
{
'?

&.*"



KOHTUUS
KAIKESSA
Häkäkaasuauto
vaeltaa verkkaisesti
kuoppaista sotatie-
tä. Kuski kynsäisee
tämän tästä kaina-
loaan, kahmaisee
paidan alle ja saa
kuin saakin lopulta
näppeihinsä suuren
täin. Sitten hän
heittää sen ulos
avonaisesta ikku-
nasta ja lausahtaa:

Saat kävellä
loppumatkan, kun
et osaa ihmisiksi
matkustaa.

Ilpo Lehtinen, Kuusankcki

VELJESSARJA
RAJAN
PINNASTA
Poliisikons taapeli Rru -
tiaisella Raivolassa oli
viisi poikaa, jotka
kaikki toimivat innolla
paikallisen suojelus-
kunnan riveissä - ku-
vassa pojat isä Rautiai-
sen komennossa järjes-
tyksessä vasemmalta
Awr, Eiru, Tbiw, Tiuru
ja Tenln Veljessarjan
vanhin Toivo kaatui
talvisodassa Thmmi-
suolla Viipurin liepeillä
ja nuorin Tenho Thipa-
leenjoella. Thunon elä-
mä katkesi jatkosodas-
sa.

Kolme veljeksistä

palveli talvisodassa
Raivolan kranaatinhei-
tinjoukkueessa, joka
oli saanut tehokkaan
koulutuksen suojelus-
kuntajärjestön piirissä.
Kuvassa ristillä merki-
tyt vasemmalt3 Eino,
Thuno ja Toivo.

Eino oli jatkosodan
alkaessa evakossa Päl-
käneellä eikä saanut
käskykorttia, koska oli
haavoittunut päähän
talvisodan Summan tu-
lenjohtopaikalla. Hän
meni vähin äänin mui-
den Raivolan miesten
joukkoon ja toimi kol-
me vuotta tulenjohtaja-
na Syvärillä.

Arvi toimi talvisodan
syttyessä poliisina Pet-

KUNNIA-
MARSSIN
SÄVELIN

Istuipa Thisto Sini-
salo Kotkassa kuu-
luisassa ravintola
Kairossa. Valot
vilkkuivat loppu-
merkkiä.

- Vi-vielä ykshi!
huuteli Thisto.

Thrjoilija saapui
vodkan kera, vilkai-
si vähän miettivästi
Sinisaloa, joka ei
ollut oikein toveri
Gorbat5ovin alko-
holipoliittisen ohjel-
man edellyttämässä
kunnossa, ia lau-
sahti:

- Tää on viimei-
nen, Thisto!

RAJANSA
VAROVAISUU.
DELLAKIN
Korian sillalla, pio-
neerivaruskunnan
liepeillä, on ajoväy-
län kapeuden vuoksi
kilpi, jossa on teks-
ti: "VAROKAA
MARSSIVIA
JOUKKO.

. OSASTOJA." Ker-
ran oli sen alle il-
mestynyt huopaky-
nällä raapustettu li-
säteksti: "Upsee-
reista ei ole niin vä-
Iiä"

Ilpo lrhtinen, Kuusankcki

samossa. Hän vaati
päästä rintamalle, mut-
ta kun ei saanut lupaa,
erosi virastaan. Sodas-
sa hän haavoittui pa-
hasti saaden räjähtä-
vän luodin käsivarteen-
sa.

Tiillaisten miesten
ansiosta ne syntyivät
niin talvi- kuin jatkoso-
dankin "ihmeet".

Eero Kiviranta, Helsinki

Pelsoonollisuuksio
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Arvoiso lukiiomme!
Pidät nyt kädessäsi leh-
temme viimeisen vuosi'
kerran viidettä nume-
roa. Vuoden kuluessa
saat vielä seitsemän
muuta - sitten lopetam-
me.

Syitä on monia.
Olemme nyt kirjoit-

taneet sodista lähes 30
wotta, yhteensä arviol-
ta yli l0 000 lehden si-
vua. Vuosikertamme
muodostavat arvokkaan
dokumenttikokoelman
sotiemme vaiheista mo-
nissa tapauksissa tasol-
la, josta historiankirjat
eivät juuri kerro: yksit-
täisten taistelijoiden ja
pienten ryhmien näkö-
kulmasta. Materiaalia
vuosikerroistamme var-
maankin riittää vielä
moneen tutkimukseen.

Ei voi kuitenkaan
kiistää sitä tosiasiaa, et-
tä tärkeimmät tapahtu-
mat ja kiintoisimmat
taisteluvaiheet on käsi-
telty, yleensä jo useam-
paankin kertaan. Par-
haat kertojat ovat
asiansa esittäneet. Jäl-
jellä on tietenkin mate-
riaalia, mutta toimin-
nan jatkaminen edellyt-
täisi vähittäistä julkai-
su§nnyksen madalta-
mista. Tähän ei toimi-
tus halua ryhtyä.

Paatoimittaja on is-
tunut tuolillaan jo yli
§mmenen vuotta. Hä-

nenkin on aika päästä
"siviiliin" eikä uutta
miestä enää haluta ke
keilla.

khden levikki on vä-
hitellen pudonnut yli
70 000:sta alle
30000:een. Syyt ovat
luonnolliset. Näin ol-
laan sivuuttamassa kan-
nattavuusraja.

Tiedämme hyvin, et-
tä monelle ikääntyvälle
lukijallemme lehti on
ollut tärkeä yhdysside
aikalaisiin ja ystäviin.
Onneksi alalla tapahtuu
runsaasti muutakin jul-
kaisutoimintaa: ilmes-

tyy hyviä sotakirjoja,
painetaan muun muas-
sa eri veteraanijärjestö-
jen ja sotainvalidien
lehtiä, myös paikallisel-
la tasolla. Arvattavasti
useat niista voivat ottaa
palstoilleen ny§istä
enemmänkin henkilö-
kohtaisia muistelmia
sotavuosilta.

Toimitus toivoo, että
ystävämme ymmärtäi-
sivät tehdyn ratkaisun.
Sitä ei ole tehty hätiköi-
den eikä hetken mieli-
johteesta.

Sotalehdelle kuuluu
kuolla saappaat jalassa.



INKERIfiISEN SIIRIO
Inkerinmaalla asui 1920-luvun alus-
sa ennen Stalinin puhdistuksia aina-
kin 150 000 suomalaista.
Toisen maailmansodan aikana he
jäivät Leningradin alueella sotivien
jalkoihin.
Suomeen pelastettiin yli 60 000 inke-
riläistä.
Heidänkin kohtalonsa oli rauhanteon
jälkeen masentava.
SUOMEN itsenäistyttyä vuon-
na I 9l 8 laskettiin maahamme -
pääasiallisesti Karjalan kannak-
sellc jäänccn noin 8 200 inke-
riläistä, joista osa oli ollut muka-
na Inkerin vapaustaistelussa.
trton rauhansopimuksessa
vuonna 1920 tai oikcastaan sii-
hen liitetyssii priytäkirjassa an-
tamassaan vakuutuksessa Neu-
vostoliitto lupasi inkeriläisille
varsin laajan itsehallinnon. Mai-
nittua vakuutusta ei koskaan
annettu inkcriläisten tietoon ei-
kä siitä Neuvostoliiton lehdissä
mitään mainittu. Itschallintoa ei
myöskään koskaan toteutettu.
192Gluvun lopulla alkoi päin-
vastoin inkeriläisten siirto Vie-
nan meren alueelle ja Siperiaan.
Tämä siirto käsitti useana vuon-
na yhteensä noin 30 000 hen-
keä.

Vuoden 1934 puoluekokouk-

sessa Stalin piti puheen, jossa

hän korosti venäläistämistyön
merkitystä vähemmistökansalli-
suuksien keskuudessa. Vuonna
1935 alkoikin laajamittainen
väestönsiirto ensin Neuvosto
Karjalasta ja sitten Inkeristä.
Tällöin siirrettiin 20 000 inkeri-
läistä Leningradin alueen itä-
osaan venäläisen väestön kes-

kuuteen.
Inkerin suomalaisten väkilu-

vusta on ristiriitaisia tietoja.
mutta ennen pakkosiirtoja noin
150 000, joista keikkalaiskato
lisia eli inkerikkoja 20 000.

LENINGRADIN
MOTISSA 30 OOO

INKERILÄISTÄ
Kun Sakan ja Neuvostoliiton
välillä syttyi sota vuonna 1941,
ei inkeriläisten asema suinkaan

OO

AE

Runoilaia Aale Tynnin kotakylän Vonioon maisemaa Leningradin
eteläpuololla

148



N KOHIA1O OlI KOUI
EERO EHO

I
,r,

7't
t
I
t
I

sulril[,i tl]nl

lnk.Ii 1SY

Sini- ja hakarirtien varioera. Erib
viimoiairtå inkcrilåirlcn
laiYruk a.t Varon Prldbkir.a
ko.åkuu..! 1944

parantunut. Heitä oli silloin jäl-
jellä Leningradin lähiympäris-
tösä vajaa 100 000 henkeä.
Saksalaisten lähestyessä kau-
punkia jäi inkeriläisiä noin
30 000 saartorenkaan sisäpuo
lelle ja noin 65 000 saksalaisten
valtaamalle alueelle.

Samoihin aikoihin eli vuoden
l94l lopulla otettiin §symys
inkeriläisten siinosta Suomeen
ensimmäisen kerran esille. Sak-
salaiset ilmoittivat, että heillä
on elintarvikkeita inkeriläisiä
varten korkeintaan kahden kuu-
kauden ajaki.

Suomalaiset suunnittelivat
tässä vaiheessa inkeriläisten siir-
toa valloitetun Itä-Karjalan au-
tio§liin. Kun saksalaiset esitti-
vät 50 000 inkeriläisten siirtoa,
ei Suomen hallitus katsonut voi-
vansa ottaa sellaista määrää
vastaan. Lisälai suunniteltu kul-
jetustapa - rivistössä marssitta-

minen jäätyneen Suomenlahden
yli - katsottiin sekä saksalaisten
että suomalaisten taholta vaa-
ralliseksi ja arveluttavaki.

Vuoden 1942 keväällä kiiy-
tiin edelleen neuvotteluja väes-
tön siirrosta. Kuitenkin vain 400
orpolasta siirrettiin Suomeen
marraskuussa 1942.

SUOMEN
TYÖVOMAPULA
vAKUrn
INKERTLÄSTEN
sIRTOON
Suomessa vallinnut työvoima-
pula vaikutti kuitenkin, että val-
tioneuvosto tekr 1.12.42 periaa-
tepäätöksen inkeriläisten siirtä-
misestä Suomeen. Myöskin
Mannerheim antoi hyväksymi-
sensä päätökselle. Aikaisemmin
olivat sotilaspiirit suhtautuneet
siirtoihin varauksin, koska aina-
kin osan inkeriläisistä katsottiin
olevan bol§evismin vaikutuksen
alaisia ja siten ei-toivottuja.

Saksalaiset tarvitsivat puoles-

taan hekin siviilityövoimaa Le-
ningradin saartorenkaan lähis-
töllä, joten siirto ei suinkaan ol-
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siirtovöen
kohtolo.

lut itsestään selvä. Sakan halli-
tus antoikin suostumuksensa
siirtoon vasta 5.2.43 ja siirrettä-
vien määrä oli alennettu 12 000
henkeen, mistä 8 000 työ§kyis-
tä. - Suomalaisten taholta kG,

rostettiin jo tässä vaiheessa, että
siirron tulisi tapahtua vapaaeh-
toisuuden pohjalta.

Ensimmäinen kuljetusalus
lähti inkeriläisiä hakemaan
Hangosta 27.3.43. Kuljetuket
päättyivät 17. 10.43, jolloin
22000 inkeriläistä oli tuotu
Suomeen. Määrä oli siis paljon
suurempi kuin alun perin oli so
vittu.

Suomalaiset olivat ilmoitta-
neet, ettei siirrettyjen joukosta
löytynyt 8 000 työkykyistä, jo
ten kokonaismäärää pitäisi lisä-
tä l0 000:lla. Tähän saatiin lo-
pulta suostumus, vaikka saka-
laisten maatalousviranomaisten
taholta se aiheutti arvostelua,
koska siirto vaikeutti sadonkor-
juuta Baltiassa.

Ennen kuin siirrot olivat päät-
tyneet, aloitettiin neuvottelut
uusista siirroista. Valtioneuvosto
teki periaatepäätöken toisesta
vaiheesta 8.10.43. Päätös sisälsi

sen, että kaikki inkeriläiset. jot-
ka vapaaehtoisesti haluavat siir-
tyä Suomeen, saavat sen tehdä.
Saksalaisten suostumus saatiin
jo 2. I 1.43. ja siinä vahvistettiin
evakuoitavien määräki 40 000
henkeä.

Perusteena näin suurelle siir-
rolle saksalaiset mainitsivat si-

viiliväestön saamisen turvaan
sotatoimialueelta. Se enteili so
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taonnen kääntymistä, sillä Ete-
lä-Venäjällä olivat venäläiset
aloittaneet laajan hyökkäyken.
Leningradin rintama tosin mur-
tui vasta kevättalvella 1944.

!NKEHLÄISET
VAPAAEHTOISET
MUODOSTIVAT
PATALJOONAN
Toisen siirtovaiheen kuljetukset
alkoivat 15.11.43 ja päättyivät
vasta 14.4.44. Huhtikuussa pi-
detyissä neuvotteluissa Suomen
hallitus vielä esitti, että ne inke-
riläiset vapaaehtoiset, jotka
1942 olivat liittyneet sakalais-
ten joukkoihin, saisivat siirtyä
Suomeen. Tähän sakalaiset
suostuivat. Vuotta aikaisemmin
anomus oli hylätty.

Inkeriläisistä vapaaehtoisista
muodostettiin sitten Er.P 6.

Hallituksen kertomuksessa
eduskunnalle luodelta 1944 on

vapaaehtoisjoukon vaiheista vä-

lirauhan jälkeen mielenkiintoi-
sia tietoja.

Pataljoonan vahluudeksi on

siinä mainittu 729. Siitä oli il-
moitettu kaatuneen 37. Inkeri-
läisten pakolaisten mukana on

mainittu siirtyneen vuoden
1944 lopulla Neuvostoliittoon
277. Valvontakomissiolta tul-
leen määräyken perusteella pi-
dätettiin 168 vapaaehtoista.
Näinollen jää epäselväksi. min-
ne loput eli 253 jäivät. Todennä-
köistä on, että he ovat paenneet
Ruotsiin.

Edellä mainittuun kuljetuk-

seen saivat myöskin Virossa ole-
vat inkeriläiset liittyä, mutta
heistä vain pieni osa lähti mat-
kaan. Kesäkuun alussa noin
4 000 Viron inkeriläistä peruutti
ilmoittautumisensa. Venäläisten
suurhyökkäyken alettua Kan-
nakella he katsoivat parhaaksi
jäädä paikoilleen, koska Suo
men asema oli silloin yhtä vaa-
rallinen kuin Viron. Tämä jälki-
kuljetus päättyi vasta 17.6.44 1a
käsitti 830 miestä.

KOfl.IKÄVÄ VAUASI
Inkeriläisten vastaanotosta huo-
lehti Suomessa Hangon vas-

taanouoleiri. Täältä heidät siir-
rettiin 3-5 viikoki karanteeni-
leireille, joita maassa oli I 1.

Huoltoa tarvitsevia varten oli 7

laitosta.
Inkeriläiset sijoitettiin pääasi-

assa Lounais- ja Länsi-Suo
meen.

Maassamme vallitsi sotavuo
sina työvoimapula, minkä vuok-
si työkykyisille inkeriläisille ei
ollut vaikeukia saada työpaik-
kaa. Helmikuussa 1944 lasket-
tiin 70 % inkeriläisistä hankki-
neen toimeentulonsa omilla an-

sioillaan. Työpaikan haussa

tuotti hankaluuksia se. että in-
keriläisillä oli voimakas suku-
laistunne, minkä vuoksi suuria-
kaan perheitä ei tahdottu hajot-
taa.

Inkeriläisten sopeutumisesta
Suomessa on suoritettu mielipi-
detutkimuksia. Heistä saattoi-
vat rauhanajan vaatimattomat-
kin olosuhteet Inkerissä tuntua

paremmilta kuin olo täällä. Sii-
hen saattoi vaikuttaa myös huoli
kotiseudulle jääneistä omaisista
ja tulevaisuudesta. Monet jär-
jestöt pyrkivät lieventämään
heidän vaikeuksiaan ja paranta-
maan mielialaa, mutta koti-ikä-
vää se ei pystynyt kokonaan
poistamaan.

KttTOSSÄHKE
MANNERHEIMILLE
Kaiken kaikkiaan oli Suomeen
siinetty runsaan l,uoden aikana
61 163 henkeä. Mainittakoon
tässä yhteydessä, että Viron
ruotsalaisia muutti wosina
194C-.4,4 Ruotsiin noin 8 000
henkeä.

Jotta saisimme oikean kuvan
näiden väestönsiirtojen suuruu-
desta, on aihetta verrata niitä
siihen valtavaan operaatioon,
jolla Baltian alueen saksalaiset
pakonomaisesti siirrettiin emä-
maahan neuvostojoukkojen ete-

nemisen tieltä vuoden 1945
alussa. Se kåisitti 2 miljoonaa
pakolaista, joista suurin osa eva-

kuoitiin meriteitse.
Kun Suomen ja Neuvostolii-

ton välinen sota päättyi 4.9.44
aselepoon, nousi heti esille §sy-
mys inkeriläisten pakolaisten tu-
levaisuudesta.

On ymmärrettävää, etta 92-
henkinen inkeriläisten lähetystö
halusi saada tietoonsa Suomen
hallituken kannan siirtolaisky-
symykessä. Sen esitti heille si-

säministeriön siirtoväenasiain
osaston toimistopäällikkö, joka

sanoi, että ne inkeriläiset, jotka
haluavat jäädä maahan, saavat

sen tehdä ja toisaalta halukkail-
le lähtijöille annetaan mahdolli-
suus muuttaa Neuvostoliittoon.
Tämä vastaus tyydytti inkeriläi-
siä, mikä ilmeni siitä, että he lä-
hettivät kiitossähkeen president-
ti Mannerheimille.

