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Kantullinen, hiipeii
Keskiajalla näytettiin
mielenvikaisia ihmisiä
markkinoilla maksusta.
Nykyisin yhteiskunta
huolehtii heistä - la1-
peen vaatiessa pakkotoi-
menpiteitä edellyttävällä
ns. kolmoslomakkeella.

Alkoholismi on sekin
jo ymmärretty sairaudek-
si. Sen raunioittamia rap-
pioalkoholisteja ei kui-
tenkaan tehokkaasti aute-
ta, vaan heidän annetaan
yhteiskunnan pelleinä ja
loisina hiljalleen meneh-
tyä pakkaseen, alkoholi-
myrkytykseen, tuberku-
loosiin ja likaan. Lisäksi
annetaan näiden onnetto-
mien pilata kaupunkiem-
me ulkonäkö ja viihty-
vyys - eipä ole aina-
kaan naisihmisillä ja van-
huksilla asiaa kaikkiin
puistoihin, joissa paikoin
vallitsevat alkoholistien
sairaalloiset viidakon
lait.

Yksilön vapauden
kunnioitus on estänyt rat-
kaisun syntymisen tässä

kipeässä asiassa. Periaate
ei tässä asiassa kuiten-
kaan voi olla oikea: ei al-
koholisti kykene harkit-
semaan asioita pidem-
mälle kuin seuraavaan
kaljapulloon asti ja toi-
saalta muillakin yhteis-
kunnan jäsenillä on olta-
va oikeus elää kunnolli-
sessa elinympäristössä ja
toisten häiritsemättä. Vä-
liaikaisia pakkotoimia ei
voirane välttää alkoholis-
tien enempää kuin mie-
lenvikaistenkaan hoidos-
sa. Hoitolaitokset on saa-
tava syntymään.

Parempia suunnitelmia
laadittaessa tarjotaan
seuraava maallikon eh-
dotus vapaasti käytettä-
väksi.

Alkoholistien hoito
porrastetaan kolmiastei-
seksi. Häiriöitä aiheutta-
vat ja heikkokuntoiset
kootaan ensin laitokseen,
jossa katkaisu- ja vieroi-
tushoidon ohella huoleh-
ditaan heidän muustakin
kuntoutuksestaan. Jo täy-

sin invalidisoituneet jää-
vät tähän ryhmään lop-
puelämäkseen - kuten
vanhainkotiin.

Ne, joita hoito on aut-
tanut siinä määrin, että
he kykenevät itsekin yrit-
tämään, siirtyvät seuraa-
vaan ryhmään, jossa hei-
dät ohjataan suojatyöhön
laitoksen valvonnassa.
Heidän on tässä vaihees-
sa kyettävä elättämään it-
sensä. Ylimpään luok-
kaan kuuluvat käyvät
päivisin työssä vapailla
markkinoilla, mutta asu-
vat aluksi laitoksessa.
Juopottelukierre pudottaa
potilaan jälleen alimpaan
ryhmään aloittamaan uu-
destaan.

Kaikki tämä tietenkin
maksaa. Rahaa näyttää
kuitenkin kuluvan tur-
hempaankin. Ellei muu
auta, korotettakoon vaik-
kapa viinan hintaa - se

kun on kuulemma aina
hintansa väärti! tr



ARVO ALANNE

Kenttämies ei viih-
tynyt Päämajan il-
mapiirissä, Yaan
katsoi itsensä on-
nenpojaksi päästes-
sään jäIleen tuttuun
ympäristöön, tätlä
kertaa ehkäpä tun-
netuimman l.Tie-
dotuskomppanian
päälliköksi Nurmoi-
Iaan.

Siellä häntä odot-
tikin varsinainen
julkkisten joukko,
päällimmäisinä
mm. Olavi Siippai-
nen, Oiva Palohei-
mo, Lorenz von Nu-
mers, Harpy Ste-
nius, Kari Suoma-
lainen ja Kim Borg.

o

KOMENNUKSEL.
LA TIEDOTUS.
OSASTOLLA
Tiedotusosastolla jouduin 

-tietenkin kahlaamaan
komppanioista lähetettyjä TK-
kirjeenvaihtajien juttuja. Nii-
den käsittelyyn minut kuiten-
kin sangen pian havaittiin epä-
kypsäksi.

Tietenkään en voinut tyylit-
telyssä kilpailla jonkun Olavi
Paavolaisen tai Arvi Kivi-
maan tai Ilmari Turjan kanssa.
Ei minua kuitenkaan tästä
syystä niinkään paljon mollat-
tu kuin siitä, että minä en niitä

riittävästi lyhentänyt enkä
"asiattomuuksia" poistanut.
Ei siinä auttanut minun seli-
tykseni, että tiiättåikö pojat,
missä olosuhteissa nämä jutut
ovat syntyneet, kuinka lujat
synnytystuskat niiden takana

- minäpä tiiän, joka olen ol-
lut siellä jossakin!

Ja niin minä sitten jäin
odottamaan milloin pääsisin
livahtamaan takaisin kentdlle.
Tietenkin pääsyä vaikeutti se,
että minun, joka olin ollut jo
tk-komppanian päällikkönä,
oli toki saatava jälleen sama
tehtävä.

Vihdoin sellainen paikka
vapautui ja niin pääsin Syvä-
rille kemiläissyntyisen ken-
raalimajuri Aarne Blickin, tal-
visodan aikaisen esimieheni,
armeijakuntaan l.Ttus.K:n
päälliköksi, jossa päällikköinä
ja muina silmäntekevinä oli-
vat vaikuttaneet mm. Martti
Haavio, Yrjö lylhii, Olavi
Paavolainen, Pekka Tiilikai-
nen 1a Unto Varjonen, edeltä-
jäni siellä.

TK-tai aleeltani

Päämaian Tiedotusosaston väkeä. Edessä vasemmalla kir,oittaia, keskellä Kalle Lehmus ja oikealla
Antero Rautavaara

JA NIIN MINA
pÄÄsrN
ONNENPOIKANA
l.TTUSK:AAN
Täällä olivat asemat ja myös
tk-toiminta vakiintuneet. Ja
tk-miehistö oli, jos mahdollis-
ta edellistäkin "julkkispitoi-
sempaa" - niin kuin nyt sa-
nottaisiin.

TK-kirjeenvaihtajina olivat
komppaniassa sillä hetkellä
esimerkiksi Olavi Siippainen,
Oiva Paloheimo, LorenT von
Numers ja Harry Stenius,TK-
piirtäjänä Kari Suomalainen

1a TK-valokuvaajina Kim
Borg ja Olavi Aavikko.

Nämä ja muutkin tk-miehet
olivat l.TtusK:ssa tottuneet
liikkumaan joukoissa, joissa
useat olivat arvostettuja etu-
linjoja myöten. Esimerkiksi
molemmat edellämainitut va-
lokuvaajat - Kim Borg on se

yksi ja sama Kim Borg - sen
ohella, että he näppäilivät
täysosumia sikäläisistä maise-

mista ja ihmisistä, he myös
olivat mukana etulinjoissa so-
tatoimissa mm. eräässä suu-
ressa vastahyökkäyksessä saa-
liinaan joukko loistavia au-
tenttisia valokuvia. Siinäkään
tapauksessa ei tarvinnut tur-
vautua lavastekuviin. Olavi
Siippaiseen, Oiva Palohei-
moon ja Kari Suomalaiseen
palaan tuonnempana.

,,TARKOITUS
PYHITTÄÄ
KEINOT"
Syvärin joukoissa oli myös vi-
hollisvastainen propaganda
järjestynyt hyvässä yhteis-
työssä etulinjan joukkojen ja
tk-joukkueen kesken. Tämä
toiminta ratkaisikin lopulta
pääsyni Aarne Blickin jouk-
koihin.

l.TtusK:ta oli ollut johta-
massa kapteeni Unto Varjo-
nen, loistava ja -urhoollinen
tk-mies. Hän oli kuitenkin
joutunut hankauksiin erään di-
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visioonan komentajan, eversti
K. A. Tapolan kanssa lento-
lehtisteksteistä. Asiat olivat-
kin kehittyneet siihen pistee-
seen, että Kalle Lehmuksen

- olisiko hän ollut jo silloin
cverstiluutnantti, ainakin ma-
juri 

- oli kutsuttava Varjonen
pois niiltä maisemilta.

TtusOsastolta tarjottiin sit-
tc'n Blickille parhaasta päästä

uutta miestä, mutta aina sieltä
tuli torjuva vastaus. Sanoin
sitten lrhmukselle, että mitä-
pä, jos tarjottaisiin minua.

Niin tehtiin ja oitis tuli
myönteinen vastaus. Sitä ih-
meteltiin osastolla enkä minä
vaivautunut pal jastamaan, että
mepä olimme - Aarne Blick
ja minä. kaksi pohjoisen poi-
kaa - enluudestaan hyvät ys-

tävät.
Ensimmäinen tehtäväni oli-

kin sitten saada jälleen suhteet
solmittua K. A. Tapolaan,
jonka alueella vihollisvastai-
nen propaganda oli toiminut
koko laajuudessaan ja edel-
leenkin omasi erinomaiset
mahdollisuudet.

Kun lähdin propaganda-
joukkueemme kanssa otta-

komppaniamme vihollisvas,
taisen propagandan vastuun-
alainen johtaja sähköni minul-
le ilmeellään, että emmehän
me voi ottaa tällaista tekstiä
vastaan "ulkopuolisilta". Mi-
nä puolestani sen kuin lisäsin
höyryä ja aloin tehdä lähtöä
töihin komppaniaan.

Kun olimme päässeet kuu-
loetäisyyden ulottuvilta, pal-
jastin juoneni: eihän eversti
Tapola venäjänkieltä taitamat-
tomana voi tarkistaa mitä me
lopullisesti heitämme alas tai
ammumme. Otetaan vain vas-
taan hänen tekstinsä 

- 
olihan

se suurenmoista, että yksi ko-
mentaja henkilökohtaisesti oli
tässä määrin kiinnostunut
työstämme 

-, 
käännetään ne

komppaniassa ja Iähetetään
Tapolalle, joka voi pistää ne
tyytyväisenä mappeihinsa.

Olihan tämä tietenkin vä-
hän raakaa 

- 
eikä sellaiseen

olisi todellisen sotilaskoulu-
tuksen saanut uskaltanut tur-
vautuakaan 

-. 
mutta ei siinä

muukaan auttanut. Näin me
tämä 'sota' käytiin loppuun
saakka.

Meistä tulikin hyvät ystä-
vät. Joskus vuosien jälkeen ta-
pasimme perheittäin Oulun
vanhalla Kauppaklubilla Myl-
lytullissa illallispalan mer-
keissä. Sopivassa vaiheessa
minä sitten pal jastin jalka-
väenkenraalille silloisen juk-
saukseni.

Tapola myönsi kyllä vähän
cpäilleensä jotakin outoa mi-
nun valmiudessani toimia vas-
toin Päämajan esimiesteni
määräyksiä. Kun divisioonan
komentajalla oli toki muuta-
kin tehtävää 

- 
vaikka meistä

tuntui välistä. että tämä mei-
dän puuhamme oli kaikkein
tärkeintä 

- 
ja yhä uudet teks-

tiaiheet pyrkivät esille hänen
päässään. tilanne jatkui enti-
senlaisena. Nyt tuolle "kek-
sinnölleni" annettiin hyvän-
tahtoinen siunaus.

MUISTIKUVIA
I.TTUSK:N
AJOILTANI
Toimintaedellytykset ja -mah-
dollisuudet erilaatuiselle tk-
toiminnalle olivat l.TtusK:ssa
todella erinomaiset. Luulen-

PäämaJassa. Vasemmalta Oiav Paavolainen, saksalainen tiedottaja Sieglried Taubert ia Kai Kiviiärvi

I
I

)

^l Kari Suomalaisen hieno oiirros vie-
! raskirjan kansilehdellä

maan yhteyttä eversti Tapo-
laan, oli minulla tiedossa mis-
tä kenkä oli oikein puristanut.

Vanhana kompromisseihin
lottuneena tiedottajana olin
suunnitellut miten minun pi-
täisi menetellä. Määräysten
mukaisesti esittelin aluksi
suomenkielisissä asuissa nii-
den lentolehtisten tekstit. joita
tultaisiin vihollisen puolelle
lähettämään lentokoneista pu-
dottamalla ja muulla tavalla.

Kävi niin kuin olin odotta-
nut: tekstit tai ainakin suurin
osa niistä olivat Tapolan mie-
lestä aivan kelvottomia 

- 
"ei

ne siellä päämajassa näy vie-
läkään osaavan" 

- 
ja saman

tien hän antoi minulle tukun
itsensä laatimia tekstejä.

Ajatellen, että "tarkoitus
pyhittää keinot", kehaisin nii-
den sisältöä ja sanoin, että tot-
tahan me komppaniassa nämä
käännämme ja otamme käy-
täntöön. Mukanani ollul

;;tri),E,
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pa, että niiden vertaista olisi
saanut turhaan hakea muista
yhtymistä ja tk-komppaniois-
ta. Tien olivat meikäläiselle
tasoittaneet nimekkäät ja taita-
vat edeltäjäni.

Toisaalta AKE:n portaassa
komentajan ohella esikunta-
päälliköt everstit Gösta Snell-
man ja Valter Nordgren sekd
majuri forma lärventaus ar-
vostivat myös meidän työtäm-
me. Tällaiseen "siviiliupsee-
riin" heillä ja joillakin muilla
oli tietty helppous ottaa ja yl-
läpitää yhteyttä "protokollan
ulkopuolella". Annetaanpa
muistikuvien kulkea ohitse.

TEATTERIA
Blickin joukoissa toimi kaksi-
kin ammattiteatteria, Aunuk-
sen Teatteri ja ruotsinkielinen
Svenska Frontteatern eversti
Alpo Marttisen rykmentissä.
Molempien erillisten johto-
kuntien varapuheenjohtajaksi
minut joko nimitettiin tai itse
hakeuduin.

Tästä teatteritoiminnasta
olisi kyllä aihetta omaan ku-
vaukseen, mutta ainakin tällä
kertaa minun on siitä luovutta-
va. Kerrottakoon kuitenkin,
että heti tuoreeltaan jouduin
Aunuksen Teatterin Jääkärin
morsiamen ensi-iltaan. Se oli
joka suhteessa tosiammatti-
laisten esitys. Nimiosassa
näytteli Eeva Volanen, silloin
vielä ilman Kaarina-liitettä.

TtusK:n vieraskirjassa lu-
kee, että kesän 1944 kynnyk-
sellä olivat Aunuksen Teatte-
rin henkilökuntaan liittyneet
komennettuina Ritva Arvelo,
Rauni lkäheimo. Vieno Hata-
va ja Hilkka Silanen - 

aina-
kin siis nämä 

- 
ja että teatte-

rin johtajana toimi tällöin
Kaarlo Halttunen. Nämä uu-
det näyttelijät eivät kuiten-
kaan päässeet enää mukaan,
sillä pian oli edessä Aunuksen
Teatterin vireän toiminnan
päättyminen.

Svenska Frontteatern esitti
myös pätevää ohjelmistoa hy-
vin näyttelijävoimin Bjarne
Commondtin johdolla.

Ennen vetäytymisvaihetta
oli ehditty viettää Aunuksen
Teatterin 2-vuotisjuhla.

Kun esittelin Kenraalille,
eikö olisi aiheellista noteerata
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on inspiraation hetki

"ABK" eli kenraalimajuri Aarne Blick Kari Suomalaisen loistavasti kuvaamana (Guashimaalaus Nurmoilassa 1943)

Alikersantti Kari Suomalaisella
SA-kuva/TK-Kim Borg

tällainen merkkipäivä, empi
hän aluksi. Tulin kuitenkin to-
kaisseeksi, että voipi olla, et-
tei 3-vuotispäivää päästäisi-
kään viettämään...

Sain siihen sitten myöntä-
vän vastauksen: no. olkoon
sitten. Paremmin kuin minä
Kenraali varmaankin jo niihin
aikoihin oli vakuutettu kuinka
oikeassa tosiaankin tulisin
olemaan.

SENSUURI
SIEVISTELEE
Siippainen. Paloheimo ja Kari
olivat kaikki kolme verratto-
mia veikkoja Nurmoilan tove-
ripiirissämme. Olimme varsi-
naisesta karjalaiskylästä saa-

neet haltuumme karjalaista-
lon. joka remontoituna salli
varsin hyvät mahdollisuudet
luo"aan työhön. Muun ohella
sekä Siippainen että Palohei-
mo saivat tuotteensa valmiiksi
kirjamarkkinoille.

Molemmat olivat hanakoita
kirjoittamaan kavereilleen ko-
tirintamalle kirjeitä, joissa he

selvin sanoin arvostelivat eräi-
den suomalaisten valloittajien
suhtautumista paikalliseen
väestöön. He joutuivatkin vai-
keuksiin kirjesensuurin kans-
sa. Oiva Paloheimoa uhattiin
vallan sotaoikeusjutulla, mut-



Eversti K. A. Tapola ia kenraaliluutnantti A. E. Heinrichs Herroja hymyilyttää. Aunuksen teatteri esittää Jääkårin morsianta
25.2.43

ta kenraali Blick - humanis-
tina ja taiteen sekä taiteilijain
ystävänä ja ymmärtäjänä 

-pisti paperit "mappi O:hön".
ts. vihreän veran alle - niin
kuin siviilissä sanotaan.

Siippaisesta vielä, Touko
Perkoa jälleen lainatakseni:

"Kuolemaa päivittäin sil-
mästä silmään katselevista
rintamamiehistä asioiden kau-
nistelun täytyi tuntua vähin-
tään ärsyttävältä, kuten seu-
raava tapaus osoittaa.

Kun sensuuri oli lokakuus-
sa 1943 pyyhkinyt alikersantti
(sot.virk. ) Olavi Siippaisen
( l.TtusK) jutusta 'Maarinta-
milta ei mitään erikoista il-
moitettavaa' pois kaikki mai-
ninnat omista tappioista, Siip-
paisen komppanianpäällikkö
luutnantti Arvo Alanne arvos-
teli hyvin jyrkästi Päämajan
Tiedotusosaston omaksumaa
omien tappioiden salailun pro-
pagandistista linjaa: 'Ei liene
vaikeaa kuvitella, millä mie-
lellä joukko-osastossa luetaan
tällä tavoin silvottua tekstiä:
arvostelu kohdistuu yksin-
omaan a.o. tk-kirjeenvaihta-
jaan, jota syytetään asioiden
kaunistelemisesta. Jos kerran
toivotaan tk-jutuilla olevan
vaikutusta myöskin rintama-
miesten mielialoihin, olisi kir-
jeenvaihtajille suotava oikeus
mainita rintamaelämän vaa-
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Propagandaa raskain asein

roista ja rasituksista, muuten
putoaa pohja propagandalta
kokonaan. "'

SINIVALKOINEN
PEKKA JA
KUMPPANIT
Aunuksen Radiota hoiti ainut-
laatuisella menestyksellä ai-
nutlaatuista suosiota joukoissa
nauttiva Pekka Tiilikainen

Tummapukuisine Naisineen
Oke Tuurin, Kauko Kiiyhkön
ja kumppaneiden avustuksel-
la.

Siellä otettiin toivomuksia
vastaan niin etulinjasta kuin
taaempaakin. Ja samanarvoi-
sina niin rintamajermun kuin
korkean komentajankin toivo-
mus.

Kun olin joskus iltapuhteel-
la tarinoimassa kaiken maail-
man asioista kahteen pekkaan

SA-kuva

Kenraalin kanssa - "tuuppa
illalla porisemaan, kun on ol-
lut niin kenkku päivä" - 

ja
kun soitin Pekalle, että meillä
olisi täällä ABK:n kanssa
meilläkin toivomus, tokasi
Pekka: No. pannaan sitten
Boh6me soimaan! Se oli Ken-
raalin mielimusiikkia.

Asemasota oli synnyttänyt
joukkoihin täälläkin runsain
määrin yhtyeitä ja tuonut esil-
le koko joukon eri alojen ky-
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kyjä. Kim Borg ja Rauni Te-
rämaa olivat meidän lohkom-
me tunnetuimmat laulajat.

Orkestereita ja kuoroja oli
syntynyt poppooseen kuin
poppooseen. Asemiesiltoja
järjestettiin ja radioitiin paitsi
Äänislinnasta myös Aunuk-
senlinnasta.

Ja niin sitten rohjettiin ker-
ran lähteä omalla koko illan
ohjelmalla Helsinkiin Messu-
halliin. Olisiko ollut niin, että
Reino Helismoo tällöin suorit-
ti ensimmäisen läpilyöntinsä.
Vallan suuren suosion niittivät
myös "mustalaisprimaksem-
me" Pentti Tuominenla Reino
Salmela. OIin päässyt minä-
kin mukaan, illan kuuluttaja-
na.

