


KASKU KIERTÄÄ

PUOLALAISTA
Varsovassa ilmestyy
muiden maanalaisten
julkaisujen joukossa
vitsikirja nimeltään
Ibsql fulski Se voi-
daan kääntää sekä Pa-
la Puolaa että Puola-
lainen vitsi.

Sen iutut kuvaavat
varsin hyvin elämää
tässä maassa - esimer-
kiksi näin.

*
Kaksi kulkukoiraa ta-
paa toisensa. Toinen on
hyvin syönyt ja kiiltä-
väkaryainen, toinen lai-
ha ja surlaa.

Keskustellaan.
Se hyvinhoidettu

kertoo juuri tulleensa
T§ekkoslovakiasta,
jossa kaikkea on yllin
kyllin.

Miksi ihmeessä
sitten tulit tänne Puo-
Iaan? hämmästelee toi-
nen.

- Haukkumaan, to-
teaa kiiltäväkarvainen
asiallisesti.

*

- Miten Puolan perus-
tuslaki eroaa Yhdys-
valtain perustuslaista?

- En kyllä satu tietä-
mään. . .

- Puolan perustusla-
ki takaa kansalaisille

puhevapauden, mutta
Yhdysvaltain perustus-
Iaki takaa heille vapau-
den myös puheen jäl-
keen.

*
Mitä yhtäläisyyttä

on Yhdysvaltain ja
Puolan taloudella?

Lieneeköhän mi-
tään...

- Kyllä toki - Yh-
dysvalloissa ei voi os-
taa mitään Puolan slo-
tyillä, mutta dollareilla
saa mitä vain, Puolassa
on asia aivan sama.

*
Sosialismin maissa

on helppo elää, kun
vain muistaa perus-
säännöt.

- Mitkäs ne ovat?
- Nämä viisi: l. ÄH

ajattele! 2. Jos aiatte-
let, älä puhu! 3. Jos
aiaffelet ja puhut, åilä
kirioita! 4. Jos ajatte-
let puhut ja kirjoitat,
älä allekirioita! 5. Jos
ajattelet, puhut, kirjoi-
tat ja allekirjoitat, älä
ylläty!

AINA VAIN
PUOLALAISTA
Pwlalaisa ow rcrtu
filefr ja oworw lsvn-
titö elä,tttälinstt htuttwin
arulla - nilinkin"

*

- Mild on 50 ,netriä
pttkä i a slö vain lealia?

lotto liholwpt
edesstl

*
Vuwulainen on seiso-
nut puolen frhfiö lilu-

jottossa ja ruruttäö lo-
pulta kh§ivöili§tprr§tu

-Eitrctatule mitättn!
Minö ,fl,erun ja umruu
piföminisurin!

Sanu,lithtce japolaa
ptolen tutnin loiluma
talcaisin

- No saitleos set orn-
nutal6i? kyry naapwi

- Eilö mitä! vqstao
toinen - Sielläkin on
jona

*
Milloin lrutfuloiset

yntttrtbtärtltt lopullisesti
siirtyrcenfi sosialis-
miin?

- Sitten fun heidlht
on alettaya tuds soltsiq
ulleomailtu

*

Menifi snnulaircn
taistdainen lorurunisti
Yuswoan ja jfiteli
,noon konslaisen lcmts-
§4:

- Mil$i u pwlolaia
airuwlitau olosulteis-
u sosiolistisissa nuis-
sa? Minö en ainoleaan
uslco lonmurtsrtn vus-
uisia wlleita! Olen
l<ommtrt*i ja Wsyrt
vllaiwu!

Yai aivan oilvn
Irommanisti! iltttuttelu
pnlalaircn - MeiUä-
kin on sellaisia Wi
lcapWletta.

*
Milö pwlalaisten

mielestö on puasta so-
sialistisessa jbjestel-
tt ässil?

- Se ettö venälilisten-
kin on Nd@ eläli w-
msssa systeemissä

*

- Onl@ totta, että vvnö-
läisa wd rtWfiilrrect
lehnh ja kirahvin?

- Totta se orl He tu-
vit*ta lrotielöimea jo-
lca hudduorwhm Pw-
lan pnleltamjaa ja jon
lypsetiiitn N euwstol iinn
pudella

*

- Mitö taWhtuisi, jos
laikki pmlalaiset pw-
luetoimi*ij a siinatäi -
siin Neuwctoliittun?
- Wtestitn lrcskiniliii-

rdircn ölylelcyysosamäfi-
rii leohooisi lotmmassa-
kin nwassa jyrltutl

TURISTI-
MATKALLA
Helsingin Turno, wi-
nu,lras ja dyuaminen
wlrciluvwa, oli jbjes-
tlinyt firistinutlcan naa-
prinuolwtt Neuvvsn-
liittoon" I-eningadissa
pjat viaiin tunwttuan
sotarru$o@rl

ff,söMyttiin knsele-
,tuon nwhtawa lippni-
vistffi, jossa oli ailtuta-
rciden salsalaisten
joul<lo -osastoj en ulj aita
unruluia-nisi olla jo-
lot ronanialoinen ja un-
lwilainet*in"

Ralcen joltaja l@seli
miauissiitin lippwi»is-
töö ja totcsi sitten op-
paalle

- hljon on lipp$a!
Voisitlros vUö lwtm,
missä oru snonuloivt
lipn?

Ore jöi wllan my-
ldl$i Urluilija puhlce-
sivwt nawulwtoory jou
ei edcs l<olnelisisnus
vaientaruil-

fu KivitwtrHdsirr*i
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HISTORIAN M\"TTIT II
Jatkosotaan joutumi-
sesta tuomittiin johta-
vat poliitikkomme aika-
naan kuritushuoneran-
gaistuksiin. Myytti "ri-
kollisesta sotaseikkai-
lusta" elää edelleenkin.
On vaikea kuvitella, mi-
ten olisi voitu menetellä
joutumatta sodan jal-
koihin Hitlerin joka ta-
pauksessa hyökätessä
maamme alueen läpi
Neuvostoliittoon. Liit-
toutuminen Hitleriä
vastaan Stalinin kanssa,
joka juuri oli ryöstänyt
Suomelta yhden maa-
kunnan, oli ajatuksena-
kin mahdoton. Valta-
kunnan alueen hallussa-
pito omin aktiivisin toi-
menpitein takasi maal-
lemme toimintavapau-
den. Tälvisodassa riiste-
tyn Karjalan takaisin
valtaamista koko kansa
piti oikeutettuna toi-
menpiteenä.

Jatkosodan rauhan-
neuvotteluista on jatku-
vasti esitetty tosiasioi-
hin perustumatonta tie-
toa. Myyttiä laiminlyö-
dyistä mahdollisuuksis-
ta on viimeksi päiväkir-
jassaan tukenut kunni-
anarvoisa Paasikivi, jo-

ka oli katkera syrjäyttä-
misestään eikä juuri vä-
littanyt syventyä soti-
laspoliittisiin tosiasioi-
hin. Poliittinen johtom-
me tutkisteli rauhan
mahdollisuuksia jo vuo-
desta 1942 alkaen. Sta-
lingradin jälkeen asias-
ta oltiin varmoja. Aika
ei kuitenkaan vielä ollut
kypsä - Saksalla oli vii-
tisenkymmentä divi-
sioonaa Baltiassa ja
kymmenkunta Lapissa,
joukkomme. olivat voi-
tokkaina Aänisellä ja
Syvärillä, palautettua
Karjalaa rakennettiin
täysin innoin. Suostu-
minen Stalinin koviin
ehtoihin olisi tässä vai-
heessa ilmeisesti aiheut-
tanut sisäisiä levotto-
muuksia, joita Hitler
olisi käyttänyt hyväk-
seen samaan tapaan
kuin Unkarissa ja Bal-
kanilla. Syksyllä 1944
Saksan Wehrmacht oli
lyöty Baltiassa eikä sen
iskussa Suursaareen
enää ollut voimaa.

Eräs suosituimmista
myyteistä, jota muun
muassa Mollberg alle-
viivaa filmissään, ofl
puolustuksemme täy-

dellinen romahtaminen
kesällä 1944 ja maam-
me välttyminen miehi-
tykseltä vain Stalinin
armosta. Syynä tietä-
mättömyyteen on aina-
kin osaksi koulujen his-
torianopetus, joka tyys-
tin vaikenee Tälin,
Ihantalan, Viipurinlah-
den, Vuosalmen ja Ilo-
mantsin torjuntavoitois-
ta. Niiden jälkeen Stali-
nin oli vedettävä voi-
mansa Suomesta kii-
ruhtaakseen Berliiniin
ennen Churchillia. Soti-
laat olivat jälleen ker-
ran pelastaneet maan.

Stalin osasi antaa ar-
voa päättäväisille
maanpuolustajille.
"Mannerheim oli suuri
sotilas ja Suomen on
kiittäminen häntä itse-
näisyydestään", hän
lausui pääministeri
Pekkalalle.

Entisten rintamaso-
turien on siis syytä kan-
taa tammenlehväänsä
pää pystyssä, antamatta
halpojen myyttien ma-
sentaa mieltään. Hei-
dan ansiostaan lippu

Rauha
on lehty

Dliehuu.
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ffi@mcil kmswoil
Monille suomalaisille
Tirntematon sotilas jää lähes
ainoaksi tietolähteeksi
jatkosodasta.

Siksi on oikeutettua
kysyä, missä määrin se on
uskollinen kuvaamansa
aikakauden tapahtumille.

PERTTI ALANEN

Viralliren laodotustoiminnan
ia Linnan kårkevån
arvooleliian Toini Havun kuva
suomalabosta sotitaasta oli
kai jokreenkin tällainen

Hävittiinkö sota, kuinka
monta Raili Kotilaisen
kaltaista rintamalottaa
oli, montako Viirilää
Karjulat ampuivat?

JULKISUUDESSA on vaadit-
tu, ett,d Rauni Mollbergin Tirn-
tematonta sotilasta tulisi tarkas-
tella itsenäisenä taideteoksena.
Käytännössä se kuitenkin on
mahdotonta: tulosta verrataan -
tiedostaen tai tiedostamatta -
Väinö Linnan romaaniin tai Ed-
vin Laineen elokuvaan.

Erään ylioppilaslehden eloku-
va-arvostelijan mukaan keskus-
telu Tirntemattomasta on eden-
nyt siihen tärkeään §symyk-
seen, vetikö suomalainen sotilas
jalkaansa ensin oikean vai va-
semman jalan saappaan. Moll-
bergin elokuvaa onkin tarkastel-
tu lähinnä ns. historiallisen to
tuuden tai sodanvastaisuuden
kannalta.

"Sodanvastaisen" elokuvan
voi halutessaan tehdä vaikka
hattujen sodasta. Tällä kertaa se

tehtiin jatkosodasta tietyn ro
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Tlrnlenrattornan JR &n horroF mrr"ilkuu... 1941, va.mmdi. maiuri
Krllo Paksrimn, cyorda Pictari Alel«ranteri Auili, maiuri Hannu Väänånon ir
maiura Rlkhård KMlahti SA-kuva

Todelliruudera ]romalainen .oluri oli kei lähinnä tållainen - rqiri vaikka
Antti Rokakli

maanin pohjalta. Romaani taas
perustuu hyvin vankasti tosiasi-
oihin.

Alikersantti Väinö Linna pal-
veli jatkosodan hyökkäysvai
heen ja osan asemasotavaihetta
Jalkaväkirykmentti 8:n ensim-
mäisessä konekivåiärikomppa-
niassa.

Jalkaväkirykmentti 8 - (JR
8) oli I l. Divisioonan, ns. Kiilan
kaaderiperusteinen rykmentti,
jonka alipäällystöbtä ja miehis-
ttistä suuri osa oli varusmiehiä
kuten Linna itsekin.

Tlrntemattoman sotilaan mq
net tapahtumat ovat paikannet-
tavissa tai niille on löydettävissä
esikuvat todella tapahtuneesta.

Bunkkerilinjan läpimurto ta-
pahtui Hayuvaarassa; öinen
soilla rämmitty korpikoukkaus
päättyy taisteluun Säämäjärvel-
lä. Tiissä taistelussa Hietanen
tuhoaa Klim Voro§ilov
-panssarivaunun. Ti:dellisuudes-
sa Linna näki vastaavan tapauk-

sen vasta tämän koukkauksen
jälkeen.

JR 8 osallistui Petroskoin val-
tausoperaatioon kaupungin poh-
joispuolella. Sen joukot olivat
myöhemmin jonkin aikaa var-
tiotehtävissä kaupungissa. Ää-
nislinnasta rykmentti yhdessä
muun divisioonan kanssa siirret-
tiin Syvärille.

JR 8:n ensimmäinen patalje
na, johon Linnakin kuului, otti
osaa Syvärin eteläpuolella Go
ran talvitaisteluun. Tämä oli se

taistelu, jossa Lahtinen kaatuu.
Rokan ampumat viitisen§m-
mentä neuvostosotilasta kaatui-
vat todellisuudessa myöhem-
min, kevään 1942 kelirikkotais-
teluiden aikana Syvärillä.

SYvÄRILTÄ
LOIMOLAAN
Konekivääriryhmän johtajana
toiminut Linna siirrettiin ke-
väällä 1943 kotijoukkoihin, jon-

ne komennettiin rintamakoke-
musta saaneita upseereita ja
aliupseereita kouluttajiksi.

Tämän voi nähdä myris Tirn-
temattoman rakenteessa. Ro
maanin loppuosan fragmentaa-
risuus ja alkupuolta epäkon-
kreettisempi käsittelytapa selit-
tynevät paljolti sillä, että Lin-
nalla oli vetäytymisvaiheesta
vain toisenkäden tietoja. Kesän
1944 taisteluiden aikaan Linna
toimi opetusaliupseerina ensin
Miehikkiilässä ja sitten fuhäsal-
mella.

Tirntematon kuvaa tästä huo
limatta ilmeisen realistisesti ve-
täytymisvaihetta aina U-ase-
maan saakka. JR 8:n taistelua ei
enää verhonnut samanlainen
gloria kuin kolme wotta aiem-
min hyökkäysvaihetta Värtsiläs-
tä Homorovitsaan. Asia oli pi-
kemminkin päin vastoin.

U-asemassa tilanne muuttui
täysin. Rykmentin korkeinta
päällystöä oli vaihdettu ja Lin-
nan entisen pataljoonan komen-
tajaksi määrättiin uusi mies: 3l-
vuotias kadettikapteeni ja Man-
nerheim-ristin ritari Yrjö Keino
nen.

U.ASEMA PlTÄÄ
Keinosen pataljoona taisteli Loi-
molassa, joka oli hyökkäävien
neuvostoliittolaisten XCIX:n ja
CXXVII :n Armeijakuntien pai-
nopistealuetta. Viikon velran
pataljoona kunnosti asemiaan ja
torjui toistuvat hyökkäylaet.

Esimiehet arvelivat pataljoo
nan taisteluarvon nousseen: se

vedettiin pois kenttälinnoitetuis-
ta asemistaan ja siirrettiin vaati-
vampiin tehtäviin divisioonan
reserviksi.

Reservipataljoonana I/JR 8

osallistui neuvostoarmeijakun-
nan siwstaan tehtyyn hyök-
käykseen, josta se sai divisioo
nan komentajan kiitokset. Hei-
näkuun loppupuolella Keinosen
pataljoona joutui rajoittamaan
vihollisen läpimurtoa omissa en-
tisissä asemissaan. Vihollisen
hyökkäys pysäytettiin U-ase-
man tukilinjalle kovien taistelui-
den jälkeen.

KAKSI NÄKöKULTTIAA
Linnan entinen pataljoona kävi
U-asemassa siis koko lailla toi-
senlaista sotaa kuin T[ntemat-
toman sotilaan pataljoona. He-
rääkin mielenkiintoinen ajatus-
leikki: millaiseksi olisi Tirnte-
mattoman loppu muodostunut,
jos Linna olisi henkilökohtaises-
ti osallistunut U-aseman taiste-
luun ja saanut seurata pataljoo
nansa riuskaotteisen, elokuun
lopulla majuriksi ylennetyn ko
mentajan toimintaa.

Mielenkiintoisen vertailukoh-
teen siitä, miten eri tavalla pa-

taljoonan komentaja ja ryhmän-
johtaja asioita kiisittelevät, saa

lukemalla samanaikaisesti TUn-
temattoman kanssa Keinosen
muistelmakirjaa "Täistellen ta-
kaisin". Vielä kiinnostavampi
rinnastus olisi jos Keinosen ja
Linnan tiet olisivat yhtyneet so
dassa.

Aivan tarkasti ottaen Tirnte-
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Tuntemot-
tomien...

maton ei ole sodan kuvaamista
sammakkoperspektiivistä. Ero
tulee selväksi, jos Linnan ro
maania vertaa Kalle Påiätalon
Iijoki+arjan teokseen "Liekkejä
laulumailta". Päätalon perspek-
tiivi on tiiysin subjektiivinen.
Hänen sotansa on JR 53:n tyk-
kikomppanian talousryhmän
johtajan sotaa, ei muuta. Kun
taas Pätalon kertomusta vertaa
vaikkapa divisioona J:n esikun-
tapäällikön, silloisen ye-majuri
Wolf H. Halstin kertomulaeen
hänen muistelmiensa osassa

"Aika vaatii veronsa", on vai-
kea huomata, ett?i §se on edes
samasta sotatoimesta.

PIPPINGIN
KOMPPANIA
Thntematon sotilas ilmestyi oi-
keastaan ensimmäisen kerran
1949, kun ÅUo ehaemissa tar-
kastettiin julkisesti Knut Pip
pingin väitöskirja "Kompaniet
som samhälle. Iakttagelser i ett
finskt frontftirband l94l-
1944". Sen pieni painos myytiin
pian loppuun.

Suomeksi Pippingin tutkimus
käännettiin vasta I 978.

Knut Pipping palveli aliup
seerina JR l2:n II pataljoonan
konekiviiärikomppaniassa. Hän
tarkkaili salaa yksikkönsä toi-
mintaa tehden systemaattisia
huomioita syksystä 1943 mar-
raskuuhun 1944. Kyseessä oli
samanlainen vakinainen ryk-
mentti kuin JR 8, johon Linna
kuului.
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Tirloksena oli sotilassosiologi-
nen tutkimus, joka on ilmeisesti
vieläkin kansainvälisesti ainut-
Iaatuinen. Se perustuu ns. osal-
listuvaan havainnointiin ja tut-
kii sotilasyksikön virallista ja
epävirallista normijärjestelmää
aliupseereiden ja miehistön kan-
nalta.

VIRALLISET JA
EPÄURALLISET
trHMÄT
Pippingin mukaan komppanian
sosiaalinen rakenne on huomat-
tavasti monimutkaisempi kuin
ohjesäännön perusteella saattoi
aavistaa.

Kaikki komppanian miehet
kuuluivat samanaikaisesti kuu-
teen eri ryhmään. T?irkein jä-
senryhmä oli sotilaallinen, seu-
raavaksi tärkein paikallis- tai ar-
voryhmä, viimeksimainittu eri-
tyisesti aliupseereilla.

