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I

Senaaltori Onni Talas, ilsenäisyyssenaatin viimeinen keskuudessamme oleva
jäsen, kerloo seuräavassa mielenkiintoisessa kir]oiiuksessaan vuoden l9l7 iapah-
lumisla !oiden luloksena oli maamme iu isiautuminen ilsenäiseksi vailakunnaksj.

VENÄJÄLLÄ oli tapahtunut vallankLlmous. Tsaari
oli syösty valtaistuimelta. Venäjän duuma oli aset-

tanut väliaikaisen hallituksen, jonka piti hallita
koko Venäjän valtakuntaa. Suuri kysymys siihen
åikaan oii, siirtyykö tälle väliaikaiselle hallitukselle
myöskin Suomen suuriruhtinaskunnan hallitus?

Kysymykseen or ehdottomasti vastattava kieltä-
västi. Venäjän vallankumous ei voinut muuttaa
Suomen hallitusmuotoa monarkisesta tasavaltai-
seksi. Tämän kirjoituksen puitteissa minulla ei oie
aihetta lähemmin käsitellä tätä kysymystä, vaikka-
kin sen ratkaisemiselia oli Suomeen nähden suuri
vaikutus.

Tuli sitten se ilosanoma, että Svinhufvud palaa
Siperiasta ja sitä erinen olivat jo "kalterijääkärit"
päässeet vapaaksi Krestyn vankilasta. Svinhufvudin
lähimmät ystävät kokoontuivat useaan otteeseen
toistensa luona keskustelemaan maan kohtalosta.
Saapuvilla oiivat aina Svinhufvud, Heikki Renvall
ja mind,, mutta myöskin muita itsenäisyysjulistuksen
antamista kannattavia henkilöitä. Olot Suomessa
kär,ivät kesän aikana yhä kurjemmiksi. Väkivaltai-

suudet, murhat, ryöstöt ja lakot olivat iokapäl'ärsrä
tapahtumia.

Oii selvää, että jos Suomi toivoi pelastuvansa uh-
. kaavasta anarkiasta, niin sen piti päästä irti Venä-

jästä, joka silloin oli anarkiao alkulähde. Kuka
meistä ensin lausui ajatuksen, että Suomen Pitää
päästä irti Venäjästä ia muodostua itsenäiseksi
valtakunnaksi, sitä en enää muista. Se onkin yhden-
tekevää. Meissä jokaisessa kyti tuo ajatus. On yh-
dentekevää kuka sen sitten sanoiksi puki.

Silloin Venäjän r,äliaikainen hallitus hajoitti
eduskunnan. Uudet vaalit toimitettiin. Edellisessä
eduskunnassa oli sosialisteilla ollut pieni enem-

mistö. Kommunistista puoluetta ei silloin vielä
Suomessa ollut, mutta tosiasiallisesti sosialistien v.r-

sen siipi oli kommunistinen. Tokoi oli muodostanut
ensimmäisen hallituksen Y etäjän vallankumouksen
jälkeen. Siinä oli 6 sosialistia ia 6 powaria. Kun
puheenjohtaja oii sosialisti, ratkaisi hän oman
mielipiteensä mukaisesti asiat äänten mennessä ta-

san.
Tokoin hallitus oli ttinnetusti heikko, eikä siltä



voinut odottaå voimakasta politiikkaa. Tokoi to-
sin eräässä puheessaan lausui ajatuksen siihen suun-
taan, että Suomen pitäisi päästä itsenäiseksi, mutta
hänessä ei ollut miestä tätä ajatusta toteuttamaan.

Eduskunnan hajoittarnisen jälkeen toimitetuissa
uusissa vaaieissa sai porvaristo enemmistön, 108
edusta.iaa sosialistien 92 edustajaa vastaan Uusi
eduskunta kokoontui. OIi valittava eduskunnan
puhemies. Monivuotisena ansiokkaana puhemiehenä
oii ollut K. J. Ståhlberg, mufta tiedettiin, että hän
vastusti sekä jääkäriliikettä että maan itsenäiseksi
julistamista, ja silloin me nuorsuomalaiset, joihin
kytlä Ståhlbergkin kuului, päätimme vastustaa
Ståhlbergin valitsemista puhemieheksi, missä omi-
naisuudessa hän olisi voinut kieltäytyä ottamasta
esiteltär,äksi itsenäisyysjulistusta, se kun hänen kä-
sityksensä mukaan oli laiton. Valituksi tuli nuor-
suomalainen pormestari Lundson, varma itse-
näisyysj ul istuksen kannattaja.

Sosialistit yrittivät pakottaa eduskunnan toimi-
rraan heidän tahtonsa mukaan ja pailvat toimeen
suurlakon, jonka aikana tapahtui sekä murhia että
muita väkivaltaisuuksia. Puhemies selitti, että edus-
kunnalla ei ole tilaisuutta kokoontua ennen kuin
lakko on loppunut ja olot palanneet laillisuuden
kannalle. Lopuksi sosialistit taipuivat ja lakko 1o-

petettiin. Mutta venäläisen sotaväen avulla koetti-
vat sosialistit vielä peiottaa eduskuntaa. En unohda
koskaan näkyä, jonka näin eraänd. iltana eduskun-
nan ollessa koolla. Venäläinen sotaväki marssi sil-
loisen eduskuntatalon ohi, ja sosialistinen edustaja
Hilja Pärssinen, joka myöhemmin pakeni Venä-
jälle, heilutti valkoista nenäliinaa venäläisille soti-
Iaille.

Mutta .r)lloin Suomen kaikki porvarilliset edustajat
olivat yksimieliset. He saattoivat kyllä monessa muussa
asiassa olla eri mieltä, kuten itsenäisyysjulistuksen
ajankohdassakin, mutta kukaan ei äänestänyt sosialis-
tieo kanssa. Poraarillinen rintama pysyi eheänå, la se

p e lasfi S u omen its enäis yy d. e n.
Kun eduskunqa siis jälleen ryhtyi työhön, oli To-

koin hallitus jo hajonnut. Sen sosialistiset jäsenet
olivat siitä eronneet, useimmat laillisia muotoja nou-
dattamatta. "

Porvarillisten kesken pidettiin selviönä, että Svin-
hufnidin piti muodostaa uusi hallitus. Svinhufvud
suostui tähän, mutta ilmoitti samalla, että hänen joh-
tamansa hallitus heti ensi töikseen tulee katkaisemaan
Suomen ja Venäjän väliset suhteet ja julistamaan
Suomen itsenäiseksi valtakunnaksi.

Ei ollut Svinhufvudin aivan helppoa saada halli-
tusta kokoon tätä ohjelmaa toteuttamaan. Hän tarjosi
kaikille Tokoin hallituksen porvarillisilie jZisenille
mahdollisuutta osallistua hallitukseensa, mutta vain
Kallio ja Setälä suostuivat. Svinhufvud ei pitänyt tar-
peellisena muodostaa hallitusta sen mukaan, paljonko
kullakin puolueella oli edustajia eduskunnassa. Niinpä
hallitulaeen tulikin 6 nuorsuomalaista, 2 maalaisliitto-
laista, 2 suomettarelaista ja yksi ruotsalaisesta puo-
lueesta. Jo ensimmäisessä istunnossa pääteitiin antaa it-
senäisyysjulistus, Sen laatiminen annettiin Setälän teh-
täväksi. Mutta lopulliseen asuun muokkasimme sen

)

yhdessä. Joulukuun 4. päwänri itsenäisyysjulistus aivan
tavallisena asiana esiteltiin hallituksessa. Samana päi-
vänä koko hallitus saapui eduskuntaan, jossa Svinhuf-
vud mahtavalla äänellä luki sen. Eduskunnassa sosia-
listit esittivät ornan ehdotuksensa, jonka sisältö oli,
että Suomi neuvottelisi Venäjän kanssa siitd, miten
maalrune voisi päästä itsenäiseksi. Jos sosialistit olisi-
vat voiftaneet, on itsestään selvää, että Suomesta ei
koskaan olisi tullut itsenäistä valtakuntaa. Porvarilliset
äänestivät yksimielisesti hallituksen ehdotuksen puo-
lesta, joka siis ruli hy,väksytyksi.

Saorni oli tullut )tsenäiseksi aaltakunnaht).

Myöhemmin on minulta usein kysytty, miten me
uskalsimme ottaa vastuullemme itsenäisyysjulistuk-
sen silloisissa olosuhteissa. Maa oli kokonaan venä-
läisen sotaväen miehittämä. Suomella ei ollut ar-
meljaa eikä aieita. Nälänhätä uhkasi. Apua ei ollut
mistään saatavissa.

Kysymykseen olen vastannut:

- Me uskalsimme ottaa vastuun, koska tiesim-
me, että se oli ainoa tie, joka veisi Suomen pelas-
tukseen.

Olimn-re myöskin tietoisia, että teimme kaiken
tämän oman elämämme uhalla. Se kär,i selville
Svinhufvudin vastauksesta, kun hänelle kerrottiin
venäläisen sotaväen uhanneen ampua jokaisen halli-
tukseo jäsenen, jos hallitus julistaa Suomen itsenäi-
seksi. Svinhufvud vastasi:

- Sen he kyllä voivat tehdä, mutta meidän ve-

restämme kasvaa kuitenkin Suomen vapaus.

OIi onni, että Suomen johdossa silioin oli niin
rohkea ja pädttäväinen, niin suunnastaan varma
mies kuin Svinhufvud. Hänen isänmaanrakkautensa
oli vankkumaton ja pyyteetön, eikä hän tuntenut
mitään esteitä, kun isänmaan tulevaisuus oli ttir-
vattava.

Kaavaillessamme isänmaan tulevaisuutta oli kai-
ken kamppailun taustana luottamus siihen, että
kansamme yksimielisesti asettuisi maan itsenäisyyttä
puolustamaan. Emme ottaneet lukuun, että silloiset
vasemmistososialistit, Tokoi, Kullervo Manner, Si-
rola, ym. yrittäisivät yhdessä venäläisen sötaväen
kanssa tuhota jo saavutetun itsenäisyyden. Me ajat-
telimme vain, että meidän mahdollisesti täytyisi ase-

voimin karkoittaa maasta venäläinen sotaväki. Meil-
le oli kyllä selviö, että tämäkin olisi vaativa tehtävä,
mutta me tiesimme, että Saksasta oiisi hädän het-
kellä tulossa ne 2.000 suomalaista jääkäriä, jotke
siellä olivat kouluuntuneet tätä mahdollisuutta sil'
mällä pitäen. Heistä saataisiin armeijaan päällystöä,
ja me tiesimme myöskin, että jääkäriliike oli maas-

samme herättänyt sellaisen innostuksen, että meillä
oli aihetta'"uskoa ja luottaa Suomen kansan ia var'
sinkin Suomen nuorison uhrimieleen, kun isänrnaar.r

\.apaudesta oli kysymys.
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Itsenåisyyssenaaiti. Pöydän päässä puheenlohiaia P. E. Svinhu{vud, Senoaitorlt vasammaia
Araiärvi, Jalmari Casl16n, E. N. Se+älä, Kyösii Kallio, Onni Talas, Heilki Renvall, Alexander

E. Y. Pehkonen, Arthur Caslr6n, Juhari
Frey, O. W. Louhivuori

ITSENÄISYYTEMME
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MITÄ or itsenäisyys? Tähän kysyrnykseen voisi
kenties ajatella vastattavan niin, että yritettäisiin
esittää mahdollisimman oppinut määritelmä, joka
kaikki näkökohdat huomioon ottaen teisi esiin tär-
keimmän ja oiennaisimman. On kuitenkin hyvin
vähän luultavaa, että ne, jotka omassa nahassaan
ovat saaneet tuntea, mitä itsenäisyydeo saavuttami-
nen ja puolustamioen merkitsee, sellaisesta löytäi-
sivät etsimäänsä, nirnitteiin sitä selit).stä, joka kiistatto-
masti osoittaisi, eitä saavutetut tulokset ovat'to-
del1a-olleet suunoattomien uhrien arvoisia.

Mutta jos sen sijaan kysyisi joltakin vanhalta en-
tiseltä torpparilta tai mäkitupalaiselta, mitä hänelle
kauan kaivattu henkilökohtainen vapautuminen on
merkinnyt, niin luulen, että asia koko lailla tulee
oikeaan valoot. Ei orjuus, olipa se minkä muo-
toista tahansa, oie mikään ihmisarvoinen olotila.
Niinpä ihminen tullessaan tietoiseksi omasta itses-
tään ja asemastaan ensimmäiseksi tavoitteekseen
asettaakin vapautuksen. Hän ei laske hintaa ia hän
on valmis kantamaan raskaatkin seuraamukset.

Kansakuntia voi hyvin usein verrata yksilöihin.
Kestää aina varsin kauan, etenkin kun on kysymys
kansoista, jotka asuvat etäällä kulttuurin rinta-

rnailta, ennen kuin ne tuievat tietqisiksi omasta
kansallisesta erikoislaadustaan ia käsittä\'ät tnuodos-
tavansa sellaisen kokonaisuuden, joka on muusta
yrnpäristöstä erotettavissa. Mutta niin,.pian kuin
tämä tietoisuus oo saavLrtettu, onkin paljastettu eh-

tymätön voimalähde. Ei ole mitään mittaa, joka

kertoisi meille puolueettomasti, kuinka suuri tämä
voimalähde on, mutta se vain on varmaa, että sor-
tajat ovat kaikkina aikoina erehtyneet sitä aliarvioi-
fnaan.

itsenäisyyskysymys on lietysti pienelle kansalle
kokonaan toinen kuin suurelle. Tappiot ja onnetto-
muudet voivat kohdata suurta yhtä hyvin kuin
pientä, mutta sen oiemassaolo ei koskaan ole sa-

malla tavalla vaakalaudalla. Historian vuoroveden
vaihtelu nostaa suuren kansan toisinaan ylös ja pai-
raa sen taas toisinaan syvälle aallon pohjaafl, mutta
ei pyyhkäise sitä pois. Pieni kansa sen siiaan saa

tällaisenkin kaamean mahdollisuuden ottaa lukuun.
Sen takia pienen kansan itsenäisyysajatuksiin ja

isänmaatunteeseen liittyy aina jotakin kohtalon-
omaista. Suomen kansalle ei tämä kuitenkaan ole

ollut mikään herpaannuttava eiämys, päinvastoin
se on ollut omansa terästämään tahtoa.



K;rnsamrlc saavutti itsenäisyytensä ensit-tunäisen
rneailmansodan valtavissa myllerryksissä. Monet
jättiläisvaltakunoat sortuivet, ja Euroopan valtiol-
liselle kartalle ilmestyi lukuisia pieniä uusia va1-
tioita. Se minkä ensimmäinen maäiln-ransota loi ja
rnille Kansainliitto näytti antavan vankkaa turvaa,
här,isi olen-rattomiin toisessa maailmansodassa. Tu-
houtumistaan läheilä oli meidänkin maamme, mutta
rialtakunta seivisi kuitenkin itsenäisenä, vaikkakin
silvottuna. Ei ole syytä hymyiltä niille, jotka kai-
kessa tässä ovat nähneet Kaitselmuksen johtoa. Tu-
levaisuuden usko ja luottamus oikeuden voittoon
on joka tapauksessa antenut kansallemme voimaa
silloin, kun sitä kipeimmin on tarvittu.

Itsenäisyytemme ihmeeitä tuntut,aa toteutumista
ja säilymistä ajateliessamme emme saa milloinkaan
unohtaa sitä, mitä aktiiviseen toimintaan vievä uhri-
rnieli on merkinnyt. Ilman jääkäriliikettä ei itse-
näisyytemme toteuiumisesta olisi tullut mitään. Eikä
ilman kansakantaa ja armeijaa elähdyttänyttä maan-
puolustushenkeä itsenäisyyttämme oiisi voitu Talvi-
sodan .ja Jatkosodan päivinä tun'ata. Tulevaisuus

llu*u--yoi nayttdä, mikä osuus erilaisilla poliittisilla
linjoilia on ollut maamme kansaini-äiisen aseman
vakautiamisessa. Nyt jo kuitenkin tiedämme, että
suomalaisen sotilaan sankarityöt yksin ovat tehneet
näiden linjojen vetämisen mahdolliseksi.

. §un puhumme itsenäisyydestämme, on erityisesti
kaksi asiaa muistettava. Ensimmäioen on se, että
Suomen kansa käsittää itsenäisyytensä suureksi oi-
keuskysvmykseksi. Suomalaisen miehen ja naisen
uupumattoman työn tuloksena on erämaa muutettu
maaksi, jossa viljelyksen ja sivistyksen jäljet näky-
vät pohjoisimpia perukoita myöten. Sukupolvesia
toiseen jatkunut työ antaz meille kiistattoman oi-
keuden tähän maahan, jota ylpeillen kutsumn-re
omaksemme. Vuosisataisen kehityksen jälkeen
olemme muodostuneet kansakokonaisuudeksi, joka
selvästi tuntee omalaatuisuutensa ja joka itse ha-
luaa vastata kohtalostansa.

Toinen muistettava seikka on se, että itsenäisyys
on meille paitsi oikeus myös tehtävä. Se asettaa r,'el-
vollisuudeksemme ponnistella niin, etiä tästä maas-
ta \,ähitellen kehittyisi sellaineo, jonka iokainen
kansalaisemme todella tuntisi kodikseen. Mielipi-
teet mener,ät tietysti usein eri suuntiin, kun on ky-
symys siitä, miten suuri tavoitteemme parhaiten
saavutettaisiin. Tämä on peräti luonnollista, niin
kauan kuio kukaan ei rupea vaatimaan monopolia
itselleen ja omille patenttiratkaisuilleen. Kansan-
valtaisessa maassa meidän on pystyttävä neuvotte-
lujen ja sovittelujen avulla löytämään käyttökelpoi-
set keinot. Ilmeistä onkin, että vapaudestamme ja
itsenäisyydestämme ei ole paljon jäljellä silloin,
kun demokratiamme perusteet sortuvat. Täyttäes-
sämme sitä suurta tehtävää, jonka itsenäisyys meille
asettaa, antavat meille parhaan tLlen kansamme ar-
vokkaimmat perinteet.

Tiedämme hyvin, että asefframme vaatii meiltä
tänä päivänä yhtä paljon kuin aikaisemminkin oi,
keata isänmaallista mieltä.

4

KYOSTI KALLIOI\

VAKAVIA
SANOJA

Uhrirlieli on korkeaa .jurralailista alkupcr-ää. Uhrata

työnsä ja valansa iäirinnäistensä hyväksi on suurta, rrutta
r-rhrata itsensä. elän.ränsä maaosa ja kansansa puolesta on

vielä paljon korkean.rpaa. Sen alttiuden cdessä r.rc vaike-

nerntre jir nöyrrrmme kiittärnään Julalaa, että suurct kär-

simykset ja surut voivat herättää uLrsia elämän arvoja.

On päästävä siihen, että jokainen yhteiskllntarrme iäsen
tuntee tämän rnaan isänmaakseen, jota hän rakastaa ja jonka

puolesta hän on va|»is kaikkensa uhraamaan.

*

.I{e rakastamnri. rirrihaa ja puolueelton.ruutta, mutta lcvo,

ton maailma velvor'ttair meitä pitäinään huolta siitä, cttä

k)rkenemme tarvittaessa vapauttarnnte n.lyös suojaamaan.

Muistakaamrne aina. että vapautefltnc suojaaminen on kal-

le;n oikeutentnrc ja pyhin velvollisuutentme.

{.

NIinkälaiseksi kansantile tnlevirisuus rnuodostuneekin, äl-

käämme koskaan unohtako, että me jokainen kohdaltarnme

olemme mukana sitä luomassa ja myöskin siitä vast,ramassa.

Tärnä tietoisuus olkoon omiaan tasoitt;rmaan erimielisy,vk-

siäume, lähentämiiän kalsaiaisia to'siinsa sekä luomaan

meistä lujan. 5,htenäisen ja yksimielisen kansan. Sillä

paitsi Kaikkivaltiaan johdatukseen, me erntne k:rnsana voi

tun,autua mihinkään muuhun kuin itseemme. Meistä itses-

tätrnte riippuu. rninkälliseksi Su,,,',gn kln.an tuler.risuus

on muodostuva. Ei ole sitä mahtia naan päiillä, joka pys,

tyisi rleilie antamaan luie;rman turvan, kuin ntinkä n-re

itse itsellenrrne anna.n.Itlle.

*

Vilpittömän rauhantahtonrme tukena on maan puolustus-

laitus. Nuorrn itsrnäirlyternlrc j.i vap.rrrttrrrnre suojanrrrLr-

rina se vaatii jatkuvasti osakseen kansakunnan rakkautta ja

huoienpitoa. Åseillakin. jotka puolustusvoiraillemn.re uskom-

me, me tarkoitamnre turvata rauhaa. Ne eivät uhkaa ke-

t'iän.



EERO RAHOLA

PAN S SARILAIYA ILMARI S EN
TUHOUTUMINEN

Muistikuaia td uuoden takaa

MINUA ON PYYDETTY täroän lehden lukijoille
kertomaan jotain siitä matkasta, jolla laivastomme
uljas lippulaiva, panssarilaiva llmarinen, tapasi koh-
talonsa 16 vuotta sitten. Kertomani selveoiämiseksi
selostan aluksi hiukan Ilmarisen ja sen sisadaivan
Väinämöisen rakennetta.

Nämä laivastomme voimakkaimmat alukset oli-
vat ns. rannikkopanssarilaivoja, pituudeltaan pl
metriä ja. paiooltaan 4000 tonnia, slis varsin pieniä
verrattuina.suurvaltojen taistelulaivoihin, joitten pi-
tuus saattoi olla 3 kertaa ja paino 10 kertaa suu-
rempi. Tykistöaseistus oli laivojen kokoon nähden
kuitenkin.harvinaisen voimakas. Koneisto oli die-
selsähköinen ja antoi laivoille vaatimattoman L3,5
solmun nopeuden. Panssarilaivamme oli suunni-
teltu matalakulkuisiksi, rannikkojemme väylille so-
piviksi. Painojen jaossa ei panssarille ollut voitu
antaa kovinkaan suurta osuutta. Kevyt panssari
kiersi kuitenkin vesilinjaa, ja sitäpaitsi-oli toinen
kansi panssarileryä. Panssarikannen alla sijaitsivat
pääasiallisimmat koneistot, jotka oli vielä sivuilta-
kin suojattu laivojen kylkien suuntaisilla pitkittäi-
sillä panssariseinillä. Varmuutta oli vielä tähostettu
jakama"lla laitojen ja pitkittäisten panssariseinien
välitilat vedenpitäviin osastoihin. Ntyös osastoihin
jaetut kaksoispohjat täydensivät systeemin. Yhden
tai useamman osaston täyttyessä vedellä katsottiin
voitavan nopeasti tayttää vastaavan suuruiset osas-
tot vedellä laivan toisella laidalla, jotta laiva ei kal-
listuisi liikaa tai kaatuisi.