VOITTAJAT
SANELEVAT
RAUHANSOPIMUSTEN
TEKSTIN
Välirauhansopimus 19.9.44 oli
asiakirja, joka lopullisesti mää-
ritteli inkeriläisten lähitulevai-
suuden ja sitoi Suomen hallituk-
sen kädet.

Sopimuksen 10. artiklassa
määrätään, että Suomi sitoutuu

Suomalairon siirtokomirsion ilmoiturtaulu lnkerinmaalla 1944. Ketään ei
pakotettu lähtemåän



viipymättä luovuttamaan ne
Neuvostoliiton ja Liittoutunei-
den Kansakuntien kansalaiset,
jotka on internoitu ja tuotu väki-
sin Suomeen, palautettavaksi
heidän kotimaahansa.

Artiklan piiriin katsottiin
kuuluvan mycis Suomeen siirre-
tyt inkeriläiset, vaikka heidän
kuljetuksensa tänne olikin ta-
pahtunut vapaaehtoisuuden
pohjalta, mitä seikkaa oli neu-
votteluissa sakalaisten viran-
omaisten kanssa Suomen halli-
tuksen taholta koko ajan koros-
tettu. Näinollen ei voinut olla
puhetta väkisin tuomisesta. On
mahdotonta kuvitella, että yli
60 000 henkilöä oli sodanaikai-
sissa olosuhteissa voitu kuljettaa
väkisin Suomenlahden ylitse.
Artiklan sanamuoto on selitettä-

vissä vain sillä, että rauhansopi-
musten tektin sanelevat voitta-
jat - nyt niin kuin aina ennen-
kin.

Kun siirrot sitten joulukuun
alussa 1944 lähtivät käyntiin,
jouduin Lapin lääninhallituksen
virkamiehenä hoitamaan ne lää-
nin osalta. Lääninhallitus sijaitsi
silloin tilapäisesti Kemissä.

USEITA SATOJA
PAKENI RUOTSIIN
Inkeriläisten määrä Lapin lää-
nissä oli ministeriön tilastojen
mukaan 31.8.44 I 626 henkilöä
ja30.11.44 eli päivää ennen luo
vuttamista I 430 henkilöä. Lää-
ninhallituksen laatimien tilasto
jen mukaan, jotka lähetettiin si-
säasiainministeriölle, oli pako

Sotien iålkeen ovat iålielle jäåneet
inkerilåilet iårjertäneet
kokoonlumirtilai!uuk!ia, ioihin
yritetåån tulla Siporaalta,
PeiroEkoi3ta, Ruoirilta, Kanadaala,
Suomesia, Viroata,..

Puökinon luterilainen kirkko
Leningradin etelåpuolella on ollut
tärkeå inkerilåarille. Seurakunnan
virolainen kirkkohora rai pari
vuotta sitten epäselviraå
oloauhleilra vankouSluomion
"valtaon vallailerta kiihoatuklatr"

laisia 31.8.44 I 695 henkilöä, ja
30. 1 1.44 vain 621.

On mahdotonta enää selvit-
tää, mistä näin suuri ero johtuu,
Joka tapaukessa on tosiasia, et-
tä useita satoja pakolaisia lähti
oma-aloitteisesti Ruotsiin. La-
pin läänistähän kulku rajan yli
oli huomattavasti helpompaa
kuin etelästä.

Inkeriläisiä siirrettiin 1.12.44

537 henkilöä ja jälkikuljetuki-
na 15-20 henkeä. Paikalle jäi
31.12.44 noin 70 henkilöä.

Siirtoa tuli valvomaan kaksi
valvontakomission lähettämää
upseeria, majuri ja luutnantti.
Viimekimainittu oli inkeriläi-
nen ja puhui suomea. Heille lue
vutettiin inkeriläisten nimi- ja
osoiteluettelot, joiden perusteel-
la he kävivät kahdestaan usei-

den inkeriläisten asunnoissa.
Jotkut inkeriläiset kiivivät 1ää-

ninhallitukessa kyselemässä,
onko heidän pakko lähteä, johon
vastasin kieltävästi.

Valvontakomission edustajat
olivat myös korostaneet va-
paaehtoisuutta lisäten kuiten-
kin, että jos he palaavat nyt, he
pääsevät kotiseudulleen, mutta
myöhemmässä vaiheessa sitä ei
voida taata. Näinollen ei voida

puhua ainakaan täydellisestä
vapaaehtoisuudesta.

ORPOLASTEN
KOHTALO
Erään pienen ryhmän, noin 330
inkeriläisen orpolapsen kohdalta
on todettava, että valvontako
missio määräsi nämä, jotka
asuivat joko suomalaisten kas-
vatusvanhempien luona tai las-
tenkodeissa, palautettavaksi.
Ulkoasiainministeriö teki kaik-
kensa tämän vaatimuksen pe-

ruuttamiseksi - ministeri Enc-
kell kävi mm. henkilökohtaisesti
kenraali Savonenkovin luona -,
mutta venäläiset olivat taipu-
mattomia ja niin heidät kuljetet-
tiin junalla Inkeriin 14.1.45.
Vain alle l-vuotiaat sairaat lap
set saivat jäädä Suomeen.

Inkeriläisten kuljetus tapah-
tui Kemistä suomalaisella lai-
valla Ouluun, jossa oli kokoa-
miskeskus. Kemissä kuljetettiin
inkeriläiset asuinpaikkakunnil-
taan kuorma-autoilla tavaroi-
neen Ajoksen satamaan.

Lastaus tapahtui joulukuun
l. päivän vastaisena yönä. Ilma
oli jäätävän §lmä ja tunnelma
pakolaisten keskuudessa ankea.
Sen vuoki valvontakomission
majuri kehotti erästä mukana
ollutta haitarinsoittajaa soitta-
maan jotain iloista säveltä!

Lopuksi vielä joitakin koko
maata koskevia tilastoja.

Sisäasiainministeriön tilasto
jen mukaan inkeriläisiä oli en-
nen palautukia 63 211, joista
joulukuun alkupuolella palau-
tettiin 40 430. Myöhemmin pa-

lautettiin vielä jälkikuljetukina
noin 15 000 henkeä. Palautettu-
jen kokonaismäärä oli siis noin
55 000 ja maahamme olisi jää-
nyt noin 8 000 henkeä.

Valtioneuvoston historiassa II
on toisaalta mainittu palautettu-
jen kokonaismääräki 44 000,
jolloin pakolaisia olisi jäänyt
maahamme l9 000 henkeä.
Ruotsiin on heistä paennut tG
dennäköisesti 5 000-7 000 hen-
keä. Mistä näinkin suuret tilas-
tolliset erot johtuvat, on vaikea-
ta selittää.

Yhtä vaikeata on arvioida,
kuinka paljon inkeriläisiä jäi lo
pullisesti Suomeen. Varmaa on,

että heitä poistui Ruotsiin salaa
varsin paljon osan saadessa Suo
men kansalaisoikeudet. tr
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"Kylmä-Kalle"
Heiskasen
ll.Divisioonan,
Iskevän Kiilan,
Pioneeripataljoona
28 perustettiin
Rautalammilla
Vesannon ja
Rautalammin
reserviläisistä.
Pataljoona lähti
sotaan 21.6.1941.
Viinijärvellä
pataljoonaan
liitettiin
pioneerijoukkojen
varusmiehiä.
Juhannuksen
jälkeen oltiin
rajalla.
ptrx.rit-r-Ä SoTATIEL-
lfiÄN pataljoona osallistui
taisteluihin muun muassa Vdrt-
silän-Korpiselän suunnalla, Ha-
vuvaaran ja Koirinvaaran val-
taukseen. Jänisjoen torjuntatais-
teluihin, Ignoilan, Veskelyken
ja T§alkin valtaukseen. Säämä-
järven-Sotjärven kannaksen
taisteluihin. Prääsän Petroskoin
suunnan hyökkäykeen ja Pet-

roskoin valtaukseen. Sen jäl-
keen olimme mukana ll.Divi-
sioonan sotatoimissa Syvärillä,
Tirulosjoella, Karjalan kannak-
sella ja vielä Lapissa Torniosta
Ylimuonioon.

Siinä sitä oli taivalta kerrak-
seen.

Eräät tapaukset ovat jääneet

erityisesti mieleen.

,,TUNTEMATTOMIEN"

KOUKKAUKSESSA
JR 8 oli saanut tehtävän kat-
kaista Kintaaseen johtava tie se-

kä edelleen Säämäjärven maan-
tie ja Petroskoihin johtava rau-
tatie. Korpivaellukesta tuli iki-
muistoisen raskas.

Pioneerien rakenlrma Pidman iilta
oli tyylikär tyiinåyte

Kiilsn eerit
opton

oliuot
tiukoisso
poikoisso

*W



Olimme alistettuina rykmen-
tille. Eteneminen alkoi 30.8.
kohti Säämäjärven-Kintaan tie-
tä, joka oli ensimmäinen tavoite.

Suuntaurasta oli noin 20 kilo
metriä pelkkaiä suota. Pionee-
rien kuorma oli raskas: tavallis-
ten varusteiden, patruunoiden
ja muonan lisäksi jokaisella oli
kova kantamus miinoja. Räm-
mittyämme pimeän yön suolla
saavuimme tielle, jonka jalkavä-
ki katkaisi. Me hävitimme sil-
lan. Mukaan otettiin kantoawk-
si paikalle osuneet venäläiset he-
vosmiehet.

Jatkoimme välittömästi mat-
kaa seuraavaan tavoitteeseen.
Täkaa alkoi pian kuulua raivo
kasta taistelun melsketträ.

Niin tultiin rautatielle. Olles-
samme jo valmiina radan var-
ressa tuli Säämäjärven suunnal-
ta moottorijuna, jonka valtauk-
seen 2.Komppanian pioneerit
osallistuivat.

Sitten katkaistiin rata. Pian
sen jälkeen lähestyi Petroskoin
suunnasta sotilasjuna täynnä vä-

keä. Sen ollessa vajaan sadan
metrin päässä aloitettiin tuli yl-
lättävällä yhteislaukauksella.

Juna pysähtyi, mutta lähti
heti uudelleen liikkeelle laskien
sankan höyrypilven. Sen matka
loppui veturin suistumiseen ra-
tapenkalta.

Junan kimppuun kiiytiin nyt
kaikilta suunnilta. Siitä pakoon
päässeet ja rintamasta vetäyty-
vät viholliset aiheuttivat alueel-
la hämminkiä ja sekavan tilan-
teen. Huoltokin meni sekaisin
eikä täydennystä tullut.

- Ti.rntuu tulevan muonan si-
jasta vain panssarimiinoja, mu-
tisivat pioneerit.

Kaipa herrat tiesivät poltta-
vimman tarpeen.

Miinamme eivät tahtoneet te-
hota Klim Vorosilov -vaunuihin.
Muuan panssarimiinaan ajanut
rumilus jatkoi vain ampumis-
taan ja vetäytyi sitten omiensa
luo. Vasta kun miinan alle lisät-
tiin l0 kiloa räjähdysainetta
saatiin Klimin matka päätty-
mään.

Vastustaja oli sitkeä. Varsin-
kin niinsanotun upseerimotin
vahtiminen oli kovaa työtii kuu-
raisessa maassa likomärissä
vaatteissa.

swÄnurÄ
Uudelleenjärjestelyssä meidät
nuoremmat komennettiin
7.12.41 8.Prikaatin Pioneeri-
komppaniaan.

Tirolta ajalta jäi erityisesti
mieleen Syvärin jään miinoitus
lähellä Kuuttilahtea. Parhaina
öinä kairattiin Syväriin satoja
arsapulloja.

Joskus sattui vihollisen partio
samoille kalavesille. Valoraketti
saattoi paljastaa reikiä kairaa-
vat pioneerit. Mycis oman ran-
nan hermostuneet vartiomiehet

eivät aina malttaneet kuulla
tunnussanaa.

Muutamat pioneerit Pantiin
hoitamaan valonheitintä Syvä-
rin rantapenkalle.

Syväriltä lähdettiin 19.6.44.
Pidman siltaan oli pantu 5 500
kiloa räjähdysainetta. Räjäytys-
tehtävässä sillalla oli 2.Komppa-
nian III Joukkue, kun vihollisen
pommittaja sai osuman siltaan,
jonka panoket räjähtivät. Sil-
lan mukana hävisi kymmenen
pioneeria muiden pelastautues-
sa joten kuten rannalle.

Pataljoona sai käskyn marssia

Syvärittä
lähdettå6lii
tuhottian
tärkeimmät
laatteet

Sååmåjärven-
Sotiåruen kannas
ola låI*iasty 1941.
Miinal olivat
silloinkin tahneet
iehtåYän!å

Kuujärven kautta Mäkriälle ja
sieltä junakuljetuksin Kannak-
selle.

Matka sujui vihollisen ilma-
terrorin vallitessa. Mäkdällä
pääsimme levähtämään telttoi-
hin. Levon kohokohta oli mah-
tavan sikasopan syönti - töpinän
kasvattama possu ei päässyt ko
timaahan.

TIE ON POIKKI
TUUIOKSESSA
Palvelin tässä vaiheessa



VANHAT HWAT
sAvoLAtsvtrstT
H ieru lul sinkiliiisrou,a
oli pöiltsyt elcsymiiiin
Kuopiossa Hön Nätti
l<ysyö fleu|oa vastaan tu-
lqalta pappaiselta:

- los minii nyt ,turcn
tiistii srnraut eteeryiiiry
niin onlo Seuralumrc
twn lailman toluna oi-
kcalla?

Sawloisuldoa hie-
tnstelqa tltyli lwmitti
ia hiin vastasi:

- Siellö se on vaeklet
märul*ätut!

*

I kiiiinty nyt lon piol ai ne n
passipliisi oli l<ailen
lesäii tuldaillut, lan
hiilun ystbötuö maito-
lanki jolct anma sq-
moon ailean oiluisi
pollellaan puiston löpi
vi it s i miin ö ki ert iiä lutun
pitkin Asiasta hw-
muntuminen tuntui tur-
lun tfukeila'tiltö ja vir-
leainniselta, matta toi-
saalta ei jatl<ntaa lii-
lenrcsiiöntiijen rildo-
mistaluan oilein wirut
sallia

PitWiiin hmkittuaan
lanstaapeli pysiiytti
eriiiinä kauni i ru lesiiaa-
milru naaprinsarattaat
ja tiedusteli luskilta:

Piimiskiiön tw
maetos jos ajosit sieltö
mistö maattii imnui-
set...?

*

Iisalmessa oli nul*i-
nat Nwri maalaismies,
jolu oli ylpeö hovses-
taaq ajeli lwrpungin
ainoaa leatua edestalui-
sin lameasti tiffi
luldoa.

Ilzssl'ssa seiswa l<ons-
taapeli katseli nunu
rrututanun lenary py-
siiytti sitten runren isiin-
niin ja hwnwtti:

- MilA se sinö nui-
noat, lan laokotat ees-
taas ltovstas? Mörc jo-
lanni W:en, elö eestaos!

Mies katseli esivoltaa
vilpfuAmiii hiimmiisty-
rcenä ja lusalti sitten:

Kuinlus luatan
I uul a pysl»tts I isalamen
rnul*inulla, jos airu
vuan mhwt tuselle
w'en?

o

TUNTEMATTOMIA
VAAROJA
"Tfuntemottoman soti-
laarr" rykmentti JR I
hyöl*frsi syl<syllii 1941
Soanlahden suuwullu
Retl@llö ol i vauoja lcer -
ralceen: suunta oli Saa-
rivouel(oatiovaur
Huuvauelntiklea,aa-
ru-Ibirtwooru-Jalon-
vaartProlanvaut-
Mustavaua, eviiiinii oli
vanilun viilissö pieni
ruleoe fuasivauao,
l<omppanion piiiinä oli
Malmivaoa, viilfin vö-
liö oli ilm,mtaua ja airu
hengewaua. . .

O

KASKU KIERTAA



S@TAPAIwÅWI

@HWAIKEA

Ensimmäinen
taistelu on soturille
aina koettelemus.
Tässä tapauksessa
nuori mies joutui
hoitamaan niin
vaikeita tehtäviä,
ettei ehtinyt
pelkäämäänkään.
Ja loppu oli hyvä.

ILMOITTAUDUIN touko-
kuun 29. päivän iltana 1943 JR
53:n I Pataljoonan Kranaatin-
heitinjoukkueen johtajalle va-
jaan puolen kilometrin päässä

etulinjasta olevassa kelyen heit
timistön tuliasemassa. Olin tu-
lossa koulutuskeskuksesta ja
kuulin ensi kertaa sodan ja etu-
linjan äänet. Ne toivat mieleen
outoja. ennen kokemattomia
tuntoja.

Olin koulutukseltani tulen-
johtoaliupseeri ja arvelin paik-
kani olevan etulinjan tukikoh-
dassa. Näin sitten kävikin: mi-
nut määriittiin tulenjohtajaki
tukikohta Kenkään. +
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PAHANNÄxörren
PAIKKA
Tuo maasto oli Uhtuan suunnal-
la paikka, jota molemmat sotaa-
kiiyvät osapuolet kiihkeästi ha-
lusivat omakseen. Se oli korkea
kalliotukikohta, josta hallitsi
laajan alueen Uhtuan korpi-
maastoa. TUkikohta oli noin
200-300 metriä pitkä ja sen

miehitti asemasodan aikana yk-
si kiväärikomppania vahvistet-
tuna konekivääri- ja pst-jouk-
kueilla sekä tykistön ja kh:n tu-
lenjohtueilla.

Rohkea ja taitava, jo Kiestin-
gissä mainetta saanut vääpeli
Kaijanen oli krh:n silmänä Ken-
gässä. Hän pääsi juuri vuorolo
malle, joten kohtaloni oli täyttää
hänen paikkansa tukikohdassa.

Toukokuun 29. päivän ilta,
jolloin menin näkciesteiden tur-
vin tukikohtaan, oli kaunis ja
lämmin. Ilmoittauduin komppa-
nian päällikölle ja hän lähti koh-
ta tutustuttamaan minut tuki-
kohtajärjestelyihin.

Korsut olivat takarinteessä,
mutta osaltaan maanpäällisiä,
koska kalliomaasto ei antanut
kaivausmahdollisuuksia. Ne oli
kuitenkin vuorattu kivillä mah-
dollisimman korkealle, katteena
hirret, sammalet ja kivet.

