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Eräässä joukkoosas-
tossa oli 1920-Iuvulla
koulutustarkastus, jos-
sa suullisen kuulustelun
vaiheessa sotamiehiltä
tiukattiin suoranaisten
esimiesten nimiä. Asian
teki vaikeaksi se, etGi
eräs kyseisistä esimie-
histä oli 3.Divisioonan
komentaia, Venäjällä
palvellut kenraali, ion-
ka nimi oli von Tunzel-
mann und Adlerflug.

Vuorossa oleva sota-
mies osasi asiansa ja
luetteli sujuvasti nimet
ryhmänjohtajasta ryk-
mentin komentajaan -mutta sitten tuli hiljai-
suus!

Huomattavan mietti-
misen jäIkeen jatkui
luettelo:

- 
ja divisioonan ko-

mentaja kenraali von
Tunzelman...

Edellistä pidempi hil-
jaisuus. Kuulustelija
yrittää auttaa ja kehot-
taaz

- Miettikääpä nyt,
kyllä se loppukin sieltä
tulee!

Poika keskittyy. Nis-
ka punoittaa, kun hän
Iopulta julistaa:

unt Högfors
Bruk!!

Koulutustarkastus Pans-
sariprikaatissa, paikalla
mm. prikaatin komentaja
kenraalimajuri Arvi Ak-
seli Kurenmaa. Eräs
kuulusteltava, jolta tiu-
kataan suoranaisten esi-
miesten nimiä, ei millään
tahdo muistaa prikaatin
komentajaa. Kuulustelija
yrinää auttaa ja kehottaa
poikaa vilkaisemaan ym-
pärilleen, jos se auttaisi
aivotyötä.

Poika vilkaisee ken-
raaliin, jonka muutoinkin
tuima ilme on tällä kertaa
erityisen tyytymätön, ja
pamauttaa:

- 
ja prikaatin komen-

taja kenraali Kurenaa-
ma!

o
Pioneerirykmentin
komentaja eversti
Eino Pyyry filoso-
foi:

- Kyllä se maail-
ma voi perusteelli-
sesti muuttua vain
kymmenen metrin
matkalla upseeri-
kerholta kotiin
siellä kerholla olin
sentään herra ja hi-
dalgo...
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Papereita, puheita, pommeia ia
panssanuaunuF
PARIISIN rauhasta on
kulunut miespolven ikä,
30 vuotta.

Sotia on tänäkin aika-
na maailmassa riinänyt
eivätkä ne näytä olevan
ainakaan vähenemään
päin pikemminkin
päinvastoin. Suomi on
kuitenkin hoitanut asian-
sa ainakin tyydyttävästi
ja on voinut kehittyä suh-
teellisen rauhassa - si-
käli kun on poliittiselta
kiistelyltään ehtinyt.

Sopimukset tai juhla-
puheet eivät ole yksin
rauhaamme turvanneet.
Niiden merkitys kansain-
välisessä politiikassa on
jatkuvasti osoittautunut
suhteellisen vähäiseksi

- laki ja oikeus loppu-
vat yleensä valtakunnan
rajalle. Jo Paasikivi tote-
si, että valtioiden välisis-
sä suhteissa vallitsee ai-
noana lakina tarkoituk-
senmukaisuus ja vah-
vemman oikeus. Näissä

merkeissä solmitaan tie-
tenkin myös juhlallisia
sopimuksia, joilla kui-
tenkin on merkitystä vain
täsmälleen niin kauan
kuin niistä on asianomai-
sille hyötyä. Rauhan tur-
vaavia ja väkivallan kiel-
täviä sopimuksia on sol-
mittu edellisenkin suku-
polven aikana - 

ja niitä
on noudatettu juuri niin
kauan kuin hyökkäys on
näyttänyt sopimusta
edullisemmalta ratkaisul-
ta. Myöskin humanitääri-
siä, sodan raakuutta ja
julmuutta lieventäviä so-
pimuksia syntyy - ol-
lakseen voimassa niin
kauan kuin ne eivät estä
muutoin tarkoituksenmu-
kaista aseiden ja taistelu-
välineiden käyttöä.

Eikö rauhaan sitten
kannata pyrkiäkään sopi-
musten ja neuvottelujen
tietä?

Totta kai! Rauha on
kuin lohikala, jota kan-

nattaa pyytäd, vaikka ei
saisikaan - ehkäpä jos-
kus keksitään keinot ja
menettelytavat, joilla so-
pimukset voidaan pitää
voimassa. Joka tapauk-
sessa ihmiskontaktit eri-
tyisesti korkeimmalla ta-
solla ovat arvokkaita -ainakin tällöin voidaan
nähdä, ettei suurvaltapo-
liittinen vastustajakaan
ole ilmestyskirjan peto
vaan tavallinen vajavai-
nen ihminen.

Itsenäisyys ja siihen
liittyvä vapaus kuuluu
kuitenkin vain niille, jot-
ka ovat valmiit sen puo-
lesta tekbihin eikä vain
puheisiin. Myös maan-
puolustuksen on turvalli-
suuspolitiikkamme toise-
na peruspilarina oltava
yhteinen tekijä kaikille
niille Suomen kansalai-
sille, jotka edelleenkin
aikovat vapaata Isänmaa-
ta rakentaa. Muuta kei-
noa ei ole.
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MARKKU PALOKANGAS

Revolveri kuului aikoinaan Villin Lännen
miehen lonkalle aivan kuten puukko suo-

Pistoolien alkuaikoina tulinopeutta pyrittiin lisäämään piippujen lukumäiirällä;
oikeanpuoleisessa aseessa on puolestaan seitsemän rullaa eli yhteensä
42 patruunaa!
Kuva: Sotilasaikakauslehti

0H

Kuva l: Vapaussodan legendaarinen Ukko.Mauser. Yhdeksikkö kahvalevyssä
ilmaisee aseen kaliiperiksi 9 mm.

Sotamuseon
Palokangas on

AUTOMAATTIASEIDEN
aikakaudella pistooli on
tavanomaisessa sodankäyn-
nissä heikko ja toisarvoinen it-
sepuolustusase, johon turvau-
tumista edellyttävään tilantee-
seen sen kantaja ei yleensä
soisi joutuvansa. Pistoolia
kantavalle sotilashenkilölle on
ominaista, että hän joukkonsa
johtajana, ajoneuvon, lento-
koneen tai raskaan jalkaväen-
aseen miehistöön kuuluvana
osallistuu taistelutoimintaan
tulivoimaltaan suuremman
kokonaisuuden osana ja tur-
vautuu lyhyeen käsiaseeseen-
sa vasta joutuessaan erilleen
tavanomaisesta tehtävästään.
Tarpeellisuutensa pistooli on
kuitenkin osoittanut ne lukui-
sat kerrat, jolloin vaikeasti
korvattava johtaja on sen
avulla selviytynyt iikkitilan-
teesta tai esimerkiksi viholli-
sen puolella alas ammuttu len-
täjä murtautunut linjojen läpi
takaisin omiensa luo.

TEKNIIKKAA
PISTOOLI on aina liihitaiste-
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virkailiia maisteri Markku
tutkinut asiat selviksi.

luase jonka sotilaskäyttöön
suunniteltujen tavallista voi-
makkaampienkin versioiden
tuhovaikutus viholliseen las-
kee jyrkästi ampumaetäisyy-
den kasvaessa yli 50 metrin.
Heikkoa tehoa ja huonoa osu-
matarkkuutta on jo vuosisadan
alusta lähtien pyritty korvaa-
maan suuremmalla tulinopeu-
della. Siksi pistoolit on miltei
poikkeuksetta tehty rekyylin
voimalla itselataaviksi ja re-
volverir kaksitoimisiksi yhden
käden aseiksi. Eri konstruk-
tioiden keskinäinen parem-
muus on jäänyt siten sotilas-
käytössä riippumaan lähinnä
siitä, miten immuuni aseen
mekaniikka on kenttäolosuh-
teiden häiriötekijöille. Suo-
men oloissa on erityisesti jää-
tymisherkkyys koettu auto-
maattiaseen kenttiikelpoisuu-
den eräiiksi peruskriteeriksi.

Vapaussodassa pistooli-
aseisfuksen käyttö oli tapahtu-
mien luonteen vuoksi nåikyvää
mutta merkitykseltään enem-
män moraalia kuin taistelute-
hoa kohottavaa. Syynä tähän

Kuva 2: Keisarillisen Tulan asetehtaan vuonna l9l7 valmistama venäläinen
Nagant-revolveri
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oli käytettyjen asemallien ja
ennen kaikkea ampumatarvi-
kelajien äärimmäinen kirja-
vuus. Jo vuosia kestänyt val-
mistautuminen voimainkoi-
tokseen oli johtanut lähes kai-
kenlaisten saatavilla olevien
käsiaseiden hankintaan, vaik-
ka patruunoiddn tai varaosien
saannista ei tosi paikan tullen
ollut usein tietoakaan. Aseel-
listen yhteenottojen puhjettua
tammikuussa l9l8 jäi suuri
osa pistooleista vaille sotilaal-
lista merkitystä.

Valkoisen puolen vapaus-
sodassa käyttämien lyhyiden
aseiden hankinnan voidaan
katsoa alkaneen jo vuonna
1905, jolloin Voimaliiton toi-
mesta maahan salaa kuljetet-
tuihin suurehkoihin ase-eriin
sisältyi puolisentuhatta saksa-
laista "Mauser-karabiinipis-
toolia", parisataa englantilais-
valmisteista Webley-sotilasre-
volveria sekä lähes pariruhatta
sekalaista taskuasetta. Haaksi-
rikon kärsineen aselaivan ni-
men mukaan myös "Grafton-
revolveriksi " kutsuttu Webley
ei täällä erikoisen kaliiperinsa
(455 : 11,5 mm) sekä siitä
johtuvien patruunanhuoltovai-
keuksien vuoksi päässyt erot-
tautumaan edukseen monilu-
kuisiin taskuasemalleihin näh-
den, joista yleisimpinä lienee
syytä mainita belgialais- ja
amerikkalaisvalmisteiset hal-
vat revolverit. Näitä ulkomail-
la runsaasti tarjolla olleita tu-
sina-aseita kulki aktivistien
kautta sadoittain Suomeen ko-
ko l9lOJuvun ajan.

,,UKKO-MAUSER"
JA "NAGAANI"
JYKEVÄN kokonsa vuoksi
"Ukko-Mauseriksi" kutsuttu
sotilaspistooli ml96 (kuva l)
saavutti muihin malleihin ver-
rattuna todellisia ansioitaan
suure[rman suosion ja mai-
neen varsinkin suojeluskun-
nissa, jotka saivat näitä aseita
Pohjanmaalle satoja kappalei-
ta sotilasapuna Saksalta juuri
ennen venäläisten joukkojen
karkottamista sekä myöhem-
min kevättalvella 1918 varsi-
naisen kansalaissodan aikana.

Kuva 3: Espanjalaisvalmisteinen pistooli m/1919

Kuva 4: Parabellum-palveluspistooli m/ 1923

Mauser-pistoolin erikoisuute-
na oli liipasinkoneiston edessä
sijaitseva l0 patruunan pysty-
makasiini sekä tarvittaessa
aseen tukiksi kahvaan kiinni-
tettävä puukotelo, mistä johtui
nimitys "karabiinipistooli".
Rakenteeltaan monimutkai-
seen ja kömpelöön Ukkomau-
seriin kävivät tyypeiltään hy-
viksi todetut 7,63 mm:n tai 9
mm:n sotilaspatruunat.

Valkoisten laajoista ja kir-
javista hankinnoista poiketen
punaiset saivat aseensa pää-
asiassa venäläisiltä, joiden
palvelusrevolverina oli 7,62
mm:n Nagant ml95 (kuva 2).
Tämä alunperin Belgiasta Ve-
näjän asetuotantoon omaksut-
tu revolverimalli oli aikakau-
tensa todellinsn sefilaszss -karu ja yksinkertainen, mutta
luotettava ja varmatoiminen
vaikeissakin olosuhteissa.
Kun lyhyttä käsiasetta kanta-
vien osuus oli venäläisessä so-
tilasorganisaatiossa huomatta-
van suuri, valmistettiin Na-
gant-revolverista miehistöä
varten "idioottivarma" yksi-

toiminen malli, jonka iskuri
oli vedettävä vireeseen erik-
seen ennen jokaista laukausta,
kun taas päällystölle jaettuihin
kuului liipasimeen kaksitoimi-
sesti kytketty viritys- ja lau-
kaisumekanismi. Tehokasta
mutta erikoista Nagant-revol-
veripatruunaa ei koskaan alet-
tu valmistaa Suomessa eikä si-
tä myöskään länsimaista ollut
helposti saatavissa, mikä rul-
lan lataussysteemin hitauden
ohella pudotti myöhemmin tä-
män asemallin vakinaistumis-
kelpoisten joukosta. Käytössä
olleiden revolvereiden run-
saista määristä antaa kuitenkin
jonkinlaisen viitteen se, että
punakaartien ohjesäännön
mukaan kuului johtotehtävissä
toimiville aina ryhmätasosta
alkaen Nagant-revolveri.

Vapaussodan päätynyä ke-
rättiin armeijan asevarikoille
valkoisten oman materiaalin
lisäksi myös punaisilta vallat-
tu aseistus.

Määriltään merkittävät pis-
tooli- ja revolverimallit koos-
tuivat pääasiassa edellä luetel-

luista, joiden lisäksi on aiheel-
lista mainita kaksi tuolloin
vielä merkityksetöntä mutta
tulevaa kehitystä ennakoinutta
asetyyppiä: Parabellum- ja
Colt-sotilaspistoolit. Edellisiä
oli maahan tullut Saksasta
etenkin jääkärien mukana,
kun puolestaan Tsaarin halli-
tuksen Amerikasta hankkimat
järeät 11,25 mm:n Colt m/11-
pistoolit olivat venäläiseltä so-
taväeltä vallattuja.

ITSENÄISYYDEN
AJAN HANKINTOJA
MUOKATIAESSA Suomen
nuorta armeijaa rauhan ajan
kokoonpanoon muodostui
erääksi tärkeäksi kysymyk-
seksi suuntaviivojen luominen
aseistuksen yhdenmukaista-
miselle ja edelleen kehittämi-
selle. Kivääriaseistuksen koh-
dallahan ei vaihtoehtoja käy-
tännössä ollut, koska valtaosa
materiaalista oli venäläistä,
kun taas pistoolien tyyppikir-
javuus oli valtava eivätkä lä-
hinnä kyseeseen tulevien mal-
lien kappalemäärät vastanneet
alkuunkaan kokonaistarvetta.
Tässä tilanteessa tehtiin ar-
meijan piirissä hyvin ymmär-
rettävä päätös hankkia ulko-
mailta 10.00O kpl huolto-omi-
naisuuksiltaan yhdenmukaisia
pistooleja sekä siirtää sekalai-
nen käsiaseistus pääasiassa
suojeluskuntajärjestön käyt-
töön.

Kun hankkeella oli kiire ja
siihen niukalti varoja, osui va-
linta tuolloin edullisesti tarjol-
la olleeseen 7,65 mm:n espan-
jalaiseen pistooliin, joita sit-
ten kesällä 1919 hankittiinkin
Ranskasta lähes koko suunni-
teltu määrä. Armeijan ensim-
mäiseksi palveluspistooliksi
näin nimetty m/19 (kuva 3)
täytti siten aseistuksessa val-
linneen aukon, mutta vain
määrällisesti. Heikkoa taskua-
seen patruunaa käyttävänä,
mutta silti raskastekoisuutensa
vuoksi kotelossa kannettavana
se oli ajanmukaisen sotilaspis-
toolin irvikuva. Kun aseet lä-
hes parissakymmenessä teh-
taassa valmistettuina saattoi-
vat erota toisistaan kiusallisen
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pienissä, mutta tärkeissä yksi-
tyiskohdissa, vesittyi huollon
yhdenmukaistamispyrkimys
jo alkuvaiheessa. Tästä huoli-
matta pistoolia m/19 käytet-
tiin laajasti aina jatkosodan
loppuun saakka - kriisiaikoi-
na kuitenkin enimmäkseen
kotirintaman valvontatehtä-
vissä.

Lyhyiden käsiaseiden tar-
peen kasvaessa jalkaväen ryh-
mäaseiden, moottoroinnin se-

kä erikoishenkilöstön lisään-
tymisen myötä katsottiin vält-
tämättömäksi hankkia m/19:n
rinnalle varsinaiseen rintama-
käynöön soveltuva tehok-
kaampi sotilaspistoolimalli.
Jääkäripäällystön myönteiset
kokemukset saksalaisesta Pa-
rabellum-pistoolista lienevät
johtaneet siihen, että vuonna
1923 tämä ase vahvistettiin
7, 65-sotilaskaliiperisena käyt-
töön armeijan virallisella ni-
mikkeellä ml23 (kuva4). Val-
tion suurempien sarjatilausten
ohella näitä pistooleja hankit-
tiin maahan myös vähittäin
suojeluskuntien ja ampumaur-
heilua harrastavien yksityis-
henkilöiden toimesta saksalai-
selta DWM (Deutsche Waf-
fen- und Munitionsfabriken)
-asetehtaalta aina 1930-luvun
lopulle asti.