Mutta palatkaamme itse asiaan.
Saksalaiset, silloiset aseveljemme, valmistautuivat

syksyllä v. l94t Viron saarien, Hiidenmaar. ja Saa-
renmaan valtaukseen. Maihinnousu vaatii useimmi-
ten sodassa raskaita uhreja varsinkin alkuvaiheis-
saan. Saadakseen omat tappionsa mahdollisimman
pieniksi toivoivat saksalaiset meidän järjestävän
laivastollamme sellaisen harhauttamisliikehtimisen,
joka saisi vihollisen keskittämään Viron saarilla
olevat joukkonsa vastaanottamaan hyökkäystä me-
reltä, pohjoisesta tai läntisestä suunnasta, maihin-
nousun samanaikaisesti tapahtuessa etelästä ja idäs-

tä. Tämä laivastomme osuus suunniteltiin ensin vaa-
timattomasti siten, että koottaisiin kaikki Saaristo-
meren piirissä käytettävissä olevat suomalaiset ja
saksahiset laivat mää.räpäiväksi Utöseen, avomereliä
Saaristomerelle johtavan pääväylän suulle. Oletet-
tiin, että tällainen suurehko laivojen keskitys, kun
radiohiljaisuuttakaan ei kovin tarkoin noudatettaisi,
herättäisi venäläisten meriviranomaisten huomiota
ja aiheuttaisi joukkojen siirtoja Viron saarilla.
Suunnitelmaan lisättiin kuitenkin myöhemmin avo-
merelle lähtö ennen auringon laskua, jotta harhaut-
taminen vaikuttaisi uskottavammalta. Paluun Utö-
seen piti tapahtua pimeän aikana. Tämän jälkeen
piti panssarilaivojen varmistusaluksineen (4 VMV-
venettä) jatkaa opetatiota saaristotietä Bengtskärin
ja Hangon suuntaan tarkoituksena estää Viron saa-
rilta mahdollisesti veiäytyvien venäläisten alusten
pääsy Hankoon, joka silloin oli vielä venäläisten
hallussa.

Harhauttamisretki määrättiin toimeenpantavaksi
illalla syyskuun 13 päiväoä 1,94L. Seuraavana yönä
piti nim. saksalaisten maihinnousuoperation alkaa.
IltapäiväIlä oli Utön redillä koolla lukuisa määrä
laivoja: panssarilaivat varmistusaluksineen, kaksi
suurta jäänmartajaa, laivastoon kuuluvia apualuk-
sia sekä lisäksi saksalaisia etuvartioaluksia ja avo-
merihinaajia. Olin samana iltapäivänä saapunut täl-
löin Turussa sijainneesta esikirnnastani P/l llmari-
selle ja ottanut laivat, jotka olivat jaetut 4 ryhmdd.n,
komentooni. Ennen lähtöä neuvottelin ryhmien ko-
mentajien kanssa ja annoit heille viimeiset suulli-
seet ohjeet retkeä varten. Erds raivaaja-osasto saa-
pui juuri tällöin mereltä, jossa se oli suorittanut
raivausta tavallista kauemmin, ja ilmoitti kuljetta-
van reitin miinavapaaksi. Lähtö tapahtui klo 17.i0
kaikki laivat yksinkertaisessa jonossa. Ensimmäi-
senä kulki Ilmarineo varmistuksineen, so. kummal-
lakin puolella etuviistoon syvyyspommein varus-
tettu vartiovene. 900 m. jälempänä tuli Väinämöi-
nen samoin varmistusaluksineen. Muut laivat seu-
rasivat jonossa ennalta määrätyin välimatkoin. Pans-
sadlaivat kulkivat paravaanit laskettuina. (Para-



Suomenlahden ia lfämeren yhtymäkohia, iossa panssarilaiva llmarinen leki viimeisen matkansa

vaanit ovat laivan keulaan pitkillä teräsvaijereilla
kiinnitettäviä, voimakkailla leikkaussaksilla varus-
tettuja kellukkeita (uimureita), jotka uivat veden
alla noin 20 m. laivan sivujen ulkopuolella. Jos pa-
ravaaneilla varustettu alus kohtaa ankkuroidun mii-
nan, siirt2ä paravaanin kiionitysvaijeri miinan si-
vuun, johtaa miinan ankkurivaijerin leikkaussaksiin
ia miina vapautuu, tullen pinnalle vaarattoman väli-
matkan päässä laivan kyljestä. Pinnalla kelluvia
aiomiiooja vastaan on tällainen paravaani tehoton,
mutta laivan keula-aalto voi tällöinkin työntää koh-
taamansa miinan siksi paljon sivulle, ettei miina
pääse iskemään laivaa vastaan.)

Illan pimetessä jatkui matka sammuteluin va-
loin, laivat täydessä taisteluvalmiudessa. Ilma oli
pilvinen, mutta näkyväisyys hyvä. Tuulta oli tuskin
nimeksi, mutta vanhaa maininkia jonkin verran.
Suunnitelman mukaan piti jonon jokaisen laivan
kääntyä samanaikaisesti paluumatkalle kärkilaivan,
so. Ilmarisen, saavuttua noin 24 meripenikulman
päähän Utöstä etelälounaaseen. Tähäo pisteeseen
piti Iimarisen saapua kello 20.30, jolloin jo olisi
täysin pimeää. Paluumatkalla kulkisi siis Ilmarineo
jonossa viimeisenä. Oli määrätty, että vihollisaluk-
sia kohdattaessa panssarilaivat ryhtyisivät var-
mistusaluksineen taisteluun, muitten Iaivojen pala-
tessa Utöseen saariston suojaan. Matkalla ei kuiten-
kaan nähty mitään vieraita aluksia, ei myöskään
lentokoneita. Sukellusvenevaarakin katsottiin jo
vältetyksi illan pimetessä. Miinavaara oli tietenkin
edelleen olemassa, sillä raivausta ei ollut ulotettu
näin pitkälle, mutta olivathan paravaanit ulkona.
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Sitäpaitsi oli hyvin vähän luultavaa, että miinoja
olisi laskettu näin kauas avomerelle, jossa syvyydet-
kin tekivät miinojen ankkuroinnin, jos"ei suoras-
taan mahdottomaksi, niin ainakin hyvin vaikeaksi.

Tasan klo 20.30 annettiin Ilmariselta kääntymis-
viesti ja kaikki laivat aloittivat kääntymisensä sa-
manaikaisesti. Koska paravaanit olivat ulkona,
aloitti Ilmarinen kääntymisen oikealle hitaasti, pie-
nellä ruorikulmalla, jotta käännöksessä ulompi, so.
vasemmanpuoleinen paravaani, ei tulisi liian liihelle
laivan kylked. Pati miestä oli matkan aikana jatku-
vasti laivan kummallakin laidalla seuraamassa pa-
ravaanien toimintaa ja heidän piti heti ilmoittaa
komentosillalle, jos huomasivat paravaaneihin jo-
tain tarttuneen tai paravaanien lähestyvän laivan
kylkiä. Matkan alussa oli havaittu epäsiännölli-
syyttä oikeanpuoleisen paruvaanin toiminnassa,
mutta vasemmanpuoleinen paravaani oli koko ajan
toiminut moitteettomasti. Oli tarkoitus käännöksen
jälkeen, jolloin Ilmarinen ;'äisi jonossa viimeiseksi

.ia voisi haitatta hidastuttaa kulkuaan häiritsemättä
toisia laivoja ja aiheuttamatta sekaannusta pitkässä
jonossa, nostaa paravaanit ylös ja tarkistaa ne, var-
sinkin huolta tuottanut oikeanpuoleinen.

Ilmarinen oli ehtinyt käänty'd. ehkä 40-500, kun
laivaa tärisytti voimakas räjähdys. Mastonkorkuinen
tuli- ja savupatsas kohosi laivan peräosan vasem-
malta puolelta suoraan ylöspäin. Vettä ei patsaassa
näkynyt. Tuntui aäinollen aluksi siltä kuin räjäh-
dys olisi tapahtunut laivan sisällä. Ensi kädessä tuli
mieleen mahdollisuus, että räjähdys oli tapahtunut
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Panssarilaiva llmarinen
sodanaikaisessa asussaan i.+'ml{

perimmäisissä ammussäiliöissä. Tämä olettamus
osoittautui kuitenkio myöhemmin r,ääräksi.

Tuntui kuin laiva olisi ensin tuntuvasti vajon-
nut alaspäin. Välittömästi all<oi se kuitenkin kal-
listua nopeasti vasemmalle. Kaikki valot sammui-
r.at, yhteydet laivan eri osastoien välillä katkesivat,
1,utt1 .ko.neet.kävivät jatkuvasti. Kallistuminen py_
sähtyi kuitenkin hetken kuluttua, ja Lrir.r alkoi suo_
ristua. Välähti jo mieleen, että ehkä laiva voidaan
tasapainoistaa ottamalla vettä oikean puolen osas-
toihin. Mirään käskyjä tässä mielessä ei kuitenkaan

vielä ehdity,antaa 
.(yhteydethän olivat sitäpaitsi

katltenneet), kun kailistuminen vasemmalle jatkui
ja laiva alkoi kaatua. Huutamalla kehoitin miehiä
riisuutumaan ja etsimään pelastusvöitä. Miehet jät_
tivät paikkansa, laivan siiäosista tuli miehiä lisää
yhä enemmän kallistuvalle kannelle. Jotkut mie_
histä riisuutuivat osaksi ja hyppäsivät Åereen, jot-
kut joutuivat mereen tayiissa'pukimissa. Monet jäi-
:i! Iurlu.un siirtyen kannelta kaatuvan laivan (yl-
jel-le.. Pelastusvöitä, joitten.sijoituspaikat eri puo-
lilla laivaa kaikki tiesivät, ei useimÅilla ollut mah_



dollisuutta eika aikaa saada käsiinsä. Itse, jddLneetd
viimeiseksi komentosillalle, hyppäsin osittain rii-
suutuneena veteen vasta laivan kaatuessa kyljelleen
ja komentosillan kaiteen tullessa vesirajaan. pak-
sun, onton teräsmaston saavuttaessa vedenpionan
pysähfyi laiva hetkeksi tähän asentoon, mutta kaa-
tuminen jatkui, ja pian oli laiva täysin kumollaan
tasainen leveä pohja veden yläpuolella. Noin 60
mie:.tä oli kiivennyt pitkin laivan sivua pohjan
päälle ja miltei kaikki heistä pelastettiin jalät kui-
vina. Räjähdyksen jälkeen olivat nim. panssarilai-
voien sukellusvenevarmistuksena toimineät 4 vafiio-
venettä aloittaneet pelastustyön. Yksi veneistä ajoi
rohkeasti kumollaan olevan laivan rungon viereen
ja pelasti pohjan päältä 50 miestä, muut kolme ve-
nettä pelastivat vedessä uivia. Vesi oli jo kylmää, se
kangisti nopeasti ja vatsinkin ne, joilla ei ollut min_
käänlaista pelastusvälinettä ja jotka eivät olleet
päällysvaatteitaan riisuneet, olivat vaikeassa ase-
massa. Muutamat, joitten paikka laivassa oli ollut
räjiihdyspaikan lähellä, olivat saaneet silmänräpäyk-
sessä surmansa, monet eivät taas kerinneet paasta
ulos osastoistaan laivan uumenista. Useimmät up-
posivat kuitenkin uidessaan ruumiin kangistuessa
ja voimien loppuessa. Veden pinnalle oli Ievinnyt
ohut l<erros polttoOljya, joka vaikeutti hengitystä,
kun sidä sai veden mukana sisäänsä.

Laivan kaatuessa ei henkilökunnan keskuudessa
ollut havaittavissa epäjärjestystä eikä paniikkia.
Useimmat näyttivät toimivan pelastautumisekseen
ihmeen rauhallisesti. Myöhemmin kuului vedessä
kyllä avunhuutoja, jotkut huusivat kai juuri ennen
uppoamistaan. Monia sankarillisia ja ihmeellisiä ta-
pauksia oo saatu kuulla tapahtuneen pelastustoimin-
nan ja pelastauturnisen yhteydessä. En kuitenkaan
halua tässä yhteydessä käsitellä tällaisia yksityiskoh-
tia.

Ilmarisen perä alkoi hiljalleen vajota. Lopuksi oli
laivan runko aivan pystyssd, vain osa keulaä veden-
pinnan yläpuolella. Hiljalleen sekin vaipui syvyy-
teen. Läntisellä taivaalla oli vielä sen verran valon
kajastusta, että keulan vaipumisen näki selvästi ui-
masiltaa,n veden pinnalta.

Lähetettyään oman laivansa varmistusalukset pe-
lastustoimiin Väinämöisen päällikkö otti laivajonon
komentoonsa ja palautti laivat suunnitelman mukai-
sesti Utön redille.

Puolenyön aikaar. saapuivat onnettomuusaluetta
ristiin rastiin haravoineet vartioveneet Utön lin-
nakkeen laituriin. Yöllä jatkettiin onnettomuuspai-
kalla vielä etsintöjä aamunkoittoon saakka, mutta
alueella ei tavattu mitään muuta kuin öljyä, ajeleh-
.tivia laudaokappaleita ja pelastusvöitä. Utössä suo-
ritettiin pelastuneitten luettelointi ja saatiin selville,
että kaatuneita oli kaikkiaan 271 ja pelastuneita
132. Pelastuneitten joukossa oli vain kaksi haavoit-
tunutta. Ainoastaan yksi ruumis oli löydetty. Kaa-
tuneitten lukumäärä tuntuu pelasiuneisiin verrat-
tuna suurelta, mutta oli suunnilleen samassa suh-
teessa pelastuneisiin kuin vastaavanlaisissa tapauk-
sissa muissa sotiakäyvissä maissa.

Pll Ilmarisen uppoamisen syitä tutkimaän ase-

a

tettiin erikoinen asiantuntijatoimikunta. Toimikun-
nan_jäsenet, jotka jo ennakolta hyvin tunsivat pans-
sarilaivojernme rakenteen, tekivät tarkkaa työtä
kuulustellen mm. useimpia pelastuneista. Täten saa-
tiin jokseenkin tarkkaan paikallistettua räjähdys-
paikka ja laskettua laivan kaatumisen syyt. Räjåh-
dys oli tapahtunut perän puolella vasemmalla, kyl-
kipanssarin alapuolella, todennäköisesti hiukan lai-
van alla. Sitä todisti sekio, että kukaan ei ollut ha-
vainnut räjähdyspylväässä vettä. Laivan omat am-
mussäilöt eivät olleet räjähiäneet. Jos näin olisi ta-
pahtunut, ei olisi ollut mahdollista muutamien sel-
laisten pelastuminen, joitten asemapaiJ<ka räjähdys-
hetkeilä oli ko. ammussäiliön välittömässä läheisyy-
dessä, vieläpä juuri yläpuolella. Laivan nopeaan
kaatumiseen oli syynä räjähdyksen voimakkuus ja
laivan pienuus. Vedenalaisella rä|ähdyksellä on
suunnaton voima. Räjähdyksen vaikutuksesta liik-
keeseen joutunut kimmoton vesimassa repäisee rikki
välittömässä läheisyydessä ei ainoastaan tavallisen
teräslevyn vaan vahvankin panssarin. Räjähdysaalto
vaimenee nopeasti välimatkan kasvaessa. Tämän ta-
kia sotalaivoilla onkin mahdollisimman etäällä lai-
dasta toinen panssariväliseinä tällaisten tapausten
varu7ta. Pienessä laivassa ei ole mahdolliiuuksia
saada tällaisen panssariseinän välimatkaa laivao lai-
dasta tarpeeksi suureksi. Tutkimustoimikunta to-
tesi, että Iaivan vasemmalla sivulla oli usean pe-
rittäisen vedenpitävän osaston täytynyt täyttyä ve-
dellä, niitten verraten ohuitten väliseinien murrut-
tua paineen voimasta. Tämä ei vielä olisi aiheutta-
nut laivan kaatumista, vaan aikaa olisi todennäköi-
sesti jäänyt ttiyttäd. suunnilleen yastaava määrä osas-
toja vastakkaisella sivulla laivan suoristamiseksi.

Kaatumisen ja uppoamisen aiheutti se, että myös-
kin laivan pitkittäissuuntaisen panssariseinän, ioka
sulki sisäänsä avarut koneosastot, räjähdyspaikassa
juuri sähkönjakelun n.s. päätauluhuoneen, on tayty-
nyt murtua. Sisäänsyöksynyt vesimäärä tuli tällöin
niin suureksi, että se nopeasti kaatoi ja upotti lai-
van, ilman että oli aikaa tai mahdoliisuukiia vasta-
toimenpiteisiin ryhtymiseen.

Mikä sitten räjähti? Torpedo se tuskin oli. Rä-
jähdyshetkellä oli jo niin pimeää, että torpedon am-
puminen sukelluksissa olevasta sukellusveneestä jol-
tisellakin osumisvarmuudella olisi ollut hyvin vai-
keata, joskaan ei mahdotonta. Venäläisten välirau-
han jälkeen antaman tiedon mukaan ei heillä ollut
tällöin sukellusveneitä näillä vesillä. Saksalainen su-
kellusvene ? Jos näin olisi, olisi torpedo ammuttu
erehdyksessä, luullen Ilmarista venäläiseksi lai-
vaksi. Tätä olettamusta on pidettävä mahdottomana.
Torpedo iättää, lukuunottamatta saksalaisten myö-
hemmin käyttämää sähkötorpedoa, ammutaessa
vedenpintaan selvästi eroitettavan poreiluvanan,
joka varmasti olisi huomattu ainakin siitä varmistus,
aluksesta, joka oli räjähdyksen sattuessa juuri Ilma-
risen vasemmalla puolella. Niin pimeä ei sentään
ollut, ettei vanaa olisi huomattu, koska laivoilla eri-
koisesti tähysiettiin juuri tällaisia mahdollisia tor-
pedovanoja. Ånkkuroitu miina, joka olisi aikaisem-
min tarttunut kiinni vasemmanpuoleiseen paraltaa-



Kunniokas sotalippu. Laivastomnie
taistelussa I l8 konekiväärinluoiien

erään tykkiveneen lippu sai Somerin

ia pomminsirpaleiden telem8ii reilää

niio ja laivan kääntyessä oikealle ja Paravaanin lä-
hestyessä laivaa olisi iskenyt laivan kylkeen? Para-
vaaoit olivat kiinnitetyt laivan keulaan pitkillä vai-
jereilla. Toinen vaijeri, verraten ohut, kulki kum-
mastakin paravaanista suoraan laivan laidalle keski-
laivalla. Näitten vaijerien jännityksestä voitiin pää-
tellä, toimivatko paravaanit moitteettomasti. Tark-
kailemalla jatkuvasti näitä vaijereita voitiin myös
huomata miinan tarttuminen paravaaniin. Erikoiset
tähystäjät kannella suorittivat tätä tarkkailua. En-
nen käännöstä oli käsketty vielä tarkkailua erikoi-
sesti tehostaa. Oikeanpuolen paruvaani oli matkalla
osoittautunut epäsäännöliiseksi, mutta vasen para-
vaani, joka käännöksessä oikealle lähenee laivaa, oli
toiminut koko ajan moitteettomasti. Käännöksen
kestäessäkään eivät tarkkailijat ilmoittaneet mitääo
hälyttävää. Toinen vasemmanpuolen tarkkailijoista
jäi eloon ja vakuutti paravaanin Pysyneen räjähdyk-
seen saakka vaarattomalla etäisyydellä laivan kyl-
jestä. Tämäkin olettamus on epätodennäköisenä
näinollen hyljättäva. Mitä jää sitten jäljelle? Ank-
kurivaijeristaan irtautunut ajomiina, joka kellui mil-
tei näkymättömänä vedenpinnassa sattumalta juuri
käännöskohdalla ja joka käännöksen aiheuttaman
veden virtauksen johdosta imeytyi laivan kyljen
alle ja Äjdhti laivan pohjaa vasten. Miina saattoi
hyvinkin olla peräisin laajoista miinakentistä, ioita
oli laskettu venäläisten, saksalaisten ja meikäläisten

toimesta idemmäksi Suomenlahden suulle. Tähän
tulokseen tulin silloin 16 vuotta sitten ia samassa

uskossa olen vieläkin.
Ilmarisen uppoamispaikalla ia verraten laaialti

sen ympäristössä suoritettiin onnettomuuden iäl-
keen miinanetsintäraivausta. Mitään ei löydet§,
miinoja ei siellä ollut, ja tämä oli jo ennakoltakin
jokseenkin .varmaa, paikka kun oli aava.Ll? merellä
ja veden syvyyskin oli miinanlaskulle epäedullisen
suuri.

Voidaanko P/l Ilmarinen nostaa? Veden syvlys
on uppoamispaikalla satakunta metriä. Tavallisin
sukeitajanvarustein ei voida tällaiseen syvyyteen
edes päästä katsomaan. Se vaatii erikoislaitteita, su-

kelluskellon tai ns. panssarisukelluspuvun, jollai-
nen kyllä on maahamme Vuoksenniska Oy:n toi-
mesta joku vuosi sitten hankittu malminetsintää
varten meren pohjasta. Nostaminen olisi tietenkin
teknillisesti mahdollista, mutta nostolaitteiden han-
kinta ja työn suoritus tulisivat siksi kalliiksi, ettei
vain yhden aluksen takia sellaiseen kannattaisi ryh-
tyä. Itämeressä ja varsinkio Suomenlahdessa lepäå
lukuisa määrä muitakin uponneita sota- ja kauppa-
aluksia syvässä vedessä. Jos näitä joskus ionkun pe-

lastusyhtiön tai jonkun Itämerellä sotaa käyaeen
valtion toimesta ruvettaisiin tutkimaan ja mahdolli-
sesti nostamaan, silloin ehkä myös saataisiin lidiva-
laistusta Ilmarisen uPPoamiseo todellisiin syihin.
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KONRAD LAAKSONEN

AS ELAIVA
EQUITYN
TULO SUOMEEN
T9T7

SEN JOHDOSTA, että nyt on kulunut 40 vuotta
siitä, iolloio ensimmäinen aselaiva ohjattiin Vaasan
saariJtossa olevaan Vesterön saaren, lienee ehkä
midenkiintoista muistella sen ajan tapahtumia.

- _Ållekirjoittanut komennettiin Saksäst a IJ umajaan
alkukesällä L9r7. Teällä olivat ennestään jääkärit
Kekooi (esimiehemme) ja Jussi Sihvo. Minut mää-
rättiin Sihvon toveriksi, moottoriveneen koneen-
käyttäjäksi. Tehrävämme oli pitäa yhteymä yaasaan
ja kuljettaa sinne "tavaroita", ioita jääkärikomen-
ouskunnat silloin tällöin toivat meille Uumajaan.
Kaikki sujui hyvin aina lokakuun alkupäiviin asti,
mutta sitten sattui ikävä selkkaus. Ollesslni lyhyellä
komennuksella oli Uumajaan saapunut kolme' jää-
käriä mukanaaolangaton lennätio ym. ja ne oli kii-
reesti saatava Suomeen. Sihvo ei ollut halukas myrs-
kysäällä lähtemään ilman minua, mutta häoet pa-
koifettiin. Saavuttuaan merelle oli siellä siksi kova
aalloklrc, että Sihvo katsoi parhaaksi mennä erään
saaren suoiaan odottamaan tuulen laantumista. Aa-
mulla heidät yllätti kolme tullimiestä, jotka vaativat
Sihvon ajamaat takaisin Holmsundiin. Tähän eivät
jätkärit tietenkään suostuneet, vaan lähtivät väki-
pakolla a"iamaan Suomeen päin. Lähellä Suomen
rannikkoa Valassaaressa olevat venäläiset olivat
huomanneet veneen ja lähtivät ajamaat takaa,
mutta ajoivat kivelle. Kallis lasti saatiin turvaan.
Tämän matkan jälkeen ei Sihvolla enää ollut asiaa
Ruotsiin, joten minä jäin ilman toveria.

Mutta kauan en joutunut olemaan yksin. Loka-
kuun puolivälin jälkeen saapui Uumajaan jääkäri
Å. Slöör. Hänellä oli mukanaan Kekonille osoitettu
kirje, jossa tiedoitettiin, että höyrylaiva Equity on
Danzigin satamassa lastaamassa aseita Suomeen vie-
tiiväksi. Purkauspaikka Vesterö. Mukana S-miehi-
nen jääkärikomennuskunta. Luotsi Rönnholm mat-
kalla Danzigiin. Åika, milloin Eguity tulee saaren
edustalle, ilmoitetaan myöhemmin.- Kirjeessä oli
myös merikortista peitepiirros. Siihen oli merkitty
reimari, johon oli kiinnitettävä valkoinen valo-
merkki.