SUHTEESTAMME
PAIKALLISEEN
VAESTOON
Meidän hallussamme olevalta
alueelta oli väestö parhaasta
päästä ennen suomalaisten tu-
loa jättänyt kotinsa eikä täällä
siten ollut kuin vähäiset mää-
rät vanhuksia, naisia ja lapsia.
Kun meidän tehtäviimme -tarkoitan siis TtusK:ta ja
myös armeijakunnan valistus-
upseeristoa - ei olisi kuulu-
nutkaan minkäänlaisen "kään-
nytystyön" suorittaminen eikä
näillä alueilla ItKarSE:n väki-
kään ollut siihen innokasta,
olivat suhteemme vähäiseen
alkuasukasväestöön asialliset,
ellei jopa vallan hyvätkin.

Vieraskirjamme mukaan
l.TtusK:n oli jätettävä Nur-
moila 19.6.1944.

Siellä niin kuin varmaan
muuallakin paikallinen väestö
haki parhaat 

- 
ja kauniit -vaatteensa esille ja valmistau-

tui vastaanottamaan omiaan
vapauttajinaan. Kun esimer-
kiksi juuri Nurmoilassa ei oltu
harjoitettu minkäänlaista pa-
kotusta, ei eronkaan hetkellä
sen kummempia eleitä nähty.
Tietenkin meidän annettiin
ymmärtää, ettei Nurmoilan
väki tulisi kaipaamaan meitä

- eivät nekään, jotka tk-
komppaniasta olivat päivittäin
tottuneet saamaan meiltä yli-
jääneen tai jätetyn ruuan.

Ensimmäinen pysähdys-
paikkamme paluumatkalla oli
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Pekka Tiilikainen väitti löytäneensä Petroskoista edeltäjänsä Tiltun polkupyoran

Vitele. Julistin siellä - tie-
tenkin ilman mitään valtuuk-
sia - komppaniassamme jo
pitemmän aikaa venäjänkieli-
sinä kaiutinkuuluttajina toimi-
neet sotavangit Suomen ar-

meijan sotilaiksi. Siitä mer-
kiksi luovutimme heille myös
kiväärit retuutettavakseen -suomalaiset sotilaspuvuthan
heillä tehtäviensä mukaan oli-
vatkin io entuudestaan pääl-

lään.
Joiltakin heistä sain vuosia

myöhemmin Ruotsista käsin
viestin, että hyvin pyyhkii.

JATKUU SEUR. NO:SSA
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THURE LARJO
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O Välirauhan ehtojen mukaan piti
saksalaisten poistua Suomesta
vajaassa kahdessa viikossa eli 15.9.
1944 mennessä. Tämä oli jo
teknisestikin mahdotonta.
O Sotatoimien alkaessa saksalaiset
ottivat koko Pohjois-Suomen
hallintaansa ja täällä olevat
suomalaiset joukot joutuivat
vaikeaan tilanteeseen.
O Kemissä "motissa" oleva Länsi-
Pohjan suojeluskuntapiirin päällikkö
majuri Thure Larjo sai vaikean
tehtävän: hänen piti valmistautua
valtaamaan Tornio yhden is-
komppanian voimin!

Mannerheim kirjoittaa muis-
telmissaan: "On laskettava
kenraalimajuri Pajarin johtaja-
kyvyn ansioksi, että maihin-
nousu ja T«rrnion valtaus kai-
kesta huolirnatta sujui onnelli-
sesti. Menestykseen vaikutti
sekin, että Tornion suojelus-
kuntalaiset ja lomalla olleet
sotilaat panivat toimeen
eräänlaisen kansannousun
saksalaisia vastaan."

Voidaan huomata, että
Mannerheimin mielestä kan-

sann()usun osuus oli varsrn
keskeinen Röyttän maihin-
nousun onnrstumisessa.

Tornion kaappaus. jota
Mannerheim muistelmissaan
nimittää kansannousuksi, on
ollut varsin tuntematon vaihe
viime sotiemme historiassa.
Sen ansiosta saksalaiset kes-
kittivät koko huomionsa Tor-
nion kaupunkiin. Heidän tais-
tellessa Tornion kaappaajia
vastaan kenraali Pajarin jou-
kot nousivat kaikessa rauhassa

Suomalainen vartiomies Kemissä

maihin Röyttässä.

TAPAHTUMIEN
TAUSTAA
Suomen rauhantunnusteluiden
takia saksalaiset kiinnittivät
huomiota Pohjois-Suomessa
oleviin joukkoihinsa.

Neuvostoliiton suurhyök-
käys pakotti suomalaiset etsi-
mään tiiviisti rauhaa. Edus-
kunta hyväksyi sodan lopetta-
misen 2. syyskuuta 1944. Sa-

SA-kuv'a

mana päivänä annettiin Sak-
san Helsingin-lähettiläälle
nootti diplomaattisten suhtei-
den katkaisemisesta ja keho-
tus poistaa saksalaiset joukot
Suomesta I5. syyskuuta men-
nessä. Moskovassa allekirjoi-
tettiin välirauhansopimus 19.
syyskuuta.

Pohjois-Suomi päätettiin
evakuoida etelään ja Ruotsiin.
Ylipäällikön käskystä pääma-
jan operatiivisen osaston
everstiluutnantti U.S. Haahti
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neuvotteli aselevon alkamisen
jälkeen Rovaniemellä kahden
päivän ajan 20. Vuoristoar-
meijan esikuntapäällikön ken-
raalimajuri H. Hölterinkanssa
Saksan sotavoimien Suomesta
poistumisesta.

Välirauhansopimus ei kui-
tenkaan jättänyt aseita työttö-
miksi. Alkoi uusi sota. Rauha
Neuvostoliiton kanssa täytyi
lunastaa tällä hinnalla: näin
tehtäisiin kerta kaikkiaan lop-
pu neuvostolaisissa levotto-
muutta herättävästä Suomen
ja Saksan ystävyydestä.

Yöllä l4.l15. syyskuuta
saksalaiset yrittivät vallata
Suursaaren, mutta epäonnis-

noin 200000 miestä. Sen ko-
mentaja kenraalieversti L.
Rendulic otti hallintaansa ko-
ko Pohjois-Suomen.

Suomalaisia joukkoja alet-
tiin keskittää jo 3. syyskuuta
alkaen Oulu-Kajaani linjal-
le. Toiseen suuntaan olimme
juuri heiluttaneet rauhanpal-
mun lehvää ja heti sen jälkeen
jouduimme toiseen suuntaan
nostamaan taistelulipun.

Kenraali Hj. Siilasvuo otti
rintamavastuun 27. syyskuu-
ta. Hän päätti suorittaa yllättä-
vän maihinnousun saksalais-
ten selustaan Kemin-Tor-
nion alueelle.

naselle Kemissä Pajusaaren
työnjohtajakerhossa. Hän
ojensi kirjelmän luettavakse-
ni, Sen oli allekirjoittanut
kenraali Siilasvuo.

Luin siitä, että Ldnsi-Poh-
jan suojeluskuntapiirin esi-
kunta alistettiin Pennaselle.
Kirjelmässä käskettiin valtaa-
maan Tornio ja estämään siel-
lä siltojen tuhoamiset. Toi-
minta aloitettaisiin jonakin lä-
hiyönä klo 02.00. Päivä tiedo-
tettaisiin myöhemmin.

Pennanen sanoi Siilasvuon
määränneen minut suoritla-
maan Tornion kaappaamisen.
Sain tietää, että Röyttään suo-
ritettaisiin maihinnousu. Tor-

PANSSARIVAUNU
IKKUNAN ALLA
Virkahuoneessani ei ollut työ-
rauhaa saksalaisten takia.
Suunnitelmaa ryhdyin teke-
mään kotonani. Ikkunani alla
kolmen metrin päässä oli sak-
salainen panssarivaunu ja kak-
si muuta 40 metrin etäisyydel-
lä.

Kemissä kaappaamisval-
mistelut merkitsivät kaiken
käyttökelpoisen huomaamis-
ta. sen haltuun ottamista ja
Tornioon lähettämistä: henki-
löstön, taisteluvälineiden,
pioneerivälineiden, viestintä-
välineiden, kuljetusvälinei-
den, elintarvikkeiden ja kans-
liatarvikkeiden. Osasto Pen-
naselta sain radioaseman, sa-
lakirjoitusvälineet, 2 radio-
miestä, 4 pioneeria ja 50 kiloa
räjähdysainetta, jotka kuljetet-
tiin Tornioon. Pennanen ei
suostunut antamaan käsikra-
naatteja eikä yhtäkään panssa-
rinkauhuakaan niistä kahdes-
takynrmenestä, jotka hän sa-
noi itsellään olevan.

Talousupseeriksi pyysin
Peräpohjolan kansanopiston
maatalousopettajaa Antero
Ollilaa, joka suostuikin heti.
Elintarvikkeita siirsimme Ke-
mistä kuorma-autoilla 100O0
päiväannosta Tornioon Ollilan
huostaan.

Mietin vaikeata tehtävääni
ja pientä heikosti varustettua
ilmasuojelujoukkoani. Keski-
tyin siihen, miten voisin edes
välttävästi selviytyä tehtäväs-
täni. Tarkan harkinnan jäl-
keen päädyin seuraaviin kul-
makiviin:
l Asiat täytyi tiukasti salata
saksalaisilta.
2. Saksalaiset täytyi hämätä
niissä asioissa, joita ei voinut
salata. Päätin, että esiinnym-
me edelleen evakuointitehtä-
vissä.
3. Saksalaisten puhelinyhtey-
det ja kaikki muutkin yhteydet
Torniosta muualle täytyi kat-
kaista kaappauksen alkaessa.
4. Kaupungin kaappauksen
täytyi onnistua, muuten meitä
uhkaisi perikato. Tornion sil'
lan eheänä säilymisen vuoksi
täytyisi saada haltuumme rau-

Kaappauksen tapahtumat kartalla

tuivat, sillä everstiluutnantti
M. Miettisen komentama ran-
nikkoprikaati löi hyökkääjät ja
otti l23l sotavankia.

Tästä ajankohdasta lähtien
Saksa ilmoitti olevansa sotati-
lassa Suomen kanssa.

Pohjois-Suomeen sijoittu-
neeseen 20. Vuoristoarmeijaan
kuului yhdeksän divisioonaa,

SAAN ERIKOIS.
TEHTÄVÄN,
VALMISTELUT
KEMISSÄ
Tämän rohkean operaation
edistämiseksi sain erikoisteh-
tävän.

Torstaina 28. syykuuta il-
moittauduin eversti Antti Pen-

nion valtaamisen päätarkoi-
tuksena oli Tornion ja sen ym-
päristön saksalaisten huomion
puoleensa vetäminen ja näin
Röyttän maihinnousun edistä-
minen. Käyttööni alistettiin
Kemin ammattikouluun ma-
joittunut 96 I .llmasuojelu-
komppania, jonka vahvuus oli
140 miestä.
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tatien asema-alue. Se toisi
meille monia etuja - tärkein
se, että vetäisimme saksalais-
ten huomion puoleemme.

Lähdin Torniota kohden au-
tolla klo 21.00. lrntokentän
tienhaarassa vastaan tuli yksi
kuorma-autoistamme täynnä
tavaraa. Saksalaiset olivat es-
täneet sen matkan Kemijoen
siltojen yli.

Kun 96l.Ilmasuojelukomp-
paniasta oli kuljettamatta Tor-
nioon vielä ainakin puolet,
täytyi palata takaisin. Ab Ke-
mi Oy:n isännöitsijä Snellman
järjestikin niin, että hinaaja
lähti seuraavana aamuna per-
jantaina 29. syyskuuta klo
08.00 massatehtaan laiturista
hinaamaan proomussa miehiä
Röyttän satamaan.

Saapuessani luutnantti L
Haarnin kanssa aamulla
29. 9. Kemijoen silloille sak-
salainen aliupseeri tarkasti au-
tomme. Saapuessamme silto-
jen toiseen päiihän hän jäi
pois. Tornion kerholle saa-
vuin klo O7.45.

VALMISTELUT
JATKUVAT
TORNIOSSA, JUNA
MAIHINNOUSU.
JOUKOILLE
Torniossa perustin komento-
paikkani Tornion kerhon toi-
seen kerrokseen.

Viestikapteeni Aarne Hed-
åerg suunnitteli puhelinyhtey-
det. Ne järjesti puhelinteknik-
ko V. Orkasalo.He suunnite-

I

Viestiyhteyksiä hoiteli Aarne
Hedberg

livat myös saksalaisten puhe-
linyhteyksien katkaisut Rova-
niemen ja Kemin suuntiin.

Alistin käynööni Torniossa
olleen teurastusjoukkueen(!)
ja aseman sotapoliisikomen-
nuskunnan. Lisäksi keräsim-
me Tornionjokilaaksosta lo-
malla tai sairaslomalla olleet
kenttäarmeijan miehet.

Röyttään meritse kuljetettu-
jen miesten vastaanottaja pan-
kinjohtaja Keroma soitti klo
15.00, että "tukit ovat saapu-
neet Kuusiluodon saha]Ie".

olivat ensiluokkaiset; olihan
Torniossa heidän suuri huolto-
varastonsa. Sekä perjantaina
29.9. että lauantaina 30.9.
havaittiin saksalaisten upsee-
rien suorittavan jatkuvaa tie-
dustelua Tornion kaupungis-
sa.

Iltapäivällä 30. 9. Alator-
nion is-miehet ryhtyivät käs-
kystäni keräämään veneitä
Tornionjoen itärannalta Saa-

Halstin Jalkaväkirykmentti 11 nou-
see laivaan Oulussav

HYOKKAYSKASKY
SAAPUU,
DRAMAATTINEN
UUTINEN
Kaappaamisen olin suunnitel-
lut siten, että pääosa joukoista
kaappaa Tornion kaupungin ja
piirittää siellä olevat kolme
saksalaistukikohtaa. Osin is-
ken Peräpohjolan kansanopis-
ton suunnalta Tornion rauta-
tieasemalle. Samaan aikaan
hyökkää osa joukoistani kau-
pungista sillan yli tai veneillä
joen yli rautatieasemalle.
Muodostamme rautatiease-
malle sillanpään ja suojaam-
me Tornionjoen siltaa.

Vähitellen loin perustan
Tornion kaappaukselle. Sen
onnistuminen avaisi suotuisia
näkymiä kahteen suuntaan:
maihinnousu Röyttään helpot-
tuisi ja Tornion kaupunki
säästyisi tuholta.

Lauantaina 30. 9. klo 21.30
sain kapteeniluutnantti E. Lin-
kopuun Kemistä tuoman kir-
jeen: "Halsti rykmentteineen
saapuu sinne 1.10. 44. Alka-
kaa toimintanne suunnitel-
mienne mukaan. Minä otan
samanaikaisesti Ajossaaren
haltuuni. - Psnnsnsn."

Kello 22.15 oli Tornion
kerhossa, öisen operaation ko-
mentopaikassa, koolla 17 up-
seeria. Käskynannossa veto-
sin Mannerheimiin, sillä tässä
rintaman kääntämisessä hän
oli ainoa, jonka käskyjä myös
toteltaisiin. Käskynantoni
päättyi keskiyön hetkellä.

Tapahtuu usein, että taiste-
lun ollessa alkamassa alkavat
odottamattomat tekijät vaikut-
taa tapahtumien kulkuun.

Niin nytkin.
Sunnuntaina l. 10. kello

0l. l5 rautatieupseeri kapteeni
Arve Blässar saapuu ilmoitta-
maan:

- Kello 00.30 rautatiease-
malle saapui saksalainen sai-
rasjuna, jossa on toistasataa
haavoittunutta. Keskellä junaa
on panssaroitu it-vaunu ja sii-
nä yksi nelipiippuinen it-kk,
yksi kevyt it-tykki ja kaksi
panssarintorjuntatykkiä. Juna
on siten pysäyteny. että sen it-

Kun junan piti lähteä näitä
miehiä Röyttästä hakemaan,
saksalaiset vaativat päästä
mukaan oman vahvan partion-
sa kanssa.

Emme lähettäneet junaa,
haimme miehet kuorma-au-
toilla.

Majoituspaikoissamme, tu-
kikohdissamme, niiden päälli-
köt suunnittelivat niiden puo-
lustuksen.

Antero Ollila ilmoitti mi-
nulle Tornion ja Alatornion
suojeluskuntien varastoissa
olevan vielä evakuoimattomia
aseita. Annoin heti käskyn ot-
taa ne haltuumme. Nykyään
Torniossa eläkkeellä olevan
Antero Ollilan hankkimilla
aseilla - lähes 20O kiväärillä
ja patruunoilla - oli ratkaise-
va vaikutus Tornion kaappaa-
misen onnistumiseen.

Tiedustelu osoitti, että sak-
salaisilla oli vähintään kaksin-
kertainen ylivoima. Heidän
aseistuksensa ja varusteensa

renpäähän ja etelätullin luok-
se. Saksalaiset eivät tätä huo-
manneet.

Samoihin aikoihin luokseni
saapui Tornion komendantti
luutnantti Birger Sovio. Hän
ilmoitti Kemin saksalaisen
taistelukomendantin majuri
Festerin saapuneen kolmen
muun saksalaisen kanssa ko-
mendantinvirastoon. Aseet
komendanttiin suunnattuina
Fester oli vaatinut tietoja ma-
jurista, joka oli tullut Tor-
nioon joukkoineen.

Ryhdyin siirtämään suoma-
laisten hallinnassa ollutta ai-
noata junaa maihinnousujouk-
kojen tulevaan käyttöön Röyt-
tään. Tornion rautatieupsee-
rin, nykyään Olussa eläkkeel-
lä olevan Arve Bliissarin joh-
taessa juna livahti saksalaisen
rautatieupseerin käsistä "Haa-
parannalta vaunuja hake-
maan". Juna saapui Röyttän
satamaan lauantaina 30.9.
kello 20.0O.



vaunu voi aseillaan pyyhkiä
suoraan Tornionjoen siltaa.
Veturi lähti heti hakemaan
Laurilasta sotilasjunaa ja siinä
tulee saksalainen jalkaväkipa-
taljoona. Tämä juna saapuuu
Tornioon kello 02.00.

SIINÄ SITÄ OLLAAN!
Optimismille oli nyt vaikea
löytää kestävää katetta, sillä
mitään vastaavaa en voinut
asettaa tuleen. Aikalaskelmie-
ni mukaan emme ehtisi rikko-
maan rataa.

Laskin saksalaisten vah-
vuutta ja päädyin l5O0 mie-
heen eli viisinkertaiseen yli-
voimaan.

Peruutanko koko iskun ase-
ma-alueelle?

Arvioin tappiomme kaatu-
neina, haavoittuneina ja van-
giksi joutuneina voivan olla
30-50%, koska pimeä aut-
taisi. Päivänvalossa tappio-
prosentti olisi 100, sillä kaikki
joutuisivat vähintään vangik-
si.

Päärehtäväni oli Röyrrän
maihinnousun edistäminen.
Katsoin, että minun oli pakko
ottaa tämä riski.

Päätin siis. että isku ascnra-
alueelle suoritetaan.

Sillan ) li hr ökkaär ak:r
suunnitellun joukkueen käsk in
jäädä asemaan sillankorr aan.
Ilmatorjuntavaunun vuoksi
pelkäsin suuria tappioita.

Joukkueen olin mäårännr t

kaupungin puolelle sen luok-
si, että jos kaupungissa ilrne-
nisi jotain yllättävää joukkue
olisi käytettävissä 

- 
kaikkein

tärkein kun oli Tornion kau-
pungin haltuun saaminen.

VARSINAINEN
KAAPPAUS
Kaupunkialueen valtaavan
kapteeni Pekka Karikosken
kolme joukkuetta lähtivät liik-
keelle eri tukikohdistaan klo
01.45, johtajat kärjessä. Ne
hyökkäsivät klo 02.00 kau-
pungissa olevien saksalaisten
tukikohtien kimppuun. Kap-
teeni Karikoski, nykyään Raa-
hessa johtajana, kaappasi Tor-
nion ja piiritti kolme saksa-

Try

Saksalaiset olivat

laisten tukikohtaa. Se takasi
sotatoimien jatkamisen mah-
dollisuuden.

Luutnantti Unto Toivolan,
nykyään Kajaanissa metsän-
hoitajana, johtama sadan mie-
hen osasto iski samaan aikaan
pohjoisesta Tornion rautatie-
asemalle.