Majoittauduin joukkueenjoh-
tajan korsuun tukikohdan oi-
kealle kaistalle. Kiersimme tu-
kikohdan haudat ja vartiopesäk-
keet, sain opastusta ja tietoa sul-
kumaalien sijainnista sekä olete-
tuista hyökkäyssuunnista.
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Venäläisten bunkkeriaukot
näkyivät uhkaavina 100 metrin
tuntumassa. Teki mieli konttia
päällikön perässä paikoissa, mis-
sä taisteluhauta ei antanut kuin
lantiosuojan. Oli aivan hiljaista,
mitään liikettä ei näkynyt.
Luutnantin käyttäytyminen -
pystyssä käveleminen - oli kai
koulutusta minulle. Myöhem-
min en nähnyt kenenkään valoi-
sana aikana liikkuvan pystyssä

pesäkkeitten välissä, kaikilla oli
vihollisen tarkka-ampujien kun-
nioitus kantapäissään.

VASTUU
PAINAA
Vastuu ja jännitys sinä iltana
valvotti kauan. Lopulta väsy-

mys voitti.
Täsan kello kuusi kaikki kor-

sussa heräsivät samalla sekun-
nilla.

Tirntui, että taivas repeäisi!
Kallio antoi kanaattiräjähdyk-
siin kovan kaikupohjan.

Nopea puhelinyhteys tuliase-
maan mahdollista sulkumaalin
ampumista varten!

Puhelimen kampi pyöri tyh-
jää - yhteys oli poikki heti alus-

sa.

Samassa terävä, repivä räjäh-
dys etulinjan puoleisella seinällä
joukkueenjohtajan petin yläpuo
lella. Sitten rikin katku ja savu
täytti korsun.

Miehenmentävä aukko ilmai-
si piiskan ammuken osuneen

kivetyken ja katon väliselle sei-
nälle. Sirpaleet olivat iskeyty-

neet jo istuvassa asennossa ol-
leeseen vänrikkiin. Joukkueen
varajohtajaan, lähetteihin ja mi-
nuun ei sattunut.

Autoimme vänrikin korsu-
eteiseen.

Samassa totesimme venäläis-
ten miehityksen taisteluhaudas-
sa ja tunkeutumisen yhdyshau-
taa pitkin korsuamme kohti.

Nopea asemaanmeno korsun
molemmille puolille! Sitten
aseet alkoivat laulaa.

Komppanian päällikkö ryömi
luokemme korsun rinteeseen.

- Herra luutnantti, yhteys tu-
liasemaan on poikki! ilmoitin
hätääntyneenä.

Luutnantti mietti hetken ja
käski sitten:

- Juoskaa tuliasemaan ja se-

littäkää tilanne! Käskekää am-
pua sulut ja vihollisen miehittä-
mään tukikohdan osaan laske-
tut maalit! Mitään yhteyksiä
taakse ei ole.

Vilkaisin tukikohdan takana
olevaa suota, johon mäeltä oli
nä§vyys. Vihollisen karmivat
URAA-huudot kaikuivat kor-
vissa. Se näytti siirtäneen tykis-
tönsä ja heittimiensä tulen sul-
kumaaliki juuri sille suolle, jon-

ka yli minun olisi pitänyt syök-
syä.

Ymmärsin tehtävän tiirkey-
den, mutta ilmeisesti emmin
hetken, koska päällikkö sanoi

tiukasti:

- Alikersantti! Annoin käs-

§n toimia heti.

SELVISIN JUURI
JA JUURI
Ymmärsin - nyt oli tullut se

hetki, jolloin minun henkinen ja
fyysinen kuntoni joutuisi koe-
tukselle.

Tempasin konepistoolin kä-
teeni ja syöksyin kukkulan ala-
rinnettä pitkin suolle.

I
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t "Hena luutnanttilYhtey!
tulisomaan on poikkit" -
Tavallinen tilanne: vihollinen on
maalialuoella, mutta tyki.tötuli on
katkonut tapsit eikå toriuniatulta
tule

\ Kompp.nian komentopaikka
Hokka tukikohta Hevorenkengärrä
Uhluan 3uunnalla

.- Kengän alakuloicta maaltoa

J "Sulku Kenkå 1 -ampukaat
Tmpl" (= tuli m.hdotlilimman
pianl) - Hoitin ampuu, multa onlin
on ti.dettävä milloin ia mihin

Pääsin satakunta metriä suG
jassa, kuolleessa kulmassa. Sit-
ten tunsin ensimmäistä kertaa
elämässäni vihaiset surahdukset
ja pöllähdykset ympärilläni.

Pikakivääri- ja konekivääri-
sarjat ryöpyttivät keväistä suo
Ia.

Maastouduin, kierähdin si-
wun, nousin ja juokin, syök-
syin taas salamana maahan, rul-
lasin sivuun suihkujen tieltä. Jo
ku mätäs antoi hetkeksi suojaa

- sitten taas eteenpäin.
Selviäisinkö hengissä. . .?
Vihdoin totesin, että mitä

kauemmas pääsin, sitä epätar-
kemmaki muuttui vihollisen
tuli. Lopulta pääsin suon taakse
näkösuojaan.

Sitten äkkiä tuliasemaan!
Mahdoin olla outo ilmestys

sinne saapuessani - hikeä va-
luen ja likomärkänä suomudas-
ta. Täistelun jär§tys, jäätävä
kauhun tunne ja lyysinen rasi-
tus vaikuttivat, että en aluksi
saanut sanotuksi sanaakaan -
auoin vain suutani selittämättG
män hämmennyksen vallassa.

Sitten ymmärsin nä)'ttää
maalit tasolla.

Miehet olivat jo valmiina
heittimillä. Ensimmäinen tuli-
komento kajahti, heittimet hau-
kahtivat ja kanaatit lähtivät
matkaan. Tärkka tulitus alkoi.

KENKÄ VAPAAKSI!
Hallussamme oli taisteluhautaa
enää vain pieni nurkkaus sekä
korsut. Vanjat levittäytyivät ja
pitivät hallussaan 200 metriä
taisteluhautaa.

Ensimmäinen vastaisku
epäonnistui. Pataljoonan reser-
vikomppania pääsi sitten apuun.
Divisioona lähetti paikalle omia
reservejään ja antoi selvän käs-
kyn:

- Hevosenkenkä vallattava
takaisin!

Tirlitoiminta kiihtyi, koneki-
väärit lauloivat ja konepistoo-
lien lyhyet terävät äänet täytti-

vät ilman. Oma tykistG ja krh-
toiminta kiihtyi.

Sitten taisteluhaudan vyöry-
tys pääsi kiiyntiin. Se antoi uut-
ta toivoa ja intoa.

Kun pääsin takaisin Kenkään
lojui kaatuneita ja haavoittunei-
ta komentopaikan edustalla. Ki-
veksiin haavoittuneen vihollisen
surkea valitus kuului taistelun
äänienkin ylitse.

Jääkiirijoukkueen kolmas
vastaisku puri - se ratkaisi tilan-
teen lopullisesti. Vihollinen väis-
tyi jääkiirien ammattitaidon ja
päättäväisyyden tieltä.

Vihollisen tykistö ampui edel-
leen taakse - mutaa ja puita len-
si ilmaan suon suunnalla.

Sitten tuli ilmoitus:

- Entiset asemat ovat hallus-
samme.

HINTA ON
KOVA
Haavojen nuoleminen alkoi.

Hyökkiiäjän kahdesta erikois-
pataljoonasta jäi kaatuneina
asemiemme eteen ja taistelu-
hautoihin yli 300 miestä ja ehkä
kaksinkertainen määrä haavoit-
tuneita. Hyökkääjät olivat eri-
koiskoulutettuja tiedustelu- ja
rynnäkköiskuihin runsailla ko
netuliaseilla varustettuja taiste-
luykikköjä.

Tappioitta emme mekään
päässeet: lähes 20 kaatunuttaja
54 haavoittunutta.

JR 53:n I Pataljoonan taistelu
oli niin kunniakas, että divisioo
nan komentaja kenraali Fager-
näs kävi kiittämässä ja jakamas-
sa kunniamerkkejä. Samaten
ylipäällikkö lähetti divisioonalle
kiitospäiväkäs§n.

Seuraavana päivänä jatkui
taisteluasemien puhdistus ja
kunnostus. Kaatuneet venäläi-
set haudattiin lähitakamaastoon
pitkään hautaan. Kaivaustyön
tekivät sotavangit oikoen ruu-
miit vieriviereen.

Katselimme haudan reunalta
erään kirkiisisotilaan tyciskente-
lyä. Hän oli varsin iloinen veli-
kulta, suikka vinottain päässä,

valkoiset hampaat loistivat
suusta . . .

Jotenkin oli omituinen tunne:
vaikka olin ollut täällä vasta
kaki päivää, oli tapahtunut niin
paljon, että tuntui kuin olisin ol-
lut mukana jo vaikka kuinka

tr
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KESÄKULTN puolivälin tienoo
vuonna 1941.

Olimme lähdössä evakkoon
itärajan pinnasta. Neuvottelim-
me, kuka kuljettaisi viisipäisen
lehmikarjan 70 kilometrin pää-
hän Puumalan lossille. Tehtävä
lankesi minulle, perheen nuo
rimmalle. Olin tuolloin l9-vuo
tias.

Neljä veljeänioli saanut liike-
kannallepanokäs§n ja kahdella
sisarellani oli oman paikallis-
osaston lottakomennus. Sota oli
koskettanut meitä jo aikaisem-
minkin: vanhin veljemme oli
kaatunut vapaussodassa ja kol-
me nuorempaa haavoittunut tal-
visodassa. Monia rakkaita oli

Ioimin

JR 6:n hyökkäystiellä
Rajaseudun kansa oli tottunut

yhteistoimintaan sotilaiden kanssa.
Lankesi melkein luonnostaan, että
rajan pinnan tytöt lähtivät lottina

auttamaan Karjalan vapautuksessa.
Kirjoittaja päätyi Sulkavalta ja

Puumalasta sotaan lähteneen eversti
Tor Ekmanin komentaman

Jalkaväkirykmentti 6:n
vellinkeittäjäksi.

HELMI LINDSTROM

menetetty, oli koettu hätää ja
pommituksia.

Vaelsin pölyisellä tiellä paah-
tavassa helteessä satojen eläin-
ten, ihmisten ja ajoneuvojen
tungokessa yrittäen pitää kar-
jaamme koossa. Vastaan tuli ko
ko ajan sotilaita matkallaan
kohti rajaa.

SUUNTA ON VÄÄRÄ
,/ikkiä minut valtasi kauhea hä-

tä - tunsin olevani aivan yksin
tuon kaaoksen keskellä. Halusin
pois tästä kaikesta! Kotiin - ko
tiin - takoi sisälläni.

Onneki tapasin juuri tässä
vaiheessa sisareni ja voin jättää



Lolrt oval tulleet melkein etuliniaan ia mehu kelpaa ianoirillc K..äiltr Jää.ko..å heinåkuu$a 1941 Kuye: Kaiponen

hänelle vastuun karjasta. Lan-
koni nosti rattailta polkupyörän
kiiyttöni. Käänsin sen kotiin
päin, hyppäsin pyörälle - ja it-
kin, itkin hillittömästi. Lähties-
säni ajamaan takaisin rajalle
päin sotilasrivistöjen sekaan jäi
korviini kaikumaan sisareni
huuto:

- Täivaassa tavataan!
Sille olemme myöhemmin

usein makeasti nauraneet.
Aamun saristaessa saavuin

kotiin. Tirpaamme oli sillä välin
majoittunut JR 6:n I Patalje
nan joukkosidontapaikka, JSp.

Kolmen lotan voimin ryh-
dyimme hoitamaan kanttiinia
Saarlammen maastossa. Majai-
limme Immolan sahalla kaup
pias Välimäen talossa. Illalla
paistoimme pullaa ja keittelim-
me mehua, päivät kiertelimme
poikien majoitusalueilla. Täällä
toimi tuolloin rajajääkiiripatal-
joona, jonka riveissä omat velje-
nikin palvelivat.

Silloin näin heidät viimeisen
kerran elävinä.

KRANAATTEJA
KONPHAAN
Täistelujen alkaessa Immolan-
järven ja Vuoksen välisellä loh-
kolla koimme omassa kodissam-
me ensimmäisen tykistötulituk-
sen. Ensimmäiset haavoittuneet
tuotiin omaan kotitupaamme.

Oli hirvittävää kuulla heidän

tuskanhuutojaan. Joku siunasi,
joku kirosi tuskissaanja kun en-
simmäinen sankarivainaja tuo
tiin riiheemme, hiivimme kesäil-
lan hämyssä katsomaan hänen

§lmennyttä ruumistaan. Halu-
simme näin aivan kuin siunata
hänet viimeiselle matkalleen . . .

ehkiipä myös alitajuisesti halu-
simme karaista itseämme kaik-
keen edessä olevaan.

Pojat auttoivat meitä talon
töissä. Yritimme aina lottateh-
täviemme lomassa hoitaa kul-
loinkin esillä olevia kotitilan teh-
täviä. Perunamaan multauskin
kävi JSp:n pojilta oikein kiite-
västi ja muistelen heidän olleen
mukana kasvimaan harvennuk-
sessakin.

Monia hauskoja muis§a jäi
mieleen tältii ajalta, sillä lääkin-
tiipojat olivat nuoria asevelvolli-
sia ja me elämämme keväässä
olevia neitosia. Yritimme saada
välillä aikaan pieniä juhlahet-
kiäkin. Joskus pojille tuli siviili-
paketteja kotoa ja silloin pistet-
tiin korvikekekkerit pystyyn ja
talon lottatytöt olivat tietysti it-
seoikeutetusti mukana. Välillä
nauru ja laulukin kaikuivat pi-
hakeinussa ja tietysti mukana
oli myös pientä viatonta flirttiä.

JSpJIä ehti olla tuona aikana
useampia lääkäreitä. Heistä jo
kainen oli oman tyyppisensä.
Pojat jakoivatkin heidät kah-
teen ryhmään, Virkkusmallisik-
si tai Väyrysmallisiksi. Edelli-
nen oli vakava tosikko ja jälkim-
mäinen hyvinkin leppoisa ja
huumorintajuinen. Me tytötkin
saimme aina uuden lääkiirin

vaihtuessa tietää kumpaa mallia
hän oli ja osasimme asennoitua
sen mukaan.

OKEAAN SOTAAN
Eräänä aamuna, käsieni ollessa
kyynärpäitä myöten taikinassa,
ovi avautui ja muonituspäällik-
kö Aina Nousiaisen rehevä ole-
mus työntyi sisään oviaukosta.
Hetken touhujamme silmäil-
tyään hän katsoi minuun ja to
kaisi:

- Jos sinä Helmi sitten lähti-
sit komennukselle JR 6:n esi-
kuntaan. Siellä tarvittaisiin
muonitukseen apua.

Mietin hetken ja vastasin:

- Mikäpäs siinä - lähdetään
vain.

Sain matkavarusteet. Kun
suuren reppuni kanssa raahustin
kotiin oli sisareni saada shokin.

- Ja sinä kun et lähde minne-
kään! oli hänen ensimmäinen
kommenttinsa.

Samassa sattui paikalle toh-
toi Rima, meillä asuvan JSp:n
lääkäri. Hän vilkaisi minuun,
naurahti ja totesi:

- Katsohan, kun tyttöä ei
täyspakkauksen alta paljon näy-
kiiän.

Sitten hän virkkoi sisarelleni:

- Et sinä voi tätä tyttöä estää.
Kyllä noin terhakas tyttö siellä
puolensa pitää. Toivotetaan
vain onnea matkaan!

Jännitin §llä itsekin lähtöä-
ni. Tiesin, että esikunta, johon
minun piti mennä, oli juuri siir-
tymässä Niskapietilään.

Pelkoni haihtui, kun vihdoin

monien mutkien kautta olin ko
mennuspaikassani ja sain lämpi-
män vastaanoton minua huo
mattavasti vanhemmalta lottasi-
sarclta Aune Ahtiaiselta, jonka
avuksi esikunnan muonitukseen
tulin. Samoin esikunnan vääpeli
Iaaksonen toivotti minut terve-
tulleeksi kuin isä tyttärensä. Hä-
nestä tulikin isällinen ystäväni
ja suojelijani. Muistan häntä
yhäkin suurella lämmöllä ja kii-
tollisuudella.

Tästä alkoi sitten minun sota-
reissuni Purnujärveltä Maini-
laan. Hyökkäysvaiheen ajalta
olisi paljon kerrottavaa. Meidän
rykmentin lottien kokemuksista
koetan muistella muutamia ha-
jatapaukia. jotka erityisesti
ovat jääneet mieleeni. Päivä-
määriä ja eri hyökkiiysvaiheen
kiemuroita en enää muista - ei
vät ne meille lotille silloin aika-
naankaan kovin selvillä olleet.

KANILA KÄY
KYPÄRÄSTli
Kun esikunta oli majoitettuna
Mansamäen koululla, joutui se

vihollisen kovan ilmahyökkåiyk-
sen kohteeksi. Koulurakennus
syttyi palamaan ja kaksi lotis-
tamme ryntäsi palavaan taloon
pelastamaan tavaroitaan. Toi-
nen heistä menehtyi.

Mansamäeltä siirryimme
muistaakseni Niskapietilän
kautta Purnujärvelle, missä esi-
kunta taas joutui vihollisen hä-
vittäjien tulituken kohteeki.
Kuormasto kulki juuri majoitus-
paikkamme sivuitse kulkevalla- JR 8:n påällydö SA-kuva
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tiellä ja niin ryöpytys alkoi. Sii-
nä saimme sitten mekin osam-
me.

Meillä lotilla oli oma telttam-
me, joka toimi keittiönä, osalle
pojista ruokailupaikkana ja
myös meidän kahden lotan ma-
joituspaikkana. Keskellä telttaa
oli makaava kamiina, jonka
piiällä keittelimme esikunnan
sapuskat. Teltassa säilytimme
omien henkilökohtaisten varus-
teidemme lisäksi mytx kaildri
keitto ja ruokailuvälineet. Ko
nekiviiärisuihkujen yhtämittais
ten sarjojen keskeltä jäi mielee-
ni koomillinen tapaus.

