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uusi myyjä oli ttiissä, liikevaihto kasvoi silmissä.

Johtaja nosti miehen

KASKU KIERTÄÄ
PAHVITELTAN

PAKINAA
Thkana reservinä ja leYossa olevat pataljoo-

nat asuivat

asemaso-

dan vuosina usein pahviteltoissa, joissa oli
kaksinkertaiset makuulaverit. Vetoista
kopperoa lämmitettiin
kamiinalla. Lämpö jakautui yleensä epätasaisesti siten että ylhäällä oli kuuma ja alhaalla kylmä. Tiistä
syystä alapetin miehet

heräsivät herkästi lisäämään puita kamiinaan.

Korpraali

Vessari

heräsi jälleen lrerran

yläpetillä mainittuun
kolinaan ja lausahti:
Pankaahan pojat

rutkasti puita kamiinaan, ettei hiki pääse
kuirumaan!
Iivari Kuusela, Kankari

palkkaa.
Ja menestys sen kun
jatkui. Johtajan tarvitsi
vain sivusta ihmetellä

vain ja phdittiin
jö »»ia

synty-

WtsejA sentiiiin l@resimerkilsi

toiltiin
niiirr

I-enin, Stalin, Hru§t§ev

ja Breino nurla$ti-

vat jwullaAl*iö se pymässä jokapäiväisessä
ja
siihtyi
Hivi ilmi, ettö elämässämme - tähän

uutta aaltoa. Lopulta
hän tuli uteliaaksi ja vawimiehet olivot tehpäätti tiedustella uudelta myyjältä tämän taidon salaisuutta.
- Ei siinä oikeastaan

ole mitään

erikoista,
Pitää
vain ottaa huomioon
asiakas ja myydä kullekin tavaraa, joka sopii
juuri hänelle.
Johtaja harkitsi uuden miehen nimittämistä apulaisekseen, mutta
halusi vielä kerran asettaa hänet kokeelle: hän
vei myytäväksi päällystakin, joka oli näyteikkunassa haalistunut pi-

vastasi

mies.

Lenin liihti selvittömiiiin asiaa Hiin nousi
veturiin, piti tunnin l«stiivön kiihlccön puluen

ja juru liiltti

taas liikleelle.
Jonkin ajan latluttua
,t otlwteko lesleytyi
jiilleen Stolin liihti nyt

asialle, ampui

'vturimiehistön ja ,näbäsi
londuWöörin ajamaan
junaa. Iblkilteltiin taas
eteenfiiin
Sitten tuli jiilleen pysiihdy* Hru§t§at lähti
venriin ja piti miehille

ja

kaupaksi, saisi

colaa

paikan.

amqilckalainen elintasa Mulca jaloi taa*
\tsiihdys tuli tiaen-

mies

Tämä ilmoittikin jo
seuraavana päivänä, et-

tä takki oli myyty.

kin jiilleen

mautenkin

sewaartalla

lfuil*i lcdsoivat nyt ky»»Ni
asemalla

- Miten ihmeessä?!
MYYNTITAITOA
tireht<xiri.
Breinoiin
Paikkakunnan vaate- hämmästeli
Ei
siinä
oikeastaan
mmä wti wrlot vuttusliikkeessä meni huotapahtunut
mitään
sen
rutn
il*uruiden eteen,
nosti - asiakkaita oli väkummempaa. Opaskoi- otti rutluvan asennon ja
hän, tavara ei mennyt
kaupaksi.

Eräänä päivänä johtajan puheille tuli vaati-

mattoman näköinen
mies §symään

työSattumalta
sellainen oli vapaana ja
mies palkattiin kokeek-

paikkaa.
st.

Alkoi tapahtua ihmeitä: osastolla, jossa

ra vain vähän murisi.

tapaan:

neet lalon"

lalle - toinen puoli oli puluen lmntery ettö seuaivan eri värinen kuin raartalla a,wrulla olisi
toinen. Jos se menisi tdleo, l@viauio, cooauusi
apulaisjohtajan

Joutilaat huumorimiehet ovat keksaisseet
joukon muitakin "lakeja", joilla on valitettava
taipumus toteutua pienten ja joskus suurempienkin harmien täyttä-

sanoi:

Wellerin laki:
Mikään ei ole mahdotonta henkilölle, jonka
ei tarvitse sitä tehdä.
Finaglen laki:
Kun kerran jokin työ on

sotkettu,

korjaustoimenpiteet vain pahentavat asiaa.
Chisolmin laki:
Aina silloin kun asiat
näyttävät sujuvan paremmin, olet unohtanut
jotakin.
Gumpersonin laki:

TMennäköisyys

sille,
että jotakin tapahtuu on
käänteisessä suhteessa
sen haluttavuudelle.

Douglasin laki:

Epäjärjestyksellä on
taipumus lisääntyä kunnes se täyttää sille varatun tilan.
Zimmermanin laki:
Huolimatta siitä, laajeneeko

vai

pieneneekö

tehtävä,' hallinnolliset
kustannukset kasvavat
tasaisella vauhdilla.
Homo sapiensin laki:
Täpahtuipa mitä tahan-

Kwitellua.rune, atö larljemnu eteenpiiin!

sa, aina on joku, joka
tiesi että niin kävisi.

nistisen pnlwen LlsÄÄ "LAKEJA''
XXWI pnluekoleous Monet meistä tuntevat
poildesi edellisistö: il- niinsanotun Murphyn
taisin ei eniiii ollut lain: "Jos jokin asia voi

Mitäs arvelette? Ainakin ensimmäinen ja

KONSTIT ON
MONET

-

Neuwstoliiton lomma-

" banltdtej a", ei tanssittu

eikii ryypiitty. Istmiin

mennä pieleen, se yleensä menee pieleen."

pari viimeistä näyttäisivät melko lailla pätevän

päivän
s4...

sisapolitiikas-
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318 SAALI{A
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LE]{TOI(ONErcIIOHA

IHISTORIAN M\YTIT
Kaikkien kansojen ja
valtioiden historiaan sisältynee joukko olettamuksia ja puolitotuuksia, joille vallanpitäjät
ja huipulle pyrkijat yrittävät antaa "virallisen

historian" ehdottoman
totuuden leiman. Tällaiset "viralliset totuudet", itsestään selviksi

väitetyt ajatuskulut, joihin kaiken muun historiankirjoituksen tulisi
tukeutua, palvelevat tietenkin poliittisia päämääriä, usein henkilökohtaisella tasolla. Päätyönään historiaa tutkivat tiedemiehet niita
tietenkin kauhistuvat,
mutta ne ovat vaarallisia myös tavallisen kansalaisen kannalta, jonka
pitaisi §etä ottamaan
oppia menneistä tapahtumista. Viralliset myytit, uskomuksiin perusolettamukset,
kangistavat demokraattisen ajatusmaailman ja
aiheuttavat toistuvasti
virheellisiä johtopäätök-

tuvat

siä.

Huomattavin 1940luvun lopun myyteistä
oli väite, että itse asiassa Lenin loi Suomen itsenäisyyden 1917-18 ja

että käyty

vapaussota

setta toistellaan tietyillä

tahoilla yhä vieläkin,

I
hankintalaki, jouduttiin
sotaan kuitenkin likimain edellisen vuosisadan asein. Vielä kesällä

vaikka pätevät tutkijat,
ennen muuta professori
Tfiomo Polvinen, ovat 1939 ei panssarintorsitovasti todistaneet Le- junta-aseita ollut lainninin antaneen Suomen kaan ja ylsi yhdeksästä
"erota yhdistymistä divisioonasta oli kokovarten". Oskari Tokoi, naan ilman tykistöä.
työväenmies ja tapahtu- IGnttätykistön ampumien ehdoton asiantun- matarvikkeita oli niin
tija, ehti hänkin ennen vähän, että patterit voikuolemaansa myöntää, vat talvisodassa ampua
että valkoisten voitto vain erikoistilanteissa.
1918 pelasti Suomen itTälvisotaa edeltanyt
neuvotteluratkaisu on
senäisyyden.
Toinen yhäkin innok- tuomittu vakavaksi virkaasti viljelty myytti heeksi yhä edelleen
väittää Suomen olleen väitetään, että parin
1920- ja l930-luvuilla Kannaksen pitäjän ja
Saksaan tukeutuva mi- yhden tukikohdan luolitaristinen valtio, joka vutuksella olisi säästytjoutui talvisotaankin ty molemmista sodista.
juuri taman virheellisen
Viro, Latvia ja Lietpolitiikan johdosta. On tua myöntyivät Stalinin
totta, että monet pitivät vaatimuksiin. Tirloksen
hyviä suhteita Saksaan tiedämme. On vaikea
tärkeinä Neuvostoliiton kuvitella, että Suomen
uhkan vastapainoksi. kohtalo suursodan jaMaamme poliittinen loissa olisi ollut toinen
johto oli kuitenkin
olisimme ilmeisesti jouSvinhufvudia ehkä lu- tuneet mukaan viimeiskuunottamatta van- tään Hitlerin hyökäteskasti puolueettomuuden
sä Leningradiin. "Tälsekä pohjoismaisen ja visota pelasti Suomen",
anglosaksisen suun- korostaa muun muassa
vuorineuvos Nykopp,
tauksen kannalla.
Puolustuslaitos oli Moskovan neuvotteluipahasti
laiminlyöty. hin osallistunut diploVaikka viime tingassa maatti ja asiantuntija.

oli turha. Tätä iskulau- saatiin

-

-

aikaan

perus-

tr
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OTSIKKOON merkitty

ver-

SELVITYKSIÄ.

taus oli jatkosodan vuosina hy-

vin tuttu Pohjois-Kymenlaaksossa ja tämän maakunnan reserviläisrykmentin JR 25:n riveissä. Sananparsi syntyi

§usr.1.;slen ioukkoien

-t
6s-

Viipu-

liikkeei

24 -25.E.

Vcnölöishn rinlomo io

liikkeet

rin valtaukseen liittyvien taistelujen aikana elokuun lopulla
1941.

Vahvistetun Osasto Pallarin

käs§ saapui pataljoonaan

25.8.41 kello 13.30. Sen mukaan "III/JR 25:n tuli Tienhaaran saavutettuaan kääntyä Han-

hijoen tielle, sulkea vihollisen

vetäytymistie kaakkoon ja purkaa takaapäin Runnun motti".

.öY.d -lis

+

..

Hanhijoelle edenneen I/JR
25:n edessä ilmoitettiin olevan
asemissa kaksi venäläisen JR
65:n pataljoonaa.

PAJA

III/JR 25 oli taistellen vallannut Nurmen ja Hovinmaan
ja saavuttanut 25.8. puolipäivän
tienoilla Tienhaaran laitaman,

;.
il

45:een, oikealla hyökänneeseen

l'rvro uou(iitmr(\\
'liSommee,
f -;il.oi

W/\

naapuriin, jonka tehtävänä oli
mm. Tienhaaran maaston val-

Koltiioojo

SUO

taaminen ja puhdistaminen.

(

(

\\uo\ooniöwi

\

\

012345678910
Summo

hm

RAJU RYNNISWS
Iltapäivän kuluessa vihollinen
Tienhaa-

PENTTI P. PERTTULA

ran suunnasta ankaran tykistG
tulen tukemana.

Tästä Rapattilan taistelusta
muodostui hurja näytös, josta
eivät tilanteen nopeat vaihtelut
suinkaan puuttuneet. Venäläisille oli t?irkeä pitiiä Lavolaan johtava tie avoinna Rautakorvenja
Hanhijoen suunnilla taistelevien

joukkojensa pelastamiseksi. Se
toi apuvoimia jopa Thlin uhatulta suunnalta Tienhaaraan.
Majuri Ossi Savolahden ko
mentaman pataljoonan 9. ja 10.
Komppania joutuivat tukalaan
asemaan tieyhteyden katkettua

pataljoonan komentopaikkaan.
Niiden motitusyritys ei kuitenkaan onnistunut molempien yksiköiden taistellessa vimmatusti

puoliki saarrettuina, kun

yh-

teys metsämaaston kautta vielä
säilyi.
Pataljoonan töpinät saivat ne-

kin tuta

lähitaistelun tuntua,

kun arviolta satamiehinen "irto
ryssäporukka", joksi maastoon
hajalle lyötyjä harhailevia joukkoja sanottiin, pyrki tulemaan
muonavahwuteen mukaan.

292

I

..: Korpeloruufio l(dm(
..;!orlompi -0s;o JR 2:5/:

jossa saatiin yhteys I/JR

ryhtyi hyökkiiämään

R

Viipurin pohjoispuolelle piti syntyä
melkoinen motti.
Näppärä vihollinen ei kuitenkaan

Pataljoonan komentopaikka
oli Ykpäässä. Sen vieressä olevan perunakuopan katolla ollut
konekivääri piti asiattomat pois-

vielä tässä vaiheessa suostunut
jäämään pussiin, vaan livahti

sa puhutteluetäisyydestä.

etelään.

vat

Yöllä 25126.8. majuri

Ossi

Savolahti ja I/JR 45:n komentaja, kapteeni E. Siitonen laatihyökkäyssuunnitelman.

Motti syntyi vasta Sommeen

Hieman puolenpäivän jälkeen

seuduilla.

oikealla eteni 2./JR 45

26.8. alkaneessa hyökkiiyksessä

ja

va-

Viipurin valiausoporaatio on
käynni.!ä 24-25.8.4'1. Kaupungin
luot€a.puolollo kuviteltiin .aat van
rykmontan motli, muttr vilrollinen
Yeti irukkonla JR 05:n pd. ennen

motin lulkoulumid!

semmalla

ll./III/JR

MIKST HYÖKKÄYS
KESKEYTETÄÄN?
Kun I/JR 45 taistelun jälkeen
otti huolehtiakseen rintamasta
Rapattilan tienhaaraan saakka,
pidimme ilman muuta selvänä,

25, Myl-

lykosken komppania, välirajana
pysäkiltii pohjoiseen johtava tie.

Samaan aikaan I/JR 45
muilla osillaan varmisti rintamansa sitä mukaa kuin mitii
hyökkiiys edistyi.
Raivokkaassa taistelussa pyrittiin rintamaan muodostunut
pussi sulkemaan ja puristamaan

ettii III/JR 25

aikaisemman

kiiskyn mukaisesti mansisi Lavolaan pitäälseen kosketuksen
vetiiytyvään viholliseen. Koko
taistelun ajan oli nimitäin vihollista vetiiytynyt tien tiiydeltii

Hanhijoen suunnalta Lavolaa

kohden. Muun

alasinta

tappeluksen
ohella oli niille annettu lisäpuhtia muutoinkin hurjaan pakoon
minkii oli ehditty sillä seurauk-

vastaan motiksi, mutta osa vi-

sella, että tiellä vallitsi mitii

hollisista onnistui pelastautumaan Tienhaaran suuntaan.

melkoisin siivo.
Sitten meno oli loppunut.
Majuri Savolahti kierteli katsomffisa äskeisen taistelun jälkiä ll.K:n kaistalla. Olen mer-

9.K:n muodostamaa

Sen maksama hinta Rapattilan
tienhaaran auki pitiimisestii
muutaman tunnin ajan oli kova:

noin 250 kaatunutta. Silui jäi

kinnyt muistiin hänen

kent?ille lisäksi 23 konekivääriä,

duksensa:

kolme pienoisheitintä,

l0

"em-

maa", 40 automaattikivääriä ja
toista sataa kivääriä. Omat tap
piot olivat 15 kaatunutta ja 35
haavoittunutta. Täistelussa kaatui mm. 9.K:n päällikkö, Sippo

lan

II

aluepäällikkö kapteeni

Eirc Kytöld.

-

lausah-

Kyllä näkee, ettii tästä ovat

Myllykosken pojat kulkeneet.
Melkein jokaista vihollista on
ammuttu pähän.

Myllykcken

komppania
koostui lähes kokonaan tehtaan
miehistä, jotka voittopuolisesti

kuuluivat Myllykosken suoj+

luskuntaan ja olivat erinomaisia
tarkka-ampujia. Olivathan Yhtyneiden Paperitehtaiden tytärtehtaiden väliset ampumakilpai-

lut maan kuuluja

tilaisuuksia,
joilla oli paikkakunnalla suorastaan kansanjuhlan tuntua.
Yllätys oli melkoinen, kun

Lavolan sijasta suunnalsi tuli
paluu takaisin Nurmeen, joka
vasta 23.8. puoliyöhön mennesoli vallattu. Nurmessa oltiin
neljä tuntia kestäneen marssin
jälkeen 27.8. klo 9. Kolmen tunnin levon jälkeen matka jatkui
Huotarin-Torikkalan kautta
Ruohojärven maastoon, jossa oltiin perillä aamuyöllä kello 4.
Levosta ei juuri voinut puhua

patteriston tuliasemien edessä,
kun ne pehmittivät mottia.
Majuri Savolahti kävi I/JR
25:n komentopaikalla ottamassa
yhteytUi. Hänelle I/JR 25:n ko
mentaja kertoi vihollisen olevan
asemissa linjalla Hanhijoelta

Rautakorven kautta lavolaan.
Tilanne siis ennallaan.

näkynyt.

tuli nyt edetä Lavolaan ja sieltii
Lappeenrannan tieEi vihollisen
selkiiåtn.

oli lyhyt:

l.K oikealla

Raasiasta etelään
johtavaa tietii, l0.K vasemmal-

la

suoraan Lavolaan, takana

9.K.

Ptilttiiri

ja Lavola saawtet-

tiin iltapäivällä kello l7:n

tienoilla.
Lavolassa nähtiin vilaus yhdestä vanjasta, kun tämä paineli
hyvää vauhtia ponttoonisillan

yli

SOTA ON OHI
Aurinkoista tieä kiirkikomppanian kannoilla kiivellyt majuri

Savolahti käski soroppitauon.
Sen jälkeen hän kiiski tuomaan
mustan ratsunsa ja adjutantille
myös hänen nimikkohevosensa.
Jääkiirijouktueen toimiessa
kärkiosastona pataljoona marssi
vielä jonkun matkaa. Vasta kun
tultiin lähelle I/JR 25:n asemia
pysähdyttiin soroppitauolle, jon-

ka aikana lähettiupseeri

kanavan toiselle puolelle.

Melkoisesta kuntokiivelystii jo

väsyneinä majoituttiin [,avo
laan.
Siihen mennessä jokaisella alkoi olla omat arvelunsa kierrokseen jiiäneen karhun nahasta,

mutta minkiis selvälle kiis§lle
teet. Ei, vaikka Viipuriin oli tie
avoinna!

Aamukahdeksalta oltiin taas
panemassa to§sua toi§en eteen,

ja

jiiiF

kiirijoukkueen partio saivat tehtäväkseen mennä tyhjän "me

tin" läpi

ISKETÄÄN TYHJÄÄN
Majuri Savolahden tehtiivälai

Håinen kiiskynsii

2*n komentaia everrti L L Pallari antaa tilannedoltul«rcn ovoBti Valo
Nihtilållo, ioka kenraaliluutnantti Oerchin rairaltuttu. irhti
e3ikuntapåällikkihä Yiipurin yaltau.ta

toi, että Rautakorven mahtavat
luolat olivat kemiallisesti puhtaat vieraan valtion sotavoimista - mitii nyt tuoksuja oli. Ylsi
varsa ja jänis oli niihty. Jälkeäkiiän Rautakorven luolissa majailevista pataljmnista ei ollut

sä

I

JR

Jiiäkiirijoukkueen johtaja
Ato Pilli palasi sitten
kovan partionsa kanssa ja kerkornetti

ottamaan yhteyttii

etulinjaanja kertomaan heille totuuden sanan
edessä olevaan

motista.