Jäimme nyt kiihkeästi odottamaan tietoa laivan
trrloajasta. Laitoimme veneen ja omat kamppeemme
lähtökuntoon. Mutta sitten tuli yllätys. Kun tarkas-
tin merikorttiani ja panin peitepiirroksen sen pääl-
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le, ei siihen merkityn reimarin kohdalla ollutkaan
merikortissani reimaria, ei lähimaillakaan. Tähän
emme nyt mahtaneet mitään, vaan tuumailimme,
että.kai se sitten paikan päällä selviää. Mutta eipä
se niin helposti vain selvinnytkääo.

Vihdoin 28. 10. tuli tieto, että Equity on 31. 10
Vesterön edustalla. Meillä oli siis koime vuoro-
kautta aikaa laivan tuloon. Koska tuo reimarijuttu
oli epäselvä, päätimme lähteä saman päivän iltana.
Laskin, että meidän on lähdettävn kl; T, jotta eh-
tisimme sivuuttamaan Valassaaren majakan pimeän
aikana. Kellon lähetessä 23:a panimme aseet tas-
kuumme ja kiiruhdimme rantaän. Moottori käyn-
tiin, ja niin alkoi matkanteko. Merellä oli aikamoi-
nen.aallokko, ja syksyinen vihainen tuuli puhalsi
g-ohjoisesta. _sivuutettuamme viimeisea valopilkun,
Holmö-Gaddin majakan, otin suunoan suoraan
kohti näkymättömissä olev aa Valassaaren majakkaa.
Kun. olimme ajaoeet n. 3 tuntia, arvelin majakarr
jo olevan lähellä, jonka vuoksi kaarsin sen kaukaa
etelästä. Jonkin ajan kuluttua alkoi kuulua aalto-
jen loiskinaa kallioita vasteo. Hiljensin vauhtia,
ajoin vähän ulommaksi ja kaartelin siellä, kunnes
päivä alkoi valjeta. Hämärässä voin jo todeta, että
olimme kutakuinkin oikealla reitillä. Lähdimme hil-
jalleen ajamaan kohti rannikkoa, ja kun päivä val-
keni laskettelimme täydellä höyryllä köfrti Ves-
terö'tä, jonne saavuimme klo 7.30.

Menimme Vesterön taloon. Siellä oli meitä vas-
tassa Sihvo ja talon isäntä Emil Vesterö. Jälleenta-
paamisen ilo oli suuri, javiela suurempi oli ilo, kun
kerroin aselaivan tulosta Vesterö'ön, jä effä meidän
oli huolehdittava sen vastaanotosta. Nyt otin esiin
merikortin ja peitepiirroksen. Totesimme, etteivät
ne pitäneet yhtä. Emil Vesterö sanoi, ettei hän ole
eläissään nähnyt peitepiiruokseen merkittyä reima-
ria, eikä sitä siellä ole. Mutta hetken kuluttua hän
sanoi: "Tuolla naapurisaaressa, österö'ssä asuu
vanha eläkkeeliä oleva luotsi, ja jos kukaan, niin
hän voi selvittää asian."

Sihvo ja minä kiiruhdimme heti österö'ön. Tapa-
simme siellä luotsivanhuksen kotoaan. Esitimme hä-
nelle heti asiamme. Vanhus sanoi sitten, että siinä
paikassa on ollut "kryssprick" (ristireimari), mutta
se on vuosikymmeniä sitten poistettu, koska sillä
kohtaa on isokokoinen kallio noin 3 metriä veden-
pinnasta, ja se löytyy helposti ftalTaamalla. Kiitim-
me kovasti ja kiiruhdimme takaisin.

Koska vielä valoisaa aikaa riitti parisen tuntia,
päätimme lähteä heti vedenalaista kalliota etsimään.
Varasimme matkaan kymmenisen metriä köyttä,
suuren kiven ja ison halon. Kun olimme saapuneet
suunnilleen kallion läheisyyteen pysäytin moottorin,
.ja Sihvo kiinnitti kiven köyden päähän laskien sen
5 metrin syvyyteen. Panin taas koneen käyntiin.
Ajoimme hyvin hiljaisella vauhdilla edestakaisin
pohjois-etelä suunnassa ja jokaisessa käännöskoh-
dassa loittonimme muutaman metrin merelle päin
Noin tunnin kuluttua huusi Sihvo:

- Nyt se kolahti kallioon !

Pysäytin heti moottorin. Varmistauduimme vielä
siitii että kivi varmasti pysyy paikallaan. Sitten
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Vaasan ia Kokkolan välinen rannikko-
kaisia, iohon asela;va Equiiyloi laslin"a

Sihvo sitoi köyden päähän halon merkiksi ja heitti
sen mereen. Näin säatiin tämäkin asia selvitetyksi,
ja oli aika päästä lepäämään.

30. päivin aamu valkeni. Nyt oli tehtävä vielä
oikein kunnon reimari. Sen tehtävän ottivat Sihvo
ja Emil-isäntä huolekseen. Puoleen päivään men-
nessä oli sekin valmistunut. Vielä oli etsittävä so-

piva purkauspaikka. Sen löytäminen ei kestänyt
Lrru.r, sillä tunsihan isäntä saarensa aivan tarkkaan.
Hän opasti meidät paikkaan, jossa oli merestä_ pys-
tysuoräan kohoava lialiio. Vettä tällä kohtaa oii niin
paljon, että kallion kupeelle voi uida 18-20 ialan
iyvyydessä kulkeva alus. Tämä purkauspaikka oli
erittäin hyvä.

Tuli odotetlu päivä. Sihvo, S1öör ja minä lähdimme
vähän ennen hämärän tuloa viemään reimaria paikoil-
leen. Halkomerkki löytyi heti. Reimari laskettiin rne-

rcen, ja se nousi pystlTn kuin oikea reimari konsa-

naan. Myrskylyhty sytytettiin ja sidottiin luiasti reima-

rin päähän. Nyt saisi Taiv* saapua millo_in tahansa.

EmÅe uskaltaneet enää lähteä taloon, sillä jos lyhty
olisi sattunut sammumaan, olisi sillä ollut korvaa-
mattomat seuraukset. Ajoimme sensiiaan suoraao

rantaan ja kiehautimme kahvit, sillä kylmä puitatti
kovasti. Odottavan aika on pitkä, ja meistäkin tun-
tui se ikuisuudelta.

Kello alkoi jo olla 21, eikd' mitään näkynyt, ei

kuulunut. Mutta hetken kuluttua huusi Sihvo, jolla
oli pimeässäkin hyvä näkö:

- Tuolta se nyt tulee !

Menimme veneeseen ja ajoimme reimarin luo.
Vähän ajan kuluttua annettiin laivasta valomerkki,
johon vastasimme sovitulla merkillä. Kun laiva lä'

heni reimaria, ajoimme sen kupeelle ja Sihvo nousr

köysitikkaita kannelle. Slöör ja minä ajoimme pur-
kauspaikalle, josta annoimme valomerkkeji. Laiva
saatiin kiinnitetyksi kallion kupeelle klo 22.

Vaasasta käsin oli saaristo- ja rannikkoasukkaat
hälytetty hakemaan "tavaroita" Vesteröstä. Käskyä
olikin noudatettu, koska purkauspaikalle kerääntyi
vähitellen kokonainen "atmada" moottori-, purje-
ja soutuveneitä. Kun laivan vinssit saatiin käyntiin,
purettiin lastia samanaikaisesti sekä maihin että lai-
van kupeella odottaviin veneisiin.

Laivän kapteeni, kapteeniluutnantti Petzold val-

voi koko ajÅ purkausta. Klo L.30:n seutuvilla hän

keskeytti purkauksen, sillä hänellä oli määräys pur-
kaa toineÄ puoli lastista seuraavana yönä.Pietarsaa-
ren edustallä olevaan Larsmon saareen. Laiva ittaao'
tui rannasta klo 2. Maihin jäi neljä jäal<åtid var-

tioimaan varastoa, kunnes se oli saatu kuljetettua
mantereelle. Senjälkeen he lähtivät Pohjanmaalle,
missä heitä odottivat uudet tehtävät. Laivan läh-
dettyä seurasimme sitä reimariin asti ja poistimme
lyhdyn.' 

Läivassa oli noin 100000 kilon lasti, joka sisälsi

n. 6500 jalkaväen kivääriä, )00 mauserpistoolia, 30

konekivääriä, 4 5OO käsikranaattia, pari miljoonaa
kiväärinpanosta, 8 moottoripyörää,. suuret määrät
räjähdysaineita ym. Näistä purettiin puolet Ves-

terö'hön.
Kun näin olimme saaneet tehtävämme suorite-

tuksi, l2ihdimme Slöörin kanssa takaisin Uumajaan,
jonne saavuimme 2. 11. aamuhämärissä.

Herätimme Kekonin ja ilmoitimme: "Alles in
Ordnung!" - 

"Kaikki on hYvin!"
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"Yksinä!sen Brewsterinin iento vai-
keaan yritykseen on alkanut_ l(o-
n.eeni nousi suurella nopeudella yh
iäkään furhaa kaartoa iekemäfiä.,,

JOPPE KÅRHUNEN

sa. Sitäpaitsi juokseminen oli erinomaintn liikajän_
nity.ksen aiheuttaman latauksen purkamiskeino.

, Nuoremmille ohjaajillemme pidimme hävittäjä_
kurssit.

Näin kului Hirvaksessa kevät 1,942.
Kesäkuussa lentotoiminta alkoi vähitellen osoit_

taa kiihtymisen merkkejä. parven voimin tieduste_
lua Sekehen suunnalla suoritettaessa pääsivät lento-
melta-r!_Juutilainen, ylikersantti Kat!ainen ja ker_
santti Vesa ampumaan alas neljä Huiricanea. Vesa
sal nyr ensimmäisen ilmavoittonsa oltuaan ahkera
oppilas Hirvaksen hävittäjäkursseilla.

Sekehessä suoritetun ilmataistelun iälkeen oli len_
tueemme voittoluettelo jäänyt osoiitamaan lukua
99. Yksi.siis puuttui sadasta. Tuo oli ärsyttävää. Jo-kaisen ohjaajamme mieli paloi ,.n ,roäkri tuirt.-
Iuun.

Kerran pääsimme kosketukseen vihollisen Toma-
hawk-koneiden kanssa. Niiden ohjaajat olivat kui_
tenkin.vauhkoja paeten heti, kun Brewsterit yrit-
tivät lähestyä. Ilmeisesti Tomahawk-laivue oli vast'
ikään rintamalle saapunut ja vielä koulutusasteella.

Odottavan aika on pitkä, sanotaan. Liekö len_
tueeni koskaan viettäny1 niin pitkäveteiseltä tuntu_
nutta viikkoa kuin oli Lesäkuun viimeinen.

KAHDEN KAPTEENIN
KAMPPAILU

KONTUPOHJANLAHDELLE rakentamamme kii_
torata alkoi kevätauringon helottaessa fa vesivirto-jen kuluttamana osoittå pelottavassa niaarassa fre;_
kentym^isen merkkejä. {,llpa. n"f,tif.r". 

-ia. 
p:näv. 1942 muutimmekin Hirvaksen erämaakentäle,

jonka venäläiser olivat rakentaneet jo fluirotuu ,".-ten tukikohda,kseen. Hirvaksessa oti ,iela ,o.rru"rti
lunta, mutta olimme saaneet sinne puhkaistuksi jon_
kinlaisen''karjapolun', Iaskeutumisi, u^it.*- Lento_
tormrnta jäi varsin vähäiseksi, mutta sitä enemmänoli puuhaa uuden tukikohdan kuntoon laattami
ses.sa.. Korsut ja pahviteltat pysrytettiin sellaisiin
Parkkolhrn, että ne tarjosivat sirpalesuojan mahdol-
listen pommitusten varalta. Lapiota ;""är.ä. f,.i_
luttamaan oikein reippaasti, ji,. ,åtoit ii-itsekul-
lekrn sopivaa liikuntoa hartiavoimien ia selän vah-
vistamiseksi. Maastojuoksulenkit olivai mvås rriik-
kopalveluohjelmissa yleiskunnon ylläpitåmiseksi.
Lalvueemme komentaja oli nuorukaisvubsinaan ol_tut,,;tevji keskimatkojen juoksija ja yhä vieläkin hä-nela oll..nun paljon lukkarinrakkautta juoksuun,
että .pyrähti monena aamuna ohjaajienså mukana
lenkille. Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että ilma_
taistelijain oli huolehditt"r" ;"ftioj."rul" f.*nto-
jensa kunnosta. Ja totta pr'rturkserri ta.r'ot-å;t.rr_
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Brewster-hävitiäiä valmiina lähtöön
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Lopulta päätin ryhtyä erikoistoimenpiteisiin tuon

sadarirren 
-ilmavoiion 

saamiseksi. Toivoni kyti
eräässä vihollisen noPeassa syöksypommituskonees-
sa, PE-2:ssa, joka paiiittain suoritti Äänisjärven iän-

sirannikon tiedustälua pudottaen silloin tällöin jon-

kin pomminkin lähinni häirintämielessä tai hämä-

täksåen varsinaisen lentonsa tarkoituksen, jona oli
tiedustelu ja valokuvaaminen.

Tiesin, että tehtävä ei olisi helppo, sillä tuo no-

pea "Paavo-Eemeli" saapui aina yllättäen n. 3000

inetrin korkeudesta Äänisiärven yii, palasi nopeasti

omalle puolelleen tullen jälleen -takaisin. 
Ilmavai-

vontaviestit olivat yleensä Hirvakseen saaPuessaan

myöhässä, joten torjuntahävittäjän täytyi. vain aa-

viitella koneen todellista olinpaikkaa näiden viesti-

tysten perusteella.' 
Joka tapauksessa valitsio juuri tämän koneen ta-

voitt".kse-t i. Ryhdyin myös asian vaatimiin toimen-
Diteisiin.
' Ni-ikkokoneeni oli sillä hetkellä Bw-388, ionka
olin lentänyt Tampereelta, Valtion lentokoneteh-
taa\ta, korjiaksesta 

-kesäkuun 17 p:nä. Tampereella

olin kertonut tehtaan insinööreille aikaisemman ni-
mikkokoneeni Bw-366n notkahtaneista siivistä' He

eivät millään olleet uskoa kertomustaoi todeksi väit-
täen, että hetkellisen keskipakoisvoiman tulee olla
L2 G:tä ennenkuin siipien täipuminen olisi mahdol-

lista. Kun vakuutin kertomukseni todenperäisyyttä,
sain tehtäväkseni lähettää Bw-366 heti Tampereelle

siipien vaihtoon. Muuten ne tilanteen uusiutuessa

murtuisivat rasituksesta, ja kone syöksyisi armotta

maahan.
Suunnitelmani PE-2:n nuiertamiseksi oli seuraa-

vanlainen: Bw-388 oli parhaillaan koeientoa vailla'
Suorittaisin sen heti, kun ensimmäinen ilmavalvon-
taviesti tulisi .iohtopaikkaamme. Mahdollisimman
nopean lentoonlähdön avulla ja koneeni hyviä len-

to-åminaisuuksia hyväksi käynäen minulla piti olla

teoreettinen mahdollisuus tavoittaa PE-2 Tulvojan
seutuvilla, mikäli kone pitäisi entisen reittinsä'

Pari päivää uhrasin bleiloo., koneeni luona iki-
omassa iä1ytytu.ro.ossa. Heinäkuun 2. p:nzi menin

io kello seiisåmän tienoissa aamulla koneelleni' Sel-

vitin ensin asiani johtopaikalla sekä päivystysvuo-
rossa olevalle luutnantti Iikka Törrösen lentueelle,
jottei sekaannusta syntyisi. Oli turhaa lähettää koko

ientuetta yksinäistä pommikonetfi takaa-aiamaan'

Koelennolia olevalle-yksinäiselle Brewsterille sen

sijaan voi tehtävän uskoa, jos olisin ilmassa oikeaan

aikaan, vakuuttelin toivorikkaana.
Menin koneeni luo, koekäytin sen. Kaikki oli val-

miina, kunhan vain ensimmäinen vihje PE-2:sta

tulisi. Heinäkuinen aurinko paistoi niin kuumasti,

etten jaksanut ohjaamossa istuen odottaa, vaan loi-
koilin lentovarusteissani koneen tason alla kat-

veessa. Puhelin oli vedetty vierelleni, ja mekani-

kot olivat hälytysvalmiina lähelläni. Lentoonlähtö
tapahtuisi suoiaan itään Tulvojaa kohden. .Yhtään
tuihaa liikettä kaartoineen ei tarvitsisi tehdä, kun-

han nyt vain hetki koittaisi.
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, §rhd..r, 
ja puolen tunnin odotuksen jälkeen pu_

he.lin pirahti. Ensimmäinen viesti Klimentskin åa_
relta: PE-2 kaakosta korkealla.

Toimimme kuin kärpät. Kaksi mekanikkoa vei-
vasi käynnistimen kamhesta kolmanoen auttaessa
-i:"i.. nop.easti ohjaamoon lähtökuntoon. Kone
syot<sahtl 

.slrpalesuojasta kentälle jatkaakseen suo_
raan Jahtokltoon. Koelento itääo oli alkanut, ja sy_
dämessäni oli tunne onnistumisesta.

. OJi." sopinut lennonjohtajien, vänrikki Ahlstenin
,;a ylrkersantti Kauppisen, kanssa siitä, että radio_
asemamme antaisi ilmaneuvontaviestit eräälle toi-
selle-maa-asemalle, jolloin sieppaan tarpeelliset tie_
dot. Tällöin ei vihollinen tiedä, että Bre'wstereitä on
ilmassa. Omakone.ilmoituskin tehtiin ea"irlhoor.,
vain puhelimella, sillä radioviestit vihollinen siep_
Palsl.

B*-3Sg oli loistokunnossa. Vaikka olin verrat-
tain jyrkässä nousussa, näytti nopeusmittarini A6Okm tunnissa. Radioviesteista kuuiin, .tta pf-Z ot'imaikalla pohjoiseen Tulvojaa kohden rannikkoa
kaarrellen ja tutkien aavistamatta, että olin liik-
keellä sen "pään menoksi,'.

Olin saavuttanut 4000 metrin korkeuden. §yt
:jil.. r"o.,u1n eteenpäin_ ja tarvittaessa alaspäin.
Kyllä vauh.tia syntyisi. T.ähestyessäni Äänisjä'rven
länsirantaa ilmoitti ilmavalvontä pE-2:n kääntyneen
itään. neljä minuuttia sitten. _ Jokohan tuli susi_
taival eli hukkareissu, ajattelin. 1_ Ei, niin ei saa
tapahtua! Haen pE:n vaikkapa laskupaikalta. pai-
noin koneeni lievään syöksyyn ja kiih'dytin nopeu-den äärimmilleen. Ojin Ää.rirjä.u..r' itärannalla
3000 metrin korkeudessa, mutta mitään ei näkyayt.
Silloin. välähti p_äähäni ajatus, ertä kone oli piståy-
tynyt kotirannallaan hakemassa moraalista i.rkeä,mutta lähtenyi uudelleen tiedustelukierrokselle.
Kaarsin sen vuoksi takaisin omalle puolelle iatkaen
lentoani suurella nopeudella. L '

Autereisessa ilmassa näin_ yhtäkkiä pienen pis-
teen, joka suureni nopeasti. Edessäni ^etuoikeälla
tuii kilometrin päässä västaani upea pE_2.

"Taisteluimmelmannilla', olin seuraavassa hetkessä
kääntänyt koneeni samaan suuntaan pE_2:n kanssa.
Samalla ilmoitin radioon: ,'Selvä 

tapaus,,. Hyökkä_
sin välittömästi takaa ylhäältä. Ensin ammuin minua
raivokkaasti tulittavan konekivääriampujan ja sen
jälkeen tulitin vasenta moottoria syc;kiyen melkein
kiinni koneeseen ennenkuin viimå tinqassa vedin
ylös. Uudistaessani hyökkäyksen tehtalin nyt oi-
keaan moottoriin. Keiken lulituksen pE-2 ;äjähti
valtavalla voimalla. Koneen osia sinkoutui laajalle
alueelle. Etsin silmilläni kohtaa, missä ,,tavaraa,,
olisi vähiten, suljin silmäni ja arnoin mennä. Muu_
takaan ei ollut tehtävissä. Onnistuneesti vältin yh-
ieentörmäyksen vaaran.

Kun silmäilin alas Äänisjärveen, ndin pohjamu-
dasta nousevan pintaan savivirtauksia kohiJevan ve_
den mukana. Koneen runko oli pudotessaan ,,men_
nyt lukkoon", kuten pojilla oli iapana sanoa kiviä
veteen heittäessään. Räjahdyksessälrtaantuneita ke-
y{:pqiä. osia sateli par'aikaa järveen, ja ilmassa lei_
;arlr yksinäisen miehen laskuvarjo. Seurasin kaamel_
len 

.Iaskuvarjon putoamista veteen ja näin lentäjäo
hyvrn pääsevän irti varjostaat sekä uivan kohti la-
heistä karikkoa.

Lentäessäni Tulvojaan päin näin pienen suoma-
laisen rannikkoaluksen olävan lähtöpuuhissa pelas_

:am1an 
veteen joutunutta. Otin suuÅnan koh-ti pe-

lastettavaa ja ammuin alukselle omakonetunnukien
valopistoolillani juuri uivan lentäjän kohdalla. Kun
näin aluksen suunnan olevan oikean, poistuin iloi_
sena Hirvasta kohti. Kotiinpaiuun aika olikin jo
käsissä. Polttoaine alkoi loppua. Olin näet täyttänyt
tankkini vain puolilleen saadakseni Breulste.ini
mahdoliisimman kevyeksi, nopeaksi ja nousukykyi_
seksi.

Sadas ilmavoittomme oli saavutettu. En halunnut
salata tyytyväisyyttäni, sillä harvoin ennakolta laa_
drttu suunnitelma näin hyvin onnistuu, ia siksi suo_
ritinkin tavallista railakkaammu., uoi[toseremonian
nousukierteineen Hirvaksessa kauniin kanjonin ylä-
puolella.

Joskus oli rauhallisiakin heikiä hävittäiälentäiien päiväseä
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ORAS SELINHEIMO

SYYSKUUN KOLMAS rg3g
Maailma pidätti hengitystään

HITLER oli aloittanut sotatoimet Puolaa vastaan 1.9.
1939.

Samana aamuna olivat Englanti ja Ranska esittäneet
Saksalle uhkavaatimuksen keskeyttää sotatoimet 48
tunnin kuluessa ja vetaa joukot takaisit rujan taalse.

Måd.rda*a kului umpeen tänään 3.9. L939. Satta-
malta oli vuoroni vastaanottaa kello 16 Yleisesikunnan
päirystävän upseerin tehtävät. Erikoismääräys velvoifti
minut olemaan yh16r6.sä ulkoasiainministeriön päi-
vystävään j aostosihteeriin.

Tavanmukaisten yleisesikunnan ja puolustusminis-
teriön huoneistossa ja käytävissä suoritettujen tarkas-
tuskierrosten lomassa ja varmislultuani siitä, että ker-
rospäivystäjät tunsivat tehtävänsä oiin syventynyt
virkatoimiini koulutustoimiston silloisena pälliL:könä.

llta ja keskiyö olivat kuluneet, kun noin kello 2:n
aikana erikoispuhelin kilahti. Langan pä?issä oli päi
lystävä ulkoasiainministeriön jaostosihteeri. tyh,vt
viesti kuului:

- 
"Ulkoasiainministeriölle on kaksi minuuttia

sitten tullut ilmoitus, että Englanti ja Ranska ovat
julistaneet sodan Saksalle."

Kysyin, olisiko tähän tietooo jotain yksityiskohtaista
lisättävää. Yastaus kuului lyhyesti:

- 
Ei nähdäkseni.

Soitin heti yleisesikunnan uikomaanosaston päälli-
kölle eversti Lars Melanderille ja ilmoitin tietoni.