Kyyristelimme telttamme
nurkassa Aunen kanssa. ltHcia
hän tempasi laatikosta kaksi
alumiinista keittokattilaa, iski
toisen päähänsä, ojensi toisen
minulle ja tokaisi:

- Fane päähiisi!
Tilanteen vakavuudesta huo

limatta purskahdin nauruun ja
silloin Aune sanoi toruen:

- Henki on §symyksessä ja
sinä vain naurat! Voithan aina-
kin kuvitella sen suojaavan.

Kun tulitus oli ohi, makasi
telttamme takana konekiviiäri-
suihkun lävistiimä hevonen.
Myös komentoteltan harjan oli
suihku lävistiinyt.

RÄ'AN YU
Seuraava etappipaikkamme oli-
kin sitten jo välirauhan rajan
toisella puolella. Ylityskohtaa

en tarkalleen muista. Tilanne
J?iiiskessä ennen Enson valtaus-
ta jäi mieleeni.

Oli ollut tavallista rasittavam-
pi päivä, ruokailu oli ollut mel-
kein jatkuvaa. Vaistosimme, et-
tä jotain ratkaisevaa oli tekeillä,
koska komentoteltan upseerit
kiivivät kuumina ja everstin ää-
ni, mikäli hän komentopaikalla
oli, oli tavallista kiiskevämpi ja
jyrkempi.

Iltåyösui tulikin esikunnan
siirto. Piiiistyämme vihdoinkin
perille uuteen paikkaan ja saa-
tuamme aivan loppuun uupu-
neina kimpsumme ja kampsum-
me sisiiän telttaan sekä toimitet-
tuamme iltateen komentopai-
kan väelle heittiiydyin hawille.
Huokasin Aunelle:

- Nyt saa paukkua ja rätistii
niin paljon kuin tahtoo! T:imä
tyttö nukkuu. Våisyttiiii niin et-
teivätjalat alla pidä. ..

- Sama tiiällä, kuului Aunen
puolelta.

Sota on kuitenkin y[ätyksiä
täynnä. Emme olleet vielä ehti-
nect nukahtaa kun oviaukosta
työntyi sisään pää ja kuului kiis-

§:
- Tytöt yl()s ja tavarat ka-

saan! Teltta puretaan heti.
Otamme vähän takapakkia,
koska olemme tulleet liian eteen

- ollaan jo jalkaväen aseiden
ulottuvilla.

Viisymys unohtui. Salama-
vauhdilla olivat tavarat kasassa
ja tytöt kimpsuineen auton la-
valla.

Uusi sijaintipaikka.
Tävanomaiset toimenpiteet

teltanpystytyksineen ja tavaroi-
den purkuineen. Vieläpä Aune
kiehautti teenkin etulinjasta tul-
leelle eventille ja toimitti sen
komentotelttaan. Aamuyöstä
tuli muutama tunti untakin.

SUURET SURUT
I-ottatoverini Aune oli jääskeläi-
siä. Kylää en muista, lieneekö
ollut Ahtiala. Kovasti Aune jän-
niisi kotinsa puolesta, kun näitii
seutuja lähenimme ja tietysti
minä hänen mukanaan. Pääsim-
mekin niin likelle, että raken-
nusryhmän katot nä§ivät.

Innoissaan Aune viittoili mi-
nulle.

- Katso! Tiro tuolla, juuri tuo!
Mutta juuri siinä vaiheessa

jouduimme taas peräytymään
ja rakennusryhmä oli jouduttu
polttamaan. Niin jäi Aunelta
koti näkemättä.

Itse koin juuri vähän ennen
Enson valtausta raskaat henki-
lökohtaiset menetykset: Saman
päivän aikana sain tiedon kah-
den veljeni kaatumisesta.

Olin saanut t«trjeen Viljovel-
jelEini, jossa hän ilmoitti är'za

veljeni kaatumisesta. Olin juuri
lukenut sen, kun luokseni tuli
lääkintäkersantti Koivu. Hän oli
komennuksellaan nähnyt sisare-
ni ja toi nyt tiedon etlä myöskin
Viljo oli kaatunut.

Neljän päivän välein veljek-
set menivät.

Meiltii lotilta oli ankarasti
kielletty poistuminen ylsin esi-
kunnan alueelta. Suruviestit
saatuani pakenin kuitenkin
kauas metsään saadakeni yksin
itkeä itkuni ja purkaa tuskaani
ja suruani. Istuin sodan runtele-
man luonnon keskellä ja huusin
ääneen. Ajattelin pientä urheaa
äitiäni, joka oli hiljattain menet-
tänyt puolisonsa ja joka nyt siel-
lä vieraan evakkopaikkansa
kolkkoudessa saisi tiedon poi-
kiensa kaatumisesta, kolmen jo
hänen kohdallaan.

Kaikki tuntui niin mielettG
mältä, koko sodan kurimus.
Kymmenettuhannet kodit sai-
vat vastaanottaa suruviestejä.
Mitä kiirsimyksen paljoutta, mi-
tä nuoren elämän haaskausta!
Ja kuitenkin: Oliko rakkaan
isänmaan kohdalla muuta vaih-
toehtoa?

Säpsähdin - vierelläni seisoi
tuntematon nuori sotilas, joka

§syihiljaa:
- Mikii hätiinä? onko joku ol-

lut ilkeä lotalle?
Kerroin tuskani. Rauhallises-

Enao on vellettul
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Sotamiet E. Jokol. lra everrli Tor
Ekmanitta kunniamerkin

ti hän laski kätensä olkapäälleni
ja näin kyyneleen hänenkin sil-
mäkulmassaan. Sitten hän kä-
veli pois sanomatta mitään.

OPIN PELKÄÄUÄÄTI
Enson valtauksen ja paraatin
jälkeen sain kahden vuorokau-

Jor kelpaa kattila §;*iråkei niin kelpaa !o kypå?äkin rinrkin
paistinpannuksi. Joku on saanut kiinni evakuoimatt! iäåneen kanan S,4-l<uva

den loman käydäkeni kotona.
Olin luultavasti ensimmäinen
nainen, joka Enson jouduttua
suomalaisille ajoi kuriirin autos-
sa Enson läpi Imatralle.

Veljieni ruumiit olivat jo tul-
leet. Kävimme sisareni kanssa
tunnistamassa heidät. Ikimuis-
tettava oli hetki, kun sisareni,
veljeni ja minä istuimme kau-
lakkain aution kotituvan penkil-
lä yhdessä itkien. Pian taas er-
kanimme - jokainen lähti
omaan ykikk(xinsä tietäen, et-
temme ainakaan täysilukuisena
sisarussarjana enää kotiin palai-
si.

Jouduin etsimään rykmentin
esikuntaa. Vihdoin divisioonan
esikunnan kautta päädyin omie-
ni luo. Olivatkin jo olleet huolis-
saan minusta.

Eräs tykistökeskitys jäi erityi-
sesti mieleeni. Paikkaa en enää
muista, mutta myllerrys, räiske
ja ujellus oli niin valtavaa, että
sitä on mahdoton kuvata. Hyp
päsin suinpäin suojaan erääseen
poteroon, jossa oli jo eversti Ek-
manin adlutanlti Erwe. Kyyrim-
me siinä nenät vastakkain noja-
ten poteron seiniin.

Huomasin, kuinka kapteeni
aina määrätynlaisen vinkunan
kuullessaan kyyristyi sy/em-
mälle ja aivan kuin sävähti.
Olinhan minäkin jo tykkien jyli-
nään tottunut, mutta en kos-

kaan vielä ollut moisessa rys-
keessä ja viuhinassa ollut. Siinä
poterossa opin lähelle tulevan
ammuken ulinan. sillä aina sil-
loin, kun kapteeni teki tuon
määrätynlaisen eleen tömähti
jossain aivan lähellä.

- Eikös lotta lainkaan pelkää?

§syi Erwe.

- Alkuun olin niin tyhmä, et-
tä en ymmärtänyt edes pelätä,
vastasin. - Nyt kyllä jo pel-
kään...

"RAVINTOLA" TOIMII
Ruoanlaitto tuolla makaavalla
kamiinalla oli luku sinänsä. Täi
toa ja kekseliäisyyttii siinä vaa-
dittiin. Aune oli kerrassaan mes-
tari ja k?irsivällinen opettaja.

Muona tuotiin teltallemme
määräajoin esikunnan vahvuu-
den mukaan. Syryskesällä saim-
me perunoita, kaalia ja muita-
kin vihannekia suoraan pellois-
ta. Kaaleissa tahtoi vain olla
niin kamalasti matoja ja etanoi-
ta, että niissä olosuhteissa niitä
oli lähes mahdoton saada täysin
puhtaiki. Kerrankin viestivän-
rikkimme kppcinen tuli linjoilta
myöhästyneenä syömään, pisteli
suihinsa vihanneskeittoa ja sa-

malla laskeskeli, monesko mato
ja etana oli aina lusikassa me-
nossa. Liekö löytänyt yhtään -
teki sen vain meitä kiusatak-
seen.

Jossain Valkeasaaren-Maini-
lan tienoilla miehet tavoittivat
irrallaan maastossa kulkevia
mullikoita. Silloin meillä esikun-
nassa herkuteltiin oikein kunnon
pihveillä. Leikkasin kannon
päässä poikien tuomasta kimpa-
leesta ja yritin muodostella ihan
oikean mallisia pihvejä. Kyllä
ne maistuivat hyvilta!

KAUHUNÄKYMä
KIVENNAVALLA
Esikuntamme tulo Kivennavalle
jäi jär§ttävänä kokemuksena
mieleeni. Siellä oli käyty ankara
taistelu. Kun meidät majoitet-
tiin johonkin Kivennavan kirkon
tienoille, olivat sodan jäljet vielä
kokonaan puhdistamatta. Vihol-
lisen haavoittuneita ja kaatunei-
ta oli kaikkialla - kuka roikkui
missäkin asennossa. Paikalla oli
mycis romuttuneita kuorma-au-

toja, tankkeja, kaatuneita hevo
sia ja kaikenlaista sotakalustoa.
Vieläpä omatkin kaatuneet oli-
vat osittain korjaamatta.

Olin jo tottunut ruumiskaso!
hin, mutta tämä näky oli jotain
pöyristyttävää. Voin pahoin ja
kävin salaa antamassa ylen.

Voi kuinka toivoin, että tämä
mielettömyys loppuisi!

Jossain pellon ojassa oli venä-
läisen naissotilaan ruumis. MyG
hemmin kuulimme, että hän oli-
si ollut jonkun vangiksi joutu-
neen venäläisen puoliso ja myös
majuri olisi plytänyt päästä kat-
somaan vaimoaan.

"MINUA AMMUTTIIN!''
Itse koin Kivennavan kirkon
maastossa järkyttävän tapauk-
sen. Kun oli hyvä tilaisuus, me-
nin rantaan putsaamaan isot
keittokattilat oikein hiekan
kanssa. Hankailin kaikessa rau-
hassa keittoastioita kun kurii-
rimme Alanen käveli ohitseni ja
pysähtyi muutaman metrin pää-

hän. Hetken kuluttua hän pala-
si, juoksi taas ohitseni, nyt verta
vuotaen ja huusi:

- Minua ammuttiin!
Kyllä sain äkkiä kattilat kai-

nalooni ja juokin kipin kapin
teltalle! En tiedä. oliko asialla
harhaileva epätoivoinen viholli-
nen, partio tai jokin muu.

Mainilassa jouduin jättä-
mään JR 6:n esikunnan. TUol-
loin voivat evakotkin jo palata
kotiin ja työpanostani tarvittiin
siellä. Pienellä haikeudella ero
sin joukosta. Minulle jäi hyvät
muistot jokaisesta esikuntaan
kuuluneesta. Lähdettyäni sain
kotiin kortin, jossa oli everstistä
alkaen jokaisen allekirjoitus.

Olen rauhan ihminen, mutta
en kadu mukaan lähtöäni. TLn-
sin täyttäväni vain suomalaisen
naisen velvollisuuden isänmaata
kohtaan. Täisin olla hiukan otet-
tukin, kun toisen luokan vapau-
denmitalin yhteydessä sain kir-
jeen, jossa olivat sanat: "Ansait-
sette tämän, te rykmentin lotat,
jotka uskollisesti seurasitte mei-
tä halki tulen ja veren Purnujär-
veltä Mainilaan."

Jo kolmen kuukauden kulut-
tua olin menossa uudelle ko
mennukelle, tällä kertaa Itä-
Karjalaan. tr
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Man-laaren li!äooaen yehmrat! mairmia

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ
l94l antoi Englanti sodanjulis-
tuksen Suomelle.

Varsinaisia rintamalinjoja ei
muodostunut, mutta sotalait as-
tuivat voimaan. Elint?irkeä val-
tameren takainen kaupankiiynti
tyrehtyi kokonaan. Englannissa
ja sen vaikutusalueella olevat
suomalaisaluket pidätettiin.
Niiden miehistöt internoitiin ja
lähetettiin keskitysleirille - con-
cenlralion camp.

Alukset Englanti tarvitsi
omaan käyttönsä. Myös mui-
den maiden laivoissa olevat suo
malaiset napattiin kiinni, mikiili
he Englantiin tulivat.

KUULUISA
VANKISAARI
Man-saari - Isle of Man- on Ir-
lannin meresvd sijaitseva saari.
Se on noin 50 kilometriä pitkii
ja 30 leveä. Maisemaltaan se on
kumpuilevaa, rehevää, metsi-
köiden ja peltojen vuorottelua.
Saaren emämaan puoleiselle
rantaviivalle on noussut viisi
pikku kaupunkia. Ne ovat huvi-
la- ja hotellikaupunkeja, jonne
mantereelta tulevat turistit saa-
puvat joukoittain viikonloppu-
jen ja kesäloman viettoon.

Saaren huomattavin kaupun-
ki on Douglas. Se on mytis saa-

ren itsehallinnon sijaintikeskus.
Liverpoolista Douglasiin on

noin neljän tunnin laivamatka.
Internoitujen suomalaisten

ensimmäinen leiri perustettiin
Douglasiin. Entiset merenranta-
hotellit pantiin palvelemaan so
ta-ajan tarpeita. Italialaiset, ja-
panilaiset, sakalaiset ja suoma-
laiset tulivat nyt niiden asuk-
kailsi.
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Douglasin leirillä suomalaiset
viipyivät vain vähän yli vuoden.
Heidät siirrettiin Ramsay-nimi-
seen kaupunkiin. Olin ollut [,on-
toon kansainvälisellä leirillä ja
vain vähän aikaa Douglasissa,
mutta tuntuu, ettii Ramsayn lei-
ristä muodostui suomalaisille
varsinainen koti.

PARLAMENTAARISf,A
DEMOKRATIAA
Leirimme järjestiiytyi uusiin ti-
loihin. Aivan parlamentarismia
toteuttaen järjestimme vaalit
meille tärkeimpien henkilövalin-
tojen kohdalla - kuten Camp
leader ja House-leader. Meri-
kapteeni Ossi Barck valittiin en-
sinmainittuun jaA. Andström -
merikapteeni hänkin - jälkim-
mäiseen tehtävän. Ossi Barck
toimi sotilasjohdon ja leirin yh-
dysmiehenä. Andström taas val-
voi leirin sisäpalveluohjesän-
nön noudattamista.

Keittiön järjestimme oman
henkilökunnan, sillä meillä oli
joukossamme useitakin ammat-
tikokkeja ja stuertteja. Omat
kokit loihtivat pienet annoksem-
me erinomaisen riittoisiki.

Leirikanttiinista saimme w.
taa pieniä, päivittiiiseen kiiyt-
tön tarkoitettuja tarpeita. sitii
hoiti B. Husell.

Aluksi meillä ei ollut muuta
tehtävää kuin aamuin, illoin jär-
jestäytyä roll-Call'iin - nimen-
huutoon - leirin pihamaalle.

Pastori Harjunpiiii oli vapaa.

Hän toimitti suomenkielistä
luettavaa ja piti leirihartauksia
kertoen samalla kotimaan kuu-
lumisia.

Meillä ei saanut olla min-
kiiänlaista teräasetta tai työka-

Muiden sotaakäyvien maiden
tapaan Englanti internoi
vihollismaiden kansalaiset.
Leiriin joutuivat jopa kymmeniä
vuosia maassa asuneet saksalaiset,
italialaiset ja japanilaiset, jotka
eivät olleet hankkineet Englannin
kansalaisuutta.
Leirit olivat demokraattisen valtion
inhimillisiä laitoksia, jotka eivät
missään suhteessa muistuttaneet
Stalinin tai Hitlerin teurastamoita.
Vankeus oli kuitenkin täälläkin
vaikeaa.



S.stluo tri.loloc. Kel«rl laivaa pel.a, muttr ilmrtoriuntr rmpuu yblå
raivokkarrii

ENMNGII

lua. Kortinpeluutakaan eivät
kaikki harrastaneet, joten aika
tahtoi tulla pitkiiksi.

Vähitellen anomuksiimme
suostuttiin ja saimme työkaluja
ja tarvikkeita. Jokin ryhmä pys-
tytti nikkarinverstaan, jossa kor-
jattiin piiytiä ja tuoleja sekä sor-
vattiin §akkinappuloita. l,asten
leikkikaluilla oli hyvä menekki
- tietysti leirin ulkopuolelle.
Sauna oli meille suomalaisille
välttiimätön. Liiysimme sille so
pivan tilan ja pian se oli jokapäi-
väisessä kiiyttisä. Englantilaiset
sotilashenkilötkin kiivivät sitii
kokeilemassa ja ihmettelemäs
sä.

Pian ilmestyi saunan yhtey-
teen myös pesula jonkun busi-
nesmiehen yrityksenä.

HARRASTETAAN
Ahvenanmaalainen konemesta-
ri B. Husell rakensi siellä olles-
saan erittäin tyylikkiiiin kalsi
metriä pitkiin pienoisaluksen.
Vuoden päivät hän ahkeroi
työnsä äressä. Englantilaiset
olisivat sen mielellään ostaneet,
mutta hän ei sitä myynyt, vaan
lupasi vapauduttuaan tuoda sen
Suomeen ja lahjoittaa Ahvenan-
maan Merimuseolle.

Olimme perin §lliistyneifii
tuon satametrisen kiivelypihan
mittaamiseen. Teki mieli saada
tehokkaampaa liikuntaa. Olim-
me "katiskassa" - mihinkäs sii
tä lähdet.

