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770 atu)ttu sitten,
Useat lukijamme ovat
pyytäneet meitä julkaise-
maan monilta jo unhoon
jääneen historiallisen do-
kumentin, Suomen sodan
sankarin Georg Carl von
Döbelnin puheen, jonka
hän piti suomalaisille
aseveljilleen Uumajan
torilla 8.10.1809, 17O
vuotta siffen. Puhe on to-
della painamisen arvoi-
nen ja kuuluu näin.

"Sotilaat!
Olen kutsunut armei-

jan kokoon ilmoittaakse-
ni, että valmistava rau-
hansopimus on syyskuun
17. pöivänö tehty Ruot-
sin ja Venöjön völiUö.
Tömö rauhansanoma lo-
pettaa hövittävän sodan
kaikki onnettomuudet -tuleehan sen siis olla
iloinen sanoma, varsin-
kin kun Ruotsin tyhjenty-
neet apulöhteet eivöt sal-

li tömön taistelun jatka-
mista, jonka valtiolliset
erehdykset ovat aloitta-
neet ja joka kahden pit-
kön vuoden aikana on
riuduttanut maan voi-
rnat.

Mutta - Suomi eroaa
Ruotsista ja rajaksi tulee
Tornionjoki.

Suomalaiset!
Tössö rauhassa Ruot-

sin kruunu menettöii kol-
mannen osan aluettaan.
Ruotsi menettöii ylevän
Suomen kansan, voimak-
kaimman tukensa. Eikii
tässö kyllin, Ruotsin ar-
meija menettäö sotavoi-
mansa ytimen ja arvok-
kaimman osan. Emömaa
on rnasennettu, vaipunut
suruun ja kaipaukseen
korvaamattomien uh-
rausten takia; mutta
kaikkivaltias kaitselmus
on möörönnyt meidön

kohtalomme, ne on vas-
taanotettava kiirsivölli-
syydellö ja nöyryydellö.

Sotilaat ! Toverit! Vel-
jet!

Te, jotl<a nyt piiiitty-
neen sodan aikana niin
suurella uskollisuudella
ja miehuudella, huoli-
matta vihollisen lukui-
suudesta ja odottamatto-
masta hyökkiiyksestä,
olette Siikajoella, Re-
v o nlahdella, Pulkkila s s a,
Lapualla, Kauhajoella,
Lapv iiärtis sö, Ähtiiris s ä,
N ummij ärv e llii, luuttaal -
la ja lisalmessa ynnö
muualla voittaneet vihol-
lisen; te, jotka omin neu-
voin otitte takaisin puolet
Suomea; te, jotka monin-
kertainen ylivoima vih-
doin pakotti jöttömäön
Suomen rajan - te olet-
te sittemmin kestävyydel-
lö taistelleet emömaan
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Ruotsin puolesta. Te
olette täöllä kalliit jiiön-
nökset ylevöstö Suomen
kansakunnasta ja sen ur-
hoollisesta soturikansas-
ta. Teille minun tulee ja
minö sen teenkin liikute-
tuin sydiimin, julistaa ku-
ninkaan, valtiosöötyjen,
Ruotsin kansan, Ruotsin
armeijan, esimiesteni,
toverieni ja minun oma
laikkein vilpittömin kii-
tokseni.

Suornalaiset! Veljet!
Teidön urotyönne ovat

suuret ja kiitollisuus,
jonka minö kaikkien puo-
lesta teille lausun, on sa-
massa suhteessa. Sen
tulkitsemiseen tarvittai-
siin kaunopuhujan koko
kyky - minä olen sotilas

- sotilas, mikii ylevö ni-
mitys, kun olen saanut
sen teiltii, teidän hyväk-
senne ja teidiin kanssan-
ne! Ottakaa siis vastaan
liikutetun sydämen kau-
nistelemattomat ajatuk-
set!

Ja te ruotsalaiset jou-
kot, jotka tönö surullise-
na hetkenä olette läsnö,
olkaa elövinö todistuksi-
na ruotsalaisen emii-
maan rajattomasta kiitol-
lisuudesta. Ruotsalaiset,
olkaa ylpeitä siitö, että
olette nähneet niimii suo-
malaiset jöönnökset.
Muistakaa heitii! Kun-
nioittakaa heitö! Katso-
kaa heidön kuihtuneita
ruumiitaan, heidiin kal-
peita kasvojaan! Siinä on
merkkejö heidön uskolli-
sista, ehkii turhistakin
ponnistuksistaan kulu-
neina vuosina!

fa te suomalaiset, kun
tulette takaisin synnyin-
seuduillenne, ilmoittakaa
siellö Ruotsin kansan kii-
tollisuus kansaanne koh-
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taan! Te palaatte kulu-
nein vaattein, katkotuin
tai liipiammutuin jöse-
nin, mutta te viette muka-
nanne rehellisen soturin-
sielun nökyvän kaunis-
tuksen. Ruotsalaisen
emämaan vihollisia teis-
tii ei voi milloinkaan tul-
la, siitö minä olen var-
ma, mutta pysyköö kaik-
kina aikoina sen ystövi-
nii. Jos uuden ylivallan
voima estöisi teidän toi-
veittenne ja tahtonne
töyttymistö, antakaa siu-
nauksenne sydömen ja
ajatuksen hiljaisella kie-
lellä emämaalle. Muis-
tuttakaa tätii lapsillenne.
Me siunaamme teitö su-
vusta sukuun, me kun-
nioitamme teitä!

Yhtii minä pyydän teil-
tö: kun te lähestytte niitö
paikkoja, missii me olem-
me voittaneet vihollisem-
me, ja kun te näette sen
sorakummun, joka peit-
täö kaatuneet kumppa-
nimme, huokailkaa siu-
nausta heidän tomulleen.
He ovat kuolleet sanka-
reina, ja heidän tomuan-
sa vartioivat kunnian
haamut.

Te tunnette ihmissydä-

men moninaiset oikut,
sen taipumuksen ökisti
valita tunteilleen kohtei-
ta, joita se ei koskaan us-
ko unohtavansa. Mutta
tuskin on muutamia viik-
koja kulunut, kun se hui-
kentelevaisuudessaan on
jo tehnyt toisen valinnan.
Aika muuttaa kaikki, sen
kuluessa kaikki unohtuu.
Mutta sen vakuutan - 

ja
te tulette itse sen huo-
rnoamaan - ettö asevel-
jeys, joka on solmittu
taisteluissa, vaaroissa,
veressö ja kuolemassa, ei
koskaan hiiviii. Me olem-
me siis varmoja toistem-
me rakkaudesta. Asevel-
jeys kestöö elämöniön
loppuun saakka, ja se
kiitollisuus, jota teille
olen tunnustanut ja tun-
nustan, on tähän meidön
yhteiseen siteeseemme
erottamattomasti yhdis-
tetty.

Suomalaiset! Veljet!
Jos minun sanojani

voisivat silmistiini vuota-
vat verikyyneleet vahvis-
taa, niin ne nyt virtaisi-
vat, ja jokainen pisara
vakuuttaisi teille minun
kunnioitustani ja ystö-
vyyttöni." tr

T

JATKOA ED. NO:STA

präät huipputekijät
näkivät ilma-
taistelun
romanttiseen
kaksintaisteluun
verrattavana
rituaalina, jossa oli
noudatettava
seuraelämän
sääntöjä.
Laskuvarjolla
pelastautuvaa
Ientäjää ei yleensä
ammuttu - ei edes
Stalinin annettua
siitä nimenomaisen
käskyn.
Arvostetun sota-
vangin piippukin
tilattiin vihollis-
maa§ta.

ILMASSA OLTIIN
GENTLE.
MANNEJA
Saksalaiset käyttäytyivät val-
loitetuissa maissa usein raaka-
laisten tavoin. Mitään näyttöä
"yli-ihmisten" jaloista ajatte-
lutavoista ei juuri esiintynyt.

Saksalaiset pilotit sanoivat
kuitenkin selvinneensä Puna-
armeijan lentäjistä näitä mitta-
vamman henkisen panoksensa
ansiosta. He kykenivät tiukas-
sa paikassa säilyttiimään kyl-
män harkinnan eivätkä anta-
neet periksi.

o



EERO KIVIRANTA
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Lentäjien parhaimmiston
keskuudessa eli myös gentle-
mannihenki. Niinpä oli vallit-
seva tapa, että Kanaalista on-
gittiin ylös niin omat kuin
englantilaisetkin pilotit. Toi-
saalta - olihan tietenkin tiir-
keää saada sotavankeja ja
mahdollisesti tietojakin...

Gentlemannihenki oli myös
ilmassa. Kun kaksi Luftwaf-
fen pudotustilaston ässää, ma-
jurit Hartmann ja Barkhorn,
lensivät itiirintaman ilmatilas-
sa ja Barkhorn ampui Migin
tuleen, veniiläinen pilotti ei
uskaltanut hypätä koneesta
Iuullen ehkä saksalaistenkin
noudattavan Stalinin mädräys-
tä ampua myös laskuvarjolla
pelastautumista yrittävät hen-
giltä. Barkhorn ajoi silloin ve-
niiläisen viereen ja antoi kä-
dellään merkin hypätä.

Kun koneet saapuivat ken-
tåilleen, Hartmann ihmetteli
toverinsa menettelyä.

Tiihän Barkhorn:

- Kuulehan, Bubi - hän-
kin on äitinsä poika, jota odo-
tetaan. Antaa hänen elää, kos-
ka kohtalo halusi tarjota hä-
nelle mahdollisuuden.

SATTUI JA
TAPAHTUI
Kanaalilla l94l saksalaiset
ampuivat a{as Wing-Com-
mander Douglas Baderin, jo-
ka oli yksi parhaita ja ihail-
luimpia Royal Air Forcen len-
täjiä. Hän oli aikaisemmin
lento-onnettomuudessa me-

Hillan Kadettikoulusta laivueeseen r
paiannut Mannerheim-ristin ritari 7
luutnanft i Lauri Nissinen kuoli siten,
että lakipartion kone putosi tuleen
ammuttuna pilvestä hänen ko-
neensa ohjaamon päälle ja molem-
mat koneet tulivat tulisoihtuina alas

Maiuri Joppe Karhunen toivottaa
menestystä luutnantti Nissisen
(vas.) lentueelle sen lähtiessä eri-
koistehtävään v

t$
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nettänyt molemmat alaraajan-
sa ja niissä oli metalliset pro-
teesit.

Bader hyppäsi varjolla ja
toinen metalliproteesi vau-
rioitti alastulossa pahanlaisesti
hänen rintaansa.

Ylpeä lentäjä halusi heti
vangiksi jouduttuaan tietää,
kuka hänet oli voittanut.

Ampuja oli itse asiassa
muuan saksalainen korpraali.
Saksalaiset olivat kuitenkin si-
tä mieltä, että tunnetusta brit-

.."** **-g

Englannissa herrasmiesten ta-

Paan.
Ranskan tunnetuimman il-

mataistelijan kunnian sai jo
ensimmäisessä maailmanso-
dassa Georges Guynemer.

Saksalainen Ernst Udet
taisteli hänen kanssaan. Udet
kuuli ranskalaisen koneen
aseiden luotien suihkeen ym-
piirillään. Hän etsi myös am-
puma-asentoa, mutta - kone-
kivä?irit eivät toimineetkaan.
Epätoivoissaan hän kohotti

tien sankarista näin arkipäi-
väinen tapahruma voisi tuntua
kiusalliselta. Niinpä hänelle
sitten esiteltiinkin alasampuja-
na uljas yliluutnantti.

Saksalaiset kunnioittivat
Baderia niin, että eversti GaI-
land pyysi Göringiltä lupaa
saada liihettää Englantiin vies-
ti, että Baderin varaproteesit
ja piippu pudotettaisiin mää-
rättyyn kohtaan. Niin myös
tehtiin. Galland ja Bader tapa-
sivat sitten sodan loputtua
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käsivartensa ja hakkasi aseita
nyrkein. Näin tehden ne olivat
joskus alkaneet toimia.

Ranskalainen niiki kaiken,
ajoi viereen ja heilutti kättään

- sy TsvsiTsl Hänen suvus-
saan ei ollut koskaan lyöty
aseetonta vastustajaa!

Suomalaiset taistelijat.suh-
tautuivat yleensä kaikkiin so-
tavankeihh inhimillisesti -heitä ammuskelivat vain jot-
kut selustan sankarit. Myös
lentäjät pyrkivät tuhoamaan
vain vihollisen koneen - 

jos
kerran Suuri Kohtalo halusi
säästää lentäjän, pelastuminen
olkoon hänen osansa. Jokai-
sen halu oli tietenkin elää:
minkä kohtalon siis toivot it-
sellesi, se salli myös vastusta-
jallesi sodassa.

Ilmari Juutilainen suoritti
kerran hullunmyllyä taitavan
Puna-armeijan pilotin kanssa.
Muutamassa tilanteessa hän
teki liian jyrkän syöksyn ja
silmät sumenivat, kun sydän
ei pystynyt pumppaamaan
verta aivoihin.

Kun taju palasi, Illu havait-
si olevansa pilvessä ja sieltä
päästyäiin lentävänsä rinnan
äskeisen venåiläisen lentäjän
kanssa.

Vekkuli Illu virnisti ja hei-
lufti kättään. Venåiläinen vas-
tasi ja käänsi koneensa Le-
ningradin ympåiristön kenftiä
kohti.

,,OLISIN SUONUT
rTÄNBN
HYPPÄÄVÄN
VARJOLLA"
Aktiivinen ilmasotamme ku-
vaaja Joppe Karhunen on tal-
lettanut arvokkaan keskuste-
lun Mannerheim-ristin ritarin
luutnanfti Lauri Nissisen
kanssa tiimän taistelulennolta
palattua:

"- ([vin kuoleman esi-
kartanoissa, Lauri Nissinen
yritti aloittaa hymyillen, mut-
ta hymy oli aikaisemmastaan
vaimentunut. Ottelin
everstiluulnantti Bogotsevin
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Saksan Luftwaffen unelmien täyt-
tymys, suihkuhävittäjä Me 262, oli
160 km/h vastustajan koneita no-
peampi ja "vastasi viittä vanhaa
Messerschmittiä tyyppiä Me 109".
Se valmistui liian myöhään, koska
Hitler oli koko ajan vaatinut vain
pomm ikonetuotannon lisääm istä

kanssa - sen saman, joka
Nurmoilassa päästeli pitkin
pintoja ja nrlitti konekorsuja.
Tulipunaiseksi maalatun ko-
nepellin kyljessä luki "Ja",
"minä". Mies oli Neuvostolii-
ton sankari.

"43x-.r:"'t '

Eversti Adolf Galland saa Hitleriltä neliännet briliantit tammenlehväänsä.
Herrojen hilpeys johtuu siilä, että Göring, ialokivien asiantuntiia, havaitsi
Hitlerin antamat ensimmäiset kivet lasihelmiksi ia antoi Gallandille
omansa. Kun Hitler sitten uusi lahjansa kahdesti kertyi briliantteia loppu-
ien lopuksi neliät

:r:_i -r'
;r"i l
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Kaikilla Euroopan rintamilla Jäämereltä Mustalle mere{le tutuksi tullut Puna-armeilan römeä-ääninen Rata, l-16,
on saavuttanut matkansa pään

- oli?

- Oli. Ammuin hänet alas.

- Onnittelen!

- Oikeastaan ei kannata,
sillä hiin oli suurenmoinen
taistelija ja hieno mies. Hän
antoi minun rauhassa nousta
taistelukorkeuteen ja vasta sit-
ten ottelimme. Olisin suonut
hänen hyppäävän laskuvarjon
avulla.

Näin siellä kävi.
Keihästimme toisiamme

kuin tappelevat kukot. Olim-
me juuri sivuuttaneet hiuksen-
hienosti toisemme, kun täy-
dellä vauhdilla vetäisin Mer-
suni kohti aurinkoa. Vastusta-
jani menetti minut hetkeksi

näkyvistään. Pääsin asemiin,
painoin liipasinta ja hän myö-
hästyi - tåimän ainoan ker-
ran. Lagg kellahti kuolinsyök-
syyn.

Odotin pitkään, että hän
hyppää ja aukaisee varjon.

r



Näin ei käyny...
Kun tåimä sirkus joskus lop-

puu, olemme jättiineet osan it-
sestiimme sodan taivaalle..."

TUURILLA JA
TARMOLLA
Saksan alkusodan mittavin
taistelulentäjä Werner Möl-
ders halusi jo poikasena lentä-
jiiksi. Mutta - kun hän 20-
vuotiaana jalkaväen upseerina
yritti ilmavoimiin, psykofy-
siologista koetta johtanut lää-
k?iri pahoitteli:

- Ei rule mitään. Tehän
olette pyör§skokeen jiiljiltä
vieläkin aivan sekaisin.

Mölders todella oli. Mutta
håin ei hellittänyt, vaan meni
siviililentokouluun.

Sitä kautta tie urkeni. Kah-
deksan vuoden kuluttua hän
ensimmäisenä saksalaisena
sotilaana oli saavuttanut lfi)
ilmavoittoa, kaikki lännessä.
Hän putosi kerran Ranskan
puolelle, mutta pääsi pois so-
tavankeudesta Ranskan puo-
lustuksen luhistutnra.

Håinen seuraajansa Adolf
Gallandin lentäjiinura oli se-
kin alussa tuomittu epäonnis-
tumaan: vuonna 1936 hän len-
si piiin mastoa, sai silmäånsä
siruja ja luonnollisesti ikuisen
lentokiellon.

Esimiehen kävi kuitenkin
siiäli innokasta lentäjåä ja hän
pani viihin äänin lentokielto-
paperit "mappiin ö".

Kun Galland kerran myG
hemmin törmåisi väåirässä kul-
massa maahan ja jourui sairaa-
laan, muka hävitetty onneton
lausuntopaperi löytyikin ja
Galland joutui jäleen silmä-
leikkaukseen. Mutta mies oli
lä?ikiiriä nokkelampi: håin har-
joitteli ulkoa oikealta vasem-
malle ja vasemmalta oikealle
kirjainraulukot eikä läåikåirin
auttanut muu kuin kirjoittaa
lentolupaan oikeuttavat pape-
rit.

Ranskalaisten ässien jou-
kossa lensi kertoman mukaan
ainakin yksi silmäpuoli pilot-
ti.

ILLU
JUUTILAISEN
URA
OLJENKORREN
VARASSA
Ellei alikersantti vakinaisessa
palveluksessa, tarkemmin sa-
noen moottoriveneen kul jetta-
ja Illu Juutilainen olisi ollut
Ilmasotakoulussa niin moni-
puolisesti etevä, nimenomaan
ampuja, ensi luokan radiosäh-
köttäjä ja kurssin siihkötyksen
opettaja, hän olisi ilmeisesti
lentänyt ohjaajakurssilta ta-
kaisin moottoriveneen kuljer
tajaksi - hänelle vekkulille

kun kerfyi putkapäiviä woden
kurssilta kuukauden verran.

Eivät ne "laatikkolevot"
kuitenkaan aina olleet oman
vekkuloinnin seurauksia: kun
kurssi tunaroi, ei kurssinvan-
hin Illu yleensä halunnut ke-
tään polttaa ja sai näin itse
kiirsiä rangaistuksen. Hän sel-
visi kuitenkin kurssinsa par-
haana oppilaana ja palasi yk-
sikköönsä mittavan pokaalin
omistajana.

Siellä kersanttia juhlittiin,
mutta juhlien päättyessä ha-
vaittiin, että vielä oli pari put-
kapäivää jäänyt rästiin. Eikä
muu auttanut kuin huopa kai-
naloon ja "laatikkoon" suorit-
tamaan vanhat rästit.

',r:.{t
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Saksan lentokonetuotanto oli sodan loppuvaiheessa huikea, yli 400O lentokonetta kuukaudessa. Polttoaine-
pulan takia koneet kuitenkin ruostuivat käyttämättöminä. Kuvassa Saksan hävittäjärykmenttien iäännöksiå rau-
han teon iäkeen

SOTALENNON
OPISKELIJAT
ESPANJASSA
Jatkuvasti valetaan kannuja
siitä, mitkä tekijät mäiiräsivät
toisen maailmansodan aikana
eri maiden paremmuuden il-
masodassa.

Muuan selvä taustatekijä oli
tietenkin kokemus, jota vuosi-
na 1936-39 Espanjan tai-
vaalla saivat Neuvostoliiton ja
Saksan lentäjät. Neuvostoliit-
to antoi Espanjan sisiillisso-
taan muutamia satoja koneita
ja lentäjiä, Saksasta liihti vas-
tapuolelle aluksi lentorykmen-
tin verran vapaaehtoisia ko-
neineen.

Espanjankävijöistä kohosi
vat oitis niikyviin Mölders ja
Galland Englantia vastaan
käydyissä taisteluissa. Möl-
ders sai Saksan ensimmäisenä
sotilaana briljantit tammen-
lehväänsä saavutettuaan 100
pudotusta. Hänestä tuli samal-
la 28 vuoden ikäisenä maan
nuorin kenraalimajuri ja hävit-
täjäkomentaja.

Möldersin saapuessa en-
simmäisen maailmansodan äs-
sän, Saksan lentokonetuotan-
non johtajan Udetin hautajai-
siin häntä kuljettanut kone tu-
houtui kehnon såiiin takia.
Häntä seurasi tåihtenä eversti,

,

#ä
nd.

Kaksi ansioitunutta neuvostoliittolaista pommikoneen oh,aajaa toisen
maailmansodan päiviltä
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sittemmin hävittäjäkenraali
Adolf Galland, joka aloitti so-
dan luutnanttina ja laivueen
komentajana ja lopetti sen
kenraal iluutnanttina.