Ei kulunut kahta minuuttiakaan, kun hän jo soitti
minulle ja välitti yleisesikunnan päällikön, kenraali-
luunantti K. L. Oeschin käskyn heti ilmoittaa tärkeä
uutinen sotamarsalkaile. Kysyin varmuuden r.rroksi:

- Nyt keskellä yötäkö ?

- 
Aivan niin, - 

heti. Käytä suoraa liniaal
Tällainen suora puhelinlinja toimi yleisesikunnan

ja sotamarsalkan kodin välillä. Tein työtä käskettyä.

Puhelin hälytti monta kertaa, ennenkuin uninen
ääni vastasi. Se ei ollut sotamarsalkan ääni, joten
sanoin nimeni ja tehtäväni plytäen saada puhua suo-

raan sotamarsalkan kanssa. Ääni tiedusteli, mistä nu-
merosta soitan ja pyysi siten minua sulkemaan puheli-
meni. Sen tehtyäni hälytti puhelin noin 20 sekunnin
kuluttua, ja äskeinen ääni tarkisti aikaisemman soittoni
plTtäeo sitten minua odottamaan hetkisen:

Menen herältämään sotamarsalkan.
Odotin noin viisi minuuttia, minkä jälkeen kuulin

hywin tuntemani äänen vastaavan langan toisessa pääs-

sä. Ilmoitin:

- ]Heffa Sotamarsalkka. Kenraaliluunantti Oeschin
käskystä ilmoitan, että ulkoasiainminsteriöstä jur.rri

tulleen tiedon mukaan ovat Englanti ja Ranska eilen
illalla julistaneet sodan Saksalle.

Tuti pitkä tauko. Sitten sotamarsalkka teki kysy-

myksen:

- Tietääkö everstiluunantti, mikä on sodanjulis-
tuksen sanamuoto ?

Vastasin, että ulkoasiainministeriön asianomainen
virkamies oli käyttänyt juuri ilmoittamaani sanamuo-
toa.

Kului jälleen parikymmentä sekuntia ehkä. Sitten
sotamarsalkka jatkoi:

- Se ei voi olla käytetty sanamuoto. Ottakaa sel-
ville oikea sanamuoto ja ilmoinakaa minulle. Minä
odotan.

Ivfinulle tuli kiire, sillä kokemuksesta tiesin, ettei
sotamarsalkka miekllän kauan odoltanut.

Sain taas langanpähän uikoasiainministeriön virka-
miehen. Hän oli juuri ollut poistumassa nukkumaan
mennäkseen, koska "ihmeellisempää ei tänä yönä enää
voi saftua" ja iäträrryt jonkun nuoremman jatkamaan
päirystystä.

- En minäkään sen enempä tiedä. Sanoma ilmoi-
tettiin Tukholmasta. Mutta kysyn sieltä kohta asiaa
ja soitan heti everstille.

Niin jäin sitten odottamaan. Katselin kellon osotti-
men matelemista ja mietin yhtä ja toista - mitä nyt
tulee tapahtumaan. Mutta ajalustani hallitsi kuiten-
kin tieto, että tuleva ylipäällikköni istuu varmaan yö-
pukeissaan ja aamutakissaan odotellen tarkempaa il-
moitustani ja menisi varmaankin mielellään n-rahdolli-
simman pian jatkamaan keskel'tynyttä untaan.

Mutta puhelin vain vaikeni itsepintaisesti. Lienee
kulunut aikaa va)m puoli tuntia, kun ulkoministeriö
vihdoinkin hälytti. Ja niin sain vaaditun tiedon. Se

kuului seuraavaan tapaan:
"syyskuun 1 päivänä ovat Hänen Brittiläisen lvfa-

jesteettinsa ya Ranskan Tasavallan Hallitukset tiedot-
taneet Saksan Valtakuntanhallifukselle, että n-rikäli

ei Valtakunnanhallirus lopeta kaikkia hyökkäystoinii-
aan PrLolaa vastaan ja viipymättä poista sotajoukkojaan
Puolan alueelta, Hänen Majesteeltinsa ja Ranskan Ta-
savallan Hallitukset tulevat sitoumuksensa mukaan

täyttämään velvollisuutensa Puolaa kohtaan.
Tämän vuoksi Hänen Brittiläisen Majesteettinsa

Hallitus tiedottaa Saksan Valtakunnanhallitukselle
katsovansa sotatilan vallitsevan näiden vaitakuntien
välillä tästä päivästä, 3. syyskuuta 1939, alkaen kello
LL Englannin kesäaikaa."

Sain lyhyesti vielä selostuksen, että tarkkaa sana-

muotoa ei Tukholmassakaan tunnettu ja että ministeri
Eljas Erkkon oli täytynyt Ruotsin ulkoministerin ja
Ruotsin Lontoon lähettilään välityksellä hankkia
sotamarsalkka Mannerheimille t2imän haluama tieto.

Niin sitten 4.9.1939 noin kello 3 aamulla ilmoitin
tietoni sotamarsalkalle.

Toistettuani viimeisen ilmoituksen hänelle puhe-
limessa, mihin hän itse heti soitettuani vastasi, sota-

marsalkka sanoi:

- No niin, siihen suuntaan minäkin sen ajattelin.
Kiitän everstiluutnanttia. Hyvää yötä !

- Hyväd- yötä, Hema Sotamarsalkka !

r--
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v.in ilman yllätyksiä. Tämän rohkaisemana lähetin puo-
let miehistä, to.isin sanoen kaksi, tarkkailemaan rauta-
tietä, jota vihollinen kuumeisella kiireellä korjasi lii_
kennöitävään kunroon. Jäin edelleen tietähys'tylseen
korpraali Hatsosen kanssa, ja Lassila meni alikersanlti
Hietasen kanssa radalle. Sovimme kohtauspaikasta
määrättynä aikana, jolloin toimittaisimme oÅat tie_
tomme kotiin ldhettämistä varten. Mikäli rata ei ole
kunnossa, oli heidän maara palata takaisin luoksem_
me. Erottuamme toivoin, että pojat pä?isisivät vihol_
Iista kohtaamatta rada77e, sillä kaksi miestä on liian
vähän tulitaistelua ajatellen, eikä itsensä paljastami_
nenkaan kovin usein olisi suotavaa rehtäväämme aja_
tellen.

-_2L. p:n aamulla lähdin kohtauspaikalle korpraali
Haltsosen jäädessä tähysfspaikkuadme. LiikkuÅinen
rnaastossa,. joka pääasiassa oli palanutta kangasta ja
jossa kulki myös runsaasti viholisia, oli vaikäaa. Ta_
pasin p.ojat sovitulla paikalla ja sain kuulla, että ju_
nat kulkevat jo Kanneljärvelle saald<a. Lähetimme sa_
no!?a_tr ja sovin-ime taas seuraavasta tapaamisesta.

Tä11ä .tavalla pidimme yhteyttä aina juhannusaat_
toon saakka. Åattoiltana alkoi sataa. Mitä pitemmälle
ilta kului, sitä ankarammaksi muodostui vedentulo.
Mutta se ei haitannut vihollisen toimintaa. Liikenne
riellä jatkui vilkl<aana koko yön. Tykistöä, panssari-
vaunaja, autokolonnia ja marssivia joukko-osastoja
vyöryi katkeamattomana virtana Viipuria kohti. Ju-
hannuspäivän iltana olimme Iikomärkiä ja päätimme
lähteä Leipänotkon maastoon kuivattelemaan' varustei-
tamme, sillä siellä oli sentään jokunen kuusikin, jon_
ka suojassa saisimme nuotioila itseämme kuivaiilå ja
lämmirellä.

....Ef::--" nousi. kysymys, jaksammeko jatkuvasti pi_
tää tähystystä molemmissa paikoissa, ja'lisäksi tieio-
jen vieminen radistille oli- erittäin r.aarallista yksin
liikkuvalle miehelle. Koska maantieliikenne oli phjon
Htj93ry1y1, 

.päätimmekin jättää maantien tähysiyksen
ja siirtyä kaikl<i rauiatielle.

Hryi:. tähystyspaikan löytäminen oli tärkeää ja en_
nen kaikkea sellaisesta paikasta, jossa vihollinen vä_
hiten epäili ketään olevan. Sellainen puit U iåytyif.in.
Kanneljärven-Mustamäen asemien 

"atim. N. i tm.

KANNAKSELLA

LÄHESTYIMME VÅROVÅISESTI viipurin_Raja-
joen mrantietä Peippolan kylän pohjoispuol.tia oie-
\ ren peltoaukertten reunaan metsän suoiass.r. Kviä oli
jo Talvisodan aikana palanut, muttr. taloien ,ur'nioillu
oli nuotiotulia, ja vihällisia näk1.i hääräärän nuotioit-
ten ääressä. Maantiellä vallitsi kova liikenne Viipurin
suuntaan. Yritimme mahdollisimman lähelle tieiä ja
melkeinpä siinä jo onnistuimmekin, kun äkkiä air.an
edestämme kajahti kaksi kivärinlaukausta, nähtävdsti
meihin tarkoitettuja. Olimme törmänneet vihollisen
varmistukseen. 

.Syntyi liikettä nuotioilla, ja peltoau-
kealla alkoi vilistä vihollisia, joten ei auitrnut muu
kuin vetäytyä sywemmälle metiään. _ Eipä ole ko-
vinkaan kohtelias vastaanotto, oli .lakooninen totea_
muksemnrei

. Olimmg näet partiomatkalla Karjalan Kannaksella,
ja paivä oli kesäkuun Ij. vuonna t944.

Päämajan kaukopartio.ioukkoihin kuuluvana meidät
o.Ii kiireesti.kuljetenu suurhyökkäyksen alettua Viipu-
riin, ja. pari päivää sitten olimme saapuneet aluåel_
le suorittamaan tehtäväämme, joka käiitti vihollisen
Iiikkeitten seuraamisen päätieilä Viipuri_Rajajoki
sekä rautatieliikenteen tarkkailun. Olin saanut kolme
miestä mukaani. Muonan ja muun varastomme olim-
me kätkeneet kaivamaamme säilytyspaikkaan Leipä_
notkon ma-astoon 

- 
sopiva nimi'muuten 

- Lounlat-
joen asemalta Uiskolaan menevän tien varteen.

Partion kannalta katsoen koko maasto oli erittäin
epäedullinen. Metsät oli poltettu ilmeisesti kesällä
19_41, joter suojaava alakasvillisuus puuttui miltei
kaikkialta, lukuunottamatta Leipänotkön purolinjaa.
Teitä, polkuja ja kyläaukeita kaikkialla. Ja ånnenkaik-
kea runsaslukuinen vihollinen. Tuntui kuin koko vi-
hollisarmeija olisi ryönnetty Kannakselle. Miten tääl-
Iä mahtaa viihryä kuukauden, sillä siihen oli varau_
duttu niin muonan kuin muunkin suhteen ? Tätä poh-
din mielessäni ensimmäisten laukausten jäikeen. Mut-
ta toisin kävi. Kuukausikaan ei riittänyt.

Olimme muutaman päivän seoranneät tieliikennettä
ja ihmetelleet sitä materiaalin paljoutta, joka vyöryi
kohti Viipuria. Tietomme lähetimme paivittain useam-
man kerran kotiin, ja radistini kersantti Lassila sai
hikoilla pitkien sanomiensa parissa. Kaikki meni hy-
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Kanneljärven asemalta kuikee rata Vammeljoen poik-
ki. Uskoimme tällä rautatiesillalla oler.,an vartion, em-
mekä siinä erehtyneetkään, ja hyvin pian ha-
vaitsimme vielä, että vartiomiehillä oli jonkinlainen
parakkikin. Nyt päätimme asettua mahdollisimman lä-
helle tätä vartiopaikkaa radan varteen, sillä tuskin
vihollinenkaan uskoisi ketään oler.an vartiopaikkansa
vieressä. Tähytyspail:hamme oli sikäli vielä edullinen,
että junatkin hiljensir'ät vauhtiaan sillalle päästyään,
joten saatoimme laskea jokaisen qkin, panssarin ym.
materiaalin avovaunuissa. Leningradin suuntaan me-
nevieo sairasjunien paljoutta ihmettelimme. H1n'ää §ö-
tä näkyivät omat ;'oukkomme tetr<evänkin I

Tähystyspaikkamme oli siitäkin erikoinen, että joka
ilta saimme kuunnella ilmaista musiikkia parakilta ja
tanssiesi{ksistiikään ei ollut puutetta, siilä iilan tul-
len saapui aina Kanneljärveltä naissotilaita, ja monen-
lainen ilonpito jatkui usein myöhäiseen yöhön. Ko-
vasti ajaltelimme mennä joukkoon mekin, mutta "ter-
veydellisistä" syistä jätimme sen vain ajatukseksi.

Olomme oli ollut melko rauhallista, kun radisti
ilmoitti, että vihollinen häiritsee lähetyksiämrne. Häi-
rintä oli joskus hyvin voimakasta, jopa niinkin, että
oli suorastaan mahdotonta saada selvää kotoa tulevista
sanomista. Vihollinen yritti siis paikallistaa asemaam-

me, joten päätimme muuttaa olinpaikkaamme.
Lähestyimme varovaisesti täydennyspaikkaamme

Leipänotkossa, mahdollisen väijytyksen takia. Eihän

koskaan voinut olla varma, milioin metsissä kulkevat
viholliset voisivat sen löytää ja jäisivät odottamaan
hakijoita. Mutta kaikki oli ennallaan ja pian oli vii-
kon eväätkin taas repuissamme. Lähdimme etsimään

seuraavaa tähystyspaikkaa.
Lounatjoen asemalta Kannel.iärvelle päin, noin kilo-

metrin päässä asemalta, oli mielestämme sopiva paik-
ka. Maasto oli kosteaa, ja alakasvillisuuttakin sen ver-
ran, että saimme jonkinlaisen näkösuojan. Tosin tämä

alue ei ollut leveä, mutta radan suunnassa oli pituut-
ta tähystykselle enemmänkin. Kaiken lisäksi ka-svoi

alueella iso, tiheäoksainen kuusi, jonka suojassa oli
hyvä olla niin auringolta kuin sateeltakin. Ja ennen-

kaikkea, saimme radioantennit kunnolla ylös.

Pari pdivåä menikin erittäin hyvin lukuunottamat-
ta vihollisen partioita, jotka kulkivat aina tunnin vä-

hajoin rutaa pitkin Kanneljärven suuntaan. Ihmette-
limme vain sitä, mitä tietä partiot palaavat, kun ne

eivät saapuneet samaa reittiä kuin olivat menneet'
Tiimä seikka selvisi jo heti ensimmäisenä yönä. Olim-
me nukkumassa kaikessa rauhassa, Paitsi tähystystä

hoitava vartiomies, kun äkkiä avattiin konepistoolituli
takanamme. Uskoimme, että tavalla tai toisella meidät

oli huomattu ja ettd, nyt alkaisi taistelu. Suojauduirn-
me nopeasti ja jäimme odottamaan, sillä suurta jouk-

koahan sieltä ei voinut tulla niin lähelle vartiomiehen

kuulematta. Mutta mitään ei kuulunut. Kaikkialla val-

litsi kesäyör hiljaisuus. Hetken kuluttua kuului taas
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Koukkausmatkallokin leväiään

sarja laukauksia, mutta nyt jo huomattavasti kauem-
paa. Selvisi, että partiot palaavat maastor kautta ja
niiden polku kulkee meidän takanamme. partio taisi
suorittaa nikkelivarmistusta liikkuessaankin! Tapaus
sai meidät entistäkin varovaisemmiksi. puhua ei voi-
nut kuin kuiskaamalla, tupakointikin tapahtui kouran_
silmiissä. Mitän ei voinut jättää sattumå n yaraan.

Radioasemamrne häirintä alkoi jälleen, ja vihollis-
partioita liikkui epäilyttävän tiheästi. Niihr'äviisti mei-
tä haettiin isoillakin joukoilla. Ja mikä pahinta, omat
paristommekin osoittivat peloittavasti heikentymisen
merkkejä, sillä olihan jo kolmen viikon aian lähetet_ty sanomia, eikä varalla ollut uusia paristoja. pää-
timme pitää l.uorokauden tauon lähetyksissäÅme vi-
hollisen rauhoittamiseksi ja muuttaa takaisin entiseen
paikkaan siltavartion lähelle. Kanneljärven_Uuden-

18

!i1t<on tien ylitys tuotti vaikeuksia. Onneksi oli tien
rtapuolella Hötömäen koådalla tiheää taimistoa, .iossapääsimme irti takaa-ajajistamme.

. Tiihysryspaikkamme oli entisellään ia Iiihetvkset vä-
hensimme yhteen kertaan päivässä. Nai"-lr&"i ,iou10. päivään heinäkuuta. paitsi paristomäe, olivatmyös ruokavaramme vähissä. Aläimme suunnitella
kotimatkaa I Siitä ei kuitenkaan tullut mit?iän, siltä
;1im-m-e lehoituksen jatkaa toimintaarnme ainaki., vie-tä yhdellä kuukaudeltra ja Iähettää ,,puutelistamme,.,
jotta lentokone voisi tuoda täydennyk'sen. paristot Iu-vattiin nopeasti, ne lähtisivät heti. Luutnantti Määt-
tiinen ja alikersantti Kirves suorittivat rohkean ia vaa_
rallisen matkan halki Kannaksen paristot mukanaan,
Nyt saatoimme taas hoitaa liihetyksemme entisellä ta_
valla, vaikka vihollinen teki kaikkensa sitä häiritiik_
seen. Ilmoitimme odottavamme Leipänotkon länsipuo_



lelln olevalla Sammalsuolla muonatäydennystä tuovan

koneen saapumista. Suomalaisten lentäjien kunniaksi

on m*iniftäva, että aina minuutin tarkkuudella ja täs-

mällisesti oikeaan paikkaan osuvana sa-apui kone ja
merkit nahgään koukkasi, pudottaen paketit melkein-

oä svliimme.' Mi.lirln oli korkealla, sillä olihan meillä nit kaik-

kea mitä suinkin tarvitsimme. Lis?iksi totesimme, että

vihollinen oli ryhtynyt kuljetiamaan ioukkojaan. po.is

Viipurin ,ronnältr. Jokainen kuljetusjuna, joka kulki
rint'amalta pois, tiesi helporusta omille joukoillemme'

Saimme rrry,lt lt 
^iltu 

venäläistä naissuloulta sairaan-

hoitajien Åuodossa, joita oli sairasjunissa. .Kauniina
päivinä oli oäitä kiivennyt jope vaunujen katollekin

viihissa vaatteissaan aurinkoa ottamaan, puhumatta-

kaan vaunujen rappusista, joilla heitä oli aina alim-

maista astinlautaa mYöten.
Vaikka aaltopituuksia ja lähetysaikoja vaihtamalla

vritimme eksvtåä vihollista, niin ei siitä ollut paljon

äp,ra. NZihtauästi vihollinen kuLrnteli jatkuvasti'
'Oli 

io heinäkuun 21. päivd. Oiimme aamulla par'

haillaan lähettämässä su.tomaa ja istuin sääskiä hätyTt-

telemässä pois radistin ympäriltä, kun taaksemme oli
ilmaantunut kaksi vihollissotilasta' Emme huomanneet

mitään, ennenkuin toinen laukaisi aseensa - 
tosin

huonoin tuloksin. Saadessani konepistoolin käteeni

eivät he aloittaneetkaan ampumistä, vaan nopeasti

hävisivät lepikon suojaan. En ehtinyt minäkään edes

asettani laukaista. Kaikki kävi muutamassa silmän-

räpäyksessä. Radisti ei kunnolla huomanout koko

tuia,rstu. Nukkumassa olevat pojat heräsivät laukauk-

se'en, mutta eivät nähneet kuin huojuvan ,lepikön
vihoilisen kadotessa Kanneliärven suuntaan' Jatkoim-

me lähetyksemme loppuun ja päätimme vielä.juoda
aamuteenkin, joka åfi valmiina priimuskeittiömme
pää1iä.' Mutta vihollinen Päätti toisin. Vihollisketju lähes§i

Kanneljärven suunnasta, ja meidän-oli kiireesti vetäy-

dyttävä Lounatjoelle päin. Vetäydyimme noin sata

n{etriä ia jäimme kuunielemaan' Sain tietää, että prii-

*okr.Åmä oli jäänyt kaikessa kiireessä, samoin radis-

tin telttakangrt koi., myös antennit -puuhun'. 
Tosin

meillä oli vala-antenneja, mutta telttakangas oli tuiki
tarpeellinen näissä oloissa, joten päätimme hakea

'rruårrt."--. pois kaiken uhallakin.)ätimme. siis- reput

siihen missä oli-*., ja yksi mies jäi reppujen luokse

samalla varmistaen selustamtne. Vihollisia liikkui lepi-

kossa, mutta hiljaa hiipien onnistuimme pää'semään

aivan huoma amatta taiaroittemme luokse' Saimme

telttakankaan ja priimuksen käsiimme' Emme halun-

neet antenneiamÅekaan iättää, joten aloimme vetää

niitä puusta alas. Mutta nyt havahlui jo vihollinenkin'

Hy'väi oli halut meilläkin liikkua nopeasti ja.nopeut-

tairrme lisdsi huomattavasti kiivas tulitus vihollisen

taholta. Tiheä alakasvillisuus oli suojanamme, ja h1wä

onni seuralaisena. Tyy§'väisinä siitä, että olimme saa-

neet omamme, 
"etafdyimme 

Leipänotkon tnaastoon

odottamaan vihollisen rauhoittumista'- 
Yöltä lähdimme pyrkimään Kanneliärven itäpuolel-

le, sillä rutaa ei voinut pitkäksi aikaa ,iättää tähyst:imät'

,a. tut",tn nyt oli vihollinen nähtävästi ottanut vaka-

vasti tuhoamisemme. Leikimme kissaa ja hiiriä toden

teolla, eikä se väsyneille miehille ollut kovin helppoa'

Olihan tätä jatkunutkin jo puolitoista kuukautta, joten

se alkoi mfös vaikuttaa kestävJyteemme' Vihoilisen

kiukkua osäitti myös se, että iiötömäet' itäpuolella

Kannettavo radioasema välittää yhteyden pariion ia ioukko'osasion päällikön välillä



oieve,.taimisto_,. jossa niin monasti olimme selvinneet
vrnoursrsta, olr nyt poissaollessamme poltetfu koko-
naen. Sieltäkään ei siis saisi enää suojaa tiukan tullen.
Kanneljärven -- Uudenkirkon maantie oli myös jov,arljsletu, joten liikkuma_alat alkoivat'käydä
ahtaiksi.

Heinäkuu läheni loppuaan, ja. olosuhteet olivat sel_
laiset, että nyr oli ajäieltava vakavasti kotiinpaluuta.
Saimme tiedon, että oma partiomme on tulossa Koivis_
ton suunnasta luoksemme, ja kohdattavissa io seuraa_
vaaa yönd.. Tapaamispaikaksi oli sovittu .n.,oourrur*_
tomme paikka. Odotimme koko yön, mutta poikia ei
vain kuulunut. Aamulla aikaisin alkoivat u'ihollir..,
partiot.taas liikkua, ja vältimme hädin tuskin yhteen_
otot niiden kanssa.