Joukossamme oli useita poh-
jalaispoikia ja heillähän on paini
verissä. Ltiysimme pian leirin
patjavaraston ja sopivan tilan
painisaliksi. Neuloimme kaksi
patjaa pällekkiiin ja monta rin-

nakkain sekä pimennysverhcta
molski piiälle.

Pian alkoi hiki valua. Muis-
toksi sain niilä päiviltii kurttu-
korvat, mutta myö hyvän ke-
hollisen kunnon.

Pian saatiin samaan saliin
kaikenlaisia muitakin kuntoilu-
välineitii kuten soututelineitä,
hiekkasiikki, vetopelejä, päry-
näpallo, hyppynaruja. Alkoi
myiis ohjattu urheilujumppa,
sillä hanskanheiluttajat olivat
tulleet mukaan, kun olimme
saaneet muutaman parin uusia
nyrkkeilyhanskoja.

Aikanaan avautuivat leiripor-
tit. PiiZisimme jalkapallokent?ille
ja merenrannalle uimaan, tosin
vain määräpäivinä ja sotilasvar-
tion alaisena.

Kerran viikcsa joukkueem-
me pelasi ottelun saksalais tai
italialaisjoukkuetta vastaan.
Hävinneinä me useimmiten lei-
rille palasimme.

OMITUISET
OLYMPIALAISET
Sitten koitti se päivä jolloin pi.
dettiin "Man+aaren olympialai-
set." Osanottajamaat olivat Ita-
lia, Saksa ja Suomi. Jännitys lei-
jui ilmassa kuin helleenien ki-
soissa konsanaan. Kenttäkuulu-
tus kaikui neljiillä kielellä. Suo
malaisten mainiona kisaselosta-
jana oli Antero Zepr'slö. Joskus
jälkeenpäin hän esiintyi radios.
sakin.

Ohjelmassa olivat kaikki
yleisurheilulajit edustettuina.
Niin kävi, ettii näissäkin kisoissa
Suomi oli ylivoimainen.

Voimailulajit peruttiin viime
tingassa komentajan toimesta,
koska pelättiin kansallistuntojenMan-elaren Poelin .alama kataltu.ålukainoon
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Mon-sooren
vongit

siinä liikaa kuohahtelevan. Se
oli meille suomalaisille p,etty-

mys.
Englannissa ja Man*aarella

oli työvoimapula. Varsin vaikea-
na se tuntui maatalousväestön
keskuudessa sadonkorjuun aika-
na. Meidänkin ilmoitustaulul-
lemme tuli §selyjä työhön ha-
lukkaista eri vaihtoehdoin. Pal-
jon miehiä piiäsikin vapaaki,
varsinkin jos sitoutuivat otta-
maan vastaan 'työtä mitii
vaan".

"Manxilaiset" - kuten he it-
seään kutsuivat - farmarit tar-
vitsivat myös apuvoimaa. Tä-
hän asti heitä auttamassa olivat
käyneet saksalaiset ja italialai-
set työryhmät sotilasvartion
alaisina.

Me asetimme työhön lähtöm-
me ehdoki, ettii sotilasvartio
jää pois ja me annamme parc
/en - kunniasanan. Hyväksyt-
tiin.

PUUKKOMIEHEN
MAINEESSA
Sheeran oli sen farmin ja omis-
tajan nimi, jonne lzo Suutai-
sen kanssa menimme työhön.
Sitii viljelivät vanhaisänrä, 64,
pirteä emäntä ja poikansa Bill,
20, sekä isännän sisko, sotaleski.
Vanhempi Sheeran pojista pal-
veli ilmavoimien everstinä.

Farmareilla oli meistii suoma-
laisista oudot ennakkoluulot.
lbisena aamuna farmille tulom-
me jälkeen olimme tee1$ydåissii,
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kun isännän sisko tuli luoksem-
me pyytäen minua kanssaan
puutarhaan. Hän lähtee vierai-
lulle ja tarvitsee sireeninkukkia
mukaansa. Hän ojensi minulle
leipäveitsen sitä varten.

Olimme palaamassa puutar-
hasta sylit täynnä kukkia kun
isän&i - Dad - ryntiisi meitä
ovessa vastaan. Hän oli aivan
kalpea kasvoiltaan ja selvästi
järkyttynyt. Kysyin oliko hän
sairas. Hän ravisti päätiiän ja
kiirehti jonnekin.

Kerroin tapauksesta Leolle.
Hän sanoi isännän tulleen sisälle
ja §syneen minua.

Lm oli vastannut:

- Tirossa ne ottivat pitkän
veitsen ja menivät puutarhaan!

Minulla alkoi raksuttaa.
Lopulta meitii oli neljä suo

malaista tytissä Sheeranilla.
Kerran Dad alkoi kertoa:

Kun suomalaisleiri tuli Ram-
sayhin, hän ilmoitti naapureil-
leen aikovansa ottaa suomalai
sia työhön, jolloin nämä kauhis.
tuivat ja sanoivat: "Oletko hullu
vai elämääsi §lliistynyt? Vii-
meistään kolmantena päivänä
ne sinut tappavat!"

Nyt kaikki haluaisivat työhön
suomalaisia.

Mytis minulle valkeni tuo ke-
väinen sireenien haku pitkiin
puukon kanssa.

Dad oli erittiiin tiedonhalui-
nen ja luki paljon.

- Mistähän syystä suomalai-
sille on tullut sellainen hurja
puukkomiehen maine? §säisi
hän kerran minulta. - Kaikti
tuntemani suomalaisethan ovat
rauhallisia ja mukavia miehiä.

Kerroin hänelle, että puukko
kuuluu suomalaisten normaali-
vaatetukseen ja selostin puukko
junkkarien historiaa.

VARSINAISET
RITUAALIT
Sitten Dad paljasti kaikki sue
malaistietonsa:

- Olen lukenut, että suoma-
laisten kodit ovat kovin epäpuh-
taita ja tiiynnä syöpäläisiä. Vuo
devaatteet tuuletetaan kerran
vuodessa, talvella ei lainkaan.
Lisäksi suomalaiset ovat kovin
taikauskoisia - varsinkin eriis ri-
tuaali on kuulemma aivan mer-
killinen: Kerran viikossa lämmi-
tetiiän pieni rakennus sieämät-

tömän kuumaksi, minkii jälkeen
asukkaat riisuvat isensä ilki-
alastomiki, menevät tuohon
hirveään kuumuuteen ja ruoski-
vat itseään karkoittaalseen pa-
hat henget maisemista.

- Mistii ihmeestii olet nuo tie-
dot saanut?! hämmiistelin.

Piti mennä pellolta oikein ta-
loon katsomaan.

Ja sieltiihän se löytyi, kirjas.
tosta lainattu kirja nimeltiiiin
With cart trangh Finland. Sen
tekijä kertoi matkastaan pitkin
Suomen iärajaa I 88Gluvulla!

Yritin pontevasti selittää, että
olot Suomessakin olivat sen jäl-
keen jonkin verran muuttune€t

- niin kuin kai Englannissakin.
Sain sen käsityksen, että minua
vähitellen uskottiin.

Ptiiisimmepä sitten kuitenkin
näytEimiiän puukkomiehen tail
tojammekin.

Nuori isäntti Bill tuli kerran
luoksemme ja §säisi:

- Osaisitteko teurastaa sian?

Kiivi ilmi, ettii farmilla oli pa-
rikin pimeää sikaa, joita ei luo
vutusten pelosta voinut viedä
teurastamoon.

Senkertainen toverini rauma-
lainen merikapteeni U. Lind-

qvr.rt vilkaisi §syvåisti minuun.

- Eiköhän tuo käy, vastasin.

Seuraavan päivänä teuras-
timme vähin äänin talon siat. '

- Luotamme teihin suomalai-
siin t?issii asiassa enemmän kuin
naapureihimme, sanoi Bill. -
Niistii ei koskaan tiedii . . .

Meillä jatkui kirjeenvaihto
vielä vapauduttuanikin.

KIELTOLAKI
Leirikanttiinista saimme ostaa

muun mu$sa yhden pullon vii
niä ja pullon olutta kerran vii-
kossa. T?itii oikeuttaan eivät lä-
heskään kaikki käyttäneet, vaan
luovuttivat sen halukkaille. Syn-
tyi hamstrausta, juopottelua,
tappeluita ja mellakoita sotilai
den kanssa ja omienkin kesken.

Kieltolaki astui voimaan.
Jos suomalaisilta loppui viini

ja olut niin leirin rajan takana si-

tä oli. Siinä vain oli pulma, mi-
ten päiistii yli rajan.

Teimme havainnon, ettii ka-
toilta piik*ilankaesteet puuttui-
vat. Nyt vain palotikkaita yliis
ja kattoluukuista alas! Teimme
näin usein öisiä retkiä italialais-
ten ja salsalaisten puolelle, lau-



1 \bnåläiren lukcllu.vcn on
lorpedo on oaunut r/r Bondenin
ykkiirruumaan 129.1942

.- Klupprlriva.ton merimiehet
otiyal .otrvuooins låhe. ctulania.!..
Huono !åä oli uloin p.ra! rää

I Joukko brittion Yangillomaa
rakralairia merimiehiå matkalla
vankiloiriin

loimme ja pidimme hauskaa -
olimmehan samassa vene€ssä.

T?imäkin ilo päättyi rahantar-
kastukseen.

Meillä oli oma leiriraha. Jo
kaisella leirillä oli tilintarkasta-
jan valvoma tarkka kirjanpito
liikkeellä olevasta rahamääriis-
tä.

Eräiissä tilintarkastuksessa
sitten ihmeteltiin, miten suoma-
laisleireiltii katoaa raha. Sitii
vastoin saksalaisilla ja italialai-
silla sitä on huomattavasti lii-
kaa!

Kaipa he syyn keksivät, kos-
ka katoille ilmestyivät aidat.
Liikteellä oleva setelistö mitii-
töitiin ja uudet laskettiin liik-
keelle. Suomen raha sai nyt tun-
nuksen F, Sakan G ja Italian I.

KAIKILLA EI
POKKA PtDÄ
Kun ihmiseltii riistetään vapaus
ja hän joutuu kauan olemaan
suljetussa tilassa, hän saattaa
muuttua joko apaattiselsi tai
aggressiiviseki - riippuen mie-
hen henkisistä voimavaroista.

Me kulutimme tarm@mme
urheilun, opiskelun, työskente-
lyn, §akin, korttipelin ja monen
muun harrasteen parissa. Mutta
se ei riitt?inyt. Jännitys kasvoi,
mielialat kiristfvät. Saksa il-
moitti sotivansa vielä §mme-
nen vuotta, johon englantilainen
vastasi, ettei sekään ennen lope-
ta.

Joudummeko viett?imiiän
tuon ajan tiiiillä?

Oli paljon niitiikin, joilla ei ol-
lut erityisiä harrastuksia - oli
vain keskinäinen seurustelu,
toistensa kiusoittelu ja poliitti-
nen kinastelu. Siinä kaivettiin
esiin asevelvollisuuden pakoilut,
elatusmaksut ja tietysti poliitti-
nen kanta: kuka oli natsi, kuka
kommunisti. Joukkoomme sMl-
tyi kaiktia. Tirntui kuin "pok-
ka" olisi alkanut ensin pettiiä
kommunistien riveissä.

Alkoholi teki uutta tulemis"
taan, vaikka oli kieltolaki. Val-
mistettiin itse. Tilanne kiihottui
sangen surulliseksi.

Joukostamme oli kolme jou-
tunut mielisairaalaan. Eråänä
yönä oli seinänaapurinani asuva
mies hypännyt ikkunastaan. Aa-
mulla näin vain sotilaiden liidul-
la hänestä piirtiimän asentoku-
van - miten hän siinä sementillä
makasi.

Jouduin erään järjestyshäi-
riön vuoksi majun Cuhraircn
puhutteluun. Esitin hänelle, että
suomalaisleiri tiiytyy jakaa kah-
tia ennen kuin tapahtuu vaka-
vampaa. Hän ei ollut esitykses
täni lainkaan kiinnostunut.

Kalsi päivää tiimän jälkeen
tapahtui suomalaisten leirissä
kuolemaan johtanut puukotus
ja erittiiin vakava pahoinpitely.

Nyt vasta alkoi tapahtua.
Suoritettiin isojako: Suomeen

haluavat jätettiin paikalleen ja
johonkin muuhun maahan pyr-
kivät siirrettiin eri rakennuk-
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Kauppalaiva.ton merimielten olåmänlsnka oli usean yarsin hoivoröinon -
pommitetun tai torpedoidun laivan väki polartottiin ior mualta kiireiltä
ehdittin.

seen. Jakoperuste takasi poliitti-
sen kahtiajaon. Puolueiden välil-
le pystytettiin piikkilankaeste -kuin myöhemmin Berliinin
muuri.

Jaon jälkeen oli ilmapiiri puh-
das ja raikas. Hiljaisina saatte-
limme ystävämme nuoren pyhä-
järveläispojan Nestoi Huppo-
ser? saaren hautausmaahan.

MAN.SAAREN
MERIKOULU
Meillä virisi nyt innostunut opis-
kelun halu: päätimme perustaa
merenkulkukoulun! Päteviä
opettajia oli keskuudessamme
yllin kyllin. Ossi Barck ja pasto
i Harjunptid saivat hommattua
suomenkieliset kirjat. Matema-
tiikka, kielet ja koneoppi olivat
pääaineita. Myös man+aarelai-
nen pappi kiivi meille opetta-
massa englantia.

Kapteeni l1il/ oli jonkin aikaa
leirien komentajana. Hän oli ol-
lut Suomessa Varkauden teh-
tailla englantilaisen puutavara-
firman edustajana ja puhui suo
mea verrattain hyvin. Sain
muutaman kerran kutsun hänen
puheilleen. Hän oli kiinnostunut
Suomen asioista ja toivoi voi-
vansa palata taas rauhan tultua
takaisin Suomeen - hänellä kun
oli suomalainen vaimokin.

''VIHOLLISEN''
ARMEIJAAN?
Kerran Hill yllätti minut:

- Ettekö te voisi liittya Eng-
lannin armeijaan?

$ysin miettimisaikaa. Muu-
taman päivän kuluttua keskus-

telu uusiutui:

- Miten on? Te voisitte sitten
hakea Englannin kansalaisuutta
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ja päästä palvelemaan siirto
maajoukoissa. Tehän olette am-
mattimies, Suomen talvisodas-
sakintaistellut...

Sitä arvostettiin.
Mietiskelin asiaa, mutta halu

päästä joskus kotimaahan voitti
ja kieltaydyin.

Sitten alkoi kulkea huhuja
rauhasta Suomen ja liittoutunei-
den välillä.

Englantilaiset muuttuivat
huomattavasti ystävällisemmik-
si.

Muuan pitkäaikaisista leirin
komentajista - muistaakeni
Harrison - piti leirille puhutte-
lun. Hän totesi, että alkuun suo
malaisten kanssa ei tahtonut tul-
la mitenkään toimeen. Kun sak-
salaiset ja italialaiset ovat kohte-
liaita, tervehtivät ja hymyilevät,
suomalaiset jurottavat elettöm!
nä, melkein vihamielisinä. Vähi-
tellen on kiisitys muuttunut:
suomalaiset ovat rehellisiä, ah-
keria ja siistejä, farmarit pitävät
heistä ja heidän leirinsä on saa-

ren mallikelpoisin.

KOTIIN POHJOLAAN
Syyskuussa 1944 solmittiin rau-
ha Suomen ja Neuvostoliiton
välillä. Suunota jatkui yhä.

Meille leiriportit avautuivat
vuoden 1944 joulukuussa: Ensin
laivalla Liverpooliin, sieltä ju-
nalla Lontooseen ja edelleen
Edinburgiin. Täältä lensimme
yölentona ja kone pimennettynä
yli Pohjanmeren. Sakalaiset
olivat vielä Tänskassa ja Norjas-
sa.

Saavuimme Tirkholmaan. Al-
la kirskui Pohjolan raikas talvi -
miten hyvält?i se tuntuikaan
hengittää! Olla vapaa, vapaa!

Suomikin oli vapaa! tr

EIHAN SE NYT
SELLAISTA
OLLUT
Mollbergin Thntemat-
tomassa sotilaassa on
kuulemma rintamalot-
ta ilkosillaan herrojen
saunapiikana. Kaik-
keahan sitä voidaan
esittää - "taiteen" var-
jolla.

Itse asiassa tyttärien
moraalia vartioitiin lin-
joilla niin tarkasti, että
rintamamiestä joskus
oikein harmitti.

Esimerkiksi näin.
Kiertelipä jälleen

kerran Maaselän kan-
naksella viihdytyskier-
tue pitkin linjaa. Erään
komppanian komento-
paikalle osui vieraiksi
joukko tyttöjä - olisi-
vatko olleet Thmpereen
Pyrinnön taitavia voi-
mistelijaneitosia.

Komppanian pääl-
likkö tarjosi tytöille
korsussaan kahvit,
minkä jälkeen hän lähti
opastaman näitä tuki-
kohdan toisella puolel-
la olevaan heitä varten
lämmitettyyn saunaan.
Omalle korsulleen luut-
nantti palasi toista tie-
tä tarkastaen samalla
vartion, joka oli asetet-
tu pitämään huolta sii-
tä, ettei joku pojista
törmäisi vahingossa
saunalle parranajoon

tyttöjen kylpiessä. Nei-
dot palasivat aikanaan
saunasta kiitellen tulis-
ta löylyä ja läksivät
jatkamaan matkaa.

Meni viikko tai pari.
Eräänä päivänä päälli-
kölle tuli kutsu patal-
joonan komentopaikal-
le. Siellä oli vastassa
pari virallisen näköistä
sotilasvirkamiestä, jot-
ka ilmoittivat edusta-
vansa valvontaorgani-
saatiota.

- Ja mistäs olisi ky-
se? hämmästeli luut-
nantti.

- Täällä on minulla
erään teidän komppa-
nianne miehen kirje,
sensuurin lähettämänä,
totesi vanhempi sotilas-
virkamies virkaäänellä.
- Hän kirjoittaa näin:
"Kyllii tiiiillii sotamie-
luUö on kurjat olot,
mutta luwat eliiö kun
pellossa Nytkin juuri
päällikkö meni viiden
nai sen kanssa soilrroatl"
Mitäs luutnantti tähän
sanoo?

