


Eriis ailtnknusi
on piiiitbrnfi

KARL LENNART
OESCH syntyi suoma-
lais-sveitsiläisen per'
heen lapsena Karialan
kannaksen Pyhäiärvel-
lä 8.8.1892 ja kuoli
28.3.t97E.

Luonnontieteiden
opiskelu Helsingin yli-
opistossa keskeytyi
ylioppilas Oeschin mat-
kustaessa ensimmäisten
jääkärien mukana Sak-
saan 25.2.1915. Koti-
maahan palannut jää-
kärikapteeni Oesch toi-
mi vapaussodassa koti-
seudullaan VIII Jääkä-
ripatalioonan komenta-
jana.'Korkeakoulutuk-
sensa hän sai Ranskas-
sa vuosina 192L1926,
minkä jälkeen koti-
maassa odottivat Sota-
korkeakoulun johtajan
ja l.Divisioonan ko-
mentaian tehtävät.

Vuonna 1930 kenraa-
li Oesch tuli yleisesi-
kunnan päälliköksi,
missä vaativassa tehtä-
vässä hän toimi koko

30-luvun, jolloin luotiin
puolustuskykymme pe-
rusta. Talvisodan lo-
pulla ylipäällikkö mää-
räsi hänet vaikeaan ko-
mentajantehtävään,
luomaan lähes tyhjästä
Viipurinlahden länsi-
rannan puolustuksen.

Jatkosodassa
Oeschin komentama IV
Armeiiakunta valtasi
Viipurin ja Länsi-Kan-
naksen. Myöhemmin
hän sai komentoonsa
Karjalan Armeijan,
jonka nimi asemasota-
vaiheessa muuttui Au-
nuksen Ryhmäksi.

Tärkein ja vaativin
tehtävä oli kuitenkin
vielä edessä: 14.6.44
kenraali Oesch sai käs-
kyn ottaa komentoonsa
Karjalan kannaksella
toimivat vihollisen
suurhyökkäyksen pa-
hoin järkyttämät jou-
kot ja estää kohtalokas
läpimurto. Tämäkin
komentajatehtävä on-
nistui: raskaiden taiste-

lujen jälkeen vihollinen
pysäytettiin Ihantalassa
ja Vuosalmella. Näin
oli luotu edellytykset
siedettävään rauhaan.

Sodan jälkeen ken-
raali Oesch sekavien
poliittisten olojen valli-
tessa erosi palvelukses-
ta, joutuipa vielä erilai-
sin tekosyin yli kahdek-
si vuodeksi vankilaan.
Siinä oli karu kiitos so-
tilaan elämäntyöstä!

Vuonna 1957 kenraa-
Ii Oesch lausui lehtem-
me syntysanat. Hänen
omaakin elämänkaar-
taan luonnehtivat leh-
temme perustajan sen
ensimmäiseen [u[l€-
roon kirjoittamat sa-
nat: "Vapaustaistelut,
vapautta uhkaavan
Yaaran toriuminen ja
halu määrätä omista
kohtaloistaan muodos-
tavat pienten kansojen
historian uljaimmat ja
kauneimmat luvut."
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NYKYAIKA -TULIVOIMAA
"l,l vÄHÄN
TEKNIIKKAA.
KIN
Jatkosodan päätyttyä toimi
Puolustuslaitoksemme kym-
menisen vuotta pienimmällä
mahdollisella säästöliekillä.
Valtakunnan voimavarat oli
käytettävä sotakorvauksiin ja
moniin muihin välttämättö-
miin menoihin sotaväen saa-
dessa tulla toimeen minimiva-
roin ja ilman isoisten tukea.
Hiljaista suunnittelutyötä sen
piirissä tietenkin tehtiin siltä
varalta, että tämäkin valtakun-
nan organisaatio aikanaan saa-
taisiin jälleen ajan tasalle.

TAKTIIKAN
KEHITYKSESTÄ
Sota oli kaikkialla päättynyt
tulen ja hyökkäyksen ylivoi-
maan puolustukseen verrattu-
na. Hyökkäystä luonnehtivat

sen loppuvaiheessa tykistön ja
ilmavoimien tulen lisäksi
panssarivaunumassat, joiden
raskas suora-ammuntatuli hal-
litsi taistelukenttää. Jalkaväki,
joka vielä sodan loppuvuosi-
nakin oli toiminut hyökkäyk-
sessä jalan, alkoi sodan jäl-
keen saada käyttöönsä panssa-
roituja, taistelukentälläkin
liikkumaan kykeneviä aseis-
tettuja ajoneuvoja. Konetuli-
aseet korvasivat kaikkialla
vanhat kertalaukauskiväärit.
Atomipommi ja massiivinen
polttoase sekä erilaiset ohjuk-
set muodostivat suurvaltojen
pelotteluarsenaalin, jonka yh-
teydesä puhuttiin jopa biologi-
sesta sodankäynnistä, hermo-
kaasuista ja kuolemansäteistä,

Koko kylmän sodan aseva-
rustelu toimi ennen muuta
hyökkäyksen hyväksi ja vä-
hensi pienen ja köyhän maan
mahdollisuuksia torjua hyök-
kääjä tavanomaista puolustus-
taistelua käyden. Tästä syystä
alettiin meilläkin kiinnittää
yhä enemmän huomiota Tbus-
tavampaan puolustustaiste-
luun, lossa varsinkin alkuvai-

su0MAtAl llEll
JAtKAUIiEil PEBUSYKSI KKö
taluisodasta

Jatkoa ed.

. O Pienet maat eivät sotien jälkeen
ole voineet osallistua suurten
varustelukilpaan, vaan ovat jääneet
yhä enemmän jälkeen.
O Tästä syystä on ollut kehiteltävä

numerosta uusia taistelumenetelmiä ja
järjesteltävä joukkoia uusien
periaatteiden mukaan.
O Jalkaväen perusyksikkö on
kuitenkin onnistuttu uudistamaan
niin aseistuksen kuin
liikuntavälineidenkin osalta.

alulm

Kevutsi nkooapti o

Kiväät^inuhmä

Nykyisellä kivääriioukkueella on moderni ,ia tehokas aseistus.
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Suomalaine]l...
viime sodan komentajat ovat
julkisessa sanassa epäilleet
sen onnistumista ja pelänneet
sen mukanaan tuomia vai-
keuksia ja kärsimyksiä. Jäy-
kemmän puolustustaistelun
mahdollisuuksiin ei kuiten-
kaan ole katsottu voitavan
luottaa, vaan on pysytty jous-
tavan puolustuksen menetel-
mässä, jota useat meitä suu-
remmat ja paremmin aseiste-
tut maatkin käyttävät - esi-
merkiksi Jugoslavian Tito ni-
mittää sitä "kansansodaksi".

Hyökkiiyksen katsotaan
suurvalloissa aina vaativan
panssarivaunujen tai muuta
voimakasta raskasta suora-
ammuntatukea. Ilman tätä ei
siihen ryhdytä. Suomalaisten
on kuitenkin edelleenkin kyet-
tävä hyökkäykseen pimeän ja

Rynnäkkökivääri m/62 on kerta- !a sarjatulta ampuva automaattiase, jonka lippaaseen mahtuu 30 patruunaa.
Sarjatulen nopeus on 700 laukausta minuutissa. Ase painaa pistimineen lipas täytettynä 4,7 kg.

Kevyt konekivääri m/62 on vyösyöttöinen, sarjatulta ampuva konetuliase, jolla voidaan ampua joko aseen etu-
tukia käyttäen tai lalustalta (kuvassa). Aseen paino ilman lipasta on 8,5 kg, täyden 100 patruunan vyön sisältävän
lippaan paino 2,2 kg. Kuvessa näkyvä jalusta painaa 6,5 kg. Teoreettinen tulinopeus on noin 1000 laukausta
minuutissa, käytännössä enintään puolet tästä.

pahian päällikkö

Varapäällikkö

Tuliioukkue

Heitin -

Kiväärikomppania, jolla on nyt myös orgaanista kaaritulta

heessa on annettava periksi ja
pyrittävä vain kuluttamaan ja
hidastamaan vihollista. Sa-
maan päämäärään pyrittiin so-
dan kokemusten perusteella
kehitetyn sissitoimintaorgani-
saation avulla. Myös itse puo-
lustusryhmitys syveni ja sa-
man tien tietenkin harveni.
Puolustustaistelua ei enää kat-
sottu voitavan käydä "vitjas-
sa" vaan erillisten tukikohtien
ja pesäkkeiden harvahkossa
labyrintissa, johon hyökkääjä
kyllä kykenee tunkeutumaan,
mutta johon se samalla vähi-
tellen tukehtuu. Tässä vai-
heessa puolustajan on mah-
dollista siirtyä vastahyök-
käykseen ja siten etsiä ainakin
paikallista ratkaisua.

Taktiset menetelmät niin
meillä kuin muissakin pienis-
sä maissa saivat voimakkaita
vaikutteita myös Korean ja
Vietnamin sodista, joissa
maastoon tukeutuvat taitavasti
toimivat puolustajat kykenivät
antamaan suurvallan konear-
meijalle täyden vastuksen.
Tältä pohjalta syntyi meilläkin
voimien lako paikal li s j oukkoi-
hin, jotka puolustavat kotiseu-
tuaan pääasialliseti sissitoi-
minnan keinoin, ja yleisjouk-
koihin, joilla vihollinen pyri-
tään lopullisesti pysäyttämään
ja mahdollisuuksien mukaan
lyömään.

Hyväksytystä taktiikasta on
paljonkin keskusteltu. Useat
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Suomalainell...
metsän suojassa ja yleensä
vain vaatimattoman kaaritulen
turvin.

V i iv y tys tai s telussa pannaan
yhä enemmän painoa viholli-
sen selustaan jätettyjen sissien
toimintaan.

ASEISTUKSELLE
ASETETUT
VAATIMUKSBT
Ennen muuta oli jälleen kiin-
nitettävä huomiota panssarin-
torjuntaan, jota sodan aikana
hätäisesti kehitetyt Nyrkki ja
Kauhu eivät enää kyenneet
ratkaisemaan enempää kanta-
mansa kuin läpäisynsäkään
puolesta. Kotimaisen suunnit-
telutyön tuloksena sl ntyivät
l9-50-luvun lopulla kevyt 1a

raskas sinko, jotka edelleen
ratkaisevat lähi- ja keskitor-
junnan asekysymyksen. Li-
säaseeksi lähitorjuntaan on
viime vuosina tullut vielä ker-
takäyttöinen minisinko. Kau-
kotorjunnan osalta ei ratkaisu
ole ollut yhtä yksinkerrainen,
koska siihen käytettävät väli-
neet 

- 
panssarivaunut, tykit

ja pienet ohjukset 
- 

ovat ko-
vin kalliita eikä niitä ole voitu
hankkia riittävästi.

Erillään taisteleva pieni

i',:,i

'- "4 ' 1'^
-':'!*

.-..,
:.f i ::

ri§;;,
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Kevyt konekivääri maastossa. Sekä rynnäkkökivääri että kevyt konekivääri ovat kotimaista valmistetta ja käyt-
täväl lyhyttä patruunaa, ionka kaliiperi on entinen eli 7.62.

-L--* {

Kevyt sinko 55 S 55 (: 55 millimetrin sinko vuodelta 1955) on panssarintorjunta-ase lähietäisyyksille. Sen paino
on noin 8 kg. Ase on rekyylitön ja ammuttaessa sen perästä purkautuu tulisuihku. Sen tehokas ampumaetäisyys
liikkuvaan maaliin on parisensataa metriä ja onteloammuksen läpäisy noin 30 cm panssariterästä.

tlr*§. - Åt'P-
,.*

t

f
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/ Kevyellä singolla voidaan ampua
\ myös sirpaleammuksia (kuvassa)

aina 600-700 metrin etäisyyksille.

§""-+

*än q,
.t Raskas sinko 95 S 58-62 on kes-
!kietäisyyksien panssaritoriunta-

ase, jonka tuli ulottuu liikkuviin
panssarivaunuihin aina 700 met-
riin saakka. Sirpalekranaatteja voi-
daan ampua 2000 metrin päähän.
Ase painaa kokonaisuudessaan
140 kg ja voidaan lalusta erotet-
tuna kuliettaa myös kantaen. Sen
peråstä purkautuu ammuttaessa
vaarallinen tulisuihku noin 30 met-
rin päähän. - Molemmat singot
samoin kuin niiden ampumatarvik-
keetkin ovat kotimaista työtä.
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sikön johtaminen on vaikein-
ta. Taktikointimahdollisuus
on annettu pataljoonan ko-
mentajalle, jolla on käytös-
sään neljä kiväärikomppaniaa
entisten kolmen asemasta.

Joukkueeseen kuuluu jouk-
kueen johtajan ja varajohtajan
lisäksi yksi lähetti, yksi lää-
kintämies, kolmimiehinen
panssarintorjuntapartio asee-
naan kevyt sinko, kolme ki-
vääriryhmää ja kaksi traktoria
kuljettajineen. Kivääriryhmän
vahvuus on ryhmänjohtaja ja
seitsemän miestä, joista yh-
dellä on aseena kevyt koneki-
vääri ja kaikilla muilla ryn-
näkkökivääri.

Komppaniaan kuuluu nyt
orgaanisesti myös kevyt kra-
naatinheitinjouftl<ue aseistuk-
senaan kaksi 81 mm:n heitin-
tä. Päällikkö on siis saanut
ikioman "tykistön", joka on
aina hänen käskettävissään.
Se tuottanee hänelle myös li-
sähuolia, koska hänen on nyt
huolehdittava mm. sen siir-
roista ja kranaattitäydennyk-
sestä.

Komppanian komentojouk-
kueeseen kuuluu kolme ryh-
mää, nimittäin entiset lähetti-
ja tarkka-ampujaryhmät sekä
uutena kevytsinkoryhmii asei-
naan kaksi kevyttä sinkoa,
joilla voidaan vahventaa tor-
juntaa painopistesuunnalla.
Lähettiryhmällä on moottori-
pyörä.

H uoltoj oukkueeseen kuuluu
vääpelin ja kirjurin lisäksi nel-
jä ryhmää, nimittäin taistelu-
välineryhmä, kuljetusviiline-
ryhmii, talousryhmä ja lääkin-
täryhmä. Uusi kuljetusväline-
ryhmä on tarpeen komppanian
täydellisen moottoroinnin
vuoksi huolehtimassa mm.
polttoaineesta ja pikku kor-
jauksista.

/ 1 950-luvun loppupuolella suoritet-
\tiin puolustusvoimissamme lukui-

sia kokeiluia traktoreilla; kuvassa
lisätelat ia pyöräreet

'-&

Jalkaväen taisteliiapari puolustuksessa -
joukko tarvitsee ennen muuta
kevyttä tulivoimaa, sanroin
vihollisen selustassa toimir a

sissi. Tässä tarkoituksessa on
sekä vanha kivääri että kone-
pistooli jalkaväen iskuportaas-
sa vähitellen korvattu nvkyi-
sin kotimaassa tuotetulla r-I'n-
niikkökiviiiirillö, joka on jal-
kaväkitaistelijan vakioase. Jo-
kaisessa ryhmässä on lisäksi
ilmajäähdytteinen kevvr kone-
kiviiiiri. Ryhmän tulivoima on
siis suunnilleen sama kuin jos
ryhmä olisi viime sodan aika-
na aseistettu yhdellä Maxim-
konekiväärillä ja seitsemällä
pikakiväärilläl Aseiden paino
on kuitenkin vain kiräärin ja
vanhan pikakiväärin luokkaa.

Jo viime sodassa todettiin,
että etulinjan jalkaväki tarr it-
sisi jonkin aseen, jolla rlnnä-
köiviä Ientokoneita voitaisiin
karkoittaa hiukan ylemmäs.
Tämä tarve on tapahtuneen
moottoroinnin johdosta koros-
tunut, mutta sopivaa asetta ei
vielä ole. Sodan jälkeen ko-
keiltiin tässäkin tehtävässä 20
mm:n Norsupyssyä, joka
muunnettiin ampumaan sarja-
tulta, mutta sen mekanismi ei
kestänyt rasitusta.

KOMPPANIAN
KOKOONPANO
Nykyiseen kiväärikomppa-
niaan kuuluu vain kolme ki-
väärijoukkuetta, joissa kussa-
kin on kolme ryhmää. Näin on
haluttu helpottaa joukkueen-
johtajan ja komppanianpäälli-
kön johtamistoimintaa etulin-
jassa, jossa useamman alayk-

- ja hyökkäyksessä
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Viimeiset sotilashevoset poisturvat Hiukkavaarasta Pohian Prikaatin kunnianosoitusten saattelemina tammikuussa 1971

kuetta raskaita 120 mm:n kra-
naatinheittimiä ja panssarin-
torjunta-osasto, johon kuuluu
sekä raskaita että keveitä sin-
koja. Pataljoona selviää siis
entistä paremrnin omin voi-
min vaativissakin tehtävissä.

OLLAANKO AJAN
TASALLA?
Suomalainen kiväärikomppa-
nia on tällä hetkellä varsin
moderni. Sen liikkuvuudesta
voidaan tietenkin keskustella,
mutta köyhällä ei ole varaa ol-
la kovin valikoiva. Jalkavä-
kemme tulivoima on nykyisel-
lään melkoisen vakuuttava 

-kunhan vain ampumatarvik-
keet riittävät ja ne saadaan
kulietetuksi eteen vihollisen

Traktori suuntauralla kokeiltaessa sen kelpoisuutta sotilasajoneuvoksi

ilmaterrorin läpi. Ilmatorjun-
taan onkin vastaisuudessa var-
maankin kiinnitettär'ä suurta
huomiota. koska omat ilma-
voimamme pvsvner'ät jatku-
vasli vaatimartontissa puitteis-
saan. Myös panssariraunujen
torjunta pitkillä etäisvrksillä
vaatii aikanaan tehostamista.

Mitä vähemmän maalla on
varaa hankkia kalliita lentoko-
neita. ohjuksra ja muita eri-
koisjärjestelmiä ja niiden am-
pumatarvikkeita. sitä rär-
keämpi on sille voimakas ja
hyvin aseistettu jalkaväki.
Etulinja ja valrakunnan raja on
sittenkin viime kädessä siinä
mihin jalkaväen etulinjan mies
poteronsa kail'aa.

Tämä olkoon vataisuudes-
sakin päättär'ien viranomais-
ten ohjenuora. D

Komppanian moottorointi
ottoteitse saatavilla maata-
loustraktoreilla on ollut tärkeä
askel. johon jouduttiin pää-
asiallisesti hevoskannan rat-
kaisevan pienenemisen vuok-
si. Siitä on kuitenkin ollut
myös hyötyä: nopeus ja yksit-
täisen ajoneuvon kuljetuskyky
ovat nousseet moninkertaisik-
si. Miinuspuolelle on luettava
jonkin verran rajoittuneempi
maastokelpoisuus, ulkomai-
sen energian tarve ja entistä
suurernpi haavoittuvuus tie-
marsseilla.

