kesänä l93Gluvulla sillä
oli ajoharjoituksia panssarijunalla Karjalan kannaksella. Ko
vapanosammuntoja suoritettiin
myö miehistön harjaannuttamiseki tehEiviinsä. Panssariju-

nia oli tarkoitus kiiytEiii mahdollisessa liikekannallepanossa
Karjalan kannakselle keskitett?i-

vän kenttäarmeijan

suojajoukoissa, miehityksen tullessa nimenomaan panssarijunasuojeluskunnasta.

arortival pan$ariiunan toamant .. Y!..mmelt. Iuutn.ntta
Lalm, krptaoni Sunr r! luutnrnttl kina

Kolleen miehel

kumpikin oman veturinsa vetämänä.
Panssaroitu taistelujuna taisteli etulinjassa ja huoltojuna oli

taempana takaamassa junan
ampumatarvikehuoltoa, hoiti
muonan valmistuksen ym. tehtävät.
Täistelujunassa oli ensimmäi
senä avoin matalalaitainen tavaravaunu, johon oli lastattu kiskoja, ratapiilk§jä, soraa ym. ra-

dankorjaukessa tarvittavaa.
Vaunun tehrävänä oli riijäyttiiii

peräisin

taaltaan panssaroitu. Kaikki veturin elintärkeät laitteet oli suo

jattu

panssarilevyllä, mukaan

lukien pyörästöt. Toisessa panssariveturissa savu oli johdettu
paksua putkea pitkin alas veturin ja vaunujen väliin. Näin saatiin paljastava savu piiloon vihollisen tiihystykseltii ja lenta
koneilta. Tekniikaltaan panssariveturit olivat panssarinsa alla
tavallisia suomalaisia vetureita.
Toinen tykkivaunu oli sijoitettu veturin perään. Sen sisustus

olevalla henkilfttöllä.
Junat olivat kokoonpanoltaan
punaisten kiiytttssä olleita suurempia, miehistiliikin oli noin 70

TALVISODASSA
KAKSI
PANSSARUUNAA

mahdolliset radalle asetetut miinat ennen kuin panssaroidut ja
aseistetut vaunut olivat miinan

miestii. Junissa oli panssaroidun

Ylimiiäräisten harjoitusten al-

olivat mukana suuremman pai-

veturin lisäksi kaksi panssaroitua tykkivaunua, konekiviiäri-

kaessa talvisodan aattona perus-

non aikaansaamiseksi ja rikkoutuneen radan korjaamiselsi tar-

kuin junan kiirjessäkin. Panssarijunan kulkusuunnan vaihtuessa oli siis ensimmäisenä aina

vittaessa.

syöttivaunu.

vaunu ja kaksi panssaroitua varastovaunua. Näiden lisäksi junaan kuului muutamia avotava-

ravaunuja

ja

päällystön majoi-

tukseen tarkoitettu matkustajavaunu.

Panssarijunia kiiytettiin par-

tiointiin Karjalan

kannaksella,

tettiin 6. 10. 1939 Viipurissa
pääosin sieltä kotoisin olevasta
henkiltXttXUi Fanssarijunat I ja
2. Junat saivat kalustonsa niistii
kahdesta panssarijunasta, jotka
olivat olleet Viipurin suojelus-

kunnan kiytt§sä. Junien henkilibtth&i suuri osa oli suojeluskuntalaisia ja jo aikaisemmin

piiällä. Lastina olevat tarvikkeet

Seuraavana kulki panssaroitu

tykkivaunu, jossa oli etupäåissä
pyörivåissä tornissa 40 mm Vickers-automaattitykti tai 76 mm
vuorikanuuna. Vaunun kyljissii

oli samanlainen kuin ensimmäisenkin tykkivaunun. Viimeisenä
kulki samanlainen korjausmateriaalilla kuormattu avovaunu

Vaunut oli panssaroitu kauttaaltaan lO-20 mm teräslevyllä,

joka kesti ainakin kiväärikalii-

7,62 mm Maxim-konekiväärille,

peristen aseiden tulen ja sirpaleet. Panssarintorjuntatykkejä
vastaan ei juna enää ollutkaan
yhtti suojattu. Junan aseistus oli

oli

ampuma-aukkoja usealle

jossa rajalla oli levotonta ennen

perehtynyt junien käyttön.