Siinä sitä oli selvittä-
mistä! Lopulta virka-
miehetkin uskoivat, et-
tä voisi tietenkin olla
mahdollista mennä yh-
den neitosen kanssa
kylpyyn - ei sentään
viiden kanssa yhtä ai-
kaa!

r--
JALKAVAKIRYK.
MENTTI l, joukko joka 9.-
10.6.1944 ensimmäisenä jäi
vihollisen suurhyökkäyken
alle, kokoontuu jälleen Lap
peenrannan kasarmialueella
lauantaina toukokuun 31.
päivänä. Asiasta tietää
enemmän kenraaliluutnantti
Jukka Pajula, osoite Viipu-
rintie 21 A 7, 13210 Hä-
meenlinna, puhelin 917-
68 77 t.
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YKSI AINOA POMMI
SINÄ sunnuntaina yki ainm
pommikone oli hyvin korkcalla
pdiiitrsyt Helsingin yliipuolelle ja
pudottanut yhden ainoan pom-
min. Hälytysui ei ehdis suorit-
la.

Olin koulutyttönii lukemassa
Itiksyjäni, kun vastapilätii Kirur-
gista sairaalaa sijaitseva talom-
me huojahti pahaenteisesti.
Vatsaani kouristi åikillinen kipu,
mutta sitä ei ehtinyt ajatella -
oli lennettävä alas viidennestii
kerrokscsta, pommisuojaan.

Vaara ohi -merkin jälkeen us"
kaltauduin tutkimusmatkalle.

Kahlasin lasinsirpaleissa pit-
kin Korkeavuorenkatua. Tapa-
sin koulutoverini.

- Mitä oikein tapahtui? §-
syin.

- Olin nurkan takan4 kun
pommi put6i suoraan ihmis.
joukkoon. En pysty kertomaan,
mitii niiin...

Tyttö oli itkuun purskahta-
maisillaan.

- Alä mene sinne - se on niin
kauheaa! hiin jatkoi. - nolisi-
kaan ei piiistä ketåiärn låihelle.

Illan suussa yritin uudelleen.
Erottajakadulla oli onnettc
muuspaikka jo puhdisrcttu,
mutta katukivetyksellä lojui vi+
lä ldsilaukkujen ja vaatteiden
jiiännölsiä. Siellä täällä nåikyi
suuria veritahroja. Erfiåin naisen
kiharaisen tukan oli sirpale nau-
lannut viereisen talon seiniiiin.

Sanottiin, että pommi oli osu-
nut suuneen ihmisjoul*oon.
Lehdessä oli viidenkymmenen
kuolleen kuvat. Haavoittuneita
oli toista sataa.

Maanantaina koulussa sain
tarkempia tietda: kotne Teh-
taanpuiston yhteiskoulun oppi-
lastakin oli kuollut Erottajaka-
&;Jla. MarjtTentu oli ystiivät-
tärensä kanssa ollut juuri palaa-
massa Vanhasta kirkcta. He
olivat ehtineet elokuvateatteris.
sa olevan pitkiin lippujonon koh-
dalle, kun pommi putci. Sa-

massa pailessa oli myös suuri
jouk*o ihmisiä odottamassa rai-
tiovaunua.

Oppitunneista ei tahtonut tul-
la mitiiiin. Tytiit itkivät ja pojat-
kin olivat tavallista hiljaisem-
pia. Nuorten vainajien pulpe
teille oli levitetty mustat huivit
ja asetettu kukkia valokuvan
viereen.

Hautajaisfiiivåinä oli koko
koulun väki paikalla furicolan
kirkmsa. Rehtori Hanrcs.4ntti-
/a luki puheensa lopuksi säårnå-
tuolista Marja-Tertun viimeisen
aineen: oli lodn tyttö olisi aavis
tanut, että hiin joutuisi lähto
miiåin tästii eliimäsä nuorena.

Kerrottiin, cttä hiinen ark-
kunsa oli kevyt kantaa, kcka
siellä oli vain kiisi ja virsikirja,
jonka kansilehdellä oli hiinen ni-
mensä. tr

KIRSTI
VATANEN
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AUNE FRANSILA

Keväällä 1942 avautui Karjalan
kannaksen siirtoväen tie kotiseudulle.
Se oli Karjalan heimon "riemun suuri
soitto"! Paluun onnea häiritsi usein
kodin rakennusten tuhoutuminen -
kotilieden paikalla oli vain mustunut
savupiippu. Aivan poikkeuksellinen
ilon aihe oli löytää koti ja koko
kotikylä ehjänä, melkein entisellään.

nrr kanssa lähteä Kannakelle
Raudun pitäjään - kotiin jäl-
leen. Mikä ihana onnellisen odo
tuken tunne ja malttamatto
muus paloikaan mielessämmel
Minkälaisina kohtaamme jäl-
leen kahden vuoden poissaolon
jälkeen nuo lapsuuden kultaiset
leikkitantereet . . .?

KOHTI RAJASEUTUA
Koitti vihdoin päivä, jolloin
matkamme alkoi lähimmältä
rautatieasemalta, joka oli Jo
kioinen, kohti itää.

Saavuttuamme Virasojalle ja
saatuamme viralliset leimat
matkustuspapereihimme jatkui
matka kohti Viipuria. Sinne tul-
tuamme kohtasimme jo muita-
kin rautulaisia - ihan kotikylän
asukkaitakin paluumatkalla ko
tiin! Kyllä siinä yhdessä juttu

luisti! Jännitys yhä kasvoi kun
astelimme junaan, jonka kyljes-
sä luki "Valkjärvelle". Sinne
saakka pääsi silloin rautateitse.

Ti-rnnelma vaunussa oli rei-
pas. Sotilaat, jotka sinnepäin
menivät, olivat palaamassa lo
malta jälleen rintamalle. Ei kui-
tenkaan heitä huoli painanut.
vaan meitä kotiinpalaavia roh-
kaisten ja mukavia kaskuten
matka joutui.

Valkjärvellä menimme soti-
laiden lomautuskeskukseen tie-
dustelemaan, miten pääsisimme

Rautuun. Kohta sieltä lähtikin
autoja.

Siinä erosimme Annin kans-
sa, sillä hänen kotinsa oli Rau-
dun pitäjässä toisella suunnalla
kuin minun. Minun lapsuuskoti-
ni oli Kärsälän kylässä, joka si-
jaitsi aivan entisen rajan vieres-

sä rajoittuen Lempaalan pitäjän

Kirjasalon §lään toisella puo
lella.

Sanoimme pikaisiin näkemiin
ja lupasimme kohta tulla vierai-
sille toistemme luo.

Nyt kohta näkisimme koti-
seudun!

Maisemat vilahtelivat ohitse
kiitävän auton ikkuna-aukosta.
Kuinka autiota sodan runtele-
maa jälkeä näkyikään kaikkial-
la: mustina töröttäviä savupiip
puja siellä missä ennen oli läm-
min kotiliesi hehkunut . . .

KOTtNt ON JÄLJELLÄ!
Tirlimme Maanselälle ja pian
Kärsälän tienhaaraan, jossa

noustiin autosta. Kohteliaasti
sotapojat auttoivat ja molem-
min puolin toivoteltiin onnellista
matkaa.

Puolijuokua menimme lop

ilaanrlältå aukcavat eleen Raudun raiareudun meiremlt Raudun Korloon §lämairema onnon lotaa

"Siel' se hot' uottehuo"
ELETTIIN jatkosodan päiviä
keväällä 1942.

Kotirintamalla etenkin siirto
väen keskuudessa elettiin odo
tuken ja jännityksen hetkiä.
Asuinpaikkamme oli silloin Sa
meron pitäjän Pitkäjärven ky-
lässä sijaitseva Kaurakedon kar-
tano, jonka olivat ostaneet 2l
rautulaista isäntää. Sitä viljel-
tiin tuolloin yhteisesti "kolhoo-
sissa".

Suomen armeija oli vallannut
takaisin menetetyn Karjalan ja
edennyt hiukan vanhan rajan
toiselle puolelle Kannakellakin.

Alkoi liikkua huhuja, että
Rautuunkin pääsee takaisin.
Todellakin! Asianomaiset luvat
ja rokotustodistuket hankit-
tuaan sinne pääsikin lähtemään.

Oli kaunis kesäkuun alku
vuonna 1942, kun päätimme hy-
vän ystäväni ja tyttötoverini,4n-
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putaipaleen kohti koti§lää.
Etulinjoilta kuuluva lakkaa-

maton tykkien jylinä oudoksutti
ja arveluttikin. Askeleet siviitti
kuitenkin ikivä kotiin ja jänni-
tys - mitä siellä on jäljellä enti-
sestä. ..?

Jo tulimme "Teponpellon"
laitaan ja "Autiosunnissa" tulla
saapasteli vastaan Titokon Si-
mosetä.

- No terve, terve! Siel' se kot'
uotteluo teitakii.

Voi miten tuttua kieltä se oli-
kaan! fuemukasta h1vän mielen
maireutta uhosi koko naapurin
isännän olemus.

Ei siinä malttanut kauan ju-
tella: seuraavan mutkan takaa
jo koti nä§isi. Oli mitä ihanin
kesäpäiväkin. Tirntui kuin olisi
luontokin antanut parastaan si-
nä hetkenä.

Silmien eteen avautui maail-
man kaunein nä§: lapsuuskoti
mäen kunnaalla - punakeltaise-
na, valkoisin ikkunapuin.

Ihan piti seisahtua hetkeksi.
Sydämestä kohosi harras kiitos
kohti korkeutta.

KOKO KYLÄ
OLI SÄILYNYT
Mieli tiiynnä juhlaa astuin piha-
polulle, jonka nurmi oli kuin
vihreää samettia jalan alla. Hei-
nä kasvoi korkealla seinustalla
ja hoitamatonta oli kaikkialla.

Ti.rolla vastapäisellä mäellä
nä§ivät lhalaisen ja Kaatrasen
talot. Toisaalla Honkaset ja
kaukaa Kopolassa pilkoitti lflär-
kösen talo punaisena. Tirokon
talo oli tuossa västapäätä pellon
laidassa.

Kylämme sijaitsi rajan syrjäs-
sä metsien keskellä, joten talot
siellä olivat säilyneet kuin ih-
meen kautta polttamatta. Koti-
§lästäni oli linnunteitse etulin-
jaan matkaa vain §mmenisen
kilometriä.

Kotiovea avatessa tulvahti
vastaan epämiellyttävä outo ha-
ju. Saippua, vesi ja raitis ilma
tekivät kuitenkin pian selvää
"alivuokalaisten" viimeisistä-
kin muistoista.

Koti alkoi taas tuntua kodilta.
tr
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-
§ä tavaraa!

Hinta 23 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).
LEIKKM TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA, POSTITA HETI.

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 23 mk/kpl (* postitus- ja käsittelykulut).

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Posfinumero Postrtolmrparkka

Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 12. 1986 saakka.
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Työvoimapulan
helpottamiseksi
sijoitettiin
sotavankeja
Suomessa
maataloustöihin.
Etu oli

Eletliin hwässä

lhnirlon k .!(on. Lotrt
lEst!itrvrt

rotavankia

Poiat ovst aina
olleet innootuncit!

e*irta. fä..ä on
rankarilla "mbkkt

mbrlä myölon",
venä!äinon lyhyf
k rubiini ilmrn

lukkoa

molemminpuolinen:
vangit saivat
vapaammat
olosuhteet ja
kunnon ruokaa,
isännät kaivattua
työapua.
Luotettiin toisiinsa
ja elettiin hyvässä
yhteis-
ymmärryksessä.

ELETilIN wotta 1943 kevät-
tä Muolaassa Ala-Hotokan §-
lässä. Olin silloin I l-wotias.

Noin kilometrin päässä ko
toani oli sotavankileiri, josta
miehiä annettiin töihin maalais
taloihin. Kai siitii työvoimasta
tiiytyi jotain maksaakin, mutta
uskon sen olleen halpaa ottaen
huomioon, ettii heidät pidettiin
talon ruuissa.

Eräänä aamuna meillekin sit-
ten tuli Ukrainan poika Paavo
Balamw.

Paavo piti viedä metsäniitylle
lannan levitykseen. Isälläni oli
jotain tärkeätii menoa ja niinpä
vangin työmaalle vienti jäi mi-
nulle.

YKSITYINEN
ASEVARASTO
Minulla oli aseena mesiistii löy-
detty sotilaskivääri. Patruunoita
löytyi sodan jäljilui yllin §llin.

Isäni ei varmastikaan tarkoit-
tanut, että olisin ottanut sen ki-
väärin mukaan, mutta minusta
se oli ihan luonnollista - kun
kerran oli sotavangista §se.

Niinpä isän jo liihdettyä
jäimme Paavon kanssa kahden.
Otin kiväiärin nurkasta, täytin
makasiinin panoksilla ja löin
paukun piippuun. Heilautin
kiitfiini merkiksi, että nyt men-
nään.

Niitylle oli kahden kilometrin
metsätaival, jota me kuljimme
vangin kanssa kahden.

Näin jälkeenpäin ajatellen se

oli varmasti Paavon mielestii
hupaisa nii§: kiväri oli yhtii
pitkii kuin vartijakin.

Ja kaiken lisäksi kiivelin ai-
van vangin vieressä, joten Paavo
olisi voinut ottaa minulta aseen
pois koska vain.

Mutta eihän vangilla ollut
mitiiiin halua karata, koska olot-
han olivat hyvät. Ruokaa oli ja
töitiikin saivat teh&i mielensä
mukaan. Aina se vankileirin
voitti.

Näin marssien me saavuim-
me yksinäiselle Puksan niitylle.

Heti perille päiistyä näytin
Paavolle, mitii oli tarkoitus teh-
dii. Siellä oli talikko valmiina ja
levitin sillä lantaa - noin niin
kuin näytteelai. Faavo katseli



OUU§§O EERO SEPPÄNEN

Kannakrn mot.btå oli koottu kivåålo|å muttr oli niitå rinne iåönylkln
pikkupoakbn tafniriin

maatöhin g{iårrcei vangit tekivä pcrhaanra ruttalkloon iråntåvålrråån
SA-kuva

Laukauksen pamahdettua juok-
sin katsomaan ja reikiihän siitii
lakista löytyi. Sen jälkeen Paa-

vo löi uuden panoksen piippuun
ja tarjosi kivääriä minulle.

Siinä minulle tulikin vaikeat
paikat. En nimittiiin ollut vielä
koskaan ampunut kiväärillä
Uiyttä panosta.

PUNA.ARMEIJAN
KOULUTUKSELLA
Olin paljonkin ampunut kivää-
rillä, mutta me otimme aina
ruutia pois panoksesta, ettei se

lyönyt niin kovaa takaisin. Van-
ki tietysti huomasi epävarmuu-
teni, koska jäin vain katsomaan
tarjottua kiviiäriä.

Paavo näytti, että mene ma-
kuulle. Ajattelin, että onhan se

nyt pakko ampua kun kerran
vartijaksi olin ruvennut. Niin
menin ojan penkalle makuulle
ja Paavo asetti kiväärin poskelle
sekii näytti, miten sen perä tiiy-
tyy olla kunnolla olkapäätä vas-
ten.

Tähtiisin ensin lakkia, mutta
löin sitten silmät kiinni ja vedin
liipasimesta.

Kamala jyrähdys, töytiiys ol-
kapäähän ja kaikki oli ohi.

Olin mielisäni, kun olin sit-
tenkin uskaltanut ampua. Jä-
timme kiväärin siihen ja juok-
simme katsomaan lakkia.

No, lakistahan löytyi vain yk-
si, se Paavon ampuma reikä.
Paavo työnsi sornensa reikään
ja pyöritti lakkia samalla nau-
raen ja taputtaen minua, sekä

hoki koko ajan: "Hara§oo, hara-
§oo!"

MAAOTTELU.
AMMUNTAA
Siihen päättyi senkertainen am-
puminen. Siellä niityllä oli van-
ha heinäkeon pohja ja työnsin
kiväärin sen alle piilmn.

Mutta niin siinä kävi, että ai-
na kun olimme siella niitylH
töissä, pidimme Faavon kansya
pienet kansainväliset ampuma-
kilpailut. Ja §llä se minullakin
alkoi vähitellen osua maaliin.

Eikii isäI(iän siiUi välittiinyt,
vaikka me siellä paukuteltiin.
Sanoipahan vain, että taasko ne
pojat siellä kilpaili, kun pauke
kuului.

Tietenkiiän sellainen ei olisi
ollut s.rllittua. Antaa nyt sota-
vangille ladattu kiväri! Mutta
ei sekään ollut sallittua, ettii I l-
wotiaalla pojannaskalilla oli
oma kivääri. Mutta sota-aika on
niin erilaista kaikin puolin, var-
sinkin juuri takaisin vallatussa
Karjalassa.

Niin me siellä touhusimme
Paavon kanssa kunnes alkoi
Kannaksen suurhyökkiiys. Sil-
loin oli mei&in pakko hyviistel-
lä. Paavo lähti tippa silmiissä -
tiesminne...

Meille muillekin tuli kiire
lähtö maataistelukoneiden mää-
rätessä tahdin. Kyllä sit?i juos-
tiin toinenkin kerta metsään ko
neiden ilmestyessä piiälle!

Se onkin sitten jo toinen jut-
tu. Dpuuhiani ja nyökkiisi hyväksy-

västi sanoen lopuksi: "Hara-
§@".

VANKI OTTAA
JOHDON
Senjälkeen vanki käveli luokse-
ni - ja otti minulta kiväärin
pois!

Ihan noin vain!
Olin jo aikaisemmin ollut so

tavankien kanssa tekemisissä,
kun näit?i työskenteli naapurin
pellolla, joten en nyt niin hir-

veästi säikiihtåinyt. Mutta §llä
siinä pieni pelko silti mieleeni
hiipi - ettii mitiihän se nyt mei-
naa tehdä. Tosiaankin - osat oli-
vat vaihtuneet.