PARABELLUM OLI
pÄrpvÄ ,tsB
KOLMITUUMAISEN vakio.
piipun lyhyydestä huolimatta
Parabellumilla yllettiin kent-
täoloissakin melko hyvään
osumatarkkuuteen, jonka var-
mentamiseksi jaettiin mootto-
roiduille ja eräille muille eri-
koisjoukoille aseen kahvaan
tarvittaessa kiinnitettävät pui-
set perälaudat. Saksalaismalli
set nahkakotelot valmistettiin
kotimaassa, ja aseiden huolto-
toimintaa helpotti Tikkakos-
ken tehtaan myöhemmin aloit-
tama vaihtopiippujen sarjaval-
mistus sekä alkuperäiselle
7,65:n että 1930-luvulla yleis-
tyneelle 9 mm:n pistoolinpat-
ruunalle. Aseen polvimaisen
lukkorakenteen hentoudesta
huolimatta voidaan Parabellu-
min korkean laatutason mer-

Kuva 5: Kotimaisen Lahti/35-pistoolin perusmalli

Kuva 6: Ruotsalainen Husqvarna m/19O7

kiksi katsoa se, että suuri osa
192O-luvulla hankituista pis-
tooleista on puolusrusvoimis-
sa kestänyt yli viidenkymme-
nen vuoden säiilimättömän
käytön aina näihin päiviin
saakka.

SUOMALAINEN
"LAHTI''
ERÄIDEN lahjakkaiden ase-
suunnittelijoiden työskentely
puolustushallinnossa teki
mahdolliseksi myös puhtaasti
suomalaisen sotilaspistoolin

kehittämisen 1920-luvun lo-
pulla. Useista prototyypeistä
onnistuneimmaksi katsotun
suunnitteli asekonstruktööri
Aimo Lahti jo vuonna 1929.
Kahta vuotta myöhemmin teh-
tiin 9 mm:n tai vaihtoehtoises-
ti 7 ,65 mm:n sotilaspatruunal-
le tarkoitetfuun malliin joita-
kin parannuksia, ja tuotanto
olisi voinut alkaa jo 1932, el-
lei pikakiväärien ja konepis-
toolien sarjavalmistus olisi sa-

manaikaisesti vienyt hankkee-
seen tarvittavaa teollista kapa-
siteettia. Vuonna 1935 pistoo-

lin kaliiperiksi valittiin 9 mm
ja sarjatuotanto aloitettiin ar-
meijalle nimikkeellä L-35
(kuva 5).

Suunnittelijansa mukaan
Lahti-pistooleiksi kutsuttuja
aseita valmistettiin Valtion
Kivääritehtaalla (VKT) toista-
kymmentä vuotta ja yhteensä
runsaat 9.000 kappaletta, jois-
ta armeijalle noin 6.000. Kau-
pallisena sarjana toimitettiin
Ruotsiin toistatuhatta kappa-
letta ja muut myytiin koti-
maassa sotilashenkilöiden yk-
sityisaseiksi. Noin kolmannes
aikanaan armeijalle valmiste-
tuista on yhä sotilaskäytössä.

Aseesta on olemassa viisi
luisteiltaan selvästi toisistaan
eroavaa variaatiota, koska
metallin työstöohjelmaa yk-
sinkertaistettiin vaiheittain
sarjatuotannon aikana sekä
myöhemmin 1950-luvulla uu-
sittaessa armeijan käytössä
rikkoutuneiden pistoolien
osia. Korkeasta valmistuslaa-
dusta huolimatta on L-35:n
heikoksi kohdaksi osoittautu-
nut luistin uritus, joka ei aseen
jykevyydestä huolimatta kestä
konepistoolille ladattujen 9
mm:n sotilaspatruunoiden
käynöä. Hyviksi ominaisuuk-
siksi on Parabellumiin verrat-
tuna koettu rakenteen yksin-
kertaisuus ja selväpiirteisyys,
kun taas heikkouksina voi-
daan pitää 1,22 kilon painoa
(vrt. Parabellum0,85 kg) sekä
lyhytsormiselle suomalaiselle
liian kookasta kahvaa.

SOTA.APUA
ULKOMAILTA
SYKSYLLÄ 1939 puutteelli-
sesti varustautuneena talviso-
taan joutunut Suomi käynnisti
heti taistelujen puhjetfua laa-
jan ulkomaille suunnatun asei-
denhankintakampanjan, joka
kuitenkin alkoi tuottaa tuntu-
vaa tulosta vasta välirauhan
aikana. Tällöin saatiin maa-
han muiden aseiden ohella
myös uusia pistoolimalleja.

Ruotsista hankitut ja va-
paaehtoisten mukanaan tuo-
mat Husqvarna-tehtaan lisens-
sillä valmistamat Browning-
pistoolit olivat suomalaisilleKuva 7: Belgialainen FN-Browning m/1935



SOTITASPISTOOTI
tuttuja jo vapaussodan ajoilta,
jolloin niiden alkuperäismall ia
oli tavattu pieniä määriä venä-
läiseltä varusväeltä. Suoma-
laiselle 9 mm:n sotilaspatruu-
nalle soveltumattomina Hus-
qvarna m/07 -pistoolin (kuva
6) tehokas käyttö rajoittui pää-
asiassa vain ruotsalaisten va-
paaehtoisjoukkojen toiminta-
alueille.

Lyhyiden sotilasaseiden ke-
hittyneintä ja tehokkainta
tyyppiä edustivat puolestaan
belgialaiselta Fabrique Natio-
nale -tehtaalta ilmavoimien
taistelulentäjien käyttöön han-
kitut 9 mm:n FN/35-pistoolit
(kuva 7), joiden etuna oli l3
patruunan lippaasta huolimat-
ta pienehkö koko ja tavaton
vahvuus. Aseen kenttäkelpoi-
suutta lisäsi huomattavasti, et-
tä se kesti tarvittaessa 

- 
jos-

kaan ei rajattomasti 
- 

ampu-
mista konepistoolin patruu-
noilla.

LISÄÄ
SEKAVUUTTA
J ATKOSODAN sotilaspistoo-
liaseistuksen päätyypit olivat
rintamajoukoissa Parabellum/
23 ja kotimainen Lahti/35, il-
mavoimilla FN/35 sekä koti-
rintamalla espanjalainen m/
19. Vuosina 1941---44 hankit-
tiin lisäksi suojeluskuntajär-
jestölle Italiasta sadoittain Be-
retta-taskuaseita ml34 ja m/3S
sekä Saksasta kömpelötekoi-
sia t§ekkiläisvalmisteisia CZ-
pistooleja ml27 ja m/38.
Edellä lueteltujen palveluase-
tyyppien lisäksi oli joukoissa
käytössä runsaasti eri mallisia
sotaan mukaan otettuja yksi-
tyisaseita sekä suuret määrät
viholliselta vallattuja pistoole-
ja ja revolvereja.

Sekä talvi- että jatkosodas-
sa oli yleisin viholliselta tavat-
tu lyhyt käsiase jo vapausso-
dan ajalta kiusallisen tuttu Na-
gant-revolveri, jonka valmis-
tusta sotilaskäyttöön oli jat-
kettu vallankumouksen jäl-
keen neuvostotunnuksin. Suo-,
malaisten haltuun joutuneiden
aseiden suurehkot lukumäärät
selittyvät osaksi sillä, että pu-
na-armeijassa revolveri kuului

Kuva 8: Puna-arnreijan upseeripistrxrli

miltei poikkeuksetta mrh. tek-
nisten joukkojen aliupseereil-
le. pääosalle konekiväärin. ty-
kin ja kranaatinheittimen mie-
histöjä, poliittisten joukkojen
erikoishenkilöstölle sekä lähes
koko auto- ja panssarijoukko-
jen henkilökunnalle. Nagant-
revolvereiden suurista määris-
tä huolimatta niiden suunnitel-
mallinen käyttö omina palve-
lusaseina ei tullut kyseeseen,
ktrsku ainoa patruunoiden täy-
dL'nn\stapa - r'iholliselta val-
taaminen - oli sangen riippu-
vainen suhdanteista.

HIMOITTU TÄHTI.
PISTOOLI
VARSINKIN jatkosodan ai-

"'lirkarc v "

kana tuli suomalaisille rinta-
mamiehille tutuksi vihollisen
päällystön 7,62 mm:n auto-
maattipistooli "Tulskij Toka-
rev" m/33 (kuva 8), jota ryh-
dyttiin meikäläisittäin kutsu-
maan "Tähti-pistooliksi" kah-
valevyjen neuvostokuvioiden
vuoksi. Tämä erinomainen
ase oli maineikkaan neuvosto-
liittolaisen konstruktöörin,
kenraali F. Tokarevinvenäläi-
selle konepistoolin patruunal-
le suunnittelema pitkälle viety
muunnos amerikkalaisesta
Colt m/ll -pistoolista. joita
venäläisiltä oli tavattu vapaus-
sodassa.

Vieraiden kaliiperien ohella
vaikeutti viholliselta vallattu-
jen käsiaseiden tehokasta hy-
väksikäyttöä se, että pistoolit

*-

ja revolverit olivat rintama-
joukkojen keskuudessa halut-
tuja sotamuistoja, joita varas-
toon luovuttamisen sijasta
kuljetettiin lomamatkoilla lu-
vatta sadoittain koti-Suo-
meen. Niinpä on vielä useiden
rauhan vuosien jälkeen moni
suomalainen porsas tavannut
joulun alla kohtalonsa entisen
vihollisen valmistamasta luo-
dista...

Jatkosodan loppuvaiheen
totaalisuus osoitti selvästi pel-
kästään pistoolilla aseistetun
miehen voimattomuuden tais-
telukentällä. Tästä huolimatta
samanaikaisesti suunniteltiin
kustannuksiltaan halvan koti-
maisen sotilaspistooliproto-
tyypin ml44 siirtämistä sarja-
valmistukseen. Rauha kuiten-
kin katkaisi hankkeen, johon
ei ole sen jälkeen tullut tarvet-
ta palata, koska keveiden ko-
netuliaseiden - konepistoolin
ja rynnäkkökiväärin - yleis-
tyminen on saattanut kyseen-
alaiseksi sotilaspistoolin tar-
peellisuuden tulevaisuudessa.
Aika tullee näyttämään kumpi
katsotaan sotilasjohtajalle tai
puolustusvoimien erikoishen-
kilöstölle tärkeämmäksi: tuli-
voimainen taisteluväline vai
vaivatta mukana kulkeva lähi-
puolustusase. r
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TEKSTI: JUKKA TYRKKO
KUVAT: ERKKI TIITOLA

Massiivinen materiaaliarmeija vastaan
köyhän kansanarmeijan puolustus

ST]MMA-
taln:isotnmm,epiiiitnistclu,

Summan miesten harvat rivit hupenevat,
mutta viimeisillä hetkitläänkin nuo vanhat
soturit muistavat tuon kuolemankylläisen
teräsmyrskyn, talvisotamme taitteen ja
päätaistelun Kuolemajärven Summassa
Karjalan kannaksella, jonka kamppailuis-
ta tuolloin koko sivistynyt maailma puhui.
Niin kuin Kannas on ollut historiamme 've-
rinen vedenjakaia', niin Summan suurtais-
telu siellä helmikuussa 1940 oli jättiläis-
näytös toisaalta miljoona-armeijan murs-
kaavasta massahyökkäyksestä, toisaalta
pienen mutta sitkeän puolustajan usko-
mattoman. kovasta vastarinnasta. Helmi-
kuun 17. pdivåstä alkaen tajuttiin, että in-
himillisen kestämiskyvyn rajoja uhman-
neiden joukkojemme alkanut vetäytymi-
nen "Suomen Verdunista" merkitsi Pohjo-
lan historian mahtavimman sankarinäytel-
män päättymistä.
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"Tyyntä" myrskyn
edellä

LENTOHYöKKÄYKSET JA
vihollisen voimakas ilmatoi-
minta yleensäkin leimasivat
koko puolustustaistelumme
kuvaa Kannaksella - itse tu-
lilinjaa tietysti lukuunottamat-
ta - sen jälkeen kun tilanne
hyökkäyksestämme Summa-
joella joulunaluspäivinä 1939
tuntui jonkin verran rauhoittu-
neen. Paikallisia hyökkäyk-
siä, jotka kaikki aina torjut-
tiin, vihollinen teki kuitenkin
usein eri puolilla tappioistaan
välittämättä. Muun mukana
nähtiin tuolloin sekin jo saksa-
laisten Verdunissa 1916 ko-
keilema menetelmä, että vi-
hollissotilaat paksuissa tami-
neissaan juoksivat eläväksi
matoksi piikkilankaesteittem-
me päälle ja perässätulijat
syöksyivät heidän ylitseen... !

Tykkitulta, partiotoiminraa,
vanginsieppausyrityksiä, len-
tohyökkäyksiä, ilmataisteluja
ja usein pian tuhottujen pans-
sarivaunujenkin tukemia jal-
kaväkihyökkäyksiä eri puolil-
la pitkin tammikuuta. Nomen
est omen - Kuolemajärven
pitäjän Summan nimi alkoi
saada hohtoa; väärinpäin luet-
tuna sen todettiin olevan am-
mus... !

Jo kuudentena sotapäivänä
viivytysvaiheen päättyessä oli
oma tykistömme ampunut en-
simmäiset laukauksensa Sum-
man lohkolla. Kohti vyöryvis-
sä panssari- ja jv-muodostel-
missa teki kranaateista köyhä
tykistömme tarkkuustyötään.
Puolustussuunnitelmamme
mukainen vetäytyminen päät-
tyi asemasotaan todellisuudes-

" "linnakkeet" olivat pääosin kiireessä kaivettuja taisteluhautoja
; &

sa jokseenkin olemattomalle
Mannerheim-linjalle. Jo kuu-
lut taistelupaikat Tolvajärvi,
Aittojoki, Suomussalmi, Tai-
pale ja Kollaanjoki saivat
kruunukseen Summan nimen.

"Kummituksia" edessä
ja takana
KOVAN ja kylmän sotasavo-
tan ankarassa arjessa koettiin
toki joskus vaihtelua tuovaa
'viihdettäkin'. Niinpä Sum-
majärven luona kuultiin vihol-
lispuolelta jonakin päivänä
kummaa kahinaa konekivääri-
sarjoineen ja njerhuutoineen.
Pian nähtiin punatähtikonei-
den tulevan omiensa yläpuo-
lelle katselemaan olettamaam-
me kapinanpoikasta lintupers-
pektiivistä. Koneiden mentyä
rauhoitti vihollisleirin heidän
oma tykistönsä!

Joitakin päiviä myöhemmin
saimme sotavankikuuluste-
luissa tietää kyseessä olleen

- vain tavallista suurempien
vodkamaistajaisten!

Ihmettelyä riitti muutenkin:
'aavetykki' ampui Viipuria!
Raskaat kranut putoilivat puo-
lensadan kilometrin päästä
Karjalan pääkaupunkiin. Sii-
hen ei oltu alkuun ollenkaan.
uskoa. Mutta linjojemme seis-
tessä siis Summassa kranaat-
teja todella kulki korkealla
ylitsemme miltei viiden pe-
ninkulman päähän Viipuriin,
vieläpä melkoisella tarkkuu-
della ja siis pahojakin tuhoja
tuottaen. Jopa 20 taloa kau-
pungin keskustasta kerralla
raunioiksi!

Vihollinen oli tuonut Perk-
järven aseman läheisyyteen
raskasta rautatietykistöään,
rintamakielessä pian "pitkän
ryssän", jonka arvaamattomat
tuhot alkoivat aina pimeän tul-
tua Viipurin poliisilaitoksen
oltua ensimmäisten osumien
kohteena. Vastalääkettä ei aa-
vetykille löydetty.

Vastustamaton
Yyörytys alkaa
OLI siis käyty mielestämme
kovaa puolustustaistelua ben-
sapulloin ja panssarintorjunta-
tykein, kasapanoksin ja laatik-
komiinoin, pienillä ja pitem-
millä piipuilla sikäli mikäli
niitä tasavallalla oli tarjota po-
jilleen. Oli nähty venäläisten
korjaavan kasoittain kaatunei-
taan, mutta myös jo selvät
merkit siitä että pääpuolustus-
linjamme kokisi pian sellaisen
suurhyökkäyksen, jonka rin-
nalla kaikki tähänastinen olisi
vielä nallipyssysotaa. Tiedus-
telumme totesi vähin vaivoin
jalkaväkidivisioonat, tykistö-
rykmentit, panssariprikaatit,
erikoisosastot ja muut isku-
ryhmät, joita vihollinen nyt
latasi Summaa vastaan. Ja
juuri täällä, niin kuin keski-
Kannaksen tasaisessa ja mel-
ko heikkometsäisessä maas-
tossa yleensäkin, suurten

"Mannerheim-linjan
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Kannaksen puolustus talvisodassa eri vaiheineen. Ehdoton painopistesuunta oli Summa-Kämärä-Viipuri

mies- ja materiaalimassojen
käytölle oli kaikki edellytyk-
set. Myös tieyhteydet johtivat
täällä suoraan Viipuriin ja
sieltä taas kaikkialle maaham-
me.