joilla voitiin tulittaa sivuille ja

tarkoitettu vain suorasuuntaus-

vuonna 1920 solmittua Tärton

Kummankin

eteenpäin pitkin rataa. T?imä
vaunu oli joko Venäjällä valmistettu 3-akselinen tai suomalainen 4akselinen vaunu.

tulta varten, eli maalin oli oltava
junan näkyvissä. Tämä tarkoitti
sitii, että junan oli talvisodassa
kiiytävä lähes etulinjassa, jotta

Tykkivaunun periissä oli
panssaroitu konekiviiärivaunu,
jonka aseistuksena oli 8-10 kpl
Maxim-konekivääreitä vaunun
sivun ampuma-aukkoihin sijoitettuna. Katolla oli ilmatorjuntaa varten 'l ,62 mm kaksoisko

se voisi kiiytt?iä aseitaan.

rauhaa. Loppuwodesta 1920
panssarijunaosastot lakkautettiin ja kalusto siirrettiin Viipurin
Suojeluskunnan kiiytttbn l92G

luwlla.
Panssarijunia ei l92Gluvulla
juuri käytetty, vaikka Viipurin
Suojeluskuntaan perustettiin

erityinen

Panssarijunaosasto.

panssarijunan
päällikkönä
reserviläinen,
joilla oli panssarijunakokemusta

oli

suojeluskunnasta. Valtionrautateil&i tulivat juniin veturinkuljettajat, lämmittiijät ja konduktörit, jotka kaikki palvelivat junissa siviileinä.

oli vetureita lukuunottamatta luowtettu Sue

PANSSARUUNIEN
KOKOOT{PANO

jeluskuntain Yliesikunnan haltuun, niitii säilytettiin Viipurissa

Tälvisodan panssarijunat koos-

asevarikolla Sorvalissa.

sestä junasta, panssaroidusta
varsinaisesta taistelujunasta ja

min modernisoitu vaunu, neliakselinen ja katolla varustettu.

panssaroimattomasta huoltojunasta. Nämä liikkuivat erillisinä

oli veturi, joka mytb oli kaut-

Vaikka junat

Junia modernisoitiin 193Glu-

vun alussa, jolloin todettiin nii-

den
68

piiiisseen

rapistumaan.

tuivat kumpikin kahdesta erilli-

nekivääri omrtssa tornissaan.
Konekiväärivaunu oli vuonna
l9l8 valmistunut ja myöhemKonekivåiärivaunun jäljessä

PUOLI KOMPPANIAA
i,ItEHUi
Eri vaunujen ja veturin välillä

oli

kenttäpuhelinyhteys, jota

kiiyttiien junan piiällikkö saattoi
johtaa junaansa ja esimerkiksi
osoittaa maalit sen aseille. Tuet-

tavaan jalkaväkeen

ei

ollut

muuta kuin lähettiyhteys.
Panssarivaunuissa ei ollut
lämmitystä, mikä vaikeutti hen-

kilthtön toimintaa

talvisodan
pakkasissa. Vaunut eivät my&-

miehistö suoritti ennen taistelujen alkamista kenttävarustustöi-

kiiän olleet kalustettuja majoit-

!ä, mm. rakentamalla panssariesteit?i Näyktijärvellä. Mie-

tumiseen, varsinaiset majoitusvaunut olivat huol§unan mukana.

Panssarijunan henkilihtön
miärä oli noin 80 miestii, joista
upoercita oli kolme ja aliupseercita 25. Junan ptiällikkönä toimi reservin kapteeni ja muita
upcereita olivat konekiviiäriup
seerit

ja tykkiupeeri. Aliupsee.

reista osa toimi tykinjohtajina
tai vaunujen johtajina. Juna
kuului talvisodassa tykistön ja
näin ollen miehistö mytis kantoi
tykistön värejä ja merkkejä, si.
kiili kuin yleensä merkkejä karr.
toi.