Viime sodan aikana todet-
tiin polkupyörä päteväksi jal-
kaväen liikuntavälineeksi. Lä-
hinnä suomalaisten kokemus-
ten perusteella se on Ruotsissa
aina näihin päiviin saakka säi-
lytetty koko jalkaväen perus-
liikuntavälineenä. Samaa on
meilläkin harkittu, mutta tästä
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ratkaisusta on ollut luovutta-
va, koska kunnollisia pyöriä
ei ole ottoteitse saatavissa eikä
varoja varastointiin ole. Rau-
han ajan joukot käyttävt tie-
tenkin pyöriään myös sodas-
sa, mutta reserviläiset matkus-
tavat maataloustraktorin laval-
la.

Yhteensä on komppanian
koko vahvuus noin 160 mies-
tä. l5 traktoria perävaunui-
neen, toistakymmentä polku-
pyörää, noin 150 rynnäkköki-
vääriä, 9 kevyttä konekivää-
riä. 6 kevyttä sinkoa ja 2 ke-
vyttä kranaatinheitintä. Tal-
vella on kaikilla tietenkin
hiihtovälineet ja ahkiot.

Pataljoonan komentaja voi
nykyisen organisaation puit-
teissa tukea alaisiaan komppa-
nioita entistä monipuolisem-
min: hänen kä1'tettävissään on
mm. pioneereja, kaksi jouk-

ii, :{ @6d

*,
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Suomalainen jalkaväen taistelija on omassa ympäristcissään
tustaia; kuvassa laulaa kevyt konekivääri

kova vas-



Kiriallisuutta
REHELLTSTÄ
LINJANVETOA
Paavo Haavikko: Kansa-
kunnan linja. Kommentteja
erään tuntemattoman kansan
luntemattomaan historiaan
1904-197 5, Otava, Keuruu
1977, 271 sivua, 127 valoku-
vaa.
Haavikko on etsinyt ja löytä-
nyt kansakunnan elämästä yh-
tenäisen linjan, jonka ainoa
todellinen suunta oli pyrkiä
turvattuun ja riippumattomaan
asemaan - asemaan. jossa
"sekä saksalainen että itäinen
vaikutus pysyisivät kohtuuden
rajoissa". Kirja on samalla
vastalause subjektiiviselle,
oman ideologian ja poliittisen
tarkoituksenmukaisuuden mo-
tivoimalle ja jälkiviisauden
värittämälle "historioinnille".

Haavikko kirjaa asiallisesti
tosiasiat ja toteaa, ettei kansa-
kuntamme kriisivaiheissa juu-
ri olisi voitu menetellä toisin
kuin meneteltiin. Koko Eu-

roopan historian puitteissa on
Haavikonkin mielestä ihme,
että kansakunta on voinut sel-
vitä näinkin hyvin.

Hienon kirjan joistakin
kohdista voidaan tietenkin
keskustella. Kirjoittaessaan
Kannaksen taisteluista 19M
Haavikko esittää väitteen, että
jos puolustuksemme painopis-
te olisi alun perin ollut oi-
keaoppisesti Karjalan kannak-
sella, olisimme ilmeisesti hä-
vinneet taistelun, koska "he
(Suomen sodanjohto) olisivat
y'rittäneet vastahyökkäystä,
koska he eivät edes ymmärtä-
neet, minkä vahvuinen ja mitä
varten koottu voimaryhmä nyt
oli heitä vastaan koottu. Kun
etulinjaan ja myöhemmin ve-
näläisten etenemisteille olisi
koottu ja lähetetty reservejä,
niin sinne ne olisivat sitoutu-
neet ia sinne jääneet, sivuun."

- Minkään sotiemme vai-
heen johtamistoiminnan tar-
kastelu ei anna tukea oletta-
mukselle, että sotilasjohtom-

me olisi menetellyt näin taita-
mattomasti - kyllä sielläkin
sentään nähtiin Rajajokea
kauemmas.

Viimeksi kuluneen vuosi-
kymmenen historian tarkaste-
lussa on tuttua runollista len-
toa - tässä on puhe erinäisis-
tä äärisuuntien "liikkeistä":

"28. Saatiin yhteys kan-
saan, niin kuin siitä erkaantu-
neet aina tekevät, ehtimiseen
laulamalla kansasta.

29. Haluttiin vapauttaa
muitten kansojen sorrossa ole-
via muita kansoja.

30. Mutta ei niin kuin
AKS, kansoja Euroopassa,
vaan kaukana, rakenteellisen
riiston alaisia.

33. Armeijaa ei tarvita, sa-

novat radikaalit, paitsi vapau-
tusarmeijoita, eikä sotia.

34. Paitsi vapaussotia, joita
käydään tulevan diktaattorin
johdolla. "

Arvokasta pohdintaa van-

hemmalle polvelle ja todellis-
ta tietoa niille nuoremmille,
jotka ovat lukeneet vain "uus-
historiaa" - 

jos sitten sitä-
kään.

E.

HIENO MUISTO.
MERKKI
SUKELLUS.
VENEILLEMME
Kalervo Kijanen: Sukellus-
hälytys, suomalaiset sukellus-
veneet sodan ja rauhan toimis-
sa, Sukellusveneveteraanit
ry, Lahti 1977, l9O sivua, 5
karttapiirrosta, 106 valoku-
vaa.
Kommodori Kijanen, joka itse
palveli sukellusveneen pääl-
likkönä, käytti eläkepäivänsä
merisodan historian tutkimi-
seen. Tämä kirja jäi hänen vii-
meisekseen ja samalla pää-
työkseen, jota hän ei koskaan
ehtinyt nähdä valmiina.
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Kirja kertoo sukellusvene-
aseemme historian veneiden
suunnittelusta viimeisiin sota-
toimiin. Sen parasta antia ovat
mukana olleiden kuvaukset
sotatoimista - torpedohyök-
käyksistä, miinanlaskuista vi-
hollisen väylille, lähitaiste-
luista "rammauksineen", sy-
vyyspommien iskuista, tus-
kallisesta odotuksesta Suo-
menlahden pohjassa viholli-
sen kuuntelulaitteineen kytä-
tessä yläpuolella.

Varsin kiinnostava on myös
luku, jossa Neuvostoliitossa
ilmestyneiden sotahistoriallis-
ten teosten valossa kerrotaan
silloisen vihollisen sotatoimis-
ta sukellusveneitämme vas-
taan. Ei ollut helppoa sillä-
kään puolella: niinpä pump-
pumestari Galgin sai pohjassa
olleessa veneessä paniikki-
kohtauksen, nosti veneen pin-
taan, hy'ppäsi mereen ja joutui
todennäköisesti saksalaisten
käsi in.

Mielenkiintoinen kirja on
tärkeä lisä merisotatoimiem-
me historiaan. Samalla se on
kunnianteko sukellusveneve-
teraaneille ja koko aselajille,
jota ei enää ole.

Kirjaa myy Oy Laivastoleh-
ti, Annankatu 25, 00100 Hel-
sinki 10, puhelin (90)602499.
Sen hinta on 40 markkaa -
lähetyskulut.

E.

UUTTA
MATERIAALIA
AJOPUU.
KESKUSTELUUN
Seppo Myllyniemi: Baltian
kriisi 1938-1941, Otavä,
Keuruu 1977,218 sivua, va-
lokuvia.
Kirja on laajahkoon lähdeai-
neistoon perustuva tieteellinen
tutkimus, joka valaisee perus-
teellisesti Viron, Latvian ja
Liettuan itsenäisyyden mene-
tykseen johtanutta järkyttävää
tapahtumasarjaa toisen maail-
mansodan varjossa. Neuvos-
toliittolaisia lähteitä, jotka oli-
sivat ratkaisseet monta vielä
nyt avoimeksi jäänyttä kysy-
mystä. ei kirjoittaja valitetta-
vasti vieläkään juuri ole saa-
nut käyttöönsä.

Suomalaista lukijaa kiin-
nostaa tietenkin aivan erityi-
sesti Baltian tapahtumien liir
tyminen oman kansamme
kohtaloihin. Saksan keväällä
1940 vallattua Tanskan ja
Norjan ei Suomen poliittinen
tilanne teoriassa juuri poiken-
nut Viron, Latvian ja Liettuan
asemasta: kaikki neljä pien-
valtiota olivat eristettyinä kah-
den toisiaan kyräilevän suur-
vallan välimaastossa. Suomel-
la oli kuitenkin puolellaan rat-
kaiseva etu: se oli talvisodan
avulla onnistunut säilyttämään
rajoitetun toimintavapauden

- vapauden valita liittolai-
sekseen jompi kumpi kahdesta
diktaattorista, Hitler tai Sta-
linl

Tilanteen luonnehti ehkä
selvimmin Neuvostoliiton ul-
koministeri Molotov "neuvot-
telussaan" Liettuan varapää-
ministerin Kreven kanssa
Kremlissä 30.6.1940: "Tei-
dän täytyy olla siinä määrin
realisteja, että käsitätte pien-
ten kansojen tulevaisuudessa
tulevan häviämään. Teidän
Liettuanne yhdessä toisten
Baltian kansojen kanssa, Suo-
mi mukaanluettuna, tulee lii-
tettäväksi neuvostokansojen
kunniakkaaseen perheeseen. "

Erinomainen kirja kaikille
niille, jotka haluavat tietää to-
siasiat tyytymättä "uushisto-
riaan".

E.

VEPSÄLÄTSTYT.
TÖ SODAN
JALOISSA
Raisa Lardot: Ripaskalin-
nut, WSOY, Porvoo 1978,
135 sivua, valokuvia.
Kirja on liikuttava kertomus
siitä, miten pieni vepsäläistyt-
tö Sok§un kylästä Äänisen
rannalta koki sodan.

Perheen kohtalo kytkeytyi
isään, joka sotavankina joutui
tulkiksi Aunuksen radion vep-
sänkieliseen ohjelmaan. So-
taonnen vaihtuessa oli isän ja
koko perheen lähdettävä pa-
koon Suomeen, jossa odotti-
vat lähes ylipääsemättömät
sopeutumisvaikeudet siirryr
täessä luonnonläheisestä ky-
läyhteisöstä länsimaiseen ym-
päristöön sodanjälkeisenä

murrosaikana. Voittajan oi-
keus vei isän Stalinin vanki-
loihin ja kuolemaan, suoma-
Iainen yhteiskunta oli kylmä
ja karu kamppaillessaan
omien vaikeuksiensa keskellä.
Kuitenkin perhe läpäisi ko-
keensa, karastui ja suomalais-
tui - toivottavasti kuitenkin
aina säilyttäen oman erityis-
luonteensa tällä Suomen hei-
mon vaikealla tiellä.

E.

pÄrBvÄÄ
ILMAHISTORIAA
Kalevi Keskinen - Kari
Stenman - Klaus Niska:
Suomen ilmavoimien histo-
ria E, Fiat G.50, Kustannus-
liike Tietoteos, Forssa 1977,
98 kuvitettua sivua.
Kirja on odotettu. Se on lähes
samaa vankkaa tasoa kuin sar-
jan ensimmäiset. Vaikuttaa
kuitenkin siltä, että sarjan lop-
pupäässä jostakin syystä teki-
jöiden ote lipsahtelee. Itse
tunnen vain pienen palan Fia-
tien taipaleesta. Minua häirir
see se, että pienet ja suuret
asiat on esitetty samanarvoisi-
na ja että eräitä olettamuksia
on esitetty tosiasioina, kuten
esim. Teromaan (FA-2) ta-
pauksen syy.

Kirjan ansiot ovat kuitenkin
monta kertaa suuremmat kuin
pienet lipsahdukset. Tämä kir-
ja kuuluu kaikille ilmavoimis-
sa mukana olleille ja muille-
kin, jotka pitävät arvossa
asiallista tietoa sodanaikaisis-
ta ilmavoimistamme.

Fiateilla ammuttiin talvi ja
jatkosodassa alas tilastojen
mukaan yhteensä 96 vihollis-
ta. Muihin saman ikäluokan
koneisiin nähden Fiat ei ollut
hävinäjänä ominaisuuksiltaan
kärkipään koneita, joten hyvä
tulos on suurimmaksi osaksi
laskettava hyvien lentäjien ja
hyvän teknillisen henkilöstön
tilille. Se oli aikaa, jolloin
myös miehet olivat rautaa.

Reino Nykänen

ILMOJEN
HISTORIAA
Toivo Sorsa: Lentäjän albu-

mi l, PM-iulkaisut, Oulu
1977, kuvateos, 131 sivua.
Tekijä on lähestynyt aihetta
mielenkiintoiselta puolelta ja
kirjan nimi sanookin siitä pal-
jon. Pääpaino on valokuvissa
Ilmavoimien alkuajoista ny-
kypäivään. Kuvien tekstit on
käännetty englanniksi, joskin
joissakin kohdin tarpeetto-
masti lyhentäen. Muutamiin
konetyyppeihin paneudutaan
tarkemmin piirustusten muo-
dossa. Sopivan suolan keitok-
selle antavat sotiemme aikana
erilaisissa Ilmavoimien tehtä-
vissä toimineiden henkilöiden
pikku kertomukset.

Muutamat pienet epätark-
kuudet tuskin kiusaavat muita
kuin kaikkein kriittisintä luki-
iaa. Vanhempi ilmailuväki
muistaa joka tapauksessa, että
Pärttyli Virkki oli TK-mies
eikä näinollen voinut antaa
lentotehtävää, ja että siviili-
Smolikeja oli enemmän kuin
kaksi. Joka rapauksessa hyvä
alku uudelle sarjalle. Suositel-
laan!

Eino Ritaranta

RUOSKANISKU
ILMAAN
Martin Caidin: Ruoska,
Gummerus, Jyväskylä 1977,
256 sivua.
Kirja kuvaa Tylnen valtame-
ren ratkaisutaisteluja. Olosuh-
teet ovat niin erikoiset, ettem-
me voi kuvailtuja tapahtumia
verrata omiin sotiimme. Siitä
huolimatta voimme väittää,
että tässä kyllä yritetään tarjo-
ta tekstiä ilman järjen kontrol-
lia. Suomalaisittain ajatellen
lentäminen ja sodan johtami-
nen eivät ole tällaista eivätkä
viholliset ole aina maailman
tyhmimpiä. Olen lukenut tä-
män kirjan rinnalla kolmea
muuta ilmasotaa käsittelevää
kirjaa ja ymmärtänyt, mitä
niissä kerrotaan. Tämän kirjan
tarina menee yli ymmärrykse-
ni. Vaikuttaa siltä, että tämä
kirja on tarkoituksellisesti kir-
joitettu jotakin pientä ja hyvin
erikoista lukijakuntaa varten.
Tavalliselle meikäläiselle tä-
män kirjan lukeminen on vain
ajanhukkaa.

Reino Nykänen
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ARVO ALANNE

Tunnettu oululainen
Iehtimies ja arvostettu
sodan ajan tk-mies so-
siaalineuvos Arvo Alan-
ne on usein saanut toi-
mia karujen pohjoisen
miesten tuntojen tulkit-
sijana - ja keneltäpä se
paremmin kävisikään.

Tällä kertaa "Ala" on
herkistynyt äitienpäivän
merkeissä.

o
Puhe naiselle - tämäkin
OLI minulle uskottu vanhassa ase-
veliporukassa kunniatehtävä pitää
puhe naiselle.

Nythän on pyritty ja melkoisesti
päästykin tasa-arvoon. Tästä syys-
tä ja tähän nojautuen rohkeninkin
aloittaa puheeni Naiselle eräin aja-
tuksin ja sanoin kanssaveljilleni,
etenkin vanhemmille meistä.

Siispä, veljet!
Totta kai me muistamme kir-

jeenvaihtomme sotien aikana ko-
tiin, vaimoillemme, morsiamil-
lemme tai muuten vain tyttöystä-
villemme. Sitten riiuuaikojemme
emme olleet löytäneet äidinkieles-
tämme niin helliä, kauniita ja kai-
paavia sanoja! Emme ehkä muista

turmen

tefuuu

Ala itse Kari Suomalaisen kuvaa-
mana - siellä kirjeenvaihdon toi-
sessa päässäv



niin sanatarkasti kirjeittemme si-
sältöä - emme lupauksia, joita
aivan vapaaehtoisesti tulimme teh-
neeksi, kunhan sota joskus loppui-
si ja me pääsisimme taas rakkait-
temme luo. Mutta sen taidamme
kuitenkin muistaa, kuinka sodan
päätyttyä kotiin päästyämme pu-
nastelimme ja vaivauduimme kun
tai jos tyttöystävämme, vaimom-
ffie, morsiamemme tai muuten
vain ystävättäremme sopivassa tai
vähemmän sopivassa tilanteessa,
jopa vieraittenkin kuullen, muis-
tufteli millä nimityksillä olimme
häntä kutsuneet, millaisin runosä-
kein - enimmäkseen tosin jäljen-
netyin mutta kuitenkin totta tar-
koittaen - olimme häntä kenttä-
postitse lähestyneet.

Ehkäpä te toivoitte, että tämä
kirjeenvaihto, jonka perhe uskolli-
sesti oli tallettanut, hienovaraisesti
tai sattumalta häviäisi. Ja ehkä te
luulitte niin jo tapahtuneenkin.

Niin minäkin luulin.
Meillä ei kuitenkaan ainakaan

ollut niin tapahtunut.
Kun kotipiirissäni tuskailin, mi-

tä minä nyt sanoisin tai osaisin sa-
noa asevelijoukkomme puolesta
vaimoillemme ja asesiskoillemme,
niin minulle sanottiin, että tuolla
jossakin vanhan kirjoituspöydän
alimmaisen laatikon takaosassa lo-
juu paksu kansio täynnänsä sodan-
aikaisia kirjeitäni lottavaimolleni
ja pikkulotalleni - eiköhän sieltä
sopisi lainata suoraa tekstiä, silloi-
sia ajatuksia, kuin myös kotonaol-
leitten, kotiseudun pommitusten
keskellä raskaita työpäiviä suorit-
tavien naisteni ylistysveisuja ja
rakkaudentunnustuksia'sinne jon-
nekin'.

Olihan niitä.
Enpä olisi uskonut että minä,

karski lehtimies ja sodanaikainen
tk-mies, olin heittäytynyt milteipä
järjestään joka kirjeessä niin hem-
peäksi aviomieheksi ja niin ylen
huolehtivaiseksi lasteni isäksi. To-
ki siellä oli asiaakin: ns mielipitei-
tä ja veistelyitä esimerkiksi asevel-
jistä Kiestingin suunnalla ja Syvä-

riltä käsin sekä jossakin vaiheessa
enemmän tai vähemmän varovai-
sia aavisteluja lopputuloksesta ja
sodan mielettömyydestä.

Mutta sittenkin enimmäkseen
oikeita kirjeitten kirjeitä minun
Mantalleni. Kuitenkin niin henki-
lökohtaisia, ettei niistä sittenkään
osaisi ruveta valitsemaan sopivinta
ja sopivimmin paljastavaa tekstiä.

Siksipä sanon teille, veljet: ha-
kekaapa sodanaikaisia kirjelappu-
sianne, mikäli niitä on vielä tallel-
la, ja ojentakaa ne vaimojenne
luettaviksi! Niin heillekin vuosi-
kymmenten takaa tulisi muistiin ja
todistettua mustaa valkealla, kuin-
ka suuresti ja hellästi meidän aja-
tuksemme kiertelivät ja kaarteli-
vat, milloin oli aikaa ja tilaisuutta,
heidän ympärillään.