Sodan viimeisinä viikkoina
Galland sai käyttöönsä muuta-
mat tehtaasta ulos ehtineet uu-
det ME 262-suihkuhävittäjät,
jotka tietenkin olivat tässä vai-
heessa tekniikaltaan ylivoi-
maisia. Niillä hän hurjasteli
länsirintamalla miehistönään
joitakin vapaaehtoisia huippu-
tekijöilä, yleensä esiupseere-
ja. Tiimä Saksan ilmasodan
loppusoitto oli tietenkin vain
"taidetta taiteen vuoksi" eikä
mitenkään vaikuttanut sodan-
käyntiin.

NEUVOSTO.
LIITON
HUIPUT
Neuvostoliiton lentäjät eivät
Espanjan kokemuksista huoli-
matta menestyneet erityisen
hyvin, eivät myöskään britit
eikä amerikkalaiset.

Paras Puna-armeijan ässä
Iwan Kosheduä saavutti 62 ja
seuraava Aleksander Pokrysh-
kin 59 voittoa. Seuraavilla
miehillä oli yleensä tilillään
kolmisenkymmentä pudotus-
ta.

Yhdessä suhteessa Puna-ar-
meija oli erikoisuus: sillä oli
ilmassa kuten maassakin nais-
sotilaita. Luutnantti Lilya Lit-
vi& saavutti itåirintamalla l3 ja
luutnantti Katja Budonova ll
ilmavoittoa.

SAKSALAISTBN
NÄKEMYS
Luftwaffen toiseksi mittavin
ilmavoittojen kerääjä majuri
Gerd Barkhorn (301 pudotus-
ta) on kertonut, että Puna-ar-
meijan massalentäjät aluksi
lensivät katsomatta lainkaan
siwilleen ja taakseen. "Am-
muin heitä kuin laumaa."
Mutta samaan hengenvetoon
hän jatkaa, että jourui myö-
hemmin kerran kieppumaan

332

erään "Stalinin haukan" kans-
sa 43 minuuttia - saamatta
sittenkään aikaan tulosta.

Saksan lentäjät väittävät to-
denneensa, että liian suuri osa
Puna-armeijan lentäjistä tais-
teli vihan sokaisemina. Saksa-
laiset puolestaan pyrkivät lä-
hinnä vain taidonnäytteisiin ja
olivat myös henkisesti keski-
mäiirin korkeammalla tasolla
mm paremman yleiskoulutuk-
sensa ansiosta. Ilmiö on sama
kuin nyrkkeilykehässä, jossa
kylmäverinen ja hermonsa
hallitseva taistelija voittaa
malttinsa menettäneen vastus-
tajan.

Stalin oli myös ainoa sodan
johtaja, joka mäiiräsi, että las-
kuvarjolla hypännyt vihollis-
lentäjä piti ampua i.lmassa.
Tåimä oli tietenkin vastoin il-
mojen gentlemannien yleistä
tapaa ja herätti ndrkästystä.
Myös muuan USA:n lentoryk-
mentin komentaja lienee so-
dan loppuvaiheessa antanut
samanlaisen mädräyksen mie-
hilleen, kun lännen taivaalle
ilmestyi saksalaisia ylivoimai-
sia suihkuhävittäjiä, joiden
nopeus oli 160 kilometriä suu-
rempi kuin vastustajien.

Erich Hartmannista tehty
kirja kertoo seuraavan tapauk-
sen.

Puna-armeijan lentäjä oli
ampunut saksalaiskoneen tu-
leen ja Ientäjä pelastui varjon
avulla. Tietäen Stalinin mää-
räyksen saksalainen ryömi
ojaan piiloon, mutta venåiläi-
nen laski koneensa pellolle
viereen ja kävi ojaan ryömi-
neen saksalaisen kimppuun.

Mutta viha kostautui: kuris-
tajasta fuli korkeuksissa kaar-
televan Hartmannin tilastoihin
uusi numero.

Tapausta ei pidä yleistää -Neuvostoliiton lentäjistä oli
tietenkin heistäkin suurin osa
kunnon sotilaita.

I

JATKOA SEUR. NO:SSA

Neuvostoliiton
Suomen
kenttäarmeijalle
toimittamat
Ientolehtiset
painottivat
useimmiten
ulkopolitiikkamme
virhesuuntausta
korostaen, että
Puna-armeija itse
asiassa taisteli
Suomen
itsenäisyyden ja
Yapauden puolesta.
Pärmin miehet
saivat ikioman
kenttäIehden -oikein kuvien
kanssa!

o
JATKOA ED. NO:STA

LENTOLEHTISIÄ
NEUVOSTOLII-
TOSTA SUOMEEN
Talvisodan kovina päivinä oli
taistelun ideologinen pohja
sen laatuinen, ettei Puna-ar-
meijan propagandalla yleensä-
kään ollut tehoa - sekä radio-

ohjelmat että lentolehtiset he-
rättivät enemmänkin hilpeyttä
paatoksella esitettyine virheel-
lisine väitteineen. Vihollisen
propagandan kuunteleminen
oli silloin kuten aina myöhem-
minkin täysin vapaata ja mo-
nissa korsuissa se oli mitä pä-
tevintä viihdytysohjelmaa,
jonka kustannuksella sodan
karmeuden keskellä jaksettiin
pitää hauskaakin. Lentolehti-
set puolestaan palvelivat ensi-
sijaisesti hygieniaa - muusta
paperista kun oli puutetta.

Jatkosodan aikaan Neuvos-
toliiton lentolehtiset olivat jo
huomattavasti korkeammalla
tasolla. Suositru menetelmä
oli laatia propagandateksti so-
tavankien kirjeen muotoon.
Kun lehtiseen saatiin vielä va-
lokuva ja aidolta vaikuttava
nimikirjoitus, herätti se vas-
taanottajissa ainakin uteliai-
suutta huolimatta siitä, että
teksti oli tietenkin ammatti-
miehen tekoa ja allekirjoirus
useimmiten saatu kuulustelu-
pöytäkirjasta tai jostakin
muusta aivan eri tarkoitukseen
laaditusta paperista.

PÄnurN MIEHET
VALOKEILASSA
Ehkäpä tunnetuin vankien ni-
missä laadittu lentolehtinen on
Nikke Pörmin pataljoonalle
Itä-Karjalan Vuohtjdrven
alueella syyskuussa l94l
osoitettu painotuote.

a

SYVÄRIN RINTA]TIAN

-

SOTILAILLE
Terve poJat!

,[1e olemme täällä Neuvostollttossa sötavankfna. Ilulstalte
mlten meltä slellä rlntamalia pelolteltlln, €ltä Jos Joutuu venä-
lälsten keslln, nlln kldutetaän ja otetaan henkl pols. Mutta el
tässä ole perää. Volmme yakuultaa, että olemne volneet kal-
kln puolln hyvln, kohtelu on hyvä Ja puutelta el ole rnlstään'
Tääliä me olemme lavanneet myöskln var*roja rlntåmakaverel-
ta. lotka ovat olleet solavanklna Jo otternmän aJan, kulen 7.
dlvisloonan JR 30. väntlkln Holger Jcrlngln, ll. (ltvlstoonatr

JR 50 sotamiehen Eino Roortsison, 7. dtvlsloonan JR 9. sota'
mlehen Trnho Yrtluhben la uselta nlulta. Kalkkl he ovat
hyvlssä volmlssa Ja terveenä.

Metdän kohdaltamme on sota päättynyt Ja odotamme rau-
haa oäästäksernme kotlln.t(eväl 

on .lo käslssri, mutla verenvuodatus vaan Jätkuu. ,\'1e

hvvtn tledämme, että mlesten kesken on slellä huhula Ja

eirnustuksla sodan plkalsesta loppunllsesta. rlt-uttl näln elvät
alattele Suomen nykylset hallttusherrat' He ovat slloneel maarn'
me kohtalon Hlttetln kohlaloon la stksl ennustelevat saksalals'
tdn uusla volliola, keholttavat suomalalsla talstelemaan lop'
puun sarkka. He slls haluaval lapatlaa vlelä kymmenlä luhan-
sla Suomen mlelllä.

Multa mllloln sltlen pääsee kotla?

Asiallisen
tuntuinen
"tervehdys",
iosta siinä
mainitut tuskin
ovat tienneet
mitään



,,ROMKANTAA
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Jutfu on kertomisen arvoi-
nen.

Päåimaja oli sinisilmäisyy-
den puuskassa kesiillä l94l
mädrännyt perustettavaksi
erillisen pataljoonan, Er.P
2l:n, jonka päiillystönä ja ali-
päiillystönä oli pääasiallisesti
sotapoliiseja ja miehistönä
eräiden muiden ohella poliit-
tisluontoisista rikoksista tuo-
mittuja vankeja. Tiimä patal-
joona, jota komensi jääkiiri-
everstiluutnantti Nikte Piirmi,
siirrettiin lyhyen koulutusvai-
heen jdlkeen rintamalle ja otti
16.9. rintamavastuun eversti-
luutnantti Matti Nevasoaren
komentamalta Jääkåiripatal-
joona 7:ltä. Nevasaaren mie-
hiä hieman oudoksutti vaihta-
van porukan ulkonäkö - nä-
mä olivat linnassa lihoneita ja
kovin kalpeita keski-ikäisiä
miehiä, jotka näyttivät suhtau-
tuvan sotatouhuun yrmeän
kielteisesti - eräät piti jopa
aseella uhaten pakottaa pote-
roihinsa. Ei hyviiltä näyttä-
nyt...

Ennusteet kävivätkin to-
teen: ensimmäisenä yönä heti
pimeän rultua hiippasi huo-
mattava joukko 

- muistama-
ni mukaan 82 - urhoa suon
yli vihollisen puolelle.

Vastassa oli Puna-armeijan
aktiivinen ja tarmokas 71.Di-
visioona, jonka yhtä rykment-
tiä komensi kertoman mukaan
suomalaissyntyinen majuri tai
everstiluutnantti Valli. T'amä
divisioona oli muutoinkin juu-
ri aloittamassa vastahyök-

Pärmin poikien ikioma sensaatio-
lehti - oikein kuvan kanssa!

= * qfu*pafaa,A*"47 PÄRMIN OSA§TON §6ri[nnri
' -tt,1l;1. /o&/.ht *;Å*;tt e;/ju,åt&,*;, l* lta./**-*.,;4 p*
io*it e- å?r.!/t-ro'.å r-r l-.a,€. ^;L &. bud.'l*-/*ä tl_ a-,t--t_
nJ .År/a. fud rAZA l1diy'"i' /o /4.
',1;l .r-.*- .r .J * &1,./..t,: "4\vt-;uu/"a,

.6,/.1*zt-, - -å""t'r-r. 4
il*,b;* ,! ./"y't*!- '''1.'*/'1* le'ffii ,;Fir§ffi
ffiffi1i:;#T:fllrå,w,ffif;fttr!,:1;r
Wii47* +* 'Lto; 
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Meidät lähetettiin rintamalle yhdessä teidän
kanssarlne. Me tiedämme, että suurin osa teis.
tä on niitä, jotka jäivät pois kutsunnasta tai
karkasivat arrneijasta, kun eivät halunneet tais.
teffi. Hitleiin puolesia. tvleidät ja teidät van-

." gtffii uudqlleen ja lähetettiin väkisin rintamalle.
,FIe tiettnkin ymmärrätte hyvin, että Man.

netheimiir ja Hitlerin asiat ovat hyvin huonosti,
..eftbeka he lähettivät meidät taistelemaan puo:

fosffii He uhkaavat tappaa meidät, jos iais.
teleffi huonosti. He ovat jo hirttäneet met.
sässä'rnirhia meidän tovereitamme, Mutta nämä
uhkaukset ervät voi kuitenkaan pakoittaa meitä
jatkamaan nleletöntä sotaa Venäjää, Englan.
tia ja Ameiik{*r vasiaän. Me lakkasimme tais.
telemaalai',ib.§irit m m e P u n a i s e n Arm e i j an pu o.
lelle. Täällä'rnp;Oat on otettu vastaan oikein
hyvin. Meidän,henkemme on täydessä turvassa,
meillä ,rn hyVä ruoka ja meitä kohdellaan hyvin,

Me kehoitamme teitä viipymättä seuraamaan
esimerk<iåmme. Antautumismahdollisuuksia on
teillä vrikka kuinka paljon. Käyttäkää niitä
vain hy$ksenne.

Tuhotaa ne, jotka koettavat estäå toitä
siirtymä*ä Punaisen Armeijan puolelle!
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VJASMAN

VALLOITUS

Viasman erittäin tirker'iu
Itrttegisen solnlrkohdan - val
loltus liittvv niiden loistrvio,t
voittojen s3riran, joita Punainen
ermeiir rln viime viikkojen ku-
lusa s3rvuttanut Keskirinta-
mrlh. Samalla kun hitleriläiner
rctaproprganda jaaritlelee Punai
sco rrmeijrn hyökkå1ksen hei
kentymisestä, neuvostoioukoi
otenevit herkeämåttä, vallaten
krupungin toisensa jälkeen.
Rshevin, Demjrn.kin linnoitus
aluecn, Gshatskin ja monell
Eruun saksalaisille elintärkeän
strategi*n solmukohdan valtruk -

rn jälko^n on n1 t tullut V ias
tItan vuoro, rosta neuvostojoukot
jatkavat voitokasta etenemistään
Srnolenskia kohii.

Samaan aika'an kuin Suomen
strpropaganda - saksalaisia
clkuvlaan matklen - koettåa
uskotella yleisölle,^ ettå perään-

tymållä Keskirintämalla saksa

laiset muka suorittavat jotain sa.
laperäistä sotaliikettä ionkun
.ennskolta laaditun" ja äärettö'
mtrn,,nerokkaan" suunnitelman
mukaisesli, tuhannet taisteluken'
Illle virumaan jääneet saksalais-
ten ruumiit sekä PunJi.en armei-
jan käslin joutunut suuri sota
saalis omittavat vrllan toista.
Ne puhuvat enemmän kuin va'
kuuttavaa kieltä siitä, että s8k-

sdrisct civät ole lähteneet Vjss-
mastr enempää kuin muistakaan

krupungeista vaPaEsta tahdos-

trrn, Yaan on heidät ajettu §ieltä

pois ajamalla, ankaran tåistelun
jälkeen.

Kun Suomen sotaProPaganda

koettaa totuttuun taPransa s1'öt'

(Jatkuu 2. siv.)

YeuÅliii»el uprecrit kcrkuntelesai staeeDgeiLsi ioutunei'
derr gak*laiston Lenra,rlieu kansea. Etualolla vasemmalta oi'
kealte: kr'ntaalinotalrarral'sko Pau I u s, kcnrsaliluutnantti
S c b nr i dt, kenroslisotaEorislLho Paulusin adjutaDtti eversti
Adam.

NEUVOSTOJOUKOT VATLANNEE T
VJASMAN

IVlaallskuun l2 pälvänä Läntlsen rintaman joukot kenraalleverstl
V. D. Sokolovstln iohdolla valtasivat päättävän rynnäkön jälkeen
Vtssmrn kaupungin ja rautatiesolmun- 

Talstelulssi Vjasmasta meidän ioukkomme ottivat seuraavin
sotasaaliln: I h;tokonetta, 83 hyökkäysvaunua, 69 erlkaliberista
tvkklä. 222 konekivääriä, 565 autoa ja traktoria, 57 veturia, 515

räutatlevaunua sekä suuren määrän tykinammtrksia' patruunoita 1a

muuta sotamateriaalia, .iota luetteloidaan.
Vlholltnen menetti ):ksistään kratunelna yli 9'000 sotamlestä ja

upseeria.' Talstelulssa Vrasman kaupungista kunnostautujvat kenraalilutrt'
nanttl V. N, Gordävin ja keniaaliluutnanttl V. S' Polenovin joukot'
Enslmmälsinä tunkeutuivat kaupunkiin eversti Petersin ja everstl
Jeblokovin ioukot., 

NEUVOSTOLTITON TIEDOITUSTOIMISTO'

Neuvostojoukot vaiianneet Bielyn
kauPungin

Kehittäen edelleen h1'ökkävslään valtaslvat sotrjcukkomnrr
maaliskuun I0 p;iivänä RiCtyn krupungin (Smolenskin alueella)'

Solasaaliin luettelointia jatketaan.

Neuvostoliilon Tiedoltustotmlsto.
I

kin kenttäkirjapainossa pai-
nettua lehtistä, jossa tietenkin
toivottiin seuraa lopuistakin
Piirmin miehistä.

Itse Påirmin pataljoona
muodostettiin sittemmin uu-
destaan: poliittisten tilalle saa-
tiin vankiloista vapaaehtoisia
"tavallisia" rikosvankeja ja
syntyi kuuluisa Musta Nuoli,
pataljoona, joka myöhemmin
enimmäkseen tappeli siinä
kuin muutkin.

UUTISPALVELUA
Puolueeton ja totuudessa py-
syvä uutispalvelu ei ole kos-
kaan kuulunut sodan kuvaan.
Jatkosotakaan ei tehnyt tässä
suhteessa poikkeusta: varsin-
kin saksalaisten alkaessa kdr-
siä tappioita olivat tiedot usein
hiimiiriä ja virheellisiä. Lu-
kiessaan Wehrnuchtin tila*
netiedotuksia piti olla tarkka-
na: usein kerrottiin voitollisis-
ta taisteluista paikkakunnilla,
joiden sijainti kartalla osoitti
linjojen siirtyvän nopeassa
tahdissa väåirään suuntaan.
Myös terminologialla håimät-
tiin - motista saatettiin käyt-
tää nimitystä "voitokkaasti
taisteleva siiliasema" ja kar-

JATKUU SIVULLA 336

/ Tyypillinen tiedotuslehtinen, lota ioku erityisen
\yksinkertainen saattoi luulla omassa maassa

toimitetuksi

Yksinkertaistettua suurvaltapolitiikkaa WC-
paperikoossa
v

käysoperaatiota ja käytti nyt
hyväkseen otollista tilaisuutta:
sen Jalkav?ikirykmentti 367:n
III Pataljoona hyökkäsi heti ja
heitti loputkin Piirmin miehet
hajalle pataljoonan menettäes-
sä muun muassa pääosan tel-
toistaan, kenttäkeittimiä jne.
Osa Piirmin miehistä osallistui
kuitenkin seuraavina päivinä
vastahyökkäyksen torjuntaan,
mutta ne entiset poliittiset
vangit, joilla ei ollut ollut riit-
tävästi aloitekykyä ja rohkeut-
ta vaihtaa puolta, kuljetettiin
Onkamukseen vihollista var-
ten rakennettuun vankileiriin
ja sitä tietä takaisin vankilaan.

Vihollisen puolelle loikan-
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neista oli harmia pitkään: he
opastelivat Puna-armeijan
partioita komentopaikoille ja
auttelivat muutoinkin vihollis-
ta parhaansa mukaan. Näitä
suomalaisissa puvuissa esiin-
tyviä urhoja oli tietenkin jok-
seenkin mahdoton eroffaa
puolta vaihtamattomista ja lä-
hiviikkojen aikana tuli tavak-
si, että jos outo mies fuli kyse-
lemään jotakin teltoille, vil-
kaistiin tukkaa: entisillä van-
geilla oli lakin alla tie§n pi.
tuinen sänki...

Lentolehtisten suhteen vas-
tassa oleva divisioona toimi
nopeasti: jo päivän tai parin
kuluttua satoi asemiin jossa-

SUOMEN SOTILAAT!
Suomen itsentiisggttci ei uhkaa Neuvosto-

liitto, ooan fascistinen Saksa, joka on orjuut-
tanut suurimman osan Euroopan kansoista,

Punainen armeijo, taistellen httlerilcitstci Saksaa

oastaan, taistelee samalla Suomen oapauden jd
itsenciisgg den puo le sta.

Elakaan Neuaostoliiton ja Suomen kanso-

jen gstciztgys!



LENINGRADIN SAARRON

IYlURTUMINEN
Punalsen armeljan menestykselllnen hyUk-

käys Laatokan eteläpuolella.

I.
Muutama pätvä sllten Laatokan Järven eteläpuolella sijal!

sevat loukkomme sllrtylvät hyökkäykseen Lenlngradta saärta.
vla saksalats-fasclstlsta Joukkola vaståan.

Metdän JoukkoJemme lehtävänäolt murskata vtlrolltsen puo-
Iustusllnja Ja s'rten vapauttaa Lenlngrad saartorenkaasta.

Tämän yhteydessä on huomtottava se selkka, että usetta
kuukausla kestäneen Lentngradtn saarron alkana saksalatset
muutttvat kaupungln edustalla olevat asemansa mahtavaksl
llnnoltusalucekst, JärJestyneestl haaraantuvlne bunkcrelneen
,a mulne tullpesäkkelneen, sekä hyökkäysvaunu.Ja lalkaväkl-
vastalslne estelneen.

Metdän Joukkomme hyökkäsfvät kahdelta puolelta: Neva-
Joen länsl rannalta Pähklnällnnan lounatspuolelta la tdästä
Laatokan eteläpuolelta.

Murrettuaan vlholltsen varslnalsen llnfloltusvyöhykkeen
l4 kllometrln syvyydellä,a yllttäen NevaJoen, ovat metdän jouk-
komme seltsemän pälvää kestänelssä klretssä talstelutssa,'vott-
taen vlholllsen erlttäln sltkeän vastarlnnan, vallanneet:
Påhllnållnnan kaupungtn, llarJinon, Xorlovrkaja 0ubrovlan
la Lipkan lulat puoiustusasemat, l, 2,3,4,5,6,7 la E työlälsa-
iutuskeskukset sekä Slnlarinon-Ja Podgornalsi raulatteasemat.