Lukumääräisen heikkou-
temme korvasi uskalias, yllä-
tyksellinen yöllinen hyök-

Mutta - silloin saapui soti-
lasjuna Kemin suunnalta!
Varmaan siinä saapui majuri
Festerin komentama jääkäri-
pataljoona.

Tämä painoi vaa'an kielen
toiseen suuntaan. Kello 03.00
saksalaiset hyökkäsivät Tor-
nionjoen sillan yli kaupun-
kiin. Raskaimman aseistukse-
ni, nimittäin kahden koneki-
väärin tuli lakaisi maahan
hyökkäyksen.

Eversti Emil Schuler, Lan-
si-Saksa, kirjoittaa myöhem-
min: "Täysin yllättäen suo-
malaiset joukot hyökkäsivät
Torniossa olleiden huolto-
muodostelmien kimppuun ja
valtasivat Tornionjoen yli joh-
tavan sillan (Tornionlaakson
vuosikirja 1969 s. 34).

Asema-alueen saksalaisten
ylivoimaisuuden vuoksi Toi-
vola antoi irtaantumiskäskyn.
Kansanopiston rannasta mie-
het kuljetettiin veneillä kau-
punkiin kello 05.0O. Joukko-
jamme ei ollut enää rautatien
asema-alueella, mutta taistelu
siellä jatkui vielä pari tuntia.
Tilanne oli siis varsin sekava.

Yötaistelu tuntui ajoittain
epävarmalta. Todellisuudessa
tulokset olivat odottamatto-
man hyvät. Osasto Larjo oli
taistellut odotettua paremmin.

Oli mahdollista, että saksa-
laiset ryhtyisivät rajuihin vas-
tatoimenpiteisiin. Erityisesti
pelkäsin panssarien 

- noiden
teräshusaarien - ylituloa.
Siksi annoin räjäyttää kaupun-
gin puoleisen sillanpenkereen,
suoritimme ns. Tornion pa-
mauksen.

KULJETUS-
KALUSTOA
HALSTILLE
Kello 06.30 sain tietää, että
maihinnousujoukkojen laivat
olivat jo saapuneet Röyttän re-
dille. JR ll maihinnousun
kello Q7.00 vastarintaa koh-
taamatta.

Jotta osastomme ja maihin-
nousujoukkojen sotatoimet
saataisiin nivelletyiksi toisiin-
sa selostin puhelimitse tilan-
teen II/JR ll:n komentajalle.
Puhelun päätyttyä pataljoona
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Kaupunkialueen
Pekka Karikoski

käyksemme saksalaisten
kimppuun ja hyvä henki.

Toivolan iskiessä rautatie-
asemalle voitto oli jo käden
ulottuvilla.
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Sillanpenkasta löytyi saksalainen ilmapommi

lähti junalla Torniota kohti.
Kun saksalaiset lopuksi tu-

hosivat kaiken rautatiekalus-
ton tämä rautatieupseeri Arve
Blässarin pelastama juna jäi
ainoaksi Pohjois-Suomessa
viiden kuukauden ajaksi.

l.10. 44 saksalaisia oli
Tornion ympäristössä l50O-
2OOO ja suomalaisia 32OO.
Tällöin oli aseistus vielä suun-
nilleen tasavertainen, mutta
rykmentillä oli maihinnou-
suyllätyksen antama suuri etu
puolellaan.

Osasto Larjon toimesta oli
yöllä kello 02.00 katkaistu
kaikki puhelinyhteydet Rova-
niemen ja Kemin suuntiin nel-
jästä eri kohdasta. Saksalais-
ten Rovaniemellä sijainnut
ylijohto sai tämän vuoksi tie-
tää Röyttän maihinnoususta
vasta myöhään iltapäivällä.
Varmuutta lähentelevällä to-
dennäköisyydellä sillä oli rat-
kaiseva merkitys maihinnou-
sun onnistumiseen. Se oli
viestiupseerin kapteeni A.
Hedbergin, nykyään Kemissä
eläkkeellä, ja häntä avusta-
neen puhelinteknikko V. Or-
kasalon todellinen suursaavu-
tus.

Kello 10.00 saksalaiset al-
koivat kiireesti siirtää Tor-
nionjoen itärannalle järjestä-
mänsä tulikannan raskaita
aseita Röyttän suuntaan.

Koko sunnuntain ihmette-
limme sitä, että JR I I taisteli
jatkuvasti rautatien asema-
alueen eteläpuolella.

§Ä -lrrlrr

Samana iltana sain Penna-
selta radiosanoman: "Missä
Halsti?"

Hakiessamme Tornionjoki-
laaksosta lomalaisia ja toipu-
mislomalaisia lähetin samalla
Kittilässä evakuointia avusta-
massa olleelle vänrikki P. Sil-
tasellekdskyn lähteä heti Tor-
nioon. Hän lähti matkaan
l. 10.

Saavuttuaan Pelloon hän sai
tietää sotatoimien Torniossa
jo alkaneen. Siltasen onnistui
siirtää 36 kuorma-autoaan
Ruotsin puolelle. Kaikesta
huomasi, että Ruotsi tunsi
Suomea kohtaan suurta myö-
tätuntoa. Tiistaina 3. l0 auto-
kolonna saapui Haaparannal-
Ie.

Kun Siltanen. nykyään pa-
lovakuutusyhtiö Pohjolassa
jaostopäällikkönä, saapui Tor-
nioon, olin häntä etelätullissa
vastassa.

Osasto Larjon tappiot olivat
8 kaatunutta ja I3 haavoittu-
nutta eli yhteensä 77o. Ku-
kaan osastoon kuuluneista ei
karannut Ruotsin puolelle.
Kaikki tekivät velvollisuuten-
sa.

ARVIO TORNION
KAAPPAUKSEN
MERKITYKSESTÄ
Tornion kaupungin onnistunut
kaappaaminen, Röyttän sata-
massa maihinnousujoukkoja
odottava juna, saksalaisten
puhelinyhteyksien katkaise-

Tornion kaupunginvaltuuston puheeniohtaja, kansanedustaja ia maiuri
Veikko Hanhirova puhuu Tornion taistelun muistomerkin paliastustilai-
suudessa kesällä 1973

minen ja maihinnousujoukoil-
le kerätyt yli 5O kuorma-autoa
puhuvat selvää kieltään toi-
mintamme merkityksestä.

Everstiluutnantti P. Silvast
kirjoittaa myöhemmin:
"Röyttän maihinnousu tapah-
tui lokakuun ensimmäisenä
päivänä. Onnistumiseen vai-
kutti ratkaisevasti se, että Tor-
nion seuduilla olleet saksalai-
set joukot sitoutuivat varhai-
sista aamutunneista a]kac'n
kaupunkialueella kä1 t1 ihin
taisteluihin. "

Tornion kaappauksen an-
siosta kaupunki selvisi kaikis-
ta Lapin kunnista pienimmillä
tuhoprosenteilla: vahingot oli-
vat vain vajaa I Vc.

Saksalaisten arvovallalle
osasto Larjon toiminta oli an-
kara kolaus. Tätä todistaa par-
haiten se, että 20.Vuoristoar-
meijan ylipäällikön kenraali-
eversti L. Rendulicin kirjel-
mästä lääninneuvos G. Nyhol-
mille noin puolet käsittelee
osaston suorittamaa Tornion
kaappausta. tr

Lähteet:
Larjo. Thure: Tornion kaappaus 19.14.

Jyväskylä 1969

Tornionlaakson vuosikirja 1969, Tor-
nio 1969

Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Scn kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää lihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
( t ro metamo lsalicy I aattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsala
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TALVISODAN
RATKAISU.
VAIHEET
LUKEMISTONA
Jukka L. Miikelä: Suomi
taisteli 2, Sotiemme suurlu-
kemisto, WSOY, Porvoo
1978, 3E4 suurikokoista si-
vua, valokuvia.
Ulkoasultaan loisteliaan teok-
sen toisen osan artikkelit kä-
sittelevät talvisotaa tammi-
kuusta maaliskuuhun, rauhan-
tekoon liittyviä tunnelmia ja
mielialoja sekä välirauhan
ajan tapahtumia ja politiikkaa.
Artikkelit sisältävät katkelmia
useimmista alan muistelma-
teoksista sekä lähes kaikista
alan lehdistä, myös meidän
lehdestämme. Kirjoittajat ker-
tovat mm. diplomaattien
osuudesta sotaan sekä itse so-
dasta kaikilla merkittävillä
rintamilla, myös merellä, il-
massa ja selustassa.

Monet kirjoittajat välittävät
rintaman ja rintamamiesten
tunnelmat varsin aitoina. Eri-
tyisesti jäävät mieleen entisen
Virolahden kirkkoherran, etu-
linjan komppanianpäällikön
Lauri Leikkosen mietteet san-
karihautajaisista Suistamon
kirkossa, jossa kotiseudun
pappien pitåimät kauniit pu-
heet eivät koskettaneet etulin-
jan hengenmiestä - korulau-
seet eivät anna voimaa, ne
ovat jääneet taka-alalle ja vai-
kuttavia ovat vain kaksi mah-
tia: toveruus ja velvollisuu-
dentunto.

Parissa viimeisessä luvussa
käsitellään viime aikoina har-
vemmin esillä olleita tapahtu-
mia kuten Baltian miehitystä
kesällä 1940, matkustajakone
Kalevan alasampumista ja vä-
lirauhan ajan henkistä ahdin-

koa. Elävää historiaa erityi-
sesti nuoremmille lukijoille -vanhemmat näitä vaiheita tus-
kin koskaan unohtavat. E.

rÄÄrÄnr-
PATALJOONA 1

JATKOSODASSA
Pentti H. fikkanen: Mars-
kin konepistoolimiehet, Ka-
risto, Hämeenlinna 1978,
232 sivua, valokuvia.
Tikkasen uusin kirja on enti-
seen tapaan puolidokumentti-
teos ja kertoo osin sotahisto-
riallisiin liihteisiin ja haastat-
teluihin tukeutuen Terijoen
jäiikiirien toimista jatkosodas-
sa. Tiillainen kirjoirustapa,
jossa historia ja kirjailijan va-
paa mielikuvitus ovat selvittä-
mättömästi kietoutuneet toi-
siinsa, johtaa helposti virhei-
siin, joita tiimiikin teos valitet-
tavasti sisdltää. Joitakin esi-
merkkejä:

Armeijamme ei suinkaan
saanut ensimmäisiä konepis-
toolejaan jatkosodan kynnyk-
sellä (sivu l0), vaan l930Ju-
vun alkupuolella - konepis-
toolihan oli talvisodan valtti-
ase. Ryhmä Oinoseen kuului
kaksi prikaatia, 2. Jiiiikåiripri-
kaati ja Ratsuviikiprikaati.
Näinollen JP l, HRR ja URR
eivät - 

joitakin lyhyitä vai-
heita lukuunottamatta - ol-
leet suoraan Ryhmä O:n vaan
Ratsuviikiprikaatin johdossa
(sivu l9). Ryhmäiin ei kuulu-
nut hevosvetoisia kiväiiripa-
taljoonia, ainoastaan mootto-
roituja jäiikiiripataljoonia ja
hevosvetoista ratsuväkeä (sivu
19). Tie Ägläjiirvelle kulki
Ristisalmen eikä Ristilammen
karitta eivätkä kyseistä mottia
vartioineet saksalaiset vaan
ratsuviiki (sivut 58-59). Uu-
denmaan Ratsuväkirykmentti
-nimistä joukko-osastoa ei ol-
lut olemassa (sivu 110 ym.).

Karttapiirrokset ovat kovin
rennosti rehtyjä.

Pikku virheistäåin huolimat-
ta kirjan kerronta on luistavaa
ja kiinnostavaa. Sitä voi suo-
sitella muillekin kuin mukana
olleille sekä entisille ja nykyi-
sille JP 1:n ja Lapin jäiikiireil-
le, joiden uskoisi mielellään
tutustuvan perinnejoukko-
osastonsa vaiheisiin. E.

Merisodan ariantuntiian tosipohiainen
kuvaus taietelulaiva Bismarckin vii-
meisistä vaiheista!

USKOLLINEN
KUOLEMAAN §AAKKA

225 slvua
16 slvua I

a
a

Kolmuncn valtalunnan laivaston ylpcydct, tabtdu-
hiv! Bhmrrck j8 raskas ristcilijä Prinz Eugcn, kåvi-
vät toukokuussa wonn8 194 I drama8ttiscn mcritsis-
tclun kohtaamaansa cnglmtilaimsastoa vastaan.
Taistelun tulokscna upposi koko maailman hämmäs-
tykseksi siihen saakka suurin j8 mahtsvin sotalsiva,
brittiläisen imperiumin ylpcys, Hmd, vicden muka-
naan syvyyksiin koko 2397 hcngcn michistöniÄ. Ta-
pahtumahctki oli 24.05. kello 5.55. aamuyöllä. Sa-

alla hctkcllä taistclulaiva Bismrck sinctöi oman
Englannin mcrimahdin oli kostcttava

Vahva ja todenmrtulncn
Tsistclulaivs Bismuckin tuhoa on kuvsttu jo mo-
nissa kirjoissg mutta Wlll Bcrthold tckce sen aivan
omalla tavallaan. Hän luotsaa luki.jan myös pinta-
pmssuin alle, syvällc laivm uumcniin. Will Bcr-
tholdis pidctään mrimdan asisntuntijans. Hän pc-

suottavmsa trkkaan trkistotutkimuksecn
uin myös mukmaollcidcn haastattcluihinkin.

Poctivapaard
Urkolllnm huolcmun relkkr on trcs, joka kuu-
luu jokaiscn mffisodankäynnistd kiinnostuncen
kirjastmn. Kirjan hinta on 46 mk. Kaikists tä'
hän tilauksccn liittyvisrä pakkaus- ja postikuluis-
ta huolchtii puolcstannc Suoma.lainen Kirja-
kauppa Oy, jotcn maksåttc kirjasta todellakin
vain 46 mk. Kirjsssa on 225 sivua.

Tilatkaa jo tiinliiin
Tcidän tanitse vsin täyttää sllaolcva kupon-
ki, Ieikata sc ini ja postittss. Niin helppoa sc
on. Postimcrkkiäkåän ctte tarvitse. sillä tilaus
kupongin postimaksukin on jo makscttu. Ti'
lauksen voitte antaa myös puhelimitse, puh.

917-2X2M, Tilatkaa hcti. Kirja lähetetään vä-
littömästi tilsukscn saavuttua.I
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KYLLÄI
Pyydän lähettämään minulle postiennakolla

........... kpl Wtll Bcrtholdtn USKOLLINEN KUOLEMAAN
SAAKKA.
Pakkaus- ja postikulut maksaa puolestani Suomalainen Kirja-
kauppa Oy, kirjan hinta on 46 mk/kpl.

Nimi ..............

Lähiosoite

Postinumero
ja -roimipaikka

Puhelinnumero 
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O Lokakuussa 1973, Jom Kippur
-sodan loppuvaiheessa, Israelin

MARTTI JOKIHAARA

armeijan yhtymä suoritti yllättävän
hyökkäyksen yli Suezin kanavan la
saartoi Egyptin 3.Armeijan Suezin
kaupungin alueelle.
O Tilanne oli nyt vakava, koska
suurvaltojen kasvava kiinnostus
uhkasi vakavasti maailmanrauhaa.
O Kyproksen auringossa lekotellut
suomalaispataljoona heitettiin
ennätysvauhdilla puskuriksi
osapuolten väliin.
O Eversti Reino Raitasaari ei
kiperässäkään tilanteessa
horjahtanut tyylistään vaan antoi
selvän käskyn:

- Siirtykää Suezin kaupunkiin - ios
pääsette.

- Menkää osapuolten väIiin - 
jos

uskallatte.

- Lopettakaa taistelutoiminta - ios
kykenette.

EGYPTIN

2,A

_3
/,2
\

KAIROON

EH SELITE.

f)=lsraelin joukot

).Egqptinjoukot

0 510'ls?0
F#km

LOKAKUUN 26.
SE OLI kiireinen päivä: kes-
kiyön hälytys, vapaaehtoisten
kysely, joukkojen kokoami-
nen, pataljoonan muodostami-
nen ja varustaminen, Kypros-
tehtävien luovutus selustao-
salle, kanadalaisille ja tanska-
laisille, ajo Nicosiasta Akroti-
riin, lento Kyproksesta Kai-
roon - siinä päivän otsikot,

jotka sisälsivät käskynottoja ja
-antoja, monia pikaisia suun-
nitelmia ja ennenkaikkea tuli-
palokiirettä mitä moninaisim-
pien asioiden järjestelyissä.

Kaiken painolastina oli epä-
tietoisuus tulevasta tehtävästä.
Käsky kuului: "Muodostakaa
vapaaehtoisista pataljoona,
varustakaa se kykeneväksi 30
vrk: n toimintaan aavikko-olo-
suhteissa ja valmistautukaa

o

Yleistilanne Suezin alueella viitisen vuotta sitten
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siirtymään rauhanturvatehtä-
viin jonnekin Lähi-itään." Se
ei sisältänyt liiemmin yksi-
tyiskohtia.

Olimme tehneet parhaam-
me ja onnistuneet yli odotus-
ten 

- 
ainakin nopeudessa!

Patal joonan etukomennuskun-
ta laskeutui Kairon kentälle
kello 23. 15. Sitä seurasi muu
pataljoona aamu neljään men-
nessä.

TEHTÄVÄ
Saavuin Kairoon etukomen-
nuskunnan johtajana. Majoi-
tuimme tilapäisesti sotilasaka-
lemian kasarmille. Valmiste-
limme pataljoonan pääosien
vastaanotlotoimenpiteet ia
jäimme odottamaan.

Uuden vuorokauden ensim-
mäinen tunti ehti juuri tä1 trr ä.
kun sain käskyn saapua ken-
raali Siilasvuon käsk1,nan-
toon.

Otin mukaan kapteenit Juha
Kuittisen ja "Nappi" Kauko-
sen. Siirryimme erään Field
Service -miehen ohjaamalla
autolla UNTSOn Kairon toi-
mistoon.

Siellä meitä tervehti sydä-
mellisesti valvoneen näköinen
kenraali Ensio Siilasvuo. Pai-
kalla oli myös pataljoonanko-
mentajamme everstiluutnantti
Aulis Kemppainen sekd pari
muuta, joiden nimet ovat
päässeet unohtumaan.

Kello 0l .30 Siilasvuo aloit-
ti käskynantonsa.

ja majoittuu sinne,

- 
ottaa yhteyden Suezin ku-

vernööriin ja

- aloittaa partioinnin Suezil-
ta a) kanavan itäpuolelle aina

RAITASAARI
SUOMENTAA
Eversti Reino Raitasaari, jo-

Lopettakaa taistelutoimin-
ta, jos kykenette.

Tehkää YK:n läsnäolo tun-
netuksi partioimalla ja näyttä-
mällä YK:n lippua.

Tämä oli siis pelin henki,

llK.
ä1"

( å"#"""åät"'""'''

Valmiina lähtöön. I
Vasemmalta I

autonkuliettaja
jääkäri Hannu

Tommola ja kirjoittaja

Everstiluutnantti Aulis Kemppainen (portailla) anlaa käskyä patalioonan pääosan siirrosta. Muut vasemmalta
kapteenit J. Pikkukangas, H. Hinkkanen ja J. Kuittinen sekä sotilaspastori K. Vappula

.A.luksi llhvt tilannekuvaus: Mittlan solalle saakka b) ka- ka 8.11.1973 otti vastuun
Eglptiläiset 2. ja 3.Armeija navan länsirantaa pohjoiseen Suezin alueesta, yhdisti ja
ovat asemissa kanavan itäran- El Shalufan kylään sekä c) kansanomaisti edellä maini-
nalla. Israelin joukkoja on jos- Kairon tietä 100 km:n paalulle tut, Osasto Kemppaiseksi ni-
tain Ismailian ja Iso-Katkero- saakka. meämänsä Kyprokselta tul-
järven alueelta tunkeutunut Jos osasto ei pääse Suezin leen pataljoonamme pääosan
kanavan länsipuolelle. Jouk- kaupunkiin, se menee niin pit- ja etuosaston tehtävät sekä
kojen määrästä ja vallatusta källe kuin pääsee. Osaston on adoptoi ne oman, pääosin
alueesta ei ole tarkempia tieto- toimittava päättäväisesti, mut- Suomesta tulleen pataljoonan-
ja. Ei tiedetä, onko Kairo- ta turhia riskejä välttäen. Läh- sa (YKSV l) ensimmäiseksi
Suez tie katkaistu vai ei. Is- tö Kairosta klo 05.00." tehtäväksi seuraavassa muo-
mailia ja Suez ovat todennä- Pataljoonan pääosa sai se- dossa:
köisesti egyptiläisten hallussa. kin saman päivän aamuna teh- 

- Siirtykää Suezin kau-
Sitten tehtävä: "YKSP tävän: "Siirtykää Sueziin ja punkiin, jos pääsette.

muodostaa kahden joukkueen asettukaa aselevon voimista- Menkää osapuolten väliin,
suuruisen osaston, joka miseksi osapuolten väliin ti- jos uskallatte

- siirtyy Suezin kaupunkiin lanteeseen sopivalla tavalla."