Esimerkiksi Rokka ja Suen
Tässu muodostivat kiinteän ja
toisilleen lojaalin taistelijaparin.
He kuuluivat samaan Lk-jouk-
kueeseen (sotilasryhmä), paikal-
lisryhmään (sama tukikohta ja
korsu), ikii- ja kotiseuturyh-
mään §li 3Gvuotiaita reservi-
läisiä Kannakselta). Lisäksi he

Olitako tåmå mier iåäkårikapteena
Kaaman erikwa? Krpteeni Toivo
Kämä, ryntynyt 8. 1,18S5, JR &n I
Pataljoonan
konel«ivåärikompFnbn lråållikkö
kartua raidlr Tliipka..a
10.7. lgtlt

muodostivat yhteisen saikkapo
rukan ("Jos sie Tässu oot nälis-
säis, ni repus on vanikkaa
viel.").

Kun Aänislinnassa kapitu-
lanttivääpeli Sinkkonen yrittää
saada aliupseerit majoitetuksi
eri tupaan, osoittautuu arvoryh-
män koheesio Rokan osalta ole-
mattomaksi: hän kieltäytyy me-
nemästä aliupseeritupaan ellei
Tässu tule mukaan.

KURI JA
KURTTTOMUUS
Osa Pippingin päätelmislä tun-
tuu päältä katsoen ällistyttiivil-
tä. Hänen mukaansa esim. jer-
muilu oli tärkeimpiä taistelutah-
toa ylläpitiiviä tekijöitä.

Miehet noudattivat useimmi-
ten kurinalaista kiiyttäytymistii.
He reagoivat vastustavasti eli
oman normijärjestelmänsä mu-
kaisesti silloin, kun eivät ym-
märtäneet annettujen kiis§jen
merkitystii (Lammion pyöreät
kivet) tai sisältöä. Ja ellei omaa
oikeudenmukaiseksi koettua
normijärjestelmää olisi luotu,
olisi Pippingin mielestä vaikea
ymmärtää, miten miehet olisi-
vat kestäneet usean vuoden uu-
wttavan sodan.

Linnan Tuntematon sotilas,
joka ilmestyi Pippingin väittis-
kirjaa viisi vuotta myöhemmin,
on "yh!ä paljon erinomainen so
siologinen dokumentti kuin suu-
ri romaani" toteaa Pipping itse.

Se on "lähinnä merkityksellisin
tai yhtä tärkeä vahvistus" hä-
nen tutkimustulokilleen.

"NUARI SANKAREI
KAIK"
Kun liikekannallepano kesä-

"Sbllä ffiu mlna.t r puhhuu." JR qln mlchct kuunlclcvlt lltruutitir rrdbat! +7. 1Ul1 sA-kuw



JR 8n'lunirnrttqnd'.i.n ytt Pr§r kylån !åel 8.e. ilal S*la/n,u

kuussa l94l alkoi, oli armeijan
vahvuus hieman yli lm 000
miesti. Kesäkuun lopussa, kes"
kitysvaiheen pätyttya vahvuus
oli yli 476 000. Näiden miesten
ik?i vaihteli 19-46 woteen.

Ikiiluokka 1896 kotiutettiin
jo samana wonna. Kotiuttamis-
ta oli tarkoitus liikuntasodan
pättyessä jatkaa siten, ettii jal-
kaväikeen jåiä 2f30 vuotiaita ja
muihin aselajeihin mytis tätii
vanhempia miehiä.

Kenttiiarmeijan vahvuus olisi
kuitenkin jåiänyt liian pieneksi,
joten suunnitelmista jouduttiin
tinkimiiiin. Jalkaväkeen oli jä-
tettävä palvelukseen my(x van-
hempia ikiiluokkia.

Vuosina 1943 ja 19214 joudut-
tiin kutsumaan uudelleen asei-
siin ca jo kotiutetuista. Lisälsi
palvelukseen kutsuttiin vuosina
1922-26 syntyneet. Suurimmil-
laan Suomen kenttiiarmeija oli
elokuussa 1944, jolloin sen vah-
vuus oli yli 530 000 miestii.

Sotaa ei siis kiiyty pelkiistiiiin
nuorten sankaripoikien avulla,
vaan vanhempiakin tarvittiin.
Koko armeijan sotilaiden keski-
ikä on ollut lähempänä 30:a
kuin 20:a vuotta.

Miesten sijoitulsen ikii vai-
kutti tosin aika paljon. Iäk-

kiiiimmiit tai taisteluun jostakin
syystä vähemmän sopivat pyrit-
tiin sijoittamaan huoltoon tai
muualle pois välittömiistii taisto
lukosketuksesta.

Kesäkuussa l94l Pippingin
komppanian 179 miehestii vain
70 oli l9-21-vuotiaita. Reservi-
läisistii yli 3l-vuotiaita oli 35.
Elokuussa 1944 saman komppa-
nian l5l miehestii 3G4Gvuo
tiaita 72 miestä ja 20-2|vua
tiaita vain 54.

IOTTA RAIU
KONLÄNEN
TUntemattoman ilmiömäinen
menestys ja sen ylivoimaisuus
vastaaviin ajankuvauksiin velra-
ten ovat paljolti sumentane,et
lotta Raili Kotilaisen tehtåivää
romaanissa. Se ei ole yleispäte-
vä lopputuomio lotista - tapasi-
han Linna itsekin tulevan vai-
monsa Miehikkiilän koulutus-
keskuksen lottakanttiinissa.

Kyse on enemmän sen aate-
maailman kritiikist?i, jota osa

I-otta Sviirdin ideologiasta edus
ti. TUiUi tulkintaa ideologisesta
kritiikistii vahvistaa se ironinen
sävy, johon Linna muokkasi Ke
tilaisen via dolorcan Tirntemat-
toman ruotsinnosta varten.

Koko [,otta Svärd -järjestön
suosio alkoi radikaalisti kasvaa
talvisodasta alkaen. Mm. SDP
muutti suhtautumistaan maan-
puolustusj ärj estöihin; sosiaalide-
mokratiaa kannattavat naiset
saattoivat ilman ideologisia es-

teitii ryhtyä lotiksi.
Vuonna 1938 lottia oli noin

Im000. Vuonna 1943, jolta
ajalta viimeiset täydelliset tilas-
totovat, oli heitii vajaa 173 000.
Pikkulottien määrä oli kasvanut
28 000:sta (1938) miltei
49 000:iiän (1943).

Vielä välirauhan jälkeen oli
syyskuun lopussa 19/14 miltei
20 000 lottaa komennuksella
puolustusvoimissa. Tälvi- ja jat-
kosodassa kuoli tehtäviään suo
rittaessaan yli 290 lottaa.

I.OTTAKURI
Lottien toimintaa ohjasi sangen

tiukka oma järjestökuri. Lotat
olivat myös ankaran sosiaalisen

kontrollin kohteina. Se johti jos-

kus kanteluihin, joita tekivät
myös lottien moraalista huoles-
tuneet sotilaat.

Kurinpitotoimina kiiytettiin
mm. erottamista, kehotusta
eramaan ja kotiuttamista (ko
mennuksen keskeyttiimistii).

Erottamisen syyksi riitti esim.
todettu sukupuolitauti tai jue
pune€na esiintyminen.

Aikavälillä 1.1.1943-
15.10.1944 erotettiin tai keho
tettiin eroamaan noin kuuttasa-
taa lottaa. Koko jäsenmääriistä

tämä on 0.3 prosenttia. Kuiten-
kin tiinä ajanjaksona moraali se-

kii linjoilla että kotirintamalla
oli alimmillaan.

Jos lukuun lisätiiän ne noin
viisisataa lottaa, joiden komen-
nus keskeytettiin, näiden anka-
rien kurinpitotoimien kohteeksi
joutui I 100 lottaa. Se on 6 pro
senttia niiden lottien määrästä,
jotka olivat komennuksella
1.1.44.

Raili Kotilainen oli yht?i tyy-
pillinen lotta kuin sotamies Rii-
taoja oli tyypillinen suomalai-
nen jermuileva korpisoturi.

TEIJO]TUKSET
Tirntemattomassa kuvataan
kahden suomalaisen teloittamis-
ta Syvärillä joulukuussa 1941.

Tirolloin kaksi 7. Divisioonan re-
serviläistä, 25-vuotias korpraali
ja 24vuotias sotamies, ammut-
tiin pikaoikeuden päätöksellä.

Tiromitut olivat vielä oikeudes-
sakin kieltiiytyneet palaamasta
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Tuntemot-
tomien...

yksikkönsä; he pitivät pitkiiä-
kin vankeusrangaistusta parem-
pana kuin rintamapalvelusta.

Vankeusrangaistuksilla selvit-
tiin näitii teloituksia lukuunotta-
matta aina kesään 1944 saakka.
Tällöin eivät vankilatuomiot
enää tehonneet.

Valt.tri Martti Tirrtolan las-

kelmien mukaan kenttä- ja pi-
kaoikeuksissa tuomittiin kuole-
maan 108 sotilasta, lisäki teloi-
tettiin lähinnä kapinasta I I soti-
lasta.

Teloitetut eivät olleet pelkäs-

tään miehistöä: Keski§uomesta
tuotiin takaisin U-asemaan eräs
pataljoonan lääkäri, joka oli kir-
joittanut itselleen väärin perus-

tein sairaslomaa. Hänet ammut-
tiin pikaoikeuden päätöksellä.

vlHLÄN AiIPUIIINEN
Ve!äytymisvaihe huipentuu
Tirntemattomassa dramaatti-
seen tilanteeseen, jossa eversti-
luutnantti Karjula ampuu sota-

mies Viirilän. Viirilä ei pakene

tai toimi pakokauhuisen lauman
kellokkaana. Hän on pataljoo
nan tehokkaimpia taistelijoita,
"komppanian ykkönen".

Koko tapahtumasarja on epä-

todellinen, enemmän romaanin
ja vielä enemmän Mollbergin
elokuvan maailmaan kuin todel-
lisuuteen kuuluva (o Linnan ja
Mollbergin käsittelytavassa on

suuri ero: romaanissa Rokka
kantaa haavoittuneen Karjulan
turvaan; Mollbergin elokuvassa
Karjula kuolee kiroillen ku-
raan).

Oikeutta ampua pakeneva so
tilas käytettiin todellisuudessa

332

äärimmäisen harvoin. Tämä
johtui siitä, ettei varsinaisen pa-

kokauhun puhjettua aseenkäy-

töllä ollut hillitsevää vaikutusta,
pikemminkin päin vastoin. Ja
ennen pakokauhun puhkeamis-
ta oli ampuminen luonnollisesti
aivan tarkoituksetonta.

Paniikissa ollut joukko pysäy-

tettiin toisin keinoin. Toisaalta
pakoon lähtevän miehen ampu-
mista pitivät niin upseerit kuin
aliupseerit ja miehistökin ylei-
sesti epämielekkäänä: pakene-
vista ei ollut paljon hyötyä etu-
linjassa, jos tosin ei tietenkään
haittaakaan. Usein lisäksi oli §-
symys lyhytaikaisesta itsehillin-
nän petträmisestä.

Eniten tähän asti julkisuutta
saanut tapaus sattui 21. Prikaa-
tissa Ilomantsin raskaiden mot-
titaisteluiden aikana elokuussa
1944. Eräs pataljoonan komen-
taja joutui kiiyttämään kovia ot-
teita palauttaessaan järjestystä.
Kyseinen upseeri oli 38-wotiaa-
na everstiluutnantiksi ylennetty,
pätevä ja henkilökohtaisesti roh-
kea rintamakomentaja.

Sodan jälkeisessä oikeuspro
sessissa hänen todettiin toimi-
neen laillisesti ja syyte hylättiin.

YLt 150
KONEKNÄÄRt.
KOMPPANIAA
Heinäkuussa I 941 kenttäarmei-
jassa oli 450 kiväärikomppa-
niaa, 150 konekiväärikomppa-
niaa, jääkiiri- ja polkupyörä-
komppanioita, panssarikomppa-
nioita ja ratsuväkieskadroonia.
Jokaiselle niistä sota oli erilai-
nen.

Laguksen divisioonan sota oli
erilainen kuin 10. Divisioonan,
joka kesällä 1944 jäi kahdesti
neuvostojyrän alle, ensin Val-

keasaaressa ja sitten Kannaksen
rantatiellä. Jos Linna olisi joutu-
nut varusmiehenä 8. Prikaatin
asemasta 6. Prikaatiin, olisi il-
meisesti Tirntemattoman Itä-
Karjala vaihtunut Kannakseksi
ja Goran talvitaistelu vaikkapa
Suursaaren valtaukeksi.

Muiden aselajien osalta tilan-
ne oli vieläkin vaihtelevampi.
Saman yhtymän kenttiitykistön
sota oli aivan erilaista kuin etu-
linjan jalkaväen. Kotirintamalla
saattoi patteriston suuruinen il-
matorjuntajoukko odottaa hyök-
käystii koko jatkosodan ajan

frbrå loi.otr.n'koyoonettu6" Fetåiät€don l(o.åloatt ri..a Suoritu. on
virtrcellinen - muun mu&!a kivåårin piti olla olalla ie ldmmemn taukr.ti
r€idelii

ampumatta tykeillään laukaus-
takaan kohti viholliskoneita.

Linnan, Laineen tai Mollber-
gin komppanioiden sota ei siten
ole sen "oikeampaa" tai "vää-
rempää". Jos Laineen komPPa-
nian miehet olivat §mmenisen
vuotta vanhempia kuin Moll-
bergin, niin he voisivat olla hy-
vin Kiilan jommasta kummasta
reserviläisrykmentistä, JR
29:stä tai JR 50:stä.

Useimpien kenttäarmeijan
yksiköiden sota ei kuitenkaan
ollut yhtä dramaattista kuin
Tirntemattoman.

Karjulat eivät ampuneet Vii-
rilöitii, Kotilaiset eivät kerjän-
neet kyytiä, evakuoitava siviili-
väestö ei jäänyt yhdessä sotilai
den kanssa hyökkäävän viholli-
sen jalkoihin, neuvostoliittolai-
set eivät tulittaneet automaat-
tiasein käsikranaatin heittoetäi-
syydeltii ambulansseja, vankeja
ei ammuttu piruuttaan eivätkä

keskiarvoupseerit kajautelleet
edes kännipäissään Heil Hitler
-huutoja (kuin korkeintaan Pi-
ruuttaan). Eivätkä varmasti-
kaan ne 33 jiiäkiiriupseeria, jot-
ka jatkosodan alussa saivat ko
mentaakseen jalkaväen Perus.
yksiköitii, olleet kähiseviä ukko
ja.

Sen sijaan se kokonaisuus,
jonka esim. Mollbergin Tirnte-
maton katsojien mieliin jatkoso
dasta jättää, on ns. historiallises-
ti väärä.

Se antaa väärän kuvan jatko
sodan alkuvaiheen uhosta (vaik-

kapa paloaukealta lähtö), vää-

rän kuvan sodan kulusta (noin
I I kk aktiivista toimintaa - 28

kk asemasotaa), väärän kuvan
sosiaalipsykologisesti jalkaväen
perusyksiköstä (esim. kiljujuo
pottelun jälkeinen siirtyminen
etulinjaan) ja miesten suhtautu-
misesta yleensäkin sotaan ja
taisteluun.



Jyrkimmin ns. historiallisesta
totuudesta Mollbergin elokuva
kuitenkin eroaa kuvatessaan so
dan loppuvaihetta. (Suhtautu-
mistavan ilmiasuna voisi pitiiä
esim. sitä, että Mollbergin elo
kuvassa Lammio jää kapteenik-
si.)

VOITETUT TAISTELUT

- HÄVFTY SOXA
Vuosi 1944 on useiden suoma-
laisten mielikuvissa kaoottinen
pommitusten, perääntyvien pa-

kokauhuisten joukkojen, taiste-
lu§vyn romahtamisen, Viipu-
rin menettämisen ja tappion
vuosi.

Näkökulmaa on syytä välillä
vaihtaa. Jos kesän 1944 tapah-
tumia tarkastellaan Neuvostolii-
ton ylijohdon kannalta (käyt-
täen pelkiistään neuvostokirjalli-
suutta), on lopputulos koko lail-
la toisennäköinen.

"Viipurin-Petroskoin operaa-
tion" piti olla ensimmäinen niis-
tä seitsemiistä suuresta strategi-
sesta iskusta, joiden tarkoitukse-
na oli heitttiii "Saksanja sen sa-

telliittien" joukot neuvostorajo
jen taakse.

Hyökkiiys alkoi Kannaksella
9. kesäkuutaja Syvärillä 21. ke-
säkuuta; 20.6. iltåpäivällä ajoi-
vat neuvostopanssarit Viipurin
keskustaan.

Jos tarkastelemme operatii-
vista tilannetta Suomenlahdelta
Pohjois-Karjalaan, näemme mi-

ten neuvostosuunnitelmat tästä
eteenpäin onnistuivat.

Viipurinlahdella neuvostoliit-
tolainen 59. Armeija: tavoittee-
na Viipurinlahden länsiranta ja
Tienhaara Viipurin luoteispuo
lella. Maihinnousu mantereelle
ei onnistunut; Leningradin rin-
taman komentaja marsalkka
Leonid Govorov keskeyttää
hyökkäyksen 13.7.

Länsi-Kannaksella 21. Ar-
meija: tavoitteena vuoden 1940
raja tasalla Nisalahti-Lainela.
Hyöktiiys pysähtyy suomalais-
ten jäyktiiän puolustukseen
Ihantalassa. Govorov keskeyt-
tiiä hyökkäyksen 12. heinäkuu-
ta.

I!ä-Kannaksella 23. Armeija:
tavoitteena vuoden 1940 raja ta-
salla Nuijamaa-Enso. Hyök-
käys hyytyy lopullisesti Vuok-
sen ylityksen jälkeen Vuosal-
men aukeille. Govorov keskeyt-
tää hyökkiiyksen heinäkuun
puolivälissä.

Laatokan pohjoispuolella 7.

Armeija: tavoitteena Kitilä-
Matkaselkä. Hyökkäys pysäh-
tyy U-aseman jäykhään puolus-
tukseen Pitkiissärannassa. Kar-
jalan rintaman komentaja ar-
meijankenraali Kiril Meretskov
keskeytt?iä 25. heinäkuuta mel-
kein koko armeijan hyökkiiyk-
sen ja 4. elokuuta armeijan pää-
osat saavat puolustustehtävän.

Ilomantsissa 32. Armeija: ta-
voitteena Ilomantsi ja Korpisel-
kii. Kaksi neuvostodivisioonaa

joutuu suomalaisten saartamiksi
ja menettää raskaan kalustonsa.
Kun raskaita tappioita kåirsineet
divisioonat onnistutaan vetä-
mään 32.Armeijan muiden
joukkojen yhteyteen, Meretskov
antaa 10. elokuuta armeijalle
puolustehtävän.

Sotilaalliselta kannalta sekä
Leningradin että Karjalan rinta-
mat epäonnistuivat tehtiivis-
sään. Leningradin rintama ei
pä?issyt operatiivis+trategiseen
tavoitteeseensa Kymijoen itii-
rannalle eikä Karjalan rintama
Sortavalaan. Suomalaiset jou-
kot olivat lähes tiiydellisesti tais-
telu§§isinä woden 1940 ra-
jan ja neuvostojoukkojen välis-
sä.

