


,,PUUKKO,

PERKKELE!''
Saksan Watfen-SS:n
Wi king- divisioonan ko-
mentaja kenraali §rei-
nq oli pätevä upseeri,
joka kieltäytyi eroa-
masta kirkosta, käytti
Heil Hitlq -tervehdyk-
sestä vain sen ensim-
mäistä osaa, suhtautui
alaisiinsa toverillisestija piti heistä hyvää
huolta. Vuonna 1945
hänet erotettiin virasta,
koska hän uskalsi vas-
tustaa Hitlerin käskyä.

Syksyllä 1942 Stei-
ner lenteli Kaukasuk-
sen alueella vihollisen
puolella hitaalla Fiese-
lq Storch -koneellaan,
sai siipeensä, kääntyi
ja roiahti lopulta juuri
ja juuri oman etulinjan
oikealle puolelle. Suo-
malaiset, joiden tuki-
kohdan alueelle ken-
raali oli osunuf juoksi-
vat avuksi unohtaen
kiireessä aseensakin.

Kenraali ia koneen
ohjaaja kiskottiin ulos
lentokoneen jätteistä.
Steiner pudisteli hetken
itseään, vilkaisi sitten
pelastajiinsa ja tokaisi
saksaksi:

- Mutta missäs ovat
aseet?!

Suomalaiset tavoit-
telivat paremman puut-
teessa vyöllä riippuvia
puukkojaan.

Steiner riemastui,
hymyili ja taputteli
poikia olalle:

- Ach Finrcn - and
Pwld(o, furldeld

vAt
VALLATUSSA
MAASSA!
Jetkosodan alkaessa
kesällä l94l majaili
ktsamossa Topi Hei-
nosen omakotitalossa
pieni ryhmä Päämajan
kaukopartiomiehiä
päiillikkönään pitkä ja
väkivahva luutnantti
Reilo Villtälullio, iolra-
piti toimistoaan erääs-
sä toisessa rakennuk-
se§sa.

Saksataiset saapui-
vat alueelle ja maioit-
tuivat telttoihin. Jonkin
ajan kuluttua he alkoi-
vat katsella kaipaavasti
vähiä rakennuksiq jot-
ka lähes kaikki olivat
suomalaisten hallussa.

Eräänä päivänä
työntyi koko Heinosen
talon partioporukka
tulenpalavan vihaisena
Vähäkallion toimis-
toon.

- Mikäs nyt on? ih-
metteli tämä.

- On helevetti irti!
Kämpille tuli sakeman-
nin majuri miestensä
kanssa ja aioi meidät
ulos! Heittivät vielä
kamppeet pihalle!

- Mikä helvetin ma-
juri? Vähäkallion ilme
oli kireä.

- Se paksu huolto-
majuri siitä kankaal-
ts...

Panepas pistooli
vyöhösi! sanoi Vähä-
kallio minulle. - Men-
näiin katsomaan.

Mentiin. Toiset seu-
rasivat perässä.

Heinosen talossa is-
tui paksu ja pyöreä
huoltomajuri lrcskellä
huonetta suuren kirioi-
tuspöydän ääressä
misähän lienee senkin
besorkannut!

Kenenkäs luvalla
te täilIä isfrnnöitte?
kysyr Vähäkallio, ioka
Saksassa opiskelleena
puhui kieltä suiuvasti.

- Vai luvalla! sanoi
majurintappi nostaen
muka uljaasti niskaan-
sa. - Luuletteko täällä
lupia tarvittavan
vallatussa maas-
sa!

Vähäkallion kasvot
muuttuivat hetkessä
tummanpunaisiksi.
Hän §önsi nenänsä
kymmenen sentin pää-
hän majurin ntamasta
ja karjaisi niin, että
karsta katosta tippui:

- HINAUS!
Meiuri oli niin häm-

mfutynyt, ettei saanut
sanaa suustaan - sil-
mät vain pyörivät pääs-
sä.

Vähäkallio tarttui
häntå olkapäästä ja
karjaisi uudestaan:

- HINAUS'!, Augen-
blicHich!

Majuri ei näyttånyt
kykenevän liikahta-
maankaan. Viihiikallio
otti hiintii kiinni kau-
luksesta yli sen ison

kirioituspöydän ja nos-
ti miehen korkealle il-
rnaan - tynnyrimäinen
miehenpätkä ei näyttå-
nyt painavan mitään.

Juoksin avaamaan
oven - ettei aseveli len-
täisi sen läpi. Perässä
tulleet sissit avasivat
myös ulko-oven ja her-
rakansan maiuri lensi
korkeassa kaaressa pi-
hamaalle keskelle omia
miehiään, jotka olivat
tuomassa lisåä tavaraa
taloon.

Ulkona oli aivan hil-
jaista.

Vai vallatussa
maassa! sihahti Vähä-
kallio hampaittensa vä-
listä.

Sitten håin otti minua
hihasta ja sanoi:

Nyt mennään
Dietlin puheille!

Hinitti, mutta mu-
kana kuliin. Dietlin esi-
kunta oli Parkkinan
uudella kansakoululla.
Vähäkallio käveli suo-
raan kiriurien ohi adiu-
tantin huoneeseen, jos-
ta hän palasi parin-
kymmenen minuutin
kuluttua hiukan konja-
kille tuoksuen.

- Suuttui se kenraa-
likin, kun keroin hä-
nelle asian, mainitsi
luutnantti vähän myti-
hemmin. - Vai yalla-
tussa maassa...

Sakut kiersivät sen
jäIkeen Heinosen talon
kaukaa. Maiuri hävisi
kuvasta lopullisesti
liekö palautettu koti-
maahan vai lähetetty
Litsaioelle rintamalle
laihtumaan. . .
Mauno Raekallio,

Olofström, Ruotsi
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N:o 12
TÄSSÄ NUMEROSSA

4OO ALKU OLI VAIKEA
tolvauÄnvellÄ

403 ISO-VILLE KEKS]
PIRUNKELKAT

406 HELPPO PARTIO
408 PARTISAANIT

NAPAPIIRILLÄ
410 ÄSSÄN LAKKO
412 WKKIMIESTEN

TUHOOJAPARTIO
416 ASEVELJIÄ VASTASSA
418 NoUTAJA ISTU! SITVELLÄ
420 VAHINGOSSA

LENINGRADIIN
424 SUOMALAINEN

AMBULANSS! NORJASSA
429 LEHTIMIEHET

LAPIN KAAMOKSESSA
433 VAIKEIN KOMENNUS
434 PAKOKAUHU
436 VIIS! VELJESTÄ

LÄHTI - YKSI PALASI
440 KIVINIEMEN LOTTA
442 KUNNIA MYKILLE

ASEVELJILLE

,,JAAHNAISET

ASEILLE"
Historiantutkijat totesi-
vat viimekesäisessä ti-
laisuudessaan, että tut-
kimustyön kannalta on
erinomaisen tärkeää ot-
taa huomioon myös
alempien tasojen suorit-
tajien elämykset ja ko-
kemukset, koska vain
niiden avulla voidaan
saada tuntuma niihin
tunnelmiin ja siihen il-
mapiiriin, jossa histo-
Åaa aikanaan tehtiin.
Monet ratkaisut japää-
tökset ovat ymmärret-
tävissä ja perusteltavis-
sa vain oman aikakau-
tensa henkistä taustaa
vasten ja sen kokemus-
piirin valossa.

Jo ennen tiedemiehiä
ymmärsi tämän seikan
kenraaliluutnantti ltn-
nart Oesch, kun hän
vuonna 1957 lehtemme
ensimmäisessä nume-
rossa kirjoitti:

"Kuvaamatta ja ker-
tomatta on vielö satoja
ja tuhansia rohkeiden,
epditsekköiden, uhri-
valmiiden, reuvokkai-
den ja pelottomien
miesten ja naisten teko-
ja, jotka ovat ratkaise-
valla tovalla vaikutta-
ruet taistelun kulkuun

Jokainen suomalai-
nen on sotaa vastaan
I{oska sota ja rauha ei-
vöt kuitenkaan ole mei-
d ön mötir ät t iivi s s iimme,
on Suomen miehille ja
nai si I I e puhut t av a oman
maan puolustamisen
v iil t t ömöt t ömyy de s t ä.
Vapaustaistelut, va-
pautta uhkaavan vaa-
ran torjuminen ja halu
miiöriitö omista kohta-
loistaan muodostwat
pienten kansojen histo-
rian uljaimmat ja kau-
rrcimmat luvut."

Olemme nyt kerto-

neet kansamme vapaus-
taisteluista kolmisen-
§mmentä vuotta. Toi-
mitus on valmistanut
350 lehden numeroa,
joissa on julkaistu noin
3500 artikkelia, yhteen-
sä §mmenisentuhatta
lehden sivua. Moni asia
on tullut kirjatuksi tule-
via tutkijorta ja histo-
rian harrastajia varten.

Lehden työhön ovat
Sotamuistoyhdistys ry: n
puheenjohtajina ja leh-
den toimittajina merkit-
tävästi vaikuttaneet
muun muassa kenraali-
luutnantti Lenrart
Oesch, eversti Valo
Nihtilö, kenraaliluut-
nantti Aarne B lick, ken-
raaliluutna ntti Arvi Ku -
renmaa, eversti Eero
Kuussaari ja eversti-
luutnantti Reino lfuler-
vo. Viimeiset 13 vuotta
on yhdistystä johtanut
alusta asti mukana ollut
eversti Lauri Harvila.
Pari vuotta lyhyemmän
ajan on lehteä tehnyt
eversti Eero Erösaari.

On ollut ilo työsken-
nellä yhdessä aktiivisen
ja reilun lukijakunnan
kanssa. Sanoma Oy on
hoitanut osuutensa
moitteettomasti. Kii-
tämme kaikkia yhteis-
työstä ja toivotamme
avustajillemme ja luki-
joillemme sekä kaikille
lehden tekemiseen osal-
listuneille onnea ja me-
nestystä.

Vahdinvaihto. Kenraali Oeschin ia eversti Nihtilän iälkeen otti puheeniohtaian
tehtävåt vastaan 24.10.1973 eversti Lauri Harvila
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REINO PAAVOLAINEN

Edellisessä numerossamme
Paavolainen kertoo tulostaan
Tolvaiärvelle eversti Paiarin
mukana.
Tässä hän kertoo ensimmäisestä
taistelusta ia pahoista
alkuvaikeuksista.
Tolvaiärvellä saavutettiin
myöhemmin talvisodan
ensimmäinen suurmenestys, mutta
se vaati ioukkoien viimeisetkin
voimavarat ia hinta oli kova.
JOUKKUEEMME oli saapu-
nut Pajarin suojueena Tolvajär-
ven harjulle joulukuun 7.paivän
iltana 1939. Yksikkömme 1./l/
JR 16:n pääosa saapui paikalle
yöllä.
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Seuraavana päivänä komp-
pania otti rintamavastuun Tol-
vajärven hariulla. Mhollinen oli
vastassa runolaulajapatsaan
niemekkeessä.

Edessä viivyttäneet joukot

Tolvaiärven taistelu 12.12.1939. Vasemmalla siivellä pohioisessa hyökänneet
l/JR 16 ia Er.P 9 törmäsivät samaan aikaan hyökkäyksensä aloittaneen venä-
läisen JR 718:n pataliooniin ia ioutuivat haialle
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/ "Olln yk6in
\ eråmaaasa"

olivat aamuyön tunteina vetäy-
tyneet taakse. Päivä oli rauhalli-
nen, vain jonkin verran tykistö-
tulta. Suureksi riemuksemme
kranaatit puhkoivat pääasialli-
sesti järvien jiiitä, vain jokunen
ammus osui harjuun.

ENSTMMANEN
TAISTELU
Iltapävällä vihollinen aloitti
hyökkäyksensä Kotisaareen. Se

eteni jotakuinkin sulkeismuo-
dossa, kahdeksan miehen rivis-
tönä avoimen jäåin yli.

Torjuimme sen hyökkäystä
koko komppanian tulivoimalla.
lrikkiin yhtyi neljä meille alis-
tettua konekivääriä j a kevyt kra-
naatinheitinjoukkue.

Paahdoimme hyökkäävää ri-
vistöä kiivaasti 400-500 metrin
etäisyydeltä. Lopulta pimeys
auttoi vihollista ja se sai Koti-
saaren haltuunsa. Tähän taisi
vaikuttaa sekin, että kranaatin-
heitinjoukkue lähti muutaman
tuli-iskun jälkeen pois - liene-
vätkö kranaatit loppuneet vai
tarvittiinko heittimiä toiseen
tehtävään.

Saaresta ja salmen vastaran-
nalta kohdistui asemiimme kii-
vas tuli. Asemissamme ei meillä
kuitenkaan ollut minkäänlaista
hätää.

Sitäkin yllättävämpi oli patal-
joonan komentajan käsky, että
yksikön on vetäydyttävä ase-
mistaan muiden komppanioi-
den tasalle. Käsky oli selvä ja
liiksimme kaikessa rauhassa
siirtymään taaksepäin harjulla
kulkevaa maantietä pitkin.

Tullessamme muiden tasalle
oli pataljoonamme komentaja
kapteeni Herranen parhaillaan
järjestämässä miehiä vasta-
hyökkäykseen. Vihollinen oli
kuulemma kiertänyt vasemmal-
la olevan järven, tunkeutunut
selustaamme ja uhkasi katkaista
yhteytemme taaksepäin.

Kaikki näytti olevan sekaisin.
Pioneerit miinoittelivat puita ja
ohjasivat meidät kentän ohi va-
roitellen koskemasta lankoihin.
Upseerit yrittivät pimeässä saa-
da tottumattomia miehiään jon-
kinlaiseen j ärj estykseen.

Evorstlluutnanttl Olva Usko
Herranen, l/JR 16:n komentaia

Jääkärimaluri Jaakko Albert
Malkamäki, Er.P 9:n komentaia

"NYT HYÖKÄTÄÄN!''
Åkkiä kuului jostakin kova huu-
to:

- Nyt hyökätään!
Ja siitä se lähti, hyökkäys pi-

meään metsään, jossa vihollinen
oli vastassa. Aluksi kova huuta-
minen ja hillitön ammunnan
räiske. Mitään ei näy, mutta
eteenpäin mennään.

Ä*ia vinoUinen avaa tulen
aivan lähietäisyydeltä. Molem-
min puolin ammutaan jahuude-
taan hurjasti. Aseiden suuliekit
valaisevat koko alueen, häikäi-
sevät silmät, mitään muuta ei
näy. Meteli on huumaava, on
mahdoton kuulla komentoja.
Ensimmäisen kerran koin tuon
sodassa niin tavallisen tunteen,
joka usein valtaa mielen kiivaas-
sa taistelussa: olen aivan yksin.

Hyökkäys ei etene. Vähitel-
len aletaan vetäytyä. Tuli heik-
kenee ja lopulta lakkaa. Viholli
nenkaan ei osoita haluja seura-
ta, kosketus katkeaa.

Kuljen taaksepäin. Tunnen
pahoinvointia muistaessani juu-
ri äsken päin kasvojani saamaa-
ni konepistoolin sarjaa,josta pe-
lastauduin vain nopeasti ku-
martumalla. Luodit iskivät vain
lumipukuuni.

Tapaan joitakin pataljoonan
upseeraitaja seuraan heitä. Tu-
lemme metsänvartijan torpalle.
Sisällä Herranen tutkii karttaa
taskulampun valossa.

Vetäännymme metsiä
myöten Kokkarin kylään, kuu-
len jonkun sanovan.

Niin esikunta ja sen mukana
kulkevat lähtivät. Oli pimeä en-
kä nähnyt edes suuntaa - kom-
passia ei minulla ollut kartasta
puhumattakaan. Yritin kiiruh-
taa muiden perään, mutta en
enää tavannut heitä. Huusin,
mutta en saanut vastausta.

Olin yksin pimeässä korves-
sa.

Palasin takaisin torpalle. Iloni
oli suuri, kun vastaan tuli mei-
käläinen soturi, jonka tunsin
taistelulähetikseni, sotamies
Lahtiseksi.

Nyt meitä oli sentään kaksi.
Tuntui jo hiukan turvallisem-
malta.

SYNKEÄ TTLANNE
Mietimme mitä tehdä. Päätim-
me lähteä yrittämään muiden
perään. Yritimme huudella ja
etsiä jälkiä, mutta se oli toivo-
tonta siikkipimeässä. Ympäril-
lämme oli vain koskematon aar-
niometsä, missä ensilumi oli su-
lamassa sohjoksi. Tuuli humisi
jättiläispuissa.

Läksimme johonkin suun-
taan ja yritimme kulkea suo-
raan. Aikamme kompuroitu-
amme tulimme suon tai hak-
kuuaukean reunaan, missä oli
kasoissa valmiita propseja. Vä-
syneinä istuimme propsien
päälle ja yritimme saada lisävoi-
mia pureskelemalla taskun poh-
jalta löytynyttä armeijan kovaa
vanikkaa. Minulla sattui ole-
maan vielä suklaanpala, jonka
senkin tasasimme.

Takaamme kuului kova tais-
telun melu. Sielläpäin täyryi siis
olla omiakin joukkoja.

Sinnepäin on yritettävä.
Istuessa oli tullut vilu ja tun-

nelma oli mahdollisimman an-
kea.

Jatkoimme matkaa. Lopulta
tulimme korkeamman maaston

Hevosten osa on korpivaelluksella surkea
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TOLVA-
JÄRVEN
TAISTELU

reunaan ja suunnistimme sinne-
päin.

Åkkiä avattiin meitä vastaan
kiväärituli edessä olevalta mäel-
tä. Sinnepäin ei siis ollut asiaa.
Käännyimme takaisin synkkään
korpeen.

EPÄTODELLINEN
KORPIVAELLUS
Siitä alkoi surkea korpivaellus.
Suunnasta ei ollut tietoa, kul-
jimme vain eteenpäin toivoen
lopuksi osuvamme johonkin.
Väsyimme lopuksi niin, että
aloimme nähdä harhanäkyjä.

Åkkiä näimme nuotiotulien
vilkkuvan edessämme.

Omia vaiko vihollisia?
Lähestyimme varovasti leiri-

aluetta.
Samassa nuotiot hävisivät ja

edessä oli vain synkkä korpi.
Jatkoimme matkaa ja tulim-

me taloaukean reunaan. Raken-
nuksen ikkunoista loisti valo.
Lähestyimme reippaasti asu-
musta - siellä täytyi ainakin olla
omia.

Atna tait<ti hävisi. Ei ollut
taloa eikä aukeaa - oli vain
synkkä korpi.

Taistelun ääniäkään ei enää
kuulunut. Meillä ei ollut mitään
kiinnekohtaa suunnan säilyttä-
miseksi. Laahustimme kuiten-
kin eteenpäin. Nukutti hirveäs-
ti. Olisi tehnyt mieli rakentaa
jonkinlainen havumaja ja men-
nä nukkumaan. Järki kuitenkin
sanoi, että siitä olisi todennäköi-
sesti tullut viimeinen uni.

Istuimme hetken kaatuneen
puun rungolla ja läksimme taas
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Paiari tervehtii sotur€ltaan kenttäsairaalassa

liikkeelle. Oli jaksettava vielä
vähän! Kahlasimme taas eteen-
päin.

Åkkiä tuli eteemme tie. Se ei
hävinnyt mihinkään, vaan tun-
tui kovana jalkojen alla. Nyt oli
jo toivoa!

Läksimme tallustamaan tietä
pitkin.

EPÄLUULOISET
SUOMALAISET
- Seis! Kädet ylösl

Edestä kuului tiukka komen-
to kuljettuamme tietä vain muu-
tamia satoja metrejä.

- Olemme JR 16:n miehiä ja
eksyksissä . . .

Meitä ei uskottu.

- Tulkaa tänne hitaasti ja kä-
det ylhäällä! kuului komento.

Teimme niin. Tien molem-
milta puolilta suuntautuivat ki-
väärit tiukasti meitä kohti.

Oli vielä hämärää, aamu alkoi
vasta sarastaa. Havaintojen teko
oli hankalaa.

Alikersantti ja sotamies otti-
vat aseemme. Saimme laskea
kädet alas, mutta vartiointi ei
hellittänyt: saattajien aseet oli-
vat koko ajan ampumavalmiina.

Näin tulimme ensin joukku-
eenjohtajan, sitten komppani-
anpäällikön ja lopuksi pataljoo-
nan komentajan tutkittaviksi.
Viimemainittu, majuri Malka-
möki, tenttasi meitä pitkään.
Lopulta saimme mennä nukku-
maan ison leivinuunin päälle.

Nukahdimme heti. Aikojen
kuluttua meidät herätettiin ja
saimme ruokaa kenttäkeittiöllä

- kuuma lihasoppa ja vaneeri

maistui!
Sitten majuri vielä tenttasi

meitä. Lopuksi hän antoi patal-
joonalleen käskyn irtautua ja
siir§ä erämaiden poikki sinne
samaan Kokkariin, minne oma-
kin pataljoonamme ilmeisesti
oli kokoontumassa.

- Te seuraatte sitten tiukasti
minua! käski Malkamäki lopuk-
si.

PATAL'OONA VAELTAA
Sitten alkoi tapahtua: tiellä ole-
vat moottoriajoneuvot poltet-
tiin ja kaikki tavara, jota ei voi-
nut kuljettaa hevosilla, hävitet-
tiin. Hevoskolonna lähti liik-
keelle. Suuntauraa avasi jouk-
kue.

Marssi oli surkeaa. Suot eivät
kantaneet hevosta, lammet ja
järvet olivat vain ohuessajäässä.
Soiden yli johtivat jäiset ja la-
honneet pitkospuut. Vähän vä-
liä löysi itsensä vetisestä suosta.
Yritimme kävellä pitkospuiden
sivussakin, mutta suo upotti
polvia myöten ja monokengät
olivat täynnä jäistä hyhmää. Soi-
ta ja pitkospuita oli matkalla
useita kilometrejä.

Hevosten osuus oli vieläkin
surkeampi. Mahaansa myöten
suohon uponneet eläimet saa-
tiin ylös, mutta lammen heikon
jään läpi vajonnut eläin oli am-
muttava ennen kuin ammus-
kuorma veti sen jäiin alle. Kas-
tuneita hevosia oli hierottava
heinätukolla, jotta veri lähti taas
kiertämään.

Sitten tuli tieto ruokailusta.
Paikalla oli kaunis karjalaistalo,

SA-kuva

joka oli täydessä kunnossa, mut-
ta autio. Pirtistä huokui pyhäi-
nen rauha.

Ruokailu antoi voimia. Illalla
kello 19:n maissa tulimme Kok-
kariin.

PAJARI ON KOVANA
Kylän keskellä oli kansakoulu ja
siellä kenttäsairaala. Eversti Pa-
jarisattui olemaan siellä lepää-
mässä kuuluisan hyökkäysret-
kensäjälkeen - hän tarvitsi hoi-
toa sydänvikaansa.

Malkamäki meni ilmoittau-
tumaan. Herrat keskustelivat
suurilla kirjaimilla tilanteesta.
Pajari antoi tiukkoja käskyjä ja
järjesteli asioita.

Nukuimme kenttäsairaalan
lattialla. Heräsin vasta, kun
komppaniamme vääpeli aliker-
santti Urrila herätteli meitä ih-
metellen, että olimme vielä elos-
sa - meidät oli kuulemma il-
moitettu kaatuneiksi.

Siitä lähtien alkoivat sotatoi-
met sujua. JR 16 taisteli kunni-
akkaasti koko Tolvajär-
ven-Agläj ärven-Aittoj oen
hyökkäysoperaation ajan, puo-
lusti saavutettua tavoitetta ja ve-
täytyi vasta rauhan tultua
t3. 3. 1940 käsketylle uudelle
rajalle.

Alku oli vaikea, mutta Tolva-
järven suunnalta Laatokan koil-
lispuolella taistelevien joukko-
jen selkään suuntautunut uhka
torjuttiin raskain uhrein. Kaikil-
la rintamilla epätoivoisesti puo-
lustautuvia suomalaisia rohkaisi
joulun alla tieto Tolvajärven tor-
juntavoitosta. tr



lso-Uille keksi
pirunkelkor
Thlvisodassa tapeltiin useimmiten
varsin niukoin asein ia tarvikkein.

Kokenut rannikkosoturi kehitteli
aivan omaperäisen aseen: rakettien
voimalla kiitävän iäätorpedon.
Sen käyttö oli värikästä puuhaa.

neenä hän tunsi Suomenlahden
kuin omat taskunsa - tiesi
suunnat, suuntimat ja etäisyy-
det, muisti saarten profiilit, tun-
nisti luodot ja matalikot säällä
kuin säällä. Talvisodan aikaan
hänellä oli jo ikää 43 vuotta,

mutta voimaa ja kokoa riitti vie-
lä vaikka 15-20 vuotta nuo-
remmille alaisillekin jakaa.

Muiden toimiensa ohessa isä-
ni oli talvella 1940 jo yli kuu-
kauden ajan suunnitellut, kehi-
tellyt ja kokeillut aivan omape-
räisiä aseitaan: rakettikelkkoja.

Jalaksina olivat aluksi sukset,
mutta ne eivät kestäneet rasitus-
ta. Räjähteenä oli aluksi kuuden
tuuman tykinammus, mutta sii-
täkin hän luopui. Lopulta kel-
kan räjähteenä oli verkkomiina
ja liikevoimana kaksi pönttöä,
rakettia.
. Tarkoituksena oli kelkkojen

avulla tuhota Somerin pohjois-

VILLE POHJOLA

Kekseliäisyys oli valttia.

ISÅNI, sotilasmestari Vilho
Pohjola, erotukseksi pojastaan
usein Isoksi Villeksi nimetty, oli
kotoisin Mrolahden Pitkäpaa-
desta. Syntyjään ulkosaarelaise-
na ja lähes koko elämänsä ran-
nikkolaivan kipparina viettä-
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Tällainen oli lso-Ville Pohiolan sissiretki Suomenlahdella 9./10, 3.1940

puolella talvehtiva iso kuljetus-
alus Kasakstan, jossa arveltiin
toimivan Suomenlahden yli
hyökkäävien joukkojen esikun-
nan.

MUKANA OLLUT
MUISTELEE
Talvisodan korpraali Reino
Husgafvel, nykyisin H uurremö-
ki oli mukana tuolla retkellä.
Hän muistaa asiat ndin.

"Talvisodan viimeisen viikon
aikana oli Suomenlahden ranto-
jen puolustukseen kerätty
"kaikki mi jaksoi kalpaa käyt-
tää". Silti tilanne näytti epätoi-

lso-Ville Pohiola oli lähes koko ikänsä toiminut rannikkolaivan päållikkönä
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voiselta vihollisen tunkiessa
suurin joukoin laajalla rintamal-
la jäätyneen ulapan yli.

Saavuimme Haapasaaren
koululle maaliskuun 8. päivän
illalla. Meitä oli kuusi nuortava-
paaehtoista. Kuulimme, että vi-
hollinen oli neljä päivää aikai-
semmin yrittäny hyökätä saa-
reen rykmentin voimin, mutta
lyöty takaisin. Se oli kuitenkin
uusinut yrityksensä maaliskuun
6. päivänä, mutta tullut jälleen
torjutuksi.

Heräsimme kuuden tienoissa
aamulla konekiväärin papatuk-
seen. Mhollisen partio oli yllät-
tänyt Askerin saaren vartiopai-
kan ja vienyt vartiomiehen men-
nessään. Myöhemmin hänet
löydettiin jäältä läheltä Suur-
saarta kädet piikkilangalla yh-
teen sidottuina ja pistimen is-
kuin surmattuna.