Rakkaat naiset!
On tämäkin puhe naiselle...
Koetan kuitenkin nyt tehdä teil-

le puolestamme muutaman tun-

nustuksen.
Haluaisin ensinnä sanoa ja tode-

ta, että on teillä ollut meissä vuo-
sien ja vuosikymmenten kuluessa
kärsimistä ja huolta ja vaivaa ja
harmia. Mutta hyvin te olette taak-
kanne kantaneet ja paraikaakin
kannatte.

Vähän niinkuin harmittaa ja no-
lostuttaa kun muistelee paluutam-
me kotiin ja paneutumistamme ja
totuttautumistamme rinnakkais-
eloon teidän kanssanne ja perheen
piirissä. Ensi alkuun meidän oli,
aivan liian usein, toki tavattava
aseveljiämme soittoruokaloissa ja
klubeilla. Tuppasi harmittavan
monasti menemään aivan pikku-
tunneille kun meidän oli käytävä
yksissä läpi yhteiset retket ja yh-
teiset elämykset sodan vuosina. Ja
useimmiten tuli yhdessä nautittua
kansalaisluottamusta hivenen lii-
kaa, kun sitä ei ollut tullut tehtyä
juuri muulloin (!) kuin Marskin

Ja tarmokas lottajohtaia Mandi Alanne, jonka piironginlaatikkoon niitå kirleitä kertyi
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syntymäpäivänä tai kun joku kave-
ri tuli kotilomalta reppu pullol-
laan.

Tokihan me joskus kutsuimme
teidätkin kunniavieraiksi muiste-
Iuillanviettoihimme. Mutta oliko
teillä niissä hauskaa? Yritimme-
hän me aluksi seurustella teidän
kanssanne, esittelimme sotakave-
reita, joista olimme ehkä kerto-
neetkin teille. Mutta annas olla -tuskinpa oli päästy jälkisärpimeen-
kään kunnolla, kun ukkonne rupe-
sivat muistelemaan, ensin varo-
vasti pöydän yli, mutta melko pian
te huomasitte joutuneenne yksin
tai keskenänne kaksin tai kolmi-
sin, te jotka tuskin tunsitte toisian-
ne ja joilla ei ollut yhteistä säveltä
niinkuin meillä, jotka olimme jo
vetäytyneet omiin ympyröihimme
salin toiselle puolen. Kun te sitten
saitte omanne lähtemään kotiin -jotkut teistä lähtivät yksikseen tai
kaksikseen jättäen sotaveikot vei-
saamaan Röhön rantaa ja Eldanka-
järven lddtä, -, niin ainakin seu-
raavana aamuna te julistitte, että
se oli kyllä vihoviimeinen kerta
kun te tuohon porukkaan lähdette !

Jokunen teistä pitikin päätök-
sensä, useimmat eivät, sillä olim-
mehan me teidän ikiomia sanka-
reitanne, joiden joskus piti sentään
näyttää rohkeuttaan rauhankin ai-
kana. Ja niin kului moniaita vuosia
ennen kuin meillä, vanhoilla ase-
veikoilla, oli jutut niin moneen
kertaan kerrottu ja vatvottu, että
saatoimme ruveta katselemaan
asioita uusista näkövinkkeleistä.
Sitäpaitsi kokoontumiset näissä
merkeissä alkoivat vähetä ja har-
veta ja rinnallemme oli kasvanut
uusia sukupolvia, nuorukaisia, jot-
ka pian, pikemmin kuin te, saivat
kyllikseen meidän sotamuisteluis-
tamme.

Rakkaat naiset!
On teillä ollut meissä kärsimistä

ja huolta ja vaivaa ja harmia! Niin
kuin taitaa olla ja on vieläkin.

Entä nyt, runsaan kolmen vuo-
sikymmenen kuluttua?

Meilläkin on takanamme työn-

täyteiset vuodet rauhanajan työs-
sämme eri aloilla, vuosikymme-
net, jotka eivät nekään ole olleet
aina ruusuisia eivätkä helppoja -ei teillä jos ei meilläkään. Monia
meistä nykyisin vaivaa reumatis-
mi, ottaa vähän sydämestä eikä
ruumiskaan aina kule ja monelle
sotavuosien jättämät vaivat käyvät
vuosien saatossa vaikeammiksi ja
lähestyy tai on jo lähestynyt aika,
jolloin me käymme yhä riippuvai-
semmiksi teistä, rakkaat naisem-
me.

Meidän ikäluokillemme on suo-
tu elää maassamme tapahtumarik-
kaat ajat. Me olemme ne eri vuosi-
na kokeneet eri tavoin. Ehkä em-
me ole olleet tyytyväisiä elämän-
kohtaloihimme. Joitakin meistä on
höykkyytetty enemmän kuin toi-
sia. Jotkut meistä ovat selviyty-
neet näille vuosillemme ulkonai-
sesti katsoen helpommalla kuin
toiset. Jotkut meistä ovat saaneet
iloita lastensa ja lastenlastensa me-
nestyksestä ja sijoittumisesta yh-
teiskuntaan enemmän kuin toiset.
Joillakin meistä on jälkikasvusta
ollut enemmän huolta ja murhetta
'kuin toisilla.

Joitakin meistä on Taivaan Isä
pitänyt lujemmalla kuin muita.
Jotkut meistä ovat katkeroituneet,
syystä tai toisesta, enemmän kuin
toiset.

Mutta yhtä kaikki: näiden vuo-
sien Suomessa meidän ikäisilläm-
me joka tapauksessa on monessa
suhteessa paremmat olot kuin
edellisillä sukupolvilla ja olemme
toki saaneet jättää meitä seuran-
neille sukupolville ja ikäluokille
vapaan maan, missä on toki pa-
rempi elää kuin monessa muussa
maassa. Tätä ei ole oltu saamassa
ilman teidän tukeanne ja ilman tei-
dän ohjaustanne ja ilman teidän
huolenpitoanne ja rakkauttanne tä-
hän maahan ja kansaan ja erityi-
sesti meihin ja meidän lapsiimme
ja lastenlapsiimme, rakastettava
Suomen Nainen.

Persoonallisuuksia
Saksalainen kenraali-
eversti Eduard Dietl,
1890-1944, 20.Vuoris-
toarmeijan komentaja
Suomen Lapissa, oli
suomalaistenkin kes-
kuudessa pidetty upsee-
ri poiketen siten monis-
ta ammattiveljistään.
Hänen sotilasmaineen-
sa Pohjolassa perustui
Narvikin puolustukseen
keväällä 1940.

Dietl oli kerran auto-
matkallaan ylittämässä
muuatta Lapin iokea
lossilla, jota vanha vaa-
ri veteli tomerasti ka-
pulalla ja vaijerilla.
Kenraalia vanhanaikai-
nen menetelmä kiinnos-
ti ja hän käski adju-
tanttiaan viemään au-
tostaan lautturille kon-
jakkipullon.

Kenraalin auton pyy-
hältäessä matkaan jäi
lossari hämmentyneenä
seisomaan pullo kädes-
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Muutaman päivän
kuluttua ilmestyi kui-
tenkin Dietlin esikun-
taan samainen ukko
kainalossaan mahtava
sanomalehtipaperiin
kääritty paketti. Ukko
vaati pääsyä kenraalin
puheille eikä suostunut
kertomaan asiaansa ad-
jutanteille eikä esikun-
tapäällikölle.

Päästyään kenraalin
huoneeseen hän kääri
rauhallisin ottein pa-
kettinsa auki. Esille tuli
kymmenkiloinen lohi.
Tämän hän ojensi ken-
raalille lausahtaen äi-
dinkielellään:

Kiitoksia konja-
kista ja ollaanko nyt su-
iut?

Taiuttuaan asian ja
tunnettuaan ukon Dietl
Iiikuttui ja totesi omil-
leen:

- Tässä näette todis-
tuksen suomalaisen sy-
dämen hienoudesta!

Lauri Harvila, Helsinki

Tarinatuokio suomalaisen lähefti-
polan kanssa, oikealla tulkkina
eversti Oiva Willamov

Kenraaliev er sti Edu ard
Dietl oli omintakeinen
ja taitava komentaia,
joka uskalsi poiketa oh-
iesäännöistä ja totutuis-
ta menettelytavoista.
Hänen mielilauseensa
olikin "Nur kein Sche-
111s" - ei mitään kaa-
vaa, kotiseudun Baije-
rin murteella ttnuo koa
Schema".

Kerran Dietl oli Fie-
seler Storch -lentoko-
neellaan tulossa Siilas-
vuon esikuntaan. Hä-
nen koneensa piti juuri
laskeutua järven jäälle,
jossa kenraali Siilasvuo
esikuntineen io oli vas-
tassa, kun se sai pe-
räänsä pari venäläistä
hävittäiää, joiden kone-
kiväärisariat pyyhkivät
iäätä ja juuri laskua te-
kevää konetta. Storchin
ohjaaia sai kuitenkin
koneensa iäälle ja sekä
pilotti että kenraali
syöksyivät vielä liikku-
vasta koneesta suin
päin kinokseen.

Venäläisten poistut-
tua auttoi everstiluut-
nantti Veikko Pesonius
yltä päältä lumessa ole-
van Dietlin pystyyn ja
lausahti täIle kohteliaa-
seen keskustelusävyyn:

Herr Genral-
oberst, §ie kommen
diesmal unter dem rus-
sischen Jägerschutz -Teillä onkin tällä ker-
taa venäläinen hävittä-
jäsuoiaus.

Dietl pyyhkeili lunta
kasvoiltaan ja virkkoi
sitten tuttu ilkikurinen
pilkahdus silmäkulmas-
saan:

- Nuo koa Schema!
Veikko Pesonius, Helsinki

KENTTÄPUHELIN pärähti
vaimeasti lähettiupseerin vuo-
teen vieressä toukokuisena aa-
muna 1942 Seesjärven Suur-
lahdessa. Oli aamuilmoitusten
aika.

- Kakkonen.
Lähettiupseerin uninen ääni

vastasi joka-aamuiseen soit-
toon samalla kun käsi kurkot-
tui vierellä riippuvaan kynään
ja lehtiöön ja katse etsiytyi
rintamalohkoa esittävään suu-
reen karttaan, jota peittivät
monet neulat, erivdriset mer-
kit ja lipukkeet. Niiden merki-
tyksen tunsi vain kartan pitä-
jä.

TURHIA
TAPPIOITA
Tiedustelu-upseeri, joka oli
oikeampi nimi ohjesäännön
edellynämälle pataljoonan lä-
hettiupseerille, kuunteli puhe-
limitse tulevaa ilmoitusta kir-
joittaen lehtiöön vain silloin
tällöin ja heittäen väliin jonkin
kysymyksen kuin varmistuak-
seen.

- No - voihan hitto!
Taas! Kuka nyt meni? Ei, tä-
mähän nyt on jo yhtä pirua!
Hänen veljensä kaatui juuri
Hiisjärvellä. Tietysti taas siel-
tä pinojen takaa, eikö niin?

Puhelu päättyi. Lähettiup-
seeri katseli vuoteensa vieres-
sä riippuvaa Seesjärven Suur-
lahden karttaa. Siihen oli tar-
koin merkitty melkeinpä pote-
ron tarkkuudella oma linja ja
kaikki mitä vastapuolelta tie-
dettiin. Ja hän tunsi sen maas-
ton kuin omat tyhjät taskunsa.

Piikkirykmentti - JR 25

- oli ottanut nämä linjat vas-
taan lopputalvesta. Lähettiup-
seeri oli itse silloin komppa-
noiden komentoryhmien joh-
tajien kanssa ennakolta tullut
tutustumaan paikkoihin ja sit-
ten päivä päivåiltä oppinut tun-
temaan tarkoin sen kaistan,
jota silloin lohkoksi sanottiin,
josta Piikin kolmas pataljoona
oli vastuussa.

Puheluja tuli vielä pari ja
niiden jälkeen nuori vänrikki
ryhtyi laatimaan pataljoonan
aamuilmoitusta rykmenttiin.

Rutiinilla se oli pian val-
mis.

Hän vilkaisi korsun vastak-
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O Fossi hoiti asian eikä Sippolan
miehiä enää kuollut turhan takia.

O Asemasodan oloissa oli tärkeää,
kuynpi puoli oli niskan päällä -edullisissa asemissa oleva aktiivinen
vihollinen voi tehdä vastapuolen
elämän likimain sietämättömäksi.

1| Seesjärven Suurlahden ky-
\ laa sodan lalorssa

ajateltava näitä miehiä, joiden
avulla me vielä menemme So-
rokkaan. Ja sinne jos menem-
me, silloin on jokainen Sippo-
lan poika tarpeen. Sanokoon
Pallari mitä tahansa. niin nyt
ne pinot palaa. Alahan nousta
ja herätä tuo tykkimies! Fos-
sin metelöinti oli kuulemisen
arvoista.

Tykkimies oli luutnantti
Ahti Haapanieni, patteriston
lähettämä tulenjohtopäällik-
kö.

Eikä Ahtia tarvinnut herä-
tellä. Hän oli samaan aikaan
ottanut vastaan tulenjohtajien-
sa raportit ja laati omaa ilmoi-
tustaan patteriston esikuntaan.

Jo aikaisemmin hän oli Fos-
sin käskystä tivannut esimie-
heltään muutaman kranaatin
Suurlahden toisella rannalla
oleviin valtaviin tukkikasoi-
hin, mutta se oli ollut yhtä
tyhjän kanssa.

Mutta eilisissä hän oli ilta-
teen aikana maininnut, että
hyppyheikeille oli nyt tullut
muutama f osforikranaatti.

HANKALAT
ASEMAT
Suurlahden rintama oli melko
unkeellinen. Kylä oli jäänyt
meikäläisille JR 4:n ja JR
24:n jäljiltä. Kylän taloista oli
vain rippeet jäljellä. Asemat
oli tehty Kansakoulu- ja Palo-
kuntakukkulalla ja Sorminie-
messä vain lumeen. Sitä mu-
kaa kuin lumi suli - 

ja sehän
suli keväällä ihan silmissä -asemia ei ollut ja maa oli jääs-

sä eikä ollut työkalujakaan.
Vastapäätä, lahden toisella

puolella, oli suuri saha, jonka
valtavat tukkikasat ulottuivat
rantametreistä kauas sahalle
asti ja vastaavasti rimakasat
sahalta rantaan. Noiden valta-
vien kasojen alla olivat venä-
läisten korsut ja kuin kotipo-
luillaan he saattoivat kulkea

PENTTI P. PERTTULA

kaiselle seinustalle, komenta-
jan suuntaan. Hereillä näkyi
olevan, kuinkas muuten. Oli
tietysti kuunnellut ja muuta-
mista keskustelun katkelmista
tehnyt omat päätelmänsä. Ko-
mentaja oli majuri Allons Jiir-
yi 

- Fossi - melkeinpä Ie-
genda, jonka brisanttista luon-
netta siihen mennessä vain
harvat olivat oppineet ymmär-
tämään.

- Herra majuri! Huomaan,
että olet hereillä. Haluatko
kuulla ennen kuin soitan ryk-
mentiin?

Kädenviittaus osoitti, että
vänrikki voisi jatkaa. Komen-
taja kuunteli tavanomaisen ra-
portin, josta sinäkään päivänä
ei riittäisi riviäkään päämajan
aamutiedotukseen.

Mutta se, mikä jäisi väli-
portaisiin, sai Fossin tempera-
mentin räjähtämään. Tätä oli
jatkunut päivästä päivään.
Mies, kaksikin päivässä - 

ja
aina tuolta saatanan kansakou-
lukukkulalta!

Niinkuin nytkin. Komenta-
ja ei vielä tuntenut noita mie-
hiä niinkuin tunsi nuori vän-
rikki, joka ylikersanttina oli
lähtenyt Sippolasta tämän pa-
taljoonan mukana suojelus-
kuntajärjestön alisotilasohjaa-
jana ja saanut upseerin ylen-
nyksen sillä tiellä, joka johti
pataljoonan monien kymme-
nien taistelujen läpi rajalta
Aänislinnan tuntumaan ja siel-
tä Juustjärvelle, Karhumä-
keen, Hiisjärvelle ja nyt tän-
ne.

Vänrikille nuo miehet oli-
vat tuttuja. Hän jopa ylpeili
sillä, että muisti jokaisen pa-
taljoonan miehen nimeltä.
Taas menisi Sippolaan suru-
viesti, ties monesko.

FOSSIN PROPUT
PALAVAT

- Perkele! Nyt tämä sai riit-
tää! Minä poltan ne pinot!
Pankoot linnaan jos haluavat,
mutta tätä ei kestä pirukaan.
Napsivat miehen, pari kuin
varpusia ilman että me voim-
me mitään. Kyllä minä sen
tiedän, että ne saatanan divi-
sioonan kyylät ajattelevat vain
noiden puupinojen arvoa
markkoina, mutta minun on
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rimakasojen välissä ihan ne-
nän alle. Tarkka-ampujat viet-
tivät juhlaa noiden pinosokke-
Ioiden lomissa. Tappioluvut
alkoivat kasvaa sitä mukaa
kuin lumet sulivat.

Fossi oli hyvin tietoinen hä-
nelle uskotun kaistan varjo-
puolista, mutta vasta voimalla
tuleva kevät toi tilanteen koko
surkeuden esille.

Fossilla oli kaksikin ehdo-
tusta tilanteen korjaamiseksi:
hän esitti, että saisi ottaa Liis-
telammen-Suurlahden tasan
niin että pääsisi suunnilleen
tielle, joka johti Kärkijärvelle
tai - ellei se olisi mahdollista

- hän saisi polttaa Suurlah-
den valtavat puuvarastot.

Tiedettiin, että korkealta ta-
holta oli lyöty kiinni etulinjan
kulku eikä siihen olisi helppoa
saada oikaisua. Mutta poltto-
juttu oli asia, johon tuskin
Päämajakaan puuttuisi.

Kevät tuli voimalla ja tap-
piot kasvoivat. Fossi pyysi,
jopa rukoili, että hän lopulta-
kin saisi polttaa vastapuolen
tukkikasat, mutta lupaa ei
vain kuulunut. Näillä vehkeil-
lä ei liioin menty syvään rou-
taantuneeseen maahan. Am-
puma- ja yhdyshautatyöt ete-
nivät hitaasti ja joka päivä
vastapuolelta ammuttu tarkka-
ampujan luoti tai heittimien
isku kantoi veronsa.

Fossi soitti yhä uudelleen
esimiehelleen ja pyysi ratkai-
sua - mutta se viipyi.

TULI MITTA
rÄyrrnu
- Siellä divisioonassa on lii-
kaa Kymin osakeyhtiön herro-
ja! Ne ajattelevat vain mitä
nuo tukkikasat edustavat mar-
koissa, mutta nuo miehet ovat
minun poikiani. Ja jumalauta,
minä poltan vielä kerran nuo
pinot tuli lupa tai ei!