Satojatuhansia
kranaatteja...
AAMUPÄIVÄIIÄ toinen
heimikuura Summa peittyi sa-
vu- ja räjähdyspilviin, pau-
huun ja pian myös kevyiden
konetuliaseiden taukoamatto-
maan kuolemanlauluun en-
nenkuulumattoman kovassa
suurhyökkäyksen tykistöval-
mistelussa. Sitä seurasi vah-
vojen jalkavåikijoukkojen ryn-
näkkömäinen hyökkäys, joka
hetkessä kiihdytti taistelun
kuin mielipuolisen raivok-
kaaksi kamppailuksi. Iltaan
mennessä venäläiset torjuttiin.
Yöllä vihollinen hyökkäsi uu-
delleen, mutta samalla tulok-
sella. Helmikuun 4. pnä hyök-
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kääjät yrittivät jo kaivautua
asemiemme eteen, mutta kar-
kotettiin. Pari päivää myö-
hemmin sisään- ja läpimurtoa
yrittävä teki neljä kiivasta,
panssarivaunujen tukemaa
hyökkäystä, mutta lyötiin jäl-
leen takaisin sille - 

jos kohta
omillemmekin - suurin tap-
pioin. Vihollisen yritys kuljet-
taa jalkaväkeä hyökkäysvau-
nujen vetämissä panssarireissä
epäonnistui sekin. Päivän ku-
luessa tuhottiin tai tehtiin lii-
kuntakyvyttömiksi Summan
lohkolla 20 panssarivaunua.

Ratkaisuun päästäkseen pu-
na-armeijalla luonnollisesti oli
kanttia lisätä voimaa miltei
millä määrällä vain. Ja se lisä-
si! Jopa niin, että laskemme
varsinaisen suurhyökkäyksen
Summassa alkaneen vasta hel-
mikuun 11. pnä, jolloin vihol-
linen toi hyökkäykseen useita
tuoreitakin jalkaväkidivisioo-
nia runsaan tykistön, vahvo.

jen panssarivoimien ja ilman-
herruutensa tukemina.

Tästä alkaen taistelun mels-
ke Summassa oli niin suunna-
ton, ettei yksityisiä laukauk-
sia, pommi- tai kranaattiräjäh-
dyksiä tai yleensä ääniä enää
erottanut. Kauempaa kuunnel-
len - niin kuin tuolloin itse
usein jouduin toisarvoisiksi
katsomissani tehtävissä teke-
mään - raivoavan taistelun
rymy puuroutui kaikuvassa
kevättalvisessa ilmassa kuin
valtavan kiviraunion lakkaa-
mattomaksi lakoamiseksi...!
Ainakin siviilihenkilö olisi si-
tä kuunnellessaan ollut varma,
että ainoakaan ihminen ei
tuossa infernossa voi jäädä
henkiin. Vihollisen laskettiin
eräinä vuorokausina ampu-
neen Summassa noin 300000
kranaattia verraten suppealle
alueelle; kenttätykkien ja sitä
järeämpien aseiden - S-tuu-
maisistakin ylöspäin - am-
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muksien kääntäessä kylän
seudun maaperän raunioineen
ja puineenkin moneen kertaan
ympäri. Puolensataa pommi-
konetta kaatoi raskaat lastinsa
puolustajien päälle parin tun-
nin väliajoin; kaiken aikaa
pyöri taistelukentän yllä kym-
meniä hävittäjiä rulittaen ase-
miamme ja etumaastoon joh-
tavia teitä.

Etulinjan taustametsätkin
katosivat kuin viikatteella niit-
täen, vain jotkin puuntyngät
seisoivat lukemafiomien kra-
naattikuoppien reunoilla.
Mutta ainakin lähes loppuun
saakka jäi tuhotun tien varteen
vääristyneenä - kuin kauniin
karjalaiskylän kadonnutta
idylliä ilkkumaan - sinival-
koinen viitta: KOULU.

Pahinta tietenkin oli, että
ruossa rulihelvetissä betoni-
korsumme murenivat ja taiste-
luhaudat täyttyivät tai loiveni-
vat lähes olemattomiin. Puo-

\
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lustuslaitteemme ja rukikoh-
tamme'Miljoonakorsua' myö-
ten vaihtoivat verisissä lähi-
taisteluissa moneen kertaan
omistajia, hyökkäykset ja vas-
tahyökkäykset vuorottelivat
venäläisten syytäessä tykkitul-
ta sadoista pattereistaan. Pel-
kästään 3. Divisioonamme
lohkolla vihollinen menetti
vuorokausittain ruhansia mie-
hiä kaatuneina. Mutta yhä
uusia hyökkäysaaltoja ja jopa
sadan panssarivaunun muo-
dostelmia se työnsi murskaa-
maan jo horjuvia asemiamme.

Summa murtuu
"SUMMAN murtumisesta"
puhuttiin tuolloin paljon, siitä
tuli tietty fraasi, milloin min-
kinlaisella äänensävyllä lau-
suttuna. Mitä se todella oli,
sen tietävät vain ne miehet,
jotka eivät turhaan tuoneet
"terveisiä Summasta" - 

jol-
laisilla jopa jotkut kotirinta-
majehut pyrkivät oudommas-
sa lomaseurassa leuhkimaan!

Ensimmäinen murtuma
puolustukseemme tässä paino-
pisteessä tuli 13. helmikuuta
Summan itäpuolella. Pari päi-

Hyökkäystä (dotetaan korsun käytävässä

Sitten ei enää ollut metsää
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vää myöhemmin hyökkäysar-
meija tunkeutui uusiin tuki
kohtiin ja asemiin samalla
kaistalla. Saman päivän ilta-
myöhällä omat joukkomme
Summan länsipuolella työnsi-
vät vihollisen rämäpäisen pe-
lottomalla hyökkäyksellä
taaksepäin. Aamulla jatkui vi-
hollisen yhtämittainen raivoi-
sa tykistötuli, jota seurasivat
jälleen jalkaväen, panssari-
joukkojen ja ilmavoimien uu-
det hyökkäykset jo näkymät-
tömiksi jauhautuneita puolus-
tusasemiamme vastaan.

Lähteen kaistan tukikohdan
menetys ratkaisi lopullisesti
ns. Mannerheim-linjan kohta-
lon. Sen jälkeen, avomaastos-
sa ja jäätyneillä soilla venä-
läispanssarit tulivat kuin par-
ketilla. Ja tykistöammusten
puuttuessa vastahyökkäyk-
semme esim. Kämärän harjul-
la olivat enää vain ihmisteu-
rastusta. Katkerammin puo-
lustuksemme rauhanaikaiset
laiminlyönnit tuskin olisivat
voineet kostautua.

Tässä hirvittävässä tilan-
teessa ylipäällikkö vieraili rin-
tamakomentajien luona kuun-
nellen tyynenä heidän realisti-
sia selostuksiaan. Helmikuun
17. pnä ryhdyttiin vetäyty-
mään uusiin asemiin. Samana
päivänä Neuvostoliiton sodan-
johto antoi joukoilleen käskyn
marssin aloittamisesta Viipu-
ria vastaan. Samana päivänä
Mannerheim julkaisi vetoo-
muksensa kuolemanväsyneille
Kannaksen joukoille. Ylipääl-
likön vika ei tietysti ollut, että
hänen mainitsemansa "reser-
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Tulikorsu Liihteen lohkolla on vaiennut

vit" olivat pääasiallisesti kou-
rallinen vanhuksia ja koke-
mattomia vapaaehtoisnuoru-
kaisia ja "uudet asemat" to- ^dellisuudessa viihäisiä kesken- -eräisiä ja väärin rakennettuja
yritelmiä. Englannilta ja
Ranskalta Mannerheim tur-
haan odotti niiden lupaamia
kolmea divisioonaa.

Kohtalonkamppailumme
oli kulmioirunut ja päättyi
käytännössä Summan suur-
taistelun mukana.

Kun katselin Säiniöllä
Summan etulinjassa olleen
pirkkahämäläisrykmenttim-
me rippeitä tynkiikomppaniain
ollessa marssilla väliasemaan
ja näin, kuinka pojat ruskin
tunsivat toveriaan ja pienellä-
kin marssitauolla nukkuivat
heti puuta tai tienvarren aitaa
vasten lähistöllä lentävistä vi-
holliskoneista enää välittämät-
tä, täytti mielen suunnaton hä-
tä ja järkytys. Mutta eikö
Summan voitto ollut vaatinut
venäläisiltiikin niin paljon, et-
tä siihen voitiin soveltaa
Churchillin sanoja ensimmäi-
sen maailmansodan mielettö- I
mimmästä teurastamosta:
"Jos Verdun oli voitto Rans-
kalle, oli se sitten ostettava 4 *flF;
niin kalliilla hinnalla, että sitä t::1,: .. ;l-- ,ir

on vaikea erottaa tappiosta".! Taistelu Viipurin suunnalla on tauonnut
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Ferdinand Schörner kuului Saksan kovan
Iinjan kenraaleihin. Ensimmäisessä
maailmansodassa hän yleni varavääpelistä
luutnantiksi, toisessa everstistä kenraali-
sotamarsalkaksi. Toisen maailmansodan
rintamilla hän komensi aluksi vuoristo-
jääkärijoukkojen rykmenttiä, divisioonaa
ja armeijakuntaa. Sodan Ioppuvaiheessa
hänen komennossaan oli mm. Baltiassa
taistellut armeijaryhmä.
Schörner oli Venäjällä sotavankina vuoteen
1955 ja tuomittiin sen jälkeen vuonna 1957
Saksassa vankeusrangaistukseen omien
alaisten ampumisesta viimeisinä sota-
viikkoina.
Ferdinand Schörner oli yksi harvoista
Hitlerin hyväksymistä kenraaleista -testamentissaan Hitler määräsi hänet koko
Saksan maavoimien komentajaksi!
Maavoimia ei kuitenkaan enää ollut...
Suomen Petsamossakin Härkä-Ferdinand
tunnettiin tempauksistaan, jotka hankkivat
hänelle varsin kyseellistä mainetta.
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FERDINAND
SCHöRNER,

]«enFaali-
I

lTraHlrc
JATKOSODAN aikana tal-
vella 1912 seurasi kenraali
Dietliii Lapin pohjoisten sak-
salaisten joukkojen komenta-
jana kenraaliluutnantri Ferdi-
nand Schiirner. Hänen jyke-
vä, jukuripäinen olemuksensa
ja ei kenestäkärin 

- 
ei itses-

täänkään 
- 

välittävä luon-
teensa olivat antaneet hänelle

lempi- tai haukkumanimen
"Ferdinand the Bull", Ferdi-
nand Härkä. Jos hän itse oli
tietoinen tuosta nimestään.
jolla kaikki hänen alaisensa
häntä selän takana kutsuivat,
hrin ei kuitenkaan osoittanut
sitä tietävänsä.

Schörner lienee ollut Hitle-
rin eritvisessä suosiossa.
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Luultavasti hänen henkilökoh-
tainen rohkeutensa ja perään-
antamattomuutensa olivat ne
syyt, jotka painoivat vaa'assa
eniten. Sen sijaan Schörner ei
ollut kenraali- ja muiden up-
seeritovereittensa suosiossa.
Mutta minkäpä sille mahtoi -Hitler oli hänen takanaan ja se

tyrehdytti arvostelun. Schör-
ner hyppäsi aikoinaan ensim-
mäisenä Kreetan saarelle las-
kuvarjojääkäreittensä kanssa
saaden siten hyvän johtajan
nimen. Mutta vain miestensä,
ei upseereiden mielissä.

MERIMIEHENÄ
PETSAMOSSA
Ferdinand Schörnerin tem-
pauksista hänen Petsamon
ajoiltaan on tämän kirjoittajal-
la monia muistoja. Jouduin
useinkin kosketuksiin hänen
kanssaan. Henkilökohtaisesti
en kylläkään koskaan joutunut
hänen hampaisiinsa. Ehkäpä
syynä oli se, että olin laivas-
ton miehiä ja Schörner varoi
suhtautumisessaan niin saksa-
laisiin kuin suomalaisiinkin
merimiehiin tavallista kovaa
linjaansa. Schörner ei tiennyt
merestä. laivoista ja merimies-
elämästä mitään - tuskin-
pa hän erotti laivan keulaa sen
perästä! Sen hän myönsikin
ollessamme vartiolaiva "Tur-
jalla" matkalla Liinahamarista
Kirkkoniemeen. Hän oli ha-
lunnut tehdä matkan meritse
kerrankin nähdäkseen. miltä
Jäämeri näyttää laivan kan-
nelta - lentokoneesta hän oli
sen kyllä nähnyt.

Sattuipa tuolla kerralla, että
Jäämerellä puhalsi navakka
pohjoistuuli, Petsamon ran-
nikko kuohui valkoisena ja
Turja työskenteli kuin sukel-
lusvene. Schörner ja hänen
mukanaan seuranneet upseerit
olivat alkumatkasta varsin
vaiteliaita. Toiset osoittivat
oireita hyvinvoinnin puuttees-
ta, mutta kun he huomasivat,
että Turja sittenkin pysyi pin-
nalla enemmän kuin sen alla,
he rauhoittuivat.

Saapuessamme Kirkkonie-
meen Schörner kiitti oppimas-
taan hänelle oudosta koke-
muksesta lisäten, että hän «,,r

tyytyväinen siitä, ettei valin-
nut merimiehen uraa. Aja:te-
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sen nuori sotamies. Schörner
kysyi häneltä, kuinka kauan
tämä oli ollut Liinahamarissa.

- Eine Woche, Herr Gene-
ral! (viikon) vastasi vartio-
mies.

- Missä tätä ennen? kysyi
Ferdinand the Bull.

- Kotilomalla Frankfurtis-
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Saksalaisia sotilaita Jäämerellä

lin mielessäni, ettei hän luon-
teeltaan olisikaan soveltunut
laivan kannelle.

KUUKAUSI LOMAA
Kenraali Schörner oli kerran
tarkastuksella Liinahamarin
öljysatamassa. Vartioidulla
portilla hänelle teki ilmoituk-
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sa, vastasi mies.

- Mikä on nyt toivomus
jatkossa? jatkoi Schörner.

- Kotiloma, Herra Ken-
raali! paukautti totinen nuori
mies.

Schörner 1a kaikki seu-
rueessa olevat jäykistyivät
preussilaiseen tapaan, Schör-
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ner kuitenkin vähiten. Kaikki
muut odottivat maan halkea-
van, mutta Schörner kääntyi
adjutanttinsa puoleen ja sanoi:

- Kuukauden loma tälle
miehelle, järjestäkää kuljetus!

Luulen, ettei hölmisty-
neempiä ilmeitä ole koskaan
nähty Petsamon rannoilla!

Petsamossa ollessaan
Schörner täytti viisikymmentä
vuotta. Hän oli lähettänyt kut-
sun Petsamon alueella oleville
suomalaisille upseereille, joita
oli yhteensä kaksikymmentä,
saapua Petsamon Parkkinassa
olevaan esikuntaansa illalli-
selle ja seuraamaan saksalai-
sen viihdytysryhmän esityk-
siä. Samanaikaisesti hän oli
määrännyt saman lukumäärän
alaisiaan saksalaisia upseerei-
ta tilaisuuteen.

Hankimme hänelle synty-
mäpäivälahjaksi Aleksis Ki-
ven Seitsemän veljestä sak-
sankielisenä käännöksenä.
Komentajamme Liinahama-
rissa hikoili kolmisen päivää
saksankielisen juhlapuheensa
kanssa ja tarkoitus oli, että
hän esittää sen kirjalahjan luo-
vutuksen yhteydessä.

Saavuimme kukin tahol-
tamme täsmälleen kello
18.0O. Tämä aika oli kutsussa
määrätty. Esittelyn jälkeen
siirryimme juhlapöydän ää-
reen, josta joku vitsaili, että se

oli "vaaatimaton, mutta soti-
laallisen karu". Istuuduimme
ja odotimme Ferdinand the
Bullin reaktiota lahjansa näh-
tyään.

Hän avasi paketin, katseli
sitä hetken, nousi ylös ja sa-
noi:

- Hyvät herrat, kiitokset
tästä mielenkiintoisesta teok-
sesta! Puheet loppuvat tähän!

Seurasi hiljaisuus. Komen-
tajamme puhe jäi pitämättä -se olisi varmasti ollut hyvin
muotoiltu ja varmasti myös
hauska, mikäli komentajam-
me luonteen oikein tunsimme.
Puhe jäi siis pitämänä ja ku-
kaan ei saanut myöhemmin-
kään tietää, mitä se sisälsi, sil-
lä vihastuneena turhaan aher-
rukseensa komentaja repi sen
palasiksi ja heitti uuniin.

VIERAAT ULOS!
Nautimme sitten illallista.
Pöytäjuomana oli vain Stein-
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Tämä suomalainen työryhmä Parkkinan-Litsan tiellä ei kuvia palvellut!

Liinahamarin saksalaisessa
' 'Verpflegungslagerissa' ' ,

muonavarastossa, teki vir-
heen, joka koitui hänen tur-
miokseen. Erittäin sydämelli-
senä ihmisenä hän halusi yl-
lättää kaikki Liinahamarin ys-
tävänsä ja tuttavansa järjestä-
mällä makkara- ja olutillan -olihan hänellä avaimet ja
oman käsityksensä mukaan
myös kaikki oikeus ja valta
varastoihin.