Nåln ollen sellsemän talstelupälvän Jälkeen ovat Olhavan
la Lenlngradtn rlntamlen ,oukot yhtyneet tammtkuun l8 pnä
Ia slten läpimurtanoet Lentngradla saarlavan renkaan.

Metdän JoukkoJemme hyökkäyksen alkana ovat tulleet täy-
delllsestt lyödyrkst 227, 96,170, 6l saksalalset Jalkaväkldtvl-
stoonat, 207. Jalkaväktdlvlsloonan 374 Jalkaväklrykmenttt,
6. vuorlstotarkka-ampu.lådlvlstoonan 85 Jalkaväklrykmenttt, 223
moottoroltu erllllnen osasto Ja oslttaln l. Jalkaväkldlvtstoona.

Epätäydelllsten tletoJen mukaan ovat meldän loukkomme
ottaneet sotavang,kst 1.261 sotamlestä Ja upseerla.

Lrcltcrtl rma tovcrlllcrl.

Suomen solilas, sinä olel
väsynyt!

Upseeril ia Hillerin åånilorvel kirkuval ,,bolsheviikkien pelo-
maisuuksista". Teifå peloilellaan, ellå Punainen Armeija muke
pilkkaa solavankejean, piinaa ja lappaa heitå.

Mulla tämön valheen voi kumola jokainen niislä Suomen :oli-
laisla, jolka v. 1940 keväöllä lerveinå ja vahingoillumallomana
palasival Venåjån solavankeudesla kolimaahansa. Ja enemmän-
kin, Ne suomalaiset solilaal, jolka loituival vangiksi haavoit
luneina, olival tåyCellisesli parannellu Neuvosloliilon sotilossairaa-
loissa ja myöskin onnellisesli palasivat Suomeen.

Useal lovereislanne eivål enåä usko upseereiden iulkeihin
valheisiin. Niinpå 60 jvr, 2 palalloonan 3 komppanian solilas Aatle
Einari Forsbek, joka on kuloisin Hämeenlåånin Kankaansalon
pilåiån Kaiv6nt6vlinön<al9sla, påätli anlautrra vangiksi riksi,
ettå v, 1940 Neuvostoliiiossa solevankina ollul Hokkanen kerloi
hånelle, ellå Punaisen Armeijan rclilaai, komenlajal ia komissaaril
kohtelevel solavankeja paremmin kuin Suomen armeijan upseeril
omia solilailean.

Suomalainen sotavanki, 60 jvr, 3 palaljoonan, 12 komppa-
niassa palveilul Nousiaislen pitåjån Maharan kyläslå koloirin
oleva Nurminen Heikki Aleksanleri, lausuir ,,Enlinen sofamies
Allonen Alpi, joka V. 1940 pala:i Venäjältä solavankeudesla,
kerloi minulle, solavankien hyvästä kohtelusla Neuvosloliilossa.
Nyl minå olen ilse vakuullunut, ellå hän puhui läytlå lolla. Puna-
armeiialaisel, komenlajal ia kcmissaaril jokoival minun kanssani
viimei:en leipåpalansa. Mutta eiväl nåin menellele saksalaisel ja
tuomal:isel upseeril."

Nåin puhuval kaikki suomalaiset, iolka olival solavankina
Neuvostoliilosa v. ,l940 tai oval riellå nyl. ,,Bolsheviikkien raa-
kuksista" kirkuval vain upseeril j: fasislit, pidåttååkseen rolaan
väsyneitå Suomen solilaila anlaulumasla vangiksi.

SUOMEN SOTITAAII
Teillä ei ole mitåån ryytä uhrala henkeånne hilleriläisen

Saksan elujen vuoksil Lopetlakaa :olal

Nämä tiedot panivat varsinkin Karjalan kannasta puolus-
tavat ioukkomme aavistelemaan pahaa kevättalvella '1944

Siinä on teksti mennyt pieleen eikä vakuuta ketään - jos
tunnetut asiat ovat väärin, on syytä epäillä koko jutun ole-
van pielessä

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

Kansa taistel i -vuosi kertakansio
maksaa vain 17 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)

Kansa taisteli - miehet kertovat
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vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen !ukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mkl2kpl)

... kpl
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1979

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postiloimipaikka

L
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kuun päässeet mottilaiset
muodostivat propagandamie-
hen tekstissä "vaeltavan siili-
aseman".

Venåiläiset käyttivät tieten-
kin tilannetta hyväkseen. Rin-
taman yli toimitettiin runsain
mitoin usein todellisiksi rinta-
malehdiksi naamioituja lento-
Iehtisiä, joissa tilannetta selvi-
tettiin omaksi eduksi karttoja
ym. havainnollistamiskeinoja-
kin hyväksi käyttäen. Totuus
oli tietenkin jossakin molem-
pien sotivien antamien tieto-
jen välimaastossa.

Suomalaiset eivät sodassa-
kaan olleet alttiita propagan-
dalle - 

yliloikkareiden luku
oli minimaalinen. Miten pal-
jon vihollisen tiedotustoiminta
vaikutti taistelusitkeyteen ja
käpykaartilaisten mädrään, on
vaikea arvioida. Tuntuu kui-
tenkin siltä, että aineellisen
ylivoiman merkitys oli sielul-
lisena tekijänäkin suurempi
kuin varsinaisen propagan-
dan.

JATKUU SEUR. NO:SSA

I

Onko lihaskipu ja -reumatis-
mi Teidänkin vaivanne? Sil-
loin tiedätte, ettei pelkästään
lepo ja lämpö riitä. Tarvitaan
myös jotakin, joka lievittää
tuskallista särkyä. Nyt on
apteekeissa BAYOLIN' -voi-
de, jonka lääketehdas Bayer
on kehittänyt. Sitä on helppo
levittää. Se imeytyy tehok-
kaasti. Ja ennen kaikkea se
kokoomuksensa ansiosta
nopeasti tuo tehokkaan lie-
vityksen. - lhon punertumi-
nen ja lämmön tunne voi-
teen levittämisen jälkeen
ovat merkki vaikutuksen al-
kamisesta.
BAYOLIN " merkitsee paran-
nusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN -voidetta on nyt
saatavana sekä 35 g:n taval-
lisessa putkilossa että 70 g:n
hieromaputkilossa, losta
voide käsin koske-
matta voidaan hie-
roa ihoon. /?\
Kvsvkaa aoteekeista IBAYERI
aiVor_rr lvoidetta \E_/
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Eversti Hjalmar Siilasvuo oli
sotapööllikkö, joka ei toimissaan
suuremmin kaivannut neuvoja
ohjeita. Syksyn 1939
liikekannallepanon yhteydes sö hän

sen varsinaisilla palkkalistoil-

Kun 0ulun äfrtTd**.Fi.ffi
minulle mikään yllätys, kunladiO är+[r*xr:xä"*,

miehitettiin#x*r{,rffi

Ja

organisoi joukoilleen nöppörösti oman
yleisradiopalvelun.
Kun radiotoiminnan johdossa oli
tunnettu eetterin pioneeri ja
huumorimies Arvo Alanne, alkoi
tölläkin sektorilla tapahtua.

ARVO ALANNE

t939

''PROPAGANDATOIMIN-
NAN organisoimiseksi mah-
dollisessa sodassa" oli Puo-
lustusvoimien sanomakeskuk-
sen toimesta vuodesta 1937
jiirjestetry kertausharjoituksia
tiedotus- ja mainosalalta rek-
rytoiduille henkilöille. Loka-
'kuussa 1938 olin minäkin ol-
lut kutsuttuna Puolustusminis-
teriön tiedorushenkilöstön
harjoituksiin Helsingissä.

16. lokakuuta 1939 sain
kutsun ylimäiiräisiin kertaus-
harjoiruksiin Pohjois-Pohjan-
maan sotilasläänin Ouluun pe-
rustamaan 9.Divisioonaan.
Sen komentaja eversti Hjal-
mar Siilasvuo mäiiräsi minut
divisioonan mäåirävahvuuk-
siin liitetyn valistustoimiston
päåilliköksi.

Olin noihin aikoihin ehtinyt
jo olla kymmenkunta vuotta
eräänlaisessa työsuhteessa
Yleisradioon. En vakinaisena

lenkin että eversti Siilasvuo
oli ennakkosuunnitelmiensa
mukaisesti päätellyt: kun ker-
ran valistustoimiston pädlli-
köksi mäiirätään radioselosta-
ja, niin sijoitetaan valistustoi-
misto Yleisradion srudioon.



Ja sinne sitä siften asetut-
tiin. Tuskin siitä paljon tarvit-
si tiedottaa Helsingin suun-
taan. Sotilasläänin komentaja
senkun mädräsi toimiston hen-
kilökuntineen heti perustamis-
vaiheessa sinne. Ovelle vain
reksraniin kylni: PoHJoIS-
POHJANMAAN RESERVI-
LÄISTEN VALISTUSTOI-
MISTO.

Oulun paikallisaseman tuli
välittää ohjelman
ohella - sotilasläänin komen-
tajan ohjeita ja mäåiräyksiä.
Niitä ei tarvinnut alistaa mille-
kään vieraalle instanssille Ou-
lussa enempää kuin Helsingis-
säkään. Eikä niistä edes ilmoi-
tettukaan Yleisradion pääpai-
kalle - muista kuin ohjelmis-
ta, jotka Oulusta kuten eräistä
muistakin maakuntien radio-
keskuksista puolustusministe-
riön sanomakeskuksen ohjei-
den mukaisina reserviläister-
vehdyksinä vdlitettiin maa-
kuntaan.

OHJELMAA
RESERVI.
r,Ärsrr,r,n
Asetuimme siis Yleisradion
oululaisiin srudiotiloihin. Sa-
nomalehti Kalevassa on 20.
lokakuuta julkaisru tiedote:
"Täkiiläisten reserviläisten
valistustoimisto sijaitsee Ou-
lun Yleisradion studiossa Ta-
lousseuran talossa Kauppu-
rienkatu 23, puhelin 3222."
Tiimä puhelinnumero oli sama
kuin Radion studion ja säilyi
valistustoimiston koko ole-
massaolon ajan Radion ja
puolusfusvoimien yhteisenä.
Sulassa sovussa paikallisoh-
jelmiin kuuluivat edelleenkin
normaalit viikoittaiset sivii-
liohjelmat sunnuntaisine ju-
malanpalvelusten radiointei-
neen ja puolustusvoimien -Pohjois-Pohjarunaan reservi-
läisten valistustoimiston
ohjelmat reserviläisten radio-
tervehdyksineen kotiväelle.

Näiden vakiintuvien ohjel-
mien lisäksi våilitimme eversti
Siilasvuon erilaafuisia ohjeita
ja mäåiräyksiä väestölle ja
aloimme myös jo silloin myö-
hempiä aseveli-iltoja muistut-
tavat liihefykset reserviläis-
joukkojen keskuudesta näiden

Eversti Hjalmar Siilasvuo, sotilasläänin ja g.Divisioonan komenta,a

kosodan Eldankajiirven ja Rö-
hön rannan trubaduurin, le-
gendan jo eläessään, Heimo
Haikalan, Sirpaleen päätoi-
mittajan, ja minut, urheilukil-
pailujen ja radiolähetysten
kuuluttajan. Erillisenä huip-
punumerona olivat laihanrui-
pelon farmasianvänrikin,
Nadja Napalenkoksi ristityn,
riemastuttavat yksintanssinu-
merot.

Tokihan meillä oli jonkin-
lainen käsikirjoitus, jonka hä-
täisesti kävimme läpi ennen il-
tamien alkua. Olimme kuiten-
kin kaikki sen verran kirjalli-
sia näpertelijöitä, ettemme
malttaneet pysyä'käsikirjoi-
fuksessa', vaan innostukses-
sarlme rupesimme kukin kek-
simään uutta ja siihen oli ka-
verin vuorostaan keksittävä li-
sää. Esitys venyi suunnitellus-
ta puolesta tunnista ainakin
parikymmentä minuuttia,
mufta yleisölläkin oli lystiä -melkein yhtä lystiä kuin meil-
lä esiin§jillä.

Saimme sentään jotenkin
revyymme loppumaan. Tai oi-
keastaan tilanteen pelasti Nad-
ja Napalenko. Hän kertoi ha-
vainneensa, että nyt olivat po-
jat sekaantuneet niin pahasti
kilvoittelemaan ansoja toinen
toiselleen ettei loppua ollut
häåimöttiimässäkään. Ja niin
päätti pelastaa tilanteen liitele-
miillä tanssaamaan meidän
eteemme ja vuorollaan kulle-
kin meistä tanssinsa lomassa
kuiskasi:

- HÄpvrÄÄt
Mehän häivyimme.
Suosionosoitukset olivat

valtavat. Ja heti tultiin vaati-
maan että tämä on toistettava,
jotta nekin, jotka eivät olleet
mahtuneet saliin, pääsisivät
tästä'ainutlaatuisesta' revyys-
tä osallisiksi.

Meidän oli kuitenkin ehdot-
tomasti kieltäydyttävä uusin-
nasta. Minkä syyksi keksim-
me, sitäpä en tåihän hätään
muista. Todellinen syyhän oli
se, ettei meistä kukaan muis-
tanut mitä me revyyssämme
olimme 'runoilleet'.

Ätmapas väiftiikö, että soti-
lasapteekilla, jonka vahvuu-
teen Nadja Napalenko kuului,
olisi ollut osuutta tiihän kaik-
keen, inspiratioon ja muista-
mattomuuteen...

majoituspaikoista ja srudiolä-
hetyksinä muinakin kuin ns
virallisina lähetysaikoina.

Ohjelmien rungon muodos-
ti jo tässä vaiheessa musiikki.
Ouluun sijoitetru Uudenmaan
Rykmentin soittokunta mu-
siikkikapteeni Alfred Holmin
johdolla oli vakinainen vieras.
Pian syn§i reserviläisten kes-
kuudessa myös omia soitto- ja
lauluyhtyeitä, varsin nopeasti
oma varsin korkeatasoinen re-
serviläiskuorokin våinrikki
Nils-Eric Fougstedtin johdol-
la.

ILTAMAT
Joukoissamme oli muunkin

sortin taitajia. Niin pistettiin
silloisessa Oulun Seurahuo-
neen tyylikkäässä juhlasalissa
pystyyn pääsymaksulliset ilta-
mat! Päänumerona oli ohjel-
ma, jolle me keksimme aina-
kin vetävän nimen: Revyy de
Rivoo.

Ei sitä oltu suunniteltu mi-
tenkään rivoksi nimensä mu-
kaisesti eikä se vastannut var-
maankaan myöskään revyyn
vaativaa nimitystä. Se oli
luonteeltaan ja toteutustaval-
taan tinttamareski, jonka naa-
ma-aukoista ynnä esiin§jien
äänistä suuri osa juhlasalin
viimeistä sijaa myöten täyttä-
västä yleisöstä pian tunnisti
Erkki Tiesmaan, tulevan jat-
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VIRALLISTAKIN
OHJELMAA
Ensimmäinen Kalevassa jul-
kaistu ennakkotieto mainitsee
maanantaina, lokakuun 30.
päivänä klo 16.0O lähetettä-
västä Pohjois-Pohjanmaan re-
serviläisten radiotervehdyk-
sestä kotiseudulleen - yleis-
ohjelmat alkoivat silloin klo
17.00. Tämän ohella käytet-
tiin alusta alkaen klo 22.10
äänilevyohjelman ja yleensä
ruotsinkielisten uutisten ldhe-
tysaikoja oman ohjelmamme
välittämiseen.

Marraskuun 4. pnä Kale-
vassa tiedotettiin: "Reservi-
läisten valistustoimiston tie-
doitukset luetaan tästä lähtien
tarvittaessa n. 10 minuuttia
ennen iltapäiväuutisten alkua
eli k-lo 16.50."

Marraskuun l7:nä on Kale-
vassa julkaistu seuraava tiedo-
te: "Nyt jo tutuksi tulleet re-
serviläistiedoitukset ovat jo
ehtineet muuttua. Niinpä niis-
tä on täytynyt jättää pois per-
heenlisäystiedoitukset - vali-
tettavasti. Asianomaisten on
turvauduttava tässä suhteessa
kenttäpostiin. Tämän ohjel-
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Suomussalmen taisteliioita, joille radion ohjelmat oli suunnattu

loitiin ja juuri tämä puoli tuot-
ti niin paljon vaivaa ja aiheutti
ajan hukkaa, että tästä palve-
lusta oli Iuovuttava."

Radiokuuntelija-lehden sil-
loisia numeroita selaillessa
voi todeta, että paikallislähe-
tyksinä Sortavala alkoi viralli-
sestikin lähettää maanpuolus-

Radiokuuntelija-lehdessä
4411939 kerrotaan: "Tästä Iä-
hin on Puolustusministeriön
sanomatoimistolla meille sa-

nottavaa ioka päivä klo 19. l5,
lO--30 minuutin pituinen
osittain reserviläisille, osittain
siviiliväestölle tarkoitettu lä-
hetys. Nämä ohjelmat, joita
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man suhteen ehti nimiuäin jo
tapahtua yhtä ja toista: joista-
kin poikamiehistä on kuulem-
ma vängällä yritetty saada
isää, mutta onnistumatta, sillä
kaikki saapuvat tiedot kontrol-

a -/*,

tusohjelmaa maanantaina lo-
kakuun 23:na klo 16.15-
16.45 ja lokakuun 30:nä sa-

mannimistä ohjelmaa ryhtyi-
vät välittämään myös Tampe-
re, Oulu ja Viipuri.

SA-kuva

marraskuun 5:nnestä lähtien
"uutuutena sotilasiltahartaus
klo 20.45 kaikkina niinä päi-
vinä, jolloin muuta iltahar-
tautta ei ohjelmassa ole, siis
sunnuntaina, tiistaina, torstai-
na ja lauantaina".

Marraskuun 6. päivästä on
maanpuolustusohjelmaa lähet-

tähän mennessä (31.10.) on
viikon päivät jatkunut, ovat
kaikesta päättäen olleet varsin
mieluista kuultavaa yli
maan".

Yleisohjelmassa Iiitettiin



tävien paikallisohjelmien
joukkoon liitfynyt myös Tur-
ku, jonka ohjelmat ovat muis-
ta poiketen varustetut erityis-
otsikoin.

TOSITOIMIIN
Pohjois-Pohjanmaan sotilas-
läänin reserviläisten valistus-
toimisto eli virallisesti 9.Divi-
sioonan valistustoimisto toimi
Yleisradion studion suojissa
koko olemassaolonsa ajan eli
joulukuun alkupäiviin. Silloin
eversti Siilasvuo muodosti
prikaatin Suomussalmelle.
Minä jäin kuin nalli kalliolle,
koska prikaatin mädrävah-
vuuksiin ei kuulunut ainakaan
valistustoimistoa. Näin oli siis
myös päättynyt Yleisradion
Oulun studion rauhanomainen

"Yksinäisen miehen joulu"
Kuva: Uuno Laukka

miehitys, jota on katsottava ja
arvosteltava silloiset olosuh-
teet taustanaan.

Radiokuuntelijalehti tosin
kertoo ennakkotietona vielä
joulukuun 7:nä lähetettäväksi
Joensuun, Oulun, Sortavalan
ja Viipurin paikallislåiheryksi-
nä maanpuolustusohjelmaa.
Oulusta niitä ei ainakaan låihe-
tetty, koska reserviläiset oli-
vat jo siirtyneet suurelta osalta
Suomussalmelle, esikunta
niissä puitteissa hajonnut tai
muodostunut Lapin Ryhmän
esikunnaksi Rovaniemellä ja
kuuluttaja-juontaja puolestaan
matkannut Taipaleenjoelle va-
listusupseerin hommiin evers-
ti Aarne Blictin joukkoihin.
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Kirjoittaja virkapaikallaan vuonna 1941
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Persoonallisuuksia
EI OLLUT
NÄKYNYT
Kersantti Toivo Pako-
mäki Porista oli syyspi-
meänä yönä Päämajan
autolla ajamassa ken-
raali L.E. Heinrichsia
Käkisalmesta S avonlin-
naan. TieIIä pysäyttää
auton pari reserviläis-
tä, jotka valtavine rep-
puineen ovat pyrkimäs-
sä lomalle jonnekin Sa-
voon.

Puhemiehenä toimi-
va vanhempi soturi
koettaa tiirata pimeään
autoon:

Herra kapteini,
piiisisköhän kyitiin?

Toinen on kuitenkin
sitä mieltä, että suu-
rempi kohteliaisuus oli-
si paikallaan:

Herra eversti,
myö kun ollaan Syväril-
tä tulossa...

Kenraali hymähtää
ja ukot otetaan auton
takapenkille.

Savonlinnassa ken-
raali lähtee omille teil-
leen ja Pakomäki pääs-
tää ukot ulos huomaut-
taen samalla, että jos
miehellä on leijonia
kauluksessa, tää kyIIä
kannattaisi puhutella
kenraaliksi.