Milloin sitten sota hävittiin,
jos heinä--elokuun taistelut 1944
piiättyivät puolustajan voittoon?

Strategisesti Suomi oli hävin-
nyt sotansa jo joulukuussa l94l,
kun taivaalta leijuva lumi ja ar-
meijankenraali Georgi Zukovin
siperialaiset reservit hautasivat
Moskovan edustalla Wehr-
machtin toiveet Puna-armeijan
murskaamisesta.

TUNTEMATON -
KANSALUNEN
SYMBOLI?
Keskustelu uudesta Thntemat-
tomasta on kosketellut sen ns.

historiallista totuudellisuutta ja
sodanvastaisuutta (tai "sodan-
vastaisuutta"). Jo elokuvaa

suunniteltaessa julkisuudessa
armuteltiin "onko lotta Kotilai-
nen mukana" tai "ampuuko
Karjula Viirilän".

Suurelle osalle suomalaisista
TUntematon on nimenomaan
kertomus jatkosodasta ja samal-
la tietenkin kertomus sinänsä oi
keutetusta yrityksesfii oikaista
'Jatkosodalla" talvisodassa ta-
pahtunut viiäryys.

Yleisö reagoi yliherkiisti kaik-
keen siihen, mikä sen mielestii
poikkeaa "oikeasta" jatkosodan
kuvasta. Se ei ole niinkään suut-
tumista siitii, ettii esim. Moll-
berg poikkeaa osin oleellisesti-
kin Linnan tendensseis!ä, vaan
pikemminkin pelosta, ettii uusi
Tuntematon tulee esittämään
osan Suomen lähimenneisyyttä
tavalla, joka asettaa §seenalai-
seksi sodan saavutukset.

Sangen hitaasti, mutta aivan
ilmeisesti näyttiiii vahvistuvan
se kiisitys, ettei Suomelle itse-
asiassa kiiynytkiiiin kovin huo
nosti toisessa maailmansodassa.

Objektiivisesti ottaen Suomi
onkin hämmentävä poikkeus
toisen maailmansodan historias-
sa; se ei edes kunnolla sovi ylei-
seen akselivallat ja liittoutuneet
dikotomiaan.

Se on myiis ainoa maa, joka
kolmesti on torjunut Neuvoste
liiton strategisen hyökkiiyksen
(1939, 19,10 ja 1944). Sen oma
strateginen hyökkiiys itiirinta-
malla (1941) oli ainoa joka pää-
si tavoitteeseensa ja jolla oli rea-
listiset jatkomahdollisuudet. Se

oli ainoa hävinneen puolen maa,
jota ei miehitetty. Sen aselepo
ja välirauha syksyllä 1944 olivat
toisen maailmansodan loppusel-
vittelyssä ainoat, jotka solmittiin
edes jonkinlaisen tasavertaisuu-
den pohjalta.

T?imä kaikti on sanottu pal-
jon lyhyemmin Tirntemattoman
loppuluvussa, kun Priha U-ase-
massa puhaltelee korvikenuo
tioon naama noessa ja tekee lop
putilityken sodasta: "Sosialis-
tisten Neuvostotasavaltojen
Liitto voitti, mutta hyvänä kak-
kosena maaliin tuli pieni sisukas
Suomi".

Linna ilmaisi asian siksi yti-
mekkäästi, ettei se kaipaa lisä-
kommentteja.

No jaa . . . Aika velikultia. tr

T?imä artikkeli on lähdeviitteineen
julkaistu Kanavalehden numenoss:I
3/1986.

TCoiturkohtaur Fc6iiiu.d.n loeåieotlerbra
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Taistelu on tauonnut 8. Divisioonan
alueella Porlammella 1. 9. 41

lAUKAISIMIUIE
POR1AMMEN IUIOTIN
Viipurin suurtaistelu syksyllä l94l
päättyi venäläisten divisioonien
tähteiden antautumiseen
Porlammen motissa.
Tirhottujen yhtymien joukossa oli
punalipun kunniamerkillä palkittu
l23.Divisioona, joka talvisodassa
oli murtanut "Mannerheim-linjan"
Summan alueella.
Riitti siinä suomalaisille
korpisotureille ihmettelemistä!

SOTAHISTORIAMME suu-
rimman motin - Porlammen
motin - vaiheista on kerrottu
paljon siitäkin huolimatta, että
mukanamme sinne tullut TK-
kirjeenvaihtaj a Y,trjailija Unto
Seppr)nen valtavaa sotasaalista
katsellessaan päätään puistellen
työnsi muistilehtiön taskuunsa
sanoen:

- Tätä ei kuitenkaan kukaan
pysty kuvaamaan niin, että joku
uskoisil

VIHOLLISEN PERÄÄN
Viipurin kaupungin kiertänyt
marssimme oli 30.8. tuonut III/
JR 25:n Liimatan pysäkin Poh-
joispuoliseen maastoon, josta

olimme valmiina jatkamaan

lounaaseen.
Etelämpänä, Huumolan-

Kaislahden tasatla käytiin rai-
vokkaita taisteluita, joiden yki-
tyiskohdista tiesimme hYvin vä-

hän. Kuitenkin sen, että omia
joukkoja oli Vuoken ylitettyään
edennyt syvälle etelä-Kannak-
selle. Viipurinlahden yli oli tul-
lut 8.D, jonka JR 45:n kanssa

olimme vain muutamia Päiviä
aikaisemmin avanneet lännestä
tietä Viipuria kohti.

Jossakin etelässä yrittivät Vii-
purista vetäytyneet venäläiset
avata tietä Koiviston suuntaan
ehtiäkseen laivoihin ennen kuin
sekin ulospääsytie sulkeutuisi.
Tirolloin tuskin kenelläkään oli

,",

PENTTI P. PERTTULA



l(enråaliluutnantti Lennsrl Oecch edttelee tailiolualuetta ulkornalrllle
lehtimiehille

tarkoitus sitten litisuiä kaikki se,

mitä siinä välissä olisi.
Harvoin kai sotahistoriakaan

tuntee tapausta, jossa jalkaväki-
pataljoonan komentaja asettaa
etulinjaan kaksi komppaniaa pi-
täen yhden reservissä ja kiiskee
hajottamaan ja lyömään edessä
olevan kolmen divisioonan vah-
vuiset voimat.

Majuri Ossi Savolahti sen te-
ki.

Kello 14 antamassaan klis-

§ssä hän kiiski hyökiitii Som-
mee-Porlampi-tien suunnassa
"teht ivänä hajottaa ja lyödä
motissa oleva vihollinen". Tien
oikealla puolella 10.K, vasem-
malla 9.K ja reservissä ll.K.

Silloin hän enempää kuin ku-
kaan muukaan meistii ei aavis-
tanut mitä edessä oli.

Hyök*iiys alkoi kello 16.45.

Kello 22:een mennessä oli saa-
vutettu Forlammen aukean reu-
na, johon hyöktiiys yön ajaksi
pysähtyi.

Vihollisen vastarinta oli aluk-
si raivokasta laantuen kuitenkin
pimeän tultua. Tosin me emme
vielä tuon iltayön hetkinä tien-
neet, että vihollinen oli saanut
tarpeekseen.

Kenraalimajuri Kirpitshni-
kov, jonka 123.D oli talvisodas
sa murtautunut Summassa pää-
puolustuslinjamme läpi, oli an-
tanut käs§n tuhota kaiken ras-

kaan kaluston ja muodostaa
taisteluosastoja, joiden piti yrit-
tää murtautua läpi etelään. Siel-
lä olivat JR 5 ja II/JR 25 vaih-

taneet JR 3:n ja ehtineet jo va-
kiinnuttaa saartorenkaan etelä-
puolen.

Syyskuun 1. päivänä kello
6.10 III/JR 25 ryhtyi jälleen
jatkamaan pienen levon katkai-
semaa tehtäväänsä. Aamun
myötä levisi aukean reunaan eh-
tineiden Sippolan miesten eteen
nä§, jota he eivät tulisi kos-
kaan unohtamaan.

USKOMATON NÄKY
Koko Porlammen aukeama oli
sikin sokin täynniiän sellaista so
takalustoa, jota pienen köyhän
maan puolustajat eivät olleet
ennen nähneetkään: ajoneuvoja
autoista pahaisiin nelipyörä-
vankkureihin, tyldrejä järeistä
keveisiin, panssareita, heittimiä,
traktoreita - puhumattakaan
konekiviiäreistä ja niitä kevyem-
mistä sotatytikaluista! Kaiken
kaaoksen keskellä hamuili ojien
varsilta syötävää tuhatlukuinen
hevoslauma.

Vastaan tuli suuremmissa ja
pienemmissä ryhmissä k?idet
kohotettuina loputon rivistö
apaattisia puna-armeijalaisia,
jotka olivat heittäneet paitsi kai-
ken toivonsa myCx aseensa.

Eihän meillä sellaista vanki-
määrää paimentamaan ollut
panna ketään. Tiedettiin, että
jossain pitäisi olla I/JR 25, jo
ten joku hoitelisi heidät ja antai-
si heille ruokaa.

Vankirivistfttä erottautui
tummatukkainen, kapteenin ar-
vomerkkejä kantava mies, joka
saksaksi §syi komentajaa. Hän
kertoi olleensa divisioonan huol-
toupseereita ja ilmoitti, että pal-
jon muun lisäki aukiolla jossa-

kin ojassa olisi divisioonan kas-

sakaappi, jossa olisi paljon ra-
haa, myös suomalaista.

SURULLISTA SATOA
Aukiolla kiiytiin kuitenkin vielä
sotaa. Jotkut fanaatikot jatkoi-
vat täysin toivotonta taistelua.
Suureksi hämmästyksekseen
muuankin ryhmä sai tulta pel-
lon ojasta ja osan vastatessa tu-
leen toiset lähtivät kierlämiiän
ampujaa.

Hän osoittautui luutnantin
arvomerkkejä kantavaksi nai-
seksi. Vasta venäläinen ylempi
lääkintäupseeri sai fanaatikon
uskomaan, että sota oli siltä

vielä varmuutta siitä, etä Som-
meen aseman ja Näykkijärven
eteläpään välisellä alueella, jos-

sa ei enää suuria teitä ollut, on
vihollisen kolmen divisioonan
jäännökset kaikkine mahtavine
suurvallan sotakalustoineen.

Elokuun 31. päivänä kello 2

majuri Ossi Savolahti sai kiis-

§n marssia tietä Liimatta-Ala-
säiniti-Repo-Nuoraa-
Alasommee ja ottaa vastaan
motin varmistaminen 8.D:n jou-
koilta. Pataljoona saapui Rau-
halahden maastoon kello 12.

Yöllä olivat 8.D:aan kuuluvat
JR 4, JR 24 ja JR 45 yritt?ineet
lyöCii niitä vastassa olleen vihol-
lisen vapautuakseen saamansa
kiiskyn mukaan etenemään Koi-

vistolle estämään vihollista lai.
vaamasta sen satamasta vetäy-
tyviä joukkojaan.

TOS! KOVA
TEHTÄVÄ
Sommeen aseman luona oli
tuolloin tilanne melkein kiinalai.
nen.

Itata ja sen kupeessa oleva
maantie olivat tulen alla ja
8.D:n joukoilla oli kiire irrottau-
tua motin länsilaidan varmista-
misesta niin pian kuin JR 25:n
joukot ehtisivät hulinaan mu-
kaan. II/JR 25 oli tulossa
Näykkijärven itiipuolelta JR 5:n
kanssa Forlammen eteläpuoli-
seen maastoon. Siihen väliin oli

JR25 )

JR 3.SAVONJOUSI

0sio II/45'stö,

Nåin laul«cd Porlammen motti 31.8. 1941
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,{äky on udorn tonl

eråiä ohi ja oli kiiytiivä hoita-
maan niitä hommia mitkii liiä-
kintiihenkilökunnalle kuuluivat.

Eikä niistä puutetta ollut! Pa-
taljoonamme tappiot tuon me
tin moukarina ollessamme oli-
vat vain kaksi kaatunutta ja
kuusi haavoittunutta. Haavoit-
tuneita vihollisia oli sensijaan
satamärin.

Vähitellen kerättiin heidän
omaa lääkintöhenkilötiiEiän ja
välineitiiän kokoon niin, että
heidän oma asevelikorjaamonsa
saattoi caltaan auttaa sitä su-
rullisen näköistii joukkoa, joka
vähin erin keriiäntyi tai kerättiin
metsistä ja aukioilta saamaan
ensiapua. Samaan aikaan ryh-
dyttiin läheiselle pellolle kaiva-
maan hau§a niille noin 2000
kaatuneelle, joita vangit keriisi-
vät motista.

SOTASAIRAALAN
TUHO
Jo yöllä aukean laitaan ehtineet
miehet olivat kertoneet, etä au-
kealla oli poltettu ajoneuvoja ja
ettii sielä oli kuulunut surkeita
huutda.

Aamun valo ja purkautuva
motti paljastivat hirveän näyn:
Vetiiytyvä vihollinen oli eva-
kuoinut Viipurista sotasairaalan
potilaat mukaansa. Kun mit-
kiiän epätoivoiset rynt?iilyt
suuntaan tai toiseen eivät avan-
neet poispåiiisytietii motista, oli
annettu tuo pelastukoon-ken-voi
-käsky.
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Mitä muuta oli käsketty, se
jäi minulle tuntemattomaksi.
Omin silmin näin vain nelipyö
rävankkureissa makaavia pala-
neita miehiä, joille mikiiän apu
ei enää ehtinyt.

Joskus olen ihmetllyt omien
tappioittemme vähäistii mää-
rää, kun otetaan huomioon val-
tavan motin alueellinen laajuus,
siellä lojuneen materiaalin pal-
jous ja mainitsemani sala-ampu-
jat.

Uskomaton huhu jättiläismo
tin aarteista levisi kulovalkean
tavoin lähistöllä olleisiin jouk-
koihin. Mikiiiin ei pidätellyt so
tureita - heiniisirkkalauman ta-
voin he ryntiisivät tuota kum-
maa katsomaan ja tutkimaan.

Jokaisen tiedossa oli, että
neuvostosoturin muona-annok-
seen kuului pieni pullo votkaa.
Ja sitii ennen muuta jokainen
kolusi! Siinä sivussa kiiännettiin
ja väännettiin nurin kaikki kuor-
mat.

Kilometrien pituisessa ajo
neuvojen jonmsa, hajallaan au-
kiolla, kaikkialla lojui tavaraa.
Viipurista oli otettu mukaan -
kaiketi omille maatuskoille tu-
liaisiksi - kuorma kangaspakko
ja. Joku oli nähnyt vaivaa ve-

tiiäkseen ketonkia näkyviin
enemmänkin - kun sitä kerran
oli.

Kun korkeitten esikuntien up
seereita hieman myöhemmin
tuli ihmettä katsomaan, he ki-
roilivat synkiisti, kun näkivät ve-
näläisen esikunnan kartta-au-

ton, josta joku älypää oli viskel-
lyt kartat ympäriinsä. Ylsi au-
tokuorma sisälsi kirjallisuutta,
mm. talvisodasta kertovia teok-
sia.

PALAUTETAAN
JÄRJESTYS
Ensi töiksi oli motista Sommeel-
le johtavan tien varteen asetet-
tava vartiomiehiä estämään so
takaluston luvaton "evakuoin-
ti". Huomattiin takaportaiden
miesten yrittiivän rohmuta kii
kareita, haarakaukoputkia, tyk-
kien suuntaimia, aseita ja mitii
kaikkea siellä nyt oli.

Hetkessä syntyi tien varteen
mahtavia pinoja takavarikoituja
tavaroita. Jotkut uhkailivat vie-
vänsä löytönsä väkisin, mutta
tavallisesti huoltoportaan mies

tuli toiseen ajatukseen, kun kuu-
li pienen metallisen kilahduk-
sen, joka syntyy vartiomiehen
aseen liikkuvien osien vetiimi-
sest?i taakse.

Parilla miekkosella oli kum-
mallakin suuri kapsäkki, kun he
saapastelivat mottialueelta. Pie-
nen sanailun jälkeen laukut au-
kenivat. Molemmat olivat täyn-
nä irtonaisia savukkeita.

Jäi tuntemattomaksi sen kas-

sakaapinkin kohtalo. Joku huhu
kertoi sellaisen löytyneen, mutta
ilman sisältöä.

Merkillinen huhu väitti itse-
päisesti, ettii siinä kaapissa olisi
ollut sinetöity kirjekuori, jonka
puna-armeijan ylijohto oli ennen
talvisodan alkamista lähettiinyt
kaikille divisioonien komentajil-
le. Kuoren olisi saanut avata,

Kalu.loa koot rn .uornrlailt.n hoyoalon vdmin



Trblolu on iäånyt troaken. Joku luomrlainon on kirinittanul §kin kilpeen
varoituloen

mikäli suomalaiset Moskovan
vaatimusten mukaisesti olisivat
suostuneet vetäytymiiän Kan-
naksella Mainilan laukausten
jälkeen. Jos näin kävisi, tulisi
kaikkien divisioonien hyökätä
täydellä voimalla ja estää sue
malaisten ryhmittyminen uudel-
leen puolustukseen.

Olisipahan ollut merkitt'ävä
kirjekuori! Se olisi lopullisesti
ratkaissut kiistan siirä, olisiko
talvisota voitu välttää.

MAKEAN LEIVÄN
pÄvrÄ
Sotasaalista kmttiin ja luetteloi-
tiin monen päivän aikana. Sitii
kertyi näyttäviksi riveiksi pel-
loille ja aukeamille sitä mukaa
kuin traktorit kiskoivat tavaraa
laajan mottialueen sopukoista.
Venäläisiä sotavankeja toimi
traktorinkuljettajina eikä ollut
vaikea löytää ajotaitoisia siitii
joukosta.

Motin valtaajilla oli muuta-
ma päivä lepoa., minkii kruunasi
yleinen räiskiileiden paisto. Pal-
jon muun lisäki miesten kiisiin
oli joutunut motista jauhoja.
Viipurista taas oli saatu marme-
laadia. Oli kiiyty vaihtokaup
paa.

I/JR 25 vartioi mottia estäen
kaukaakin sinne saapuvien "ret-
keilijöiden" sotamuistojen ke-
ruun.

Kirjailija Jukka L Mökeld
on kirjassaan Kannas salamoi
kuvaillut mytis Forlammen mG

tin vaiheita. Siitä k?iy selville
motista koottu valtava sotasaa-
lis, jonka luettelointi sisälsi 5l
konekirjoitusliuskaa.

Kirjaan on syytä tehdä pieni
korjaus siihen kohtaan, jossa

kerrotaan venäläisen 123.D:n li-
pun löytymisestä ja luovuttami-
sesta majuri Ossi Savolahdelle.

Lippu löytyi motista. III/JR
25:n Jääkiirijoukkueen johtaja-
na oli kornetti otto Pilli Siprc
lasta ja hänellä ryhmänjohtajina
kersantit Mikko Sipakko ja
Lauri Ojunen, kaikki ratsuväes-
sä palvelleita. Lipun löydet-
tyään he päättivät tuoda sen

motin laukaisijalle.
Hevosia motissa oli yli 4500,

vaikka saman verran niitä oli
kaatunut. Miehet valikoivat lai-
tumelta näyttävimmät mustat
ratsut. Sitten he kiersivät lipun
auki ja ajaa karauttivat laukkaa
majuri Savolahden komentopai-
kalle, jossa he ratsuväen parhai
den perinteellisten lippuseremo
nioiden jälkeen ojensivat lipun
majuri Savolahdelle.