Ilta oli onnistunut: ei ollut
yhtään humalaista tai riidan
aiheuttajaa, oli musiikkia ja
hiukan tanssiakin. Liinahama-
rin naispuolinen asujamisto
oli pukeurunut kuin suuriin
gaaloihin. Kaikkien hajaan-
nuttua yöllä pohjoisen valoi-
saan kevätyöhön jäi illan isän-
tä vielä korjaamaan ja siivoa-
maan juhlapaikkaa. Sitten
hänkin meni tyytyväisenä le-
volle.

Kenraali Schörner, joka jo
tuolloin oli Petsamon Parki-
nassa, oli jäänyt illan isännän,
talousylivääpelin, laskuista
pois! Hän ei myöskään tunte-
nut korkeata esimiestään.

Kun ylivääpeli aamulla he-
rätettiin, herättäjinä olivat so-
tapoliisit. Ylivääpeli vietiin
Schörnerin eteen ja siitä pi-
kaoikeuteen.

Iltapäivällä hänet ammut-
tiin.

Saimme tiedon tapahtumas-
ta saman päivän iltana ja tun-
nelma oli keskuudessamme
mahdollisimman matala.

"MAJURI ON TÄSTÄ
LÄHTIEN
SOTAMIES!"
Liinahamarin sataman laitu-
rissa oli kesällä 1942 suuri
saksalainen rahtilaiva, jonka
päällikkö oli kutsunut niin
saksalaiset kuin suomalaiset-
kin laivaston upseerit iltapäi-
väkahville laivaansa. Läsnä
oli myös saksalainen majuri,
joka hoiti pohjoista tavaralii-
kennettä.

Äkkiä salongin ovi aukeni
ja Schörner astui sisään. Hän
tervehti laivan päällikköä ja
meitä, mutta kääntyi sitten
alaisensa majurin puoleen ja
sanoi tälle:

- Ette ole tästä lähtien ma-
juri, vaan sotamies ! Ilmoittau-

hägeriä, joka pani monen kas-
vot punoittamaan. Kun Schör-
ner oli itse syönyt - hän oli
monen mielestä vähän liiankin
nopea siinä työssä 

- hän nou-
si pöydästä ja kehotti muita
seuraamaan parakkiin, jossa
viihdytyskiertue esiintyi. Esi-
tyksen jälkeen, noin pari tun-
tia myöhemmin, palasimme
esikuntaparakkiin, jossa oli
tarjolla teetä ja jälleen Stein-
hägeriä.

Kellon osoittaessa kahta-
kymmentäneljää ja kaikkien
varmaankin kuvitellessa, että
nyt jatketaan aamun koittoon,
Schörner nousi ylös tuolistaan
ja karjahti:

- Hyvää yötä, hyvät her-
rat! Ja nyt jokainen ulos!

Olipa aikamoinen isäntä!
Kaikkien ilmeistä näkyi, että
tuota tekisi mieli vetää hö-
nöön! Schörnerin adjutantti
kuiskasi jotain esimiehensä
korvaan ja Schörner kiersi
huoneensa kautta eteiseen,
jossa hän hyvästeli ja kiitteli
jokaisen suomalaisen vieraan-
sa erikseen. Adjutantti oli
muistuttanut häntä hyvistä ta-
voista.

JUHLIEN ISANTA
AMMUTTIIN
ILTAPÄIVÄI,IÄ
Ferdinand the Bullin tavoista
kohdella alaisiaan muistuu
mieleen seuraavanlaista.
Talvella 1941, juuri ennen
joulua Neuvostoliiton sukel-
lusvene upotti saksalaisen rah-
tialuksen Kirkkoniemen poh-
joispuolella Vesisaaren luona.
Laiva upposi varsin matalaan
veteen, kuitenkin täysin pin-
nan alle. Sen lastina oli joulu-
muonaa saksalaisille joukoille
Jäämeren rintamalla, myös
jouluolutta, muistaakseni
30G--400 nassakkaa.

Seuraavana keväänä sukel-
tajar pääsivät hylkyyn sisälle
ja sen lastiruumasta nostettiin
ehjänä parituhatta nassakkaa.
Olut kuljetettiin Kirkkonie-
meen ja Liinahamariin. Vii-
memainitussa paikassa se va-
rastoitiin satamasuojiin. Sata-
man komendantti antoi myös
luvan maistiaisiin, joten nas-
sakoita jaeniin eri kanttiinei-
hin, ei kuitenkaan suuria mää-
riä.

Nytpä eräs huoltoaliupseeri



tukaan tunnin kuluttua esikun-
nassa!

Kiivas kenraali meni maju-
rin luokse, kiskaisi arvomerkit
hänen takistaan ja karjaisi:

- Hinaus! (ulos)
Kiusallinen tilanne! Jänni-

tyksen katkaisi laivan päälli-
kön, vanhan merimiehen huo-
mautus:

- Kenraali, olette nyt mi-
nun komennossani olevalla
laivalla. Voitte hoitaa kurin-
palaurukset omalla alueellan-
ne.

Hän ei sanonut "Herra
Kenraali", sen kaikki huoma-
sivat. Schörner kumarsi, pyy-
si anteeksi ja marssi ulos.

KOVAT
SUOMALAISET!
Liinahamarin tuntureilla,
Parkkinan ja Jäämeren ranni-
kon välisellä alueella, pitivät
Schörnerin joukot taistelutau-
kojen aikana sotaharjoituksia,
jotka Schömer katsoi välttä-
mättömiksi pitäiikseen miehet
liikkeessä ja opettaakseen
heille tunturisodankäyntiä.
Syksyllä 1942 oli ruollainen
sotaharjoirus ja myös Liinaha-
mariin sijoitettu suomalainen
meriosasto, yhteensä kolme-
kymmentä miestä, otti siihen
osaa. Pienen, mutta kovan
joukon päällikkönä oli aliluut-
nantti W., jonka johdolla tuo
hurja joukko "tuhosi" ja "otti
vangiksi" kaksi komppaniaa
Parkkinan saksalaisia.

Taistelujen päätyttyä pidet-
tiin Liinahamarin hotellissa
arviointitilaisuus, jolloin Fer-
dinand Schörner kutsui ali-
luutnantti W:n vierelleen ja
osoittaen häntä karjui alaisil-
leen eversteille, majureille,
kapteeneille ja Iuutnanteille:

Katsokaa tätä nuorta
miestä ja hävetkää! Hän olisi
noine matruuseineen pystynyt
ruhoamaan teidät kaikki! Hä-
vetkää! Tästä lähtien on joka
päivä ..lisää harjoiruksia -mehr Ubung, mehr Ubung!

Sitten hän kääntyi aliluut-
nantti W:n puoleen ja kysyi:

- Miten on mahdollista,
että saitte tällaista aikaan?

Saksankielessä on monia
sanoja, jotka kieltä vain hiu-
kan osaava helposti sekoittaa
keskenään. Näin tapahtui ali-
luutnantti W:nkin tapaukses-

Kalastajasaarennon kesämaisemaa

Sodan loppuvaiheet ovat käyneet
Schörnerinkin voimille

sa. Hän sekoitti verbit
"schiessen" ja "scheissen"
keskenään ja tuli sanoneeksi
Schörnerille:

Herr General, wir
scheissen so gut. (Me 'pas-
kannamme" niin hyvin).

Hän tarkoitti tietenkin sa-
noa "me arnmumme (schies-
sen) niin hyvin".

Schörner katseli häntä ensin
yllättyneenä, kääntyi sitten
upseereittensa puoleen ja lau-
sui:

- Yrittäkääpä tekin tehdä
samoin!

Jälkeenpäin oli Ferdinand
the Bull itsekin hyvällä ruulel-
la.

Tarkastusmatkoillaan hän
ojensi usein kovalla kädellä
virheitä tehneitä ja omavaltai-
sesti käyttäytyneitä alaisiaan.
Esimerkiksi Petsamoon saa-
vuttuaan hän ensi töikseen

meni etulinjoihin saksalaisten
bunkkereita tarkastamaan.
Tällöin hän huomasi, että up-
seereiden bunkkeriasumukset
olivat kalusterut evakuoiduilla
siviileiden huonekaluilla, mu-
kavilla leposohvilla ja noja-
tuoleilla. Schörner määräsi
kaikki välittömästi poistetta-
viksi ja samoin ne lukuisat
henkilöautot, joita melkein
kaikilla upseereilla oli Dietlin
aikana ollut tapana käyttää.
Schörnerin määräys oli, että
ainoastaan pataljoonan ko.
mentajasta ylöspäin sai käyt-
tää autoa, alempiarvoisten oli
tyydyttävä moottoripyörään.
Tästä syntyi suurta napinaa,
mutta kukaan ei uskaltanut
tuoda asiaa julki siten että
Schörner olisi sen kuullut.

LIHAVAT MIEHET
ETULINJAAN!
Parkkinassa ja Liinahamarin
Trifonassa olevista huolto- ja
keittiöhenkilökunnista Schör-
ner poisti lihavat miehet, oli-
vatpa ne sitten keittiömesta-
reita tai kokkeja, ja määräsi
heidät joko rintamalinjaan tai
tuntureille hölkkäämään keit-
tiöissä saatua liikaa ihraa pois.
Laihoja miehiä komennettiin
tilalle. Tällaiset tempaukset
herättivät suuttumusta, mutta
myös hilpeyttä. Suomalaisia
huvitti erityisesti kun kuultiin,
euä suomalainen työpalvelu-
porukka, joka koostui mitä
erilaisimmista seikkailijoista,

oli ainoa, joka oli pannut
hanttiin Schörnerille ja saanut
siitä hänen taholtaan kunnia-
maininnan:

- Olisipa minulla tuollai-
sia miehiä!

Tapaus sattui Petsamosta
itään vievällä tienrakennuk-
sella ja sen kulku oli seuraava.

Schörner oli seurueineen
matkalla etulinjaan, kun tie-
töissä oleva miesjoukko tukki
tien eikä väistänyt, vaikka
kulkueen edessä ajava sotilas-
partio sitä vaati sanoen ken-
raalin auton tulevan peräs-
sään. Miehet käskivät kenraa-
lin odottaa, koska tiellä oli sil-
loin menossa vaihe, jota ei
voitu keskeyttää. Partion uh-
kaukset eivät tehonneet.

Schörner saapui paikalle,
astui autostaan miesten eteen,
otti pistoolinsa ja sitä heilut-
taen tiedusteli, alkaisiko tie
vähitellen aueta. Porukan
'kymppi', joka osasi saksaa,
ilmoitti että olipa tulija kuka
hyvänsä, odottaa täytyi.

Schörner niiki puukon jo-
kaisen miehen vyöllä, joilla-
kin jo kädessä. Hän näki tiu-
kat ilmeet ja partaiset naamat
ja aavisti yhteishengen olevan
tiiviin. Hän kääntyikin seu-
rueensa puoleen ja käski pala-
ta takaisin Parkkinaan. Seu-
raavana päivänä tuli miesten
majapaikkaan yllättävä
kylläkin vähäinen - rommi-
lähetys tunnustukseksi käyt-
täytymisestä. tr
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Rintamallakin yritettiin opiskella. Tässä runoseppo Erkki riesmaan tunri Eldankan lyseossa.

EERO ITÄRANTA

Jatkosodan aikainen rintamakasku kertoi
kenraalista, joka piti tarkastusta ja pysäh-
tyi jämerän, parroittuneen reservin maiu-
rin eteen tiedustellen tämän ammattia.

- Abiturientti, herra kenraali! kuului
veteraanin rämäkkä vastaus.

Aivan näin kauan ei sota ehtinyt kestää.
Sen päättyessä ioukko sotaveteraaneja

oli kuitenkin samassa pisteessä kuin sotaan
lähtiessäänkin: ammatti oli koululainen!

Jotakin oli tehtävä ja tehtiinkin.

Sodan aiheuttamista
poikkeuksellisista olo-
suhteista johtuen perus-
tettiin vuonna 1945
maassamme ainutlaatui-
nen "epänormaalilyseo".
Isänmaa katsoi olevansa
velvollinen jollakin ta-
valla tasoittamaan koulu-
uraa niille nuorille, jotka
se oli suoraan koulun
penkiltä temmannut so-
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taan ja vaatinut vaihta-
maan kirjat aseisiin. Val-
tio halusi lunastaa vekse-
linsä, sanottiin.

SYKSYLLÄ vuonna 194/l
lyötiin rensselit naulaan ja
alettiin vetää siviilejä päälle.
Kotiuruvien joukossa oli mel-
koinen määrä armeijassa up-
seerin arvonkin saavuttaneita,
mutta siviilissä täysin ammat-
titaidottomia nuoria, jotka oli-

vat joutuneet jättämään oppi-
kouluopintonsa kesken. Taka-
na oli raskas rintamapalvelu,
johon eräiltä oli saattanut ku-
lua viisikin vuotta. Nyt oli
monen edessä ongelma, pai-
nuako lapion varteen vai pitäi-
sikö "vanhan" vielä yrinää
ahtautua entisen koulunsa pul-
pettiin niiden nyt jo aivan lap-
sosilta tuntuvien rinnalle, jot-
ka tällä välin olivat ehtineet
valloittaa koulut.

Kumpikaan mahdollisuus ei

tuntunut houkuttelevalta.
Näiden nuorten vakava on-

gelma tajuttiin ihmeellisen no'
peasti määräävissä piireissä:
annettiin asetus, jonka mu-
kaan asepalveluksen woksi
koulunsa keskeyttämään jou-
tuneet saivat suorittaa ylioppi-
lastutkinnon poikkeuksellisin
vaatimuksin. Heitä varten pe-
rustettiin Valtion sisäoppilai-
tos, jossa noin vuoden aikana
oli tarkoirus valmentaa oppi-
laat keskikoulun pohjalta



ylioppilaskirj oiruksissa tarvit-
tavaan tasoon.

Aluksi syntyi taistelua siitä,
mihin tämä omalaatuinen
opinahjo sijoitettaisiin. Tar-
vittiin melkoiset tilat, koska
ensimmäiselle kurssille il-
moittautui noin tuhat yrittäjää.

Ensimmäiseksi ratkaisuksi
tuli Taavetissa sijaitseva ar-
meijan hylkäämä parakkikylä.
Tänne ehti jo matkustaa koko
joukko toivorikkaita koulu-
poikia. Perillä kuitenkin to-
dettiin, että nämä rakennelmat
olivat armeijan jäljiltä täysin
asumiseen kelpaamattomat.
Olikohan ajateltu, että kyllä
sodassa olleet kaverit asu-
maan pystyvät millaisissa olo-
suhteissa tahansa ja ovat pel-
kästään kiitollisia, kun alka-
maan pääsevät? Mutta kenties
"siviilistymistä" kuitenkin oli
jo päässyt niin paljon muodos-
tumaan, että näihin puitteisiin
ei tyydytty. Useimmat pakka-
sivat reppunsa ja matkustivat
kotiin.

Tuloksena oli, että asia
otettiin uudelleen esille. Nyt
oli menestys parempi. Sisäop-
pilaitoksen paikaksi voitiin
osoittaa Niinisalon varuskun-
nassa sijaitseva lamellitaloyh-
dyskunta, joka aikaisemmin
oli palvellut Reserviupseeri-
kouluna ja oli tässä mielessä
monelle tuttukin ympäristö.

xÄrBvÄr
LUOKKATILAT
Nyt oltiin tiloihin tyytyväisiä.
Oltiinhan sentään päästy
oman katon alle! Vaikka mu-
kavuuksia ei räälläkään paljon
ollut, kasarmiolosuhteissa kun
joka tapauksessa oltiin, oli
sentään pesumahdollisuudet-
kin käytävillä. Vessoja ei Nii-
nisalossa vielä siihen aikaan
ollut, oli vain tuo klassista
kuuluisuutta saavuttanut
"pohjoismaiden suurimmak-
si" mainittu ulkoinen muka-
vuuslaitos, jossa kerrottiin
olevan yli kolmesataa istuma-
paikkaa. Oli muhkea ruokasa-
li, jossa myös yhteisiä kokeita
pidettiin ja kuivaushuoneita
osattiin vielä vanhaltakin

Se "Pohjoismaiden suurin" oli lämän näköinen
' 
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Niinisalon koulurakennus oli komea.

muistilta käyttää, vaikka ne
nyt saivat uusiakin käyttötar-
koituksia: ne palvelivat myös
hiljaista syventymistä kaipaa-
vien lukuhuoneina. Toisaalta

- saattoi niihin joskus sijoit-
tua rentoutusta kaipaava pok-
kasakkikin...

Makuupaikkojen ja koulu-
huoneiden yhteinen sijoitus
oli pakon sanelema. Rinnak-
kaisluokkia oli luonnollisesti
paljon, joten kaikille ei tiloja
riittänyt, minkä vuoksi oli
päädytty tähän sekasijoituk-
seen. Periaate oli, että kasar-
misalien etuosa oli varattu
"luokiksi' pulpetteineen, tau-
luineen ja opettajanpöytineen.
Takaosassa taas sijaitsivat

kerrossängyt ja niiden väliin
jäävät käytävät muodostivat
makuuhuoneen.