Ja tuona toukokuisena aa-
muna mitta tuli täyteen. Yh-
deksännen komppanian pääl-
likkö ilmoitti, että aamuyöllä,
.iuuri aamun sarastaessa, vi-
hollisen tarkka-ampuja oli
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muttaminen estettävä kuluipa
siihen sitten patruunoita miten
paljon hyvänsä. Käskyt tulisi-
vat tulenjohtopaikalta, johon
me menisimme.

Ahti Haapaniemi oli loista-
va patterinpäällikkö. Jo pari
kertaa oli alkukevään aikana
yritetty tätä temppua, mutta
pinot eivät olleet syttyneet.
Nyt oli patteristo saanut syty-
tysammuksia ja Ahti oli yhtä
innokas kuin me muutkin yrit-
tämään.

SYTTYYTögÄXT
Tulenjohtokomennot menivät
patteristoon. Kysymys oli
vanhoista hyppyheikeistä, vii-
me vuosisadalta olevista put-

kista, joiden tulinopeus oli si-
tä sun tätä. Jokaisen laukauk-
sen jälkeen tykki oli palautet-
tava paikalleen siitä, mihin se

oli hypähtänyt ja siitä sen ni-
mi.

Vihdoin kumahti kaukaa
Liistelahden takaa lähtölau-
kaus ja patteri ilmoitti, että oli
ammuttu. Kuului lähestyvää
ja voimistuvaa suhinaa, joka
kasvoi ja sitten tuli iskemä. Se
ei kerta kaikkiaan voinut men-
nä ohi, sillä maali oli valtava.

Säkenet ja juovat lentelivät,
mutta mitään ei näyttänyt ta-
pahtuvan. Näinköhän puu oli
vielä tuoretta?

Uusi kranaatti oli ilmassa ja
lisää tuli siinä vauhdissa mi-
hin hyppyheikki-patteri pys-
ryi.

Kuunteluasema oli saanut
ohjeet ja pojat olivat kuulolla.
Jokainen puhelu tai sana, joka
koskisi ammuntaamme tai tu-
lipaloa, olisi heti kerrottava
meille.

Aluksi näytti siltä, että tuli
ei syty. Fossi temperamentil-
leen uskollisena ehti jo noitua
moneen kertaan, miten yleen-

Luutnantti Ahti Haapaniemi oli.ai-
kaansaapa tykkimies

tappanut vartiosta palaavan
miehen.

- Tykkimies! Lähde mu-
kaan ja sinä vänrikki myös!
Yhteys Kansakoulukukkulalta
Korvaan suoraan ilman kes-
kusta! Ja käsky komppanialle,
että ovat valmiina paahta-
maan. Jos me ne kirotut kasat
saadaan tuleen, niin vaimosta
syntynyt ei niitä sammuta,
eikä siinä patruunoita lasketa.
Minä vastaan.

Välitin ilolla nuo käskyt,
koska olin samaa mieltä esi-
mieheni kanssa siitä, että näin
täytyi tehdä.

Lähetit keittivät hetkessä
aamuteen ja sitten mentiin.
Viestijoukkueen pojat vetivät
jo tapseja kuunteluasemalta
Kansakoulukukkulalle ja
komppanianpäällikkö oli mei-
tä vastassa kk-joukkueenjoh-
tajan kanssa.

Fossin käskyt olivat yksin-
kertaiset ja selvät: jos pinot
saadaan syttymään, on sam- Hyppy-Heikin puheenvuoro
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tunslmme valtavaa riemua.

- Jumalauta, se palaa! Li_
sää vaan!

Ja kohta sen jälkeen pirahti
Korvasta tuleva suora puhe_
lin. Miehemme Sarub'in se
siellä kertoi ääni innosra va_
visten, että aivan juuri oli sie_
paltu sanoma, jossa komissaa_
ri (Sarubin oli oppinut tunte_
maan äänet kuukausien mit_
taan) oli soittanut etulinjaan
ka.pteeni Petroville ja kysynyt,
mikä edessä palaa. petrov oli
vastannur, että ei täällä mi
kään pala 

- mirä nyt finskit
ampuvar vähän huiskin hais_
kin.

Komissaari oli vain penän_
nyt, että varmasti palaa ja käs_
kenyt lopulta varsin tiukoin
sanoin komppanianpäällikköä
heti menemään katsomaan ja
soittamaan sinen hänelle.

Ja sitten petrov soittikin,
ääni hieman hengästyneenä ja
epävarmana, että nyt palavat
tukkikasat korsujen päällä.

- Vastaafte siitä, että palo
sammutetaan, oli käskv.

Välitin keskustelun'Fossil-
le, joka oli parhaimmillaan.

- Ja perkele, tätä paloa ei-
vät Petrovin pojat sammuta!
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sä tulipalot voivat syttvä va_
hingossa, kun ne eirai sytl
yrirtämälläkään, murta sitren
Haapaniemi osoitti paikkaa,
johon oli tullut iskemä. Sielrä
nousi jatkuvaa savua.

..Ahti johti tulta Iaajemmalle
nrrn että koko alue peittyi ja
savuverho alkoi pysyä ja kas_
vaa tukkikasojen päällä.

Jännitys meidän pienessä
poterossamme alkoi nousta_
Siinä olisi ollut tarkka-ampu_
jalle lihava maali, kun yritim_
me tähystää matalista pote_
roista.

Savu alkoi sakeentua ja sen
sisällä uudet kranaattien iske_
mät näkyivät enää vaivoin lei_
mahduksina. Savu alkoi kat_
taa koko vastarannan.

PALAA JO!
Kun sitten vihdoin savurinta_
man läpi näkyi kirkas liekki,

Juhlan tuntua tulenjohtopaikalla: ',Hyvin menee, herrat nauraa!,,
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"Sitä ei kyllä Petrovan pojat sammuta!"

naatteja. käyttämään ainakin saman

siitä, kuka käski. portaita nyt mainitsematta-
Tiesimme, että komentaja kaan.

vastaa käskyistään, mutta me Mutta kun sitten aikanaan
olimme myös jokainen Fossin kesä tuli ja rukkikasojen hiil-
sanojen takana. lokset hiipuivat sammuakseen

lopulra tuhkakasoiksi meille
SE KEINO koirti Seesjärven Suurlahdessa

AUTTOI rauhallinen kesä, jonka aikana
me rakensimme asemamme ja

Eikä se mikään pikkupalo ol- korsumnte melkein rauhan-

Anna käsky konekivääreille, paloivat viikkomäärin ja sa-
että tuohon sekaan rulta kivää- rlaan lekkuun rnenivät sahara_
ri kivääriltä, aluemaalina kennukse r, joita emme olleet
vaan. Tätähän lekkua ne saa- r,allavien tukkikasojen takaa
tanat eivät sammuta! oikein kunnolla nähneetkään.

Eivätkä ne sammultaneet. Eikä noiden päivien aikana
Käsky meni tukikohtaan, jos- tullut ei niin laukauksen lau-
sa tieto Fossin yrityksestä oli kausta vastapuolelta. Suurten
Ievinnyt kuin kulovalkea. rukkikasojen alla olleer korsut
Miehet olivat liiankin innok- paloivat ja vihollisen oli ve-
kaita näkemään mitä tapahrrri. tä1dyrrävä kauas lahden ran-

Kun hyvin trimmattu kone- nasta, niin kauas, ettei tähdä-
kir'ääri laskettelee aluemaalia, tyllä keveiden aseiden tulella
sitä kelpaa kuunnella. Olin it- enää ollur mitään vaikutusta.
se konekiväärikomppanian Sitten ruli alkoi levitä vasta_
kouluttaja ja uskoin aseeseeni. päiseen mersään avaten meille
Kun kivääri vaihtoi vyötä, toi- uutra näköalaa. Tappiomme
nen aloitti. Orkesteriin yhtyi- loppuivat siihen.
vät kiväärimiehetkin ja myös Heri seuraavana päivänä sy_
oma heitinjoukkue tuli mu- ryuämisen jälkeen rykmentin
kaan ampuen savun sekaan esikunta, kuten arvata saattoi,
laukauksen silloin tällöin. k1,s1,i selvitystä ammus- ja

Savu oli jo niin sakeaa et- patruunakulutukseen. Itse ko-
temme pystyneer näkemään mentaja oli puhelimessa.
ntitä lahden vastarannalla oi- Fossi selitti asiaa ja mielee-
kein tapahtui. Haapanierni lo- ni jäi hänelle niin ominainen
petti sytytysammusten ampu- sanonta.
misen, mutta en muista am- 

- 
Herra eversti! Vastaa-

muttiinko sekaan sirpalekra- vanlaisessa tilanteessa tulen

L
SA-Luvo

Meidän pienessä poteros- määrän ammuksia ja patruu-
samme oli mieliala korkealla! noita kuin nytkin.
Vastarannalla löivät liekit jo En riedä, mitä Suurlahden
niin mahtavina, että jokainen suuresta tulipalosta suuret her_
tiesi, että sellaista palokuntaa rat ajattelivat. Ei ole jäänyt
ei olekaan, joka tämän palon mieleen ainoarakaan mielipi_
sammuttaa. dettä, vaikka sen parin viikon

- Sekaan vaan! Kranuja ja ajalla, jonka Suurlahden jätti-
luoteja! Tätä juhlaa ei lopeteta läistulipalo kesti, meillä kävi
tähän. Ja kun tuo vastaranta vieraita aina Maaselän Ryh-
on tuhkana, puhutaan sitten män esikunnasta saakka väli-

lutl Ne tukkikasat ja rimapinot omaisissa oloissa
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A. H. TURUNEN

O Pirunsaari Stalinin kanavassa oli
paha paikka sitä puolustavalle
vajaalle komppanialle: vihollinen oli
omalla rannallaan niskan päällä ja
takana oli vesistö.
O Tällaiseen erilliseen saarekkeeseen
voitiin kohdistaa hirvittävä tuli, joka
murskasi puolustajan.
O Vihollinenkin kärsi raskaat.
tappiot. Kannattiko yritys vain
kahden vangin vuoksi?



VANHOJA PAPEREITA se-
laillessa tuli esille kirje vuo-
delta 1970. Siinä aikojen ta-
kainen kaveri valittelee, että
muuan ilmeistä aivokatoa sai-
rastava virkamies ei ole suosi-
tellut hänelle korvausta sota-
vankeuden ajalta siksi, että
hän on muka omatahtoisesti
kävellyt vihollisen puolelle!
Kirjeen reunoihin tehtyjen
merkintöjen mukaan on asia
sittemmin hoidettu kuntoon
Puolustusministeriössä toimi-
van tutun lakimiehen avulla,
niin että siltä kantilta asia on
selvä. Mutta että Peltosen To-
pi olisi suksinut omasta aloit-
teestaan Pirunsaarella
26.5.1943 vihulaisen puolel-
le, on kyllä pötyä!

Häntä kyllä haettiin 25G-
300 miehen voimalla sinne
naapurin puolelle. Kun muu-
toinkin on tuosta päivästä ker-
rottu sen metelin kuulleiden ja
muiden sivullisten toimesra
jos jonkinlaista satua, lienee
aika yrittää kertoa totrakin. Ja
vaikka muistot ovat vuosien
varrella hieman haalistuneet.
ovat ne tulleet tuoreiksi, kun
on käynyt Sota-arkistossa rur-
kiskelemassa muistin avuksi
monet sotapäiväkirjat. Muna
yleensä: kukahan tuon rapai-
set päivät unohtaa - milloin-
kaan?

Jokainen kiivaan taistelun
elänyt tietää, että sen kuvaa-
minen on mahdotonta. Sanar
eivät riitä niiden jopa sekun-
nin osina esiintyvien tapahru-
mien ja tunnelmien kertomi-
seen ja parhaaksikin kuvauk-
seksi jää vain haalistunut var-
jo. Vain se, joka on eläny't
mukana nuo hetket, voi mieli-
kuvissaan manata esiin muis-
tojen tuomat kuvat. Tässäkin
yritetään vain osin manata aa-
veet esiin.

PIRUNSAARI OLI
KOLKKO
PAIKKA
Tietämättömille valistukseksi
kerrottakoon, että Pirunsaari
oli noin kilometrin pituinen ja
300 metriä leveä kivikkoinen,
asumaton, osittain puseikon
peittämä saareke, joka oli jää-
nyt Vienan kanavan ja alkupe-
räisen Vuolijärvestä Ääniseen

Kirjoittaia Karhumäen valtaväylillä

Räjäytettylä Stalinin kanavan sulkuja

laskevan joen väliin, kun vi-
hulaiset olivat yrittäneet Po-
ventsan valtauksen jälkeen
hukuttaa Laguksen panssarit
räjäyttämällä padon. Saaren

lhdisti mantereeseen noin 50
m pituinen ponttoonisilta ja
pukkien päälle rakennettu kä-
vell silta. Talvisin käytettiin
jääteitä.

Varustukset olivat heikot,
vain hiekkasäkeistä tehtyjä
pesäkkeitä ja suojia, etelä-
päässä jokunen kaivettu yh-
dys- ja taisteluhauta. Saaren
takamaasto virran takana oli
hyvin varustettu, jopa katetuin
panssarikuvuin, mutta propa-
gandasyistä saarikin pidettiin
hallussa. Se herätti arvostelua
alemmissa portaissa, sillä tu-
kikohta oli tunnettu miesten
syöjä: yleensä viikko ja mies.
Muiden muassa luutnantti
Hackzell, pääministerin ainoa

poika, kaatui siellä 1942.
Keväällä 1943 oli saaren

miehityksenä kolme joukkuet-
ta 12.llR 35:stä, konekivääri-
joukkue, kaksi tulenjohtuetta
ja yksi lyhytputkinen 81
mm:n kranaatinheitin. Vah-
vuus oli yhteensä 61 soturia,
joista kaksi upseeria, nimit-
täin tukikohdan päällikkö ja
IV Joukkueen johtaja. Väsy-
mys oli vallitseva olotila, sillä
vähänkin vilkkaampana aika-
na tuli vartiovuoro jokaiselle
joka toinen kaksituntinen.

Kevät oli kaunis ja jokunen
pikkulintukin uskaltautui pesi-
mispuuhiin saaren vitikoihin
ja puseikkoihin, jotka sijaitsi-
vat sen itäosassa ja eteläpääs-
sä.

Oli rauhallista.
Päällikkö kuitenkin ounas-

teli toukokuun puolivälin jäl-
keen jotakin olevan tekeillä,

sillä vihollinen ampui erikalii-
perisilla aseilla eri kohtiin saa-
rella aina muutaman laukauk-
sen kohtaansa, mutta varsi-
naista tuli-iskua ei tullut. Tuo
oli selvää tarkistusammuntaa.
Se huoletti päällikköä sen ver-
ran että hän pyysi ylempiä ta-
hoja lähettämään saarelle ve-
näjäntaitoisen miehen, joka
saaren kuuntelulaitteella vi-
hollisen puolen puheluja
kuunnellen voisi saada selvää,
mitä nämä oikein aikovat.
Maaselän ryhmän jostakin po-
rukasta saapuikin sitten 20. 5.
upseeri, joka pystyi seuraa-

-t-
I

maan keskusteluja. Hän kuun-
teli puheluja kolmisen vuoro-
kautta.

Vihulainen puhui joistakin
raskaiden aseiden siirroista,
mutta vasta iltapuolella 24. 5.
tuli jotakin tärkeämpää: "Ei
se onnistu pienellä sakilla,
sinne on mentävä miehissä,
juuri niinkuin nyt on suunni-
teltu. "

Tuo viittasi selvästi johon-
kin atakkiin, mutta missä sel-
lainen tapahtuisi? Kaikkiin
kanavan varren tukikohtiin il-
moitettiin jutusta ja Pirunsaa-
ren päällikkö suunnitteli jo
miehityksen pitämistä hau-
doissa koko yön, mutta luopui
siitä miesten väsymyksen ta-
kia. Varuillaan hän kyllä käs-
ki kaikkien olla, erikoisesti
pesäkkeissä I-eena ja Kerttu,
samoin kk n:o 1:llä.

i
:
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PIRU ON IRTI!
Kello 2,57 tuona 25. 5. aamu-
na sitten saarella pääsi helvetti
valloilleen. Huoltopoppoo
kuulemma laski 250 laukausta
minuutissa ja kun tuli osui
niin pienelle alalle kuin saaren
asemiin, hautoihin ja korsuil-
le, mukana savua pimeydeksi
asti, oli 'tunnelma' melkoisen
sekava. Pahimmilta tuntuivat
Stalinin urut, joihin tutustur-
tiin nyt ensi kertaa. Niiden tu-
lipeite oli niin tiheä, ettei siitä
läpi päässyt. Raskas tulitus
kohdistui korsuille, mikä esti
miesten pääsyn ulos ja asc-
miin.

Mutta ei sinne asem iir
päässyt sittenkään, vaikka oli
si päässytkin ulos korsustl:
suorasuuntaustykkien tuli oli
suunnattu niin hyvin yhdl s

hautoihin, että jokainen, jok.,
yritti pesäkkeeseensä, sai sii
peensä. Sama tuli piti mlii-
kk:t matalana.

Yhteydet, jotka toimir r,r

puhelinten varassa, meni\:rr
poikki silmänräpäyksessä, j:,

radiolla ehti päällikkö huutl:r
vain käskyn kranaatinheitin
patteristolle:

Vastavalmistelu Laurr

- AMPUKAA!
Silloin osui raskas ammLr.

korsun katolle, paiskoi anten-
nit hiiteen ja sytytti korsun pa
Iamaan.

Melussa ei saanut selväii.
ampuivatko oma tykistö 1l
heittimet todella sulkuja sovi-
tuille paikoille ja katsomaan ei
päässyt.

Kello 3,20 vihollistuli hie-
man vaimeni, ehkä oman ty-
kistön vastatoiminnan vuoksi.
Osa siitä siirtyi mantereen
puolelle tielle siten estäen
apumiehistön ja lisäpatruunoi-
den saannin. Oli kuitenkin sen
verran rakoä, että voitiin jäl-
leen yrittää päästä pesäkkeil-
le.

Se oli myöhäistä: vihulai-
nen oli vastassa yhdyshau-
doissa ja koko keskisaaren pu-
sikossa. Pieni porukka yritti
myös keskikorsuille, mutta la-
kaistiin maahan loppujen ve-
tääntyessä vitikkoon.

Miehiä haavoittui ja kaatui
yhtenään. Kun haavoittuneet
oli saatava pois saaresta, tar-
vittiin toisia kantamaan ja niin
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väheni miesmäärä hälyttäväs-
ti. Jotkut menettivät hermon-
sakin - eräskin soturi istui
kuopassa ja ampui kiivasta
tulta pilviin.

Yhteys IV Joukkueeseen oli
katkennut heti, sillä vihulai-
nen oli miehittänyt välillä ole-
van vitikon. Kun sieltä ei kuu-
lunut taistelun ääniä, voi olet-
taa heidän joko lähteneen kar-
kuun taikka kuolleen.

Eräässä vaiheessa päällikkö
meni krh-korsulle katsomaan
tilannetta siellä ja totesi, että
korsun käytävässä oli vain yk-
si ammusmies, muut olivat
jossakin takana kantamassa
haavoittuneita.