Mutta eihän sillä Paavolla
mitiiän pahaa ollut mielessä.
Otti vain lakkinsa piiiistiiän ja
antoi sen minulle osoittaen lä-
hintii pajupensasta ojan varres-
sa. Arvasin mitä Paavo tarkoitti
ja vein lakin pajun oksaan roik-
kumaan. Vanki ampui seisaal-
taan ilman tukea lakkiin, joka
oli noin 3G40 metrin piiiissä.



Lomille pääsy ja
kotimatka
muodostuivat
joskus melkoiseksi
seikkailuksi.
Sotureilla oli
kuitenkin omat
konstinsa.
Ja Työmies-askilla
oli ihmeellinen
voima!

ELLU oli anonut ja saanut
maatalousloman. Saman tien
piti mennä naimisiin - kaupat
oli jo aikaa lyöty lukkoon.

Ellu touhuili askareitaan naa-
ma leveässä hymyssä. Jopa jos-

kus huomaamattaan hyriiili ali-
tajuntaan jäneitä laulun sanoja

- Kodin kynttilät ja muuta sel-
Iaista . . . Julkinen arvmtelu lau-
lun lahjoista oli tosin saatu jo
kansakoulun piiiistötodistukses-
sa numerolla kuusi.

Litterat ja lomapaperit esi-
kunnasta oli haettu. Våirtsilän
asemalta oli tavoitteena 1iänis-
linnan pikajuna. Asemasodasta
johtuen saattoi tässä Aänislin-
nan höyryhevosessa olla loma-
laisia tavallista enemmän, var-
sinkin kevät§lvöihin matkusta-
via pelto-eemelin alkuja.

Kun juna saapui Värtsilän
asemalle oli se niin täynnä, että
sisälle ei päässyt yhteenkiiän
vaunuun. Kaikki vaunujen välit-
kin olivat niin tiiynnä, ettei ollut
yhtiikiiän jalanastumaa vapaa-
na!

Mutta kun pahvit oli taskus-
sa, niin ei mahdotonkaan ollut
tulematta mahdolliselsi: Ellu
nousi vaunun puskurin päälle,
jossa seisoi Pieksiimäelle saak-
ka! Siellä väki väheni, niin että
lähdettiiessä Haapamäkeä kohti
pii?isi jo vaunuun sisälle ja rei-
lusti istumaan.

KAUPPA KÄY
Reppu Ellun selässä näytti hal-
keavan. Tupakkaa oli Ellu säiis-
tiinyt paljon ja sitä repussa suu-
rimmaksi osaksi olikin.

Tupakalla oli siihen aikaan
taivaallinen voima. Melkein sil-
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lä olisi pysäyttiinyt vaikka teh-
taan - tai pannut kiiymiiän, mi-
ten päin vain.

Kaupungeissa ja suuremmilla
risteysasemilla oli varauduttu
toisella menekkitavaralla. Aina-
kin lomalle tuleville sotilaille te-
ki kauppansa tikluviina. Tupa-
kalla viinaa ja viinalla tupak-
kaa, näinhiin se oli. Jyviis§liis-
sä Ellukin vaihtoi työmiesaskilla
tikkuviinapullon.

Saawttiin Haapamäelle, jos.

sa Aiytyl vaihtaa junaa. Aiinis-
linnan pikajunakin pökkäsi

Haapamäkeen - käännettiin ve-
turi ja takaisin Aiinislinnaan.
Lastina oli nyt suurirnmaksi
maksi lomalta palaavia sotilaita.
Tirnnelma vain ei ollut aivan sa-

ma kuin lomalle menevillä.
Haitarin soitto kuului lcyllä

niin menevistä kuin tulevistakin
vaunuista. Se nosti tunnelmaa
erilaisista ajatuksista huolimat-
ta. Oli opittu elåimiiiin piiivä
kerrallaan.

Haapamäki oli keskuspaikka,
jossa keskeisin piste oli rautatie
ravintola. Syötiin lanttulaatik-

koa ja silakkalooraa. Murrekin,
jota tiiällä yleensä alettiin kuul-
la ja puhua, antoi kotoisen tun-
nelman.

Joku saksalainenkin limaski-
kengissiiän kopotteli asemalai-
turilla, He näyttivät suomalai-
siin verrattuna sotilailta, jotka
olivat paraateja varten. Kyllä
suomalainen sotilas näytti piiäl-
täpäinkin siltä etta tmihommis-
sa oli oltu. Täisaunat oli tosin
kiiyty ennen lomille liihtiid, jo
ten §llä sentään siisteyskin
mielessä oli.

l
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K(,IUUNA
Sitten kovaiiäninen huusi:

- Pikajuna llihtec raiteelta
kaksi Seinäjoelle. Matkustajat
vaunuihin!

Ilmoitus synnytti liikettii, ih-
misct sulloutuivat vaunuihin.
Kannatselta päin lomalle tule-
vat sotilaat olivat jo ottaneet
gaiklansa Uissii junassa Ei tii-
mä kuits{*aan niin tiiynnä ollut
kuin se Aiinislinnan pikajuna.

Ellukin painui sisiille. Haitari
soi. Sotilaita oli nukkuvia ja
nuokkuvia. Ja mitii ihmettii:
oman pitäjän poika, naapuri§-
liisä, Erk*i!

Erk*i oli aina iloinen ja rea-
listinen kaveri. Hiinen mottonsa
kuului:

- Niin kauan tiiiillii maali-
massa ollahan kun piretiihän!

Pai§kattiin kiittii ja §dettiin
jmtakin nurkasta oikein istuma-
paikka.

Ellun tikkuviinapullo ilmestyi
esiin.

- Ota kolome ryyppyä! ke-
hotteli Ellu. - Kerkiiimmä pa-
nemhan maan asiat kunthon en-
nen Seinäjokia. . .

Juttu kiivi. Erkin raikas nau-
ru väritti keskustelua ja pullo
tyhjeni juuri sopivassa tåhdissa.

Konnari kulki ohi ja kiivi il-
mi, että juna ei pysiihdykiiiin
Härmäs§ä. Pttiiisi jäädii seinä-
joelle ja odottaa pitkiiåin ioista
junaa.

Seiniijoclla Ellu ryhtyi orga-
nisoimaan. H?in meni äskeisen
konnarin puheille:

- Mitenkiis se on - voiskos
tiiä pikajuna pikkusen hiljentiiii
Härmän aseman kohdalla? Voi-
teiq tiiän kaverin kanssa hypätii
pois. Kun olisi kiire kotiin - ol-
laan tulmsa rintamalaivuees.

Konnari ei heti vastannut mi-
tään, mutta mutisi sitten hiljaa:

- Ei se ole mahdollista . . .

Vielä oli kuitenkin toinen
konsti jäjellä.

Ellu meni veturiin, tervehti
kohteliaasti kuljettajaa ja liim-
mituijää ja esitti asiansa lisäten
tarjorsta:

- Työrniesaskin annan kum-
mallekin, joe suostutte.

* Kyllii se käy, sanoi kuljetta-
ja. - Ja yksikin työmiesaski riit-
tah.

,,JS[T SÄ TEIT
iIUNAUKSENT'
Kiivettiin takaisin junaan. Olo
tuntui varman ptiälle mukavalta

- asiat olivat järjestyksessä.

Oli sivuutettu Nurmo. La-
pualla juna pysiihtyi ja myiiskin
Kauhavalla.

Kun Kauhavalta Iihdettiin
Härmää kohti, Ellu ja Erk*i
siirtyivät varmuudetsi vaunun
eteiseen.

Tutut pellot sekä metsät al-
koivat vilahdella ohi. Ilmassa
leijui jännityksen tuntua. Tutul-
la kohtaa juna vihelsi - Hiirmän
asemaa lähestyttiin.

Erkin oli miiärä hypätä ensin

- ennen aseman kiiymälää, josta
alkoi katukivetys.

Kovaa tuntui juna vielä m+
nevän. Nyt vähän hiljentää . . .

Erkki hypätä piimäytti
påiällensä hietaan! Ellu hyppäsi
periiän seisoville jaloilleen.

Erkki nousi yliis, sylki hietaa
suustaan ja huusi pikajunan ve-

turia kohti kiitUiiin heiluttaen:

- Selevä -ja kiitoksia!
Mutta sitten tapahtui ihmei

tii: pikajuna pysähtyi! Konnari
hypf;isi junasta laiturille Här-
män aseman junanlähettiijän
viereen. Molemmat kiiäntyivät
katsomaan Erkkiii.

- Nyt sä teit munauksen! to
tesi Ellu.

Kaverukset läkivät puikki-
maan pois asemalta. Lämmittii-
jä hyppisi ulos veturista laituril-
le pitkiin rasvapillin kanssa.

- Mitiis nyt? kuului Härmåin
asemapiiällikkö kysyviin. Hänel-
lä oli kiidesään vain vihreä ohi-
tuslippu.

- Pitäii hoitaa oieni ras-

Lämmittiijän ääni oli vakuut-
tavan rauhallinen.

Veturimiehet eivät olleet us-
kaltaneet ottaa riskiä hyppivistii
miehistä, vaan piiättivät koko
naan pysä)ttiiä junan - kun tuli
luvattua. Asia jäi vain matkus-
tajille ilmoittamatta.

Kotiin oli kuitenkin piiiisty
ehjin luin. Ellu ja Erk{d paineli-
vat jo sadan metrin piiiissä ase
malta.

Fohdittiin sontatunkioiden
hajottamiseen liittyviä kysy-
mykiä. u

PAUUETTIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1 . Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalveluu mme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh (90) 120 670

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 162 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalveluslamme.
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PAI.VETTIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- 198 

-
n Olen iatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

1 98 

- 

alkaen:
Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Poslinumero Postitoimipaikka

Irr



"Kanrimatkurlajan" homma noulovan
pommikoneen pyrrröllä oli varmaan
leikitön kokemue

\
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Ilmassa tekniikan
lopullinen
pettäminen
merkitsee yleensä
äkkikuolemaa.
Joskus tapahtuu
ihmeitä: Ientäjä
pelastuu varmalta
näyttävästä
kuolemasta
poikkeuksellisen
hyvän onnen tai
tavallista
suuremman

TOISESSA MAAILMANSG
DASSA joutui monikin lentiijä
hyppäämään laskuvarjolla. Ja
sattui jopa niinkin, että kun las-
kuvarjo ei auennut tai repeytyi,
lentäjä tuli maahan "suutarina'.

Ja jäi henkiin!
Meidän rintamillamme ehkä

ainutlaatuisin oli Tiedustelulai-
vue 14:ssä Rukajärven suunnal-
la sattunut tapaus.

Laivueen Morane-hävitt?ijät
joutuivat ilmataisteluun venä-
läisten Kittyhawkien ja Aira-
cobrien kanssa. Tiissä kahakas-
sa MS654:llä lentiinyt luut-
nantti Elias Jcirvircva sai konee-
seensa ilmeisesti Airacobran 37
mm ammuksen osuman, kone
syttyi palamaan ja ohjaaja hyp
piisi. Veto laskuvarjon laukaisu-
kahvasta - ja sen sijaan, ettii pe-

lastava varjo olisi hulmahtanut
auki, varjosta oli jäljellä vain
riekaleita. Vihollisen ammus oli
repinyt laskuvarjon hajalle.

Syöksy kohti maata ja elä-
män viimeiset sekunnit olivat
silmien edessä.

Sillä hetkellä kun nuoren soti-
laan elämän tuli päättyä, puut-
tui Korkein Ambomaalla ensi
valon nähneen luutnantin kohta-
loon. Holtittomina liehuvat las-
kuvarjon köydet takertuivat iki-

Paavo Eliar Kahla, ritari n:o 54, oli
pololon loturi

kuusen latvaan - raju kiskaisu
ja ihme oli tapahtunut: lentiijä
roikkui kuusen oksien seassa!

Jalat olivat käyneet maassa,

mutta taipunut puun latva oli
riuhtaissut miehen takaisin mo
nen metrin korkeudelle. Puusta
maan kamaralle keinottelemi-
nen olikin lentäjän mielestä lop
pujen lopuki karmean koke-
mulsen pelottavin vaihe.

Luutnantti Järvineva kokosi
laskuvarjon rippeet kainaloonsa
ja suunnisti läheiselle huoltotiel-
le. Kohta sattui tulemaan kuor-
ma-auto, jonka kyydissä matka

sujui nopeasti Tiiksjärven ken-
tiille.

Kentällä oli nähty Järvinevan
koneen putoaminen. Oli myft
todettu ohjaajan pudonneen

avautumattomalla laskuvarjol-
la. Kentiiltä ja läheiseltii ilma-
valvonta-asemalta oli otettu
suunta sekä koneen ettii ohjaa-
jan putoamispaikalle jäänniisten

päättäväisyyden ja
taidon ansiosta.
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poishakemista varten. Sitii suu-
rempi oli yllätys, kun Järvineva
ilmestyi elävänä laiweeseen.
Lentiijätoverit luulivat näkevän-
sä aaveen.

SAKSALAINEN
"sIvELLÄLENTÄJÄ"
Kun muuan Saksan Luftwaffen

syöksypommittaja yritti startata
itärintaman lentokentältä, sen
pyörät painuivat liejuunja kone
uhkasi kaatua nokilleen. Silloin
mekaanikot keksivät kiivetii ko
neen korkeusperä§imen päälle
painaakseen pyrstöä päin kent-
tää. Näin kone pääsi irti liejusta
ja ohjaaja antoi mekaanikoille
merkin hypätä pois kyydistä.

Syystä tai toisesta toinen me-
kaanikl,ro jäi §yköttiimåiän kor-
keusperäsimelle. Voimakkaan
ja raskastekoisen syöksypom-
mittajan lentoominaisuuksiin li-
säpaino kai vaikutti niin vähän,
että ohjaaja vasta 500 m kor-
keudesa havaitsi "salamatkus-
tajan" ja laski nopeasti alas pe-

lastaen läten mekaanikon hen-

Näin puri Airrcobran 37-mallanen
tykki ilorano MS{SGn
pyrrtiipuolta'10{4. Kaptocni Roano
TUrkki, myöhemmin itmavoimien
komenlaia, rlvid ehiånä ia toi
konoen kontålle

gen. Täpausta väitetään ainut-
kertaiseksi ilmailun historiassa.

SUOMALAINEN
MAATLMANENNÄTYS
Luutnantti, sittemmin reservin
kapteeni Paavo Kahla oli ainoa
tiedustelulaivueen tiihyståijä, jol-
le myönnettiin Mannerheim-ris-
ti.

Elokuussa 1942 hän lähti
FK-koneella tiedustelulennolle
Äanislarven taakse. Koneen oh-
jaajana oli vänrikki Penui Maw
nermaa.

Tiedustelukohteessa havait-
tiin ryhmittynyttii jalkaväkeä,
joka tulitti konetta. Kahla kiiski
ohjaajaa väistämään, mutta
kiis§ tuli liian myöhään. Kuo
lettava luoti oli osunut ohjaa-
jaan ja hänen päänsä oli retkah-
tanut olkapäätä vasten.

Onko tiimä kaiken loppu?
Mutta kohta Kahla totesi ko

neen jatkavan loivaa nousua al-
kuperäisessä kulmassa. Kaatu-
neen oikea kiisi puristi ohjaus-
sauvaa, vasen l«lisi piteli kaasu-
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vipua ja jalat olivat sivuperäsi-
men polkimilla.

Korkeutta ei ollut riittiiviisti
hyppäämistii varten, vaikka
Kahla oli jo vaistomaisesti kiin-
nittänyt tähystiijävarjon eteen-
sä. Pitikö jäädä odottamaan
kaatuneen aseveljen "ohjaa-
man" kone€n ottavan lisäkor-
keutta niin paljon, että hyppää-
minen olisi mahdollista.

Mutta mihin?
Suunta oli itään. Ajatus ei

tuntunut houkuttelevalta. Van-
ha kunnon Fokker menetettäi-
siin eikii kaatunut aseveli pääsisi

kotiseudun multiin. Oli siis yri-
tettävä päästä kiisiksi ohjaimiin
ja lennettävä kone takaisin Hir-
vaksen kentiille. Tävalla tai toi-
sella on keinoteltava itsensä

etuohjaamoon. Mutta vaikeata
se tulee olemaan laskuvarjo ja
lentovarusteet päällä.

Kahla yritti tavoittaa etuoh-
jaamossa olevaa kuomun pakke

Iälleinon oli
Fokker C X.
Xiipoily.en
kuomun påällä
koneen
kieppuo!.a
holtittom.rti
ilmaru mahtoi
otla totirta
puuhael

laukaisimen kahvaa vetääkseen
siitä ja saadakeen kuomun irti.
Käsivani ei kuitenkaan yltänyt.
Seuraavaksi hän yritti työntää

* kuomua pois paikoiltaan, mutta
rakenne ei antanut periksi. Vii-
meinen mahdollisuus oli keino
tella varusteet päällä etuohjaa-
moon kuomun yli rungon ulke
puolella. Mutta ei näyttänyt löy-
tyvän kohoutumaa mistä saisi
edes §nsin kiinni.

Kahla aloitti hiwttautumi
sensa kuomun ulkopuolella koh-
ti etuohjaamoa. Käytettävissä
oli oikeastaan vain oikea käsi,
sillä vasemmalla piti vetää las-

kuvarjoa, joka keiklrui kuomun
vasemmalla puolella.

Jossain vaiheessa laskuvarjo
tarttui kuomun kiskoon ja osa

varjosta purkautui. Samassa il-
mavirta vei mennessään lento
päähineen ja lasit.

Nyt oli luovuttava laskuvar-
josta ja uskottava, että etuohjaa-
moon pääsy onnistuu, kun jo toi-
nen jalka on ohjaamon sisäpuo
lella. Kaikeksi onneksi vänrikki
Mannermaalla oli kuomu ollut
osittain auki, joten sisäänpääsy-
mahdollisuus helpottui.

Kahla sai vyöltään käteensä
puukon ja katkoi sillä laskuvar-
jon nyörit. Viholliset saivat pi-
tää aukihulmahtaneen varjon.
Viimeinen luja ponnistus ja
Kahla pystyi sujuttautumaan
kaatuneen aseveljensä syliin.

Oli irrotettava Mannermaan
oikea käsi ohjaussauvasta ja va-
sen k'äsi kaasuvivulta sekä jalat
pois sivuperåisimen polkimilta.
Sitten ohjaus omaan hallintaan
ja suunta kotikentälle. Ohjaa-
mossa oli tietysti ahdasta ja siitä
johtuen kone meni laskun lop
puvaiheessa nokilleen.