Tästä järjestelystä saattoi
olla hyötyäkin. Kun noudatet-
tiin oppiaineiden linjajakoa, ei
jokaisella oppilaalla ollut
kaikkia tunteja. Näin saattoi
vuoteellaan lojuen temmata
aina joitakin tiedon jyväsiä
naapurinkin ohjelmasta.

Joskus aiheutui pieniä risti-
riitoja. Tuntien aikana ei
asunnon puolelta oikein voi-
nut mennä ulos eikä tulla si-
sään.

Tupakointi näissä saleissa
oli kielletty, mutta kyllä niissä
joskus sauhuteltiinkin. Kerran
sattui vuoteellaan piippua ve-



Epänormaalilyseo...

Aamupesu

televän vapaalaisen kessun
haikuja leijailemaan erään
tuntia pitävän naisopettajan
nenään.

- Kenen filtti pala? reagoi
tämä ruotsinkielisestä koulus-
ta tullut lady-tyyppinen lehto'
ri.

vÄnrrrÄÄr
LEHTORIT
Kerrottiin, enä opettajat oli
valittu maan opettajakunnan
parhaasta päästä, vaikka en
kyllä tiedä, millaista mitta-
puuta tällöin oli noudatettu.
Mutta kyllä he asiansa osasi-
vat, myös oikean suhtaurumi-
sen omaleimaiseen oppilasai-
nekseensa.

Miesopettajat olivat pää-
asiallisesti olleet mukana sa-
moissa leikeissä kuin oppi-
laatkin. Niikyvin hahmo oli
luonnontieteellisten aineiden
lehtori Kalle Viiöndnen, sota-
ajan "korsukolpörttiöri", mo-
nista matkakuvauksistaan ja
savolaisaiheisista mureru-
noistaan tunnettu Viiinäs-Kal-
le.

56

/
bhtori Kalle Väänänen oli rehevä henkilöhåmo

Kalle oli lupsakka mies niin
opettajana kuin vapaa-aikatoi-
minnan vetäjäniikin. Pujopar-
ta ja röyhyävä, käyrävartinen
kessupiippu kuuluivat yhtä
kiinteästi håinen olemukseensa
kuin luonnonväärät leukape-
rär. Olin Kallen runneilla
usein mainitunlaisena vuo.
deoppilaana, kun biologia ei
aineyhdistelmääni kuulunut,
ja täytyy sanoa, että yksi ja
toinen totuus on tästä värik-
käästä jutustelusta mieleen
jäänyt, vaikk4 opiskelua vaa-
kasuorassa asennossa harjoi-
tinkin.

Oli joukossa toinenkin ky-
nämies, nuorisokirjailijana ni-
mimerkkiä Aaro Honkakäyt-
tänyt suomenkielen lehtori
Arohonka. Kirjailijana hänel-
lä oli hyvä vaisto oppilaiden
tyylin runnistamiseen "hion-
nankin" jälkeen.

Satruipa kenan joku vip-
paamaan kouluaineekseen jo
jossakin rinnakkaisluokassa
käytetyn hengentuotteen. Vai-

vannäöstä ruli palkaksi kuiten-
kin viitonen ja pitkä miinus
sekä periikaneetti: Jäljennök-
sen oikeaksi todistaa Eino
Arohonka.

Saattaisi luulla, että tällai-
nen joukko olisi ollut kurinpi-
dollisesti vaikeasti hallittavis-
sa "siviilikasvatuksen" kei-
noin. Näin ei kuitenkaan ol-
lut. Rangaistuksia ei laitok-
sessa käytetty. Ainoana sellai-
sena tunnettiin erottaminen,
mutta koko aikana siihen rur-
vauduttiin vain parissa ta-
pauksessa ja nämåikin oppilaat
tiettävästi otettiin myöhem-
min takaisin. Ehkäpä nuo so-
dassa vietetyt vuodet olivat
jollakin tavalla kypsytt?ineet
tätä joukkoa. Luultavasti ym-
mänettiin, että kun on saatu
tilaisuus, sitä on käytettävä
hyviiksi. Yleensä opiskeluun
paneuduttiin tosissaan.

Tietysti. rikkeitiikin tapah-
tui. Luulen, että lunttausta
harjoitettiin saman veran
kuin sitä kaikissa kouluissa
kaikkina aikoina on harjoitet-
tu.

Luonnollisesti tåillainen
joukko oli jo totrunut seurus-
telemaan alkoholin parissa.
Koululle sitä ei juuri ruotu,
paitsi ehkä joidenkin juhlien
yhteydessä, mutta tottahan te
ki jotkut silloin tiillöin Kan-
kaanpäåihän tai Poriin poikke-
sivat. Kerran tällainen juhli-

r nut joukko myöhästyttyään
kaikista kulkuneuvoista palasi
majapaikkaan radan varresta
Iainaamallaan Valtion Rauta-
teiden pumppuresiinalla!

TYTTöJÄ!
Tietysti tuollaisiin repäiseviin
juhliin liittyviä tapauksia voisi
kertoa enemmänkin. Kun ne
kuitenkin olivat poikkeuksia,
tulkoon jotakin kerrotuksi
vain eräistä "kuunpudottajai-
sista".

Näihin alkusyksyn juhliin
oli kutsu liihetetty maan kaik-
kien tyttökoulujen teinikunnil-
le! Kuuleman mukaan eräiden
koulujen rehtorit olivat ehdot-
tomasti kieltäneet tyttöstensä
saapumisen tällaisen lauman



vieraiksi. Mutta kyllä kutsua
myös noudatettiin. Tuona var-
haissyksyn yönä oli talossa yli
neljäsataa naisvierasta 

- kak-
si orkesteria soitti ja tanssia
oli aamuun saakka kahdessa
salissa. Silloinen tunnettu
operettitähti Martta Kontula
vieraili solistina.

Kaikki eivät suinkaan jak-
saneet tanssia koko yötä, mut-
ta toisaalta oli käynyt käsky,
että naisvieraiden tuominen
makuuhuoneisiin oli ehdotto-
masti kielletty. Useat kuiten-
kin katsoivat, ettei tällainen
kielto näin juhlayönä ole tar-
koitettu kirjaimellisesti nou-
datettavaksi. Myöhään yöllä
oli osastomme rehtori, pappis-
mies, kuitenkin lähtenyt tar-
kastuskierrokselle. Hän kiersi
kämpästä kämppään ja esitti
jokaisella ovella saman §sy-
myksen:

- Onko täällä naisia?
Saatuaan kieltävän vastauk-

sen hän toivotti hyvää yötä ja
sulki tahdikkaasti oven. Tuli-
pa sitten meidänkin kämpän
vuoro.

- Onko täällä naisia?

- On. Minkälaisen pastori
haluaa? kuului möreä-ääninen
vastaus.

Hiljaisuus - 
ja ovi sulkeu-

tui. Asiasta ei kuulunut sen
enempää.

Silloin tällöin pidetyt juhlat
toivat tietysti väriä koulun elä-
mään, joka yleensä sujui ko-
van työn merkeissä. Koulu-
päivä oli pitkä ja illat menivät
useimmiten läksyjen luvussa
ja loppuaikoina ylioppilaskir-
j oituksiin valmistautumisessa.
Näitä ei pidetty Niinisalossa,
vaan jokainen kirjoitti omissa
entisissä kouluissaan.

Itse tapahtuma lienee ollut
suunnilleen samanlainen kuin
normaaleissakin puitteissa.
Poikkeuksen teki se, että
meillä oli oikeus tupakoida
kokeiden aikana. Katsottiin
kai, että tupakalla on ennen-
kin totuttu jännitystä lieventä-
mään. Vaatimukset olivat tiet-
tävästi muuten samat kuin
normaalisti, paitsi että suori-
tettavia aineita oli yhtä vä-
hemmän. Taso lienee myös

ollut vertailukelpounen. Jos
joku historian vuosiluku jäi
puutlurnaan. sen korvasi
muulla tavalla hankittu kyp-
syys. Vapaa-aikatoiminta, jo-
ka sen ajan kouluissa yleensä
uinui tanssiaisasteella oli "in-
ternaatissa" vireätä. Ja sitä
historiaahan oltiin oltu itse te-
kemässä.

MITÄ HEISTÄ TULI?
Mitä sitten noista nykyisin
suunnilleen parhaassa keski-
iässä olevista Niinisalon pojis-
ta myöhemmin on tullut?
Näin suureen joukkoon mah-
tuu tietysti kaikenlaista. Eräät
ovat kohonneet yhteiskunnan
huippupaikoille. Toisaalta oli
joukossa sellaisia, jotka eivät
ole ollenkaan saaneet otetta
elämään tai sen liian varhain
menettivät. Suurin osa lienee
tavallista arkisen elämän aher-
tajaa - on pappia, opettajaa
ja osuuskaupanhoitajaa. Pari
tunnettua kirjailijaa on jou-
kosta kasvanut, muutamat

Niinisakrn kasarmissa ikäteineillc ja heidän vierailleen

Epänormaalilyseo...

ovat päässeet eduskuntaan,
eräs on yltänyt maaherraksi
saakka, olipa takavuosina
muuan ministerinäkin. Kun
tuosta vaalista kuulin isruin
parhaillaan parin entisen niini-
salolaisen kanssa iltaa viettä-
mässä. Päätimme onnitella ja
samalla tiedustella, olisiko
ministeri kiinnostunut pienes-
tä luokkakokouksesta. Onnis-
tuimmekin saamaan korkean
virkamiehen puhelimen pää-
hän ja hän innostui kovasti
asiasta. Tulipa keskustelussa
heränneen koulupojan mie-
leen heittää henalle pieni huu-
li:

- Kyllä kai pidät huolen,
että valtio maksaa illallisen ja
tarjoaa paukut? Noin niinkuin
sen vekselin korkoina...

- Ei, ei, ei! tuli nopeasti.

- Kyllä jokainen huolehtii
omista kustannuksistaan !

Joten kunniallinen hallitus-
herra oli hänestäkin kasvanut.
Ja vanheneehan se vekselikin
aikanaan. Kuten rintamamie-
het monessa muussakin asias-
sa ovat voineet todeta... tr

Martta Kontula laulaa Internaatin "kuunpudotrajaisissa
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PAULI HAAPAKOSKI

TALVISODAN kymmenen ensimmäisen päivän aikana tunkeutuivat venäläiset 18. ja 168.
Divisioona Laatokan pohjoispuolitse Sortavalaa kohden.

Kenraalimajuri Hägglundin komentama suomalainen IV Armeijakunta sai hyökkäyksen
pysähtymään Impilahden tasalle iaaloitti vastahyökkäysten sarjan, joka johti 18.D:n pirsto-
miseen erillisiin motteihin ja tuhoamiseen sekä 168. D:n sulkemiseen suurmottiin, jonka ai-
noa huoltotie oli kapea aukko Laatokan jäällä.

Vahvennuksena saapui paikalle mm. JR 64, jokajoutui taisteluun Pitkänrannan alueella.
Helmikuussa käytiin jäällä ja saarissa katkeria taisteluja suomalaisten yrittäessä pitää mo-

tin suun kiinni ja vendläisten pyrkiessä pelastam aan 168. D:n näIkäkuolemalta. Materiaaliyli-
voima vaikutti lopulta ja juuri ennen rauhan tuloa suomalaisten oli erittäin raskain tappioin
väistyttävä saarista ia jäältä.

Pyhäjokelainen Pauli llaapakoskr, Talvisodan alokas ja Jatkosodan ylikersantti, valottaa
asioita jalkaväen taistelijan karusta näkökulmasta.
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KUN RYKMENTTIMME IR 64 siirrettiin tammi-
kuussa 1940 Suomussalmen Raatteesta Laatokan Pit-
känrannan alueelle, olimme jo menestyksellisesti osal-
listuneet torjunta- ja hyökkäystaisteluihin pohjoisessa ja
saavuttaneet huomattavaa menesrystäkin. vasta Pitkä-
rannan alueella me kuitenkin jouduimme varsinaisen
ylivoiman eteen.

Pataljoonamme komentaja oli Paavo Simelius ja 8.
Komppanian päällikkö luutnantri Salmi.Itse toimin II
Joukkueen pikakivääriampujana.

Suomalaisten katkaistua venäläisdivisioonien tulo-
tien, rautatien ja maantien, oli muodostunut valtaisa
motti, jossa vihollista sanottiin olevan kaksi divisioo-
naa. Kun kaikki vihollisen maayhteydet oli katkaistu,
jäi sen ainoaksi henkireiäksi Maksimansaaren ja mante-
reen välinen noin kilometrin levyinen salmi, jonka lä-
vitse vihollisen oli yritettävä huoltaa joukkojaan.

Maksimansaareen oli ryhmittynyt pataljoonamme 9.
Komppania. Sen päällikkönä toimi vänrikki Klass, joka
oli juutalainen ja hyvä sotilas

Tärkeinrmät asect ja sulutteet Maksimansaarcn
luutnantli E

ja rannikon aluccllr .l(1. -2 .10

Koskisen piirroksen mukaan

dri.
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MOTIN VARTIOINTIA
Itse jouduin ensin vartioimaan mottia Koirinojalle ali-
kersantti Teräslahdm ryhmässä, jonka vahvuus oli neljä
miestä. Vastuullamme oli kaksi kilometriä motin reu-
naa. Vihollinen oli kaivautunut mäkeen siiliasemaan ei-
kä liikkunut. Me puolestamme hiihdimme yhteyslatua
tunnin välein kaksimiehisin partioin. Elätimme toivoa,
että vihollinen lähtisi motista liikkeelle ilman suksia,
jolloin se olisi helppo tuhota.

Emme uskaltaneet sytyttää tulta, vaikka pakkanen
pysyi 40 asteen seutuvilla. Joskus haettiin muonaa, jo-
ka oli syötävä jäisenä. Venäläisten majoitusalueet nä-
kyivät hyvin meidän puolellemme. Siellä tulet paloivat
niin että mäet savusivat. Heillä oli puolestaan ruuan
puute. Sanottiin vihollisen antautuvan, kunhan tulee

,f:
Pitkärannan saaristoa, taustalla Maksimansaari SA-kuwt

tarpeeksi nälkä, mutta ei se oikein siltä näyttänyt. Tois-
raiseksi heillä riitti hevosia syötäväksi ja lentokoneet
pudottivat muonapaketteja, joita ruli meikäläistenkin
puolelle aiheuttaen aina melkoisen kilpahiihdon pudo-
tuspaikalle.

Venäläiset olivat taitavia vaanimaan varmistusladun
varressa ja sieppasivat joitakin partiomiehiämme. Yöllä
oli ilkeä hiihtää, kun suksen ääni väkisinkin kuului.

Kerran olimme partiossa yhdessä Teräslahden kanssa.
Ollessamme palaamassa majapaikkaamme havaitsim-
me, että naapurit olivatkin tulleet väliin. Heidän huo-
patossupolkunsa johtivat latumme poikki suoraan
komppaniamme kuormastoa ja teltta-aluetta kohden.
Vihollinen ei huomannut meitä emmekä avanneet tul-
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ta, vaan läksimme nopeasti kiertämään ja viemään vää-
pelille ja hevosmiehille sanaa, että vieraita on tulossa.
Matkaa oli teltoille noin kilometri.

Lähimpänä vihollisen tulosuunnassa oli muonateltta,
josta täydennys kulki jddn yli Laatokalle ja Maksiman-
saareen. Tossupojat olivat ahtautuneet telttaan, johon
kaikki eivät mahtuneetkaan. Äanista päätellen oli käyn-
nissä kiivas muonanjako.

Hevosmiehet vääpelin johdolla menivät asemiin lä-
helle telttaa kallion päälle. Avasimme yllättäen tulen.
Teltalla nousi entistä kovempi meteli. Naapurit olivat
olleet niin innostuneita muonan jakoon, etteivät huo-
manneet katsella ympärilleen ja saivat näin tuomion se-

kä huolimatromuudesta että omavaltaisuudesta. Osa vi-
hollisista pääsi pakenemaan Laatokalle, mutta suurin
osa jäi paikalleen. Teltan ympäristö ja tien varsi olivat
pahan näköiset. Nälkä tuntui motissa olevan, koska
kaatuneiden taskuissa oli nahkoineen ja karvoineen he-
vosen ruhosta revittyjä lihankappaleita.

JÄÄSOTAA
Tässä vaiheessa oli vihollisen pakko ottaa jådtie huolto-
tieksi huolimatta siitä, että se oli vaarallinen. Meikä-
läisten rantakallioilla olevat konekiväärit oli jo päivällä
suunnattu kiinteästi jddlle, jonne ammuttiin myös
Maksimansaatesta. Matka oli kuitenkin liian pitkä, jo-
ten tuli oli epätarkkaa ja tehotonta, vaikka jokunen
muonahevonen jäikin jäälle.

Konekiväärien tulta täydentämään mddrättiin jäälle
alikersantti Esko Kiaijäraen johdolla kuusimiehinen
partio, johon minäkin kuuluin. Joukko oli pieni, mutta
tulivoimaa sitä enemmän: kaksi pikakivääriä, kaksi ko-
nepistoolia ja kaksi kivääriä. Toiminta-alueemme oli
mantereen ja Maksimansaaren välisessä salmessa, johon
konekiväärit eivät ylettyneet. Jäälle niitä ei voinut vie-
dä, koska vihollinen olisi ne sinne tykistöllään vaienta-
nut. Antoivatpa ne kolonnille vauhtia kauempaakin
ampumalla.