Paikalla sattui olemaan jouk-
ko lehtimiehiä useista maista.
Se oli hieno hetki ja se tuli mycis

ikuistetuksi monelle filmille.
Lippuun oli kiinnitetty puna-

lipun kunniamerkki ja kultakir-
jaiminen teksti kertoi synnyin-
maan kiitollisuudesta Manner-
heim-linjan murtaneelle divi-
sioonalle. Lippu lähetettiin So
tamuse@n, josta se tietiiälseni
on palautettu entisille omistajil-
leen. D

l(ansataisteli-
lehden
UUOSI

KAIllII|ATMA
SAIU]IAA!

=*_:
Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-
tyä tavaraa!

Hinta 23 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).
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TIIAUSKORITTI
WOSIIGRIiMANSIfi
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

sukunrmt Etunlmt

Osoile Puh

Postrnumero Postrtormrparkka

Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 12. 1986 saakka.
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Helsinkiläinen JR 26 oli juuttunut
Kutismajoelle.
Tilanne oli laukaistavissa vain
koukkauksella ryteikköisen korven
läpi.
Motti oli kuitenkin tavallista
sitkeämpi.
Oltiin pahassa pulassa, kun
panssarintorjujien "Norsupyssy" ei
läpäissytkään vihollisen vaunuja.
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MONTA PÄIvtiÄ o[ yritetty
eteenpäin Kutismajoella maan-
tien ja rautatien molemmin puo
lin. Vihollinen istui sitkeåisti lin-
noitetussa asemassaan.

Itse rykmentin komentaja
Sulo Eero Laaksonen oli tuskas-
tuneena harpponut etulinjassa
monta kertaa päivässä heilutel-
len henkilökohtaista asettaan
katajaista ryhmysauvaa.

- Kyllä se siitä lähtee! innosti
"Eevertti" miehiään liikkuen
linjassa piittaamatta vihollisen
piiskan ilkeistä sivalluksista.

- Johan on kuolematon mies!

Käaky on anrrttu ia UJB 26 p.inuu
korpeen 17, 9. 41 ruunlant
VillaYaara

tuumivat stadin kundit.

UJR- 26 aloitti koukkauksen
17 .9.41 . Pataljoona eteni Petros-
koihin johtavien rauta- ja maan-
teiden eteläpuolella tiettömåissä
suo ja korpimaastossa. Sen teh-
tävänä oli panna vihollinen mot-
tiin katkaisemalla tie Villavaa-
ran kohdalta.

NORSUPYSSY PAINAA
Kuuluin Konekiväärikomppa-



Uillquoorusso
nian Panssarintorjuntajouk-
kueeseen, missä toimin 2.tr,wää-
rin johtajana. Komppanian
päällikkö oli luutnantti Toivo

A ho I a. Y illav aaran koukkauksen
aikana johti joukkuetta kersant-
ti Hori Helminen

Joukkueestamme oli kouk-
kauksessa mukana kaki 20 mil-
lin panssarintorjuntakivääriä eli
norsupyssyä. Toisen johtajana
oli korpraali Veijo Piho ja ryh-
mässä oli mukana myös korp
raali Ani Janhunen, tuleva
Mannerheim-ristin ritari.

Maasto oli upottavaa korpea,
jossa jalan oli joskus vaikea löy-
tää kovaa pohjaa. Aseiden ja
raskaiden lipaslaukkujen kanta-
minen muodostui vuorottelusta
huolimatta painajaiseksi. Vain
sisulla laahustettiin eteenpäin.

Viitisen tuntia kestäneen
marssin jälkeen pataljoona aset-
tui lepoon tiheää kuusikkoa kas-
vavaan suosaarekkeeseen.
Maantie ja rautatie olivat lähel-
lä. Oli noudatettava ehdotonta
hiljaisuutta.

Huolto teki ihmeitä. Lämgö
laatikoissa kuljetettu hernekeit-
to maistui uskomattoman hWäl-
tä täällä korven kätkössä viholli-
sen selustassa.

- Valmistautukaa!
Hiljaa kuiskattu kiis§ väli-

tettiin mieheltä toiselle. Tirnnin
levon jälkeen jatkettiin etene-
mistä.

Edessä aukeni suo, jolla kas-
voi vain muutamia kiikkärä-
mäntyjä. Alettiin kaartaa tietä
kohti.

Aukealla suolla oltiin kuin
lautasella. Edellä hiipi Jääkiiri-
joukkueen partio.

Suon ylitys onnistui kuitenkin
hyvin. Kannoin norsupyssyä yh-
dessä vanhempaan ikäluokkaan
kuuluvan savolaismiehen Hi hu-
sen kanssa, joka oli toistaiseksi
ilman taistelukokemusta - tul-
lut täydennyksenä porukkaan
Kutismassa.

Ryhmä oli alistettu 2.Komp
panialle.

,KAIIOI VANJA!"
Hiltunen kantoi nonupyssyä
edellä piipusta ja minä perästä.

Konokiviiåri on !åatu alomaan

Ylitettiin rautatie. TLltiin Pet
roskoin maantielle.

Jostakin taisi kuulua pari yk-
sittäistä laukausta.

- Kato vanja! sanoi Hiltunen
ja pysähtyi äkisti.

Samassa ryöppysi pikakivää-
risuihku jalkojemme välistii.

- Painu nyt niin pirusti! hih-
kaisin Hiltuselle.

Syölsyimme ohi kaatuneen
neuvostosotilaan puitten sue
jaan.

2.Komppania kääntyi kohti
länttä tien pohjoispuolella.

Sitten koko maailma tuntui
rojahtavan päällemme. Valtava
kuusen latva rysähti keskellem-
me. Sen alla lojui konekivääri-
mies liikkumattomana mantteli
täynnä sirpaleen reikiä. Ryhmä-
ni mies Aarne Ketonummi ma-
kasi samoin maassa vasen kiisi-
varsi melkein irti revenneenä.
Omaan pystykorvakivääriini oli
osunut isokokoinen sirpale syöt-
tökotelon ja tukin yhtymäkoh-
taan. Kivääri oli kiiyttökelvoton.

- Ketjussa eteenpäin!
Komppanianpäällikön kis§

pani porukan liikkeelle.
Ketonummea oli kuitenkin

ensin autettava. Luitten päät
paistoivat valkoisina olkavarres-
ta. Verta ei tullut vielä lainkaan.

Tein leipälaukun remmistä
kiristyssiteen kädentynkään.

- Lääkintämiehet ovat tulos-
sa, sanoi joku.

Minun piti juosta ketju kiin-
ni.

Samassa ilmestyi näkyviin
kaksi iloisesti hymyilevää asee-

tonta puna-armeijalaista, jotka
ilmoittautuivat selvällä suomen-
kielellä. Pojat olivat olleet var-
tiomiehinä tien eteläpuolella
haupitsipatterin tuliasemassa.

- Politrukki juoksi tykille ja
pistmlilla uhaten pakotti ampu-
maan teitä suoralla suuntauksel-
la, kertoivat pojat.

Se oli juuri se kuuseen osunut
viisituumainen.

- Missiis se politrukki nyt on?

- Juoksi pois.

Pojat viittasivat mottiin päin.

HYÖKKÄYS LÄHTEE
KÄYNT!tN
Eteneminen kohti länttii jatkui.
Anui Halonen ja Toivo Heino
ne n kantoiv at kivääriä.

Vastaan tuli pieni kumpare,
jonka eteläpuolisella rinteellä
nä§i kaksi korsun suuaukkoa.
Muuan 2.Komppanian mies lä-
hestyi oikealla olevaa aukkoa.
Oven yläosassa olevasta aukosta
pamahti laukaus ja mies kaatui.

Aukkoon ammuttiin nyt
useammalla aseella ja komppa-

PAULI KEMPPI

nian komentoryhmän johtaja
alikersantti Ryöppy paiskasi sin-
ne käsikanaatin.

Liian hätiiisesti.
Nopea kiisi paiskasi sen ta-

kaisin ulos. Se råijähti korkealla
ilmassa vahinkoa tuottamatta.

Konu jätettiin sikseen ja jat-
kettiin eteenpäin.

Seuraava korsu oli tyhjä.
Sitten alkoi edessä olevalta

kumpareelta tulla vastaan pika-
kiväärisuihkuja. Jostakin kuului
moottorin murinaa ja suora-
suuntaustykin laukauksia.

- Rynnäkkön! huudettiin.
Railakkaasti karjuen painut-

tiin päälle. Kumpare vallattiin
käden käänteessä. Olin jossakin

vaiheessa löytZinyt aseekseni
kaatuneen kaverin pystykorvan
oman hajonneen aseeni tilalle.

Kumpareelta ei ollut mene-
mistä eteenpäin.

Maantie nä§i noin 50 metrin
päässä vasemmalla. Siellä isän-
nöi keskiraskas BT-panssarivau-
nu. Sen moottori murisi vihai-
sesti, konekiväri päästeli pitkiä
sarjoja ja tykki haukahteli kra-
naattien osuessa tien ja rauta-
tien välimaastossa etenevän
l.Komppanian suuntaan.

Sillä suunnalla oli jouk-
kueemme l. kivääri. Sillä olisi
nyt töiui.

Pojat olivat jo panemassa 2G
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Ainakin m!srl6!a norupysy oli "raak[ !ro'

millistii asemaan. Kiiruhdin pai-
kalle.

Vaunu liikuskeli tiellä nopein
kiiännöksin vaihtaen koko ajan
paikkaa. Sen rintamasuunta oli
itiiän ja tykki suuntautui tien oi-
kealle puolelle meist2i poispäin.

EI LÄPÄtSEt
Paukahti myiis meidän kivää-
rimme. Antti pamautti osuman
pyörivän tornin juureen. Kipi-
nät sinkoilivat.

Muuta ei tapahtunutkaan.
Ehkiipä vaunu kuitenkin tuli
hiukan levottomammaksi, kun
se sai useita osumia - myös toi-
nen kiviiärimme ampui sitä tien
toiselta puolelta.

Antti paukutti kolme kertaa
peräkkiiin vaunun §lkeen - tu-
loksetta. Harri yritti vuorostaan
tiihdäten vähän alemmas.

Ei vaikutusta.
Sitten vaunu teki pahan vir-

heen: se kiiäntyi mottiin päin pi-
täen kuitenkin tornin ja tykin
edelleen suunnattuna meihin
päin.

Heti sen jälkeen vaunu hul-
mahti tuleen!

Tien toisella puolella oleva
kaksi§mmenmillinen oli saa-
nut osuman suojattomaan moot-
toriin, johon meillä ei ollut mah-
dollista ampua.

Kaik&ialta kuului ilon ulvah-
duksia.

Vaunun torniluukku rämähti
auki ja mies loikkasi ulos pala-
vin vaattein. Hän kaatui luoti-
kuuroon, mutta pelasti toverin-
sa, joka livahti kiirpän nopeu-
della vaunun toiselle puolelle.

Nyt oli este raivattu pois tiel-
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tii ja hyökkiiys päiisi jatkumaan.
Edettiin mäen länsirinteeseen
saakka, johon oli jäänyt asemiin
kolmen tuuman rykmentinka-
nuuna kranaatit siististi pinossa
vieressä. Mäen keskellä oli tyh-
jänä alkeellinen suojakorsu.

Saatiin yhteys maantien ja
rautatien välissä etenevään
komppaniaan. Veijo Piho oli
sieltii paukutellut yklröskivääril-
liiän melkein koko lippaallisen
vaunun §lkeen - ilman vaiku-
tusta. Vasta vaunun kiiännyttyä
oli luoti uponnut mmttoriin ja
polttoainetankkiin.

- Siinä mahtoi olla valuvika,
sanoi Piho vaatimattomasti.
Hän kaatui myöhemmin mar-
raskuussa partiomatkalla lähel-
lä Padunin metyäasemaa.

Sotamies Rossi oli haavoittu-
nut silmään - tankin ampuma
sirpale oli vienyt näön vasem-
masta silmästä.

Joku kiivi kurkkimassa pala-
vaan tankkiin ja totesi, että se

oli ampunut paukkunsa lop
puun. Vaunussa ei ollut patruu-
nan patruunaa eikii kanaatin
kranaattia.

TOINEN RINTAMA
T?illä välin oli pataljoonan ko
mentaja majuÅ Toivo Luukko
perustanut komentopaikkansa
maantien ja rautatien välimaas-
toon lähelle paikkaa,jossa patal-

joonan kiirki tuli tielle.
"Toinen rintama" järjestet-

tiin itään Petroskoin suuntaan,
mistä mottiin päin tunki jatku-
vasti kiukkuisia awstusretki-
kuntia. Konepelit soivat tasaista
tahtia, taukoamatta.

Joukkueen yk*thkivääri
suunnattiin itiiän Petrckoista
mahdollisesti tulevia tankkeja
vastaan. Meidät irrotettiin re-
serviksi lähelle komentopaikkaa
vallattujen korsujen luo.

Sää oli koko päivän ollut ih-
meen kaunis. Illan hämärtyessä
taivas meni pilveen ja alkoi in-
hottava sade.

Kiväärikomppaniat olivat
päivän kuluessa edenneet kum-
paankin suuntaan puolisen kilc
metriä. Kello seitsemäntoista

maissa hyökkiiys pysähtyi sit-
keän vastarintaan.

Fojat olivat väsyneitä. Monta
hyvää kaveria oli poistunut ri-
veistä. Kaivattiin lepohetkeä.

Päiistiin keittelemään korvi-
ketta. Kuivat muonat olivat va-
litettavasti lähes lopussa.

Me panssaritorjujat lämmit-
telimme komeasti palavan vau-
nun tulilla, öljWalkealla. Siinä
kului vähitellen ikuisuudelta
tuntuva yö.

Aamulla sade lakkasi. Ruuti
oli säilynyt kuivana, sillä rätinä
alkoi kiivaana kummassakin
suunnassa.

Majoituttiin alkeelliseen kor-
suntekeleeseen. Käytiin katsc
massa yhä kuljetusta odottavia
haavoittuneita. Siinä makasivat

"(»tumr moollorianF l{o6upy!.y låpåa.a rr.hadon vaunuien pcnt.arin vain
ari.ta koldbtr
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Ketonummi ja Rossi, edellinen
kiisipuolena ja jälkimmäinen si-
de silmän pällä. Kaikki olivat
verenvuodosta kalpeita tai haa-
vakuumeen punainen hehku
poskilla. Mieliala oli ankea. On-
neksi kaikki saatiin taakse aika-
niutn.

Huolto toimi korkeapaineel-
la, tuli muonaa, patruunoita ja
kranaatteja heittimille.

lÄumnrÄ SoPPAA
SUOR/UIN
PETROSKOISfA
Motin suunta vaikutti suhteelli-
sen rauhalliselta, mutta ktrm-
koista päin alueelle tunkevat
awstusretkikunnat pitivät pa-
taljoonaa tiukalla.

Sitten vanjat vuorostaan läh-
tivät koukkaamaan pohjoisesta.
Meidätkin heitettiin aluksi tor-
jumaan saarrostusta.

Hiltunen makasi vieressäni
asemissa. Heittimen kanaatte-
ja tippui suolle tuprautellen
mustaa muiaa korkealle ilmaan.

- Mitii ne nuo ovat? tiukkasi
Hiltunen.

Selvittelin sodan ilmiöitii par-
haani mukaan.

Sitten keskitys loppui. Huu-
dettiin uraata, mutta ketiiiin ei
tullut näkyviin.

Vihollinen ei tuntunut olevan
tiiysin selvillä tilanteesta. kt-
roskoin suunnalta ratsasti ase-

miimme ratsulähetti ja puolen
päivän aikoihin lähestyi linjaa
Molo, vanjojen kuorma-auto, si-
vuuttaen ihmeellisellä onnella
tiellä olevat miinat. Vasta valla-
tun haupisin paukku etupyG
rään suisti auton ojaan.

Se ei edes kaatunut. l,avalla
oleva kenttäkeitin säilyi ehjänä.
Kun sen kansi avattiin levisi ym-
päristön herkullinen tuoksu.
Ohraryyneistii ja lihasta valmis
tettu keitc oli maultaan hie-
man out@, mutta nälkii poisti
ennakkoluulot. Kauhottiin pakit
täyteen ja hyvin maistui. Ylä-
puolella kaarteli kaksi punatiih-
tistä konetta puuttumatta kui-
tenkaan milliiän tavalla ruoanja-
keluun.

Komentaja oli jämeriisti pai-
kallaan mustassa sadetakissa,
lrypärä pii?is*i ja pystykorva
hihnasta olalla. Liihettejä ja
muita asioitsijoita tuli ja meni.
Kaikki saivat selviä kiis§jä ja
ohjeita. Jäi sellainen tunne että
asiat hoidetaan.

Illalla alkoi taas sataa. Kaikki
tuppautuivat korsuihin.

,'TANKKI ON
TUHOTTAVA"
Myöhään illalla saapui korsuun
pataljoonan komentajan lähetti:

- Motista pyrkii panssari Fet-
roskoihin päin. Se on mennyt
ketjusta läpi ja seism nyt kes'

kellä tietii puolen kilometrin
päiissä. Komentaja kiiskee tei-
dän tuhota sen.

Piiätettiin yrituiii kahdella
kolmen kilon kasapanoksella.

Liihdettiin liikkeelle kaatca-
teessa ja murhanmustassa yiis-
sä. Vartiomies selitti tankin ole-
van 30 metrin piiiissä.

Liiksin suorittamaan tehä-
vää. Vaunua vartioinut konepis
tmlimies liittyi poruk'kaan.

Hiivimme kohti vaunua. Vä-
hitellen alkoi pimeiissä erottau-
tua tumma rumilus ke.skellä tie-
ui.

- Stoi! Kto tam?
Kannaksella varhaisnuoruu-

teni viettäneenä ymmärsin §sy-
myksen.

laitoin kasapanoksen heitto
valmiiksi.

Samassa alkoi tieltii kuulua
puhetta - suomea ja venäjåä se-

kaisin. Tummia hahmoja liiklrui
tiellä.

liktia kuului rämähdys, tan-
kin moottori kiiynnistyi ja se

lähti takaisin mottia kohtia. Sin-
ne meni ettii kolina kiivi!

Juoksimme tielle. Siellä seisoi
kaksi perin hämmåistynyttii mei-
kiiläistä, jotka olivat vartiota
vaihtaessaan vahingossa tör-
männeet tankkiin. Vanja oli hy-
pannyt tankin päältii pistooli
kourassa tiukkaamaan vierai-
den henkilöllisyyttii.

- Me luultiin, että se halusi
antautua ja näytettiin suuntaa
komentopaikalle päin. Sitten se

hyppiisi tankkiin, rämäytti luu-
kun kiinni ja lähti ajamaan.

Näin selittivät pojat.
Merkillinen yhteensattuma.
Palasimme korsulle. Luukko

ei ollut aivan tyytyväinen.

