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keille asetettiin vartijat.
Päivänä muutamana

tuli paikalle kaveri, joka
oli edellisenä päivänä
joutunut kuulusteluun.
Poliisin seisoessa vieres-
sä hän katsoi parhaaksi
ostaa vain itä-saksalaisia
virallisia lehtiä:

- Onko "Uusi Sak-
sa" jo rullut?

- Ei ole.

- EntiiS "VapaUS"?

- Ei ole sekään - 
ja

pitäisihän teidiin tietää,
että ensin rulee Vapaus ja
vasta sen jälkeen Uusi
Saksa, selitti lehtimyyjä
poliisiin vilkaisten.

o

hän aloitti tarinansa
näin:

- Kun kuulin, että
olin saanut paikan tääl-
tii, etsin tietosanakirjan
ia tutkin, mitil kata-
kombi oikeastaan mer-
kitsee. Jos ette sattuisi
tietämäåin kerron sen
teillekin - niiin kertoo
Brockhaus: "Katakom-
bit olivat kristittyien
viimeinen pakopaikka
iulman ia verisen halli-
tul«sen vainotcssa heitä
mielipiteittensä täh-
den. t' Joten siis tcrvetu-
loa ia uskon että viih-
dymme yhdessä...
Myöhemmin samairen
show-mies itmestyi

koiranputki - minkä-
hän nimen sille antai-
simme?

Huusiko siellä ioku
"tulevaiSuuS"? - Voi,
kuinka varomatonta!
Jos minä olisin tuon sa-
nonut, niin linnassa is-
tuisin taas...

o
NE JUUTALAISET
Opettaia kysyi koulus-
sa, miksi Saksa hävisi
ensimmiiisen maail-
mansodan.

- Syy oli juutalaisis-
sa, vastasi pikku Fritz.

Heidän hallussaan
oli rnåen koko t€otti-
suus ja kauppa ia he sa-
botoivat niitä vihollisen
hytityksi.

- Oikein hyvä, sanoi
opettaia. - Kuka tie-
tää vblä muita syitii?

- Juutalaiset olivat
syyllisiä, vasrrsi myib
pikku Erika. He
vain istuivat synagfiF
gtlsaan eivätkä toimit-
tarcet sotilaillemme
rintamalle riittiivästi
aseita, ammuksia ja
ruolraa.

- Se oli myiiskin oi-
kein, totesi opettaja. -Kuka tietää vielä muita
syitii?

Juutalainen pikku It-
zik viittaa ia saa luvan
vastata.

- Syy oli niissä iuu-
talaisissa, jotka istuivat
yleisesikunnassa...

Saksan yleisesi-
kunnassa ei ole koskaan
ollut iuutataisia! kes-
keyttiiii opettaia.

Tarkoitinkin
Ranskån, Englannin ia
Amerikan yleisesikun-
nissa, iatt«aa pikku It-
zik.

DIKTAATTOREITA
JA

YALTIOTIEHIÄ

KOHTELIAASTI )
§§-mies tapaa ka-
dulla juutalaisen ja
huutaa täIle:

- Ali-ihminen!
Toinen nostg,a

kohtcliaasti hat-
tuaan, kumafiaa ja
Iausahtaa:

- Rosenbaum.

o

LEHDISTÖN
VAPAUTTA
Erääseen aikaan oli Itä-
Berliinin ylioppilailla ta-
pana tulla lehtikioskeille
kyselemään suurella ää-
nellä länsimaisia lehtiä,
joita niissä ei tietenkään
ollut. Poliisi sai pian vi-
hiä asiasta ja vei kyseli-
jöitä kuulusteluun. Kios-

HISTORIAA JA
KASVIOPPIA
Viimeisinä sotavuosina
veti Hitlerin Saksassa
Katakombi-nimisessä
ravintolassa show-oh-
ielmaa väkeviileukai-
nen kaveri, ionka iuttu-
ia kansa aina eri§isesti
odotti. Poliittisten vit-
siensä vuoksi hän aina
silloin tällöin joutui vi-
ranomaisten puhutte-
luun ia istumaankin,
mikä tietenkin vain li-
säsi ohjelmien jiinni§s-
tii.

Ensimmäisenä iltana

näyttiimölle rckvisiitta-
naan ioukko vihreitä
kasveia. Juttu iatkui
niiin:

Tiiniiiin sJrven-
nynrme eräisiin hyöty-
kasveihin. - Tiissä on
ensinnåikin kaunis ia
mehevän näköinen par-
sanippu, iolle annam-
me nimen "mennei-
syyst'. Tåissä on vuoros-
taan tiillainen hentoi-
nen ia pieni retiisi, ioka
on kasvatettu kukka-
ruukussa parvekkeella

annamme sille ni-
men "nykyisyyst'. Ja
tässä on oikein komea
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Sodan miehiä.
Panssaridivisioonan
komentaja Ruben
Lagus ojentaa
divisioonansa
muistoristin
prikaatiensa
komentalille Albert
Puromalle ja Sven
Bjd,rkmanille

Kanmllinenitwfunto
Korean sodan aikana
keksittiin menetelmä so-
tavankien käsittelemisek-
si: heitä estettiin saiunas-
ta oikeaa tietoa omasta
kotimaastaan ja ruokittiin
tarkoituksellisesti vääris-
tellyin tai kokonaan kek-
sityin tiedoin, joilla py-
rittiin todistamaan vanr
kien edustaman yhteis-
kunnan mädännäisyys ja
kelvottomuus sekä erityi-
sesti sen historian rikolli-
suus. Kun eristetyiltä
vangeilta oli näin riistetty
ihanteet ja itseluottamus,
oli suhteellisen helppoa
syöttää heille uusia ideo-
logioita. Menetelmä sai
nimen aivopesu.

Presidenttimme lausui
hiljattain eräässä keskus-
telussa: "Olen valitetta-
vasti saanut sellaisen ku-
van, että tämän päivän
suomalainen suuressa
määrin on kadottanut
identiteettinsä. Varsinkin
nuorella suomalaisella
sukupolvella ei ole var-
maa tietoa, mistä hän

löytää rakennuspuita elä-
mälleen. " '

Voisikohan ilmiö joh-
tua käynnissä olevasta
kansallisesta aivopesus-
ta, joka riistää edellisen
sukupolven työltä lähes
kaiken arvonannon julis-
tamalla sen tehneen pelk-
kiä virheitä? Mikä on sii-
nä tapauksessa se uusi
aate, jota syötetään ter-
veen kansallisen itsetun-
non tilalle?

Edellisen sukupolven
osa oli käydä sotaa, jo-
hon se ei ollut syypää. Se
selvisi ihmeen hyvin: tal-
visodassa se kykeni tor-
jumaan suurvallan hyök-
käyksen ja oli kyllin vii-
sas tekemään rauhan
ajoissa. Jouduttuaan jäl-
leen sotaan se ainoana
Saksan rinnalla sotaa
käyvänä maana kykeni
torjumaan natsien ideolo-
gian, estämään juutalais-
ten murhaamisen ja jopa
säilyttämään diplomaatti-
set suhteensa Yhdysval-
toihin. Se bnnistui irtau-

tumaan sodasta täsmäl-
leen oikealla hetkellä eli
juuri silloin, kun Saksa
oli riittävän heikko, mut-
ta Neuvostoliitto ei vielä
voinut irrottaa voimiaan
sivusuuntaan. Näin maa-
tamme kohtasi harvinai-
nen onni: se ei joutunut
kokemaan kummankaan
puolen miehitystä.

Sodan jälkeen Suomi
oli ainoa maa, joka kyke-
ni maksamaan väkilu-
kuunsa nähden maailman
suurimmat sotakorvauk-
set ja asuttamaan kym-
menen prosenttia koko
maan väkiluvusta käsittä-
vän pakolaisväestönsä
sullomatta sitä leireihin.

Siinäpä sitä alkaa olla
kansallisen identiteetin
rakennustarpeita. Tältä
edellisen sukupolven lu-
jalta perustalta luulisi
nuorisonkin kykenevän
jatkamaan omalta
pohjalta, luottamatta vie-
raan apuun. tr
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O Vielä talvisodan päivinä USA oli

BREWSIER-"loiuqqn
helmt'uoi itsemufior

fynnyn

sa l9-ltl. Saavuttuaan lrrr orlir
Stavangeriin. Norjaan. ne siir-
rettiin rautateitse Ruotsiin.
missä kokoaminen tapahtui
SAAB:in tehtailla Trollhäna-
nissa.

Koelentojen jälkeen ne len-
nettiin Västeråsin kautta Suo-
rneen, mutta ensimmäiset ko-
neet saapuivat vasta maalis-
kuun alussa. Talvisotaan
tyyppi ei siis ehtinyt osallis-
tua. Hollolaan perustettu Len-
tolaivue 22 totmi koneiden
vastaanottajana, mutta luovut-
ti ne jo huhtikuussa Lentolai-

fturr l9-lO. jolloin Vesiveh-
maan kenttä valmistui.

Suomalaiset ohjaajat olivat
alusta alkaen ihastuneita uu-
den koneensa lento-ominai-
suuksiin. Sen Wright Cyclone
-rdhrimooltori kehitti startissa
950 hr ja takasi edullisimmas-
sa eli -1750 metrin korkeudes-
sa huippunopeuden 478 km/h.
Kone oli erittäin ketterä, oma-
si hr r än nousukyvyn ja oli va-
kava 26pr-a-alusta. Aseis-
tuksena oli neljä konekivää-
riä. Tylppi näytti täyttävän
siihen asetetut toiveet.

korostetun puolueeton eikä siis voinut
myydä sotataryikkeita taistelevalle
Suomelle.
O HaIu auttaa hyökkäyksen uhriksi
ioutunutta pientä kansaa oli
kuitenkin suuri. Jo ennestään
epäsuosiossa ollut hävittäjäkone
iulistettiin ylijäämätavaraksi ja
myytiin Suomelle.
O Suomalaiset tekivät jenkkien
hyljeksimätlä koneella ihmeitä!

SUOMALAISTEN hävittäjä-
lentäjien saavutukset amerik-
kalaisvalmisteisella Brewster-
hävittäjiillä tunnetaan kautta
maailman. Konettahan pidet-
tiin meillä lähes ihanteellise-
na, ja eräs sen monista lempi-
nimistä olikin "Taivaan Hel-
mi".

Ihmetystä on herättänyt se

tosiseikka, että USA:n, Eng-
lannin ja Hollannin ilma-asei-
den Tyynellä merellä käyttä-
mät Brewsterit olivat täysin
alakynnessä japanilaishävittä-
jiin nåihden. Siellä tyyppi saa-
vuttikin heti sodan alussa ar-
veluttavan liikanimen "Itse-
murhatynnyri".

HUIPPULUOKAN
HYLKYTAVA.
RAA
SUOMI oli joutunut talviso-
taan yhden taistelukelpoisen
Fokker-hävittäjälaivueen va-
rassa. Koneita yritettiin hank-
kia lisää kaikista mahdollisista
ilmansuunnista ja tuloksiakin
saavutettiin. Onnistunein
kauppa tehtiin USA:ssa, mis-
sä laivasto ei kelpuuttanut
käyttöönsä Brewster-tehtailta
tilaamaansa B -239-hävittäjäe-
rää. Näin saatiin 44 ylijäämä-
tavaraksi julistettua konetta
ostetuksi Suomeen joulukuus-

BW-367 on saanul startttkaskyrr

vue 24:lle, joka oli käydyssä
sodassa ansainnut kannuksen-
sa Fokker D-2 I -koneilla.

Majuri G. Magnussonin
komentama laivue aloitti voi-
maperäisen koulutustyön Mal-
min kentällä. joka toimi sen
sijoituspaikkana aina elokuu-

HIENOJA
SAAVUTUKSIA
PÄÄOSA LAIVUEESTA oli
vielä Vesivehmaalla jatkoso-
dan alkaessa. Ainoastaan kaP-
teeni Aholan 2.Lentue oli siir-
retty Selänpäähän. Hyökkää-



jien ensimmäisenä sotapäivä-
nä menettämistä 27 koneesta
10 merkittiin Selänpään
Brewsterien tilille.

Jos oli näytelmän alku ollut
repäisevä, niin jatkossa seura-
si vähintään yhtä loisteliaita
esityksiä: ensimmäisen sota-
vuoden loppuun mennessä
Lentolaivue 24:n pudotusti-
lasto oli kasvanut 135 konee-
seen. Omat tappiot olivat ai-
noastaan kaksi konetta, näis-
tåikin toinen oli menetetty on-
nettomuudessa.

Vielä seuraavanakin vuon-
na Brewsterit olivat kukkoina
tunkiolla. Ainoastaan konei-
den viihiilukuisuus teki kiu-
saa. Laivue joutui toimimaan

mataistelu Suomenlahden ete-
lärannikon tuntumassa. Kuut-
tatoista Brewsteria vastassa
oli 60 viholliskonetta. Vastus-
tajia saatiin alas 16 kappaletta
yhden Brewsterin hinnalla.
Koko vuoden tappiot olivat l0
konetta, joista 9 sotatoimissa.

Vuoden 1943 alussa tilanne
alkoi käydä arveluttavaksi.
Vastustaja sai jatkuvasti uutta
ja entistä tehokkaampaa ka-
lustoa. Brewsterit puolestaan
alkoivat olla jo vanhoja ja vä-
syneitä. Vahvistusta oli saata-
va ja sitä saatiinkin sitten
Messerschmitt 109 -hävittä-
jien muodossa. Uutta kalustoa
varten oli kuitenkin perustettu
kokonaan uusi laivue, Lento-

BW-384:n laskuteline on pettänyt

,,L.

Brewstereissä kokeiltiin suksilaskutelineitä hrrcnoin tuloksin

Lentolaivue 24:n 3. Lentueen ohjaajia Ranlasalmella 1941. Vasemmalta
alikersantti T. Järvi, kersantti A. Korhonen, vänrikki A. Lumme, luutnantti
H. Eltuing, luutnantti U. Sarjamo, luutnantti P.-E. Sovelius, luutnantti l.
Törrönen, ylikersantti M. Alho ia ylikersantti J. Dahl

Luutnantti Hans Wind ja BW-393. Tällä koneella saavutettiin 41 ilmavoit-
toa, joista Wind 26
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samanaikaisesti useista eri tu-
kikohdista, muutama kone
kussakin. Liihes jokaisessa
taistelutilanteessa ne joutuivat
kamppailemaan moninkertais-
ta ylivoimaa vastaan.

Elokuun 18. päivänä käy-
tiin siihen saakka mittavin il-

Iaivue 34, johon siirrettiin
suuri osa laivue 24:n koke-
neimmista Brewster-ohjaajis-
ta.

SISUA RIITTI
TÄMÄ EIMERKINNYTkui-

tenkaan sitä, että Brewsterit
olisivat pudonneet pois pelis-
tä. Esimerkiksi huhtikuun 21.
päivänä Seiskarin ja Oranien-
baumin välillä käydyssä kaha-
kassa ne tuhosivat 35 venä-
läiskoneesta 19. Taisteluun
osallistuneista 17 Brewsterista

menetettiin kaksi. Vuoden
1943 tappiolistalle merkittiin
8 Brewsteria. joista 7 sotatoi-
missa.

Huhtikuussa 1944 Hävittä-
jälentolaivue 24 alkoi saada
Messerschmitt-kalustoa, ja
pian tämän jälkeen loput
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LAURI KORPISALO

NÄIN MURTUI

UI!PURIN
PUOLUSTUS RISTIMÄEN
HAUTAUSMAALLA 20. 6.1944

Kuluvan kesän aikana on toimituk-
selle saapunut runsaasti kesän 1944
Viipurin puolustusta käsittelevää ma-
teriaalia.

Tämän artikkelin kirjoittaja oli
Karjalan esikaupungin aluetta puo-
Iustaneen 20.Prikaatin III Pataljoo-
nan Jiäkäirijoukkueen johtaja.

Hän oli murtumakohdassa ratkai-
sevalla hetkellä II Pataljoonan mie§-
ten jo jäteffiä asemansa, jossa ei vielä
ollut vihollista, ia vastahyökkäysä
yrittäneen I Pataljoonan etenemisen

Brewsterit luovutettiin HLeLv
26:lle, joka oli luovuttanut
ikäloput Fiat-koneensa harjoi-
tuskäyttöön.

Pudotustilasto pysyi kesän
suurissa torjuntataisteluissa
vielä varsin kohtuullisena: 17
ilmavoittoa neljää menetystä
vastaan. Pommituksissa tu-
houtui lisäksi kolme Brewste-
ria.

Pitkästä toimintasäteestään
johtuen Brewsterit kelpuutet-
tiin vielä Lapin sotaankin.
Täällä saatiin tilastoihin enää
kaksi varmaa ilmavoittoa.
Saksalaisten tarkassa ilmator-
juntatulessa menetettiin peräti
neljä Brewsteria ja lisäksi on-
nettomuuksissa kaksi.

MIEHIÄ
TEKNIIKAN
TAKANA
BREWSTEREILLA saavutet-
tiin kaikkiaan 477 ilmavoit-
toa. Menestyksekkäin ohjaaja
oli kapteeni Hans Wind, joka
ehti tällä tyypillä 38 I /2 pudo-
tukseen. Windin lisäksi pal-
kittiin Mannerheim-ristillä
kuusi muuta Brewster-ohjaa-
jaa: lentomestari 1. luutilai-
nen. vänrikki L. Nissinen,
kapteeni J. Karhunen,eversti-
luutnantti G. Magnusson,ma-
juri E. Luukkanen ja vääpeli
N. Katajainen.

Brewster oli lähinnä torjun-
tahävittäjä. mutta sirä käyret-
tiin paljon muissakin tchtävis-
sä. Tiedustelu- , suojaus- ,

saatt()- ja rynnäkkötehtävät
olivat lähes jokapäiväistä työ-
tä. Tyypin suosiosta kertoo
sekin, että siitä suunniteltiin
kotinrainen, puusiivellä ja M-
63-sotasaalism()ott()rilla va-
rustcttr: rersio. jolle annettiin
ninri Humu. Aluksi aiottiin ra-
kentaa j«rpa 9O koneen sarja.

mutta loppujen lopuksi vain
yksi prototyyppi valmistui.

Brewsterin tarina Suomen
Ilmavoimissa päättyi vasta
14.9.48, jolloin sen viimeinen
lento lennettiin. Lopullinen
romutus tapahrui vasta 1952

- 
ja tuttuun suomalaiseen ta-

paan: kaikki koneet hävitet-
tiin. Näinhän on tapahtunut
lfies kaikille tärkeimmille so-
takoneillemme. Onneksi Hu-
mu on säilynyt jälkipolvien
nähtäväksi, sillä Brewstereita
ei ole missään muuallakaan.

SUOMALAISET
ONNISTUIVAT.,
JENKIT EIVÄT
JUTUN ALKUUN palatak-
semme: mistä johtui, että liit-
toutuneiden Brewsterit, lähes
identtiset meikäläisiin näh-
den, saivat niin huonon mai-
neen? Eräs vastaus lienee sii-
nä, että koneeseen oli vaadittu
voimakkaampi moottori, jotta
nopeutta olisi saatu lisää.
Näin tehtiinkin, mutta samalla
saatiin koneeseen huomattava
lisäpaino. Tästä johtuen
muualla käytetty versio ei var-
masti vetänyt ketteryydessä
vertoja Suomessa käytetylle,
ja japanilaishävinäjäthän oli-
vat tunnettuja keveydestään ja
ketteryydestään.

Lisäksi liittoutuneiden oh-
jaajat joutuivat sotimaan
Brewstereillaan niin sanotusti
"kylrniltään". kun taas mei-
käläisillä oli suurimmaksi
osaksi takanaan talvisodan ko-
va koulu.

Muualla Brewster oli ken-
ties "Itsemurhatynnyri"
meillä joka tapauksessa "Tai-
vaan Helmi"!
Liihteet: Keskinen: Brewster 8-239
ja Humu
Janarmo: llmavoimien konetyypit
1918---68 (Ilmailu 1967) tl

pysähdyttyä alkuunsa.

20,6.1944 AAMUPÄNÄL-
LÄ raivasimme pataljoonan
puolustuslohkon edessä ole-
vaa vesaikkoa Maaskolan
alueella asemalta Kannakselle
johtavan rautatien tuntumas-
sa. Tässä tehtävässämme jou-
duimme radan suunnasta idäs-
tä saapuvien pommikoneitten
pommien sekaan. Niitä tippui
edestämme alkaen rad:rlle ja
molemmin puolin rataa sekä
jatkuvasti ylitsemme aseman
suuntaan. Joukkueemme säi-
lyi tappioitta.