Aamusaikan jälkeen ilmoit-
tauduimme käskyn mukaan so-
tilasmestari Iso-Mlle Pohjolalle,
jonka tunsin jo varusmiesajalta-
ni. Hän oli salaperäinen eikä
vastannut kysymyksiini tehtä-
västä - totesipahan vain:

- I-råhdetäänpäs tuonne ka-
rin kupeelle, eiköhän se siellä
selviä. . .

"MITÄS PTRUN
KELKKOJA
NÄMÄ OVAT?"
Ja siellä olikin laitetta ja tavaraa
kaikenlaista. Kun niitä ryhdy-
tiin sovittelemaan yhteen Poh-
jolan ohjeiden mukaan syntyi
kuusi vankkaa kelkkaa.

- Mitäs pirun kelkkoja nämä
ovat? mietiskeli joku.

- Taitavat olla Mllen pirun-
kelkkoja, totesi toinen.

Näin saivat jäätorpedot ni-
mensä.

Oli kylmä, kun ruuvailimme
henkseliraudoilla miinoja ja ra-
ketteja kiinni kelkkoihin. Ku-
hunkin tuli kaksi parinkymme-
nen kilon miinaa ja kaksi raket-
tia. Miinoissa oli varmuuden
vuoksi kaksoissytyttimet.
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"Matalaksil Edessä SA-kuva
vihollisen partio"

Oli kirpeä pakkanen. Päivä
kului iltaan työn touhussa. Mlle
hiippaili ympäriinsä oikeissa
vanhan ajan räsytallukkaissa,
sellaisissa tikatuissa.

- Nämä on lämpimätjahyvät
hiipiä, hän vakuutti.

- Mihinkäs tässä on tarkoitus
hiipiä? kysäsin.

- Someriin, sanoi Mlle. -
Siellä upotetaan kuljetuslaiva.

Se veti miehet hiljaisiksi.
Lopuksi kaikki välineet tar-

kastettiin huolellisesti. Sitten
Pohjola antoi tarkoin harkitun
ja yksityiskohtaisen käskyn. Ti-
latut hevoset saapuivat ajoissa,
kaikki tarkoin valkoisiksi naa-
mioituina. Myös reet oli maalat-
tu lumivalkeiksi ja kaikilla mie-
hillä oli uudet lumipuvut. Kel-
kat köytettiin rekien perään.

Mukaan liiuyi kaksi konepis-
toolein aseistettua merivartijaa,
jotka saivat sivustavarmistus-
tehtävän.

Sitten lähdettiin liikkeelle ja
otettiin kurssi kohti Someria.
Edessä oli 25 kilometrin jää-
matka kireässä pakkasessa.

Jalakset kirskuivat pakkases-
sa kuuden hevosen vetäessä re-
kiäja niiden perään kiinnitettyjä
kelkkoja. Jokaisen kelkan pe-

rässä hiihteli kolme miestä. Ville
hiihti itse edessä huolehtien
suunnistuksesta.

Edettiin äänettä. Vähissä oli-
vat Viialan Harrin vitsit eikä
M aruilan O skunkaan hihitystä
kuulunut. Tupakointikin oli an-
karasti kielletty.

Kymmenen kilometrin etäi-
syyksin pidettiin lyhyet tauot.

Viimeisellä tauolla, 4-5 kilo-
metriä Somerista, kelkat irrotet-
tiin. Hevosmiehet saivat käskyn
jäädä odottamaan varsinaista
partiota, joka lähti hiihtäen kis-
komaan kelkkoja kohti Some-
ria.

Tässä vaiheessa hävisivät me-
rivartijat pimeyteen.

VIHOLLTNEN EDESSÄ!
Hiihdeniin. Ätha eoniota viit-
tasi koko porukan matalaksi.

- Vihollisen varmistuspartio.
Tieto kuiskattiin mieheltä

miehelle.
Sitten jatkettiin taas matkaa.
Mlle tarkasteli rivistöään, tuli

viimeisen kelkan luo ja kysyi:

- Missäs merivartijat?
Totesin kavereiden häipy-

neen.

- No voi perhana! pääsi Vil-
leltä. - Mitenkäs ne nyt sillälail-
la...

Harmittelu ei auttanut. Mat-
kaa oli jatkettava ilman sivusta-
varmistusta.

Jonkin matkaa hiihdettyäm-
me törmäsimme ahtojäävyö-
hykkeeseen, aikamoisiin röyk-
kiöihin.

Tilanne oli nyt kokonaan
muuttunut. Jää ei ollutkaan sile-
ää, mikä olisi ollut tarpeen jää-
torpedojen kululle - niiden
osumismahdollisuudet olivat
nyt ainakin ratkaisevasti hei-
kentyneet.

Nyt niille piti vain yrittää etsiä
mahdollisimman tasainen reitti.

Partio siirtyi avoriviin kelk-
kojen tasalle. Pohjola tarkasti
kelkkojen ja rakettien suunta-
uksen. Ylimääräiset miehet lä-
hetettiin hiukan taemmas, ko-
koontumispaikkaan.

Edessä pimeässä häämötti jo-
kin suuri ja mustanharmaa
möhkäle.

Siinä se oli, vanjojen esikun-
talaiva.

Kelkat oli suunnattu tarkasti
sen kylkeen.

Sitten vain yhtäaikaa kunkin
raketin sytyttimeen raapaisu tu-
litikkulaatikon syrjällä - ja kar-
kuun!

OSUIVATKOHAN?
Hiihdimme parasta vauhtiam-
me ahtautuneiden jäiden seassa.

Hetken kuluttua raketit alkoivat
syöstä tulta ja kelkat lähtivät
liikkeelle. Ne kimpoilivat kui-
tenkin sinne tänne osuessaan



valonheitin muuttaa yön päiväksi ia paliastaa armottomasti iäälakeudella
liikkuvat partiot

Ahtoiäitä Suomenlahdella

välillä jäälohkareisiin - joku
pompahti välillä ilmaankin.

Ei näyttänyt hyvältä!
Sitten alkoi jysähdellä. Nel-

jänkymmenen kilon lataukset
räjähtelivät - joskus ilmassa,
joskus jäällä..

Joku osui varmaan aluksen
kylkeenkin tai peräti kannelle,
koska Tiltu kertoi pari päivää
myöhemmin Moskovan radios-
sa suomalaisten valkobandiitti-
en paiskelleen käsikranaatteja
talvehtivan rahtilaivan kannel-
le. Tosiaan - neljänkymmenen
kilon käsikranaatteja!

Åkkia synyi jossakin kaksi
valonheitintä. Niiden keilat al-
koivat etsiä "bandiitteja" - ja
saivatkin meidät kiipeliin. Heti

sen jälkeen alkoivat konetykit
jyskyttää ja kranaatit räjähteli-
vät yläpuolellamme.

Sitten valonheittimet jostakin
syystä sammuivat minuutiksi tai
pariksi. Käytimme tilaisuutta
hyväksemme, haj aannuimme ja
lisäsimme vauhtia. Valaisun jäl-
leen alkaessa osasimme jo suo-
jautua.

Akkia tso-Ville Pohjola alkoi
ampua valoraketteja!

- Mitä ihmettä sinä nyt mei-
naat?! kysyin.

Villellä oli paha sisunsa tallel-
la:

- Täytyy vähän härnätä rys-
siä.. . jotta saavat kunnon he-
rätyksen . . .

Paluumatka sujui kommel-

luksitta, hyvää vauhtia - sinne
saakka, mihin hevoset oli jätet-
ty. Sitten koimme jälleen yllä-
tyksen: hevoset olivat häipy-
neet. Niitä ei ollut missään,
vaikka huudeltiin ja paukutel-
tiin joku valorakettikin.

Rakettien jyske, valonheitti-
mien keilat ja konetykkien
pauke olivat olleet hevosmiehil-
le liikaa.

- Taisi mennä pupu pöksyi-
hin, totesi joku kaikkien puoles-
ta.

TUSKIEN TAIVAL
Mikäpäs siinä - sitten vain hiih-
täen kohti Haapasaarta.

Suunnilleen puolessa välissä
sää äkkiä lauhtui ja alkoi sataa
suuria ja märkiä lumihiutaleita
- kuin ialkarättejä. Lumi paak-
kuuntui suksien pohjiin, jotka
jäätyivät. Hiihdosta ei tahtonut
tulla mitään.

A]koi todellinen tuskien tai-
val. Välillä kannettiin suksia ja
marssia paarustettiin lumessa.
Joku yritti raapia suksiaan puu-
kolla, mutta se auttoi vain het-
ken. Pimeässä jono venyi veny-
mistään.

Aamun alkaessa sarastaa il-
mestyivät lentokoneet. Olimme
silloin lähellä Kilpisaarta, jonon
kärki jo saaressa. Hiihdimme si-
vuun ja suojauduimme par-
haamme mukaan.

Joku itsehillintänsä menettä-
nyt kaverijätti suksensa, syöksyi
karin kupeeseen. kaivautui jää-
roukkioon ja hoki hysteerisesti:

- Ampuu ne! Tappaa ne!
Tappaa ne kaikki!

Kaksi hävittäjää veteli pitkin
jään pintaa ja piiskasi koneki-
vääreillään saareen ehtineitä
kärkipään miehiä. Ei tullut tap-
pioita.

Hävittäjät palasivat vielä use-
aan otteeseen, mutta onnis-
tuimme suojautumaan eikä tap-
pioita tullut.

Lepäilimme ja pelkäsimme
päivän Kilpisaaressa, jossa tapa-
simme hyväkuntoiset merivarti-
jat. Siellä olivat myös urhoolli-
set hevosmiehet kersantteineen.
Mlle Pohjola hoiteli jalkojaan,
jotka olivat pahan kerran hier-
tyneet rikki "hiipimätossuissa".
Sitten hän irrotteli korvansa ta-
kaa sinne eristysnauhalla kiinni-
tetyn kahdeksan numeron nal-
lin, jossa oli valmiina lyhyt pätkä
tulilankaa ja tulitikun raapaisu-
massa-

- Siltä varalta, että olisi sattu-
nut jäämään vangiksi, totesi Vil-
le.

Päivän aikana sää kirkastui.
Illan suussa lähdimme hiihtele-
mään Haapasaareen.

Ehdimme edetä vain muuta-
mia satoja metrejä, kun paikalle
osui kaksi suurta lentovenettä,
jotka pudottivat niskaamme
pommilastinsa. Tuntui kuin olisi
jää pudonnut alta, lohkare iski
selkääni. Joku huusi haavoittu-
neensa. Samassa alkoivat kone-
kiväärit laulaa. Oli ihme, ettei
keneenkään osunut.

Mukanamme olleen hevos-
porukan kävi heikommin: mie-
het heittäytyivät jäälle ja pillas-
tuneet hevoset laukkoivat yksin
tiehensä kohti manteretta.

Saavuimme Haapasaareen.
Urakkamme ei kuitenkaan ollut
vielä täysi - talvisodan viimeiset
påiivät hiihtelimme tarpeen mu-
kaan linnakkeelta toiselle. Joku
alkoi jo nähdä harhoja väsy-
myksestä.

Rauhan tullessa oltiin tutulla
Rankin linnakkeellal' tr

f-
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Kirioittaia, Man-
nerheim-ristin ritari
n:o I-20, täytti 16.9.
86 70 vuotta.
Håin aloitti kauko-

Lokakuun alkupiiivinä läh-
dettiin liikkeelle kuusimiehisel-
lä partiolla, johon kuuluivat.A a -

lis Vehniiinen, Jussi Savolai-
nen, tämän kirjoittaja ja kolme
muuta, joiden nimiä en muista
riittäviin varmasti niitä kirjatak-
seni. Vieljiirven Njakoinlam-
melta ajettiin pienellä kuorma-
autolla Lintjiirvelle, missä Veh-
niiiinen neuvotteli paikallisten
herrojen kanssa. Levättiin iltaja
yö ja aamulla painuftiin ulom-
maisten vartioiden kautta kohti
itiiä - jåilleen kerran.

KOIKAR! ON
AUTIOKYLÄ
Seurasimme itään johtavaa tietä
500-1 000 metrin eäisyydellä
sen pohjoispuolella. Oli hiljaista

- sodasta muistutti vain kaukai
nen tykkien jylinä. Näimme
muutamia havulaavuja ja siellä
täåillä kaivettuja asemia, joiden

määrä ja laatu eivät viitanneet
vakavaan vastarintaan vaan ai-
noastaan vähäiseen viirrytystais-
teluun.

Muutettiin suunta koilliseen.
Noin viiden kilometrin taaper-
ruksen jälkeen alkoi kuulua kos-
ken kohinaa. Sitten eteemme
aukeni vuolas Suununjoki, jossa

kosken niskalle o[ muodostu-
nut valtava tukkisuma. Siitä oli
helppo mennä yli.

Alkoi hiimärtää. Teimme va-
rovaiset tulet, keittelimme, sam-
mutimme nuotiot ja siirryimme
muutnmia kymmeniä metrejä
vasempaan tulojä§iltämme
nukkumaan suuren kuusen alle
ilman tulia. Aamun sarastaessa
jatkoimme matkaa kohti lento-
kenttiiä.

KierrettYåmme kaPean jär-
ven itäpuolta ilmestyivät eteem-
me Koikarinkyliin ensimmdiset
talot. Kylä näytti autiolta. Talot

partioinnin alok-
kaana talvisodassa
ia päätti sen upsee-
nna iatkosodan
päättyessä.
Retkiä tuli tehtyä
yhtensä 38!
TåIIIä
kertoo

kerralla hän
partiomat-

kasta, ioka oli io ru-
tiinia. Se teki suo-
malaiset. huolimat-
tomihsi.

ELETTIIN harmaata ja sateista
syksyä 1941. Osasto Kuismasen
vänrikki Vehniöinensai käskyn
liihteä pienellä partiolla selvittii-
mäiin, mitå vihollinen puuhaili
Piiljiirven lentokentiillä.

Petroskoi oli juuri vallattu ja
osa porukasta valmisteli siirtoa
sinne.
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olivat aika suuria ja hyväkuntoi-
sen niiköisiä. Tähystimme mai-
semaa jonkin aikaa, mutta kun
mitiiåin håilyttiivää ei niikynyt,
pätimme mennä katsomaan.

Kaksi miestä jä varmista-
maan ja neljä kiersi sisäänkäyn-
nin puolelle eteläiin. Ketään ei
nåikynyt. Kolme miestä jiii var-
mistamaan. Partionjohtajan
käskystä kerälin 30-40 metrin
pätkiin narua japuhelintapsia ja
sidoin sen päiin ovenripaan.
Portaiden edessä oli melko tuo-
reita jälkiä.

Kipitin suuren puun suojaan
ja nykäsin narusta. Ovi lensi
selkosen seliilleen - ei ollut mii-
noitethr.

Menimme taloon. Kaikki
näytti olevan siistissä kunnossa.
Suuren uunin kylki oli liimmin,
joten talo oli käytössä.

Missä olivat asukkaat ja keitä
he olivat? Sejä arvoitukseksi.

HUOLETTOMASTI
HEINÄSUOVASSA
Otimme jiilleen suunnan koilli-
seen. Illan hämärtyessä teimme
taas pienet kåisitulet muutaman
kilometrin piiiihiin kylåi§tä.
Ruokailtuamme ja tulet huolel-
la sammutetturunme teimme
pienen kierroksen heinäsuoval-
le, jonka olimme matkan varrel-

la havainneet eräiillä luonnon-
niityllä.

Painuimme suovan sisiiiin
nukkumaan yhden miehen ol-
lessa kerrallaan vartiossa.
Maantie tuntui olevan lähellä ja
sen suunnalta kuului raskaiden
ajoneuvojen jyrinää.

Vetelimme makoiset yöunet.
Herätessiimme meitä odotti

yllä§s: mustaan maahan oli sa-
tanut viiden sentin kerros lunta!

Entäs nyt? Siihen jäsi niin
selvät jiiljet, että §hminkil vi-
hollinen pystyisi seuraamaan
partiota melkein silmät ummes-
sa.

Aloimme katsella ympiiril-
lemme ja koimme vielä toisen-
kin yllätyksen: noin 50-60
metrin päästä oli nukkuessam-
me taivaltanut 20-30 miehen
joukko! Jåiljet olivat tuoreessa
lumessa aivan selvät.

Kylnät väreet kulkivat pitkin
selkäpiitä.

Kuka oli ollut vartiossa? Mik-
si hiin ei ollut havainnut takaa-
ajajia?

Vehniiiinen selvitti asian no-
peasti ja syyllinen selvisi. Jää-
köön miehen nimi näin pitkän
ajan jälkeen mainitsematta -
varsinkaan kun ei sen pahem-
min käynyt.

Seurasimme jälkiä "vastavir-
taan" ja huomasimme vanjojen

liihteneen liikkeelle juuri siitä
talosta, jonka uunia olimme
käyneet koettelemassa.

Meidät oli siis havaittu ja ta-
kaa-ajo käynnissä. Se olisi kovin
helppoa jälkien näkyessä lu-
messa mahdollisimman selvinä.
Minkiiiinlainen harhauttaminen
ei juuri olisi mahdollista.

REALISTINEN
PltÄrös
Partionjohtaja teki selvåin pää-
töksen: tehtävä ei ollut niin tjär-
keä, että sen vuoksi kannattaisi
ajaa kuusi miestä jokseenkin
vannaan tuhoon. Käänsimme
kurssin omille linjoille päin.

Rivakkaa vauhtia palasimme
Suununjoelle ptiin, mutta pime-
ys yllätti meidät ennen jokea.
Suoritimme jiilleen taYanmu-
kaiset iltatoimet, siirryimme
tuulen alapuolelle ja yövyimme
kuusen alla.

Nyt ei vartiomiehelle tullut
uni silmiiän.

Keskellä yötä kuulovartio-
mies suoritti varovaisen herä-
tyksen ja kuiskasi:

- Ihan läheltä kuuluu risujen
katkeilemista.

Murhanmustassa yössä yri-
timme varovasti tutkia äiinien
aiheuttajaa, mutta mitäiin ei nä-
kynyt eikä kuulunut. Kaikkialla
vallitsi hiiskumxlqn hitjaisuus.
Uni ei kuitenkaan tahtonut
maistua aamuyöllä.

Päväin valjettua tarkastelim-
me lähemmiq ympåiristöä ja löy-
simme - mahtavat karhun jäil-
jet. Korven Kuningas oli käynyt
meitä tarkkailemassa.

Suununjoen ylitimme semaa

tukkisumaa myöten kuin tulo-
matkallakin. Tirkit olivat nyt
jäiikuoren peitossa, joten kulku
oli melkoista luistelua. L,opulta
pääsimme yli pitkien seipäiden
varassa kontaten.

Tavoitimme sopivaan suun-
taan johtavan polun ja pian tu-
limme Lintjåirvelle johtavalle
tielle. l.rähestyessiimme sitä
saimme nenäämme savun ha-
jua. Pian tulimme suomalaisten
teltoille ja tavoitimme nuoren
våinrikin johtaman porukan -
ilman vähiiisintäkåiiin varmis-
tusta.

Suomalaiset olivat tulleet
kautta linjan kovin huoletto-
miksi. o

Talo oli tåyde$å kunnossa ia uunln kylkl låmmln

KASKU KIERTÄÄ

KONSTEJA
RITTÄÄ
Mernssa ovu talvisodan
viimeisa viikot" Taistel-
laan selcavissa olosuh-
teissa - hwlto ei toimi,
on puutetta patruunois-
ta, rivit ovot hanentu-
neet.

Thpahtuu ihme: au-
linjan lamppanian k0-
nuntopaikalle soapua
joukko tiiydennysmie-
hiii" joista osa on yli-
iWiisiö rcstomiehiö ja
loput runria poil<a$a

Itumppanianpiiiillik-
kö lutselee prukkoa
mietteissiiön ja ontaa
sitten Hislcyn:

Vanhu vtnlernaan
la iv ulul lco i hi n leiid e ns i -
joja ja nuaret niillö tap-
nelemaan!
' Ilpo Lehtinen. Kuusankoski

SUKKELASTI
SAVONMAASSA
Emiirrtö matla$ti linja-
ilutossa malcanaan siik-
ki, jossa oli prsas. Äk-
kiö se alkoi kiljua löpi-
tanltoasti.

Mulcaru oli lulsinki-
löisluna, jolu ei ollut
tottunut maalaiselä-
niW vaon hwmoutti
pisteliiiiisti:

- JoWs se emiinniin
lapsi on kiul*ttinen!

- Askmn tw laul-
luntw isäsö iiirurr, fr'veli
emiintö siiuyisästi.
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Venäjänkielen tai-
toinen avustaiamme
on syvenfnyt Mur-
manskin Kustanta-
mon iulkaisemaan

,' kirjaan Partisaanien
nuotiot.
Siihen on koottu
Petsamon, Sallan ia
Kiestingin suunnilla
toimineiden venä-
Iäisten partisaanien
kokemuksia.
Kovilla ne olivat
naapuritkin!

PARTISAANIPÄÄLLIKKÖ
S. Kuruj edov kertoo näin:

"Joulukuun lopulla 1942
saimme käskyn suorittaa kah-
den osaston voimin iskun Petsa-
moon Salmijärven lentokentäl-
le. Päällikkyys uskottiin minul-
le.

Samaan aikaan tiedusteli 17-
miehinen erikoisryhmä Nikke-
lin alueella. Sen päällikkönä oli
Ivan Sitskov Napapiirin Bols-
heviikki -osastosta.

Matkaa oli kolmisensataa ki-
lometriä. Radiomme ei ulottu-
nut näin kauas, vaan välille oli
perustettava välitysasema. Ra-
disti N. Kislitsin vietti siellä lu-
mikuopassa melkein kymme-
nen vuorokautta.

Heti alkuun tuli vaikeuksia:
kolmen vuorokauden ajan satoi
vedensekaista lunta, huopatos-
sut ja vaatteet kastuivat ja j äätyi-
vät sitten.

Osaston koko vahvuus oli
120 partisaania. Kuusi poroa
veti haavoittuneiden kuljetuk-
seen tarkoitettuja ahkioita. Jäl-
keemme jäi selvä ura. Kohta lin-
jojen läpäisyn jälkeen taivaalle
kohosikin valoraketteja. Fasistit
olivat paikantaneet meidät.

Eniten hankaluuksia oli Sits-
kovin ryhmällä. Lähellä Nikke-
liä heidät havaittiin ja kaksi par-
tisaania kaatui taistelussa. Haa-
voittunut vedettiin peräydyttä-
essä mukana suksikelkalla.

Aikaisin aamulla fasistit saa-
vuttivat partisaanit. Kehittyi an-
kara tulitaistelu. Sinä uuden-
vuodenyönä kuoli noin 59 fasis-
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uksena oli tietenkin konepistoo-
lisarja.

Alkoi tulitaistelu, jonka aika-
na kaksi partisaania kaatui ja
kaksi haavoittui. Yllätys oli me-
netetty ja oli pakko peräytyä
tunturiin. Onneksi alkoi kova
arktinen lumimyrsky. Sen jäl-
keen pakkanen kiristyi.

Kolme tai neljä vuorokautta
olimme taivaltaneet ilman tulta

ja lämmintä ruokaa. Pakkanen
kiristyi nyt 35 asteeseen ja Jää-
mereltä puhalsi kova koillistuu-
li. Miehiä alkoi jäädä jälkeen.

Tammikuun 3. tai 4. päivänä
yläpuolellemme ilmestyi kolme
vihollisen lentokonetta. Onnis-
tuimme harhauttamaan ne. Sit-
ten kohtasimme tuoreen viholli-
sen ladun.

Illalla tulimme järvelle, jossa

NAPAPIIRIN
MRII II
ISKEU
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tien upseeria ja sotamiestä, mut-
ta myös partisaanit kärsivät tap-
pioita: vain kolme seitsemästä-
toista palasi.

Myös pääryhmä juuttui tais-
teluun.

Lähestyessämme lentokent-
tää tulivat meikäläiset pommi-
koneet ja hyökkäsivät sitä vas-
taan. Olimme väsyneitä ja kyl-
missämme. A. S. Smirnovantoi
kenttäpullon korkillisen pirtua
kullekin. Päälle otimme suulli-
sen lunta. Näin oli uusi vuosi
tullut otetuksi vastaan.

Pommituksen jälkeen jat-
koimme etenemistä. Matkaa oli
vielä 6-8 kilometriä. Edestä
kuului koirien haukuntaaja sak-
sankielistä puhetta, päätimme
jäädä odottamaan päivän valke-
nemista.

Sattui niin, että aivan vie-
reemme oli nuotioille yöpynyt
saksalainen osasto. Joukkueen-
johtaja Koltakov\tu,li heitä par-
tisaaneiksi, jotka olivat tehneet
tulet vastoin käskyä ja meni pa-
lauttamaan järjestystä. Vasta-

SEEVA VUOLLE

l-r

Tiedustelu toimii. Neuvostoliiton sankari kapteeni Hepeiko antaa käskyä
tiedustellioille Malenkoville la §åepotleville SA-kuva



Petgåmon rintaman etuliniån
mais€mia Lilsåvuonon
pohiukassa SA-kuva

lumen alla oli vettä. Sukset jää-
tyivät. Suoraan edessä näkyi ra-
ketteja, mutta ei sivuilla olevien
tunturikurujen kohdalla. Arva-
simme vastustajan juonen : se ai-
koi houkutella meidät ansaan.
Niin jatkoimmekin suoraan ra-
ketteja kohti ja kaikki meni on-
nellisesti.

Niin henkinen kuin fyysinen-
kin väsymys alkoivat tuntua.
Nuorisoliittol ainera S as ha I evre -

movpyysi päästä ahkioon. Pak-
kasessa siihen nukahtava oli
tuomittu kuolemaan.

- Mikä on hätänä? kysyin
Sashalta. - Miksi et pysy muka-
na?

- Toveri komentaja, avatkaa
housunnappini! pyysi tåimä.

Kangistuneet sormet eivät
taipuneet nappeihin.

Yöllä kuului laukauksia. An-
noin käskyn pysåihtyä ja sytyttää
kaiken uhallakin nuotiot. Olim-
me aivan nääntyneitä. Heti koh-
ta ilmestyi paikalle meikäläinen
pommikone, joka pudotti nis-
kaamme pari pommia, onneksi

Sekä suomalaiset että venäläiset käyttivål Petsamon suunnalla poroia
vetoelåiminä

käsi yhdeksän koneen laiwe.
Hyökkäys kesti kymmenisen
minuuttia pommein ja koneki-
väärein. Tappiot olivat kuiten-
kin vain kaksi haavoittunutta.

Oli lähdettävä liikkeelle.
Osasto venyi lähes kymmenen
kilometrin mittaiseksi. Puoliksi

iäätyneet, kuolemanväsyneet,
nälkäiset ja resuiset miehet laa-
hustivat viimeisillä voimillaan
eteenpiiin - kuka vain yhdellä
suksella, kuka kokonaan ilman
sauvoja. Yöllä menetti eräs
S mirn ov in osaston mies järken-
sä ja läksi älyttömästi kulke-
maan väärään suuntaan.

- Minne menet? tiukkasi
vartiomies.

- Ettekö tunne paistetun lei-
vän tuoksua?! ihmetteli mies-
parka.

- Jos täällä on ruokala, se on
vain siviileille, sanoivat toiset. -
Anna siis aseesi pois, sinne ei
pääse aseen kanssa!