Vasta iltapäivällä rauhoittui vihol.lisen partioinii
senverran. että saimme kotoa tietää odottämiemme
miesten 

_ol:r1.n vajaan.kilometrin päässä olinpaikas-
tamme. Lähdimme heti heitä hakemaan, sillä 

^kolme

miestä iisää joukkoomme oli erittäin tervetullut täy_
dennys. Pääsimme heidän lähelleen, ja pojat olivat
kymmenen metrin .päässä, sillä näkyryyr'oii hro.,n,
mutta uskoen vihollisenkin olevan liik(eellä he eivät
voineet ilmaista itseään. Kiertelimme paikalla useam_
man kerran, j_a vasta osuttuamme äivan kohdalle,
pojat nousivat kätköistään. He olivat myös ihmetelleet
vihollisen paljoutta, ja käkeytyneer odottamaan tietoa
kotoa. Saimme kuulla, että'he olivat hypänneet alas
Koiviston suunnalla, mutta erittäin huonoila menes-
tyJ<sellä. Aivan alusta saakka he olivat joutuneet
vihollispartioiden vainoamiksi, ja menettäneet mm.
muonansa. Ankaran takaz-ajon jälkeen onnistuivat he
eksyttämään vihollisen vasta Viipuri 

- Raiaioki tien
ylitettyään, jolloin jouluivat täas meitä 'vainoavan

vihollisen ahdistamiksi.
Aloimme jälleen harkita kotiinlähtöä. Toiminta

vihollisen puolelta oli niin vilkasta, että tähystystä
ndalla ei voinut tulokseliisesti suorittaa, ja turhien
tappioiden välttämiseksi oli parasta nopeasti vetäytyä
niiltä alueilta, josta vihollineÅ meitä niin kovasti ätii.
Kotiin emme ottaneet vielä silloin yhteyttä, jottei
vihollinen voisi seurata liikkeitämme. päätimme lehdä
sen vasta seuraavana päivänä ja ilaoittaa samalla
paluustamme. Ehkä ei vihollinenkaan osaisi enää sil-
loin kiinnittä huomiota lähetyksiimme, koska olemme
;o kaukana entisistä lähesspakoistamme. Iliaiia iäh_
dimme liikkeeiie. Tavoitteeksemme otimme Kiven-
navan kirkolta noin 6 kilometriä pohjoiseen olevan
Härkäjoki-maaston, jonne oli matkaa noin 25 km.
Saavutimme tavoitteemme ja jäimme taas päiväksi
Iepoon.

Ilmoitimme nyt kotiintulostamme ja olinpaikkam-
me. Pyysimme samalla lähettämään kumivenäitä paik_
kaan, jonka myöhemmin iln-roittaisimme, jotta voisim-
me saada valusteemme yli Vuoksen. Myöskin ilmoitim-
me suunnitellun tuloreittimme. Sitä ei hywäksytty. Käs_
kettiin muuttaa suuntaa. Sen tuli olla'suoräaÅ itää"
siitä paikasta, jossa olimme, ja ennen ei saanut tehdä
uutta suunnenmuutosta, ennenkuin siihen annettaan
lupa. Joka päivä oli lisäksi ilmoitettava tarkka olin-
paikka. Aikataulumme meni sekaisin, sillä uudella
kompassisuunnalla kulkien olisimme parin päivän
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-perästä 
jo vanhan rujan takana, kaukana Vuolsesta"

Illalla aloimme matkan uudella kompassisuunnallam-
me, ja saavuimme aamulla Vuotaan^ _ Korpikyliin
väliseen maastoon. Ilmoitimme olinpaikkamme, ja
koska suunta pysyi 

_samana, pyysirrmå myös täyclen-

llrtä.:..So"iTme täydennyspai[äksi Iso-Vilosuon'poh_
yorspään.vanhan rajan läheliä. Vaikea maasto ja vinot_
Irnen salvat arkaan sen, että päästyämme suon laitaan,
lentokone kaarsi jo pois, eikä- huomannut valomerkke_
jämme, siilä olimme muutaman minuutin myöhässä.
Lentäjät oiivat ihailtar.an täsmällisiä. Olimme levon
i1..p.:rr.i,. 

ja päätimme odottaa seuraavaa iltaa. Nyt
kävi kaikki ]1vy !,aimme myöskin kumiveneet, joten
arvasimme Vuokselle olevan matkan, vaikka j*tln
syystä kiertotietä.

Matkamme kulki yhä itaan, ja. olimrne io ylittännet
vanhan raj.rn sekä Raasuliin tuleran radan, kun saim_me ohjeet Ioppumatkaamme varten. Suuntamme
muuttui pohjoiseen ja havaitsimme kiertotiemme tar-
koituksen. Olisirnme ornalla suunnallamme ioutuneet
ilmeisesti liikkumaan aiueilla, joihin oli si.ioitenu
suuria vihollisosastoja. Kotoa päin pidettiin siis hyvaä
huolta ja tehtiin parhain mahdollinen kotimaikan
helpoittamiseksi. ylitulopaikaksemme oli määrä§
Volossulan 

_ky.lä omaila puolelia. yastaanottajammå
olivat jo valmiina, ja kaikki mahdollinen tutituki oli
järjestetty. Pienempiä vihollisen majoitusalueita oli
matl.:emme varrella, mutta niissä pidettiln oiin kovaa
molotusta, ettei vahingossakaan voinut niihio törmätä.
Politrukkien palopuheet kuuluivat kauas.

Varovaisuus oli nyt tarpeen. päästyämme Majasuon
maastoon. aamulla päätimme levähtää vain jonkun
tunnin, ja jatkaa matkaamme vielä päivän aikana,
jotta ehdimme iilaksi Vuoksen tuntumaan. Raudusta
Raajuun mener,än tien ylitys vei aikaa, sillä vihol_
Iisia tuntui liikkuvan yhtenään tiellä, tosin pienissä
joukoissa, mlitta emme halunneet ottaa edes'vankia,
vaan odotimme hiljaa liikenteen rauhoittumista. Aika
kulur, ja meillä oli vielä taivalta lähes 10 km jäljellä.
Kaikki meni hyvin, ellei ota huomioon pienta yhieen_
ottoa vihollisen siltavartion kanssa Ukkoniityn etelä-
puoleila Riiskasta Rautuun menevällä måantiellä.
Onneksi siinä oli vain yksi vartiomies, ja kaikki kävi
äänettömästi kuten monasti ennen, siliä kartoimme
turhaa ampumista, ja vaatimattomioa miehinä emme
halunneet huomiota osaksmme.

Kelio oli 1 yöllä ja aamu alkoi jo pelottavasti lähes-
tyä. Matkaa oli vielä kilornetri rantärn. Se kilometri
ratkaisisi, pääsemmekö kaikki yli tai pääseekö ketään.
Riisuimn,e saappaat jaloistamme ja alusvaatteemme
pois, sillä nyt oli kysymys siitä, miten äänettömästi
;a keveästi voisimme liikkua, niin maalla kuin vedes-
siikin. Nyt jos koskaan oli jokaisen miehen oltava
oma irsensä. olipa hänen vielä kykynsä vlitettävä-
kin. Viimeiseen saakke oli \ältettävå ampuria-aseiden
käyttöä, ja mikäli vihoilisia kohdataan. yritettarre hil-
jentää heidät äänetöntä menettelytapaa käyttäen. Vain
tapauksessa, että vihollinen a\raa tulen, I,iastataan sii-
hen koko tulivoimallamme ja juostaan suoraan veleen.

Ohjeet oli annettu ja matka jatkui. pajarin talon
eteläpuolella noin 30 metriä ralosta tul.imme pelto-



MAUNO POHJOLÅ

YRJÖ JYLHÄ
J O U KKUE ENJOHTAJAN SA VALOKEILAS SA

MILTEI yuosi sitten, Sylvesterin päivän aattona,
siirlyi ajuta iäisyyteen runoilija ja soluri Yrjö
Jylhä, mies, joka loi meille Talvisodan miehille
ikuisen muistomerkin, "Kiirastulen".

Teoshan on kirjoitettu Talvisodan Taipaleen
miehille, mutta kun runot "Hyvästi Kirvesmäki" ja
"Laulu Joesta" jätetritin pois, ovat loput runoista
sovellettavissa mille rintamalle tahansa. Ne ovat sa-

nalla sanoen yleispäteviä.
Kuluneena syksynä on ilmestynyt Kauko Kareen

kirjoittama elämäkertateos Yrjö Jylhästä, "Yrjö
Jylhä. Runoilija* ja soturinkohtalo", missä varsin
selvästi ja oikeaan osuvasti kuvataan Jylhän elämän-
kaarta ihmisenä, runoilij ana ja soturina.

Suomen Kuvalehden numerossa 4t nimirnerkki
"Kala" muun muassa arvosteii muutamalla sanalla
tätäkin teosta: " . . . totuutta ei haluta tai uskalleta
sanoa, vaan etsitään teennäisiä selityksiä, ihannoi-
daan, heretään pateettisiksi".

Hän väittää iätä hämäykseksi, josta kenellekään
ei ole hyötyä. Kare kuvaa Yrjö Jylhän viimeisiäkin
aikoja tosin suppeasti, mutta selr,ästi, Sävy on hie-
novarainen, mutta täysin tosi. Jos Kare on pääty-
nyt arvostelussaan ihannoivaan sävyyn, on se syfl-
tynyt hänen tutkiessaan Yrjö Jylhän elämää ja te-
koja.

Rohkenen väittää olleeni Yr.iö Jylhän ystd'vå ja
aseveli, mutta samaan hengenvetoon väitän myös,
etteivät Yrjöä oie neroksi tehneet hänen ystävänsä

Yriö Jylhä rintama-aikanaan

ja aseveljensä. Kyllä Yrjö Jylhä teki sen itse. "Kii-
rastuli" yksin riittää siihen.

Syy siihen "Kalan" kaipaamaan "Yrjö Jylhän
henkisen umpisolmun" selvittämättä iättämiseen on
varsin yksinkertainen: Sen tietävät vain Jumala ja
Yrjö Jylhä itse.

aukean reunaan. Onneksi pellolla oli heinä niittämät-
tä, ja ryömien aloimme edetä rantaa kohti. Tiemme
katkaisi vihollisen ampumahautalinja ja sen takana
niiky,vä piikkilankaeste. Varovaisesti laskeuduimme
ampumahautaan, joka tällä kohdalla oli tyhiä, ja var-
rnistimme ktimpaankin suuntaan seuraavaan mutkaan
saakka. Käskin poikia, mikäli vihollisia sabtuu tule-
maan vain muutama mies, lopettamaan ne äänettö-
mästi, ja itse lähdin yhden miehen kanssa katkomaan
piikkilankoja esteestä. Olimme päässeet jo esteille,
kun oikealta alkoi kuulua hiljaista puhetta. Vihollisen
pesäke oli noin 100 metrin päässä ja siellä kaksi mies-
tä. Niistä ei olisi vield' vaaraa". Samanaikaisesti alkoi
vihollissotilas Pajawr talon pihaJla pilkkoa puita kuin
tilaulsesta, estäen piikkilankojen katkeamisesta aiheu-
tuneet äänet kuulumasta. Tosin se puunpilkkoia oli
lähellä, tuskin 50 metrin pädssä, mutta hän oli oiin
kiintynyt hommaansa, että ei turhia vilkuillut.

Kun aukko o1i r.almis, annoimme pojille merkin.
Hiljaa ryömien he tulivat esteen läpi. Olimme jo voi-
ton puolella. Ranta oli kuolleessa kulmassa, joten
saatoimme rauhassa täyttää kumiveneet ilmalla, pakata
ta-,.aramme, ja näyttaå valomerkkimme. Heti lähtikin
soutuveneitä on:ialta puolelta liikkeelle, ja me aloim-
me uintimatkamme parhaiden uimarien vetäessä kumi-
veneitä radioantennin toimiessa vetoköytenä. Kukaan
ei haiunnut näin alkuvaiheessa olla veneiden lähellä.
N{utta nyt havahtui jo vihollinenkin. Ensimmäiset
sarjat konekivääreistä osuivat soutuveneisiin, ja niiden
oli pakko kiireesti perään§ä. Sen jälkeen aloimme
saada mekin tulesta osamme. Väsyneinä, mutta taP-

piotta pääsimme kuitenkin omalle puolelle.
Viisikymmentäkaksi vuorokautta kestänyt

partiomatka oli nyt takanamme. Korkeimman
jan varjeluksesta osallisina olimme saaneet

tehtdvämme onnelliseen päätökseen.

rankka

Johta-
viedä
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Sielunsa sisintä hän paljasti vain harvoin, ehkäeniten "Kiirastulen" ,u.roirru. Aniharvoin hän to-
9.]^ u"3.r,Ti edes parhaille ystävilleerrkaa., urioirsu,
,otka olrvat hänestä hänen puhtaita yksityisasioi-
taan..Mitä me ystävät tiedäm'me, ,., li"täuät ,or_
rrnptrrtetn monet muutkin, mutta se on vain kuorta.
lo.!p, on arvailua ja johtopäätöksia, joiåe,., totuu_
dellisuus voi olla mitä tahunru. ' t' '-'

_.-.Yil, 
hyötyä siiäpaitsi olisi jonkun runoitijan elä_

*uo,rlrl.-pren. syövereitten paljastamisesta? Ei sitä
, 
nenkrsta umprsolmua',, kuten ,'Kaia,, 

sanoo, kui-
tenkaan voi käyttää reseptinä nouseville runoili-
,orIle.

Hrmalajan huipuista puhuttaessa harvoin maini_taan rotkot niiden vieiellä. Runoilijan nerouden
l]lpp" tai meillekin on se, joka jotatin -Jrkitr"..Hänen heikot hetkensä ovat'meilie täysin sivuseik-
koja, niin merkittäviä kuin ne hän.il.1;;;ivoineet
ollakin.

Yrjö Jylhää on ihannoitu ja ihannoidaan var-masti edelleen. Eräät ihallevat hanta runoifijana,
eräät ihmisemä, eräät soturina ja erdd.t kaiken tä-
män yhteistuloksena.

Ehkä joitakin kiinnostaa "Kalan,' tölväisyn vasta_

ff ::": l.',lld 
a 

:!e:äd, 
m iä 

.Yrj ö. Jylhässä o å 

- 

nähnyt
nanen lahrn mrehensä Talvisodan päivinä, ensim_
-Tgn joukkueen johta;a.

Talvisodan yH yllätti yrjö 
Jylhän, kuten meidätmuutkrn, varsin valmistautumattomana. Toisaaltahän oli siihen hywinkin valmistar,r""t, tlåttuun.

Ä.un luemme keväällä 1939 syntyneen runon,"Saarretut", emme voi muuta t "i" 
'it -.i.tla na_aen näkemyksensä terävyyttä.

"On meidät saarrettu, veljet _
kuulkaa, kuoleman rumpu njkaa.

nen viehtymyksensä soturin kuolemaan, toisaalta
syvä.inh.imiltjr{l:. ll turhan glorian pelto. Vasta_
kohtta aivan kylliksr.

Kare on kuvannut tämän erittdin hyvin kirjas-
saan.

Jylhä oli silloin usein synkkä ja vaitelias, mutta
se. ei ollut peikoa sanan varsinuir.rru mielessä, seolr vastuun taakan painoa.

Kuten hän runossaan ,,Enemmän,, 
sanoo, häo ha-Iusi olla enemmän kuin oli ja sanalla o.tt ari ,ita.

Soinin komppanian miehet muistavat vieläkin, mi-
ten. h.yvrn hän pystyi tavallisen pelkonsa salaamaan.

^rheeton 
tai Iiian kelliisti ostättu kunnia ei tullut

koskaan hänen mieleensä. Mutta sittoin kun oli
yoi1jtt1ya,..hän myös toimi kylmästi harkiten, vaik_Ka rurtryoppyyn tunnottomasti menoen se hel_
pompi ois" -ajatus varmasti joskus olisi ollut hä-
nelle mieluisampi.

Hän eli päällikkönä täysin myöhemmän runonsa
mukaan:

"Yaar. rinnalla tuntomme tuomion,
muu kunnia meille on aryoton.
Katinkultaa kiitos ja maine.,,

Hän kärsi omien tuskiensa ohella miestensä kär_
simyJ<set ja vielä kauan sodan_jälkeenkin hän pohti,
olisiko voinut siinä ja siinä tiianteessa toisin mene-
tellen säästää sen ja sen. IJsean kerran hän ,,tun-
nusti" sortaneensa mm. minua tehtävien iaossa an-
tamalla muka minulle enemmän vaikeita tehtäviä
kuin muille. Itse en ollut huomannut mitään sel_
laista, ja hän ilahtui, kun vakuutin, etteo ollot kos_
kaan edes ajatellut moista.

Hänen halunsa olla tekemättä kenellekä dt väa-
ryyttä aiheutti hänen käskynantotekniikassaan sil-loin tällöin toisarvoisissa tilanteissa perusteellisen
harkinnan tuomana hidastelue, joka o'li joskus pii_
nallista.

Vaikeissa tilanteissa sitä ei koskaan ilmennyt.
Silloin oiivat ohjeet lyhyet, nopeat ja selvät.

Sanoin hänelie kerran Ieikillåni:
_. Kuules, Petöfi !

Hän trrttui siihen ja sanoi:

- Niin, tahioisin olla Suomen petöfi I
Petöfi sai sankarikuoleman, mutta ehti sitä en_

nen tulla kuuluksi TIö.: ,-"loiJijana. Vain pieni
kohtalon oikku, niin yrjö Jythälle olisi käynyt sa-
moin.

Jylhän sodankäynnistä ovat hänen esimiehensä
antaneet varauksetta kiittävän lausunnon. Sellaistaei olisi antanut ilman todellista syytä Taipaleen"Vanha Herra", eversti Armas Aiituri Kemppi.
Sen tietää 

.jokainen, joka on Kempin tuntenut.
Kareen kirjasta ilmenee tämän f'isäksi olennaisin

Yrjö Jylhän tavoisra käsitellä miehiään. yksiryis-

llikt'oja oiisi paljonkin, mutta ne vain tukevat pää-
aslaa.

Hän oli ehdoton auktoriteetti upseeriensa ja mies_
tensä silmissä, ja siihen asemaan paasee ,raå mies,

ja voiton torvi haudoillamme njkaa!,,

Seivä ennustus siitä,_mikä on edessämm e, ja mi_ten totta joka sana. Voidaan tietysti heti sanoa:
sattuma, jokainenhan näki, mihin oltiin menossa.Ky:{n kuitenkin, moniko näki, että turrlattu ,lt-
tenkin- on oleva voitto, vapaa isånmaa ?

_ -!1tapa sitten runo "Låutu vieraalla rannalla,,:
Miehet soutavat myrskyn myötä pakoon heitä mukakaltoin kohdelleesia isänmaasta.'

"He soutivat hammasta purren
vain henkensä menoa surren
ja kiroten synnyinmaan.

Vesi roiskui kasvoja piesten.
Mut huulilta jäyhäin^miesten
soi Iaulu synnyinmaan,'.

Hän.ennusti jo kauan ennen sotaa senkin, ettäveri tulee olemaan vettä sakeampaa, kuten se myOs
oli I Sama-profeetallinen nakemfs.

Kuten Kauko Kare aivan oi(ein mainitsee, käviYrjö Jylhä jo silloin valravaa kamppailua ,uaa_.r-
sään: toisaalta hänen miehisyyten'så ja valstomai-
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Talvisla kauneu*ta

joka todella on mies ja persoonallisuus. Hänen ei

koskaan tarvinnut korostaa itseään, sehän on vain
heikkojen persoonallisuuksien tarvitsema keino.
Hän vain oli ja vaikutti olemuksellaan!

Ei hän sallinut puhua myöskään runoudestaan.
Se oli taakse jaåryttå elämää. Pari kertaa kävi niin,
että eräät henkilöt halusivat loistaa runouden ja
taiteen tuntemuksellaan hänen seurassaao. Tapauk-
sen jälkeen Yrjö oli suorastaan myrkyllinen, ja
asianomaiset tuskin pitäisivät Jylhän silloisista lau-
sahduksista. Hän pyrki silloin olemaan vain soturi
ja ansioitumaan vain kentällä.

Mainitsin jo, että Yrjö Jylhä kärsi erikoisesti
tappioista. Runo "Niin vaikea" oli hänelle totisinta
totta, ja luulen, että miltei jokaisella johtajalla on
ollut sama tuska sydämessään lähettäessään sodan
aikana miehiään tuleen, josta vain osan tietää pa-
laavan.

sodan päivinä

Eikö kenenkään johtajat sydämeen pistä, kun
lukee runoa "Rynnäkön jälkeen" ? Eikö tule muis-
toja niistä kärsimyksistä, joita meillä oli taistelun
jälkeen, kun laskimme tappioita?

Ken meistä ei "Maaliskuun päivää" lukiessaan
muistaisi sitä ahdistusta, mikä oli mielessä lepo-
vuoron jälkeen eteen siirryttäessä. Eiköhän vain
itsekukio ole joskus hengessään ajatellut, kuten ru-
noilijakin:

"Mikä vartookaan mua tuolla.
Ohi jospa se kaikki jo ois."

Ja kuitenkin: Eteen mentiin ja taisteltiinl
Muistan eiävästi, miten jouduttuani Talvisodan

lopulla sarraalaan olin alinomaisessa tuskassa, kun
en tiennyt, miten muut lähtiessäni eloon jääneet

voivat. En ollut suinkaan ainoa. Pahimminkin haa-
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voittuneet seurasivat omien kärsimystensä lomassa,
mik?1i olivat tajuiss.aan, jotkut houreissaankin, mi-ten käy rintamalla. Tiesimme joukkojen hrp..r.uun
päivä päivältä. Mutta rinrama kesU. '

Runo "sairaalassa,, kuvaa tällaista loppuun-asti
alttiutta.

"Kaivo"-runo lienee eräs,,Kiirastulen,, tunne-tuimmista. Aseveljeyden korkerveisu fa kaiken li-
saKs.r toslpoh.,arnen. Samanlainen on myös runo"Viimeinen virsi". Sortuvassa korsussa kaatui mui-

I :"q..T:li:, myös vänrikki K,ili;i;,- 
J åku- oii puppi

net.;ännessä polvessa.
Runohan ei ole virsi, vaan rukous.
Kun luemme,,Toivomuksia,,-runon säkeitä, löy_

dämme sieltä itsemme varsin helposti. ö., .loo.r_jäämisen toivoa, rauhan toivoa misiään-uaiittamatta,
ku.oleman väsymystä, siis aitoinhiÅiiflria toiveita
vartta suuruutta.

Viimeinen mies toivoo vain:
"että kestää voisin ja taistella, kunnes meidän onvoitto, ja kaatua, jos sitä vaatii voitto.,,
Näitä miehiä oli paljon. Eivät he osanneet sanoa

perraatettaan noin kauniisti ja ytimekkäästi, muttahe elivät sen. Valtaosa heistä ,luft"" 
"vt kirkko_

maissa tai kentällä, voittajina. t -

"Ei kysytä nyt mitä maksat,
jos pitää saat, mitä r,elon.
Nyt kysytään vain miten jaksat
sinä voittaa pelon.,,

- Niin, "Ahnaat haudat,, runossa on tuollainen
kolmas säkeistö. Kahdeksaantolrtu rurrrun sisältyyjoskus tavattoman paljon I

,. Ei pelko ole mitään. ihmeellistä, ei edes häpeäl-

li.s.tä., 
mutta pelon voittami.ren on loiu;n ,.r.r.tu.

Juna er auta raha eikä maallinen mammona. Jotainvallan muuta on oltava omaisuutena p"lkou uur-
taan.

On muuten merkille pantavaa, että taaskin Jylhäyhä uudetleen puhuu vdittamisesia

. ]Ialuaisin nähdä, miten muuten voitaisiin suuriinhimillinen murhenäyteimä kuvata "ii" ii;uiirtl 1asamalla vakavasti, kuin Jylhä on tehnyt ruoossaan"Kohtaus metsässä", etånkin s.r, hrip"n.r.,ksessa,
viimeisessä säkeistössä:

"Niin kohtaavat toisiaan iänsi ia itä.
niin kohtaavat ihrniset toisiaan.
Vain toinen muistelemaan jäi sitä,
ja toista jossakin kaivataan.;'

Ky,:!o pfljon sisättyykään näihin säkeisiin ja
varsinkin viimeiseen säkåeseen? Sotaiesket ja sota-
orvot sen ain.rkin tajuavat.

* Yrjö Jylhä oli itse se toinen, ja kohtaus sattui
Terenttilässä sodan loppurraiheeiså.