KOETETAANPA
KOROHOROLLA
Kun heitin oli kunnossa, am-
muksia vierellä ja ammusmies
tiesi suuntauksen olevan vä-
hän Leenan taakse, käski
päällikkö miehen ojentele-
maan kranuja, joita sitten pis-
teli putkeen tulisella vauhdil-
la.

Mutta ei pitkään.
Tuli kuuden ryhmä raskaan

heittimen ammuksia - 
q

metriä taakse. - Toinen ryh-
mä - 20 metriä eteen.

Vielä muutama kranu put-
keen - mutta sitten kuului-
vatkin jo uudet lähtölaukauk-
set ja oli syytä painua korsun
suojaan.

Kun savu ja pöly hälvenivät

Korsutyömaa Pirunsaaressa

Näin oli Pirunsaaren puolustus jär-
? stetty

-

voitiin vain todeta täysosuma

- heittimen putkestakin oli
poissa kahvikupin mentävä
pala.

- Ei tällä enää ammuta -mennään pois!
Miehiä oli palavan keski

korsun tienoilla enää neljä, li-
säksi päällikön lähetti ja tuo
ammusmies. Näillä ei ollut
viisasta yrittää vastaiskua pu-
seikkoon, varsinkin kun pat-
ruunat olivat aivan lopussa -nehän paukkuivat palavassa
korsussa.

Päällikkö päättikin lähteä
pohjoispäähän, josta kuului
ajoittain kk- ja pk-tulta. Välil-
lä oli tietenkin tapeltavakin,
sillä vihulainen yritti hiipata
perässä, mufta luopui saaren
puolessa välissä leikistä me-
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netettyään jonkun miehen ko-
nepistoolituleen. Paljon tuo
matka vei aikaa: matkaan läh-
dettiin kello 4.3O ja I Jouk-
kueen korsulle päästiin vasta
kello 5.00.

Siellä olikin vastassa koko
saaren pohjoispään miehitys:
kersantti ja kolme miestä, joil-
la oli ampumatarvikkeita yh-
teensä kaksi pikakiväärin ja
kolme konepistoolin lipasta
sekä 40 kiväärin patruunaa.

Se pani päällikön kiroa-
maan.

Patruunoita oli kyllä edessä
pesäkkeissä 

- kk l:ssä ja
Mimmissä mutta sekin
suunta oli vihollista täynnä.

Oli tullut aika antaa käsk1'
vetäytymisestä koko saarelta
ponttoonisiltaa pitkin, johon
ei tullut paljoa tultakaan.

SAARI ON
PAKKO
TYHJENTÄÄ
Kaatuneet ja haavoittuneer oli
kerätty suojaan penkereen
taakse ponttoonisillan luokse.
Siellä olivat myös niitä kanra-
neet miehet. Näky oli surkea:
useista oli jäljellä vain rieka-
leet ja tuntolevy, jos sitäkään.
Yksi paarinkantaja hoivaili
haavoittuneita, vaikka itse
vuosi verta vatsan kohdalta.
Päällikkö kauhistui ja komen-
si miehen paareille. Sitoes-
saan hän huomasi, ertä tämä
oli saanut sirun suolistoonsa ja
piti tapausta toivottomana.
Mutta ihme tapahtui: olles-
saan neljä viikkoa myöhem-
min lomalla hän tapasi tämän
saman miehen Turun sotasai-
raalassa mitä pirteimmässä
kunnossa ja valmiina sotaan:

Oli aika hieman huoahtaa ja
ihmetellä, ettei ollut ehtinyt
tuntea pelkoakaan koko aamu-
na. Oli ollut niin paljon muuta
touhua, että jokainen oli ke-
rännyt vähäisetkin rohkeuden
rippeensä ja hukuttanut pelon
toimintaan. Nyt kuitenkin
miehet vallan vauhkoontuivat,
kun suorasuuntaustykin am-
mus vihelsi läheltä ja räjähti
parinkymmenen metrin pääs-
sä.

Oli siis aika keksiä näille
jotakin tekemistä.

Sitähän löytyi, kun käski

miehittämään asemat linnoite-
tuissa paikoissa ja odottele-
maan siellä vihulaisen seuraa-
via siirtoja. Päällikkö katsoi
velvollisuudekseen lähteä hie-
man taaempana kulkevalle
tielle ottamaan selvää, missä
komppanian päällikkö ja III
Joukkue viipyvät ja mistä saa
patruunoita.

Ja takana aivan lähellä oli-
kin komppanian päällikkö 

-reikä keskellä otsaa. Muut
miehet olivat niin lamassa, et-
teivät olleet kyenneet edes
patruuna-ajoneuvoa lähettä-
mään eteenpäin.

Huolehdittuaan patruunois-
ta päällikkö jatkoi matkaa
taakse ja tapasi heti pataljoo-
nan komentajan. Tältä hän sai
kuulla, että eteläpään joukkue
oli uinut yli virran kello 4.15,
niin että se puoli asiasta oli
selvä. Ja koska oli käynyt käs-
ky, että Pirunsaari on pidettä-
vä, oli komentaja lähetyttänyt
partion pyrkimään saareen klo
5.00 jälkeen. Tältä saapui sit-
ten ilmoitus, ettei sinne pääse
polkusillan kautta vihollistu-
len takia.

VASTA-
HYöKKÄYS
Nyt oli siis vain ajettava naa-
purit pois saarelta. Yhteys ty-
kistöön saatiin puhelimella,
mutta tykistöryhmän komen-
taja ilmoitti, ettei hän voi am-
pua saarta, kun ei ole yhteyk-
siä eikä siis tulenjohtoa. Pääl-
likkö lohdutteli tuttavaansa
t1'kkimiestä mainiten, että vi-
hollisen tulen jäljiltä ovat
kaikki varustukset tuusan-
nuuskana, niin että sinne voi
ampua kartan mukaan vaikka
tuhannella putkella.

Tämä auttoi. Sovittiin, että
t1 kistöryhmä avaa tulen klo
7.45 1a ampuu kolmella patte-
ristolla viiden minuutin val-
mistelun. I l.Komppania sai
tehtäväkseen hyökkäyksen,
saaren päällikkö lupasi lähteä
matkaan oppaaksi.

Kuin myös tehtiin. Saari oli
miehitetty jo kello 8.15, sillä
vain kiirehtimismielessä tar-
vitsi ampua pakoon kipittäviä
vihulaisia. He olivat ehtineet
kuitenkin korjata talteen kaik-
ki haavoittuneensa ja viedä
mukanaan kk:t n:o 2 ja 3.

Päivän kuluessa alkoi selvi-
tä koko revohkan syy ja seu-
raukset. Kun pesäke Leenassa
olleita miehiä, Toivo Peltosta
ja Kaino Salmista ei löytynyt
haavoittuneiden ja kaatunei-
den joukosta, oli selvää, että
he olivat joutuneet vangiksi.
Ja koko touhu olikin ollut vain
suurin voimin suoritettu van-
ginsieppaus! Miten lie sitten
ollut ja kenen mielestä kannat-
tava! Laskelmien mukaan vi-
hollinen ampui yksistään saa-
relle 4500 laukausta tykistöl-
Iään, heittimillään ja "uruil-

menetellä jollakin muulla ta-
valla - tuliko tehtyä virheitä?
Olisiko omia tappioita voinut
jotenkin pienentää? Nythän
kaatui saaren 6l puolustajasta
kuusi ja haavoittui 33, mikä
merkitsi lähes 64 Vo:n koko-
naistappioita. Kun vastahyök-
käyksen tehnyt I l.Komppa-
nia menetti vielä kolme miestä
kaatuneina ja yhdeksän haa-
voittuneina, olivat päivän ko-
konaistappiot Pirunsaarella
yhdeksän kaatunutta ja 42
haavoittunutta.

Suurempaa syytä ei päällik-

., 
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Pirunsaaren polkusilta

laan", menetti kaatuneina 87
miestä ja haavoittuneina vielä
enemmän, sen todistivat si-
dontapaikan jäljet Leena-pe-
säkkeen maastossa. Miten
paljon kalustoa särkyi meikä-
läisten tulessa on tietymätönä.
Ja tämä kaikki vain sen takia,
että muutama naapuri pääsi
pesäkkeeseen kyyristyneen
Peltosen Topin vierelle ja am-
pui konepistooli savuten tä-
män naaman ohi lippaan tyh-
jäksi puseikkoon 

- että Topi
uskoisi hänen olevan tosissaan
ja kävelisi mukana!

TILITYSTÄ
Vuosia jälkeenpäinkin saaren
päällikköä on mietityttänyt
olisiko tässä tilanteessa voinut

kö ole itsestään löytänyt.
Ainakin osa syytä lankesi

tukemaan määrätylle tykistöl-
le, joka yhteyksien katkettua
oli saanut ammutuksi sulkui-
hin vain 400 laukausta. Oma
heitinpatteristo oli ampunut
550 kevyttä ja 250 raskasta
kranaattia.

Useimmat paikalla olleet
taistelivat kuin miehet. Erityi-
sesti kunnostautui linnoitusty-
kistö, joka tarkalla tulellaan
vaiensi useita vihollispatterei-
ta. Tunnollisin soturi oli kai se

neloskonekiväärin ampuja, jo-
ka ei jättänyt asettaan, vaan
sitoi sen hihnalla kaulaansa.
Vetäydyttäessä hän horjahti
kävelysillalta veteen ja hukkui

yhä ankkurina kaulas-
saan. Kunnia soturille! tr
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tubisodussu
Jatkoa ed. no:sta

Ei kaksi kolmannetta. Kello
13.40 alkoi vihollinen näet
uuden hyökkäyksen Kekkilän
suunnasta.

Pelkäsimme pahinta, sillä
ilman ruokataukoja olimme jo
mielestämme tehneet päivän
työn.

Miehiä tuli nyt noin kahden
meikäläisen komppanian ver-
ran. Kun tämä osasto koko-
naisuudessaan oli laskeutunut
jäälle ja oli meille todella liha-
va maali, avasin mahdollisim-
man nopean tulen molemmilla
länteen ampuvilla tykeilläm-
me. Teimme erittäin rumaa
jälkeä vihollisen suljetussa
muodossa olevaan rivistöön.

Varsin todennäköisesti vi-
hollinen oli luullut linnaket-
tamme jo täysin toimintaky-
vyttömäksi, niin kovassa hel-
teessä olimme raukat olleet
monta perättäistä päivää. No-
pea toimintamme sai todella
aikaan suurta sekamelskaa ja
tuhoa. Vihollisjoukot poistui-
vat jäältä hyvin nopeasti.

Tämän hyökkäysyrityksen
torjuimme täysin yksin, kent-
tätykistö ja jalkaväki saivat
kerrankin katsella vain tyyli-
kästä vetäytymistä.

Toivoimme kukin mieles-
sämme hiljaisesti, että viholli-
nen jo lopettaisi Kekinniemen
valloitusyritykset. Petyimme
pahemman kerran: jo seuraa-
vana päivänä eli tiistaina
26.12.39 noin komppanian
vahvuinen vihollisosasto
hyökkäsi Hennonniemen
suunnasta Kekkilää kohti.

Odotimme taas kaikessa
rauhassa kunnes koko osasto
oli saapunut jäälle. Jälleen

avasimme molemmilla tykeil-
lä mahdollisimman nopean tu-
len, jolloin eteneminen pysäh-
tfi ja vihollinen alkoi peräy-
tyä. Tässä tilanteessa näin kii-
karillani selr'ästi, kuinka eräs
sivustassa Iiikkunut upseeri
ampui pistoolilla kahta sota-
miestä, jotka ensimmäisinä
aloittivat perääntymisen. Täs-
sä kahakassa tuhosimme taas
kaksi kk-pesäkettä ja pari-
kymmentä kaatunutta jäi jääl-
le.

Missään tilanteessa emme
mielestämme ampuneet lii-
kaa, sillä tiesimme ammusva-
raston hupenevan kovaa vauh-
tia eikä täydennyksestä ollut
tietoakaan.

Koko tiistaipäivän olimme
aamuvarhaisesta lähtien erit-
täin voimakkaan tykistökeski-
tyksen kohteena. Vaikka am-
muksia putosi jopa kolmisen-
kymmentä minuutissa sääs-

tyimme kuin onnen kaupalla.
Tappiomme olivat yksi kaatu-
nut ja yksi haavoittunut.

RYKMENTTI
HvörrÄÄ
Kaksi tuntia äskeisen kahinan
jälkeen huomasimme, että

Hyökkäys Suvan-
non yli jouluaamuna
1939 (Kuva: Paavo
Susitaival: Karjalai-
nen patalioona talvi-
sodassa)

Tykkimiehiä la suu-
tareita Kekinnie-
messåv

rykmentin verran nriehrä on
aloittamassa hyökkäyksen
Keljan kylää kohti. Vihollinen
eteni taas tuttuun tapaansa sul-
jetussa rivistössä.

Nälkä tekee vihaiseksi. Nyt
yritimmekin taas parhaamme
mukaan! Itään ampuvat tyk-
kimme häiritsivät tehokkaasti
etenemistä. Ammuimme noin
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450 laukausta, mutta vihollis-
massa vain eteni. Ainakin
kymmenkunta kk-pesäkettä
tuhosimme ja kolmen psr-ty-
kinmiehistö jätti aseensa.
Kuormaston miehistö poistui
paikaltaan. Pst-t1 kit saimme
myöhemmin noudetuksi omal-
le puolellemme. Kaatuneita oli
jäällä 700-800.

Osa vihollisista pääsi kai-
kesta huolimatta pureutumaan
rannallemme vallaten mm.
erään kk-asemamme, johon se

sijoitti viisi konekivääriä.
Myös meistä itään olevan ns.
Satumetsikön sai vihollinen
taas haltuunsa.

Tilanne näytti todella vaa-
ralliselta. Meidänkin linnak-
keemme oli välillä niin piiri-
tetty, että'käsikranaatit sinkoi-
livat katolle. Muonaa emme
olleet saaneet kahteen päi-
vään. Söimme vanikkaa leipä-
laukusta - kellä sitä oli - 

ja
sulatimme lumesta vettä.

Ammukset olivat nyt lop-
pumaisillaan ja siitä oli huoli
suuri. Arvelin, ettei jv-patal-
joonamme kautta olisi mitään
toiveita niitä saada.

Sain lauantain ja sunnun-
tain välisenä yönä lopultakin
puhelimitse yhteyden omaan
varsinaiseen esimieheeni ma-
juri I. L. Rikamaan. Hän ih-
metteli jatkuvasti minun elos-
sa olemistani, joten keskeytin
hänet ja kerroin tärkeämmäs-
tä 

- ammustilanteesta. Rika-
ma lupasi pistää kuorma-autot
heti keräämään Helsingin
ympäristön rt-pattereilta kaik-
ki meille sopivat ammukset.
Sen hän myös teki, sillä jo sun-
nuntain ja maanantain välise-
nä yönä saimme täydennyk-
sen.

Seuraavana päivänä eli kes-
kivilkkona 27 .12.39 saapui
avuksi majuri Saarelaisen pa-
taljoonan Er.P 6. Se löi vihol-
lisen hurjalla vastahyökkäyk-
sellä ja Mannerheim-linja oli
taas kunnossa.

NOPEUS PELASTI
Korpraali Ahvonen oli erikoi-
nen mies. Hänellä oli suoje-
luskunnasta saatu tarkkuuski-
vääri - ammunnan harjoitte-
lemista varten! Kaiken päivää
hän ampuili vastarannalla liik-
kuvia venäläisiä tykin ampu-

Kovia kokenut sulkulinnake rauhan

ma-aukon hirsikehikon väleis-
tä. Ja tulos oli aina täysosu-
ma!

Keskiviikkona 27.12.39
korpraali Ahvonen kuitenkin
vasta näytti todelliset taisteli-
jan lahjansa.

Sotatoimet jäällä olivat py-
sähdyksissä. Osa venäläisistä
oli palannut omalle rannalleen
ja osa oli pureutunut meidän
puolemme rantapenkereeseen.

Oli ilta ennen hämärää.
Lähdin kahden vapaaehtoisen
kanssa, joista toinen oli Ahvo-
nen, tutkimaan rantaa meistä

tultua

potkaisi samalla hetkellä tois-
ta voimakkaasti vatsaan ja lä-
visti kolmannen pistimellä.
Voisi sanoa, että Ahvonen otti
miehet vasemmalta oikealle,
mutta aikaerot olivat pienetl

Eräs miehistä, ainoa upsee-
ri, suuntasi juuri Naganinsa
kirjoittajaa kohti, kun viime
hetkellä tapahtunut syöksymi-
nen kiinni ranteeseen pelasti
minut sillä kertaa. Tämän
aseen otin sitten arvokkaaksi
sotasaal iiksi.

Selvisimme tilanteesta. Vi-
hollishävittäjä oli kuitenkin

pullisesti selvitetty perjantaina
29.t2.

Joulukuun viimeiset päivät
lauantai ja sunnuntai olivat
rauhal I isia.

HENKI
SUUTARIN
VARASSA
Tammikuun ensimmäisellä
viikolla oli hiljaiseloa pakka-
sen vaihdellessa l0-32 as-
teeseen - lumimyrskyjä, il-
matoimintaa, kk-tulta ja pik-
kupommeja sentään tuli.

Kapteeni V. Tikka kertoo
itse vihollissuutarista näin:

"Elettiin tammikuun päiviä
Kekinniemessä. Havaitessaan
sulkulinnakkeemme tulen rat-
kaisevan merkityksen epäon-
nistuneessa hyökkäyksessään
joulukuun lopulla yritti vihol-
Iinen nyt raskaan tykistön suo-
rasuuntaustulella ja ilmapom-
mituksilla tuhota linnakkeem-
me.

Tähän olikin erinomaiset
edellytykset, sillä joulukuun
alusta asti jatkuvan tykistötu-
len kohteena ollut linnake oli
selvästi näkyvissä. Maa- ja ki-
vitäytteen oli tykistötuli pyyh-
käissyt jo aikoja pois. Öiseen
aikaan tehtiin suojaustöitä,
mutta aamun valjettua jatkui
tulitus ja taas olimme kuin
nallet kalliolla.

Eräänä aamuna, vähän en-
nen päivän valkenemista, al-
koi tavallista voimakkaampi
tykistökeskitys. Ammuksia
tuli etuseinään, katolle ja lä-
hiympäristöön niin tiheästi,
ettei räjähdyksiä voinut erot-
taa toisistaan.

Odottelimme toimintaval-
miina hyökkäystä. Ylhäällä
olevasta panssarikuvusta oli
mahdoton tähystää räjähdys-
ten aiheuttaman voimakkaan
ilmanpaineen takia. Suoritim-
me tähystystä tykkien ampu-
ma-aukkojen hirsien väleistä.

Linnake huojui keskityksen
vaikutuksesta. Osumat tyk-
kien ampuma-aukkojen väli-
seinään aiheuttivat sen, että
rautabetoni alkoi murtua.
Tappioita peläten käskin tä-
hystäjät hetkeksi syrjään.