Vastustelematta mies luowtti
automaattikiväärinsä, kranaat-
tinsa ja suomalaisen puukkonsa.
Hänet houkuteltiin kulkemaan
muiden mukana, mutta muuta-
man tunnin kuluttua miesparka
kuoli.

Monet muutkin joutuivat se-

kavuustiloj en valtaan.
L,opulta päästiin omien luo.

Jäsenensä palelluttaneet toimi
tettiin Montsegorskin sairaa-

200-300 metrin päähän.
Annoin heti käskyn sammut-

taa nuotiot. Jatkeffaessa matkaa
kaatoivat väsymys ja kylmyys
miehen toisensa perästä. An-
noin käskyn hautausryhmän pe-
rustamisesta. Sen tehtävåinä oli
todeta kuolema, ottaa mukaan
ase ja henkilökohtaiset tavarat
sekä haudata vainaja.

Suurin ponnistuksin pääsim-
me vihollisen varmistuslinjan
läpi Kutsitunturin maastoon,
missä tapasimme Sitskovin ja
saimme kuulla hänen ryhmåinsä
perikadosta.

Teimme levähdysleirin tuntu-
rin eteliirinteelle. Ruokaa ei ol-
lut - jollakin o[ korppu, jolla-
kin korpun mureneita, useim-

milla ei mitään. Miehet olivat
turyonneet nälästä ja pakkasen
kangistamia. Matkaa oli jäljellä
vielä 60 kilometriä.

Annoin käskyn selvittää jou-
kon kunto.

Tulos oli järkyttävä: neljä
partisaania oli kuolemaisillaan,
56:lla oli niin pahoja paleltu-
mia, että he olivat käytiinnölli-
sesti katsoen liikuntakyvyttö-
miä. Osasto ei kyennyt marssi-
maan.

Radiolla pyysin lentokulje-
tusta tai poroja osaston käyt-
töön. Vastaus tuli heti: "Lento-
koneita emme voi toimittaa,
mutta 82.Rajavartio-osasto toi-
miffaa avuksenne pororaidonl'

Äkkia Umppuumme hyök- tr
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TEKI 1AKON
Hyökkäys talvisodan rauhan raialta
Karhumäkeen oli kestänyt lähes yh-
täiaksoisesti puoli vuotta.
Suomalaisilta ioukoilta alkoi veto
olla lopussa.
Vihollisen hyökätessä raiusti Maa-
selän kannaksella vuosien 1941. ia
L942 vaihteessa olisi kaikki alueen
ioukot tarvittu toriuntaan.
Kaikki soturit eivät ymmärtäneet
tilannetta ia esiintyi kieltäytymisiä.
Suomen kansanarmeiia ratkaisi ti-
lanteen tosi demokraattisesti. Ths-
kin missään muussa
voitu menetellä yhtä
sesti.
HYÖKÅTTIIN Kohti Karhu-
mäkeä.

Jalkaväkirykmentti 26, hel-
sinkiläinen Ässä-Rykmentti, oli
taistellut jo jonkin aikaa kau-
pungin pohjoispuolella. Eräänä
aamuyönä asemien takana tel-
toissa nukkuvat miehet herätet-
tiin kello kolmelta ja käskettiin
jälleen hyökkäykseen tavoittee-
na itä-länsi-suuntainen maan-
tie.

- Tämä on viimeinen tavoit-
teemme, sanottiin. - Rynnistä-
kää kundit, vielä viimeisen ker-
ran!

Kuinkahan monta kertaa
olimmekaan jo tähän mennessä
hyökänneet "viimeisen kerran" !

Saavutimme kohteen vähän
ennen kello kymmentä
5. 1,2. 41. Karhumäki vallattiin
samana päivänä.

VOITTO SIVULA

valtiossa olisi
ymmärtäväi-

Muutaman päivän ajan na-
histeltiin kaupungin laitamilla ja
Äänisen rannalla. Sen jälkeen

rykmentti siirrettiin Karhumä-
keen lepoon.

Mimeinkin!
Kovia kokeneen rykmentin

yksiköt asettuivat taloksi kau-
punkiin, josta tuli Ässän ikioma
stadi - oltiin taas stadin kunde-
ja!

Aika kului mukavasti lepäil-
lessä - huolto toimi, pidettiin
tanssejakin, kiioiteltiin kotiin,
lomat alkoivat pyöriä.

VAIKEA TILANNE
Sitten tuli kuin salama kirkkaal-
ta taivaalta tieto, että Eka-Pa-
taljoona oli saanut käskyn läh-
teä vastahyökkäykseen. Patal-
joona oli kieltäyynyt lähtemäs-
tä, meitä kehotettiin olemaan
solidaarisia ja tekemään samoin

- vedottiin Ässän pitkäaikai-
seen hyvään yhteishenkeen.

Käsky siirtyi tietenkin meille
II Pataljoonan miehille. Herätys
oli aamulla kello viisi ja komp-
pania komennettiin neliriviin.
Ilmoitettiin tehtävä ja kysyttiin,
onko rivissä joku, joka ei halua
låihteä.

Kukaan ei hievahtanutkaan
paikaltaan.

- Hyvä! Ja nyt astuvat esiin
ne, jotka haluavat totella käs-
kvä.

Sama tulos - yksikään mies
ei liikahtanut paikaltaan.

Rykmentin komentaja eversti
Laaksonen ilmoitti, että kaikki
lomat peruutetaan siihen saak-
ka kunnes jengi on taas valmis
låihtemäiin sotaan.

I Pataljoonassa oli yritetty sa-

maa menettelyä ja yhtä huonot-
la tuloksella.

Sitten koottiin koko ryk-
mentti. Komentajan esiintymi-
nen antoi aavistaa, että edessä

olisi kovat paikat.

JR 26:n komentala eversti Eero Sulo
Laaksonen oli vaikean tilanteen
edessä

Selvisi myös, että rykmentti
hajotetaan. Vanhemmat miehet
kotiutetaan ja nuoremmat siir-
retään muihin joukko-osastoi-
hin. Uljaasti taistelleen ja mai-
netta hankkineen rykmentin ta-
ru oli lopussa.
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Eräänä päivänä yksikköön
tuli viesti, että jokaisesta jouk-
kueesta oli lähetettävä mies ko-
koukseen. Jouduin porukan
edustajaksi saliin, jossa oli niin
paljon joukkoa, että epäilimme

paikalla olevan ylimääriiistäkin
väkeä.

Kokous alkoi yleisen kaaok-
sen vallitessa - nuoret olivat ai-
van äkkijyrkällä linjalla:

- Ei metriäkään eteenpäin!

Vaikka ampuisivat tähän paik-
kaan!

Me varttuneemmat saimme
lopuksi puheenvuoron. Ehdo-
timme, että kokoukselle valit-
taisiin normaaliin tapaan pu-
heenjohtaja ja sihteeri. Tähän
suostuttiin ja puheenjohtajaksi
valittiin muuan kersantti sekä
sihteeriksi minut.

Päästiin asialliseen alkuun.
Esiin tuotiin kovin monenlai-

sia näkemyksiä. Pitkän keskus-
telun jälkeen päädyttiin lopulta
kompromissiin: on saatava täy-
dellinen, riittävän pitkä lepoai-
ka.

LÄHerYsrö asnlle
Sitten tilanne sai yllättävän
käiinteen.

Pataljoonan liihetti saapui
paikalle ja ilmoitti:

- Komentaja käskee, että
kummastakin pataljoonasta on
liihetettävä kaksi miestä selosta-

Maluri Paavo Rasl, lllJR 26:n
komentaia kaatui myöhemmin
Juustilassa 28. 6.1944

maan kokouksen kulkua omille
komentajilleen.

Tälle matkalle ei ollut haluk-
kaita. Meille II Pataljoonan
miehille tilanne oli sitiikin han-
kalampi, kun tiesimme, että ko-
mentaja oli vaihtunut edellisellä
viikolla. Uusi komentaja oli rat-
suväen upseeri! Kukaan ei tun-
tenut tätä majuria, jonka nimi
oli Paavo Rasi.

Kaverit katsoivat, että pu-
heenjohtajalle ja minulle lankesi
luonnostaan meno komentajan
puheille. Vastaan sanominen ei
auttanut, oli lähdettävä mat-
kaan. Askeleet tuntuivat tosi-
raskailta marssiessamme kohti
komentopaikkaa.

L'ähetti tuli ovella vastaan ja
kysyi:

- Mitäs te touhuatte?
Selitimme asian ja meidät

käskettiin sisään. Kerrottuam-
me asiamme komentaja kehotti
meitä istumaan, tarjosi Työ-
mies-tupakan ja tiedusteli, mi-
ten kokous oli kutsuttu kokoon
sekä oliko valittu puheenjohtaja
ja sihteeri.

Kerroimme tapahtuneen.

- Onko teillä kokouksen ku-
lusta muistiinpanoja? kysl ma-
juri sitten.

Myönsin olevan.
Sitten tuli palaverin hankalin

hetki.
Komentaja sanoi nimittän:
- Voitteko jättää kokouspöy-

täkirjan luettavakseni?
Pala nousi kurkkuun vasta-

tessani:

- Sitä en voi tehdä, herra ma-
juri.

- Ja miksi ette?

Karhumåen suunnan vaikeat sotatoimet panivat väsynoet ioukot tositiukalle
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- Kokous on piiättiinyt, ettei
ssimisffis luovuteta minkäåin-
laista kirjallista todistusaineis-
toa...

Ntiin oli todella päätetty siksi,
ettei ketiiåin voitaisi panna suo-
ralta kädeltii seinä vasten.

'SOTILAAN
KUNNIASANf
Majuri nousi seisomaan ja sanoi
lujalla äänellä:

- Vakuutan, että niin kauan
kuin minä olen teidiin komenta-
janne, ketåiin ei tåssä asiassa
panna seinää vasten. Annan sii-
tä sotilaan kunniasanan.

Tartuin ojenneffuun käteen ja
luowtin muistiinpanoni. Pala-
simm e rauhoittuneina komppa-
niaan. Uihetti toi kokouspöytä-
kirjan takaisin tunnin kuluttua.

Parin pävän kuluttua tuli tie-
to, että selkkausta selvittämään
tulee Päåimajan kenraali. Koko-
ukseen on yalittava mies kum-
mastakin pataljoonasta.

Meitä kahta esitettiin taas,
mutta kieltäydyimme nyt eh-
dottomasti - olimme mieles-
tämme jo tehneet osuutemme.
Lopulta valittiin tehtäväiin
korpraali lärvinen, joka oli si-
viiliammatiltaan kauppaedusta-
ja - hänellä olisi ehkä neuvotte-
lutaitoa.

Jiirvinen kertoi myöhemmin,
että paikalla olivat kenraalit
H einrichs, Vihma ja Viljanen.

Mimemainittu aloitti keskus-
telun:

- Miksi fusä lakkoilee?

- Kun meillä teetetäiin kaik-
kien muidenkin rykmenttien
§öt, kertoi Järvinen vastan-
neensa.

_ gsisslkiksi?

- No vaikka T§opinassa!
Viljanen kiiiintyr eversti

Laaksosen puoleen ja sanoi:

- Ja niin monessa muussakin
paikassa. . .

Hyvä rykmentti oli usein jou-
tunut ratkaisevaan paikkaan.

Kokouksessa ei tapahtunut
sen kummempaa. Saimme pit-
kähkön levon, rykmentti hajo-
tettiinja sotajatkui.

Vuoden 1942 uudenvuoden-
päviinä meidät 1912 syntyneet
ja sitä nuoremmat komennettiin
autoihin, vietiin Lumbusin ky-
låiiin ja marssitettiin Kriville tor-
jumaan puna-armeijan rajua
hyökkäystä. Alkoi todellinen
talvisota eriimaan pakkasissa. o

Ivkkimiesten
tihooisporlio
PAAVO HEINO

412

Kesä 1943 oli
hiljaista
asemasodan aikaa.
Sotaan tottuneet
etulinjan soturit
kaipasivat
toimintaa.
Tykkimiehet eivät
olleet muita
huonompia.

TULENJOHTOPAIKKAM-
ME Jousi l0 sijaitsi Syvärillä
Jandebajoen rantamilla, 6./JR
l3:n lohkolla. Kuuluimme KTR
8:n T.Patteriin

,,{

Tykistöllä oli ampumiskielto,
josta sai poiketa vain, jos §sy-
myksassä oli sulkutuli tai jokin
suuri maali. Jälkimmäisessäkin
tapauksessa oli lupa saatava
korkeammalta taholta. Tirlen-
johtajan tehtävät jäivät vähäi
siksi. Suoritettiin vain päivittiii-

Puusta näkoo
keua! SA-kuva



set rutiiniluontoiset käynnit tu-
lenjohtoalueen päästä päähän.
Lohkollamme tuo alue käsitti
noin kilometrin verran etulinjaa.

Näillä kiiynneillä olin silloin
tällöin kiivennyt erääseen tuu-
heaan isoon kuuseen, josta tii-
hystelin noin 400 metrin päiissä
olevaa naapurin puolta.

Tähystys oli kerran päättyä
kohtalokkaasti.

Olin näet joko suorittanut kii-
peämisen huolimattomasti tai
sitten naapurilla oli worossa ta-
vallista valppaampi tiihystäjä.
Joka tapauksessa seurauksena
oli kiukkuinen konekiväärisarja,
joka onnekseni meni sen verran
yli, etta sain vain katkenneita
oksia päälleni. Alastuloni oli ta-
vallista ripeämpi, mutta ehdin
kuitenkin suunnilleen nähdä
mistä sarja lähti.

SELLÄ SE ONI
Seuraavalla kerralla otin kiika-
rin mukaani ja varovasti kiive-
ten pääsin naapurin huomaa-
matta sopivaan korkeuteen. Kii-
karointi paljasti hyvin naamioi-
dun ja katetun konekivääripe-
säkkeen, josta johti yhdyshauta
lähellä olevaan korsuun. Pesäk-
keen vieressä oli suuri mänty ja
se oli hyvä kiintopiste mielessäni
hahmottunutta tulevaa tehtävää
ajatellen.

Korsulle saavuttuani otin
asian puheeksi miesteni kanssa
ja selostin ylimalkaisesti suunni-
telmani. Vapaaehtoisia ilmoit-
tautui heti enemmän kuin tehtii-
vään tarvittaisiin. Tiesin, että
tässä suhteessa minulla ei olisi
vaikeuksia, sillä olimme käyneet
naapurissa ennenkin melkoisella
menestyksellä ja - mikii parasta

- ilman tappioita.
Tehtiivää varten muodoste-

tun porukan kokoonpano oli tä-
män kirjoittaja, Laaksonen, Sa-
lonius, Arttila ja Luostarircn
Luostarista lukuunottamatta
kaikilla muilla oli kokemukia
partiomatkoista ja tiesin voivani
luottaa näihin miehiin missä ta-
hansa tilanteessa. Luostarinen
oli nuorinta ikiiluokkaa - intoa
uhkuva savolaispoika.

Suunnitelma oli lyhyesti seu-
raava: Lähtö Masken tukikoh-
dasta, etenemme suoraan koh-
teeseen ja vaimennamme vartio
miehen. Laalsonen ja Arttila
hyppåiävät pesäkkeeseen ja otta-

"Ollean hlliaa - saadaan iänls!"

vat konekiväärin. Salonius heit-
tää kasapanoksen korsuun ja
minä varmistan konepistoolilla
yllätysten varalta. Luostarinen
jää taake varmistamaan noin
100 metrin päähän. Lähtö ta-
kaisin tapahtuu välittömästi
suorituken jälkeen.

Soitin patterinpäällildrö "/oki
selle ja pyysin lupaa suunnitel-
mani toteuttamiselle. Hän pu-
hui vielä komentajan kanssa ja
niin tuli sekin puoli järjestyk-
seen. Otin yhteyden jalkavä-
keen ja sen jälkeen olikin edessä
vaikein kohta - tehtävän toteut-
taminen.

HILJAA HYVÄ
TULEE...
Lähtö tapahtuisi kello 01.30.
Aikainen ajankohta valittiin sik-
si, että vartiomiehiä lukuunotta-
matta kaikki olisivat silloin si-
keässä unessa.

Illalla suoritimme lähtöval-
mistelut: jokaiselle konepistooli
ja ylimääräinen lipas, muuta-
mia kiisikranaatteja sekä kasa-
panos, jonka ympärille sidoim-
me lisää räjähdysainetta niin,
että paino kaksinkertaistui.

Herätys tapahtui sovittuun
aikaan. Hierottuamme unet sil-

mistämme olimme valmiit läh-
temään hämärään kesäyöhön
korsuun jääneiden onnentoivo
tusten saattelemina. Jalkaväen
tukikohdassa keskustelin vielä
tukikohdan päällikön kanssa
matkan suunnitellusta kesto
ajasta, jotta senhetkinen vartiq
mies olisi tietoinen paluustam-
me.

Olimme toivoneet sopivaa
tuulta, mutta siinä petyimme.
Yö oli täysin tyyni ja pienenkin
oksan katkeaminen kuuluisi
kauas. Tämä merkitsi äärim-
mäisen varovaista liikkumista.

Välimaasto oli vanhaa kuivu-

Siellä piileskelee vihalscn näkölnen bunkkeri
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nutta suomaata, jossa kasvoi
matalaa kuusikkoa, joitakin pie-
niä mäntyjä ja koivuja sekä so
pivankorkuista aluskasvillisuut-
ta. Haittatekijöitä olivat aikai-
semmin kaadettujen isompien
puiden kuivuneet oksat kasvulli-
suuden seassa. Matka alkoi en-
sin kyyryssä kävellen, sitten
kontaten ja lopulta ryömien ryn-
näkk&täisyydelle asti. Konttaa-
misvaiheen jälkeen jätin Luos-
tarisen taakse varmistukseen.

Rynnäkkiietäisyydelle pääs-

tyämme laitoin käsikanaatit -
yhtä lukuunottamatta - heitto
kuntoon. Tärkoituksena oli heit-
tää ne rynnäkön loppuvaiheessa
yhdyshautaan.

Yö oli kulunut jo niin pitkäl-
le, että oli sopivan valoisaa täy-
delliseen toimintaan. Olimme
noin 40 metrin päässä pesäk-

keestä. Kun kaikki oli valmista
katsoin vielä jokaiseen erikeen.
Sain vastaukeki päännyök-
käyken ja annoin sovitun mer-
kin.

TYKKIMIESTEN
RYNNÄKKÖ
Samanaikaisesti ponnistivat
kaikki neljä ylös - kuin lähtG
kuopistaan. Täistelu oli peruut-
tamattomasti alkanut.

Mutta sitten astui tuntema-
ton tekijä esiin. Se tuli rautalan-
gasta tehdyn kompastusesteen
muodossa, hyvin ovelasti alikas-
villisuuden sekaan tehtynä.
Vauhdissa sitä oli vaikea havai-
ta, mutta meidän kaikkien on-
neksi huomasin sen kuitenkin
viime hetkessä ja tein onnistu-
neen hypyn.

Heitin käsikanaatit juostes-

sani. Samalla tein karmean ha-

vainnon: miehet olivat jääneet

kiinni esteeseen ja yrittivät nyt
epätoivoisesti saada jalkojaan ir-
ti.

Suunnitelmat olivat muuttu-
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Käsikranaatti teki tehtävänsä

neet muutamassa sekunnissa

täydellisesti. Nyt ei ollut enää

kysymys konekiväärin ehjänä
tuomisesta, vaan siitä miten sel-

viytyisimme takaisin.
Miehet olivat vahvasti kiinni

esteessä. Itse olin hetkessä kk-
pesäkkeen luona ampumasekto
riki laitetun parrun vierellä
noin 30 sentin päässä aseen pii-
pusta sen sivulla.

Pesäkkeestä kuului aseen la-
taamisesta johtuva kolinaa. Sit-
ten alkoi konekivääri laulaa pit-
kää sarjaa.

Tämäkö olisi kaiken lop
pu...?

Ei ollut aikaa surra - oli toi-
mittava!

Miten vaientaisin konekivää-
rin tehokkaimmin? Konepistoo
lilla vaiko käsikranaatilla?

Vastaus tuli yllättäen: häiriö
aseessa! Konekivääri vaikeni.

Tirolla hetkellä oli pesäkkeel-
lä varmasti kaksi rintamalohkon
nopeinta kaveria! Toinen yritti
poistaa konekivääristä häiriöitä
kynnet verillä ja toinen repiä kä-
sikranaattia heittokuntoon.

Kumpi ehtisi ensin?

Ehdin lyiidä käsikranaatin
toimintakuntoon konepistoolin
perään hetkeä ennen kuin aron
poika sai aseensa kuntoon. Koo
koo lauloi taas. Ennen kuin hei-
tin odotin vielä hetken, jotta ka-
verille ei olisi jäänyt aikaa heit-
tää sitä takaisin.

Kuulin kanaatin kolahtavan
pesäkkeen pohjalle.

Venäläinen jatkoi ampumista
reagoimatta käsikranaattiin mil-

lään tavoin - ilmeisesti hän ei
kuullut sitä konekiväärin räti-
nän läpi.

Kranaatti teki tehtävänsä ja
sarja katkesi. Tirli hetken hiljai-
SUUS.

PKATILANTEITA
Nopea vilkaisu esteelle riitti
osoittamaan, että miehet olivat
selviytyneet hengissä. Ehkä am-
pujan lujat hermot olivat kui-
tenkin sen verran pettäneet
aseen häiriön jälkeen, ettei hän
pystynyt kunnolla tähtäämään.
Itselläni ei siinä vaiheessa ollut
mitään hätää, sillä seisoin sekto
rin ulkopuolella vaikka tosin ai-
van aseen vieressä.

Mutta tilanne jatkui.

- Varo!
Arttilan karjaisu kuului es-

teeltä.
Pyörähdin nopeasti tukikoh-

taan päin konepistooli ampuma-
valmiina.

Vastassa oli venäläinen, joka
seisoi noin kymmenen metrin
päässä yhteyshaudasta valmis-
tautuen juuri heittämään käsi-
kanaatin. Samalla hetkellä
kuin varsikäsikranaatti lensi pai-

noin liipasinta.
Mies ei koskaan nähnyt heit-

tonsa tulosta.
Se oli hänen kannaltaan va-

hinko, sillä heitto oli hlvin t?ih-

dätty: kranaatti osui rintaani. Se

oli kuitenkin paiskattu liian hä-

täisesti, sillä paloaikaa oli jäljel'
lä. Ehdin ponnahtaa muutaman
metrin takaperin kranaatin tiel-

tä, joka oli ponnahtanut rinnas-
tani takaisin viholliseen päin.

Käsikranatti riijähti muuta-
man metrin päässä. Tirnsin vih-
laisun reidessäni.

Samalla sekunnilla kuulin
luodin pimahtavan korvani vie-
ressä. Joku oli ampunut - mutta
mistä? Yritin nopein silmäyksin
löytää ampujan - turhaan.

Sitten rävähti esteeltä kone-
pistoolisarja. Vilkaisin sinne: Sa-
lonius oli asialla. Hän oli nähnyt
kiväärimiehen männyn takana
tähtäämässä toista laukausta
päähäni, mutta ehti ensin.

Kiväärimies vaikeni.
Meteli ei kestänyt kauan,

mutta se aiheutti varmasti herä-
tyksen korsussa. Konekiväärin
vaiettua pojat olivat päässeet ir-
ti esteistä. Katsoin parhaaksi ir-
tautua.

EHJINÄ KOTIIN

- Nyt mennään! hihkaisin pojil-
le.

Juokimme §yryssä Luosta-
risen korkeudelle ja heittäy-
dyimme maahan, sillä tukikoh-
ta oli tosiaankin alkanut elää:

Sieltä kuului pikakivääri- ja ko
nepistoolisarjoja sekä yksittäisiä
kiväärinlaukauksia. My<is ka-
naatinheittimet yhtyivät leik-
kiin. Katsoimme parhaaksi jää-

dä paikoillemme, sillä ammuk-
set putosivat hyvin lähelle
eteemme.

Jalkaväen aseista meillä ei
enää ollut kovin suurta vaaraa,
sillä tukikohdan ja meidän välil-
lämme oli pieniä puita ja pen-

saita sekä mättäitä.

- Miten kävi? kysäisin pojilta
odotellessamme kanaatinhei-
tintulen siirtymistä.

Mitään pahempaa ei ollut
sattunut. Arttila oli saanut käsi-
varteensa luodin aiheuttaman li-
hashaavan, jonka odotellessam-
me sidoin ensisiteellä. Sitten
konttailimme takaisin omien
puolelle.

Kello oli 03.00. Aikaa oli ku-
lunut puolitoista tuntia.

Aamupäivällä kävimme Art-
tilan kanssa JSp:llä tarkistutta-
massa haavamme. Reidessäni
oleva käsikranaatin sirpale jätet-
tiin sinne ja siellä se on vieläkin
haittaa aiheuttamattomana.

Arttilan, tuon rauhallisen ja
pelkäämättömän sotilaan elämä
päättyi myöhemmin pikakivää-
rin suihkuun partiomatkalla. tr
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"Eipå taida tulla mitään kotluttamisesta, kun tänne tulivat Halsti ia Paiari!" Tässä Wolf Halsti lähimpine
alaisineen Tornlon taisteluien aikana

Aaro Paiari talvisodan päivinä Aittoloella

- On usvast astunut aamu jo
Lyytsenin aukeillen, runoili yli-
kersantti Haarahiltunen, jouk-
kueemme varajohtaja, kun aste-

limme hakemaan aamusaik-
kaamme kenttäkeittidstä.

- Saas nähdä mitä töitä ne

keksii tälle päivälle, kun on näin
sateista ja koleaakin, aprikoin.

- Tirskin mitään. Eiköhän
tästä kohta päästä kotiin, tuu-

maili ylikersantti. - Oikeastaan
oli hyvä ettei mua laskettu sinne
upseerikouluun - nyt en pääsis

sitten siviiliin toisten kanssa. . .

Tiro ei ollut totta, tuo viimei
nen. Tiesimme kaikki, että kun-
non ylikersanttimme oli katkera
komppanian päällikölle, koska
tämä ei laskenut häntä uPseeri-

kouluun Kannaksella. "On liian
vähän aliupseereita jo nytkin
komppaniassa", oli luutnantti
Pentti Pietaila sanonut sYYksi.

Tosi olikin, että Panssarintor-
juntakomppaniamme oli kärsi-

nyt menetyksiä aliuPseerienkin
kohdalta Kivennavan ja Hein-
joen taisteluissa.

Haarahiltusta tämä tieto ei

lohduttanut. Hän PysYi katkera-
na sodan loppuun saakka.

HAI.TSTI NETÄÄ
TAPPELUA
Vähin erin koko puolijoukkue
kokoontui parakkiin juomaan

aamusaikkojaan. Keskusteltiin.
Näin ryhmänjohtajamme

PieniHäkkinen, joka aina "tie-
si" asioita:

- Ei meidän rykmenttiämme
enää taisteluihin viedä. Paiaria
ei ole mailla eikä halmeilla ja
Vuokkokin on taas komentaja-
na. Toista olisi, jos Halsti kv
mentaisi vielä rykmenttiä. Sil-
loin meitä taas vietäisiin kaik-
kein kuumimpaan paikkaan, jos

sellaista nyt täällä edes tulee-
kaan sakujen kanssa.

Tämä tuntui varsin lohdutta-
valta, vaikka komentosuhteista
yläpäässä emme mitään tien-
neetkään. Uskoimme kuitenkin,
ettei koviin taisteluihin Vuokon
komennossa lähdetä, kun niin ei
ollut tehty ennenkään. Kun Uh-
tualla ja Kuusamossa oltiin le-

poworossa, silloinkin Vuokko
oli komentajana. Kun sitten jou-

duttiin Vuosalmen suurtaistelui-
hin, Vuokko siirtyi muualle ja
Wolf Halsti tuli komentajak-
si...