Huol§una, jcsa junan vääpelin johdolla toimi muutama
mies, kulki taistelujunan jäljes.
sä. Siihen kuului 3 henkilövaunua, joissa oli junan toimisto ja
majoitustilat koko panssarijunan henkiltistölle. ?imän lisiiksi
huoltojunaan kuului useita umpinaisia tavaravaunuja, joissa oli

histiiä myiis koulutettiin junan
kiytttlOn ja päällystö suunnitteli
tulevaa toimintaa.

Sodan syttyessä panssarijunat siirtyivät rajan läheisyyteen,
&iydensivät ampumatarvikevarastonsa, suojamaalasivat vaununsa valkoisiki ja valmistautuivat pahimpaan. Panssarijuna
I ajoi l2.D:n alaisuuteen loimolaan

ja Panssarijuna 2I.aato-

kan pohjoispuolelle.
Junat joutuivat heti osallistu-

maan taisteluihin, joissa ne toimivat välittömästi etulinjan tu-

kena. Junien toiminta korvasi
paikallisesti tykistön tulta, millä

oli suuri merkitys

tuettavana
olevien suojajoukkojen ylsiköiden taistelulle. Lisälsi panssarijunien massiivinen olemus antoi

Molemmat panssarijunat

nallekin hieman rauhallisemmat ajat. Pian alkoivat kuitenkin venäläiset lentokoneet tehdä
junan elåimän tukalaksi yrittiier
sään tuhota sitä pommeilla.
Myös vihollistykistö otti junan
silmätikukseen.

Sodan pä§essä molemmat

ja sitii voitiin lopultakin
kiiyt&iii vain hyvin harvassa paiseen

kassa. Fanssarijuna

l:n toiminta

Kollaalla oli vain sattumaa.
Junan hyvä puoli oli kuiten
kin sen tulen suuri teho. Lukui-

ja pikatykit
pystyivät keskitt?imåiän tulensa
sat konekiväärit
tehokkaasti.

Panssarijunassa

pitiimiiän junia

peasti siirrttfiivis*i paikasta toi-

Panssarijuna I mallistui jalkaväen tukemiseen merkituivällä
Rata Inimolasta Suvilahteen
kulki venäläisten piiähyökkiiys-

suunnan tuntumassa

tettiin liikekannalle YH:n alkaessa ja suojajoukkoihin kuuluvina siirrettiin tehtiiviinsä
Ka{alan kannakselle. Junien

sarijuna oli laukaustenvaihdossa
kummankaan osumatta toiseen
kunnolla.
Venäläisten suurhyökkäyksen
laannuttua koittivat panssariju-

suuri määrä ammuksia, jolloin
juna voi pitiiii yllä tehokasta tul-

tavalla.

ase-

hollispartion. Pdäsipä eriiiin kerran linjan läpi vihollisen panssarivaunukin, jonka kanssa pans-

saadut kokemukset Goittivat,
ettii ny§aikaisen sodan välinee
nä panssarijuna oli pahasti vanhentunut. Vaililra juna itse oli
tyydyttiiviisti suojattu, sille elin'
tiirkeät rait€et olivat täysin suo
jattomat vihollisen lentokoneiden, tykistön ja partioiden tuhoamisyritylsiä vastaan. Juna
oli myiis tiiysin sidottu raiteo-

goittumattomia ja siirtyivät ko
tialueelle. Suurin osa henkiliistöstä kotiutettiin, mutta runke

Erityisesti Kollaalla toiminut

TALVISODASSA

tuhosi muutamia kertoja suo
malaisten linjat kiertiineen vi-

TALYISODAN
KOKETIUKSET
Talvisodassa panssarijunista

väelle.

rastot, pioneerimateriaalivaras-

K/iYrö

tyi juna taas taalse.
Väliaikoina panssarijuna suo
ritti partiointia pitkin rataa ja

panssarijunat olivat lähes vahin-

junan keittiö, ammus- ja aseva-

PANSSAruUNlEN

nut suomalaisten edulsi vetäy-

ta käytttii varten.

turvallisuuden tunnetta jalka-

KOLLAAN JUNA
OU TÄRKEÄ

to, muonavarasto )rm.