Mekaanikot juoksivat koneen

luokse. Luutnantti Kahla kohot-
tautui rauhallisesti ohjaamosta,
nyökkäsi eikä selittänyt mitään.
Aivan kuin tavallisesti tieduste-
lulennolta palattuaan.

Moista suoritusta ei kukaan
muu maailmassa ole pystynyt
tekemään.

KISSANHENKINEN
LENTOEMÄNTÄ
Sodassa luonnollisesti sattui ki-
periä ja ihmeellisiä tapaukia
enemmän kuin normaalissa rau-
hanaikaisessa lentotoiminnassa.
Mutta Jugoslavian vuorokoneen
räjähdyksestä hengissä selvin-
neen lentoemännän tarina vetä-
nee vertoja sodanaikaisille.

Kymmenkunta vuotta sitten
räjähti 10.000 metrissä lentävä
matkustajia täynnä oleva kone
Balkanin woriston yläpuolella
ja syökyi alas. Kaikki muut tu-
houtuivat paitsi yksi lento
emänlä.

Kun kone katkesi, lenläemän-
tä sattui olemaan peräosassa, jo
ka hieman liiteli. Osuessaan vi-
nosti lumipeitteiseen kallioon se

sai siit2i kimmokkeen viskau-
tuakeen jälleen toiseen kal-
lioon. Ties kuinka monta pomp
poa matkustajakoneen peräosa

lentoemäntineen teki. Etsintä-
partio löysi vihdoin lentoemän-
nän, jolla oli tosin kolhuja kai-
kenlaisia, mutta woden kulut-
tua hän jatkoi työtään liikenne-
koneessa.

Lääkärit ovat toisenkin ker-
ran pohtineet, kuinka henki säi-
lyi tässä §mmenen kilometrin
pituisessa putouksessa ja yli 50

C asteen §lmyydessä.
Totuus on joskus tarua ih-

meellisempi. tr

Ainut-
kertoisio
pelostumisio
tlmosso
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Kiriallisuutta

LENTAJISTA
Joppe Karhunm: Torjunta-
voitto Kannaksella lg44,,
Thmmi, Helsinki 1985, 350
sivua, valokuvia.
Vuoden 1985 jouluksi aina
ahkera Joppe Karhunen oli
koonnut erilaisista lähteistä,
mm. sodanaikaisen esimie-
hensä haastatteluista ja jul-
kaisemattomista muistiinpa-
noista sekä yli neljän vuosi-

§mmenen kultaamista
omista muisteloistaan doku-
mentin, joka kertoo ilmavoi-
miemme osallisuudesta Kan-
naksen torjuntataisteluihin
1944.

Eversti Magnussonin luo-
man ilmavoimien johtamis-
järjestelmän erinomaisuutta
on Karhusen kirjoissa ylis-
te§ aikaisemminkin, mutta
tiissä teoksessa tämän johta-
misjärjestelmän tehokkuus
ja joustava soveltaminen tu-
levat esiin voimakkaasti, kun
§seinen järjestelmä joutui
koetukselle ja kesti sen kan-
sakuntamme kohtalon het-
killä kesällä 1944.

Kirjan arvoa lisiiävät me
net toimintaa valaisevat ti-
lastot ja liitteet sekii erityi-
sesti selostus jo ennen Rib
bentropsopimusta apuun
rientäneen saksalaisen L,en-
toosasto Kuhlmeyn mallis-
tumisesta vihollisen hyök-
käysryhmi§sten tuhoami-
seen. T?imä Junkers 87 -syök-
sypommittajista ja Fake
Wulf 190 -hävittäjäpommit-



tajista muodmtettu noin 80
l«onetta käsittitvä osasto toi-
mi Suomessa 23 päiviiä me-
nettäen mainittuna aikana
tuhoutuneina tiettävåisti 15
Ju 87-ja 18 FW 190 -konet-
ta. I*ntäjätappiot olivat
kaatuneina ll ja haavoittu-
neina 14 Ju 87 -lentäjää sckii
kaatuneina 8 ja haavoittu-
neina 10 FW 190 ohjaajaa.
Saksalaiset aseveljet auttoi-
vat meitä sodan siinä vai-
heessa todella uhrautuvai-
sesti.

Kirjassa on esitetty ar-
viointeja suomalaisten mah-
dollisuuksista hanllcia sodan
aikana saksalaista lentoka-
lusto4 erityisesti hävittäjiä.
Näistä asioista on §llä esi.
tetty perustellusti sangen
eriaviakin tie§a.

Mielenkiintoista luettavaa
varsinkin lentiijille. S. A.

WKltiENTN
HYÖKKÄÄ
Jorma hrtelainen: Mörön
taival, Jalkaväkirykrnentti
5l Suomen sodassa 1941-
1942, Rykmentin historta-
toimikunta, Joensuu 1981
251 sivua, valokuvia.
Jorma I(ortelainen, raja-
mies, everstiluutnantti ja
yleisesikuntaupeeeri, on his-
toriateoksessaan tukeutunut
enimmälti sotapäiväkirjoihin
sekä aseveljien henkilöl«oh-
taisiin muistiinpanoihin.
N?iin syntynyt kirja kiisitte-
lee sotatoimia piäasiallisesti
rykmentti-, pataljmna- ja
komppaniatasoilla jatkoeo
dan alusta aina uudelleenjär-
jestelyssä tapatrtuneeseen
rykmentin hajottamiseen
saakka kwättalvella 1942.
Mukana wat myöe kaikki
tårkeimmät sotatoimikäslq/t.
Fohjois-Savon ja Fohjois-
Karjalan reserviläisistli muo

dmtettu ryknrentti kuului
T.Divisioonaan ja hyökkäsi
Jiinisjärven-Laatokan kan-
nakselta Sortavalan suun-
taan sekä myöhemmin Pet-
rookoihin ja lopulsi Syväril-
le. Virallisen telcstin lisäksi
kirjaan sisältyy eräitä henki-
lökohtaisiamuistelmia. E

KAPINA
LAIVALLA
Siegfrid Lenz: Erään sodan
lopFr, Gunmerus, Jyväsky-
lä, Helsinki 1985, 101 si-
vua.
Eletiiiin sodan viimeisiä fiii-
viä toukokuussa 1945. Pie-
nen saksalaisen miinanrai-
vaajan päällikkö saa vaikean
tehuvä'n hakea turvaan vielä
taistelevan Kuurinmaan ar-
meijan haavoittuneita-

antautumisen
l«iittiseilä hetkella miinan-
raivaajan §mmenhenkinen
miehistö kieltaytyy tehtiiviis-
ui ja pidiittää piiällikkönsä.
Syntyy ongelma" jossa vas-
takkain wat ehdoton velvol-
lisuus ja toisaalta elärmää
säilyttämään pyrkivä jåirk+
vyys.- Vastuussa olevien on
tehävä vaikea ratkaisu.

Tämä pieni kirjanen ei
suotta kuulu Gummeruksen
"lukijain valiokirjastoon".

E. P.

RENTOA
KERRONTAA
Veli Virkkunen: Vuoksen
voittajat, WSOY, Juva
1985, 390 sivua.
Virkkunen kertoo välähdyk-

sin eräiden JR 7:n upseerien
tempauksista ja vaiheista
asemasodan aikana sekä ke'
sän 1944 torjuntataisteluis-
sa. Thrina rönsyilee niin ajan
kuin paikankin suhteen laa-
join kaartein pyrkiessään ra-
kentamaan pohjaa asian-
omaisten henkilöiden luon-
nekuville. Eräin pail«oin tyyli
on vaikeaselkoista - miten
lienee ymmärrettävä esimer-
kiksi seuraava katkelma:
'Laatikaisen IV Armeija-
kunta oli jätuinyt 10. divi-
sioonansa kenradlimajuri J.
Sihvon puolustettavaki. Ta-
män rantalohkon oikealla
puolella oli kenraalimajuri
A. E. Martolan 2. divisim-
na, jöka kattoi 17 kilometriä
Vammelsuu-Täipale tukilin-
jan puolustuksesta."

Oman porukan miehille
varmaankin kiintoisa muis-
telma, J.

RAMAKKA
Hlsf,oRltKKl
Arvo Friman, Alajoen sissit,
Sissipataljoona 2, Jyvåiskylä
1985, l5l sirua, valokuvia
ja karttapiirroksia.
Mikkelin varuskuntaan oli
talvisodan kenttäarmeijaa
perustettaessa jäänyt yli-
määräistii nuorta väkeä,
muun muassa JP 3:n ja JP
4:n aliupseerikoulujen oppi-
laita. Näistä nuorukaisista
muodostettiin vuoden 1939
joulukuun alkupuolella Sissi-
pataljoona 2. Joukko oli tar-
koitettu erikoistehtäviin, sen
kokoonpano oli tavallista ke-
vyempi eikä sillä esimerkiksi
ollut lainkaan kenttäkeitti-
miä - elettiin sissimuonalla.

Heti perustamisensa jäl-
keen pataljoona heitettiin
Tolvajärven suunnalle suo.
jaamaan Osasto Pajarin va-
senta sivustaa. Komppaniat
puolustivat tukikohtia ja

partioivat Aittojoen latvoilta
Vegaruksen maisemista aina
Kuolismaan tielle saakka.

Nuorukaiset joutuivat to-
den teolla koville rasittavissa
tehtävissään mittaamatto-
missa erämaissa tulipalopak-
kasissa, heikon ja joskus ai-
van sattumanvaraisen huol-
lon varassa. Vihollinen
muuttui yha aktiivisemmak-
si ja taitavammaksi, mutta
tilanne hallittiin.

Mukana ollut soturi ker-
too pataljoonan vaiheista
rentoon tyyliin jutustellen ja
välittäen myös tuon ajan hu-
huja ja tunnelmia. Kirjaa voi
tilata te§ältä, jonka osoite
on Kuusitie 2, 40500 Jyväs-
kylä. E.

MER§OTAA
ENGLANTILAI-
stmÄN
Alexander Fulberton: Muu-
rinmurtajat, Thmmi, Hel-
sinki 1985,361 sivua.
On ymmärrettävää, että
englantilaiset lukevat yhä
mielellään sodanaikaisten
sankareittensa pienoissukel-
luweneiden miehisttijen uro.
teoista. Tällä kerralla on
sankarina k?iäpiövene X-12
ja uhrina saksalaiset taistelu-
laivat Norjan Alta-vuonossa.
Jännitys on kirjassa hiottu
huippuunsa, mutta meikä-
läista lukijaa häiritsee §-
seisten "sotavehkeiden" ta-
vaton teknisyys, joka on
tuottanut myös käänäjälle
ilmeisen ylivoimaisia vai-
keuksia. E. P.
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Kuten pääkirjoituksessa
kerrotaan on vuoden 1986
vuosikerta lehtemme viimei-
nen. Vuoden aikana palau-
tamme lähettäjille pyytä-
mättä valokuvat ja muun
materiaalin, joka on aika-
naan pyydetty palautta-
maan. Jos halutaan jotakin
muuta - esimerkiksi käsikir-
joituksia - palautettavaksi,
pyydetään ilmoittamaan
asiasta toimitukselle. Muus-
sa tapauksessa materiaali
siirretään sota-arkistoon,
mistä sen tietenkin voi tarvi-
tessaan löytää.

o

Eino Pohjamon Tietön di-
visioona -kirjaa esiteltäessä
on tekstiin taas päässyt pu-
jahtamaan paha painovirhe:

§seinen koukkaus ei tieten-
kään tapahtunut kesällä
1942 vaan vuotta aikaisem-
min, heti jatkosodan alussa
kesällä 1941.

I\euvostoKarjala -lehti
kertoo, että Grigori Roma-
nov Sunkunniemeltä on saa-
nut ammutuksi kolme sutta.
Palkinnoksi hänelle on
myönnetty hirvenkaatolupa.

o

{s§-;

rT
I oivo l-esonen Ammänsaa-
resta on lähettänyt lehden
käytettäväksi hyviä valoku-
via. Toisessa nä§y Uhtuan
suunnan Munakukkula, jos-
ta käytiin kiivaita taisteluja
heinä- ja elokuussa 1941.
Kuten laulukin kertoo jäi
kukkula venäläisille: "Mut'
se Muna kun se meni niin se

Makkara jäi vain juu." Ku-
va on otettu Makkaralta
huhtikuussa 1944.

Toisessa kuvassa on tosi-
väsynyt partio levossa lähellä
Ala-Kuittijärven rantaa ke-
säkuussa 1943. Hyttysten
vuoksi miehillä on kiidet tas-
kussa ja lakit silmillä, koira
nukkuu tietenkin koiranunta
ja aamuaurinko nousee.

o

o
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Muistakaapas kaikki ha-
kea rintamapalvelun tam-
menlehvä! Rintamerkkiä saa
sotilaspiirin esikunnasta ja
sen noudon voi järjestää
vaikkapa porukan puitteissa
joukkovaltakirjalla. Ulko
mailla asuvat voivat tilata
merkin Pääesikunnan ko-
mento-osastolta, osoite Pos-
tilokero 919, 00101 Helsinki.
Sen saavat ilrnaiseksi kaikki,
joille on myönnetty rintama-

sotilas- tai rintamapalvelu-
tunnus. Merkkiä kannetaan
vasemmassa
teessä.

kauluskään-

a

Ti*o Ojajärvi, Ruutinkatu
I l, 94100 Kemi, haluaisi tie-
toja lentomestari Kalle Sa-
laksen vaiheista sekä hänen
perheestään. Kuka voi aut-
taa?

is

Kuu.lo Heikki Kolehmai-
nen, osoite 71960 Lukkarila,
puhelin 977-73 413, haluaisi
saada yhteyden luutnantti
Mikko Komulaan, joka toi-
mi Rukajärven suunnalla JR
52:n Kranaatinheitinkomp
panian päällikkönä. Kyse on
haavoittumisen todistamises-
ta.



Töpinän tervelset O Ttipinän tervelset O Töplnän terveiset O

Rukajarven suunnan mie-
het kokoontuvat jälleen ke-
säkuun puolivälissä. Eräät
aseveljet ovat §selleet divi-
sioonan tunnetun merkin
historiaa. Näin kertovat siitä
Erkki Setälä ja Pentti Pert-
tuli.

Merkki syntyi kilpailun
perusteella talvella 1942.
Lautakunta arvosti ensim-
mäisen palkinnon arvoisiksi
kaksi ehdotusta, joista toisen

- karhun§nnet - teki ali-
kersantti Martti Sonkamo
KTR l8:sta ja toisen - RRR
- kersantti Bo Bjurström.

Näiden perusteella l4.Divi-
sioonan valistusupseeri Mat-
ti Viherjuuri yhdisti molem-
mat ideat ja suunnitteli lo
pullisen merkin. Siinä R-kir-
jain kertoo divisioonan mat-
kasta Raja-Repola-Ruka-
järvi sekä komentajasta ken-
raali Raappanasta. Miekka
coittaa hyökkäyssuuntaa
iään. Karhun§nnet repivät
kahlerengasta heimosotien
aikaisen Karjalan vaakunan
aiheen mukaisesti.

Veli Arrela, vanha ystä-
vämme Torniosta, kanslia-
neuvos ja reservin kapteeni,
on lähetänyt lehdellemme
harvinaisen valokuvan: siinä
Neuvostoliiton lippu siuna-
taan Tiondheimin kirkon
pääalttarilla 30.6.1945. Pu-
na-armeijahan eteni tuolloin
Pohjois-Norjaan työntäen
saksalaisia edellään. Kirkko-
niemessä on t2istä kertomas-
sa komea muistomerkki.

Ovatpahan ajat muuttu-
neet tälläkin kulmalla maail-
maa!
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Jakavakirykmentti 5l:n
historiikki on valmistunut ni-
mellä Mörön taival. Se ker-
too rykmentin taisteluista
194142 lukuisin karttapiir-
roksin ja valokuvin sekä hen-
kilökohtaisin muistelmin.
Ti:osta voi tilata toimittajal-
ta Jorma Kortelaiselta, osoi-
te Merimiehenkatu I C ll,
80110 Joensuu. Hinta on
postiennakkona tilaten 70
markkaa ja postikulut.

AUun Oksanen Jyväs§läs-
tä, JR 48:n miehiä, on lähet-
tänyt toimitukselle nipun hy-
viä valokuvia Aleksandrov-
kan maisemista - kiitoksia!
Tässä Allan itse Valkeasaa-
ren asemalta Aleksandrov-
kan kirkolle vievällä kivitiel-
lä vuonna 1943.

UK71 bhontuu jäl-
leen, tiillä kertaa Porkkalan
varuskunnassa 24.5.86. Yh-
teiskuljetus lähtee mainittu-
na päivänä Helsingin Rauta-
tientorilta kello 10.00 ja pa-
laa illalla samaan paikkaan.
Omilla autoilla saapuvien on
oltava Porkkalassa kello
11.00. Låihempiä tietoja an-
taa Erkki BorE, PL 775,
00101 Helsinki 10. Borg ha-
luaisi myös tietoja kurssika-
vereitten osoitteista muun
muassa matrikkelia varten.
Edelleen pyydetiiän, ettii ti-
laisuuteen osallistujat toisi-
vat mukanaan tarpeettomik-
si jääneiä kirjoja lahjoitetta-
vaksi varuskuntakirjastolle.
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Kunrikou"--e esittaa uil-
lä kertaa tarkka-ampujatoi-
mintaa Rajajääkäripataljoo
na l:n asemissa lrmpaalas-
sa kevään 1943 kelirikkoai-
kana. Tirkikohdan päällikkö
luutnantti Sakari Särkisilta
on tullut lähetteineen tarkas-
tamaan vaarallista puuhaa -
linjojen väli oli pieni ja varo
vaisuus tarpeen.o
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VALTION VIRASTOSSA
- ()len välynyt teihin, lvanovt Kaikki muut kokliyät iteelleen
iotakan puuhra, yaan to kåytie aina m.nkum!!.. tehtävä

RUNSAUDEN
SORMI
- IlDn ldircn
kooketukr..ii keaadd
muuttuu

SUURTEN
MTTTO'EN
NOLLA-
TUTKIMUSTA
(Talon iulkirivulla on
kiriimct ll =
fietsllincn
tutkimurlaitoo)