Keskipäivän tienoilla mää-
räsi komentajamme eversti-
luutnantti Teppo Sorri lääkd-
rijoukkueesta partion etu-
maastoon tehtävänään siepata
viholliselta vanki. Ollessani

mäiirättyyn tehtävään valmis-
tautumassa. jolloin olin jo
poistanut itseltäni ainakin up-
seerin olkahihnan, joku il-
moini, että pataljoonamme oi-
kealla puolella olevan II Patal-
joonan puolustuslohkolla Ris-
timäessä on ''täysi hulina". [-
moirus tarkoitti varmaankin
siellä puolustuksessa olevien
joukkojen luvatonta irtautu-
mista asemista.

Ilmoitettuani kuulemastani
everstiluutnantti Sorrille luo-
pui hän vanginsieppauspää-
töksestä ja määräsi Jääkiiri-
joukkueen kaksi ryhmää Risti-
mäkeä puolustavan yksikön
avuksi ja yhden ryhmän ase-
ma-aukealle varmistamaan
pataljoonan sivustaa.



-t=
t\,1

'^ i,/,
,/"

sen kuitenkin olevan jo vihol-
lisen miehittämä.

TYHJÄT ASEMAT
Itse ylitin kiviaidan ensin ja
sitä mukaa komentamani ryh-
mät. Syöksyt olivat lyhyitä ja
päättyivät aina melkein poik-
keuksetta hautakiven taakse.

Kiviaidasta arviolta 70 met-
rin päässä kohtasimme taiste-
luhaudan, mikä oli yllätyksek-
semme miehittämätön. Sa-
malla myiis totesin, että mu-
kanani taisteluhaudassa oli ai-
n()astaan Seppäsen ryhmä, jo-

ka sitten levittäytyi määräyk-
sestäni Kannakselta johtavan
maantien tuntumaan sen va-
semmalle puolen. Toinen ryh-
mä oli hävinnyt.

Mainittua tietä saapuneet
arviolta 100 metrin päähän
pysähtyneet vihollisen hyök-
käysvaunut olivat suoraan
edessämme.

Vähän ajan kulutrua saapui
vasemmalta III/20 Pr:n puo-
lustuslohkon suunnasta taiste-
luhautaa pitkin tykistön luut-
nantti, joka kehotti minua ole-
maan täällä vanhimpana sillä
aikaa kun hän itse käv otta-

"-
Tilanne Viipurin Ristimäen alueella 20.6.44 iltaparvällä: ll P on irlautumas-
sa, reservinä ollut I P ei vielä ole paikalla

RISTIMÄKEEN
Viilittömästi riensimme Marr-
ti Seppiisen ja Esko Partion
ryhmien kanssa pikamarssia
asema-aukean kautta lyhintä
reittiä mäiiräftyyn tavoittee-
seen kolmannen ryhmän jää-
dessä asema-aukealle komen-
tajamme määräåimään tehtä-
väåin.

Ristimäen hautausmaan ki-
viaidan kaupungin puoleisessa
notkelmassa oli joukko soti-
laita, arviolta 20-30 miestä,
ja kaupungin puoleisella aita-
vierellä oli sotilaita aivan vie-
rivieressä - melkein kyynär-
pätuntumassa. Heidän jou-
kossaan oli myös upseeri, jon-
ka myöhemmin olen saanut
tietää olleen I Pataljoonan ko-
mentaja kapteeni Amos Ben-
jam Malinen.

Ilmoittaudutruani hänelle
hän viittasi kädellään Kannak-
sen suuntaan loivasti laskc-
vaan hautausmaahan ja lausui:

- Tuosta asemat haltuun
hinnalla millä hyvänsä!

Koska luulin hänen lähte-
neen joukkoineen asemista,
ihmettelin vähän:

- 
Kuinkas me kahdella

ryhmällä otamme asemat jois-
ta te olette komppanian kanssa
lähteneet?

Kuultuaan tämän kapteeni
kiivastui:

- Te reetre mitä minä mää-
rään, koska teidät on tänne
avuksi lähetetty!

En tosiaan Iietänyt tässä
vaiheessa enkä myöhenrmin-
kään. että kyseinen kapteeni
oli reservipatal joonan komen-
taja ja sarnalla asialla joukkoi-
neen kuin minäkin kahden
ryhmän kanssa. Kyseisen kap-
teenin rehtävä Viipurin puo-
lustuksessa ou minulle selvin-
nyt vasta sotakirjoista.

Ryhtvrniittä kapteenin kans-
sa enempiin keskusteluihin
kornensin johtarnani r1'hmät
kc-t;riun jr, lyh-r'in sviiksyin
:'s('TTrrin l:t.sli '. ailtcr'ssr tni
lrr,!la c,.rilut i,itoae'des uiste -

lutr.rudan siii:innista. C)letin

Puna-armeijan konekivääri vaihtaa asemaa
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lskuporras nousee rynnäkk«in

m{§sa selvää mistä johtuu, et-
tei hän saa tykistöä ampu-
maan. Samalla håin poistui tu-
losuuntaansa.

Heti taisteluhautaan s:ulvlrt-
tuarnme osui siinä silmääni
Kannaksen tien suuntaan
suunnattu konekiväåiri, aina-
kin yksi panssarinyrkki ja
marmeladiiimpiiri. Hyökkäys-
vaunuja oli edessämme jonos-
sa muutamia, ehkä 3-5 kap-
paletta, ja venåiläinen jalkavä-
ki oli ketjussa etumaisen vau-
nun tasalla.

Jokainen tosipaikassa toi-
minut tietåä, että avoasemassa
oleva konekivåiiiri on kovin
helppo saalis aivan sen edessä
aukealla toimivan panssari-
vaunun tykille. Tåistä syystä ei
konekiväåirin sormilevyyn
puututtu. Panssarinyrkin käyt-
töä ei meille taas ollut ennätet-
ty opettaa. Sen sijaan pitelim-
me hyökkääjää aloillaan omil-
la konepistooleillamme. Vi-
hollinen yritti useamman ker-
ran eteenpäin komentajansa
asemiimme selvästi kuuluvan
iiiinen piiskaamana, mutta ei
pässyt eteenpäin.

EPÄTASAINEN
TAISTELU
Tullessamme taisteluhautaan
oli meistä vasemmalla ylem-
p?inä mäellä vielä asemissa
joitakin miehiä, ilmeisesti al-
kuperäisiä alueen puolustajia
II Pataljoonasta. Pian tulitoi-
minta t?illä suunnalla kuiten-
kin lakkasi ja oletan miesten
lähteneen edelliimainitun §-
kistön luutnantin peräiin. Lä-
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hetin yhden miehistäni taiste-
luhautaa pitkin otulmaan
asiasta selvää. Håin tuli pian
takaisin ja ilmoitti alueen ole-
van tyhjiin.

Tåissä vaiheessa olin vielä
hyvässä uskossa, että saamme
apua reservipataljoonalta ki-
viaidan takaa, kunhan siellä
todetaan meidiin päåisseen

taisteluhautaan. Kehotin mie-
hiäni säiistiimäiin patruunoita
ia ampumaan vain lyhyitä sar-
joja, mikä menetelmä samalla
vaikeuttaisi panssarivaunu-
miesten tiihystystä. Tarkoitus
oli pitää vihollinen paikoillaan
sen liihtöasemassa ja säilyttää
omat miehet hengissä.

Vihollinen pysyikin aloil-
laan ihmeen hyvin. Ryhmän
miehistä kuitenkin joitakin
kaatui ja joitakin haavoitrui,
pääasiallisesti panssarivaunu-
jen tykkien kranaateista.

Sitten alkoivat patruunat
vähitellen loppua. Tässä vai-
heessa oli ryhmän miehistä
jiiljellä enää Seppänen ja
muistaakseni Reino Uotila
Sysmåistä. He pitivät hyök-
käjä aloillaan minun yrit-
täessäni kuljettaa liikuntaky-
vytöntä haavoittunutta pois
hyökkäyksen alta taisteluhau-
taa pitkin vasemmalle.

ROMAHDUS
Osaksi kantaen ja osaksi laa-
haten olin saanut haavoittu-
neen kuljetetuksi noin 40 met-
rin påiiihän, kun Seppiinen ja
Uotila nrlivat periissiini ilmoit-
taen patruunoiden loppuneen.
He olivat jättåineet aseensakin
taisteluhautaan, joten olimme

nyt aivan paljain käsin.
Olimme juuri löytäneet

paarit, joille saimme haavoit-
tuneen sijoitetuksi, kun vihol-
lisen panssarivaunu ajoi Kan-
naksen tietä taisteluhaudan yli
kaupunkia kohti. Sen molem-
milla puolilla juoksi jalkavåiki
ampuen juostessaan eteensä
muun muassa pikakivääreil-
liiiin.

Vihollisen jalkaväen päiis-
tyä ohitsemme ja alkaessa
vyöryttää myös meitä kohti oli
haavoittunut jätettävä. Läh-

dettyäni jatkamaan matkaa
tunsin iskun vasemmassa ol-
kavarressani ja huomasin saa-
neeni siihen luodin. Haavasta
vuosi verta, mutta se ei estä-
nyt liikkumista.

Nopea juoksu hyökkääviin
vihollisen editse pelasti mei-
dät. Saavutimme rautatien ja
päåisimme Maaskolan ratapi-
han yli omaan pataljoonaam-
me. Papulan sillan luona ol-
leen iII P:n JSp:n kautta jat-
koin matkaa kenttäsairaalaan.
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20.Prikaatin pesäke Ristimäen hautausmaan keskikohdalla kuvattuna
'l 962, taustalla margariinitehdas



O Vetäytymisoperaatiossa joutuu
viimeisenä viivyttävä ioukko usein
vaikeiden ratkaisujen eteen:

Joko kaikki omat ovat tulleet edes-
tä?

Ehtiikö vihollinen katkaisemaan
vetäytymistieni?

Joko on oikea hetki irtaantua vai
jätänkö toverini pulaan?
O Syväriltä vetäytyvän joukon irtau-
tumista suojaava ryhmänjohtaja sai
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Syvärin voimalaitoksen alakuloista maastoa

oo

ko eli t§asouna. 3.Komppa-
nia, jonka päällikkönä oli kap-
teeni Aaho, oli pataljoonan
vasemmalla siivellä Syvärin
alajuoksulle päin.

Se korpimaisema oli jo pit-
kään tuntunut liian tylyilmei-
seltä asuinpaikalta. Pataljoo-
nan komentopaikka oli parin
kilometrin päässä joesta. Sen
ympärille oli kasvanut mel-
koinen korsukylä, mutta maa-
han kaivetut rakennukset eivät
poistaneet väritöntä tuntua,
joka toi mieleen elottoman au-
tiomaan.

Oli kyllästytty myös ahtai-
siin korsuihin. niissä lelluvaan
tunkkaiseen hajuun ja veren-
nälkäisiin ludelaumoihin.
Usein oli puhuttu, että kun
joskus pädstään pois Syväril-
tä, ei enää ajatella sitä eikä
katsota lähtiessä edes taakse-
päinkään. Mutta kun lähtö sit-
ten tuli, ei se ollutkaan niin
yksioikoisen kivutonta.

HUHU LENTÄÄ
Ajatuksia puristi outo rauhat-
tomuus. Kun pataljoonan
kanttiini tyhjennettiin kesä-
kuun 19. päivänä, tuo mieltä
kalvava tunne vain voimistui.
Vaistosin, että joukkuetoverit
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voimaa virsikirjan lehdelle kirioite-
tusta tervehdyksestä ja täytti vaikeas-
sa tilanteessa tehtävänsä viimeistä
piirtoa myöten.

TEKSTI: EINO KARPPINEN
KERTOJA: OSMO NIEMENPÄÄ

PEL
ETULINJAN korsuihin ja po-
teroihin oli hiipinyt hämäräpe-
räinen huhu, että Kannaksen
puolustus oli murtunut ja että
l0.Divisioona oli vedetty
VKT-Iinjalle. Me poteromie-
het emme tunteneet tilanneku-
vaa. mutta huhumylly vain
jauhoi samasta alkulähteestri
vuotavaa kauhutarinaa. Sen
mukaan oli meikäläiset lyöty
1a kenraaliluutnantti Oesch
johti toivotonta viivytystaiste-
lua.

I Pataljoona, joka toimi
erillisenä, kuului JR 44'.aan.
Sen komentajana oli majuri
Leo l-ehtonen.

Olin I Pataljoonan 3.
Komppaniassa Syvärin voi-
malaitoksen alapuolella. Ylä-
juoksun puolelle jäi myös Pir-
kinit§an raunioitunut kyläkirk-

JR J.1 n komenl,il.i evcrstr Tuompo lähimprne apularsrneerl vormalattok-
sella tammikuussa 1942
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kokivat sen tunteen samanlai-
sena puristavana mielenpaino-
na.

En osannut kuvitclla, en
edes aavistaa, että olin huolis-
sani tuon korpiseudun puoles-
ta. Sitä oli kirottu ja haukuttu
kaikkein surkeimmaksi lou-
koksi, missä eivät voisi elää
muut kuin rotat ja mustatakki-
set korpit. Mutta se oli ollut
elinpaikka jo kauan - nytkö
pitäisi lähteä ja jättää se?

Viiden kilometrin päässä
takanapäin olivat PionP 2l:n
ja kenttätykistön kanttiinit. Jo
20. päivänä tiesi joku kertoa,
että nekin olivat mukana kant-
tiinien muuftoliikkeessä. Se
tieto tuntui huonolta enteeltä
ja sitä alettiin mitata ja punni-
ta mielissä.

Syvärin tumma kesäyö
väistyi ja kesäkuun 21. päivä
heräsi sen sylistä aurinkoisena
ja lämpimänä.

Olin ollut kuulovartiossa
aamuyön ja pian saisin mennä
korsuun nukkumaan. Katsoin
taskukelloa, mutta se oli py-
sähtynyt ja näytti kahtatoista.
Arvioin summakaupassa, että
kello oli puoli kolme ja saisin
olla poterossa vielä puoli run-
tia. Painosti jo vähän ja suussa
tuntui olevan mullan makua.

Auringon valossa kylpevä
kesäaamu näytti herkäir kau-
niilta. Liihellä sirkutti aamu-
virkku lintu. Sitä ei tuntunut
häiritsevän kaukainen tykkien
jylinä eikä voimalaitokselta
päin kuuluva konekiväärin pa-
patus.

I Pataljoonan puolustusloh-
kolla oli hiljaista. Vain silpou-
tuneet puut, kranaattikuopat ja
taistelukaivannot muistuttivat
siitä, että sekin pieni paikka
oli osa suurta sotanäyttämöä.

SE ALKOI!
Pian miehitettiin päivävartio-
poterot ja sain mennä korsuun
nukkumaan.

En tiedä, kuinka kauan olin
unessa, mutta heräsin äkisti,
kun joku kiskoi jalasta ja sa-
noi:

- Poteroihin! Se työntyy
joen yli!

Pomppasin laverilta, mutta
en nähnyt miehestä muuta
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Voimalailoksen puolustajia asemasodan aikana

Tulin ulos korsusta, Ympä-
rillä rytisi, paukkui ja ulvoi ja
räjähdyskaasu tuntui tukkivan
keuhkot. Kumma kyllä en tic-
dostanut pelkoa, vaan kompu-
roin eteenpäin yhdyshaudas-
sa, joka alkoi jo sortua luke-
mattomista täysosumista. Ne
siirkivät ja levinivät matalan
kaivannon muodottomaksi re-
peiimiiksi.

Tulin tulipesiikkeisiin hen-
gästyneenä ja epätietoisena.
Siellä sain kuulla, että ryh-
mänjohtaja oli kaatunut pian
rytinän alkamishetkellä. Nyt
minut määrättiin ryhmänjoh-
tajaksi kaatuneen alikersantin
paikalle.

nvöxrÄYKsEssÄ
ON VOIMAA
Vihollisen Syvärin ylitys alkoi
voimakkaan heitin- ja tykistö-
tulen tukemana. Sitä kesti het-
ken aikaa, sitten suunnattiin
pitkät putket huoltotietä ja

'"Yrryry

stiomalaisten tykistöpattereita
kohti. Heiltimet jatkoivat hei-

'kon taisteluaseman pehmitys-
tä ja aukoton kranaattituli jau-
hoi matalia kaivantoja ja am-
pumapesäkkeitä. Ilma tuntui
olevan täynnä savua, räjähdys-
ääniä ja sirpaleita.

Hyökkäyksen pääpaino
kohdisrui I Pataljoonan vas-
tuualueen saumalle. Venäläi-
set tuntuivat olevan tietoisia,
että Sauma-niminen rukikohta

,2,
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kuin selän. Hän oli jo menos-
sa ulos, josta kuului valtava
pauke, räiske ja melu.

Vasta nyt tajusin, että kova
kranaattituli kuokki tukikoh-
taa ja sen taistelukaivantoja.
Maa tdrisi, korsu vapisi ja sen
katosta rapisi kuivanutta mul-
taa.

Otin konepistoolin aseteli-
neestä ja aioin saman tien pai-
nua ulos mylliikiin sekaan.
Mutta sitten pysähdyin, sillä

näin seinään naulatun laudan
päällä paksun kirjekuoren.
Otin sen käteeni ja katsoin sitä
pitkään.

'fiesin, että kirjekuoressa
oli mustakantinen pieni virsi-
kirja. Äiti oli lähettänyt sen
joulupaketissa puolitoista
vuotta sitten. Kirjekuori oli
vieläkin avaamatta. Silmäni
kostuivat. Panin kirjekuoressa
olevan virsikirjan leipiilauk-
kuun rumpulippaiden sekaan.

Asemasodan mukavuuksia: elokuvateatteri Kirrc Syväri Voimalaitoksella



olisi puolustuksen heikoin sil-
mukka. Maa siellä oli niin ve-
siperäistä ja kivistä, ettei sin-
ne voinut rakentaa kelvollisia
taisteluvarustuksia. Pesäkkeet
olivat huonoja ja muut kaivan-
not kivien viiliin tongittuja
ojannoroja.

Venäläiset ampuivat savu-
kranaatteja joen yli sen ranta-
maastoon. Tuuli oli hyökkää-
jille melko suotuisa ja savu-
verho levisi hitaasti joelle
päin. Sen ja murhaavan kra-
naattitulen suojassa vihollinen
toi vastarannalle syöksyvenei-
tä, jotka porhalsivat Syviirin
yli meidän puolustusasemam-
me eteen.

Ei mennyt kauan, kun
hyökkääjä sai sillanpääase-
man, jota se alkoi nopeasti
laajentaa.

Syöksyveneiden jälkeen
heittivät 'venäläiset joen yli
"Iivarin pikäsillan". Sitä pit-
kin tulla lappoi miestä katkea-
Iirattomana nauhana ja I Patal-
joona alkoi ölla uhattuna edes-
tä, molemmilta sivustoilta ja
selustasta.

Ennen pitkää komppaniat
irroteftiin taistelusta. Ellei sitä
olisi tehty, olisivat ne tuhou-
tuneet siihen tai jääneet puri§-
tetuiksi mottiin.

Pataljoonan puolustupkaista
tuolla jokilinjalla oli tarlatto-
man laap. Sen puolustami-
seen ja hallussapitämiseen oli-
si tarviitu ainakin kaksi tai
kolme täysivahvuista patal-

JOOnaa.
Kuri oli hyvä, samoin tais-

telumoräali ja yrityshalu. Kai-
kella on kuitenkin aina rajan-
sa.

..1

TAAKSEPÄIN
Lähellä avointa, vetelää iim-
mikkosuota oli tienristeys,
josta erkanivat huoltotiet Voi-
malaitokselle ja tukikohta
Saumaan päin. Noin puolen
kilometrin päässä oli suolla
mötsäsaareke, mutta sinie asti
oli suo puutonta ja hyllyvän
rahkakelmun peittiimää liejuk-
koa. Sen yli oli rakennettu
pölkyistä ja lankuista telatie,
joka nyt oli vain kranaattitulen
pirstaleiksi repimää rojuka-
saa.

Kun osa pataljoonasta ve-
täytyi suon kaufta, jourui ryh-
mäni suojaamaan sen ylitystä.
Se ei saisi lähteä solmukoh-
dasta ennen kuin kaikki muut
olisivat suon takana. Voima.-
laitokselta päin voisi tulla vie-
lä miehiä, joten risteys täytyi-
si pitää ryhmän hallussa vii-
meiseen saakka. Taistelulähe-
tin välittämä käsky loppui sa-
noilla: "Jatko on ryhmänjoh-
tajan harkinnan varassa".