Usein panssarijunaa pyydettiin
aivan eteen venäläisten painostaessa ja kun tilanne oli ratken-

ja

juna

pystyi radalta käsin tulittamaan
tehokkaasti. Alueella maasto oli
suurelta osalta laajaa matalaa

miehistö
kunnossa

jäi

ja valmiina mahdollis-

P.rohn pcnoarimurcoon riirrettiin
kerflruu§a l$t[ kolme

pllD.riiunrr varxlqiotk kikki

ovrt pcråbin Yuod.ltt 191& lh.ifr
muuto.tair'tå ir mod.mi.oint ie

läpaldrn inå ne pclv.liYrt aanr
iatlooodan loppuun.rU.
Panerarimurcolla nyt obva ncliän
vamun pd[a.rijum on

puuta kasvavaa suota, joka

ainutleetuinen ltoko

mahdollisti edullisia tulialueita.

tåyhnnykrkri

lwa.ta

on volurikln

m..almsr ir

voitiin myiis kuljettaa mukana

ta pitkii:in. Juna oli my(h no
seen.

Oleellisin kokemus oli kuiterr
kin junarl haavoittuvuus lente
hyök*iiyksiä vaståan.

Juuri viholliscn lentoaseen

hyöktiiykset junia vastaan antoivat syyn panssarijunien kiiyt-

tötarkoitulsen muuttamiselle.
T?ihiin asti tykistönä kiiytetyn
junan uudeksi tehtiiviiksi katsot-

tiin ilmato{unta ja uitii silmiilläpitiien nq olisi myös aseistetta-

va

ja varustettava uudestaan.

Tirlvisodan jälkeen kiiynnistettiinkin muutostyöt, jnissa koke
mukset otettiin huomioon. Sa-

malla ryhdyttiin

poistamaan

myG muita todettuja puutteita
kuten viestivälineiden riitEimättömyyttii.
Panssarijunien uudeksi p€iäaseeksi entisten pikatykkien ja
ruorikanuuiroiden tilalle otettiirf
40 mm Boforrilmatorjuntatykki, jota oli hankittu Ruotsista ja
jota myft kotimaassa valmistettiin liscnssillä. TZtnä aikaansa
edellä oleva automaattitykki oli

jo otettu

ilmatorjuntajoukoissa

kiiyttön ja soveltui mitoiltaan

ja

omin4isuuksiltaan hyun
myih panssarijunien vaunuihin

asennettavaksi.

tr

Jatkuu seuri tntill.
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Töpinän terveiset

O

Töpinän terveiset

O

Töpinän

taus lahden yli olisi tuossa
vaiheessa käynyt varsin kä-

tevästi. Vaadittuun saksalaisten internointiin ei ollut

minkäänlaisia

mahdolli-

suuksia ilmeisesti olisi käynyt juuri niinkuin professori
Puntila huomautti: Saksa
olisikin "internoinut" meidät. Syksyllä 1944 Saksa oli

Kansikuvamme

esittää
Jiiäkäripataljoona 4:n miehiä Poventsan suunnan Pirunsaareen johtavalla sillalla
tammikuussa 1942. Edessä

on

silloinen kapteeni ja

komppanian päällikkö, nykyinen everstiluutnantti ja
varatuomari Veikko Lounila
Oulusta.

o
eikki Pursiainen, ilmavoimien nrajuri JyväskyläsI

I

tä, on lähettänyt toimitukselle Keskisuomalainen-lehdesjulkaistun arvostelun
Lauri Jäntin kirjasta Sota

sä

Kannaksella

ja Viipurin vii-

meinen päivä

(WSOY
1985). Lauri Kulmalan ar-

viointi tästä rnainiosta kirjas-

ta on ylcensä

myönteinen.