Päivä kului iltaan eikä mie-
histölle ja aliupseereille järjes-

tetty muuta palvelusta kuin
paikkojen siivousta. Neljän jäl-
keen lähdimme kaverini Toivo

Rajanderin kanssa Oulun ase-

malle kauppaamaan tupakoita,
joista saimmekin siviileiltä hy-
vän hinnan.

Koniokjn uoimollo
oseuelliä uosloon
Sotaan vaiko siviiliin?
Saksalaissodan alku oli outoa ja
epävarmaa Tornion maihinnousun
kärjessä hyökkäävälle
Jalkaväkirykmentti ll:lle.
Ja vihollisen jättämä viinavarasto
kaatoi aina taatusti suomalaisen
soturin!
Tällainen oli maihinnousun
ensimmäinen päivä sotamiehen
silmin.
SYYSKUUN viimeinen päivä
1944 valkeni sumuisena ja ko
leana JR I l:n sotilaille Toppilan
satama-alueella, jossa rykmentti
odotteli kotiuttamistaan. Ryk-
mentti oli majoittunut saksalais-
ten jättiimiin parakkeihin Kos-
kelan§lässä.

HEIKKI SUONIEMI
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SttNÄ PAHA MISSÄ
MAIN!TAAN
Helsingin pikajuna saapui juuri
asemalle. Sen vierellä näimme
sellaisia tuttuja, jotka saivat
epämiellyttävät väreet kulke-
maan selkäpiissämme: aseman
lähellä seisoskelivat everstiluut-
nantti Wolf Halsti, yksi kenraa-
li, jota emme tunteneet, ja ken-
raali Pajari! Kaikki nousivat
mustaan armeijan autoon ja
ajoivat pois.

Sekavien tunteiden vallassa
sanoin Topille:

- Eipä taida tulla mitään siitä
meidän kotiuttamisesta.. .

- Jospa ne tulevat vain hyväs-
telemään entisiä taistelujoukko
jaan. . .

Kaverini toiveajettelu tarttui
minuunkin. Lähdimme Osulan
ravintolaan iltaa istumaan ja
katselemaan naisia.

Tirskin olimme olleet paria-
kaan tuntia ravintolassa, kun so
tapoliisipartio ilmestyi ovelle ja
kuulutti kovalla äänellä:

- Kaikki JR I I miehet heti
yksiköihinsä!

- Siinä sitä ollaan, totesin. -
Tirota se Halstin tulo tiesi . . .

- Ei tuu lähtöparaatia, myön-
si Rajanderikin.

MIHIN MENNÄÄN?
Komppaniassa olijo täysi lähtG
tohina päällä. Häthätää ehdin
koota varusteeni, kun jo komen-
nettiin autoihin. Kolonna ajoi
satamaan ja siellä olikin jo laivo
ja odottamassa. Välittömästi
aloitettiin rykmentin lastaus.

Jostakin lensi huhu, että me-
nemme Kemiin ja katkaisemme
siellä saksalaisen perääntymis-
tien Tornioon. Jotkut vanhem-
mat kaverit lohduttivat meitä
sotamiehiä:

- Ette te pojat siellä tosissan-
ne joudu taisteluihin. Näön
vuoki sen kun vähän kahinoitte
sakmannin kanssa, ettei venä-
jän poika sekaannu asioihin.. .

- Näön vuoki kai sitä, myön-
telimme mekin, vaikka sydänal-
la vähän kuvotti koko touhu.

- Vieläköhän sitä joudutaan
tässä ihan henkensä kaupalla
tappelemaan, vaikka sodan piti
jo loppua. . ., aprikoivat jotkut
myöhemmin laivalla.

- Vielä mitä, lohdutteli ryh-
mänjohtajamme. - Mitäs ne nyt
entiset aseveljet alkaisivat meil-

le hankaliksi. Kyllä ne pois läh-
tevät, kunhan ehtivät koota
kamppeensa. Varmistetaan me
tässä. . .

- Eihän se nyt Pajarikaan ala
tarpeettomasti ahdistamaan en-
tistä aseveljeä. Sehän oli väli-
löissä fritsien kanssa jo silloin
Uhtuanaikoinakin...

- Mutta onhan Kemissä jo ol-
lut tosi taisteluitakin . . .

- Lehdet ne nyt suurentele-
vat niitä. . . naapurien vuoksi
tietenkin.

- Minä taas kuulin, että Ro
vaniemellä meidän upseerit oli-
vat vielä toissapäivänä ryypis-
kelleet sakujen upseerien kanssa
ja siellä oli sovittu, että ei sitten
ammuta yhtään kohti, jos vähän
joudutaan kahistelemaankin . . .

KOVAA SANAA
- Kuka täällä väittää suomalais-
ten upseerien tehneen sopimuk-
sia vihollisen kanssa? kuului an-
kara ääni pimennosta. ..

Kaikki vaikenivat. Askeinen
varman tahon kertoja koetti siir-
tyä toisten varjoon.

Yksi komppanian upseeri oli
tullut ruumaan niin huomaa-
mattomasti, ettei sitä heti huo
mattu huonossa valaistuksessa.
Luotuaan vielä terävän katseen
ympärilleen hän sanoi - jo vä-
hän leppoisammin:

- Me joudumme kohta koviin
taisteluihin. Minkäänlainen vel-
jeily vihollisen kanssa ei tule §-

symykseen. Minä jaan nyt teille
komentajan päiväkiis§n ja ke-
hotan jokaista lukemaan sen

tarkkaan. Lienee paikallaan sa-

noa myös, että kaikella mitä täs-
sä sanotaan tarkoitetaan täyttä
totta.

Nyt vasta huomasin, että
luutnantilla oli pinkka papereita
kädessään. Ne hän jakeli aliup
seereille ja poistui sitten taak-
seen katsomatta. Luutnantin
kääntyessä huomasin, että hä-
nellä roikkui jo pistoolikotelo
vyöllä.

Monistettu päiväkiis§ oli si-
vun mittainen. Siinä kerrottiin
matkamme suuntautuvan Ke-
miin ja että ankaria taisteluja oli
odotettavissa. Sotalakia nouda-
tettaisiin kaikessa ankaruudes-
saan kurittomuudesta ja pelku-
ruudesta. Alla oli komentajan
nimikirjoitus: Wolf Halsti.

Mieliala laivassa muuttui ala-
kuloiseki. Tirntui silta, että
meitä oli petetty. Ehdimme jo
uskoa, että kun selviydyimme
Kannaksen raskaista taisteluista
hengissä, olimme selviytyneet
myös koko sodasta. Nyt se sama

oli uudelleen edessä.

Ulkona satoi ja yö oli synkkä.
Monet ihmettelivät, miten
kauan se matka sinne Kemiin
oikein kestää, kun yö oli jo pit-
kälti yli puolenvälin . . .

vÄÄnÄ KAUPUNKI!
Aamu alkoi jo sarastaa kun vih-

doin olimme perillä. Toinen lai-
va ehti purkaa maihinnousu-
joukkonsa ennen meitä ja am-
munnan rätinää kuului jo
kauempaa.

Aloimme purkaa pst-tykkejä
ja kalustoa maihin. Ihmettelim-
me, mikä paikka tämä oikein oli
- Kemin seudulta pieni satama-
pahanen ei näyttänyt.

- Tämähän on Röyttä! huu-
dahti muuan torniolainen poika.

- Kyllä mä tunnen tän pään sa-

taman. Hei miehet, me ollaan-
kin Torniossa, eikä missään Ke-
missä! Ne taisi narrata.

- Pulinat pois ja miehet ty-
keille, komensi joukkueen johta-
ja Birger Eirilci.

Vänrikillemme oli nähtävästi
kerrottu jo laivassa mihin todel-
la oltiin menossa. Miehiä lastat-
tiin jo junaan.

Päivä oli jo valjennut, kun
komppaniamme eteni taistelu-
järjestykessä kohden Tornion
keskustaa. Menimme tyktejä
vetäen aivan rantatietä ja täällä
ei vastarintaa pahemmin esiin-
tynyt. Se koveni vasta lähempä-
nä kaupunkia ja Tornion yhteis-
koululla, jonne noin neljäsataa
saksalaista oli vetäytynyt puo
lustukeen. Jotkut yksittäiset

ryhmät tulittivat vielä lähesty-
viä suomalaisjoukkoja, mutta
muuten vastarinta sakalaisten
puolelta alkoi olla lopussa puo
liin päiviin mennessä.

Vastaamme tuli muutamia
antautuneita saksalaisia sotilai-

Kaikella kiir€ellä laivaan Oulun Toppilassa - - ia maihin Tornion Röyttässä
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Koniokin
voiriollo...
la suomalaisen vartiomiehen
saattelemina. Kaikkein roh-
keimpia olivat kuitenkin ruotsa-
laisetjoen takana. Sieltä harjan-
teilta he katselivat todellista so
taa, johon heille nyt avautui ai-
nutkertainen tilaisuus.

VIINAN VOMALLA
Lähestyessämme asemaa osui
matkan varrelle suuri saksalais-
ten varasto, joka oli juuri saatu
vallatuksi. Vartiointia ei nä§-
nyt vielä ovilla, joten evakuointi
oli täydessä käynnissä.

Mekin ryntåisimme mukaan
kuulasateesta huolimatta ja
otimme mitä vielä oli jäljellä.
Kaikki kelpasi, jopa gramofonit
Ievyineen!

Minä sain Rajanderin Topin
kanssa konjakkitynnyrin ja pa-
rinsadan askin laatikon saksa-
laista piipputupakkaa. Kaikki
lastattiin pst-tykin päälle ja niin
taas lähdettiin kuulasateesta vä-
littämättä asemaa kohden.

Konjakkitynnyreitä oli
useampiakin tykin päällä jokai-
sella joukkueella. Niitä vahdit-
tiin mustasukkaisesti.

Viinoista tuli sitten saman
päivän iltana ja myöhemminkin
ongelma, johon påiällystö joutui
puuttumaan kovin ottein.

Puolen päivän jälkeen lähes-
tyimme ensimmäisiä Tornion-
joen yli meneviä siltoja. Edem-
mäksi emme sitten päässeet-

kään, kaupungissa ja aseman
seudulla vielä taisteltiin.

Huhu tiesi, että suuri joukko
saksalaisia pääsi livahtamaan
kalustoineen petoksen avulla
valkoisia lippuja käyttäen poh-
joiseen rautatieasemalta. Tilan-
ne siellä oli ilmeisesti varsin se-

kava.
Vastaamme tuli aina uusia

vankiryhmiäkin. Vihamielisyyt-
tä heitä kohtaan ei vielä esiinty-
nyt, vaan katselimme näitä
aseista riisuttuja entisiä Uhtuan
aikaisia aseveljiämme lähinnä
uteliaina: nämäkö olivat nyt nii-
tä pelottavia Wehrmachtin va-
liojoukkoja, jotka olivat vallan-
neet lähes koko Euroopan?! Jos
olisimme tienneet, kuinka ko
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viksi ja armottomiksi sotureiksi
he moittautuivat muutamia päi-
viä myöhemmin, olisimme aja-
telleet toisin.

Suomalaisia kaatuneita ja
haavoittuneitakin tuotiin taiste-
luista. Heitä ei ollut vielä kovin-
kaan paljon, mutta niin paljon
kuitenkin, että voitiin todeta
aseveljeyden saksalaisten kans-
sa peruuttamattomasti loppu-
neen.

KONJAKKI KAATAA
Rautatieaseman suunnalla ja
keskikaupungilla taisteltiin vielä
kiivaasti monella suunnalla,
mutta me emme sinne joutu-
neet. Majoituimme sillan lähei-
slyteen tyhjään taloon, josta
asukkaat olivat aamuvarhaisella
paenneet Ruotsin puolelle.

Konjakki täytyi pullottaa!
Jostakin löysin tyhjän limonaa-
dikorin, pulloissa vanhan ajan
hyviä korkkeja. Rajanderin To
pista ei ollut tässä ty&sä paljon
apua, sillä hän alkoi latkia kon-
jakkia heti kun saimme valutet-
tua ensimmäisen pakillisen.

Luutnantti @lsl tuli katso
maan meidän yritystämme, veti
pistoolin ja ampui tynnyriin
monta reikää. loppu viina vuoti
maahan.

- Minä helvettiä sä nyt räis-
kit?! huuri Rajander hölmisty-
neenä. - Viina vuotaa nyt maa-
han. . .

- Rikkokaa heti ne pullot
myos! komensi luutnantti. Se
juopottelu loppuu nyt tähän.
Pullot rikti ja heti!

Aloin rikkoa pulloja kiveä
vasten, mutta juopunut Topi
häiritsi luutnanttia mökiiiimisel-
lään niin paljon, että ehdin hei-
tellä muutaman pullon piiloon
rantapusikkoon.

Joukkueen majapaikassa Bir-
ger Eirilä piti meille ankaran
nuhdesaarnan. Rajander oli
liian juowksissa ymmärtääk-
seen mitään sotaoikeusuhkauk-
sista. Ennen lähtöämme ehdin
vielä hakea kolme pulloa kon-
jakkia reppuuni.

Illalla lähdettiin etulinjaan.
Pahimmin juopuneet kanniskel-
tiin auton lavalle. Yöllä ei vielä
tapahtunut mitään, mutta toi-
sen päivän aamuna alkoivat to
sitoimet. Silloin saksalaisten
hyökkiiykessä oli aivan toisen-
lainen meininki. D

Yksinäisen pommikoneen luulisi
olevan helppo maali kahdelle
nopealle vihollishävittäjälle -
varsinkin sen jälkeen kun
konekivääriampuja on pois pelistä.
Thitava ja rauhallinen ohiaaia voi
kuitenkin saada ihmeitä aikaan
Blenheimilla, jonka matalalento-
ominaisuudet olivat erinomaiset.
Thrvittiin siinå kyllä hyvää
onneakin!

JOULUKUUN 13. päivänä
l94l lälsimme Värtsilän ken-
tiiltä lennolle piiämiiäränä
Muurmannin rata. Tehtiivänä
oli rautatieliikenteen tiedustelu
välillä Karhumäki-Sekeen ase-
ma. Koneen pommikuorma oli
tarkoitus pudottaa sopivaan
maaliin tiedustelukohteessa.

Aamulla koneeseen noustes-

samme oli kirpeä 30 asteen pak-
kanen. Ohjaajana oli ulkonäöl-
tiiän italialaista lentiijäkenraalia
Balboa muistuttava luutnantti
Peltola ?ihysäjiilsi tuli vaa-
leatukkainen vänrikki Tuulio ja
konekiviiäriampujan paikalla oli
allekirjoittanut, uunituore ker-
santti.

Puin laskuvarjovaljaat ylleni
ja totesin varjon olevan paikal-
laan koneen seinällä valmiina
tarvittaessa kiinnitettiiväksi val-
jaissa olevaan koukkuun. Vielä
läksiäisilsi lentueen päällikkö
muistutti, että ampujan on tur-
vallisuussyistä siirryttävä nou-
sun ja laskun ajaksi kk-tornista
rungon keskiosaan.

Ohjaaja kåiynnisti mekaanik-
kojen valmiiksi lämmituimät

GUNNAR
SUUR.INKEROINEN

moottorit, lisiisi niihin kierroksia
ja kone lähti rullaamaan kiite
tien piiähän. Moottorien pau-
hun lisiiäntyessä ja lumen tuis
kutessa takana kone lähti nyt-
kiihtiien liikkeelle ja vauhdin
yhä kiihtyessä olimme raskaan
kuorman kanssa kohta puiden
latvojen yläpuolella ja matka
kohti tuntematonta oli alkanut.

"Sotaratsumme" oli 2-moot-
torinen Bristol Blenheim, kette-
rä pommikone, joka noin 320
km tuntinopeudella nousi yhä
korkeammalle ja vei meitii kohti
Sekeen aseman lähellä olevaa
Uikujärveä.

VIHOLL!NENI
Alkumatkasta kokeilin koneki-
väärin toiminnan. Hyvin pelasi.

Täivasta tiihystellessäni mietis-
kelin miltä mahtavat näyttiiä

m
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uudet nopeat vihollishävitt?ijät,
joista olin nähnyt vain kuvia.
Näiden hävittiijien varalta oli
meillä koneessa vihollisen kiiyt-
tämä omakonetunnus, jota oli
mahdollisuus yrittää käyttää
hämäysmielessä. Tietysti meillä
oli myös voimassa oleva suoma-
lainen omakonetunnus omia hä-
vittäjiä ja ilmatorjuntaa varten.

Olimme lentiineet tunnin ver-
ran, kun ohjaaja ilmoitti, että
olemme s{Bpumassa kohde-
alueelle. Ifutseeni teriistyi enti-
§estään aamuhämäriissä. Nyt
näinkin jo Muurmannin radan
alhaalla ja oikealla fuolella nä-

§i Sekeen asema.
Koneemme kaarsi oikealle

Uikujiirvelle palataksemme ra-
dan piiälle. Ennen kuin koneen
nokka oli kohti etelää päin Kar-
humäkeä katsahdin alas - ja
näin kaukana takana järven lu-
mista pintaa vasten kaksi yksi-
näistii konetta!

Ilmoitin havaintoni välittG
måisti ohjaajalle. Koaka en ollut
varma koneiden kansallisuudes-
ta, ammuin suomalaisen omako
netunnuksen - etteivät aina-
kaan omat hävittäjät ampuisi
meitä.

Yht'äkkiä koneet rupesivat
lähestymiiän vimmatulla vauh-
dilla ja suurenivat nopeasti sil-
missäni. Tunnistin ne kohta vi-
hollisen uusiksi nopeiksi koneik-
si.

Ilmoitin havaintoni jälleen
ohjaajalle. Hän oli jo edellisen
ilmoitukseni perusteella paina-
nut koneen loivaan liukuun.

Nyt alkoivat tositoimet!
Tähystäjä pudotti pommit.

Ohjaaja työnsi koneen nokan
kohti maata ja lisäsi moottorei-
hin maksimikierrokset.

Samanaikaisesti alkoi takaa
alhaalla tulla va§uovia konet-
tamme kohti. Vihollisluodit ro
pisivat koneessamme.

Tähtäsin lähempiinä olevaa
vihollishävitäjiiä ja ammuin ko
nekivåiärilliini. Se aloitti ilokseni
tulisen laulannan - mutta kovin
lyhyen.

Tunsin voimakkaan iskun oi-
keassa olkavarressani ja ote ko
nekivåiärin kahvasta herposi.
Käsi roikkui velttona kupeella-
ni. Kallistuin oikealle ja otin va-
semmalla kiidellä kiinni oikeas-
ta ranteesta. Se oli verestä mäi-
kii. Täjusin, ettii vihollisluoti oli
tehnyt tehtiiviinsä ja murskan-
nut olkavarteni.

EN USKALTANUT
EDES PELÄTÄ
Hellitin otteen rante€stani ja
suoristauduin istuimellani. Kk-
tornissa oli luodin reikii siinä
kohdassa, missä p?iäni oli ollut
muutamia sekunteja aikaisem-
min. Noutaja oli vähällä ollut
ottaa minut seurakseen koneen
siivelle.

Ilmoitin ohjaajalle, ettii olin
haavoittunut. Hän kiiski ottaa
kumisen happiletkun mukaan ja
konttaamaan ohjaamoon.

Kulku heittelehtivässä kG
neessa oli hankalaa. Kone
pomppi rajusti ohjaajan yrit-

täessä väistää vihollishävittäjien
tulitukset.

Päiisin lopulta ohjaamoon ja
tähystäjä sai olkavarteni sidq
tuksi. Jäin istumaan koneen lat-
tialle.

Virpmattu takaa-ajo ja tulitus
jatkuivat noin puolen tunnin
ajan. Tuntui kuin koneceen ei
jäisi yh&iiin ehjiiä kohtaq kun
osumien lisiiksi valojuovia vilab
teli yhteniiän. Runsaasta verer
vuodsta ja §lrnyydestii olin il-
meisesti sen verran turtana, että
pelon tunne oli häipynyt.

Yht'iikkiä tulitus lakkasi ja
synryi outo hi§aisuus.

I?ihysfiijä kääntyi puoleeni ja
sanoi Fhimman olevan ohi. Vi-
hollishävittiijiltii olivat ilmeisesti
patruunat loppuneet, koka ne
kaarsivat kerran koneemme ym-
päri ja poistuivat sitten omalle
puolelleen. Heidiin pettymyk-
sensä oli ilmeisoti suuri, kun
pitkiiiin kypsytelty varman tun-
tuinen lihava paisti valui ohi
suun. Mahtoivatko viholliset
omaan tukkohtaansa palat-
tuaan selvittää saaliin menetyk-
sen syyksi saman kuin mikii oli
meidän pelastuksemme: erittäin
tailava ja rauhallinen ohjaaja,
koneen erinomaiset matalalen-
toominaisuudet sekii satumai-
nen onni.

PAKKOLASKU
ONNISTUI
Viholliset olivat saaneet konee-
soemme pahoja osumia, joiden
seurauksena viilitön pakkolasku
oli välttiimätön.

Eteemme ilmestyi järvi, j6F
ka jiiälle obsaab suoritti maha.
laskun. Lumi ryöppysrja potku-
rit Yiiäntyivät. §sähdyirmc lä-
helle rantaa. Tietämlittii otin-
paikkaamme - edes sitii olem-
meko omalla vai vihollispuolella

- ammuimme omakonetunnuk-
sen ja jiiimme odotam*an mitii
tuleman piti.

Kun ohjaaja ja tähystäjä oli'
vat auttaneet minut pois konees'
ta ja peitelleet omilla lentotur'
keillaan, ilmestyi vastarannalle
kaksi sotilasta, jotka olivat låi-

heiselä Koikarin lentokentältli.
Siellä sain varsinaison ensiavun
j.a samana päiväinä minut vietiin
Aiinislinnan kenttiisairaalaan
Jouluksi piiiisin kotiseudulle so
tasairaalaan, mi§i käteni para-
neminen kesti parisen vuotta.
Kåsi on nyt oma ja toimintakun-
toinen, vaikka lyhenikin sotaret-
kelläni muutamia senttejä.

Täitavat mekaanikkomme
kiivivät kunnostamassa pakko
laskussa vaurioituneen Blenhei-
mimme lentokuntoiseksi ja kone
voitiin lentiiä perusteelliseen
korjaukseen lentokonetehtaalle.

Molemmat Ientäjäto
verini saivat sankari-
kuoleman pommitus-
Iennolla seuraavan vuG
den kevättalvella. tr

Yksinäinon Blenheim
hakee kohdettaan,
konokiväåriampula on
tarkkana kuvussäan
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lenin*ud
kaa kuin nykyisin.
Radio oli useimmiten mykkä.
Aieltiin vain suurin piirtein kom-
passin mukaan ia etsittiin aukkoa
pilvipeitossa.
Näin tultiin kuuluisaan kaupunkiin,
iosta poiille tuli äkkilähtö.
Lentomestari muistelee.

JOULUKUUN 29. päivä sota-
vuonna 1943 valkeni Värtsilässä
kauniina ja kirkkaana. Pommi-
tuslentolaivueemme, nume-
roltaan 42, valmistautui päivän
toimiin. Kalustonamme oli eng-
lantilaisperäisiä Bristol Blen-
heim -koneita

TARKKA rexrÄvÄ
Laivue oli aamulla saanut tehtä-
väksi yhdellä koneella suoritet-
tavan valokuvauslennon Ääni-
sen itäpuolelle. Siellä oli nimit-
täin Puutoisten jääkelkkatuki-
kohta, jota Joensuun Onttolan
kentällä majailevat Junkers 88
-koneet pommittaisivat syöksy-
pommituksena kello 11.00. Ku-
vauksen olisi tapahduttava täs-
mälleen kahden minuutin ku-
luttua pommituksesta eli 11.02.

Tehtävään määrättiin BL-
170, tähystäjänä vänrikki lryil/-
åerg, konekivääriampujana ja
radistina ylikersantti Hildin ja
ohjaajana kirjoittaja, silloinen
kersantti.
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Sotavuosina eivät
suunnistuslaitteet

lentokoneiden
olleet sitä luok-

Lähtö tapahtui Värtsilästä
kello 10.05. Otimme saman tien
suunnan kohti reitilliimme ole-
vaa Åiinislinnaa. Valokuvaus-
korkeudeksi oli määrät§ 5000
metriä ja nousimme siihen heti
lennon alkuvaiheessa.

Jo nousun alussa ntiimme
edessiimme täydellisen pilvika-
ton. Saavutettuamme käsketyn
korkeuden olimme pari kilo-
metriä pilvien yläpuolella. Vii-
meksi näimme maata jossakin
Suojärven seutuvilla.

"Yrltän iatkuvasti kaarrella pilvien suoiaan ilmatoriuntatulen läpi - suoraan ei
kärsi lentää!"

Jatkoimme lentoa Puutoista keenoletimmeolevammejossa-
kohtikompassinavulla.Radios- kin Äänisjärven länsirannan
ta ei ainakaan Blenheim-ko- kohdalla. Alla näkyi vain tasai-
neissa vielä siihen aikaan ollut nen pilvipeitto, joka näytti jat-
suunnistuksessa apua. kuvan myös järven yli kohteel-

Noin 40 minuutin lennon jäl- lemme itärannalle.PENTTI TUISKU



TEHTÄVÄSTÄ ON
LUOVUTTAVA
Tässä vaiheessa aloimme arvail-
la, että Junkersit ovat saaneet
käskyn palata takaisin. Meillä ei
ollut asiasta mitään tietoa, kos-
ka radio oli tavalliseen tapaan
mykkä - siitä ei kuulunut niin
pihahdustakaan. Jatkoimme
kuitenkin toistaiseksi matkaa.

Kello kävi. Määrähetkellä to-
tesimme, että tehtävän suori-
tukseen ei ollut minkäänlaisia
mahdollisuuksia. Otimme vas-
takkaisen kompasiisuunnan ja
käännyimme takaisin. Yllämme
oli kirkas taivas ja allamme kiin-
teä aukoton pilviverho.

Miten pääsisimme pilven alle
Värtsilässä? Oliko pilvikerrok-
sen alaraja laskeutunut - ulot-
tuiko se jo ehkä maahan saak-
ka...?

Olisi käytettävä hyväksi jo-
kaista mahdollisuutta päästä
pilviverhon alapuolelle.

Lennettiin kompassin mu-
kaan.

Sitten vilahti kaukana etuva-
semmalla näkyviin aukko pilvi
verhossa.

- Sinne mennään! sanoi tä-
hystäjä.

Me muut olimme samaa
mieltä ja otimme suunnan auk-
koa kohden saadaksemme it-
semme paikannetuksi ja pääs-
täksemme pilven alapuolelle.

Lento aukolle kesti odotettua
kauemmin. Olimme arvioineet

etäisyyden huonosti. Tiesimme
jo olevamme huomattavasti si-
wssa reitiltämme.

Olimme startista alkaen len-
täneet yhteensä tunnin ja neljä-
kymmentä minuuttia, kun saa-
vutimme pilvessä olevan aukon.
Korkeutta oli 4500 metriä

MtTÄ ON ALLA?
Näky allamme oli henkeäsal-
paava: leveä joki ja suuri kau-
punki, jonka ilmatorjunta aloitti
heti raivokkaan ammunnan lu-
kemattomista putkista. Mutkit-
telin konetta parhaani mukaan
välttääkseni osumat, mutta il-
matorjunta onnistui aina uudel-
leen ja uudelleen ampumaan ti-
heän sulun eteemme.