,ä

349



E

E

joskaan se ei tuollaisessa
muodossa alun perin lähtenyt
kenraali Siilasvuon suusta.

Käskyjen perustana ollut ti-
lanne ei ollut siis järin tarkoin
selvillä UNTSOssa - eihän
se ollut selvä Egyptin sodan-
johdollekaan! Jdlkikäteen saa-
tujen tietojen mukaan tilanne
oli todennäköisesti piirroksen
mukainen. Toimintamme oli-
sikin ehkä heti alkuunsa saa-
nut toisia muotoja, mikäli tie-
dossamme olisi ollut todelli-
nen tilanne ja lisäksi ne tosi-
asiat, että

- sodankävijät, ainakin ala-
kynteen jäävät arabimaat,
yrittivät saada sodan laajene-
maan supervaltojen väliseksi,

- supervallat eivät sitä halun-
neet, mutta valmistautuivat
kuitenkin puuttumaan Siinain
tilanteeseen ja keskittivät
joukkojaan sopiville alueille,

- YK:n joukoille annettiin
tehtäväksi painostuksella ai-
kaansaadun aselevon voimaan
saattaminen uskomatta kuiten-
kaan niiden pystyvän siihen,
joten

- kysymyksessä oli siis kil-
pajuoksu, jossa YK-joukoille
oli annettu tietty etumatka.
Mikäli emme selviäisi tehtä-
västämme, olisi seurauksena
supervaltojen väliintulo, joka

tapahtuipa se jomman
kumman tai kummankin toi-
meenpanemana - olisi mer-
kinnyt vakavaa uhkaa maail-
manrauhalle.

3s0

lÄsrö-
VALMISTELUT
Palataanpa takaisin 27 .10. yö-
hön.

Kello 02.00 palasin kenraa-
li Siilasvuon käskynannosta
sotilasakatemian kasarmille.
Alkoi jälleen kiire: aikaa läh-
töön oli 3 tuntia, joiden ku-
luessa piti muodostaa ja va-
rustaa Sueziin lähtevä etu-
osasto.

Jo neljäs samanlainen tehtä-
vä 24 tunnin sisällä! Tämähän
kävi jo rutiinilla! Jo ennen
määräaikaa oli etuosasto muo-
dostettu ja saanut seuraavan
kokooonpanon:

- Johtoryhmä: majuri M
Iokihaara, majuri K Manni-
nen ja yliluutnantti R Karppi-
nen

- Lääkintäryhmä: lääkintä-
majuri C Hildebrandt ja lää-
kintäaliupseeri

- Joukkue Arponen: luut-
nantti S Arponen,3 ryhmää,
yhteensä l+3+19 : 23

- Joukkue Pöyri: luutnantti J.
Pöyri, 3 ryhmää yhteensä I +
3+19 : 23

Ajoneuvot: yhteensä
kymmenen autoa

Kaiken kiireen keskellä
eräs egyptiläinen kenraali kur
sui minut läheiseen esikun-
taansa peräti kolme kertaa ha-
luten tietää yksityiskohtia
etuosaston kokoonpanosta,
varustuksesta, lähtöajasta jne.
Hän toi julki ihmetyksensä,

miten vain käsiasein varustet-
tu 57-miehinen osastoni kyke-
nisi taistelemaan heidän puo-
lestaan ja nujertamaan israeli-
laiset.

Vastasin kenraalille:

- Me menemme tekemään
rauhaa, emme sotimaan ke-
nenkään puolesta.

Toimintasuunnitelmiemme
yksityiskohtia koskevaan ky-
selyyn vastasin ratkaisevani
ne paikan päällä tilanteen mu-
kaisesti. Kenraali ei voinut
käsittää, miten jokin joukko
voisi edetä Suezille asti ilman
täydellistä hyökkäyssuunnitel-
maa. Edelleen hän yritti kii-
rehtiä osastoni lähtöä mahdol-
lisimman aikaiseksi. Tähän il-
moitin, että lähdemme kello
05.00 kuten kenraali Siilasvuo
on käskenyt. Toisaalta en ha-
luakaan lähteä aikaisemmin
valmistelujen keskeneräisyy-
den ja pimeässä näkyvien YK-
tunnusten puutteen vuoksi.

Pimeällä liikkuminen olisi
tuonut myötään kohtuuttoman
suuren riskin tulitukseen jou-
tumisesta, sillä edustihan
joukkoni vierasta asevoimaa
sekä Egyptin että Israelin puo-
lella eikä paikallaoloamme
olisi ehditty tiedottaa kaikille.

Kaikesta huolimatta ken-
raali oli selvästi ilahtunut YK-
joukkojen tulosta ja tarjosi
kaikenlaista apua: lentotulitu-
kea, ajoneuvoja, panssareita
ja tykkejä - vieläpä aamuun
mennessä valkeaksi maalattui-

na! Tarjouksista hyväksyin
vain egyptiläisen yhteysup-
seerin tulon osaston mukaan
etulinjaan saakka.

RATSAILLE!
Kello 05.00 oli osasto lähtö-
valmiina, mutta UNTSOsta
luvatut ajoneuvot eivät olleet
vielä saapuneet.

Joukon varustusta tarkas-
taessani totesin, että suurin
osa miehistä oli ilman patruu-
noita. Ne oli Kyproksella las-
tattu erilleen ja olivat vielä
jossain matkalla. Onneksi
Kyprokselta lähdettäessä 30-
miehiselle etukomennuskun-
nalle oli jaettu 90 patruunaa
miestä kohden. Niitä keräiltiin
nyt osastoni käyttöön. Auto-
jen saapuessa kello 05.20 oli-
kin niitä löytynyt ja jaetru viisi
miestä kohden.

Autojen lastaus tapahtui he-
ti ja enempi patruunoiden ke-
räily sai jäädä. Kello 05.35
starttasimme Kairosta kohti
Suezia keulassa UNTSOn
Jeep, jolla ajoivat oppaiksem-
me asetetut kaksi tarkkailija-
kapteenia, ruotsalainen ja itä-
valtalainen.

Aamun valjetessa jäi Kairo
taaksemme. Eteemme avautui
santalaatikko, jonka laitoja ei
näkynyt.

Maisema oli meille jokai-
selle uusi ja ennenkokematon.
Ainoat elämän merkit olivat
puolustusasemissaan kyhjöttä-
vät egyptiläissotilaat, jotka
tervehtivät meitä iloisina voi-

Vielä 12 kilometriä Sueziinv

Tauko 101 kilometrin paalulla. Vasemmalta tarkkailija, kapteeni H. Rouru, yliluutnantti R. Karppinen ia
majuri K. Manninen

H
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Hautaushommia 101 kilometrin paalulla Trelle on krvrllå merkitrl, lrnla,
israelilaisten tulenavaus takana oikealta näkyvasta perrsail\osta

tonmerkkejä näytellen ja kai- Olinrnre tavanrleet israr:li-
keti hyvää sotaonnea toivotel- laisten etulinjan. Nänrä uhka-
len suuntaa Suezille osoittaes- sir at ampua, nrikäli l,littiii-
saan. .irttttt.'trcn p,rikki rakcnnctrrn

80 km ajettuamme Bed- lriekkakivirivin
ford-kuormuri sylkäisi ulos Ilmoitirnmeasiaslakcur.aali
jäähdytysvetensä. Jo ennes- SiilasvLrollc ja aloitinrnrc- neu-
tään täysiin muihin autoihin \ ottelut israelilaisjohta jien
lastattiin tavaraa niin paljon kanssa, mutta läpialolupaa
kuin suinkin mahtui. Silti -30 emme saaneet,
miehen henkilökohtaiset va- Pakollista taukoa kesli 7

rusteet sisältäneet merimiessä- tuntia. Olimme n«rin kilomct-
kit jäivät hajonneeseen kuor- rin laajuisen notkelmatasan-
ma-autoon. Ilmoitimme asias- teen keskellä. Edessä puoli-
ta radiolla Kairoon, jätimme kaariharjanteella olivat israeli-
autolle parivartion ja jatkoim- laiset. takana egyptiläiset ja
me matkaa. 1lhäältä por()tti aurinko. \/ar-

Paikantaminen 1:500.000- joa oli vain autojen alla.
kartalta tuotti jatkuvia vai- Sitten tulivat tuhannet kär-
keuksia. Onneksiautonkuljet- päset. Kilometriä aikaisem-
tajani Hannu Tommola oli n'rin olinrme tulleet taistelrr-
nollannut trippimittarin Kai- alueelle. Ympärillänrrne oli
rossa, joten välttävä paikanta- rrihottue sorakalurtoa je en-
mistarkkuus saatiin särlr - :ininiäiret krlhtuantantr:te
maan.

ENSIMMÄINEN
PYSÄKKI
Kello 08.30 tuli pysähdys l0l
km:n päässä Kairosta.

l,rlpliiär:rrlnrrrt.
Krr rrrr in r icre :sa oli kLr-

rttrrllaan lent,rponrnrin osu-
ntlstu pulanut ku,rrnta-attto ia
\en kuljettajat. Israelilaiset
r arrioniiehet peittelivät ne-
näänsä pidellen rnuita lähistöl-
lä olleita rurrmiita huovilla.

Kun totcsimrrre kärpäspar-
\ i!'n tulevan ruumiiden luota,
Ituutasinrme tuota pikaa nrai-
nitut kaksi kuljettajaa. Hau-
taustoimia ei ollut sy)'tä ulot-
taa laajemmalle alLreelle, sillä
hiekalla näkyi pesäpallon ko-
koisia kappaleita, joidcn ole-
tinrme olerarr rypälepomnrin
pikkupommeja tai ilmusta si-
roteltavia miinoja. Maasto
saattoi olla muutenkin nriirtoi-
tcttu.

Aikaa kulutettiin autojen al-
la nrakaillen. Välillä seura-
rimnrc israelilaisen panssari-
()saston vastahyökkäysharjoi-
tuksia ja linnoit(autumistr,

f.ffi-:

lonka ylrttamrsesta olrsr sel[annr]l

joita toiuria cgt'ptiläisct ajoit-
tain häiritsivät arnpumalla
n]rrutanria kertoja tl,kistöllä.

Kt'nraali Siilasr,rro tuli pai-
kalle purilen päir'än aikoihin
jir Ieki rrrrrsuun lrtnttitr visiitin
israelilaisten prrolellc.

Kcllo l.l -1t) saimnre Kai-
rosta ilmoituksen. että Israelin
poliittinen johto <,liantanut lu-
vur läpiajoomrne Suezille,
nrutta paikallincn sotilasjohto
ci ollut vielä saanut asiaa tie-
toonsa eikä tietenkään antanut
rncidän lähteä ilnran ylemmän
johtoportaansa lupaa. Vasta
klo 15.25 saimrne lähtöluvan
paikallisen joukon esikunta-
päällikiiltä. Samalla tuli saat-
Irreeksernnrc r.'iisi aseistetlua
panssaria jonetrvrla.

Suezin- Kairon tien suun-
nassa oli kär'tv koria taistelu-
,r. Sclr ::ruloin)me todeta pit-
kin nratkaa pulotellessamrne
tllholun sotakaluston, kaatu-
neiden egyptiläisten ja pom-
nrikuoppien välitse kohti Sue-
zia.

Näinrme alueen scllaisena
kuin se oli suoraan taistelujen
jälkeen. Ainoastaan islaelilai-
\('l kaalunect oli viety prlis.
Ntieleen tulivat kcrtomukset ja
Luvat Raatteerr tieltä Yksi-
tl,iskohtien kuvaaminen ei lie-
ne tässä aiheellista.

SIINAIN ILTA JA Yö
Kello 16. -lt) saavtrirnrne tien-
ristel'kseen noin yhdeksän ki-
lometrin päässä Suezin kau-
pungista. Israelilaiset kehoitti-
vat nrcitä majoittumaan.

Esitys tuntui järkevältä, sil-
lä tavoitleestanrme Suezin
kaupungin suunnalta kutrlui
taistelujen ääniä. Olisi ollut
hrrllrrutla tunkeutua taistelu-

.i,

alrreelle juuri pimeän alkaessa

- pimeyshän laskeutuu ilman
hämärävaihetta Suezin ylle
kello 18.00 aikoihin.

Tähystin ympäristöä.
Tasaista hiekka-aavikkoa

joka suuntaan, lännessä ja ete-
lässä taustalla Gebel Ataqan
vuorisilhuetti. Tienristeyksen
eteläpuolella oli laaja, osin tu-
hottu tykistön tuliasema-alue
sekä puolen tusinaa kesken-
eräistä kalkkitiilestä tehtyä ra-
kennuksen poh.iaa. Majuri
Mannisen kanssa tutkimme ne
ja totesimme pääosin maan-
pinnan alapuolella olevien ra-
kenteiden tarjoavan suojaa,
mikäli alueella ammuttaisiin.

Se ratkaisi yöpymiskysy-
rurvksen ja -paikan. Palasim-
me osaston luo. Huolestuneen
näköiset israelilaiset kertoivat
heidän ilmoituksensa miinat-
tomasta alueesta koskevan
vain tien pohjoispuolta. Osas-
to majoittui kuitenkin raken-
nuspohjien alueelle, sillä olet-
tamukseni paikan vaaratto-
rnuudesta perustui lukuisiin
panssarivaunun jälkiin ja
omiin havaintoihini. Silti lu-
vallinen liikkumisalue rajat-
tiin varsin pieneksi ja autot
saivat ajaa vain telajälkiä pit-
kin.

Tarkastin alueen vielä ker-
ran mahdollisimman tarkoin.
Ensi töiksi määräsin hautaus-
partiot peittämään egyptiläis-
vainajat. Niitä oli niin paljon,
että ennen pimeän tuloa eh-
dimme peittää vain tuulen ylä-
puolella olevat pahimman ha-
juhaitan estämiseksi.

Osaston huolto tapahtui
varsin joutuisasti, sillä mah-
dollisuudet olivat viihäiset.
Materiaalimme pääosa oli jää-
n1,t rikkoutuneeseen kuorma-
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autoon Kairon-Suezin tielle.
Säilykeruokaa oli, mutta ei

keittovälineitä. Puita ei arolla
ollut, mutta tyhjiä peltisiä pat-
ruunalaatikoita sitäkin enem-
män. Muutama tiilen kappale
siis vain laatikon pohjalle ja
varapolttoainekannuista ben-
siiniä päälle. Tiileen imeyty-
nyt bensiini paloi rauhallisesti
puolisen tuntia ja mahdollisti
COMPO-muonapurkkien
lämmittämisen ja kahvin kei-
ton.

Majoitusvälineitä ei myös-
kään ollut. Rakennusten poh-
jiin ei voinut majoittua, sillä
niissä oli runsaasti ulosteita ja
haju sen mukainen.

kahvi ja liikkeellelähtövalmis-
telut.

Israelilaiset estivät kuiten-
kin lähtöaikeemme. Kun
aikaa oli, kokosin osaston ja
pidin lyhyen käskynannon.
Koska miehet janosivat tietoa
kuin kuiva korppu vettä, ker-
roin kaiken mitä tiesin tilan-
teesta, tehtävästämme ja
suunnitelmasta sen toteuttami-
seksi. Silti tilaisuus oli lyhyt.

Kello 09.15 saimme radio-
sanoman Kairosta: "Osasto
Jokihaara jatkaa heti Suezin
kaupunkiin, josta etsii patal-
joonalle sopivat majoitustilat
taloista. Suezin keskustaan,
joka todennäköisesti on egyp-

ulottunut meihin, koska luo-
tien lentoradat olivat etene-
mistiemme suuntaiset.

Jonkin ajan kuluttua sivus-
talla ollut egyptiläinen kone-
kivääripesäke yhtyi leikkiin ja
katu allamme alkoi kipunoida.
Hakeuduimme talojen suojaan
ja käänsimme autot ympäri
valmiiksi pikaista poistumista
varten.

Ilmeisesti läsnäolomme
vaikutuksesta israelilaishyök-
käys kohta pysähtyi ja tulitoi-
minta hiljeni. Lähetimme op-
painamme toimineet tarkkaili-
jat tiedustelemaan kaupungin
keskustaan - hehän tunsivat
kaupungin, me emme.

Taistelun tauottua ilmestyi
Iuoksemme runsaasti israeli-
laisia sotilaita. Selvitettiin ti-
lannetta, kyseltiin kuulumisia
ja valokuvattiin. Heidän kans-
saan oli helppo keskustella,
sillä joukossa oli monia eng-
lantia puhuvia.

"MENKÄÄ SUBZTN
KAUPUNKIIN - JOS
USKALLATTE!"
Kello 11.45 tiedustelijamme
ilmoittivat radiolla, että kes-
kustaan saa tulla vain kahdella
valkealla YK:n autolla.

rustaminen Kairo-Suez tielle
osapuolten väliin.

Israelilaiset eivät olleet vie-
lä ehtineet purkaa tien tukki-
vaa miinoitetta. Ylitimme sen
siten, että kävelin autojen
edellä, tarkastin mahdolliset
miinojen paikat ja annoin kä-
simerkein ohjeet kuljettajalle.
Toinen auto ajoi ensimmäisen
jälkiä seuraten.

Sadan metrin matkaan kului
tuskastuttavan paljon aikaa,
sillä miinoite oli kaikenlaisen
rojun, mullan ja laastin peitos-
sa. OIi löydettävä väylä ehyttä
ja mahdollisimman puhdasta
asfalttia pitkin.

Parisensataa metriä miinoit-
teen jälkeen kohtasimme lau-
man egyptiläisiä sotilaita.
Joukossa oli fetsipäinen sivii-
li, ilmeisesti imaami, joka lu-
pasi opastaa meidät sairaalan
luo. Siellä tiedettäisiin, mistä
kuvernööri löytyisi.

Imaami tunki itsensä Jeepii-
ni, joten minä jäin astinlaudal-
le. Konepellille hyppäsi vielä
aseistettu sotilas, joka kiljui
jotain kurkun täydeltä.

Niin painui automme tun-
gokseen asti sotilaita täynnä
olevalle kapealle kadulle. Jou-
kossa näytti olleen jokunen si-
viilikin.

I

Kärki saapuu Suezin esikaupunkiin

Makuulle käytiin siis vain
hiekalle. Ne, joitten meri-
miessäkki oli rullut mukaan,
jakoivat varusteitaan muille.
Jolla oli lämpöpuku, antoi
huopansa tai makuupussinsa
kaverin käyttöön.

Yö oli kylmä. Taivaalla kil-
luivat israelilaisten valoam-
mukset läpi yön. Silti nukuim-
me raskaasti vartiomiesten
valvoessa turvallisuuttamme

- olihan takana 60 unetonta
ja työntäyteistä tuntia.

KAUPUNGIN
PORTILLE
Seuraavana aamuna 28.1O.
heräsin kello 05.45 israelilais-
tykistön Iiihtölaukauksiin.
Kranaatit kuuluivat räjåihtele-
vän kaupungin suunnassa.

Ympärilläni kävi omalaa-
tuinen "huntuveikkojen tans-
si". Kylmän kangistamat mie-
het hyppelivät huovat harteil-
laan parempien lämmityskei-
nojen puuttuessa.

Liityin hetkeksi tanssiin.
Sitten seurasivat nopea aamu-

3s2

tiläisten hallussa, on lähetettä-
vä partio. YK:lla on täysi liik-
kumisvapaus Israelin etulinja-
pataljoonien alueella. Selus-
tassa tarvitaan yhteysupseeri.
Pataljoonan pääosa on lähdös-
sä Kairosta Sueziin".

Käskyn liikkumisvapaus-
kohtaan vedoten saimmekin
lähtöluvan israelilaisilta heti.
Lähdimme liikkeelle täyttä
vauhtia kello 09.30. Kohta
jouduimme kuitenkin jiilleen
pysähtymään puoleksi tunnik-
si israelilaisen panssarijoukon
tien yli ja tiellä tapahtuneen
manööverin vuoksi.

KAUPUNGISSA
ON SOTA
Neljännestä yli kymmenen
olimme kaupungin laidassa.

Edessä oli laaja panssari-
miinoite. Tien oikealla puolel-
la olivat myös israelilaiset me-
nossa kaupunkiin miinoja rai-
vaten ja taloja puhdistaen.