Hieman siinä pelotti mennä
sinne, kun muisti, millaisia kes.
kityksiä ne olivat tyhjiiän mot-

tiin ampuneet ja kuvitelleet

je

pa rykmentin majailevan Rautakorven holveissa. Piiiistiiisivätkö edes puhutteluetiiisyydelle
vai hipelöisivätkö vain liipasimia? Påiiistivät sentään, kun oikein kovaa ensin huudettiin ja
kerrottiin keitii ollaan ja kysyttiin Tohkan Kallea nimeltii.
Sodassa sattuu joskus kaikenIaista. Varsinkin silloin, jos ko
mentaja ei juurikaan kiiy etulinjassa, tiedustelu markkeerataän
kiiynnillä lähimmiissä pusikossa
ja uskotaan vihollisen puolelta

tulleen loikkarin mielikuvituksen tai lähettäneen politrukin
sepitämiä kertomuksia. . .
Tärina kertoo, että kun tälä
mottia sitten myöhemmin "pu-

rettiin" komentajien
asianomainen

kesken,

oli edelleen väit-

nyt jälleen Rapattilan tienhaaraan ja siitii edelleen Lappeen-

tänyt motissa olleen vihollisia.

rannan tietii yltispäin. Noin har-

-

joituksen vuoksi marssitettiin
vielä ohjesiiännön edellyttiimiis
sä muodossa mahdollisen kohtaamistaistelun varalta.
"K8nna. vapcakdP Jonkot
otenovåt päöttäväirin ilmein

Tähän Ossi:

Kuule, Runtu! Yksi ryssä ei
ole mikään vihollinen!
Seuraavassa motissa sitten jo
niitä hieman enemmän.
Mutta sen nimenä olikin Por-

oli

lammen motti, miljardimotti.
Sotahistoriamme

suurin.

tr
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SEIKKAILIMME
VI IPURISSA

:-§
§'Wr\

ffi

Viipurin vapautus oli eräs

'*,

:§

jatkosodan merkittävimmistä
käänteistä. Tirnkeutuminen
kaupunkiin oli suomalaisille
Suuri Seikkailu: kaupungista
löytyi jopa asukkaita, siellä
räjähtelivät mystilliset
radiomiinat ja kellareissa oli

PALVELIN Pioneeripataljoo
na 25.n LKomppaniassa.
Olimme päässeet Viipurin
kaupungin laitaan elokuun 29.
päivänä vuonna 1941. Matkaa
olimme tehneet pääasiallisesti
Lappeenrannan-Viipurin päätien suunnassa.

fostltimme teltat iltapimeiissä. Pioneerikoulutus oli ollut te-

hokas emmekä uskaltaneet pi-

meällä lähteä tutkimaan läheisiä rakennuksia. Koskaan ei
tiennyt, mihin jonkin räjähdyspanoken laukaisu olisi §tketty
- oven aukaisuun, porraspuuhun, ptiydällä olevaan votkapul-

loon. Uteliaisuus voisi maksaa
hengen.

KAUPUNKIIN
Seuraavana aamuna alkoi etenemisemme itse kaupunkiin
avoparijonossa katujen reunoja
pitkin, aseet lonkalla laukaisu-

valmiina. Kenelläkään ei ollut
tietoa, onko paikalla vihollista

*I

I

vaiko ei.
Ketään ei nä§nyt.

I

Tirltiin rautatieasemalle ja to
dettiin kauniin rakennuksen ole-

van raunioina. Aseman lähellä
oli muun roinan lisäksi myiis

suuri kolli mahorkkaa. MyG
hemmin se oli hävinnyt. Kessu-

kin kelpasi valloittajille.

Jollakin tavalla keinottelim-

*.,j

me Linnansillan yli. Linnassa
liehui jo Suomen lippu. Kiipesimme torniin ja tarkkailimme

t
Kuve Kaipwn

ViaPlrri on vapaa

viholli.o.ta.

Pioneerikoment ia antaa
raivauekär§iä ioukoilleen
Valtaaat oYat vaihtunoot

rauniokaupungima

päivää häirintää lähettävä kenttäradioasema. Asia oli venäläisten puolellakin ollut siinä mää-

rin

salainen,

etä

myöhemmin

vangiksi saadut Viipurin puolus-

urheilukentälle, jossa sitten ma-

tajatkaan eivät radiomiinoista

jailimmekin koko kaupungissa

huhuttiin ko

ko homman olleen salaisen pe

viettämämme ajan.
Ensinmainitussa majapaikas-

liisin GPU:n työtä.
Elokuun viimeisenä päivänä

samme oli mukanamme ollut
myös jostakin löytynyt siviili-

majoituimme kaupungin

mies, puolalainen työvelvolli-

mitiiän tienneet

-

kes-

kustassa olevaan punatiiliseen
3 koulurakennukeen. Siinäkin

§ huhuttiin olevan miinoja, joita
od ei kuitenkaan parin päivän
etSiinå oli ennon kaunb rautatiearoma...

tovin palavaa kaupunkia. Sitten
saimme jostakin veneen ja siirryimme salmen yli Torkkelin

nian töpinästä muonaa pahim-

patsaan luo.

tyhjästii liikehuoneistosta

Tässä vaiheessa totesimme,
ettei kaupungissa ollut ainakaan
suurehkoja vihollisosastoja - taloissa voi tietenkin piileskellä
vaikka mitä. - .

paan hätään.

Erään kulmatalon alakerran
löysimme lukitun kassakaapin.
Koska epäilimme, että kaapissa

saattaisi

olla

aikasytytyksela

varustettu räjähdyspanos, avasimme sen riijäyttämällä. Vaik-

Joukkueenjohtajamme vänrikk l-aine piti meille puhuttelun: tehtävämme oli miinoittei-

ja purkaminen.
Siviiliomaisuuden evakuointi oli
ampumisen uhalla kielletty.
Käsketyllä alueella oli jokainen

ka §seessä oli elämäni ensimmäinen kassakaappimurto onnistui työ erinomaisesti: kuului

den etsiminen

vain vaimea räjähdys ja ovi oli

huone tarkastettava. Jos avaimia ei löydy on ovet murretta-

la.

va.

Hajaannuimme siten, että
kuhunkin taloon meni ylsi pio
neeriryhmä. Työ oli kovin hidas-

siististi auki. Sisällä

oli

vain

meikäläisiä talvisodan edellisiä
liikekirjeitii ja muutama §ntti-

MIINOJEN
MYST!IKKAA
Kaupungilta kuului koko ajan

ta. Varsinaisissa asuintaloissa ei
juuri miinoja ollut, vain julkiset
rakennukset oli tuhottu tai an-

epäsäännöllisiä räjähdysääniä.
Ihmettelimme asiaa, koska vi-

soitettu.

Päättelimme, että §seessä oli
aikasytytys - meilläkin oli kiiy-

ei nä§nyt

missään.

tdssä vastaavaa miinakalustoa.

KANSAlNVÄL!StÄ
VIIPURILAISIA
Erään kerrostalon rappukäytä-

tuli vastaamme ärhäkkä
koira kiukkuisesti haukkuen.
vässä

Samalla aukeni erään toisen
kerroksen asunnon ovi ja sen takaa ilmestyi vanhemmanpuolinen naishenkilö. Hän puhui venäjää, mutta ymmärsimme tarkoitulsen, kun hän viittoili meitä kiiymään sisään.
Sisällä huoneistossa oli emän-

nän

saksalaissyntyinen avio
mies. Ryhmäni varajohtaja alikersantti Puustinen osasi vähän
saksaa, joten pääsimme jutun
alkuun. Mies kertoi avioparin

piileskelleen kellarissa odotta-

massa suomalaisten

hollista

tuloa.

Hommasimme heille komppa-

Sitten alkoi kuulua kenttiihuhuja radiolla råijäytettävistii miinoista. Elokuun 30. päivän illalla saimme asialle virallisen vahvistuksen: radioohjattuja miino
ja todella oli. Muun muassa vel-

jeni, joka palveli saman komp
panian I Joukkueessa, oli päi.
vällä löytänyt Linnansillan tukirakenteista veden alta kumipussin, jossa oli räjähdylsen vau-

rioittamia radiolaitteita.

Aamulla havaittiin oltavan
lähellä kunnalliskotia. Varmuuden vuoksi muutettiin vielä kerran: teltat pystytettiin Papulan

sinniistä huolimatta löydetty.
Iltahämäriissä sain k iskyn
mennä nopeasti Havin saippua-

tehtaalle

ja

katkoa kaikki

sen

katolla olevat langat ja kaapelit.

Kyytimieheksi

ilmoittautui

moottoripyörälähetti.

joka oli jäänyt odottamaan
suomalaisia. T?imäkin ikiimies
otettiinmronavahvuuteen.
nen,

SABo|IÖÖRN LOPPU
Papulan urheilukentältä käsin

jatkoimme miinojen

etsintää,

mutta yleensä heikoin tuloksin.
Jälkeenpäin selvisi, että radio
miinat oli kaivettu parin metrin

Kiipesin

syvyyteen rakennusten perustuksiin yhdessä radiovastaanottimensa kanssa. Päälle oli valettu asfaltti, joten miinoja oli jok-

siis yksin sisäkautta ullakolle ja
paloluukusta katolle.
Katolla oli ollut t?ihystyspaikka, jossa oli vieläkin toppatakki

mahtaa olla siellä vieläkin.
Jotakin senlään löysimmekin:
suuren kellarin, jossa oli mar-

Tehtaalla pyysin lähettiä
avukseni, mutta tämä kielt?iytyi
jyrkiisti tulemasta sisälle synk-

kiiän rakennukseen.

ja tyhjiä säilyketölkkejä.

Nä-

köala olikin komea. Paikalta
johtivat lukuisat langat joka

seenkin mahdoton havaita

-

osa

melaaditynnyreitii, siirappia ja

hedelmäsäilykkei*i. Komppa-

rauhassa majapaikkaan.

nia sai herkuista melkoista vaihtelua ruokavalioonsa.
Eräänä aamuna makasi kadulla Papulan sillan luona am-

JYSÄHTt

dioaseman miehet olivat ampuneet kaverin yöllä, kun mies ei

suuntaan kaupunkiin. Napsin
kaikki poikki ja palasin kaikessa

muttu siiviilimies.

Komppania oli juuri asettumassa yöpuulle. Itse

kukin oli sisim-

Kenttiira-

ollut totellut pysähtymiskiis§ä.
Ilmeisesti §seessä oli yksinään

mässään levoton: vankitiedon
mukaanhan talon piti olla mii-

toimiva partisaani, joka oli yrit
tänyt tuhota radioaseman. Hä-

noitettu.
zikkia jysahti.
Koko talo huojui ja vapisi. Ilman eri kiis§ä komppania
syöksyi ulos ovista ja ikkunoista.
Ulkona pimeydessä satoi niskaan tiilenkappaleita, laastia ja
kiviä. TUntui ilkeältii, kun §pärätkin olivat jääneet sisälle.
Pian selvisi, ettii råijähdys oli
tuhonnut majapaikkamme naapurissa olleen talon. Päällikkömme kapteeni Rikala päätti
kuitenkin olla varovainen ja siirsi komppanian rauhallisemmille

nel&i löytyi venäläinen varsikä-

Joku viisas päsi sitten asiasta niin paljon perille, että voitiin
ryhtyä vastatoimenpiteisiin: seurasi tunnettu Yleisradion Säkkijärven polkka, joka esti venäläisen radiosignaalin tulon räjäyt-

maisemille.

täjävastaanottimien antennei-

paaehtoisesti taloon vartioi-

hin. Samassa tarkoituksessa toimi Papulan sillan lähistöllä yötä

maan sinne jääviiä komppanian
omaisuutta.

Lähtö oli sähäkiimpi kuin iki-

sikranaatti

ja

muonapakkaus.

Mies oli vajaan 30 vuoden ikiiinen hienopiirteinenja hyvän näköinen kaveri - ehkii upseeri.
Pian tämän jälkeen pataljoo

namme koottiin Perolle.

Pää-

simme vilkaisemaan kuuluisaa
Sommeen mottiakin, jossa tavaraa riitti! Au§en renkaat oli vihollinen lähtiessään pistiinyt palamaan ja musta savu Uiltti tienoon. Tykkien lukot oli haudat-

tu maahan, mutta ne löytyivät
pian vankien opastuksella. Tykistön herrat näyttivät olevan
asian johdosta aivan innoissaan

oli tehokasta ja me

nä ennen! Aseet ja teltat heitettiin auton lavalle ja ajettiin ulos

-

keskikaupungilta. Vain aliker-

Joku toinen porukka kuulemjatkoi Viipurissa radiomiino
jen purkamista. Koko meidän
4.Divisioonamme siirrettiin uusiin maisemiin.
tr

safiti Ojala ryhmineen jäi

va-

kalusto

dernia.

ma
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Erkki Holkeri on
aikaisemmin

kirjoittanut
Kivennavan
valtauksesta
elokuussa l94l
lehtemme

numerosst 9 f 78.
Tuo verinen
taistelu on PYsYnYt
mielessä jatkuvasti.
Sodassa sattuu
ioskus asioita'

jotka jälkeenPäin

tuntuvat
käsittämättömiltä.
JR6CnlPetalircrrankomonraia}bikkoElov-aara-(odct.ädlo.ll.)iohtt.erlltlrkår§ln.llr!!Hulmo
lttmarnt! telrtåvåå §r-&rw

iffi;;:,i;ä

rä-marrai-rhree p

räynämrrån

KANNAKSEN

hYökkäYsvaihe

oli loPuillaan. Elokuun 28'-29'

ERKKI HOLKERI

oäivinä JR 27 hYök*äsi KYYrii'
'län

SotIui
Kiuennouon
oo

suunnasta kohti Kivennavan
2.Divisioonan
suunnalta
Valkjärven
ioukot
t otrti enijarueä. Samaan ai-

kirkonkYlää

kaan JR 6 koukkasi Suulajärven itäPuolitse Onkamonkankaalle ja sieltä edelleen Konnun

§län kautta Kivennavan

'':

kir-

konkylän eteläPuolelle'
Nåin sen onnistui vallata Ki-

!!

k moes§o

.årnlt,'

ja

vennavan Kirkkomäki

lähes

taisteluitta. Tosin tämä tapahtui
aivan yhdennellätoista hetkellä'
sillä samanaikaisesti kun JR 6:n

II P:sta muodostetun Osasto
Hurmeen etummaiset osat oliPii.katYkki on raatu asomaan

päässeet mäelle, oli noin
komppanian vahvuinen vihollinen nousemassa sinne päinvastaisesta suunnasta. Osasto Hurme onnistui kuitenkin - kiitos

vat

linen ei näin sekavassa tilantees-

toisella puolella valjastimme he-

sa voinut tehokkaasti kiiyttää

vosen

tykisttiään

- ei ollut helposti lyö

mäkeen.

tävissä.

Kuin symbolina Kirkkomäen

miehittäjien

ennen kaikkea kahden nopeasti
ampumakuntoon saatetun konekiväärin - ratkaisemaan tilanteen edukseen.
Uupuneen suunnassa taistellut vihollinen joutui nyt pahaan
puristukseen. Jos se olisi heti ir-

voimantunnosta
kiipesi eräs uskalikko mäen korkeimmalla kohdalla sijainneeseen tähystystorniin ja veti sen

taantunut taistelusta, olisi se
vielä onnistunut vetäytymään
kirkon§län ja Ahijärven välitse
etelään. TMennäköisesti se ei

Koska vihollisen suorasuuntaustykki ei juuri silloin ampunut, emme muistaneet sitä va-

salkoon Suomen lipun. Tällai

roa. Ajomies ajoi tykkeineen
edellä etuvaunussa istuen ja me
muut kävelimme perässä jon-

nen yritys, ja erikoisesti sen on-

kinlaisessa avoparijonossa.

nistuminen, tuntuu suorastaan
käsittämättömältä, sillä kaikkialla ympärillä tässä vaiheessa
suorastaan kuhisi vihollisia ja

VIHOLLINEN HUNLoI

koko mäen itäpuoli, mm. Linnamäki oli kokonaan vihollisella.

kuitenkaan ollut selvillä asemansa vaikeudesta eikä myös-

jälleen tykin eteen ja jatkoimme matkaamme Kirkko

Olimme tällaisena varsin herkullinen maali vihollisen suora-

Kirkkomäen miehittänyt joukko
oli tullut. Varmaankin se luuli

tykki oli Kirkkomäen valtauksen ajalsi määrätty varmistus-

Onkamonkankaan-Konnun§län suunnan olevan vapaa meikäläisistä. Tänne se joka ta-

tehtävään Hanskasuon lounaispuolelle. Kun vihollinen alkoi
kiusallisen tarkasti tulittaa Lin-

pauksessa suuntasi nyt runsaasti

namäkeen tuomallaan suora-

suuntaustykille. Mutta sen miehistö - meidän onnelsemme hutiloi ja ensimmäinen meidän
tuhoksemme ammuttu kranaatti lensi hivenen verran yli. Ja
koska maasto oli viettäviiä, lensi
se vielä satakunta metriä ennen
kuin tavoitti maan pinnan.
Toista kranaattia emme tässä

tiedustelupartioita. Samoin

suuntaustykillään Kirkkomäen
puolustajia, toi kapteeni Hur-

maan.

kään siita, mistä

Tämän tarinan kirjoittajan
johdossa

suunnasta

sen

tarkoituksiin näytti kuuluvan
Kirkkomäen nopea takaisinval-

ollut

suorasuuntaus-

taaminen.

meen taistelulähetti ryhmällemme kåiskyn siirtyä nopeasti Kirk-

TIUKAT PAIKAT

kin kiiyt&imästä hautausmaalta
Kirkkomäkeen johtavaa tietä

komäkeen. Hän varoitti kuiten-

Vaikka Kirkkomäkeen pureutunut osasto Hurme ei miesluvultaan ollut mitenkään tavaton kiväärijalkaväkeä oli ehkii satakunta miestä -, se oli erittäin tulivoimainen, sillä sen vahvennuksena oli peräti kuusi konekivääriryhmää, kaki panssarin-

torjuntakivääriä, tykkijoukluc

ja kevyt krarraatinheit[jouk-

kuc. Oli siis sclvää. euäat4llainen osaslb varsinkin kun vihol-

sanoen vihollisen Linnamäestä
pystyvän ampumaan tielle.
Ei siis ollut muuta mahdolli-

muodossa jääneet odottele-

Enempää miettimättä, vaistonomaisesti kiljaisin yhden ain@n sanan:

-

Asemaan!

Joku tempasi auki vetovaunun koukun ja hevosmies ajoi

laukassa metsänreunaan

sa-

taa meitä vielä parilla laukauksella, mutta nekin lensivät yli.

Vihollistykin ampujalla lienee
ollut liian kova into saattaa meidät pois päiviltä, koska ei malttanut kunnolla suunnata tykkiään. Tosin en usko, että minunkaan laukaukseni olisivat olleet erikoisemmin huoliteltuja.
Täisipa vaan sattuma tai Luo
jan varjelus ohjata kättäni.
Joka tapauksessa vihollistykki toisen laukaukseni jälkeen
vaikeni. Siitä huolimatta en uskaltanut heti lopettaa ammuntaani, vaan ammuin vielä pari-

§mmentä kranaattia

Pian luoksemme

tuli

oman

komppaniamme päälliktö kap
teeni l,auri Rane. Hän oli jo tietoinen äskeisestä nokittelustamme ja tuntui olevan tyytyväinen
suoritukseemme sekä iloinen siitä, että olimme selviytyneet tap
pioitta.