Sattuma-alikersantin kan-
nettavaksi oli uskotru melkoi-
nen vastuu. Tilanne ei ollut
kovin herkullinen: edessä
avautui vetelä suo, selän taka-
na oli hyökkääjä ja molemmil-
ta sivustoilta kuului taukoa-
maton aseiden pauke. Tuntui
siltä, että perääntyminen oli
liian nopeaa ja ryhmäni jäisi
pussiin.

Silti en kapinoinut, sillä en
ollut selvillä edes oman jouk-
kueen kohtalosta. En tiennyt,
kuka oli elossa, kuka haavoit-
tunut tai kaatunut. Saattoi olla
niin, ettei ollut enää muita pä-
teviä aliupseereita, joille olisi
uskottu vasruu tehtävästä. Äs-
ken oli juossut miehiä ohitse,
mutta en muistanut nähneeni
yhtään tuttua.

Ilmassa oli savua ja aurin-
gon valo siivilöityi sen lävitse
kalpeana varjona. Oikealla ja
vasemmalla kuului yhä asei-
den rätinää. Oma tykistö oli
hiljaa, mutta veniiläisterr tykit
jylisivät kuin tulinopeudesta
kilpaillen. Kranaatinheittimet
haukkuivat tykistötulen taus-
takuorona.

Joku ihmetteli, miksi oma

tykistö ei ampunut. Siihen ei
o§attu vastata mitään.

VAIKEA HETKI
Oli kulunut jo kymmenen mi-
nuuttia, kun Saumasta päin
tullut ryhmä oli ohittanut ris-
teyksen. Sen johtaja oli sano-
nut, ettei sieltä tulisi enää ke-
tään ja neuvonut meitä lähte-
mään pois.

Olin epävarma enkä kyen-
nyt tekemään päätöstä. Mitä
tapahruisi, jos Voimalaitok-
selta päin tulisi vielä omia ja
vendläiset pääsisivät ennen
näitä risteykseen...?

Olin epätietoinen, tuskai-
nen ja rauhaton. Terve järki
käski lähteä, mutta jokin sitä
voimakkaampi tunne pidätti

Syöksyvene Syvärillä

minua siinä. Muistin käskyn
ja ajattelin, etten saisi vetää
ryhmää pois risteyksestä.
Mutta sitä ajatusta varjosti aa-
vistus, että koko ryhmä voisi
tuhoutua ja kuka ties aivan
hy<idyttömästi. Se ajatus kos-
ki sydämeen kuin hehkuvan
kuuman neulan pistos.

Käteeni osui sattumalta äi
din kirjekuori. Avasin sen het-
ken mielijohteesta ja otin vir-
sikirjan käteeni.

Sen ensimmäiselle tyhjälle
lehdelle oli äiti kirjoittanut vä-
hän horjuvalla käsialalla:
"Äla pelkäa, Osmo! Et ole
yksin. Ihmisen yläpuolella on
hyvä, kaikkivoiva Jumala.
Hän ei järä yksin hädän kes-
kelle. "

Tuntui aivan siltä kuin äiti

, ':1
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olisi ollut siinä liihellä ja pu-
hunut minulle rohkaisun sano-
ja. Mieleni oli kumman levol-
linen. En ollut enää rauhaton
enkä epätietoinen. Tiesin, että
meitä tarvittiin vielä risteyk-
sessä enkä saisi viedä ryhmää
suon yli.

Olin vienänyt nuoruuteni
tukkikåimpillä enkä ollut aja-
tellut uskonasioita koskaan.
En ajatellut niitä nytkään enkä
yrittänyt motivoida minussa
tapahtunutta äkillistä muutos-
ta. Tunsin vain sen, että ihmi-
nen on pieni eikä oma voima
riitä; täytyy olla jotakin pa-
rempaa ja lujempaa, josta voi
saada tukea.

En tuntenut enää hätää,
mieli oli kumman levollinen
ja ajatus selkeä.

Kysyin toistenkin mielipi
dettä riskin ottamisesta. Kun
miehet antoivat vaisun myön-
nytyksen sovittiin, että ollaan
risteyksessä vielä jonkin
aikaa, sitten rämmitään kii-
reimmän kaupalla suon yli
metsäsaarekkeeseen ja sen
kautta Kinkijevaan päin.

PELASTIMME
HAAVOITTI]NEEN
Se odotus ei venynyt enää ko-
vin pitkäksi.

Saumaan johtavan tien
suunnasta kuului puoliauto-
maattikiväärin pauke, johon
vastasivat suomalaisen kone-
pistoolin riopeana siikättävät
sarjat.

Pian tuli nåikyviin nelimie-
hinen suomalaisryhmä. Yksi
miehistä oli kesäpuseroista ja
riu'uista kyhätyillä paareilla,
kaksi kantoi niitä ja neljäs tuli
perässä alinomaan taaksepäin
pälyen.

Venäläiset eivät painaneet
oikopäätä päälle, vaan avasi-
vat summittaisen tulen tienris-
teystä kohti. Ilmassa vinkui,
sirahteli ja parkui, kun luodit
räsähtelivät mäntyihin ja pora-
sivat runkojen läpi sälöjä re-
pien. Vastasimme tuleen ra-
julla laukausryöpyllä ja sen
suojassa pääsi pieni ryhmä
tien yli.

Haavoittunut oli liikuntaky-
vytön, sirpale oli särkenyt oi-
kean jalan sääriluun. Häntä
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kantavat miehet olivat väsy-
neitä ja loppuunpalaneita.

Olisin vaihtanut kantajat
omasta ryhmästäni, mutta en
uskaltanut tehdä sitä, sillä ah-
dinkotilassa olleet miehet oli-
vat järkyttyneitä ja lähes
apaattisia. Emme voineet teh-
dä muuta kuin lähenää heidät
eteenpäin ja jäädä vielä viivyt-
tämään veniiläisten etenemis-
tä.

Tiesin, että aika oli carkalla
eikä ryhmä voisi viipyä kovin
kauan tienristeyksessä. Ly-
hyen nokittelun jiilkeen vedin
sen suolle, jonka yli alettiin
tarpoa kuumeisella kiireellä.
Usko ja epäusko vaihtelivat

- metsäsaareke tuntui olevan
kovin kaukana ja venäläiset
aivan lähellä. Korpraali Huja-
nen kirosi, minä ajattelin salaa
äidin kirjoittamia rohkaisusa-
noja.

KRANAATTEJA
Vihollisen puolelta kuului
kranaatinheittimien ontosti
poksahtelevia lfitölaukauk-
sia. Mieleni valtasi tunne, että
nyt rysähtäisi lähelle.

- Turvat rahkaanl kiljuin.

- Matalana... liikkumatta!
Suo humahti, kun lyhyeltä

välimatkalta ammutut kranaa-
tit putosivat sinne. Sen pinta
keinui kuin riippumatto, kura
roiskui ja sirpale iskeytyi etee-
ni ilkeästi volahtaen.

Nostin päätäni, mutta pai-
noin sen jo samassa rahkaan,
sillä toinen ryöppy suhisi
suolle osuen vielä lähemmäs.
Painoin kädet korville tukoksi
ja avasin suuni keventääkseni
räjähdyspairreen vaikutusta.

Toinen kranaattisarja oli
tullut lähemmäksi, mutta sir-
palevaikutus oli heikko, sillä

kranaatit painuivat liejuvelliin
ja räjähtivät syviillä pinnan al-
la. Tappioita ei tullut, kaikki
olivat vain märkiä ja haisevan
suolietteen ryvettämiä.

Heitintuli loppui, nousim-
me kuravettä valuvina ja
aloimme tarpoa metsäsaarek-
keeseen. Ihmettelin, miksi ei
vihoilinen arunu.

Syy selvisi aivan pian: va-
semmalta tuli joukkueen ver-
ran venä!äisiä, jotka kiirehti-
vät metsäsaareketta kohti. Ai-
koivat ottaa vankeja.

En huolestunut pahemmin.
Tiesin, että ryhmä pääsisi saa-

rekkeeseen ennen venäläisiä
ja sen takana olevan ryteikön
suojassa selviäisimme motit-
tamisuhasta. Metsä oli tuttu ja
siellä olimme kuin kotonam-
me.

VELVOLLISUUS JA
VASTUU
Suoalueen reuna oli sotkuista
ryteikköä, mutta sen takana
maapohja koveni ja muuttui
solakkarunkoista männikköä
kasvavaksi hietikkokankaak-
si. Nyt oli mäntymetsä pahoin
silvottua, sälöille revittyä kan-
nokkoa. Maasto oli tuttua, sitä
oli katseltu lomalle mennessä
ja sieltä palatessa.

N,läen päällä tapasimme vii-
vytysketjun, joka irtaantui
niin pian kun ryvettynyt ryh-
mäni pääsi sen lähelle.

Tien poikki ja sen sivuille
oli valmistettu kolmirivinen
polkumiinakenttä. Se oli vielä
virittämättä ja naamioimatta.



Pioneeriryhmä oli paikalla,
mutta venäläiset olivat jo ar-
veluttavan lähellä. Kummas-
telin, ettei pioneeriryhmän
mukana ollut edes aliupseeria.

Kalpea nuorukainen, joka
toimi pioneeriryhmän van-
himpana, oli rauhaton, mutta
tietoinen vastuustaan.

- Se on liian lähellä, poika
sanoi, nielaisi tyhjää ja lisäsi:

- Kenttä pitäisi viriträä ja
naamioida. Jäätkö suojaa-
maan?

Meille ei kuulunut sulutus-
työ, mutta tunsin kohtalonyh-
teyttä natsattomaan ryhmän-
johtajaan. Kokemuksesta tie-
sin, että kouluttamaton mies
kokee vastuun painon kovem-
pana kuin johtamistehtäviin
koulutettu.

Järjestin ryhmäni ketjuun ja
jäimme viivyttämään.

Pioneeriryhmän vanhimpa-
na toin{va nuorukainen osasi
työnsä. Ryhmässä oli kuusi
miestä ja miinakenttä oli kol-
mirivinen. Kolme miestä vi-
ritti sytyttimiä, kolme naamioi
polkumiinat ja kymmenessä
minuutissa oli kolmirivinen
sulutus valmiina. Räväytim-
me viimeiset sarjat rinteen al-
le, seurasimme sitten hyvin
toiminutta pioneeriryhmää ja
painelimme Kinkijevaan päin.

Sen jälkeen oli peräyrymi-
nen lähes yhtämittaista juok-
sua. Tuntui masentavalta näh-
dä, kun kaikki tutut paikat jäi-
vät yksi toisensa jälkeen taak-
se. Rajuja torjuntataisteluja
käytiin alinomaan, mutta aina
täytyi väistyä ylivoimaisen
hyökkäysmassan alta.

Pian tekivät venäläiset mai-
hinnousun Viteleen eteläpuo-
lelle ja suomalaisyksiköt ve-
dettiin UJinjalle Pitkärannan
ja Loimolan välille. Vasta
siellä oli aikaa ajatella ollutta
ja mennyttä.

En tuntenut tarvetta tehdä
itsetilitystä. Olin mielestäni
tehnyt parhaani.

Otin virsikirjan ja etsin siirä
virren "Jumala ompi linnam-
me". En enää nähnyt tulevai-
suutta yhtä lohduttomana. n
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KESÄKUUSSA 1g4I liihti
S avonlinnan liiheltä Kaartilas-
ta kuusi tuliterää kotimaassa
valmistettua 120 mm:n kra-
naatinheitintä kohti Moskovan
rauhan rajaa.

Entinen T.Prikaati oli juuri
muuttunut Jalkaväkirykmentti
7:ksi, joka muutamien viikko-
jen mentyä sai Tyrjän Ryk-
mentin kunnianimen.

Tiistä alkoi rykmentin ras-
kaiden heittimien tie, joka
monella suunnalla mutkitel-
tuaan päättyi aikanaan toiselle
puolelle Savonlinnaa, nimit-
täin Aholahteen.

Kranaatinheitinkomppa-
niassa heittimet muodostivat
sen ytimen. Ne sitoivat komp-
panian veljespiiriksi, jossa jo-
kainen tiesi tuloksen riippu-
van ennen kaikkea kitkatto-
masta yhteistoiminnasta. Tä-
mä yksikkö ei tarvinnut huip-
puja eikä tiihtiä, niillä ei ollut
mitään käyttöä.

Taistelukertomukset tästä-
kin sotaretkestä kuvaavat etu-
päiissä varsinaisen kiväärijal-
kaväen operaatioita. Heittimet
ja muut tukevat aseet ja asela-
jit mainitaan yleensä vain

VUOSALA/I ELLE
O Ryhmäaseita käyttävän yl<sikön
miehistä muodostuu parhaassa
tapauksessa lujan yhteishengen
elähdyttämä työryhmä, jossa
jokaisen on tulokseen pääsemiseksi
hoidettava oma osatehävänsä
tarkasti ja tdsmdllisesti.
O Tdllainen yksikkö ei tarvitse
solisteja, huippuja eikä sankareita,
joille ei ole käyttöä. §en voima on sen
yhteistoiminnassa.

poikkeustapauksessa ilmeises-
ti olettaen, että tarkkaavainen
lukija itse tajuaa säestävän or-
kesterin olemassaolon, mutta
kiinnittää kuitenkin huomion-
sa etupäässä vain solisteihin.

Minun sotapolkuni yhtyi
krh-komppanian pyöränjälkiin
keväiillä 1943.

Komppanialla oli jo tulles-
sani komentopaikkalippu, jos-
sa komeili tuo arveluttava nu-
mero 13. Yksikkö oli monella
tavoin mainettaan parempi.

Muodollisen sotilaallisuuden
suhteen saattoi olla toivomi-
sen varaa, mutta varsinaisen
tehtävänsä nämä pojat osasi-
vat.

ASEMASOTAA
OHDASSA
Ottaessani komppanian vas-
taan Antti Koivunmaalta se
oli asemissa keski-Kannaksel-
la, Ohdan lohkolla.

Komentopaikka oli I Jouk-
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kueen tuliaseman yhteydessä
Itihellä Ohdan aukean reunaa.
Matala soraharjanne suojasi
sopivasti tuliasemaa ja nruuta-
mia korsuja. II Jr.rrlkuc oli
asemissa Ohdan etelalohk.rlla
eli Lampilohkolla. li'imrtus-
joukkue piti majaa Raiaioen
varressa. Term,rlassa, ryk-
mentin huoltoportaan yhtcy-
dessä.

Jatkosotaan lähclettäessä oli
krh-joukkue iden organisaatio-
ta muutettu siten. että jokaista
heitintä kohti oli jonkinlainen
suurryhmä. joka sisälsi pienen
tulenjohtoryhmän, viestiryh-
män ja tuliasemaryhmän. Tar-
koituksena oli, että jokainen
heitin pystyi tarpeen vaatiessa
toimimaan itsenäisesti. Voi
olla. että ajatus oli hieno,
mutta en tiedä tapauksia, mit-
kä olisivat tehneet tällaisen
muodon perustelluksi. Aina-
kin tuntemani raskaat komp-
paniat samoin kuin kevyet
joukkueetkin toimivat tykis-
tön tapaan pattereina, joissa
tulenjohtoryhmät muodostivat
tulenjohtueen, viestiryhmät
yhdistettiin ja tuliasema toimi
yhtenäisenä.

Asemasotavaiheessa kuten
mahdollisuuksien mukaan
muulloinkin oli yhteistoiminta
tykistön kanssa kiinteätä. Oh-
dan lohkolla olevat tykistön
tulenjohtopaikat, kuten Pöllö
ja Varis, johtivat myös krh-
tulta ja komppanian kummal-
lakin joukkueella oli edessä
jatkuvasti miehitettynä pideny
tulenjohtopaikkansa. Komp-
panialla oli myös oma keskus.
Heppu nimeltään, ja sillä oli
oman verkon lisäksi yhteydet
tykistöön ja kiväärijalkavä-
keen. Radiokalustoa ei tässä
vaiheessa vielä ollut.

Eräillä tykistön komentajil-
la oli jonkinlainen valvonta-
tehtävä heittimiin nåihden.
Joskus olisi kaivannut heidän
taholtaan suurempaa asiantun-
temusta. Tällaiset taPaukset
olivat kuitenkin satunnaisia
poikkeuksia. Mainitsen ne

vain siksi, että tieto varsin-
kaan raskaan krh:n mahdolli-
suuksista ja rajoituksista ei ol-
lut saavuttanut kaikkia tykis-
tön eikä jalkaväenkään ko-
mentajia.

Komppania oli Antti Koi-
vunmaan jäljiltä erittäin hyvin
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koulutettu ja asiansa osaava.
Sitä osoittaa mm. se, että
1943 kesällä pidetyissä divi-
sioonan krh-joukkueiden vdli-
sissä toimintakilpailuissa
komppania saavutti kaiken
saavutettavissa olevan, nimit-
täin l. ja 2. sijan.

Varsinaiset kiväärijalkavä-
kiyksiköt saivat jonkinlaista
vaihtelua joutuessaan mukaan
vuorokiertoon ollen viilillä
edessä ja välillä reservissä.
Krh-komppania pysyi samois-
sa asemissa vuoden l94l syk-
systä kevääseen 1944, siis
noin kaksi ja puoli vuotta! On
selvää, että se tympäännytti ja
aiheutti joskus ongelmia.

Samaa vartionpitoa, tiihys-
tystä ja ammuntaa, usein Yöl-
lä, minkä rytmin katkaisi vain
kerran kolmessa kuukaudessa
kohdalle osuva vuoroloma.
Tappioitakin sattui jatkuvasti,
vaikka sota oli hiljaisessa vai-
heessaan. Yksi kuudesta heit-
titnesta menetettiin tapatur-
maisesti, kaksoislatauksen
seurauksena. Se vei muka-
naan myös kolme miestä
omasta miehistöstän.

Huomattava uudistus oli
uusi tulenjohtomenetelmä, jo-
ta ryhdyttiin kouluttamaan
syksyllä 1943. Se yksinker-
taisti ja helpotti tavattomasti
tulenjohtajan toimintaa. Van-
hoista siirtoaskelista ja kulma-
kertoimista voitiin luopua, ja
tulikomennot annettiin aina
tähy§tyssuuntaan niihden.

Reservivaihe koitti vihdoin
keväällä -44, jolloin komPPa-
nia vedettiin Termolaan huol-
lon seuraksi. Päätehtävänä re-
servivaiheen ajan oli palaaval-
le siirtoväelle tarkoitettujen
hirsikehikkojen valmistami-
nen Rajajoen takana kasva-
vasta mahtavasta punahongas-
ta. Jos muistan oikein, niin
näitä kehikkoja syntYi Parin
kuukauden aikana kaikkiaan
kolmisenkymmentä.

rÄsrö oHDAsrA
Kesäkuun 9. päivän aamuna
1944, jolloin komppania oli
taas entisissä asemissaan, he-
rättiin valtavaan pauhuun: jat-
kuva virta vihollisen lentoko-
neita oli matkalla koti-Suo-
mea kohti.

Oli selvää, että rauhalliset
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ajat olivat ohi. Tosin jo run-
saan parin viikon ajan oli II
Joukkueen johtaja luutnantti
Pentti Rahkila anranut Lampi-
lohkolta hälyttäviä tietoja vi-
hollisen joukkojen lisääntymi-
sestä ja varustelutöistä viholli-
sen asemissa. Hän tiukkasi
jatkuvasti hevosia siirrenä-
väksi lähemmäksi. koska oli
varma, että äkkilähtö oli hy-
vin pian edessä.

En uskonut häntä ja vasta
päivää, paria ennen vihollisen
hyökkäyksen alkamista hevo-
set ja etuvaunut siirrettiin tu-
liaseman läheisyyteen
neksi!

Hyökkäys ei kohdistunut
suoraan JR 7:ää vastaan, joten
kuormastot ehdittiin koota ja
puhelintapsitkin kerätä suu-
rimmaksi osaksi talteen.

Seuraavana, 10. päivänä
kesäkuuta, jätettiin kauan
käytössä olleet asemat.

VETÄYTYMISVAIHE
Komppanian oli käsketty aset-
tua asemiin Suomen puolella
olevan Hartosten kylän reu-
naan. II Joukkueelle oli kui-
tenkin alueen patteristonko-
mentaja antanut oman käskyn-
sä, minkä seurauksena jou-
duin etsiskelemään joukkuetta
koko seuraavan yön ja ratsas-
telemaan - niinkuin myö-
hemmin totesin - linjojen vä-
limaastossakin, jossa olisi
voinut kohdata vihollisen kos-
ka hyvänsä.