- Elähän kessu in-
nostu! huomauttaa toi-
nen kyytiläisistä.
SieIIä Syvärin takana
kun ei oo semmosia elu-
koita näkynnä, nii ei oo
piästy tutustummaa.

o

HERRAT
ERIKSEEN
Nikke Pärmi palveli
1930Juvun Iopulla ma-
jurina Kuopion suoie-
Iuskunnan aluepäällik-
könä. Kerran oli suuria
herroia tarkastuksella
ja Pärmin isännänvel-
vollisuuksiin kuului pi-
tää puhe tarkastusta
seuranneella päivåilli-
sellä. Läsnä oli korkeita
upseereia ja heidän Ii-
säkseen paikallinen po-
momies. Pärmi aloitti
puheensa näin:

Herra kenraali,
herra eversti, hyvät
herrat ia reservivänrik-
ki Puurunen.

o
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Onnellisia olivat ne soturit,
jotka kykenivät jo
etukäteen selvittiimään
vdlinsä Kuoleman kanssa.
Toisille liihtö oli
vaikeampaa.

o
to.-12.7.1941
II/JR 6 on etenemässä Mertjiirven itä-
eteläpuolitse johtavaa huonokuntoista
kdrrytietä noudatellen kohti Mertjdrven
kylää. Vihollinen ei toistaiseksi ole tar-
jonnut sanottavampaa vastusta. Pieniä
viivytyspartioita tosin on esiintynyt, mut-
ta ne ovat irtaantuneet helposti. Sen ver-
ran kuitenkin on ollut kahinointia, että
jokainen käsittää vihollisen tarkoin tunte-
van miten ja millä tasalla pataljoona ete-
nee.

Pataljoona on vaarallisen pitkässä
kapeassa muodossa. Mitä tapahtuisi,
vihollinen suuremmin voimin iskisi
sivustaan?

Miehet alkavat käydä hiljaisiksi ja huo-
lestuneiksi. Kesäyön muutamat hiimåirä-
tunnit tuntuvat pitkiltä ja jännittäviltä.
"Elo-Veikko" - pataljoonan komentaja
majuri Veikko Elovaara - osaa lukea
miesten ajatukset ja puhelee kuin itsek-
seen, rauhoittavasti:

- Pojat näyttävät pelkäävän, että pa-
taljoona pirstoutuu tai jää kokonaan mot-
tiin. Olkaa huolefta! Suomalainen patal-
joona ei koskaan jää mottiin. Eikä tiimä
pataljoona pienistä töytäisyistä pirstoudu-
kaan.
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Mutta yön pimeimpänä hetkenä vihol-
linen kuitenkin iskee tavallista voimak-
kaammin pataljoonan vasempaan sivus-
taan, marssirivistön keskivaiheille. Syn-
tyy paikallinen kiivas tulitaistelu.

Nuori vänrikki suuntaa joukkueensa
nopeasti vastahyökkäykseen. Pian hänet
kuitenkin kannetaan metsästä paareilla ta-
kaisin tien varteen. Luoti on mennyt vat-
sasta läpi. Potilas huokailee ja valittaa
hiljaa.

- Anna vettä, pyytää hän tämän tari-
nan kirjoinajalta.

Vastaan, ettei vatsaan haavoittunut po-
tilas saa juoda.

- Kyllä minä sen tiedän, hän vastaa.

- Mutta kuolen minä kuitenkin.
Sitten hän näyttää hetken miettivän ja

jatkaa hiljaisella, rauhallisella äänellä:

- Olen hyvästä kodista. Mutta olen
ollut perheen musta lammas - kuinka
paljon vanhempani ovatkaan saaneet kdr-
siä minun takiani... Täiillä olen kuitenkin
yriftänyt suorittaa tehtäväni kunnollisesti.
Eipä noissa aikaansaannoksissa silti ole
ollut kehumista - en nimittäin ole ollen-
kaan rohkea, vaan pelkään kamalasti. Sii-
tä huolimatta olen yrittänyt pakottaa itse-
ni edes jonkinlaisiin suorituksiin.

Nyt kaikki tuntuu minun osaltani päät-
tyvän. Mutta minun on hyvä olla... Olen
voinut edes isänmaalleni olla jonkinlai-
seksi hyiidyksi. Ehkäpä myös vanhem-
milleni on jonkinlainen lohdutus saada
tietää, että edes kuolin kunnialla.

Läåikintiimiehet fulevat ajoneuvoineen
ja nostavat potilaan rattaille. Letka nyt-
kiihtää eteenpäin. Taistelu sivustaan hyö-
känneen vihollisen kanssa jatkuu, mutta
tien suunnassa joukot jatkavat etenemis-
tään.
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ERKKI HOLKERI

7.9.1941
JR 6, komentajanaan eversti Tor Ekman,
on muutama päivä sitten hyökänny Raja-
joen yli Mainilaan ja sieltä edelleen Alek-
sandrovkaan.

On sunnuntai, syyskuun 7. päivä v.
1941. Olen saanut tehtäväkseni rulittaa
suorasuuntaustykillä Munakukkulan rin-
teessä näkyvää bunkkeria ja yrittää saada
osumia sen ampuma-aukosta sisään.

Tykkimme on asemassa Aleksandrov-
kan padon luona suurten lehmusten alla.
Paikalla on vain kolme miestä.

Minulla on koko ajan ollut tunne, että
vihollinen on hyvin selvillä olinpaikas-
tamme. Tiimän vuoksi olen käskenyt ryh-
män pääosan pysyä suojassa vähän taem-
pana olevassa kellarissa.

Olemme jo ampuneet muutamia kra-
naatteja ja 

- tiihystäjän ilmoituksen mu-
[62n - saaneet myös osumia.

Silloin - 6ivnn yhtäkkiä - vihollinen
avaa meitä kohti tulen useammalla suora-
suuntaustykillä. Kranaatteja räjiihtelee ti-
heään ympdrillåimme.

Karjaisen komennon:

- Suojaan!
Samalla yritän myös itse hypätä ylös

tykin ampujan paikalta.

ja
jos
sen

340



/
;.

t

Silloin räjiihtää kranaatti puun rungos-
sa l-2 metrin päässä vierelläni. Tunnen
voimakkaan läimäyksen selässäni. Huo-
maan päästäväni kamalan ulvahduksen,
Iysähdän tykin lavetin haarojen välissä
olevaan suojakuoppaan ja tunnen, miten
veri alkaa valua pitkin selkääni. Rinnasta
kuuluu korahtelua.

Tiedän, että siellä on ainakin keuhkoi-
hin asti ulottuva haava, koska sisään hen-
gittiimäni ilma porisee sitä kautta selkä-
puolelle. En osaa odottaa, että kukaan
rulisi tällaisessa kranaattisateessa minua
auttamaan. En edes ole varma, pääsivät-
kö lataaja ja tähystäjä suojaan.

Koetan huutaa, mutta en saa ääntä
suustani. Pidän itsestään selvänä, että
elämäni pääftyy tähän.

Siitä huolimatta minua ei pelota. Tun-
tuu vaan hieman haikealta, kun näin nuo-
rena täytyy kaikki jättää. Tunnen, että
eliimällä olisi varmaan ollut paljon hyvää
ja kaunista varattuna minuakin varten.
Kuitenkin tunnen myös syvää kiitolli-
suutta. Olenhan sentään saanut elää 21

Pian oikea tilanne kuitenkin selviää.
Kaksi lääkintämiestä, Unto loensuuMaa-
riasta ja toinen, jonka nimen olen jo
unohtanut, syöksyy ulos kranaattisatee-
seen. Kun ihminen, futtu tai tuntematon,
tarvitsi apua, ei minkäänlainen tulimyrs-
ky voinut estää näitä poikia suorittamasta
tehtäväänsä. Ja suoranaisena ihmeenä -

JB 6:n asemia Kannaksella

Luojan varjeluksena - voidaan pitää, et-
tä he tiilläkin kerralla onnistuivat tehtä-
vässään - vieläpä niin, ettei kehenkään
meistä tullut uusia reikiä.

29.6.1944
Vihollisen kahden päiihyökkäyssuunnan
Talin-Juustilan ja Talin-Vakkilan viili-
sessä kolmiossa sijaitsevasta pisteestä 33,
jonka 5.K[R 6, päiillikkönään luutnantti
Knuutila, on miehittänyt, on jo usean
tunnin ajan kuulunut II/JR 6:n komento-
paikalle Portinhoikan-Imatran tien var-
rella sijaitsevaan pisteeseen 32 kova tais-
telun melske. Sieltä ei kuitenkaan ole
saapunut minkäänlaisia tietoja tilanteesta.

Pataljoonan komentaja lähettää minut
ottamaan selvää tapahtumista.

Kun saavun pisteeseen 33, on taistelu
jo tauonnut. Sen jättiimät jäljet ovat kui-
tenkin kaikkialla nähtävissä. Kalliolla
makaa vierekkäin kolme viimeisen taiste-
lunsa taistellutta 5.K:n poikaa. Lääkin(ä-
miehet sitovat haavoittuneita.

Kaikkialla tukikohdan ympiirillä ma-
kaa kaatuneita vihollisia. He lepäävät sii-
nä, missä luoti on heidät tavoittanut.

Kun lähden paluumatkalle, käskee
päiillikkö minun ottaa mukaani kaikki kä-
velemään pystyvät potilaat. Parin terveen
miehen avustamana kannamme pois
myös erään sellaisen haavoittuneen, jolta
sirpale on leikannut polven yläpuolelta
molemmat jalat kokonaan poikki. Tyn-
kien ympdrille on kiedottu valtavat mää-
rät sideharsoja ja rättejä, mutta niistä
huolimatta veri tihkuu paareille.

Matkalla potilas on hiljainen ja rauhal-
linen, mutta pataljoonan komentopaikalle
päästyiimme hän saa valtavan kiroamisen
puuskan. Näin heikossa tilassa olevalta
tuollainen kauhea kiroileminen tuntuu
kammottavalta. Monet, jotka ovat yrittä-
neet paarien vierellä seisten puhua mies-
paralle jotakin lohduttavaa, kaikkoavatJR 6:n pst-tykki asemassa Valkeasaaren Mottorin tukikohdassa suunnattuna Aleksandrovkan suo-

alueelle

ihanaa, sisältörikasta lapsuuden ja nuo-
ruuden vuotta. Hänellä, joka eliimän lah-
jan antaa, on myös oikeus oftaa se pois
silloin, kun Hän sen parhaaksi näkee...

Mutta lataaja ja tiihystäjä ovat päässeet
takana olevaan suojapaikkaan. Lataajan
päiille on roiskahtanut minusta niin run-
saasti verta, että toiset luulevat hänen
haavoittuneen ja alkavat etsiä hänestä rei-
kiä. Kun kaverit yrittävät selvittää, että
vain minä olen haavoittunut, eivät toiset
aluksi usko heitä, vaan luulevat poikien
saaneen niin pahan tällin, että puhuvat
sekavia.

l" .. r. nd -,Ub

,siu;
Panssaritoriuntatykki asemassa Valkeasaares- r
sa Munakui<kulaå vastapäätä 7
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Marsema on muununut
vuonna 1975

Nakyma entrselta Aleksandrovkan padolta Munakukkulan suuntaan

Tässäpaikassaoli sivun341 alimmassakuvassanäkyvätykki 7.9.4'1. Kuvaonotettuvuonnal9T5

n5rt kauemmaksi.
Jostakin ilmestyy sitten paikalle oman

ikiiluokkani mies ja ryhmänjohtajatoveri-
ni alikersantti Oiva Seikola Laitilasta.
Hän katselee hetken paareilla makaavaa
ja kiroilevaa miespoloista, jonka näyttää
tuntevan, puhuftelee häntä nimeltä ja jat-
kaa rauhallisella, melkeinpä ankaralla ää-
nellä:

- Ymmiirrät kai, että eliimäsi viimei-
set hetket ovat käsillä. Eikö olisi parem-
pi, että lopettaisit kiroilemisen ja käyttäi-
sit jåiljellä olevan aikasi låihtövalmistelui-
hin.

Mies vaikenee äkisti. Tiimän jiilkeen
hän ei sano enää sanaakaan. Paarien ym-
piirillä seisovat näkevät hänen nostavan
kätensä taivasta kohti ja laskevan ne sen
jåilkeen ristittyinä rinnalleen.

Sitten on kaikki hiljaa. Eräs taistelija
oli saavuttanut matkansa pään.

Pian tämän jälkeen saan kuulla myös
alikersantti Seikolan siirtyneen ajasta iäi-
syyteen. Yksityiskohtia en tunne, mutta
mitäpä merki§stä niillä olisikaan. Tie-
dän, että tiimä kelpo aseveli on lähtenyt
luotamme turvallisin mielin tilinsä Kor-
keimman kanssa jo kauan tätä ennen sel-
vitettyään.

JALLEEN KAVI
NOUTAJA LÄHELLÄ
Aika ja paikka samat kuin edellä.

Illan tuntumassa on Toivolan aukeiden
pohjoislaitaan, johon johtaa pieni kåirrytie
Kilpeenjoen suunnasta, kokoontunut
muutamia miehiä odottelemaan muona-
ajoneuvojen saapumista.

Silloin - yhtäkkiä 
- tulee kranaatti

keskelle tietä.
Satun sillä hetkellä seisomaan tien si-

vussa ja myös kuulemaan kranaatin tulo-
suhinan, joten ennätän heittäytyä pitkäk-
seni pienen kiven taakse ennen kranaatin
räjiihtiimistä.

Pari tiellä seissyttä miestä ei ennättänyt
tehdä mitään. Toiseen, kauempana seis-
seeseen, suuri sirpale osuu keskelle ke-
hoa ja leikkaa miehen melkein kahtia.
Toinen selviää vähän viihemmiillä, mutta
haavoittuu kuitenkin vaikeasti.

Haen komentopaikalta lääkintiimiehiä,
jotka sitovat haavoittuneen ja vievät hä-
net sekä kaatuneen pois. En saa tietää
heistä enempää, mutta tiedän, että hei-
dänkin takiaan jossakin päin Suomea
muutaman päivän kuluttua syvästi sur-
raan.
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Eipä liene ainoatakaan sellaista kaatu-
mis- tai haavoittumistapausta, joiden
vuoksi ei joku joutuisi suremaan. Onhan
jokainen kaatunut ja haavoittunut jonkun
poika, isä, aviopuoliso, veli tai ystävä.

t.-2.8.1944
Rättijiirvi, elokuun l. tai 2., sunnuntai,
vuonna 1944.

JR 6 on vetäytynyt Portinhoikan-Yli-
vedenkylän maastosta rintaman taakse le-
poa, huoltoa ja täydennystä varten. Jou-
kot on koottu puhutteluun. Sen päätyttyä
on jumalanpalvelus ja Herran Pyhåin Eh-
toollisen vietto.

Puheista ei paljoa ole jäänyt mieleeni.
Sitävastoin muistan varsin hyvin valkeis-
ta koivunrungoista metsään rakennetun
alttarin. Muistan myös, miten jumalan-
palvelus herkisti kovia kokeneiden rinta-
mamiesten mielet.

Oli niin paljon ajateltavaa ja tunnetta-
vaa - olivathan kaikki perinteiset arvot
vaarassa romahtaa.

Isänmaan kohtalosta oli käyty ankaraa
ja kuluttavaa kamppailua ja käytiin yhä.
Oli vetäydytty kauaksi valtakunnan van-
halta rajalta. Mitä toisivatkaan tulevat
päivät mukanaan? Uusia taistelujako,
uusia ihmisuhreja, vetäy§mistä yhä
taemmaksi?

Mutta mielissä oli sijaa myös kiitoksel-
le. Olihan vihollinen kaikesta huolimatta
saatu pysäytetyksi. Ja omakin henki oli
säästynyt.

Miksi olinkin juuri minä saanut armon
elää, vaikka niin moni aseveli oli viereltä
kaatunut?

Voimallisina kaikuivat virret, ehtool-
lispöytä toisensa jiilkeen täyttyi hartaista
ehtoollisvieraista, nöyrinä painuivat päät
rukoukseen, hartiat nytkiihtelivät liiku-
tuksesta, kyynelet kostuttivat poskipäät.

Sitten sota taas jatkui. n

JR 6 on kokoontunul kenttähartauteen
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Jokainen
sotatoimialueella
työskentelevä lotta
vapautti jonkun
miehen
puolustamaan
isänmaataan ase
kädessä.
Nuori lotta tunsi
itsekin olevansa
oikealla paikallaan
tehdessään
voitavansa
kärsivien
Iähimmäistensä
hyväksi.
Tdssä työssä
kirkastui myös
yhteinen päämäärä:
vapaa Isänmaa.

SITTENKIN tässä junassa!
Mikä helpotus!
Kiitos naapurin Mikolle,

kun tuli minua kyytimään Por-
voon asemallel Mikä lie
Kankkilan linja-autolle tullut,
kun nyt juuri jäi tulematta?
Oli Mikollakin Fordinsa kans-
sa lähtövaikeuksia: piti touhu-
ta hiki hatussa vuoroin puu-
kaasuttimen, vuoroin käynnis-
tinkammen kimpussa. Kun
sitten olimme ennättäneet
Kiialan aukealle. näimme jo
junan lähtösavun kohoavan
Porvoon asemalta. Mikko
keksikin silloin pyrkiä kohti
Kiialan pysäkkiä. Ajoimme
loppumetrit junan kanssa kil-
paa.

ISANMAAN ASIALLE
Lähtöhuiskaus Mikolle junan
ikkunasta. Lähtöhuiskaus ko-
tiseudulle! Tämä tyttö lähtee
isänmaan asialle ja on onnelli-
nen päästessään tähän lähtöön
hiukan liian nuoresta iästään
huolimatta. Kiitos sinulle,
kouluni kunnioitetun rehtorin

puoliso, Hilma Takala, joka
Porvoon lottajärjestön pu-
heenjohtajan ominaisuudessa
teit tämän mahdolliseksi!

- 
No, mihinkä sinä tällä

kertaa toivot? kysyit, kun sy-
dän pomppien kevättalvella
työnnyin kotiisi asiaani esittä-
mään.

- 
Ei muuten mitään väliä,

kunhan vain oikein kauas.
Viime kesänähän olin Sorta-
valan sotasairaalassa.

Junailija tulee tarkastamaan
matkalippua. Vedän vastapes-
tyn lottapukuni taskusta litte-
rani. josta ilmenee määrän-
pääkseni Arinislinna. Junailija
silnräilee sitä. sitten minua.
Hänen katseestaan luen jotain
samaa kuin isänkin: iloa in-
nostani lähteä, huolta siitä.
mitä tulen kokemaan ja miten
kestämään.

Ei ole vanhemmillani neliö-
metriäkään omaa maata. Mis-
tä he sitten lienevät imeneet
niin suuren rakkauden tähän
Suomeen, cttä nurisematta lä-
hettivät ensin nuoren veljeni
vapaaehtoisena "sinne jonne-
kin", sitten minut, ainoan tyt-
tdrensä? Ehkä on siinäkin syy-
tä kylliksi, että tärnä maa an-
taa heille pienen hellahuoneen
vuokratalosta kodiksi. osuu-
den yhteissaunaan ja palasen
seinustalta kasvinraaksi raivat-
tavaksi. Se antaa isälle paikan
tehtaassa ahkcroida pitkiä päi-
viä hiiyläpenkin ääressä. On
rakkaat naapurit, joitten kans-
sa puntaroidaan niin ilot kuin
surut. Yhteiseksi omaksi koe-
taan kotikylä. joka juuri nyt.
syreenien ja omenankukkain
aikaan, rauhallisesti virtaavine
jokineen tuo mieleen piuatii-
sin. Loppujen lopuksi ovat kai

Iottana
0steriäruen
kenttäsairaalassa

Asemasodan aikana rakennettiin kenttäsairaaloille parakkikyliäkin



vielä syvdlle sydiimiin painu-
neet muistot omista lapsuus-
kodeista, harmaista majoista
savusaunoineen Satakunnan
rinteellä ja kimmeltävän Näsi-
jdrven rannalla.

Junanvaihdot Keravalla ja
Riihimäellä ovat takanapäin.
Otan esille harmaan sukanku-
timeni. Syksyllä äiti oli Leh-
tosen perunapellolla ja sai pal-
kakseen villoja. On meillä
perheen molemmilla neulojil-
la ollut siten materiaalia, mis-
tä kylän naisten yhteisissä kä-
sityötalkoissa on valmistettu
lapasia ja sukkia tuntematto-
mien sotilaiden pakefteihin.

Maisemat vaihtuvat. Tunnit
täy§vät. Otan englanninkie-
len sanakirjan silmäiltäviikse-
ni. Toissapäivåinä vasta koulu
loppui, muffa ehkä tåimä mais-
tuu silti. Ensi keväänä, kah-
deksannella, tiedot sitten to-
della punnitaan.

Iltapäivä on jo pitkiillä.
Rohkaistun syömäåin eväitiini
niihdessäni vastapåiisen soti-
laan vakain ottein kaivavan
repustaan kalakukon ja veiste-
levåin siitä makoisia viipaleita
suuhunsa.

Äiti sai eilen Tuomalasta
talon taitavan emåinnän val-
mistaman, suussa narskuvan
juuston. Minun eviiitteni päiil-
lykseksi näyttää suuren osan
siitä käyttiineen.

YLI RAJAN
Vuorokausi on vaihtumassa.
Ylitiimme rajan.

Se on minulle outo koke-
mus. Taakse jäävät kotimaan
kasvot, eteen vierivät oudot
veräjät. Kanssamatkustajat
ovat nyt yksinomaan sotilaita,
lomalta sodan töihin palaavia.

Kaikkia väsyttää. Torkah-
dan istualleni penkin nurk-
kaukseen.