REIPAS
AAMUHERÄTre
Aamulla kompuroin ulos tiiy-
destä korsusta.

li*ia näin sadan metrin
piiiissä metsiissii liikettii.

Ruskeat pusakat! Ryssiä!
Palasin vilkkaasti korsuun ja

kuiskasin:

- Tulee vanjoja vieraaki . . .
Tempasin pystykorvan kätee-

ni. Kaverit ryhmittyivät jonkin-
laiseen ketjuun. Venäläiset lä-
hestyivät.

Heitii taisi ollakin vain kolme
miestii. . .?

- Stoi! Ruki verh!
Eivät olleetkaan tulossa an-

tautumaan! Ensimmäisenä kul-
kevan pistooli nimittiiin jyrähti
heti ja luoti vinkaisi pEirini ohi.

Samassa riisähtivät ryhmiini
miesten aseel Kaksi tulijoista
kaatui heti ja kolmaskin sai luo
din reitensä läpi. Pistoolilla am-
muskellut osoittautui nuoreksi
aliluutnantiksi, jolla oli seliissä

Suomi-konepistmli ilman lipas-
ta.

Fohjoinen suunta oli edelleen
melkein avoin - miehä ei sinne
riittinyt. Meidiitkin hälytettiin
sinne vielä pari kertaa päivän
kuluessa.

Petroskoin suunnan torjunta-
taistelu jatkui kiivaana. Metsåis
sä liikkui hajanaisia porukoita,
ilmeisesti motista pakenevia.

Motti piti kuitenkin pintansa
vielä useiden päivien ajan. Vas
ta2l.9. päiristiin jatkamaan Vil-
lavaaran maastmta jonnekin
Markelitsan §län seuduille.
Siellä olivat jo teltat pystyssä ja
huolto valmiina.

Tirntui mahtavalta verisen ja
rankan Villavaaran jälkeen! tr
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Stalin siirsi 1930-
luvulla pääosan
"epäluotettavista
inkeriläisistä" pois
Suomen rajan
läheisyydestä.
Jostakin syystä jäi
kuitenkin aivan
rajan pintaan
suomalainen kylä.
Sen asukkaat
kieltäytyivät
evakuoinnista ja
siirtyivät oman
kansan puolelle.
KUN varsinaissuomalaiset, hä-
mäläiset ja karjalaiset aikoinaan
siirtyivät tänne Suomenniemel-
le, jäi saman muuttoliikkeen yh-
teydessä osia karjalaisesta hei-

ERKKI HOLKERI

mosta Inkerinmaalle ny§isen
Leningradin ympäristötin. Ruot-
sin laajentaessa valtakuntaansa
l6@luvulla tähän suuntaan osa
silloisen Inkerin väestcistä, inke-
roisista, pakeni sodan ja uuden
uskon tieltä, osa tuhoutui. Näin
alueesta muodostui vaaralliseksi
koettu tyhjiö, ei kenenkään
maa. Tilalle siirtyi Savosta ja
Karjalasta uusia asukkaita, sa-
vakoita ja äyrämöisiä. Myöhem-
min Nevan suulle rakennettu
suurkaupunki ja entinen Venä-
jän pääkaupunki rakennettiin
siis keskelle suomalaisasutusta.
Myiis rakennustöissä kiiytetty
työväki koostui pääosin inkeri-
läisistä. Niinpä kaikenlainen
suomalaisuus sitten ilmenikin
näillä alueilla niin voimakkaasti,
että koko Inkerinmaan alueella
oli §liä, joissa kaikki asukkaat
eivät osanneet venäjää vielä toi-
sen maailmansodan edelläkiiän.

RA'AN KHOT
Aikana, jolloin Suomi kuului
suuriruhtinaskuntana Venäjän

valtakunnan yhteyteen ja elämä
kaikkialla ma€§sa oli rauhallis-
ta, ei suomalaisuus aiheuttanut
Inkerissä minkäänlaisia ongel-
mia. Vaikeuksia alkoi esiintyä
vasta ensimmäisen maailmanso

dan edellä, jolloin poliittinen lii-
kehdintä ma.§sa voimistui ja
johti lopulta vallankumoukseen
sekä Suomen irrottautumiseen
Venäjåistii.

Valtakuntien uusi raja jakoi

Pohroa!-lnkeriå
Suomen ?airn
pannas!å
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( Suornalablen kä*i ohittaa
Vallreaaarcn kirkon vuoden 1941
lyylkuun alutrnSA-kuva

kahtia karjalais-inkeriläisen hei-
mon eikä kanssakäymistä rajan
yli sallittu. Lisäksi rajan itäpuG
lelle jääneet vapaasti liikku-
maan tottuneet ja vähäisestäkin
yksityisomaisuudestaan tiukasti
kiinnipitäneet inkeriläiset suh-
tautuivat kielteisesti kaikkiin
liikkumisvapautta kahlitseviin
määräyksiin sekä omaisuuden
sosialisoimista koskeviin valtio
vallan toimenpiteisiin. Näistii
syistä johtuen heitä alettiin pi-
tää rajaseudun asukkaiksi sopi-
mattomina ja epäluotettavina
sekii ryhdyttiin toimenpiteisiin
heidänkin siirtämisekseen
kauemmaksi sisämaahan.

Siirtojen toteuttamisessa il-
meni kuitenkin monenlaista
epäjohdonmukaisuutta. Niinpä
siinoilta säästyi mm. Valkea-
saaren eteläpuolella sijaitseva
Aleksandrovkan §lä, jonka
väestö tosin koostui pääosin ve-
näläisistä. Mutta jostakin kiisit-
tämättömästä syystä myih
Aleksandrovkasta pari kilomet-
riä Valkeasaaren rseman suun-
taan sijainneen pienen Alamyl-
lyn §län asukkaat - 16 suoma-
laisperhettii - saivat jäädii kotei-
hinsa. Ja kuitenkin juuri t?imä

§lä jos mikään oli todellinen
rajakylä. Sijaitseehan esimer-
kiksi Alelsandrovkasta Valkea-
saaren rtsemalle johtava tie täs-
sä kohdin vain noin 20 m:n etäi-
syydellä Rajajoesta.

LÄN$ UHKAA
?illainen rajan läheisyys ai-

,heuttikin paljon päänvaivaa hal-
linnollisille elimille ja monta
harmia §län asukkaille. Viime-
mainituillehan juumrtettiin kii-
sitystä, että kaikki, mikä oli ra-
jan länsipuolella, oli varottavaa
ja vaarallista eikä sen kanssa
saanut olla millään tavoin teke-
misissä. Muun muassa vähäisin-
kin keskustelu joen länsipuolella
tyixkennelleiden suomalaisten
kanssa oli ehdottomasti kiellet-
ty, samoin myös tarkoitukselli-
nen tähystely Suomen puolelle.
Kaikenlainen rajanylitys taas oli
eliminoitu tarkalla vartioinnilla
sekä siten, ettii joen ja tien väliin
oli rakennettu paalupiikkilan-
kaeste, jossa rivivälitkin oli ah-

dettu niin täyteen erilaisia piik-
kilankakierukoita, ettei niiden
läpi päässyt kissakaan.

OMAN KANSAN
MIEHET TULEVAT
Kun suomalaisten hyökkiiys ke-
sällä 1941 oli lähestymässä Ra-
jajokea, saivat rajaseudun sivii-
liasukkaat määräyksen kaivaa
sirpalesuojia kotiensa läheisyy-
teen. Siitä huolimatta vaikutti
siltä, etteivät venäläiset vielä
tällöin uskoneet suomalaisten
hyökkäävän Rajajoen yli. Mut-
ta heti, kun ensimmäiset kra-
naatit riijähtelivät joen itäpuo
lella, saivat asukkaat lähtökiis-

§n.
Kaikki eivät kuitenkaan tätä

noudattaneet, vaan keräsivät
korsuihinsa ruokatarvikkeita ja
vaatteita pitempiaikaista oleske-
lua varten. Näin he jäivät piile
paikkoihinsa odottamaan suo
malaisten mahdollista hyök-

kiiystä Rajajoen itäpuolelle. He
toivoivat, että pian koittaisi het-
ki, jolloin he pääsisivät takaisin
oman kansansa yhteyteen.

Tällainen tottelemattomuus
oli tietenkin erittiiin uskallettua
eikii kiinni saanut joutua, sillä
lähtökäs§ oli ehdoton.

Elettiin jännittäviä hetkiä.
Monet Leningradissa tytissä
käyneet joutuivat pimeässä ja
pitkin metsiä hiipien hakeutu-
maan tänne omaistensa luokse.

Alamyllyn asukkaiden osalta
kaikki päättyi yksinkertaisesti ja
onnellisesti: syyskuun 3. päivän
aamuna erään korsun asukkaat
kuulivat ulkopuolelta suomen-
kielistä keskustelua. Suomalai-
set olivat tällä kohdalla tulleet
hiljaisesti ja yllättäen Rajajoen

vli.
Kaikille yrittäjille ei suoma-

laisten puolelle siirtyminen on-
nistunut näin mutkattomasti.
Siitii esimerkkinä seuraava ta-
paus.

VAHINGOSSA
LTNJOJEN LÄPt
Syyskuun 2. päivänä, jolloin
Mainilan ja Valkeasaaren välil-
lä jo taisteltiin, lähti eräs neito
nen Valkeasaaren kirkonlcyliissä
sijainneesta piilopaikastaan
Alekandrovkaan, jossa tiesi
muutamien sukulaistensa piiles-
kelevän. Kun hän kulki Pasto
rinojan vartta noudattelevaa
polkua, ilmestyi Sobelovkan
tehtaan raunioiden luona - tääl-
lä oli asemasodan aikana mm.
suomalaisten lottakanttiini - hä-
nen eteensä yllättäen muutamia
venäläisiä sotilaita. Nämä tie-
dustelivat olisiko tytöllä muka-
naan milään syötiivää. Sanoi-
vat, etteivät olleet saaneet ruo
kaa kahteen päivään. Tytöllä oli
paketissa silliä ja leipää, jotka
hän oli varannut omiksi eväik-
seen. Nämä joutuivat nyt soti-
laiden suihin.

Sotilaat antoivat kuitenkin ty-
tön jatkaa matkaansa kohti
Aleksandrovkaa. Mutta eipä
hän ennättänyt kulkea puolta-
kaan kilometriä, kun hänen
eteensä työntyi risukosta ryhmä
suomalaisia sotilaita. Nämäkin
tiedustelivat minne tyttö oli me-
nossa, mutta antoivat mytis hä-
nen jatkaa matkaansa.

Syyskuun 3. päivänä, jolloin
Aleksandrovkan §lässä jo tais-
teltiin, lähti neitonen pyrkimään
piilopaikastaan suomalaisten
yhteyteen. Lähtöpiiät& oli niin
äkkinäinen, etträ mukana ollut
vaatepakettikin unohtui. Juos-
tessa lähti jalasta vielä toinen
kenkäkin.

Tässä vaiheessa erds suoma-

Lähde ia lampi Pastorinoian .allan tuntumarla 1980. Alemelodan aikana lähdo oli ankaraua kåytiicrä ramoin
nykyisin

Tairteluien jaloirfs pclarlunoita inkeriläiriå Raiairlla ryyrkuun aluara 1941

SA-kuva
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lainen sotilas pysäytti tytön ja
tiedusteli, minne tiillä oli noin
tavaton kiire ja minne hän oli
hukannut toisen kenkänsäkin.
Tyttö kertoi olleensa piilossa lä-
heisessä korsussa ja unohta-
neensa sinne vaatepaketin, joka
sisälsi varajalkineet. Sotilas lu-
pasi noutaa paketin, kunhan tyt-
tö neuvoisi, missä korsu sijaisi.

L,opulta tyttö suostui neuve
maan piilopaikkansa. Hän ker-
toi myös, että korsussa oli edel-
leenkin muutamia hänen suku-
laisiaan ja vaati sotilaalta lu-
pausta, ettei hän saanut millän
tavoin pyrkiä vaikuttamaan sii-
hen, kumpaan suuntaan nämä
korsusta lähtisivät.

Sotilas antoi lupauksensa ja
lähti hiipimään korsuun. Kyllä-
pä korsussa olleet hämmiistyi-
vät, kun sen ovivaatteen alta
tytintyi sisän panakas suoma-
lainen soturi tiedustellen nimel-
tä mainitsemansa tytön punai-
sella nauhalla sidottua vaate-
kiiärtE. Se löytyi ja avulias sotu-
ri palasi sen kanssa tytön luokse.
Tämän jälkeen he menivät yh-
dessä Aleksandrovkan kasarmil-
le, joka oli määrätty siviiliväes-
tön kokoamispaikaksi.

MUTTA S TA JATKUI
T?issii vaiheessa siihen asti hil-
jaisena pysynyt Merituitun Mu-
nakukkula ensi kerran paljasti
sotaisen olemulsensa. Sen Risti-
bunkkerista alettiin tulittåa
Aleksandrovkan kasarmia ja
sen ympäristö. Useita suora-
suuntaustykin mumia tuli ka-
sarmin ikkunoista sisään ja toi-
sia räjähteli ulkoseinissä ja ra-
kennuksen ympärillä. Sisällä ol-
leet siviilit ja sotilaat suojautui-
vat kiireesti kasarmin takaiseen
puronotkoon. Sinne painautui-
vat my(h kertomulsemme san-
karit. Tyttt ä alkoi itkettiiä.
Saattaja taputteli hänä hartioi-
hin ja.yritti lohduttaa:

- Alä itke. Kyllä tiimä tiistii
vielä kirkastuu. Kyllä sinä Suo
meen selviät. Ja kun minä pää-
sen tiiältii sotasavotasta, etsin si-
nut ja vien meidän äidille mi
niäksi.

T?ihän joku toinen suomalai-
nen huomautti:

- Vai viet miniäksi! ,rttatran
sinä partasuu ukkomies sitii tyt-
töä vikittele. Onhan tiiällä meitii
poikamiehiäkin. . . tr
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Inkerinmaan
§uomalainen väe§tö
jäi syksyllä 1941
saksalaisten
hyökätessä sodan
jalkoihin.
Eleffiin
viikkokausia
pakolaisina
metsissä.
Ruoanhakumatkat
tehtiin ainaisessa
hengenvaarassa
sotatoimialueen
miinakenffien läpi.
Kirioittaja
evakuoitiin
aikanaan Suomeen
ja elää nyt tääIlä
tyy§väisenä.

ELETflIN vuotta 1941. Ikui.
suudelta tuntuva loukausi
20. 8-2O. 9. vietettiin metsiissii,
paljaan taivaan alla. Odotettiin
vihollisen hyök*iiystii ja peliit-
tiin ilmapommitulsia.

Syyskuun puolella eväät al-
koivat olla lopussa. Oli saatava
jotakin syötiiviiä - kaiken uhal-
lakin.

Ptiivä oli kaunis, aurinko pais.
toi liimpimiisti. Oli hiljaista -
kuin ei sotaa olisi ollutkaan.

Uskaltaisiko lähteä kiiymään
kotona?

Oli uskallettava!
Meitii oli kaksi miniiiä suu-

ressa yhdeksiin hengen perhees.
sä. Olimme nuoria, voimakkaita
ja rohkeita, jaksaisimme l<alttta

raskaitakin taakdroja. Me sel-
viåiisimme jc kukaan!

AUTIOOITI xvt-ÄÄn

Xhloillrts Hfrodm pllvir|l mLhttc.n, lo*r pofu.[ Kudr.rt.nndFtot

tuntui jotenkin pitävän yllä roh-
keutta. Vertailimme kohtaloita,
joita kumpikin olimme miniöinä
kokeneet. Olihan niitii muiste-
loita!

Kotini oli ensin aivan joen
varrclla sillan takana. Mari jat-
koi vielii hiukan ete€npäin.

Nousin rappuset yltis ja hiivin
keittiön. Oli aivan hiljaista,
kellokaan ei tikittiinyt. Se oli
muiden arvotavaroiden mukana
haudattu navetan lattian alle -
pälfti oli lantåkasa.

Kylåis*i ei nä§nyt edes var-
tiosotilaita.

Heittiiydyin hetkeksi pitkiille-
ni keittiön penkille. Olisinpa nyt
lapsuuteni kodissa!

Mutta en ollut. Oli kiiytiivä
toimeen.

Otin mukaani såihn ja läksin
kolhoosin porkkanamaalle kai-
varnaan porkkanoita metsään
vietiiväksi. Matkalla totcsin kui-
tenkin, ettii heinäpellolla oli sei-
päissii aivan kuivia heiniä. Kii-
ruhdin takaisin, etsin narunpät-
kiin ja kannoin kolme suurta
heinätaak{caa vintille. Heiniit
tuoksuivat hyvältii, tuli oikein
kotoinen tunne.

Sitten läksin porkkanamaalle.
Kylä oli edelleenkin autio ja hil-
jainen. Kaivoin siikkiin niin pal-
jon pork{ranoita kuin arvelin
jaksavani kantaa.

- Kukas te olette? hän §syi
tiukasti.

Selitin asiani.

- Eikös siellä lähempänä ole
peltoja, josta voisitte kaivaa pe-

runaa ja porkkanaa? Ettei tar-
vitsisi tulla tiinne §lti?in.

- Ne ei ole meidän kolhoosin
maita! vastasin.

Vsjo ravnu, hän vastasi. - Ei
sillä ole väliä. Iftikti on valtion,
sama mistä kaivat. Nyt on sota!

- Aion mennä vielä kaiva-
maan perunoitakin tiihän koriin!
sanoin napakasti.

- No i krestjaruka! -Onsiinb
nainen! sanoi sotilas. - Tiedät-
kös, että heiniä ja porkkanoita
kantaessasi olet kiivellyt neljä
kertaa edestakaisin nelirivisen
miinakentiin läpi! Siinä on ensin
kaksi riviä polkumiinoja ja sit-
ten kaksi riviä isoja miinoja
tankkeja vastaan - ja polkumii-
nat ovat vain puolen metrin vä-
lein!

Kuuntelin mykistyneenä.

- Koko §lä on miinoitettu,
hän jatkoi. - Et saa mennä mi-
hinkiiän muualle kuin tuota tie-
tii pitkin sillan yli suoraan met-
sän. Askeltakaan et saa poistua

tieltii!

AVULIAS SOTURI
Aloin vapista enkä saanut sanq
tul«si mitiiiin. Maailma tuntui
pyörivän ympärilliini, huimasi
nälåistii ja jännityksesti.

Iälsimme liildceelle. Kuljimme Olin juuri nousomassa rappu-
viiden kilometrin matkan §- ja yliis kun vastaan tuli vartissa
läin leikkiii laskien - rupattelu oleva puna-armeijan sotilas.



Isä Inkerinmosllo HELENA SUSI

Kummassakaan ei ollut mgr-
muakaan, heid:it oli tappanut i[,
manpaineen isku.

Vähän kauempana di hvu
sen etuosa ja yksi ril&Ntutrtrt
rattåan pyörä.