Hartosissa komppania osal-
listui vihollista viivyttävien
pataljoonien tukemiseen (III/
JR 7 ja HeimoP 3). Jännittävä
tilanne piti kuitenkin kaikkia
varpaillaan, kun tiellä virtasi
koko ajan taakse vetäytyviä
joukkoja.

Joutuessani käymään ryk-
mentin komentopaikalla ai-
heutti väärin ymmärretty käs-
ky komppanian luiskahtami-
sen käsistäni, mutta sain sen
kuitenkin kiinni tieltä parin ki-
lometrin päästä ja palautetuksi
takaisin asemiin.

Illan suussa komppania
alistettiin III/JR 7:lle, jonka
tehtävänä oli miehittää Kekro-
lan-Seppälänkylän viivytys-
linja.

Pataljoona liihti marssille ja

krh-komppania seurasi peräs-
sä.

Pataljoonan kääntyessä
Kekrolassa länteen se törmäsi
vihollisen hyökkäyskiilaan ja
juunui paikoilleen useaksi
tunniksi. Marssitin komppa-
niani pohjoisen kautta kier-
täen suunnitellun viivytyslin-
jan taakse Seppälänkylään, jo-
hon varustettiin asemat ja
työnnettiin
eteen.

tulenjohtueet

Yö oli jokseenkin rauhalli-
nen, mutta seuraavana aamu-
na vihollinen aloitti hyök-
käyksen. Pataljoona oli yön
aikana saavuttanut käsketyn
linjan, johon se oli asettunut
puolustukseen.

Pataljoonan komentopai-
kalla oli radio, jolla saatiin
tietoja tilanteen kehittymises-
tä. Vasemmalla toimivan JR
6:n lohkolla tuntui vihollinen
pääsevän etenemään, joten
pataljoonan komentaja rupesi
irrottamaan edessä olevia
komppanioita. Krh-komppa-
nia tuki koko ajan vetäytymis-

Kärkijoukot etenevät Ohdassa

tä. Saarrostusuhan kasvaessa
pataljoonan komentaja määrä-
si minut hoitamaan viivytyk-
sen loppuun yhden kivääri-
komppanian ja krh-komppa-
nian avulla. Itse hän siirtyi pa-
taljoonan pääosien mukana
Vuottaalle.

Irtaantuminen onnistuikin
ja illalla oli pataljoona koossa
Vuottaan maastossa samoin
kuin krh-komppaniakin. Ka-
lusto oli tallella ja lisiiksi oli
tien varresta korjattu talteen

/oman tykistön hylkäämä teho-
kas radioasema. josta myö-
hemmässä vaiheessa oli pal-
jon hyötyä, kunnes omistajat
perivät omansa ilman löytö-
palkkiota.

Samana iltana kuultiin hu-
hu, että eräs oikealla Vaskisa-
votan lohkolla toiminut krh-
komppania oli menettänyt ko-
ko heitinkalustonsa ja joutu-
nut tilapäisesti todelliseksi ki-
vädrikomppaniaksi 

- 
pelkki-

ne kivääreineen ilman min-
käänlaisia konetuliaseita.
Komppaniamme miehet van-
noivat, että meille sitä ei saa
sattua, vaikka päivän kuluessa
sama tilanne oli ollut låihellä
meilläkin. Vain parin miehen
neuvokkuus pelasti kalustom-
me.

Tiissä liikuntavaiheessa pal-
jastui, miten avuton heitin-
komppania voi olla ilman ke-
vyitä konetuliaseita. Tilantei-
siin olisi voinut suhtaufua pal-
jon rauhallisemmin, jos käy-
tettävissä olisi ollut vaikkapa
vain parikin konepistoolia.

tl.{

?*
.iÅ' " e

Vanhat kolmen linjan kiväärit
tuntuivat paremminkin nuija-
sotaan sopivilta.

SIIRANMÄXT _
VUOTTAA
Rykmentti miehitti Siiran-
mäen puolustuslinjan. Krh-
komppanian tehtäviiksi tuli tu-
kea puolustusta tien suunnas-
sa, joka kulki Siiranmäestä
Vuottaalle.

I Joukkue, jonka mukana

olin, asettui Vuottaan kyläau-
kean Siiranmäen puoleiseen
laitaan tien varteen. II Jouk-
kue vähän taemmaksi Vuot-
taan aukealla olevaan ntr'tsä-
saarekkeeseen. Komentopaik-
ka oli aluksi pienessä talossa
tuliaseman vieressä. mutta nyt
ensi kertaa ilmaantuneet maa-
taistelukoneet tekivät olon
liian kuumaksi, joten oli siir-
ryttävä poteroihin.

Tuliasemat olivat eri kartta-
lehdellä kuin maalialue, ja sii-
tä aiheutui aluksi muutamia
kömmiihdyksiä. Ensimmäiset
maalit olivat tien molemmin
puolin asemien edessä olevat
sulut.

Ammustilanne oli hyvä ja
siitä sekä lisäänryvistä vaari-
muksista johtuen komppania
ei tästä alkaen käyttänyt juuri
muita tulimuotoja kuin iskui-
na ammuttuja tulipeineitä. Su-
lut tietysti ammuttiin tavalli-
seen tapaan. Esimerkiksi Sii-
ranmäen taistelun alkuvai-
heessa tien suunnan sulkuja
jouduttiin ampumaan yhä uu-

delleen.
Siiranmäen taisteluista on

tehty niin paljon yksityiskoh-
taisia kuvauksia, että en tässä
puutu sen eri vaiheisiin. Etu-
linja aaltoili edestakaisin. ja
muutaman kerran oli tuliase-
mien puolustus yritettävä jär-
jestää omin voimin vihollisen
mahdollisen läpimurron varal-
ta. Komentajan käsky oli ni-
mittäin, että asemia ei saa jät-
tää missään tapauksessa ilman
hänen lupaansa.

*,
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Tulenjohtoyhteydet olivat
poikki vähän vdliä, mutta tun-
nettuja maaleja ammuttiin
sokkona varmuuden vuoksi.
Tykistön rykmenttiupseeri oli
ottanut käyttiiön maalien mää-
rittiimisen eräänlaisen aina
kolme maalia käsittävän ryh-
mäjärjestelmän avulla. Koor-
dinaattitaulukoita tuli lähet-
tien tuomina tukkukaupalla.
Aluksi yritin saada ne siirre-
tyksi omalle tuliasematasolle-
ni. mutta yritys osoittautui toi-
vottomaksi.

Taistelun eräässä vaiheessa
olivat vihollisen panssarivau-
nut muodostaneet Siiranmäen
kukkulalle siiliaseman, joka
piti ottaa takaisin muistaakse-
ni I/JR 7:n vastahyökkäyksel-
lä. Puolustusta johtava I/JR
7:n komentaja majuri .Eino
Kuvaja kdski minua ampu-
maan valmistelun.

Koska oma etulinja oli hy-
vin liihellä, pyysin saada am-
pua pari tarkistuslaukausta.
Siihen ei Kuvaja suostunut,
jottei yllätysvaikutus olisi kär-
sinyt, joten jouduimme ampu-
maan kylmiltään.

Kävi sitten niinkuin aavis-
telin: vastaiskuosasto sai
osansa keskityksestä, valitet-
tavasti. Taistelujen kestäessä
kiirsi krh-komppaniakin huo-
mattavia tappioita sekä tulen-
johrueiden, viestimiesten että
ruliasemaryhmien kohdalla.
Molemmat tuliasemat olivat
kartalta katsoen niin mitäänsa-
nomattomassa maastossa ja
niin hyvin naamioituina, että
vihollinen ei niitä selvästikään
onnistunut tarkalleen paikan-
tamaan.
JATKUU SEUR. NO:SSA
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Selviytyminen kiperistii
tilanteista edellyttää
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AION KERTOA tapahrumasta, joka sat-
rui heinäkuun 3. päiviin aamulla vuonna
1944 Pultsoilan pohjoispuolella Itä-Kar-
jalassa. Mitä silloin oikeastaan tapahtui,
se selvisi minulle täysin vasta viisi vuotta
myöhemmin, 1949, aivan sattumalta.

Heinäkuun toisen päivän iltana oli ve-
ndläinen l00.Kaartindivisioona katkais-
sut Taisteluosasto Airilan huoltotien Pult-
soilan eteläpuolella. Viteleenjoen-Pjal-
jåirven-Ruokokosken alueelle syntynee-
seen mottiin olivat jääneet JR 8:n I Patal-
joona ja oman pataljoonani ErP 18:n 2.,
3. ja Esikuntakomppania.

Niimä joukot murtautuivat ulos luotee-
seen tuoden haavoittuneet mukanaan.

Näissä taisteluissa haavoituin kolmesta
sirpaleesta. Jo aikaisemmin, kesäkuun
30. päivänä oli luoti osunut oikeaan kä-
teeni.

Rankan korpivaelluksen jdlkeen pääsi-
vät komppaniani omalle puolelle Pultsoi-
lassa 3.7. aamuyöllä JR 34:n III Pataljoo-
nan asemien läpi ja saivat käskyn jatkaa
marssia Koivuselän pohjoispuoliseen
maastoon.

l. ja 4.Komppaniani sekä Jäåikiirijouk-
kue ja huolto olivat jääneet motin ulko-
puolelle. Ne olivat nyt torjumassa venä-
läisten hyökkäyksiä Suurimäen-Pala-
lahden tien suunnassa aivan Pultsoilan
eteläpuolella. Everstiluutnantti Airilan

kiiskyllä ne irtautuivat keskiyöllä, vetäy-
tyivät majuri Hannilan pataljoonan läpi
Pultsoilassa ja jatkoivat samoin Koivuse-
låin suuntaan.

Ilmoittauduin Airilatle.

MTES NOUSI
KUOLLEISTA

- Herra nähkiiön - oletkos sinä elos-
sa?! Minä olen jo ilmoittanut ylöspäin
sinut kaatuneeksi ja määrännyt kapteeni
Gustavssonin pataljoonankomentajaksi!
h?immiisteli Airila.

Kerroin haavoittuneeni pariinkin ker-
taan ja sain passituksen Hannilan patal-
joonan JSp:lle, joka oli komentopaikan
takana.

JSp oli pienessä painanteessa noin 30
metrin päässä Pultsoilan-Palalahden
tiestä suurten kuusten ja mäntyjen varjos-
sa. Koko seutu oli metsän peittåimää.

Pätisin hyvin perille sekä läiikärin ja
läiikintäaliupseerin käsittelyyn. Viime-
mainittu osoittautui entiseksi oppilaakse-
ni Santahaminan aliupseerikoulusta. Hä-
nen tarjoamansa tee ja erinomaiset voilei-
vät totisesti maistuivat, sillä olin ollut
syömättä neljä vuorokaufta.

Pika-aterian jåilkeen läiikiiri ehdotti, et-
tä jatkaisin heti matkaa kenttäsairaalaan.
Olin kuitenkin eri mieltä, koska JSp:llä ei
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Joukko on saapunut korpttatp.rleelta tlelle kan-
taen haavoittun€itaan s,&

luurr srllu lre tkclla ollut nrurta potrlaita ja
katsoin hyvin voivani odottaa, kunnes vä-
keä pian kertyisi sairasauton lasti. Voisin
nukkua teltassa ja pojat herättäisivät mi-
nut sitten aikanaan liihtevään autoon.

Menin siis telttaan, joka oli aivan tyhjä
ja hyvin kuusenhavuilla pehmustetfu.
Painuin pehkuihin ja nukuin heti neljän
vuorokauden valvomisen ja taistelun jåil-

keen.
Myöhempien tapahtumien osalta mi-

nulla on vain heikko muistikuva, että pari
läiikintämiestä yritti nostaa minua pys-
tyyn saadakseen minut hereille. Samaan
aikaan rävähti lähellä pikakiväärisarja ja
kuului lääkärin huuto:

- JSp-teltta puretaan!
Pojat päästivät minut ja putosin maa-

han, jolioin heräsin tähän tömäykseen
kasvot teltan oviaukkoa kohden.

RATKAISEVAT HETKET
Lääkintåimiehet reagoivat lääkärin käs-
kyyn salamannopeasti. He tarrasivat kiin-
ni keskussalkoon ja vetivät sen sivuun,
jolloin teltta romahti päåillemme.

Ryömin aukkoa kohti ja saman tien
ulos. Edessäni oli paareilla makaava haa-
voittunut. Nousin pystyyn ja kysyin lää-
käriltä:

- Missä on auto?
Tåimä oli aivan suunniltaan ja kykeni

vain kädellään näyttämään suunnan.
Löysin auton noin kymmenen metrin

päästä. Se oli täynnä potilaita. Nousin

kuljettajan viereen ja kiiskin liihteä heti
liikkeelle.

Tiellä oli käynnissä kiivas tulitaistelu.
Jåilkikiirki viivytti juuri tiillä kumpareella
vihollista, joka hyökkäsi Sotka-panssari-
vaunun tukemana. Vaunun telaketjut nos-
tivat ilmaan valtavia pölypilviä.

Kuljettajan kylmäverisyyden ansiosta
selvisimme tilanteesta. Hän ajoi taitavasti
mutkitellen ensimmäiseen tienmutkaan
saakka ja lisåisi sitten nopeutta.

MITEN I(ÄVT JSP:N?
Palattuani sairaalakierrokselta tiedustelin
kollegaltani rnajuri Hannilalta, kuinka
hänen JSp:nsä silloin oikeastaan kävi.
Hannila kertoi sen joutuneen vihollisen
käsiin. Läiikiiri oli ollut siinä mäåirin pois
tolaltaan, ettei ollut §ennyt hallitsemaan
tilannetta. Jo tuntia aikaisemmin hän oli
saanut käskyn siir§ä taaksepäin, mutta
potilastulvan vuoksi ilmeisesti kadottanut
ajan tajun ja laiminlyönyt siirtymisen.

Viisi vuotta myöhemmin heinåikuussa
1949, jolloin palvelin Etelä-Uudenmaan
Sotilaspiirin toimistopäiillikkönä, tuli sin-
ne mieshenkilö pyytåimään todistusta so-
tapalveluksestaan. Menimme kortisto-
huoneeseen ja kerroin hänelle olevani
majuri, vaikka nyt olinkin siviilipuvussa.
Hänen kantakortistaan huomasin miehen
palvelleen III/JR 4:ssä ja olleen sotavan-
kina. Tiedustelin vangiksi jourumisen
vaiheita.

Mies kertoi olleensa haavoittuneena
JSp:llä vihollisen vallatessa sen.

Minusta kasvot näyttivät tutuilta ja sa-
noin:

- Tehän makasitte silloin teltan edes-
sä paareilla...

- Kun herra majuri ryömi ulos teltas-
ta, täydensi hän lauseeni.

Edelleen hän kertoi, että noin minuutti
liihtöni jiilkeen aloitti vendläinen komp-
pania rynnäkön rinnettä alas ja valtasi
JSp:n. Kymmenkunta haavoittunutta jåii

vangiksi samoin kuin myös läåikintåimie-
het, jotka olivat herätelleet minua. He
eivät olleet päiisseet ulos teltari romahdet-
tua heidän päälleen. Myös läiikintiialiup-
seeri jäi haavoittuneiden luo huolehti-
maan heistä. Kaikki palasivat kotimaahan
vankien vaihdossa rauhanteon jiilkeen.

Matti Hannila ja minä palvelimme
myöhemmin molemmat prikaatinkomen-
tajina l.Divisioonassa, hän Oulussa ja
minä Kuopiossa. Kerroin hiinelle, kuinka
hänen JSp:nsä oli käynyt muutama mi-
nuutti lähtöni jiilkeen.

Olen monta kertaa mietiskellyt, kuinka
minun olisi käynyt, jos en olisi herännyt
pää suoraan teltan oviaukkoa kohti. Aika
oli nimittäin silloin tipalla... tr
Kirjoittajan luvalla ktiiinnctty Veterancn av år 1918
Jehden toukokuun 1978 numcrosta.

Ensiapu
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HANNES LAE kettu pohjaan, syvemmällä
syväytetty normaaliin tapaan.

Erityisen sopivia magneet-
timiinojen raivaukseen olivat
tietenkin puiset, tähän tarkoi-
tukseen erityisesti valmistetut
alukset kuten Vahterpää ja
Kallanpää.

Alusten henkilökunnasta
valtaosa oli tekniikan miehiä,
sähkö- ja konealan asiantunti-
joita. Vain aluksen päiillikkö
ja kansimiehistö olivat am-
mattimaisia miinamiehiä -mikäli heitä riitti, sillä rai-
vaustyössä oli yhteensä noin
20O alusta.

tarpeelliset käskyt ja toimin-
taohjeet.

Sitten lähti raivausrintama
liikkeelle kunkin laivan ve-
täessä perässään noin 2OO

metrin pituiscn vaijerin päässä
pölkkyään. Ketään ei tarvin-
nut kehottaa tarkkaavaisuu-
teen, sillä jokainen tähysti
kyllä merta täyskuormituksel-
la 

- huolellisemmin kuin eh-
kä koskaan elämässään.

SITTEN SE JYSÄHTI!
Kuului vain humaus ja merkil-
listä jyrinää. Sitten pieni aluk-

Magneetti-
II

mmqa F
kalafuhlaa
Miinanraivaaiien
sota jatkui vielä
vuosikausia rauhan-
teon jdlkeenkin.

Kaikkein pirulli-
simpia vehkeitä oli-
vat suuret magneet-
timiinat, jotka voi-
vat räjähää ilman
kosketusta laivan
kulkiessa yli - 

joko
ensimmäisellä tai
ehkä vasta kymme-
nennellä keffalla... Magneettimiinoien raivauskalusto ns. magneettipölkky, tilapäisen raivaa- Kirioittala tarkkana raivaushom-

ja-aluksen perässä missa

II
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MERISOTAKOULUN lope-
tellessa kurssitoimintaansa ke-
väällä 1946 sain määräyksen
ilmoittautua III Raivaajaosas-
ton viesti- ja aseupseeriksi.
Silmissäni vielä kuva panssa-
rilaiva Ilmarisen järkyttävästä
tuhosta olin taas valmis lähte-
mään merelle 27.4.

Raivaajaosaston päällikkö-
nä toimi komentajakapteeni
O. T. Suosalmi. Esikuntalai-
vana oli saaristokuljetuksista
tähän tehtävään irrotettu Tähti
ru.

Osasto suoritti magneetti-
miinojen raivausta. Tästä toi-
minnasta minulla panssarilai-
vamiehenä oli ainoastaan al-
keelliset tiedot, joten oli kii-
reesti aloitettava opiskelu eri-
tyisesti niiden käytännön toi-
menpiteiden osalta, jotka kuu-
Iuivat velvollisuuksiini - rai-
vauksessahan on jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan
osallistuttava työhön.

POLKKYA
VEDETTIIN
Raivaus tapahtui magneetti-
raivaimen avulla, jonka vai-
kuttava osa oli niinsanottu
magneettipölkky. Laivassa oli
aggegaatti, joka kaapelin vä-
lityksellä syötti virtaa laivan
hinaamaan pölkkyyn. Hinaa-
va alus oli demagnetisoitu,
mistä johtuen miinan ei pitä-
nyt toimia sen kulkiessa yli,
vaan vasta pölkyn kohdalla,
joka aiheutti voimakkaan säh-
kömagneettisen kentän. Mag-
neettimiina, jossa oli tavallista
enemmän räjähdysainetta, toi-
mi siten, että kukin aluksen
ylikulku poisti siitä yhden var-
mistimen, joita voi olla kym-
menenkin kappaletta tai jos-
kus enemmänkin. Viimeisen
varmistimen lauetessa miina
räjiihti aiheuttaen yleensä lai-
van tuhon. Matalahkossa ve-
dessä magneettimiinat oli las-

Vuoden, urakaksi oli meille
annettu Porkkalan-Naissaa-
ren alueen raivaus. Sinne tie-
dettiin lasketun suuria määriä
erilaisia miinoja ja raivauses-
teitä, eritoten heräte- eli mag-
neettimiinoja.

Tukikohdaksemme oli va-
littu Porkkalan vuokra-alueen
itäpuolella sijaitseva Penttala,
joka ei kaikilta osin täyttänyt
tukikohta-alueelle asetettavia
vaatimuksia. Sillehän emrre
tietenkään mitään mahtaneet.