Ehkä korkeimmalle -inhimillisessä 
suuruudessa

nousevat kuitenkin "Vain vartio valvoo,, runon
loppuosan säkeet:
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Tulit liian varhain, se kesken on,
mikzi heidän on tehtä\"ä loppuun asti.,,

He tekivät rikoksen ihmisyyttä vastaan, mutta
pesivät sen pois uhrivalmiilla'isänmaanrakkaudel_
laan, teo.rsta suurimmalla, joka ,,kruunaa 

ihmisen
keuneimman."

Minulle sanottiin kerran, kauan sitten, ertä ,,pyhä
yö" on suorastaan rienaava. Joukossa oii mm. pari
pappiakin.

Kun lukee palolammen ,'Kollaata,, tai muita
Talvisotaa kuvaavia teoksia, käy niistä ..ikåir.., ,.1_västi ilmi se harras ja ilmeiseiti varsin tosipohjai_
nen.uskonnollisuus, joka elähdytti Talvisodan miehiä.

brtä taustaa vasten katsottuna runo on mitä yle_vintä kerrontaa, ja sanat:

"Monta paimenta parrakasta
lumessa valvoi ja vartioi . . . ,,

ovat mitä totisinta totta ja niiden sisältö mitä r,a_
vahduttavin.

Nämä muutamat hajanaiset sitaatit ja mietelmät
lienevät tuoneet esiin m.uutamia erikoispiirteitä Jyl_hän runoudessa. Eräs niistä on uolto.ro'rko. Tolnen
on tais_telutahto Ioppuun asti. yhdessäkään runossa
er ole kertaakaan väistytty oikealta tieltä: kestää taikaatta. Kuvaavat ouai rrnosra ,,Väsyneet 

taisteli_jat" Jumalan sanat:

"Mun sotajoukkoni on päällä maan,
ken luopuu aseistaan, .ri hä.rtä to.r.r"_
Kun aamu koittaa, jatkuu taistelunne.,,

Kaikki nämä säkeet on kirjoittanut mies, joka
kuitenkin toisaalta oli ennenkait t 

"u ,yrrarti ;nfri_millinen .ia kärsi toistenkin karsimyksi'ssa ei vain
lPltluri:. Åsevelieys oli hänelie jotain suurta ja
arna kestävää. Tämän vuoksi olen minä häntä aina
ihaillut I

, I.iö- Jylhä valmisteli myös kertovaa runoelmaa,
kait lähinnä Talvisodasta.'Aluksi ta" poiti ,ita
paijo.n,. myöhemmin I.hä harvemmin, m'utia vielä
utlo:.1.t,t!.1 syksyllä asiasta puhuttiin, vaikka jo oli
selvaa, etter se koskaan tule näkemään päivänvaloa.

Uskon, että näin oli parempi. En naåt usko, että.Yrjö Jylhä olisi uudella teoksållaen ylränyr ,,Kiiras_
tulen" tasolle. Hän o.ii lyyrikko, i"rki'., kertoja.
Kertova ruoous on lisäksi usein 1iian ajankohtaiita
ja henkilökuvaus vain vaivoin saavuttaa myös yleis-
pätevyyden.

Kenties kohtalo halusi säästää häneltä epäonnis-
tumisen nöyryytyksen. yrjö Jylhä on poissä, murta"Kiirastuli" on taliella! Se iuo aina'mieleån itse-
näisyytemrne ajan ylväimmän saavutuksen: Talr.i_
sodan hengen. Ja sitä henkeä me juuri nytkin ki-
peästi tarvitsisimme.

"Tulit tiian myöhään
mikä tahraa pyhintä - he tekivät sen,

ihmisyyttä,
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MAINILAN LAUKAUKSET

MARRASKUU L939. Harmaata. Pilvet roikkuvat
puider latvoissa. Illat ja yöt ovat pilkkopimeitä.

Rajalla, Leningradin - 
(iv611savan 

- Viipurin
maantien vieressä kohoaa pieni, kivistä rakennettu
pyramidi. Joutselän taistelussa ammoin kaatunei-
den suomalaisten muistolle pystytetty.

Historia on toistunut. Muistomerkin vierellä on
jälleen suomalainen asema, konekivääriasema, -vastapäätä Neuvostoliiton puolella olevaa Mainilan
kylää. Paljon ei tajan toisen puolen taPahtumista
tiedetä. Sen r.erran kuitenkin, että rajalle sieltä vir-
taa loputtomasri sotavoimia.

Suomen joukot pysyttäytyvät kaukana rajasta, ns'

pääpuolustuslinialla. Yksikään tykki ei etene am-

pumamatkan päähän.- Vain yksi jääkäripataljoona, parilla rajakomppa-
nialla vahvistettuoa, puolustaa todennäköistä pää'
hyökkäystietä. Jos myrsky nousee, on täysin var-
maa, että Mainilan suunnalta vyöryy vähintään di-
visioona, ehkä enemmänkin, tykistöin ja ilmavoi-
min vahvistettuna.

Divisioona hyökkää - pataljoona puolustaa. Il-
man kenttätykistöä, ilman panssarivaunuja, ilman
luf asti linnoitettuja asemia. Åjatukselle voi hymyillä,

nauraakin. Kivenna'r,alla ei silloin naurettu, mutta
ei liioin itkettykään I

Valmistauduttiin pahimman varalle, mutta us-
kottiin parempaan.

Eräänä toivottoman harmaana päivänä pamahtaa
seitsemän kertaa rajan takana Mainilan kylässä. -Mitäpä se meitä liikuttaa, antaa paukkua. Kenttä-
vartion päällikkö vilkaisee kuitenkin kelloa, tart-
tuu kynään ja kirjoittaa kellomäärän vartiopäivä-
kirjaan.

Hiljaiselo jatkuu. Sataa lunta. Majoitustaloissa
lueskellaan, loikoillaan, pelataan korttia. Kunnes

- äkkiä kuin salama yössä - kaiahtaa eetterime-
restä Molotovin ääni:

- Suomalainen kenttätykistö ampunut Mainilan
kylään seitsemän kranaattia

Jähmettynyt kysymys, kivettynyt tyrmistys leviää
Kivennavan tien viivytysioukkojen miesten kasvoil-
le. Tuntuu kuin aika pysähtyisi. Ja sitten, sitten
puhkeaa myrsky suomalaisen jääkätipataljoonan

iuoraselkäsiten miesten mielissä. Loukattu oikeu-
dentunto kuohuttaa verta, tuntuu kuin miesten il-
meistä purkautuisi alkuvoimainen raivo.

- Vti ammuttu! - 
Tykillä! - Suomesta!

?1



iselkä

Selilyksia,
*, * Etumaastoon v.

i939 suunnitelluia
viivggsasetniäj

Lokakuusta iähtien ei ole edes yskitty Kivenna_
van kirlion eteläpuolella I

....Sataa yhä lunta. Tuiskuttaa. Saapuu hallituksen
Iähettämä tutkirnuskomissio.

,^.rI\,.,I.o-ppanian vääpeii, 
.hiljainen, pieni mies,

rstuu kuluneen pöydän ääressä.
Koputetaan. Ovi aukeaa. Everstiluutnantti ilmes-

tyy oviaukkoon.
__ Päivää, vääpeli. Tekö ne seitsemän laukausta

ammurtte /

- Pd,ivää, herra eversti. Niitä laukauksia ei am-
muttu meidän aseillamme.

- Missä on komppanianpäällikkö ?-- Harjoituksissa, herra eversti.

- Entä miehistö ?

- Harjoituksissa päällikön johdolla, herra eversti.
-_ Missä ovat raskaat aseet?

-- Halkovajassa, herra eversti, mutta kinos oven
edessä on ainakin metrin korkuinen.

Everstiluutnantti hymähtää.

- Vai niin. Missä ovat ammukset?
-_ Samassa vajassa, herra eversti.

- E_ntä ammuskirjanpito ?

- Tässä, herra eversii.

. Samalla hetkellä saapuu komppania harjoituk_
s Ista-

Sähköisiä käskyjä seuraa:
Minä kuulustelen komppanianpäällikköä,

kapteeni M. aliupseereita ja luutÅäntti I.'miehistöä.
Ei mitään yhteyttä ryhmien keskenl
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Turhaa touhua" Ei niiilä aseilla ollut ammuttu,.- eikä rauiliakaan suomalaisten .rseilia. Ta miten
olisikaan I Eihän edes rajavyöhykettä ott,it pie,rtakaistaa lukuunottamatta' evakuoitu, f,o"1u;o ei
lopetettu, ei siirretty armeijae lähemnräksi raitx. _
Ammus ei lennä rajan yli salaa. sen tierää jolainen
sotihs.

Å. D. 1919 ei Kannaksella vihattu Venäiää. Ra-jan kansa oii suvaitser..rista. Se antoi jokaisen eiää
omalla tavallaan, mutta se tehtoi myös itse ejää
rauhassa omine tapoineen .ja tottumul<sineen. Se oli
Krnnaksen huviloiden loisioaikoina oppinut tun_
temaan venäläisen ihnriseksi, jonka kåÅssa hyvin
voi tulla toimeen. Siksi se ei uskonutkaan viÅaan
eikä sotaan.

, . K:rn.Polviselän kylässä 30. 11. 1939 heräsin ty_
kistötuleen, Iaskin vanhana tykistömiehenä, etiä
äänessä oli korkeintaan t 0 pattåria. Olihan sitä sii_
näkin - rautaa ilmassa 

-, mutta suurvallan ty-
kistökeskityksenä erään päätien suunnassa se tun_
tui heikolta. Jos se olisi ollut lahellekään sitä suu_
ruusluokkaa kuin 9.-10. 6. 1944, on melkein var-
T?i: 9ltg" näitä rivejä nyt tässä kirjoittaisi. Enkä
ehkä kirjoittaisi muutenkaan, eliei iilloin.., p.ro-
lusiusvoimain ylijohto olisi anranut käskyä rajivyö_
hykkeen miinoittamisesta.

.Tuo miinavyöhyke 
-, se pelasti lukemattomien

miestgp 
.91a.1än,..pysähdytti ajaksi panssarit ja an_toi vähäiselle viivytysjoukolle mahdollisuuden ir_

rottautua 
- melkeinpä tappioitta. Oii viholiinen_

5,? _o*lo:.-utta pian se oppi, ja jo Summassa nä-
kylvat -terronankynnet.
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,,KANSA TAIS TELI".J ULKAIS UN

PUOLUSTUSLAITOKSEN Sotahistoriallinen toi-
misto on viime sodan lopulla laatimiensa ja mar
salkka Mannerheimin hyväksymien suuntaviivojen
mukaisesti julkaissut kuluneina vu.osina sotahistoriaa
nimellä "Suomen sota l94t-4r" Kivi-yhtiön kustan-
tamana*). Teoksesta on jo ilmestynyt useita osia, ja
nyt jouluksi on ilmestynyt seitsemäs osa, joka kuvaa
Karjalan kannaksen sotatoimia 7944. T'åssä historiassa
anrietaar asiallinen ja objektiivinen kuvaus armeijan
korkeimpien johtoportaiden toiminnasta lähtien patal-
joonien sotatoimia myöten. Kun komppanioideo ja sitä
pienempien yksikköjen toimintaan ja pikkutaktiikkaan
saakka ei selostajien kiisittely ulotu, niin tästä telstistä
eivät vielä yleensä kuulu miesten huudot, eiväJ asei-
den pauke ja jylirÄ eikä panssarien kalina, ei näy
maan myllerrys tyki§tökeskityksissä, eivät hikisten
ja nokister-r joukkojen syöksyt asemista toiseen eikä
yksityisen miehen jännittynyt kamppailu paossari-
nyrkkeineen teräshirviöitä vastaan.

Julkaistu historia on periaatteensa mukaisesti siis
hyvin asiapitoisella tasolla olevaa luettavaa. Sitä
voisi jokin lukija sanoa kuivaksi, ja kenties r.ain am-
mattisotilas tutkii sitä jännittyneenä ja mielenkiin-
toa tuntien. Historia perustuukin yksinomaan so-
danaikaisiin asiakirjoihin ja komentajien antamien
haastattelutietojen keskinäisiin vertailuihin. Mil-
tään osalta ei sillä tietysti ole lähteenä kirjallisuut-
ta. Se on tarkoitettu eräänlaiseksi perushistoriaksi,
joka mahdollisimman suuressa määrin vastaisi to-
tuutta ja selvittäisi, miten kaikki todella tapahtui.
Siinä ei siis lähdetä myöskään esittämään mitään
jälkiviisauksia, ei myöskään arvostelemaan suoritet-
tuja tekoja, ei pohtimaan joukkojen komentajien
toimintamahdollisuuksia eri tilanteissa eikä heidän
mahdollisia erehdyksiään tai tekemättä iättämiään
tehtäviä. Nehän onkin paras tehdä sitten, kun ta-
pahtumat on syineen ja seurauksineen tunnollisesti ja
perin pohjin tutkittu ja sittenkin mieluummin sota.
korkeakoulututkimuksina. Ilman tätä saattaa syntyä
harhaan johtavaa niin ylemmän kuin alemman pääl-
lystön syyttelyä ja siten helposti perusteettomia
loukkauksia miehiä kohtaan, jotka kussakin tilan-
teessa ovat kuitenkin yrittäneet inhimillisesti kat-
soen parhaansa. On sanottava, että meillä on jo

*) Suomen Sota 1947-45, 7. osa.
hyökkäys Karjalan kannaksella kesällä
eversti Eero Kuussaari.

Venäläisten suur-
1944. Kirioittanut

PYRKIMYKSENÄ ON TÄVDENTÄÄ
VIRALLIS TA S OTAHI S T ORIAAMME

yrittänyt syntyä sekä repivää väittelyä eräistä sodan
tapahtumista ilman että kaikki olisivat niihin riit-
tävästi perehtyneet, kuin myöskin pahoin pintapuo-
Iiseksi jäänyttä "sotahistoriamaista" kirjallisuutta.

Valmistuvan suurteoksen päämäärid'nä on siis se-
lostavan eli referoivan kuvauksen luominen sodasta
siten, että saavutettaisiin siitä mahdollisimman vir-
heetön, tyhjentävä ja monipuolinen esitys. Täten
saadaan tehdyksi ikään kuin runkohistoria, jonka
vara. n voi rakentaa toisia sotahistoriallisia ja sota-
tieteellisiä tutkimuksia.

Kokemuksesta on kuitenkin sanottava, ettei tun-
nollisin ja objektiivisinkaan työ vielä vie täydelli-
seen tulokseen, silloin kun esityksen teksti on ensi
kertaa ruivattavana, ilman mitään ennen tutkittua
aineistoa, ikään kuin koskemattomastakorvesta,
kymmenien kilometrien pituudelta Sota-arkiston
hyllyille kootuista asiakirjanipuista. Syitä tietojen
puutteellisuuteen voi olla monenlaatuisia. Sotatoi-
mien aikana saattoi mm. arkiston osia joutua vihol-
lisen käsiin tai tuhoutua ilmapommituksissa, tykistö-
tulessa, tulipaloissa taikka hävitä muulla tavoin.
Asiakirjoja saattoi eksyä yksityisten haltuun jääden
toimittamatta arkistoon esim. tarkoituksella itse ryh-
tyä kirjoittamaan muistelmia. Suurimpana syynä ar-
kistoaineiston heikkouteen ovat kuitenkin puut-
teellisesti hoidetut sotapäiväkirjat liitteineen.

Sotapäiväkirjoihin, jotka jaetaan sodassa kaikille
yksiköi1le komppanioista ja erillisistä joukkueista
sekä näitä vastaavista lähtien, on kiinnitetty ohjeet
niiden pitämisestä. Kaikista määräyksistä ja ohjeista
huolimatta ovat sotapäiväkirjat jääneet harvoja poik-
keuksia lukuunottamatta hyvin puutteeliisiksi. On tie-
tysti käynyt niinkin, että kuta enemmän on tapahtunut,
sitä kiireempää on ollul ja sen vähemmän on ehditry
tarvittavia kirjallisia tehtäviä täyttää. Eräässä rykrnen-
tissä taaas oli koetettu viikkomääriä kirjoittaa kaik-
ki seikat päiväkirjoihin, mutta kiireellisyyden seu-
rauksena niin epäselvällä käsialalla, että mokomasta
hieroglyyfistä ei saa jälkeenpäin selvää. On lukuisia
päiväkirjoja, joissa mainitaan, että komentaja lähti
ja komentaja saapui, mutta mistään ei selviä, kuka
hän oli, sillä varsinkin pataljoonissa he usein vaih-
iuivat. Myöskään ei selviä, mitä tuo komentaja
muuta teki. Mainittakoon, että esim. tilannearvoste'
luja, suunnitelmia, päätösten perusteluja ei näe so-

tapäiväkirjoissa juuri missään, vaar, saa näissä

asioissa [ytyn annettuy'en käskyjen alkulauseisiin,
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mikäli sellaisiakaan on laadittu. yleensä eivät sota-
päiväkirjat sisällä paljon mitään kaikesta siitä, mitä
niiltä vaadittaisiin. Myöskin pataljoonaa pienem-
pien vksikköjen päiväkirjat ivat ;isällöltään erit-
täin laihoja.

Tähän lisättäköön, että sodan ajkana käyttivät
varsinkin korkeimmat johtoporteat hyvin yieisesti
puhelinta ilmoitus_ ja tiedoitustoiminnässaan ja käs_
kyJen antamisessa. Myöhemmin on osoittautunut,
että tästä koitui varsin vähän satoa sotapäiväkirjoi-
hin. 

,Toiset käskyt tosin vahvistettiin jalkeenpäin
kirjallisesri. Olipa sellaisiakin tärkeillä paikäilla
olevia johtajia, jotka kieltäytyivät antama'sta sota-
päiväkirjaan mitä tärkeirapia'tiltoja suunnitelmistaan
ja päätöksistään.

Edellä olevasta huomataan, että yksin asiakirjo_jen perusteella luodut sotahistorialiiset kuvaukset
kaipaav at sotatoimissa mukana olleiden lulf.taitouja epäilemättii täydentäviä sekä mahdollisesti myös
korjaavia selityksiä. Kun,,Kansa taisteli,,_iulkaiiun
toiminta kohdistuu kaiken sen valaisemisåen, joka
kuvaa kansamme taistelua sodissamme, se on täten
valmiina kaikin puolin tukemaan soiahistoriamme
tutktmusta. Åsialliset ja ehdottomasti totuutta vas-
taavat selostukset kaikenl;ratuisista tapehtumista,
kertomukset huomattavista tai vähäise-irirta op.-
raatioiden ja taistelujen vaiheista, usein mielenkiin.
toiset, Iyhyetkin tapahtumakuvaukset, tosifutut ja
erilaiset selvitykset 

-tapahtumien 
syistä ja seuruuk_

sista jne. ovat palstoillamme jul(aistuina omiaan
Iisäiimään historiallista lähdeaineistoa sekä kasvat.
tamaar. yhä enemmän harrastusta kansamme kun_
niakkaiden sotavaiheiden tutkimiseen ja kuvaamiseen.
§een.

Pataljo.onaa pienempien yksikköjen vaiheiden
puuttuminen virallisesta historiastamme on myös
asia, johon julkaisumme hal,taa ulottaa huomioÅsa.
Kun näiden yksikköjen puitteissa vasta sotahistoria
alkaa ikään kuin elää pikkutuktitfistenkin taistelu_
kenttien avautuessa kuvattaviksi näyttämöiksi, saa-
daan niitä koskevien kuvausten urruilu krliu.mpaan
operatiiviseen elämään lihaa ja verta sekä enemmän
henkeä ja näkyvää voimaa.

Kenraaliluutnantti K. L. Oesch on julkaisumme
ensimmäisessä numerossa erittäin painokkaasri pu_
hunut siitä, miten meillä on edessä' laajoja tehtäviä
sotiemme miesten tekoja valaisevien iertomusten
täydentämiseksi. Suoritetaan mitä arvokkainta työtä
tallettamalla ja julkaisemalla totuuden mukäisia
kuvauksia. satojen ja tuhansien rohkeiden miesten,
uhrivalmiiden- ja, neuvokkaiden taistelijain sekä
pienten .taisteluryhmien sankariteoista, jotka mo-
nasti vaikuttivat ratkaisevastikio sotatoimien kul_
ku_r11. Ei ole kysymys vain niistä, jotka ansioistaan
palkittiin erikoisilla kunniamerkeiilä. Årmeijan ri-
veissä oli lukematon joukko vaatimattomia miehiä,jotka pelkäämättöminä ja velvollisuudentunnon
elähdyttäminä uhrautuivat isänmaan puolesta tekoi-
hin, jotka kuuluvat historian näkyvilfe lehdille ker-
toakseen nouseville polville puolustustahtoisesta
kansasta, joka kärsi ja taisteli ja palkittiin maansa
ja kansansa pysyvällä vapaudella. 

-
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VUODEN PÄÄTTYESSÄ

"KANSA TAISTELI 
- miehet kerfovat', päättää

iässä numerossäan ensimrnäisen ilmestymisvuoiensa

ia pyyiää saada kiittää kaikkia ystäviään, lukiioita
ia ilmoitfaiia, siitä suuresta mielenkiinnosta ia iues-
ta, iota he ovai lefiieämme kohtaan sen alkutaipa-
Ieella osoittaneef.

Lehfemme ainoana ohielmana on koota ialteen
ia iulkaista niin suuressa määrin kuin mahdollista ku-
vauksia sotiemnne tapahfurnista sellaisina kuin ne to-
dellisuudessa olivat, on kertoiana sitfen tavallinen
rivimies tai korkeimpaan päällysiöön kuuluva hen_
kilö. Meillä ei yksinkeriaisesti ole varaa emmekä me
saa iäiiää kokoamaifa näitä muistelmia. Me olem-
me ne velkaa iuleville sukupolville. Sofiemme tekoia
koskevat kuvauksei ovat useimmilen hyvin koruion-
ta keriomaa, muiia niihin kä+keytyy valtava määrä
yksityisten miesien ia ry'hmien sankaritekoia, uhrau-
tuvaisuutfa ia epäitsekyyiiä, rohkeifa suunnitelmia

ia niiden pääitäväisfä ioteuttamisia. Näitä iekoia
kuvaitaessa ei tarvita mielikuvitusfa, riitfää, kun ker-
roiaan asiat yksinkerfaisesti vain siten kuin ne ta-
pahtuivat.

Nyi käsillä oleva numero on lehtemme neliäs. Jo-
kaisen numeron ilmeslymisen iälkeen on foimifus saa-
nul ilokseen kokea, efiä lehtemmekaltaista iulkaisua
on odotetiu. Toimitus ia,htoo nyi tässä osoittaa
nämä tyytyväisyydenilmaisui le,hfemme avusfaiille,

iotka ovat kertoneet kokemuksisfaan lukiiakunnal-
lemme.

Ensi vuonna tapaamms lukiiamme useammin kuin
kuluvana vuonna. llmestyyhän "Kansa taisteli - mie-
hef kertovai" silloin kerran kuukaudessa, kuitenkin
niin, etiä kesä-heinäkuun ia marras-ioulukuun nume-
rot ilmestyvät kaksoisnumeroina. Lehden foimitus
uskoo ia on varma siitä, etiä lehden sisäliö pystyy
tyydy+tämään io nyt huomatiavan suureksi kasva-
neen lukiiakunnan vaatimukset ia toivomukset. Tätä
uskoa tukee myöskin niiden kymmenien kilpakirioi-
tusien taso, ioika io iäfä kirioiieftaessa - kaksi
viikkoa ennen kilpailuaian päättymistä - ovai ehti-
neet toimitukselle saapua.

"Kansa taisteli - miehet keriovai" esitiää siis
vielä kerran parhaat kiiloksensa iokaiselle, ioka uutta
lehteämme on iossain muodossa pääftymässä oleva-
na vuonna muisfanuf. Lehti on varma siiiä, eftä se

ensi vuonna iälleen fapaa iokaisen kuluvana vuonnä
saamansa lukiian.