Koirinojan lahden perukassa paloi taivaalle kuumot-
tava tuli, jonka mukaan kolonna osasi pimeässä suun-
nistaa, vaikka olisi välillä joutunut hajallekin. Pitkän-
rannan tehtaan alueella paloi samanlainen merkkituli.

Meikäläisten valonheitin valvoi jäätä. Sen valossa
nähtiin, milloin kolonna lähtee liikkeelle, ja voitiin las-
kea panssarivaunut, hevoset ja muu väki. Konekiväärit
aloittivat oman osuutensa sopivalta etäisyydeltä, mikä
antoi vauhtia kolonnalle.

Me partiomiehet odotimme jäällä henkeä pidättäen,
mitä tuleman piti.

Vihollisen kolonnan kärjessä eteni partio, jonka an-
noimme mennä ohi odottaen lihavampaa saalista.

Pian alkoikin kuulua rytinää: kolonna ajoi meitä
kohti täyttä laukkaa,

Ammuimme yhtäaikaisesti
kasti.

Ruuhkaa alkoi syntyä, kun

ja mahdollisimman tar-

toisia tuli takaa påälle

ry%
Mottia paimennettiin hiihtämällä

yhteyslatua tunnin välein

Motinvarti ja Pitkärannan alueella pikakiväärcineen
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täyttä vauhtia. Toiset yrittivät ajaa sivusta ohi. Miehet
huusivat ja valittivat henkitoreissaan, hevoset korskui-
vat ja hirnuivat tuskissaan.

Pian meiltä olivat patruunar lopussa. Jätimme lop-
puselvittelyn aamuun ja hiihrelimme rannalle hake-
maan lisää patruunoita ja käsikranaatteja.

Aamulla palasimme jäälle ja ammuimme haavoittu-
neet hevoset. Kaikkiaan oli paikalle jäänyt 38 hevosta
kuormineen ja paljon kaatuneira miehiä. Jälki oli veris-
tä 

- 
varsinkin hevosesta rulee paljon verta; kun osuu

valtimoon, suihkuaa veri paineella.
Suoritimme samalla omalle porukalle muonatäyden-

nyksen 
- 

oli paljon ja monenlaista tavaraa! Vihollinen
ei lainkaan häirinnyt, vaikka näkivät kyllä meidän puu-

ja helpolla. Tuli mieleen, että seuraavana yönä ei voi ol-
la yhtä hyvä onni.

TOINEN YÖ
Illalla hiivimme taas jäälle hyvissä ajoin 

- 
oli hyvä pii-

loutua edellisen yön hevosenraatojen ja rekien sekaan.
Odotimme.
Nyt tuli edessä kaksi panssarivaunua, jotka ampuivat

kiivaasti ympärilleen. Niiden päälld oli miehiä. Samaan
aikaan vihollisen tykistö alkoi ampua sulkutulta mo-
lemmin puolin tietä. Meillä ei ollut håtitä, kun olimme
piilossa.

Panssarivaunut ajoivat ampuen ohi ja päästyään Koi-
rinojan lahdelle ampuivat vihreän valoraketin.

Silloin alkoi tulla hevosia.
Ne tulivat jälleen laukalla ja niitd oli niin paljon, että

jouduimme aivan niiden sekaan, kun kaikkia ei ehtinyt
kaataa. Nyt oli kuormien päälld lisämiehiä rautalevyistä
tehtyjen suoiusten sisällä. Hevosen kaaduttua miehet
avasivat tulen ja heittelivät käsikranaatteja. Meidät pe-
lasti vain se, että yleisen sekasorron vallitessa pysytte-
limme vihollisten ja kaatuneiden seassa.
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Panssarimiina asennetaan jäälle

Ennen aamua oli jälleen lähdertävä 
- 

tälläkin kertaa
ilman tappioita.

Päivän valjettua alkoi jälleen evakuointi. Tällä kertaa
tuli kymmenen omaa hevosta kuljettamaan muonaa
omalle puolelle.

Tielle jiäneessä kolonnassa oli terveitäkin hevosia,
jotka olivat jääneet jäälle ajomiehen kaaduttua tai paet-
tua. Kuormissa oli haavoittuneita, jotka avasivat tulen
tai heittivät käsikranaatin. Vain hyvällä tuurilla selvi-
simme ehjinä. Oli pakko edetä syöksyen ja tuhota elävät
viholliset ampuen ja käsikranaatein.

Vihollinen ei uskaltanut ampua tykistöllään, koska
tiesi jäällä olevan omia.

Muonatäydennys kävi jälleen kaikessa rauhassa. Ta-
varaa tuli vähän joka sorttia, vaikka suurin osa oli veren
tahraamaa.

EI YHTÄÄN MIESTÄ LÄPI!
Päivällä tuli käsky, että seuraavana yönä ei saa jdtrdä ai-
nuttakaan hevosta henkiin eikä yhtään miestä päästää

läpi. Selitimme, että kun lippaat tyhjenevät ja kranaatit
loppuvat, on lähdettävä rannalle eikä takaisin voi palata
pimeässä.

Illalla tulivat pioneerit avuksi. Tien poikki räjäytet-

tiin railo ja vedettiin piikkilankaeste ja sen varteen ka-
sartiin patruunoita ja käsikranaatteja.

Sitten vain taas odotettiin uusin toivein.
Tällä kertaa kesti odotus kauan ja pakkanen oli vallan

mahdoton 
- 

pelkäsimme, että jää ehtii lujittua kanta-
vaksi, kun railossa oli niin paljon sohjoa ja lohkareita.

Viimein alkoi näkyä.
Tuli vain yksi vaunu, miehiä katolla ja perässä.

Sinne meni sulaan.
Miehet hyppelivät kyydistä, jolloin ympärillä olleet

miinat alkoivat räjähdellä. Me puolestarnme lisäsimme
löylyä ampumalla läheltä ja tarkasti. Pikakiväärituli oli
aika tarkkaa pimeässäkin 

- 
se kun on pitempi ase, niin

on tarkempi.
Vihollisen kärkipartio alkoi vetäytyä ampumatta vih-

reää merkkirakettia. Sensijaan sen ampui alikersantti
Kivijärvi 

- 
ja se tehosi! Vihollisen kolonna alkoi mer-

kin saatuaan tulla tdyttd laukkaa eikä heidän karkipar-
tionsa saanut sitä pimeässä kääntymään tai pysähty-
mään.

Alkoi taas tapahtua.
Vihollisen tykistö ampui kahta puolta sulkutulta.

Hurjistuneet hevoset laukkasivat railoon ja muutamat
sen yli päässeet sekaantuivat piikkilankoihin: Miinat
räjähtelivät jälleen. Me ammuimme parhaalta aitiopai-
kalta ja ruuhka oli samanlainen kuin ennenkin.

Sitten vihollinen keksi lähteä kiertämään railonpät-
kää ja pian olimme jälleen kolonnan loppupään seassa ja

motissa. Vainolaiset ampuivat kuormien pd,ältä ja tuli
oli kiivasta.

Emme voineet jäädä odottamaa^ aamua ja Kivijärvi
käskikin irtautua ja siirtyä rannalle.

Laittelin sukset jalkaao ja pikakiväärin kaulaan ma-
kuuasennossa kaatuneen hevosen takana. Sitten syök-
syimme rinnan Kivijärven kanssa, jolla oli sukset kaina-
lossa.

Kuulaa tuli 
- 

valojuovaa yhtenä vilinänä.
Kivijärvi kompastui ja huusi jotakin kaatuessaan.

Minä jatkoin hiihtoa todella henkeni edestä. Vihollisen
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tykistö jatkoi ampumistaan ja paine heitti minutkin
kumoon. Muut menivät menojaan.

Luulin ensin, että jalka oli poikki, kun se ei totellur.
Pian se kuitenkin otti taas päälleen ja huomasin, eträ
luoti oli vain katkaissut sauvan.

Nousin ylös jatkamaan matkaa ja huomasin samalla
jo kaatuneeksi luulemani Kivijärven tulevan hiihtäen
perässäni. Hän oli kompastunur vain siksi, että lumi-
puvun housut olivat valahtaneet nilkkoihin!

- 
Ei ne kaalimahat osaa edes ampua! noitui Kivijär-

vi.
Rannalla oltiin ensin ihan tupehduksissa. Oli ollut

tarpeettoman kiireinen lähtö! Oli kerta kaikkiaan ihme,
että taas päästiin hengissä pois. 

- 
Sinne ei enää lähde-

täl uhosi joku.
Aamuun mennessä olivat päätökser kuirenkin unoh-

tuneet ja lähdettiin taas evakuoimaan. Kiinnosti kovas-
ti, mitä löytyy tällä kertaa.

Viholliset olivat yötä myöten häipyneet omalle puo-
lelleen ja pääsimme helposti tappopaikalle.

Jälki oli samanlaista kuin ennenkin. Sulaan oli men-
nyt ainakin parikymmentä hevosra, jotka melkein kaik-
ki olivat vielä hengissä 

- 
elävä pää vain näkyi jäiden

seasta! Oli kamalaa katsoa eläimiä, jorka olivat olleer
monta tuntia vedessä aisojen varassa hirveässä pakkases-
sa! Hevosraukat 

- 
kiireesti vain armonlaukaukset

luontokappaleille. Sirten jälleen rerveet hevoset kuor-
mineen rannalle ja kuormaa m1'ös omien hevosten re-
kiin.

*

r',t

4
,;/,-

Valonheitinmiehet ilmoittivat 120 hevosen jääneen

iäälle, mutta paljon oli päässyt läpikin. Pakkanen oli
hirveä ia jäällä kävi aina viima.

TULI EI TEHOA!
Maksimansaaren huoltotie kulki ristiin vihollisen huol-
totien kanssa. Risteyskohtaa nimitettiin Kuolemantien
haaraksi. Merkiksi siihen asetettiin kaksi venäläisten
kuormasta otettua peltitynnyriä, jotka kuitenkin pian
peittyivät tuhottujen kuormien alle. Omien huolto-
miesten oli joka yö otettava uusi tienpaikka.

Sitten vihollinen alkoi lähettää jäälle isoja partioita.
Meille sanottiin, että Pitkästärannasra tulee komppania
puhdistamaan tien, mutta ei sitä vain näkynyt. Me
kuusi miestä varustimme jäälle asemia mahdollisimman
laajalle alueelle, ettei vihollinen pääsisi kiertämään.
Suojavalliksi pantiin vihollisen teräslevyjä ja jäätyneitä
limppuja. Asemasta oli rannalle matkaa vajaa kilometri
ja Maksimaan lähes puoli.

Seuraavana yönä vihollinen tuli taas kirkkaassa kuu-
tamossa. Meilläkin oli nyt riittävästi patruunoita.

Edessä oli kuitenkin uusi ihme: tuli ei tehonnut ja
vihollinen tuli vain! Huomattiin, että heillä oli suksien
päällä panssarilevyt, joita luoti ei edestä läpäissyt. On-
neksi levy vaikeutti myös vihollista ja sen tuli oli epä-
rarkkaa.

Keksimme pian, että vihollista oli ammuttava vinos-
ti toisten eteen jaloille. Kivijärvi yritti huutaa ohjeita.
Näin hyökkäys taas pysähtyi.

Vihollinen alkoi ampua pienoisheittimillä, mutta
olimme niin lähellä, että tuli meni yli. Vihollista oli
entistä enemmän ja kun se ryhtyi jälleen kiertämään, oli
meidän lähdettävä ensin raatojen sekaan ja sieltä rannan
suojaan. Ihmeeltä tuntui, että jälleen olimme selvinneet
ilman tappioita.

Sinä yönä pääsi paljon hevosia läpi. Jäällekin oli jä-
nyt panssarilevyjä ja kaatuneita.

Päivällä kävi eversti Fagernäs ja sanoi, ettei hevosia
saa päästää läpi. Kivijärvi selvitti, ettei niin pienellä
partiolla voi enempää. Eversti lupasi lähettää hiekka-
säkkejä asemien vahvistukseksi ja kymmenen miestä li-
sää. Sittenhän sen tdytyy pitää, tulipa 6i1[ g2[266 

-tuumailirnme.
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PATRUUNOITA SAAREEN
EÄåna yönä vihollinen panssarivaunuineen saartoi Mak-
simansaaren, mutta ei päässyt maihin. Kiivaassa taiste-
lussa sieltä kuitenkin loppuivat patruunat. Meidän piti
ohjata kahdeksan patruunakuormaa jäällä vihollisen
saartorenkaan läpi. Odotimme, kunnes vihollisen lii-
kenteessä tuli aukko ja sitten vain hevoset laukkaa lapi!
Vihollinen ei ampunut, luuli pimeässä varmaan omik-
seen.

Hevosmiehille emme uskaltaneet kertoa, että tie kul-
ki saartorenkaan läpi 

- 
siv[s olisi uskaltaneet ajaa. Nyt

saatiin patruunat saareen ja hyökkäys torjuttiin.
Päivän vietimme taas teltassa syöden "upseerien

muonapusse ja", joita oli määrättömäsci. Kunnostimme
aseita yötä varten. Kylmä oli, kun ei uskaltanut läm-
mittää.

Illalla heräsimme vasta pimeällä ja tuli kiire jäälle,
jonne pioneerienkin piti tulla hiekkasäkki- ja räjähdys-
ainekuormien kanssa.

Hiihdettiin kovaa vauhtia täysien patruunareppujen
kanssa, Kivijärvi edellä. Rannalla olikin jo hevosia. Ki-
vijärvi totesi, etteivätpäs pioneerit uskalla mennä jäälle
omin nokkinsa, vaikka heitä on paljon enemmän.

Ensimmäisen hevosen kohdalla hätkähdin - sehän
on ryssän reki! Tuli vieras hajukin nenään pimeässä. Ki-
vijärvi huuteli ja kyseli, mitä porukkaa miehet olivat.
Kolmannen reen kohdalla hän jo kirosi, kun ei saanut
vastausta.

Silloin rävähti!
Ainakin kymmenen miestä ampui muutaman metrin

päästä 
- 

ohi! Me häivyimme paikalta ennätysvauhtia.
Venäläiset ampuivat perään, mutta pimeä ja tuisku pe-
lastivat meidät. Yaio Ylinihan, Ylitornion pojan, kä-
destä meni luoti läpi.

Vihollinen lopetti ammunnan ja alkoi kovalla rymi-
nällä kääntää hevosiaan. He olivat jäällä eksyneet mei-
dän huoltotiellemme ja tulleet jo sadan metrin päähän
teltasta, jossa nukuimme! Kävimme vuorostamme ko-
lonnan kimppuun ja saimmekin ammutuksi kymmenen
hevosta 120 hevosen kolonnan jälkipäästä.

Ei tullut lisämiehiä sinäkään iltana, päinvastoin!
Puolet jääpartiomiehistä käskettiin maalle vastaiskuun.
Vihollinen oli jossakin murtautunut läpi.

Kaikkiaan oli saatu haalituksi kokoon 24 miestå.'
Retkestä tuli raskas. Vihollinen hyOkkasi ja ampui ty-
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kistöllä koko sen päivän ja seuraavan yön niin että iso
kuusimetsä muuttui silpuiksi. Minulta kaatui apulai-
nen, sotarnies Kuaaja. Ennen oli jo kaatunut sotamies
Yiljo Pussiner Oulaisista. Linja saatiin melko suoraksi ja

tukkoon.
Meitä palasi sieltä kaksitoista. Yhdessä Lassi Huwisen

kanssa päästiin takaisin jääpartioon.

PITÄVÄ TULPPA
Seuraavana iltana tulivat lisämiehet ja paljon hiekkasäk-
kejä. Iltahämärissä tehtiin asemat kuin linnoitukser.
Juuri kun ne oli saatu jonkinlaiseen kuntoon, tuli ko-
loona.

Vaan tulppa piti.
Sinä yönä ei yhtään hevosta mennyt läpi, vaikka niitä
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oli paljon. Ne ajoivat laukalla päälle joka puolelta niin
että ei tahtonut ehtiä etuaan puhdistaa. Muuankin pari-
valjakko 

- 
suuria, mustia hevosia 

-ajoi 
suoraan

kohti ja luulin, että päälle tulee. Kerkesin kuitenkin
vielä suihkun päästää ja siinä liukuivat vielä jonkin
matkaa suoraan kohti kumollaankin 

- 
ajoreki oli pe-

rässä, ajomies kaatui.
Kahakka rupesi hiljenemään.
Sanoivat, että kyllä sieltä pian tulee jalkavdki avaa-

maan tietä, vaan eipä näkynyt. Tykistötulikin lakkasi.
Alikersantti Mehtomaa, rykmentin hiihtopartiomie-

hiä, oli avuksi tulleessa joukossa. Hän arveli reessä ole-
van jotakin erikoista, koska se oli niin komea, ja meni
katsomaan. Varoittelin. Hän meni kuitenkin ja niin
vain kävi, että siellä oli venäläinen upseeri, joka ampui

häntä pistoolilla rintaan 
- 

Olavi vain äännähti, painoi
rintaansa ja kaatui. Hän oli saman tuvan poika varus-
miesajalta ja oli juuri sodan alussa mennyt kihloihin.
Edellisenä talvena hän oli ollut armeijan parhaita hiih-
täjiä.