Raivaukseen liittyvät vaarat
olivat kaikkien tiedossa. En-
simmäisessä lähdössä 26. 5.
olikin havaittavissa pientä jän-
nitystä. Sijoituin Rauma II
-nimiseen alukseen, jonka
päällikkönä oli luutnantti O.
Juvela.

Ensin ajettiin miinakartto-
jen määrittämään lähtöpistee-
seen. Siellä alukset asettuivat
määräysten mukaiseen rai-
vausmuodostelmaan ja saivat

semme alkoi hyppiä kuin pil-
lastunut hevonen - se vapisi
ja värisi kuin ukkosen kouris-
sa. Tuntui, kuin räjähdys olisi
tapahtunut aivan laivan alla,
mutta tarkastellessani tilannet-
ta huomasin heti, että vesi
myllersi magneettipölkyn ta-
kana aiheuttaen voimakkaan
nykimisliikkeen myöskin hi-
naavalle alukselle.

Tämä ensimmäinen miina
oli tietenkin melkoinen elä-
mys. Myöhemmin esiintyi
paljon vaikeampiakin tapauk-
sia, henkilötappioitakin, mut-
ta ne osattiin jo ottaa rutiinil-
la.

Kaluston tarkastuksen ja
pienten korjausten jälkeen toi-
minta jatkui aina kello 22.30
saakka. Päivän saalis oli neljä
räjäytettyä miinaa - suurin
päiväsaalis lienee ollut yh-
teensä l6 paukkua.

Sen ajan urakat olivat rank-
koja - 

joissakin tapauksissa
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raivattiin täysi vuorokausikin.
mikäli vain kalusto pysyi ka-
sassa. Ylcensäkin töitä pais-
kittiin yötä päivää ja pakolli-
set lepotunnitkin tahtoivat ku-
lua kaluston kunnostukscen ja
täydennykseen 

- tu()ta "le-
poa" joku koiranleuka keksi
kutsua "insinööri Vaissin koi-
ravahdiksi ".

PALKINTONA
KALOJA
Ensimmäisen paukun jälkeen
totesimme liian myöhään, että
tuollaisen rrijähdyksen täytyy

nloasta oli puutetta? Asia oli
esillä useitakin kertoja, mutta
sen hoitaminen ei mitenkään
järjestynyt: siviilit eivät voi-
neet päästä raivausalueelle ka-
loja noutamaan emmekä me
chtineet niitä minnekään vie-
mään - kellosta loppuivat
tunnit!

JUHLAT
Mieleen on jäänyt mukava
muisto kalajuhlasta, joka ras-
kaan työn r,älipalaksi järjestet-
tiin esikuntalaiva Tähti III:lla
Penttalassa.

vaikuttaa myös kalakantaan.
Lohet, hauet ja muut parem-
mal kalat olivat ehtineel jo vi-
rota ennen kuin saimme ve-
neen vesille. Arvokaloja löy-
tyi vain muulama ja nekin pa-
hasti ruhjoutuneina, mutta si-
lakkaa kauhottiin veneeseen
kaikenlaisilla väl ineillä.

Vahingosta viisastuneena
opimme niksit: organisoimme
venekunnan, joka oli koko
ajan valmiina heti luvan saa-
tuaan syöksymään räjähdys-
paikalle. Kun ruodussa aina
oli useita aluksia. syntyi tie-
tenkin krlpailua. jossa nopcin
vene sai palkinnokseen par-
haat kalat. Joskus oli kalaa
niin yllin kyllin, että vain lohi
tai jokin harvinaisuus kelpasi
poimittavaksi. Lopur jäivär
merilinnuille, joilla kerrankin
oli ylräkylläinen juhla ja ju-
hannus. AIussa ne pitivätkin
merenpinnan puhtaana, mutta
sitten näytti niiden lentäminen
vaikeutuvan. ääni hävisi ja
taisipa laiskuuskin yllättää 

-joka tapauksessa jäi urakka
niiden osalta kesken.

Miksi sitten kalaa ei nostet-
tu ja toimitettu maihin, kun

Joku venekunnista oli on-
nistunut saamaan yhdentoista
kilon lohen. Kun tuona päivä-
nä tuli hyvin muutakin kalaa,
päätti lohen napannut alus lah-
joittaa sen esikunnalle.

Kuulaana kesäiltana, aurin-
gon juuri valmistauluessa pai-
numaan lännen varjoihin, ko-
hotti raivaajaosaston päällikkö
lasinsa ja toivotti väelleen hy-
vää ruokahalua ja iloista miel-
tä. Pian tavallinen suomalai-
nen jäykkyys hävisikin kuin
siivellä pyyhkäisten 

- 
kaikki

yhtyivät lauluun "Hämä-hä-
rnähäkki" ja tunnelma oli vä-
litön. Keskustelu raivaukses-
ta, kalastuksesta ja vähän
muustakin taisi olla käynnissä
vielä auringon noustessa.

Komentaja oli osunut oi-
keaan suhtautuessaan alaisiin-
sa reilusti ja välittömästi ja
vaivautuessaan järjestämään
heille muutakin ohjelmaa kuin
kovaa työtä ja pientä palkkaa.
Yksi ja toinen totesi illan mit-
taan:

- 
On se reilu mies otteis-

saan. Täytyypä varoa, ettei
hommissa ainakaan tahallaan

D

, ;-
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Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taistel i -vuosikertakansio
maksaa vain 17 mk/kp!
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)
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vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli
17 mk (+ postitus-
7 mkl2kpll

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka



EINARI AHOLA

Mitä tiukemmat
paikat, sitä lujem-
min piti joukon olla
johtajiensa käsissä.

Väsynyt ja kiu-
saantunut soturikin
ymmärsi tämän
ainakin
päin.

jälkeen-

Kapteeni Yrjö Keinosen
komppania, Jalkaväkiryk-
mentti 9:n ll.Komppania, oli
vuoden 1944 kesäkuun lop-
puun mennessä vetäytynyt
Kummusta Aänislinnan poh-
joispuolelle noin kymmenen
kilometrin päähän kaupungis-
ta - paikan nimi oli muis-
taakseni Tervaoja.

Siirryimme illalla metsään
tien oikealle puolelle ja saim-
me käskyn pystyttää teltat.
Joukkueellamme oli kaksi
telttaa, kummallakin puoli-
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Yrlo Kernonen, ldli..a'/aenKenraall
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la. Joku kyllä epäili yrityksen
onnistumista, koska "herrat"
asuivat juuri tässä teltassa.

NAPIT VASTAKKAIN
Joka tapauksessa retkikuntam-
me läksi matkaan.

Jo aikaisemminkin purna-
riksi mainittuna menin nytkin
ensimmäisenä Kaavilta kotoi-
sin olevan Kurosen kanssa.
Muut olivat varovaisia ja jät-
räytyivät matkan varrella pois.

Kurosen kanssa työnnyim-
nre telttaan ja esitimme mie-
lestäni asiallisesti mistä oli
krse. Tyly vastaus oli, ettei
kamina lähde mihinkään.

- Kyllä se perhana lähtee!
kimpaantui Kuronen ja alkoi
purkaa torvea latoen torven-
pätkiä käsitaipeeseensa kuin
halkoja. Minä puolestani nos-
tin vielä kylmän kaminan sy-
liini.

- Jättäkää se kamina ja
torvet paikoilleen! karjaisi
vänrikki Susi. - Muuten tei-
dät perii sotaoikeus!

Kuronen pudottikin torvet.
Minä sensijaan poistuin teltas-
ta kamina sylissä.

- Viimeinen kerta - tuo-
kaa se kamina takaisin! kuului
vänrikki Suden käsky.

Jatkoin matkaani.
Samalla kuulin vänrikki Su-

den antavan käskyn:

Kurinpalautusta

KEIN0SEN komppaniassa
joukkueella onransa. Itse kuu-
luin toiseen puolijoukkuee-
seen, joukkuet'n jrrhlaja r'än-
rikki Su.ri .ja varajohtaja ker-
santti livonerr rnajailivat en-
simmäisen puolijoukkueen
teltassa.

Pian oli teltta pl,styssä ja tu-
li karninassa.

Sitten tulikin vaikeuksia:
kamina ci suostunut vetä-
mään, r'aan kovista yritl'ksis-
tämrne huolimatta kaikki savu
tuli sisään. Tähärr mennessä
se oli vetänyt nrainiosti.

Hetken harkinnan jälkeen
tulimme siihen tulokseen, että
cnsimmäisen puolijoukkueen
miehet olivat tahallaan otta-
neet meidän kaminamme ajo-
neuvosta ja jättäneet tilalle
()nlansa 

- 
heidän kaminansa

oli aikaisemmin savuttanut.
Pari poikaa läksi vaatimaan

kaminoiden vaihtoa, mihin ei
kuitenkaan suostuttu.

Väsvneen porukkamme
nrieliala kiihtyi tästä vääryy-
destä ja päätimme hakea
omamme pois joukkovoimal-

- Kersantti Iivonenl Otta-
kaa konepistooli, pidättäkää
sotamies Ahola ja viekää hä-

net komppanian komentoPai-
kalle !

Tuntiessani konePistoolin
piipun selässäni putosi kamina
ja marssin noin sadan metrin
päässä olevalle komentoPai-
kalle.

Iivonen teki ilmoituksen:

- Herra kapteenil Olen
tuonut sotamies Aholan ko-
mentopaikalle pidätettYnä
vänrikki Suden käskystä.



- 
Mitä hän on tehnyt?

- 
Jättänyt esimiehen käs-

kyn täyttämättä.

NOPEA TUOMIO
Enempää ei asiasta keskustel-
tu. Keinonen käski minut ha-
kemaan teltalta täyspakkauk-
sen ja palaamaan komentopai-
kalle-

Sisuuntuneena kuormasin
itseni täyspakkauksella, pika-
kiväärillä ja viidellä tai kuu-
della täydellä patruunalippaal-
la sekä palasin komentopai-
kalle.

rangalstust an r .

Ja kärsimy'stä se tosiaan oli!
Tellan oviaukko oli auki ja

Keinonen makasi kyljellään
päätään käteensä nojaten.
Myös hänen tarstelulähettinsä
olivat teltassa.

Kello lir'n.'e ollut 2l:n tie-
noilla. Olintmt' r'uorokauden
kuluessa taivaltaneet jalkaisin
-50-60 kilometriä ja se alktri
tuntua jäsenissä seisoessani
siinä kymmenen kilon kanta-
mus selässäni. 'Iuskallisin vit-
saus olivat h),lt)'set, joita oli
pian kädet ja kasvot musta-
naan. Kun itsensä täyteen

-..- .J
Kernosen aanr:

Olette nyt liikkunut
asennossa kaksi kertaa. Jos se

tapahtuu vielä kerran, aloitatte
sovituksen alusta.

SISU PETTÄÄ
Mittani oli täysi - en piru vie-
köön kärsi enää hetkeäkään!

Pyörtymistä teeskennellen
aloin kaatua edessäni oleville
pehmeille mättäille.

Keinonen kuului sanovan
lähetilleen:

- Menkääpä katsomaan,
mikä Aholalle tuli!

Lähetti tuli luokseni. Ilmei-
sesti hänen myötätuntonsa oli
minun puolellani, koska hän
ilmoitti Keinoselle:

Ilmeisesti pyörtynyt.
Näynää kalpealta.

- Koettakaapa valtimoa!

- Tuntuu lyövän tavallista
harvempaan.

- Riisukaa liiat vetimet
pois, avatkaa kaulukset ja
nostakaa jalat ylöspäin niin et-
tä pää tulee alemmaksi!

Olin olevinani aivan veltto-
na lähetin suorittaessa saa-

miaan tehtäviä. Makasin muu-
taman minuutin rentona maas-
sa ja nousin sitten istumaan
mättäälle. Keinonen tuli ulos
teltasta avopäin ja ilman ase-
takkia ja virkahti lyhyesti:

- Menkää joukkueeseenne
ja aamulla lääkärin vastaan-
otolle !

Teltoilla pojat utelivat ta-
pahtumien kulkua. En paljoa
selitellyt vaan painuin nukku-
maan.

KEINONEN
EI ANTANUT
PERIKSI
Aamuyöstä tuli hälytys ja
komppania siirtyi läpi metsän
Orsegan asemalle, jonka poh-
joispuolelle asetuimme puo-
lustukseen. Parin vuorokau-
den kuluttua jouduimme suo-
rittamaan salamavetääntymi-
sen Äänislinnaan vain näh-
däksemme, kuinka viimeinen
matkustajajuna juuri lähti ase-
malta.

En käynyt lääkärin vastaan-
otolla.

Ei antanut Keinonenkaan
anteeksi kesken jäänynä ko-
vennettua. Ollessamme jossa-
kin vaiheessa levossa hän
määräsi alikersantti Nummi-
sen seisottamaan minua asen-
nossa seri jäljellä olevan puo-
litoista tuntia.

Keinosen komppaniassa oli
tapana pestä likapyykki omas-

' j.
;ä

sa porukassa. Päällikön ja mi-
nun välisiin henkilösuhteisiin
tapahtuma tuskin toi mitään
kielteistä, ei myöskään omaan
kehitykseeni sotilaana, koska
myöhemmin sain mitalin ja
yhdeksän vuorokautta kuntoi-
suuslomaa. tr

Kapteeni - tässä kadetti - Yriö Keinonen saa Mannerheim-ristinsä
8.9.1942

Alikersantti Olavi Kärkkäisen ryhmä
koskellä

- 
Vuorokausi kovennettua

arestia, joka sovitetaan Sota-
väen järjestyssäännön mukaan
seisomalla kaksi tuntia asen-
nossa täyspakkaus selässä,
ratkaisi Keinonen asian. 

-Asettukaa seisomaan telttani
eteen.

Otin asennon ja aloin kärsiä

Keinosen komppaniasta, kirjoittaja

imeneet lensivät punamahaisi-
na raskaasti pois tuli uusia
nälkäisiä tilalle. Niitä riitti jo-
pa huuliin ja silmäluomiin.
vaikka näitä voi sentään liiku-
tella.

Jo kerran olin pyyhkäissyt
kädelläni yli kasvojen. Kun
tein sen toistamiseen kuului

r"
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Ostan suunnan Kummussa keväällä 1944
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URHO HYVÄRINEN

O Suomalaisten "hirmutöistä" Itä-
Karjalan kylissä on pidetty aiheetonta
melua - 

jopa tehty näytelmiä.
O Totuus oli kuitenkin toinen: tultiin
olosuhteisiin nähden erinomaisesti
toimeen, syntyi jopa lujia ystävyys-
suhteita.
O Suomalaisille sotilaalle merkitsi
pääsy karjalaiskylään aina juhlaa,
jolle rintaman karuissa olosuhteissa
osattiin antaa arvoa.

Elämä karjalaiskylässä oli ioskus kuin kappale Kalevalaa
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majan alaisessa 48.Auto'
komppaniassa. Komppania oli
vuoden 1941 hyökkäysvai-
heen aikana Jalkaväkiryk-
mentti 4:lle alistettuna menet-
tänyt niin suuren osan kalus-
tostaan, että se sai keväällä
1942 uusimman Suomeen
hankitun kuorma-autokalus-
ton, 40 kappaletta tuliteriä
neljän tonnin Volvoja. Syys-
kuusta 1942 toukokuuhun
1943 48.AutoK oli alistettuna
l.Divisioonalle, joka oli rinta-
massa Maaselän kannaksella.
Komppania sijoittui Karhu-
mäen kaupungista itään Pin-
duisin pohjoispuolella olevan

Vitskan lentokentän
ruuteen Muurmanin
varteen.

HIENO
KOMENNUS!
Olimme elämäämme suurin
piirtein tyytyväiset emmekä
millään olisi halunneet lähteä
pois l.Divisioonasta. Touko'
kuussa 1943 alistussuhde kui-
tenkin jiilleen muuttui ja
komppania joutui suoraan
Maaselän Ryhmän alaiseksi.
Minut kutsuttiin käymään Yh-
teydenotolla MaaRE:ssä
Semsjärvellä, minne tuli mat-

naapu-
radan



kaa 80 kilometriä.
Menin pahaa peläten il-

moittautumaan ryhmän esi-
kuntaan, missä everstiluut-
nantti livonen selvitti minulle
uuden tehtävän. Se yllätti mi-
nut täysin, sillä en olisi voinut
kuvitellakaan, että kesken so-
dan joutuisin komppaniani ko-
mento-osan ja toimitusjouk-
kueen kanssa koko kesän kes-
tävälle lomalle - kylläkin
määrätylle paikkakunnalle.
Kaikki kolme autojoukkuetta
alistenaisiin pioneerijoukoil-
le, jotka olivat tienparannus-
töissä Maaselän kannaksen se-
lustassa I50 kilometrin pirui-
sella suoraan etelästä pohjoi-
seen suuntautuvalla tieosuu-
della Jänkäjärvi-Selki-Paa-
tene-Kuusiniemi. Alistuksen
ajaksi minun oli jäljelle jää-
neen komppanian osan kanssa
asetuttava asumaan Selkin ky-
lään. Huolekseni jäi vastata
vain joukkueiden teknillisestä
huollosta, päivärahoista ja lo-
makierrosta.

Selki oli Pohjois-Aunuksen
suurimpia kyliä. Se sijaitsi 25
kilometriä etelään Paateneen
kauppalasta luonnonkauniilla
paikalla noin 5 kilometriä le-
veän ja 20 kilometriä pitkän
Sellinjärven eteläpään itäran-
nalla. Kylässä oli noin 9O0
asukasta, joista kuitenkin
puuttui puna-armeijassa pal-
veleva miespuolinen osa niin
tarkkaan, ettei paikalla ollut
kuin vanhoja miehiä ja aivan
nuoria poikia. Lähimmät naa-
puriasutuskeskukset olivat
pohjoisessa Paatene ja eteläs-
sä 35 kilometrin päässä oleva
Jänkäjärvi, joissa molemmis-
sa oli väestöä.

Selkistä itään oli koskema-
tonta korpea kuutisenkym-
mentä kilometriä ennen kuin
tuli vastaan Karjalan Maase-
län Tsopinan välinen
maantie ja länteen riitti erä-
maata vielä paljon pitemmälti
ennen kuin vastaan tuli Repo-
lan-Porajärven tie. Selkin
länsipuolella levisi Euroopan
suurin yhtenäinen metsäalue,
Pieningän salo. Sen turvissa
operoi kesällä 1942 venäläi-
nen partisaaniprikaati, joka

Selkin neit§yitä

kuitenkin epäonnistui tehtä-
vässään ja tuhoutui liihes ko-
konaan. Kesä 1943 oli Pienin-
gän salolla rauhallinen, mutta
silti Selkin kylään kortte€rita-
loni ikkunaan silloin tällöin
näkyi järven takaa nousevia
savuja, mitkä kielivät parti-
saanien leiriytymisestä. Nämä
havainnot viestitin välittömäs-
ti Paateneessa olevalle Raja-
jääkäripataljoona 5:n komen-
tajalle majuri Kivikolle. Maa-

selän Ryhmän yhtenäinen rin-
tamalinja päättyi pohjoisessa
suuren Seesjärven kaakkois-
nurkkaan, ja järven vastakkai
selta puolelta alkoi RjP 5:n
miehittämä harva kenttävar-
tioketju, mikä neljän penin-
kulman mittaisena ulottui Ru-
kajiirven lohkon rajaan. Paitsi
omasta puolustuslohkostaan
RjP 5 vastasi myöskin
MaaR:n selustan turvallisuu-
desta.

RAUHALLINEN
KYLÄ
Tullessamme Selkiin siellä ei
ollut muuta sotaväkeä kuin
luutnantti Kosken johdossa
oleva armeijakunnan alainen
autokorjaamo. Oman komp-
paniani Selkiin asettunut osa
käsitti l5-20 miestä. Itä-
Karjalan sotilashallinto oli si-
joittanut paikkakunnalle suo-
malaisia toimihenkilöitä. Näi-

rt

'.+*

239



il
I
I

EI,AMAA SELKISSA...

tä olivat kansanhuollon johta-
ja, terveyssisar, VAKO:n
myymälänhoitaja (Vallattujen
alueiden kauppaosakeyhtiö),
luterilainen pappi, pari kansa-
koulunopettajaa ja jonkinlai-
nen maataloustuotantopäällik-
kö. Selkissä toimi edelleenkin
kolhoosisysteemi, sillä suo-
malaisten oli mahdotonta osa-
ta jakaa sen omaisuutta ja pel-
toja kyläläisten kesken, vaik-
ka taloihin silti oli annettu leh-
miä, lampaita ja kanoja. Ky-
lässä oli myös sotapoliisi ja
lottakanttiini.