RÄ'U YRITYS
Koko illan ja 30.8. vastaisen yön
vihollinen teki yrityksiä Kirkko

juuri tulleet. Tykki saatettiin

maan suuntaan, josta olimme

mäen

suutta kuin mennä

oli kuitenkin niin pehmeä, että

ampumakuntoon niin nopeasti,
etten usko parempaan suorituk-

rää hyväksikäyttäen se onnistui
soluttamaan pieniä ryhmiä jopa
rynnäkkiietiiisyydelle asti. Mutta aina nämä yritylset huomattiin eikä vihollinen tästä syystä
kertaakaan onnistunut saamaan
kokoon edes komppanian vahvuista ryhmitystä.
Aamun sarastaessa se luopuikin tämän laatuisista yrityksistä

suoraan
Hanskasuon eteläkiirjen yli. Suo

hevonen upposi siihen niin pahoin, ettei omin voimin päässyt
eteenpäin. Riisuimme sen valjaista ja vedimme sen tykin vetoliinoilla suon yli. Samoin teimme tykille eluvaunuineen. Suon

seen päässeemme koskaan edes
rauhanajan harjoituksissa. Minä

heittaydyin ampujan tyynylle ja

joku toinen lataajan paikalle ja
työnsi ammuksen putkeen.
Ensimmäinen laukaukseni jäi
hieman lyhyelsi. Toinen näytti
jo menneen samaan "reikään",
mistä sekunnin murtoosaa aikaisemmin oli välähtänyt vihollistykin suuliekki.

Asemaanmenomme aikana
vihollinen oli ennättänyt tavoit-

takaisinvaltaamiseksi.

Ojia ja pensaita sekii yöhämä-

ja

alkoi vetäytyä Hanskasuon
suuntaan. Sen eteen onnistuttiin
kuitenkin keräämään
ennen

-

kaikkea taistelukuormaston aio
miehistä picni usasto. Kun tä-

{'
\

.t.
T

x* *..1-'*,{

samalla

osoitteella. Sen jälkeen vedimme tykin takarinteeseen ja jäimme odottelemaan tapahtumien
kehittymistä.

::t#

kohti Hanskasuota. Tässä

se

mytis pysyi kaikkien edelläkuvattujen hyökkäysten ajan.
Olimme siis varsin hankalasti
kahden tulen välissä. Omien taholta saimme kehotuksen olla
asemassamme mahdollisimman
passiivisia, jotta emme häiritsisi
Kirkkomäestä tapahtuvaa tulitoimintaa emmekä vetäisi turhan takia vihollisen huomiota

puoleemme. Passiivisuus oli
asiallista mytis siksi, että tykiltämme olivat loppuneet sirpa-

Sottui...
mä

lekranaatit.

Kaikesta huolimatta avasimme sillä pari kertaa tulen lähimpien vihollisten päästyä jo muu-

tilapäisporukka hätäpäis-

tamien §mmenien

sään kehitti tulensa äärimmil-

leen, lienee vihollinen

saanut

sen vahvuudesta väärän kuvan
ja kuin väistöliikkeenä muutti

Linnamåki 1980. Oitrealla ViipuriFtcningradin tie

metrien
etäisyydelle tykistämme. Vaikka panssariammuksemme eivät

ehkii kehenkään osuneetkaan,

jälleen kohti Kirk-

tuntui tykkimme olemassaolo ja
sen kimakat haukahtelut lähi-

Siinä se teki kohtalokkaan

etäisyydeltä suoraan edestä vaikuttavan viholliseen rauhoitta-

suuntansa
komäkeä!

-

erehdyksen. Kirkkomäen loi-

vasti. Suurimman osan ajasta

vaan, tasaiseen länsirinteeseen

kuitenkin tulitimme vihollista

puolustaja pystyi luomaan täysin aukottoman tuliverkon. Täs-

käsiaseillamme.

tä

huolimatta vihollinen yritti
pienin väliajoin kolme kertaa

TAISTELUN JÄLKEEN

peräkkiiin hyökiitä tästä suun-

Kun taistelu oli tauonnut, kulki
hautausmaan suunnasta Kirk-

nasta Kirkkomäkeen.

Kolmannen yrityksen jälkeen
taistelut taukosivat. Muutamia

§mmeniä vihollisia

-

komäkeen sadetakkiin pukeutunut mies, joka ohikulkiessaan
ryhtyi meitä haastattelemaan.

pääosin

haavoittuneina - antautui.
Kirkkomäen länsirinteessä oli

Miehen arvomerkkejä ei nä§-

nyt yliisnostetun sadetakin kauluksen takaa. Silti arvelimme
hänet jonkinarvoiseksi esimie-

kaatuneita vihollisia noin 450.

Sadoiksi voitaneen arvioida
myös se kaatuneiden ja haavoittuneiden määrä, joka jäi Hanskasuon mastoon.

heksi.
fämå Kivennavan Kirkkomåen länririnne oti 29.-30.8.41 tappotannor. Kuva
on vuodella

198O

Koska hän

teki

runsaasti

muistiinpanoja, pidimme häntä

rintamakirjeenvaihtajana. Kuvailimme innostuneesti ja värik-

KAHDEN TULEN

vÄussÄ

käin sanoin juuri tapahtunutta
teurastusta. Esitimme jopa va-

Johtamani tykkiryhmä jäi siis
29.-30.8. väliseksi yöksi ase-

littelumme siitä, ettei haastatte-

lijamme ollut voinut osallistua

maan Kirkkomäen lounaisrinteeseen samoille tienoille, mistii

tähän suurenmoiseen verilöy-

illalla kiivimme voitollisen no
kittelumme vihollisen suora-

lyyn.

Jonkin ajan kuluttua, kun
mies palasi takaisin Kirkke

suuntaustykkiä vastaan. Kun vihollinen aamulla alkoi vetiiytyä
Hanskasuon suuntaan, olisi tyk-

mäestä, olivat hänen arvomerkkinsä näkyvissä; hän oli sotilaspastori. Täaskin hän ryhtyi meitä haastattelemaan. Tällä kerralla kerroimme vain asiallisesti,

ki tietenkin pitänyt siirtää pois
tästä rintees!ä.

Mutta miten ja minne

sen

oli-

mitä tiesimme. Täisimmepa

si voinut siirtiiä?

Selänteen
puolelle sitä

yli

pa

Linnamäen
siirtää,

koska Linnamäki oli edelleen vihollisen hallussa. Näinollen tykki jäi entiselle paikalleen, mutta

298

ja

että

olimme joutuneet mukaan näin
julmaan teurastukseen.

ei voinut

sen ampumasuunta käännettiin

hieman valitellakin,

Normaalit tunteet alkoivat
palata kiivaan taistelun jälkeen.
ilåkymä Kirkkomåt!.on adårtå eli Linnamaion Puolelta 19E0

tr
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miehet
hvökkäsiu
Säänröiän
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t[/JR 50

50,

krtkaili

jonka komentajana tuolloin toi-

4.9.41

SäämåiärYenPräå!än tien

min, oli 27.8.1941 saanut haltuunsa Säämäjärven ranta§lät
Uhmoilan ja Jessoilan sekä Alekan ja Petroskoin suuntaan johtavan maantien. Tämä tapahtui
kello 11.00, jolloin 8./JR 50,
Konneveden komppania, päällikkönsä luutnantti Karjalaisen
johdolla saavutti maastoa hallitsevan ja vihollisen sitkeästi puo
lustaman poikittaisharjanteen.
Tämän jälkeen olisi edessä ollut hyökkäyksen välitön jatkaminen Alekan kylän valtaami-
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seksi, mutta pataljoona oli tässä
vaiheessa niin hajallaan, että

järjestelytauko oli tarpeen yksi-

-Qv;

köiden uudelleen ryhmittämi
seki ja johtosuhteiden järjestämiseki. Täppioitakin oli tullut muun muassa Suolahden komp

Alekan

motbra
tuhottu Klimi

pania 7./JR 50, jonka päällikhG

nä oli luutnantti Kaksonen, oli

menettänyt kaikki

upseerinsa

yhtä lukuunottamatta.

Kiinteän kosketuksen säilyttäminen viholliseen olisi tässä
vaiheessa edellyttänyt reservinä

II/JR 50:n toimintaan panoa suuntaamalla se
hyökkäykseen III/JR 50:n läpi.
seuranneen

Jostakin syystä näin ei kuitenkaan tapahtunut, joten minun

Paremman

puultoo$a on
viholliren

oli

pyydettävä rykmentin komentajalta lupa hyökkäyken

panerarivaunu
yritottåYä
tuhota
konnärykillä

keskeyttämiseen.

Esitykeeni suostuttiin sillä
varauksella, että 9./JR 50, Sumiaisten komppania, jonka
päällikkönä oli luutnantti .Izr'na
nen, jatkoi maantien suunnassa
itään Alekaa kohden. Pioneerit
saivat tehtäväkseen miinaken-
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tän rakentamisen maantiesuo-

ran alkupäähän.

Luutnantti
Kauston tykkikomppaniasta si-

joitettiin panssarintorjuntatykki
maantien eteläpuolelle miinakentän läheisyyteen.

TUNARoiTIIN
Puolisen tuntia mainittujen jär-

jestelyjen jälkeen havaitsivat
miinakentän varmistuksessa toimivat miehet sotilaita täynnä
olevan vihollisen kuorma-auton
ajavan sulutteen läpi, kiiäntyvän
sen jälkeen nopeasti ja palaavan

I

i.N

,",

i{
,"J

Varmistajat saivat kuulla

Se ei

kuitenkaan
eniiä asiaa korjannut - lihava
saalis oli p{Uissyt karkuun.
Sumiaisten komppania 9./JR
50 sai kosketuksen viholliseen
noin parin kilometrin piiiissii ja
pysähtyi saatuaan vastaansa jalkaväen tulta.
Kohta tiimän jälkeen lähes§i
maantien suunnassa kalsi Klim

kunniansa!

Voro§ilov -tyyppistä panssari-

&r

vaunua. Maantie oli tiillä koh-

hurjaa vauhtia tarkoin entisiä

dalla niin leveä, noin katsitois-

jälkiään ajaen omalle

puolelleen. Tilanne näytti olevan epä-

tametrinen,

selvä niin omille kuin vihollisillekin.

rinnakkain.

\

etä S5-tonniset rumiluket mahtuivat ajamaan
Toisen vaunun saavuttua noin
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300 metrin päähän tykin tuliasemasta avasivat panssarintor-

juntamiehet sitä kohti pikatulen. Heti sen jälkeen he suojautuivat maahan tuliaseman läheisyyteen.

Eikä hetkeäkään liian aikaisin!

Tuli ei nimittäin ollut tehon-

nut järeään vaunuun, vaan se
avasi kiivaan tulen seki tykillään että konekivääreillään saaden heti täysosuman tykkiin, jo
ka tuhoutui. T?imän jälkeen
vaunu vetäytyi takaisin Alekan
suuntaan toisen seuratessa.

TOIVOION YRlTre
Divisioonan kaistalla oli nyt syn-

tynyt uusi tilanne: vihollisen raskaat panssarivaunut sulkivat ai-

noan kiiyttökelpoisen huolto
tien. Panssarintorjuntatykit eivät niihin tehonneet. Oli keksittävä muita konsteja.

Tehtiivä annettiin kenttätykistölle, kapteeni Sajain patteristolle.

Miinakentän eteen oli maan-

tielä levitettäessä muodostunut
leikkaus. Sen vieressä olevan
kumpareen kupeeseen kaivet-

tiin

suojahauta

ja tykkiasema

suora-ammuntaa varten. Asemaan sijoitettiin talvisodassa so
tasaaliiksi saatu pitkäputkinen

kanuuna.

Patterinpiiällikkö
luutnantti Kivari sai tehtäväkseen jäädä johtamaan kyttäysammuntaa.

Aika kului eikä vaunuja

nä-

kynyt.
Vihdoin 28.8. iltapäivällä Klimi lähestyi jälleen miinakenttiiä
ja kyttiiysasemassa olevaa kanuunaa,

koukatessa oikealta avoimen
suoaukean takana olevan peitteisen maaston kautta tavoittee-

na maantie 9.K:n edessä.
Tärkoituksena on motittaa
9.Komppaniaa vastassa oleva
vihollinen. Erityisesti valmistaudutaan estämään Klimien piiiisy
pois motista ja tuhoamaan ne.

Pataljoona vahvennuksineen
lähtee liikkeelle 1.9. kello 03.00.
Rautatien pohjoispuolella kohdataan pieni vihollisosasto, joka
lyödään hajalle. Eteneminen

Kivari on tarkkana tykillä.

jatkuu ja tie saavutetaan kello

Laukaus jysähtää.
Saman tien kuuluu kuitenkin

10.45.

sointuva helähdys, joka kertm
ammuksen kimmonneen maalista.

kovaa

vauhtia itään motista poispäin.
Tien katkaisukohtaa valmis-

-

taudutaan puolustamaan mo

Tirlm on sama: yksi toisensa
jälkeen ammukset kimmahtelevat vaunun pinnasta.
Klimi tuntee tehonsa ja lähes-

tyvät rakentamaan miinoitetta

Toinen laukaus
neljiis.

-

Tietä lähestyttäessä todetaan

toisen Klimin ajavan

kolmas

lempiin suuntiin. Pioneerit ryh-

ja tien siwlla kulkeva kirkasjohdinlinja räjäytetiiän.

Miinakenttäii on vaikea ra-

tie on ajoittain
[.e

tyy uhkaavasti toisen samanlai-

kentaa, koska

sen rumiluksen

panssarivaunun tulen alla.

varmistaessa

hiukan taempana. Sen tykki

pulta se kuitenkin saadaan val-

avaa tulen

miiksi.

ja

kaksintaistelu al-

kaa.

I-opulta Klimi on maantien-

Kello 12.50 ilmaantuu pataljoonan komentopaikan lähetty-

jo

leikkauksessa kanuunan tasalla.

ville pienehkö vihollisosasto,

Tilanne on tykkimiesten osalta
toivoton ja Kivari saa kåiskyn tuliaseman jättämisestii. Tykki-

ka tuhotaanja hajotetaan. Kello
14.10 ilmoittaa 9.K, ett?i tien
eteläpuoli on puhdistettu vihollisista. Samaan aikaan saa 7.K:n

ryhmä suojautuu
kauemmas

ja jatkaa

hiukan

tähystystä.

Mitii tekevät Neuvmtomaan
uljaat tankistit?

Ajavat vaununsa tykin

luo,

päällik*ö luutnantti llljo Koikkalairan kiiskyn katkaista tie
myiis Alekan §län länsireunan
tasalla.

lqrtkevät sen Klimin vetokoukkuun ja ajavat omiensa luo!

Varsinainen temppu taistelukentiillä!

Myöhemmin Autin JR 8:n
miehet löytiivät samaisen kanuunan kaukaa vihollisen puo
lelta. Suomalaiset merkinnät ihmetyttävät meikäläisiä. Kovan
onnen kanuuna vaihtaa puolta vielä kerran!

MOTTI PURKAUTUU
Kello 16.00 vihollinen ryhtyy
purkamaan 9.K:n edessä olevaa

mottia. Klim Voro§ilov ajaa
osaston edessä päätyen lopulta
8.K:n vartioimaan miinakenttään. Ajettuaan miinaan vaunu
pysähtyy, mutta jatkaa kiivasta
tulitoimintaa kaikilla aseillaan.

Kello 18.30 lähtee vaurioitu-

nut Klimi hitaasti

HYÖKKÄY§ JATKUU
Touhuillessa Klimien kanssa on
kulunut aikaa kolmisen woro
kautta. Toisaalta hengähdystauko on tietenkin tervetullut joukkojen huoltoa ja hyökkiiyksen
jatkon valmistelua varten.

Kiis§ jatkotoiminnasta

saa-

puu 30.8. ja hyökkiiys lähtee
liil*eelle 1.9. Påi?itien suunnalla

sitoo 9.K edelleen vihollisen voi.
mat III/JR 50:n päävoimien

pyrkimiiåin
takaisin motin suuntaan.
Kello 16.35 saa 9.K kiisl§/n
liittyä hyökkiiykseen läpimurtoa
yrittiivän vihollisen tuhoamiseksi.

Hämärän muuttuessa pimeäksi jatkaa vihollinen murtautumisyrityksiiiän, jotka torjutaan.

Kello 3.40 ilmoittaa 7.K:n
luutnantti Koikkalainen saanesrrsa yhteyden pataljoonan oi-
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30.00 suoraan etelän, katkai-

see tien ja tuhoaa yhteistoimin
rintamassa hyöl*iiiivåin JR 29:n
kanssa Sämäjoella puolustautuvan vihollisen. Jääkiirijoul*ue

viitoittaa suuntauran. K,irjos§i
etenee vahvennettu 7.K, joka
tielle påitistyiiän estiiä vihollisen
irtautumisen. Sen takana kulkevahvennettu joukkue Kan'
9.K:sta varmistaa eteliiiin Kin-

va

nasvaaran suuntaan. Vahvennettu 8.K valmistautuu liitty-

miiän hyökkiiykseen maantien
pohjoispuolella, 9.K on reservinä.

Olemme liikteellä kiisketty-

Keski-

nä aikana. Eteneminen on

Suomen
miehet...

me tulianncta ja kolmen piiivän muona painavat miesten
hartioita.

seen, joka on saavuttanut Ale-

kan §läaukean.
Kello neljän tienoilla selviää,
ettii vihollinen on pimeän turvin
piiiissyt kiertiimiiiin 8.K:n aseSåiiimäjiirven

välisen maaston kautta; Alekan
tasalla on Mannisen komppania
sen kuitenkin tuhonnut.
Motissa on eniiä sitkeä Klimi.

Kello kuusi aamulla sekin yritepiitoivoisesti ulc motista ilmeisesti yön aikana suoritetun

tiiii

telaketjuremontin jåilkeen. Se

ajaa jälleen miinakenttiiåin ja
pysiihtyy - nyt lopullisesti. Miehistö yrittiiä paeta, mutta 8.K:n
miehet estävät yrityksen.
Täistelun piiätyttya patalje
na majoittuu Alekan §län reu-

namalle lähelle Sämäjärven
kaunista

r

ntaa.

UU$ TEI{TÄVÄ
Pataljoona saa 3.9. rykmentin

kiiskyn siirtymisestii autokulje.
tuksin Tervalammen maastoon,

josta sen on oltava seuraavana
aamuna valmiina hyökkäämiiän
Sämäjoki-Kinna.svaara -tielle
JR 29:n edessä olevan vihollisen
tuhoamiseksi. JR 29:n hyökkiiys
on pysähtynyt Säämäjoelle.
III/JR 50 on perillä iltahä-

Kello 17.30

annan

hyök*iiyskiis§n, jonka mukdan
pataljoona lähtee liil4reelle 4.9.

kello 5.30, eteneo
302

joulkueen johtajalta luutnantti
Rosstrtimiltö ilmoitus, että tie
on saavuiettu. Vihollinen ei näy8ä aavistavan vaaraa,

JÄLLEEN TANKIT

vAsf,AssA
Toiminta jatkuu.
Kun kärkikomppania on saawttamaisillaan maantien, ajaa
kello 9.50 paikalle raskas kra-

naatinheitinjo-ukkue,

joka

on

matkalla etulinjan vahvistuk-

selsi. Nopeista toimenpiteistii
huolimatta ehtii sen påiäosa si-

wuttaa katkaisukohdan, mutta
hevcet tuhotaan ja ajoneuvot
saadaan haltuun.