Lopuksi hän kuitenkin eksyy

"yksityisajatteluun":

lyöty: lännessä oli Pariisi jo
vapautettu ja liittoutuneet
lähestyivät valtakunnan rajoja, Baltian pohjoisosat alkoivat olla motissa ja Tallinna, viimeinen saksalaisten
sotasatama Itämeren pohjoisosassa, oli kukistumaisillaan.

vähintään yhtä hyvät kuin
scuraavana syksynä."
suudet siihen olivat

Harvennus on toimituksen.

Voi hyvät ihmiset! Siinä
sitä on taas syvällä rintaää-

Muitakin syitä oli, muun
muassa elintarviketilanne.

Suostuminen ehtoihin, joita ei olisi voitu täyttää, olisi
merkinnyt ehdotonta antau-

tumista.

Eivät siis olleet rauhanteon mahdollisuudet "vähin-

tään yhtä h1vät"

- hallituk-

vain täydellinen asiantunte-

litusherrat silloinkin jotakin.

Kerrattakoon

ran.

Rauhaa

ei tuolloin

voitu

tehdä muun muassa siksi, että Saksa oli vielä voimissaan:
maihinnoususta lännessä ei
ollut tietoakaan, divisioonia

oli

vapaana, Baltia lujasti
Hitlerin hallussa ja Viron

lentokentillä Göringin pom-

milaivueita. Helsingin val70

muassa Jyskyjärvellä, on sotaveteraanien talot merkitty
punatähdellä, armeijan tun-

lelluttaneensa lalkansa vika-

YK-,i"aote -lehti

kertoo

muun muassa, kuinka Nairobin kokouksen naisten rauhanteltasta ajettiin ulos sikäläisen ministerin aseistetut

turvallisuusmiehet. Siitapa
se maailmanrauha varmaan
taas nitkahti melkoisen hyppäyksen eteenpäin.

nuksella. Hieno

keskussairrtrlassa Porissa.
Vammastaan .\spblom ei
saa mitään korvausta.

Voisiko joku auttaa aseveljeä todistamalla tapahtuman ja olosuhteet? Yksikön

kenttäpostinumero

oli I I

6616. Kuvassa Aspblom vasemmalla uimahousuissa.

o
Aputoimittajamme on parhaillaan varusmiehenä Kymen Jääkäripataljoonassa ja
kertoo menestyneensä hyvin
ammunnoissa kiittäen pää-

toimittajaa "kullan arvoisista neuvoista". Terveisiä vain
sinne Haminaan ja onnea sotapoluille edelleenkin!

o

Sotavuosina

o

Sitnin tällöin

lukijamme
huomauttelevat, että kaikki
kuvat eivät liity kerrottuun
tapahtumaan. Se pitaa paikkansa

-

ei varsinkaan kovim-

milla retkillä ja pahimmissa

paikoissa yleensä ollut kameraa mukana. Valokuvauskieltokin oli voimassa. Näinollen on juttuja elävöittämään käytetty myös kuvia,

jotka on otettu

suunnilleen
samanlaisissa olosuhteissa
hyökkäys näyttää jokseenkin
samanlaiselta Kiestingissä

kuin Kannaksellakin.

vosct orr.rsivrtt mennä maihin
tykistötulessa .;a il Inlr grmmituksessa. Kasakat, synn) llniiiset hevosmiehet. osusilat

oikein opttrlr ratsunsa tählin Kuvassa ovat kärjen
tunnustelijat juuri kohdanneet vihollisen. Siinä esiintyvät Kubanin kasakat palvelivat Saksan Wehrmachtin
kasakkadivisioonassa.

-

T?issä

tapauksessa on kuvassa kui-

tenkin vain yleisluonteinen

teksti, joka ei sido sita kyseiseen artikkeliin. Vääriä ku-

vatekstejä ei käytetä, joskin
virhe tietenkin saattaa aina

olla mahdollinen.
kerrottiin

ja

halpa
kunnianosoitus sotureille!