Seurasimme käsiasein käy-
tyä taistelua sivulta noin 100
metrin etäisyydeltä. Tulitus ei

Suezin kaupungin reunalla olevissa taloissa jatkuu taistelu

Keräsin nopeasti partion, Sitä mukaa kuin hiljaa ete-
johon lisäkseni tulivat yliluut- nimme täytti ilman riemun
nantti Karppinen, luutnanfti kiljunta. Väki tungeksi kohti
Arponen, lääkintäaliupseeri ja autojamme ja suuteli paljaita
7 jääkäriä. Majuri Manninen käsivarsiani. Huono-onnisem-
jäi johtamaan osaston pää- mat muiskauttelivat pusuja
osaa, jonka kiireisin tehtävä autojemme kylkiin.
oli valvontapaikan (OP) pe- JATKUU SEUR. NO:SSA

itlftt\S
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RuuhnfuH-
sittenkin, ERKKI HOLKERI

O Suomalaiset lopettivat toisen
maailmansodan 4.9.194 kello 07.00,
mutta venäIäiset vasta vuorokautta
myöhemmin!
O Suurvalta halusi näin takoa
pippurisen vastustaiansa kovaan
kalloon suomalaisen sananlaskun
tekstin: Joka viimeksi nauraa, se
parhaiten nauraa.
O Oikeus on aina voittajan oikeutta.
Sen sai kersantti Väinö Seppänenkin
kokea ensimmäisenä suomalaisena
turistina Neuvostoliitossa
välirauhanteon jälkeen. Kuoron harjoitus Valkeasaaren kanttiikikorsussa 1942,

neljäs oikealta alikersantti Väinö Seppänen

,

B

TALIN, PORTINHOIKAN ja
VAKKILAN taisteluissa alus-
ta loppuun asti mukana ollut
ja pahoja tappioita kärsinyt JR
6 - komentaja eversti Reino
Inkinen - otti 2-3 viikkoa
kestäneen lepo- ja täydennys-
vaiheen jälkeen jälleen rinta-
mavastuun, tällä kerralla Ku-
parsaaren-Noskuan kaistalla
Heinjoen kirkonkylän poh-
joispuolella. IVJR 6 - ko-
mentaja majuri Veikko Elo-
vaara - miehitti tällöin Kal-
toveden-Noskuanselän väli-
sen kannaksen.

Paikka oli monessakin mie-
lessä merkityksellinen. Sen
kahta puolen aukenivat laajat
vesistölinjat, joiden ylittämi-
sessä vihollinen olisi tarvinnut
ylimenokalustoa. Sitävastoin
tämän kannaksen kautta johti
vihollisen hallussa olevalta
Heinjoki-Tali -tieltä pieneh-
kö, mutkainen ja mäkinen,
mutta siitä huolimatta panssa-
reillekin käyttökelpoinen tie

Noskuaan ja sieltä edelleen
Ihantala-Antrea -tielle.

Tämän tärkeän seikan oli
myös vihollinen ottanut huo-
mioon suunnitelmissaan. Sa-
maan aikaan kun se juhannuk-
sen tienoilla ja välittömästi
sen jälkeen hyökkäili ankaras-
ti Talissa, Portinhoikassa ja
Vakkilassa se yritti vahvojen
panssarivoimien tukemana
työntyä myös tähän suuntaan.

Tällöin tilanteen ratkaisi
meikäläisten torjuntavoitoksi
ennen kaikkea yksi ainoa
mies, alikersantti Kauko Tuo-
mala, joka vaikeasti käsiteltä-
vällä kierrelukkoisella 75
mm:n "sekasikiötykillä" 

-ilmeisesti 75Kl97 "Marian-
ne" tuhosi asemiemme
eteen toistakymmentä vihol-
lispanssaria. Ehtipä hän tämän
lisäksi vielä ampua sirpalekra-
naateilla vihollisen jalkavä-
keäkin! Taistelun loppuvai-
heissa tykkiin tuli täysosuma,
jolloin alikersantti Tuomala

kaatui. Samana päivänä 
-kuolemansa jälkeen 

- hänet
nimitettiin Mannerheim-ristin
ritariksi.

SAMAT
POTEROT
KAHDESSA
SODASSA
Tämä samainen järvikannas
oli näytellyt tärkeää osaa jo
talvisodan aikana, sillä pää-
osin samoissa kuopissa, joissa
nyt taisteltiin, oli taisteltu
myös talvisodan päättyessä.
Jo silloin olivat kranaatit sil-
poneet tämän mäen lähes
puuttomaksi. Nyt tämän laa-
keapintaisen mäen päällä ei
ollut ainoatakaan puuta, josta
ei ainakin latva olisi puuttunut
muutaman metrin, pituudelta.
Mäen kahta puolin, sekä Kal-
toveden että Noskuanselän
rantamilla puita sitävastoin oli

paikoitellen vielä runsaasti-
kin.

Myös maaperällä oli tässä
suhteessa oma merkityksensä.
Järvien rantamilla maasto oli
matalampaa, osin suoperäistä-
kin, kun taas mäen korkein
kohta oli rapakivikalliota,
osin jopa aivan sileäpintaista-
kin kalliota.

Niinpä myös taisteluhaudat
ja poterot olivat mäessä hyvin
erilaisia: paikoitellen ne oli
onnistuttu kaivamaan jopa
metrin syvyisiksi, kun taas
toisissa paikoissa oli pelkäs-
tään hiekkasäkeistä rakennet-
tuja rintavarustuksia. Tämän-
laatuisten varustusten sijaintia
ei tietenkään onnistuttu vihol-
liselta salaamaan, joten se sil-
loin tällöin pehmitti niitä sekä
kaari- että suorasuuntaustulel-
laan.

Mutta aina yön pimeimpinä
hetkinä niitä paranneltiin uu-
delleen kuntoon. Tämä oli
välttämätöntä, jos yleensä ha-
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Vaiteliaasti uutinen otettiin
myös kaikkialla vastaan. Sen
verran se kuitenkin jännitti
mieliä, että ketään ei enää nu-
kuttanut.

SOTA VAI
RAUHA?
Yleensä meikäläisten puolella
lakattiin ampumasta jo paljon
ennen kello seitsemää - oli-
sihan viime minuuteille pitki-
tetty ampuminen ollut vain
turhaa härnäystä. Myös vihol-
linen vähensi ampumistaan

koivat pysytellä poteroissaan.
Kello 8:n tienoilla väli-

maastoon tuli valkoisen lipun
kanssa muutamia venäläisiä,
jotka pyysivät meikiiläisiä
keskustelemaan kanssaan rau-
hasta.

Tieto asiasta toimitettiin
kiireesti 5.K:n päällikölle
kapteeni llkalle. Hän kävikin
muutamien muiden meikäläis-
ten kanssa keskustelemassa
partion kanssa. Mitään eri-
koista keskusteluissa ei kui-
tenkaan ilmennyt, eikä venä-
läisilläkään vielä tässä vai-
heessa tuntunut olleen tarkem-
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Tässä loppui vihanpito lllJR 6:n miesten osalta

luttiin säilyttää jonkinlainen
ryömintiimahdollisuus mäen
eri pesäkkeitten ja tukikohtien
viilillä.

Taisteluhautoja ja poteroita
yritettiin syventää myös rä-
jäyttiimällä: kallioon kilkutet-
tiin lukematon mäiirä poran-
reikiä, jotka sitten jonakin so-
pivana ajankohtana panostet-
tiin ja räjäytettiin kaikki sa-
manaikaisesti. Tiimä työ edis-
tyi kuitenkin perin hitaasti,
sillä vihollinen kuuli kilkuruk-
sen ja paikallisti sen tavatto-
man tarkasti. Toisinaan pie-
nois- ja kevyen heittimistön
keskitykset tulivat työkohtei-
siin jo muutamien minuuttien
kuluttua työn alkamisesta.

USKOMATON
VIESTI
Blelliikerrotun mukaista kyr
täiimistä, nakertamista ja ai-
naista varuillaanoloa jatkui
syyskuun 4. päivään asti.

Tällöin, jo aamulla varhain,
tuli komppanianpäiillikön lä-
hetti luokseni. Kun hän oli
varmistunut, että olin vrumas-
ti hereillä, håin ilmoitti asialli-

sesti:

- On tullut rauha. Kello 7
on lakattava ampumasta.

En osannut heti uskoa kuu-
lemaani!

Olihan niitä monenlaisia
huhuja viime päivinä liikku-
nut, mutta niinhän niitä oli
liikkunut koko sodan ajan. Ei-
hän kaikenlaisiin huhuihin ol-
lut syytä kiinnittää vakavam-
paa huomiota.

Mutta nyt lähetti kaivoi lau-
kustaan myös komppanian-
päällikön asiaa koskevan kir-
jallisen ilmoituksen ja käskyn,
joka minun - muistaakseni

- 
piti myös allekirjoittaa.

Oli siis pakko uskoa, vaik-
ka våihän oudolta tuntuikin.

Olihan sitä sodan kestäessä
monta kertaa puhuttu, että kun
rauha joskus tulee, niin kyllä
silloin hihkutaan ja hypätään
monta kertaa ilmaan. Nyt rau-
ha oli siis tulossa. Siitä huoli-
matta ei yhtään hypityttänyt.
Tajusin, että rauhan ehdot ei-
vät olleet sen laatuiset, että
olisi kannattanut hyppiä.

Hyvin vaiteliaana lähdin
viemään rauhan uutista ryh-
milleni sekä antamaan heille
asian johdosta omia ohjeitani.

Mitähän ne siellä touhuavat...?

aamun lähestyessä.
Kello 7:n jiilkeen rintama-

linjan molemmin puolin alet-
tiin vähin erin myös käyttäy-
tyä vapaammin - 

pian suo-
rastaan varomattomastikin.
Kun kukaan ei tulittanut, alet-
tiin vähitellen myös nousta
taisteluhaudasta ylös penkalle
istumaan ja kävelemään. Enti-
selle viholliselle heilutettiin
kättä ja huudeltiin tervehdyk-
siä.

Meikäläisten puolella tä-
mänlaatuinen toiminta vilkas-
tui jatkuvasti, mitä pitemmäl-
le aika kului. Venäläiset sen
sijaan vetäytyivät pian takai-
sin poteroihinsa ja lakkasivat
vastailemasta meikäläisten
huiskutuksiin. Pian he olivat
yhtä tarkasti piilossa poterois-
saan kuin olivat olleet taistelu-
toiminnan aikanakin.

Tämän laatuinen asioiden
kehitys alkoi pian huolestuttaa
meikäläisiä ja niinpä hekin al-

pia tietoja rauhan yksityiskoh-
dista.

Pienen keskustelutuokion
jälkeen molemmat osapuolet
palasivat takaisin omalle puo-
lelleen. Yhteydenotosta an-
nettiin välittömästi tieto myös
ylemmille johtoportaille.

l8.DE:stä tulikin pian kan-
nanotto asiaan: käskettiin ot-
taa yhteyttä ja neuvotella aina
kun venäläiset sitä halusivat.

SUURVALTA
OSOITTAA
MIELTÄÄN
Rauhanomainen rinnakkaiselo
päättyi valitettavasti pian: ve-
näläiset aloittivat tulittamisen
uudelleen - ajoittain varsin
kiivaastikin. Meikäläisten
puolella vallitsi kuitenkin
edelleen ehdoton ampumis-
kielto.

Tilanne oli häkellyttävä.
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Toiselta puolen ammuttiin
edelleen reippaasti. Päivän
mittaan siellä myös alettiin
liikkua rohkeasti. Naapurit al-
koivat näin varsin pian luottaa
siihen, että meikäläiset eivät
ammu. Mikäs silloin olikaan
peuhatessa ja juoksennellessa !

Meille esimiehemme ni-
menomaan korostivat, että ve-
näläiset saivat ampua ja liik-
kua vapaasti 

- vieläpä hyö-
kätäkin, kunhan vaan eivät
ylitä muutamien metrien pääs-
sä asemiemme edessä olevaa
miinakenttää tai ryhdy sitä
purkamaan. Aivan näin röyh-
keästi he eivät sentään yrittä-
neetkään menetellä.

Siitä huolimatta tilanne oli
perin erikoinen. Meikäläiset
eivät aluksi oikein osanneet
sopeutua tällaiseen yksipuoli-
seen sotaan, vaan ihmetelles-
sään pyrkivät liian rohkeasti
kurkistelemaan poteroistaan,
mitä rintamalinjan edessä ta-
pahtui. Tämän vuoksi aamu-
päivän kuluessa meikäläisten
puolella kirjattiin useamman
miehen tappiot.

Tämä tietenkin kärjisti en-
tistäkin enemmän joukkojen
mielialaa. Jos silloin olisi käs-
ketty hyökkäämään, olisi siitä
tullut kaikkien aikojen hyök-
käys. Se olisi joko kantanur
pitkälle tai olisi kiivaudessaan
muodostunut hyökkääjän it-
sensä täydelliseksi tuhoksi.

LISÄÄ
NÖynyyTYKSIÄ
Puolen päivän tienoilla vihol-
lisen tulitus heikkeni.

Noin kello 13.30 venäläiset
jälleen kehottivat meikäläisiä
saapumaan välimaastoon neu-
vottelemaan. Tällä kerralla
sinne lähtivät kapteeni Ilkka,
luutnantti Tammi, kersantti
Seppönen ja eräs nuori vänrik-
ki - lienee ollut Hietanenni-
meltään.

Kun he olivat edenneet tais-
teluhaudasta välimaastoon
päin laskevaa rinnettä noin
kymmenen metriä, ampui ve-
näläinen suorasuuntaustykki
kaksi laukausta taisteluhaudan
penkkaan juuri siihen koh-
taan, josta meikäläiset hetki
sitten olivat nousseet ylös tais-
teluhaudasta. Kranaatit lensi-

vät siis aavistuksen verran
meikäläisten yli.

On vaikea arvailla, oliko
kranaatit tarkoitettu osumaan
vaiko vain osoittamaan, kum-
pi tässä käskee ja kumpi totte-
lee.

Itse neuvotteluissa ei tällä-
kään kerralla ilmennyt mitään
uutta. Venäläiset tiedusteli-
vat, oliko meidän puolellam-
me jo ilmestynyt rauhaa kos-
keva päiväkäsky. Heillä sel-
lainen jo oli ja he ehdottivat,
että joku meikäläisistä hakisi
sen heidän komentajaltaan.

Tähän meikäläiset eiväl "Rauhaa hieromaan" ollaan tässäkin menossa

suostuneet. Kun siis mitään
varsinaista neuvoteltavaa ei
ollut, neuvottelijat kättelivät
toisiaan ja kumpikin osapuoli
lähti kävelemään takaisin
omalle puolelleen päin.

Koska neuvottelu oli tapah-
tunut aivan venäläisten lähim-
pien poteroiden tuntumassa,
hävisivät venäläiset neuvotte-
lijat näkyvistä jo siinä vai-
heessa, jolloin meikäläiset oli-
vat kävelleet vasta 20-30
metriä. Tällöin taisteluhau-
dasta huudettiin suomeksi:

Yksi mies hakemaan
päiväkäskyä tai kaikki jäätte
siihen!

Tilanne oli vaikea.
Vaikka maastossa olisikin

ollut jonkinlaisia suojaavia
kuoppia, ei niihin voinut heit-
täytyä, koska koko välimaasto
oli yritetty miinoittaa. Miehet
olivat peräkkäin kapealla po-
lulla, jonka he tiesivät olevan
miinoista vapaa.

Kapteeni Ilkka kehotti Sep-
pästä hakemaan päiväkäskyn
ja palaamaan viivyttelemättä
takaisin. Toiset meikäläiset
lähtivät jo tässä vaiheessa
omia asemiamme kohti.

Tällöin rävähti jälleen kaksi
suorasuuntaustykin laukausta !

Seppänen ehti vielä nähdä,
miten viimeinen meikäläinen
hyppäsi kättään tukipisteenä
käyttäen taisteluhautaan juuri
samalla hetkellä, kun toinen
kranaateista räjähti samassa
kohdassa taisteluhaudan pen-
kassa. Seppänen luulikin, että
mieheen tuli täysosuma. Näin
ei kuitenkaan tapahtunut,
vaan kaikki kolme selvisivät
vahingoittumattomina taiste-
luhautaan.

Tämän jälkeen vihollisen
yksipuolinen tulitus alkoi uu-
delleen. Nyt eivär meikäläiset
enää kurkistelleet uteliaina
taisteluhaudan reunan yli. Nyt
ymmärrettiin, että yksipuoli-

SA-kuva

nen rauha oli totisinta totta.
Vihollinen siis sai temmeltää
niin paljon kuin halusi - kun-
han vaan ei ylittänyt asemiem-
me edessä olevaa miinakent-
tää. Meidän sitävastoin oli
suoritettava yhtä tarkkaa tä-
hystystä kuin aikaisemminkin
ja samalla myös yritettävä
varjella itseämme osumilta.
Olimme siis samassa asemas-
sa kuin liikkuvat maalitaulut
rauhan ajan ammunnoissa.

VIELÄ KERRAN
HUHUJEN
VARASSA
Jo 4.9. iltapäivän kuluessa al-
koi joukkojen keskuudessa
Iiikkua huhu, jonka mukaan
rauhan tulossa olisi jommalla
kummalla puolella tapahtunut
jokin käsittämätön erehdys,
yhden päivän heitto. Näinol-
len oli odotettavissa, että seu-
raavana päivänä kello 7 myös
neuvostojoukot lopettaisivat
ampumisen.

Oli siis sittenkin toiveita
siitä, että saisimme nähdä ja
kokea rauhan koittavan! Oli
vain oltava entistäkin tarkem-
pana, ettei luoti tai kranaatti
tavoittaisi näinä viimeisinä so-
dan tunteina.

Yritimme olla liikkeellä
mahdollisimman vfiän ja hoi-
della tähystystehtävät entistä-
kin varovammin. Lakkaamat-
ta katsoimme kelloamme.
Aika tuntui kuluvan piinalli-
sen hitaasti. Koko illan ja yön
ajan venäläiset ampuivat lau-
kauksen, sarjan tai kranaatin
silloin tällöin aivan kuten en-
nenkin.

Naapurit tulevat vastaan

355



LOPULTAKIN
RAUHA!
Näin jatkui 5.9. aivan kello
7:n tuntumaan asti.

Kello 7:n jälkeen ei enää
kajahtanut laukaustakaan. Ve-
näläiset käyttäytyivät nyt
muutenkin aivan toisin kuin
edellisenä päivänä. Hetimiten
he nousivat ylös poteroistaan,
pudistelivat varusteitaan ja
huiskuttivat meille tervehdyk-
seksi. Pian he myös lähtivät
välimaastossa oleville lammil-
le ja purolle peseytymään.
Kohta samaan joukkoon jo us-
kaltautui lähtemään joku mei-
käläinenkin. Puristettiin kättä,
tarjottiin tupakkaa ja vaihdet-
tiin joitakin pikkuesineitä ta-
paamisen muistoksi.

Tällöin myös venäläiset
kertoivat, miksi he olivat am-
puneet vuorokauden kauem-
min kuin me: Suomi oli tehnyt
aselevon Neuvostoliiton kans-
sa, mutta ei ollut irtisanonut
yhteistoimintasopimusta Sak-
san kanssa. Tämän vuoksi
neuvostojoukot olivat ampu-
neet niin kauan, kunnes myös
tämä puoli asiasta oli saatettu
järjestykseen.

Todellisuudessahan tämä-
kin asia oli aivan toisin. Suo-
mi oli menetellyt täysin väli-
rauhansopimuksen mukaises-
ti. Näin oli asia nähtävästi sel-
vitetty neuvostosotilaille. Ja
täydestä se meni meillekin,
koska emme olleet saaneet
asiasta muunkaanlaista selvi-
tystä.

SEPPÄSEN
KOHTALO
Entä mikä tuli kersanni Väinö
Seppäsen kohtaloksi?

Heti kun hän meni venäläis-
ten asemiin noin 20 miestä
piiritti hänet. Ensimmäiseksi
he vaativat häntä luovutta-
maan konepistoolinsa. Kun
hän ei siihen suostunut, hä-
neen käytiin käsiksi ja ase
otettiin häneltä väkisin. Siinä
kahinassa irtosi aseen lipaskin
ja putosi hiekkaan. Sitten hä-
neltä väännettiin kädet selän
taakse ja näytettiin suunta
kohti komentokorsua.

Täällä häntä heti välittö-
mästi kuulusteltiin. Tämän

jälkeen hänet siirrettiin Hon-
kaniemeen. jossa Viipurin
Osuusliikkeen talossa kuulus-
teluja jatkettiin puoleen yöhön
asti. Sen jälkeen häntä pidet-
tiin vartioituna eräässä peru-
nakuopassa viikon päivät.
jonka jälkeen siirrettiin toisten
vankien yhteyteen. Suomeen
hän pääsi palaamaan vasta en-
simmäisen vankienvaihdon
yhteydessä joulukuun 13. päi-
vänä runsaan kolmen kuukau-
den vankeusajan jälkeen.