Elimme kuin siviili-ihmiset
kesälomalla! Väkeni hajaantui
taloihin kortteerimiehiksi. Itä-
karjalaisen tavan mukaisesti
talot olivat tiheässä rivissä
pääty tielle päin. Ilman min-
käänlaista pakkoa minulle
luovutettiin nurkkakamari ky-
länvanhimman talosta ja sa-
maan rakennukseen saatiin
vielä komppanian toimisto.
Tämä osa Selkiä, Rannanky-
lä, oli järveen viettävällä jyr-
källä peltoja ja laidunmaita
käsiträvällä rinreellä. Ikkunas-
tani oli viehättävä näköala
rantaan ja järvelle. Moni olisi
varmaan maksanut rahaa saa-
dakseen viettää kesää tällai-
sella paikalla!

Selki oli ollut ennen sotaa
niin syrjäinen kolkka, ettei
neuvostovallan vaikutus ollut
siellä kovin paljon tuntunut.
Minulle kerrottiin, ettei kyläs-
sä ollut käynyt autoa ennen
kuin suomalaiset sen loka-
kuussa l94l valtasivat! Se oli
helppo uskoa, sillä olin itse
ollut 8.Divisioonan mukana
Selkiä ja Paatenetta valtaa-
massa. Muistin hyvin, kuinka
pääsimme ajarnaan Jänkäjär-
veltä Selkiin vain noin 5-10
kilometrin tuntinopeutta ja
kuitenkin tiet sillloin olivat ol-
leet vahvassa roudassa. Seu-
raavana keväänä ja alkukesä-
nä näitä teitä ei sitten ajeltu
ollenkaan, niin pohjattomana
vellinä ne olivat.

Jos ei autoa ollutkaan näh-
ty, niin sitävastoin neuvosto-
virkamiehet olivat usein tul-
leet Selkiin lentokoneella ve-
teen tai jäälle laskeutumalla.
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KALEVALAN
TUNNELMIA
Kylä oli saanut elää melkein
kalevalalaisessa tilassa. Siitä
oli vieläkin useita merkkejä.
Tapasin itkijänaisia, jotka
päästelivät runomittaa tunti-
kaupallal Minusta ei ollut hei-
dän runojensa tallentajaksi.
Talonisäntäni muistutti Väinä-
rnöistä ja hänenkin puheensa
oli kuin kalevalaa.

Mutta nuori polvi oli jo eri

maata: se oli saanut koulutuk-
sensa neuvostovallan aikana
ja tottunut käymään tanssi-
massa'klubiksi' muutetussa
kirkossa. Koska olin itsekin
vasta 24-vuotias, tunsin vetoa
nuorisoa kohtaan. Sen mies-
puolinen osa oli tietysti Puna-
armeijassa, mutta neitoset ja
tytöt olivat paikalla. Sangen
monet heistä olivat edellisenä
talvikautena käyneet jonkin
koulun Suomessa, minkä
avulla heistä toivottiin tulevan

Asuntorsantani muistuttr Väinä-
möistä
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Itä-Karjalan valistajia sitten
kun tuo alue olisi liitetty Suo-
meen. Kesän 1943 näkökul-
masta katsottuna hanke näytti
jo nyt olevan tuomittu epäon-
nistumaan, koska sodan lop-
putulos alkoi hahmottua sel-
laiseksi kuin se tuli. Niinpä
vältän käyttämästä tuntemista-
ni nuorista heidän nimiään.

MIEHIÄ
RINTAMAN
MOLEMITyIIN
PUOLIN
Niinkin paljon saattaa maail-
manpolitiikka riepotella ih-
mistä, että tästä Selkin kylästä
oli seitsemän poikaa Suomen

nil
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Autokomppanran töprna'iltapaiväpalveluksessa
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Alikersantit Finni ia Lakonen yrrttävät hurmata Selkin neitoja
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armeijassa, siis oikcastaan vr-
hollisen riveissä! Olivat ha-
lunneet vaihtaa sotavankeu-
den Heinr<'rpataljurnaan, jok:r
oli muodostettu aunukselaisis-
ta ja inkeriläisistä. Tuo patal-
joona oli Karjalan kannaksel-
la, ja sen miehet saivat lomia
niin kuin muutkin sotilaat.
Kun ohjesäännön nrukaan l<t-

malle tulleen oli ilmoittaudut-
tava paikkakunnan sotilasvi-
ranomaisillc. kävivät Selkiin
tulleet pojat ilnroittautumassl
minulle. Heidän Iomatodis-
tuksissaan oli oleskelupaikka-
kunniksi merkitty Selkin ohel-
la useita Suomen kaupunkeja.
Pojat halusivat tutustua 'uu-
teen isänmaahansa' niin la-
vealti kuin suinkin ehtivät.
kun siihen näin tarjoutui il-
mainen tilaisuus! Kymmenen
päivän lomastaan he viettivät
kotona vain puolet.

HAUTAJAISET
Kun k()rtteeritaloni ehkä j<r

neljissäkynrrnenissä oleva
poika tuli krnralle, hän pyysi.
etten paljastaisi enempää isä-
ukolle kuin vaimollekaan lo-
man pituutta. Mies raaski jät-
tää perheensä ennen aikojaan
saadakseen viettää osan lo-
masta Savonlinnassa ja Lap-
p€enrannassåi! Huvikseni ky-
syin häneltä, kumman puolen
hän uskoi pääsevän voittajaksi
sodassa.

- 
Ei voita Saksa eikä voitl

Venäjä, vaan lrlanti! oli vas-
taus.

Tarkemmin asiaa udelluani
sain tietää hänen käsityksensii
olevan, että Saksa ja Neuvos-
toliitto hakkaavat toisensrr
henkihieveriin, jolloin länsi-
vallat keräävät voit«rn hedel-
mät, sikäli kuin niitä jäljelle
jää. Se oli tuolle ajankohdalle
tyypill istä toiveajattelua.

Kun isäntäni "starika" syk-
symmällä sairastui ja kuoli
poika saapui hautajaislomalle.

Vaikka talon tuvan nurkas-
sa aina paloi tuli ikonin edes-
sä, eivät hautajaiset olleet
kreikkalaiskatolisten meno-
jen, vaan kalevalaisten tapo-
jen mukaiset! Vainaja jätettiin

-ff'

llkrlavarnro haudalla

tuvan p(iydälle päiväkausiksi
ja 5'iitä päir'ää oli pirtti tä1'nnä
itkeviä rruisia. Vainajan vie-
rellä 'päir'1,sti' koko ajan joku
useista itkuvirsien taitajista,
jotka kalevalaisella mitalla
lauloivat l()putt()rniil hautajais-
loitsujaan. Vainajan poika, jc>

ka ei ynrrnärtänyt pakanallista

sen pareffunin kuin ortodok-
sistakaan uskontoa, kyllästyi
vuorokaudet umpeensa kuulu-
vaan yksitoikkoiseen runolau-
lantaan ja tuli luokseni ehdot-
tamaan, että minä suurena
päällikkönä heirättäisin stari-
kan pellolle.

Se oli raakaa puhetta, mutta

trIAMAA SEI,KISSA...
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jotakin oli pakko tehdä. Paitsi
että nukkumisestani ei tullut
yhtään mitään, alkoi muuta-
man päivän kuluttua paperoi-
dun välioven läpi tuvasta tun-
keutua kammariini kalman ha-
ju.

Soitin kylän sotapoliisiali-
kersantille ja pyysin häntä
tyhjentämään surutalon ennen
kuin vainaja kokonaan mätä-
nisi tuvan ptiydälle. Se tapah.
tui viipymättä seurauksella et-
tä kaikki kylän naiset huusivat
hetken täyttä kitaa tälle pyhien
arvojen loukkaukselle. Sitten
kutsuttiin Paateneesta suoma-
lainen kreikkalaiskatolinen
pappi siunaamaan vainaja,
minkä jälkeen hänet itkuvir-
sien ja loitsujen saattamana
kannettiin vaaran laella ole-
vaan kylän kalmistoon ja hau-
dattiin sinne korkeiden kuu-
sien katveeseen. Haudalle
tuotiin starikalle kaikkia mah-
dollisia maallisia herkkuja pii-
rakoista alkaen, minkä toi-
menpiteen tarkoitus oli meille
suomalaisille tietenkin aivan
käsittämätön.

POLIITTISTA
VEHKEILYÄ
Sikäläisten ihmisten ajattelu-
tavalle oli kuvaavaa, että
luokseni saapui mies, joka il-
miantoi toisen miehen kom-
munistina - niinkuin tuo olisi
ollut jokin rikos! Kysyin,
miksi hän teki niin, jolloin
hän sanoi minun voivan likvi-
doida kyseisen tyypin. Kun
selitin, etten ollut oikeutettu
sellaiseen ja ettei minulle Suo-
men armeijan upseerina
yleensäkään tuon laatuinen
asia kuulunut, ilmiantaja hiim-
mästyi. Mitä varten sitten olin
ollenkaan "kapitan ja koman-
dir", kun minulla ei ollut mi-
tään valtaa?!

Ilmiantaja ei jäänyt ainoak-
si lajissaan. Pian kuitenkin le-
visi väestön keskuuteeen tie-
to, ettei minulle kannattanut
tulla puhumaan tiillaisista
asioista. Rauha palasi.

Minulle ruli kyläkutsuja ai-
van satamalla - tarinoitiin,
juotiin korviketeetä ja syötiin
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piirakoita. Varsinkin eräs les-
kivaimo, kuuden puna-armei-
jassa olevan pojan äiti, oli mi-
nua kohtaan liikuttavan hellä-
sydäminen. Poikien valokuvat
olivat rivissä lipaston päällä.
Yksi pojista oli lentoupseerin
puvussa.

Mamma huokaili elämän
nurinkurisuutta. Olin hänen
mielestään poika minäkin,
jonkun suomalaisen äidin
mieheksi asti kasvattama. Nyt
istuin hänen kodissaan ystävä-
nä. Tahtomattani vein tämän
aunukselaisäidin ajatukset
omiin poikiin, joilta hän ei
kahteen vuoteen ollut saanut
yhtään viestiä. Eihän kenttä-
posti kantanut rintamalinjan
yli. Mamma kehui minua mu-
kavaksi pojaksi ja kuitenkin
asiat olivat niin ylösalaisin,
että jos hänen rakkaat omat
poikansa ilmestyisivät Sel-
kiin, he armotta surmaisivat
minut tähän paikkaan. Miksi
maailma oli näin julma? Sitä
en minäkään osannut selvit-
tää, mutta lohdutin marunaa
sillä, että minä tuskin olisin
paikalla hänen poikiensa tul-
lessa Selkiin.

,,PROPAGAN.

DAA!"
Minulle oli vaikeata yrittää se-
littää selkiläisille suomalaisen
yhteiskunnan yltäkylläisyyttä,
kun kaikki tosiasiat puhuivat
juttuani vastaan. Kyläläiset
elivät suomalaisin korttian-
noksin samoin perustein kuin
Suomessakin. Minulle sanot-
tiin, että Neuvostoliitto antoi
leipää 900 grammaa päivässä,
mutta Suomi vain 350 gram-
maa. Teetäkin saatiin ennen,
mutta nyt saadaan vain jotakin
teeksi kutsuttua sotkua. Ei
auttanut yhtään, vaikka ker-
roin, miten Suomessa ennen
sotaa mikään ei ollut kortilla
ja kaikkea hyvää sai rajatto-
masti. "Olemme ennenkin
kuulleet propagandaa! Sitä si-
nunkin puheesi on."

Suomalaisissa seminaareis-
sa opiskelleet tytöt kyllä todis-
tivat Suomessa monen asian
olevan täkäläisiä oloja paljon
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Kylänäkymä

Ukkojen tuumaustunti

edellä, mutta hekin vakuutti-
vat kauppojen olevan aivan
tyhjiä tavaroista. Heitä olivat
hyväsydämiset ihmiset kilvan
avustaneet antamalla ranne-
kelloja ja vaatteita, millaisista
he eivät aikaisemmin osanneet
uneksiakaan. Sellainen kyllä
kertoi hieman siitä, että Suo-
messa ennen sotaa ilmeisesti
oli ollut hyvät olot, mutta nyt
ei ollut kehumista. Joka ta-
pauksessa tytöt olivat kuin toi-
sesta maailmasta tänne Selkiin
tipautettuja, kun heitä vertasi
muihin naisiin.

HUOLTOA
Meidän sotilaiden ruokavalio
koki Selkiin tultuamme suu-
ren parannuksen. Järvestä sai
kalaa niin paljon kuin viitsi ot-
taa. Kalaruokiahan ei rinta-
malla saanut ensinkään, jos ei
lihaakaan. Kananmunia sai
leipään vaihtamalla siten, että

armeijan l5 kilon näkkileipä-
kartongilla sai 40 kananmu-
naa. Meillä oli varaa säästää
leipäannoksesta samoin kuin
sokeriannoksestakin, mikä oli
kolminkertainen siviiliannok-
siin verrattuna. Saimme
myöskin maitoa, mitä rinta-
malla tietenkään ei voinut saa-
da. Minulle kuitenkin kävi
niin, että satuin kerran näke-
mään emännän lypsytyylin ja
se vei minulta lopullisesti ha-
lut juoda selkiläistä maitoa -maito nimittäin siivilöitiin las-
kemalla se lehmän utareesta
alushameen läpi sankoon. Ku-
kaan miehistäni ei ollut niin
huonoluontoinen kuin minä ja
maitokin tuli juoduksi.

Komppanian lääkintäaliker-
santti Ant ero H i r v o ne n U tkl-
niemeltä oli ammatissaan niin
varma, että hän olisi ollut val-
mis vaikka umpilisäkkeen
poistoon. Hänen kaikki ot-
teensa olivat kuin läåikärin.

Kun siviilit huomasivat tä-
män, he kåiåintyivät vaivois-
saan Hirvosen puoleen, jota
ha alkoivat kutsua tohtoriksi.
Pian Hirvosen majapaikassa
alkoi joka-aamuinen potilai-
den vastaanotto. Kyläläiset
luottivat Hirvoseen enernmän
kuin terveyssisareen, joka oli
'vain' nainen. Ehkä minun oli-
si pitänyt estiiä luvaton liiiikä-
rintoimen harjoittaminen,
mutta olin itsekin vielä poika-
mainen ja ilkikurinen.

Kun tienhaarassa olevassa
pylväässä ennestään oli keski-
kylälle eli pogostalle osoittava
viitta "Terveyssisar", niin ei-
köpä eräänä azrmuna nähty sa-
massa pylvässä Rannankyläl-
le osoittava viitta "Terveysve-
li." Samanlainen kilpi oli il-
mestynyt myöskin Hirvosen
ulko-oven yläpuolelle.'Toh-
tori' itse oli pahana tiillaisesta
pilanteosta ja pyysi minulta
tutkimusta asiasta. Se olikin
helppo, sillä alikersantit Pentti
Lokonen Kotkasta ja Seppo
Finni Ensosta ilmoittautuivat
syyllisiksi tekoon. Kolmisin
nauroimme makeasti tem-
paukselle, mutta pahempia
jälkiseurauksia viilttäiikseni
käskin poistaa tienviitan. Hir-
vonen oli jo kiukkupäissään
kiskonut ammattikilven .§un-
tonsa oven päältä.

Puoli vuotta lomalla Selkis-
sä antaisi aiheen kokonaisen
kirjan tekemiseen. Tässä esi-
tetyt tuokiokuvat ovat vain
pieniä välähdyksiä elämästä
itäkarjalaisessa kylässä ja suo-
malaisten suhteesta kanta-
väestöön. Kun komppania jäl-
leen koottiin marraskuussa ja
tuli lähtö Selkistä, ero oli hai-
kea molemmin puolin.

Minulla oli pahoja aavis-
tuksia ystäviemme tulevaisuu-
den suhteen: olihan väestö
osoittanut aivan liiallista myö-
tämielisyyttä 'miehittäjää'
kohtaan. Oli aivan täpiirällä
ettei tullut solmiruksi avioliit-
tojakin! Itselleni jäi tuosta
ajasta vain kaunis kuva, mel-
kein liian kaunis, kun kuiten-
kin elettiin sota-aikaa, mikä
rintamien hiljaiselosta huoli-
matta joka päivä vei jossakin
päin miehiä kuolemaan. tr



salmalan

HELLIN TAURU

"- Missä te haa-
voituitte? oli mei-
dän karjalaistyttö-
jen ensimmäinen
kysymys jokaiselle.

Sitten vilkaisu jo-
kaiseen uuteen oves-
ta tulevaan potilaa-
seen - oliko ehkä
tuttava?

- Ei vielä, Juma-
lan kiitos!"

IIIr

Kesä l94l oli harvinaisen
kuuma.

Mieheni oli lähtenyt sinne
jonnekin ja minä olin saanut
komennuksen lottatyöhön.

Kuuluin lääkintälottiin ja
työpaikkanani olisi oleva Hä-
meenlinnassa, jossa tulisella
kiireellä avattiin sotasairaaloi-
ta.

Sydän syrjällään odotrelim-
me jotakin tapahtuvaksi - 

jo-
takin, joka uhkaavana häilyi
ilmassa, kuin nousevaa myrs-
kyä, jota tumma pilvenlonka
taivaanrannalla jo ennusteli.

Suuri joukko naisia - mui-
takin kuin lottia - ahersi kou-
lujen kimpussa pesten seiniä
ja lattioita ja kantaen pulpette-
ja ullakolle ja sänkyjä luok-
kiin.

Omaksi työpaikakseni jär-
jestyi ensin Hämeenlinnan
Lyseo, varsin kunnianarvoisa
koulu, jonka penkkejä monet
maamme suurmiehistä ja kuu-
luisuuksista olivat kulutta-
neet.

Aurinko porotti päivästä
päivään ja kuumuus tuli yhä
sietämättömämmäksi. Pulpetit
painoivat mielestämme tonne-
ja kantaessamme niitä koulun
vintille, kätemme syöpyivät
suopavesissä, mutta jokaista
meistä ajoi kuin sisäinen pak-
ko kaikin voimin uurasta-
maan. Väsyneenä ei tarvinnut
ajatella...

Koulu toisensa jälkeen
muuttui sairaalaksi. Lyseo,
tyttölyseo, seminaari, siipi-

Sairasjuna on tulossa pääteasemalle

karjanhoitokoulu, keskuskan-
sakoulu, vajaamielislaitos
Perttula - näin muistelen ja
taisi olla vielä jokin muukin
paikka.

POTILAITA
Sitten eräänä iltana alkoi ta-
pahtua: sota oli alkanut ja
meille ilmoitettiin, että ensim-
mäinen sairasjuna saapuisi il-
lalla. Se tulikin sitten aika-
naan ja autokuorma toisensa
jälkeen vyöryi keskuskansa-
koulun pihalle, jossa silloin
olin työssä - likaisia, partai-
sia, mutta väsyneinäkin hurt-
tia huumoria viljeleviä mie-
hiä.

Kädet täynnä työtä siinä
häärimme. Koulu ei kai ollut
uneksinutkaan tehtävästä, jon-
ka se nyt sai. Sen pitkillä käy-
tävillä hoippui miehiä kuka

' it*l
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Heikoimmassa kunnossa olevat oli pelastettava ensin
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alusvaatteisillaan, kuka ar-
meijan kamppeissa. Otimme
heidät vastaan, riisuimme li-
kaiset ja veriset vaatteet, teim-
me luettelot niistä, kylvetim-
me miehet, puimme puhtaisiin
ja satoimme vuoteisiin, jonne
monikin näytti vaipuvan lop-
puuun asti uupuneena.

- Missä te haavoituitte?
oli ensimmäinen kysymyk-
semme jokaiselle. Sitten vil-
kaisu jokaiseen ovesta tule-

oliko ehkä tuttu?
Huokaus helpotuksesta: ei ol-
lut, Jumalan kiitos!

Likainen kylpyvesi korah-
teli valuessaan ylikuormitet-
tuun viemäriin, putket ulvah-
telivat ponnistellessaan meille
kuumaa vettä, jota lirisi kuin
pillistä kattiloiden toimiessa
korkeapaineella.

Mutta kaikesta selvittiin il-
tamyöhään mennessä. Monta-
ko tuntia olimme uurastaneet
vapaata pitämättä? Kuka
muisti tai olisi edes ajatellut!