Oikealla alhaalla vilahti suu-
rehko saari, josta sieltäkin lensi
meitä kohti lukemattomia ilma-
torjunnan kekäleitä. Alhaalla
vilkkui suuliekkien meri.

Asia selvisi heti: Leningrad ja
Kronstadt!

Yritin jatkuvasti kaarrella
Laatokkaa kohti, koska siinä
suunnassa oli lähimpänä juuri
taakse jättämämme pilviverho.
Sen saavuttaminen oli kuitenkin
helpommin sanottu kuin tehry
sillä suoraan ei kärsinyt lentää -
se olisi merkinnyt osumia ja tu-
hoa. Näin jouduimme olemaan
kaupungin päällä viitisentoista
pitkää minuuttia.

Karuselli oli melkoinen. Jos-
sakin vaiheessa räjähti raskaan
ilmatorjunnan kranaatti aivan

liihellämme - kone heilahti ra-
justi ja tärähteli sirpaleiden osu-
mista. Eräs niistä lensi koneki-
vääritornin kuvun lävitse raa-
paisten mennessään painautu-
man ylikersantti Hild6nin ra-
diokuulokkeen metallisuojuk-
seen. Sama sirpale lävisti myös
Hild6nin käsineet - tekemättä
naarmuakaan sormiin! Myö-
hemmin hän kertoi varjosta-
neensa kädellä silmiään kirk-
kaassa auringonpaisteessa, jol-
loin sirpale rapsahti käsinee-
seen. Olihan pojalla tuuria!

- Alhaalta nousee ilmaan hä-
vittäjiä! ilmoitti Hild6n sitten.

Jo näimme me muutkin: Ne-
van rannan hiekkakentältä ko-
hosi parvi häätäjiä.

Jatkoimme entistäkin innok-
kaammin kurvailua kohti tur-
vallista pilven reunaa. Onneksi
meillä oli niin paljon korkeuffa,
että hävittäjät eivät ehtineet saa-
vuttaa konettamme.

Ja siinä oli pilvi!
Ilmatorjunnan räiske lakkasi

- olimme toistaiseksi turvassa!

PIAN ALAS!
Otimme suunnan lähimmälle
Suulajärven kentälle - jospa
siellä pääsisimme alas. Näky-
vyys tuntui jonkin verran para-
nevan.

Niin olimme Karjalan kan-
naksen päällä ja pian häiimötti
pilvien raosta lentokenttä.

Samalla nriimme, kuinka
Brewster-koneet starttasivat

"Näky on honkeäsalpaava: levcä loki,
suuri kaupunki ia rainokas
ilmatoriunta - Lenlngrad!"

kentältä ja näyttivät ottavan
suunnan meitä kohti. Myöhem-
min kuulimme, että tulomme
oudosta suunnasta oli aiheutta-
nut viholliskoneviestin ja ken-
tällä torj untahälytyksen.

Hild6n ampui valopistoolil-
laan omakonetunnuksen ja
Brewsterit rauhoittuivat. Pää-
simme rauhassa aloittamaan
laskeutumisen.

Harmit eivät kuitenkaan ol-
leet vielä ohi: en saanut laskute-
linettä ulos. Sirpale oli ilmeisesti
vioittanut hydraulista järjestel-
mää.

Ei ollut muuta keinoa kuin
painua mahalaskuun. Siinä sit-
ten vääntyivät molemmat pot-
kurit ja rungon pohjapellit lom-
moutuivat. Selvisimme kuiten-
kin katalasta tilanteesta vähim-
min mahdollisin vaurioin.

Jälkiselvittely oli pahempi: il-
mavalvontaviestien perusteella
selvisi, että olimme ylittäneet
Laatokan jossakin sen etelä-
päässä ja ajelleet ilmavoimil-
tamme kokonaan kielletyn kau-
pungin päälle.

Välitön rangaistus oli heti al-
kava lentokielto meille tunareil-
le.

Matkustimme takaisin Värt-
silään junalla - hiljaisina poiki-
na. Konettamme hakemaan
määrättiin toinen miehistö.

Meitä hiukan lohdutti se, että
tämä uusi porukka seikkaili ko-
neellamme koko Itä-Suomen
alueen etsiessään huonossa
säässä Onttolan kenttää. Pojat
olivat täysin eksyksissä. t-opulta
he päättivät laskeutua lähim-
män järven jäälle kysyäkseen
"alkuasukkailta" sijaintiaan.
Kone kuitenkin upposi rullates-
saan siipiään myöten sulaan ja
jouduttiin kuljettamaan kuor-
ma-autolla Tampereen lentoko-
netehtaalle.

Lentokielto kumoutui parin
viikon kuluttua. "Tilanteita"
riitti sitten aina Lapin sodan
loppuun saakka - välillä oli
vain pakollinen tauko haavoi-
tuttuani ilmatorj unnan osumas-
ta Kivennavalla Lintulan luosta-
rin yläpuolella kuumana kesänä
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MElKEIN
SODASSA
NORIASS
Noria oli 1930-luvulla laiminlyönyt
puolustuksensa lähes täydelleen.

Yarusmiespalvelusaika oli lyhim-
millään 48 vuorokautta.

Alivoimainen saksalainen hyök-
kääiä löi niin lukumääräisesti kuin
materiaalisestikin vahvemman puo-
lustaian.

Thlvisodan iuuri kokeneet suoma-
laiset lääkintäupseerit ioutuivat to-
teamaan surkean tilanteen.

SAKSALAISET iskivät Tans-
kaan ja Norjaan heti Suomen
talvisodan jälkeen, 9. 4.1940.

Kun tätä sotaa oli käyty viisi
vuorokautta, Mannerheim kut-
sui Suomen Punaisen Ristin sai-
raalan ylilääkåirin professori Si-
mo Brufeldtinluokseen ja antoi
hänelle tehtäväksi koota nope-
asti ambulanssi auttamaan Nor-
jaa - olivathan norjalaisetkin
auttaneet meitä innokkaasti tal-
visodan kuukausina.

Talvisodan aikana en ollut
ehtiny lomalle. Huhtikuun 15.
päivänä olin lopultakin lomalla
Helsingissä ja menin käymään
työpaikassani Punaisen Ristin
sairaalassa.

- Tuossahan on sopiva tyyp-
pi! totesi Brofeldt apulaiselleen
Sven Rehnbergil/e vilkaistuaan
minua oven raosta. - Lähdetkö
mukaan?

- Totta kai! pamautin - tie-
tämättä lainkaan, mistä oli kyse.

WILLE WARIS

!'

:'
PANTITN TÖPINÄKS!
Siitä se alkoi. Ambulanssi oli
valmis kymmenessä päivässä.

Siihen kuului viisi läiikäriä - Si-
mo Brofeldt, Sven Rehnberg,
Mikko Wirkkunen, Bertil Mies-
möki ja minä -, kolmetoista
hoitajatarta, emäntä apulaisi-
neen, komendantti ja viisi au-
tonkuljettajaa, yhteensä siis 26
henkeä. Autoja oli kuusi ja va-
rusteita yhteensä 19 tonnia.
Näillä resursseilla kyettäisiin
perustamaan 100 vuodepaikan
kenttäsairaala leikkaus- ja rönt-
genosastoineen. Varusteiden
arveltiin riittävän 2-3 kuukau-
den toimintaan.

Marsalkka tuki meitä aktiivi-
sesti valmisteluissa. Hänen ar-
vovaltansa avulla saimme va-
rusteet kokoon ennätysajassa
huolimatta talvisodan aiheutta-
mista puutteista.

Seligsonin sotilaspukimo te-
kaisi meille neljässä päivässä
englantilaistyyppiset virkapu-
vut.

- Pitää olla silkkiset paidatja

alushousut, neuvoi Manner-
heim. - Niissä eivät syöpiiläiset
viihdy, vaan saavat nivelrikko-
vaivoja.

Lähtiessämme junalla Tur-
kuun kävi asemalla kohahdus:
itse Marski tuli meitä saatta-
maan! Junan lähtiessä liikkeelle
hän kohotti koppalakkinsa kor-
kealle ilmaan huiskuttaen sillä
jäähyväisiksi. Sisäpalvelusohje-
sääntö oli niin tiukkaan iskostu-
nut meihin pienempiin viskaa-
leihin, ettemme olleet osanneet
kuvitellakaan näin vapaamieli-
siä sovellutuksia.

Tukholmassa väki ihmetteli
virkapukujamme luullen meitä
milloin englantilaisiksi ja mil-
loin ranskalaisiksi. Sieltä jat-
koimme matkaa junalla pohjoi-
seen Uumajanjoen lafvoille

Suomalainen Norian-ambulanssi
starttivalmiina

päätyen rautatien päätepistee-
seen Storuman asemalle. Siitä
oli satasen kilometriä Norjan ra-
jalle Tärnabyn kyläiin, jonne
ajoimme vappuna.

TIE ON POIKKI
Saimme Norjan viranomaisilta
ohjeet pyrkiä Hattefjeldalin
kautta Mosjöeniin tai vaihtoeh-
toisesti Mo i Ranan kaupunkiin
Ranavuonon pohjukassa.

Tie oli kuitenkin tukossa,
tunturien yli ei päässyt. Niitä la-
pioitiin kuulemma auki kinok-
sista 300 miehen voimalla ja vii-
kon sisällä piti homman olla sel-
vän.
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Sota Rana-vuonolla
toukokuussa 19«)

Pitkästyimme odotukseen,
muodostimme kolmen lääkärin
partion ja läksimme hiihtäen ot-
tamaan selvää tilanteesta. Sakut
olivat tässä vaiheessa vielä
Trondheimin seuduilla.

Ensiksi yritimme Mosjöenin
suuntaan.

Tuntureilla tapasimme norja-
laisia hiihtopartioita, jotka kyt-
täilivät meitä kaukaa kymmeni-
sen kilometriä ja tulivat vasta
sen jälkeen luoksemme. Kävi il-
mi, että tätä 100 kilometrin um-
pitaivalta ei saataisi auki ennen
kesäkuuta.

Parin päivän kuluttua yritim-
me uudelleen, tällä kertaa poh-
joisempaa Umbuktan kautta
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kohti Mo i Ranaa, jonneoli mat-
kaa nelisenkymmentä kilomet-
riä. Päästyämme parinkymme-
nen kilometrin hiihdon jälkeen
tunturiselänteen yli tapasimme
joten kuten ajokelpoisen tien ja
saimme lopulta erään kuorma-
auton viemään meidät kohti
rannikkoa.

Ajettuamme kymmenisen ki-
lometriä koimme yllätyksen:
vastaan alkoi tulla tien täydeltä
aivan suunniltaan olevia pako-
laisia, jotka huusivat:

- Saksalaiset tulevat! Saksa-
laiset hyökkäävät!

Ensin tuli herrasväkeä omilla
autoillaan, sitten täyteen lastat-
tuja kuorma-autoja ja hevosia,
sen jälkeen käsirattaiden työn-
täjät ja viimeisinä lastenvaunu-
jen lykkääjät ja kapsäkin kanta-
jat.

- Saksalaiset ovat nousseet
maihin ja ovat ihan kohta Mos-
sa! meille selitettiin.

Päätimme kuitenkin mennä
katsomaan. Oli tosi vaikeaa yli-
puhua kuljettajamme viemään
meidät kaupunkiin, mutta lo-
pulta se onnistui.

Jotenkin Naantalia muistut-
tava kaupunki oli autio ja hiljai-
nen. Siellä täällä oli nostoväen
miehiä vartiossa. Turistihotellis-
talöysimmeJR 14:n II Pataljoo-
nan esikunnan ja komentajan,
kapteeni Sundlon.

Tilanne selvisi.

SAKUT TULIVAT
"HURTIGRUTEN"
-LAIVALLA
Ranavuonon puolivälissä ole-
vaan Hemnesin ulkosatamaan
oli aamulla tullut norjalainen
rannikkohöyrylaiva Nord-Nor-
ge, norjalaisittain tuttu "Hurtig-
ruten", pikalinja. Se oli lähtenyt
Trondheimistä mastossaan
Nodan lippu ja kannellaan nor-
jalainen miehistö.

Matkustajat vain olivat outo-
ja: laiva oli täynnä ruumaan pii-
loutuneita Hitlerin sotilaita!

Vartiossa olevat englantilai-
set hävittäjät olivat kyllä saaneet
asiasta varoituksen, mutta niitä
harhautettiin tiedolla, että sakut
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Wille Waris merkitsee Ruotsin ia Norlan raiapyykin uudelleen - varmuuden vuoksi

Tuntureiden yli! Tässå nouslaan Krutfiellille, edessä vasemmalla Miosmäki ia oikealla Brofeldt



olisivat nousseet maihin eteläm-
pänä. Näin saksalaiset pääsivät
esteettä hävittäjävartion ohi
noin 50 kilometriä pitkään vuo-
noon.

Enpähåin ole nähnyt näin täy-
dellistä sovellutusta Troian puu-
hevosesta tositoimissa missään
muualla!

Saksalaiset olivat panneet
lentäjänsä koukkimaan Hem-
nesin päälle ja pudottaneet joi-
takin pommejakin. Vartiomie-
het painuivat kellareihin ja laiva
sai purkaa lastinsa kaikessa rau-

hassa. Vartiomiehet hämmäs-
tyivät vasta, kun laituri oli täyn-
tä Wehrmachrin miehiä, jotka
tyhjensivät alueen pikakivääri-
tulella. Puolustajat, skottijouk-
kue ja pari norjalaista joukkuet-
ta,läksivät iikkipakoon ja saksa-
lainen vahvennettu komppania
oli tilanteen herrana.

Sitten tulivat paikalle englan-
tilaiset hävittäjät ja torpedoivat
Nord-Norge -paran. Saksalaiset
olivat jo tässä vaiheessa maissa
kaikkine kamppeineen - Ope-
raatio Wilden e oli onnistunut

sataprosenttisesti.
Tässä vaiheessa oli pakokau-

hu temmannut kaupungin väes-
tön mukaansa huolimatta siitä,
että tiedettiin tien Ruotsiin ole-
van tukossa. Pakolaisten jou-
kossa oli tunnettu norjalainen
kidailija Sigrid Undser, jonka
tapasimme myöhemmin tuntu-
rilla.

- Mutta nyt saksalaiset kyllä
pysäytetään! vakuutti kapteeni
Sudlo.

Kaupungissa oli norjalaispa-
taljoonan lisåiksi skotlantilainen

Mon kaupunki Rana-vuonon
pohiukassa tunturilta nähtynä

komppania, joten mahdollisuu-
det olivat hyvät. Ilmoitimme, et-
tä suomalainen ambulanssi on
valmiina auttamaan, kunhan
vain pääsisimme tunturiharjan-
teiden ylitse.

MERKtLLtSÄ
POTI1ÅITA
Aamuyöstä meidät herätettiin.
Nodalaiset lääkärit olivat hädis-
sään saatuaan viestin, että Hem-
nesistä oli moottoriveneellä tu-
lossa ainakin 40 haavoittunutta.

Pankaa ambulanssit ja
muut pakettiautot rantaan vas-
taan! neuvoimme. - Tulemme
auttamaan, kun saamme housut
jalkaamme.

Pitkän odotuksen jälkeen po-
tilaat tulivat noqjalaiselle
JSp:lle. Heitä oli tusinan verran,
vain osa haavoittuneita - muu-
tama pinnallinen sirpaleen tai
luodin haava, ei pahempia vam-
moja. Brofeldt näytti, miten sir-
palehaava on tarkastettava ja
hoidettava sekä pani norjalaiset
kollegat töihin.

Loput potilaista olivat "jär-
kyttyneitä" - makasivat paa-
reilla ylväästi kuin Pilven Veik-
ko.

Brofeldt tutki miehiä ja kar-
jaisi yhdelle:

- Oppbara - ochfort!-Ylös
vain ja painu matkoihisi! -->

Käskyniako skottikomppanian pihalla - ollaan lähdössä turvaIisemmiile maisemille
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Heppu totteli kiltisti jahäipyi.
Norjalaiset hoiturit kuuluivat
keskenäiin päivittelevän "bru-
taaleja suomalaisia":

- Missäs loput ovat? Piti olla
neljäkymmentä, kysyi joku.

Kävi ilmi, että he olivat häi-
pyneet kotihoitoon heti moot-
toriveneen tultua rantaan.

Samana aamupävänä tein
vierailun skottikomppanian ko-
mentopaikalle. Herrat olivat
viileän ystäviillisiä, tarjosivat
kahvia, mutta ei viskiä. Kertoi-
vat, että heillä oli "kiireellisiä
järjestelyjä" ja huomasin poiki-
en olevan muuttopuuhissa. Täs-
tä sotasalaisuudesta he eivät ol-
leet hiiskahtaneet sanaakaan
norjalaisille.

Iltapäivällä kapteeni Sundlo
vei meidät Hemnesin kannak-
selle Finneidiin. Niemi muistutti
muodoltaan Katajanokkaa,
mutta oli kaksi kertaa niin suuri

- kannas sen tyvessä oli vain sa-
takunta metriä leveä. Rantatie
oli kapea ja heti sen kyljestä
nousi pystysuora tunturinrinne
satoja metrejä ylöspäin.

Tässä ne pysäytetään ehdot-
toman varmasti! uhosi Sundlo.

PUOLUSTUS MENI
PIELEEN
Norjalaiset olivat saaneet vah-
vennuksia, samoin englantilai-
set, joten paikalla oli yhteensä
noin 400 miestä. Englantilais-
ten tehtävä oli yhdessä norja-
laisten kanssa puolustaa tätä
edullista kapeikkoa. He olivat jo
hyvissä asemissa. Tien molem-
milla puolilla totesin valmiita
katettuja konekivääriasemia,
joista olisi helppo pitää laakea
kannas puhtaana vihollisista.

Sitten tapahtui jotakin aivan
merkillistä: englantilaisten to-
dettiin olevan lähdössä asemista
laukaustakaan ampumatta. He
ilmoittivat vetäytyvänsä kym-
menen kilometriä pohjoisem-
mas Dalselviin. Pojat olivat ot-
taneet käyttöönsä kaikki kau-
pungin linja- ja pakettiautot ja
olivat jo kuormaamassa niihin
ammuslaatikoita.
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Suomalaiset eivåt malta olla kokoilematta ruotsalaistcn Kaarle Xll:n mallisia
kolmikolkkahattula

tä marssitettiin sitten jonkinlai-
sena varmistusjoukkona tuntu-
rilta toiselle.

E! TULE MITÄÄN!
Yritimme vielä yhdessä norja-
laisten kanssa etsiä JSp:n paik-
koja parikymmentä kilometriä
pohjoisempana. Totesimme
kuitenkin heti, ettei taistelusta
täälliikään tulisi mitään. Oli ai-
van turhaa yrittääkään tuoda
ambulanssiamme tänne tunturi-
en yli saksalaisten besorgatta-
vaksi.

Hiihtelimme takaisin Ruot-
siin.

Tunturilta näimme Ranavuo-
non kuin aitiopaikalta. Brittihä-
vittäjät siellä ammuskelivat sak-
salaisia lentokoneita ja sirpalei-
ta lensi tunturiin saakka.

Ruotsin puolella puolusti ra-
jaa nostoväkipataljoona tome-
ran aktiivimajurin johdolla.
Hän oli juuri panostamassa
puista maantiesiltaa mennes-
sämme sen yli ja kysyi Brofeld-
tilta:

- Luuleeko eversti, että tä-
hän riiuää 75 kiloa räjähdysai-
netta?

- Pankaa 150! sanoi Bro-
feldt.

- Panen 150! sanoi majuri. -
Everstihän se tietää, kun on ol-
lut sodassakin.

Saksalaisten vallattua Mo i
Ranan 20. toukokuuta Brofeldt
matkusti Tukholmaan neuvot-
telemaan. Hän sai Suomesta
käskyn ajaa Tornioon, jonne
materiaali oli varastoitava siltä
varalta, että yritettäisiin vielä
uudelleen Petsamon kautta.
Henkilökunta lähetettiin enti-
siin hommiinsa sotasairaaloi-
hin, joissa kyllä riitti paikattavia.

Tolvajärven ja Aittojoen ko-
kemusten jälkeen oli järkyttä-
vää nähdä Norjan puolustuksen
luhistuminen - surkeammin ei-
vät asiat olisi voineet mennä.
Englantilaiset ja norjalaiset ei-
vät luottaneet toisiinsa, yhteis-
työ ei onnistunut lainkaan. Ylin
sodanjohto ei missään vaiheessa
ollut tilanteen tasalla. Puuttui
taitoa, henkeä ja itseluottamus-
ta.

Näin jälkeenpäin on syytä
kiittää Jumalaa ja Mannerhei-
miä siitä, että emme talvisodan
päivinä jääneet odottamaan
Norjan kautta tulevaa länsi-
maista apua. o
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Kapteeni Sundlo oli nolo ja
hämmentynyt.

Norjalaiset jäivät yksin pai-
kalle - perin pelokkaina.

- Akkurat - tyskerne har
stidsvagner! - Takuulla niillä
on panssarivaunuja! minulle sa-

nottiin.

- Montakos tankkia luulette
tuollaisen rannikkolaivan ruu-
maan mahtuvan? yritin kysellä.

Norskit vain kohauttelivat ol-
kapäitään.

Norjan sotahistoria kertoo,
että asemista oli luovuttava,
"koska saksalaiset hyökkäsivät
raskaiden aseiden tukemana".
Nämä raskaat aseet olivat kaksi
kevyttä vuoritykkiä, jotka mai-
hinnoussut komppania toi tul-
lessaan. Englantilaisten hävittä-
jien tuella olisi puolustus ollut
suhteellisen helppoa.

Sundlon pataljoonan pääosa
sai käskyn marssia tuntureiden
yli Korgeniin. Huolto ja kuor-
masto jäivät kuitenkin Elsfjor-
diin, joten l/JR 14 lakkasi ole-
masta taistelukykyinen. Patal-
joonan tehtävä - pitää hallussa

Mo i Ranasta Korgeniin johtava
tie - jäi täyttåimättä.

Englantilaisten ylipäällikkö
säikähti huonosti menestyneen
puolustustaistelun seurauksista
ja lähetti tälle suunnalle neljä
komppaniaa lisävoimia tuke-
naan patterija kaksi suorasuun-
tausskkiä. Tehtävänä oli nope-
asti vallata Mo i Rana takaisin.
Hyökkäystä ei kuitenkaan saatu
käyntiin ja lisävoimatkin jäivät
Dalselviin.

Mutta saksalaiset osasivat
hommansa: Vuoristojääkäri-
rykmentti 137:n I Pataljoona
eteni 150 kilometrin matkan
Grongista Mosjöenin kautta
kohti Korgenia mukanaan he-
vosvetoinen kuormasto. Norja-
laiset olivat jäämässä Korgeniin
mottiin. Liittoutuneet ja norja-
laisetkin olivat pitäneet tällaista
operaatiota täysin mahdotto-
mana ja saksalaisetkin - vaati-
mattomaan tapaansa - vertasi-
vat sitä Hannibalin kulkuun alp-
pien yli.

Hädin tuskin norjalaispatal-
joona pääsi alueelta pakoon. Si-

Suomalaisot lääkärit iututtavat ruotsalalaia nostomiehiä Nor,an raialla



Lapin talvisota oli etelän lehtimiehil-
le sensaatio: kaamoksen pimeys, ark-
tinen kylmyys ia suomalaisten usko-
maton taistelu ylivoimaa vastaan.
Kiriailiia ia kenraali Kurt Martti Wal-
lenius, Lapin komentaia, osasi käyt-
tää tilannetta hyväkseen.
Lapin lääninhallitus ioutui improvi-
soimaan laaiamittaisen lehdistöpal-
velun.

OTSIKON mainitsemaa aihetta
on julkisuudessa käsitelty varsin
vähän. Vuonna 1975 ilmestyi
kuitenkin tohtori Marui Julku-
.sen väitoskirja Talvisodan kuva,
Ulkomaiset sotakirjeenvaihta-
jat Suomessa vuosina 1939-40.
Eräiden yleisten nåkökohtien
osalta joudun nojaamaan tähän
tutkimukseen, mutta muu teksti

on lähinnä henkilökohtaista
muistelemista.

Talvisota sattui kansainvälis-
ten sotakirjeenvaihtajien kan-
nalta otolliseen aikaan: missään
muualla ci ollut käynnissä sa-

nottavia sotatoimia. Neuvosto-
liiton hyökkäys Suomeen toi
Helsinkiin kymmeniä lehtimie-
hiä eri puolilta maailmaa, kau-
kaisimmat Kanadasta ja Austra-
liasta saakka.

Valtion Tiedotuskeskus pe-

rusti hotelli Kämppiin toimis-
ton, jossa parveili lehtimiehiä
aamusta iltaan. Heidän joukos-
saan oli monia huipputason so-

takirjeenvaihtajia, josta useat

olivat olleet mukana Espanjas-
sa, Abessiniassa ja Puolassa.

Ranskalainen Demaite kehaisi
olleensa mukana kolmessatois-
ta sodassa!

nÄuÄpÄrsrÄ
EKSOTIIKKAA
Suomi oli useimmille lehtimie-
hille sangen tuntematon. Se oli
lähellä napapiiriä oleva pieni
maa, joka oli uhkarohkeasti ryh-
tynyt taistelemaan suurta Neu-
vostoliittoa vastaan. Sodan ensi
päivinä heidän keskuudessaan
oli varsin yleinen käsitys, ettei
Suomi voisi kestää kuin muuta-
man päivän. Englantilaista Dal-
ly Expressiri edustanut tunnettu
lehtimies G eoffrey Cox sähkötti
30. 11. illalla lehdelleen, että
suomalaiset tiedoittivat nyt en-
simmäisen ja viimeisen kerran.
Paris Soir -lehteä edustanut
Henri Danjou kertoi 4.12l.
"Melä nyt pääsee Turusta Hel-

sinkiin - mutta kuinka monta
päivåä?"

Ensimmäisen sotaviikon ai-
kana Kämpin toimisto joutui
työskentelemään kovan pai-
neen alaisena. joten oli ymmär-
rettävää, että siellä suunniteltiin
lehtimiesten lähettämistä muu-
alle. Karjalan Kannakselle ei

Päämaja päästänyt juuri kctään.
Näin syntyi ajatus houkutella
heitå mahdollisimman kauas
Helsingistä Rovaniemelle. jossa

moderni hotelli Pohjanhovi oli
melkein tyhjänä.

Lappi tarjosi lehtimiehille ek-
sotiikkaa arktisen talven keskel-
lä revontulineen ja lumisinc
maisemineen. Siellä oli myöskin
kaksi rintamasuuntaa, Salla ja
Petsamo, ja etelämpänä vielå
Suomussalmi.

Rovaniemellä ei ollut min-
käänlaista organisaatiota val-
miina, kun lehtimiehiä alkoi
saapua sinne. Kaikki oli impro-
visoitava. Maaherra Hillilälle
soitettiin ulkoministeriöstä
8.12.. että seuraavana päivänä
Lappiin saapuu ensimmäinen
lehtimiesryhmä. Hillilä käski

r

EERO EHO

429



t
I'
t
I

I

I

I
i
I

I

!
F
i

lt

minun mennä asemalle vastaan
ja viedä heidät Pohjanhoviin.