Siinä kaikki.
He olivat my& olleet paha-

massa takaisin metsään nrmo:
hakumatkalta kahd€lla hctsct-
la. Edellii aj,oi Teppo Rrkti pS..
kineen ja tal€na vain muuta-
man metrin päässä toisclh hF
vosella molemmat veljcni Tbp
po ja Mikka. Teppo Pukin hcvo
nen astui kai hiukan sinrun tictr
tii, jolloin jyrähti. Vcljieni kv '

nen s,Iilyl ehlänä.
OIi il<ä€ safftrna vietäv{nfi,:

Helerulle ja Marille,Tepeo hh
kin vaimolle ja tytUirellc.

Helena ja Mari päätyntt so, ,

dan jälkeen asrunaatr htmeoi.
hin Molemmat ovat jo pääsrc6fr :,

kiirsimystensä päähiin. tr

Minun tiiytyy teråistiiytyä ja
saada asiani hoidetuksi! ajatta
lin.

- Kyllii minun on vain kaivet-
tava vielii vähän perunoita, sa-
noin hiljaa sotilaalle. - Meitii on
siellä metsä§ä suuri perhe eikii
mifiiiin syötiivåiä. . .

Sotilas katseli minua hetken,
otti sitten kqin, meni ornaan
puutarhaamme ja kaivoi sieltii
puoli korillista perunoita. Korin
hän ojensi mitä?in puhumatta
minulle.

Istuin voimattomana penkil-
n.

-Onko sinulla n?ilkii? hän ky-
§yr.

En saanut sanaa suustani.
Nyök*iisin hiljaa.

Soturi yani vesipnnut tulel-
le. Jonkin ajan kuluttua håin
huusi minulle:

- ftlehan juomaan teetii!
Menin ihmeisiini. Hiin oli

leikannut kaksi palaa leip;iii ja
levittiinyt såiilykelihaa päälle.
I-eipä maistui ihanalta, mutta
söin vain toisen palan, koska tie.
sin, että sotilaidenkin annokset
olivat kovin vaatimattomia.

Nousin ja kiitin. Sotilas otti
minua kiidestii ja sanoi:

- Alähän pelkiiii! Ei sinulla
ole mitiiiin hätää, lun kiivelet
vain tietiipitkin etkii poikkea as

keltakaan.
Yritin vielä mennä navetiaan

katsomaan kätköämme, mutta
sotilas tuli periissii ja minun oli
palattava.

Menin portaille istumaan
odottaen Maria.

HWÄ OilNr I.oPPUT
Kerroin Marille, mitii minulle
oli sattunut.

- Mild siun est tallaamast
miinan piiil?! ihmetteli Mari.

- Miun paiiväin ei kai viel ol-
leettiiys...

Iäksimme paluumatkalle
kantamuksincmme.

rittiii tuului edestä valtava
jytlihdys. Savu ja pölypilvi peit-
tivät niikyvyyden.

Emme uskaltaneet mennä lä-
hemmiis. Pilven hiilvettyii levisi
ete€mme hirvitt2ivä näkymä!

Teppo Pukki malcsi keskellä
tietii liikkumattomana. Hiinen
yhdelsiinvuotias poikansa Pelc-
kc nojasi veljem Tepon vasem-
paan kiisivarteen. Veljeni km.
ketti kiidelliiiin kkan hiuksia
saadakseen tiimåin elpymiiåin.

Trhaan.

§uomdabtffit hyvln lunlomo tomprlo hlail§W lOrlGl(rur*rrfir lod«l onnor rodr

Snug on joustava pehmusle-
levy, joka muotoutuu hammas-
proteesin ja suuontelon mukaan
kiinnittäen proteesin paikoilleen.
Voit huoletta puhua, nauraa ja
syödä.

Snug pitää varmasti ja lievit-
tää samalla ikenien ja kitalaen
ärsytystä. Ei huolta jauheista ja
voiteista. Hygieeninen Snug on
helppo asettaa paikoilleen, se
kiinnittyy tukevasti ja puhdiste-
taan yhdessä proteesin kanssa.
Snug sopii sekä ylä- että ala-
proteesille. Ja Snug kestää viik-
koja - sitä ei tarvitse päiviträin
vaihtaa.

Apreekeista, kemikaalikau.
poi st o.ja ta|a rota loista.

Stru,lc



meriväylät nopeasti
käyttöön sitä
mukaa kuin
maavoimien
hyökkäys eteni.
Aluksi oli
raivattava
vihollisen
tykistötulen
ulottuvillakin.
Tärkeä
rannikkoväylä
Koiviston alueella
oli täynnä omia ja
vihollisen miinoja.
Sen raivaaminen
vaati
erityistoimenpiteitä
ja aiheutti
tappioita.

Itiirajan tuntumassa toimineen
rannikkoprikaatin raivausosasto
(RaivOs/2.RPr) perustettiin
Haminassa I 5-20.6. I 941. Osae
toon kuului kuusi hinaajaraivaa-
jaa (höyryhinaajat POITSILA,
HELMI, KIMMO, ILG
MANTSI, HALLA III JA SA-
VINIEMI), viisi moottorivena
raivaajaa ja kolme poijuvenettä.
Liikkuvana emälaivana oli enti-
nen Suursaaren pctilaiva OI-
VA ja tiiyteen halkoja lastattu-
na polttoainevarastona terva-
höyry SAMFO. Niiin oli mytis
höyryhinaajien polttoainehuolto
ainakin alkuun turvattu. Lisälsi
cast@n kuului kalustovarasto
na kiiyte§ katettu proomu ja
kaksi sammutusvenetlä. Kaikki
alukset olivat pakkootettuja si-
viilialuksia.

Osaston miesvahvuus nousi
jonkin verran yli sadan - kaikki
reserviläisiä KotkarrHaminan
seudulta. Osaston pälliktönä
oli luutnantti Viljo Valleala -
sittemmin pitkiiaikainen Hami-
nan kaupunginjohtaja. Väpeli-
nä oli tunnettu haminalainen,
sk-pursimies Laui Melttari.
PEiiillystöstii mainittakoon luut-
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Kesällä 1941 oli
tärkeää saada
Suomenlahden
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narftti Aante Pekkola, aliluut-
nantti Martti TLuli sekå vänÅ-
ktt Esko Seppö ja Sakari MG
ke ld. PaY,kootettujen hinaajien
påiällikköinä ja konemestareina
toimivat edelleen niiden siviili-
päälliköt.

RAIVATAAN
TULEN ALLA
Perustamisen jälkeen osasto siir-
tyi 23.6.41 Haminan edustalla
sijaitsevaan Suur-Mustan saa-
reen, jossa on hyvä suojainen sa-

tama. T?iiilä se aloitti saaristo
väylän sekii avomerelle johta-
vien Haapasaaren ja UlkoTäm-
mion meriväylien raivauksen.

Tirlikasteensa osasto sai 14.7,
kun Suursaaren raskas patteri
avasi tulen Tornirr-Fekon väy-
lää raivannutta neljiiä hinaaja-
raivaajaa vastaan. Ei tullut vau-
rioita. Osaston yrittiiersä samaa
raivausta uudelleen 19. ja 2O.7.

vastaisina öinä moottorivenerai-
vaajilla Suursaaren patterit ava-
sivat jälleen tulen. Nyt vaurioi-
tui yksi raivaajista ja se joudut-

saariston. Osasto Valleala siirtyi
nyt Virolahden edustan saaris-
toon ja parin päivän kuluttua
Pitkiipaateen. Ensimmäisenä
tehtiivänä oli raivata itäisen me-
rirajan suojaksi kesäkuussa las
ketut omat miinoitteet sekä saa-
ristoväylä kohti itiiii.

LUOTSIT SAAPUVAT
Myös väylien viitoitus aloitet-
tiin, ensin Kuorsalon luotsiase-
malta Pitkiipaateen ja siitii edel-
leen iään. Työn suorittivat Pit-
kiipaaden ja Uuraan luotsit, joi-
den puolentoista wotta kestä-
nyt evakkomatka nyt paiättyr.

Heidät komennettiin muilta
luotsiasemilta takaisin omille
kotivesilleen. Väylien reimaroin-
nin jälkeen raivaajilla oli hel-
pompi tehtiivä puhdistaa viitto
jen välissä oleva merialue ja
näin varmistaa itåän suuntautu-
va liikenne.

ETENEMINEN JATKUU
Joukkojemme edettya mante-
reella Viipurinlahden rannalle
oli vuorossa Teikanaaren val-
taus. Sen suoritti RP 2 komen-
tajanaan kapteeni Veikko Yuo
rela. Kun venäläisten havaittiin
tyhjent?ineen Tirppuran linnake-
saaren, joka vielä joitakin päiviä
aikaisemmin oli tulittanut rai-
vaajiamme Kaukialan lahden
suulla, siirtyi Osasto Valleala
Tirppuraan huoltoyksiköiden
jäädessä kuitenkin edelleen Pit-
käpaateen.

Osaston hinaajaraivaajat sai-
vat nyt teht?iväkseen varmistaa
rannikkoväylän Mustamaasta
TUppuraan. Moottorivenerai-
vaajat puolestaan suorittivat
väyläraivausta välillä Titppura-
UurarViipuri ja tarkistivat
edelleen koko Viipurin satama-
alueen. Miinoja ei näiltii vesiltii
tavattu.

KOHTI KOIVISTOA
Vihollisen meritoiminnan rajoit-
tamiseksi olivat omat vartio
moottoriveneemme ja yhteysa-
lus Forkkala laskeneet 28-30.8.
neljä eri miinoitetta TLppurasta
länteen ja siitii edelleen Koivis-
ton salmen suuntaan. Nyt oli
edessä näiden ja alueelta mah-
dollisesti löytyvien vihollisen
miinoitteiden raivaus. +

Orsto Yalbalan hineeiareivaeiat lleapraann Iaituriua heinåkuut ! 1941,
edo!.å Poit ilt

Koivirton RliYaulooaalon
påöllyltöä d. Runcborgin
r.longi$r, ya.enrmalt vönrikki
E.ko Sopfrä, luutn ntli O. Saarola,
Iråånikkö kapteeniluutnanfii Kraio
Yaanrmåkl, luutmnttl Aamo Frkkola
i. luutnrnttl YIUo Y.!!..h
Kati)ifiai. yllkenantti Fentti
Nop.non purkaa venäläirtä
L./1 -miinaa taiianralmen ruulta
Kotkrn lånrapuolclh 20. 7. 41.
Airobla k pt€oniluutnrntfi Erkki
Kerttulå

tiin viemään Kotkaan korjatta-
vaksi.

Mytis Pukkion linnake muis-
tutti osaston raivaajia kuolevai-
suudesta niiden yrituiessä väy-
lien raivausta rajan läheisyydes-
sä.

"Asemasota" kohdallamme
piiättyi 24.8., kun veniiläisten
todettiin tyhjentäneen Pukkion
linnakkeen ja Pitkiipaaden lähi-
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Roivo-
simme...

oao Koko syyskuu menikin TLrp
puran vesillä. Työ oli hidasta.
Osasto Vallealaa vahvennettiin
vielä kahdeksalla laivaston
moottoriraivaajalla. Merialue
oli matalahkoa, jolloin kalusto
tarttui !ämän tiistä pohjaan ja
katkesi. Miinoja myös löytyi -
sekä omia ett?i vihollisen. Hyvä
tuuri jatkui: ei miinaanajoja ei-
kii muitakaan suurempia vahin-
koja sattunut.

AJETTIIN SUORAAN
MIINAKENTTÄÄN
Venäläiset poistuivat Koiviston
saarilta l.ll. vasten yöllä su-
muisen sään suojassa. Lähtö oli
ollut kiireinen, sillä tavaraa oli
lähtijöiden jäljiltii rannat tåiyn-
nä.

Heti päivän valjettua alkoi
saarten miehitys. Pioneereilla
oli kova urakka poistaessaan

miinoituksia maissa, meille jäi
vesialueiden ja väylien raivaus.

Seuraavana päivänä 2.11.
saimme määräyksen saattaa kii-
reisesti kuljetusaluksia Koivis-
ton kauppalaan.

Panimme nopeimman raivaa-
jaruodun eteen ja kuljetusaluk-
set seurasivat. Peråissä tulivat
hitaammat moottoriraivaajat ja
viimeisenä hinaaja proomui
neen.

Matkanteko päättyi äkkiä,
kun Koiviston salmea lähestyt-
täessä etummaisten raivaajien
kalustossa råijähti kalsi miinaa.
Lisää miinoja nä§i aivan pin-
nassa sekä keulan edessä etlä
laivojen sivuilla.

Oli ajettu vihollisen miina-
kenttziiin!

Nyt oli matalakulkuisten
moottoriraivaajien vuoro puh-
kaista saattueelle paluureitti.
Raivaus vei aikansa, mutta il-
taan mennessä saawimme ta-
kaisin Tirppuraan ilman tappioi-
ta.
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S/YJ oli pbni venåläinen rrvimiina, ionka pinte-eniennina tolmi ..rvaln
kiinnitetty korkkikohdn varu.tetlu kityli. Satä purkaa purrimbr Juari
Riinnborg

Seuraavan €ramun valjetessa
yritimme uudelleen. Lisiisimme
raivaajia eteen ja saavuimme
puolen päivän j?ilkeen Koivistol-
le.

HWÄ TUURI IOPPUI
Seuraava tehtävämme oli väy-
län avaaminen kauppalasta
Saarenpän linnakteelle. Sal-
messa oli erittiiin vaarallisia ve-
näläisten "kalamiinoja" aivan
pintaan syvyytettyinä. NäiUi
raivattiin ja tuhottiin muuta-
mia, kunnes moottoriraivaaja
Kuha ajoi tiillaiseen "viilsiniek-
kaan" ja tuhoutui. IGksi miestii
kaatui.

Seuraava päivä valkeni har-
maana. Jatkoimme raivausta,
viiksiniekkoja nousi pintaan ja
ne tuhottiin.

Luultavasti luutnantti Pekko
la kantoi tiillaisen miinan Mölli-
kiin laiturille tarkoituksella teh-
dä se vaarattomaksi. Työhön

ryhtyivät vänriklci Sakari Mäka
lä ja veljeni kersnltiAntti Nt
parun

Kukaan ei tiedä mitii tapah-
tui - miina räjähti ja purkajat
menettivät henkensä pintou-
tuen pieniksi palasiksi.

K(»VlsTON
RATVAUSOSASf,O
TOrMil
Muutaman päivän kuluttua
vahvennettiin raivausvoimaa
jälleen. Koivistolle saapui lai-
vastosta kapteeniluutn antti Kei-
jo Wirurnöki mukanaan emälai-
va (- matkusta'a-alus Rune-
berg) ja kaksi raivaajaa. Ferus'
tettiin "Koiviston Raivausosas-
to", johon Osasto Valleala liitet-
tiin. Työ jatkui nyt kiireisenä,
sillä oli &irkeä saada ennen tal-
ven tuloa turvallinen väylä Koi-
vistolta Saarenpiiähän.

Miinoja oli runsaasti, samoin
raivausesteitä. Useiden paivien
työnjälkeen saatiin ensin aukko,
jota sitten laajennettiin 600
metrin levyiseksi ja merkittiin
reimareilla.

Jäljellä oli vielä Koiviston
varsinaisen syväväylåin raivaus.
Aikanaan sekin homma valmis'
tui, Koiviston Raivausmasto ha-
joitettiin ja oma mastomme pa-

lasi Pitkiipaateen sekä malras'
kuun lopulla edelleen Kotkaan
valmistautumaan uusiin tehtä-
viin. trRlivau.krlurtoon trrttunut miina råiåhtåå



'il grmoo, ffi
ei kolimool{'

Erör arianooirirL, Y!ärrl!ö .yntmyt
k ptofii Parvo Ant.ro Kridrrn, toami
iatkoeodaua patallronan lrom.nt l.m
JR 35:rä

Jatkosodan
päättyessä ei
Stalinin
Neuvostoliiffoon
luotettu. Se oli
tehnyt rauhan
myös Romanian
kanssa, mutta
sitten vastoin
sopimuksia
miehittänyt maan.
Tämän tapauksen
varalta eräät
Päämajan upseerit
organisoivat
asekätkennän. Sen
turvin olisi
taistelua
pahimmassa
tapauksessa yoitu
jatkaa sissisotana.
Neuvostoliitto piti
lupauksensa eikä
kätkettyjä aseita
tarvittu. Kätkijät
pantiin vankilaan.

nSeI«iTfBNNÄN toteutta-
mista varten miiärättiin kuhurr
kin sotilaspiiriin ylim?iäräinen
upseeri, niinsanottu "2. ye-up
seeri". Päämajan käs§n mu-
kaisesti valittiin tähän vaativaan
tehtävään armeijamme parasta
väkeä, yleensä menestyksellises"
ti pataljoonan komentajina toi-
mineita kapteeneita. majureita
ja everstiluutnantteja. Joukcsa
oli useita Mannerheim-ristin ri-
tareita. Kiitkenäii jouduttiin
hoitamaan myö ylemmisåi joh-
toportaissa sekii kuntatasolla.

Kevåiällä 1945 todettiin, etti
Neuvostoliitto noudatti rauhan-
sopimusta ja kiitköjen purka-
mista suunniteltiin. Sitii ennen
toiminta kuitenkin paljastui
eriiän kiristystii yrittiineen apu-
miehen ilmianncta.

Syntyi "'hirmuinen prmessi".
Kommunistinen sisäministeri
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Paavo Kairinen, Suomen amoii.n maiuri, komontaie
lhanlalan Pyöräkankaalta, maanpakolailona Hudikrvallin
!alåma3!a Ruotla.ra k€säl!å 1948. Edo3!å on
sahatyömiehen ura. Kuvaraa nåkyyållä Lokki-yenoollå
pääli moni pakolaanen luruaan

US-Amyn .uomalaa.korpr.rlit prrultikuvs$r Forl Lowa.ilrä keväällå 1g{8, yalcmmalla
Antlila, Lahdenperå, K.ränon, lUriiaincn, Uitto, Jäilan n, Lauila, Alakulpgi, Hevola, U.rttanen,
Pahalr, Slstamoinen ja Klirinon. Kw.tt! puuttwd Päivärinne ia Kerayuori

Suunnittelukolrou! Taawrnin Taipei§a keväållå 19G0. Ede!!ä toinen yarommalta Taiwanin puolu.turvdmain
komontaia konraali Hu, t(..k llä USAn rotilaencuvonanlaja pdkaatankonraali Cortello ia hånen lakana.n PeeYo

Kairinon, larkwarlojoukkojan kåyttin lPeebtirti

"Ei ormoo
;i [åii---'
mooto"

lzirc otti asiasta irti kaiken
mahdollisen - se oli erinomai-
nen ase "taantumuksellista up
seerikuntaa" ja koko oikeistoa
vastaan. Kaikki juttuun sekaan-
tuneet määrättiin vangittavaksi
turvasäilöasetuksen nojalla ja
useat tuomittiin myöhemmin
eripituisiin vankeusrangaistuk-
siin.

Tässä vaiheessa osa kätkijöis-
tä poistui maasta.

RUOT$ KARKO]TTAA
Miesten matka suuntautui luon-
nollisesti ensin Ruotsiin. Odotel-
lessa ratkaisua oli leipä hankit-
tava tilapäistöissä, muun muas-
sa metsurin kovassa ammatissa.