Toimitus



V. ARRELA

,,LUKEKAA
S OTILAS-
PAS S I STA

VALAN-
KAAVA!"

TOIMINTAMME Sallan suunnalla päättyi. Divi-
sioonaamme odottivat uudet tehtävät. Painopiste Sal-
lan ja Kiestingin suuntien välillä vaihteli, ja nyt
näytti vaaka kallistuvan Kiestingin eduksi. Sinne
suuntautui kulkumme.

Pitkä, yksinäinen ja kylmä oli matka kohti uutta
rintamanosaa. Kuusamon Määttälänvaarassa yöpyi
se kuljetuksen osa, missä minäkin olin myötä. Olin
joskus kuullut puhuttavan tämän seudun kotieläi-
mistä - russakoista - 

ja sain omakohtaisesti ko-
kea, että puheet olivat tosia. Rusakoiksi olisin itse
niitä mieleliäni kutsunut.

Tässä samassa kylässä jouduin ensi kerran totea-
maan sen jyrkän aste-eron, joka vallitsi "§7ehr-
machtin" ja poliittisten SS-joukkojen välillä. Sa-

maan kylään oli majoittunut tavallista jalkaväkeä,
mutta kun kylään ajoi SS-joukkoja, niin heille oli
luovutettava talot majoitukseen ja åtsittävä suojaa
ulkorakennuksista. Me suomalaiset joukot saimme
vielä t?issä vaiheessa täyden rauhan;'

=

Siihen aikaan, kun vielä oltiin aseveliiä

Olomme Kiestingin Lohilahdessa jäi lyhyeksi.
Ilmeisesti se sodan jälkeen paljon puhuttu "Muur-
mannin radan ongelma" ei ottanut tämänkään
painopisteen muutoksen avulla ratketakseen, ia ryk'
menttimme sai käskyn siirtyä Ristijärvelle lepoon
ja muodostettavaksi uudelleen prikaatin rungoksi.

Kuljetus tapahtui saksalaisilla ajoneuvoilla. Itse
jouduin johtamaan erästä kuljetuksen osaa. Kun
tietoni Kiestingin kaupungista supistuivat vain
läpikulkumatkalla saatuun kuvaan, en arvannut
mitä tein pysäyttäessäni kuljetuksen ryhmittymistä
varten erään kolhoosinavetan eteen. Ihmettelin
vain, että kova kiire miehillä rräyttää olevan läm-
mittelemään, mutta sitäkin pidin luonnollisena toi-
menpiteenä talvipakkasessa. Åsia selveni vasta sit-
ten, kun navetasta alkoi siirtyä epäilyttäviä paket-
teja kohti kulietusautoja. Tapahtunut oli se, mikä
asiaan kuuluikin Suomalaisen kohdatessa saksalai-

sen kenttäkanttiinin, sillä se tässä navetassa siiaitsi.
Otaksuttavasti Saksan armeija sai tässä hyvin läm-
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Tilti"ii..:ykkapareja, saappaita ja karvalakkeja ja
ehkä niillä pelastettiin m.rrtama saksalainen kenttå-
oikeudesta, sillä juuri näihin aikoihin luettiin Hit-
Ierin päiväkäsky, iossa ilmoitettiin, että joliainen
paleltuu omalla vastuullaan ja siitä seuraa rangais_
tus.

Suom.en armeija taaseo hyötyi vaihtokaupasta si_
ten, että vilustumistapauksia ei tämänkää; kulie-
tuEsen jälkeen lainkain ilmennyt, joskin oli todet_
tavissa, että punasiimäisiä sotilaiia oli tavallista
runsaammin. Mutta tämä kai johtui siitä, että
kuorma-autoissa oli vain tilapäisei suojat, jotka ei-
vät paljonkaan auttaneet tuulta ;'a vetoa vastaan.

Auto, missä minä lähettiryhmän kanssa matkus_
tin, oli B-hengen saksalainen tykinvetovaunu. Ei
miiään iämmin laitos sekään. Kuljettajana oli hy-
vin väsynyt "§Zehrmachtin', miås.,iiedustelles-
sani hänen kotipaikkaansa ilmeni, että hän oli
Elsassista kotoisin oleva leipuri, joka oli opetellut
ajamaan autoa täällä Suomässa. Lisäksi hän^ valitti
olevansa väsynyt ja uninen.

Hyvässä tarkoituksessa koetin auttaa häntä ja
annoin kulauksen kenttäpulloni rommisisällyksest'ä.
Virkistys auttoikin sen verran, että ennen Suomus-
salmea ajoimme suoralta tieltä ojan yli syvälle met-
sään, J<unnes.pysähdyimme vahvan p.ta;å" kylkeen.

Åu.to meni niin syvälle kinokseen', et[ei sitä mies-
votmtn kannattanut yrittääkään saada tielle. Odo-
timme seuraayaa samänlaista vetovaunua, joka pian
saapuikin. Seurasin saksalaisten toimia, .r,tä tä*ä.,
jälkeen lainkaan ihmeteilyt sitä, että saksalaisten
korjauspajoilla oli niin paijon työtä.

Takimmainen vaunu ajoi metsään menneen vau-
nun Iähelle. Pitkä sinkkivaijeri kiinnitettiin vau-
iluumm:.i1j.op", jätettiin löysiile. Ei siis tehty ku-
ten meikäläiset, että sinkki vedetään hiljaisella
vauhdilla kireälle. Ei, tässä jätettiin mahdollisim_
man paljon löysiile ja vetävä vaunu otti sitten niin
lujan vauhdin kuin suinkin sai ja ,,rytkäämä11ä,'

yritti irrottaa vedettävää. Irtosihan siitä aina jota_
kin, muttei auto itsessään liikkunut paikoiltaan en-
nen kuin saimme opetettua suomalaisia tapoja.

Seurasin tässäkin, kuten monesti aikaisemmin ;'amyöhemminkin, mitä vaikeuksia tasaisilla mailia
ajamaan tottuneilia kuljettajilla oii voitettavanaan
er,,gl_ kuin oppivat raskaassa lastissa ajaessaan esi_
merkiksi suomaleisen tavan vaihtaa mäessä. He ve-
dättää kituuttivat suurimmalla vaihteella mäessä,
kunnes kone sammui- Sitten vedettiin jarru päälleja jäätiin odottamaan suomalaisia. pysyitiin niäessä,
jos jar.ru piti, ja tultiin mäkeä c.las ojaan, jos jarru
oli kulunut, kuten useimmiten oli.

Matkamme päätyi Ristijärveile käytyämme vielä
ennen sitä melkoisella koiinalla Suomussalmen
postiparakin seinässä. Senkin kestir,ät sekä parakki,
auto että myös me kuljetettavat

Ristijärvellä siirrettiin vanhimmat ikäluokat
kotitöihin ja prikaatimme muodostettiin nuorista
miehistä.

Kainuu jäi taaksemme vaaran huipulla olevine
kylineen. Suuntana oli tällä kerralia Rukajärvi.
Saavuin Tsirkka-Kemin varteen Ontrosenvaaran
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kylään prikaatin majoitustiedusteluryhmän johta-
)ana.

T'dellä Rukajärvellä meidänkin muonistamme
jäivät pois ranskalaiset pihvipurkit, unkarilainen
paprikalla maustettu tomäattisose, italialaioen kir-
sikkamarmel aadi, no rj alaiset kalas äilykkeet, iapani-laiset.sikaarit- ja,muut kansainvälisei herkut' piuhu-
mattakaan saksalaisesta v. 1936 leivotusta i<esto-
leiv.ästä, jota tarjottiin valmiiksi viipaloituna stan-
nioiip.aperiin käärittynä. Tämä leipå muuten lop-
pui pian, ja kun viljatilanne Saksasia huononi, niin
otettiin propaganda avuksi ja todistettiin, että täys-
jyväleipä on terveellisintä.

Saksalainen armeijan muonituslista sisälsi muis_
taakseni 200 nimikettä juomat mukaanluettuina.
Muona oli hyvää, joskin'tavalliselle suomalaiselle
monissa tapauksissa outoa.

Hienot rocguefort-juustotynnyrit viskottiin met-
sään ja manattiin, ettei me valmiiksi homehtunutta
syödä. Samoin avattaessa kilon kaalisoppapurkkia
kaivettiin puukon kärjellä esiin lihapaläl ;ä fp"t
heitettiin metsään kiroten, että lehåän Å*t on
erikseen ja ihmisen toiset.

. Krl Rukajärvellä siirryttiin Suomen armeijan
hernejauhekeiton j.a ohrasuurimolihasopan puriin,
niin useastikin tuli mieleen se monesti soori tuh-
laavaisuus, mikä vallitsi eritoten Sallan lihapato-
jen äärillä.

.Hirvipartiot tääIiäkin sentään auttoivat selviyty-
mään tästä siirtymävaiheesta rikkaan armeijan muo_
nasta köyhän miehen repun äärelle

Kaikesta näki, että äinakin Saksan poh.ioisille
armeijoille oli pyritty laatimaat hyvin vaihteleva
ja runsas muonalista. Oli kai todettu, että se näillä
karuilla leveysasteilla oli myös tarkoio mielialaan
kytkevtyvä juttu. Sillä pyrittiin korvaamaan kaiken
sen puute, mitä vaille nämä erämaajoukot jäivät
verrattuna erikoisesti länsirintamalla toimiviin
joukkoihin.

Huolto olikin parhaimmillaan juuri tässä muo-
nitusasiassa. Varustetilanne sitävastoin oli surkea.
Oli kai oletettu, että sotaa käydään vain kesällä, ja
talvet vietetään varuskunnissa.

OIi surkeata katsella syyspakkasten alettua, mi_
ten. rautapohjaisiin saappaisiin työntyvdån jalkaan
vedettiin verhoksi vain yksinkeriainån ohui pum-
pulisukka. Venelakki ei myöskään ollut mii<ään
p.akkaslakki eikä sillä voinut korviaan suojata. Kä_
sineet puuttuivat ja niitä koetettiin korvata sillä,
että manttelin taskuihio pantiin kemiallista ainetta
(ruunikiveä2) sisältävä pussi, joka kasteltuna ke_
hitti lämpöä. Tällaisella yritettiin estää alkutalven
pakkasissa pahimmat paleltumat I

Ainoa, mitä näytti olevan runsaasti, oli mai.rtte-
leita. Niitä saattoi olla kolmekin kappaleta pääl-
lekkäin, mutta saattaa aryata, miten kåÅkeaa oli täl-
laisen sotilaan liikunta.

^ Myöhemmin kehitys kulki parempaan suuntaan
Otettiinpa oppia jopa itäiseståkin naapurista siinä
suhteess.a, että kevyestä kyllästetystä popliinista val-
mistettiin toppatakkeja ja -housuja,- joilla tarkeni
sekä tuulessa että tuiskussa kuin myös hangessa



Saksalaisia Louhen suunnalla
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maaten. Talvisaappaat muodostuivat suomalaismal-
lisiksi huopajalkineiksi.

Huoltooh liittyy myös tärkeänä osana lääkin!ä-
huolto. Siinåikin suhteessa oli eroa meikäläiseen
käytäntöön verrattuna. Ollessani aikaisemmin mai-

nitsemani Monntayn pataljoonan mukana sain ti-
laisuuden seurata tätäkin puolta asiassa.

Åamuisin pataljoooan lääkäri lähti välskärinsä
kanssa kiemokselle pitkin puolustuslinjaa, kun taas

meikäläinen tapa eäeilytti, että sairaat lähetettiin
taakse JSP:lle tutkittaviksi.

Samoin lääkärit hyökkäyksessä seurasivat etum-

maista porrastusta ja kävipä muistaakseni Vojta-
joen ylityksessä siten, että molemmat saksalaiset

rykmentii menettivät heti alussa vähät lääkärinsä'
Lääkäteistä oli Saksan armeijassa puutetta. Hit-

ler oli armotta kieltänyt juutalaisten harjoittamasta
lääkärinammattia. Ennenkuin tämä suuri vajaus oli
ehditty tdyttäå, alkoi sota. Tästä johtuen ja sodan

vaadittua omat uhrinsa oli armeijassa todettavissa
huomattavaa puutetta koulutetusta lääkintähenki-
Iostosta.

Samoin totesimnle vaihdon aikana Sallassa, että

paitsi henkilöstöpuutetta poti ainakin vaihtava pa-

ialjoona myös taivikepulaä, sillä jouduimme omalta

JSP:ltämme luovuttamaan heille mm. sidetarpeita'
Sotaretki, ehkä onneksemme, Muurmannin-

radalle jäi tekemättä ja kiertomatkamme jatkui ke-

vätkuntoisia teitä pitkin kohti Karhumäkeä. thtey-
det saksalaisiin ka[kesivat ja solmiutuivat uudelleen
vain loma-aikoina. Lomillani jouduin hyvinkin 1ä-

heltä seuraamaan Saksao armeijan eri kansallisuuk-
siin kuuluvien sotilaiden keskinäisiä suhteita ja ha-

vaitsin, että yhteistä heille oli voitonvarmuus,
mutta keskinäiset suhteet esimerkiksi itävaltalaisten
ja pohjois-saksalaisten välillä olivat suunnilleen
yhta kehnot kuin SS-joukkojen ia §Tehrmachtin.
Ylpeintä aselajistaan olivat lentojoukot, jotka tun-

tuivat maassakin olevan "iiber alles", kaikkien ylä-
puolella.

Vuosien mittaan myös suhtautuminen suomalai-

siin alkoi muuttua. Ehkä sotaväsymys ja oudot oloi
aiheuttivat sen, että meikäläisiin kohdistuvaa arvos-

telua alkoi kuulua. Mainitsipa yksi ia toinen yli-
mieliseen sävyyn, että pysyäkseen he tänne ovat
tulleet.

Ymmärrettävä oli muutos aselepomme jälkeen'

Olimme vetäytyneet Karhumäestä taistellen Suo-

meen, ja Tolvajärven kovien taisteluiden jälkeen
siirryimme lepoon Kokkarin kylään ja sieltä myö-
hemmin Hylkysyrjään, missä aselepo meidät saa-

vutti. Olio lomavuorossa ja saavuin Rovaniemelle
juuri Lapin evakuoinnin alettua.

Tähän saakka suomalaiset ja saksalaiset upseerit
olivat tervehtineet toisiaan sotilaallisesti. Tavalli-
nen kunnianteko oli tähän aikaan jo poistettu, ja
muutkin kuin SS-joukot tekivät Hitlerin terveh-
dyksen - kättääo etuviistoon ojentamalla. Kokei-
lin, mikä vaikutus olisi tervehtimisellä. Yksikään
käsi ei enää noussut tervehdykseen. Vihamielinen
katse oli vastauksena.

Nuoria SS-miehiä liikkui tavallista runsaammin.
Siltoihin sijoitettiin suuria lentopommel'a. Elettiin
viimeisen päivän tunnelmissa. Ja kuitenkin tämän
kaiken kaäoksen keskellä esiintyi inhimillistä ym-
märtämystä ja aulista ystävyyttä niiden kesken,
joista pakko oli tehnyt vihollisia.

Saksalaiset kuljetuskolonnat toivat ylämaista
evakkotavaroita, joskin nämä myöhemmin jäivät
tuhottaviksi Rovaniemen hävityksessä, mutta tämähän

ei vähennä tehdyn eleen arvoa.

Lomani loppui. Odottelin asemalla jotakin ju-

naa, joka suunlaisi kulkunsa etelää kohden. ReParn

kielen alta kurkisti palvatun poronpaistin potka'
Eräs pitkä tavaraiuia liikahti, onnistuin juokse-
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maan sen kiinni ja matka alkoi. Se päättyi Tervo_
laan.

. Junaamme oli kytketty myös saksalainen kul_jetusvaunu kenttäkåittiöineen. Vaunu oli taynna
vanhemman ikäluokan miehiä. Jutellessani freidan
kanssaan kävi iimi, että heidäi oli kotiutettu ja
matka oli kohti Saksaa. Kenttäkeittiö oli täynnänåä
ranskalaista punaviiniä ja sitä auliisti iaetiiin ko_
lean syyspäivän Iämmikkeeksi ja valiteltiin molem_
min-puolin kovaa kohtaloa, joka oli kääntämässä
meidät toisiamme vastaan.

Tässä tiemme erkanivat. Juna jäi odottelemaan
eteenpäinpääsyä ja samoin minä. Siirryin maantien
varteen, josta matkani jatkui erään eväkkokuorman
pääIlä Kemiin ja edelleen Ouluun, jossa sain ksulla
rykmenttimme uuden siioituspaikan.

Hylkysyrjä oli hylätty ja ,ritena maioirusalueena
oli Kajaanin liepeillä oleva Kuluntalahti. Sinne oli
rykmenttimme i;rtfnyt odottelemaan uusia tehtä-

-Niitä tulikin pian. Aselepo itään oli solmittu ja
tehtävänämme öli puhdistäa pohjois-Suomi vie-
raista joukoista. Luonnollista oli, etteivät saksalaiset
mitenkään ehtisi m.ääräajassa tyhjentää Lappia,
vaan että jguduttaisiin panemaan kova kovaa vas-
taan.

Divisioonamme ylimalkainen eteaemissuunta tuli
olemaan Kuluntalahti, Pudasjärvi, Ranua ja edel-
leen Rovaniemi. Diplomaattisin neuvotteiuin oli
pyrkimyksemme selvltä niin kauan kuin mahdol_
lista. Jonkin aikaa se onnistuikin. ystävällisessä
hengessä moitimme saksalaisia siitä, että he jättivät
majoitukseen käyttämänsä talot huonoon kuntoon.
Yhtä ystävällisesti he ilmoittivat saattavansa asian_
omaiset rangaistukseen. Tämä nauratti silloin, kun
aloimme kokea, mitä todellinen tuhd oli. pyrki-
myksemme kuitenkin oli hyvä.

Jouduin keman ottamaan tällaisen neuvottelun
puitteissa. 

. 
yhteyttä saksalaisen pataljoonan ko-

mentopaikkaan. Sattui olemaan kyseesra sama pa-taljoona, joka vierusnaupurinamÅe oli ta;stellut
Sallassa.

J,lm.etglti taytyi sitä kuria, joka näissä ioukoissavallrtsr; Ehkäpä suuren armeijan pelastus onkin an-Kara kurr. Kerrottiinhan Litsan lintamalta sellais-takin, että sikäläinen komentava f.""rruf; äyOn.*-min surullisen kuuluisa joukkonsa f,yi;a;"yt n.Schorner eli "der §7ilde'Ferdinand,l'llVitti_f,.r-
dinand" kurin säilyttämiseksi ;""t"i -Lff." iit.ar.,
antamaan teloitusmääräyksiä. Ankaraan kuriin viit_
tasivat. nekin päiväkäskyt Sallassu, iotku t..toiuut
suomatarsten rehellisyydestä ja joissa ilmoitettiin
varastamlnen suomalaisilta rangaistavan teloitta-
misella. Samaa kuria osoitettiin Sallan ,ultuukse.,jälkeen, jolloin kerrottiin eraan epaon.rirto.,..n
pataljoonankomentajan saaneen menettää henkensä
telortusryhmän edessä.

.Pian tämän käynnin jälkeen ystävyys ia neuvor_telut lopp.uivat.. Kemin. su,rn.rullu oti täistett,, 1usama alkoi meidän kohdallamme. Tuntui toisinaan
katkeralta ja monesti ajatteli, että oliko pÄ *ui,_
dollinen ratkaisu laheltaa 6.D saksalair'i"- rrur,.u.,
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vaikkakin sen divisioonan runko olikin koottu
Peräpohjolan sotilasläänista. Kunniantunio joutui
l::lifr"ll:,, kun, ajatteti, 

.että. 
v.astapääta äii ,u-o;u

mlenra, ,olden kanssa oli yhdessä koettu vaikear
taistelut Sallassa.

Varsinkin meidän nuorempien upseerien, joissaoli eonestäänkin hieman,,riaskistiita hätorta,,"
oli.. vaikeata. sopeutua tilanteeseen r..rt irr-t uoot r;"että saksalaiset, asenteemme tuntien, vahvistivat
sitä voimakk aalla ja tehokkaalla radiop.otugundal_
Iaan. Åsenteeseemme vaikutti myös aikaiåmpi ase_

leljeys ja. 
-silloinen sekava tilanne t oto-^rrju..rrrr..

runtur srltä, että meille irtonaisille poikamiehille
dhkä t<iytyy parempi t aytto m"""rå't"iä''i"ål
messa. 'l'ällaista ajatuskantaa tukivat,o myös vahvis-taqiattomat kenttähuhu_t_ aselepoehtoje'n sisällyk- .
sestji upseerien suhteen. Kun ratiaisun' teko-oti=..vai-
keata, niin kysyimme rehellisesti .r.r.rro*tsiiuorrn_
milte.
' Eräs vanha kokenut pataljoonankomentaja, joka
muutamaa päivää myöhemmin traagillisissa olosuh_
terssa l<aatui, antoi meille tehokkaÅ ohjeen. Käski
mennä komentotoimiston vääpeli., puheille ju pyy_

YAtilArtElt MUtsTor{ KUilill0lTTAI'ilNEN
Itsenäisyys-
päivönä

6. t2. 57

HAVIN. ho uto kynttilö-u utu uiTHAUTA LyHTy,,, po lovor_
mo., erikoissuoius torpeeton. Ostomollo HAVIN ,;ifnUU-
LYHDYN" tuet somoilo INVALIIDISÄÄIöN toimtntoo.



tää nähtäyäksi sotilaspassin. Siitä käski lukea valan-
kaavan ja, jos t:imä lukeminen ei anna ohjetta, niin
enempää hän ei kykene auttamaan.

Tei-mme työtä käskettyä ja luimme sotilasvalan
ehkä tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin ja huo-
masimme, että elämämme on sidottu maallemme
sen kaikissa vaiheissa. Ratkaisumme oli valmis, eikä

taistelu saksalaisia vastaan tämän jälkeen aiheutta-
nut mitään ongelmia.

Eteneminen jatkui. Pudasiärvellä oli jostakin
syystä kaadettu kauniin kuianteen muodostaneet
lehtikuuset, mutta talot olivat vielä polttamatta.
Tästä pohjoiseen alkoi tuho. Sillat lensivät tai-
vaalle, 

-tienpengerrykset suopaikoilla räjäytettiin,
puhelinpylvåistä tehtiin polttopuita, talot savusi-

vat ilmaan, miinoituksia alkoi esiintyä.
Saavuin Ranualle etsimään rykmentin esikun-

nalle sopivaa majoituspaikkaa, joista ei .tässä au-

tiossa kylässä ollut puutetta. Rykmenttimme oli

marssilla maantieilä, ja sen perässä eversti H:n ryk-
mentti. Molemmat melko tiheänä muodostelmana.

Rovaniemen suunnalta alkoi kuulua lentokoneen
aantd:, joka kumeana kaikuna heijastui ympäröivästä
vaaramaisemasta. Kohta ilmestyikin näkyviin kuusi

Stuka-syöksypommittajaa. Ehkä samojen, miesten

ohjaamina,'j-otka tukivat elokuussa 1941 hyökkäys-
tämme Nurmitunturilla. Muistin elävästi, miten
nämä koneet silloin ulvovin moottorein, laskuteli'
neet eteen työnnettyinä kuin saaliiseen syöksyvällä

kotkalla, ryöpsähtivät etulinjamme yli kohti.vihol-
lismaaleja,' joista kohta nousi valtavia multapat-

saita kohti taivasta. Myöhemmin vallattuamme

tämän maaston saatoimme todeta Stukien mainion

osumistarkkuuden ia pommien tehon.