Kersantti Seppänen yritti
useissa yhteyksissä tiukata
kuulustelijoiltaan vastausta
kysymykseen, miten oli mah-
dollista, että hänet oli viralli-
sen neuvottelijan tehtävästä
pidätetty aselevon jo tultua
voimaan ja mitkä olivat tällai-
sen pidättämisen perusteet.

Näihin kysymyksiinsä hän
ei saanut vastausta. Eikä sitä
saanut II/JR 6:n komentaja
majuri Elovaarakaan, joka
aselevon tultua voimaan oli
useita kertoja neuvottelemassa
venäläisten kanssa samassa
paikassa, missä Seppänen
otettiin vangiksi, ja yritti
myös pommittaa venäläisiä
Seppäsen pidättämistä koske-
villa kysymyksillään. Ensim-
ntäisillä neuvottelukerroilla
venäläiset tosin lupasivat pa-
lauttaa Seppäsen, mutta il-
moittivat viimein. että hänet
oli jo luovutettu jossakin Vii-
purin tienoilla. Näinhän ei
kuitenkaan ollut tapahtunut.

Kokonaisuutena kersantti
Seppäsen tapaus on tyypilli-
nen esimerkki siitä, miten vä-
hän erilaisilla kansainvälisillä
sopimuksilla ja yleisillä oi-
keuskäsitteillä saattaa joskus
olla merkitystä. Se, jolla on
rahkeissa varaa, sanelee joka
tapauksessa omat sääntönsä,
johon heikomman osapuolen
on pakko alistua.

Rehtinä sotilaana kersantti
Väinö Seppänen jättää omat
esimiehensä kaiken syyttelyn
ulkopuolelle. Hän on vakuut-
tunut siitä, että kaikki mikä
tuolloin tapahtui oli pakon sa-
nelemaa. Jos hän tai joku muu
heistä neljästä ei olisi totellut
venäläisten antamaa käskyä,
olisi todennäköistä, että ku-
kaan heistä ei olisi tänä päivä-
nä näistä tapahtumista jälki-
polville kertomassa. tl

Kerää Kansa taisteli-
miehet keilouat-
lehtesi uahuaan
uuosikeilakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja lärlestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli
-uuosikertakansio
maksaa uain 16 mk/kpl
(, postitus- ja käsittelykulut 7 mk/ 1 kpl, useammat
11 mk)
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Koulutyttönä
kaatuneiden
panssa

Kaatuneiden evakuoimiskeskuksessa
näki selvimmin sodan
mielettömyyden. Voitoistakaan ei
jaksanut iloita, koska niiden hintana
aina olivat ruumisröykkiöt.
On ihmeellistä, että nuoret lotat -koulutytöt - kestivät tässä
ympäristössä.

Kirjoittaja 22.6. 41 "sotaan lähdössä"

a

JATKOSODAN aikana koke-
mani tapahtumat eivät kos-
kaan unohdu.

Olen säilyttänyt päiväkirja-
ni, joka sisältää lähes päivit-
täisiä muistiinpanoja noilta
ajoilta. Ensimmäinen merkin-
tä on kesäkuun 18. päivältä
1941.

NUORTA INTOA
Olin silloin 19-vuotias koulu-
tyttö ja odottelin lottakomen-
nukselle lähtöä. Se tapahtui
kesäkuun 22. päivan iltana
Viialasta, josta me l0 lottaa ja
25 miestä pääasiassa olimme
kotoisin.

Lähdössä oli juhlan ja jän-
nityksen tuntua. Saattamaan
saapuneet paikkakuntalaiset
lauloivat isänmaallisia laulu-
ja, ojensivat meille parhail-
laan kukkivia sireenejä ja mo-
nen silmät kyyneltyivät ju-
namme lähtiessä liikkeelle.
Elettiinhän vakavia aikoja:
18. 6. oli tapahtunut liikekan-
nallepano ja Suomen armeija
järjestäytyi puolustukseen.
Näissä merkeissä meidänkin
yksikkömme 2579 Iähti sinne
jonnekin.

Matkasimme tavaravau-
nuissa, joihin oli asetettu la-
vitsat nukkumista varten.

Muutamat meistä tuskin
malttoivat käydä levolle 

-olihan valoisa kesäyö ja uudet
tuntemattomat seudut kiinnos-
tivat. Istuimme pitkällä pen-
killä avoimen vaununoven
edessä maisemia katsellen, ju-
tellen ja laulaen.

Seuraavana päivänä, juhan-
nusaattona, saavuimme en-
simmäiseen etappiimme Hie-
tasiin, lähellä Mikkeliä. Lä-
hellä järveä sijaitseva talo, jo-
hon majoitumme, oli viihtyisä
ja isäntäväki siellä erittäin ys-

KAARINA FANTINO

tävällistä. Hietasiin oli myös
saapunut yksikkömme pääl-
likkö, vänrikki ja pastori Lau-
ri Palva, johon nyt tutustuim-
me.

Täällä saimme myös kuulla
tulevasta tehtävästämme. En
muista itse enkä muidenkaan
erityisesti järkyttyneen kuul-
lessamme, että olimme
14.KEK eli 14. Kaatuneiden
Evakuoimiskeskus. Seurai-
simme rintamaa ja hoivaisim-
me kaatuneet sotilaat kotiseu-
duilleen. Lottien kesken työt
jakaantuivat seuraavasti: kak-
si muonitustöihin, viisi toi-
mistotyöhön ja kolme kaatu-
neiden vastaanottopuolelle. It-
se jouduin toimistotyöhön,
hoitamaan kaatuneiden jää-
mistöä Kaisu Rantalan apl-
laisena.

Hietasissa viettämämme ju-
hannuksen ja sitä seuraavien
päivien aikana saimnie voi-
makkaan vaikutelman liike-
kannallepanosta. Täpötäysiä
junia jyrisi ohi lakkaamatta ja
Hietasten kylä vilisi sotilas-
henkilöitä.

Heinäkuun 2. päivänä läh-
dimme eteenpäin. Nyt teimme
matkaa omilla autoillamme
määränpäänä Lappeenranta.
Lopulliseksi majapaikaksem-
me siellä tuli kaupungin kuulu
kylpylaitos.

ENSIMMÄISET
KAATUNEET
Heinäkuun 4. päivänä tuotiin
ensimmäiset kaatuneet. Heitä
oli kolme.

Se oli tyrmistyttävä koke-
mus ja loi synkän varjon mei-
dän muuten niin iloiseen jouk-
koomme. Olimmehan nyt kas-
votusten kuoleman kanssa -monet meistä ensimmäisen
kerran.
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Jokainen sotilas vuorotellen
nostettiin lavitsalle, riisuttiin,
pestiin 1a sidottiin haavat.
Kuinka urheita olivatkaan lot-
tamme tässä työssä! Senjäl-
keen vainajat laskettiin ark-
kuun, yksinkertaiseen puuark-
kuun. Muistan, miten me lotat
poimimme kukkia kylpylai-
toksen kauniilta pihamaalta ja
koristimme niillä ensimmäiset
sankarivainajat. Senjälkeen
arkut suljettiin.

Kun illalla kokoonnuimme
tavanomaiseen iltahartauteen,
kuuntelimme vakavina pasto-
rimme sanoja. Seuraavana
päivänä olin kirjoittanut päi-
väkirjaani: "Viime yö oli
synkkä. Kaatuneet sotilaat ei-
vät milläiin tahtoneet häipyä
mielestä. Tykit paukkuivat,
ukkonen jyrisi ja satoi."

Seurasi muutamia rauhalli-
sia päiviä, joiden aikana tutus-
tuimme Lappeenrantaan. Kä-
velimme kaupungin kauniissa
puistoissa, poikkesimme juo-
maan korviketta Lotta-kuppi-
laan tai auringon paistaessa le-
kottelimme uimalaitoksella.

Hiljaiselo häiriintyi I l. päi-
vänä. Lappeenrantaa pommi-
tettiin. Muistan, kuinka maka-
sin vatsallani kylpylaitoksen
eteisen lattialla ja tärisin pe-
losta seuratessani pommiko-
neiden lähestyvää jyrinää.
Jossain kauempana jyrisivät
tykit.

Nyt saapui paljon kaatunei-
ta, kuorma-autollisia. Kuvot-
tava ruumiin haju pisti ne-
nään. Takapihalla kohosi ko-
konainen vuori vaaleita
puuarkkuja. Ei ihme, että kau-
punkilaiset kaukaa kiersivät
kylpylaitoksen. Me jäämistön
hoitajat teimme murheellista
työtämme: luetteloimme ja
paketoimme kaatuneiden
omaisuuden omaisille lähetet-
täväksi. Tajusimme, kuinka
syvää järkytystä omaisille ai-
heuttaisi jokainen tekemämme
paketti.

KAIKKEEN TOTTUU
Kuolleet ja kaikki se, mikä
heihin liittyi, oli nyt jokapäi-
väistä tapahtumaa yksikös-
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Lappeenrannan kylpylaitos

Naapurin hr/ttölä. 15.KEK:n väkeä
pyykillä Rautjärven kirkolla

sämme. Teimme työtämme
hiljaisina, alistuneina. Mie-
leeni on jäänyt, kuinka eräs
vieras henkilö nähdessään
meidät kaksi nuorinta, Hilkka
Kilpeliin ja minut, kaatuneita
täynnä olevan auton luona sa-
noi:

- Kuka vastaa, jos nämä
nuoret tytöt menettävät jär-
kensä tässä infernaalisessa
paikassa?

Mutta me kestimme. Näin
jälkeenpäin ajatellen tuntuu,
että me kestimme nimen-
omaan nuoruutemme ansios-
ta, sillä kaikista karmeista ko-
kemuksista huolimatta nuo-
ruuskin vaati osansa.

Ajatuksemme eivät yksin-
omaan viipyneet päivän kau-
hunäyissä vaan siirtyivät kau-
pungissa solmittuihin tutta-
vuuksiin. Tapasimme nimit-
täin useita muita nuoria, sekä
lappeenrantalaisia että sodan
kaupunkiin tuomia muita hen-
kilöitä. Vilisihän Lappeenran-
ta noina aikoina kaiken ikäisiä

ja arvoisia sotilashenkilöitä.
Kun iltaisin ruokimme sorsia
kylpylaitoksen rannassa tai is-
tuimme viereisessä puistossa
ei meiltä kavaljeerejä puuttu-
nut. Aiheutimme monesti har-
mia sotilaspastorillemme
myöhästymällä iltahartaudes-
ta. Ihmeellisen kärsivällisesti
hän suhtautui lapsellisiin ja
niin viattomiin edesottamuk-
siimme. Kerran kuitenkin
vänrikkimme määräsi meille
joksikin aikaa poistumiskiel-
Ion! Olimme luvatta lähteneet
hyvästelemään äkillisen lähtö-
käskyn saaneita ystäviämme.

HINTA ON KALLIS
Elokuun alkupuolella oli usein
ilmahälytyksiä. Varsinkin öi-
sin ne tuntuivat painajaisilta.
Tapahtui, että kun oikein pel-
käsin, hiivin Hilkka Hillun,
minua vanhemman lotan vuo-
teeseen turvaa etsimään.

Kaatuneita saapui taas päi-
vittäin: 21 . päivänä kirjasim-

me 104 ruumista, 28. päivänä
1 20.

Elokuun 30. päivänä levisi
uulinen: Viipuri vallattu! Sil-
loin vedettiin kylpylaitoksen
lippu salkoon. Mutta me kek-
kiläiset emme jaksaneet em-
mekä r'oineet iloita. Rajum-
min kuin koskaan koimme
noina päivinä sodan kauhut ja
mielettöm_r1den. Kaatuneita

kasaantui ja jouduimme työs-
kentelemään yötä myöten.
Olimme uupuneita työn pal-
joudesta ja yleisestä lohdutto-
muudesta.

Elokuun viimeisenä koin
henkilökohtaisen järkytyksen.
Tapahtui sellaista, jota jo
kauan olin pelolla odotellut:
kaatuneiden joukossa oli eräs
minulle tuttu henkilö. Tämä
oli kouluni Toijalan yhteis-
koulun vahtimestari. Kuinka
murheellista olikaan nähdä
monien kouluvuosieni "vahti-
pekka" vainajana...

Syyskuun 10. päivä toi
vaihtelua elämäämme. Muu-
tamat meistä, minä mukaan-
luettuna, pääsivät käymään
Viipurissa. Ensimmäisen ker-
ran näin tämän kuuluisan kau-
pungin. Nyt se oli äsken käY-
ty'jen taistelujen vaurioittama.

Matkamme varsinaisena
tarkoituksena oli hakea kaatu-
nut sotilas Hovinmaalta. Mie-
leeni on elävästi jäänyt tuo ta-
pahtuma. Kiertelimme ja et-

Ensimmäinen yö autiossa talossa ei koskaan ollui kehuttava
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jäykistyneen ruumiin maassa
makaamassa. Paluumatkalla
Lappeenrantaan istuin auton
lavalla. Vieressäni peitteen al-
la makasi tämä sama vainaja.

KANNAKSELLA
Pian Viipurin matkan jälkeen
odotti minua ensimmäinen Io-
mani. Vietin sen hyvien tutta-
vien luona Sikoniemessä, lä-
hellä Kuopiota.

Tuskin olin palannut Iomal-
ta, kun yllättäen pääsin kaksi-
päiväiselle Kannaksen retkel-
le. Tästä kertoo päiväkirjani
2.10. seuraavaa: "Olin Kan-
naksella kaksi päivää. Veim-
me sankarivainajia kotiseu-
dulle. Mukana olivat Korpi-
saari, Rastas, apumies. r'än-
rikki Palva, Aune ja minå..

Arkkuja oli kuusi. Kolme
meistä istui lavalla arkkujen
vieressä. Ensin ajoimme Vii-
puriin, sen jälkeen reirtiä
Heinjoki, Äyräpää, Pölläkkä-
lä. Muolaa, Punnus, Kir inie-
mi. Viimeksimainitussa karse-
limme sillalla, kuinka sorilaar
pyydystivät siikoja. Sirten:
Pyhäjärvi, Taipale, Sakkola.
jossa yövyimme, Metsäpirtri.
Rautu, Kivennapa, Raivola.
Vammelsuu, Uusikirkko.
Summa ja jälleen Viipuri.

Niin - Taipale. Se oli loh-
duton paikka. Miten on ku-
kaan ylipäänsä selvinnyt sielrä
elävänä?! Ei ainoatakaan puu-
ta pystyssä! Hiiltyneitä puun-
runkoja ja maa täynnä mustia
aukkoja. Samoin oli Summas-
sa. Taipaleenjoen yli nrenim-
me lossilla. Teiden varsilla
raunioita, törröttäviä savu-
piippuja. Uudellakirkolla ate-
rioimme esikunnassa. Iltahä-
märässä palasimme Lappeen-
rantaan.

Petroskoi vallattiin eilen. "
Lokakuun alkupuolella le-

visi uutinen, että muuttaisim-
me lähiaikoina itäänpäin.
Näin tapahtuikin. Monien
matkavalmistelujen jälkeen
14.KEK lähti 13.10. Lap-
peenrannasta ja sen kylpylai-
toksesta.

Seuraava etappi oli Suojo-
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"Rauhanaikoina" vietimme
kodikkaita perheiltoja. Sellai-
nen oli esimerkiksi se ilta, jol-
loin lauloimme kirjurimme
Yrjö Kososen laatimaa kro-
nikkaa eli l4.KEK:n hymniä.
Se käsitti 22 säkeistöä, joista
ensimmäinen kuului näin:
"Hienon Kekkimme vaiheista
laulan
Hietasista mi alkunsa sai
Monien vaiheitten kauttapa
sieltä
Lappeenrantahan tie johti
vain"

JOULU
KARHUMÄESSÄ
Karhumäki vallattiin joulu-
kuun 5. päivänä.

Pian saimme kuulla, että
mekin muuttaisimme sinne.
23. päivänä lähti KEK:n auto-
kolonna liikkeelle kohti Kar-
humäkeä.
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Onkamuksen karjalaiskylää Suojärven suunnalla

ki. Junamme saavuttua sinne
saimme voimakkaan vaikutel-
man sotatilasta: sotilas junia,
sotilaita. teltroja. nuotioita.
Odoteltuamme tässä sotakaru-
sellissa useita tunteja pääsim-
me iltahämärissä majapaik-
kaamme Varpakylään, 20
km:n päähän Suojoen asemal-
ta.

Ensimmäinen yö nukuttiin
siskonpetillä kylmän autioru-
van lattialla. Varpakylä oli
hiljaisuulta huokuva, Iumisten
vaarojen ympäröimä korpiky-
lä. Ympäristön vaihdos oli siis
melkoinen Lappeenrannan jäl-
keen.

Tunnelma oli hyvin karja-
lainen. T§ut§u oli naapuritalon
nimi.

Jo parin viikon kuluttua
muutimme takaisin Suojoen
aseman läheisyyteen. Näinä
päivinä tykistökeskitys lienee
ollut erittäin kiivasta kaatunei-
den paljoudesta päätellen.
Ty'rmistyneenä totesimme nii-
den joukossa yhden lotankin,
Tuomola-nimisen.

SYKSYN
SYNKEYTTÄ
Pimeä haittasi työskentelyäm-
me näinä lokakuun loppupäi-
vinä. Aloitimme jo kello kuu-
si aamulla ja jatkoimme hä-
märän tuloon saakka.

Alkoi marraskuu, joka tääl-
lä Suojoella merkitsi jo täyttä
talvea lumineen ja pakkasi-

neen. Se myös mutkisti kaatu-
neiden huoltamista: ennen
kuin ruumiit voitiin panna
arkkuihin ne piti ensin sulat-
raa. Tämä tapahtui käytös-
sämme olevassa riihessä, jon-
ka uunissa paloi jatkuva tuli.

Ruumiit makasivat päällek-
käin Iavitsoille ladottuina.
Kun astui mustaan, tulen lies-
kojen niukasti valaisemaan
riiheen, saattoi kuulla korah-
televia ääniä ja nähdä ruumii-
den liikahtelevan. Tämä joh-
tui luonnollisesti jäykistynei-
den ruumiiden sulamisesta. Ei
ihme, ettemme varsinkaan me
lotat pimeän tullen mielelläm-
me astuneet riiheen - olihan
tunnelma siellä kuin Danten
Helvetissä. Kammottava riihi,
ympärillä oleva synkkä metsä
ja pimeä talviyö olivat sellai-
nen koettelemus eräälle mie-
histämmekin, että hän lahjoi
toisen tilalleen yölliseen var-
tiovuoroon. Hankaluuksia täynnä ole-

Näinä päivinä kulki kaur van matkan jälkeen saavuim-
tamme kahden viikon sisällä me iltapimeässä, pakkasen
noin 700 kaatunutta. paukkuessa perille. Kaupun-

Jo viidettä kuukautta työs- gin laitamilla sijaitseva uusi,
kentelimme KEK:n makaabe- kaksikerroksinen hirsitalo, jo-
rissa ilmapiirissä. hon majotuimme, oli luonnol-

Miehet alkoivat vähitellen lisesti jäåikylmä. Jdlleen vie-
muuttua karskeiksi työssään. timme ensimmäisen yön sis-
He käsittelivätkylmäverisesti, konpetillä.
joskus hirtehishuumorilla sil- Heräsimme jouluaattoaa-
poutuneita ruumiita ja ruumii- muun ympärillämme arktinen
den kappaleita. Mutta näen- kylmyys ja autio maisema. Ih-
näisestä piittaamattomuudesta meteltävän nopeasti saimme
huolimatta he tuskin koskaan kuitenkin loihdituksi hirsima-
tottuivat kuolleisiin. jaamme jonkinlaista kodik-

Effi,
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kesti useita tunteja. Vasta kol-
men vuorokauden kuluttua
saavuin perille Hämeeseen.
Loman loputtua seurasi sama
rasittava matka, mutta nyt
vastakkaiseen suuntaan. Ää-
nislinnassa, junaa odotellessa,
tutustuin hieman kaupunkiin,
mm. sen upeaan Lotta-hotel-
liin.

Karhumäessä elämä jatkui
entiseen tapaansa. Pommituk-
sia oli ollut harva se yö, tyk-
kien jyske kuului lakkaamat-
ta.

Töiden lomassa teimme
hiihtoretkiä Karhumäkeä 1m-
päröiville kukkuloille, joilta
oli mahtava näköala yli kau-
pungin ja Äänisjärven.