Kello 10.10 luutnantti Koikkalainen ilmoittaa katkaisseensa
tien ja pffiii lupaa etenemisen
jatkamiseen.
Vain muutamia minuutteja
myöheminin lähestyy Säämäjoelta ptiin panssarivaunu, joka
aloittaa raivokkaan tulitukssn.

Mutta hyökkiiys jatkuu.

märissä.

Ilnrl vrmu pä.i rr.t
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Kello 8.55 saapuu jäiikäri-

kealla puolella hyökiinneen I
Fataljoonan komppania Mmni-

mat maantien ja

fttrF

kasta, sillä maasto on suoperäis
tii, pehmeää ja upottavaa. Kol-

suunnissa

Miinakenttii vaurioittaa sen toimintakyvyttömäksi.
TUntia myöhemmin hyöktiiii
Siiämäjoelta päin vielä kaksi
vaunua. Komppanian alkanut
eteneminen pysähtyy niiden tuleen. Mukana kuljetetun pans
sarintorjuntakiviiärin tuli ei niihin tehoa. Komppania siirtyy
puolustukseen.

Rykmentin piiäosat ovat samaan aikaan hyökiinneet meidän itäpuolellamme. Kello
I 1.50 saapuu komentopaikalle
II Pataljmnasta.

ni yhteyspartio

JR 50'r

mLh[ l@dd(..ma. tL9r1 S*rw

6O.n

lomentopdkaltc raatdo

Lähetiin sen mukana ilmoitukrykmentin komentajalle.

sen

RÄ'U

FVNTÄYS

Puolen päivän tienoilla aloittaa

vihollinen rajun hyökkäyksen
tien avaamiseki. Panssarivaunujen kintereillä etenee kolme

ennen

oli 7.K:sta jo

ylai ja haavoittunut

kaatunut

kahdeksan

miestä.

Päätin helpottaa 7.K:n painetta suuntaamalla 8.K:n iskuun tien suunnassa toimivan
vihollisen selustaan.

Kello 14.45 annoin

8.K:n
hyökiitä tien

joonan suuntauralla liikehtii vi.
hollisia. Tzimän johdosta suuntasin 9.K suojaamaan selustaa
suuntauran maastossa.
Panssarivaunujen tukemat
ryn&iilyt ulos motista jatkuivat.

Kovin yritys alkoi kello

19,35,

jolloin panssarien takana oli

kenttäkanuunaa. Hyökkäys torjutaan.
Fataljoonan mukana on tykis-

päällikölle kiis§n
koillispuolitse metsäsaarekkeen

hallussa oleva maasto alkoi täs-

kautta koukaten tielle 7.K:n

sä vaiheessa kuitenkin

tulenjohtajana seurannut
vänrikki Munsterhjelm, jolla on

edessä olevan vihollisen taakse

tön

yhteys Säämäjoen länsipuolella
JR 29:n takana oleviin tuliasemiin. Tykistö ryhtyy ampumaan mottiin. On oltava tarkka-

na, koska meidän

asemamme
ovat iskemien takana.
Riittäivään tehoon ei päästii.
Kello 13.25 osuu panssarivaunun tykin kranaatti konekiviiäriimme, jolloin yksi mies

kaatuu ja neljä haavoittuu. Sitä

ja tuhota

se. Yhdellä joukkueella oli varmistettava Säämäjoelle
päin ja otettava yhteys JR 29:

myiis hevoskolonna. Vihollisen

jo olla
varsin ahdas, sillä 8.K puristi sitä takaapäin. Komppania ei kuitenkaan voinut edet?[, koska

7.K:n motissa olevaan vihollituli ulottui sen

ään. Hyökkiiystii tuettaisiin tykistön ja heittimistön tulella alkaen kello 17.00.
Käslqfnannon aikaan saapui

seen suuntaama

komentopaikalleni alikersantti

lähetetty joukkue oli vaikeuksitta päåissyt joelle ja sillalle kohtaamatta muita kuin harhailevia vihollisia.

Pietild rykmentin

viestijouk-

kueesta ilmoittaen, ettei ryk-

mentin keskukseen ole voitu vetiiä johdinyhteyttä, koska patal-

asemiin harvan ja lyhytkasvuisen suometsän läpi.

8.K:n Siiämäj@n suuntaan

PATRUUNAT
LOPPUVAT
Sitten tapahtui se, mikä niin
usein liittyi kiivaisiin taisteluihin piiättyviin koukkauksiin:
patruunat alkoivat loppua.
Illan tullessa alkoi tulppana
olevan 7.K:n tilanne muuttua
kriittiseksi: vihollinen tunki pimeän turvin piiälle eikii patruunoita torjuntaan ollut riittävästi.
Kaikessa kiireessä niitii keräiltiin pataljoonan komentopaikan

läheteiltii, liiäkintiimiehiltä, heitinmiehiltii ja 9.K:lta sekii kiidä-

tettiin pikavauhtia 7.K:lle.
- Mikä on nyt patruunatilan-

ne? tiedustelin päälliköltii jonkin
ajan kuluttua.
- Eipä tiissä pahempaa hätiiä
ole, vastasi §lmäverinen luutnantti Koikkalainen. - Kaksi

miestä on asemissa

kerä

ja

kolmas

patruunoita kaatuneilta

vihollisilta.
Se oli tietenkin pumpulia ko
mentajan sydämelle!
Samoihin aikoihin läksi vihol-

I.oPPUHYM!NÄ
Kello 06.30 syyskuun 5. päivän
aamulla tapahtui kummia: edellisenä iltana miinakentässä vaurioitunut raskas panssarivaunu
lähti liikkeelle hurjalla metelillä
ajaen kaaressa metsään päästäkseen näin miinoitteen ohi. Se
työnteli korpimaastossa siwun
järeit?i kivilohkareita ja kaatoi
alleen 8-10 tuuman mäntyjä.
Meteli lähestyi komentopaikkaani, joka oli samalla haavoittuneiden suojapaikka.
Korkeiden mäntyjen latvat
heiluivat ja meteli oli hurja.
Tirntui, ettei tuota rumilusta pysäytii mikiiiin. Moottorin ulvonta pani epäilemään, että vaunu
ajaa suoraan paareilla lepäävien
haavoittuneiden päälle.

I-opulta vaunu \uitenkin
juuttui kiinni kallistuneeseen
puunrunkoon. Miehistö hyppäsi
ulosja tuhottiin ajokin viereen.

TLlpan taistelu oli jatkunut
koko yön. Kaikki ulosmurtautumisyritykset torjuttiin. Lisäpatruunoita oli saatu myiis Kinnasvaaran suuntaan etenevältä I/
JR sO:ltii. Ne kantoi perille rykmentin Jäiiikiirijouklme.
Kello 06.45 saapui paikalle
luutnantti Kosken komppania
JR 29:stii. Varsinainen taistelu
oli kuitenkin tällöin jo ohi ja jäljellä oli vain maaston puhdistus.
Läpimurtoa yrittäneen vihollisen tappiot olivat raskaat. Kaatuneiden ja haavoittuneiden lisäksi paikalle jäi muun muassa
neljä panssarivaunua, kolme
kenttätykkiä, useita kenttäkeit-

timiä, kolmisen§mmentii ajo

neuvozl ja raskaan heitinjoukkueen kalusto. JR 29 jäi keräämiiän ja luetteloimaan sotasaalista.

Meillä ei ollut aikaa lepoon:
kello 07.15 sain rykmentin ko
mentajan käs§n siirtyä mahdollisimman nopeasti uuteen
tehtävään.

lisen panssarivaunukin yrittämän eteenpäin, ajoi miinaan ja
pysähtyi. Sen tulitoiminta jatkui

kuitenkin kiivaana.

Kello 20.45 annoin 8.K:lle
kiis§n irroittautua ja siirtyä reserviksi komentopaikalle. Kello
22.10 sai Jääkåirijoukkueen johtaja luutnantti Rosström kiis§n
ottaa yhteyden JR 29:n joukkoihin, jotka se seuraavana aamuna kello 04.00 tapasikin Säämäjoelta.

Sota jatkui.

Konneveden, Konginkankaan, Sumiaisten ja Suolahden
miehet olivat jälleen osoittautuneet talvisodan Täipaleenjoella
hankkimansa maineen arvoisiksi.

ti

Täistelussa pataljoona menetkaatuneina kolme soturia,

Niilo l-aitisen, Lauri Nyn*en ja

Arvi

Hakkaralsen Haavoittu-

neita oli

viisitoista.

tr
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§yöksyimmefuu,
Laguksen Jääkäriprikaatin
hyökkäys Tuulosjoelta Syvärille
sekoitti perusteellisesti puolustajan
suunnitelmat.
Hyvin koulutettu varusmiesjoukko
löi tien auki nopein iskuin.
Puolustajan apujoukot olivat
myöhässä ja lyötiin suoraan
liikkeestä.
Kylien väki jäi evakuoimatta ja
odotti hämmentyneinä

"valkobandiitteja".
- SYÖKliÄ

nyt pojat kunnolla,

sillä seuraavan kerran kenttäkeittiön kansi avataan vasta Sy-

värillä!
Vääpeli Jukka Kuronen näin
lausui seuratessaan kuinka keit-

toimet olivat kehittyneet hi-

tiömiehet kauhoivat hernekeit-

Laatokan pohjoisrannan suunnassa etenevien yhtymien va-

jatRuokailun jälkeen komp

toa jääkäreiden pakkeihin ja

koi:

-

panialle jaetaan kolmen päivän
sissimuona.

Oli syyskuun 3. päivän ilta
I

säytlämisestä. Pohjoisempana,
Karjalan Armeijan vasemmalla
siivellä Suojärven alueella sota-

1941 Viteleen eteläpuolella Lindosjärven maastossa, jonne JP 3
oli ryhmitetty muiden Osasto
I-aguksen jääkärijoukkojen tavoin ollakseen valmiina aloittamaan etenemisen Aunuksenkaupungin
Mäkriän suun-

ja

taan. Tiedettiin, että varhain
seuraavana aamuna alkaa 5.D:n

ja l7.D:n hyökkiiys TirulosjoenSäntämänjoen linjalta. Heti näiden yhtymien päästyä läpimurtoon ja saatua auki ViteleenAunuksenkaupungin maantien
alkupään, Lagus lähettäisi jää-

taammin, joten ylijohto oli huo
lestunut uhasta, joka kohdistui

sempaan silustaan.

Mutta tänä iltana pitkä paikallaanolo näytti päättyneen.

kranaattia ja kun siihen lisätään
molempien saksalaisten Patteristojen ja kranaatinheittimistön
ammuskulutus, koko ammuttujen kranaattien määrä oli noin
20 000.

Koko seuraavan päivän - 4.9.
kärsimättöminä tieodotettiin
toja etulinjasta, jossa jalkaväki

kamppaili sitkeästi taistelevaa
puolustajaa vastaan.
Yöllä 4.15.9. päästiin vihdoin
läpimurtoon.
Jääkärit aloittivat aamulla
kello 04.00 etenemisen 5.D:n
joukkojen läpi Aunuksenkau-

punkiin. Alkoi panssarivaunuil-

la vahvennettujen jääkäriPataljoonien nopea hyökkäys molemmin puolin Aunuksenjokea. Vihollisen torjunta-asemat murrettiin rajuissa kahakoissa toinen
toisensa perään. Saman Päivän
iltana joen pohjoispuolta edennyt JP 2 tunkeutui Aunuksenkaupunkiin ja valtasi sen kello
kahteen§mmeneen mennessä.
Joen etelärantaa edennY't JP
3 saapui kaupunkiin PuolenYön
tienoilla. Sen l.Komppania Pysähtyi torin laitaan. Himmeässä

Kaikkialla

valmistauduttiin
huomenna alkavaan toimintaan.

kuun valossa jääkärit huomasivat viereisen talon akkunan

Etulinjaan johtavalla tiellä val-

avautuvan

litsi vilkas liikenne.

maantuvan näkösälle.

Siinä jääkärit

ja

naishahmon il-

ensimmäisen

kerran näkivät sakalaisia

ase-

veljiä. Puheita heidän mukanao

lostaan oli kuultu koko sodan
ajan. Ystävinä siinä kohdattiin
ja savukkeita puolin ja toisin
tarjoiltiin. Joku §syi miltii Työ
mies maistuu, johon saksalainen

kohteliaasti:
- Gut, gut, aber das Papier zu

dick.

-

Hyvää. mutta paperi

liian palaua.

kärijoukkonsa häikäilemättG
mään takaa-ajoon.
Tähän jääkiirit olivat valmis-

tautuneet. Pojat odottivat nyt
innokkaina toiminnan alkamista
muistellessaan sodan kahta ensimmäistä viikkoa, joiden aika-

na he olivat taistelleet

tiensä
Korpiselästä Laatokan rannalle

ja edelleen Tuulosjoelle.

Siellä

heidät pysäytti 24.7. saapunut
Päämajan
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kiis§

etenemisen py-

NAPAKKA
TULIVALMISTELU JA
HYÖKKÄre
Sinä yönä ei paljonkaan nukuttu. Tykistön tulivalmistelu alkoi

puolenyön aikaan, viisi tuntia
ennen hyökkäyshetkeä. Jälkeenpäin kuultiin, että tykistön ammuskulutus oli ollut yli 14 000

UNTO UOTI

Jäikiirit ylittåmåerii Tllomtioke!

It

§wiirille

Jonfio ]lynnholq

f,mnofiofn*bön
rli..l ito a7, lohll
rtrtoaL

iukfr.niå.t
prmåYåhotp
Lat!y..tl

&r

"vilNtÄ"
Jääkäri Laamarcn, vekkuli
volaispoika

-

§syi

lopullisena

jääkärit heittivät vihollisen irti

suurta tynnöriä. Tapil temmattiin auki, ja niin jääkiirit toisiaan
tuuppien ja lähinnä käsituntumaan turvautuen rupesivat lo
rottamaan punertavaa ainetta
pakkeihinsa. Pian sitä oli tuuman verran kirkon lattiallakin.

tavoitteena Syväri.
Syyskuinen yö kirkastui kauniiksi kuutamoksi kärkikomppanian ajaessa etelään. Tien varrelle oli kerääntynyt naisia, lap
sia ja vanhoja ukkoja nyyttei-

asemistaan. Kärkijoukkueen ta-

Aineen alkuperä jäi arvoitukseksi. Hapanta litkua se oli eikä

evakuointiautojen tuloa. Heidän
hämmästyksensä voi arvala,
kun tulijat olivatkin suomalaisia
"valkobandiitteja". He eivät
kuitenkaan leikanneetkaan heidän korviaan, kuten propaganda oli vakuuttanut.
Muutamat vihollisen viivytyspartiot eivät paljonkaan hidastaneet ajoa. Milloin vihollinen oli

laisen törkyn keskellä

AUNUKSEN
sa-

naiselta:

Onko tämä nyt se Aanuk-

senkaapunti?

Saatuaan myönteisen vastauksen ymmärrettävällä aunukselaismurteella hän jatkoi:
- Joko työ ennätitte meitä

wottaa?

. - A vot, aamul ei tiietty mittää, päiväl ei tiietty mittää, mut
illal tulliit ja sannoit, et nyt suc
malaiset ajjaat pääl!
- Liekdrö tähän aekaan vielä
soittokapakit aaki?
- Voe veikkonen, tuol kirkos
hyö pittiit viinojaan.
Siinä samassa puoli komppaniaa ryntäsi kirkkoon! Siellä tulitiklrujen valossa nä§i kaiken-

kaksi

yhtaän maistunut suomalaisen
Alkon tuotteilta. Ei kelvannut
"Aunuksen viini" jääkiireille ja
vaikka juuri oli käyty kirkossa,
kiroillen pakit tyhjennettiin kaupungin torille.

TAVOITTEENA

swÄRt
Samassa tuli kiis§ komppanian
valmistautumisesta etenemään
pataljoonan k'ärkikomppaniana

Mäkriän suuntaan

neen odottamaan

venäläisten

asettunut lujempaan viivytykseen kärkijoukkue jalkautui ja

levittäytyi tien kahta

puolen.

Nopealla ryntäyksellä, panssarivaunujen antaessa tulitukea,

kana ajanut joukkue siirtyi nyt
vuorostaan kärkeen ja jalkautu-

neet jääkärit palasivat pyörilleen liittyen viimeisiksi komppa-

nian rivisttiön.

Tämä

oli

jääkiirijouldrojen

etenemistaktiikka. Se perustui
nopeaan, jatkuvaan liikkeeseen.
Eversti Lagus oli aina tähdentänyt, että liikkeelle saatua vihollista ei saa päiistää pysähtymään. Jääkiiritkin olivat jo huo
manneet, että sotamies Venäläinen on mainio lapiomies.
Aamun sarastaessa eteneminen pysähtyi Mäkriän §län läheisyyteen vihollisen tuleen. Pataljoonan komentaja kapteeni

Jouko Hynninen järjesti joukkonsa heti hyökkäylseen. Päävoimien tuli iskeä panssarivau-
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jen

eteneminen Lotinanpellon
tietä Syvärille. Koko yön jatkuneen hyökkiiyksen aikana lyG

tiin

hajalle kolme venäläisten
täydennyspataljoonaa, jotka
edellisenä päivänä oli tuotu Lo
tinanpeltoon. Suomalaisten

hyökkiiyksen rajuus

ja

nopeus

hämäännytti vihollisen perusteellisesti ja katkaisi sen yhteydet johtoesikuntiinsa.
Aamun alkaessa sarastaa 7.9.
Inkisen joukkue oli jälleen kiirkijoukkueena ajamassa nyt jo
hyvin lähellä Syväriä.

Joukkueen kärkenä olevan
ryhmän johtaja havaisi etäällä
vastaan tulevan ratsun. Ratsastajan kiväärin pitkii pistin piirtyi
taustalla valkenevaa aamutai-

Siinä.o on - Swöril

tä pari kilometriä vallatakseen
pienen §län erään siwjoen takana.

Kylä oli miehittämätön, mutta asukkaat olivat seuranneet

tarkoin lähestyviä suomalaisia.
Arkaillen §läläisiä alkoi keräytyä jääkiireiden luokse. Ensimmäisenä tuli §länvanhin, partasuinen starikka, joka rintansa

paljastaen kehotti siihen vain

heti ampumaan!

Joukossa oli
mytis naisia, jotka kiisillään lap
siaan suojaten polvistuivat ja it-

nujen tukemana tietä pitkin

joen ja sillan yli. l.Komppanian
piti samaan aikaa ylittaa kahlaamalla Mäkriänjoki oikealta
ja hyökätä joen eteläpuolitse vihollisen selkiiän ja siwstaan.

''OiiIA

KONE]TAP'

Täistelun vielä kestäessä vänrikVi Inkisen johtama I Joukkue
sai kåiskyn varmistaa lounaan
suuntaan. Tätä varten joukkue
eteni Saarimäkeen johtavaa tie-
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kunsekaisella äänellä anoivat armoa lapsilleen.