Nyt näiiä samoia sätakoneita oli tulossa meidän
päämme tuhoksi. Koneet ylittivät kylän ja seura-

iessarri niiden lentoa näin niideo kääntyvän syök-

syyn rykmenttien marssitien suunnassa'

LAATUTUOTTEEN TUNNUS

KLI NG EN DAH LI N LAATULUOKAN

- iuhloPukukonkoqi

- kuosikonkqot

- diogonoolit

- tuotteito, joiden tunnukseno

on tokuumerkki
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.5y.yli" myöhemmin miehiltämme, ertä koneet
o11 nafty, mutta jonkinlaisen muistivirheen vuoksiorr todettu ne vain 

.Stukiksi eikä oltu älytty pelätä
ennenkuin oli myöhäistä. r

,. Tappiomme oiivat onneksi vähäiset siitäkin huo-rrmatta, että marssilla oli kaksi rykmentiiä.
Ranuan ..pohjoispuolella odoitelin yksinäisessa

metsanvartr;antalossa kuljetusta päästäkseni toisten
mukaan. Ikkunasta katseliessani iif,rrnrrff. huoma-sin metsänreunasta saapuvan t uirl tavr;rrä aseissa
olevaa saksalaista sotiåsta. Oti; yk;i;';lossa 

.iakun en oie niitä kaikkein purf,uiii.-'rotiiaaltisilla
ominaisuuksilla varustettula,'niin sro.iUr^ titu.rte"narvioinnin, siliä enhän riennyt, pal.ioJo-näiden ta_kana metsässä oli. Saattoihån tt;!";;ä åir^ ;otintuhoamispartio.

Ryhdistäydyin, otin konepistoolin kainalooni ja
menin portail_le komentaen seis ja kädet ylös. Lau_piaasti nämä soturit. I;äsJ.yäni ro"r"trl-_iålihyväk-
seni tottelivatkin ja laskivät aseensa _urfrun ilmoit-
taen eksyneensä kaksi päivää sitten ylisil<öistään je
tahtovansa antautua, kåska metsään 't"ollriru, f.ri_tenkrn ,a mahdollisesti yksikköönsä osuessaan hei_dät karkulaisina telotettäisiin.

Selitin miehille eli poikasille, sillä he olivar 18-ikäisiä rtavaltalajsja, eita he jouturzt 
-t.[i;"^_.

soprmusten mukaan sotavankeuteen Venäjälle.Edelläviitattuihin syihin nojautuen 
- 
he kuitenkin

laskrvat selviävänsä nuorina terveinä miehinä sota-
va.nkeudesta helpommin kuin vihamiefir"rla r"ornr_
talsesta metsästä. Luovuttivat aseensa, ja seuraavassa
huoltoautossa alkoi heidän rno,t unru't o-nli tunte-
matonta kohtaloa.

Ylämaan tienhaara osoitti, että saksalaiset olivatottaneet varteen sen opetuksen, mitä suomalaisetheille olivat metsätaistälun tiimoilta riiu,r.",.
Moottoroidut saksaiaiset osastot irroiitautuirrat

::1,ff,i ja 
,siirtyivät kuaoossa olevia teitä pitkinuuslUe puolustuslinjoille, kun taasen meikåiaiset

sarvat marssia tuhoftua maisemaa pitkin.
-- fiun alkoi näkyä Rovaniemen'suo.rnalta ruroa.
Ä.okemuksen perusteella saattoi odottaa, mitä sielläolr tapahtumassa. Kun viimein saavuimme kauppa-

111. 
t1;qeitte, 

.ni.in .tuhon täydeltisyys r,aåäartyt,i
kurtenkin meidänkin jos mihin totiunutta silmää.

Majoituimme säilyneeseen pöykkölän pääraken_
nuKsee,n, ;onka pirtin seinällä riippui Märskimme
muorokuva 

-konepistoolisuihkun lär,istämänä. Tu-tustumlnen kauppalaan alkoi. Kiintopisteiden mu-
t<aan prtr laskea, missä mikin talo oli sijainnut. Sil-lankorvaan syöriksi jätetty veturipari 

-äti 
uteliai_qen unrlt.

Huolto oli Rovaniemelle saapuessamme pahasti
myöhässä, joten 

. 
täytyi ryhtyä p"lt ullishunlii.,turn

nussa purtteissa kuin se oli mafidolista. Saksalais-ten poltettu muonavarasto rajavartioston kasarmin

I:.rl1l3- ::.dos tui täydennysp,ikuksi. i;.iia' r,iyty;
pullrsrunutta_Ja puoliksi palanutta purkkitavaraa
melkorsestr.. Purkkijuustokin oli muuttunut väril-
:1u1, 

.u:I:uksr ,1a purukumimaisen sitkeäksi, mutta
maku olr hyvä.

Pöykkölä jäi ja siircyimme telttamajoitukseen
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Kahavetolaisen eli Rinteen mäen päälle. Syysiltana
kaisellessa kohti kauppalaa sai sen vaikutelman
kuin se olisi entisellään. Tulet tuikkivat kuin en-
nenkin. Tällä kertaa tosin kytevistä raunionjätteistä
eikä ikkunoista kuin ennen.

Myöhemmin kotiuttamisen jälkeen satuin kuun-
telemaan saksalaista Norjassa toimivaa sotilasradio-
asemaa, joka lähetti reportaashia Rovaniemen eva-
kuoinnista ja tuhosta lentokoneesta nähtynä. Olisi
nyt mielenkiintoista saada kuulla sama uudelleen I

Saksalaiset sotilasradiot toimivat Rovaniemellä-
kin aivan viime tinkaan saakka. Muistan Ranuan
liepeillä kuunnelleemme sen kautta aselepoehtom-
me. Sujuvasti suomeksi luebtiin pykälä pykälältä eh-
dot ja vähemmän sujuvalla suomella selostettiin
kuin katkismuksessa: "Mitä tämä merkitsee." Vä-
lissä soitettiin "Finlandiaa" ja toistettiin "Finis
Finlandiae", Suomen ioppu!

Marssi jatkui kohti pohioista. Olin tätä samaa

tietä kulkenut rauhan vuosina satoja kertoja mo-
nilla eri kulkuneuvoilla )a nyt matkasin sitä sota-

koneiston mukana. Muistuivat mieleen sodanaikai-
set lomamatkat saksalaisissa huoltoautoissa, ruotsa-
laisissa ni.kkelimalmia ajavissa suurissa kuorma-
autoissa ja joskus suomalaisessakin sattumankyy-
dissä.

Muistuivat mieleen pitkät vankikolonnat mars-
silla kohti pohjoista. Venäläisiä vankeja säästettiin,
mutta omia saksalaisia sotilasrikkomuksista tuomit-
tuja kohdeltiin sääliitä. Kuka ei jaksanut marssia

Miehet
kertovot

Jos me ostoisimme soippuon, volitsisimme oino uuden,

viehöttövcin ORVOnI Se on miestenkin mokuun - ei

liikoo porfymoitu, voon miellyttövön roikos - ei liion

kovo eikö liion pehmeä, voon siitö irlooo voohto

juuri sopivosti' Vörin pitöisi viehöttöö noisiokin -
se on suloisen vooleon punertovo. ORVOn vitomiini
pehmentöö ,io porontoo ihoo. Mitä muuio voikoon

toivoo! ORVO on Iisöksi suomoloisen tehtoon vol-

misiomo.

Hyvöt noiset! - Meidön Perheeseemme töstä

olkaen vitomin ORVO.

Volitkoo sooppoonne
mooston fo kelin mukoon

Voli't koo ne Nokion monipuolisesio
k u m isoo p osvo I i ko i m osto'

&or*-9***;b#r A"/"/b

N@KaA I

TAMPEREEN SAIPPUA - ULKOLAISISTA
KONSERNEISTA RIIPPUMATON TEHDAS

3t



t§sr52
OULU

JALAN DERCO
Suomen lclvcnselvittöjä-
io lo.ivo-

Antrosiittio - koksio - kivihiiltö

friii"'' 4.
Suomen hiihkouppiolt-
ten yhdistyksen iösan

HTAUSLII

TAMPERE Puh.50070

LAI KE

joukon mukana löysi hautansa ojanpenkasta. Sääliä
ei tunnettu.

Nyt yritimme me ma{ssiva jalkaväki saavuttaa
autoilla liikkuvan vihollisen. Marssimme pysähtyi
Åskan kylään, sillä panssaridivisioona oli iif,aoi"_
kin huomattu tehokkaammaksi takaa-ajajaksi kuin
meidät. Yhteys katkesi, ties koska uudelleen sol-
miutuakseen.

Viimeinen näkymä saksalaisista oli Fieseler
Storch tiedustelukone eli "Loitosiipi,,, joka nyt
kaahotteli marssivan rivistömme yHpuolella kuin
hyvästiä jättämässä.

Suomalainen sotilas oli näyttänyt suuruutensa
voittam.alla itsensä ja uhraamalla aseveljeytensä.
Suomella ei ollut tässä tilanteessa valinnan varaa,
ellei se tahtonut toisen etujen hyväksi tehdä kan-
sallista itsemurhaa.

Tämä tunnustetaan jo saksalaisellakin taholla.
Päämajassamme yhdysupseerina toiminut hienostu-
nut tiedemiestyyppi, kenraali Erfurth, joka tunsi
tarkoin suomalaisen kansanluonteen,'mainitsee
teoksessaan "Suomi sodan myrskyssä" sivulla 293:
"Onkohan milloinkaan mikään pieni kansa ollut
yhtä vaikean tilanteen edessä kuin Suomen kansa
yu.glna l)44, jolloin itsesäilytysvaisto vaati räy_
dellistä poliittista irroittautumista siihenastisesia
aseveljeydestä, jolla maan pohjoisosassa, Suomen
alueella, oli huomattavan -suuria 

sotajoukkoja?,,
Jatkaen: "Molemmat tähänastiset aseveljet lahfivat
kulkemaan omaa tietään synkkää tulevaisuutta koh-
den. Mutta niiden saksalaisten sotilaiden sydämissä,
jotka olivat oppineet tuntemaan )a rakastamaan
Sy9m9a, kytee edelleen toivo, että Suomi ja Saksa
vielä kerran löytäisivät toisensa voidakseen vanhan
ystävyyden pohjalla yhteisesti rauhan töissä kantaa
kortensa uuden Euroopan hyväksi." Tähän toivo-
mukseen yhtynee suurin osa vanhoista Sallan ai-
kojen taistelijoista.

. ..Muistelukseni ovat paisuneet kovin laajaksi. Kun
käyreftävänäni ei ole ollut mitään kirjaliisia muis-
tiinpanoja, vaan kertomus on rakentunut muistin
"sirujen" varaao, niin mahdollisesti virheitä etsivä
lukija. niitä.Iöytää ehkä aikamäärien ja ehkä paik-
kojenkin suhteen, mutta nehän eivät oie ratkaislevia,
vaan itse tapahtuma on asian ydin.
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Volmistomme
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Keskipckois-, kokilli- ja
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Nyt tarvitaan VOl MAKASTA
vilusturnis- ja
i nfl uenssa I ää kettä

fililK§lt {Å2
Vilustumisen sottuesso on
tärkein[ä ottoo heti riitto-
vön tehokosto Iäökettö.
Nyt on opteekeisso uutto,
voimokosto vilustumis-
I öäkettö, MAKSIMALIA, io-
l<o sisältöö mm. qmerik-
koloisto ontihistomiini-
oi netto,

Osto koo Moksimol-rosio kotiin jo tänciönl

Apteekeisto il mon reseptio
25 toblettio. 200:-

TERÄS- JA PUUKEHÄtStÄ

NIA- AUTON K0REf A

KAUPUN KI- MAASEUTU-

JA

MAT K A I LU I i I K E N T E E S E E N

SEKÄ

TAVA RAN K U LJ ETU SAUTCJ E I\I

KOREJA

LI

Y
7 60

KKIO
E R E, P U H.27

A'
TAM

Silnrienne vaflo on korvaamaton

Oletteko milloin koon ontoneet torkos'

too nökciönne I Mielestänne nöette moi-

niosti, mutto onko se oivon vormoo?

Antokoo optikkojemme torkostoq nö-

könne - ehkö silmälosit lisäisivöt Tei-

dAn työtehoonne, työn iloo jo viehcitys-

voi moon ne.

Jos Teillci io on silmälosit, niin ettehdn

käytö somoio linsseiö liion kouon - ne

ovot kenties io liion heikot. Honkkikoo

meiltä uudet, se Yormosti konnottoo.

fn=
Eulm
äturnE
llJEm=m
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Pääliike Aleksqnterinkotu l5 puhelin l50ll

Kdivotolo Koivok. l0 Monnerheimintie 53

Hömeentie 23 Hömeenlinno iyvöskylä
Kuopio Lohti Loppeenronto Oulu Pori

TqmPcre Tu rl<u
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J. RAUTr o

Äs sÄ-nyKMEr{TrN
SOTAA SAMMAKKO-
PERSpEKTrrvrsrÄ

I.

' 
lf.SÄ" -- JR 26 -. oli jatkosodan aikana tunoertu

yksikkö. Siitä puhuttiin paljoa, seka asialista etta
yllammuttux. Asiall.isesti ottaen ehkä enemmänjuuri viimemainittua. Komentajana oli tunnettu
eversti Eero Laaksonen, sittemmin Mannerheimin-
ristin.ritari ja .nyt jo eläkkeeiie siiriynyt, ja ryk_
n.rentti oli kaikkien helsinkiläisten ikiomä nm;tlo_
yksikkö, jonka vaiheita seurattiin pääkaupungissa
kiinteämmin kuin monien muiden ien rin'nallä tai
muualla taistelleiden joukkojen toimintaa. Se oli
iskujoukko .ia sankarien l,\silkö, johon kuului pal-
i"llii nimikuutuja helsinkiläisiä, taiteitijoita, kir-jailijoita ja käyrännön miehiä.

Vanhan, Talvisodassa taistelleen,,Ässän,,
JR 11 -- kanssa sillä ei oikeastaan ollut iuuri muu-
ta yhteistä kuin runkohenkilöstö. Tasapuolisesti ar_
vioiden lienee rykmentti ollut jotensakin samanlai-
nen kuin kaikki muutkin. Erona oli ehkä vain se,
että sen kokoonpano ja miehistöaines oli kirjavam-
paa kuin monissa muissa paikkakunnittain kokoon_
pannuissa yksiköissä. Rinia rinnan ja kylki kyljessä
taistelivat siinä tuomarit, ylioppilaat, ianomälehti_
rniehet ja muut älymystöön kuuluvat teollisuustvö_
Iäisten, satamamiesten, yömajanasukkien ;a p,lU-
ukko.ien kanssa. Oikeastaan rykmentin he[infiläi-
syyskin oli kyseenalainen. Maakunnittain edusti sen
n"ronenkirjava miehistö lähes kaikkia maakuntiam-
me ja kansanheimojämme. Helsinkiin muuttaneet
karjalaiset evakot muodostivat huomattavan osan
miehjstöstä, johon muuten kuului pohjalaisia, hä-
mäläisiä. Helsingin ympäristön r,rätsinkielisiä 1ujoitakin venäläissyntyisiäkin. Kerrottiinpr er.iän
venäläisen ruhtinassuvun viimeisen uesaäkin k.r.r-
luneen rykmentin rulliin tavallisena sotamiehenä,
Poliittisesti oli joukko yhtä kirjavaa. Åsteikko ulot-
tui entisistä Åjan Suunnan toimittajista ja IKL:r.r
kannattajista kommunisteihin saakka. Eikä voi sa,
noa, että r,iimemainitut olisivat olleet sotilaina huo-
nompia kuin muutkaao. Kaikessa kirjavuudessaan
se oli ehkä tyypillisin Suomen armeijan yksikkö, jossa
kaikki luokat ja yhteiskuntakerrokset olivat edustettui-
na. Ei puuttunut purnaajia eikä pinnareitakaan, vaik-
ka heistä tietystikään ei siinä vaiheessa paljon puhuttu.
Ja huonoin sotilasaines seuloituikin itiestään- pois jo
Kuurmanpohiun 

- Suokumaan väkivaltaistän tie-
dustelujen aikana.

(Jatkuu seuraavassa numerossa)

AJANKOHTATNEN KTRJA!

EERO KUUSSAARI

on mielenkiintoisellc

tciön tun neiul lo osionym mdrioi-n;i <sei io

kirjoittonui teoksen

YAPAUSTofSTELUJEN
rEILLÄ

Teos on sotohistorioilinen kqtsous Suo-

men rojoniokcrisil lo hei mooluei I lo .1 
900-

luvun olkupuoliskollq köytyihin soto-

toimiin. Kirjosso on runsoosti volokuvio
jo selventcivici korltopiiroksia.

Kirjo ilmestyy

Loviison Uusi Kirlopoino Oy:n kustonto-
mono ennen 6. 12. 1957

SANOI

-- l'urtllir se vain juota\,a halakiaa. sano.i r.anha:eservi-
liiinen. krrn S_vvärillä ensi kerran sytjksyyeneen kiirärän
Dak1.

- - Kol.rta se näbrähän, kumnran suussa sokuri sula.i. -.a-
noi Lapuan mies, kun vastaiskuun lähti.

VESTO
----ryrVesiteknillinen lnsinööritoimisto Oy vesto

HIILSINKI, Ratakatu 9, puh. 1i ii6
LAPUA, Osuuskassan talo, puh. l1 liO
OULU, Hallituskatu 9 A, puh. : -lO

Ympäri maan työskenteler.ä n-rea-. r-esi- ja
pohjarakennusalan erikoisliike.



I vARMA 
I

| .yöntöö polo-, metsöpolo-, I

I topoturmo-, vostuu-, murto-, losi- jo 
I

I vesiiohto vohinkovokuutuksiq. I

tt
I nuttila 0y Rakennusliike i

I ,onnr,*r.,,n.,rru,r",or* 
I

I J. N. Solminen Oy 
I

I romp.." 
I

I Miesten KAY-YLI I

I Noisten rrrre 0y K A L E YA 
I

I kenklävolmistqo , ^ , , = * = I

närLrJ §å. if 4r_utHH..*"7

KA,NSA TAISTELI - miehet kertovat ilmes-
ryy v. r9:g kerran kuukaudessa, kuitenkin
niin, että kesä-heinäku,un ja maras-joulukuun
nume(ot julkaistaan kaksoisnumeroina- Koko-
vuosikeran tilaushinta on 600 mk, puolivuo-
sikerran 350 mk.
Tilatkaa lehtemrne asiamiehiltämme tai käyt-
täen tämän lehden mukana olevaa tilaus-
korttia.

,

I Tompere - Putr. z7s2o sorio 
I

Tampereen

Kenkäteollisuus 0y

MIKKELISSÄ TOIMIVAT

PE LLE RVO LAISET OSU US KU N NAT

TARJOAVAT PA LVE LU KS IAAN

Keskusosuusliike Honkkijo o Mikkelin Osuusmeiieri

Mikkelin Seudun Osuuskosso . OsuuskouPPo Suur'Sovo

Osuusteurostomo Korjoportti o SOK:n Mikkelin konttori
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Mikkelin Säöstöponkki

M IK K E LI

Sivukonttorit: Houkivuori o Otovo

RAKENNUSLIIKE
O. J. Korhonen

Mikkeli, Ahonk. l4
Puh. konttori 3167 o työmoot 3166, 3162, 3158

KELLOLIIKE

-oPrrKKO
Mikkeli

Mooherronkotu 22

MIKKELIN
NAHKA JA KUMIMYYNTI

Hqllituskotu 7 o Puh. 1626

Kelloliike V. Sojosolo
Mikkeli, Mooherronkotu 20 o Puh. 2678

MONTONEN Oy
MIKKELI

Porrossolmenkotu 29 jo 3l o Nuilomiestenkotu 20

KERROSLÄUpö oY
MIKKELI, MikonkotuB

MIKKELIN RADIO
MIKKELI

Porrossolmenkotu l9 o Hollituskotu 2

Mikkelin Puutovoroliike
M tK K E Ll. PITKÄ1ÄnVr

HOTELLT NUtJAMtES
MIKKELI

Puh. sorjo 2061

K. nÄluÄn KTRJAKAU PPA

UHTUAN STILINNÅT,TÅ

Pojat anipuivat teeriä, joita oli runsaasti tukikohtien
1äheisyydessä. Kun saksalaiset oiivat huonoja netsissä-
liikkujia, ostivat he pojilta näitä mielellään, mutta kon-
jakki, jota he useinkin maksuksi saivat, oli joskus teellä
sekoitettua, joskus pelkkää teetäkin- Niinpä tällaiset kau-
pat kostettiin ampumalla teerien asemasta korppe.ja,
jo&a kynittiin ja paistettiin. Sattuipa erääo metsästäiän
tielle villikissakin, joka tuli ammutuksi ja sittemmin pais-
tetuksi. Kun tätä kaupattiin saksalaisille jäniksestä, olivat
nämä jo vahingosta scn vcrran viisastuneet, että s.lno;vlt
poiille: "Nein. nein, miau, miau!"

SAVON SILMÄLASI
Mikkeli Osuuskqssqn liiketolo

Puh.2785

S I LMÄIAS I E N E R I KOI S LI I K E

ELOKUVATEATTERIT
KtNO-AULA- NU|JAMTES

Lop peen ro nto

Suositelloon

KELLOLIIKE
V. PYLVÄNÄIruEN

Pvh. 1672

OY LÄNSI.SAVO
Mikkeli

KIRJAPATNO - KTRJANSTTOMO

MIKKELIN H UOPATEHDAS OY
MIKKELI, Porrossolmenkqtu 36

Puh.1094

Hortosen Kolonpyydysliike
MIKKELI

A. TOIVAKKA OY
MIKKELI

E. LUOSTARI NEN
Ruoko- io Sekotovorokouppo

MIKKELI, Sqvilqhdenkotu S.Puhelin N:o Il62
Sivuliike Porrqstqlo . Puh. 3239

HEINO OY
M I KKE Ll Hollituskotu 3 o Puh. 3023

Esivallan käsky. 
- 

Eräiden 'I'aipaleen taistelijoitten
muistojuhlaan 11.3. 1951 s;apunei.lcn pahortcllessa r.nat.
kavaikeuksia pääkaupunkiin, kaukaa sisämaasta saapri
nut selitti toisille:

" . . . ei minunkaan oes tuliu lähettyä. n.tutt.l eukko
sanoi, että se on lähettävä miesten joukkoon."
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Kymin Osokeyhtiö

KO RVAAMATO N t-ÄÄ« EAt N E

E LÄVÄ VE RI

Huolehdi Sinökin siitö,

ettei se lopu kesken

soirooloistom me!

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPAI.VELU
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OMAT TEHTAAT TUOTTAVAT

OMAT KAU PAT MARKKI N O IVAT

ril0lAlll$u
Tuotontoloitoksemme eri puolillo SuoÅreo volmistovor loodultoon
korkeotosoisia sekä hiniroltoon kilpoilukykyisiö tuotteito, jotko
ovot soovuttonee loojon jäsen, jo osiokoskunnon täyden luotto-
muksen.

SOK:n myynti v. 1956 50:336'milj. mk
SOK-osuuskouppojen myynti 94.567 milj. mk

HELSINGIN T,EHTAAT
Kohvipoohtimo .

Trikpo- jo vootetuslehtoot
Teknokemicllinen tehdos
Pokkcomo , ,

Po I k upyö rö pojo

VAA'AKOSKEN TEHTAAT
Mo kei sl ehdos
Kol ustoteh dos

Nou I otehdos
Po pe ril uo lete h d.os

Voimoloitos
Mo rgoriin ite hdos
Horjotehdos
Ro k. p u r:sepö nieh dos
Tulitikkutehdos
Morjolo
Sohot
Lostulevytehdos (rokentei I lo)

NOKIAN TEHTAAT
S u u rmylly
Le i pöte hd os

Mq koron ite h dos

MYLLYT TOPPILASSA JA MIKKELISSÄ
Tyiöryhliöt YHTYN E ET PU K UTE HTAAT Oy Tompereello
Huonekolulehdos VAKI OPU U OY Lohdesso
Muovitehdos Roumollo
Työvootetehdos Kok kolosso

lrtonumero 70 mk Sanoma Oy. Helsinki 1957