kustunnuksella
useairn kertaan Satakunnan

usein. kuinka viisaimmat he-

o

kertoo,

köping, Sverige, kertoo pa-

min ornalla

Armeija oli vielä voitokkaana Aänisellä ja Syvärillä.
Sen vetäminen taistelutta
talvisodan rauhan rajalle,
jälleenrakennettujen alueiden sekä muun muassa Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen luovutus ei olisi ollut
mahdollista edes Mannerheimin arvovallan varassa -'
se olisi aiheuttanut maassa
kansannousun, jota Hitler
olisi taatusti käyttänyt hy-

Neuvosto-Karjala

että Karjalan kylissä, muun

olisi selvitty.

sen totisesta yrityksestä huolimatta. Ymmärsivät ne hal-

nyt tämäkin asia vielä ker-

Ru-

partiossa Klnnaksella 1943.
Myöhemnrin on jalkoja jouduttu leikkelemään Aspblo-

nellä julistettua sanomaa,
jonka tekee mahdolliseksi

mattolnuus.

Aspblom, osoite

nebergsgatan 66. 6l 137 Ny-

Vaaditut sotakorvaukset
olivat kaksinkertaiset syksyyn verrattuna. Niistä ei

väkseen.

odottaisi kuitenkin selvitystä
siitä, miksi rauhaa ei tehty
3 l. 3. 1944, jolloin mahdolli-

A.ro

Töpinän terveiset
Tallinnasta kerrotaan, että
suomalaisten hyvin tuntema
Leningradin alueen Pu§kinon suomalaisen seurakun-

nan

kirkkoherra Harri
Mötsnik on tuomittu kolmeksi vuodeksi "ankaran
kurin omaavalle pakkotyöleirille". Häntä syytettiin
"neuvostovastaisesta kiihotuksesta". Toivottavasti joku
huolehtii edelleen Leningradin alueen luterilaisista suomalaisista

ja inkeriläisistä.

o
Kiuruvetiset kertovat, että
Pentti Perttulin jutusta lehtemme viime vuoden marraskuun numerossa on jäänyt pois muuan "olympiasankari", nimittäin Heikki
Lämsä. Nyt tuli nimi kirjoi-

iriallisuutta

o

TODELLISTA
KORHSOTAA
Eino Pohjamo: Tietön divisioona, 6.Divisioonan taisteluja Sallan kiveliöissä kesällä
I 941, Karisto, Hämeenlinna
1985, valokuvia, karttapiirroksia.
Jänkäjääkärien sotatien ku-

vaaja kertoo tällä kertaa
Viiklan 6.Divisioonan kuuliisasta kymmenien kilometkorpikoukkauksesta

Pohjois-Kuusamosta Sallan-

Alakurtin rauta- ja maantei-

sotaoppien vastainen operaatio tehtiin täysin tiettömässä

suo-

ja

neet rohkeammin

korpimaastossa im-

provisoiden huolto hämmäs-

t1,ttävin menetelmin. Divisioona pääsi lähelle tavoitettaan, mutta juuttui sitten
paikoilleen, kun saarrostuksen toisen leuan muodosta-

koettelemuksistaan. Tämän
raportin päähenkilö mylläri

Niilo Tikka

Pohjamo kuvaa tapahtumia pääasiallisesti haastattelujen pohjalta, usein yksittainäkökulmasta.

Kerronta on elävää ja värikästä antaen hyvän kuvan
taistelusta tosivaikeissa olo-

suhteissa.
saaminen

Kokonaiskuvan

ei muun

muassa

eräiden karttojen epäonnis-

Veikko

Kaukonen on yh-

dessä aseveikkonsa Eino

Ilo

lan kanssa kliynyt Ylämaan
pitäjän Nutikan kylässä pai-

kalla, missä jetkosodassa
16.7. l94l kaatui seitsemän
Luumäen nuorta micstä yh-

den kranaatin osutnasta.
Nämä Linnoituspatteristo

2:n pojat on haudattu rinnakkain Luumäen sankari-

hautaan.

Savitaipaleelta

taljoonan koko henkilöstöskaatuneista, haavoittu-

tä,

neista, ylennetyistä ja kunniamerkein palkituista tekevät sen läheiseksi mukana ol-

on aikaisemminkin kertonut

leille. Hyvä sotakirja erityi-

muassa

sesti kaikille ruotsinkielisille

retkistään, muun

lehtemme numeroissa
7183

ja

uutta

väritystä.