Kun Äänislinnan pilvisessä
aamussa kiiruhdan papereine-
ni ilmoittautumaan, saankin
komennuksen matkustaa edel-
leen Karhumiikeen. Parin tun-
nin odotuksen jdlkeen istun
jåilleen junassa matkalla suu-
ren Aiinisen pohjoisrannalla
olevaa kauppalzia kohti.

Otan kutimeni saadakseni
toisenkin sukan valmiiksi. Ra-
ta kulkee alavien, suoperäis-
ten seutujen kautta. Kuinka

paljon kultaisia kulleroita!
Eikä yhtään poimijaa...

Myöhään iltapäiviillä Kar-
humäkeen päästyämme uskon
saapuvani viimein mä?iränpää-
häni. Täiillä kuitenkin ilmoite-
taan, että tulen sairasauton
kyydissä seluaavana aamuna
jatkamaan matkaa Osterjiir-
velle. Siellä, noin viiden pe-
ninkulman päässä Karhu-
mäestä toimii 25.Kenttäsai-
raalan A-osasto.

Laahustan upottavia, hiek-
kapohjaisia kujia myöten
erääseen kauppalan monista
hirsitaloista. Täiillä saan syö-
diikseni ja pääsen nukkumaan.

"Kunhan pääsisin vain jon-
nekin oikein kauas", olin siel-
lä kotikaupungissa huokais-
sut. Toiveeni on toteutumas-
sa.

Kulku sairasauton kyydissä

PERILLA
Pian olen kasvokkain sairaa-
lan ylihoitajattaren kanssa.
Hän tutkii aikaisempaa työko-
kemustani, hyväksyy minut
palvelukseen poliklinikalle ja
sen yhteydessä toimivaan
leikkaussaliin. Työpäiväni pi-
tuus fulee olemaan kymmenen
tuntia, lisäksi joka toinen yö
on päivystystä.

Heti tulevana yönä olisin-
kin jo vuorossa. Yritän niellä
liikutuksen kyyneleitä ilosta,
että minuun tahdotaan luottaa.

Lääkintåimies kantaa edellä-
ni valtavaa sinistä pahvimat-
kalaukkuani. Ostin sen päivä-
rahoillani tosi tarpeeseen
Tampereelta kesåillä 1941, jol-
loin harjoittelin Hatanpään so-
tasairaalassa. Uskollisesti se
on kestänyt kanssani matkojen

jutteluista huolimatta.
Aamuyöstä herään lä?ikintä-

miehen töniiisyyn ja kehotuk-
seen:

- Pitäisi tulla heti polille!
Pompahdan pysfyyn:

- Mikä siellä on?

- Kallo, kuuluu tyhjentävä
vastaus.

Pukeudun nopeasti työ-
asuun, sitten juoksujalkaa po-
lille.

Valmistaudutaan suureen
aivoleikkaukseen. Näen no-
peaa, mäåirätietoista toimin-
taa. Puitteet ovat alkeelliset,
mutta kaikki tapahtuu silti täy-
dellisen hygienian vaatimus-
ten mukaisesti keskellä Vie-
nan korpea haavoittuneen so-
turin auttamiseksi.

Saan niiin ensimmäisellä
§övuorollani olla vain katse-
lijana. Leikkaus kestää liihes
kolme tuntia. Ylihoitaja huo-
lehtii nukutuksesta. Läiikåirin
otsalle kirpoaa hikipisaroita.
Hänen on tehtävä kovaa työtä
päästiikseen paksun otsaluun
läpi itse asiaan. Käden pitää
olla vakaa, silmän tarkka ja
aivojen kirkkaat.

Viilillä he katsahtavat mi-
nuun, vastafulleeseen. Mietti-
nevät, miten tulen osassani
selviämäiin.

Leikkauksen jiilkeen puu-
haan hoitajien kanssa j?ilki-

§össä: instrumentit on huolel-
lisesti pestävä, keitettävä, kui-
vattava, asetettava tarjottimil-
leen juuri oikeille paikoilleen.
KäytetJrt vaatteet ja siteet tu-
lee lajitella pyykkiä varten.
Leikkauspöytä on puhdistetta-
va tunnollisesti ja lopuksi pes-
tävä lattia viimeistä nurkkaa
myiiden.

Kuljen polkua pitkin takai-
sin asuntoparakilleni. Kuusten
lomasta, Osterjiirven takaa,
pilkistävät kesåikuisen aa-
muauringon säteet. On pari
tuntia aikaa nukkumiseen en-
nen ensimmäsen työpäviini
alkua.

ENSIMMÄINEN
TYöPÄIvÄ
Aamuseitsemiiltä aloitan po-
liklinikalla. Saan rauhassa tu-
tustua uusiin §lötovereihin en-
nen kuin ensimmiiinen ambu-
lanssi saapuu etulinjasta tuo-
den mukanaan akuuttisen urn-

Potilas saapuu hoitoon

osin puolitekoista tietä myö-
ten on hyppelehtivä, rymisevä
kokemus. Tuntuu ihmeeltä,
että kone kestää näin paljon.

Kuljettajan täytyy olla ko-
kenut ja rautahermoinen. Mu-
kana on lisäksi pari läåikintä-
miestä, sidontatarpeita ja pos-
tia.

Viimein ajaa karautamme
havumetsän keskeen rakenne-
tun parakkialueen pihamaalle
kenttäsairaalan poliklinikan
rappujen eteen. Tangossa lie-
huu Suomen lippu. Ei sentään
minun tuloni kunniaksi: on
kesäkuun neljäs 1943, Puolus-
tusvoimien lippujuhla ja sota-
marsalkka Mannerheimin 76.
syntymäpäivä.

SA-kuva

kolhut ja yhä näyttää kestä-
vän.

Menemme metsän laidassa
kyyhöttävään pienempään pa-
rakkiin. Sen taemmasta pääty-
huoneesta tulee tämän kesän
asuntoni yhdessä kolmen
muun lääkintdlotan kanssa.

Huoneeseen ei juuri muuta
näy mahtuvankaan kuin nuo
neljä vuodetta. Asetan matka-
laukkuni peraillä olevan sän-
gyn alle. Lääkintåimies esitte-
lee vielä talon tapoja. Nukku-
massa ollut lotta herää. Nou-
semisen aika onkin joka ta-
pauksessa låihellä. Hän on täl-
lä viikolla yökkönä osastolla.

Pian olen syvässä unessa
kanssa-asujien liikkumisista ja
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pisuolen ja pahasti mdrkivän
kiimmenen.

Nuori sotapoika pääsee tu-
lehtuneesta umpisuolestaan
leikkaussalissa. Sitten miirki-
väkåimmeninen asetetaan ma-
kuulle poliklinikan korkeajal-
kaiselle hoitopöydälle. Pieni
huumaus sieraimiin ja hetkes-
sä lääkiiri aukaisee tulehtu-
neen kohdan, josta kovalla
paineella purskahtaa verta mi-
nunkin valkoiselle esiliinalle-
ni. Pian sairas kohta on puh-
distettu pahasta ja suojattu si-
teellä.

Kello yhdeksästä lähtien on
sotilas toisensa perään istahta-
nut hammasläiikäirin tuoliin.
Se on sijoitettu yhteen polikli-
nikan nurkkauksista. Niimä
pojat hammasvaivoissaan tu-
levat yleensä omin voimin lä-
histöltä, jonne ovat majoiterut
lepovaiheeseen. Nytkin heitä
on penkillinen ovensuussa
vuoroaan odottamassa.

Kun olen pessyt kaikki inst-
rumentit, myös hammaslääkä-
rin, ja kunnostanut leikkaus-
salin, pääsen ruokailuparak-
kiin aamiaiselle. Kuinka hy-
vältä ruoka voi maistuakin!

Iltapäiviillä joudun mukaan
suurehkoon leikkaukseen.

Luoti on repinyt potilaan
suolistoa. Mies on tajuissaan,
ihmeen rauhallinen ja kåirsi-
vdllinen, kuten suomalainen
sotilas ainakin.

Mutta voi - niin kalpea!
On kiirehdittävä.

Näen lääkintäkapteeni OIli
Kiirjen viipyvän kuitenkin
muutamia hetkiä potilaan paa-
rien äiiressä. Hän kuuluu ky-
selevän pojan nimeä, ammat-
tia, vanhempia, kotiseutua.
Kas, jokin yhteinen tuttukin
löytyy. Hymyillään. Näin
syntyy tdrkeä henkinen yhteys
potilaan ja lääkiirin vdlille. Se
lisää voimia yhdessä yrittää ja
yhdessä selviytyä.

Kun kovan uurastamisen
jåilkeen viimeinen ommel tu-
kahduttaa lopunkin verenvuo-
don potilaan suolistossa ja jiil-
jellä on enää vatsapeitteiden
ompelu, näen varjon väisty-
viin tohtori K?irjen ohimoilta.

- No, pikkulotta, autahan!
sanoo hiin minulle oikaisten
selkänsä.

Avaan kiitollisin mielin
nauhat hänen leikkaustakkinsa

Leikkaus käynnissä pahviteltassa

selkämyksestä. Kiitollisena
siksi, että taitavan kirurgin on
suotu pelastaa nuori ihminen
elåimiille. Kiitollisena myös
siksi, että omalta pieneltä
osaltani olen saanut olla tässä
tapahtumassa mukana.

Ensimmäisen työpäiväni
päätyttyä käpris§n vuoteesee-
ni. Jalkoja sdrkee. Pää on
täynnä ajatuksia. Ne.on saata-
va jiirjes§kseen. Aidillekin
pitäisi kirjoittaa, että perille,
kauas perille on päästy. Jospa
lepäisin ensin hetkisen...

JUHANNUS
Ollaan jo juhannusaatossa.
Näissäkin oloissa pyritään
saamaan aikaan juhlan tuntua.
Toimelias lotta Kaarina on
siivonnut kämppämme tunne-
tulla perinpohjaisuudellaan ja
ripustellut seinille koivunok-
sia. Poliklinikan ulko-oven
kummallakin puolen huiskivat
leppeästi juhannuskoivut.

Työssä on ollut viime päivi-
nä tavallista rauhallisempaa.
Silti emme ole laiskotelleet.
Sokkihuoneessa on tehty side-
tarpeita varastoon, paikkoja
on kunnostettu ja suursiivottu.

Pääsen kello 17 vapaaksi.
Juhannusyö on kuitenkin päi-
vystysyöni. Saan luvan mennä
viettiimään iltaa tien toisella
puolen olevalle Osterjdrvelle
ehdolla että "levottomuuk-
sien" sattuessa kiiruhdan töi-
hin.

Ilta on tyyni ja lämmin.
Tuntuu kuin sota ja kavala

maailma olisivat kaukana tääl-
tä. Vain hyttyset hyökkäävät
armottomasti. Niitten ahdiste-
lemina päätämme lähteä sou-
telemaan.

Päästyämme keskemmdlle
jdrveä lumous rauhasta haih-
tuu hetkessä: pohjoisen suun-
nassa jyrähtää kuin ukkonen!

Jdrvi vavahtaa.
Hetken päästä uusi jyräh-

dys. Sitten ne seuraavat yhä
kiivaammassa tahdissa toi-
siaan. Niitä tulee kuin vyö-
ryen.

Soudamme rantaan. Ryn-
tään asuntooni vaihtamaan
työvaatteet ylleni, siuen polil-
Ie.

Ensimmäinen ambulanssi
lasteineen jyrrää jo mäkeä
ylös. Lääkintämiehet rientävät
kantamaan paareja sisään. To-
tinen työ alkaa.

Juhannusaamu, kesän kirk-
kain, on koittamassa. Näille
kolmelle, joiden paarien vie-
ressä §okkihuoneessa kuljen
yrittäen tuottaa vielä jotain
lievitystä heidän viimeisiin
tuskiinsa, se tulee tietämään
väkivaltaista lähtöä heidän
elämänsä juhannuksessa.

Pian nostetaan siniristiliput
salkoon ympiiri Suomen nie-
men - kalliisti maksetulla
hinnalla, näidenkin kolmen
nuoren elämän hinnalla.

Raskain mielin astelen ma-
jaani kohden. Ennen uneen
vaipumistani ennätän kuulla
avoimesta ikkunasta käen ku-
kunnan Osterjdrven rantakoi-
vikosta.

SYYSKESÄN ^INTBI
Keskikesä on jo ohitse ja illat
håimyisät.

Tänä aamuna parakissam-
me on ruiskutettu sinihappoa
kirppuja ja luteita vastaan.
Liekö meillä sellaisia ollut-
kaan! Olen kyllä niin hyväuni-
nen, etteivät pienet kiusat
haittaa.

Tuulettukoon nyt huone
vielä. Käväisen sillä aikaa
katsomassa, mitä uutta lääkin-
tämies Ostari fauhiainen on
vapaa-aikanaan saanut synty-
mään. Tåimä Oskari mielii to-
sissaan puurtaa saven parissa,
puhaltaa noin vain kiimme-
niensä kourussa savimöhkä-
leeseen hengen - hartaasti,
liikoja puhelematta, kuin olisi
rituaalista kysymys. Purnukat
ovat nyt jääneet taka-alalle,
sijaan syntynyt metsän eläi-
miä ja muotokuvia. Näyttääpä
Oskarin mallina istuneen
kenttäsairaalamme päiillikkö-
lääkåirikin, läåikintåimajuri
Heikki Nohteri.

Väljemmän ateljeen ja rik-
kumattomamman luomisajan
ansaitsisi kuvanveistäjä Oska-
ri Jauhiainen, ajattelen liihdet-
tyäni. Kunpa jokainen ihmi-
nen, niin idässä kuin lännessä,
saisi tilaisuuden vapaasti ke-
hittää parhainta, ominta it-
seään! Kunpa se aika pian
koittaisi!

Tänään on eräs kesän mus-
timmista päivistä. Armeijan
kuorma-auto, lastinaan lavalla
tusinan verran miehiä, on

I
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suistunut kovassa vauhdissa ruudellaan. Tuossa kiven ku-
nyppyläiseltä Osterjdrven tiel- peessa niillä on oikein aurin-
tä. Polin lattia on täynnään koleiri: monta luikertelijaa
paareja. toisiinsa kietoufuneina. Paras-

Kaikki lääkåirivoimat on hä- ta kiertää kaukaa.
lyteffy apuun. Potilaiden kat-
seista kuvastuu tuska ja hätä.
Eräältä on murtunur selkdran- KOMENNUS ON OHI
ka. Hänet siirretään §okkihuo- Istun taas pulpetissani Por-
neeseen. Iltamyöhäiseen asti voon Yhteislyseossa. Ensim-
loistavat tänään leikkaussalin mäinen syyskuun viikko on
kirkkaat valot. Kuu elokuisel- lopullaan.
ta taivaalta piirtää korpikuus- Tuijotan ikkunasta ulos,
ten jyrkät rajat taivasta vasten. mitään kuitenkaan näkemättä.

Jotkut työtovereistani ovat Ajatukseni ovat jälleen karan-
olleet puolukassa. Omat saa- neet Osterjdrven maisemiin ja
listusvaistoni ovat myös he- väkevästi koetun kesän tapah-
ränneet ja olen nlrt muitten va- tumiin. Miten he kaikki siellä,
paapäiviiläisten kanssa låih- ja ennen kaikkea etulinjassa
dössä miniikin. Minullahan on olevat, tulevat jaksamaan,
odottamassa marjapyttykin jaksamaanpimeimmässäsyk-
kansineen. Sotamies Sivula syssä ja ankarimmassa talves-
sen puhdetöinään teki, samoin sa? Jos ensi keväänä vielä
kuin tuohivirsutkin. Annoin siellä on oleminen, pyydän
hänelle vastalahjaksi muona- palata takaisin, pyydän saada
tupakoitani. olla jdlleen yksi heistä.

Aurinko paistaa. Ajamme Lehtori tulee luokkaan. Hä-
muutamia kilometrejä pohjoi- linä taukoo.
seen.

Mikä näky!
Alkaa äidinkielen kaksois-

tunti. Se käytetään aineen kir-
Männikkökummut skistö- joittamiseen. Saamme valita

tulen aukeiksi riipiminä, siellä opettajan taululle kirjoittamis-
täiillä törröttää katkennut, hiil- ta aiheista.
tynyt puun runko. En epiiröi hetkeäkään valin-

Aluskasvillisuus kuitenkin nassani: "Isänmaanrakkaus
elää. Puolukoita on tasaisena, Vänrikki Stoolin tarinain nais-
hehkuvana mattona. Ne yllät- hahmoissa".
tävät suuruudellaan ja vielä Siinä on minun aineeni
enemmän makeudellaan. Kel- aihe! Tunnenhan Vänrikin,
paa tässä poimia! tunnen hänen lottansa. Olem-

Mutta varjelkoon! Käiir- mehan sisaria! Meillä on yh-
meitä! Nekin yllättävät suu- teinenäiti: Isänmaa. n
Ystävälinen hymykin voi auttaa elämästään taistelevaa heikkoa potilasta

§qt' '4,-, ttfrt: 
4"
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Toisen maailmqnso-
dan alkuvaiheessa oli
Englanti todella lujil-
la ja tappio näytti uh-
kaavan.

Muuan siviili etsis-
keli Downing Stree-
tillä sotaministeriötä
ja kysyi vösyneen nii-
köiseltö sotilaalta,
joka oli juuri eva-
kuoitu Dunkerquesta,
kummalla puolella
ministeriö oli.

Soturi mietti het-
ken ja vastasi sitten
viihön epövarmasti:

- Toivottavasti se
on sentiiön meidön
puolella...

VaIIiIan pataljoo-
nan kantaosa oli so-
dan alussa koottu
Malmin kunnallis-
kodissa eli - kuten
sanottiin - "hullu-
jenhuoneella".

TANSSIAI^§IS,SÄ
Saksalainen upseeri pyy-
tää ranskatarta tanssiin
pariisilaisessa ravintolas-
sa, mutta tåimä kieltäy-
tyy.

- Kieltäydyttekö sik-
si, että olen saksalainen?
kysyy upseeri uhkaavas-
ti.

- En suinkaan! vastaa
ranskatar. - Siksi, että
olen ranskalainen.

KERHOLLA
KUULTUA

- Tiedätkös, mistä
varmasti tuntee

Usein KriviIIä kuuli eroon esikuntamie-

Sota
nauraa

vaikean paikan tul-. hen ja oikean kent-
len jonkun rivimie-
hen hartaasti pohti-
Yan: "Mahtoikohan
sieltä hullujenhuo-
neelta tulla my(N
komentaja, eikä ai-
noastaan miehistö
ja aliupseeristo pa-
taljoonaan?" ,4sia ei
koskaan virallisesti
selvinnyt.
Aimo Aho, Helsinki

(Sininen hikaati)

tämiehen?

- Enpähän osaa
sanoa...

- Kun esikunta-
mies menee ves-
saan, hän käy ensin
keventämässä ja pe-
see sitten kätensä.
Kenttämies pesee
ensin kätensä.



EINO MUSTAMO Potilaana
Uarpakylän kenttäsai ra alassa

Hyökätessään joukkueensa kiirjessä
Olkkoilan kyliin kuun valaisemalla
peltoaukealla sai kersantti Eino
Mustamo vatsaansa räjähävän
luodin tai luotisuihkun.
Kaikki tajusivat, että hilpeän ja
pelottoman aseveljen henki oli nyt
hiuskarvan varassa. Hiinet oli
saatava leikkauspöydäIle viimeistään
tunnin sisäIlä.
Pelastusoperaatio onnistui - mutta
tipalla oli!

KUIN pumpulinpehmedllä
hissillä ajelin unen syvyyksis-
tä valvetilaan... Mutta ennen
kuin uupumuksesta heikkona
ennätin tarttua valveillaoloon,
hissi vei taas takaisin syvään
uneen.

Tiillaista nousua ja laskua
oli toistunut jo useaan ker-
taan, kunnes vihdoin ankara
jano pakotti hissin pys?ihty-
mään.

Raotin silmäluomiani.
Näin leukani edessä peiton

päiille käännetyn lakanan.
Lakana?!
Missä minä olen? Mitä on

tapahtunut?
Sitten näin huoneen katon

ja seinät. Huomasin makaava-
ni sängyssä.

Kuukausia teltan pohjalla
maanneelle tiimä oli hiimmen-
tävä toteamus.

PELASTUS OLI
HIUSKARVAN
VARASSA
Mitä on tapahrunut? toistui
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Suoraan leikkaussaliin

o
ajatuksissani.

Kaiken lisäksi huomasin
vuoteeni vieressä istuvan lo-
tan!

Käänsin päätäni häneen
päin. Tiimä pieni liike aiheutti
vihlaisun vatsassani.

Muistini palautui. Muistin,
kuinka komppaniamme (2. IJP
7) oli kesken alkaneen lepo-
tauon komennetfu tukemaan
naapuripataljoonan (JP 5)
puolustusta vendläisten hyö-
kätessä Olkkoilassa. Venä-
Iäisten irrottautuessa komppa-
niamme mäåirättiin takaa-
ajoon.

Venåiläiset olivat asettuneet
puolustukseen Olkkoilan joen
taakse. Reippaasti rynnätes-
sämme harjanteen päiiltä vi-
hollisen asemia vastaan tunsin
kuin moukarin iskun vatsaani.
Tuuperruin maahan. Joukkue
vetäytyi harjanteen päälle.
Veren virratessa vatsastani
aloitin liihtölaskennan iäisyy-
teen.

Samalla kaksi joukkueem-
me miestä syöksyi takaapäin

luokseni, otti kiinni käsistäni
ja kovaa juoksua veti minut
takaisin rinteen pädlle. Venä-
läiset paahtoivat kaikilla aseil-
laan - osumatta.