GOLFAREISSA
PAKKASEEN
Junat kulkivat epäsäännöllisesti
ja yöjuna, jonka saapumisaika
oli klo 24, tuli usein vasta kello
kolme. Astuminen lämpimästä
vaunusta 25 asteen pakkaseen
oli lehtimiehille epämiellyttävä
elämys, erälle täysi shokki.
Suurimmalla osalla oli huopa-
hattu ja puolikengät. Ranskalai-
sella Demaitrella oli golfhousut,
baskeri ja monokkeli!

Seuraava päivä menikin talvi-
varusteiden ostossa. Rovaniemi
oli silloin hyvin varustettu ja leh-
timiehet ostivat naapukkalakin,
turkin ja kunnon jalkineet.

Pohjanhovi täyti I{uokan
hotellina korkeat vaatimukset.
Parooni von Uexkull oli tosin
tyytymätön, kun hänelle ei kyet-
ty heti yöllä järjestämään läm-
mintä kylpyä.

Hotellin ala-aulassa toimi po-
liklinikka sotilaita varten.

Lapin Ryhmän komentajana
oli talvisodan alussa eversti Oi-
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Pohlanhovi toimi talvisodassa
poliklinikkana ia lehdlstökeskuksena

va Villamo. Hänen jälkeensätu-
li komentajaksi 12. 12. kenraali-
majuri K. M. Wallenius. Hän oli
itsekin toiminut sotakirjeen-
vaihtajana 1930-luvulla Japa-
nissa, joten hiin suhtautui suo-
peasti lehtimiehiin antaen joka
päivä Pohjanhovin yläaulassa ti-
lannetiedotuksen. Hän käytti
karttakeppinäiin piippua puhu-
en saksaa tai ruotsia ja valittaen,
ettei hallinnut riittävästi englan-
tia. Tiedotukset käännettiin päi-
vittäin englanniksi, koska vain
harvat kirjeenvaihtajat osasivat
saksaa.

Ihmeellistä, miten nopeasti
maailma muuttui varsinkin Ro-
vaniemellä: vuotta myöhemmin
Pohjanhovi kuhisi saksalaisia
upseereja, saksankieli oli mel-
kein toinen kotimainen ja eng-
lanti oli muuttunut viholliskie-
leksi!

khtimiesjoukon kasvaessa

oli pian pakko määrätä lisää op-
paita Rovaniemelle ja niin sinne

perustettiinkin Päämajan alai-
nen Opaskeskus, jonka päälli-
köksi tuli jaostosihteeri Heikki
L ep p o Ulkoministeriöstä. Mui-
ta oppaita olivat Hugo L. Mtiki-
nen, joka oli toiminut lehtimie-
henä USA:ssa sekä ylioppilas
Joel Toivola. Vielä saatiin toi-
mistoon rehtori A. A. Kosken-
j aak koHelsngistä lähinnä tans-
kankielen taitajana.

WALLENIUS OLI
TUNNETUIN SUOMA.
LAINEN
Varsinaisia rintamakäyntejä ei
lehtimiehille voitu Rovaniemel-
liikäiin juuri järjestää, mutta
Wallenius oli kuitenkin jousta-

vampi kuin muut komentajat.
Kirjeenvaihtajat saivat käydä,
tosin taistelujen jälkeen, muun

Kenraalimaiuri Kurt Martti Wallenius piti mielellään lehdi§tötilalsuuksia



Lehtimiehet ovat päässeet rintamakäynnille talvisodan Lapissa Rintamakäynnillä tavattiin myös venäläisiä sotavankeia

Petsamosta sotaa pakoon oli
mainio kirjoitusaihe.

Sotasairaalassa käynnit olivat
myöskin mielenkiintoisia. Toh-
tori C e der b ergln j ohtamassa so-
tasairaalassa käytiin haastattele-
massa haavoittuneita sotilaita.
Heidän kuvauksensa pelastu-
misestaan vaikeissa tilanteissa
antoivat kideenvaihtajille kii-
tollisen aiheen ylistää suomalai-
sen sotilaan sitkeytä arktisissa
olosuhteissa. Vierailuja tehtiin
myöskin Muurolan sairaalaan,
jossa työskenteli tohtori Wa§a-
stjerna ja Tanskan Punaisen
Ristin ambulanssi.

Sairasjunaan oli myöskin
mahdollisuus tutustua Rovanie-
men ja Tornion välillä. Sloc-
ho lms Tidningenin piirtäjä A i li
Pekonen, joka suomalaisesta

muassa Pelkosenniemellä
20. 12., Joutsijärvellä 24. 12.,

Petsamossa 30.12. ja Suomus-
salmella 9 . l. 40. Lisäksi Walle-
nius lähti itse Sallan suunnalle
joulupäivän iltana ottaen mu-
kaansa kolmetoista eturivin toi-
mittajaa.

Vaikka osa lehtimiehistä oli-
kin nähnyt sodan kovat kasvot
sekä Espanjassa ettå Puolassa,
oli se kaamea näky, joka heidät
kohtasi Joutsij ärvellä taisteluj en
jälkeen, kun venäläiset olivat
vetäytyneet Märkäjärvelle, heil-
le uutta ja järkyttävää. Kovan
pakkasen jähmettämät ruumiit
olivat jäätyneet siihen asentoon
johon olivat kuolleet. Tämä oli
arktista sodankäyntiä, joka oli
heille outoa ja vaikutti shokin
tavoin.

Kun nämä rintamakuvauk-
set, tilannetiedotukset ja valo-
kuvat sitten levisivät ympäri
maailman lehdistöä, herätti ti-
lanne huomiota myöskin Pää-
majassa. Siellä oltiin tyytymät-
tömiä Walleniuksen liikaan ak-
tiivisuuteen. Syynä oli ilmeisesti
osittain kateus muussa kenraali-
kunnassa, kun Walleniuksen
kuva oli jatkuvasti maailman-
lehdistön etusivuilla. Manner-
heim jopa huomauttikin asiasta
Wdleniukselle.

Rintamalla käyntien loputtua
järjestettiin lehtimiehille muuta
ohjelmaa.

Koivun kansakoululle oli
evakuoitu kolttalappalaisia.
Heidän värikkäät pukunsa oli
vat hyvä valokuvauskohde, sa-
moin heidän evakkotaipaleensa

syntyperästään huolimatta ei
osannut sanaakaan suomea,
matkusti kanssani sairasjunassa
Tornioon haastatellen ja piirtä-
en haavoittuneita ilmahälytys-
ten keskeyttämällä matkalla.

FILMATTIIN JA
"FILMATTIIN"
Rovaniemellä oli myös filmi-
miehiä, sekä suomalaisia - mui-
den mukana Feliks Forsman -
että ulkomaalaisia. He olisivat
halunneet kuvata taisteluja,
mutta asiassa oli tietenkin oma
riskinsä. t-opulta asia ratkaistiin
siten, että Rovaniemen Korka-
lovaaralla pantiin toimeen lumi-
pukuisen kiväärijoukkueen
hyökkäys avoimessa maastossa.

Kuvaajat juoksivat paksussa lu-

Etelän lehtimiehiä järkytti näkymä Joutsiiärven taistelukentällä
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Ebbe Munck, tanskalaisen Berlingske Tidenden
kirieenvaihtaia, oli virkaveliienså keskuud€sse
erittäin arvostettu. Hänestä tuli myöhemmin
tunnettu vastarintamies !a Tanskan Helsingin
suurlähettiläs

mihangessa yrittäen vangita ti-
lanteen nauhalle mahdollisim-
man todenmukaisena. Jotkut
innostuivat filmaamaan hyök-
käystä "vihollisen" puolelta, jol-
loin virkaveljet huusivat heille:

- Miten sinä tuon kotona se-
lität?

Valokuvaajat olivat oma ryh-
mänsä. Heistä oli ehkä kuului-
sin Carl Mydans, joka edusti ar-
vovaltaista amerikkalaista Ltfe
aikakauslehteä.

Hän arvosteli sodan jälkeen
julkaisemissaan muistelmissa
suomalaisia viranomaisia huo-
nosta ja epäystävällisestä palve-
luksesta. Kun tunnen itseni osa-
syylliseksi tähän kritiikkiin, saa-
nen tässä kertoa tapauksen.

Mydans soitti minulle joulu-
aattona iltapäivällä ja pyysi jär-
jestämään samana iltana tapaa-
misen kenraali Walleniuksen
kanssa, jota hän haastattelisi ja
valokuvaisi. Vastasin hänelle,
että vaikka olemmekin sodassa,
kenraalilla on oikeus viettää
jouluaatto perheen parissa,
minkä vuoksi en halua häntä
häirittävän. Lupasin kyllä jär-
jestää audienssin tapaninpäivä-
nä.

Mydans suuttui tästä sanoen
valokuvien ennättävän silloin
vasta Lifen seuraavaan kahden
viikon päästä ilmestyvään nu-
meroon. Se taas merkitsisi, että
valokuvien julkaisemisen ansi-
osta avustuskeräys, jonka tuo-
ton Mydans arvioi useiden kym-
menien tuhansien dollarien
suuruiseksi, olisi vastaavasti
lykkääntynyt. En voinut käsit-
tää tätä perustelua ja vastasin-
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kin, etteivät dollarit ratkaise tätä
sotaa, tulivat ne sitten kaksi
viikkoa aikaisemmin tai myö-
hemmin.

HURJIA
JUTTUJA
Kirjeenvaihtajien lukumäärä oli
tammikuun loppupuolella suu-
rimmillaan, 40. Sanotun kuu-
kauden 31. päivänä sattui Rova-
niemellä sodan tuhoisin ilma-
pommitus ja kun se toistui vielä
seuraavana päivänä, se pelästyt-
ti lehtimiehet niin, että suurin
osa matkusti suin päin Torni-
oon.

Kuvaukset pommituksista
olivat osaksi liioiteltuja. Paras
niistä oli ranskalaisen Danjoun,
joka kertoi Rovaniemen ensim-
mäisessä pommituksessa jää-
neen ehjiksi vain kaksi taloa,
jotka toisena päivänä nekin tu-
houtuivat! Tämän jälkeen hän
lähti uutisten puutteessa Torni-
oon.

Tässä yhteydessä on aihetta
kertoa lyhyesti muutamista leh-
timiehistä.

Suuri Suomen ystävä oli tans-
kalainen Peter Gudme, joka jo
16-vuotiaana oli vapaaehtoise-
na mukana vapaussodassamme.
Hänen kuvauksissaan National-
tidendelehdelleen oli vilpitöntä
myötäelämistä maamme kohta-
loihin. Toinen tunnettu tanska-
lainen oli Ebbe Munck, Ber-
lingske Tidende. Hän oli saanut
kuuluisuutta Grönlantiin teh-
dyllä tutkimusmatkalla. Munck
oli virkaveljiensä keskuudessa
erittäin arvostettu. Hiin toimi
myöhemmin maansa suurlähet-

tiläåinä Helsingissä.
Edellämainittu Henri Danj ou

oli kaunokirjallinen kyky, jonka
kuvauksissa arktisesta sotatal-
vesta revontulineen oli hehkua
ja värikkyyttä. Hän julkaisi so-
dan jälkeen Suomi-ystävällisen
kirjan Sankarillinen Suomi.

Kirjeenvaihtajien lisäksi Ro-
vaniemellä vieraili myös joukko
tunnettuja suomalaisia kirjaili-
joita kuten V. A. Koskenniemi,
jonka kanssa kävin sotasairaa-
lassa haastattelemassa haavoit-
tuneita. Tohtoit Eino Jutikkala
ja Ilmari Hustich olivat siellä
myöskin lyhyen ajan maalis-
kuussa 1940 sensuurin palve-
luksessa.

PORTIERI SENSORINA
Sensuurista onkin syytä mainita
muutama sana. Sekin oli joulu-
kuun alkupuolella täysin impro-
visoitua. Jouduin ilman mitään
kirjallisia ohjeita sensuroimaan
ruotsalaisten ja englantilaisten
lehtimiesten tekstiä. Eversti Vil-
lamolta sain joitakin suullisia
neuvoja - ettei esimerkiksi
paikkakuntien nimiä saa jul-
kaista. Olin aamusta yöhön
Pohjanhovissa, jossa jouduin
suorittamaan myöskin eräitä
hotellipalveluja vakinaisen
miespuolisen henkilökunnan
ollessa osaksi rintamapalveluk-
sessa. Ei siis ole ihme, että ruot-
salainen Gunnar M illlern kertoi
muistelmissaan Pohjanhovin
portierin toimineen alussa sen-
sorina!

Ennen joulua oli sensuurin
toiminta jo paljon tehokkaam-
paa. Kielitaitokin lisäiintyi.

Leppo sensuroi ranskan-, Mäki-
nen englannin- ja Koskenjaak-
ko tanskankieliset kirjoitukset.
Ongelmana Rovaniemellä oli
se, että kirjeenvaihtajat saattoi-
vat helposti matkustaa Haapa-
rannalle, josta sanomien lähetys
oli vapaata sensuurista.

MERKITYS SUUREMPI
KUIN SIBELIUKSEN
JA NURMEN
Mikä merkitys sotakirjeenvaih-
tajien kuvauksilla oli Suomelle?
Olivatko ne vain lyhyen ajan
eläneitä päivän uutisia, jotka
unohtuivat ja hukkuivat sen
suuren uutistulvan jalkoihin,
jonka Norjan valtaus huhti-
kuussa 1940 ja viihiin myöhem-
min tapahtunut Saksan salama-
hyökkäys länteen aiheuttivat?

Tapahtumien niukkuus muu-
alla aiheutti tuolloin sen, että
talvisota sai osakseen suhteetto-
man paljon huomiota, toteaa
tohtori Julkunen. Se vei kirjeen-
vaihtajien kertomana Suomi-
tietoutta maailmalle paljon laa-
jemmin kuin mihin Sibelius tai
Nurmi aikoinaan pystyivät.

Ruotsin kansalle talvisodalla
oli ratkaiseva merkitys. Se avasi
silmät niikemään, että metaiste-
limme myös heidän puolestaan.

Englantilaisten tietoisuuteen
talvisota toi niin paljon myötä-
tuntoa Suomea kohtaan, ettei-
vät he tunteneet Suomea vihol-
lismaaksi edes silloin kun Eng-
lanti julisti sodan Suomelle jou-
lukuussa 1941, kuten Reuterin
kirjeenvaihtaja Vernon Morgan
sodanjälkeen kirjotti. o

Läänlnhallitus oli saanut osansa Rovaniemen pommltuksessa



luuhonteon iälkeen
HAHTELA

Uoikein komennus

Jatkosodan aikana
muodostettiin sota-
vangeista, pääasial-
lisesti Inkerinmaan
ia ltä-Karialan mie-
histä, vapaaehtoisia
ioukko-osastoia
Suomen puolustus-
voimiin.
Rauhan tultua vaati
Stalin nämä entiset
Neuvostoliiton kan-
salaiset palautetta-
viksi.
Syntyi vaikea tilan-
ne: Suomen puoles-
ta taistelleet asevel-
iet oli vangittava ia
palautettava vaik-
kapa väkivalloin
Neuvostoliittoon.

ASELEPO oli astunut voi-
maan.

laatokan Karjalassa oli lin-
jassa muun muassa eversti
" Motti M atti" Aamion komen-
tama JR 56 sekä eversti Bertel
IkosenJR 9, jossa palvelin pa-
taljoonan komentajana.

Aarnio joutui marssimaan
venäläisten puolelle neuvottelu-
komennuskunnan johtajana.
Valkoiset liput liehuivat ja pu-
na-armeijan herrat olivat kohte-
liaita. Lopuksi venäläinen
eversti tarjosi juhla-aterian:
runsaasti hyviä voileipiä ja tie-
tenkin yhtä runsaasti votkaa.

Kun votkalasi tuli Aarnion
kohdalle, lausui tämä hilpeåinä
veikkona tunnettu herra va-
kuuttavasti:

- Paljon kiitoksia, mutta mi-

nä en ole koskaan käyttänyt al-
koholia.

Suomalaiset purskahtivat
nauruun ja hilpeys tarttui isän-
tiinkin.

VARTIOIDAAN
UUTTA RAJAA
Minut siirrettiin heti rauhan tul-
tua rajalle vartioon joukkoinani
kaksi pataljoonaa, oma I/JR 9
sekä saman rykmentin III Patal-
joona. Kävimme venäläisten
kanssa tarpeellisia neuvotteluja.

Kerran olimme jälleen pitä-
mässä neuvoa rajan takana ta-
lossa, jonka pihalla oli runsaasti
patruunoita.

- Mitä nuo ampumatarvik-
keet ovat? tiukkasi venäläinen
majuri.

Yritin selittää, että ne ovat
varmaankin jääneet paikalle
taistelujen aikana, mutta majuri
vain tiukkasi tarkempia tietoja.

Silloin otti puna-armeijan
eversti puheenvuoron:

- Turpa kiinni, majuri! hän
tiuskaisi. - Tåimä asia on aivan
selvä.

Vendläiset juhlivat rauhaa
varsin perusteellisesti - haitarit
soivat, votka virtasi ja laulu kai-
kui. Meikäläiset vartijat seurasi-
vat touhua kiinnostuneina ja
juttua riitti.

Kerran mukanani neuvotte-
lemassa oli suomalainen pio-
neerimajuri kertomassa mii-
noitteista. Neuvonpidon jäl-
keen seurasi jälleen tarjoilu.

- Mitä helvettiä sinä teet
täiillä noiden ryssien kanssa? in-
nostui pioneerimajuri kysäise-
mään mukana olleelta suomea
puhuvalta inkeriläiseltä aliluut-
nantilta.

- He ovat minullekuinveljiä,
vastasi aliluutnantti korrektisti.

Suomalaisen majurin kom-
mentti ei ole painokelpoinen.

Myöhemmin otti tehtävät
vastaan rauhan ajan rajavartios-
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lnkerilåispoika on saatu vangiksi JR 9:n alueella Ostan suunnalla

Aunukson H6lmosoturlpatalloonan miehlå Prikaati Kuussaar€n rlvelssä
Poraiårven suunnalla syksyllä 1941
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Eversti Valo Nihtilä Päämaian Operatlivlselta
osastolta ratkaisi vaikean kysymyksen laitavasti
- tapansa mukaan

ERIK EKHOLM

"Näyttää siltä, että
nykyinen nuorisom-
me on herkempää,
tunnevaltaisempaa,
pehmeämpää ja tai-
puvaisempaa hyste-
riaan kuin entinen.
Sen kyky kestää
vaikeuksia saattaa
olla heikentynyt.l'

Näin kirjoittaa
saksalainen prikaa-
tinkenraali Heinz
Ifutst saksalaisen
Alte l(ameraden
(Vanhat toverit)
-lehden numerossa
3/86.

Artikkelia kan-
nattaa tarkastella
lähemminkin.

Näin siis Karst:
,'SODA N KRI I S I T I I}IN T E E N
syy on kokemusleni mukaan
yleensö jokin seuraavisla:

l. Jonkin uuden taisteluken-
tcin ilmiön aiheuttama hdlinti,

to ja JR 9 siirrettiin Joensuun
eteläpuolelle.

SALAPERftNEN
TEHTÄVÄ
Eräänä iltana soi puhelin.
Eversti Ikonen antoi käskyn:

- Otat pataljoonastasi kolme
kiväärikomppaniaa, varustat ne
täydellisin asein ja varaat mu-
kaan mahdollisimman paljon
patruunoita. Huomenna kello
06.00 tulevat autot porukkaasi
noutamaan. Ajat Pieksämäelle.

- Herra eversti - mistähiin
oikein on kyse? uskalsin udella.

- En tiedä muuta kuin tä-
män, oli lyhyt vastaus.

Koko yön varustin joukkoa
liihtökuntoon. Ajatukset pyöri-
vät päässä. Oliko jossakin jon-
kinlainen kapinanpoikanen?
Joutuisinko käyttämään aseita
omia kansalaisia vastaan? Asia
ei tullut sen selvemmäksi.

Aamulla läksimme matkaan.
Sen aikanakaan asia ei selvinnyt

- kukaan ei tiennyt mistään
poikkeavasta tapahtumasta.

Pieksämäellä minut mädrät-
tiin ilmoittautumaan kenraali
Östermanille Naarajärvellä.
Hän selvitti tilanteen:

- Raaheen koottiin rauhan-
teon jälkeen 600 meikäläisissä
joukoissa palvellutta heimoso-
turia, jotka ovat Neuvostoliiton
kansalaisia. Rauhansopimuk-
sen perusteella heidät on mää-
rätty palautettavaksi kotimaa-
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hansa. Miehiä lähdettiin kuljet-
tamaan junalla kohti Naarajåir-
veä luowttamista varten, mutta
matkalla suurin osa heistä loik-
kasi junasta ja perille tuli vain
150. Menkää ja etsikää nämä
puuttuvat 450 miestä!

- Miltähän alueelta, herra
kenraali? rohkenin kysäistä.

- Itä-Suomesta!

- Käytetäänkö aseita,jos hei-
moveljet pakenevat tai tekevät
vastarintaa?

- Totta kai! sanoi kenraali. -
Sitä vartenhan teillä aseet on.

- Saanko tästä kirjallisen
käskyn?

- Mitä ihmettä varten? häm-
mästeli kenraali.

- Sitä voidaan tarvita, jos

aseveljiäammutaan...
- No - soitetaan asiasta vielä

Päiimajaan, ratkaisi Österman
asian.

Saatiin puhelimeen eversti
Valo Nihtilä Operatiiviselta
osastolta.

- Aseita ei käytetä missään
tapauksessa! sanoi Nihtilä. -
Hetihän siitä tulee syyte, jos
olemme tappaneet Neuvostolii-
ton kansalaisia!

Helpotti - nyt homma kyllä
hoituisi.

ETS[, ETSll...
Samana päivänä aloitimme et-
sinnät. Pieksämäen ja Kajaanin
välinen alue jaettiin etsintäloh-
koihin sen mukaan kuinka pal-

jon autoja saatiin käyttöön.
Kaikkialla otimme yhteyden
paikallisiin poliisiviranomaisiin
pyytäen virka-apua.

Saimme kiinni neljätoista
heimoveljeä.

Tilanne oli surkean masenta-
va - kaikkeen sitä on alistutta-
va, ajattelin.

- Te olette kurjia pettureita!
sanoivat inkeriläispojat. - Me
tulimme henkemme kaupalla
taistelemaan teidän avuksenne
ja nyt te luovutatte meidät tuo-
mittaviksi maanpettureina. . .

Mitäpä siihen oli sanomista.
Heimoveljiä oli vaikea löytää,

he piiloutuivat taitavasti. Parin
viikon ajelemisen ja etsiskelyn
jälkeen tilanne muuttui: josta-

kin levisi tieto, jota levittivät sa-

nomalehdet ja radio: Stalin on
armahtanut kaikki sodan aikana
karanneet henkilöt!

Uutinen levisi salamavauhtia.
Kun me etsijät palasimme Naa-
rajärvelle ja Pieksämäelle, olivat
kahvilat ja kapakat täynnä hei-
mosotureita. Heitä sitten ko-
koiltiin ja lastattiin itään mene-
vään junaan. Vallan paljon heitä
ei vaunuihin lopultakaan saatu.

Huomattava osa paenneista
heimosotureista pääsi pakene-
maan rajan yli Ruotsiin, missä
useimmat heistä elävät varsin
tyydyttävissä oloissa. Täyq.y
vain toivoa heille kovien koette-
lemusten jälkeen rauhallisia
vanhuudenpäiviä. tr

Kenraaliluutnantti Hugo Österman on saanut ikävän tehtävän



Soksoloiset tutkiuot
pokokouhuilmiiilä
huhut tai kuiskuttelu. Nciin ta-
pahtui esimerkiksi pataljanani
alueella venäläisten ampuessa
kranaatteja, joiden vajaasti syt-
tyvö rrijrihdysaine aiheutti kel-
lanruskeita kaasupilviri. Ercis
sotamies kiljaisi: 'Kaasua!' ja
Itiksi luoksemaan taakse. Muut
yhtyiveit huutoon ja useimmat
juoksivat hilliltömcin paniikin
vallassa pakan Myös huudot
'Panssarivaara!' tai'Ryssri
saartaa!' voival aiheuttaa vas-
taavan paniikirt

2. Whollisen hyökkäys ylltit
tcivtistti suunnasta selustaan lai
sivustaan

3. Ttirkeiden esimiesten pois-
tuminen lehtävdstäcin tavalla
tai toi.sella.

4. Miehille ilmoitetun tykis-
tötuen tai ilmavoimien iskun
pois jööminen

5. Pilkärin jatkunut liikara-

situs. Miehet saattavat heittdy-
tyci makaamaan ttiysin apaatti-
sina totte lemaua ktiskyjä.

6. Harhakuva vettiytymises-
tä. Se voi syntyci esimerkiksi lie-
vcisti haavoittuneiden ryömimi-
sest ci t aaksepöi n. huoltoajoneu-
von siirtymiseslci suojaan tai
vaurioituneen parcsarivaunun
Irihdöstri taakse.

7. Ylläudvdn vahva iholli-
nen uusine aseineen, esimerkiksi
T 34 -parssarivaunut tai 'Stali-
nin urut'."

Suomalaisten käsitykset eivät
paljoakaan poikkea edellisestä.
Tykistön tai ilmavoimien tuen
puuttuminen tuskin kuitenkaan
aiheutti paniikkia suomalaisissa
joukoissa - se oli pikemminkin
sääntö kuin poikkeus. Pitkään
jatkunut liikarasitus tunnettiin
meilläkin hyvin kriisin syynä,
joskin suomalainen yleensä rea-
goi siihen vähemmän dramaat-
tisesti, nimittäin purnaamalla ja
kapinoimalla.

Liiäkkeet paniikin
Yoittamaseksi
Saksalaisen tutkijan mukaan
paniikki estetään seuraavin toi-
menpitein:

"1. Jatkuva ehdottoman re-
he I I inen tiedot t ami nen jokai se l-
I e soti laal le, e löminen taiste luti
lanteessa. Myös kielteisistri
asioista on ketolIava.

2. Ei koskaan pidti yrittdd
hillitö paniikkia yleisilki huu-
doilla, vaan on käcinnyucivri yk-
siltöisten hyviksi tunnettujen

miesten puoleen Perusscicintö on
esiintyii aivan rauhallisesti ja
tciydellisesti itsensci hilliten.
Huutamircn yleercri vain lisäri
paniikkia.