Autio ja alkukantainen oli
se vaikutelma, jonka kaupun-
gista sai. Sen halki virtasi kie-
murteleva Kumsajoki, jonka
rannalla kohosi laskuvarjo-
hyppytorni. Talot olivat enim-
mäkseen kaksikerroksisia hir-
sitaloja erilaisine parvekera-
kennelmineen. Poikkeuksen
muodosti komea hotelliraken-
nus, joka valtavien mittasuh-
teittensa ansiosta näkyi kauak-
si yli muiden rakennusten.

TAKAISIN KOULUUN
Tuli sitten tammikuun 20. päi-
vä. Silloin saapui uutinen. jo-
ta jo olin osannut odottaa:
koulut olivat alkaneet ja mi-

.^.
Karhumäkeä, taustalla hotelli
SA-kuva

nunkin pitäisi kiireesti lähteä
jatkamaan keskeytynyttä kou-
lutl ötä.

Tä1 t1 y sanoa, että sillä het-
kellä ajatus koulusta ja opis-
kelun aloittamisesta tuntui
vieraalta. Olinhan kaukana
maailman äärissä ja sota jal-
kui. Pakkasin kuitenkin tava-
rani. h1 r'ästelin t1 ötovereitani
ja jälleen, hrrin kylmänä tal-
vi-iltana, nousin Äänislinnaan
lähtevään junaan.

En enää muista. millaisin
tuntein aloitin koulutl,ön. Olin
nähnyt ja kokenut niin paljon
ja niin kammottavaa, että jos
olisin kertonut koulutovereil-
leni, he tuskin olisivat kaikkea
uskoneet. En erehtyne, jos
otaksun, että ensimmäisten
koulupäivien aikana usein
siirryin ajatuksissani Itä-Kar-
jalaan. l4.KEK:n eläviin ja
kuolleisiin. tr

kuutta ja joulun tuntua.
Syötiin jouluillallinen ja

laulettiin joululauluja. Joulu-
tunnelma särkyi kuitenkin pe-
Iottavien pommikoneiden jy-
ristessä yläpuolellamme. Kun
vaara oli ohi, jaoin joulupake-
tit, joiden avaaminen tuotti
suurta iloa kaikille. Yhteinen
aattoilta päättyi tuttuun joulu-
virteen. Pommitusten paina-
jainen jatkui kuitenkin läpi
jouluyön.

Koitti jouluaamu.
Kirpeässä pakkasessa mars-

simme teatteritalolle joulu-
kirkkoon. Joka puolelta saa-
puneet sotilasyksiköt olivat jo
täyttäneet teatteritalon. Niinpä
me aloitimme jumalanpalve-
luksen taivasalla pakkasen ni-
pistellessä poskipäitä. Laulet-
tiin jouluvirsi, jonka jälkeen
pastorimme luki jouluevanke-
liumin. Tilaisuus jatkui sitten
teatteritalossa, joka tähän
mennessä oli tyhjentynyt.

Paluu joulukirkosta tapah-
tui kiristyvässä pakkasessa ja
huipenrui taivaalle ilmestyviin
pommikoneisiin ja konekivää-
rien ammuntaan, mikä sai
meidät etsimään suojaa tien
varrella olevien hökkelien ta-
kaa.

Tapaninpäivänä oli minun
vuoroni lähteä lomalle. Juna-
matka halki lumisten erämai-
den oli hidasta ja rasittavaa.
Aänislinnassa junan odotus
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VILJO IMMONEN

Viihdytyskiertueen
tulo oli rintamalla
juhlaa.

Taiteilijoiden so-
tureihin saama kos-
ketus oli jopa niin
hyvä, että herkim-
piä runoja oli kiel-
Iettävä - ettei olisi
aiheutunut väärin-
käsityksiä...

SOTAHISTORIAAN syven-
tyneet lukijat tietävät, että
kaikkina aikoina ja kaikissa
sodissa on armeijoitten jopa
moraalisenakin tukena ollut
laulun ja soiton mahti. Vaik-
kapa emme palaisikaan suo-
rastaan Jerikon muurien kaa-
tamiseen pasuunoilla todetta-
koon kuitenkin munaisen Hel-
laan tyttärien saattaneen
isiään, veljiään ja sulhasiaan
sotapoluille laulaen ja tans-
sien.

PARIIAIN VOIMIN
Jatkosodan aikana olivat puo-
lustusvoimat järjestäneet
oman viihdytystoimistonsa,
jonka käytännöllisessä joh-
dossa oli suurimman osan so-
dan ajasta sotilasvirkailija
Eero Salola, siviilissä parem-
min tunnettu lausuntataiteili-
jana. Kävin haastattelemassa
eläkepäiviään viettävää Salo-
laa ja hän kertoi muistojaan
noilta ajoilta.

Hänen ensimmäinen koke-
muksensa sotilaitten viihdyt-
täjänä oli kolmen kuukauden
kiertue, joka käsitti kaikki so-
tilasssairaalat syyskesällä
1941. Mukana tällä matkalla
olivat myös oopperalaulaja
Vöinö Sola 1a laulajatar Anna
Mutanen. Matkalta palattuaan
sai hän määräyksen viihdytys-
toimiston päälliköksi.

Toimisto oli ensin Savolai-
sen osakunnan huoneistossa
Helsingissä, sitten Messuhal-
lissa ja lopuksi Nurmijärvellä.
Salolan alaisena oli asepalve-

Reino Helismaa vauhdissa

lukseen kutsuttuja miehiä
komppanian verran ja muuten
hänen käytettävinään armei-
jamme viihdyttäjinä toistatu-
hatta siviiliä. Viihteen tarkoi-
tuksena oli luonnollisesti vä-
hentää sotaväsymystä ja sitä
varmaankin tarvittiin.

Viihdyttäjien joukkoon
kuului tietenkin muiden ohella
tunnettuja näyttelijöitä ja Hel-
singin kaupunginorkesterin jä-
seniä. Eri puolilla raintaman
takana loinri yhdeksän sota-
teatteria, joissa moni naispuo-
linen Thalian palvelija alkoi

uransa. Niinpä Salolan puheil-
le saapui Messuhalliin eräänä
päivänä nuori Eeva Volanen
ja pyysi ujosti päästä näyttele-
mään johonkin rintamateatte-
riin. Salola lähetti hänet Au-
nuksen tcatteriin.

Karhumäessä toimi sirkus-
mies Sariolan tivoli. Salola it-
se matkusti jatkosodan aikana
yhteensä noin 80.000 kilomet-
riä ja näistä matkoista suurin
osa liittyi hänen toimeensa
kuuluvaan tarkastukseen.
Erään tällaisen matkansa hän
teki Äänislinnaan ja Karhu-
mäkeen runoilijaprofessorim-
me V. A. Koskenniemen
kanssa.

Saksalaiset, silloiset asevel-
jemme, pyysivät myös viih-
dyttäjikseen suomalaisia tai-
teilijoita. Salola lähetti Poh-
jois-Suomeen ja Pohjois-Nor-
jaan balettityttöjämme. Erääs-
sä sodan vaiheessa hän teki
tarkastusmatkan Lapiin, Pet-
samoon ja Pohjois-Norjaan
voidakseen nähdä mitä mah-
dollisuuksia oli lähettää sinne
raiteilijoira. Tätä. matkaa var-
ten eversti Willamo antoi hä-
nen käytettäväkseen auton ja
kuljettajan.

"VOI KU MIE
MOKOMAN SAISIN!''
Anrmattimaisena lausuntatai-
teilijana Eero Salola tunsi tie-
tenkin Kantelettaremme kaik-
ki runot läpikotaisin. Ammat-
titaitonsa ja kokemuksensa
perusteella hän kielsi kiertä-
vien naislausujien ohjelmis-
tosta seitsemän runoa! Yksi
niistä oli "Voi kun mie moko-
man saisin". Syy oli yksinker-
taisesti se, että monet alan
naistaiteilijat katsoivat lau-
suessaan mainittua runoa liian
kauan saman sotaurhon sil-
miin, mikä ele herätti sotilaas-
sa varsin sekavia tunteita ja
saattoi myöhemmin aiheuttaa
vaikeuksiakin...

Mieleeni välähtävät omista
sodanaikaisista esiintyjätove-
reistani sellaiset nimet kuin
Lucia Nofonrova, baletin täh-
ti, kuuluisa viihdekapellimes-
tarimme Goerge de Godzins-
k_r', joka sotamiehen vaatimat-
tonlassa asussa johti orkeste-
riaan sadoissa eri konserteissa
sekä rintaman lähellä että ko-

uistoiu
tkosöclan
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Viihdytyskiertue esiin§y ia herrat ovat arvokkaita
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tiseuduilla. Väinö Sola lauloi
etulijan miehille ehkä muistel-
len omia sankareina kaatunei-
ta poikiaan Penttiä ja laak-
koa. Suuri kaimani, aliker-
santti Viljo Vesterinen oli
Suomen kansan lempisoitti-
men haitarin mestarina odotet-
tu ja kaivattu vieras jokaisessa
yksikössä.

Suomalainen on luonnos-
taan hitaasti lämpenevä ja
esiintyjästä tuntuu joskus sil-
tä, ettei hän saa oikein kuuli-
joita mukaansa. Niin ei usein-
kaan ollut laita sodan aikana.
Olivatpa kyseessä musiikki-
tai puhenäyttämön taiteilijat,
heidät otettiin kyllä hartaasti
vastaan ja heidän esityksiään
pohdittiin ja analysoitiin tar-
kemmin kuin asianomainen
saattoi aavistaakaan. Joskus

- vuosien takaa - saattoi jo-
ku entinen jermu, joka oli seu-
rannut viihdytyskiertueiden
ohjelmia, tulla haastelemaan
menneistä. Näin kävi minulle
pariinkin kertaan. Eräs tulen-
johtueen korpraali muisti
kaikki kappaleet, jotka olin
esittänyt yksin ja "Harmony
Sisters" -trioa säestäen! Hän
puhui niistä asiantuntevasti ja
osoitti niin aitoa harrastusta
musiikkia kohtaan, että olin
aivan hämmästynyt.

HARMONY SISTERS
Maamme tunnetuin laulava
naistrio olikin niin hauska ja
mielenkiintoinen puheenaihe,
että matkani Kouvolasta Hel-
sinkiin sujui entisen korpraa-
lin kanssa aivan huomaamat-
ta. Nämä kotkalaiset tyttäret
olivat jo suloisen naisellisuu-
den edustajina toivotuimpia
esiintyjiä rintamalla. Muistan
erittäin hyvin erään yhteisen
esiintymiemme kesäkuussa
1942 Karhumäen Krivillä, jol-
loin olimme lähteneet Karhu-
mäestä motilla eli kiskobussil-
la metsän keskelle pystytetylle
lavalla esiintymään.

Silloisen yleisömme muo-
dostivat parisen sataa jermua,
jotka olivat tilaisuutemme jäl-
keen välittömästi lähdössä
noin viiden kilometrin päässä

sijaitsevan rintamanosan kuu-
mimpaan etulijaan. "Harmo-
ny Sisters" eli "Sisarukset
Valtonen" tai Saksassa esiin-
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meitä esiintyjiä oli sillä kertaa
kuusi: Valtosen tytöt, Aarno
Valli hanureineen, edesmen-
nyt Helsingin Kaupunginor-
kesterin viulutaiteilija .Everr
Linden ja allekirjoittanut.
Karhumäessä esiinnyimme
paikallisen teatterin katsomon
ääriään myöten täyttävälle so-
tilas- ja lottayleisölle valtaval-
la menestyksellä. Tyttöjen oli-
si pitän1 t uusia numeronsa
vaikka kuinka monta kertaa
eikä suosionosoituksista tah-
tonut tulla loppua heidän lau-
laessaan. \ralli säesti heitä ja
soitti hanurillaan muun ohessa
"Säkkijärven polkan". Linde-
nin bravuurinumerona oli tun-
nettu Montin "Csardas", mi-
nä itse esitin soolona muun
muassa sovitukseni venäläi-
sestä kansansävelmästä "Kak-
si kitaraa" ja lauloin kitarani
säestyksellä jonkin amerikka-
laisen ikivihreän.

Tämän suurmenestyksen
saavuttaneen konsertin jäl-
keen paikalliset tk-miehet oli-
vat järjestäneet omaan taloon-
sa ratkiriemulliset illanistujai-
set, joiden aikana minulla oli
kunnia tutustua kapteeni Yrjö
Jylhiiiin. Jylhän runokokoel-
ma "Kiirastuli" merkitsi mo-
nelle rintamasotilaalle suurta
elämystä ja ensimmäistä kos-
ketusta suureen runouteen.

Jouduin olemaan mukana
kotimaassa kitarani kanssa
myös monissa sotasairaalois-
sa.

Mitalin nurjempi puoli, sai-
raala, on sota-aikana paikka,
jossa ei juuri tule mieleen jou-
tavanpäiväiset asiat. Siellä jos
missä on oikeaan osunut viih-
dytys paikallaan. Sairaala-
käyntini tuovat mieleeni

Harmony Sisters oli todellinen viihteen valttiässä

tyessään "Geshwistern Walto- kanssa olivat mieleen jääviä ja
nen" lauloivat näille sotilaille hauskoja. Kosketus kuulijoi-
niin herttaisesti kaikkien tun- hin syntyi jo heti laulajien saa-

temia synnyinmaamme kan- puessa estradille, vaikka se

sanlauluja, että monen kuuli- olisi ollutkin vain puinen lava
jan silmäkulmaan kirposi metsän keskellä. Vierailukut-
herkkä kyynel. suja satoi niissä oloissa loput-

Sotilaista tuntui tietenkin tomiin ja luulenpa, että pojar
riipaisevalta lähteä musiikin olisivat halusta kiikuttaneet
parista suoraan sodan helvet- meitä vaikka partiomatkoille
tiin. Ei ollut mitään tietoa sii- mukaansa, jos se suinkin olisi
tä, mitä seuraavien tuntien ai- ollut mahdollista.
kana tapahtuisi. Kesäkuun kiertue 1942

Ei ollut suinkaan ihme, että suuntautui pääasiallisesti Ää-
esiintymiset kotkattarien nislinnaan ja Karhumäkeen ja



Yleisradion taitavan viihdeor-
kesterin viulusolistin Wolde
Iussilan, jota olimme muusik-
kotovereiden kanssa tervehti-
mässä Kivelän sairaalassa hä-
nen haavoituttuaan itärinta-
malla talvisodan aikana. Hän
oli yksi niistä lukuisista taitei-
lijatuttavistani, jotka olivat jat-
kosodan aikana komennetut
pois rintamatehtävistä pääma-
jan viihdytystoimiston palve-
lukseen, koska viihdytystoi-
minta jo näihin aikoihin arvos-
tettiin niin korkealle, että kat-
sottiin heidän paremmin pal-
velevan isänmaataan vaikkapa
viulu kuin kivääri kädessä.
Taiteilijathan ovat kautta aiko-

aina kelpuuttanut heitä etulin-
jan tehtäviin, vaikka halua ei
varmaankaan ole puuttunut.

OOPPERA OLI LIIAN
KOVA PALA
Oopperaesitys rintamaoloissa
on varmaankin harvinaisuus,
olipa sitten kysymys mistä ar-
meijasta tahansa. Silloiset tai-
teilijanalut halusivat hekin an-
taa viihdetoiminnalle oman
panoksensa ja niin Sibelius-
Akatemian oppilaat esittivät
Flotowin "Marthan" Syvärin
suunnalla touko-kesäkuun
veihteessa 1944. Luutnantti
Sulho Ranto toimi kiertueen

aseiksi.
Ensimmäinen tykis-

tön tarkastaja, vanha
kenraali Kivekäs kään-
tyi syyskesällä 1918
asiassa eversti Vilho
Petter Nenosen puo-
leen, joka sai tehtäväk-
seen osoittaa, että venä-
läisillä kanuunoilla kyl-
lä osuu.

Nenonen
kaa työtä:
Vallisaaren
tarkalleen

teki tark-
hän valitsi
varastosta
samanpai-

jen olleet henkilöitä, joita suu-
ret aalteet. isänmaallisuus ja
siihen liittyvät tekijät ovat in-
noittaneet. Valitettavasti hei-
dän fyysillinen kuntonsa ei ole

Helsingin Kansanteatteri esiintyy
vain 5OO metrin päässä etuliniasta
v

Hanuri taisi sittenkin olla
korpisoturin rakkain instrumentti
SA-kuva

primus motorina ja paikallisis-
ta rintajoukoista kootun yh-
tleen johtajana. Lauloin tällä
kiertueella oopperan tenori-
pääosan ja soitin pari kitara-
sooloa, mukana oli tässä oop-
peraesityksessä bassosolistina
.|rmas,Iokio. Minun on kyllä
rehellisesti tunnustettava, että
rintamajoukoille Flotowin si-
nänsä kauniit sävelet olivat
ehkä Iiian romanttisia ja ma-
keita. Sen havaitsin poikien
suhtautumisesta, joka oli koh-
teliasta, mutta samalla hieman
välinpitämätöntä. Tarkoitus
oli hyvä, vaikka tosiasiaksi
jääneekin, että ystäväni God-
zinsky pääsi lähemmäksi rin-
tamamiehen sielua "Äänisen

tr
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Persoonallisuuksia
AMMATTITAITO ON
VALTTIA

Heti vapaussodan iäl-
keen oli nuoressa ar-
meiiassamme selvää
kitkaa jääkäriupseerien
ja Venäjän armeiiassa
palvelleiden upseerien
välillä, ioita viimemai-
nittuia herkästi nimi-
tettiin "ryssiksi".

Tykistön koulutusah-
jo oli Lappeenrannassa
toimiva Tykistökoulu,
jonka johtaiana toimi
nuori jääkärimajuri
Lauri Malmberg. Kou-
lun kalustona olivat
aluksi saksalaiset vuori-
kanuunat, ioihin jääkä-
rit olivat tutustuneet io
Saksassa. Muutaman
kuukauden kuluttua ne
kuitenkin vaihdettiin
venäläisiin sotasaalis-
tykkeihin.

Tästä ei Tykistökou-
lun iohtaja pitänyt,
vaan pyysi takaisin sak-
salaisia tykkejään väit-
täen venäläisiä liian
epätarkoiksi koulutus-

noiset kranaatit, pun-
nitsi ruutipanokset
grammalleen yhtä suu-
riksi ia lähetti ampu-
matarvikkeet Lappeen-
rantaan, ionne annet-
tiin myös käsky mitata
400 metrin matka, pys-
tyttää sen päähän am-
pumataulu ia Yarata
paikalle kunnostettu
tykki. Nenonen saapui-
si itse ampumaan.

Kun hän sitten saa-
pui Leirikentän reunas-
sa olevalle vanhalle
Lappeenrannan ase-
malle oli kaikki valmii-
na. Nenonen suuntasi
itse tykin iskurin reiän
ia putken suuhun pan-
tujen ristikkolankojen
avulla, katsoi matkaa
vastaavan korotuksen
vanhasta venäläisestä
ampumataulukosta,
mittasi maastokulman
kvadrantilla, ioka oli
siihen aikaan uusi väli-
ne, ja antoi lopuksi ty-
kille korotuksen samaa
välinettä käyttäen. Tä-
män jälkeen hän ilmoit-
ti polttavansa savuk-aalloillaan"
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keen ennen ampumista.
Hänen poistuttuaan

tykiltä ryntäsivät Ty-
kistökoulun oppilaat
tutkimaan erityisesti
kvadrantin käyttöä,
jolloin Nenonen tuli
hihkaisseeksi venäjäksi
entisiä ammuntojaan
muistellen:

Stoi, rebjata! (Seis,
poiat!)

Sitten ammuttiin.
Ensimmäinen lau-

kaus osui sivusuunnas-
sa oikein, mutta kor-
keussuunnassa reip-
paasti liian ylös. Tykis-
tökoulun väki naures-
keli vahingoniloisesti.

Nenonen mietti het-
ken ia kysyi sitten, ku-
ka oli mitannut mat-
kan. Muuan upseeriko-
kelas ilmoittautui ia va-
kuutti mittauksen ole-
van tarkan.

Nenonen ei uskonut,
mittaus tarkistettiin ja
todettiin maalin olevan
100 metriä liian lähellä.
Virhe koriattiin ja am-
muttiin uudelleen.

- Ohi! ilmoitti maa-
lin lähellä oleva tähys-
täjä puhelimella.

Tykistökoululaisten
vahingonilo kasvoi.

- Ei se ole ohi, men-
kääpä katsomaan lä-
hempää, se on sen pil-
kan keskellä, totesi Ne-
nonen.

Ja siellähän se oli.
Tämän jälkeen ei tykis-
tön piirissä ollut yhteis-
toimintavaikeuksia.