Jääkiirit olivat hämmentynei-

tä. Eihän Suomessa ollut totut-

tu

auki ja nuorehko nainen huusi

-

Omia koneita!

Huomattuaan

suomalaiset
hän jähmettyi pelästyneenä paikalleen.

ohjesääntö määrää. Komppanian päällikön luutnantti Rrntalan kuulustellessa ratsastaja

kolonnan päällä. Hetken kuluttua ilmestyi lännestä kaksi Messerschmidtiä, jolloin venäläiset
koneet alkoivat paeta kaksittain
itiiän. Lyhyen ammunnan jälkeen Messerschmidtit pudottivat T§aikat muutaman neliökilometrin alueelle. Kun tämä

teki aunukselais§län asujaimis-

asetettu, vapaana olevat jääkiirit saattoivat kokoontua erään
talon suureen tupaan, johon uteliaita §läläisiäkin alkoi tulla.

Akkiä tuvan ovi temmattiin

suurten

syöksyjä suomalaisten etenemis-

jän venäläisen T§aikan nähtiin
Mäkriän suunnassa tekevän

kun §län asukkaat puhuivat

Kun tarpeelliset vartiot oli

salmen kylänraitilla

kirkkopyhien aikaan! Sensijaan
ryhmän johtaja oli varuillaan ja

kohteluun! Vähitellen tilanne
kuitenkin rauhoittui, varsinkin
ymmärrett?ivää suomea.

ratsastaja tyytyivät vain hyvän
huomenen toivotuksiin - sivuuttaminen tapahtui kuin Ranta-

Kaikki ryntiisivät ulos. Nel-

kaikki tapahtui vain parin-kolmen minuutin aikana, voi vain
arvailla, minkä vaikutuksen se

tämäntapaiseen ihmisten

vasta visten. Ti.rnnustelijoina
ajaneet jääkiirit Laamanen ja
Miihdun sekä vastaan tuleva

toon.

s[NÄ oN swÄR[
Puoleen päivään mennessä Inkisen joukkue palautettiin komp
paniansa yhteyteen Mäkriän §-

lään, josta alkoi jääkiirijoul&o

pysäy.tti vastaantulijan

-

kuten

kertoi olevansa divisioonan lähettiupseeri, majuri.

Hän oli

lähtenyt viemään kiis§ä edessä
taisteleville joukolle, koska yhteydet niihin olivat katkenneet.

Thntia myöhemmin JP 3:n
l.Komppania pysähtyi Syvärin
pohjoisrannalle, jonka se ensimmäisenä suomalaisena osastona
näki 7.9. kello 05.30. Tävoite oli

saawtettu!
Kolmen päivän sissimuonat-

kin olivat loppuneet. Mutta

ei

hätää: pian saapui vääpeli Ku-

rosen kenttäkeittiö ja muonan
jako alkoi - lupauksen mukaan.

tr

Suut-Suomen suurin

UOIM1AITOS
Mahtavaeli, voimakkaatti yyarryyät Aåniron
vedet Syvärin voimalaitol(ron p.don låpi s,{-tm

ILKKA

.": ' .j'

i:.ltt*.

Syvärin voimalaitos oli meikäläisen
mittapuun mukaan jättiläismäinen:
sen teho vastasi kahta Imatran
voimalaa.
Myös venäläiset ymmärsivät
laitoksen arvon ja taistelut sen

äärellä käytiin kiivaina.
Suomalaisten valtaama voimalaitos
jäi etulinjaan eikä sen mahtavista
turbiineista ollut hyötyä
kummallekaan osapuolelle.

Nåin tapshtui Syyårin yoimalåiloklon yrttau.
7.-15.9.41

Irri-reR:RI-RN

Sotilashal-

linnon esikunnan Tälousosasto
VI selvitti jo vuonna 1941 Aunuksen

ja

teollisuus-

Vienan tärkeimpien

ja voimalaitosten

ra-

kenteen, kunnon ja merkityksen. Selvitys valmistui 27.8. 4l
mennessä.

Luettelosta käy

ilmi

muun

muassa jättimäisen Syvärin voi-

malaitoksen teho: Svirges III:n

ja rakenteilla

olleen II:n yhteen-

laskettu teho olisi ollut 280 000

kW:a! Ei siis ollut §se mistään
tuulimyllystä - suurena pidetyn
Imatran voimalaitoksen teho on
vain noin puolet tästä.
Voimalaitoken taloudellinen
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at

''r.

että kaikkia teollisuuslaitoksia
ja varsinkin voimaloita on niitä
vallattaessa pyrittävä säästämään vaurioilta. Edullisinta olisi ottaa ne haltuun varta vasten

tähän tehtävään tarkoitetuilla
kommandoosastoilla.
Merkittävästä voimalaitoksesta hankittiin tietoja mahdolli

simman aikaisessa
L^{a ;.tiä',illLt&*"/

.-'

vaiheessa:

Päämajan Tiedusteluosasto

jo

I

lä-

11.7. 4l Karjalan Armeijan esikunnalle Syvärin voimalaitoken alueen karttoja sekä useita kirjallisia kuvaukia it-

hetti

se voimalaitoksesta.

Suomen
suurin...

VALTAUS

VALMISTELTIIN
HUOLELLISESTI
Karjalan Armeijan

hyökkäys
Itä-Karjalaan alkoi Tirulosjoelta

merkitys selviää myös saksalaisten papereista. Herra L. Stumasi laati Hitlerin Salsan Idänministeri<issä vuonna 1942 muistion Suomen asioista. Se päättyy kuusikohtaiseen ratkaisuehdotukseen, joista kolmas kuuluu

näin:

"Itämeren-Vienanmeren
kanavaketjusta oli suomalaisten
kannalta toivottavaa, että Syvärin rannat tulisivat (rauhanteossa) heille."

Päämajan

Operatiivinen
osasto antoi puolestaan ohjeet,

4l aamulla. Mahtavan tykistövalmistelun jälkeen joukot
etenivät salamasodan vauhdilla:
Lotinanpelto ja Syvärin asema
saavutettiin jo 7.9. Niiden väliin
jäi laaja alue, jolla sijaitsi muun
muassa Syvärin voimalaitos viitisentoista kilometriä Lotinanpellon koillispuolella. Se oli tietenkin saatava haltuun niin pian
kuin mahdollista.
Suomalaisten kiilan kärkenä
oli edennyt eversti Ruben I-aguksen komentama Vahvistettu
4.9.

\bnålåiret ovat ry$tåneet yoamatsilokron palamaan

7.9. saapunut Kinkievaan, La-

missä niiden piti ylittää Syväri
hyökätä voimalaitokelle idän
kautta.

komentajalle
everstiluutnantti v on S c hrow e I I e
käs§n edetä Syvärin länsiran-

KOUKKAUS PUREE

l.Jääkäriprikaati. Kun sille alis-

tettu Jalkaväkirykmentti 23 oli

gus antoi sen

nalle Retskan §lään

saakka.

Erityisesti oli kiinnitettävä huo
miota voimalaitoken ja Pirki-

ja

Lampinen aloitti I Pataljoonallaan hyökkäyksen 10.9. kello

nitsan suuntiin.
Pirkinitsa vallattiin taistelutta
ja eteneminen jatkui voimalai

13.45. Iltaan mennessä hän löi
pääosin vihollisen sillanpään ja
saawtti voimalaitoksen padon.
Siihen hyökkäys kuitenkin jäl-

toksen suuntaan. Illan suussa

leen pysähtyi.

päästiin jo puolentoista kilomet-

rin

päähän tavoitteesta, mutta
eteneminen oli keskeytettävä tiivistyvän vastarinnan ja miesten
väsymyksen vuoki. Tiedustelu

selvitti voimalaitoken

olevan

Syvärin itäpuolella.

Aamulla jatkettiin etenemis-

Samana iltana Lagus antoi

käs§n voimalaitoksen

valtaa-

-

mikäli

misesta: se oli saatava

suinkin mahdollista

-

haltuun jo

12.9. kuluessa.

JR 23:n II ja III Pataljoona
aloittivat ylimenon Retskassa
12.9. aamuyöllä. Ensimmäisenä

tä ja todettiin, että vihollinen

ylitti joen majuri Sornr

puolusti voimalaitoksen aluetta
sitkeästi. Havaittiin, että virran

taljoona syökyveneitä, kumiveneitä ja Jauttoja sekä ponttoo
neja käyttäen. Sen perässä tuli

ylijohti

pato. Syvärin itärannalla oli kanavan erottamana kokq
nainen kaupunY,t. Malui l-am-

pisen johtama

I/JR 23 ei kui

tenkaan päässyt eteenpäin.

Normaaliin suomalaiseen tapaan ryhdyttiin tietenkin koukkaamaan. Everstiluutnantti von

Schrowe antoi I Pataljoonalle
käs§n vallata vihollisen sillanpääasema joen länsirannalla.
Rykmentin pääosat suunnattiin
pohjoisesta koukaten Retskaan,

II

Pa-

majw lahtisen III

II

Pataljoona.
Pataljoona katkaisi voima-

laitokselta Podporozeen johtavan tien Jandebajoen maantie-

sillan itäpuolella 12.9.

kello

10.50 kohtaamatta vihollista.

III

Pataljoona jatkoi hyökkäys-

tä voimalaitoken suuntaan ja
valtasi vihollisen vartioimaan
Jandebajoen

sillan

eheänä.

Hyökkäys jatkui voimalaitosta
kohti, mutta pysäytettiin yöki.

KASKU KIERTÄÄ

JR 4 hyökkäsi syksyllä
Karhumäkeä
kohti. Muuan näppärä
helsinkiläinen sotamies
sai päähänsä, että sota
hänen kohdallaan riittää. Thrkkaan harkittuaan hän päätti kieltäytyä aseellisesta palveluksesta "eettisen vakaumuksen" perusteella - joku oli kertonut,

l94l

Patanoet rauniot iäiyåt suomalai3ten hallintaan

Sitä 13.9. aamulla

jatkettaessa

päästiin taistellen eteenpäin ai-

na

Munkalanpurolle saakka,

missä vastassa oli hirsinen bunk-

kerilinja. Sekin murettiin tykistön avulla ja iltaan mennessä
päästiin noin kilometrin päähän
voimalaitoksesta.

Meikäläinen kaukopartiokin
osallistui operaatioon: se kävi räjäyttämässä rautatien Syvärin
etelärannalla ja katkaisi voimalaitokselta etelään lähtevät voimalinjat.
II Pataljoona laajensi puolestaan aluettaan itään ja varmisti

III Pataljoonan

selustan.

III

mennessä.
Pataljoonan asema oli tukala: sen kimppuun kä-

4 eteni

vivät vihollisen ilmavoimat sekä
tykistö ja suora-ammuntaan siirtyneet ilmatorjuntatykit. Konekiväärejä oli myös vastassa run-

Kello 18.00 viimeisteltiin operaatio tykistövalmisteluun liittyväIlä rajulla iskulla: JP 4 pääsi

saasti.

TLlitus kohdistui myös I Pataljoonan asemiin ja esti lisäjoukkojen tuonnin alueelle virran yli. Iltapäivällä I ja III Pataljoonan yksiköt saivat kuiten-

kin yhteyden toisiinsa
lueen pohjoispuolella.

Hyökkäystä jatkettiin 15.9.
Vahvennukseksi oli saatu 1.Jää-

käriprikaatiin kuuluva majuri
Eino Polönin komentama Jääkäripataljoona 4, joka

VOMALAlrOS
VALLATAAN
Hyökkäys jatkui täydellä tehol14.9. I Pataljoona sai koko
länsirannan puhdistetuksi vihollisesta kello 06.30 mennessä ja
valmistautui vaikeaan tehtävään, padon ylitykseen. Kello
kahdeksan tienoilla pioneerit
saivat puretuksi patoon sijoitetut räjähdyspanokset ja Syvärin
ylitys pääsi alkamaan kello
08.40. Pataljoona valtasi padon
ja voimalaitoksen, mutta juuttui
kiivaaseen tulitaisteluun asutusalueen reunaan. Hyökkäiys pysähtyi.

la

III

Pataljoonan hyöktiiys
asutusalueen itäpuolelta alkoi
kello 05.25. Se ei vihollisen kiivaan vastarinnan vuoksi päässyt
sanottavasti eteenpäin ja pysähtyi kokonaan puoleen päivään

asutusa-

ran JR 23'.n I

ylitti vir-

Pataljoonan

alueella.

VIIMEINEN
FONNISTUS
Kaikki kolme pataljoonaa iski-

karia

keskustassa käyden anasutuskeskustaisteluja.

tavoitteeseensa vallaten asutuskeskuken eteläpäässä olleen

linnoitetun kukkulan

ja III/JR

23 pääsi sekin samalle tasalle.
Vihollinen ei kuitenkaan vieläkään antanut periki: myG
hään illalla se ryhtyivastahyökkäykseen tunkeutuen §län eteläpään hallitsevalle kukkulalle,
mutta jääkärit heittivät venäläiset takaisin puolen yön maissa täl1ä kertaa lopullisesti.

LOPPUTUIJOS
Raivokas vastarinta osoitti, että
vihollisen tarkoitus oli ollut pysäyttää hyökkäys Syvärille ja pi
tää voimalaitos valvonnan alla.

Yleistilanne pakotti venäläiset

vät nyt asutuskeskukseen. Lam-

kuitenkin luopumaan tästä ajatuksesta ja alistumaan siihen,

asemat.

että suomalaiset ottivat haltuunsa laajan sillanpään Syvärin eteläpuolella ja saivat näin voimalaitoksenkin hallintaansa.
Heti valtauspäivän iltana tehtiin arvio voimalaitoksen kunnosta. Tirdettiin, että päärakennukset ja ulko§tkinasema oli-

pisen I Pataljoona hyökkäsi äärimmäisenä oikealla padolta pitkin virran etelärantaa, Fol6nin
JP 4 suoraan halki §län ja Lahtisen III Pataljoona vasemmalta
vallatakseen §län itäpuolella
hiekkaharjulla olevat vihollisen
Hyökkäyksestä tuli raskas ja
vaikea. Vihollisen raivokas vastarinta pysäytti sen jo kello
§mmenen maissa, mutta eteneminen saatiin jatkumaan na-

vakan tykistövalmistelun jälkeen. III/JR 23 sai vallatuksi
vihollisen asemat harjulla ja JP

vat suurin piirtein ehjät, mutta
rakennuksen sisusta oli räjäytet-

ty ja palanut. Valtavat turbiinit
olivat säilyneet ehjinä.
Voimalaitoksesta ei sotavuq
sina ollut hyötyä omille eikä vi
hollisille - se oli liian lähellä etutr
linjaa.

että asiasta selviää
vuoden vankeudella
siistissä ja lämpimässä
kopissa, minkä jälkeen
pääsee siviiliin.

Syksyllä räntäsateessa kaveri marssi iltahämärissä komppa-

nianpäällikön teltalle
ja teki ilmoituksen "va-

kaumuksestaan".
- Asia on aiYan selYä, totesi partainen
luutnantti. Nyt on
vain niin, että kun vartiovuorot on jo yöksi
järjestetty, emme viitsi
niitä sotkea. Tirle aamulla tänne, niin tehdään paperit. Mene nyt
kuitenkin vielä yöllä
vuorollasi eteen kuulovartioon - jos et voi
kantaa asetta, ota
vaikka halko tai lapio
turvaksesi.

Syksyinen

musta eikä

yö

oli

kaveria
kuulunut damulla kertomaan etiikasta.
Eero Kivirant& Helsinki
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Pontiin piiskotykil körl«een
Laguksen 1.
Jääkäriprikaatin
hyökkäys..Syvärille
ja sieltä Aäniselle
ja Petroskoihin
pani soturit lujille.
Vihollinen
puolustautui
sitkeästi ja
taitavasti.
Hyökkääjän oli
käytettävä kaikki
konstinsa
päästäkseen
eteenpäin.
Hurjassa menossa

oli huolto jäänyt
kauas taakse.

MATTI KAUKINEN
310

JAAKAREIDEN kiila lähestyi
Petroskoita. l.Jääkäriprikaati

oli

panssareiden tukemana
edennyt Iivinan kautta Latvaan.
Siitä oli käännytty kohti Äanisjärveä ja eräänä loppukesän aamuna olivat Aänisen rannatto
mat ulapat vanginneet katseemme Petäjäselässä.

Eteneminen Derevjannojeen
oli yhtä helvettiä. Vihollinen vetäy.tyi, mutta luovutti jokaisen

metrin vain kovan taistelun jälkeen. Puolustus tiivistyi mitä lähemmäki Petroskoita tultiin.

Ilmatoiminta

oli

vilkasta ja

hyökkåiäjää häiritsivät punatähtiset hävittäjät piiskaten tienvarsia yhä tihenevin käynnein.
Huonojen tieyhteykien vuoksi huolto oli jäänyt kauaksi taakse ja ruuasta oli puute. LeiPä-

laukku oli litteä kuin asiakirjasalkku ja nälkä kaivoi sisikuntaa

jutut usein lipsahtamaan
leipään ja särpimeen.

saaden

P!ISKAT
KÄRKEENI
Yömme olimme viettäneet ran-

tavarmistukessa Derevjanno
jen kylän liepeillä Kuusisen huvilaksi nimitetyn suuren rakennuksen rantapuistossa. Aamulla

joukkueemme

Vahyonnettu lJöäkäriprikaati hyöltkåå Ääniren tentation luunnalla kohti Petrolkoitr

komennettiin

kärkikomppanian mukaan jatkamaan etenemistä.
Petäjäselässä ja sieltä Derevjannojeen oli vihollinen tuhon-

nut useita

panssareitamme.

Eteen ajaessamme ohitimme
oman sawavan hyökkäysvau-

lin kyyneleitä pelkästä harmista
sitoessani ensisidettä Heikin

ja ajatellessani:
se osunut minuun? Kä-

kyynärvarteen

Mikei

temme olivat olleet rinnakkain
kilven reunassa tykkiä työntäes-

nunjoka oli tuhottu eilen. Sisuk-

sämme. Tiesin Koskirannan
pääsevän autolla Latvaan ja

kaasti puolustautuvat venäläiset

sieltä lentokoneella

käyttivät taktiikkanaan kätkeä

Suomeen sairaalaan. Olisin

suoran tien jälkeen mutkaan hy-

vaihtanutpaikkaa...
Tykin työntäminen jatkui.

PAI,VETIIKORTTI

niin hyvin kuin avotaivaan alta.
Ei tosin ole niin hyvässä turvassakaan kuin panssarin sisällä,

Painavan aseen päästyä vauhtiin se kulki kevyesti kovalla
maantiellä. Siksi etenimmekin
liian nopeasti ja huomasimme
pian olevamme tien kahta puolta etenevien jääkärien edellä.
Odottelimme poikia tulittaen
havaitsemiamme maaleja tykillä ja kivääreillämme.
Ketjun saavuttua korkeudellemme keksivät päälliköt laittaa
meidät taistelulähetit ketjujen
tienpuoleisiin päihin näyttä-

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

arvelimme me, joiden tehtäväk-

mään, missä kärki kulloinkin

vin naamioidun Christie-mallisen vaunun, joka suomalaisen
vaunun tullessa tien toisesta
päästä suoralle ampui tämän tu-

leen. Paikoillaan seisovasta

panssarista osui hyvin tähdätyllä laukauksella.
Vähistä vaunuista oli mene-

tetty monta. Vihdoin oli keksit-

ty:

pannaan piiskanpojat keu-

laan! Vaunusta ei näe vihollista

si tuli työntiiä tykkiä panssarin
edellä pitkin tietä.
Voin vakuuttaa, etfä olimme
lievästi sanoen jännittyneitä lähtiessämme liikkeelle. Purnasimmekin tietysti omassa keskuudessamme, mutta olimme tottuneet tottelemaan.

kulkee. Korpraali

jonnekin

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

saapumisesta.
SOITTAMALI.A

Ropponen

Asiakaspalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asial vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 120 670.

joutui tien oikealle puolelle ja
minä toinen korpraali ryömin
jääkäreiden laitimmaisena tien
vasenta puolta. Likaisilla nenäliinoillamme vilkuttaen näytim-

{j
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

me ketjun kulkua.