3. Weraiden joukkojen mies-
ten rynnötessd paniikissa oman
rintamavastuussa olevan ylTsi-

kön lripi voi heitcivastaan lähet-
t citi ptiteviti vanhempia al iupsee-
reja, jotka ohjaavat juoksijat
kenttökeittiöille. Töpirui on
yleerctikin paras hiippareiden
kokrnmispaikka. Sieltö heidrit
voidaan rauhallisin toimCnpi-
tein ohjata takaisin linjaan

4. Ellei mikcicin muu auta,
kannattaa lähteti juoksemaan
paniikissa pakenevan joukon
mukana ja kata ensimmöises-
sä pyscihtymispaikassa puheil-
leen joitakin kunnon miehiri.
Näitti kehotetaan henkilökoh-
taisel la vettnmisel laan vai kut-
tamaan tovereihinsa, jotta ncimö
muistaisivat velvollisuutensa.
A keat e pcivi ra I I i set joht aj ahah-
mot voivat saada ihmeitci ai-
kaan. Kun ertis henkisesti ja
fyysisesti loppuun viisynyt
komppaniani kerran joutui
pötil li kkörsö meneteuyddn pa-
niikkiin lumimyrskyssri, otti
muuan korpraali sen komen-
tansa, sai joukon jrilleen liik-
keelle kc)yucimällci kovaa kieltö
ja jopa potkimalla joitakin mie-
hiö ja johti sen jölleen taiste-
luun ja merestykseen

5. Joskus on tartuttava pis-
tuliin tai konepistaliin, mutto
paniikin vallitessa ei ikinö pidä
ampua. Esimiesten esimerkki ja
rohkeus takaavat paremman tu-
loksen

6. Perusstiöntönä on muistel-
tava, että paniikki voi temmata
mu kaans a parhai mmanki n j ou-
kon, jonka todellisesta taiste-
luarvosta pakokauhuvaihe ei
paljoakaan kerro. Åsken pakoon
juossut yksikkö voi seuraavana
pciivcinti taistel la urhol lisesti ja
uhrautuvasti. Panii kkii n joutu-

Pitkä sota vetl saksalaisen
ialkaväklmiehen hermot kii€ålle

Peräytymlnen tarioaa herkästa
maaperän penllkllle

neelle yksikölle on sen jtilkeen
vain puhuttava rauhallisesti.
se lvit et t civci t i I anne j a vä I t et t ävti
haukkumista ja loukkauksia.
Vain kiihottajat, jotka yleewti
ensimmriisinä laukkovat po-
koon, on otettava teolle. Htitdti-
lassa heitci voi kuljetella löhel-
I riän omassa valvonnassaan"

Keinot ovat Suomessakin hy-
vin tunnettuja eikä niihin ole
paljoakaan lisättävää.

Joukon henkisen kestävyyden
parantamiseksi on Karstin mu-
kaan kiinnitettävä huomiota
muun muassa kasvatukeen hy-
vään toveruuteen, keskinäiseen
luottamukeen ja menneiden so
turisukupolvien työn kunnioitta-
miseen. Mycis päättäväisyyteen
on kiinnitettävä jatkuvaa huo
miota, sillä "virheellinenkin
päätös aiheuttaa usein vähem-
män vahinkoa kuin toimetto
muus ja laiminlyönti". tr
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Suistamon kirkonkyläå ennen vainovuosia

r yksi polosi
LAURI LEIKKONEN

Wsluelieslä
lähfi solbon

Lauri

Laatokan Karialan miehet ioutuivat
varsinkin talvisodan päivinä kiivai-
siin ia verisiin taisteluihin.

Thppiot olivat raskaat.
Rovasti, reservin maiuri

Leikkonen pyrki talvisodan alkaessa
etulinian tehtäviin, sai iohtoonsa
komppanian ia kunnostautui sen roh-
keana ia taitavana päällikkönä Tolva-
iärven suunnan taisteluissa.

Hän kertoo entisistä seurakunta-
laisistaan ia aseveliistään.
YH:n alkaessa lokakuulla 1939 kouraansa. Kolme heistä, Alek-
sai viisi Suistamon salokylästä santeri, Alvi ja Jukkaolivatlä-
Petäjäselästä kotoisin olevaa hinnä kotitilan töissä, Konsfa
Toivosen veljestä käskykortin Sortavalan seminaarissa sekä
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Pekka maalarina Suistamon kir-
konkylässä.

Aluejärjestelmiin ansiosta
veljeksistä kolme, Aleksanteri,
Jukka ja Pekka joutuivat sa-
maan suistamolaisista koottuun
jalkaväkikomppaniaan, 2. / Er P
9:ään. Talvisodan sytyttyä Er P

9 oli mukana Käsnäseliin-Uo-
maan suunnan ensi taisteluissa,
mutta siirrettiin viikon päästä
Tolvajiirvelle, missä tilanne oli
käymässä perin kriittiseksi.

Omat veronsa pata§oonalla
maksattanut Tolvaj iirven voitto
joulukuun 12:na säästi Toivo-
sen veljekset eheinä. 2./Er P 9
oli aivan taisteluitten polttopis-
teessä niin Ristisalmen kapei-
kossa, metsänvartijantalon
maastossa kuin Ignoinaholla-
kin, mutta veljeksillä oli yhä var-
jelus matkassaan.

Metsänvartij antalon rintees-
sä haavoittui alikersantti Jukka
Toivosen ryhmän pk-ampuja
Viktor Vottonen kuolettavasti ja
niin määräsi ryhmänjohtaja vel-
jensä Pekan ampujaksi.

TÄRKEÄ TEHTÄVÄ
Joulukuun 18. päivän aamusel-
la lähti Er P 9 suojasäässä tarpo-
maan rintaman eteläpuolitse
kohti itää. Eipä tiedetty, kuinka
tärkeåillä asialla oltiin. Tavoit-
teena oli nimittäin pieni Pojas-
vaaran kylä seka umenomaan
Rauhalan talo, jossa sijaitsi ve-
näliiisen I AK:n esikunta. Näin
kertoo .E W. Kukkonenh,t4as-

saan Tolvajärven-Ilomantsin
taistelut.

Iltapimeään ehdittäessä oltiin
jo lähellä tavoitetta. Esikunnan
tienoota oli sekä idän että liin-
nen puolella äänistä sekä nuoti-
oitten kajoista päätellen varmis-
tamassa vahva vihollisosasto,
mutta niitten viilissä oli eteliin
puolella varmistamaton aukko,
josta työntyen 2./Er P 9 pääsi
tulittamaan esikuntataloa aivan
lähietäisyydeltä. Jukka Toivo-
sen ryhmä syöksyi lännen puo-
lelta kiertäen aivan esikuntara-
kennuksen vieritse kulkevan
maantien varteen. Rakennuk-
sesta kohti länttä juoksemaan
lähteneellä venäldisellä oli var-
maan hälyy§stehtävä, mutta
juoksdan matka katkesi Jukka
Toivosen tarkkaan laukauk-
seen. Niin pysyi lännen puolella
ollut varmistusosasto täysin toi-
mettomana idiinpuolisen vihol-
lisen ryhtyessä viipymättä saar-
tamaan sopimattoman lähelle
uskaltautuneita meikäläisiä.
Kahden tulen väliin joutuminen
olisi saattanut johtaa meikälåii-
sille varsin kohtalokkaisiin seu-
rauksiin. Tietysti harmitti, kun
oli pakko kääntyä takaisin aivan
tavoitteen kynnykseltä.

Joulukuun 19. päivän aamu-
na 2./Er P 9 sai vaarattoman
tehtävän kaukaa kuulostella,
kuinka rintaman suunnassa
vuorollaan hyökkäävät JR 16:n
yksiköt våihä vähältä työnsivät
vastustajaa kohti Ägläjåirven ky-



Nämä Toivosen veliekset Suistamon Petäiäselästä iäivät kentälle. Kuvassa veliet ikäiäriestyksessä vasemmalta:
Aleksanteri, Konsta, Alvi ia Pekka
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"Mihin osui?"

lää. Iltaan ehdittäessä oltiin jo
Ägläjärven tuntumassa Jylmä-
känlahden rannalla.

Menetyksittä ei päivä kuiten-
kaan pataljoonaltamme suju-
nut. Tiepuolessa maannut vale-
kuollut piti silmällä tiellä liikku-
jiaja kun kohdalle osui tarpeek-
si tärkeä kohde, väijyjä heitti kä-
sikranaatin. Pataljoonaamme
vasta muutaman päivän johta-
nut majuri Kauno Turkka sai
sirpaleensa, jonka tähden hän
joksikin aikaa joutui irti komen-
tajatehtävistään.

Illan tullen sai2./Er P 9 var-
mistustehtävän maantien suun-
nassa. Vasemmalla varmistus
ulottui Jylmäkänlahden rantaan
ja oikealla piti varmistuksesta
huolehtia 3./Er P 9:n, mutta
yhteyttä emme sille suunnalle
saaneet koko yössä. Olivat, ku-
ten myöhemmin kuulimme,
painuneet nukkumaan, kun
synkkä korpi tuntui kovin hiljai-
selta. Mikäpäs meillä oli suorit-
taa omaa varmistustehtävääm-
me tien suunnassa, kun olimme
saaneet tueksemme kuusi ase-

miin sijoitettua konekivääriä.
Edellisinä öinäkään ei viholli-
semme pimeän tullen ollut
yleensä osoittanut aktiivisuutta.

VIHOLLINEN ON
TAKANA!
Kun kk-miehillä oli matkassa
vain yksi ainoa teltta, heillä oli
liian ahtaat yöpymistilat ja niin
lähti kolme miestä hakemaan li-
sätelttaa joskus aamukolmen
ajoissa.

Pian heidän lähdettyä hevosi-
neen liikkeelle kuului siltä suun-
nalta muutama laukaus ja vihreä
valoraketti kohosi taivaalle. Sa-
massa juoksee luoksemme hen-
gästynyt teltanhakija kertoen,
että takana on tie poikki ja "vi-
hollisia metsässä aivan vilise-
mällä". Hätäytyneen kertojan
sanat saavat viipymättä vahvis-
tuksen, kun telttojemme tienoo-
ta piiskaavat pian useitten pika-
kiväärien luotisuihkut.

Hyökkäyskäsky kohti selus-
taa on annettava niin nopeasti.
etteivät asemissa olevat koneki-
väärit ehdi antaa tulitukeaan.

Heti taistelun alkaessa ha-
keutuvat kaikki kolme Toivosen
veljestä yhteen. Pekka ehtii vain
hetken laulattaa pikakivääriään
yrittäessään vaientaa aivan vas-
tapäätä tulittavaa vihollisen
Emmaa, kun vastapuolelta am-
muttu luotisuihku osuu häntä
rintaan.

- Voi! on ainoa äännähdys,
jonka kuoleva parahtaa.

Jukka-veljen kysymykseen:

- Mihin osui? ei enää kuulu
vastausta.

Aivan pahimpaan luotiryöp-
pyyn joutuneesta Jukka Toivo-
sen ryhmästä vain ryhmänjohta-
ja jää eheäksi. Ryhmään liitty-
nyt Aleksanteri-velikin saa run-
saasti vuotavan haavan käsivar-
teensa.

Ryhmänjohtajalla on nyt vas-
tuullaan paitsi haavoittunutta
veljeä eräs vaikeasti haavoittu-
nut ryhmänsä mies, jonka vas-
tuunsa tunteva esimies kätkee
tilanteen selviämistä odotta-
maan risukasan alle. Välillä vel-
jensä pikakiväärillä vihollista
tulittaen, välillä veljeään eteen-
päin raahaten suorittaa Jukka
Toivonen omaa yksittäistaiste-
luaan.

Ottaessaan seisaallaan tukea
aseelleen männynkupeesta hän
äkkiä tuntee kovan tärskyn se-
lässään.

- Luulin, että sellän katkai,
muistelee Toivonen myöhem-
min tuota kokemaansa.

Näin huonosti ei kuitenkaan
käynyt. Luotisuihku täräytti
miestäkin, kun teki silppua re-
pun sisällöstä.

SELVITIMME
TILANTEEN
Vastassa olleet vihollisen pika-
kiväärit saatiin vaiennetuiksi
yksi toisensa jälkeen. Sivulta
omien yhteyteen kiertänyt sil-
loinen rajavääpeli, I Joukkueen
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johtaja Re i n o K e t o n e n oli saantt
tiillä välin yhteyden omiin. Siel-
tä jiirjestyi kiireellä muutama

ryhmä kranaatteja äsken vielä
vihollisen hallussa olleelle har-
janteelle, mutta hyökkäyksem-
me oli edennyt sellaisella vauh-
dilla että saimmekin kranaatit
omaan niskaamme ja ainakin
yksi sirpaleensa saanut meikä-
låiinen jä sen tulenavauksen ti-
lille.

Suurin osa vahvasta vihollis-
osastosta vetäytyy tulojäljilleen
takaisin korpeen. Erääseen pai-
nanteeseen luutnanttinsa joh-
dolla puolustukseen asettunut
joukko kaatuu viimeiseen mie-
heen, mutta vielä on outo este
komppaniamme sekä takaa
apuun hiilyytettyjen meikiiläs-
ten vdlillä.

Edellisenä kesiinä raivosi Äg-
läjärven seudulla ankara myrs-
ky, joka Jylmäkänlahden maas-
tossa kaatoi vankkaa petäjikköä
aivan ristikolle. Suurijoukko vi-
hollisia ryömii lumisten puitten
alle piiloon luullen uudenval-
keissa lumipuvuissaan siellä
olevansa niikymättömissä. Pa-
rin taskulampun awlla mieskät-
kö toisensajälkeen paljastuu se-
kä tulee tuhotuksi, kun antautu-
mishaluja ei monellakaan tunnu
olevan.

Eipä siellä ryteikössä riim-
mittäessä osata aavistaa, kuinka
tärkeäksi tuo selustan nopea sii-
vous pian osoittautuu, sillä tus-
kin on yhteys taakse saatu, enti-
nen vartiolinja miehitetty sekä
haavoittuneet, niin Aleksanteri
Toivonen kuin muutkin, jopa ri-
sukasan alta hengissä löytynyt
Suistamon mies viety saamaan
apua, kun vihollinen ajaa pans-
sareillaan pitkin maantietä läpi
ke§umme.
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Yhdeksån panaaarlvaunua murtautui suomalaisten selustaan, mutta vain yksi
palasi

Luutnantti Lauri Lelkkonen mäårättlln talvlsodan alkaessa Er.P 9:n
2.Komppanian päälllköksi. Kuvaaaa vasemmalta taistelulähetti Kivimäkl,
korsantti Jukka Tolvonen ia luutnantti Leikkonen. Toivosen velieksistå vain
Jukka palasi

Edellä jo mainitussa Kukko-
sen teoksessa mainitaan tuhot-
tujen panssareitten määräksi
kymmenen, mutta vain yhdek-
sän telaketjuparin näemme jau-
havan maantienpintaa, kun
sammakkoperspektiivistä tä-
hystiimme vaunujen rientoa
kohti takamaastoa. Jonkun ajan
kuluttua kiirehtii yksi vaunuista
takaisin omiensa tykö, mutta
muitten kahdeksan tie katkeaa
pst-tykin tarkkaan tuleen. Näin
vihollisen viime pyristys ennen
Ägläjärven kylää on torjuttu se-
kä meikäläsille tie auki Runo-
Karjalan kuulun kylän laitamil-
le.

VAIKEA
VETÄYWMtNEN
On aika hetkinen seurata sen
Toivosen veljessarjaan kuulu-
van miehen sotatietä, jota Ru-
no-Karjala oli väkevimmin pu-
hutellut.

YH:n alkaessa määrättiin
Toivosen viidestä veljeksestä
neljä Er P 9:äiin, mutta jo niin
monessa aikaisemminkin oman
erikoisen tiensä kulkenut Kons-
ta Toivonen sai mädräyksen 8./
JR 37:äiin. Koko alkusodan
ajan rykmentistään erillään tais-
tellut sekä sittemmin 5./JR
16:een liitetty komppania mai-
nittiin yleisesti päällikkönsä ni-
men mukaan Lipolankomppa-
niaksi.

Ensimmäisenä sotapäivänä
Suojiirven Riuhtavaarassa käy-
dyn viivytystaistelun jiilkeen
komppania pyrki pitkin metsiä
låinteen venäläisten edetessä
maanteitse samaan suuntaan.
Vetäytyminen suoritettiin Kai-
vostenkylän ja Vuonteleen
kautta kohti Luglajoen varrella
olevaa metsäkämppää. Venäläi-
set ehtivät ennen meikäläsiä
Vuonteleen-Vegaruksen tielle,
joka uupuneen sekä osittain ha-
jalle joutuneen komppanian oli
varoen ylitettävä. Muutamaa
harhautunutta miestä lukuun-
ottamatta komppania selvisi
kuitenkin Luglajoen kämpälle,
jaksoi sinne edeltä varatun
muonan turvin omien joukko-
jen yhteyteen sekä ehti mukaan
Tolvaj ärven taisteluihin.

Eriiässä taisteluvaiheessa
kersantti Toivonen oli miehi-
neen asemissa Tolvajärven har-
julla aivan Shemeikkain ja Vor-
nasten laulaja- ja metsämiessu-

Viisi
veliestö...
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kujen muistomerkin vierellä.
Konsta Toivonen jos kuka ym-
märsi mustan graniittipaaden
viestin: "Matkamies, pysähdy!
Sukukuntasi parhaitten henget
haastavat muinaisuudestal'

Miestensä kertoman mukaan
Toivonen juuri tuolloin teki
muistiinpanoja, koska hän
suunnitteli kuvausta taistelusta
tällä kuululla paikalla. Opintiel-
lään jo opettajakokelaaksi ehti-
neellä oli sujuva kynä. Hän oli
avustanut Yleisradiota kaqja-
laisaiheisilla kuulokuvilla, paki-
noilla sekä runoilla, mutta lie-
neekö kukaan koskaan päässyt
kurkistamaan, mitä kirjoittajan
muistivihkoon Kivisalmella Tai-
valjärven-Tolvajärven kapei-
kossa tuolloin piirtyi.

RASKAS ISKU
Tolvajärven ankaran taistelu-
päivän, joulukuun 12:n jälkeen
Lipolan komppanialle oli joulu-
kuun 15:s erikoisen ankara päi-
vä. Illan tullen oli Ristisalmen

Leppäsyrlån vanha tåasouna
Suistamolta

Raskas sota on päättynyt.
Tolvaiärvsn suunnan puolustaiat
vetäytyvät harvontuneln riveln
lGrpi3elän läpl 16. 3.19/t0

metsänvartijantalon tienoo
meikäliiisten hallussa mutta ei-
pä suinkaan menetyksittä. Ker-
santti Toivonen nousi tehtävis-
säiin rappua korkeammalle ja
sai joukkueen johdettavakseen.

Joulukuun 22. päivän vastai-
sena yönä tuli Konsta Toivosen
tehtäväksi johtaa joukkuettaan
kovan tulen alla Ågläjåirven ky-
läaukealla. Käskyn antaja luut-
nantti Lipola kaatui erään talon
seinustalle ja luotisuihku oli yh-
tä armoton käskyn täyttåimistä
rohkeasti yrittävälle kersantti
Toivoselle.

Hän haavoittui vatsaan, rin-
taan ja käteen. Samalla kertaa
haavoittuneen sotanies M atvei-
sen kyetessä vielä ryömimäiin
pois Toivonen antoi hänelle 1r-

7'a-vaimonsa osoitteen sekä pyy-
si kirjoittamaan tälle viime ter-
veisensä. Kuoleva oli sitten vii-
me voimillaan laahautunut lä-
heiseen kuoppaan.

Johtoa vaille jääneen komp-
panian toimesta ei jåirjestetty
mitään riveistä poistuneitten et-
sintää ja lumi peitti pian taistelu-
kentiin. Kun sotamies Matvei-
nen tammikuulla palasi toipu-
mislomalta yksikköönsä, hän sai
kuulla esimiehensä joutuneen
kadoksiin Ågläjåirven valtauk-
sessa. Matveinen sai käskyn liih-
teä etsimään kaatunutta sekä
löysi hiinet kuolinsijoiltaan.
Niin sai Konsta Toivonen lepo-
sijansa suuresti rakastamansa
kotipitäjän mullassa.

AVUKS! KOLLAALLE
Talvisodan loppuaikoihin eh-
dittäessä alkoi yksikköihin yhä
enemmän palata alkusodan
haavoista toipuneita miehiä.
Niinpä Aleksanteri Toivonen
oli jiilleen mukana, kun maalis-
kuun 9:nä kaksi komppaniaa Er
P 9:stä sai käskyn kiirehtiä halki
korpien kohti Kollaata, jossa

parhaillaan oli ratkolla kestääkö
Kollaa.

Tiillä matkalla törmättiin
maaliskuun 11. piiivänä T§u-
meikassa, muutamia kilometre-
jä Kollaalta pohjoiseen vahvaan
vihollisosastoon, joka oli kiertä-
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en pyrkimiissä meikälåiisrinta-
man selustaan.

Alkuaan pimeåin turvissa
suoritettavaksemme suunnitel-
tu hyökkäys lykkäytyi valoisaan
päiväiin, aamu yhdeksäiin. Tiil-
löin joutui 2./Er P 9 sellaiseen
tuliryöppyyn, että päivästä tuli
menetysten suhteen komppani-
alle koko Talvisodan raskain.
Sinne jäi lumiseen leposijaansa
Aleksanteri Toivonen luotisuih-
kun lävistiimiinä sekä viisitoista
muuta saman komppanian
miestä.

Kesällä 19 42 käviv ät muuta-
mat T§umeikan taistelussa mu-
kana olleet etsimässä sinne jää-
neitä aseveljiäiin. Lähinnä tun-
tolevyjen perusteella olivat mo-
net löyde§rt vielä tunnistettavis-
sa, mutta pikku pojasta låihtien
aivan erikoisesti luonnossa viih-
tynyt Aleksanteri Toivonen sai
viime leposijansa Tbumeikan
salolla.

PARTISAANIEN
UHRINA
Alvi Toivonen, Toivosen veljek-
sistä ikäjärjestyksessä kolmas,
oli asevelvollisuutta suorittaes-
saan saanut kk-koulutuksen.
Niinpä hän osallistui Talviso-
taan kk-ampujana Er P 9:n
kk.komppaniassa. Komppania
menetti useita ampujia erikoi-
sesti Itä-Viitavaaran eteentyön-
netyssä tukikohdassa, jonka
omistuksesta käytiin tammi-
kuulla koko Aittojoen rintaman
kovimmat taistelut. Alvi Toivo-
nen säilyi kuitenkin aseensa ta-
kana eheänä.

Jatkosodan alkaessa oli toi-
vosen veljeksistä kaksi vielä liih-
temässä sotaan. Kun Talvisota
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vei veljeksistä jo kolme, Alvi
Toivonen mäiirättiin kotiseu-
dulle vaarattomilta tuntuviin
tehtäviin.

Kesiillä 1942häul oli 14.D:n
lomautuskeskuksessa Repolas-
sa. Kesäkuun 30. pdivänä olivat
partisaanit sytyttäneet metsäpa-
lon Repolan ja Rukajärven vä-
lille Omelian maastoon. Repo-
lasta lähetettiin kuorma-autolli-
nen miehiä sammuttamaan pa-
loa.

TehtäYåin tultua suoritetuksi
sammutusmiehistö keräytyi låih-
töä varten autoon. Liihietiiisyy-
teen väijyksiin asettuneet palon
sytyttäjät avasivat tiillöin tulen
ja kaikkiaan kahdeksantoista
meikäläistä kaatui, Alvi Toivo-
nen heidiin joukossaan. Miehis-
tä pelastui vain yksi, joka säilyi
aseveljiensä veren tahraamana
ja kuolleeksi luultuna.

YKSI VEIJISTÄ ON
SAATAVA TURVAAN
Kuten edellä jo kävi ilmi, Toivo-
sen veljeksistä Jukka oli Talviso-
dan alkaessa ryhmänjohtaja.
Hä'nen rauhallisuutensa ja joh-
tamistaitonsa huomattiin pian ja
niinpä håin sittemmin pitkät ajat
toimi joukkueenjohtajan tehtä-
vissä varjeltuen eheiinä Talviso-
dan loppuun asti.

Jatkosodan alkaessa Toivo-
nen määrättiin Rautalammilla
perustetun 6.Siltakomppanian
syöksyvenejoukkueeseen, jon-
ka tehtäviin kuuluivat muun
muassa rohkeutta kysyvät vesis-
töjen ylitykset.

Eräänä heiniikuun päivänä
1942 tuli Jukka Toivosen yksik-
köön lyhyt tiukka käsky: Yli-
kersantti Jukka Toivonen siirre-
täiin heti is.komppaniaan Suis-
tamon kirkolle. Pahoin aavis-
tuksin Toivonen jätti silloisen
yksikkönsä japian tavoitti hiinet
tieto neljiinnen veljen kaatumi-
sesta. Jossakin hyvin korkeassa
portaassa oli päätetty, että vel-
jeksistä viides oli saatava tur-
vaan sotakuoleman armotto-
mista kourista.

Kiuruveden Heinäkylästä tuli
sittemmin rauhanteossa kotipi-
täjänsä Suistamon sekä armaan
Petäjäselän salokylän menettä-
neen miehen uusi kotikylä, mut-
ta sinne Uuksujoen lawavesille
ja Raja-Karjalan avarille saloille
on juuriltaan reväistyllä yhä ikä-
va. tr

Viisi
veliestö...

Kannaksen kansalle
olivat sodan
ensimmäiset viikot
vaikeita.
Kaikki mureni
ympärillä tuhkaksi
ja raunioiksi.

Kuitenkin oli
jaksettava tehdä
työtä kaiken
sekasorron keskellä.
Epätoivolle ei
saanut antaa sijaa.

"Palion pommikoneita suunnasta 28-00." Viesti lähtee IPAK:kiin. - Tärkeä
ilmavalvonta oli pääosin lottlen vastuulla
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VIIKKO on kulunut sodan al-
kamisesm - onko siitä tosiaan
vasta viikko?

Rajaseutu Karjalan kannak-
sella oli tyhjentynyt, raja§lät
palaneet, epätoivoinen taistelu
alkanut.

Työpaikkani oli ollut IPAKis-
sa, Ilmapuolustusaluekeskuk-
sessa, joka lokakuusta lähtien
oli toiminut tutussa paikassa,

suojeluskuntatalossa Kivinie-
men kosken äärellä. Täältii jou-
duttiin jo joulukuun 2. päivänä
lähtemään uuteen ennalta val-
misteltuun paikkaan Pyhäjär-
ven kirkon§lään. Matka oli
tehty pimeåissä täyteen ahde-
tuilla autoilla - henkilökuntaa-
kin oli parisen§mmentä ja pal-
jon tavaraa lisäksi. Kuljettajat
olivat olleet vaikeulsissa, kun
autoissa ei saanut käyt*iii min-
kiiänlaisia valoja. Matka edistyi
kovin hitaasti ja joku taisi ajaa
ojaankin.

Uudessa paikassa yritimme
tehdä olomme mahdollisimman
mukavaki. Päällikkömme vän-
rik,Y,t Meurman teki tässäkin
suhteessa voitavansa. Tilat oli-
vat tavallisessa omakotitalossa
kuitenkin kovin ahtaat, kun ko
ko henkilökuntakin oli majoitet-
tava samaan rakennulseen.

UITAT HUOLEHTIVAT
KAIKESTA
Meidän lottien työt lisääntyivät.
Puhelinpäivystyksen ja viesti-
tyksen lisälsi jouduimme huo
lehtimaan ruoanlaitostakin, kos-
ka muonituslotat oli siirretty
muualle. Vähitellen jouduttiin
huolehtimaan my()s pyykinpe-
susta §lmässä saunaneteisessä.
Talkootyönä kiiytiin vielä hoita-
massa naapuristossa olevat pari-

§mmentä lehmää, jotka olivat
jääneet oman onnensa nojaan.
Eläimet olivat ahtaissa tiloissa
irrallaan eikii niistii saanut sel-
våiä lukua - hyvä kun sekaan
lypsämään sovimme.

Omaiset olivat siirtyneet ku-
ka minnekin. Heistii ei saatu tie-

HIL'A NASKALI

Kivlniemi palaa

IPAK, llmapuolustusaluekeskus, seuraa tasolla vihollislentola ilmoittaen niistå
edelleen ilmatoriunnalle, omllle lentäiille ia våestölle
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toja ja jatkuva huoli painoi miel-
tii - niin läheisten kuin koko
kansankin kohtalosta. Miten tai-
paleella olevat avuttomat van-
hukset selviäisivät vieraissa
oloissa? Kuka huolehtisi lapsis-
ta? Olivatko he päässeet onnelli-
sesti perille johonkin vieraan
asumuksen tylyyn tuvannurk-
kaan? Olivatko ehkii vihollisen
pommikoneet tappaneet heidät
kesken matkan? Olisiko vastas-
sa yhtään ystävällistä ihmistii?