Pikaisen sitomisen jiilkeen
alkoi vaivalloinen ja seikkai-
lurikas taival naapuripataljoo-
nan (JP 5:n) JSp:lle. Sieltä
lääkintäkapteeni Laine hoiti
minut erittäin runnollisesti ja
nopeasti kenttäsairaalaan.
Muistan, kuinka hän vielä au-
ton lähtiessä selosti kuljetta-
jalle kiireellisyyden våilttämät-
tömyyttä.

Ilmeisesti hän myös ilmoitti
kenttäsairaalaan tulostamme.
Kun aamuyön varhaistunneil-
la saavuimme sairaalaan oli-
vat sairaankantajat jo pihalla
odottamassa. Tuskin auto oli
kunnolla pysähtynyt, kun sen
takaovi nykäistiin auki ja mi-
nut kannettiin kiireesti leik-
kaussaliin, jossa kaksi lääkä-
riä jo oli valmiina. Vaatteet
ratkottiin kiireesti pois päältä
ja nukutuskoppa asetettiin
päiihän. Ennen sammumistani

kuulin lääkåirien keskustelun:

- Mistiihän tässä oikein
tietää aloittaa, kun koko vatsa
on täynnä reikiä...

Nyt olin heräämässä kai-
kesta tuosta. Jdlkeenpäin kuu-
lin, että kaksi lääkåiriä oli kol-
me tuntia paikkaillut vatsaani
ja leikkauksen pää§misestä
olin nukkunut kahdeksan tun-
tia. Ei ihme, jos läiikåirit piti-
vät tilaani toivottomana.

,,VIELÄKö SN
ELÄÄ?',
Sänkyni oli oven vieressä,
pääpuoli oveen päin. Kuulin
avoimen oven kautta askeleita
käytävästä. Tulija pysåihtyi
ovelle ja kysyi vuoteeni vie-
ressä istuvalta lotalta:

- Onko se vielä hengissä?
Lotta nyökkäsi. Kun juth

ilmeisesti sivusi minun ole
mistani, käänsin päätäni niih
däkseni moisia kyselevän. Tä
mä huomasi minun olevan he
reillä ja tuli vuoteeni viereen



Sairaalan päiillikkölääkiiri
kapteeni Ritvanen se siinä ky-
seli:

- Millä teitä oikein am-
muttiin, kun vatsassa oli usei-
ta erisuuruisia reikiä?

Mistiis minä sen olisin tietä-
nyt - vihollinen ampui täy-
deltä laidalta kaikilla mahdol-
lisilla aseillaan...

Olin lukenut juomaveden
puutteessa merellä ajelehtivis-
ta tai aavikolla janossa horju-

sen takana neljä sänkyä rin-
nakkain. Kaksi haavoittunutta
kävi näissä sängyissä elämän-
sä lopputaisteluja. He olivat
JP 5:n poikia, haavoittuneet
samoissa torjuntataisteluissa,
joissa komppaniammekin oli
ollut mukana. Ankarissa tus-
kissa miehet vääntelehtivät
vuoteissaan, kädet hakeutui-
vat ristiin ja hiljainen rukous
ja valios kuului heidän huulil-
taan.

Kesken kaiken kuulin oi-
kealta puoleltani naurun hö-
rähdyksen. Huomasin, että
vierelläni makasi puolittain is-
fuvaan asentoon fuetfuna ou-
dolta vaikuttava mies: hänellä
oli tumma, lyhyeksi leikattu
tukka ja kasvot olivat omitui-
sen ruskeankeltaiset.

- Onko tuo ryssä?
Lotta nyökkäsi vastauksek-

si. Mies jatkoi ivallista hy-
myilyään seuratessaan kuole-

vien tuskia.
§ysin lottaa hakemaan jo-

ko läiikäin tai hoitajan paikal-
le. Lotan mukana saapui sai-
raanhoitaja, neiti Lassila.
Vaikka omatkin voimani ja
voimiseni olivat liihellä nol-
laa, selitin neiti Lassilalle, et-
tei tarkoitukseni ole huonon-
taa vangin olosuhteita, mutta
en pidä sopivana, että vihol-
lissotilas tåissä naureskelee,
kun me suomalaiset kuolem-
me.

Sairaankantajat hakivatkin
venåiläisen sänkyineen toiseen
huoneeseen. Kohta tiimiin jiil-
keen he hakivat myös polkun-
sa loppuun päässeet Vieremän
pojat.

RAVINTOA
REISILIHAKSIIN
Neiti Lassila tuli siinkyni vie-
relle instrumenttitarjotin mat-
kassaan. Hän nosti peitteeni ja
alkoi puhdistaa vasenta reittä-
ni. Aavistin, että saisin piikin.

Kun hän otti tarjottimeltaan
huoltoasemien rasvaprässiä
muistuttavan vekottimen ja al-
koi sen pä?ihän sovittaa kuu-
den tuuman rautanaulan ko-
koista piikkiä, muka neulaa,
säväytti pelko mieltiini. Ei ol-
lut mikäiin leikin asia saada
mokomaa tuuraa uppoamaan
lihakseen, mutta sinnehåin se

pitkän tökittåimisen jiilkeen
upposi ja vielä 4(X) grammaa
suolaliuosta.

Huokasin helpotuksesta -nythän sekin on takanapän.
Huokaus oli kuitenkin aihee-
ton, sillä neiti sifutyi siinkyni
toiselle puolelle - oikea reisi
sai saman annoksen.

No - nyt se ainakin lop-
pui, ajattelin. Sekin oli ennen-
aikaista: huomenna ja kolme-
na sitä seuraavana huomenena
molemmat reiteni saivat samat
annokset kaksi kertaa päivåis-
sä. Lopulta neiti Lassilalla oli
suuri §ö hakea jaloistani sen
verran tervettä ihoa, että saisi
pistokset suoritetuksi. Taju-
sinhan tuon, että nestettä ja ra-
vintoa oli jostakin päin ke-
hoon saatava.

Oloni ei ollut häävi, mutta
tajuissani olin ollut koko ajan
haavoithrmisesta alkaen.
Muistui mieleen vaimo ja kol-

vista, mutta en ollut ikinä kä-
sittänyt, mitä ankara jano to-
della on. En ollut vuorokau-
teen pannut mitään suuhuni ja
verenhukka oli ollut valtava
niiden kuuden tunnin aikana,
jotka haavoittumisestani oli-
vat kuluneet leikkaukseen.

Pyysin lotalta vettä. Hän
selitti, että oli ankarasti kiel-
le§ antamasta minulle juota-
vaa. Sen sijaan hän otti teelu-
sikan kiirjellä kupista vettä ja
tiputti sitä kielelleni. Eihän
tuollainen tippa janoon mitään
vaikuttanut, ehkä kielen tah-
meutta viihän lievensi. Vaikka
hyvin tiesin juomisen turmiol-
lisuuden tässä tilanteessa, ru-
koilin että hän antaisi edes
kerran ryypätä kupista
mutta ei.

Huone, jossa olin, ei ollut
kovinkaan suuri, mutta siitä
huolimatta siihen oli sijoitettu
kuusi potilasta. Sänkyni jalko-
päässä oli kapea käytävä ja

Lääkintämiehet tuntevat tehtävän- \
sä tärkeyden 7

Hyökkäys etenee
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me lasta kotona. Pitäisihän
heidänkin tietää, kuinka tässä
on käynyt.

Kun ystävällinen, minua
hoivaava lotta saapui, pyysin,
että joku kirjoittaisi muuta-
man rivin vaimolleni. Hän ha-
ki toimistosta kirjurilotan Sa/-
me Rantalan Neiti Rantala
oli ilmeisesti saanut tietoonsa
ammattini, kun hän tultuaan ja
itsensä esitettyään sanoi:

- Oli se, Luojan kiitos,
onni, kun teitä sattui vatsaan
eikä käsiin tai jalkoihin!

Kun viihän ihmettelin tätä
"onnea", hän selitti, että jos
olisi sattunut noin pahasti kä-
siin tai jalkoihin, te ette voisi
hoitaa virkaanne. Hän oli am-
matiltaan musiikinopettaja,
minä taas kanttoriurkuri. Vuo-
sien mennessä olen jo pitkään
ollut samaa mieltä neiti Ranta-
lan kanssa.

t*§*"
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HURJA SAIRAS.
KERTOMUS
Varpakylän kenttäsairaalassa
työskenteli kaksi lääkåiriä, lää-
kintäkapteenit Rirvanen ja
Aalto. Minun hoitamiseni
näytti jääneen kapteeni Jaakko
Aallon huoleksi.

Aalto, joka sotien jälkeen
osoittautui hyvin huomatta-
vaksi kirurgiksi, oli taitava,
reilu ja realistinen lääkåiri.
Hän kävi usein istumassa vuo-
teeni vierellä ja kertoi vam-

3s0

mastani. Olin saanut vatsaani
useita suurempia ja pienempiä
sirpaleita. Rakossa oli seitse-
män reikää ja kolme sirpaletta
jäi kiikkumaan rakon seinä-
mään (ja kiikkuvat siellä vie-
läkin), suolisto oli rikki vii-
destä kohdasta ja kun rakkoa
ei voitu paikata. ovat vatsassa

Eräänä auununa aina ystä-
vällinen lotta tuli taas suoritta-
maan aamuhoitoa. Kun hän
nosti peitettä, hän pudotti sen

nopeasti alas, kävi hyvin hä-
tään§neen näköiseksi ja pois-
tui nopeasti. Ennätin tämän
kaiken huomata ennen kuin
kilpteeni Aalto tuli paikalle.

toivoa ja odottaa, teitä ei voi
siirtää minnekään, ette kestä
siirtoa - odotetaan...

EDISTYSTÄ
Varpakylän kenttäsairaala oli
sijoitettu suomalaisten ennen
sotia rakentamaan Varpakylän
sairasmajaan. Siellä oli aika-
ajoin hyvin ahdasta.

Toinen sairaanhoitaja. neiti
Nousiainen, valitti, että sai-
rasmajan varsinainen potilas-
sali piti pitää tyhjänä - siellä
kun oli aivan hirveä haju, jon-
ka aiheuftajaa ei saatu selville.
Eräänä päivänä hän sitten tuli
naruaen kertomaan, että hajun
aiheuftaja oli nyt löytynyt:
Suomalaisilta oli 1939 jäänyt
saliin piironki, jossa oli viisi
ulosvedettävää laatikkoa. Pii-
rongin laatikot olivat kaikki
lukossa eikä jatkuvassa kii-
reessä kenelläkään ollut aikaa

tiirikoida lukkoja auki. Nyt
eräs sairaankantaja oli lopulta
murtanut lukot - 

ja alin laa-
tikko oli täynnä "sitä it-
seään"! Naapurit olivat keksi-
neet mukavan sisävessan! Pe-
rusteellisen siivouksen jiilkeen
tila lisääntyi sairaalassa huo-
mattavasti.

Läiikintäkapteeni Aalto ker-
toi myös, että heidän kenttä-
sairaalastaan ei kukaan vat-
saan haavoittunut ollut tiihiin
mennessä selvinnyt leikkaus-
pöytää pidemmiille. Useim-
mat olivat menehtyneet jo

Vatsaan haavoinuneen kohdalla on kulietuksen iarlestelyssä kysymys mtnuuteista

nyt "puurot ja vellit sekai-
sin". Eräästä rakon reiästä
lääkiirit johtivat kumiletkun
haavan kautta ulos ja letkun
päässä oli tietysti pullo. Katet-
ria ei ollut käytettävissä.

Tohtori Aalto sanoi peitte-
lemättä, että kun noin pahasti
rakko silpoutuu, yksi tuhan-
nesta Iähtee kävelemään ja sa-
ma juttu tuollaisessa suolisto-
vammassa. Teillä nämä ovat
nyt molemmat ja olettepa on-
nen mies jos tästä selviätte.

Kiitin häntä rehellisestä pu-
heesta.

nosti peiton ja sen alta pullon.
Minäkin näin kuinka pullo oli
puolillaan sameaa nestettä,
kuin savivelliä. Aalto oli hy-
vin vakavan näköinen katsel-
lessaan virtsaa pullossa.

- Nyt on jotakin hyvin
hullusti, hän mutisi.

Samassa hän kumartui ja
nosti haavan kautta rakkoon
johdettua letkua. Se oli irral-
laan. Oli yön aikana noussut
pois rakosta ja sen pää oli nyt
mdrkivässä haavassa - siitä
sameus virtsassa.

- Nyt ei auta muu kuin

Nopeastr suo,aan ja taaksepatn!



matkalla sairaalaan.
Kun olin ollut kenttäsairaa-

lan erinomaisessa hoidossa ja
huolenpidossa neljätoista vuo-
rokautta huomasin kuntoni
selvästi kohenfuneen huoli-
matta siitä, että kaikki vatsan
eritteet levisivät vapaasti vat-
saonteloon ja valuivat sitten
kuin lähteestä avoimen haa-
van kautta ulos. Niinpä lää-
kintåikapteeni Aalto syyskuun
16. päivänä sotavuonna l94l
ilmoittikin, että minut nyt yri-
tetään sifutää kotiseudun sota-
sairaalaan.

Ilmassa oli suuren urheilu-
juhlan tuntua, kun minut sit-
ten juhlallisesti kannettiin
odottavaan sairasautoon. Ko-
ko kenttäsairaalan henkilö-
kunta oli saattamassa ensim-
mäistä tästä laitoksesta elävä-
nä poisfuvaa vatsaan haavoit-
tunutta.

Ainakin lääkintäkapteeni

On toivoa - kenttäsairaala näkyy!

Jaakko Aalto on jo ajat sitten
siirtynyt Mikkelin Keskussai-
raalan johtavan ylilääkärin
paikalta iäisyyteen. Jos joku
muista henkeni pelastaneista
ja minua niin erinomaisesti
hoitaneista henkilöistä on vie-
lä tätä lukemassa, ottakoon
vastaan sydåimellisen ja nöy-
rän kiitokseni uhrautuvasta
palveluksestaan Suomen
miesten hyväksi.

Minun itseni kävi lopulta
aika hyvin ja selvisin vielä en-
tiseen ammattiinikin - ei nyt
aivan tuliteräkunnossa, mutta
olosuhteisiin nähden aika mu-
kavasti. Paranemisen tiellä oli
kuitenkin vielä monia mutkia,
joista eräistä olen kertonut tä-
män lehden numerossa lll
1977. Joka tapauksessa -joulun aluspäivinä sarnana
vuonna kompuroin jo Mikke-
Iin sotasairaalasta toipumislo-
malle.

Kaikki tekevät vortavansa potilaan hengen pelastamiseKsi

o
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JATKOA SEURAA
Hermann Göringillä
oli hienossa virkapu-
vussaan suunnaton
määrä kunniamerk-
kejä. Joku väitti, että
viimeisen rivin alla
olisi ollut nuoli, joka
viittasi selkäpuolelle,
ja sen alla teksti: Jat-
kuu toisella puolella.

FOR O
GENTLEMEN
Ulkoministeri von
Ribbenstrop oli val-
tiovierailulla ja tie-
dusteli oudossa pa-
Iatsissa WC:n si-
jaintia.

Tuota käytä-
vää eteenpäin, Tei-
dän Ylhäisyytenne.
Heti vasemmalla on
ovi, jossa lukee
"Ladies". Ette me-
ne sinne, vaan iat-
katte eteenpäin
ovelle, jossa lukee
"Gentlemen". Siitä
huolimatta voitte
mennä sinne sisään,
opastaa hovimesta-
ri.

DIKTAATTOREITA
JA

VALTTOUTEHIÄ

VANHAT HYVÄT
AJAT
(Väiteään Leonid
Brezhnevin kertoneen
tiimän jutun WiIIy
Brandtille.)

§yrjiiiresxi maalais-
kylässä kuvaile paikal-
Iinen puoluevirkailija
talonpojille, kuinka
mukavat olot kolhoo-
seissa tulee olemaan:

- Kaikilla on riittä-
västi hyvää ruokaa, i@
kaisella perheellä on
oma asunto, uusiin
vaatteisiin saadaan riit-
äviisti kangasta ia io-
kainen saa kerran vuo-
dessa parin uusia ken-
kiä...

Voi herra nsä
kuinka hienoa! keskeyt-
ää puhujan silmät lois-
taen vanha maalais-
mummo. - Sehän on
aivan kuin ennen tsaa-
rin aikaan!

GENTLEH€N

o
J.



ELMER FILANDER

OLI lokakuun l. päivä 1944.
Toimin Jalkaviikirykmentti

ll:n I Pataljoonan Koneki-
väåirikomppanian III Jouk-
kueen 3.Ryhmän johtajana.

Divisioonamme komentaja
kenraalimajuri Aar o Paj ari oli
kelpuuttanut everstiluutnantti
Woff H. Halstin komennossa
olleen rykmenttimme avaa-
maan tietä rohkeassa operaa-
tiossa, jolla mereltä käsin val-
lattiin saksalaisten selustassa
oleva Tornion kaupunki.

Tilanne oli vetänyt miehet
vakaviksi. Komppaniamme
päiillikkö kapteeni Hatara oli
pitiinyt merellä velvoittavan
puhuttelun.

Maihinnousu onnistui suun-
nitelmien mukaan. Tornio
ympäristöineen vallattiin no-
peasti yllätyksen hrvin.

VOJAKKALAAN
Laajentaessamme menestys-
tiimme pohjoiseen tapasimme
saksmannin asemissa Ylä-Vo-
jakkalassa, noin kymmenen
kilometriä kaupungin pohjois-
puolella. Tähän suuntaan ete-
ni rykmentistiimme vain I P,
muut pataljoonat hyökkäsivät
etelään Kemin suuntaan. Pe-
råissiimme rullut JR 53 tuli sit-
ten avuksemme, otti meiltä
rintamavastuun ja päästi mei-
dät lepätimäiin.

Lepo jä kuitenkin olemat-
tomaksi, sillä jouduimme heti
mukaan koukkausyritykseen,
jonka aikana Kalle Anttila
haavoittui ja Tuomaala kaa-
tui. Loppuun väsyneinä kuun-
telimme sitten ilmapommituk-
sen jyrinää Röyttästä, jossa
kolme laivaa ja kolmisensataa
hevosta hoitajineen koki koh-
talonsa. Sinne upposi tykkejä-
kin, joita olisimme kovasti
kaivanneet.

Sitten tuli firlinen hiilytys!
Vihollinen on tulossa läpi,

se on saanut murron, koko
e$linja on pettänyt!

Haimme lisää patruunoita
juoksujalkaa. Sitten pikamars-
sia vastaiskuun!

Tulimme Vojakkalaan pie-
nen joen edustalle. Sen nimi
oli Keropudas, laski Tornion-
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jokeen. Maantiesillan yli
juoksi jo perääntyviä JR 53:n
miehiä yksitellen ja ryhminä
painuen samaa kyytiä Tor-
nioon pän. Heittimillä sakut
ampuivat jo siltaakin - tiesi-
vät, että sitä kautta ne miehet
vetäytyvät.

Kapteeni Hatara antoi käs-
kyn:

L<'rItd
t

:§

Il'
nft

ojan reunaan. Ei sopinut kai-
vaa syvää, koska paikka oli
kostea. Naamioksi vedimme
aseman eteen oksillaan seiso-
van kuivuneen haavankarah-
kan.

Jo ammuskelivat sakut joen
takaa! Mäeltä kuului hyök-
käysvaunujen kolinaa. Pian ne
alkoivat sieltä tulittaa piiska-

ja kuolemasta rauhan voittamisel«si.

VOJAKKALAN
IAETETU
Sota sal<salaisia vastaan syksyllä 1944
oli väsyneille miehille totinen koetus,
jonka vaikeuksia kotiseutu ei aina
jaksanut ymmärtää.
Se oli kovia kokeneen armeiiamme
viimeinen näyttö siitä, että se oli luja
ase maan laillisen hallitul«sen
kädessä.
Tornion motissa taisteltiin eliimiistä

f -y,
il*l

- Tiille korkeudelle ase-
miin! Ryhmänjohtajat - toi-
mikaa!

Sirpalevaikutusta ajatellen
minulla ryhmäni kanssa oli
onnea aseman paikan valin-
nassa: jouduimme pehmedlle
pellolle maantien ja rautatien
vdliin.

Maantie- ja rautatiesilta

lentäisivät heti ilmaan, kun
omat ehtisivät tiille puolelle.
Pioneerit olivat kiireellä mii-
noittaneet sillat. Muodostaisi-
han se pienen esteen, tuo va-
jaa kymmenen meEiä leveä
jokikin. Panssarivaunuesteenä
se ainakin olisi tehokas.

TOSITOIMIIN
Mahtava pöllåihdys osoitti, et-
tä maantiesilta lensi palasiksi.
Rautatiesillan kohdalla taisi
räjäy§s epäonnistua.

Kaivoimme kk-aseman

Filanderin konekivääriryhmä lhantalassa, oikealla puolijoukkueen iohtaia kersantti Mäkivuoti



tykeillään pitäen meitä mata-
lana.

Alkoi sataa vettä. Tuli vi-
hollisen puolelta yltyi. Se al-
koi ampua myös tykistöllä.

Sitten alkoi varhainen syk-
syinen pimeä låihetä. Yö oli
epätodellinen, täynnä outoja
aavistuksia.

Tuntui kummalta ajatella,
että Tornionjoen toisella puo-
lella oli rauha - vain muuta-
ma sata metriä matkaa ja olisi
Ruotsin puolella! Sieltä loisti-
vat kutsuvina fuhannet valot.
Tiillä puolen oli vain kylmää,
kovaa sotaa.