Heti miesten suojauduttua
kuului valtava humahdus ja
räjähdys hirrenkappaleitten,
tykin tähtäinlaitteen ja hiekka-

Vänrikki Valter Tikka istumassa linnakkeen panssarikuvun päällä

vasemmalle Keljan kylään huomannut pienen kahinam-
paln.

Kuljimme varoen ja kaikes-
sa rauhassa, kun edessämme
oli yhtäkkiä kuoppa, jossa
kuusi venäläistä oli perusta-
massa kk-asemaa!

Olivatko venäläiset kankei-
ta pakkasesta vai mistä johtui,
mutta me kolme olimme no-
peampia kuin he kuusi! Ottaen
muutaman askeleen eteenpäin
oli Ahvonen selvinnyt parissa
sekunnissa kolmesta viholli-
sesta: yhtä hän löi kiväärin tu-
killa altapäin lujasti Ieukaan,

me rantapenkereen takana ja
hätyytteli meitä kk-tulella hy-
vin matalalla lentäen. Ylitim-
me avoimen paikan vuorottai-
sin syöksyin kone koko ajan
yllämme. Silloin olisin toivo-
nut olevani parempi pikajuok-
sija kuin olinkaan!

Onnistuimme kuitenkin
pääsemään suojaan, jossa to-
tesimme kuin yhdestä suusta:
kylläpä se otti henkeen!

Torstai 28.12. kului jälki-
puhdistuksen merkeissä ja
hyökkäys Suvannon yli oli lo-
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säkkien lennellessä hujan ha-
jan.

Pölypilven häivyttyä huo-
masimme saaneemme epä-
miellyttävän vieraan: se oli
suorasuuntauksella ammuttu
8-tuumainen panssarikranaat-
ti. joka pihisi pahaenteisesti
seisten pystyssä vastakkaisen
seinän tykin vieressä!

Tilanne oli varsin epämiel-
lyttävä. Osa miehistä yritti
rynnätä ulos korsusta, mutta
kielsin sen jyrkästi, koska se

olisi tiennyt varmaa kuolemaa
keskityksen jatkuessa täydellä
teholla.

Yritimme käydä tähän aina-
kin 

- 
toistaiseksi 

- 
suutariin

käsiksi kahden miehen voi-
malla, mutta se pahus oli vielä
niin kuuma, että rukkasel ja
kämmennahkakin paloivat. Ei
siis auttanut muu kuin odottaa

- 
eikä tuo odotusaika ollut

mitenkään hauskaa 65-70:lle
miehelle! Tunsimme itsemme
niinä hetkinä hyvin pieniksi
maan matosiksi.

Onneksemme tuo satakiloi-
nen järkäle jäi kuin jäikin Io-
pullisesti suutariksi. Kan-
noimme sen huovan avulla ul-
kopuolella olevaan kranaatti-
kuoppaan viilenemään.

Aamu valkeni ja keskitys
loppui, mutta odottamaamme
hyökkäystä ei tullutkaan.

Kun tutkimme tarkemmin
suutarin kulkua loppumetreil-
lä, havaitsimme, että meillä
oli sillä kertaa ollut onnea:
ammus oli tullut suoraan tykin
ampuma-aukosta sisään rik-
koen sen tähtäinlaitteet ja
mennen sitten kahden ammus-
laatikon läpi. Kahdesta hyl-
systä oli nalli vääntynyt irti.
Ammuslaatikoitten läpi men-
tyään suutari kimposi vastak-
kaisesta seinästä jääden kan-
tansa varassa siihen pystyyn.

Mitä olisikaan tapahtunut,

jos kranaatti olisi räjähtänyt
sisällä? Miesten Iisäksi oli
korsussa noin 800 juuri täy-
dennykseksi saatua ammus-
ta. "

Viikko sunnuntaista 14. I .

sunnuntaihin 2l . l. oli todelli-
nen pakkasjakso astemäärien
vaihdellessa 25:n ja 50:n vä-
lillä. Ennätyslukema saatiin
keskiviikolta 17.1. Tykistön
häirintätulta ja ilmatoimintail
oli tälläkin viikolla kuten seu-
raavallakin.

HELMIKUU
Keskiviikkona 3l . l 40 saadut
vangit kertoivat tule\ a:tii t(ri-
minnasta Sulannollr. jossa
venäläisten 4. Divisioona
aikoo hyökätä.

Torstaina I.2.40 venäläis-
ten suurhl ökkäys alkoikin
r ilkklan partio- ja laskuvarjo-
toinrinnan sekä tykistövalmis-
telun jälkeen. Suuntana on
kuitenkin tällä kerralla jälleen
Summa 

- 
ties kuinka monen-

nen kerran.
Torstaina 8.2.40 vihollinen

hyökkäsi Taipaleessa ja Sum-
massa jälleen. Perjantaina ta-
pahtui Taipaleessa läpimurto.
Sunnuntaina 11.2.4O viholli-
nen hyökkäsi voimakkaan ty-
kistövalmistelun jälkeen Su-
vannon ja Patoniemen, Te-
renttilä-Kirvesmäen ja Laa-
tokan rannan suunnissa.

Venäläisten laltava ase- ja

miehistöylivoima alkoi vai-
kuttaa koko Karjalan kannak-
sella. Suomalaiset taistelivat
kuitenkin sitkeästi luovuttaen
asemansa vasta pakkotilan-
teessa. Koko helmikuun lop-
pupuoli ja maaliskuun alku oli
tilanteen heikkenemistä ja ve-
täytymisen suunnittelua.

Keskiviikkona 13.3.40 le-
viää päivän mittaan tieto rau-
han solmimisesta. D
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Sotasairaala oli jo
jaloilleen päässeille
potilaille romantti-
nen ympäristö, jos-
sa sattui kaikenlais-
ta.

Harvoinpa kui-
tenkaan sattui niin
karmeita välikoh-
tauksia, että park-
kiintuneen soturin-
kin sisu hetkeksi
petti.

o
JATKOSOTA eli kylmää tal-
vikauttaan. Siellä jossakin
kaukana kotoa taistelivat Suo-
men soturit maansa rajoja
puolustaen.

Harva kotiutui naarmuitta
omainsa luo. Lukemattomat
pojat saivat siellä ikuiset
muistomerkit mikä mihinkin
ruumiinosaan, monen taas

menettäessä henkisen tervey-
tensä.

REIPAS
TYTTÖRYHMÄ
Toimin lottavelvollisuuttani
suoriltaen Oulun Lääninsai-
raalan potilasvaatevaraston
hoitajana. Alaisenani oli usei-
ta lottia mm. Iistä 

- 
mukavia

tyttöjä, joista Aili Kaleva oli
lysti, pieni pallero. sanaval-
mis pohjalainen. joka kirk-
kailla tähtisilmillään sai jäy-
kemmänkin jermun hlmyile-
mään. Vastapäätä rättivaras-
toa oli k1 Iplosasto diakonis-
sasisar Kertru \Iöetr ohjauk-
sen alla. \-hteistlö ja sopu oli
erinomainen. Kerttu Mäki oli
aktiivisena mukana kaikissa
koirankujeissa. aina silloin
kun aikua seilai5een riirti.

Tulisia taisteluia käytiin
pohjoisrintamalia ja Suomus-
salmen lohkolla. Huavoittu-
neiden junar jrrräsirät yötä
päirää p1 säkörden Oulun ase-

malla ja sinne Iastinsa pudot-
taen.

Vihollinen oli pommittanut
Oulua ja aiheuttanut monen-
laisia vaurioita. Valot olivat
himmeät, hissit eivät toimi-
neet, mutta voimia tuntui riit-
tävän sotasairaalan tytöillä.



Oulun sotasairaalan tyttolä; sersomassa oikealta kirioittaia ia diakonrssa-
sisar Kerttu Mäki

himmat painajaiset, pojat kon-
koilivat pian ylös sängyistään
ja lähtivät tutkistelemaan ja
haistelemaan ympäristöä ja
selvittämään mahdollisuuksia
kaupungilla käyntiin. Niinpä
eräänä päivänä ilmestyikin
taas pari puhdaspyjamaista,
valjua poikaa rättivaraston tis-
kin taakse. Siinä töllistelivät
ujonlaisesti ja supisivat keske-
nään. Aili Kaleva, joka aina
oli palveluvalmis, astui poi-
kien luo ja kysäisi:

- No, mitä pojat?

- Pitäis - tuota... niinku

vasenta jalkaansa, jota vielä
komisti vastauusittu kipsi.
Työläältä näytti tuo etenemi-
nen. Toinen kaveri oli taas
ketterämpi kulkuvälineistään,
mutta toinen käsi oli lentoko-
neessa ja naamassa muutamia
riimuja. Oljenkeltaiset ja -kal-
taiset hiuksenhavukat oli kam-
mattu sortilleen ja puumynnin
jatkona pöyryävä Juno todisti
iltalomalaisten autuudesta.

Lystiä kai oli kaveruksilla
kaupungilla ollutkin: kaljalla
oli käyty ja "saatu kiinnikin":
kaksi mukavaa tyttöä oli na-
pattu Kauppahotellista ja näi-
denpä kanssa tehtiinkin jo
tärskit seuraavalle illalle.

Miten lie ollutkin, ettei po-
jilta tuona iltana lailliseen
kämpilletuloaikaan kysytty
heidän vaatteitaan - lie ollut
osastonhoitajalla täydellinen
luottamus poikiin. Ovelia kun
oltiin ja tutkimuskiertueella jo
täysin perehtyneitä sairaalan
eri sokkeloihin, pojat keksivät
sotilasvaatteilleen sopivan pii-
lopaikan rättivaraston asemas-
ta.

Maan alla oli sairaalan
pommisuoja, sokkeloinen ja
mutkitteleva, jotenkin kam-
mottavan kolkko, jonne eivät
kyllä meikäläiset tyttölapset
vapaaehtoisesti lähteneet -se toi mieleen muinaiset kata-
kombit. Mutta mikäpä poikia
pelotti! Sinne känkkäsivät il-
talomalta palattuaan ja lainoi-
vat sotilaskamppeensa nyy-
tyyn, jotka sitten työnsivät nä-
tisti seinän vierustella olevan
penkin alle. Tulevaisuus oli
turvattu ja osastolle ilmestyt-
tiin sitten lailliseen aikaan py-
jamassa ja onnesta myhäten.
Supistiinkin siinä vielä sala-
vihkaa ja tyttöjä muisteltiin.

Seuraavana päivänä olikin
jo tarkoitus lähteä lomille hy-
vissä ajoin. Kohta puolenpäi-
vän jälkeen hiippailivat kessut
pommisuojaan kenenkään
kiinnittämättä heihin huomio-
ta. Pyjamat jätettiin penkin al-
le ja formut päälle.

Poikien punttis oli kuiten-
kin vähällä loppua heikon lai-
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Vaatevarastossa ri itti puuhaa

Yön hiljaisina tunteina ma-
kasi pohjakerroksemme käy-
tävällä suomalaisia ja saksa-
laisia poikia. Siinä makasivat
ahtaudessa kuin silakat syys-
suolassa! Siellä oli mies ilman
jalkoja, toinen ilman käsiä ja
siellä joku veriset haavat mus-
tuneissa kääreissä odotteli
vuoroaan.

Ei sanaakaan sanottu. Ve-
ren, lian ja tulehtuneiden haa-
vojen löyhkä kertoi sotatari-
noita selän taakse jätetystä tu-
lilinjasta. Siinä ei aina erotettu
edes saksalaisen vihreän
manttellin väriä - saattoi
näes tuhatpäinen täidivisioona
joskus vihreänkin manttelin
näyttämään harmaalta.

Mikä suurenmoinen miel-

ten maltti! Ei siinä huudeltu
omista vuoroista eikä vierus-
kaverin röyhkeydestä. Miehet
olivat nöyriä, kaikilla oli
aikaa odottaa.

Osastoille kuljetus oli hi-
dasta. Pojat, jotka eivät kyen-
neet itse kävelemään, keikau-
tettiin kylvyn jälkeen paareille
ja niin me pari riskiä tyttöä
aina kerrallaan kuskasimme
poikia ylös osastoille. Puhal-
lettiin kyllä välillä, kun pää-
määränä oli neljäs tai viides
kerros !

KAUPUNGILLE
Kun ensimmäiset vaisunlaiset
vuorokaudet oli sotasairaalas-
sa voitettu ja nukuttu pois pa-

vähä saada vaatteita...

- Onkos lupalappu? kysäi-
si Aili.

- Mitäpä täsä lappuja ny
tarttee, äännähti toinen.

- Ei käy, muuten kävis!
täräytti Aili ja pyörähti ympäri
pylkyttäen järjestämään kes-
keneräistä paitapinoa.

Noin viikko tämän jälkeen
ilmestyivät samat pojat tiskin
166kss - nyt suu onnesta kor-
viin saakka hymyillen.

- No, täsäpä tiketit, sanoi-
vat pojat ojentaen iltalomalap-
punsa.

Pestyt ja täisaunassa tärkä-
tyt remellit ojennettiin pojille
ja niinpä kaverukset onnesta
säkenöivät. Kessuja olivat
molemmat. Toinen linkkasi
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sesti - ellei kohtalo olisi tul-
lut väliin. Iltapäivällä huomat-
tiin näes osastolla, että isännät
olivat häipyneet. Talouspääl-
likkö Poropudas jo kävi meil-
täkin kysymässä, olimmeko
antaneet kamppeet pojille. Po-
jat olivat kuitenkin jo haus-
kanpidossa ja sen ilon heille
mielellään soi.

SOTAVANKI
Iltapäivän hämärissä tuotiin
Tuiran vankileiriltä sotavanki,
joka epätoivoissaan tai kenties
diplomaattisissa aikeissa oli
ryhtynyt valtimoitaan viiltele-
mään. Yksi vartija oli häntä
tuomassa. Siinä istuivat poli-
klinikan penkillä ja läiikäriä
odottelivat.

Odotushuoneesta johti lasi-
ikkunainen linkkuovi kapealle
käytävälle, jossa myös sairaa-
lapapin virkahuone sijaitsi.
Käytävältä taas johti ovi rap-
pukäytävään ja ulos. Kun hen-
kilökunta kulki ovesta edesta-
kaisin lie vanja huomannut
papin oven ja ymmärtänyt
myös mitä tuo pappi-sana
merkitsee. Kohta hän alkoikin
irvistellä ja voivotella - va-
litti vaivojansa ja venäjää pu-
huvalle vartijalleen vaikersi
omantuntonsa syytöksiä tah-
toen puhua papin kanssa. Pa-
haa aavistamatta järjestikin
vartija audienssin papille.

Mutta ennen kuin vanki pa-
pille kerkesi våilttyi vartijan
silmä ja kaveri oli häipynyt
kuin taivaan tuuliin!

Pillit puhalsivat.
Aseistetut sotilaat laukkoi-

vat pitkin sairaalan kankaita ja
kyttäsivät jäätyneessä kaner-
vikossa. Mutta miestä ei löy-
tynyt - ei mistään!

Tuli ilta ja yö. Vanja oli
edelleen kateissa.

Olin yöpäivystyksessä ja
tunnelma sairaalan seinien si-
sällä oli suorastaan epämiel-
lyttävän pelokas. Oletettiin
näet, että mies mahdollisesti
piileskelisi jossain sisällä. Tä-
mä tuntui meistä uskomatto-
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Pohjoisen poikia potilaina

Toipilasasteella alkaa sairaalan ulkopuolinen maailma kiinnostaa

%4
SA-kuvo

SA-kuva

tävä pienempänä sairaala-
alueelle tultaessa. Eivät he et-
sijöitä metsässä huomanneet.
Niinpä he säyseästi hävisivät
siipirakennuksen takaovesta
alas maan uumeniin, pommi-
suojaan. Sähkönappulan avul-
la saatiin kellariin äärimmäi-
sen heikko valotuiju sinne tän-
ne katonrajaan. Larnput eivät
valaisseet juuri ollenkaan, an-
toivatpa vain ikään kuin lii-
kennemerkin yöllisille kulki-
joille.

Lienevät olleet kessujen sil-
mätkin vähän rommista sa-
meat, kun eivät tahtoneet mil-
lään löytää kamppeitaan - ei-
vät enää oikein muistaneet
minne olivat pyjamansa kät-
keneet. Miehet linkuttivat
edestakaisin kummitusmaises-
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malta, koska sairaala oli tar-
koin tutkittu suuren sotilasjou-
kon avulla.

PUNTTAAJIEN
TOTUUDEN HETKI
Öisen kaupungin yllä kumotti
kuunsirppi valaisten kahta on-
nellista punttiskaveria. Hei-
dän askeleensa oijustivat Ka-
jaanin maantietä Läänille.

Kessujen vapaus oli ollut
ihanaa! Oli vietetty autuas
päivä ja ilta tyttöjen kämpillä,
juotu vähän hamstrattua sake-
mannien rommia * puhumat-
takaan kaikesta muusta muka-
vasta...

Poikia nauratti. Kipsikoris-
teinen jalka ei oikein pysynyt
samalla suoralla toisen kans-

sa. Lentokoneessa oleva ka-
veri muistutti tuossa yöllises-
sä vaelluksessaan kummitus-
maista lepakkoa. Välillä kaja-
hutettiin pätkä "Röhön ran-
nasta" jos muustakin ajankoh-
taisesta hymnistä.

Kipsitkään eivät enää olleet
viattoman valkoiset, ei ylä-
eikä alaraajassa: tyttöjen huu-
lipunalla piirtämät sydämen-
kuvat ja värssyt antoivat poi-
kien mielestä persoonallista
leimaa noihin pakollisiin tuki-
laiffeisiin.

Koko sairaalan metsä pii-
leskeli aseistettuja sotilaita.
Eivät he kessuista välittäneet,
vanjaa kun kyttäsivät.

Rommista huolimatta ker-
santit olivat tilanteen tasalla

- ettäs turpavärkki oli pidet-
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sa pimeässä ympäristössä koe-
tellen jaloillaan penkinalusto-
ja.

Toinen kavereista oli mut-
kan takana, kun kumppani sai
jalallaan osuman pehmeään
nyytyyn. Iloissaan kiiruhti
hän kaverinsa perään ja huusi:

- Täällä on - tuu tänne!
Mutta kun uusi hakeminen

alkoi, ei nyytyä taas löytynyt.

- No perkele, täälä se
lumppukasa oli, sanoi toinen
ja tömisteli penkin alustoja
sillä kohtaa missä oli pehmeää
tuntenut.

Ei auttanut muu kuin her-
mostuksissaan jatkaa potkis-
kelua. Tervejalkainen kirosi ja
potki niin että holvit kaikui-
vat.

Ja sirten: TÄYSOSUMA.
Vihoissaan poika tärä\ tri

suoraan suureen n))'t)) n.
Kuului jumalaton parkaisu !

Se oli selkäpiitä karmiva ruos-
sa kosteankolkossa kellarissal
Molemmat sankarit huusivat
suden huutoa niinkuin olisi
kurkkua leikattu. Jlrinän
kanssa he laukkasivat minkä
saattoivat päästäkseen ihmis-
ten ilmoille ylös pohjakerrok-
seen - olivat niin järkytystä
täynnä etteivät voineet hillitä
itseään. Siinä vain pojat sei-
soivat valjuina kuin Lootin
vaimo päivystäjien ympäröi-
minä.