Tuntui pahalta. Niin paljon oli jo mennyt...
Mieletöntä tuhoa puolin ja toisin!
Olimme nähneet jo Raatteen tiellä kamalaa jdlkeå,

samoin katkoessamme sisseinä tietd rajan takana. Vaan
tällaista ei missään kuin tämä sata metriä leved ja monta
sataa metriä pitkä verinen ja kamala hevosten ja ihmis-
ten matkan pää! Sitä ei kukaan meistä ikinä unohda!

Asemat motin ympärillä harvenivat uhkaavasti.
Kaikki vaistosivat, että vielä on kova edessä. Emme sii-
tä juuri puhuneet. Ylivoima oli murskaava, tykistöäkin

. oli asemissa aivan näkösällä vaikka kuinka paljon, len-
tokoneet aina päällä. Koskaan en kuitenkaan kuullut
kenenkän ehdottavan perääntymistä.

Seuraava päivä oli niin kovaa ryminää linjassa, että
koko ajan vain odotti, milloin murtuu. Maksimansaa-
ren päällä kiersi lentokoneita. Tuntui, että siellä ei voi
olla kukaan elossa. Väsymys sekoitti ajatuksen niin että
vuorokaudet menivät sekaisin. Iäällä ohjailimme omaa
huoltoa kulkemaan naapurin kolonnien välisistä aukois-
ta.

Sitten olimme taas jäållä pioneerien kanssa. Railo rä-
jäytettiin uuteen paikkaan, koska tuhotut kolonnat oli-
vat tukkineet entisen tien. Meitä oli nyt 16 miestä ja
hiekkasäkeistä, panssarilevyistä ja limpuista tehdyt ase-

mat olivat hyvät.
Tulivat taas.
Molemmin puolin tietä lähestyi vahva partio panssa-

rilevyjen suoiassa, mutta osasimme jo ampua toistemme
eteen jaloille eivätkä ne voineet meille mitään.

Kivijärvi ampui valoraketin - 
ja taas menivät lan-

kaan!
Kolonna alkoi tulla ja alkoi sama leikki kuin ennen-

kin. Ryminä oli kamala. Meillä ei ollut hätääkään, kun
meitä oli nyt 16 miestä ja hyvät asemat. Toista oli nyt
kuin silloin alussa, kun oli vain kuusi miestä hevosen-
raatojen takana.

Vihollisen jalkaväki tunki aivan eteen levyien suoias-
sa, mutta saimme sen pysähtymään. Veri roiskui hevo-
sista, kun toiset pääsivät aivan lähelle ennen kaatumis-
taan. Kivijärvi huusi ja neuvoi ampumaan ensimmäisiä

{
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GTTI kirjat - puhdasta asiaa

Jukka Rokka
TAISTELUN TIE
Karjalan Kannaksella varttu-
neen Jorma Keron "taistelun
tie" toisen maailmansodan
pyörteissä. Kolmas lisätty ja
uudistettu painos.
206 s. Ovh. 8,-

Jaakko Sahimaa
KIRJE SYVÄRILTÄ
Realistista kuvausta latkoso-
dan päiviltä. Raimo Hoikka-
sen elämäntarina.
Toinen painos.
253 s. Ovh. 7,-

Paavo Hiltunen
RAPORTTI TERRORISTA
Vahvasti dokumentoitu tutki-
mus vaarallisimmista terroris-
tiiärjestöistä alkaen Latinalai-
sen Amerikan Tupamarot-
liikkeestä ja pää§en arabien
Al Fatahiin ja Mustaan Syys-
kuuhun.
200 s. Ovh. 10,-

Paavo Hiltunen
LAKI HARHATEILLÄ
Rohkea kannanotto oikeus-
laitoksen nykytilasta. Vas-
tausta myös kysymykseen:
Mihin uudella oikeuspolitiikal-
la pyritään?
59 s. Ovh. 3,-
KOULU HARHATETLLÄ
Rohkea analyysi Pirkkalan
peruskoulun historian kokei-
lusta. Tapahtumat ja todelli-
set vaikuttimet puntarissa.
57 s. Ovh. 3,-

TILAAN SEURAAVAT KIRJAT
(rasti ruutuun)

tr Taistelun tie

tr Kirje Syväriltä

tr Raportti terrorista

tr Laki harhateillä

tr Koulu harhateillä

kpl å

kpl å

kpl å

kpl å
kpl å

8,-
7,-

10,-
3,-
e_

Ari-kustannus 43100 Saarijärvi puh. 944-22211

JATKOA ED. SIVULTA

jaloille ja takimmaisia mahaan, niin osuu Paremmin.
Eivät ne muuten uskoneet.

Pikakivääri kuumeni niin, että suuliekki valaisi lii-
kaa. Piti välillä jäahdyttea lumessa.

Tykin ammuksia tuli niin lähelle, että varmaan vi-
hollinenkin kärsi tappiöita. Niiden suoiassa alkoi hyök-
käys uudestaan kovalla huudolla. Yrittivät rynnäkköä,
mutta saimme sen toriutuksi. Varsinkin käsikranaatit
tekivät terää.

- 
Vasemmalla kiertää, ammu sinne! huusi Kivijär-

vi.
MIEHET LOPPUVAT

Tein näin, mutta samalla kävi humahdus kuin olisi jol-
lakin lyöty lujasti päähän. Kaaduin selälleni ja tajunta
sammui.

Kun tulin tajuihini, jatkui sama ammunta vielä.
Yritin nousta, mutta en päässyt ylös. Verta valui lakin
alta. Kypärä oli poissa.

Yritin huutaa lääkintämiestä. Pelkäsin, että ovat iät-
täneet 

- 
sitä olin aina pelännyt! Tuli mieleen koti ja

omaiset. Sitten tuli taas katko.
Herättyäni huusin taas 

- 
ja sain vastauksen! Senjäl-

keen olin hiljaa, ettei vihollinen kuulisi.
Viimein tuli lääkintäaliupseeri Pentti Haarakangas,

Merijärven poika, ja sitoi. Hänenkin piti syöksyä hen-
kensä uhalla. Hän kyllä meni haavoittuneen luo, jos

vain vähäinenkin mahdollisuus oli.
Täytyi odottaa, että vihollinen vähän peräytyisi 

-muuten ei pääse pois. Verenvuoto runtui lakkaavan,
mutta heikotti.

Kun tuli vähän harveni, yritettiin. Pysyin jo polvil-
lani ja vähän huojuen pääsin suksille. Jotenkin pääsin
hiihtäen ahkioiden luo ja sitten alkoi sairaalamatka, jos-

sa siinäkin on muistikatkoja.
Sinne jäivät toverit paineeseen. Ei voinut täysin iloita

omasta pelastumisestaan, kun tiesi, millaista on jäljelle
jääneillä. Omasta ryhmästäni olin minä viimeinen. Toi-
set olivatkin olleet oululaisia ylioppilaita, minä vain
kouluja käymätön.

Aina oli mielessä hätä tilanteesca. Arvelin, etteivät
pojat voi siellä kovin kauan kestää.

Pian tulikin rauha - 
oli hywä niin, vaikka oli raskas-

kin. Jäälle oli sotapäiväkirjan mukaan iåänyr 1270 he-
vosta ja 750 miestä kaatuneina.

Minulle kavi hyvin 
- 

heinäkuussa pääsin kotiin.I



Kiriallisuutta
KAIKKI
PIONEEREISTA
Eero-Eetu Saarinen: Pionee-
riaselajin historia f91L
1968, Pioneeriupseeriyhdis-
tys ry, Jyvåiskylä 1Y75, A2
sivua, satamäärin valoku-
via, kymmeniä karttoja,
taulukoita ia luettdloita.

Harvoin saa käsiinsä histo-
riateosta, joka olisi tehty sa-
malla huolella ja tarkkuudella
kuin tämä kirja! Se on todella
kunnianteko vaativalle asela-
jille, jonka merkitys sodis-
samme oli elintärkeä.

Kirja alkaa Jääkäripataljoo-
na 2'7:n pioneereista ja ensim-
mäisestä maailmansodasta kä-
sitellen sen jälkeen tyhjentä-
västi aselajin toiminnan kai-
kissa kolmessa sodassamme.
niiden välisinä rauhan kausina
ja sotien jälkeen. Huomiota
kiinnitetään aselajin tehtäviin,
sen taktiikan kehitykseen,
koulutukseen, henkilökysy-
myksiin, kalustoon ja sotien
aikana luonnollisesti erityises-
ti toimintaan ratkaisevien so-
tatoimien yhteydessä: ku-
vaukset materiaalitilanteista
sekä pioneerien eri työ- ja
taistelusuorituksista ovat tark-
koja ja yksityiskohtaisia. Eri-
tyinen huomio kiintyy mai-
nioihin karttapiinoksiin, jotka
selvittävät pioneerien toimin-
nan ohella myös sotatoimien
yleisen kulun kullakin suun-
nalla.

Oman osansa muodostavat
perinteiden, säätiöiden ja yh-
distystoiminnan kuvaukset.
Keventävää huumoriakaan ei
ole unohdettu.

Tunnetun historiantutkijan
ja aselajin ammattimiehen ar-
voteos ansaitsee kunniasijan
jokaisen pioneerin kirj ahyllys-

sä. Sitä on saatavissa pronee-
riaselajin killoilta ja yhdistyk-
siltä sekä pioneerijoukko-
osastoista.

E.

pÄrnvÄÄ
KORPISODAN
HISTORIAA
Veikko Karhunen: Vienan
sissit, Sissipataljoona 3 jatko-
sodassa 1941-1943,
WSOY, Porvoo-Helsinki
1976,488 sivua, kuvia, kart-
toja ja piirroksia.

Veikko Karhunen on jäl-
leen tehnyt kirjan, joka pysyy
asiassa eikä leventele. Reser-
riläispataljoonan pohjoinen
korpisota, joka samalla kou-
luttaa sen miehet nimensä ve-
roisiksi spesialisteiksi, kuva-
taan tarkoin totuuden mukai-
sesti taisteluineen, siirtoineen.
tappioineen ja asemasodan ar-
kipäir,än touhuineen. Jännittä-
vin lienee kuvaus Muurman-
nin radalle tehdystä sissiret-
kestä, jota kertoja itse johti.
Mukana olleiden ja sotapäivä-
kirjojen niukkasanaiset kerto-
mukset korostavat pohjoisen
erämaasodan eleetöntä luon-
netta, jossa asioita ei saatu
luistamaan harkitsemattomal-
la hosumisella, vaan taitaval-
la, suunnitelmallisella ja pir
käjännitteisellä työskentelyl-
lä.

Karhunen ei pysyttele fain
pataljoonan puitteissa, vaan
valottaa useita muitakin kysy-
myksiä Iuodakseen toimin-
noille taustaa - 

jopa Saksan
ja Neuvostoliiton hyökkää-
mättömyyssopimuksen salai-
set lisäpöytäkirjat pääsevät
mukaan kuvaan! Erikseen kä-
sitellään myös mm. saksalais-
ten sodankäyntiä pohjoisissa

maisemissa sekä alueelle tyy-
pillisiä operatiivisia ja taktilli-
sia ongelmia.

Kokonaisuutena kirja on
erittäin pätevä joukko-osaston
historia, mutta sen lisäksi se

on alueen sotatoimien luon-
teen yleiskuvauksena arvokas
lisä sotiemme historiantutki-
mukseen. E.

SUOMEA LÄNNEN
SILMIN
Anders Kiing: Mitä Suomes-
sa tapahtuu, Kirjayhtymä,
Helsinki-Jyväskylä 1976,
325 sivua.

Kirjoittaja on toisen polven
pakolaisvirolainen ja toimii
lehtimiehenä Tukholmassa.
Hänen aikaisemmasta tuotan-
nostaan on meillä vuonna
1973 ilmestynyt "Mitä Bal-
tiassa tapahtuu?". Ruotsin,
saksan ja islannin kielillä on
vuonna l97l julkaistu teos
"Viro - imperialismin tut-
kielma".

Ki.ing tarkastelee erityisesti
ns. suomettumisen ongelmaa
ja tekee sen lähinnä lännessä
asuvan pakolaisen näkökul-
masta. Kirja sisältää runsaasti
asiatietoa ja perustuu laajaan
lähdeaineistoon. Erityisesti on
kirjoittajan valokeilassa suh-
tautumisemme Baltian valtiol-
lisiin olosuhteisiin sekä tässä
yhteydessä myös uusimman
ajan historiankirjoituksen pul-
miin.

Kirja on hyvin kirjoitettu ja
Pekka Heikkisen pätevästi
suomentama. Asioihin kan-
nattaa kyllä tutustua tästäkin
näkökulmasta. E.

PANSSARIN.
TORJUNTAA
SUMMASSA
Valde Hämäläinen: Rivimie-
henä talvisodan Summassa,
Akateeminen kustannuslii-
ke, Loimaa-Helsinki 1976,
159 sivua, rintarnavaloku-
via.

Kirjoittaja, nuori reservin
upseeri, ei ole sanan varsinai-
sessa merkityksessä rivimies
vaan etulinjan johtaja, joka
sodan ankarassa akatemiassa
kasvaa täysimittaiseksi pans-
sarintorj untak omppanian
päälliköksi. Kynän jälki ei eh-
kä aina ole täysin valmista,

mutta päiväkirjaan perustuva
kuvaus on riipaisevaa kerron-
taa siitä, mitä sodan polttopis-
teissä todella tapahtui. Tuntuu
siltä, että kohtalokin suosi
velvollisuudentuntoisia taiste-
lijoita, jotka eivät laskeskel-
leet mahdollisuuksiaan eivät-
kä surreet omaa kohtaloaan
vaan pitivät itsestään selvänä,
että linjassa pysytään ja hyök-
käykset torjutaan - tuli mitä
tuli!

E.

MIELIKUVITUSSIS-
SIEN SEIKKAILUJA
Uula Aapa: Kaukopartio
kierroksessa, Otava, Keu-
ruu 1976, 237 sivta, kartta-
piirroksia.

Uula Aapa jatkaa mieliku-
vitussissiensä seikkailuja kir-
jallaan, joka on vuonna 1952
ilmestyneen Kaukopartion
seikkailuja-kirjan korjattu ja
täydennetty painos.

Kerronta etenee tämän tun-
netun sissikirjailijan teoksissa
rauhallisen asiallisesti, sen-
saatioita ja turhia alleviivauk-
sia välttäen. Sissi- japartiotoi-
minnan perusteita käsitellään
todentuntuisesti, jopa opetta-
vaisesti. Kirjan antaa mielel-
lään vaikkapa nuorison käsiin.

J.

VANHAAN
KAAVAAN
Heinz G. Konsalik: Ran-
gaistuspataljoona, Karisto,
Hämeenlinna 1976, 433 si-
vua.

Länsi-Saksassa ilmestynyt
romaani kertoo pataljoonasta,
jossa natseja vastaan rikko-
neet kreivit. professorit,
everstit ja murtovarkaat palve-
livat sotamiehinä ilman aseita
suorittaen työpalvelusta rinta-
man takana. Upseerit ovat tie-
tenkin keljumaisia ja kuvaan
kuuluu perinteellinen puoli-
hullu vääpeli.

Ei se rangaistuspataljoona
tainnut loppujen lopuksi niin
paha ollakaan: tarpeen mu-
kaan löytyi sankarien tarpei-
siin niin konjakkia kuin ku-
vankauniita venakkojakin -muusta romantiikasta puhu-
mattakaan. - Eipä tunnu var-
sin uskottavalta!

J.
JATKUU SEUR. SIVULLA
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Bullworker de luxe 1

on suunniteltu helpot-
tamaan harjoitteluasi:
kädensijoissa on mallikuvat tär-
keimistä harloitusliikkeistä. Kes-
ki$ tehokkaammin liikkeisiin,
kun voit samanaikaisesti varmis-
tua oikeasta suoritustavasta.
Uudesta sisäänrakennetusta
voimamittarista toteat yhdellä
silmäyksellä oman voimaluke-
masi. Aloita nyt kuntosi kohen-
nus. lsometrisen Bullworkerin
avulla syn§y tuloksia nopeasti ia
helposti: Bullworker-harloittelulla
lisäät lihaksistosi voimakkuutta 4
prosentilla- viikossa. Minkään muun
urheilumuodon avulla et saavuta täl-
laisia tuloksia. Harjoitteluun tarvitset
vain 5 minuuttia päivässä, se riittää
TAKAAMME TULOKSET
TAI ET MAKSA MITÄÄN
Kokeile Bullworkerin harjoitusohjel-
maa 5 minuuttia päivässä kahden vii-
kon ajan. Ellet tämän jälkeen tunne
olevasi vahvempi ja notkeampi,
voit palauttaa laitteen, ja asia on
sillä selvä. Mutta jos pää- 

: jset haluamiisi tuloksiin, ' q'

voit vain kuvitella kuinka
suuri edis§ksesi onkaan
kahdessa, kolmessa kuukaudessa...
Päätä itse.