HUOLTO ON

MENETELMÄ TEHOSI

KEVETSSÄ

Jännittyneinä työnsimme tyk-

KANNMlSSA

kimme ensimmäisestä mutkas-

Antaessani taas merkkiä tykille
huomasin jonkun matkan päässä tien yli yrittävän puna-armeijalaisen. Heittolaukaus puoliau-

ta. Ampuja makasi jo valmiina
lavetilla olevan tyynynsä päällä
ja suoran auetessa hän heti ampui suoran päässä olevaan tiheään lepikkoon.

Pari kanaattia räjähti puskija hyvin naamioitu lepikossa §tännyt hyökkäysvaunu
alkoi rytisten perääntyä! Ei ehtinyt vihollinen hädissään edes
tykkiään laukaisemaan. Perään
ampumamme kranaatit vain lisäsivät vauhtia.
Liekö ollut pakenevan panssarivaunun pikakivääri vai tien
kossa

laidassa odotelleiden puna-armeijalaisten Emma, joka pyyh-

tomaattikivääristäni kaatoi uhkarohkean tien ylittäjän keskel-

le tietä. Kun eteneminen
jatkui ja tulin kaatuneen

taas

koh-

dalle hyökkiisin hänen reppuma
kimppuun ruuan löytämisen toivossa. Korpraali Ropponen ryntäsi myris paikalle omalta puo
leltaan ja väitti kaatuneen kuu-

luvan hänelle, koska hän

sen

kaatoi. Riideltyämme jonkin ai-

kaa saimme sovinnon syntymään ja jaoimme kristillisesti
kaatuneen repusta lö)tämämme
nyhjääntyneet ja veriset ruiskor-

käisi tykkiämme kohti sarjan.
Luodit jysähtelivät tykin kilpeen ja ennen kuin ehdimme

put. Puukollani koversin tuo

kaikki kyyristyä kilven suojaan,
sai Heikki Koskiranta luodin

vällä halulla. Niin nälkä voi olla.
Kun muutamia päiviä oli tais-

kyynärvarteensa. Lie ollut itku

teltu, koottiin miehiä muonanjaolle. Jokainen sai tervetullee-

lähellä monta kertaa nuorella
vapaaehtoisella retken aikana,
mutta muistan, kuinka nieleske-

reen veren korpustani ja söin hy-

na osinkona voitosta neljä soke-

ripalaa.

tr

PATVETIIKORTTI
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Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:
198
Peruutan
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen jatkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

-/-

-

-

Etunimi

Puh

Jakeluosorle
Postinumero

198

-/-

-

Sukunimi

Postitoimipaikka

Allekirioilus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusr lakeluosorte

Postinumero

alkaen:

198

-/-

Puh.

-

Postitoimipaikka
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Ilmatorj untakonekiväärikomppaniat
oli tarkoitettu pääasiallisesti
joukkojen ilmatorjuntaan. Niitä
käytettiin usein varsin edessä.
Välit olivat kerta kaikkiaan poikki
vihollisen lentäjien kanssa! Kun
kumpikaan ei tahtonut antaa periksi,

syntyi joskus varsinaisia
kaksintaisteluja.
Tällä kertaa lOT.Ilmatorjuntakonekiväärikomppania taisteli
keveillä aseillaan ratkaisevan voiton.
Niiden tähtäinten takana oli peräänantamattomia ja taitavia miehiä.

VILHO ROINILA
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vänä. Koneita ei kuitenkaan sat-

tunut tulemaan "hollille", joten
tilaisuutta tehokkaaseen tulitoimintaan ei tullut.
Päivä ei kuitenkaan ollut vail-

la tapahtumia: Sattui nimittäin
niin, että vihollinen oli ilmeisesti

Hälytyll Tlrlevat taall

täydessä

taisteluvalmiudessa.
Vasta kello I1.45 ylitti neljä hävittäjää tuliasema-alueemme.

Ne lensivät kuitenkin niin korkealla, ettei tulta kannattanut
avata. Noin viiden minuutin kuluttua palasi yksi koneista takai-

ilmatiedustelunsa perusteella
selvittänyt komppaniamme II
Joukkueen tuliaseman ja yritti
illalla tuhota sen linjojen yli
suunnatulla tykistökeskityksel-

sin ja jäi kiertelemään yläpuo
lellemme tehokkaan ampuma-

lä. Heti sen päätyttyä sain pääl-

tä se tosiaan alkoi.

eläisyyden rajoille.

Jokainen ymmärsi, ettii oli
tullut meidän vuoromme. Ja sii-

liköltä kiis§n mennä katso
maan, miten tuo joukkue oli
ryöpystä selvinnyt.
Saapuessani paikalle ilmestyi
joukkueen suojapaikasta kometti Kotiranta parin muun miehen
kanssa. Tärkastelimme aluetta.
Keskitys näytti olleen aika navakka, sillä kelmeänä loistavan

molorfunlq!
priÄllt«rÖMME oli

luut-

nantti P. Björkstam. Joukkueita
johtivat luutnantti A. Putus. ja
ka myöhemmin otti nimekseen
Airakorpi, kornetti A. Kotiranto
ja vänrikki V. Roinila.
Putus yleni sotien jälkeen Airakorpi-nimisenä - Airacobraksikin kavereiden kesken kutsuttuna - ilmatorjuntapatteriston
komentajaksi. Kotiranta hoiteli
ratsumiestaustastaan huolimat-

ta

ilmatorjuntahommia varsin

lupsakasti

ja taitavasti.

Komppania oli kokoonpantu

pääasiallisesti

reserviläisistä.
- ei
siis mitään rämäpäitä poikasia

Sen keski-ikä oli 35 vuotta

vaan vakavia ammattimiehiä.

EDETÄÄN KOHN
PETROSKO]TA

Noin puolen tunnin kuluttua oli
karuselli täydessä vauhdissa.
Ensin yritti hävittiijä lentiiä
ankarasti tulittaen verrattain
matalalla II Joukkueen tuliase-

mien yli. Joukkueen kaikki

aseet ampuivat kiivaasti, kone

leimahti palamaan roihuna ja
syöksyi metsään.

Se oli ilmeisesti suunniteltu
jonkinlaiseksi pelinavaukseksi,
toiminnan johdannoksi.

Muutaman minuutin kulut-

tua syöksyi nimituiin paikalle
neljän hävittiijän parvi ampuen
kiivaasti läheisiä teitä ja tuliasemiamme. Viideskin kone oli
maisemissa, mutta se kaarteli
kauempana tarkkaillen tilannet-

ta.

Neljästä hyökkiiäjåisfii yksi
sai heti osumia, kallistui ja ry-

sähti palavana

Muutamia päiviä kului suhteel-

lisen rauhallisesti. Joukkojem-

tiet

tulleet asemiin Kutismajoen-

F kdolttela

perän.

kohti ktroskoita olivat

huoltokuljetuksiin.
Kevyt ykikkömme joutui yhtenään siirtymään paikasta toiseen sitä mukaa kuin operaatiot
kehittyivät. Tällä kertaa olimme

kompp.n3ffi våfue[

keskityksen tiheyteen nähden
jokseenkin olemattomiksi supistuen yhden 20 It.K/38 BSV:n
ja yhden kaksoisilmatorjuntako
nekiväärin tähtäinten vaurioitumiseen. Yksikiiän mies ei ollut
edes haavoittunut - joukkue oli
käyttänyt suojapaikkanaan jonkinlaista perunakellaria, joka
tarjosi sirpalesuojan. Täysosumaa ei onneksi sattunut. Vihollinen oli vetänyt täydellisen vesi-

VIHOLLINEN SUUTTUU

tansa suomalaisten lähiselustaan, joukkojen siirtoihin ja

påällakm

tekemiä kuoppia aivan vieri vieressä. Oli suoranainen ihme, ettei joukkueelle ollut tapahtunut
sen kummempaa. Vihollisen aikaansaannokset olivat jääneet

Karjalan Armeijan hyökätessä
täynnä joukkoja ja huoltokuljetukia. Vihollinen oli hätää kärsimässä ja kohdisti ilmatoimin-

Kompp.nhn yåbå.
tbiaornIaa YeaommCtt

kuun valossakin voi möyhennetyllä alueella todeta kranaattien

VIHOLLINEN YRTTTÄÄ
PANNA
ILMATORJUNNAN
MATALAKSI

me hyökkäys eteni kohti Petroskoita yhä kasvavalla paineella.
Jessoilan asemalle oli saapumassa Karjalan kannakselta 4.Divisioonan joukkoja liittyäkseen
mukaan hyökkiiykseen.
Vihollisen ilmavoimat sai nyt
oivan maalin. Se yritti väellä ja
voimalla estää rautatien käytön
sekd saman tien tuhota sillat ja

häiritä tieliikennettä. Ilmator-

metsään.

Kauempana lqrt&iillyt kone teki
kostohyökkiiyksen - ja sai kuo
lettavat osumat pudoten korpeen!

Hävittäjien hyöLkiiys oli
mennyt surkealla tavalla pieleen. Ohjelmassa seurasi väliaika.

POiIMARIT
YRTTTÄVÄT

KUOLINISKUA
Vihollinen päätti kostaa kolmen
koneensa menetyksen verisesti
pienillä pyssyilliiän

ja pyyhkiä

Sänkäjoen maastoon. Ghtä-

junta oli tiiystyöllistetty.

vämme oli suojata lähellä olevaa huoltotietä ja siltaa sekä

päivänä varhain aamulla. Vihol-

Meistä piti tehdä lopullisesti sel-

lisen lentotoiminta oli aktiivista
ja liikkeellä paljon pommikoneita ja hävittäjiä.
Joukkue oli koko aamupäivän

vää.

suomalaisten kunnostamaa rau-

tatietä.

Vihollisen ilmatoiminta oli
erittäin vilkasta syyskuun 7. päi-

Karuselli alkoi syyskuun

14.

räiskivät ilmatorjujat kuvasta.
Kello 16.10 hyökkiisi komp
paniaa vastaan kolme SB2 pommittajaa ja neljä I-17 -hä313
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Sinne moni taa! yklal

- komppaniamme oli vihollislentäjien ainoa maali.
Vihollinen jatkoi kolmen ko
teen

\
\.

neen muodostelmassa hyökkäystään. Melkein joka minuut-

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-

ti

tyä tavaraa!

aseillaan. Omat aseemme soivat

Hinta 23 mk/kpl
postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).

(*

jatkuvasti

§t

Kello 17.05 alkaneen tunnin
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hyökkiiäjää! Näistä viimeinen

oli SB-2 -pommittaja, joka tulla
viipotteli Petroskoin suunnasta
aivan tien pinnassa pudottaen
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pirunmolnen...

oY<o.ö
vittäjää. Koneet lensivät nyt ai-

van puiden latvoissa,

10-15

metrin korkeudella. Tirlta tuli
ylhäältä niin että korvat soivat.
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sukunrmr

Etunimi

Osoite
I
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Postinumero

Postitoimipaikka
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Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 12. 1986 saakka.

314

kan lisäsatsin

I

Joukkueelta.

TEHTÄVÄ TÄYTETTIIN
I 07. I lmatorjuntakonekiväärikomppania ampui sen päivän ai-

kana vaatimattomilla aseillaan

aseet soittivat maksimitulinG
Ensimmäisenä putosi SB-2 -

-)

Se sai takkiinsa ensin II Joukkueen annoken ja sitten nava-

alas seitsemän vihollisen konetta - kaki pommikonetta ja viisi
hävittäjää. Huoltotie ja silta jäi-

peudellaan.

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 23 mk/kpl (* postitus- ja käsittelykulut).

kc

Mutta tuutin täydeltä annet-

tiin sitä vastaankin! Kaikki

a

pieniä pommeja ja ampuen
ko ajan konekivääreillään.

Pommari roihahti palamaan ja
romahti maahan kauempana.
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ei ollut varaa pitää

kuluessa ammuttiin alas kolme

t,o

cf)

-

edes tupakkataukoja.

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

;

syöksyi kohti hävittäjä tai

pommittaja ampuen kaikilla

pommari palavana

läheiseen

vät ehjiksi eikä 4.Divisioonan
siirtojakaan §'etty pahemmin

metsään. Toiset hajaantuivat ot-

häiritsemiän. Ihmeellistä oli, et-

taen korkeutta.

tä komppania selvisi lähes tap

Hetken kuluttua
asemiimme jälleen

hyökhäsi
pom-

kaki

maria ja kaksi hävittäjää. Niihin ei kovasta yrityksestä huolimatta onnistuttu saamaan osumia, mutta eipä vihollinenkaan
saanut aikaan muuta kuin ankaraa meteliä ja hurjaa rätinää.
Mutta karuselli jatkui. Se oli
nyt saanut kaksintaistelun luon-

pioitta - vain 1'ki mies sai pomminsirpaleesta vaarattoman
tärs§n klpariiänsä.

Kun komppania 19.10.43 ha-

jotettiin

uudelleenjärjestelyjen

vuoksi oli sillä tilillään pari§mmentä varmaa pudotusta. Ilma-

torjuntamiehet - ohiampujikikin haukutut - olivat hoitaneet
hommansa.

D

ERILLINEN PATALJOG
Matkan oli määrä jatkua juThlvella 1944 luovutettiin
NA 8, joasa toimin komppanian nalla Kannakelle, mutta Suo
rintamavastuu Pohj ois-Suomessa
päällikkönä, oli jäänyt saksalaismussalmella autokuljetus pyja
ja pataljoona sai vielä
pitkiille
ten
alueelle
säytettiin
harvalle
saksalaisille joukoille.
kenttävartiolinjalle Kiestingin ja
kerran uuden tehtävän: sen oli
Uhtuan välille. Saksalaiset eivät jäätävä Fohjois§uomeen ja esAlueelle jäi vain joitakin
vieläkiiän katsoneet hallitsevantettävä siviiliväesttiä terrorisoisuomalaisia yksiköitä
sa korpisodan vaikeimpia tehtänut partisaanitoiminta Suomusja Kuusamon alueilla.
viä.
salmen
erikoistehtäviin.
Venäläisten hyökkiiyken Komppaniani osaki tuli vartioiSuomalaisten irrottauduttua
alettua kesäkuussa 1944 ryhdytda Kuhmon pohjoisrajan ja
tiin
loppujakin suomalaisia Raatteen tien välistä rajaseutua,
sodasta syksyllä 1944 muodostui
joukkoja keräämään pois saksa- jonka edessä olevat laajat erälaisten alueelta siirrettäväksi maat muodostivat partisaanitoisaksalaisten alueella olevien
etelään. Myth Er.P 8 irrotettiin
otollisen lähestymis- ja
suomalaisten sotilaiden asema perin ja autokuljetus Hyrynsalmelle minnalle
kätkeytymisalueen.
alkoi 21.6.1944.
ongelmalliseksi.
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Virallinen komentotie kulki
pataljoonan esikunnan kautta
Rovaniemellä sijaitsevaan Yhteysesikunta ROI:hin. Täistelutoiminta tapahtui puhtaasti suo
malaisin voimin - vain kerran
toi saksalainen lentokone lisämuonaa ja tarvikkeita erään pitkittyneen takaa-ajon aikana.

Kenraalieversti Dietlin saasurnansa lento{nnettG
muudessa 23.6.1944 tuli ko
mentajaksi kenraalieversti l.or-

tua

har Rendulic, jonka upseeriarvostelussa oli kuulemma merkintä: "Sopiva johtamaan

vai-

keuksissa olevaa armeijaa."
Suomeen saavuttuaan hän suo

ritti

serviksi Raatteen tien suunnalle
lähelle Kuhmoon menevän tien
haarautumaa.

Saksalaisen 20.Vuoristoarmeijan eteläraja kulki täällä
suunnilleen Suomussalmen ja
Kuhmon kunnanrajaa myöten.

Minulle tuli näin tilaisuus seurasaksalaisen jalkaväen koulutusta, varushuoltoa ja kuria silloin kun se ei ollut rintamavastuussa. Mitään lepäämistä ei
palvelu ollut: päiväohjelmat oli

ta

lappalaisilta.

Opetus perustui keskittymiseen havaintojen teossa: miehen

sa. Vaikka §seessä olivat jo
vuosia palveluksessa olleet mie-

dissä, sammalikossa

laadittu kuin rauhanajan olois-

ja

maassa.

het, kuuluivat kunkin

päivän
ohjelmaan myös sulkeisharjoi-

Samat jäljet katsottiin uudelleen muutaman tunnin välein ja

tukset. Tärkeämpiä olivat kuitenkin aseiden käsittelyharjoitukset ja taistelukoulutus. Alipäällystölle taas pidettiin muun

huomioitiin ajan aiheuttamat

ohella johtamis- ja käskynanto
harjoituksia maastolaatikon ää-

Matka oli hyvin turvattu: saksalaiset pioneerit tarkastivat
etukäteen siltojen ja rumpujen
kunnon sekä korjasivat huonot
tienkohdat. Itse saattuetta suo
jasivat moottoroitu jalkaväkiyksikkö ja ilmatorjunta-ajoneuvot
rivistön alku- ja loppupäässä.
Heinä-clokuun vaihteen seu-

rellä. Sotilaallisessa käytöksessä

duilla saapui Suomussalmelle
ainakin osia Ski Brigade Finnlandista, "Hiihtoprikaati Suo

johtajana oli Rovaniemeltä saapunut luutnanlti Harri Willamo, joka oli koonnut tietonsa to
dellisilta asiantuntijoilta, porG

kävellessä maastossa kulki toinen aivan hänen kannoillaan ja
katsoi jokaisen askeleen aiheuttamia muutoksia ruohossa, leh-

aina

tarkastusmatkan

alueen etelärajalle saakka.

SAKSALAISTEN
KOMENNOSSA
Jaoin komppanian kenttävartioihin tyhjennettyihin rajan
pinnan §liin. Yhden joukkueen
ja kaki panssariautoa jätin re-

SAKSALAISET EUÄT
ANNA PERIKSI

en todennut mitään löystymistä
verrattuna woteen 1941, jolloin
olin nähnyt saksalaisia yksiköitä
ensimmäisen kerran.
Mielenkiintoinen kokemus oli
yhteysesikunta ROI:n suomalai-

ja saksalaisille järjestämä
maastomerkkien tulkitsemis- ja
jälkien seuraamiskurssi, joka pisille

dettiin komppaniani alueella.
Oppilaita oli parikymmentä, yk-

muutoket. Samoin seurattiin
ajan vaikutusta nuotion tuhkaan, katkenneisiin pikku oksiin, ihmisulosteisiin. paperipaloihin

ja

muihin ihmisen jättä-

miin merkkeihin. Erivahvuisten
miesjoukkojen jotosjälkiä seu-

raamalla oppivat

kurssilaiset

määrittämään joukon vahvuu-

den aivan

hämmästyttävällä

tarkkuudella.