- Siellä on perkele joku
itikka tuola uumenisa! huusi
toinen.

- Ja varmasti on! lisäsi
nilkku toveri.

Ja sieltä se itikka löytyikin,
kadonnut venäläinen vanki.

Tiimä punttisreissu muo-
dostui pojille viimeiseksi ja
annettiin heille anteeksi. Oli-
pa vielä tulevina päivinä kes-
sujen kutreilla kuin glooriat
konsanaan! Saivatpa oikein
huomiotakin osakseen ja ku-
katies sattuman soppaansakin,
mikä noihin aikoihin Oulun
läänillä oli ylen harvinainen
tapahtuma. !

KAKSOSET
TERIJOELLA JP l:ssä
palveli vuosina 1936-
37 Sillanpää-niminen
kaksospari. Pojat olivat
molemmat samassa ryh-
massa rinnakkain
1 .Komppaniassa. Vapaa-
aikanaankin he liikkuivat
aina yhdessä ja yhteis-
ymmärrys näytti olevan
raudanluja. Toisen jou-
tuessa "komennukselle"
huoltotehtävään pyrki ja
pääsi toinenkin samaan
paikkaan.

Jatkosodan aikana ta-
pasin heidät sattumalta
eräässä junakuljetukses-
sa, jonka johtaja tiedus-
teli kahdelta rinnakkain
seisovalta samannäköi-
seltä soturilta, olivatko
nämä veljeksiä.

- Eikä kun kaksosia,
herra majuri, vastasivat
miehet.

Seuraavan kerran näin
veljesten kuvat rinnak-
kain Suomen Kuvaleh-
dessä talvella 1942. Mo-
lemmat olivat kaatuneet
samana päivänä elokuus-
sa l94l Säntämän kii-
vaissa taisteluissa.

Onni Maidell, Espoo

o
HERKKÄ HETKI
Välirauhan aikana tamnti-
kuussa I94l marssi Vaasassa
Kenttätykistörykmentti 4;n
sotavahvuinen patteri yöhar-
joitukseen komeasti Hovioi-
keudenpuistikon ohi lumipu-
kuisina ja sukset olalla. Kes-
kikaupungille tultaessa kajau-
tettiin Vaasan marssi, joka
kaikui komeasti pakkasillassa.

Katuyleisöä oli keräytynyt
Topeliuksen patsaan luo ja
eräs vanha rouva lausui kirk-
kaalla äänellä miehisen laulun
lomaan:

- Gud välsigne er, pojkar!

- Jumala teitä siunatkoon!
B. Laurla

Kerää Kansa taisteli-
miehet keilouat-
lehtesi uahuaan
uuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden
kertomukset kiehtovat
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli'
uosikeilakansio

maksaa uain 16 mk/kpl
( + postitus- ja käsittelykulut 7 mk ja yli kahden
kappaleen tilauksista 11 mk)

ainutlaatuiset ja omaperäisel
lukijaansa vielä vuosienkin

Lähetämme kansiot postiennakolla.
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Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot

TILAUSKORTTI
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
15 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 7 mk ja yli

kahden kappaleen tilauksista 11 mk)
Kansiot lähetetään postiennakolla.
tr ..........kp|
u Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1978

Sukunimi

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
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Kylä palaa pomrhituksen jäliiltä

PEKKA AJASTE

TOUKOKUUSSA 1942 olin aliupseerikoulusta tultua-
ni Syvärin itäpuolella JR 9:n rykmentinkylässä. Ifino-
vassa. Siellä oli yksikköni 28Laak.K:n I Joukkue, piti
yllä Sairasautoasemaa.

Olimme majoittuneet kylässä oleviin venäläisten eli
tarkemmin sanoen suomensukuisten vepsäläisten raken-
tamiin hirsiraloihin. Maasto linjaan, Ostan suunraan,
oli tasaisra pelto- ja niittyaukeamaa, joten näky'r')')'s ve-
näläisten asemista meille päin oli hyvä. Vihollinen oli-
kin kevään kuluessa joskus ampunut kyldd, murra ei ol-
lut saanut pahempia vaurioita aikaan. Kuitenkin heitä
tietenkin harmitti suomalaisten joukkojen asuminen
siellä ja se johrikin seuraaviin tapahtumiin.

Olin juuri vapaa-ajallani kirjoittamassa kirjeträ kori-
Suomeen, kun alkoi kuulua kovenevaa jyrinää. Siirryin
ikkunan viereen ja ndio melkoisen pommarilaivueen lä-
hestyvän linjojen suunnalta. Ajattelin, että se on luul-
tavasti menossa pommitramaan takalinjojamme, mutta
ertä ios meitä aikoo pommittaa, niin n1't olisi pommi-
luukut aukaistava.

Ja samassahan ne aukesivatkin.
Pistin kirjeen raskuun ja syöksyin ulos. Sielläkään ei

ollut mitään suojakaivanroja, vaan menin rakennuksen
kivijalan viereen selälleni ja aloin katsella pommien tu-
loa. Ensin ne näyrtivät pitkilta sauvoilta ja muuttuivat
sitten pyöreiksi palloiksi. Ajattelin, että eipä tiedä, mi-
hin päin lähtisi juoksemaan, joten on parempi olla siinä
missä on.

Pommit saavuttivat maao ja alkoivat räjähdellä. Oli
kuin suuri eläin olisi tallustellut lähemmäksi! Katselin
pellolle, kun räjähdyspatsaat lähestyivät 

- 
sata metriä

- 
viisikymmentä 

- 
5i11sn kaksikymmentä 

- 
seuraa-

va olisi lähellä!
Niin olikin!
Osui onneksi rakennuksen toiselle seinälle, joren talo

suojasi minua sirpaleilta. Sitä seuraava meni jo yli ja

niin etääntyivät räjähdykset takalinjoille päin.
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Ostan suunnan alavaa maastoa

Nousin ylös ja pudistin mullan päältäni. Ei ollut
osunutl Menin sisälle, jossa huomasin talon tulleen asu-
miseen kelvottomaksi: ikkunat kaikki rikki ja seinissä
suuria sirpaleenreikiä.

Aloin auttaa haavoittuneira, joita olikin useampia.
Lähellä olevaan sairastupaan oli osunut pommi niin, että
se oli jäänyt suutariksi välikattoon, pommin kärki nä-
kyi sisäkatossa.

Tarkistaessamme joukkueen vahvuutta huomasim-
me, että yksi puuttui. Joukossamme oli sotamies Miet-
tinen, jolla oli erikoinen tapa asua mahdollisimman
erillään muista. Kun muut olivat teltassa, nukkui hän
yksin jonkin läheisen puuryhmän alla, relttakankaan
mutkassa. Tästä oli tierysti paljon haittaa. Joskus oli
vaikeata löytää häntä vartiotuurilleen, kun hän oli taas

omin päin muuttanut paikkaa. Saimme sen käsityksen,
että hän pelkäsi vihollisen partion tuhoavan telttamme
ja hän itse säilyisi sivummalla. No, muristen tämä eri-
koisuus kuitenkin siedetriin.

Nyt oli rämä Miettinen taas pois luvusta. Ajattelim-
me ensin, että on kai muuttanut jonnekin sivummalle,
kun muistimme, että hän viimeksi majaili saunassa.

Sauna oli vepsäläisten rakentama ja aivan samanlai-
nen sisäänlämpävä pikkusauna kuin tuhannet saunat
Suomessakin.

Menimme saunalle ja jo kauas näkyi, että sitä ei enää

ollut. Saunan raunioilta löytyi Miettinenkin, joka ei ol-
lut voinut paeta kohtaloaan. Hän oli ainoana meidän
joukkueestamme kaatunut. Se vahvisti uskoamme, että
liika varovaisuus ei auta mitään. Säilyy, jos on säilyäk-

Dseen.



PENTTI RUOHONEN

PI|MMIE]I
P[|TKIESSA
Löhellö itörajaa tai rannikkoa olevat kohteet
olivat suuremmassa vaarossa kuin muut paik-
kakunnat: ilmavalvonta ei ehtinyt varoittaa ja
vihollinen piiösi yllöttömiiön.

SUOMALAINEN sotilas on
kirjallisuudessa jo kuvarru
edestä ja takaa, ylhäältä ja
sammakkoperspektiivistä.
Tässä jutussa on rarkoitus Iiik-
kua vieläkin matalammalla 

-tasolla, jolle yksitoistavuo-
tiaan koulupojan silmät sattui-
vat ylettymään.

Me pojat ihailimme ja kun-
nioitimme rajattomasti ajan
sankareita. Oli Hasse Windid,
oli Ilu luutilaista, oli Maro-
kon Kauhua, Raappanaa ja
Mannerheimiö.

Meillä oli pussihousut. Jo-
notimme Rantalan koululla
Harry Damsrenin jakamia so-
tilaspoikapusakoita, kerjäsim-
me saksalaisilta suklaata. ke-
räilimme kiväärinhylsyjä ja
sotasaaliskokardeja, kynäi-
limme desantteja ja juoksim-
me pitkin kauppalan Iaitaman
peltoja puupyssyinemme.
Siellä olivat Mökkikylän po-
jat, Rantalan sakki, Sarkalan
sissit ja Partalanmäen patal-
joona.

Ainoat suuret rasitteet oli-
vat koulu päivisin ja pelko öi-
sin. Pelkoa levittivät viholli-
sen yöpommittajat, jotka vie-
railivat Lieksan kauppalan yl-
lä liiankin usein. Lieksasta ei
ole rajalle pitkää harppausta,
mitä nyt kolmisenkymmentä

kilometriä ilmojen teirä.
Jo talvisodan aikana oli ol-

lut pakko lähteä karkuun
evakkotielle, jonka roinen pää
oli Savossa. Muistona noilta
ajoilta on tallella 30.8.1940
annettu koulutodistus, missä
Iukee: Poit&euksellisten olo-
suhteiden johdosta siirretöiin
arvostelematta yliikoulun I
luokalle. Se olikin evakko-
reissun konkreettisin hyöty-
puoli Maaningan kirkonkyläs-
sä joutilaana evakkona juok-
sentelevalle lieksalaispojalle.

LIEKSA OLI
r,Äurr,rÄ sorAA
Kertomuksessani keskityn
erääseen kokemukseen, joka
elettynä kuvatkoon jatkosodan
tunnelmia kotirintamalta, mis-
tä isät olivat Siellä Jossakin,
äidit kotona ja me lapset -niin, me vaan olimme.

Tapahtumapaikkana oli
Lieksa, jonka kautta oli soti-
laiden kauttakulku Rukajär-
velle. Märäjälahdella oli sak-
salaisten lentokenttä talvisai-
kaan. Aseman lähettyvillä oli
saksalaisten ilmatorjuntaosas-
to ja heidän tukenaan raskaal-
Ia ilmatorjuntatykistöllä va-
rustettu panssarijuna. Sään-
nönmukaista oli se, että kun

Sotavuodet olivat poikaikäisillekin vakavaa aikaa

panssarijuna saapui, ei vihol-
linen harrastanut lentotoimin-
taa, mutta kun panssarijuna
siirrettiin viikkojakin kestävän
tyhjän seisonnan jälkeen
muualle, oli seuraavana yönä
vierailu rajan takaa.

Päivisin eivät vihollislentä-
jät yleensä käyneet. Rajan lä-
heisyydestä oli seurausra se,
että kun kauppalan sireenit al-
koivat ulvoa, oli sitä efleltänyt
jo voimakas lähestyvä jyrinä
ja usein koneet olivat jo näky-
vissä.

Tuona marraskuisena päi-
vänä lueskelin läksyjäni kel-
lon lähestyessä puolta päivää,
olin iltavuorossa. Kasvatusäi-
tini kuori keittiön ikkunan ää-
ressä perunoita. Meillä oli
olohuoneessa taasen uudet ik-
kunalasit edellisen pommituk-
sen pirstottua entiset.

Lähestyvä jylinä pani katse-
lemaan taivaalle. Kello läheni
vasta kahtatoista. Ovat var-
maan omia - eiväthän ne nyt
päivällä!

Silloin alkoivat sireenit ul-
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voa tuota katkonaista ulinaan-
sa, johon niin monta unta oli
katkennut ja monta kertaa
yössä. Juoksin pihalle. Naa-
purissa sijaitsevan huonekalu-
liikkeen pihalla tähyili kaupan
juoksupoika taivaalle.

Olimme usein yhdessä,
kauppiaan poika Topi kol-
mantena. Topi oli nyt koulus-
sa aamuvuorossa.

Topin äiti juoksi sisään.
Katselimme taivaalle ja näim-
me seitsemän koneen muo-
dostelman lähestyvän kauppa-
laa idästä. Topin äiti oli hake-
nut päällysvaatteensa ja lähti
juoksemaan jokitörmään, mis-
sä lieksalaiset olivat usein
suojassa pommituksilta. Sinne
oli matkaa vajaat puoli kilo-
metriä.

Äärimmäisenä oleva kone
kallistui syöksyyn. Huusin
juoksupojalle:

- Nyt lähdettiin!

- l(61s162p vielä vähän
aikaa, mihin pommit tulee!
hän huikkasi.

Minä olin jo naapuritontilla,
painelin toiseen kerrokseen ja
huusin äitipuolelleni:

- Nyt tulee!
Juoksimme alas pannuhuo-

neeseen, joka oli tuettu hirsil-
lä pystyyn ja poikittain. Hal-
kovaraston puolella mäkätti
hankkimamme pässi, joka oli
tarkoitettu vaihteluksi peruna-
puuron ja ruispuuron kanssa
aterioillamme. Pannuhuoneen
ikkunan ulkopuolella oli leveä
hiekkalaatikko.

NYT TULEE
KOHDALLE!
Siellä me istuimme penkillä
kyyryssä pimeässä ja kuunte-
limme. Tämä oli aina se nuo-
ren koulupojan karmein hetki.
Siitä oli seikkailumieli ja jän-
nitys kaukana. Oli niinkuin
hetki sodan todellisuutta: ko-
neen ulina syöksyssä ja se vi-
hoviimeinen pommien vihel-
lys. joka voimistui maan pin-
nan lähestyessä ja oli lopulta
tukkia korvat. Karmea odo-
tus, milloin ja missä jysähtää.

Nyt ujellus ja vihellys ko-
venivat voimakkaammin kuin
koskaan aikaisemmin. Pimey-
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Lieksan keskustaa sodan aikana
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- Nyt osui, Herra Jumala,
se osui kohdalle!

Huudot täyttivät pienen jäl-
leen hämärtyvän pannuhuo-
neen, missä oli hiekkaa, pölyä
ja savua joka sopen täyttäen.

- Onko sattunut? Oletteko
elossa?

Haparoivia käsiä, yskintää,
huutoja. Uusia vihellyksiä,
uusia ujelluksia, uusia räjäh-
dyksiä, mutta nyt jo kauem-
paa kuuluvia.

Vihdoin hiljenee ulkona.
Koneiden äänet etääntyvät.
Sireenit eivät soita loppusoit-
toa.

Nousen valokuvaajan kans-
sa kellarista. Nousemme varo-
vaisesti. Taloon on varmasti'

osunut. Tulemme pihalle. Ik-
kuna-aukot ovat tyhjät, rap-
pauksissa isoja murentumia.
Naapurissa oleva Kuokkasen
huonekaluliike on maan tasal-
la. Savua tupruilee lautojen
välistä. Piipusta putoilee vie-
läkin tiilejä. Pihalla ovat koi-
vut mustuneet toiselta puolen.

Palokunta ajaa paikalle -miehiä, sotilaita, naisia, lap-
sia. Pihalla kasvaneen suuren
koivun tukevan oksan haaras-
sa on m)'tty jotakin: kengät,
housut pusero .la jossain kas-

votkin. Juoksupoika oli näh-
nyt todella, mihin pommit pu-
tosivat.

Topi juoksee kolmensadan
metrin päässä olevalta koulul-
ta. Topin isä. joka on sairau-
den takia vapautettu sotapal-
veluksesta, juoksentelee ym-
päri pihamaata ja huutaa vai-
monsa nimeä. Minä juoksen
kerromaan, että räri lähti joki-
rantaan.

-- Luojan kiitos ! huutaa to-
laltaan täysin poissaoleva
Kuokkanen.

- 
Ne tulevat uudestaan!

Huuto kirpoaa monesta
suusta. Rautakaupan viereiset
ojat täyttyvät sinne syöksyvis-
tä ihmisistä. Jokainen juoksee
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Metsä antaa suoiaa

dessä kuului monen naisen
suusta:

- Voi hyvä Jumala - nyt
tulee kohdalle !

Kaksikerroksisessa Osuus-
kassan talossa asui vanha va-
lokuvaajapariskunta ja muka-
na oli myös kassaneitejä. Päät
hartioiden välissä ja joku vat-
sallaan maaten pannuhuoneen
lattialla odotimme lähestyvää
kimeää vihellystä.

Lopulta räjähti.
Hiekat lensivät päittemme

yli. Pannuhuone valkeni. Päs-
si parkaisi oven takana. ovi
revähti auki, kuuma ilma-aal-
to täytti pannuhuoneen. Ta-
losta kuului humahdus, koli-
naa ja kilinää.



päättömästi mihin ehtii.
Yksinäinen tiedustelukone

purjehtii kurkistelemassa
pommituksen tuloksia. Siree-
nit eivät huuda. It-tykkien am-
mukset eivät jaksa nousta kyl-
Iin ylös. Kone menee meno-
jaan ja kansa palaa raunioille.

JÄRKYTYS

-.Täällä 
on joku!

Aäni on jonkun raivaaja-
miehen. Kauppias juoksee
raunioille talon kellarin koh-
dalle. Suuri kivi on vyörynyt
jonkun päälle. Vain alle jää-
neen käsi on näkyvissä.

Kauppias tuntee sormuksis-
ta vaimonsa ja luhistuu. Topin
äiti oli ilmeisesti huomannut.
ettei ehdi jokitörmään ja pa-
lannut kotinsa kellariin.

Siellä seisoi kaaoksen kes-
kellä paras kaverini Topi kai-
nalossaan muutama koulukirja

- ympärillä hirsiä, lautoja.
tiilejä, nokea ja savua. Ei ollut
enää äitiä, ei kotia ja isääkin
talutettiin raunioilta pois.

Hiljaisin äänin palailimme
mekin koteihimme.

Lasinsilppua oli kaikkialla.
Tähän mennessä olivat lasit
usein lentäneet sisään öisin
yhdeltä seinustalta. N1'r oli lä-
piveto täydellinen. Ainoata-
kaan ruutua ei ollut ehjänä.
Iso kirjahylly oli siirtynlt vas-
taseinälle. Pikku Jättiläisen
kannessa oli rosoisen sirpa-
leen tekemä viilto.

Peittelimme ikkunat vilteil-
lä. Talvinen yö oli tulossa.

Iltayöstä saapui Rukajärvel-
le menossa oleva Karjalan
Maan päätoimittajana ollut re-
servin kapteeni lvlikko Rossi
odottelemaan auton lähtöä
Joensuuhun. Muutama sana
ehdittiin vaihtaa, kun sireenit
alkoivat jälleen huutaa.