Yhteinen huoli yhdisti mei-
dät - olimme kaikki kuin yhtii
perhettii. Sopeuduimme ihmeel-
lisellä tavalla uusiin vaikeisiin
olosuhteisiin, jokainen koetti
auttaa toisia parhaansa mu-
kaan, soraääniä ei kuulunut.

Väkisinkin mieli kuitenkin
painui joskus maahan. Olimme
Kannaksella rakentaneet elä-
määmme parhaamme mukaan

vuosi§mmeniki eteenpäin,
kiintyneet kotikontuun, sen ih-
misiin, kansallisiin arvoihin.
Niillä ei olisi mitiiän merkitystä,
jos vihollinen saisi vallan - kaik-
ki olisi menetetty. Ja miten sitä
jaksettaisiin vastustaa . . .?

Itsenäisyyspäivänä paloi koti-

§lämme Kiviniemi. Roihut nä-

§ivät kauas. Sitten olivat vuo
rossa Sakkolan muut kylät.
Kaikki oli mennyt. ..

Miten kävisi itsenäisyyden
nyt?

KORUTON
SANKARIHAUTAUS
Saimme tietää, että hautaus-
maalla siunattaisiin muutamia
kaatuneita sotilaita, ensimmäisi-
nä rajalla kaikkensa antaneita.
Me vapaana olevat kolme lottaa
Iäksimme mukaan tilaisuuteen.

SA-kuva

Paikalla oli lisäksi muutamia so
tilaita ja §mmenkunta siviiliä,
joita arvelimme vainajien omai
siksi.

Tilaisuutta johtava luutnantti
tuli luoksemme:

- Voisittekos te lotat liittyä
saattojoukkoon, kun on muuten
niin vaatimatonta?

- Totta kai, kuljemme omais-
ten jäljessä.

- Ei ole omaisia. Heidät on

evakuoitu jonnekin eikä yhteyt-
tä ole saatu. Kaikki ovat yhtä
vieraita kuin tekin.

Järkytyimme. Molemmat
sankarivainajat, Kirjovainen ja
Koskinen, Kannaksen poikia,
olivat täällä aivan vieraiden jou-
kossa.

Täivas oli harmaa ja synkkii,
ei ollut onneksi lentosäätä. Suu-
ria lumihiutaleita leijaili hiljaa
arkuille niitii hautaan lasket-
taessa. Haudalla ammuttavat
kunnianlaukaukset korvasi rin-
tamalta kuuluva jatkuva taiste-
lun kumu - tykistön jyske ja pit-
kät konekiväärisarjat, jotka ker-
toivat tiukasta tilanteesta ja mo
nista uusista kaatuneista.

Nuori sotilaspastori saatteli
aseveljensä lepoon kaunein sa-

noin. Kyyneleitäkiiän ei puuttu-
nut. Kukkia ei ollut - eivät liljat
loista kuoleman kenttien äärel-
la.

Hitaasti, raskain askelin tai-
valsimme majapaikkaamme
työn ääreen. Mitä olisi vielä
edessä...? tr
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il Viime sotien
aikana oli
suomalainen
hevonen
rintamavastuussa

oa .. o

suna mrssa
isäntänsäkin.
Se oli usein
korvaamaton
taistelutoveri.
Miesten
sotakokemuksista
on kirjoitettu
paljon tiedoksi ten kokonaismäärä kasvoi, nii
jälkipolville.
Ovatko hevoset
unohtuneet?

HEVOSET ovat hävinneet
maisemakuvasta - pian niitåi
nähdään enää raviradoilla ja
ratsastuskouluissa.

Sotavuosina ei kiiytettävissa
ollut traktoreita ja muukin
möttoriajoneuvokanta oli vähä-
lukuinen. Myöhemmiissä vai-
heessa loppui kallis polttoaine.

Mutta hevosia oli.
Uskollinen "mykkä aseveli"

veti rintamilla lukemattomat
elintarvike- ja ammuskuormat,
kiskoi raskaita tykkejä asemiin,
veti haavoittuneet ja kaatuneet
pois etulinjasta. Sen teki tuo
pehmeäturpainen, viisaasti
kiiyttäytyvä, rauhallinen, kärsi
vällinenja vähään tyytyvä eläin,
joka on vuosisatojen ajan tämän
maan pellot §ntåinyt ja siten
mahdollistanut elämän näillä
pohjoisilla kairoilla - tuo sama
hevonen, joka uskollisena ja si-
sukkaana rahtipollena kiskoi
puutavaran metsistä ja nosti
metsäteollisuutemme kukois-
tukeen.

NELIJALKAINEN
ARMEIJA
Maassamme oli talvisodan aika-
na noin 380 000 hevosta. Näistä
oli puolustusvoimain kiiytt ssä
yli 90 000, joista siviilistii otet-
tuja "reserviläisiä" noin 85 000.
Jatkosodan aikana maan hevos-

Kunnio myHlle
oseuel[llehme!
MARTTI SAARENTO

ettii se vuonna l9tt4 oli yli
385 000. Puolustusvoimain kiiy-
tössä oli kuitenkin vain noin
45 000 hevosta, joista "reservi-
läisiä" vajaat 36 000 - moottG
rointi oli jo vallannut alaa.

Hevostenkin tappioluwt ko
hosivat huomattavilsi: talviso
dassa menetettiin yli 13 000 he-
vosta eli 14,4 prosenttia koko
vahvuudesta ja jatkosodassa

21 000 eh 46,7 prosenttia. He-
vossairaaloissa hoidettiin jatko,':l;
sodan aikana noin 71 000 poti-,;;
lasta.
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' Tälvisodan jalkaväkirykmen-
tissä tarvittiin seitsemä miestii
kohti yksi hevonen - hevcten
kokonaisvahvuus oli yli 400.Ty-
kistön hevctarve oli suhteelli-
sesti vielä paljon suurempi.

Hevosille ja hevosmiehille ei
sotien eri k?iänteissä aina huo
mattu antaa riittiivää arvoa. Vi-
luisina, pitkiikarvaisina ja huur-
teisina suomalaiset maalaisha
voset ahersivat talvisodan tuis-
kuissa ja pakkasissa yö yön pe-

rästä - päivisin ei teille yleensii
ollut asiaa. Jatkosodassa hevo
set joutuivat kiskomaan kuor-
miaan Itä-Karjalan loputtomien
korpitaipaleiden halki upottavil-
la teillä. Se vaati sisua - niin he-
vosilta kuin miehiltäkin.

Haavoittuneiden ja kuolevien
hevosten kiirsimykset olivat sy-
däntä vihlovaa nähtäviiä ja
kuultavaa. Jotkut eläimet kiirsi-
vät äänettöminä, toiset huusivat
lähes ihmisen äänellä. Rintama-
pastori E/7'as Simojoki ei jalsa-

Mios la hevonen
kllntylvät usoln

.* tolsllnsa luiin sltoln

+fi

nut kuunnella haavoittuneen
eläinparan valitusta Laatokan
jäällä, vaan läksi lopettamaan
eläinparan kiirsimykset ja löysi
avoimelta jäältä omankin mat-
kansa pään.

KENRAALI
HAAVOITTUI
Karjalan kannaksella Oinaalas-
sa joutui ajomies hevoeineen yl-
lättäen tykistökeskityks€€n.
Mies ei ehtinyt suojaan, vaan
heittiiytyi maahan isokokoisen
hevosensa viereen. Suureki
hämmästyksekseen hän totesi
hevosen tarkoin seuraavan isän-
tänsä menettelyä - ja laskeutu-
van taitavasti maahan ajomie-
hen viereen. Se osasi tehdä sen

valjaitaan rikkomatta ja painau-
tui yhtä matalaki kuin isäntiin-
säkin. Eläin haki turvaa jo sivii-
liajoiltakin tutusta miehestä.

Kyseisen hevosen nimi oli
Kenraali. Kun se myöhemmin
haavoittui, kyseltiin siellä ja
taalla:

- Kukas kenraali se oikein
onkaan haavoittunut. . .?

Muuan toinen ajomies kertoi
näin:

- Ajelin kerran kuormineni

erään §län läpi. Alkoi tulla ra-
nuja. Ajoin nopeasti erään nave-
tanraunion suojaan ja nousin
reestä. Jäin seisomaan ja tark-
kailemaan tilannetta. Ranuja
tuli edelleen ja nyt lähemmäs.

- Sitten tapahtui kummia:
hevonen otti hampaillaan vare
vasti kiinni hihastani ja työnsi
minut päällään seinän suojaan
asettuen itsekin liikkumatto
maksi.

- Sitten keskitys loppui. He-
vonen liikahti, konkahteli hiljal-
leen ja työnsi minut taaksepäin
rekeä kohti. Minulle jäi se kuva,
että se ymmärsi tilanteen aina-
kin yhtä hyvin kuin minäkin.
Olin aivan liikuttunut nelijalkai-
sen ystäväni huolenpidosta.

EI SANKARIHAUTOJA
EKÄ
MUTSTOMERKKEJÄ
Tuhannet rintamilla kuolleet
hevoset - kaatuneet, haavoittu-
neet ja tauteihin kuolleet - on
haudattu paikan päälle johon-
kin suonsilmäkkeesen, usein
kauas rajojemme taakse. Näiltii
sankarihaudoilta puuttuvat
muistomerkit ja kukkaistutuk-
set.

Sota!åellshevonen oll
orl rotua

Omalta kohdaltani muistan
surullisen tapauken keviältii
1940.

Tälvisodan päätyttyä oli koti-
paikkakunnalleni Kymenlaak-
sossa tuotu lopulleen parisataa
erittäin huonokuntoista hevosta

- ilmeisesti viimeistä toimitusta
varten. Niistä ei enää ollut rau-
han ajan töihin, sota oli tehnyt
eläimistä lopun.

Hevoset oli sidottu kiinni
nuoren silvakan männikön pui-
hin. Nälissään ne söivät puut
kuorettomiksi niin ylhäältii kuin
ylettyivät - jokin runko oli ka-
luttu poikkikin. Aikanaan nämä
mykät aseveljet haudattiin pal-
veluksensa päättäneinä pienelle
suoalueelle, jolla jo ennestään
oli enteellinen nimi Heposuo.

Jo ajat sitten on viimeinenkin
sodassa ollut hevonen poistunut
rehuvahwudesta. Me miehet
kuitenkin muistamme työn, jon-
ka nämä uskolliset apulaisem-
me tekivät - nuo tottelevaiset,
vähään tyytyväiset sitkeät uu-
rastajat. Ilman niitä emme olisi
selvinneet.

Sakassa on kuulemma pys-
tytetty muistomerkkejä sotahe-
vosille. Meillä Suomessakin on
patsas ainakin 3Gvuotisen so
dan hakkapeliiltojen ratsuille.
Myiis ylipäällikkömme esiintyy
Helsingin keskustassa ratsain.

Vetohevosille ei patsaita ole
pystytetty. Olkmn tämä pieni
tarina vähäinen muistomerkki
sotahevosillemme ja kiitos hy-
vin tehdyst?i ty<istä. tr
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loufultirtda
selxeÄÄ
rexsnÄ
SOTAVUOSILTA
Juhani Suomi: Urho Kekko-
nen 1936-1944, Myrrys-
mies, Otava, Keuruu 1986,
558 sivua, valokuvia.
Tunnetun tutkijan huolella
tehty elämäkertateos täyttää
korkeimmatkin vaatimukset.
Se on objektiivinen selvitys
vaikeista vuosista, tehty "mi-
tään unohtamatta ja mitiiän
siihen lisäämättä". Erin-
omaiset kuvat ja niihin liitty-
vät tekstin tiivistelmät paran-
tavat luettavuutta.

Kirja antaa tietenkin sel-
vän kuvan sotavuosien poli-
tiikasta kokonaisuudes-
saankin. Jatkuvasti joutuu
ihmettelemäiin, kuinka Suo-
men kansa kerran toisensa
jälkeen selvisi hirvittävistä
vaaroista kulloistenkin joh-
tomiestensä ohjailemana.
Ajatusleikkinä tulee mie-
leen, että jos Paasikivellä oli-
si ollut määräämisvalta syk-
syllä 1939, olisi todennäköi-
sesti Baltian tapaan suostut-
tu Neuvostoliiton vaatimuk-
siin tunnetuin seurauksin.
Jos taas Kekkonen olisi ollut
määräävässä asemassa maa-
liskuussa 1940, olisi sotaa il-
meisesti jatkettu romahduk-
seen ja miehitykseen saakka.
Jatkosotaan joutumisen
Kekkonenkin toteaa ainoak-
si mahdollisuudeksi. Jos
Kekkonen ja Paasikivi olisi-
vat vuosina 1943-44 saa-
neet määrätä sodasta ja rau-
hasta, olisimme melkoisella
todennäköisyydellä pääty-
neet Saksan miehitykseen
kaikkine siihen liittyvine seu-
rauksineen Unkarin tapaan.

Näissä vaiheissa päättivät
maan kohtaloista lähinnä
Mannerheim, Ryti j a Tanner.

Rauhanteon jälkeen Paa-
sikivi kykeni luomaan luotta-

mukselliset suhteet Neuvos-
toliittoon pitäen kuitenkin
samalla kotikommunistit ku-
rissa. Kekkonen jatkoi ansi-
okkaasti hänen työtään va-
kaannuttaen maamme ase-
man kansainvälisessä politii-
kassa.

Olisikohan niin, effä de-
mokratia sittenkin toteutuisi
siten että kansakunta nostaa
kulloinkin johtoon senhetki-
seen tilanteeseen parhaiten
sopivat miehet? Kekkonen-
kin toteaa lokakuussa 1944:
"- - - Suomen kansa taval-
lisesti ajattelee terveesti ja
realistisesti. Kun sen eteen
asetetaan ylipääsemättömät
tosiasiat, se osaa kyllä
tehdä oikeat johtopäätökset

*

.lÄnxvrrÄvÄÄ
KERRONTAA
Heikki Hietamies: Sotapoi-
ka, Otava, Keuruu 1986,
223 sivua.
Humoristina tunnettu kirjai-
lija on tehnyt erilaisen kirjan.
Aluksi hän liikkuu kotikau-
pungissaan Lappeenrannas-
sa entiseen tapaan humoris-
tina tavallisten pienten ih-
misten parissa. Sahan am-
mattimiehet ovat sodassa,
perheet yrittävät tulla toi-
meen parhaansa mukaan.
Elämää kirkastaa kuitenkin
karjalainen huumori, kunnes
sodan jatkuessa paineet käy-
vät liian koviksi ja sekä so-
dassa oleva isä että kotona
sotaleikkej ä harrastava pieni
poika menettävät mielenter-
veytensä. Loppu koskettaa
näin parkkiintunutta sotu-
riakin.

Hietamies kertoo korutto-
masti sodan kuristavasta ot-
teesta ihmisen sielunelä-
mään - rintamalla ja rinta-
man takana. Hänellä on sa-

E.

nottavaa niin sodan koke-
neille kuin nuoremmallekin
polvelle, miehille ja naisille.

E.
:r

ROVANIEME.
lÄrser
LAPIN SODASSA
Ritva Kariniemi: Katkeraa
savua, Karisto, fliimssnlin'
na 1986, 228 sivua.
Seuraillen rovaniemeläisen
perheen vaiheita romaani
kertoo tapahtumista Etelä-
Lapissa syksyllä 19 44. Liiku-
taan kauppalan väestön pa-
rissa saksalalslsn yalmistel_
lessa liihtöä ja ottaessa pant-
tivankeja, kuvataan Halstin
JR 11:n taisteluja Torniossa
ja hyökkäystä Rovaniemelle
sekä Jääkåiriprikaatin taiste-
luja Ranuan tien suunnalla.
Monet henkilöt ovat suhteel-
lisen helposti tunnistettavis-
sa, Halstin lisäksi muun mu-
assa metsäneuvos Sundquist,
"Sunkku", majuri Pentti Val-
konen ja kapteeni Reino Pa-
latsi.

Kirjoittaja on romaania
tehdessään vaivautunut pe-
rehtymään asioihin, sillä ai-
nakin sotatapahtumat on ku-
vattu hämmästyttävällä tai-
dolla ja tarkkuudella. Teksti
on sujuvaa ja vähäeleisyy-
dessään vakuuttavaa. Pätevä
kirja Rovaniemen suunnan
taisteluista niin sotilaiden
kuin siviilienkin näkökul-
masta. J.

*
TURISMIA JA
ESPANJAN
HISTORIAA
Pentti Pirhonen: Vaarallista
peliä Los Facosissa, Matkailu-
historiallinen toimintaromaani,
Karisto, Hämeenlinna 1986,
183 sivua.

Kirjoittaja, tunnettu maanpuc
lustusmies, kirjailija ja lehti-
mies, liikkuu romaanissaan suo
malaisten hyvin tuntemissa mai-
semissa Espanjan Aurinkoran-
nikolla, Torremolinoksen ja
Marbellan maisemissa sekä

Ceutassa. Yksinkertainen juoni
pohjautuu Espanjan kansalais-
sodan historiaan, johon palataan
monessa yhteydessä. Mielen-
kiintoista on, että Pirhonen ym-
märtää myös Francon motiiveja
todeten hänen toiminnallaan es-

täneen Espanjan liukumisen itä-
blokkiin. Yleensähän hänet
meillä Suomessa - toisin kuin
Espanjassa - muistetaan vain
verisenä dikuattorina Hitlerin
ja Mussolinin malliin.

Pirhonen on siirtynyt repor-
taaseista vaikeampaan kerron-
nan lajiin eli romaaniin. Alku on
ehkii hiukan kankeaa, mutta se-

hän on kuulemma aina vähän
hankalaa. J.

PORAJARVELTA
PAATENEESEEN
Hemmo O. Hakkarainen: Aa-
vekomppaniq Karisto, Hä-
meenlinna 19861 246 sivu& va-
lokuvia ja karttapiirroksia.
Välirauhan aikana palvelukseen
astuneista varusmiehistä syntYi
jatkosodan alkaessa l4.Divisioo
nan Erillinen PolkupyöräkomP
pania, joka taisteli yhtymän oi-
kella siivellä, huomattavan osan

ajasta alistettuna Prikaati Kuus-
saaren heimosotureille. Yksikkö
soti reippaasti ja saavutti me-
nestystä. Sen tappiot hyökkiiys-
vaiheen aikana jäivät hämmäs-
tyttävän pieniksi: vain kuusi
miestä kaatui vihollistulessa.
Mahtoiko yksikään muu jalka-
väen taisteluyksikkö selvitä näin
vähällä?

Mukana ollut soturi kuvaa
enemmänkin komppanian mies-
ten jokapäiväistii elämää kuin
taisteluja, jotka usein kuitataan
varsin vähällä. Kirja antaa pe-

rusteellisen kuvan varusmiesyk-
sikön touhuista niin rauhan kuin
sodankin aikana - aina sulkeis-
järjestylsen komentoja myöten.

S.

,F
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K "n.ikura-." ei esitä
Marskia hyvästelemässä leh-
temme lukijoita, vaan toivotta-
massa onnea talvisodan pääty-
tyä Norjaan lähtevälle Suomen
Punaisen Ristin ambulanssille.

H eimi Suopela, uskollinen
avustajamme, on käynyt kesä-
lomillaan entisen päällikkönsä
kapteeni Väinö Havaksen hau-
dalla Kivijärven kirkkomaalla.
"Havaksen ruumis oli tuotu JR
50:n komentopaikalle ja hänen
komppaniansa 7.K suoritti pai-
kalla ohimarssin. Se oli elämäni
liikuttavin tapahtuma", muis-
telee Suopela.

.L"ht"--" tämän vuoden
elokuun numeron kannessa on
oikealla komea soturi, jonka
mainitaan olevan inkeriläinen
tulkki. Tämä ei pidä paik-
kaansa - kyseinen henkilö on
tunnettu Suomessa asunut ve-
näläinen emigrantti kreivi
Andrei Kamensky, vanhaa Pie-
tari Suuren aateloimaa sukua.
Hän oli muun muassa tunnettu
taiteilija ja lauloi Suomalaises-
sa oopperassa taiteilijanimellä
Andrea Vento. Valitamme vir-
neäa ja kiitämme oikaisusta.

\/ O

V eli Istala, osoite 21410 Van-
halinna, puhelin iltaisin 921-
778 Ll8, keräilee viime sotien
varusesineitä "kotimuseoon-
sa". Häntä kiinnostavat tässä
vaiheessa etenkin saksalaiset ja
venäläiset varusteet, esimer-
kiksi talvisodan venäläinen
piippalakki. Onko jonkun ve-
teraanin ullakolla vielä tällaista
tavaraa?

A rr". Riutta, vanha ystä-
vämme, haluaa kiittää kaikkia
niitä, jotka ovat auttaneet hän-
tä Maaselän "hotellin" kuvien
keräyksessä. Tässä pari esi-
merkkiä: hotelli alkukeväästä
1942 ja keväällä 1944. Näin se

sota syö maisemaa parin vuo-
den aikana.

\.'-'
$1,

a

o

Vuinn asukkaat ovat ylpeitä
hienosta muistomerkistään, jo-
ka on sijoitettu kunnantalon
eteen. Se kuvaa suomalaisen
naisen työtä maan ja kodin
puolesta vainovuosina.

o:

O

ED ero Ala-Jaskara, osoite
39340 Karhe, on lähettänyt
lehdelle kuvia. Tässä malliksi
jämeriin näköinen mäntyharju-
lainen hevosmies "Isä" Järvi-
nen ja hyvin hoidettu ajokki
Esko.

o

N e,.rvosto-Karjala {ehti ker-
too, että Petroskoin televisiossa
on alkanut suomenkielen kurs-
si. Hieno saavutus! Onnea vain
sinne mainitun television suo-

,I rr r' ,l rf§I t ll§:§i I I
rFirrrririrlrå
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menkisli5sn osaston taitavdle
johtajalle!

Pieningän kylän koululaiset
ovat päättäneet yksimielisesti
kannattaa M.S. Gorbatshovin
lausuntoa ydinasekiellosta.
Niin sitä pitää!

o
Yurn 2./3.to.ts4t kero
01.30 upposi ponttonilautta
T[oppajärven adtoihin. Muun
muassa sotamies Paavo Väisä-
nen, syntynyt 1910, joutui ve-
den varaan. Hänet veti venee-
seen ja toimitti edelleen kenttä-
sairaalaan Pekka Matrnhaldi. -
Onko elossa henkilöitå, jotka

voisivat kertoa enemmiin ta-
pahtumasta ja sen seurauksis-
ta? Tietoa kaipaa Oulun Sota-
veteraanit ry, PL 470,90101
Oulu.

o

JR u,n historia lhnneksen
kahlaajet on ilmestynyt. Kirja
sisåiltiiii 520 siwa, 120 valoku-
vaa ja 20 karttaa. "Asevelihin-
ta" on 120 markkaa + 20 mark-
kaa pctikuluihin. Kirjan voi ti-
lata moitteella JR 6:n historia-
toimikunta, Puolikontie 6 a,
20300 TLrku tai puhelimella
921-386 362 t,lil*a,90/}64 369.

o

rJ oukko trrnnettuja maanpuo-
lustusmiehiä ja -naisia on ryh-
tynyt puuhaamaan muisto-
merkkiä edesmenneelle suoje-
luskuntajiirjestölle, jonka vai-
kutus erityisesti 1930-luvun
mielialoihin ja puolustusval-
miuteen oli ratkaiseva. Muka-
na ovat muun muassa kenraali
L-auri Sutela, jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrooth, eversti, toh-
tori Vilho Tervasmåiki, kirjaiUa
Erkki Palolampi ja jäåikåiriken-
raali Väinö Valve. - Siinäpä on
meille kaikille tukemisen arvoi-
nen aloite!

ffi.mr*i*
toimilulsessa kiittämässä mo-
nista hyvistä kuvista jajutuista,
jotka on lainattu vaatimatto-
maan lehteemme. Kuvassa
ovat molemmat päätoimittajat
sekä vasemmalla taiteellinen
johtaja, kaikki tosimukavia
miehiä, ja innokkaasti kiiiintii-
Y[ lulkki, virolaistyttö Kylvi.

a
Toimitus kiinää tiilliikin pats-
talla ystäviään mukavasta vuo-
desta ja toivottaa heille viihtyi-
sä joulua sekä antoisia vuosia
tåistä eteenpå i n ki n. Hymyrllåiiin
kun tavataan! o

SOTA.
pÄÄrrrrörDEN
KESKEN
Hannibal, Leonidas ia
Napoleon keskustelivat
" siellä iossakin".

- Jos minulla olisi
nomuien siiasta ollut
iokunen panssarivaunu
silloin kun marssin alp-
pien yli, ei roomalaisis-
ta enää puhuttaisi mi-
täiin! uhosi Hannibal.

- Jos minulla olisi
Termopylain solassa
ollut pari konekivääriä,
olisi Kreikasta tullut
suunalta Spartan ioh-
dolla, väitti Leonidas.

- Jos minulla olisi
ollut Goebbels propa-
gandamiehenä, ei ku-
kaan tietäisi vieläkään
mitään Waterloosta,
huokasi Napoleon
murheellisena.

V. Arrela, Tornio

TAIVAASSA
TAPAHTUU
- Miksi ihmeessö l@ik-
ki töhdet on sammutet-
tu? kysyi arkkienleli
Gabriel ryhöhö Pie-
tarilta

- No kun tönne tuli
se Herman Göring Sak-
sa.sta, vastasi Pieturt -
Se on niin l<nikkien he-
lyjen ja kiiltövön pe-
riiön, ettö Herm mää-
riisi l<ailun sellaisen
pantavaksi toistaiselui
piiloon. . . v. Arrela, Tornio

TAPAHTUI
AUNUKSESSA
Ondrie ioutui kolhoo-
siin. Siellä hän ioutui
heti miliisin pulutte.
luun. Tämä tiukkasi,
mitä toveri tiesi kol-
hoosin elämästä.

- Yhen iielon (asi-
an) mie tarkalleh tiiiiin!
vakuutti Ondrie. - A
toista en tiiiä muga
tarkkah.

- No minkä te tark-
kah tiiiättö? kpyi milii-
§r.

- Sen tiiiåin tarkkah
sto (että) kolhoosin
myllärin sika on lihava,
vai sitä en tiiiä tarkkah,
mil se on lihotettu.

TALVISODAN
HENGESSÄ
Joulukuun l. päivä
1939. Puna-armeija on
hyökännyt maahan ja
Neuvostoliiton ilmavoi-
mat pommittavat suo-
jattomia asutuskes-
kuksia.

Mannerheim-ristin
ritari, everstiluutnantti
E. huldwun ampui
Koljolassa alas ensim-
mäisen vihollisen pom-
mikoneen, jonka mie-
histö - majuri ja kaksi
luutnanttia selvisi
pakkolaskusta hengis-
sä. Paikkakuntalaiset
juoksivat vihollisko-
neen putoamispaikalle,
jolloin lentäjät aloitti-
vat tulen. Heidät nujer-
rettiin haulikoin, pis-
toolein ja puukoin.

Thistelun jo päätyt-
tyä juoksi paikalle lä-
hitalon emäntä asee-
naan suuri lihakirves ja
huutaen jo kaukaa:

- Missä ne on - mi-
nä tapan ne nyt!

KASKU KIERTÄÄ
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