6 ja

aseveljille.

E.

tuneen painoasun vuoksi ole
helppoa.

E.

JUTUSTELUA
SOTAVANKIEN

KANSSA
Rauha Jarkka: Lähellä rajaa, Niilon, Olavin ja muutamien muiden sotavankive-

teraanien muistelmia ja
haastatteluja, Omakustan-

J.

RUOTSIN.
KIELISET
ASEVELJET
SOTIVAT
lliirje Backström: Er P lE
och dess strider i Aunus och
Ladoga-Karelen år 1944,

Schildts, Borgå 1985, 272
sivua, valokuvia ja karttapiirroksia.
Erillinen Pataljoona 18 oli
kokoonpantu JR 24:n osista.

KUTKUTTAVAA
KULTTUURI.
HISI]ORIAA

tö oli

Arvo Alanne: Näin sen näin,
Pohjoinen, Oulu 1985, 274
sivua, valokuvia.
Tirnnetuimpiin oululaisiin
kuuluva Ala on viimeinkin

raalimajuri Backtröm

vaihtelevan ja antoisan elämänsä vaiheet. Jo puitteetkin ovat mahtavat: lehtimie-

Sen ruotsinkielinen henkilös-

kotoisin lähes koko
maasta. Pataljoonan riveissä
palveli myös joitakin ruotsinmaalaisia vapaaehtoisia. Silloinen majuri, nykyinen ken-

pataljoonan

sai

komentoonsa
sen perustamisvaiheessa ke-

vättalvella

vat saksalaiset eivät päässeet
eteenpäin.

sen soturin

kertoa

niot kuvat ja selvät piirrokset
ansaitsevat erityismaininnan. Täydelliset luettelot pa-

12184. Naisen kertomana saavat kokemukset

den tuntumaan heinäkuussa
1942. Kaikkien normaalien

hin.

si-

Vuosikymmenien mentyä
ovat entiset sotavangit alka-

ru{e

rien

lll

nus, Jyväskylä 1985,
vua.

-C,
-7ö
rhl

1944.

Asemasotavaiheen lotr
puaika käytettiin tehokkaaseen koulutukseen. Pataljoo'
na sai muun muassa opetus-

ta uusista panssarintorjuntaaseista
sa,

jo

aikaisessa vaihees-

jolloin niita viela pidettiin

- ruotsinmaalainen luutnantti tilaSuomessa salaisina

si opetusmateriaalia Ruotsis-

ta!

Backström komensi patal-

joonaa kuumimman taistelun ajan vetäydyttäessä Syvärin sillanpäästä Kuujär-

ven, Mäkriän,

Tiruloksen,

Suurmäen, Käsnäselän ja
Uomaan kautta U-asemaan.
Hän kuvaa taisteluja asian-

tuntemuksella

valottaen

myös kulloistakin yleistilannetta ja tarkastellen asioita
venäläisten komentajienkin
silmin heidän muistelmiensa
valossa. Kirjan ulkoasu, mai-

pannut kirjoihin

ja

kansiin

henä Oulussa ja Rovaniemellä, uranuurtajana radioselostuksen saralla, järjestömiehenä urheilun ja kulttuurin parissa, kahden tunnetun
kenraalin, Siilasvuon ja Blictiedotuskomppanian

kin

päällikkönä, suuren puutavarayhtiön sosiaalipaallikk<tnä. Pitkän elämänsä erilaisil-

la etapeilla Ala on

ehtinyt
ystävystyä monien merkittävien suomalaisten kanssa alkaen tasavallan huipulta ja
olla mukana lukemattomissa
yhteisissä riennoissa. Kun
kaikki on vielä kerrottu vanhan hyvän ajan lehtimiehen
ja juontajan mainiolla huumorilla, on syntynyt todella
antoisa elämäkerta, joka valottaa leppoisan monipuolisesti varsinkin Pohjois-Suo'

men kulttuurielämää

lähes

koko kuluvan vuosisadan mi-

talla.

Mainio

kirja!
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