HOBBY HALL O HÄMEENT. 157 O 00560 HKI 56

I

I

I

I

I

I

Postita: Hobby Hall, PL 18, 00561 Helsinki 56
Lähettäkää minulle Bullworker de luxe kokeiltavaksi 14 päivän ajak-
si. Mikäli kokeilualan jälkeen haluan pitää laitteen itselläni, maksan
mk24:-/kk 6 kuukauden ajan tai käteisellä mk 128:- (+ postitus-
kulut). Lisäksi saan värikkään Bullworker-harjoituskirjan ilmaiseksi.

Synt.aika

I

!

I

I

I

ET
KAI
UNOHTA.
NUT
SUURTA
KIRJOITUS.
KILPAI-
LUA?!
OHJEET
TAMMI-
KUUN JA
MAALIS.
KUUN
NUME-
ROISSA!
S!IS:
KYNÄ
KATEEN -
OTA!Lähiosoite

; Postinumero Postitoimipaikka
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VIELÄ KERRAN
VIETNAM
Erkki Nevatie (Seppo Por-
vali): Suomalaissotilaana
Vietnamissa, Karkir, Kark-
kila 1976,156 sivua, kuvia.

Tarina sisältää nuoren suo-
malaispojan kokemuksia
USA:n merijalkaväen koulu-
tuskeskuksessa ja Vietnamin
sotanäyttämöllä. Kova koulu-
tus ja kyseisen siirtomaasodan
raakuudet kuvataan luistavas-
ri.

J.

SISSIT
SAKSALAISTEN
SILMÄNÄ
Pentti H. Tikkanen: Sala-
mapartio Kantalahteen, toi-
nen painos. Karisto, Hä-
meenlinna 1976, 243 sivua,
karttoja, valokuvia.

Tunnettu Lapin ja sissien
kuvaaja kertoo tällä kertaa
suomalainen Osasto Paatsalon
sissien toiminnasta saksalais-
ten asemien edessä Alakurtin
ja Kantalahden välisessä
nraastossa kevättalvella 1944,
jolloirr rintamavastuu pohjoi-
sessa jo oli siirtynyt saksalai-
sille. Nämä saivat kuitenkin
käyttiiönsi suomalaisen eri-
koisosaston laajojen erämaa-
alueiden tiedusteluun. mikä
toiminta tuotti vieläkin saksa-
laisille vaikeuksia huolimatta
siitä. että he olivat jo huomat-
tav:lssa määrin kotiutuneet
Lappiin.

Sotatoimet hyvin koulutet-
tuja ja sitkeitä venäläisiä parti-
saaneja vastaan vaativat kovia
otteita. Tikkanen kuvaa niitä
todellisuuspohjaisessa kirjas-
saan melkoisella asiantunte-
muksella säilyttäen hyvän tun-
tuman pohjoisiin olosuhtei-
siin. Eräät kuvat ovat valoku-
vaajan täysosumia.

J.

o



Kenraaliluutnanni Pietari
A le k s anteri Autti oli tunnetus-
ti viihäpuheinen soruri. Väli-
rauhan aikana hän toimi Ro-
vaniemen suojeluskuntapiirin
päåillikkönä ja joutui kerran
tärkeän virka-asian vuoksi
lähtemään autolla Helsinkiin.
Paluumatkalla komentaja lie-
nee ollut tavallista enemmän
mietteissään, koska sanaakaan
ei vaihdettu matkan varrella

- pari kertaa vain tankattiin
ja syötiin hartaan hiljaisuuden
vallitessa.

Kun auto pysähtyi piirin
päällikön oven eteen Rovanie-
mellä nousi autosta ja
lausahti kuljettajalle:

- Siinäpä se matka meni
niin mukavasti tarinoidessa.

o
Eversti ja pioneeritarkasta-

jaEino Kullervo Pyyry, joka
oli suhteellisen pienikokoinen
herra, palveli sodan jölkeen
majurina Hömeenlinnassa
Kevyen Prikaatin esikunnas-
sa. Eröiinä vappuaattona hiin
tuli tuohtuneena esikunnan
kiiytiivölle ilmoittaen tunne-
tusti hyvön huumorintajunsa
nyt olevan löhellä loppua.

Joku - ilmeisesti koiran-
leuka kapteeni Summanen -oli liimannut hönen pöytiipiii-
vyriinsii lehtileikkeleen, jossa
oli teksti: "Nyt kaikki pienim-
mät pioneeritkin mukaan vap-
pukulkueeseen!"

Everstiluutnantti Kurt
Heinrich Sixten Frey palveli
kaksikymmentäluvulla patte-
rin päällikkönä Kenttätykistö-
rykmentti 1:ssä, jossa oli mm.
Pohjanmaan ruotsinkielisiä
varusmiehiä. Näillä oli koti-
seutunsa tapojen mukaisesti
tyyli sinutella kaikkia, esimie-
hiäänkin. Hyvänahkaisen
Freyn oli puututtava asiaan,
koska ohjesääntö vaati teititte-
lvä.

Kerran hän oli jälleen ojen-
tanut puheillaan ollutta tykki-
miestä, joka sitten seisoikin
moitteettomassa asennossa ja
puhutteli päällikköään para-
grafien mukaan kaikuvalla ää-
nellä Herra Luutnantiksi. Frey
oli ilahtunut menestyksestään,
kunnes poika jo ulos men-
tyään palasi takaisin ja huusi
oven raosta silmät loistaen:

Ä' du nöjd nu? (Jokos olet
tyytyväinen?)

o
Tulipa liikettä

lepikkoon, totesi
Kankkunen, kun
jäätynyt konepis-
tooli vastoin hä-
nen tahtoaan lau-
loi koko lippaan
kerralla tyhjäksi.

KALVAN TAIPALEELTA 1966
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Toista§mmentä vuotta
jatkunut polvikipu loppui.
Sain iättää iopa
idealsiteenkin pois!
Minulla on ollut toistakymmentä vuotta kipua pol-
vessa. Oen käynyt Reumatoimiston låäkärin luo-
na useita kertoja. Kahdesti on sanottu oleven vet-

tä polvessa. Piikkien ja pillereiden avulla olen saanul avun hetkeksi.
Kipujen kuitenkin yhä jatkuessa ja lisääntyessä menin taas kerran reuma:
lääkärin luo. Hän totesi polvessa olevan nivelrikon. Uusi vain entiset
lääkkeet. Mutta niiden antama helpotus on vain hetkellistä. Niinpä tilasin
nämä sähköiset kantapäälevyt. Ja ihme ja kumma: ne auttolvatl Sain
iättää iopa idealsiteenkin pois, jota ilman sn viime aikoina ole kärsinyt
kävellä. Apu todella tuli näistä kantapäälevyistä. Kiitos korkeimmalle, kun
on antanut viisauden niitäkin keksiä ja valmistaa. Elma Viitala, ot.rlu.

SAHKOKOROT
sen saivat aikaan!
Maailmankuulu lääkåri ie tulkiia Lulgl Galvanl totesi jo
parisatea vuotta sitten m€tallion vålisten alhaistsn såhkö!
vlrtolsn vaikuluksen ihmisten nlvel- ia lihastoimintoihin.
Tämän vanhan ksksinnön porusteella amerikkalaisgt läå-
kårit ovat kohittåne€t konkiin as6t6ttaval motallilevyl. On
tod€ttu, etlå ne suorastaan yllätlåvållä tavalla ovat autta-
leet satolatuhansia särkyvaivoista kårsiviå lhmisiå kaik-
kialla maailmassa. Tållaisia vaivoia ovat mm. roumatismi,
niveltulehdus, hermokMut la näihin liittyvåt sairaud€t.
Sinkkil€vy toisossa je kuparilevy toisossa kongässånno vci
auttaa myös T€itä vaivoissanne. LukuBat sucnalaiset

II II

ovatkih io saane€t avun. Tåsså muutamia poimlntda kiitollisilta asiakkailtamme:

Olen erittäin kiitollinen levyjen
keksijälle.
Jalkani ollvat niin huoncsa kunnossa, iotten voinut kåvsllä
kuin koppilöitten avulla. Ja kåvely oli hyvin tuskallista. Vuc
den aikana kävin läåkärissä useita k€rtoia, mutta siitä oi
ollut apua. Sitten hankin nåmä levyl ia käyl€ttyåni niitå
kuukauden 4an oli kipu tiessään. Enkä tarvitss snäå kep-
piä. Oen tilannut lewå muillekin la tulokset niiståkin o/at
oll€et erittåin myönteisiå. Tilean taas 3 paria lisåå. Juho
Laakkon€n, 78 v., Tohmaiårvi.

lhmeiden aika ei ole ohi
Aikaisemmin tilaamamme l€vyt
ovat aivan ihmoollis€t. Minulla
on ollut såär6ssä puutuneisuut-
ta, joke on vaivannut varsinkin
kåivollesså. Laitattueni kanta-
piiålevyt paikoilleen rupesin
odonameen. Neuroin vaimolle-
ni, että iokohan s€ nåin no.
peasti vaikuttae. Minulla on
myiu ollut hertioissa rsumatis-
mia. Käsien nGto yläg la sivuil-
ls tuotti molkoista tuskaa. Uu-

destaan nauroin, onå hartioihin asti näillå levyillå ainekaen
€i ol€ mitåän vaikutusta. Mutta kuinkas kåvikäån? Sååres-
tå on puutunoisuus kokonaan håvinnyt ia hartiakipu msl-
ksin kokonaan. Tilaan 3 paria lisåä. ToivoTorpo, Kauhalo-
ki.

Vaimollani di hirueä sår
ky dkapåisäån, muila
nyl s on poi$a. Nyt hån
nukkuu hyvin yönsä. Slk-
!l voln luoltella råhkö-
kakde. No wet hlntln.
ta Ysola6t. Gustav HeE-
lund, Kirkkffumml.

Såhkds€t kmtepåäevyt
ovd euttemt mlnua nlln
pelim, ettå voln io kåvollå.
Oin melkein lllkunlakyavly-
tön. olen puhunut tunavll-
lo. Jden pdjm klhoksla la
men6slysiå i/öllenm. Vi&
no Numlnen, Jwå8lqlå.

Halpa ja hyvä menetelmät
Parhaisiin tuloksiin o/at päässeet ne, iotka käyttävät lewä kaikissa ken-
gissään. selvät suomenkieliset ohjeet,a I ukuisten t/y§fväisten käyttäjien
lausuntoia seuraa mukana.

Miksl turhaan kärslsit klpula kun apu on postl-
matkan päässä!
1g,-/pati + postituskulut 5,5O posti€nnakolla.

SOMNUS OY 2O1OO TURKU 10 PITKÄMÄENTIE 13KT
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Sodan aikana oltiin sensuurissa tarkkoia
rintamaelämän kuvausten suhteen, ettei vi-
holliselle vain olisi paljastettu sötasalai-
suuksia Niinpä sensori pyyhki erään TK-
miehen kirioituksesra pois seuraayan koh-
dan:

"Korsun ovesta vasemmalle oli vesisaa-
vi... "

o
Kannaksella olivat linjat paikka paikoin
niin lähekkäin, ertä puhe kuului hyvin ylit-
se. Tiedettiin ketä oli puolella ios toisellakin
ja kielitaitoiset huutelivat tulitaukojen aika-
na yli juoksuhautojen. Kerran huudettiin
venäläisten puolelta 

- suomeksi tietenkin:

- Eikös ole ketään härmäIäistä uskalta-
nut sotaan lähteä, kun ei kuule eikä näy?

Suomalaisten ampumahaudoista vasrar-
tiin: Härmälääsiä piretähän vielä rautahä-
kiss' huoltoportaassa ia ne päästetähän irti
vasta sitte kun tuloo tosi etehen. ---

O 
Ilvs-Kissa 1944

Tuo karbiidilamppu on samanlainen kuin nainen.
Kummankin silmä kirkastuu, kun taputtaa, sanoi
Möyrynen, kun lampun kanssa tappeli.

O 
Koroen Kaiku 1942

Kato kelettä, kun vain vähän pyrstöään hei-
Iautti, sanoi korpr. Nokkonen, kun kivää-
rillä neljäntuhannen metrin korkeuteen len-
tokonetta ampui.

O 
Hunti-Ukko 1941

Kehnosti kulkee kenttäposti, totesi re-
serviläinen, kun kuusi viikkoa sitten
vaimolleen kirjoittamansa kirjeen tas-

Sotamiehen on rnäärd herättää kapteeni kel-
lo O3.00. TäsmäIlisen koulutuksen saaneena
hän kuitenkin herättää ensin samassa teltas-
sa nukkuvan everstin ja ilmoittautuu sori-
laallisesti:

Herra eversti, sotamies Viiriäinen,
asiaa herra kapteenille!

O 
Hakkapeliitta 1939

Kurihan isännän myllyreissu

- Ja minä vein kans sinne kaksi hehtoa jyviä jauhetta-
vaksi ja kysyin, koska saa hakia, mutta mylläri sano,
jorra ei kahteen viikkohon, murta minä sanoon tottaju-
kolauta, jotta eikö niitä johonaki välis saisi, niin se

mylläri karjaasi, jotta perhana vie! Niitä ei saa muualla
kuin kivien välis!

Kaharen viikon päästä mä hain ne jyvät kotia, ja
rottajukolauta, kun yksi jyvä oli poikki ja toinen oli
halaki, mutra tottajukolauta kolomannen ei ollut käyny
kuinkaa. Tottajukolauta minä soitin myllyn johtajalle
ja se hätäänty ja kysy, jotta mitä ny on tapahtunu. Minä
sanoon, jotta ei oo tapahtunu paljon mitään 

- 
enem-

mänkin olis saanu tapahtua!

O 
Hakkapeliitta 1943

Korsumietelmiä
Kylläpäs maa on paksu, sanoi Virtanen, kun kai-
voon kurkisti.

Maailman salaisimmat asiat on naiminen ia ke-
tunpyynti!

Viisivuotissuunnitelma yhdeksässä kuukaudes-
sa, sanoi Julkunen, kun muija kolmoset sai.kustaan löysi. Viesti 1939
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Älta:inan hämmästykö
kyllä tämä on se sama vanha
hyvä lehti! Ulkoasua on vain
vähän tarkistettu nykyaikai-
semmaksi, jotta kansi erottuisi
muiden lehtien joukosta. Sisi-

/ kuntaa on myös korjattu, jotta
teksti olisi helpompaa lukea ja
juttuja mahtuisi enemmän. Si-
sältö säilyy periaatteessa en-
nallaan ja toivottavasti aina
vain paranee 

- hyvien kir-
joinajiemme ansiosta!

Everstiluutnantti Niilo
Brask kirjoittaa Panssarikilta
ry:n toimeksiannosta merkit-
tävää teosta, panssarintorjun-
tamme historiaa. Pääasiallisin
lähde on tietenkin sota-arkis-
to. Nyt on vain käynyt niin,

että panssarintorjunnan puu-
hamiehet eivät tosipaikassa
pal jon ehtineet kirjoittelemaan
ja aineisto on puutteellista.
Erityisesti kaivattaisiin tietoja
seuraavista yksiköistä.
l. Talvisodan itärintaman
(mm. Kollaan) pst-tykki-
joukkueet ja -komppaniat.
2. Jatkosodan 5. (Erillinen)
Panssarintorjuntakomppa-
nia, joka perustettiin Hä-
mssnlinnsn-Hattulan alueel-
la kesäkuussa 1941, sekä ke-
sä-heiniikuussa 1944 perus-
tetut nyrkeillä ja kauhuilla
aseistetut 1., 2., 3., 4. ja 5.
Erillinen Panssarintorjun-
taosasto. Nämä yksiköt pe-
rustettiin erityisessä pst-kou-
Iutuskeskuksessa, jossa pää-
kouluttajana toimi kapteeni
Lauri Rane. Erillisten pst-
osastojen johtajina toimivat
(numerojärjestyksessä) luut-
nantti A. Niinimaa, kapteeni
E. Eronen, luutnantti T.
Kausto, luutnantti P. Ekholm
ja kapteeni A. Mikkola.
3. Lapin sodan Jalkaväkiryk-
mentti ll:n (komentaja
everstiluutnantti Halsti) Tyk-
kikomppania, joka osallistui
Tornion panssaritaisteluun.

Kaikkia näistä yksiköistä
jotakin tietäviä sotureita pyy-
detään ottamaan yhteys evers-
tiluutnantti N. Braskiin, osoi-
te Kirkkoveräjäntie 6 C 36,
33950 Pirkkala 5 tai puhelin
931-680 806. Kirjallinen ai-
neisto on tietenkin erityisen
tervetullutta.

Elo Aukusti Telenius No-
kialta kaatui Aunuksessa
5.9.41. Tietoja tästä l92l
syntyneestä ratsumiehestä
pyytää ainoa sisar Laila Ry-
dell, osoite Hjortvägen 26 D,
S-31 l0O Falkenberg, Sverige.

Maaliskuulla ollaan Jukka
Tyrkön opastuksella mukana
Suursaaren valtauksessa.
Heikki Tirkkonen kertoo vä-
lähdyksiä Siiranmäestä ja Ju-
ho L e skine n veteraanin järkyt-
tävistä vaiheista talvisodassa.
Entinen lotta Enni Leskinen
muistelee Sortavalan pommi-
tuksia ja kapellimestari Olavi
Leimu "ikäväntorjuntaa" Sy-
värillä. Tarjolla on myös Onni
Kuuluvaisen uusi lentojuttu ja
paljon muuta - kun vain saa-
daan mahtumaan. E.
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