Asiasta myöhemmin
kertoessaan Nenonen
muisti mainita:

- Tunsin silloin ole-
vani "den vita man-
nen" valkoinen
mies.

Lauri Harvila, Helsinki

HAAREMI
Vain ani haruat tulivat viime sodan ai-
kana tilaisuuteen nähdä haaremin oi-
keassa merkityksessään. Suurempa-
na syynä olituo turkkilaisten luonteen-
omainen ylen mustasukkainen varo-
vaisuus, että he jo hyvissä ajoin korja-
sivat nämä elävät aarteensa pois so-
dan jaloista.

Vaan olipa niitä haaremejakin sen-
tään olemassa, sen saivat vänrikit
Warkin ja Gatinski kokea. Nämä olivat
niitä iloisimpia ja reippaimpia poikia,
mitkä ikinä lienevät upseerit pukua
kantaneet, viime venäläislurkkilaisen
sodan ajalla.

Sodan loputtua, maan vielä valloi-
tustilassa ollessa, asuivat he eräässä
Semeuli-nimr.sessä kylässä, noin 25
kilometriä Adrianopelista Rodope-
vuoristoon vievän tien varrella.

Asunnoksi oli heille saftunut koko
kylän muhkein talo, iota ympäröivar-
jokas hedelmäpuutarha mehiläiske-
koineen ja vielä sen ympäri noin syltä
korkea pysUseipäinen aita.

Saadaksemme paremman käsityk-
sen kertomuksestamme, täytyy ensin
selittää sen näyttämö. Asuinhuonera-
kennus oli pitkä, kaksijatkoinen kul-
matalo, jonka pihan puoleisella sivulla
olitoista syltä leveä pylväskäytävä ko-
ko rakennuksen pituudelta. Pylväs-
käytävästä vei neljä ovea asuinhuo-
neisiin. Ensimmäinen portin puoleinen
ovi vei upseerien huoneisiin, toinen
isännän asuntoon, kolmas keittiöön ja
neljäs palvelijoiden osastoon. Pylväs-
käytävän ym päri ol i istutettu viiniköyn-
nöksiä, jotka antoivat sille viileän var-
jon. Tähän käytävään olivat upseerit
laittaneet itselleen ruokailu- ja teepöy-
dän, joka olitavallinen turkkilainen pa-
rin kortterin korkuinen ympyräinen
pöytä. Sen ympärillä lattialla olipaksut
huopamatot, joilla joko istuttiin tahiloi-
koiltiin pitkällään. Teetä juodessa oli
heillä useimmiten isäntänsä toverina.
Hän olijo vanhan puoleinen, harmaa-
partainen ia aruokkaan näköinen
mies, lbrahim bei nimeltään. Keskus-
teltaessa käyttivät upseerit tulkkina
erästä sotamiestä, joka oli syntyjään
Kasanin kuvernementin tatarilaisista.
Tämä sotamies, nimeltään Abdullah,
oli erittäin tarkka kaikissa Koraanin
vaatimuksissa, siis oikea muhametti-
laiskerettiläinen, eikä toimiftanut ker-
naasti tulkin virkaa, jos puhe rupesi
kallistumaan hänen mielestään sopi-
mattomalle alalle - ei suvainnut min-
käänlaista leikkiä.

Parin viikon päivät olivat jo tutta-
vamme asuneet tässä talossa, kun
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Gatinski eräänä iltana sanoi toveril-
leen:

- Tiedätkös veliseni, että lbrahim
beillä on haaremi?

- Olenhan joka päivä nähnyt nuo
hänen molemmat ryppyiset vanhuk-
sensa, joita hän sanoo vaimoikseen,
vastasi Warkin; toinen niistä toimii
keittiössä ja toinen taas tarkastaa sii-
pi- ja sarvikarjan hoitoa; moisesta
haaremista ei mielestäni kannata pu-
hua.

- Ei, ei veikkoseni! Luuletko sinä
minun puhuvan noista vanhoista va-
riksen peloista? En toki! On sillä ukol-
la tuoreempaakin tavaraa, sen minä
huomasin eilen sinun kaupungissa ol-
/essasr. Söimme lbrahimin kanssa yh-
dessä päivällistä ja syötyään rupesi
hän ruokalevolle pylväskäytävään.
Sillä aikaa menin minä puutarhaan
tarkastamaan mehiläisten m uuttopar-
via, joita he nykyään muodostavat.
Siellä ollessanisain nähdä - aruaapa
mitä? Sainpa tirkistää pienestä raosta
Muhametin lupaamaan paratiisiin.
Seikka oli näet sellainen, eftä seistes-
säni erään mehiläispesän kohdalla
kuulin takaani pienen risahduksen ja
olinpa myös kuulevina ikään kuin pi-
dätettyä naurua. Pikaisesti vilkaisin
taakseni ja huomasin samassa, eftä
lbrahimin takahuoneen ikkunaverho
vedettiin kiireesti alas. Vaan se oli jo
liijan myöhäistä, olin ennättänyt näh-
dä kahdet mitä suloisimmat nuorten
naisten kasvot, jotka kåtosivat ikkuna-
verhojen taakse. Seisoin siinä kuin pil-
vistä pudonneena. Ensi ajatukseni oli,
että juoksen koputtamaan ikkunaan,
vaan heti muistin missä olin, Muha-
metin paratiisin ulkopuolella, siis pie-
ninkin hairahdus puoleltani olisi voinut
tuottaa syyttömästi häviön itselleni ta-
hi noille aivan viattomille naisille. Ai-
van päivän selvänä oli muistissani
kuoleman rangaistus, joka oli luvassa
jokaiselle venäläiselle sotilaalle, joka
jollakin tavalla loukkaa Turkin ala-
m aisten uskon nol I isia o i ke u ksia.

Tässä seisoin aivan neuvottomana
ja työnsin käteni taskuihini, joista kui-
tenkin löysin avaimen nykyiseen pul-
maani. Taskustani sain kouraani ruu-
suöljypullon, jonka saman päivän aa-
muna olin ostanut eräältä kuleksivalta
kauppiaalta, joka minulle vakuutti, että
sellainen hyvän hajun lähde olisimitä
varmin avain itämaiden sulettujen
kammioiden vangittujen kaunotarten
sydämiin.

Päätin koettaa pullon voimaa. Hiljal-
leen hiivin ikkunan alle ja asetin ruu-
suöljypulloni sen alimaiselle laudalle,
samalla kun vilkaisin ettei kukaan
huomannut uhkarohkeata tekoani.
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Yhtä varovasti hiivin pihaan ja pylväs-
käytävään, jossa lbrahim vielä jatkoi
täydessä rauhassa päivällisuntaan.

Jonkun aikaa polttelin tupakkaa pyl-
väskäytävässä, miettien miten seik-
kailuani olisi jatkettava. lbrahim nuk-
kui täydessä unessa, - srs rauta oli
taottava kuumana. Uteliaisuuden ah-
distamana menin takasin puutarhaan
katsomaan ruusuöljypulloni kohtaloa.
Se oli poissa! Siis uusi koe tehtävä,
vaan millä tavoin? Piti saada selville,
vieläkö naiset suvaitsevat tunkeilua
puoleltani. Vaan eipä mikään keino
ole aivan helposti löydettävissä näin
perin uusissa oloissa, kun ei keltään
uskalla kysyä neuvoakaan. Juohtui
kuitenkin eräs hyvin naurettava keino
mieleeni, aivan entiseen lahjomista-
paan; muistin näet tohtorimme pöy-
dällä aina olevan melkoisen pussin

hänen yskäkaramellejään; näitä pää-
tin varastaa yhden kourallisen, kun ei
parempiakaan namusia ollut saatavis-
sa. Mitäs muuta; kävin tohtorin puheil-
la muka jotain luulotautia valittamas-
sa, ja siellä sainkin tilaisuuden pistää
taskuuni kourallisen karamellejä. Toh-
torista kiiruhdin uudestaan lbrahimin
puutarhaan, jossa taas, varkaan ta-
voin hiipien vein perin mitättömät tuo-
miseni naisten ikkunan alalaudalle. -Nyt päästyäni takasin nurkan taakse,
seurasin suurimmalla uteliaisuudella
mitä tapahtuisi, ja et usko iloani, kun
ikkuna hiljalleen aukenee ja pienonen
käsi korjaa nuo jotenkin ilkeän makui-
set rohtokaramellit, ja vähän ajan pe-
rästä niiden sijaan ikkunalaudalle
pannaan valkosilla pikku helmillä sini-
selle vaatetilkulle ommeltu tähti. Sen-
hän tiennet, että se täällä itämailla on
suoranainen suosion osoitusmerkki,
melkeinpä luulisin vastaavan meidän
rakkautta myöntäviä kirjeitäm m e.

Näiden tapahtumien kautta oli ute-
liaisuuteni kiihottunut korkeimm illeen,
ja kun et sinäkään ollut kotona, niin
päätin jollain tavoin tarkastaa lbrahi-
mia. lllan suussa teetä juodessamme
huomasin hänen kääntävän sitä rau-
tasormusta, joka on hänen vasem-
man kätensä pienessä sormessa, ja
silloin näin aivan selvästi, eftä se ei
ole sormus, vaan avaimen kanta, jos-
ta itse avain piilee hänen kourassaan.
Tämä salaperäinen avain ja tänä päi-
vänä näkemäni naiset yhä kiihoittivat
uteliaisuuttani. Maata pannessani
pyysin palvelija-sotilaaltani naskalin,
jolla pistin meidän ja lbrahimin huo-
neen väliseen oveen pienen reijän,
jonka läpi sopi tarkastaa ukon levolle
rupeamista. Vaan mitäs minä siitä
näinkään! Heti omaan huoneeseensa
mentyään heitti hän pois päällyskauh-
tanensa ja sytettyään piippunsa avasi
hän sormessaan olevalla avaimella
naisten huoneeseen vievän oven, ka-
tosi sen taakse ja jäikin sinne koko
yöksi.

Mitäs sanot veikkoseni kaikesta
tästä, enkö ole tehnyt oikeita urotöitä
keksintojen alalla? Eikö tässä aukena
meille "Tuhannen ja yhden yön" ker-
tomusten labyrintti? Jos sinussa on
miestä, niin auta minua korjaamaan
ne hedelmät, joiden siemenet nyt olen
kylvänyt.

- Niin - sanoi Warkin - siemenet
olet kyllä kylvänyt, vaan luuletko he-
delmätkin korjaavasi? Eiköhän sinulle
käy niin kuin ketulle, joka moittipihla-
jan marjoia happamiksi?

Sattumus tuli heille avuksi.
JATKUU SEUR. NO:SSA
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Tulipa käytyä kauniina kesäil-
tana Soutustadionilla katso-
massa kesäteatterissa jo klas-
siseksi muodostunutta liiäkii-
rtn morsianta. jota on koko
kesåin esitetty täysilukuiselle
innostuneelle yleisölle. Elä-
mys oli todella sykiihdyttävä.
Teatterien kannattaisi kyllä ot-
taa tiimä vanha laulunäytelmä
ohjelmistoonsa muuallakin ja

yleensäkin etsiä ohjelmistoaan
kansalliselta pohjalta - ihmi-
siä. jotka ovat saaneet tar-
peekseen hiimäräperäisistä
"kokeiluista", on jo paljon.

Missfiän muuten lienee
syy, ettei nelisenkymmentä
vuotta vanhaa Jääkärin mor-
siamen filmiversiota saada
vaikkapa televisioon? Jos esi-
tyskieltoon yhä vielä on ulko-
poliittisia syitä, täytyy sen
kyllä katsoa olevan hätävarje-
lun liioittelua.

Allan Friman (toinen vasem-
malta) soittelee tässä mando-
liiniaan kavereille Sinisen Pri-
kaatin II Pataljoonan huilaus-
paikalla Krivillä. Nyt hän ha-
luaisi yhteyttä entisiin ase-
veikkoihin. Osoite on Touru-
lantie l l, 40300 Jyväskylä
30.

O

Rin(amanaisetkin voivat nyt
saada rintamapalvelutunnuk-
sen, jos ovat sotien aikana toi-
mineet "rintamapalvelukseen
rinnasteftavissa tehtävissä".
T'unnus on haettava kahden
vuoden kuluessa. Se ei vielä
oikeuta mihinkään eläkkee-
seen tai muihin etuihin ja ha-
kemisestakin annetaan ohjeet
erikseen. Lienee kuitenkin
syytä pitää mielessä.

o

Iaakko Korhonen Ruotsista
on innostunut Jussi War6nin
kirjasta ("10O vuotta sitten")
ja ehdottaa, että koko kirja
painettaisiin. 

- Toimitus on
tutkinut asiaa ja ainakin tois-
taiseksi näynää siltä, että ta-
loudellisesti kireänä aikana ei
voida ryhtyä tåimäntapaisiin
yrityksiin. Julkaisemme kui-
tenkin katkelmia kyseisestä
kirjasta kuluvan syyskauden
aikana.

o
E. A. Hellman Iittalasta, osoi-
te 14500 Iittala, kaipaa ko-
koelmiinsa seuraavia lehtem-
me numeroita: 2 ja 7 I 1967 ; 9,
10, 11 ja r2lt968;8lt97O;3,
4, 5, 6,8, 10 ja ttll973. Li-
säksi Hellman haluaisi ostaa
vuosikerrat 1957-1966 joko
kokonaisina tai osina. - Eh-
käpä joku voi auttaa ja luopua
omistaan.

O

/ Espoolainen Reino Orasmala
\ on mietiskellyt rintamamies-

ten asioita oikein runomitassa
ja katsoo valtiovallan jättä-
neen kauniit lupauksensa täyt-
tiimättä.

o
Marraskuun numerossa on tar-
jolla monta hyvää juttua: Ar-
vo Alanne kertoo TK-miehen
elämyksistä sodan jdrkyttävis-
sä loppuvaiheissa, kenraali-
luutnantti O. A. Kaakinen,
eläkkeellä oleva Rajavartiolai-
toksen komentaja, on antanut
julkaistavaksi heti sodan jiil-
keen laaditun kirjoituksensa,
jossa tutkitaan "Ihantalan ih-
meen" syitä, Thure Larjokev
too salaisesta yöliikenteestä
Tornionjoella Lapin sodan ai-
kana ja ltmari RömpörriÄäni-
sen laivaston valtauksesta -ja paljon muuta.
Lukemisiin! tr

o

RIN'I'AMAVASTULI
Sodan lieskat kun sammui ja huomata saimme:
yltä kuljemme sittenkin nurmen pöiillii 

-ja rauhan töistii kun paikkaamme haimme
oli miehistii vieliikin tungosta tiiöllii,
vaikk' kymrnenettuhannet voinaj at tehtiin
ja haudoille ristit - 

ja uutiset lehtiin...

-. Ja jöljellejiiiineistö useimmat rammat,
jos jiisenet ehjiit - niin sielussa vammat.

Oli Karjala mennyt ja l-appi vain tuhkaa,
vaan jiiljellii Suomi - ei rajoilla uhkaa.
Ja vaikka me kaikkea mennyttö surtiin
ei sorntttu itkuun - vain hammasta purtiin!
-- Kun päiviit me voittajan laivoia vuoltiin
niin iltaisin piilossa haavoja nuoltiin...

Yli vaikeitten vuotten ja ankean ajan
on piiösty ja Suomi taas puhkesi kukkaan.
la uudella polvella helpot on piiität:
pois nölkä ja rammatkin - unhoon jo jöivät
ja rintamamiehet on takana rajan.

-- Näin toisinaan tuntuu: he joutuivat hukkaan!

Ei hukkaan -- he siellökin tahdissa astuu.
yhä heillii on vahti ja rintamarastuu!

Onko lihaskipu ja -reumatismi
Teidänkin vaivanne? Silloin tie-
dätte, ettei pelkästään lepo ja
lämpö riitä. Tarvitaan myös jo
takin, joka lievittää tuskallista
särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLIN "-voide, ionka lääke'
tehdas Bayer on kehittänyt.
Sitä on helppo levittää. Se
imeytyy tehokkaasti. Ja ennen
kaikkea se kokoomuksensa
ansiosta nopeasti tuo tehok-
kaan lievityksen. - lhon puner-
tuminen ja lämmön tunne voi-
teen levittämisen iälkeen ovat
merkki vaikutuksen alkami
sesta.
BAYOLINT merkitsee paran-
nusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN'-voidetta on nyt saa-
tavana sekä 35 g:n
putkilossa että 70 g:n hieroma-
putkilossa. josta voide käsin
koskematta voidaan hieroa
ihoon.

Kysykää qpteekeista /G\
BAYoLTN"-voidetta 
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hii- karj alais en nuorukai-
sen ollessa tukkitöissii
luiskahti kirves tukista
jalkaan, johon samoin
kuin tietenkin saappaa-
seenkin tuli melkoinen
lovi. Poika ei kuitenkaan
hermostunut, vaan katse-
li huolestuneena jalkaan-
sa ja totesi:

- Nygöi tuli dieluu
(asiaa) suutaril da liekii-
ril.

o
OLIPA HYYTi
Sidontapaikkaan saa-
pui kasvot pahoin ve-
ressä sotilas, ioka oli
ioutunut sivusta tullee-
seen konekiväärisuih-
kuun. Kun miestä oli
hetken puhdistettu, to-
dettiin hänen saaneen
kolme osumaa. Yksi oli
riipaissut halki pääna-
han, toinen oli kyntänyt
loven nenänvarteen ja
kolmas oli puhkaissut
ihon kaulasta.

Kun mies itsekin si-
dotuksi tultuaan totesi
haavansa näin pinnalli-
siksi, puhkesi hän sa-
noiksi:

- Olipa sentään hy-
vä, etten liikuttanut
päätäni!

o
Perniöläinen emän-
tä keskustelee Hein-
joen emännän kans-
sa ja ihmettelee,
miksi karjalaisilla
on niin paljon lap-
sia. Siihen Heinjoen
emäntä sanoo:

- Kah huviksee-
ha myö niitä näper-
rEIIää.

o

Nykyinen reservin
kapteeni Salomon
Klass iohti talviso-
dassa Laatokan
Maksimansaaren
puolustusta parhai-
den iuutalaisten so-
tilasperinteiden mu-
kaisella päättåivåii-
syydellä. Jatkoso-
dassa håin taisteli
pohjoisrintamalla.

Sattuipa, että
suomalaiset olivat
iiilleen kerran pe-
lastaneet jonkin
saksalaisen Watten-
§§ -porukan motis-
tå. Paikallinen SS-
kenraali seuruei-
neen saapui Siilas-
vuon esikuntaan
kiittämään avrsta
ja halusi henkilö-
kohtaisesti tutustua
iohonkin suomalai-
seen komppanian-
päiitlikktiön 

- mai-
ne oli kiirinyt
kauas.

Siilasvuo kutsui
pieni piruilu mieles-
sään paikalle Salo-
mon Klassin.

Keskustelu kävi
sujuvasti saksankie-
lellä. Lopuksi ken-
raali kysäisi, oliko
kapteeni ehkä kotoi-
sin Baltiasta, kun
puhui saksaa niin
pehmeästi.

Klass ilmoitti ole-
vansa suomalainen
ja iuutalainen ia pu-
huvansa saksan li-
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säksi myös jiddisc-
hiä, mikä saattoi
vaikuttaa ääntämi-
seen.

Kenraalin seu-
rueen jäsenet veti-
vät syvään henkeä
ia astuivat askeleen
taaksepäin, mutta
kenraali lausahti
nopeasti, ettei hä-
nellä henkilökohtai-
sesti tietenkään ol-
lut mitään iuutalai-
sia vastaan...

Klass ei puhunut
mitään, mutta kat-
seli SS-väkeä tui-
masti kuin sa-
noakseen, että pa-
ras olikin Suomen
maaperällä aiatella
tähän tyyliin.

Siilasvuo sivum-
malla hymyili vii-
saan hymyä.

o

Lopen patalioonan
"Shveikin"
toilauksia
Patal joonassamme
oli mies, sanokaam-
me håintä tässä vaikka
Uunoksi, joka esiku-
vansa sotamies
Shveikin tapaan jåir-
jesti monenmoisia
kommelluksia.

Uuno yritti ahke-
rasti pinnata läåikärin-
tarkastuksen avulla ja
hankkia vp:tä. Ker-
ran Uuno surkeasti
valitti keuhkojaan.
Tohtori tutki ja ko-
putteli sanoen lopuk-
si: "Teillähän on oi-
kein hevosen keuh-
kot!" Johon Uuno
myrtyneenä tokaisi:
"Ai perkele, olenks'
mä tullukki eläinlää-
käriin!"

Esko Lättilä, t oppi
(Sininen Prikaati)

Sota
nauraa