Ruotsi vastasi pakolaisten
anomukiin karkoituspäätöksel-
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lä. Pelastuksen tarjosi lopulta
Venezuelan viisumi.

Näin syntyi everstiAlpo Kul-
lewo Maruisen johtama Ryh-
mä Marttinen, joka sai luvan
"poiketa" Yhdysvaltoihin.

Oltiin vieraassa maassa,
useissa tapauksissa kielitaidotto
mina, vailla oikeuksia ja toi-
meentuloturvaa. Suomalaiset
hankkivat jokapäiväisen leipän-
sä aputyömiehinä rakennustyG

mailla, puutarhureina, ratsuhe-
vosen hoitajina, tarjoilijoina ja
miespalvelijoina.

Sitten USA:n suhteet alkoi-
vat kiristyä entisen liittolaisen,
Stalinin Neuvostoliiton kanssa.
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Maiuri Paavo A. Kairinen ruunnitteli ia iohti yhteasen rotaharioitukrn Kan.alli..n Kiinan loukkojen kanua
Formo3alla 1960. Kuya$a generalirdmur Chiang Kli-Chek ia Kairinen

Kakri tannertreim-rielin ritaria,
Alpo Kulloilo f,arttinen la OIavi
Eelas Alakulgi trttisen
,ohiamalla talvirotC<urrdlla
hetmikuussa 19!iZ [arttinen on
tässå yaiheesla io oyeiltiluulnantti
ia Alakulppi kapteeni

Tässä vaiheessa nousivat tieten-
kin arvoonsa miehet, joilla oli
kokemusta venäläisistä sotilaina
ja vihollisina.

Suomalaiset upseerit päätyi-
vät Yhdysvaltain armeijaan -

sotamiehinä. Ryhmään kuului
aluksi 2l miestä, mutta useat
erosivat pian ja osa palasi koti-
maahankin. Vähitellen soturien
arvo kohosi aliupseeriksi sekä
riittävän maassa oleskelun ja
koulutuksen jälkeen upseeriksi,
mihin tehtävään vaadittiin
maan kansalaisuus.

KOKEMUKSET
KÄYTlÖÖN
Suomalaiset palvelivat yleensä
erikoisjoukoissa, joiden piirissä
syvennyttiin sodankäyntiin ark-
tisissa erikoisolosuhteissa. Tär-
keä koulutusalue oli Alaska.
Marttinen, Siilasvuon esikunta-
päällikkö Suomussalmen taiste-
luissa, Mannerheim-ristin ritari
ja 35-vuotiaana Suomen nuorin
yleisesikuntaeversti, kävi ensim-
mäisenä sotakorkeakoulun ja
siirtyi sen jälkeen taktiikan
opettajaksi. Hänen luentonsa
julkaistiin myöhemmin kirjana
The Operatiorc in the Taiga -
Sotatoimet arktisella metsä-
alueella.

Koulutus oli vaihtelevaa ja
usein improvisoitua. Niinpä
hiihtoharjoitukset amerikkalai-

sille aloitettiin suomalaisten joh-
dolla Coloradon preerialla - ke-
sähelteellä olkien päällä! MyG
hemmässä vaiheessa Alaskassa
saattoi pakkasta olla kuutisen-
kymmentä astetta Celsiusta.

Useat suomalaisista joutuivat
myöhemmin palvelukeen me-
rien taakse - miehitysjoukkoi-
hin Saksaan, Täiwaniin, Etelä-
Koreaan ja lraniin. Eversti äa-
vola johli ensimmäisen amerik-
kalaisen retkikunnan etelänaval-
le. Suomalaisia saattoi tavata
Okinavalla, Japanissa ja NA-
TGjoukkojen harjoituksissa
Norjassa. Useat osallistuivat
Vietnamin sotaan, missä muun
muassa Mannerheim-ristin rita-
Å lauri Al lan k)rni kaatui yhä-
kin jonkin verran epäselvissä
olosuhteissa.

Jo kotimaassa huolella valitut
kärkipään suomalaiset upseerit
menestyivät Yhdysvalloissakin
erinomaisesti: seitsemän miestä
yleni everstin ja kolme eversti-
luutnantin arv@n.

TtL!NPÄÄIöS
Asekätkentään osallistuivat ai-
koinaan johtoasemissa maam-

Paavo Kairinen Yhdyrvaltain
armeiian overstinä

me eturivin ammattiupseerit.
Useat heistä ylenivät myöhem-
min kotimaassakin korkeisiin
arvoihin - useat kenraaleiksi ja
yki piispaksi. Eräässä vaiheessa
olivat puolustusministeri, puo
lustusvoimain komentaja ja
pääesikunnan päällikkö linnato
vereita.

Tällä hetkellä ovat kaikki ase-

kätkijät haudassa tai eläkkeellä.
"Amerikan eventit" viettävät
eläkepäiviään Floridan rannoilla
tai vanhassa kotimaassa, missä
"rikokset" ovat tietenkin aikaa
sitten vanhentuneet. Paljon ovat
ajat muuttuneet siitä kun kom-
munistien Valpon takaa-ajamat
soturit pakenivat avoveneellä yli
myrskyisen Pohjanlahden, odot-
telivat pakolaisviisumia Ruotsis-
sa elättäen itseään sahatyömie-
henä ja matkasivat kohti Vene-
zruelaa kauttakulkuviisumissa
merkintä stateless - valtioton.

Rotu oli kuitenkin Finnish -
suomalainen. Siltä pohjalta nä-
mä pelottomat ja ennakkoluu-
lottomat sodan karkaisemat
miehet rakensivat kokonaan uu-
den elämän. tr
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'Näin peloloon
pokeriotl

OSMO KARANKA

"Odotetaan tietoia etulinjasta.
Oksat räsähtävät - hengästyneenä
saapuu viestikoira SA Timo perille.
Viestikotelo avataan ja ilohuuto
kaikuu ilmoille: Osasto Karanka on
tuhonnut 28 tonnin
hyökkäysvaunun!"
Näin kertoi TK-miehen koruton
tarina Helsingin Sanomissa
20.9.1941.
"Tirntemattoman" rykmentin
miesten taistelu Palolammella oli
kuitenkin ollut värikäs ja
monivaiheinen.

afil.n iåil JR &n + Komppmi.n
9. 9. al luhail T-28 Ci "Fo.t{un "

Pn tiÄSÄN valtauksen jälkeen
oli pataljoonamme II/JR 8 siir-
tynyt asumattomaan erämaa-
han Prääsän-fohäjärven tien
länsipuoliseen maastoon, Prää-
sän ja fohäjärven puolivälin
paikkeille. Pataljoonan tehtävä-
nä oli katkaista mainittu tie ja
siten helpottaa rykmentin mui-
den osien toimintaa.

Aamuyöllä 9.9.1941 pataljoo
nan komentaja majuri Hannu
Vrici nörcn piti komppanianpääl-
liköille puhuttelun, missä hän
ensin selosti tilanteen.

Hän kertoi, että rykmentin I
Pataljoona oli joutunut ankariin
taisteluihin lähempänä Prääsää

ja oli tullut saarretuksi. Edes-
sämme oli voimakas vihollinen.

4.Komppanian, jonka päällik-
könä toimin, tuli edetii mainitul-
le tielle polkua seuraillen ja kat-
kaista se Palolammen maastos-

sa, miinoittaa tie ja asettaa var-
mistus kaikkiin suuntiin. Komp
panialleni alistettiin konekivää-
rijoukkue, ryhmä pioneercja ja
panssarintorjuntatykki. Yhtey-
den pitämiseki annettiin mu-
kaani viestikoira Timo - siltä
varalta, että komppania joutuisi
eristetyksi mottiin. Etenemisen
tielle tuli alkaa päivän valjettua.

Luutnantti Pietildisen johta-
ma 5.Komppania sai tehtiiväk-
seen katkaista sama maantie
muutaman kilometrin komppa-
niani tavoitetta etelämpää, lä-
hempänä §häjärveä. Patalje
nan reserveiki jäi vänriklti I/y
v öris en johtama 6. Komppania.



l/JR &n et'kunta, Yalommalta-Y-ånrikki Fentti rähkå, alikeEantti Kirtola, komentaja Hannu väänånen, vånrikkiJorma K' t'ettanon, luutnantti vilta, tuntematon rr-mtåi, raamntaupräni i-tiäilä"torr gartii Huttunen

JR &n I Pataljoonan komentaia
maiura Hannu Väånänen Swärillä
21.242

Komppaniat joutuivat näin
toimimaan kaukana toisistaan
ja my<iskin pataljoonan komen-
topaikasta - tiimä ilmeisesti sen
woksi, ettei ainakaan koko pa-
taljoonaa yhdellä kertaa saarret-
raisi.

MTLLON nÄSÄrrÄÄe
Varhaissyksyn päivä valkeni
kirkkaan kuulakkaana. Komp
paniani lähti miiärättynä ajaä-
kohtana etenemään jonäsa
kohti tavoitetta.

Kulkeminen tapahtui varo
vasti, äänettömiisti ja rauhalli-
sesti. Tietii lähestyttiiessä jänni-
tys kasvoi kasvamistaan. Kuljin
kiirkijoukkueen jäljessä ja odo
tin hetkeä, milloin riisähtää -kuten niin monasti aikaisem-
minkin.

Mitiiän ei kuitenkaan kuulu-
nut. Oli miltei tiiydellinen hiljai_
suus, kun edestii kuului yksi ai-
noa konepistoolin laukaus.

Kiirkijoukkue ja periissä tule-

1a komppania pysähtyivät.
Odotin. Hetken kuluttua tuli
kiirkijoukkueen johtaja vänrikki

JR &n, Ttntemattoman rotilaan rykmontin poikia pokalla taisteluien
lomatra

ei ollut häiritsemässä. puhelin-
yhteyttä pataljoonaan ei ollut
vielä saatu kuntoon, kun alkoi
tapahtua.

JOKU AINA TUNAROI
$,häjärvelta päin lähestyi ratsu-
partio, millaista emme vielä ai-
kaisemmin olleet nähneet. Oli
uljas nä§ kun viisi kirjavaa rat-
sua lähestyi rauhallisesti $,hä-
järven suunnasta Myllärin jouk-
kueen asemia.

Joukkueenjohtaja luonnolli-
sesti kielsi ampumasta ajatellen
kaapata ainakin osan partiota
vangiksi. Toisin kivi: Kun rat-
sut olivat noin 400 metrin pääs-
sä joukkueen asemista, joku kui-
tenkin ampuija tietysti ohi. par-
tio pyörähti ympäri ja laukkasi
pois joukkueen tulittaessa sitä.
Se selvisi kuitenkin tilanteesta
pelkiillä säikihdyksellä.

välittömästi tämän tapauk-
senjälkeen alkoi kuulua surinaa
Prääsän suunnasta - hyöktiiys-
vaunu! Se oli ajanut Pöyhösen
joukkueen läpi ja näytti olevan
aikamoinen rumilus.

Miehet suojautuivat ja vaunu
ajoi suoraan pioneerien asetta-
maan miinaan pysähtyen siihen.
Vaunun torni alkoi kuitenkin
kiiäntyä länttä kohti ja pitki-
piippuinen tykki jysähti. pst-

Keijola luokseni ja ilmoitti, että
tie on vapaa, mutta että tunnus-
telijana toimineen sotamies 7tr-
liniemen konepistooli oli tiheäs-
sä vesakossa lauennut vahingos-
sa ja Tirliniemi oli kaatunut.

Annoin komppanialle nopeas-
ti kiis§n: Kärkijoukkue menee
tien ylitse ja varmistaa itään,
Joukkue Mylkin varmistaa ete-
lään, fohäjärven suuntaan ja

Joukkue Pöyhdvn pohjoiseen
Prääsän suuntaan. pioneerit

ryhtyivat heti miinoittamaan
tietä.

Miinoituskohdasta länteen
noin 25 metrin päähän asetin
pst-tykin. Komentopaikkani ja
haavoittuneiden suojapaikan pe-
rustin siitä noin 50 metrin pää-
hän. Ryhmittyminen saatiin no
peasti valmiiki, sillä vihollinen

l
353



tykkimme alkoi puolestaan am-
pua vaunua, mutta sen kranaa-
tit eivät ilmeisesti siihen tehon-
neet.

Muutaman laukaukscn jäl-
keen vaunun torni kuitenkin jäi
liikkumattomaksi eikii sen tykki
enää tulittanut. Vaunun miehis.
tö meni vaunun alle ja alkoi siel-
tä ampua konekiviärillä pt+yk-
kiämme. Tykki vastasi sirpale-
kranaateilla.

Kaksintaistelu pättyi tyk-
kimme voittoon. Vaunun mie-
histö kaatui kokonaan.

?issii vaiheessa lähetin vie.sti-
koiralla ilmoituksen pataljc
nankomentajalle: Tävoite on
saavutettu ja hyökkäysvaunukin
on tuhottu.

Nyt jäi hiukan aikaa vaunun
tarkasteluun. Totesimme, että
yksi pst+ykin ammuksista oli
cunut liikkuvan tornin ja kiin-
teän alustan väliseen saumaan,
johon oli tullut peukalonpåiän
kokoinen painautuma. Se oli
kuitenkin estiinyt tornin liiklru-
misen.

PATRUUNAT
I.,OPPUVAT
Nyt saatiin myös puhelinyhteys
pataljoonaan. Komentaja tie-
dusteli tarkemmin tilannetta ja
selctin sen hänelle.

Sain kiis§n ottaa haltuuni
maantietä kilometrin verran. Pi-
din teht2iviiä liian uhkarohkea-
na, sillä komppaniassanihan oli
vain kolme vajaata joukkuetta
ja voimien hajoittaminen näin
heikentiiisi puolustustamme.
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Kiis§ on kuitenkin kiis§ ja to
teutin sen siirtiimällä Präii:vän
suunn€§sa olevaa joukkuetta
muutaman sadan metrin mat-
kan pohjoiseen, kcka maasto
siinä suunnassa oli edullisempi
kuin etelåissä, missä aukeni laa-
ja, tasainen ja harvaa metsää
kasvava suoalue.

Kun joukkue Ptiyhönen oli
paiiissyt uuteen asemaansa aloit-
ti erittiiin voimakas vihollinen
panssarivaunun tukemana rajun
hyökkiiyksen sitä vastaan. Alkoi
kiivas tulitaistelu.

Vihollisen panssarivaunusta
ja lukumiiäräisestii ylivoimasta
huolimatta joukkue taisteli ur-
hmllisesti niin kauan kuin pat-
ruunat riittivät. Sen jälkeen
mies toisensa periisfii lähti ase-

mista juosten komentopaikkaa-
ni kohti. Välillä he kuitenkin
joutuivat suojautumaan, sillä
hyökkäysvaunu ajoi joukkueen
läpi koko ajan ankarasti tulit-
taen. Välittömåisti vaunun pe-

rässä tuli kuorma-auto, mutta
patruunattomat miehet eivät
voineet ampua edes sitä.

Toinen joukkueelle alistetuis-
ta konekivääreistii, joka oli am-
punut viimeisen vyönsä tyhjäk-
si, lähti myöskin taaksepäin.
Varsinaista kantava ampuja
joutui pudottamaan ztseensa

maantielle, kun vesi kiehui jääh-
dyt&ijiissä ja valui tulikuumana
miehen selkää. Hyökkäysvau-
nun perässä ajava auto korjasi
aseen lavalleen.

VANJA VEI TYKIN
Vaunuja auto tulivat kohti tien-
vieressä olevaa pst-tykkiämme
ampuen koko ajan vimmatusti.
Kun vaunu oli jo ajaa tykin
piiälle juoksivat tykkimiehet ko
mentopaikalleni. Vaunu ampui
edelleen niin rajusti, ettei ku-
kaan voinut nostaa päätiiiin näh-
däkseen mitii tykin luona tapah-
tui. Vasta kun vaunuja auto oli-
vat ajaneet Myllärin joukkueen
läpi hurjaa vauhtia fohäjärven
suuntaan, nähtiin, että vaunu oli
korjannut pt-tykin mukaansa.

Samanaikaisesti oli joukkue
Föyhönen saapunut kokonaan
komentopaikalleni, missä pysäy-
tin sen. Ryhdyttiin jakamaan
patruunoita ja joukkue ryhmi-
tettiin puolustukseen komento
paiktani maastoon.

kiä lakrLasi. Tuli t?iydellinen hil-
jaisuus. Vihollinen oli saanut
tarpeekseen ja kiiåintyi itiiän,
kohti Kaskanan korpea.

Hiljaisuutta kesti vain het-
ken. Sitten oli ällistyksemme
melkoinen, kun alkoi kuulua
kiirryjen kolinaa.

Viholliskolonna lähestyi poh-
joisesta! Se ajaa körötteli kai-
kessa rauhassa.

Annoin miehille kiis§n levit-
täytyä tien varteen. Sinne ohja-
sin myös 6.Komppanian, jonka
majuri Väänänen oli lähettiinyt
avukseni taistelun kesUiessä.

Kolonna pysähtyi nöyriisti.
Ajajat nostivat kätensä ja an-
tautuivat vangeiksi. Kolonna oli
niin suuri, että ilman 6.Komp
panian apua emme olisi omin
voiminemme §enneet saamaan
kaik*ia vangeiksi ja mikä paras-
ta: kolonnan alkupäåissä oli pst-
tyklci, jonka otimme heti kiiyt-
tön menettämämme tykin tilal-
le.

EI SE PELAA
JOKA PELKÄÄ
Täistelu ei ollut kuitenkaan vie-
lä päättynyt. fuhäjärven suun-
nasta repesi taivas ja alkoi anka-
ra tykistökeskitys. Pian ulisivat
kranaatit ylitsemme. Keskitys
oli onneksi lyhyt eikii se aiheut-
tanut muita tappioita kuin sota-
mies Koposen haavoittumisen.
Täppiot jäivät muutoinkin erit-
täin pieniksi kovasta taistelusta
huolimatta, sillä Tirliniemen
kaatumisen ja Koposen haavoit-
tumisen lisäksi kaatui Ptiyhösen
joukkueesta Sqikkonen

Majuri Hannu Väänänen as-

teli lähettinsä kanssa komento
paikalleni tyytyväisenä myhäil-
len ja sanoi:

- Kuulepas, Karanka! Näin
pelataan pokeria!

Tiesin vanhastaan, että tämä
oli komentajan kiitos komppa-
nialleni hyvin selvitetystä taiste-
lusta.

Etelämpänä lähellä fohäjär-
veä tien katkaissut S.Komppa-
nia oli tuhonnut komppaniani
läpi ajaneen hyökkäysvaunun ja
auton. Sieltä saimme takaisin
myös menettämämme pst-tykin

1a konekiväärin varsinaisen.
Kaikki oli taas järjestyksessä.

lrpiisimme yön yli ja aamul-
la lähdimme kärkikomppaniana

VANHA
SOTARATSU EI
HÄMMENNY
Winston Chwchill piti
puhdta alaluoruessa
Sotanrcsien kiireessö
piiiiministerin lnusun-
twpit olivot jiiihea uki,
miWi seildu ei luiten-
luan nAlEnyt pulwja-
piintöstiL

Yumauden vtaksi lii-
lutti marnn pwluetotqi
hiinclle vahtittustuin
viilityksehii lapu4 jossa
hiin hwmautti osia,stu

Sir Winston luluisi
lapu4 miltta jalai sit-
ten l<esleyttömfittä pu-
luttaan kirjoittaen siinä
sivassa lappusen toiselle
pwlel le vastaul$erb j on-
l@ lrön lälretti ystöviil-
leen ftimiin oli vaileq
pidiitel I ö hil pytttiön I u-
kiessaan piiiiministerin
lommentin: 'Ei vanho
ruurro tailistoon lwless.
- w."

i-a4* 
<'l 
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KASKU KIERTAA

Sitten ankara tulitus yhtiik- kohti fuhäjärveä.