Valopistooli oli nyt tar-
peen, kun piti våihän väliä va-
laista etumaastoa. En unohda
koskaan sitä yötä ja seuraavaa
aamua. Kyllä oli kurjaa - sa-
nan täydessä merkityksessä:
jatkuvasti piti olla asemissa,
maata maassa mdrkänä, vaik-
ka koetimme kantaa kauralyh-
teitä alle suojaksi.

RATKAISU AAMUN.
KOITTEESSA
Viimein alkoi varhainen aamu
kajastaa.

Mikä helvetillinen aamu:
maailma hulmahti teräsryöp-
pyyn!

Kun oli vielä hämdrä, mo-
raalinen vaikutus oli suuri.
Valojuovat sinkoilivat tuhan-
sina, tekisi mieleni sanoa mil-
joonina kipunoina. Ittykistöä
oli mukana. Suoralla suun-
tauksella ne hutkivat, ristiin

- rastiin.
Nåiky oli sävädyttävä - se

oli niin valtava, että katselin
sitä suu auki: ilma oikein kie-
hui valojuovista ja kun ne sat-
tuivat kiviin, tekivät ne ko-
meita kaaria. Kevyet aseet
säestivät armottomalla nikke-
lisateella. Raskaammalla ty-
kistölläkin tuli sekaan.

Sakemanneilla oli selvästi
tarkoitus saada meidät irti.

Etumaastossa alkoi jo olla
liikettä: hyökkääjät tulivat
syöksyen ojasta toiseen, aal-
loittain kuin harjoiruksissa.
Toinen ketju tuki aina tulella
toisen syöksyä.

Avasimme tarkan tulen ki-
väåireillä, itse ammuin kone-
pistoolilla kertatulta. Pelkäsin
paljastaa konetuliaseita liian
varhaisessa vaiheessa. Tiesin,

että niin pian kuin konekivää-
rimme alkaisi toimia, saisim-
me suorasuuntaush.rlen nis-
kaamme.

Tulituksemme oli niin teho-
kasta, että vihollisen syöksyt
loppuivat. Tehokasta oli vi-
hollisenkin tuli: vihaiset kone-
tuliaseiden sarjat pöllyftivät
maata edestiimme.

Liihimmät sakut olivat jo
noin 70 metrin päässä jääden
siihen makaamaan syöksypak-
kaukset edessään suojana.

EI

v-

Sitten korviarepivän ankara
rumputuli iski mäelle vasem-
malle. Näytti, että rautaa pu-
tosi jokaiselle metrille. Siellä
ei yksinkertaisesti enää voi-
nut olla kukaan!

PUOLUSTUS
HORJUU
Näin miehiä juoksevan taak-
sepäin. Alikersantti Aallon
konekiväiiri sai osuman. Kuu-
lin Aallolta kenttäsairaalassa,
kuinka miehiä oli silpoutunut.

Nyt jo miehiä låihti hyppyyn
tien tiiltäkin puolelta!

Huusin heitä takaisin ase-
miin. Yritin selittää, että taka-
na on meri ja sivulla Tornion-
joki 

- ei ole muuta mahdolli-
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suutta kuin tapella! Kyllä joh-
to pian liihettää vastaiskun
murtumakohtaan. Sentähden
on tdrkeää, ettei murtuma pää-
se laajentumaan.

Pari miestä palasikin takai-
sin kuoppaansa.

Sakemannit lähestyivät, nyt
jo ryömimiillä. Eräs tuli jo
aika lähelle ojaa pitkin. Pojat
sanoivat ampuneensa sitä tur-
haan jo monta kertaa.

Suuri reppu sillä oli selässä.
Kehotin ampumaan alemmas

trl

Rartala

eikä vain rei'ittämään reppua.
Vasemmalla sänkipellolla

kauraseipäiden seassa vilahte-
li kovasti sakuja. Suunta oli
murtokohtaan mäelle.

Nyt oli aika avata koneki-
vääituli. Voimme ampua si-
vustatulta aina Tornionjokeen
saakka.

Annoin käskyn Hautamöel-
/e, ampujalle:

- Maali vasemmalla oleva
aukea täynnä juoksevia vihol-
lisia - tulta!

Kookoo sylki koko tehol-
laan nikkeliä. Panin merkille,
että siellä lyötiin maahan. Tu-
litus tuli yllätyksenä, suihkut
niittivät kuin kuoleman viika-
te aukealla olevia saksalaisia.

Jonkin aikaa pystyimme pi-

tiimään tulellamme murtumaa
kurissa. Varakangas ja Hooli
saivat yhteistulella nitistettyä
sen låihelle hrlleen sakun.

Vastaiskua ei kuulunut.

SIILIASEMAAN
Nyt ehkä vielä voisi ehtiä en-
nen sakuja mäelle ja miehittää
asemat uudelleen! Se voisi on-
nistua muutamalla miehellä-
kin.

Onko vapaaehtoisia?!
hihkaisin. - Tarvitaan aina-
kin viisi miestä!

Kaikki olivat ääneti. Yh-
tään upseeria ei näkynyt mis-
sään. Jouduin yksin pitiimäiin
johdon ja tekemään ratkaisut.

Huomasin miesten katso-
van minuun. Tunsin kaiken
riippuvan minusta - osaisin-
ko toimia oikein?

Siften ruli konekiväåiriase-
mani vasemmalta puolelta
paikalle viisi miestä. Käskin
heidät ketjuun vasemmalle
mäen suuntaan. Arvelin sieltä
pian olevan tulossa saksalaisia
hyökkääjiä.

Kun aloimme ampua kone-
kiväiirillä saimme kovaa jal-
kaväkitulta niskaamme. Vas-
taiskusta oli luovuttava. Ty-
kistöä eivät enää uskaltaneet
käyttää, kun olivat itse jo liian
liihellä.

Joiltakin miehiltäni alkoi
loppua sisu -_ painautuivat
ojien pohjille. Paniikki ei ollut
kaukana.

Suuttumus hävitti pelon
tunteen ja karjuin:

- Ampukaa, helvetti vie-
köön! Luuletteko ettei se löy-
dä teitä ojan pohjalta, jos
päästätte sen päiille?!

Nyt näkyi sakuja jo mäellä

- kurkistelivat palavien ra-
kennusten nurkilta!

Sieppasin Hautamäen pys-
tykorvan ja aloin paukutella
ilmaantuvia maaleja. Matkaa
oli noin 150 metriä ja aina piti
osua - ainakin kahdeksan
miestä lakkasi kurkkimasta.
Eivät pojat huomanneet sivul-
ta tulevaa rulta, koska tarkkai-
livat vain eteenpäin ja pauke
alueella oli kova.

JOUDUTAAN
SAARROKSIIN
Emme kuitenkaan voineet es-
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tää vihollisen etenemistä. El-
lei apua pian alkaisi kuulua,
uhkaisi meitä mottiin jäåimi-
nen. Vasemmalla pitkin Tor-
nionjoen rantaa etenevä vihol-
linen oli jo ainakin 300 metriä
takanamme.

Muodostimme siiliaseman
päätorjuntasuunta vasempaan,
jossa ei enää pitkään aikaan
ollut niikynyt ainuftakaan mei-
kåiläistä. Oikealla oli meikä-
ldisten ketju paikoillaan ja
sieltä kyseltiin yhtämittaa,
kuinka asiat olivat. Lähetin
rauhoittavia vastauksia, vaik-
ka en ollut asiasta kovinkaan
varma. Nyt ei saanut herättää
levottomuutta eikä ajatella-
kaan perään§mistä!

Uljaan konekiväiirimme
jäåihdytysvesi kiehui. Se' oli
toiminut moitteettomasti hy-
vien teräsvöiden ansiosta.

Yhtä kaikki - tilanne alkoi
muuttua yhä huolesfuttavam-
maksi.

Jossakin vaiheessa taak-
semme tielle ilmestyi pad
omaa pientä panssarivaunua,
jotka ampuivat kiivaasti. Se
vähän rauhoitti.

Sitten poikien ilmeet taas
muuttuivat hätäisiksi.

- Oikealtakin jo liihtevät!
huuteli joku.

Ja voi saakuri - siellä to-
siaan painui joitakin urhoja
niskat kyyryssä pitkin peltoa!
Minustakin alkoi tuntua, että
pian jäiimme yksin.

Luoteja alkoi hrlla jo taka-
vasemmalta. Edestä ammunta
heikkeni. Se saattoi merkitä
motitusyrifystä. Oli vaihdetta-
va asemaa.

IRTI!

- Låihdetään! hihkaisin.
Joku meinasi loikata ilman

asetta. Huusin, että jokainen
vyö ja patruunakin on otettava
mukaan - niitä tarvitaan! Itse
tempaisin varsinaisen selkääni

- 
jalusta sai jäädä.

Nyt oli tosi kiire! Kysymys
oli vain hetkistä.

Joelta päin puhaltava ruuli
työnsi paikalle paksuja savu-
pilviä palavista rakennuksista.
Saw suojasi vetäy§mistäm-
me.

Matalana juoksimme radan
sivua Tornioon päin noin 60O
metriä. Sitten vedimme hen-
keä.
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Röyttän satamassa

Täiillä tapasimme 2.Komp-
panian päiillikön luutnantti
Salokanteleen, joka ilmestyi
paikalle kävellen Torniosta
päin. Hän kertoi, että oli tar-
koitus motittaa sakut - Heis-
kasen ll .Divisioonan miehet
kiertävät saksmannien taakse.
Edelleen Salokannel ehdotti,
että jäätäisiin tähän asemiin.

Niin tehtiinkin. Tässä vai-
heessa kuitenkin pari miestä

livisti porukasta - olivat il-
meisesti asiasta eri mieltä.

Valitsimme konekivätiri-
aseman radan vasemmalta
puolelta. Käytettävissämme
oli vain kaksi vyötä ja 400
patruunaa. Laittelin varsinai-
sen alle turpeesta jonkinlaisen
jalustan.

Samassa iski päälle oikein
parkaiseva äkillinen tykistön
tuli-isku. Joka mies painui lit-

teiiksi ojan pohjalle. Totesin
keskityksen kuitenkin mene-
vän hivenen siwun ja jat-
koimme asemien parantele-
mista. Tässä vaiheessa totesin
kersantti Rantalan porukoi-
neen ilmes§neen radan toisel-
le puolelle ladon taakse. Pojat
aloiffivat heti kiivaan tulen.

SAKUT OVAT
JÄLLEEN
KIMPUSSA!
Samassa saksalaisia syöksyi
radan yli meitä kohden - ru-
livat tilustien kohdalla nopei-
na kuin ajatus! Minulla oli on-
neksi jo konekiväiiri kunnossa
ja ammuin pitkän sarjan. Sa-
kut löivät hanakasti maihin,
mutta jatkoivat sitten hyök-
käystä vuoroin ampuen ja
vuoroin jiilleen syöksyen -kuin harjoituskent?illä !

Oli vaikea osua salamana
syöksähteleviin miehiin. Sa-
kut, joilla ei ollut pädllä muita
varusteita kuin ase, ampuivat
pirullisen tarkasti. Kevyestä
konekiväiiristiikin nrli luotia
niin että ojan reuna pöllysi
kaiken aikaa.

Salokannel ampui konepis-
toolilla, muut kiväiireillä.

Rantalaan näytti sattuneen,
koska hän voihkaisi ja alkoi
kontata taaksepäin.

Sakut liihenivät lähenemis-
tään.

Yritin olla mahdollisimman
matalana ja painoin vain liipa-
sinta. Konekiväåiri teki kuiten-
kin lakon, kun ei ollut ketään
syöttiimässä - vyö oli vetä-
nyt ruohoa syöttäjään.

Silloin Salokannel huusi
saaneensa osuman. Mies pu-
tosi rintaansa painaen istu-
maan ja huusi:

- Pojat - älkää jättiikö...
Tempasin Salokanteleen

konepistoolin ja yritin päästä
ampuma-asentoon.

Samassa minuun iski luoti-
suihku, joka osui: sdlöt lente-
livät aseesta, silmissäni vilisi
tåihtiä ja lakki lensi päästäni.
Totesin sen olevan veressä.
Ase ei enää toiminut.

TOTINEN PAIKKA
Oli taas tehtävä ratkaisu.

- Nyt mennään! hihkaisin
pojille.
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Pienet purot eivät pidättele entisten aseveliien etenemistä



Salokannelta ei voifu aut-
taa.

Sinne jäivät niin reppu kuin
ase ja patruunavyötkin.

Juosta porskasimme veti-
sessä radan sivuojassa. Päästä
valui verta ja huimasi. Luoti-
suihkut seurasivat hiuksenhie-
nosti vaellustamme.

Juoksin kumarana vedessä.
Vastaan tuli rumpu, jonka yli
syöksyin. Pojat konttasivat
sen läpi, mikä homma onnis-
tui, koska se ei ollut aivan
täynnä vettä. Toinenkin rum-
pu ylitettiin ja alitettiin samal-
la menetelmällä.

Sitten jokin iski reiteeni.
Luulin ensin sen olleen kivi,
mutta myöhemmin totesin
saaneeni osuman ojanpenkan
läpi hidastuneena tulleesta
luodista.

Olin kai jonkin verran se-
kaisin päiihän tulleista osu-
mista. Jossakin vaiheessa to-
tesin lakissa olevan kaksi rei-
kää. Olin yltä päiiltä veressä.

Sitten totesin, ettei takaa
enää ammuttu. Jatkoin rataa
pitkin taaksepäin.

Vastaan tuli pataljoonamme
komentaja kapteeni lukka
Malmivaara, joka komensi
kädet levdllään:

- Tåille korkeudelle ket-
juun 

- asemiin!
Muistin vastaavan tilanteen

Kannaksen taistelujen ajoilta,
kun juoksimme väsyneinä
Heinjoen motista. Silloinkin
oli tilanne ollut epätoivoinen
vihollisen painaessa hellittä-
mättä päiille. Sama mies oli
silloinkin saanut puolustuksen
syn§mään samalla tavalla.

TANKILLA
TAAKSEPÄIN
Kyselin JSp:aa.

Neuvottiin tielle, jota pitkin
pääsin eteenpäin Vickers-
panssarivaunun päällä, jossa
oli muitakin haavoittuneita.

JSp:llä annettiin ensimmäi-
seksi koura täyteen karamelle-
ja! Paikalle ilmestyi myös Va-

Ruotsalaiset vapaaehtoiset tulivat \
Vojakkalan taistelun aikana yli Tor- 7
nionjoen auttamaan haavoittuneita

rakangas, jolta puuttui kaksi
sormea. Tuominen oli kaatu-
nut. Molemmat olivat aina
paikkansa täyttäviä tosi mie-
hiä.

Saimme ensiavun ja matka
jatkui Tornion lyseolle. Röyt-
tän alueelta kuului kanuuna-

patteri ampuvan ensimmäisiä
laukauksiaan. Olipa tervetul-
lutta tulta - taitavat pojat
sentään selvitä!

Lyseolla huomasin eftä siel-
lä oli ainakin 40 miestä kone-
kiväiirikomppaniastamme,
ryhmänjohtajatkin melkein

kaikki. Puolijoukkueen johta-
jamme kersantti Miikivuoti oli
saanut tdrähdyksen ja oli ai-
van sekaisin. Monet pojista
olivat hirvittävästi silpoutu-
neita.

Sitten tulivat ruotsalaiset
avuksi: Haaparannasta tuli
viisi sairasautoa henkilökunti-
neen ja vaikeammin haavoit-
tuneet siirrettiin Ruotsiin.

Linjoilta kuului koko ajan
jyske 

- aivan kuin vierestä!
Siellä oli käynnissä Vojakka-
lan taistelun loppunäytös. Jdl-
keenpäin kuultiin, että paikal-
le jäi kaatuneina parisentuhat-
ta saksalaista.

Lievemmin haavoittunei-
den mukana jouduin Röyttästä
Oulun lääninsairaalaan. jossa
haavani lopullisesti tutkittiin
ja todettiin luodin tulleen ja
menneen päästä läpi.

- Millinkin syvempään, ja
olisi mennyt henki tai ainakin
puhekyky, totesi lääkiiri.

Sota oli ohi. tr
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Rovaniemen tuho 35
vuotta sitten on ollut
entisille Saksan Lapin
Armeijan miehille arka
paikka, iohon on kirial-
lisuudessakin puututtu.
Nimikerkki Ä. §f. kir-
ioittaa siitä jiilleen sak-
salaisten sotaveteraa-
nien »Alte Kamera-
den" -lehden viime ke-
säkuun numerossa divi-
sioonansa historiankir-
ian mukaan näin.
Käännöksen on tehnyt
ystävåimme Raine Pa-
nula.

ROVANIEMEN "viimeisten
päivien" historiaan'syksyllä
1944 ot sodan jdlkeen päässyt
melkein meidän (: Nord-di-
visioonaan kuuluneiden
kääntäjän huom.) huomaa-
mattamme kuvaus, jonka jot-
kut asioita vain pinnallisesti
tutkiskelleet historiankirjoitta-
jat ovat omaksuneet, mutta jo-
ka ei millään tavoin vastaa to-
dellista tapahtumien kulkua.

Siinä väitetään, että divi-
sioonamme jälkivarmistusjou-
kot hillittömässä hävitysvim-
massaan olisivat antaneet käs-
kyn polttaa koko Rovaniemi
tuhkaksi. Tiimä on silkka val-
he.

Viittaamme aluksi 20. Vuo-
ristoarmeijan silloisen komen-
tajan kenraalieversti Renduli-
cin valaisevaan "matkakerto-
mukseen" lokakuun 7. päiväl-
tä 1944. Nord-divisioonan jäl-
kivarmistusjoukkojen vas-
tuuajanjakso alkaa kuitenkin
vasta ll. päivästä lokakuuta.
Näin sanotaan kertomuksessa:

"Kello 11.30 - Saapumi-
nen XVIII Armeijakunnan ko-
mentopaikalle, 9 km Rovanie-
meltä Ranualle vievää tietä.
Komentava kenraali Hoch-
baum esittää tilannekatsauk-
sen ja pyytää, että 7 . Vuoris-
todivisioonan annettaisiin
marssia suoraan Karesuando-
asemaan ja eaä 6. SS-Vuoris-
todivisioona määrättäisiin jäl-
kivarmistusjoukoksi.

Kaupungin tyhjennyksen
pitäisi liikenneteknisistä syistä

3s6

l<ohtalokas
onnettomuus

In die Historie Bber die ,letz-
ten Tage" von Rovaniemi im
Heöst l9,M ist in der Na&-
Lriegszeit Yorr urrs last unbe-
merkt eine Darstellung einge-
gangen, die von einigen unse-
riös redreröierendep Gesdriöts-
söreibern iibernommen worden

ffi
6. GD.
,J{od"

Ein verhängnisvolles Ungliidr
lfie lovanleml la Lappland wtrk[dr eerstört wurde

ist, aber den tatsäölirben Bege-
benheiten in teiner Weise entspriöt. Es wird
behauptet, die Na<hhut unserer Division
habe ir hemmungsloser Zerstörungsvut
den BeIehl gegeben, ganz Rovanieni einzu-
äs&ern. Dies ist eine glatte Unrahrheit.

Miten Rovaniemi
todellisuudessa
tuhoutui?

hut-Verantuortuag stanrnt vom verstorbe-
nen Oberst Sörelber, deo Kommaadeur der
Nadrhut und des ehgesetzten lZ S$Cte-
birgsjäger-Regiments ,MG', gouie vo!
Hauptmann Jöhnt, den stellvertretenden
Gskommaldanten. Uaser Kamerad
Sdrreiber war trbrigens bis zu seinem Tod
im Februar 1976 (naö Fassung öeser Be-
riöts) ein ho&geadteter, aulriötiger Finn-
landlreuud.

Er und der stellvertretende ftsloumaa-
dant beridrteten: ,Zwar hatte das Korps in
Ilbereinstimmung mit den offziellet Rfict-
zugsbefehlen der Armee befohlen. auler den

Rovaniemi palaa

olla päättynyt, mikäli mahdol-
lista, lokakuun 10. päivään
mennessä. " - Tällä tarkoitet-
tiin entisen Armeijan esikun-
nan Rovaniemellä sijainnei-
den osastojen ja yhtymien so-
tilaallista tyhjentämistä. Itse
paikkakunta, jonka rakennuk-
set suurimmalta osaltaan oli-
vat puutaloja, oli aikoja sitten
evakuoitu ja sen noin kolme-
tuhatta asukasta olivat siirty-
neet pois, se oli vailla hallin-
toelimiä, poliisia ja palokun-
taa.

Sama matkakertomus jat-
kaa: ."Kello I1.50 lähtö ar-

meijakunnan komentopaikal-
ta. Kaupungin reunoilla palaa
useita parakkeja ja puutaloja.
Komentajan käskyvihje: vielä
läpimarssivien joukkojen ma-
joitus on turvattava."