KOSTO ULOTTUU
LAPPIIN SAAKKA
Euroopan dramaattisista tapahtumista kesällä 1944 tuli heijas-

tumia myös Pohjois-Suomeen.
Hitleriä vastaan tehdyn mur-

mesta". Tämä saksalainen yhtymä oli 20.Vuoristoarmeijan ainoa täysin moottoroitu jalkaväkiyhtymä. Siihen kuului kolme
konekivääripataljoonaa. Emme

si aliupseeri tai sotamies perus-

partiotoimintaan osallistuvien
kykyä huomioida vihollisen

sassa armoton rankaisu-

olleet sille missään

yksikköä kohti.
Kurssin tarkoitus oli kehittää

hayrityksen jälkeen seurasi Sak-

ja

kos-

toaalto. Kolmannessa valtakun-

oli

suhteessa

maast@n jättämiä merkkejä ja

nassa

päätellä niistä liikkujien luku-

Se oli myös minun alueeni etelä-

alistettuja, mutta henkilökohtaisia yhteyksiä luonnollisesti otet-

raja.

tiin.

sekä muitakin asioita. Kurssin

sukuvastuulaki: jonkun henkilön poliittisesta rikokesta voitiin tuomita myös hänen lähi-

määrä, ajankohta

ja yleiskunto

voimassa niinsanottu

-

omaisensa pelkän sukulaisuuden perusteella.

Kuulin Uhtuan tai Kiestingin
suunnalla olleissa joukoissa sattuneen tapauken, että Saksasta

oli tullut kaki poliittista

upsee-

ria, jotka olivat haettaneet luok-

seen erään yliluutnantin ja ilmoittaneet tälle, että hänet oli

I

sukuvastuulain perusteella tuo
mittu kuolemaan. Tiromio oli

pantu välittömästi täytäntdön.
Syynä oli ollut, että yliluutnantin isä. kenraali, oli ollut osallisena salaliitossa. Foika oli ollut

jo pari vuotta eikä
tuona aikana ollut tavannutkaan irärintamalla palvellutta
Suomessa

isäänsä.

moofioroidut rakrelairt ykriköt
oivät lopineel rajaleudun
koq$rotaan
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Ilomantsin taistelujen päätyt-

tyä torjuntavoittoon elokuun ensimmäisen viikon kuluessa oli
Suomen rintamilla jokseenkin

rauhallista. Syyskuun

alussa

Suomi teki erillisen aselevon ja

sakalaiset joukot määrättiin

poistumaan maasta kahden viikon kuluessa.

JATKETAANKO
SOTAA?
Aselepo Suomen ja Neuvostolii-

ton välillä alkoi virallisesti slyskuun 4. päivänä kello 08.00.
Tieto asiasta tuli meille radion
aamu-uutisissa. Virallista käs§ä asian johdosta emme olleet
saaneet.

Se

tuli sitten

ennen puolta

päivää: Yhteysesikunta ROI antoi käskyn, että aselepo ei koske

20.Vuoristoarmeijakunnan

alueella toimivia

suomalaisia

joukkoja, vaan ne jäävät entisille paikoilleen entisillä tehtävillaan:
Sehän oli paukku!
Tirnteet olivat enemmän kuin

sekavat. Muistin, kuinka saksalaiset olivat kesäkuussa kerto
neet paiskineensa kasapanokia

Partbaanit hyiiklrärlvåt häikäilernåitå eiviilikohteiaiin. Triuå Edvin Junlunon Btårineen
a3ku.te hcngilså

s,{-tru

vaaran tukikohtaan ja valmistautua koko lohkon luovuttamiseen 15.9.44 mennessä.

rÄsxvlÄ.n

italialaisten asuttamiin korsui-

VASIAKÄSKYJÄ

hin ottaessaan vastaan

Tilanne muuttui taas 10.9. tul-

näiden

asemat Italian antauduttua.

Odottaisiko meitä nyt sama
kohtalo? Varmuuden woki tehostin vartiointia.
Seuraavat päivätkin olivat samaa epävarmuutta. Pataljoonan
esikunta koetti selvittää tilannetta yhteysesikunnasta Rova-

niemeltä, mutta siellä ei ollut
uutta tietoa asiasta.
Tilanne alkoi selvitä 7.9. Silloin annettiin määräys Pohjois-

leella käs§llä: mikäli venäläinen ei pysy aselepolinjan eli
komppanian etelärajan eteläpuolella on ryhdyttävä taisteluun.
Tämän määräyken taustalla
lienee ollut tieto, että venäläiset
rakensivat erämaiden läpi uutta
tietä kohti Suomen rajaa. Jos he
saisivat sen liitettyä Suomen tieverkkoon, heille avautuisi hou-

kutteleva mahdollisuus

rlvi§åän prrti.r.naon

kuluttua tuli uusi käs§: mihinkään taistelutoimintaan ei saanut enää osallistua! Kaikki kent-

ASEVELJILLE

tävartiot

on heti vedettävä

Seuraavana päivänä tapasin

komppanian yhteyteen, komp

saksalaisen komppanianpäällikön viimeisen kerran. Hän tiesi
myös heikäläisten lähtevän ve-

panian lohkosta on luovuttava jo
12.9. ja seuraavana aamuna kello 09.00 on komppanian ylitettä-

vä Suomussalmen kirkon§lässä oleva marssikynnys matkalla

kohti Kajaania.
Nyt oli kaikki selvää.

Syyskuun

ll.

päivä kului

komppaniaa kootessa ja lähtöä

valmisteltaessa.
Illan hämärtyessä tuli kuitenkin vielä sekaannus, kun saka-

HWÄSnr

täy'tymään Suomussalmelta.
Eroajaissanoinaan hän lausui:
Me saksalaiset toivomme,
että Suomen kansa saa rauhalta
sen, mitä te toivotte, mutta emme usko niin tapahtuvan. Meillä saksalaisilla ei ole enää jäljel-

-

lä muuta kuin taistelu katkeraan loppuun asti.

lainen komppanianpäällikkö
kuin ohimennen huomautti, että

koittanut maansa yleistilannet-

Saksalaiskapteeni lienee tar-

Suomen siviiliväestön evakuoin-

pohjoiseen

ja iskeä Kiestingistä

kohta lentää ilmaan Saarivaaran ja komentopaikan välinen

nista. Epävirallinen tieto taas
kertoi saksalaisten alkavan ve-

ta. Hänen kohdallaan sanat tG
teutuivat kuitenkin vielä no

Kuusamoon vetäytyvien sakalaisten sivustaan.

suuri silta. Sanottuani meikäläisiä vielä olevan tulossa sillan toi-

peammin: Hiihtoprikaati heitetmoottoroituna yhtymänä
avuksi Tornion taisteluihin. Sen
hyökkäys Tornionjoen suunnassa kohti kaupunkia painoi suo

täytyä Uhtuan rintamalta.

Toisaalta kuitenkin

pieniä
saksalaisosastoja siirtyi komppa-

niani valvontalinjan itäpuolelle.
Näiden tehtävä selvisikin jo samana iltana, kun ne räjäyttivät

sillat Saarivaarasta rajalle vievältä tieltä. Räjäytykset jatkui
vat seuraavana päivänä Raatteen tiellä, joka sota-aikana kunnostettuna, mutta edelleen heik-

kokuntoisena jatkui Vuokkiniemelle ja sieltä Uhtuan päätielle.

Sitten

tuli

määräys vetää

etäisimmät kenttävartiot Saari-

Täistelukäsky

oli

edetä

henkisesti

sella puolen, hän pyysi minut

vaikea hyväkyä. Oliko nyt läh-

heti mukaansa moottoripyörän-

dettävä taisteluun niiden joukkojen puolesta, joita oma halli-

sä sivuvaunuun.

tus oli kehottanut lähtemään

tiinkin huonohkolla tiellä ja

maasta? Sehän olisi oikeastaan

märässä. Joskus tuntui kokemattomasta, ettei tästä voi kaatumatta selvitä. Mutta kuljetta-

liittymistä viholliseen, sillä dip
lomaattiset suhteet Sakaan oli
katkaistu. Mutta olisihan
Neuvostoliittokin siinä tapauk-

jo

sessa puolestaan

von

rikkonut asele-

tunkeutumalla

Suomen

alueelle . . . Kauan ei näitä aja-

tuksia tarvinnut pyörittää päässään, sillä

jo noin neljän tunnin

Lujalla vauhdilla sitten men-

jalla oli monen

hä-

sotavuoden ko
kemus huonoista teistä ja ehjänä päästiin ajoissa räjäytysryhmän luo. Sillan tuhoamista lykättiin, kunnes jo liikkeellä oleva jälkijoukkoni oli ehtinyt sil-

lan yli.

tiin

malaisia etelään, mutta 6.10.
suomalaiset saarrostivat prikaatin kolme pataljoonaa Ala-Vo
jakkalassa. Kahden päivän tais-

telujen jälkeen pääsi

pääosa

murtautumaan ulos, mutta kaatuneita jäi paikalle noin 400 ja
vangiksi joutui noin 340 saksalaista soturia. Myöhemmin saamani tiedon mukaan myds kyseinen kapteeni olisi kaatunut
tässä taistelussa.
D
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Köyhien suomalaisten oli usein hankittava sotamateriaalinsa erilaisin
vippaskonstein - ei auttanut vain kävellä kädet taskussa!
Lapin sodan kynnyksellä sai ilmavoimien viimeinen ohjaajakurssi erikoistehtävän: oli käytävä nappaamassa kalliit lentokonemoottorit parempaan talteen sakujen nenän alta.
Ja homma hoidettiin!
LAPISSA oleville sakalaisille

joukoille

välirauhanehdoissa

myönnetty viimeinen vetäytymispäivä 14.9.44 oli teoreettisestikin mahdoton toteuttaa: jo
valtavan sotatarvikemäärän siirto ja hävitys asettivat vastuussa
oleville ylivoimaisen tehtävän.

Kemin lentokentällä olevien
Lufwaffen yksiköiden komentakenraalimajuÅ Metner oli
saanut tehtäväkseen hävittää

ja

kentällä olevat valtavat Pommivarastot sekä muun vetäytymi-
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sen kannalta tarpeettoman kaluston. Yhdellä kerralla tapahtuva räjäytys ja muut asiaan liittyvät järjestelyt edellyttivät kielitaitoista yhdyshenkiloä paikalla olevan siviiliväestön vuoksi.
Metner otti asiassa yhteyden

Suomen ilmavoimien esikuntaan. Tehtävään määrättiin kap

tämän osan siirtoa etelän "suo
malaisalueelle", jos kapteeni

jo junassa matkalla

voisi järjestää siirron.

Mukana sillä

Asia järjestyi Kauhavalta ko
mennetun ohjaajakurssin avul-

Tällä välin oli ohjaajakurssi
sinetöidyssä
kuoressa toimintaohje. Päivä oli

9.9.1944.

la. Tävaraa kertyi noin l5 rauta-

tievaunullista.

KOVA PAUKKU
Suunniteltu pommien räjäYtYs
edellytti väestön evakuointia viiden kilometrin säteellä. Wickstrand otti asiassa yhteyden Kemin sotilaspiirin esikuntaan.
Tällöin kävi ilmi, että alueella
on kolmisen§mmentä hävittäjäkoneen moottoria - vartiotta!
Wickstrand ilmoitti asiasta ilmavoimien esikuntaan ja itse
komentaja soitti Wicktrandille
puolen yön maissa ilmoittaen,
että moottorit korjataan Parempaan talteen: Ylivieskan kentällä kesäleiriään pitävä Ohjaajakurssi 7 hakee ne pois.

Kemissä Wicktrand taPasi

pohjoiseen.

oli

Junassa

oli sakalaisia ja jopa

Luftwaffen lentäjiä. Nämä

ke-

hottelivat suomalaisia käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja
siirtymään Sakaan saamaan
Messerschmitt-koulutusta

-

kun

nämä sotahommat n)'t näyttivät
Suomessa olevan lopussa. Tär-

jous oli varsin mielenkiintoinen,
mutta kukaan ei koukkuun tarttunut.

Väliasemilla pysähdyttäessä

olimme huomanneet

junassa

muutakin mielenkiintoista:
Vaunustossa oli tavaravaunu,
jossa oli saksalaisten Focke
Wulff

58 -lentokone.

Vielesrämme sitä

oli

turha

kuljettaa näissä oloissa pohjoiseen. Joukkomme vetäjä kävikin Oulun asemalla selvittämässä tilanteen, sai tyhjän osoitela-

teeni, nykyinen everstiluutnantti
Olavi Wickstrand.
Kentälle oli vuosien kuluessa
kertynyt suuret määrät tarpee-

alueen puolustuksesta huolehti-

net maastoautollaan lähelle Ou-

tmpere. Lappu vaihdettiin

tonta kalustoa. Metner tarjosi

lua.

vaivihkaa tavaravaunun osoite-

van saksalaisen SS-kenraalimajuÅ Kräutlein, joka klryditsi hä-

punja siihen kirjoitettiin uudek-

si

osoitteeksi Lentovarikko 4,

lruonm 1944 oli t6.or.chmatt

Kesken lastauksen sattui her-

Suomen ainoe moderni håYittäiå.
Varrolilla oli huulava pula,
varrinkin ruhteftren k tkottua

moja repivä tapaus: Pysäkin
kohdalle maantielle pysähtyi
saksalaisosasto ja miehet mars-

Sak!a!n

sivat suoraan meitä kohti.
- Tehtävämme on paljastunut! välähti jokaisen mielessä.

Kcmin lentokenttå on pantu
matatakri

Katselimme silmät pyöreinä
osaston lähestymistä. Joku kai

§säisi, mitä oikeastaan puuhasimme. En muista, millaisen
vastauksen keksimme, mutta
lopputulos oli yllättävä: sakut

tauluun. Vaunu siirrettiin sivuraiteelle.

Lapin sodan ensimmäinen
"ilmavoitto" oli saavutettu!

pitivät marssitauon ja tarjosivat

Aamulla 10.9. saavuimme
Kemiin. Majoituimme aivan
Kemin pitkän sillan itäpäässä

apuaan lastauksessa! Otimme
sen tietenkin vastaan kiitollisina, joskin hieman sekavin tuntein, ja huokasimme helpotuksesta, kun aseveljet yhden kan-

olevaan pieneen nuorisoseurataloon.

tokerran jälkeen jatkoivat mat-

OTOLLISIA HETKEÄ
ODOTELLESSA
Seurasi pari tyhjää päivää. Ilmavoimien aselajitunnukset he-

rättivät saksalaisissa ihmetystä.
Meille annettiin käyttäytymis-

ohjeita saksalaisten

suhteen:
emme saisi esittää arvailuja tehtävästämme. Piti vain sanoa, että olemme jotain työporukkaa.
Kentällä oli myös suuri Condor-kone, johon tutustumisen esti saksalainen mekaanikko hei-

luttamalla suurta jakoavainta
merkitsevästi. Hallirakennukilla näimme, kun saksalaiset vetivät piuhoja .- ilmeisesti rakennusten panostus oli jo silloin

sain suolla råijäytettäväksi. Siinä
vaiheessa sillan päässä oli vielä
sekä saksalainen että suomalainen vartiomies.

Nyt siellä oli jäljellä vielä
tarkkaan laskettuna kolme§mmentäyksi "Mersun" moottoria
vartiotta! Viiden moottorin

§l-

jessä luki punaisella maalattuna
sana "Suomi".

SIELLÄ NE

OVATT

Kysyttiin neljää vapaaehtoista.
Ilmoittauduin yhdeksi.
Ajoimme sillan yli Kemijoen
länsipuolelle ja edelleen pitkin

joen vartta pohjoiseen pienelle
Liedakkalan pysäkille sekä siitäkin vielä radan yli muutama
sata metriä metsätietä. Metsäs-

Tämä konetyyppi edusti Suo

men ilmavoimien isku§§isin-

tä hävittäjäkalustoa. Varamoottorien ja {sien saanti oli jo kat-

kennut. Moottorien kuljetus
Etelä-Suomeen olisi ensiarvoi-

SAKUT AUTTUVAT

viilimies haulikko

Esitimme tälle komennuspape-

Illan kuluessa tuli loppuosakin
kurssia paikalle ja moottorit las-

rimme.

tattiin miesvoimin rautatievau-

dettä.

Tien varressa oli parakkimaisia rakennuksia.

Naytti siltä, että saksalaiset
vetäytyisivät Pohjois-Suomesta

me vetävä mekaanikko selvitti

nuihin, jotka oli illan pimetessä
tuotu pysäkin sivuraiteelle. Junaan lastattiin korjaamoalueella
olleen hlvin varustetun keittiö
rakennuksen koneellinen kalustokin.
Osa pojista oli varikkoalueella kuormaamassa tavaraa autoi-

käynnissä. Emme olleet huo
maavinamme koko toimenpi-

vapaaehtoisesti. Joukkoja

ja

ka-

lustoa solui sillan yli majapaikkamme ikkunan editse. Raken-

nuksen toisella

Vasta nyt pientä ryhmääm-

komennuksemme tarkoituksen.

Edessämme oli sakalaisten
tilapäisesti hylkiiämä lentokonemoottorikorjaamo. Ilmeisesti se

§ljellä olevaa
tietä pitkin kuljetettiin auto

oli

kuormittain lentopommeja jos-

täessä.

tarkoitus räjäyttää lähdet-

Kemin ylnha dlta hetkoå ennen paukkua...

Mitähän aselajia lienevät frit- ei ainakaan lentäjiä,
sillä siinä tapauksessa olisi §llä
kiiry käynyt.
Viimeisenkin moottorin siirryttyä junaan peitettiin kuormat
pressuilla ja muutaman vaunun

zit olleet

mittainen junamme vieri aamuyöllä pysähtymättä Kemin
aseman ohitse etelään. Vaunujen §ljessä oli jälleen osoitteena
"Lentovarikko 4, Tämpere".

sen tärkeää.

tä tuli hieman arastellen esiin sikädessään.

kaansa.

hin

ja

osa siirsi moottorit ju-

kaan jätetty yksi oppilas päivystäjäksi. Akkiä majapaikan oves-

ta ryntiisi kovalla vauhdilla
sälle

si-

kaki

venäläistä sotavankia. He olivat karanneet lähellä
olleelta saksalaisten sotavanki-

leiriltä.
Toinen puhui saksaa ja selvitselvillä so
tatilanteen muutoksesta ja myös
siitä, mikii olisi heidän kohtalon-

ti tilanteen. He olivat

sa, jos taistelut alkaisivat suo

naan.

...ia råiåfikten

PAKOLAISETKIN
SAANN TURVAAN
"Ryöstön" ajaksi oli majapaik-

iålloen
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kuormamme. Neuvottelu kulkuluvasta tuntui pitkittyvän ja
tunnelma kävi painostavaksi.
Lopulta jonkun päähän päl-

kiihti primitiivinen ajatus:

-

Lauletaan Horst Wessel!

Mikiis siinä

-

osattiinhan siitii

ainakin yksi säkeistö.
Saksalaiset kuuntelivat kuin

Jukolan veljekset toukolaisten
pilkkalaulua. Täidearvostelu oli
tyrmäävä:
- Ne on humalassa, annetaan
niiden mennä.

Se laukaisi tilanteen edukja päåisimme sillan yli.