Sitten sain komennuksen
lääninsairaalaan, jonne hei-
koimmat haavoittuneet tuo-
tiin. Taas yömyöhällä sotilas-
juna täynnä haavoittuneital
Tulista kiirettä jälleen.

Kesken kaiken tultiin hake-
maan puhelimeen.

Kuka?
Osoitteenhan tiesivät vain

aviomies ja veli...
Polvet notkuen puh.elimen

viereen, käsi ei olisi tahronut
ottaa kuuloketta. Velipoika se
vain oli, nuori luutnantti, haa-
voittunut molempiin käsivar-
siin, makasi nyt tyttölyseolla.
Itku ja nauru oli tulla yhtäai-
kaa, veli kävi lohduttelemaan:

- Ätatra nyt, enhä mie täs
kuollut ole, ei vainaat soittele,
enkä meinaa viel kuollakkaa
ja hyö kuulemma paikkaat en-
nallee ko kerkiäät.

Oli turvassa ainakin sen
aikaa kun täällä makasi!

Jälleen osastolle, jossa ki-
peästi kaivattiin jokaista ter-
vettä kättä.

ARKISTA
AHERRUSTA
Sellaista oli sitten koko kesän.
Kun jonkun sai virkoamaan,
vietiin hänet pois jollekin kou-
lulle ja sijaan tuotiin uusia
ruhjoutuneita. Siinä mentiin
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kuin hullunmyllyssä.

- Neiti, toisitteko - neiti,
kirjoittaisitteko - neiti sitä ja
neiti tätä - niin loputtomiin!

Ja me kaikki yritimme pa-
rastamme: alusastia sinnc.
kaarimalja tänne, muutilrir
hieraisu ohimennessä kal-
peaan, kipsikapalosta kurkis-
tavaan ukkovarpaaseen, joka
sekin kuulemma helpotti tus-
kia hieman.

Rakkauskirjeenkin lotta
joutui kirjoittamaan ujon po-
jan puolesta kauas pohjan-
maalle, morsiamelle, joka
tuulispäänä saapui katsomaan
ja sai tulolla:rn viimciset v.'ri

pisarat lehahtanraan kalpcarr
pojan poskille.

Vain pari kolme saattoi
nousta jaloilleen suurella
osastolla aamupctauksen ai-
kaan ja heilläkin käsi sidottu-
na tukilaitteeseen eli lentoko-
neeseen. Toiset makasivat jii-
senet kipsattuina. vetolaitleis-
sa tai jalat amputoituina. Li-
kaa, löyhkää, syöpäläisiä.
kärpäsiä, joita tulvi avatuista
ikkunoista, mätää kuohuvia
ammottavia haavoja, paperisi-
teitä, kuumetta, hourailua.
kuolemaakin joskus 

- 
ja mei-

tä harmitti, ettemme ehtincct
moneksi emmekä voinecl

koulun triorssa

Suora veren-.;iirto lotalta
lraavoittuneel-
ie on suoritet-
IU

Professori Ki-
vimäen leuka-
;;otiiaita Hä-
meenlinnan
Keskuskansa-

d \( )ululla:Iv

enempää auttaa!
Ja kaiken keskellä kukki ja

rönsy ili hirtehishuumori.

HYVIÄ UUTISIA
Tulipa silten päivä, jolloin
Markus-setä salaperäisellä ää-
nellä ilnroitti kohta annettavan
h_r r iii uutisia. Karjalan marssi
soi usein radiossa ja evakkolo-
tan henkinen kuumekäyrä
nousi nousemistaan.

Onko Karjala jo vapaa?
Oli korviketunnin aika ja

osastolla vartiossa vain lotta ja
jo vanhenrmanpuoleinen vii-
purilainen sairaala-apulainen.

Jällccn Karjalan marssi ja
silten ilmoitus: VIIPURI ON
VALLATTU!

Moniääninen huuto kohosi
kattoon vuoteista ia lotta
nyyhkytti ja nauroi yhtäaikaa
ja oli onnesta melkein seka-
päinen. Vanha sairaala-apu-
lainen vaipui lattialle sydän-
kohtarrkst'n sirilnccnir irr hiintii
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piti käydä virvoittelemaan
kamfertilla.

Siihen tulivat sitten toiset-
kin korvikkeeltaan ja alettiin
katsella, joko Hämeen vanha
linna liputtaa. Lippu toisensa
jälkeen kohosi kaupungissa
salkoihin, Hämeen linnassa
ei.

- Sinne on mentävä jon-
kun soittamaan, äkäili joku,
johan nyt on ikuinen häpeä el-
lei...

Silloin nähtiin sielläkin li-
pun kohoavan torniin.

Se päivä meni kuin unessa
josta muistaa vain pätkiä.
Seuraavana päivänä jatkui jo
rutiiniksi muuttunut työ: enti-
siä pois ja uusia potilaita jäl-
leen junallinen, valkotakkisia
lääkäreitä kierroksella osas-
toilla. ylilääkärinä tri Kloss-
ner, karkeapuheinen, mutta
hyväsydäminen kun asia niin
vaati.

hiä ja heidän tekojaan. Siinä
menee maailman paras sotilas
ja mies 

- 
näettekös tytöt?

Ja mekin katselimme noi-
den ryysyisten miesten menoa
toivoen sydämissämme, että
mahdollisimman moni heistä
säilyttäisi henkensä ja tervey-
tensä.

Toisena aamuna pappi al-
muhartaudessa puhui hyviä
sanoja israelilaisista.

- 
Äta sinä pappi kehu is-

raelilaisia. mutisi Klossner it-
sekseen. Tiedä, vaikkl
joutuisit siitä hyvästä ties mi-
hin.

llmeiscsti hän tiesi asioistl
enemmän kuin me.

Kerran hän äkkiä virnisti ja
katsoi meihin ilkikurisesti.

- 
Tiedättekö, miksi Hitlcr

seisoo aina näin?
Hän asetti kätensä suorina

alas eleen toinen käsi Iois.'rr
päälle . t1 l pilliseen Hitlerin

t
\

t

YLILÄÄKÄRI
Kunnioitimme häntä suuresti.

Hän katseli jälleen kerran
aamukierroksella ikkunasta
kadulle, jossa sotilaita marssi
asemalle ja junaan, joka veisi
rintamalle.

- Jaa jaa, siinä menee suo-
malainen sotilas. Vaatimaton,
hyvin vähän sankarin näköi-
nen ulkomuodoltaan. Hartiat
lysyssä, kukin omassa tahdis-
saan siinä mennään. Mutta
maailma ihmettelee näitä mie-

"ryrL

\J
Hämeenlinnan sotasairaalan henkilökuntaa ia potilaita

asentoon kuvissa.
Ei kukaan tietänyt.

- 
Suojelee Saksan ainoaa

työröntä!
Nauroimme. Tosiaan, Hit-

lerhän oli poikamies, niin ai-
nakin silloin uskottiin.

Sitten. niin, eräänä päivänii
usteli osastolle Iikainen ja par-
tainen mies ja lotan ryö jäi
kesken.

- 
Olcn tullut hakema:rn si-

nut koliin! sanoi aviomies, sil-
lä hän se oli. 

- 
Karjala on nyt

vapaa! Ll

JR l2:n raskas tie Sallasta

(
i\

Jänkä-
lääk

Jiinkäjäiikårit on raju kuvaus JR l2:n t8iltcluirta
napapiirin tuntumarsa. Hyökkäys a.lkaa Sallan
suunnalta jstkucn [ruhcn kautta Kicstinkiin. Jän-
käjeäkärit, Pohjolan pojat, ovat lujilla. Mutts hci-
dän vslttcj8m ov&t nopcus, taito, sisu jE tictty 3å-

lapcäisyys, joka ilmencc hcidän nimitykscstään-
kin, jäokä!äiikfit. Scn alkupcräå ci kukEm tskas-
ti pysty selittämään. . .

m
år, atlt{o

Eino Pohjmo toimi JR l2:n toiscn pataljo
nm krmaatinheitinjoukkuen ryhmänjohtaja-
na, myöhemmin myös joukkuenjohtajana.
Mukana ollena hän tskuu.lla tictåå mistä kir-
joittaa. Tuloksena on paitsi mukaansatem-
paava sotaromami, myös vahva 304-dwincn
dokumcntti JR l2:n tiestä. Satatunnm Kan-
sa: "Pohjamon vank8sti todcnpcräncn jå rd-
lakks8lle tyylillä kcnottu kuvsus JR l2:n ko-
vista tsistclijoista cli jänkäjäökireistö on va-
rauk*tta lukcmisn anoincn strtirjr".
Lisäksi kirjassa on 40 siwa autcnttisi8 vslo-

uvia, tilannekantoja ja piirroksia.

KIRJAILIJAN
NIMIKIRJOITUKSELLA
Jänkäjääkärit kuuluu jokaiscn sotakirjo-
jcn ystävän kirjastoon. Kirjan hints on
vain 54 mk, j8 sc toimitctaan postitsc
täysin postivapaasti. Js nyt srette tmk-
*n kirjailijm omakätirllä nimikirjoituh-
sella varustcttuns. Tilatkas itsllonc jr
lahjaksil

TILATKAA
Jo TÄNÄÄN
Tcidån tsrvitsc vain täyttää ohcincn
kuponki, leikata se ini ja postittaa.
Postimaksukin on jo mskscttu puolcs-
tanne. Tilsuksen voittc antas myös
puhelimitse. puh. 918-22876. Tilat-
kaa jo tänään, sEEttc kirjamc nopc-
ammin!

Käytän tarjouksen hyväkseni ja pyydän lähcttämään minulle postiennakolla
......... kpl Eino Pohjemon t€oksia JÄNKfuÄÄKÄRIT hintean 54 mk/kpl,
kirjailijan omakätisellä nimikirjoitukselle varustcttunr.

Kaikista tähän tilauksecn liittyvistä pakkaus- ja postikuluista huolehtii puo-
lestani Kirjalahti Oy.

nimi (tekstaten) synt.aika

puh.
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KASKU KIERTÄÄ

ROYANIEMEN
MARKKINOILLA
Tämän tosijutun kertoi
vuosia sitten rovanie-
meläisen hotellin nuori
j ohtaj a mainiten samal-
Ia aina muistavansa ta-
pauksen eriiänä ravin-
tolauransa opeltavai-
simmista.

Hotelliin saapui pari
iätkää. Pihkaiset reput
ja öIjyinen moottorisa-
ha jätettiin portierille.
Hovimestarilta tilattiin
sattumalta vapaana oI-
Iut kabinetti.

Akoivat varsinairet
juhlat. Pian oli kabine-
tissa kymmenkunta jät-
kää, syötiin parasta ja
pä?ille tilattiin uskomat-
tomia määriä kalleinta
konjakkia.

Nuori hotellin johta-
ja alkoi hermostua -onkohan pojilla rahaa?
Varmistautuakseen
asiasta hän käskee tar-
joilijan viemään seu-
rueelle vdlilaskun.

Tarjoilija tekee työtii
kibkettyä selittäen
sS'yksi työvuoron päät-
tymisen"

,Iuhlia johtava iätkä
hermostuu:

* Nirn rahhaako oot
vailIa?

246

Tarjoilijaparla xltt-
tää saman asian uudes-
taan. Jäkä ottaa tas-
kustaan vaatelipun ja
käske tarjoilijan tuda
reppuilsa pailalle. Kun
se saapuu, kaivaa illan
isänä sielä lilraisten
paitojen xasta paksun
setclinipun, lyö sen Ia-
pinleu\Ila kiinnt
oYaen, ottaa miestarioi-
lijaa niskasta, taluttaa
hänet setelinipun iiiirel-
le ja painaen miaparan
neniin kS'mmercn gr/n'
tin piiiihiin puukmta *-
Iittää:

- Tumta käy repi-
mäissä aina kun tunrct

'tarvihtevas!

RENTOA
RATSUVÄXNÄ
Marsalklla mukanaan
kenraali Tuompo ja yli-
eläinlääkäri Klenberg pi-
ti sota-aikana vuorma
1944 tarkastusta Ratsu-
väen Koulutuskeskukses-
sa Lappeenrannassa.
Keskuksen päällikkönä
toimi eversti Äke Wah-
ren apulaisinaan mm.
majuri Soini Talaskivi ja
ratsumestari Veikko Var-
tiainen.

Tarkastukseen kuului
harjoituksen seuraami-
nen Leirikentällä. Mat-
kaan piti lähteä autolla,
jossa olivat Marskin li-
säksi Tuompo, Wahren
ja Talaskivi. Viime het-
kellä siihen tunkeutui
vielä Klenberg, jolloin
Talaskiven piti jäädä
pois.

Seuraukset olivat koh-
talokkaat: Talaskivi oli

nimittäin valmistellut
harjoitukset ja vain hän
tiesi joukkojen sijainnin
sumun peittämällä har-
joitusalueella. Kävi niin,
että ainoatakaan harjoi-
tusosastoa ei löytynyt.

Marski sydämistyi sii-
nä määrin, että kieltäytyi
upseerikerholle järjeste-
tystä hienosta lounaasta
ja ajoi seurueineen Kuu-
simäen taakse metsään
syömään eväsvoilei-
piään. Sieltä herrat tuli-
vat sitten A-kukkulan
maastoon seuraamaan
ratsastusharjoitusta.

Tarkastus alkoi. Nuo-
ret varusmiehet hikoili-
vat kaviouralla ja herrat
tarkastelivat upseerien
hevosia.

Talaskivellä oli Nasse,
rautias, jolla oli kolme
valkoista "sukkaa". Mi-
nulla oli Polle, musta so-
tasaalisratsu, joka oli lä-
hes kouluttamaton ja hie-
man raju, mutta osasi ku-
martaa - vasen etunilk-
ka ja otsa maahan.

Klenberg ilmoitti otta-
vansa Pollen Pääesikun-
nan käyttöön ja järjestä-
vänsä sille heti siirron.
Minulle tuli hätä. Kun
tunsin hyvin Pollen liik-
keet ja hoplaushalut, jär-
jestin sellaisen pyöritte-
lyn ja hullunmyllyn, ettei
siirrosta sen jälkeen pu-
huttu mitään.

Marsalkka siirtyi nyt
Talaskiven Nassen vie-
reen ja lausui "Trois
pieds blancs - 6'ssf vn
cheval royal." (Kolme
valkoista sukkaa - se on
kuninkaallinen hevo-
nen.) Ranskan hovi oli
kuulemma käyttänyt täl-
laisia harvinaisuuksia he-
vosinaan.

Valter Tiikanen, Kouvola

o
DIPLOMAATTIEN
KESKEN
Kiinalainen diplomaatti
oli kierroksellaan ehti-
nyt DDR:n pääkaupun-
kiin. Juteltiin ntone,n-
moista.

- Paljonkohan teillä
mahtaa olla kommunis-
min vastustajia? kysäisi
berliiniläinen.

- Ehkäpä vajaat pa-
risenkymmentä miljoo-
naa, arveli kiinalainen
hetken mietittyään.

Saman verran
kuin meilläkin! innostui
saksalainen.

:f :1. *

Kolnre diplomaattia
keskusteli autoista.

Kotimaassa aie-
lemme ylensä Fordeil-
la, mutta ulkomaan-
matkat teemme kyllä
Cadillacilla, valisti toi-
sia amerikkalainen.

- Me puolestamme
tyydymme kotimaassa
ylensä Roveriin, selitti
englantilainen, mutta
ulkomailla ajelemme
mielellään Rolls-Roy-
cella.

Meillä puolueen
jäsenillä on kotimaassa
yleensä Volga, kehus-
keli venäläinen.

Entäpäs ulko-
maanmatkoilla?

- Siellä me olemme
ajellet T-55:Ilä...
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Ilomantsissa tuli Leppä-
sen kauppaan turkulainen
kesälomaansa viettävä
rouva. Rouvaa palveli
tyttönen, joka jostakin
Ilomantsin salomailta oli
vasta äsken tullut kaup-
paan apulaiseksi. Rou-
van kysymykseen: onko
kaupassa toalettipaperia
tyttö vastasi:

- Eihä meill semmos-
ta oo, vuan on hyvvää
kärpäs- ja santapaperii.

o
Pari rintamamiestä ta-
pasi toisensa asevelijuh-
lassa. Etulinjan miehen
huomiota kiinnitti huol-
toportaan soturin ko-
mea kunniamerkkirivi
ja hän loihe lausumaan:

- Pirust määki pel-
käsi, mut em mää tom-
motti saanu.

Savon puolessa evakossa
e I e I evä j ohanne ks e la inen
Hörkön Mikko oli saanut
poskeensa kasvannaisen
ja meni hakemaan apua
p a i kka ku nn an löiikiir i ltö.
Tömö vilkaisi kasvai-
meen ja sanoi:

- Minö en ole kirur-
gi. Menkäö Kajaaniin tai
Ouluun. Siellö se leika-
taan.

Mikon tehdessä lähtöö
löäköri huusi:

- Ei sitö noin vain
mennii. Se tekee kuusi-
kymmentö markkaa!

Kimpaantunut Mikko
kööntyi ympöri ja sanoi
rahaa kaivellessaan:

- Holvetti, oon miekii
ikkäin ihmisill tietii saant
neuvoo, mut en mie viel
kertaakaa oo maksuu
pyytönt.

- Kuukausitolkulla on
jo maata vallattu eikö
vaan lö1tdy makuupaik-
kaa, valitti lisalmen poi-
ka, kun tuli vartiosta tö-
pötö.vteen telttaan.

Vuoden -42 kesäkuu ta-
pasi vielä monen 14.
komppanian miehen
päässä karvalakin,
vaikka lämpötila io
edellytti aivan muuta.
Kesälakkien saapumi-
nen oli noissa monihan-
kalissa olosuhteissa tek-
nisistä syistä myöhäs-
sä...

Sanailipa - pieni pi-
ru mielessään
muuan korpraali pelä-
tylle komentajalleen
maiuri SO:lle: "Herra
maiuri! Saisinko vaih-
taa karvalakkini vaa-
Ieampikarvaiseen, kos-
ka se auringon paah-
teessa tuntuisi Yarmaan
viileämmäItä?"

Aimo Aho, Helsinki
(Sininen Prikaati)

REAALIPOLI.
TIIKKAA
Venäläisissä vanki-
leireissä pyrittiin so-
tavankeja pontevas-
ti kasvattamaan uu-
teen kommunisti-
seen uskoon. Kään-
nöksen tehneet sai-
vat mm. enemmän
ruokaa, joka koos-
tui enimmäkseen
puurosta, venäjäksi
ka§a.

Kaikki eivät suos-
tuneet poliittiseen
taktikointiin ja niin-
pä saksalaiset hirte-
hishumoristit totesi-
vat leiriläisten ja-
kautuvan kahteen
osaan, "ka§isteihint'
ja kääntymättömiin
"fa§isteihin".

"lLn,onkos *,rnsin ilseni *avoll,slq
pilemrräksi," orvale i KeHunen,
krn morssirakkuloi*o pr.rhkoi .

o
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Vääpeli Alfred Sand-
berg, tallivääpeli, oli
päivystävänä upseerina
ja meni luonnollisesti
yöIlä tarkastamaan
myös rakkaitten talli-
vartiomiqtengä toimin-
taa. Kun hän tyylinsä
mukaisesti astui hiljaa
tallin ovesta sisään, hän
ei nähnytkään tallivar-
tiomiestä paikallaan,
mutta huomxi *nsi-
jaan, että tyhjästii pilt-
tuusta nousi savua il-
maan. Ahaa - tupa-
kalla, vaikka se on an-
k4rasti kielletty - 

jo
yksistään palonvaaran
vuoksi!

Sandberg palasi hil-
jaa tallin ulkopuolelle,
täytti ämpärin kylmällä
vedellä, humautti sen
vartiomiehen niskaan
ja totesi lyhyesti:

Ei minä poltta,
minä sammuta vaan.

Teurastaja Juho Karhu
oli ottanut innolla osaa
vapaussotaan valkois-
ten puolella ja kertoili
vielä vuosikymmeniä
jälkeenpäinkin sotata-
pahtumista usein ja
mielellään. Muuan va-
kioiuttu Vesilahdelta
oli tämä.

Jouduin erilleen
porukasta ja punaisten
vangiksi. Veivät minut
maiapaikkaansa, kuu-
lustelivat ja ilmoittivat,
että aamulla sinut am-
mutaan - mahtaisikos
olla mitään toivomuk-
sia? Sanoin, että "ios
mahtollista" ammuttais
tykiltä. Aamulla valkoi-
set kuitenkin valtasivat
kylän ia ampuminen
unohtui.