Tällä kertaa oli syynä tuli-
palo. Huonekaluliikkeen rau-
niot olivat syttyneet tuleen.
Koko tienoo oli valaistu.

Pelkäsimme, että vihollis-

koneet tulevat jälleen, kun nyt
paloi selvääkin selvempi
merkkivalo naapurin tontilla.

Juuri kun tulipalo vihdoin
saatiin sammumaan alkoikin
taivaalta kuulua tuttua jylinää.
Sireenit aloittivat nousevan ja
laskevan ulvontansa ja taas is-
tuttiin kellarissa pimeässä ja
odotettiin.

Viholliset myöhästyivät va-
laistusta maalista, mutta pu-
dottivat kuitenkin Iastinsa.
Osa siitä rojahti Pieliseen.
mutta osa tapasi maan pinnan

ti. Hänelle oli uutta istua pi-
meässä kellarissa naisten ja
lasten kanssa sodan ääniä
kuuntelemassa mitään näke-
mättä, ainoastaan odottaen
paikallaan istuen ja ilman
minkäänlaista puolustusaset-
ta.

Tämän pienen välähdyksen
tarkoituksena oli liittää kansan
kertomaan jotain silloisten
koulupoikien päivän ohjel-
masta. Monet meidän van-
hemmista kavereistamme ylä-
luokilta lähtivät vapaaehtoisi-

Kuokkasen huonekaluliikkeeseen tuli täysosuma 5.11.1942
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Rajavartioston suunnalla.
Muistaakseni yksi siviili kuoli
Rajan ylikäytävän lähettyvil-
lä.

Rossi istui kanssamme pan-
nuhuoneessa ja kuunteli ko-
neiden jylinää, pommien vi-
hellystä ja jyrähdyksiä. Muis-
ran vieläkin hänen sotaa lähel-
tä nähneen miehen sanansa,
kun hän ihmetteli, että kotirin-
tamallakin joudutaan koke-
maan sota näin konkreettises-

na sinne, missä isätkin jo oli-
vat. Kuitenkin sotilaat eivät
olleet ainoat tulessaolijat. To-
taaliseen sodankäyntiin mah-
dutettiin monet muutkin, jos-
kin ilman kypärää ja ilman
asetta, mutta samaa kuolemaa
peläten.

Kertomukseni aikana olin
I l-vuotias. l3-vuotiaana kir-
joitin pöytälaatikkoon oikein
kuvitetun romaanin "Sodan
sankareja"

'p
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lkkunat ovat tulleet sisään puittei-
neen kaikkineen
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Miinakentässä on liikuttava kuin sukkasillaan

O Asemasotavai-
heenkin aikana pio-
neereilta vaadittiin
monia erikoistaitoja

- iopa valonheitin-
miehen koulutusta.
O Kaikki keinot oli
keksittävä, jotta vi-
hollisen taitavasti
toimivat partiot ei-
vät olisi päässeet ai-
heuttamaan tappioi-
ta.
O Vanhan miina-
kentän purkamises-
sa oli aina riskinsä

tekninen kuole-
ma ei tehnyt eroa
omien ja vihollisten
väIiilä.
't84

Pioneerin
o§emq§
SYYSKUUSSA 1942 sain ko-
mennuksen valonheitinmie-
heksi Jyvälahden tukikohta
Heinään.

Valonheittimeen kuului
kaksi kaasupulloa, joiden
venttiilit piti avata ja sulkea
oikeassa järjestyksessä
muuten seuraisi räjähdys.

TUKIKOHTA
TUNAROI
Noihin aikoihin vihollinen

partioi erityisen innokkaasti.
Niinpä sen iskuosasto hyökkä-
si tukikohra Viitoseen, jonne
olin siirtynyt Heinästä, heti
seuraavana yönä jälleen sieltä
lähdettyäni - kaksi miestä tu-
kikohdasta oli kaatunut ja kol-
me haavoittunut. Vihollisia jäi
paikalle vain yksi.

Kahakan kulku oli ollut
seuraava.

Tukikohdan majapaikkana
oli vain yksi pyöreä pahvitelt-
ta, joka oli maan päällä, ja sen

vieressä aseteline. Teltasta oi-
kealle oli asemassa pst-tykki,
jonka luona oli pimeällä var-
tiomies. Vasemmalla järven
rannassa, konekiväärin luona,
oli toinen vartiopaikka, jossa

oli vartio myös päivällä. Ta-
pana oli, että pst-tykin vartio-
mies kävi herättämässä seu-
raavat vartiomiehet palaten
vielä sen jälkeen vartiopaikal-
leen odottamaan uuden vartio-
miehen tuloa.

Venäläinen partio käytti tä-



tä hetkeä hyväkseen, hyppäsi
nopeasti asemiin, kätki tykin
ammukset ja kantoi telineessä
olleet aseet sivummalle. Yksi
mies asettui teltan oviaukon
eteen aseenaan konepistooli,
toinen oven pieleen odotta-
maan vartiomiehen paluuta
teltasta.

Vartiomiehen pistettyä
päänsä ulos löi Venäjän mies
hänet tainnoksiin.

Telttaan oli kuitenkin kan-
tautunut outoa ääntä ja aliker-
santti, joka aina piti pikaki-
vääriä sisällä teltassa, hyökkä-
si aseineen ulos. Todettuaan
tilanteen alikersantti löi pika-
kiväärin asemaan ja avasi tu-
len, johon teltan oviaukon
edessä oleva konepistoolimies
heti vastasi. Hän ehti kuiten-
kin ampua vain yhden sarjan,
joka tappoi teltassa kaksi
miestä ja haavoitti kolmea -sitten ampuja itse kaatui ali-
kersantin pikakiväärin'luo-
deista. Loput vihollisen par-
tiosta lähti pakoon.

Miesten juostua tykille ei
sieltä löytynytkään ammuk-

miin lisätäkseen turvallisuut-
taan: kaivettiin korsu, hakat-
tiin murros tukikohdan ympä-
rille ja miinoitettiin se pionee-
rien avulla ja tuella. Myös
vartioita lisättiin niin että kor-
sun katolle sijoitettiin mies,
minkä lisäksi vartiomiehen
vaihdoista huolehti korsussa
aina valveilla oleva mies.

Pian sen jälkeen vihollinen
hyökkäsi viereiseen tukikohta
Kuutoseen, mutta t:imä partio
torjuttiin ilman omia tappioi-
ta. Minut valonheittimineni
siirrettiin nyt Kuutoseen sen
turvaksi.

Jo seuraavana yönä viholli-
nen yritti jälleen, tällä kertaa
Seiskaan. Sen miehet karkor
tivat partion omin voimin,
mutta myös Kuutonen sai kra-
naatteja.

OMAAN
PORUKKAAN
Huhtikuussa minut noudettiin
omaan pioneerijoukkueeseen,
joka oli talomajoituksessa Jy-
välahdessa. Sieltä kävimme
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Putkimiinan käsittelyssä ei auta hosua

sia, vaan ne piti noutaa teltal- kesän mittaan töissä eri tuki-
ta. Sillä välin vihollisen partio kohtien alueella joukkueen-
kuitenkin jo ehti livahtaa johtajamme luutnantti Lauri
omalle puolelleen ilman törvikiven käskyjen ja ohjei-
enempiä tappioita. den mukaan.

Heti seuraavana päivänä tu- Heinäkuussa 1943 tuli koh-
kikohdan miehet syventyivät talokas komennus: piti purkaa
itsekritiikkiin ja ryhtyivät toi- vanha miinoite, joka oli ra-

kennettu ensimmäisenä sota-
syksynä l94l - se oli osoit-
tautunut tarpeettomaksi ja
haittasi omien joukkojen käyt-
röä.

Ryhmänjohtajamme aliker-
santti Aarne Taskisen johdol-
la läksimme työhön - korp-
raali Leevi Lotvonen, pioneeri
Aarne Kaikkonen, pioneeri
Paavo Karppinen ja minä.
Tukikohdan päälliköltä saim-
me lähemmät ohjeet sekä mii-
noitteen kartat ja piirrokset.

Olin yöllä nähnyt kumman
unen: olin olevinani lomalla
kotikylässä ja matkustin niin
täydessä linja-autossa, että
minun piti riippua ulkopuolel-
la pidellen kiinni auton peräs-
sä olevasta koukusta. Auto
kulki kovaa vauhtia ja alkoi
äkkiä liukua oikeanpuoleiseen
ojaan. Päätin pelastautua ir-
rottautumalla koukusta, min-
kä tehtyäni putosin tielle.
Auto liukui syvään vettä täyn-
nä olevaan kuoppaan. Sitten
edestä päin tuli polkupyörällä
mies, jonka kanssa yhdessä
ryhdyimme pelastamaan au-

Miinoittaiapioneerin arnainen pelon aihe: räiähdys våärässå paikassa ja
väärään aikaan

tossa olleita syvästä vedestä.
En kertonut unestani toisille

- "joka uniinsa uskoo se var-
joaan pelkää". Mieleeni jäi
kuitenkin pieni epävarmuuden
tunne edessä olevasta tehtä-
västä, jonka tiesin vaarallisek-
si.

VAIKEA TEHTÄVÄ
Käytiin käsiksi työhön. Pai-
kalle oli vedetty kaksi miina-
ketjua putkimiinoja, jotka rä-
jähtävät, kun puihin kiinnitet-
tyyn pitkään lankaan kosket-
laa.

Taskinen antoi käskynsä ja
ohjeensa sanoen itse aloitta-
vansa tien puolella olevan
miinarivin,purkamisen. Mi-
nun piti kantaa puretut miinat
purilaspolun varteen sieltä he-
vosella pois kuljetettavaksi.

Noudatettiin suurta varo-
vaisuutta ja vaikea purkamis-
työ sujui hyvin. Iltapäiviillä
olin taas viemässä miinakan-
tamusta hieman yli sadan met-
rin päässä olevalle polulle,
kun purkamispaikalta, tiheän
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Murheellinen lopputulos

vesakon takaa, kuului räjäh-
dys.

Ei ollut vaikea arvata mitä
oli tapahtunut: jollekin purka-
jista oli sattunut vahinko. Ky-
symys oli enää sen seurauksis-
ta.

Pudotin miinanipun siihen
ja aloin juosta kohti purkamis-
paikkaa. Pian tuli vastaani
Kaikkonen, jonka rinnasta va-
lui verta. Asia alkoi selvitä:
taistelijapariltani oli räjåihtä-
nyt miina käsissä. Samasta
paukusta sai Karppinen niin
paljon sirpaleita että meni lii-
kuntakyvyttömäksi. Lievem-
min kasvoihin haavoittunut
Lotvonen oli jo lähtenyt hake-
maan apua lähimmästä tuki-
kohdasta.

Juoksin onnettomuuspai-
kalle niin nopeasti kuin vain
voin.

Parini Taskinen oli jo kai-
ken avun ulottumattomissa.
Paavo Karppinen makasi mät-
tään kolossa seliilläiin eikä
voinut liikuttaa itseään - hän
pyysi vain juotavaa. Noudin
hänelle lakillani vettä enkä
voinut muuta apua antaakaan.

Taskisen ruumiin totesin
pahoin ruhjoutuneeksi - ran-
nekello vain raksutti ranteessa
veren peittämänä. Toimitin
hänen tavaransa jalkaväkipa-
taljoonan pastorille kotiin lä-
hettiimistä varten.
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Toiset kertoivat onnetto-
muuden tapahtuneen tupakka-
tauon aikana. Taskinen, joka
ei tupakoinut, ilmoitti vielä
tauon aikana purkavansa yh-
den miinan - 

ja silloin räväh-
ti! Ellen olisi ollut miinoja
viemässä, olisin ollut juuri sa-
massa taukoporukassa.

Ylemmän päällystön tahol-
ta oli usein mainittu, että van-
haa putkimiinakenttää ei saisi
mennä purkamaan 

- se oli
liian vaarallista, koska alueel-
la olevat vanhat iskusytyttimet
voivat olla äärimmilleen her-
kistyneitä ja laukeavat mel-
kein itsestään. Kenttä olisi tu-
hottava muilla keinoilla.

Siinä se oli se minun une-
ni...

Pian tulivat lääkintämiehet
ja kaksi hevosta, joista toisella
oli satula ja toisella purilaat.
Karppinen nostettiin varovasti
satulaan ja Taskisen jäännök-
set koottiin purilaille ja peitet-
tiin havuilla.

Murheellinen oli se kulkue,
joka palasi työmaalta - minä
olin ainoa ehjäksi jäänyt. Työ
jäi kesken enkä tiedä, jatkoiko
joku sen loppuun.

Palattuani majapaikkaan oli
minua odottamassa kirje, jos-
sa kerrottiin veljeni kuolleen
sotasairaalassa Tampereella.
Seuraavana päivänä oli edessä
lähtö hautajaislomalle. !

Aivan aluksi jälleen pari käy-
tännön asiaa.

Kirjoittajamme tiedustele-
vat joskus vuosia vanhoja ar-
tikkeleitaan, joita arkistostam-
me ei enää löydy. Asiahan on
niin, että julkaistavaksi aiotut
jutut jäävät tänne toimituk-
seen ja muut toimitetaan
yleensä sota-arkistoon käytet-
täväksi materiaalina historian-
tutkimuksessa. Vain ne jutut
palautetaan, jotka on jo lähet-
tämisen yhteydessä pyydetty
palautettaviksi 1a varustettu
tätä varten postimerkeillä. Sa-
ma on menettely kaikissa leh-
dissä.

Myöskin julkaistavaksi aio-
tut artikkelit joutuvat normaa-
listi odottamaan vuoroaan
useita vuosia. Varastomme
käsittää useita satoja julkaista-
vaksi tarkoitettuja juttuja, jo-
ten tarina tulee kyllä lehteen
aikanaan, mikäli se on päätet-
ty painaa.
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Lehden toimitus on verstas,
jossa yritämme tehdä lehteä.
Emme täiillä hoida tilauksia
emmekä raha-asioita, emme
myöskään voi ryhtyä oiko-
maan tilausliikenteessä mah-
dollisesti sattuneita virheitä.
Kääntykääpä siis näissä
asioissa suoraan tilaajapalve-

lun puoleen, jonka osoite on
Postilokero 20, OO2l1 Helsin-
ki 2l ja puhelin (90-)
6924061 tai 670272. Näin
säästyy vaivaa ja aikaa sekä
teiltä että meiltä.
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Helmikuun numerossamme
sivulla 78 kerroimme kuva-
tekstissä Sotainvalidien Vel-
jesliiton Kuivaniemen osaston
voittaneen arvonnassa Sano-
ma Oy:n lahjoittaman 26" vä-
ritelevision. Tämä ei pidä
paikkaansa. Television voitti
Valkeakosken osasto ja siellä
sen sai omakseen lehtemme ti-
laushankinnassa kunnostautu-
nut Erkki Nystön,jolle esitäm-
me onnittelumme samalla va-
littaen sattunutta erehdystä -sama pää kun on kesät tal-
vet...

o
Ansioitunut avustajamme
V iiinö Hahtela Kumpurannas-
ta, talvisodan aikainen Jääkä-
ripataljoona 4:n l. Komppa-
nian päiillikkö ja komentajan
sijainen, kertoo Yrjö Latvalan
erehtyneen kertoessaan leh-
temme numerossa 12177, etta
kaksi JP 4:n miestä olisi am-
muttu karkureina. Hahtela, jo-
ka tietää varmasti asian oikean
laidan, kirjoittaa mm näin:



"Saattaa olla, että joku on
tahallaan levittänyt tällaista
huhua, jolla ei ole minkään-
laista todellisuuspohjaa. Hal-
lussani on täydellinen sotapäi-
väkirja JP 4:n toiminnasta ja
siinä mainitaan erään aliker-
santin JP 4:lle alistetusta ErP
6:sta poistuneen luvatta jou-
kostaan Raudussa sodan en-
simmäisinä päivinä. Sotapo-
liisit toivat pojan takaisin ja
tärähdyksestään selvinnyt ali-
kersantti taisteli sen jälkeen
hyvin. Mitään sotaoikeutta ei
asiassa tarvittu."

Erehdyksiä sattuu - Latva-
la on vain ilmeisesti tullut kir-
janneeksi joukoissa kierrel-
leen vahvasti liioitellun hu-
hun.

o

Ebba Miikinen Jämsänkoskel-
ta, "Karjala tyttölöi", harmir-
telee sitä, että lehtemme kuva-
teksteissä mainitaan vain har-
voin "tavallisten rivimiesten"
nimiä. - Meitä harmirtaa sa-
ma asia - kovasti harmittaa-
kin! Asia on kuitenkin niin.
että käytämme enimmäkseen
arkistomme kuvia. joisra vain
aniharvoin käy ilmi miesten
henkilöllisyys. Jos vain mies-
ren nimet ovat selvillä. julkai-
semme ne varmasti. Näinhän
on asia esimerkiksi kirjoitta-
jien lähettämien kuvien osal-
ta, joista usein selviävät m]ös
nimet. Kyllä toki jokaisen
mukana olleen nimi on paina-
misen arvoinen!
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Muuan lukijamme soitti ja tie-
dusti, miksi ei lehdessämme
kerrora myöskin Puna-armei-
jam urhoollisesta taistelusta
viime sodissamme. - Kyllä-
hän me olemme kertoneet
neuvostosotilaidenkin sotapa-
noksesta emmekä koskaan ole
väheksyneet Puna-armeijan
taistelijoiden päättäväisyyttä
ja rohkeutta. Keskitymme
kuitenkin pääasiallisesti
omien miestemme ja naistem-
me suorituksiin aivan samoin
kuin tehdään Neuvostoliitos-
sakin, jossa valtava määrä kir-
jallista tuotantoa kertoo neu-
vostosotilaiden sankariteoista.
Poiketen omasta käytännös-
tämme ovat myös tavalliset

sanoma- ja aikakauslehdet
Neuvostoliitossa täynnä men-
neitä sotavuosia kuvaavia ker-
tomuksia. Juuri hiljattain on
mm Neuvosto-Karjala -leh-
dessä ilmestynyt jatkoartikke-
li, jossa Leonid lljiti Brezh-

nev kertoo omista kokemuk-
sistaan Suuressa Isänmaalli-
sessa sodassa. Suomalainen-
kin sotilas saa neuvostokirjal-
lisuudessa ainakin välillistä
tunnustusta, mutta varsinai-
sesti suomalaisista kertovia

artikkeleita ei silmiini ole sat-
tunut. Eiköhän lienekin paras,
että kukin keskittyy omiinsa
eli asioihin, jotka parhaiten
tuntee.
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I Maija-Liisa Pohjola (Kaartin-
\ torpantie 4 as. 17 .00330 Hel-

sinki 33) tiedustelee, onko
tässä kuvassa myöhemmin
kaatunut luutnantti Tikkanie-
mi. - Tunteeko joku?

o
Pentti Viiiitönen (Käsityöläis-
katu 2 C, 45110 Kouvola,
puh. 10358) tarjoaa myytä-
väksi harvinaista fahvetin so-
dan aikana kirjoittamaa kirjaa
Suomi Neuvostoliiton radios-
+a. Asiasta kiinnostuneet otta-
koot yhteyttä.
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