Kentthsnirafrhmme
loutulsnhsahiss otnfrn
Tbrnloonpffi
Katkera rauha
lamautti het-
keksi suoma-

lopullinen: poh-
joisessa odotti
uusi sota entisiä
aseveljiä vas-
taan.
Se oli erilaista
ja monessa suh-
teessa vaikeam-
paa kuin ennen.

TeNmiSxRAALAMME
oli levossa Lappeen pitäjässä
eräällä suurella kansakoululla
saadessamme tiedon rauhan tu-
losta. Me lääkintälotat itkimme
kaikki, mutta karjalaisten tyttG
jen suru oli lohduttomin.

Oliko tämä edes tottakaan?
Hyvä Jumala - näinkö piti

kiiydä kaikkien kärsimysten ja
uhrausten jälkeen!

Pian kiivi vielä ilmi, että
olimme uudessa sodassa - nyt
saksalaisia vastaan. Hurjat hu-
hut olivat liikkeellä: puhuttiin
miehitykestä ja milloin minkin
alueen luovuttamisesta venäläi-
sille. Korvat tarkkana kuunte-
limme joka päivä radiota. --)

laisten mielet
syyskuussa
1944.
Kaikille ei rauha
kuitenkaan ollut

"Eikö teallå ruomalairilta olekin kaulran vlil(car?, Rip.. lmbulsnt.an kuliett l.



llIvoittmlb Cl«ri ird!.

Sain loman ja odotin jo ko
tiuttamistakin.

PIORIOISEEN
Lomalla sain ruskean kirjekue
ren, jonka ptiällä oli juhlallinen
merkintä "sotilasasia". Oliko
siinä nyt kotiuttamispaperi?

Ei ollut. Sen sisältö oli koko
naan toinen kuin odotin: "Otta-
kaa heti yhteys entisecn yksik-
könne Oulussa. Mukana seu-
raavat komennustodistus ja lit-
tera.tt

Sinne siis sairaala oli siirtynyt
divisimnan mukana.

Vieliikö jaksaisin?

- Täitaa olla vaikea lähteä?
sanoi isiini.

Tavoitin juuri siirtymiissä ole-
van sairaalamme jo Seinäjoella.
Se teki matkaa hiirkävaunuissa
kohti pohjoista hitaasti kolkutel-
len. Sain kuulla, ettii märiin-
päiimme oli Kello, pieni paikka-
kunta Oulun pohjoispuolella.

krille tultuamme oli jo puo
liyö. Tävanomainen majoittu-
mistouhu vei melkein loppuyön.

Aikaisin aamulla tuli kiis§,
ettii Tirmioon on heti lähetettii-
vä niimanottu leikkausvaljakko,
lääldri ja häntii leikkauksissa
avustava henkilökunta. Loput
sairaalasta tulisi myöhemmin
periis*i.

TUnsin pientii ylpeyttii, kun
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minutkin miiärättiin tiirkeän
leikkausvaljakkoon. Saimme
käsh/n siirtyä meritse Oulusta
Tornioon, koska saksalaiset oli-
vat tuhonneet sillat ja miinoitta-
neet tiet.

Millainen kohtalo meitii odot-
ti? Tiesimme, että Tornicsa
vielä taisteltiin ja ettii osa kau-
pungista oli edelleen saksalais
ten hallussa.

Linja-autossa matkalla sata-
maan piristimme mielialaa lau-
luilla. Ohjehnasta jäivät pois
Isot Iitat ja Eldankat, joita aina
ennen olimme matkoilla laula-
neet - nyt veisattiin virsiä: "1il-
liis pelkiiii yö!ä maan . . ."

l-aiva oli tavattoman hieno
meille korven kiivijöille. Teim-
me yGijamme sen salongin peh-
meille sohville ja upottaville
matoille.

Meri oli musta ja uhkaava.
Uni ei tullut silmiiiin kun ajatte
limme, mitii kaikkea sen aaltoi-
hin saattaisi kiitkeytyä - ja miti
oli odottamassa Röyttiin sata-
massa. Meit?i oli jo varoitettu-
kin vihollisen tulivaikutuksesta
ja annettu sen varalta ohjeita.

Hävitt ijät olivatkin vastassa
ja saivat meidiit jo suojautu-
maan lattialle. Olivat kuitenkin
omia, meitii suojaamaan lähe-
tettyjä.

,'KUKA JAKSAA
TULLA
AUTTAMAAMI"
Siviiliväh oli melko tarkkaan
poistunut kaupungista, pääosa

ilrneisesti joen yli Ruotsin Haa-
parantaan.

Saksalaiset ampuivat piiska-
tykeillåiän niin ettii ikkunat heli-
sivät. Kesti kauan ennen kuin
ollenkaan piiiisimme itse kau-
punkiin.

Sairaalalsemme määrättiin
Tornion yhteiskoulu. Se oli äk-
kiä saatava vastaanottokuntoon,
sillä potilaita tuli koko ajan.
Kaupungissa ja sen ymptiristös-
sä taisteltiin ankarasti ja ratkai-
su oli pitkåän hiuskarvan varas-
sa. Saksalaiset yrittivät kaikken-
sa ponnistaen heittiiii suomalai-
set mereen.

Koko Fohjois-Suomea oli
alettu järjestelmällisesti tuhota.
Se tuntui kovin pahalta.

Iopultakin olimme saaneet

kaiken valmiiksi ja päiisseet ma-
japaikkaamme Tornion raati-

huoneelle. Olimme kaiken tou-
hun jälkeen kovin viisyneitii.

Ylihoitaja tuli kiireisenä pai-
kalle valmistautuessamme yö
puulle:

- Yölsi tarvitaan heti kaksi
laiäkintiilottaa ja kaksi sairaan-
hoitajaa! Heli jaAiruovat jolu-
vanneet tulla. Jaksatteko Iairw
ja sinä tulla avuksi? Muuten ei
selvitii yli yön.

- Totta kai jaksan, vastasin -
vaikka väsymys suorastaan va-
pisutti lihaksia.

Laina lupautui tietenkin
myfis.

Tulimme poliklinikalle. Nä-
ky, joka siellä meitii kohtasi,
pyyhkiiisi hetkessä pois viisy-
myksen - se pani liik*eelle kaik-
ki ihmisessä piilevät voimareser-
vit.

Yhteiskoulun suuri eteinen
oli tiiynnä paareja - vieri vieres
sä kuten Kannaksella pahim-
pien taistelujen aikaan. Piha-
maalle oli levitetty olkia ja haa-
voittuneita makasi niiden pråiällä

melkein toisissaan kiinni - mär-
kiä, likaisia ja verisiä miehiä.

Ilta oli jo kiiynyt kylmälsi.
Kaikille vuorcnan odottaville ei
riittiinyt edes peitettii. Muuta-
mat lievemmin haavoittuneet
yrittivat pitiiii it§eåiän lämpimä-
nä kiivelemällä. Valitusta ei kui-
tenkaan juuri kuulunut - pitkiin
sodan kokeneet miehet ymmär-
sivät tilanteen.

''EtKÖ TEILLÄ
SUOMALAISILLA
OLEKIN KAUHEAN
VAIKEAA?''
Siitii se taas alkoi. Jokainen
päiisi vuorollaan kiisittelyyn: po
liklinikalle, leikkaussaliin, cas-
toille, evakuoitavaksi Haapa-
rantaan.

Jatkuvasti. l,oppua ei näytti-
nyt tulevan lainkaan.

Siteitii, lastoja, verensiirtoja,
jokaiselle tetanus.seerumi, mor-
fi inia, kipauksia, lämmintii juo
tavaa. Ei riittiinyt edes kuivia
vaatteita jokaiselle, märkinä ja
verisinä lastattiin poikaparat
hienoon ruotsalaiseen ambu-
lanssiin.

Ruotsalaiset tulivat nouta-
maan potilaita hienoilla peh-
mustetuilla autoillaan. Siistit ja
hyvinvoivan näköiset ensiapu-
miehet ja meidän kalpeat, lai-

hat, veriset ja likaiset soturim-
me muodostivat melkoisen vas
takohdan.

- Pian he saavat kuivaa yl-
leen, hyvää ruokaa ja parhaan
mahdollisen hoidon rikkaassa
naapurimaassa, joka on s?i2isty-

nyt sodalta, sanoimme toisillem-
me. - Kun tiimä köyhä ja sor-
rettu isänmaa ei pysty pojistaan
huolehtimaan. . .

Kuorma toisensa jälkeen ylit-
ti sillan Haaparantaan.

- Eikö teillä suomalaisilla nyt
olekin kauhean vaikeaa?

Näin §syi minulta muuan
ruotsalainen låiäkintiimies hil-
jaa.

Ei voinut kieltiiii. Tirntui, että
kapea harmaa silta erotti toisis-
taan kaksi maailmaa: siellä siis-
tit kadut, täysi valaistus, välkky-
vät mainokset, täällä rauniot, pi-
meys, verta ja kuraa.

SELVTNN SENTÄÄN
Veri- ja plasmapullot låimpeni-
vät pesuvadeissa. Ei ollut ny-

§ajan hienoja verensiirtolaittei-
ta, vaar. jonkinlaiset sifonit, joi-
ta piti tarkkaan vartioida ja kiiy-
dii aina välillä pumppaamassa-
kin.

Kerran huomasin, kuinka
eriis lattialla vuoro&rn odottele-
va potilas oli äkkiä muuttunut
aivan kalpeaksi ja harmaaksi.
Hän hengitti vaivoin ja huohot-
taen.

- Voi kapteeni! tulkaa pian
tänne! huusin liiäkintiikapteeni
Turuselle, joka parhaillaan kii-
sitteli toista heikkoa potilasta.

Turunen tuli heti, vilkaisi po
tilasta ja kiiski:

- Heti verta tiille miehelle!
Mies nostettiin hoitoti,y&iUe.

Siinä sai lottakin tarttua paa-
rien aisoihin, sillä lääkintiimie-
hiä oli vähiin. Verensiirto pan-

tiin kiiyntiin ja vuoto tukittiin.
Fotilas alkoi toipua ja väri

muuttui aivan silmissä. Peittelin
hänet hyvin ennen osastolle siir-
toa.

- Siinäpä te hoksaavaisuudel-
lanne pelastitte miehen hengen,
sanoi Tirrunen myöhemmin yöl-
lä.

Voi kuika se tuntui hyvältii!
Jos vaikka yhdenkin soturin

hengen oli onnistunut pelasta-
maan, ei sotawosien työ haa-
voittuneiden hyväksi ollut men-
nyt hukkaan. tr
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Kesakuun numerossamme
oli kuulemma joillakin tilaa-
jilla valkeita sivuja - o[ ke-
säsijaisilta päässyt väri lop
pumaan painokoneesta.
Olemme lähetelleet parem-
pia kappaleita niitä haluavil-
le ja jonkin verran kesäkuun
lehtiä on vielä jäljellä tähän
tarkoitukseen.

Kesän tiliin on pantava
myös heinäkuun numeron
pääkirjoituksessa ollut pai-
novirhe: tieto Napoleonin
kuolemasta tuli Suomeen
1828 eikä 1882 - sen kulku
kesti siis vähän toista vuotta.

o

J*rurjar*n, Puroman
.8. l2:n veteraanit, ovat jäl-
hen kokoontuneet Kemijar-
vellä 300 miehen voimin.
Pohjolan miesten ohimarssin
otti vastaan kenraaliluut-
nantti Olli Kaakinen. Eino
Pohjamo kertoili perinnejuh-
lassa rykmentin historiasta.

turi 884 Karhumäessä.
Kaikkia muitakin panssari-
ja sairasjunista tietiiviä ke-
hotetaan panemaan muiste-
luksensa paperille ja toimit-
tamaan samaan osoittee-
seen.

o
FIr
I yyne Virta, Haarniskatie
I D I14,00910 Helsinki, pu-
helin (9G) 322385, haluaisi
tietoja Sortavalassa
25.12. 08 syntyneen majuri
Ilmari Antero Juvosen viime
vaiheista vuosilta 194245.
Matrikkelin mukaan hän on
kuollut 3.3. 1945.

o

Eino Kakko, osoite 82660
Uusi-Vartsilä, etsii yhteyttii

JuUni Eevertti Täkanen
Haapajarveltä ja Martti Jo-
hannes Kykyri Kaustisilta,
Ihantalan taistelijoita ja so-
tainvalideja, ovat olleet
kämppäkavereina kuntoutu-
massa t estijärvella sotavam-
maisten kesäkodissa ja ha-
luavat esittaa julkisen kiitok-
sen kodin henkilökunnalle -
heitä on kohdeltu hyvin. Ter-
veisiä vain toimituksenkin
puolesta sinne lrstijärvelle!

o

Avustajamme Kari Immo-
nen Joensuusta kertoo, kuin-
ka muuan siviilipalvelusmies
kotiutui raskaista velvolli-
suuksistaan ja keskittyi sen
jälkeen rock-musiikin kuun-

teluun. Silloin tapahtui hir-
veitä: hänelle tarjottiin työtä!
Rauhanpuolustajan patoutu-
nut katkeruus purkautui he-
ti:

- Mihin olen syyllistynyt,
kun työpalvelulleni ei näy
loppua?! Pitääkö minun ko'
ko ikäni tehdä työtä!

a

KoU tietää, missä panssa-
rijunien veturit n:ot 346 ja
884 riisuttiin panssareista?
Mihin panssarilevyt joutui-
vat? Asiasta ovat kiinnostu-
neet useat museot. Tiedot
välittää Raimo Pölönen, Ve-
turimiesten liitto, Frrikinka-
tn 24 A, 00100 Helsinki.
Kuvassa 2.Panssarijunan ve-

talvisodassa Laatokan
Mantsinsaarella taistelleisiin
aseveljiin. - Tiro aika on var-
maan pysynyt mielessä, silsi
kovat paikat siellä oli silloin
taisteltaessa yksin vihollisen
selustassa.

o

NeuuosteKarjala-lehti
kertoo, että Valamon saarel-
la toimii vakituinen näyttely
aiheenaan "SNTL:n sota-
merilaivaston punimiesten



koulu Valamolla". I-ehden
mukaan se "kertoo ennen
Suurta Isänmaallista sotaa
avatun Venäjän merilaivas-
ton ensimmäisen pursimies-
ten koulun historiasta". -
Milloinkahan tällainen kou-
lu lienee Valamossa ollut -
ehkäpä vähän pienemmän
Isärunaallisen sodan eli talvi-
sodan jiilkeen l94o4.l2

o

D. ,on Weissenberg, ma-
juri, kesän 19,t4 Teikarin
puolustajia, haluaisi kol@el-
maansa ainoan lehden, joka
häneltä puuttuu lehtemme
3Gvuotisesta tiiydellisest2i
sarjastq numeron 2 vuodelta
1958. Kuka voi luopua tuc-
ta lehdeståi? Osoite on 2565
Strömma, puhelin 925-2849.

o

KuU" Koiw palveli jatko-
sodassa konepistmlimiehenä
JR 7:n I Pataljoonan
l.I(omppanian I Joulkuees.
sa ja haavoittui Vumalmella
11.7.1944 kello 10-12 välil-
lä sirpaleista oikeaan olka-
piiähän sekä vasempaan kä-
teen. Koivu, jonka moite on
Kivisenoja, 3 1860 lirrs4 pu-
helin 937-63 794, etsii ta-
pauksen todistajia valtion ta-
paturmavirastoa varten.

o

Soti* aikana ilmestyi Kus-
tannusosakeyhtiö Kiveltä
kolmena painoksena, joista
viimeinen 194/,, W. E.
Trompon ja V. A. M. Kari-
kosken toimittama talvisotaa
kiisittelevä teos nimeltään
Kunnia - Isåinmaa, Suomen
ja Neuvostoliiton sota 1939-
1940. Voisiko joku myydä
kirjan Albin PyyHöse[e,
jonka osoite on Toritie 2,
51200 Kangasniemi?

Tl,to?pi
Oli lielceissd koko lcyla,
jöi latikin palonaan,
kunreessöistui pilu
vain fipppi mukanoon

Oli paklcarcn, palelsi sormet
sen pienen rnatknajut,
mutta yhö ttöhtiin Lörwn
vain trcppia puristavm.

Se reki lcaualcsi kulki
ja paluuta ollut eL
Yieroaseen rnaahm saakl@
se anklapojanvvl

Yaan l<aiptuta kotimoolran
ei saarutt s(nnrnumatm
kun pientd twppia kotsoi
Itän ylesin ollessaqt

Htln muisti kunrwlwt siellä,
l«din ja lhrjalan -
nöki itsercö oudolla tnaalla
vain vieraaru vaeltawt

Toki ralua ja iklcautta
siella pjalle tarjottiin
Eldmä, huolista vapao
niin staa tahdottiin

Yaan mulcanam pi,ed tuoppt
pilu vieraista palasi pois.
Moni ihrrcueli Wtd
- se tuoppiko ollut ois . . .?

Aini Tahvanainen

KASKU KIERTAA
BULGARIAS.
SAKIN
Astelipa toveri poliitti-
seen byrooseen pyytä-
mään matkustuslupaa
ulkomaille peräti
Amerikkaan!

- Mitä ihmettä sinä
siellä tekisit, vanha
mies? hämmästeli Yir-
kailija.

- Kun vanhempi vel-
jeni pääsi muuttamaan
sinne Länteen jo f945
ja on siellä kovasti ri-
kastunut. Hän on nyt
tullut jo vanhaksi ja
sairaaksi ja tarvitsisi
jonkun huolehtimaan
itsestään. Minä sopisin
siihen hommaan erin-
omaisesti.

- Miksi veljesi ei tule
tänne vanhaan koti-
maahansa kuolemaan?
tiukkasi virkailija.

- Nyt ymmärsit vää-
rin, toveri komissaari!
hätäytyi maastamuut-
taja. - Sanoin, että vel-
jeni on vanha ja sairas,
muffa järki hänellä on
vielä tallella.

Ecro Xlvirarta, Helsltrki

KASKU KIERTÄÄ
Kev.Prto 11:n mlehet ko-
koontuvat veuesiltaan Hå-
meenllnnaan 8. 11.1986. Ti'
laisuudessa Jaetaan tem-
menlehvåt, loten sotllaspassi
mukaan. llmolttautumlset
27. 10. 6 mennesså puhell-
mllla (zuunra 917, 23897
(Peltomåkl), 230 28 (Olllkka),
258 66 (Saarto) tal osoltte€lla
Talsto Saarto, Jaakonkatu 8,
'13100 Hämeenllnna. Tllal-
suus alkaa Ahvenlston san-
karlhaudalla 8. 'l 1. 86 kello
17.00.