Näin jäi Karhu hen-
kiin ja pääsi kertomaan
"jos mahtollista" -jut-
tuaan yhä uudelleen ja
uudelleen.

Eino Mustamo. Kiuruvesi

oo

Museo
lalka-
uäelle

Maahamme on viime so-
tien jälkeen syntynyt yh-
teensä yhdeksän eri puo-
lustushaaroja ja aselajeja
edustavaa museota. Jal-
kaväellä - 

pääaselajilla

- ei kuitenkaan vielä ole
omaa museota. On siis
korkea aika saada muis-
tomerkki aselajille, joka
useimmiten joutui kestä-
mään taistelun kovim-
rnan paineen ja kärsi-
mään raskaimmat tap-
piot.

Museohankkeesta
huolehtii Jalkaväen sää-
tiö, joka on valmistellut
operaatiota jo usean vuo-
den ajan. Suunnittelu on
nyt edennyt siihen vai-
heeseen, että museoti-
loiksi on saatu rakennuk-
sia Mikkelin vanhalta ka-
sarmialueelta, joka on
vanhoista varuskunnis-
tamme parhaiten säilynYt
ja arkkitehtonisesti ar-
vokkain. Rakennukset on
kuitenkin ensin perus-

Jalkaväen museo nousee Mikkelin vanhalle kasarmialueelle

_rt-t".-az 
l),L_.
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teellisesti korjattava, mi-
kä työ on jo saatu käyn-
tiin.

Museo tulee esittele-
mäiin jalkaväen kehitystä
ja historiaa niin sodan
kuin rauhankin aikana,
varusmiespalvelusta ja
elåimää kasarmeissa sekä
myös eri maakuntien so-
tahistoriaa ja perinteitä.

Hankkeen toteuttami-
seksi tarvitaan tietenkin

insinööri Gunnar Laatio,
toimitusjohtaja Timo
Laatunen, pankinjohtaja
Pekka Linnavirta, kenttä-
piispa Yrjö Massa, ken-
raaliluutnantti evp Unto
Matikainen, puheenjoh-
taja Pekka Oivio, minis-
teri Paul Paavela, toimi-
tusjohtaja Lauri Reunala,
eversti evp Sakari Rusa-
ma ja toimitusjohtaja
Pentti Somerto.

Jalkaväkeä on taiteilila käyttänyt
aiheenaan Porissa olevassa Sum-.
man taistolun muistomerkissäkin

rahaa. Sen hankkimisek-
si on perustettu keräys-
toimikunta, jonka ko-
koonpano on seuraava:
puheenjohtaja ylipormes-
tari Teuvo Aura, varapu-
heenjohtaja kansleri
Klaus Waris sekä jäsenet
toimitusjohtaja Erkki R.
Haarla, varatuomari Päi-
viö Hetemiiki, toimitus-
johtaja Niilo H?imiiläi-
nen, kenraaliluutnantti
Ermei Kanninen, wori-
neuvos Tapio Koski, yli-

KOP Helsinki Aleksanterinkatu 42
SYP Helsinki Senaatintori
HOP Helsinki Aleksanterinkafi 17
SKOP Helsinki Aleksanterinkaru 46
OKO Helsinki Aleksanterinkatu 23
STS Helsinki Siltasaarenkatu 12
Postisiirtotili

Keräys on käynnissä

.'eräiden maanpuolustus-
järjestöjen, jalkaväen ve-
teraanien ja reserviläisten
sekä nykyisten jalkaväki-
miesten toimenpitein.
Ke röy s to imikunt a v e to aa
Suomen kansalaisiin,
järjestöihin ja yhteisöi-
hin auttavan köden ojen-
tamis e ks i. Mik?ili keräys-
pyyntö ei tavoita kaikkia
asiaan myönteisesti suh-
tautuvia, voi lahjoitukset
tehdä suoraankin seuraa-
ville Jalkaväen säätiön
Museo Jalkaväelle -ke-
räyksen tileille:

103 r50-1 544691
2000120-513870
300050-392616
400015-50367374
500001-55000929
710010-30r r99t-9
114462-2 n

KESÄKIRJOJA
JATKOSODAN
HYöKKÄys.
VAIHEEN
KAVALKADI
Jukka L. Mäkelä
Seppälä: Suomi

ja Helge

Sotiemme suurlukemisto,
WSOY, Rrrv«xr 1978, 383
suurikokoista sivua, run-
saasti valokuvia.
Lclisteliaan suurteoksen kol-
nlas ()sa käsittelee Suomen
joutumista mukaan jatkoso-
taan, hyökkäysvaiheen tun-
nelmia ja tapahlumia sekä ti-
Iinpäätöstä siirryttäessä ase-
rnasolavaiheeseen. Kirja
ktxrstuu jällcen katkelmista,
joista yli sata ()n otettu tunne-
tuista ja tunnustetuista muis-
telma- ja historiateoksista, vii-
tisenkymmentä TK-miesten
kuvauksista ja loput vajaat
ncljäkyrnmentä Iehdissä ym
julkaistuista erillisistä artikke-
leista. Vaikuttavimpia ku-
vauskohteita ovat tietenkin
Viipurin ja Karjalan kannak-
sen vapautus sekä toisaalla
syöksy Syvärille ja Petroskoi-
hin. Muitakin suuntia samoin
kuin ilrna- ja merivoimienkin
toimintaa on käsitelty, samoin
siviiliväestön tunt«rja ja toimia
niin vapautetulla alueella kuin
myös Itä-Karjalassa. Koko-
naisuute na hienosti kuvitettu
kirja valottaa hyvin tapahtu-
mia ja tunnelmia ajalta, jol-
loin piti lopullisesti ratkaista
Suomen turvall isuuskysymyk-
set ja pieni armeijamme eli
voimansa tunnossa. E.

KUNNIANTEKO
SUOMBN
NAISBLLE
Yhteinen tulikoe , Naisten
kertomaa vuosilta 1939--44,
Otava, Keuruu l9il8, A2 si-
vua, itärajan ja Karjalan
kannaksen kartat.
Kalevalaisten Naisten Liito

järjesti vuonna 1977 kirjoitus-
kilpailun Suomen naisten so-
danaikaisten kokemusten ko-
koamiseksi ja tallentamiseksi.
Kilpailun sadosta koottu kirja
jakautuu kolmeen osaan, jois-
ta ensimmäinen ja laajin ker-
too evakkojen kohtaloista, toi-
nen puolustusvoimain apuna
työskennelleiden naisten elä-
mästä ja kolmas kotirintaman
työstä ja koettelemuksista.
Kirjan yhteensä 86 kertomusta
antavat selvän kuvan siitä,
kuinka naisten oli kyettävä
hoitamaan mitä moninaisim-
mat työt ja toimet miesten ol-
lessa sodassa. Järkyttävin on
ehkä evakkomatkoista kertova
osa - lukija hiljenee ihmette-
lemään, kuinka kaiken tuon
kokeneet sittenkin ovat voi-
neet suhteellisen vähäisin hen-
kisin vaurioin jatkaa elämään-
sä supistuneessa isänmaassa ja
kuinka yhteiskuntamme on
toisaalta kyennyt sijoittamaan
heidät uuteen elämään. Kaik-
kialla ei pakolaisten kohtalon
ratkaisu ole ollut yhtä onnistu-
nut.

Kokonaisuutena kirja on
terveellistä luettavaa paitsi
naisille myös miesväelle, joka
joskus väheksyy äitien, sisar-
ten ja vaimojen suorituksia.

Kirja on merkittävä muisto-
merkki suomalaiselle naiselle.
Kuitenkin tarvittaisiin
myös näkyvä taideteos itse-
näisen valtiomme jollekin
huomattavalle paikalle kerto-
maan suomalaisen naisen
työstä vainon vuosina. Sen
olemme heille velkaa. S.

HEIMOTYö rcT

OLE FASISMIA
Toivo Nygård: Suur-Suomi
vai lähiheimolaisten autta-
minen, Aatteellinen heimotyö
itsenäisessä Suomessa, Ota-
va, Keuruu 1978,342 sivua,
valokuvia.
Maamme kantaa ottava nuori-
so on tottunut voimakkaasti
tukemaan kansojen ja heimo-
jen vapautumis- ja itsenäisty-
mispyrkimyksiä kaikkialla
maapallolla - ei kuitenkaan
yleensä suomensukuisten kan-
sojen alueella. Päinvastoin on
heimotyö kotimaassa pyritty
usein leimaamaan mitä mus-
timmaksi taantumukseksi.



Nygård tarkastelee väitös-
kirjassaan esittämäänsä kysy-
mystä objektiivisesti ja vailla
poliittisia sidonnaisuuksia.
Valokeilassa on maassamme
tehty heimotyö suurlakon
ajoista aina talvisotaan saak-
ka. Tutkimuksen piiriin sisäl-
tyvät valtiovallan erittäin tar-
mokkaat toimet unohtamatta
punaisen Kansanvaltuuskun-
nan ja Kuusisen Terijoen hal-
lituksenkaan osuutta, jotka
molemmat pontevasti pyrkivät
Iuomaan Suur-Suomen. Asial-
la oli myös lopulleen pari-
kymmentä vapaata kansalais-
järjestöä, näiden joukossa voi-
makas Akateeminen Karjala-
Seura. Työmuotoina olivat
mm. heimolaisiin kohdistuva
vapaa kansansivistystyö, pa-
kolaisten auttaminen ja yrityk-
set tukea lähiheimojen pyrki-
myksiä jonkinasteisen kielelli-
sen, sivistyksellisen tai jopa
valtiollisen autonomian saa-
vuttamiseksi. Eräillä tahoilla
pyrittiin lähiheimoja liittä-
mään Suomeen Suur-Suomen
muodostamiseksi.

Ulkoisia virikkeitä oli yllin
kyllin: Länsipohjan ja Ruijan
suomalaisten kielitaistelu, Itä-
Karjalan ja Inkerin vapaus-
taistelut sekä ennen muuta
Stalinin aikana tapahtunut in-
keriläisten pakkosiirto pää-
asiallisesti Siperiaan noin kah-
den kolmanneksen Inkerin-
maan asukkaista joutuessa jät-
tämään kotinsa ja koko omai-
suutensa. Jopa paljon puhuttu
"ryssäviha" on näiden tapah-
tumien valossa ymmärrettä-
vissä, joskaan ei ehkä hyväk-
syttävissä - tuskinpa Pales-
tiinan arabitkaan pitävät juuta-
laisia kovin rakkaina naapu-
reina. Pommeja ei sentään
heitetty eikä ryhdytty muihin-
kaan terroritoimiin, tyydyttiin
puheisiin ja mielenosoituk-
siin.

Nygårdin kirjaa voi suosi-
tella kaikille niille, jotka ha-
luavat tietää eikä vain luulla.

E.

MAAOTTELU-
MARSSI
pÄHxrNÄx-
KUORESSA
Sulo Kolkka: Maaottelu-

marssi, Muistelmia ja kuvia
vuodelta 1941 , Kustannus-
yhtiö Juoksija, Kaarlna
1978, 120 isokokoista sivua,
runsas kuvitus.
Kirjan esittelytilaisuudessa
olivat Kolkka ja kumppanit -mukana Tahko Pihkala 90 ikä-
vuodestaan huolimatta - ko-
koontuneet muistelemaan
menneitä. "Simeoni" Kolkka
kertoili kirjansa synnystä.
Marssi oli mahtava juttu ja
kirjaa voi suositella niin mu-
kana olleille kuin muillekin.

Ettei historia unohtuisi -allepainettu ja Tahko organi-
soivat lokakuussa 1940 kokei-
lumielessä marssin. joka myö-
hemmin sai "murhamarssin"
nimen. Tämä johtui siitä, että
marssin lopussa oli 300 metrin
pikataival, johon muuan osan-
ottaja sydänkohtauksen saa-
neena menehtyi. Lopullinen
marssi järjestettiinkin siten il-
man pikataivalta.

Suomihan sen Iopullisen ki-
san sitten puhtaasti voitti lu-
vuin l.507.lll:993.952,
vaikka Ruotsi oli haasteessaan
tarjonnut kahta marssijaa yhtä
vastaan, väkilukujen suhtees-
sa.

Toivo (Topi Toikka)
Kaiponen

EI SE NYT IHAN
NIINKÄÄN
OLLUT
Veikko Remes: Rintamalo-
tat, Tammi, Jyviiskylä 1978,
241 sivua.
Remes on tehnyt rämäkän so-
takirjan, jossa kuula vinkuu,
ruumiita tehdään kasapäin ja
välillä ryypätään rajusti. Etu-
linjan joukkoyksiköissä tou-
huilevat lotat sekaantuvat
säännöllisesti pahimpiin kär-
hämiin.

Ellei lotista muuta tiedä,
saa heistä kyllä tästä kirjasta
virheellisen kuvan: näin edes-
sä lottia oli vain poikkeusta-
pauksessa, heidän joutumi-
sensa taistelujen piiriin oli
harvinaista eivätkä he olleet
sotilasviranomaisten vaan
oman järjestönsä johdossa.
Huumori putoaa paikoin ala-
tyylin tasolle. S.

Vrrro HETKKTLÄ, jäme-
rä veteraani ja liikennöitsijä
Haapavedeltä, pistäytyi toimi-
tuksessa ja kertoi olevansa
juuri ruo paareilla makaava
soturi oheisessa tunnetussa
kuvassa - heikon näköinen
poika, jonka suuhun rintama-
lotta tarjoaa lusikalla vettä.
Kuva on otettu Kiestingin
pohjoispuolella I I .5. 1942.

Heikkilä oli juuri menettä-
nyt vasemman kätensä eikä
elämä muutenkaan ollut var-
sin kovissa kantimissa - ku-
ten näitä asioita tuntevat ku-
vasta näkevät. Mies kuitenkin
toipui, ryhtyi yksikätisenä
kuorma-automiehen raskaa-
seen ammattiin ja selvisi hie-
nosti. UJkonäkökin on nyt
vallan toisenlainen. Haapavetinen veteraani Vilio Heik-

Kiitokset kuvasta ja tervei- kilä 1979

set Haapavedelle!
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Jatkosodan aikana, kun

Tuppura oli vallattu takaisin,
löydettiin ja runnistettiin muu-
tamia isäni ryhmiiän kuulunei-
ta kaatuneita. Näiden vaina-
jien jåiiinnökset toimitettiin
Mustasaareen. kotikunnan

INO RTTARANTA, iI-
mavoima-avustajamme, jou-
tuu korjaamaan korjausta:
Thorvald Eklund Ruotsista
kertoi lehtemme numerossa 3/
79 Linköpingin lentokonemu-
seossa olevan Suomen talviso-
dan koneita. Niiden tyyppi on
kuitenkin Gloster Gladiator ja
Hawker Hart eikä Fokker D-
21, josta Ritarannan artikke-
lissa oli puhe.

Mukava joka tapauksessa,
että ruotsalaisen vapaaehtois-
laivue F l9:n koneet ovat säi-
lyneet.

DO
I ASI MÄKINEN, turku-
lainen lukijamme, kertoi vii-
me numerossamme löytiineen-
sä Humppilasta eräiistä lados-
ta outoja "käyntikortteja".

ovat Humppilan miehet joutu-
neet yhteistoimintaan maini-
tun tykistörykmentin miesten
kanssa.

t RAJALA Sievistä
kertoo vielä eulinjan "ropa-
kantasta".

Valkeasaaren Mottorin loh-
kolla ilmestyi I/JR 6:n ase-
mien eteen woden 1943 ke-
vättalvella noin 2x3 metrin
suuruinen "taideteos", joka
esitti Mannerheimiä potki-
massa suomalaisia sotilaita
korkean kallion päåiltä alhaalla
kita ammollaan odottavan Hit-
lerin suuhun. Tekstinä oli
"Hitlerin ja Mannerheimin
yhteis§ö". Suomalaiset am-
puivat taululta jalat dta, mutta
myöhemminkin alueella esiin-
tyi julisteita.

1 A*ro, ,lro Ranuarta,
97700 Ranua, puhelin 51 37 5,
pyyt?iä kuvassa olevia 7.Divi-
sioonan JR 5l:n Jiiiik?irijouk-
kueen miehiä ottamaan yh-
teyttä. Kuva on otettu Syvåirin
eteläpuolella Ostan maastossa
vuonna 1943.

Kuvassa ensimmäinen va-
semmalta on kersantti Armas
Kela, porukan vetäjä, muita
aseveikkoja ovat mm. Eino
Iokela ia Antti Haakana.

'T.Iäiden poikien kanssa oli
hyvä hommia hoidella",
muistelee Kela, joka sodassa
menetti oikean kätensä. -'"Tervetuloa Ranuan hilla-
markkinoille elokuussa muis-
telemaan menneitä!"

EUVOSTO-KARJALA
kertoo, että Leningradin do.
kumentaarinen elokuvastudio
on valmistanut puolen tunnin
filmin Karjalan rintaman tais-
teluista. Filmi esittää mm par-
tisaanien retkiä vihollisen se-
lustaan, hyökkäystä Syvåirillä,
Viteleen maihinnousua, Kar-
humäen valloitusta sekä voi-
tonparaatia Petroskoissa.

Hankkikaapa te suomalaiset
elokuvamiehet kiireesti tiimä
f ilmi meik?iläistenkin katsotta-

AGNUS KULL, Kou-
luhalliruksen ruotsinkielisen
osaston osastopiiälikkö, kir-
joittaa toimirukselle lehtemme
tämiin woden maaliskuun nu-
merossa julkaistun Yrjö Poh-
janvirran artikkelin Miehiä
Tuppurassa johdosta. Artikke-
liin on päiissyt pujahtamaan
muistivirhe - siinä kerro-
taan, että osastopiiiillikkö Kul-
lin isiin Evert Kullin ruumis
olisi tuoru kotiseudun multiin.
Tiimä ei pidä paikkaansa,
vaan hänenkin ruumiinsa jäi
kentåille. Näin kertoo asiasta
Magnus Kull:

'"Totuus on kuitenkin se,
että isäni ruumis jäi Tuppu-
raan. Viimeiset tiedot ovat pe-
räisin iltahiimäråistä maalis-
kuun 2. päivänä, jolloin ve-
tiiytymismiiiiräys oli annettu.
Kolme isäni ryhmän miehistä
halusi käydä hyviistelemiissä
kaatunutta johtajaansa ennen
kuin he jäftivät Tuppuran.
Miehet kävivät paarien äiirellä
kasarmin seinän vieressä,
minne ruumis oli viety. Yksi
miehistä on kertonut minulle,
miten hiin irrotti isäni tasku-
kellon (jonka hän sinemmin
toimitti minulle), yksi otti isä-
ni pistoolin halruunsa ja kol-
mas irrotti jiiiikiirimerkin ase-
takista. Lyhyehkön neuvonpi-
don jiilkeen miehet kuitenkin
sijoittivat merkin isiini aseta-
kin taskun sisäåin.

Isiini kokoamasta I 6-miehi-
sestä vapaaehtoisjoukosta
osallistui 15 Tuppuran taiste-
Iuihin. Heistä kaatui 8 ja haa-
voittui 5. Ainoastaan kaksi
selvisi vammoitta läpi vihol-
lisketjun mantereelle Vilanie-
meen.

o

o
sankarihautaan. Isäni van-
hempi veli Alfred sai sotilas-
viranomaisilta luvan käydä
Tuppurassa etsiiikseen veljen-
sä ruumista. Etsinnät olivat
kuitenkin tuloksettomia.

Isäni, SK-upseeri, jäiikåiri-
väpeli ja kansakoulunopetta-
ja Evert Kull siunattiin taiste-
lukentiille jäiineenä Mustasaa-
ren sankarihautaan 23. päivä-
nä kesiikuuta 1940."

Parhaat kiitoksemme oikai-
susta!

o

Asia on nyt selvinnyt vähiin
lisää.

Vuoristotykistörykmentti
I18, josta paperit olivat kotoi-
sin, kuului kenraaliluutnantti
F. Schörnerin komentamaan
6. Vuoristodivisioonaan. Mai-
nitnr yhtymä nrli Suomeen
Petsamon alueelle laivoilla
Kreikasta syksyllä 1941. Di-
visioona taisteli sitten Litsa-
joella ja Norjassa sodan lop-
puun saakka. Samalla alueella
toimi suomalainen Turun puo-
len miehistä kokoonpantu JR
14. Varsin todenniiköisesti vaksi! D