Sooliino 3l
lentokonemoottorio

semme

Ilmeisesti siltavartijat olivat
ilmoittaneet tulostamme eteenpäin, koska heti Iin kirkonkylän
jälkeen alkavan metsän reunassa oli tienvierus tiiynnä saksalaisia menoamme seuraamassa.
- Finnische Soldaten! kuului
monesta hämmästyneestä suusta.
Käytimme hyväksi aseveljeyden viimeisetkin rippeet, hymy,limme ja heilutimme kädellä
tervehdykseksi. Hetken empimisen jälkeen saksalaisetkin heiluttivat riemukkaasti vastaan ja
saimme vapaataipaleen leiripaikan ohitse.
Iin eteläpuolella oli tienvar-

malaisten ja saksalaisten välillä.

Miehet olivat jostain saaneet
etti Uissä talossa majaili

selville,

suomalaisia sotilaita. He pyysivät hartaasti, että voisimme tavalla tai toisella siirtiiä heidät
suomalaiselle sotavankileirille.
Salsaa puhuva sanoi olevansa
moskovalainen insinöri ja ha-

luaisi palata joskus

perheensä

pariin.

Totta kai heitii oli autettava!
PEiivystiijä soitti puhelimellaan

ressa panssareita, joiden tykin-

putket seurasivat autojemme
kulkua. Haukiputaan pelloilla

n

sotilaspiiriin, josta auto kiivi §

noutamassa pojat. Toivottavasti ä
heidän asiansa järjestyivät hy- Siinä ovet pch.tetut

vin.

olevien tykinputkien suuntana
oli Oulu.

kalli.aildrt

moollorit - todennåkörati noldn
luovullåm..n Neuvoltollitollc

ioudutlaan

dollista

TILANNE KIRISTYY
Seuraavana päivänä oli yleistiIanne selvästi muuttunut. Jou-

kotja

kalusto palasivat sillan yli
etelään. Suolle kuljetetut pommit ajettiin takaisin Kemin kent?ille. Juuri näillä pommeilla rä-

jäytettiin sitten koko kentä
kiiyttökelvottomaksi taistelujen
alettua.

ennakkosuurinitelmien

mukaan. Pidimme demokraatti
Valittavana oli kolme ratkai-

västi valvonnan alla.

Sitten saimme kuulla, että
saksalaiset olivat katkaisseet
rautatien Haukiputaan kohdalta. Olimme pussissa linjojen takana!

Faluumme ei ollut enää mah-
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pysähtynyt ruumisauto.

Otimme senkin hinaukseen.

Ouluun tulimme 16.9.

aa-

muyöllä.

JÄLK!PUINnA

Sitten lähdettiin liikkeelle. Jän-

Myöhemmin kuulimme,

me Kemin liikennepiiristii jäljellä olevat kuorma-autot ja ajamme onnella ja selkiytymättG
mään tilanteeseen luottaen linjojen läpi Ouluun.

nitti, sillä tiesimme, että meidän
olisi läpäistävä saksalaisten linjat Kemin ja Oulun välillä.

kenraalimajuri Metner oli vielä
syyskuun lopulla saanut puhelinyhteyden Siilasvuon armeija-

timme heti pois laskuista eikii

läheisyy-

si

HORST WESSEL
AUTTOI

nen vartiomies ja näimme kuinka sen alle asetettiin räjähteiä.

liikkui melko tiheään saksalaisia partioita. Olimme sel-

omassa autossarnme
sokeritoppia.

sumallia: yritämme pohjoisen
kautta Ruotsiin, metsiä pitkin
suomalaisten linjoille tai otam-

Ensimmäisen vaihtoehdon jä-

Majapaikkamme

ja

sen kokouksen tilanteesta.

Sillalla oli nyt vain saksalai-

dessä

nauloja

Tirlevien rintamalinjojen välimaastoon oli moottorivian wok-

160 km metsämarssikaan houkutellut.

Viimeinen vaihtoehto

voisi

hyvällä onnella onnistua.

Saimme jostakin 5-6 kuormuria ja kiersimme kemiläisissä
suurimmissa liikkeissä kuormaamissa lavat täyteen tavaroi-

ta, joita nämä halusivat

saada

Ouluun suojaan. Muistelen, että
kuormissa oli ainakin turkikia,

Sovimme, että jos meidät yri-

tetiiän pysäyttää, hyppäämme
autoista metsän puolelle

ja

pyrimme sitten korpien läpi omien

luo Ouluun.
Matka sujui hyvin Iijoen sillalle asti. Välillä olleet sillat oli
vartioitu ja metsissä tuikki nuq
tiotulia, mutta matkaamme ei

yritetty keskeyttiiä.

ett?i

kunnan ssikuntenn Ouluun:

- Nyt ne suomalaiset ovat varastaneet ko{aamolta kaikki
Messerschmitt-moottorit! Ne oli
tarkoitus hiiviuiiii räjäyttämällä
kentän tuhoamisen yhteydessä.
Vaadin, ettii kapteeni Wickstrandin on heti tultava Kemiin
selvittämään asia!

piiässä oli konekiviiäripesäkkeet
nuoret SS-miehet tiiht2isivät
autojamme. Matkanteko pysäh-

Otettiin vielä kerran yhteys
ilmavoimien komentajaan. Tämä kielsi tietenkin jyrkiisti kaiken yhteyden pidon asiassa ja
juttu oli vihdoinkin loppuun kii-

vartiopäällikkö tarkasti

tr

Iin siltojen kummassakin

ja

tyi ja

sitelty.

PAKO
BORNEOLTA

LOISTELIAITA
LUONTOKUVIA

AUSTRALIAAN

Erämaailma 19841986,
toimittanut Hannu Sarrala,

Jan de Hartog: Käärmeen
merkki, Karisto, Hämeenlinna 1985,240 sivua.
Tirnnettu kirjailija liikkuu
tuotannossaan mielellaan
Hollannin Itä-Intiassa. Tälläkin kertaa hän kuvaa japanilaisten tuloa alueelle vuonna 1942. Pieni siirtomaakau-

punki joutuu sekasortoon,
julma hyökkääjä murhaa
säälimättä pakolaisia, alku-

VIPURISSA 1939
Jaakko Nakari: Viimeinen
kesä, Ev. lut. herätysseura
ry, Suolahti 1985, 210 sivua.

Rovasti Nakari palaa muistoissaan kannakselaiseen

ko

t§läänsä ja Viipuriin, tuttujen ihmisten ja monien
tunnettujen viipurilaisten pa-

riin. Idyllin katkaisee talviso
taKirjaa voi tilata myös suoraan kustantajalta, jonka
osoite on Herätysseuran kirjapaino, 4420{t_ Suolahti, puhelin 945-42 384. Hinta on

40

markkaa.

S.

asukkaatkin nousevat siirtomaaherrojaan vastaan. Osa
eurooppalaisista selviää hy-

vän onnensa ja neuvokkuutensa ansiosta joutuen Australiassa juhlinnan kohteeki.
Hollannin siirtomaavalta on
kuitenkin päättynyt - lopul-

masentavissa tilanteissakin
sijaa vapauttavalle huumo.

rille.

J.

162 sivua.

Ritva Heikkilä

luonnon ja eräelämän yliver-

1985,

156 suurikokoista sirua.

Terijokelaiset ovat saaneet

syntymään jo toisen muistel-

makirjan, tällä kertaa kuvakokoelman vähin tekstein. Ja

aiheita riittää: on merta ja
rantaa, l92U ja l93Glukujen terijokelaisia ja valtakunnallisia julkkilsia, kuuluja

pitsihuviloita,

varsinaisia

Edesmennyt meMnhoitaja

nyt, oli pohjoisten kairojen

tainen kuvaaja. Jo pitkään
on hänen teoksistaan kaivattu uusia painoksia. Kustantaja saa jälleen kirjailijan ys-

tävien kiitokset nyt toisena

painoksena ilmestyneestä
kirjasta, joka tuli ensimmäiJärvisen seesteinen maailja elävä suhde luontoon
ovat lähes ainutlaatuinen ko

ma

kemus ny§ajan lukijalle,

väreineen noudattelevat kuvien ajankohdan tyylia.

na yhtä kiintoisa tuttavuus.

maisemista.

J.

non-

ja eräretkien kuvausta.

Sen lisäksi kerrotaan muun
muassa metsästäjien kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, metsästystä käsittele-

vien kirjojen keräilijästä ja
riistanhoidosta sekä ase- ja
ampumatekniikasta haulikolla. Erityismaininnan ansaitsevat hyvälle paperille
painetut loisteliaat luontoaiheiset väri- ja mustavalkoiset
valokuvat.

monenmoisiin sepustuksiin.
Siäpaitsi eräjutut ovat jännittäviä ja Lapin ihmiset aiT?imän kirjan äärellä jotenkin jalostuu ja lepää.
J.

mailla, Ruijan lappalais§lissä, Jäämerellä ja Tornionjoella. Lähes sata vuotta
vanha kerronta on paikoin
kiehtovan arkaistista, aihe-

piiri maanläheistä ja ihmiset
usein yhtä karuja kuin Rui-

jan rantojen luontokin.
Kirjasarja on seuraava:
Matti Aikio: Eläinten nahoissa, Tärina Ruijasta. Kirjailija oli norjaksi kirjoittava
saamelainen.

Jussi Hagberg: Jätkän
kirous. Kuvaus kiveliönkiertäjän elämästä. Kirja saa-

vutti

aikoinaan mainetta
tukkilaiselämän kuvauksena.
Jonas Lie: Kolmimasto
'Tirlevaisuus". Tirnnettu

norjalainen kirjailija kuvaa
Jäämeren rannikon elämää

vuosisadan vaihteessa vanhoine tarinoineen ja usko'
muksineen.

Väinö Kataja:

vALLANKUMOUSTEN
HURMAA

Kosken-

laskiian morsian. Romaani
liikkuu Tornionjoen laakson
laestadiolaisten parissa.

Juho Koskimaa: Ja sitten

jätkä kuoli. Ruijan ja

Suo-

men Lapin tuntijan kirja sai
1920-luvulla valtion palkin-

non.

J

Romaani kertoo Meksikon

vallankumoussodista l9lG
luvulla. Toistuvat kaappaukset suovat asiasta innostuneille täyden vapauden tap
paa, ryöstää, ryypätä ja raiskata varsinkin pappien
hirttäminen on suosittu huvi.

-

Elämä on mukavaa niin

kauan kun riittää ryöstettä-

vää. Kirjasen on

innostu-

neesti kääntänyt vallankumousmies Matti Rossi. J.

sen kerran julkisuuteen

jonka on usein pakko tyytyä

tyistä

Vuosikirja sisältää yhteensä
l8 artikkelia, pääosin luon-

vuonna 1949.

arkkitehtuurin ihmeitä, Inon
raunioita, perhe- ja muita
juhlia, Jääkäripataljoona I :n
elämää. Täitto ja painoasu
Viehattava kirja menete-

Yua, runsaasti valokuvia.

vallankumouksesta, Otava,
IGuruu 1985, 137 sivua.

Järvinen, ikänsä Lapissa elä-

risto, Håimeenlinna

1985, 159 suurikokoista si-

Mariano Azuela: Tblta alhaalta, Romaani Meksikon

LAPIN
SELKOSTEN
RAUHAA

SELLAINEN OLI
SUOMEN RIVIERA
Esko

Hämeenlinna

lisesti. Täitava kertoja löytää

A. E. Järvinen: Erämaan
lastuja, WSOY, Juva 1985,

Mannermaa: Aurinkorantojen Terijoki (kuvateos), Ka-

Karisto,

joissa liikutaan tukkityö-

LAPSENA
KREIKAN

SlsÄLUS.
SODASSA
Stratis Haviaras:

Sotaan

haudattu nuoruus, Tirmmi,
Helsinki 1985.
Nykyisin Amerikassa asuva
kreikaksi ja englanniksi kirjoittava tekijä eli lapsuutensa sisällissodan runtelemassa

POHJAN PERILLA
VUOSISADAN

ALUSSA
Kirja-Vana Oy, osoite Paja13800 Katinala, on

tie 8,

kustantanut uusintapainok-

sina viisi aikanaan

varsin
suosittua pienimuotoista La-

pin elämän kuvausta. Kir-

Kreikassa 1940-luvun lopulla. Monien taistelujen ruhjo

ma valtio oli tavattomissa
vaikeuksissa, kodittomat lap
set kuljeskelivat pitkin maa-

ta ruokaa etsien,

joutuivat
sodan jalkoihin ja lopulta
rauhan tultua vähitellen normaalin elämän piiriin. Toiset
sortuivat ja toiset selvisivät
uuteen

elämään.

S.

32'.|,

Töplnän tervelset OTöpinän terveiset OTöpinän terveiset
___=r

Ta
H

I'asrste.;a on lahdattu tänäkin wonna innokkaasti. Osmo Jussila muistutti taannoin kolumnissaan, että tässäkin hommassa olisi maltet-

tava pitaa pää §lmänä
muistaen, että vain sodassa
hävinneet joutuvat tilille.
Stalinin leireissä kuoli väkeä

ainakin yhta paljon kuin

Hitlerin laitoksissa.
Näin Jussila:
"Ukrainan leireiltä hengissä selvinneet ovat kertoneet, että Dnepropetrovskin
alueella oli vuosina 1938-39
kuuluisa NKVD:n pyöveli Konstantin. Saman
alueen puhdistuksissa samaan aikaan toimi aktiivisesti muuan Tshernenko-niminen mies. Ajatus yhdistää

nämä helposti samaksi:

-Ei ole vaadittu tutkimus-komission
"
Konstantin Tshernenko.
asettamista.

o

Kesakuun

numerossamme

oli kuvasarja rauhan vuosien
Ihantalasta. Monet lukijamme ovat kyselleet, millainen
maasto oli taistelujen jälkeen. Tässä on kuva Ihantakirkonmäeltä etelään

lan

syyskuussa 1944, rauhanteon jälkeen. Kokkomäen ta-

Vrino

Hanhela, vanha ys-

tävämme Torniosta, jänkäjääkäreitä, ei oikein ole innostunut tammenlehvä-aja-

tuksesta,

lo on hävinnyt ja pellot täyn-

nä kranaattien jälkiä, mutta
puista on osa pystyssä, tosin
pahoin kärsineinä.

vaan runoilee

muun muassa näin:
"Moniko on meistä ehjö?

o

Parant aako tamme nlehv ä

kiwt, säryt, haavat umpen?
Kohouaako lehva
tunteen. . . ?
Pient ö pal kkaa sotatyösttis

rnstit,
vapauden sillä rnaalle ostit!

funne siis maa tömil
Isltnmaaksi,
itses lehväuökin

ruhtiruaksi!"

-N.angasalan reservin aliupseereilla on Honkaniemessä

tosi tyylikäs

perinnekorsu,

ammattimiesten työtä. Ku-

van lähetti avustajamme
Emil Ahola. - Kiitokset!
o

Töilnän tewelset
T

J uha

O Töplnän

tervelset

O Töplnän

tervelset O

Lankinen, viipurilai-

nen arkkitehti ja Isä Lankisen poika, on nelisen vuotta

askarrellut Viipurin pienois-

mallin parissa ja saanut ihmeitä aikaan: huolella tehty
pienoismalli on todella viehättävä! Suurtyöstä on valmiina noin neljännes ja kaikki on tehty lahjoitusvaroin.
Työ jatkuu, mutta vanhat
piirustukset ja asiakirjat kattavat tarvittavista tiedoista
vain noin 40 prosenttia. Vanhojen viipurilaisten muistitiedot ja vanhat valokuvat
auttaisivat jatkossa ratkaisevasti. Seuraavaksi suunnitel-

tava alue on Punaisenlähteentorista rautatieasemalle

ja

Salakkalahdesta Eliaan-

kadulle.

Ottakaapa siis asiassa yhteys Juha Lankiseen, osoite

Purotie 40, 02300

Espoo.

Avustukset voi osoittaa Wii-

puri-Museon Säätiölle Vii-

purin

pienoismallikeräyk-

Pi"ri se on tämä maailma
- vai olisiko vaatimattoman
lehtemme levikkialue tavallista laajempi? Muuan

seen SYP:n Aleksanterinka-

tu 30:n konttorin

notariaattiosastolle, 00100 Helsinki.
Vastaava tili löytyy kaikista

muistakin suurista pankeis-

Bangladeshissa

ta.
Juha vakuuttaa, että kaik-

ki lainaki

saatu materiaali

sailytetaan ja palautetaan visusti.

o
Abh"na.a

Eino

Hyypiä, osoite Koso-

I C, 54500 Täavetti,
puhelin 953-72 006,Iöysi kesäkuussa 1944 Viipurin lähellä parin kuukauden ikäisen lapsen, joka makasi ko

lantie

rissa haavoittuneena sirpa-

leesta poikittain

nenään.

Hyypiä toimitti lapsen Sotasairaala l3:n hoitoon.
Kuka tietää, miten lapsen
kävi? Jos hän elää, hän olisi
nyt 42 vuoden ikäinen.

o

asuva

lukijamme tunsi nimittain
lehtemme kuvasta äitinsä,
joka oli jatkosodan vuosina

Mihailova, Porajärven tyttöjä, kertoo Neuvosto-Karjala -lehdessä toi-

minnastaan partisaaniosaston sanitäärinä ja kuuluste-

sotilaskotityössä Itä-Karjalassa, ja lähetti kopion kuvasta hänelle - Austra1i a a n! Rouva Kerttu Kuusinen, omaa sukuaan Piipponen, kirjoitti puolestaan toi-

mitukselle Australiasta ja
kertoi toimineensa l6-wo.
tiaana Ida Kapasen sotilaskodissa JR 9:n mukana,
muun muassa avustajamme

lutulkkina. Hän osallistui
muun muassa retkiin Kon-

everstiluutnantti Väinö Hah-

ruun, "jonne

ne Kumpurantaan lGrtulta
ja myös Icrtulle itselleen
sinne Cunderdiniin toimi-

tuun, Suonteleeseen ja Mepartisaanit
marssivat keskellä kirkasta

päivää muka suomalaisena

täydennysjoukkona ja tuho
sivat vihollisen varuskunnan.tt

,

Mahtoiko joku tavata tämän yhdeksällä kunniamerkillä ja mitalilla palkitun ty-

tön?

telan pataljoonan

alueella.
Terveisiä vain Hahtelalle sin-

tassa on Anohininkatu. Neu-

vosto-Karjala -lehti kertoo,
että P.F. Anohin oli kirjanpainaja, joka yritti vuonna
1909 "Petroskoin kirkkoto-

rilla murhata santarmilaitoksen urkkijan". Vuonna
l9l8

Petroskoin bolshevikit

valitsivat hänet Aunuksen
läänin toimeenpanevan ko-

mitean

puheenjohtajaksi.

Lähivuosina hän sai tärkeitä
tehtäviä Kaukoidässä, mutta
1922 "bandiitit murhasivat
raakamaisesti Pjotr Anohinin". lrhti ei kerro, miten

"bandiitit" palkittiin.
Tekti on kovin samanta-

paista kuin aikoinaan vitsinä

kerrottu kommunistilehden
otsikointi: "Raatajavanhus
hukkui riistäjäporvarin kaivoon!"

a

tukselta!

o
Petroskoin kävijät muistavat, että kaupungin keskus-

Kansikuvamme

esittää

rauhan tuloa Täipaleenjoella, missä etulinja oli sotatoimien päättyessä.
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