Kertomuksesta ilmenee tä-
ten selvästi, että Rovaniemel-
lä oli ollut tulipaloja jo ennen
kuin me otimme vastaan jiilki-
varmistustehtävän (l l. päi-
västä 15. päivään lokakuuta).
Seuraavan yhteenvedon jälki-
varmistusvastuun ajanjakson
tapahtumista ovat Iaatineet nyt
jo kuollut eversti Schreiber,
jälkivarmistusjoukkojen ja

tehtävään mäiirätyn 12. SS-
Vuoristoj ääkdrirykmenft i
"MG":n (: Michael Gaiss-
mair - käänt. huom.) ko-
mentaja sekä kapteeni löhnk,
paikalliskomendantin sijai-
nen. - Toverimme Schreiber
oli muuten kuolemaansa saak-
ka - helmikuussa 1976 -(tåimän kertomuksen kirjoitta-
misen jälkeen) suuresti kun-
nioitettu, vilpitön Suomen ys-
tävä. (Hän kävi mm. v. 1959
muutamien entisten divisioo-
nalaistensa kanssa Kuusamos-
sa etsimässä Kuusamon kir-
kon kellot, jotka v. 1944 oli
venäläisten joukkojen ryöstöä
peläten haudattu maahan.
Kelloista suurempi oli Ruotsin
kuninkaan Kaarle XI:n lahja
Kuusamolle v. 1698 - käänt.
huom.)

Hän ja paikalliskomendan-
tin sijainen kertoivat: "Armei-
jakunta oli tosin armeijan vi-
rallisten peräytymiskäskyjen
mukaisesti käskenyt räjäyttää
paitsi sillat, myös paikkakun-
nan harvat kivirakennukset,
niihin luettuina koulut ja ho-
telli, jossa 20. Armeijan ko-
mentajan esikunta oli sijain-
nut, mutta niihin tehtäviin oli
komennettu armeijakunnan
mäiiräämät pioneeriyksiköt,
eikä suinkaan divisioonan jäl-
kivarmistusjoukkoja, jotka
silloin käsittivät vain yhden



vahvistetun jääkärirykmen-
tin. "

Rovaniemen viimeisten
tyhjentämis- ja varmistustoi-
menpiteiden suunnitelmanmu-
kaiseen toteuttamiseen ei enää
päästy, kuvaili paikallisko-
mendantin sijainen: "Joukko-
jen perääntymismarssi tapah-
tui kiertämällä keskusta. Oma
olinpaikkani oli komendantin-
toimiston parakissa. Saksalai-
sia sotilaita oli kielletty mene-
mästä kaupungin varsinaiseen
keskustaan. Tämän käskyn
noudattamista valvoivat sota-
poliisit.

Lokakuun 14. päivän vas-
taisena yönä ilmoitti eräs par-
tio tuodessaan kahta suoma-

Asemalla oli tuolloin täy-
teen kuormattu ampumatarvi-
kejuna lastinaan etupäässä ty-
kistön ja kranaatinheittimien
ammuksia, valopanoksia sekä
miinoja. Veturin puutteessa
annoin panssarivaunujen
työntää junan pois asemalta
saadakseni sen siirretyksi vaa-
rattomaan avomaastoon.

Armeijan rautatieupseeri
sai siihen tarvittavan käskyn.
Minulle tuntemattomasta
syystä vieri sama ammusjuna
myöhemmin takaisin asemal-
Ie. Sain yhtäkkiä rautatieup-
seerin puhelinsoiton, että juna
saattaisi läheisen tulipalon
johdosta millä hetkellä tahan-
sa lentää ilmaan. Mitä olisi

Räjåihdykset yllättivät täy-
sin Nord-divisioonan Rova-
niemellä vielä olevat jälkivar-
mistusjoukkojen osat. Varsin-
kin 12. Rykmentin osat, jotka
olivat levossa lähimpänä rä-
jiihdyspesäkettä, kåirsivät ras-
kaita tappioita. Haavoittuneita
oli paljon ja joukko-osaston
oli lfidettävä alueelta suin
päin. Vielä kaupungin ulko-
puolellakin putoili viheltäviä
kranaatteja maahan ja osaston
oli vähän väliä suojauduttava
maantienojaan.

Jälkivarmistusjoukkojen li-
säksi oli eräässä koulussa vie-
lä Nord-divisioonan pääsidon-
tapaikka. Alkujaan kolmensa-
dan haavoittuneen, joista
useimmat olivat vaikeasti haa-
voittuneita, siirtäminen Kitti-
lään oli tosin käynnissä, mutta
ei vielä ollut päättynyt. Osa
näistä haavoittuneista haavoit-
tui nyt uudelleen valtavien rä-
jähdysten seurauksena. Noin
kaksikymmentä miestä sai pa-
hoja silmävammoja sinkoavis-
ta ikkunaruutujen sirpaleista. "

Jokaiselle sotilaalle ja re-
helliselle sotahistorioitsijalle
pitäisi olla päivänselvää, että
jälkivarmistusjoukot eivät an-
taudu "itsemurhaan" räjäyttä-
mällä ja hävittiimällä tulella jo
evakuoidun kaupungin, silloin
kun sen omia voimia on siellä
vielä lukuisasti ja lisäksi haa-
voittuneita.

Nord-divisioona taisteli
aina kunniallisesti, vaikkakin
Suomen menettely, johon se

antautumisensa jälkeen oli pa-
kotettu, suretti sitä, mutta ei
kuitenkaan katkeroittanut. Jäl-
leen uudestisyntyneitä hyviä

- molemminpuolisen hyväk-
symisen ja luottamuksen luo-
mia - toverillisia suhteita
"nordilaisten " ja suomalaisten
välillä emme tänään mielel-
lämme salli moisen tarun ra-
sittaa. On syytä raivata his-
toriallisen totuuden yltä sitä
vielä peittävä sora.

Bovaniemen ratapiha saksalaisten jäljiltä

laista, miestä ja naista, että tehtävä? Veturia ei ollut pai-
kaupungissa oli tuli päässyt ir- kalla ja panssarivaunut olivat
ti. Olivatko mainitut henkilöt jo menneet pois. Minun oli
sytyttäneet tulipalon, sitä ei annettava junan seistä siinä
saatu todetuksi. Koska emme missä se oli.
käytettävissämme olevin kei- Kun sitten vielä kerran
noin pystyneet sammuttamaan aioin mennä asemalle, lensi
tulipaloa, joka sai runsaasti ensimmäinen vaunu ilmaan.
virikettä rutikuivista taloista, Yksi vaununpyörä putosi vain
käskin paikallekutsumiani kahden metrin päiihän minusta
pioneereja räjäyttämään palo- komendantintoimiston sisään-
keskuksen ympärille tyhjän ti- käynnin kohdalle. Seurasi
lan. Tällöin ei voitu välttää si- tuntikausia taukoamatta kovia
tä, että jälleen joitakin taloja räjiihdyksiä, jotkatuhosivat li-
tuhoutui. sää rakennuksia

ELAVAA
SOTAHISTORIAA
Sampo Ahto: Joutselästä
Ruotsinsalmeen, Sotilas-
muistomerkkejä vuosien
155L179O tapahtumista,
Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu
1979, Helsinki 1979, 139
tekstisivua, runsaasti valo-
kuvia ia piirroksia.

Tunnettu nuorenrman pol-
ven sotahistorioitsijamme ker-
too taitavalla kyniilläåin mie-
lenkiintoisesti ja kantaa ottaen
sotamuistomerkkien pystyttä-
miseen johtaneista taisteluista
sekä itse muistomerkkien vai-
heista. Kuinkahan moni tietää
esimerkiksi, että Kostianvir-
ran taistelun muistomerkki
Påilkiineellä oli vuonna l9l3
paljastettava salaa - "pa-
hempia sonnensa pystyyn
nostajia kuin veniiläset itse
olivat monesti suomalaisen
virkavallan omat edustajat,
joille leipä ja asema olivat kal-
liit - tällaisista henkilöistä-
hän ei ole ollut missään maas-
sa puutetta vastaavissa tilan-
teissa, ei'tuolloin eikä myö-
hemminkään", toteaa Ahto.

Riilahden taistelun sanka-
rista Niilo Ehrenskiöldistä
Ahto kirjoittaa mm: 'Tos hiin
olisi elåinyt meidän aikanam-
me, olisi häntä uhannut mel-
koinen vaara joutua kohdel-
luksi sotarikollisena." Kovis-
ta . otteistaan funnettu tsaari
Pietari kuitenkin auttoi henki-
lökohtaisesti sotavankinsa
haavojen sitomisessa ja nosti
hänet myöhemmin jiilleen
kunniaan. "Suhtautumisessa
voitettuun viholliseensa hän
oli paljon meidän vuosisatam-

27.RUK

4S-vuotisjuhla Helsingissä 9. 1 1 . 79. Kokoonnutaan kello 14.15 Hieta-
niemen kappelin eteen kunnianosoitusta varten. Kello 18.00 on ilta-
juhla Katajanokan kasinolla. llmoittautumiset 31 . 10. mennessä puhe-
limella 90-246500 (Huotari), 90-428 21 4 (Kukkamäki) tai 90-449 1 33
(Vasama).



me 'demokraattisten' ja 'inhi-
millisten' poliitikkojen ylä-
puolella. "

Kustaa III:n sodasta sanail-
laan näin: "...vuoden 1788 ta-
pahtumat osoittavat
selväiikin selvemmin, miten
arvoton politikoiva upseeristo
on valtakunnalleen, olivatpa
politikoinnin vaikuttimet sit-
ten mitkä tahansa. On oikeas-
taan vaikea keksiä tehok-
kaampaa keinoa asevoimien
halvaannuttamiseksi kuin an-
taa sen päiillystölle 'oikeus'
sekaantua sisäpoliittisiin risti-
riiroihin. "

Kerrassaan mainio kirja, jo-
ta voi tilata osoitteella Sotaso-
keat ry, Kasarminkatu 34,
00130 Helsinki 13, puh.
639962. E.

HISTORIAN.
TUTKIJOIDEN
SALAPOLIISIN.
rvörÄ
Matti Huurre: 9000 vuotta
Suomen esihistoriaa, Otava,
Keuruu 1979, 235 sivua,
runsaasti valokuvia ja piir-
roksia.
Kirjoittajalla on taito kertoa
tutkijoiden työstä ja sen tulok-
sista kiinnostavasti menettä-
mättä silti tieteellistä otettaan
aiheeseensa. Kirja kertoo jää-
kaudesta eri vaiheineen ja
maamme asuttamisesta sen
jälkeen sitä mukaa kuin man-
nerta kohosi merestä.

Esihistorian tutkijalla ei ole
käytettävissään kirjallisia läh-
teitä, vaan tieto on saatava tu-
hansien vuosien takaisista sa-
tunnaisista esinelöydöistä. On
selvää, että tällöin vaihtoeh-
toisetkin tulkinnaf ovat mah-
dollisia.

Maallikkoakin kiinnostava
kirja, joka todistaa, ettei tie-
teellinen tutkimustyö suin-
kaan ole kuivaa kamarivii-
sautta.

ASEMASODAN

E

ARKIPAIVAA
Jukka L. Mäketä - Helge
Seppälä: Suomi taisteli 4,
Sotiemme suurlukemisto,
WSOY, Porvoo 1979, 391
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suurikokoista sivua, run-
saasti valokuvia.

Muistelmakirjoista ja aika-
kauslehdistä valitut katkelmat
sisältävät runsaasti ja pätevää
asemasodan vuosien kuvausta
linjoilta ja kottintamalta,
maalta, mereltä ja ilmasta, ta-
vallisen ihmisen sammakko-
perspektiivistä ja eduskunnan-
kin näkökulmasta. Kiinnosta-
via ovat erityisesti Itä-Karja-
lan väestöä ja suomalaisia
miehittäjiä koskevat katkel-
mat, jotka v€ilittävät todellista
tietoa sensaatiojuttujen vasta-
painoksi, sekä ns. rauhanop-
positiota koskevat muisteluk-
set.

Eräissä Helge Seppiilän
yleensä asiallisissa kommen-
teissa on poliittisen jåilkivii-
sauden imelää makua. Kun
esimerkiksi eversti Paasonen
kertoo saksalaisen amiraali
Canarisin ilmoittaneen hänelle
mielipiteenään Saksan jo hä-
vinneen sodan, huomauttaa
Seppälä: "Tiedon olisi pitänyt
Suomessa vaikuttaa voimak-
kaasti. "

- Eikö sitten vaikuttanut?
Tässä vaiheessahan maan po-
liittinen johto jo ponnisteli
rauhan mahdollisuuksien sel-
vittämiseksi mitä tarmok-
kaimmin - aika vaan ei ollut
vielä kypsä. - Esitellessään
Päåimajan woden 1943 alussa
tekemää mielialaraporttia
Seppiilä esittää väitteen, että
vastoin virallisia tietoja "kor-
sukeskusteluissa jo varsin ai-
kaisessa vaiheessa oli rultu va-
kuuttuneeksi siitä, että Saksa
oli hävinnyt sodan." Tuskin-
pa asia oli aivan näin yksise-
litteinen. E.

TIETOA
NAAPURISTA
Anders Kiing: Unelma va-
paudesta, Passiivinen vasta-
rinta nyky-Baltiassa, Kustan-
nuspiste OY, Vapaus-sarja 3,
Tampere 1979, 307 sivua,
kartta, valokuvia.

Ruotsissa asuva virolainen
lehtimies on syventynyt ns.
toisin ajattelevien kohtaloihin
Suomenlahden eteläpuolella.
Vastarintamiehillä on taustaa:
esimerkiksi Liettuassa vaati
vasta l950Juvulla päättynyt

taistelu sissiliikkeitä vastaan
neuvostoliittolaisten lähteiden
mukaan yhteensä 40.000 kaa-
tunutta ja Virossakin toimivat
"metsäveljet", tosin vähäisin
voimin. Nykyiset vastarinta-
miehet yrittävät toimia hengen
asein vendläisfymistä vastaan
väittäen, että jo muutamien
kymmenien vuosien kuluttua
Baltian maiden kansat ovat
vähemmistönä omassa maas-
saan, jolloin seurauksena on
aikanaan neuvostotasavalto jen
lopettaminen ja alueiden liittä-
minen Venäjän Neuvostotasa-
valtaan kuten Karjalan osalta
jo on tapahtunut. Esimerkiksi
Latviassa oli vuonna l9TOlat-
vialaisia enää 57 7o väestöstä.

Kirja sisåiltää harvinaista
tietoa pienten veljeskansojen
kohtaloista. Suomalainen lu-
kija ei voi våilttyä rinnastuksil-
ta: näin olisi voinut kehifys
kulkea meidänkin osaltamme,
ellemme 40 wotta sitten olisi
voineet valita toista tietä. E.

ASIALLISTA
KERRONTAA
KAUKOPARTIO.
TOIMINNASTA
Pentti H. Tikkanen: Martti-
nan sissit, Karisto, Hämeen-
linna 1979, 249 sivua, valo-
kuvia, kartta.
Tuottelias Tikkanen liikkuu
tässä kirjassa hyvin hallitse-
mallaan alueella. Kun hän on
lisäksi entistä enemmän pysy-
tellyt tosiasioiden vankalla
pohjalla, on syntynyt mukava
kirja, jonka lukee mielellään.

Kerronnan pohjaksi anne-
taan yleistä informaatiota kau-
kotiedustelusta ja erityisesti
Osasto Marttinasta, joka jat-
kosodan aikana hoiteli kauko-
partiotoimintaa mm. Repolan
ja Uhtuan suunnilla. Kauko-
partiomiesten valinnasta, val-
mennuksesta ja jokapäiväises-
tä elämästä annetaan asiallista
tietoa. Kirjan pääosan muo-
dostaa kuitenkin yhteensä
kahdeksan retken mukana ol-
leiden kerrontaan perustuia
elävä ja jännittävä kuvaus, jo-
ka todella vie lukijan kovien
kaukopartiomiesten paikoin
leppoisaan, mutta yleensä kar-
mean jännittävään maail-

E
IJINO HENRIK TORSTI,
lehtemme ainaistilaaja ja van-
ha aseveli Laihialta, kirjoitte-
lee ja muistelee, kuinka Mars-
ki kävi kiittämässä JP 4:n
miehiä pataljoonan suorifuk-
sista Syvririn kelirikkotaiste-
luissa keväällä 1942.

- Hyvää päivää, urhoolli-
nen Toinen Komppania! ter-
vehti Marsalkka Torstin oman
komppanian kohdalla - 

"ja
pojat vastasivat kuin ukkosen
rävähdys".

Tunnettuna kameramiehenä
oli Torsti saanut oikeuden va-
lokuvata tilaisuuden. Marsal-
kan ollessa jo autossaan yritti
hän vielä saada kuvan, mutta
myöhästyi. Silloin Marski
käski pysäyttää auton, jäi

maan kuvausta ja ter-
vehti vielä låihtiäisiksi kuvaa-
jaa.

"Tunfui kuin leppoisa tuu-
Ienhenkäys olisi jäänyt leiju-
maan kovia kokeneen patal-
joonan ylle ja sovittamaan nii-
tä raskaita menetyksiä, joita
se kovissa taisteluissaan oli
saanut niin usein kokea",
muistelee Torsti.

Oheisessa Torstin kuvassa
Marsalkka tarkastaa jäiikiirien
rivistöä vasemmalla puolel-
laan Panssaridivisioonan ko-
mentaja kenraalimajuri Ruben
Lagus ja oikealla puolellaan
JP 4:n komentaja kapteeni
Veikko Lounila.

o
maan. E.



Hara*o SUSI, Raisiossa
asuva inkeriläinen avustajam-
me, kertoo käyneensä kotitan-
huvillaan: "Jumalan sanan
nåilkä on vieläkin voimakas
kotiseudullaan elävillä har-
voilla inkeriläisillä. Kävin
kauniissa Tsarskoje Selon ky-
lässä olevassa vanhassa luteri-
laisessa kirkossa, jonka paik-
kakuntalaiset olivat itse kor-
janneet. Kirkko oli aivan
täynnä väkeä, eniten vanhem-
paa kansaa, mutta joukossa
nuoriakin. Virsi kaikui niin
voimakkaana, ettei urkujen
ääntä paljon kuulunut.

Muista kirkoista on vain
muistot jäljellä. Korvissani
soi kuitenkin aina Vanjoen
kirkkokansan voimakas vei-
suu lukkarinsa Aatami Hirvo-
sen johdolla seurakunnan vii-
meisen papin Pietari Praksin
johtaessa jumalanpalvelusta. "

o

PrrreerrAINEN LUKI-
JAMME soitteli ja kehotti kir-
joittamaan lehdessä syksyn
1939 neuvotteluvaiheesta ko-
rostaen, että koko kansa oli
täysin yksimielinen ratkaisus-
ta huolimatta siitä, että maan
hallitus tietenkin harkitsi kaik-
kia vaihtoehtoja.

Pyysimme häntä itseään
kirjoittamaan asiasta, mutta
hän ilmoitti, ettei voi sitä teh-
dä, koska on valtion vir-
kamies ja aikoo vielä
saada ylennyksen !

Onkohan tämä nyt sitä suo-
mettumista vaiko muita "ylei-
siä syitä"?

'l§

ALEVI KOSTIAINEN
Kiuruvedeltä låihetti nipun va-
lokuvia viime kesän hyvin on-

nistuneesta lukijamatkasta -kiitokset! Ylimmässä kuvassa
on matkalaisten Leningradissa
käyttåimä upouusi hotelli Pri-
baltijskaja ja kahdessa muussa
joukkoa käynnillä Pietarho-
vissa. Ylemmässä kuvassa
ryhmässä vasemmalla mat-
kanjohtaja Gunnar Lehti. -Mukavaa kertoivat matkalai-
set olleen ja toivoivat yhteis-
ten matkojen jatkuvan. Yrite-
tään!

o
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LeunI SALMI Kuopiosta
(Taivallahdentie 28, 70620
KUOPIO) pyytää jotakuta Ka-
risalmella vuonna 1944 tais-

tellutta ottamaan yhteyttä ker-
toakseen, mitä kotikylällä sil-
Ioin oikeastaan tapahtui. -Ehkäpä joku JR 25:n, JR 5:n,
Er.P l4:n, JR l3:n tai jonkun
muun alueella tapelleen poru-
kan aseveli ehtii muistele-
maan.

AUNO PEKKANEN
vanhempi oikeusneuvosmies
ja reservin majuri Helsingistä
kirjoittaa toimirukselle leh-
temme heinäkuun numerossa
julkaistun Urho Hyvärisen ar-
tikkelin "Eliimää Itä-Karjalan
Selkissä kesällä 1943" joh-
dosta:

"Hyvdrisen kuvaus sinänsä
toi elävästi mieleen tuon kylän
asukkaineen, tapoineen ja
suhtautumisineen suomalai-
siin. Sinne meni kuin sukulai-
siin ainakin.

Liiketoimintaa harjoitti
siellä kuitenkin VAKO eli
Vienan-Aunuksen Kauppa
Osakeyhtiö, mikä oli erinäis-
ten suomalaisten suurliikkei-
den yhteinen yritys. Sitä kos-
keva historiikki on ilmestynyt
Seppo Simosen toimittamana
nimellä'Kaupallista toimintaa
Itä-Karjalassa 194l-1944' ."

Toimituskin vähän ihmette-
li Hyvririsen tulkintaa VAKO-
liikenimestä. - Kiitokset oi-
kaisusta!

o
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JUOJARVEN kaupungissa
on 310. Novgorodin Jalkavä-
kidivisioona viettänyt juhlaa,
jonka aiheena Neuvosto-Kar-
jalan mukaan oli "kaupungin
vieraista valloittajista ja fasis-
teista vapauttamisen 35-vuo-
tispäivä". Juhlapuheen V.I.
Leninin aukiolla piti venäjäksi
Suojdrven piirikomitean en-
simmäinen sihteeri A.Z.Jege-
rin.
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I-iERO KIESI Australiasta
kirjoittelee ja kertoo lehden
hyvin kulkevan sinnekin -hänen osoitteensa on 6164
Grove St. Albion Qld 4010
Australia. Terveiset vaan sin-
nekin päin!
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