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Persoonallisuuksia

UNOHTUMATON
NIKKE PÄRMI
Pärmi oli jatkosodan
hyökkäysvaiheen aika-
na Erillisen Pataljonan
21:n komentajana Itä-
Karjalassa. Pataljoona
oli koottu pääosin ran-
gaistusvangeista, joi-
den joukossa oli run-
saasti poliittisia vanke-
ja, kommunisteja.

Syyskesällä l94l
Er.P 21 otti Olkkoilas-
sa rintamavastuun
Mani Nqasauen ko-
mentamalta JP Tzltä.
Saapuva joukko oli
synkän näköistä.

Jääkäripataljoonan
taisteluvahvuus oli var-
sin pieni, Pärmin pa-
taljoona oli täysivah-
vuinen. Nevasaari tie-
dusteli, miten Pärmi
saisi koko joukkonsa
mahtumaan entiseen
JP 7:n etulinjaan - tu-
lisi ahdasta.

- Duoda - sielläpä-
hän oppivat, totesi Pär-
ml.

Varmuuden vuoksi
jätettiin Pärmin reser-
viksi yksi JP 7:n komp-
pania. Tehtävä lankesi
Eero Eriisauen 2.Kzlle,
joka sijoitettiin Pärmin
joukon taakse muuta-
man kilometrin päähän
etulinjasta.

Varovuus olikin tar-
peen, sillä vastassa oli
kuuluisa Vallin ryk-
mentti, jossa palveli

runsaasti karjalaisia ja
suomalaisia kommu-
nisteja. Joukko oli tun-
nettu rämäpäisyydes-
tään ja taitavasta tak-
tiikastaan.

Pian alkoikin Pär-
min suunnalla tapah-
tua.

Heti ensimmäisenä
yönä vanja aloitti Er.P
21:n asemiin ankaran
tykistötulen, jonka
seurauksena osa patal-
joonasta jätti aseman-
sa ja pakeni taakse-
päin. Yli 80 miehen
joukko - kommuniste-
ja suoraan Tammisaa-
resta hiippaili läpi
linjojen vanjan puolel-
le. Vallitsi siis täysi se-
kasorto, jota vihollinen
käytti hyväkseen hyök-
käämällä pataljoonan
asemiin.

Hulinan ollessa pa-
himmillaan Pärmi soit-
ti reseryinään olevalle
Eräsaaren komppa-
nialle:

- Duoda vänrikki -
dääldä tulee pataljoo-

nani osia osittaisessa
pakokauhussa. Koetta-
kaapas pidädellä niidä
juoksijoita!

Eräsaari vastasi teh-
tävän tulleen täysin sel-
väksi, mutta Pärmi li-
säsi vielä:

- Duoda - sieltä voi
tulla ryssiäkin niiden
perässä - yrittäkääpäs
pidätellä niitä kanssa!

Eräsaari pani tynkä-
komppaniansa asemiin
murhanmustassa syys-
yössä, mutta ei tavan-
nut enempää Pärmin
kuin Puna-armeijan-
kaan miehiä - ääntä ja
meteliä kyllä kuului.

Aamun valjettua sai
isällinen ja rauhallinen
Pärmi porukkansa
rauhoittumaan. Kävi il-
mi, että vanjojen yölli-
nen hyökkäys oli tu-
honnut muutamia telt-
toja ja ajoneuvoja,
minkä lisäksi sotasaa-
liina oli menetetty
kenttäkeittiö. Asemat
olivat nyt jo kuitenkin
Pärmin hallussa.

Pataljoona otettiin
pois asemista, jäljelle
jäneet kommunistit pa-
lautettiin vankiloihin ja
joukko organisoitiin
uudelleen. Vielä viikko-
ja myöhemmin alueella
liikkui kuitenkin par-
tioita, joiden oppaina
toimivat mainittuna
yönä vihollisen puolelle
loikanneet linnan kun-
dit kysellen komento-
paikkoja ja muuta tär-
keää. Kun veikot olivat
suomalaisissa sotilas-
puvuissa, voitiin heidät
tunnistaa vain tukasta,
joka oli vankilan partu-
rin jäljiltä ehtinyt kas-
Ya,a vasta muutaman
sentin pituiseksi.

Jukka Jalkanen, Rautalampi

SOTILAALLISESTI
Palvelin syli'syUii 1941,
mutaslarun pwl iviil i s sii,
Nikl@ Piirmin Er.P 2l:
ssö eri tehtövissii, milun
milassa Jiiiihirijouk-
kueen johtajann Ensim-
miiisenä aarrutna menin
j ollekin asialle lcomenta-
jan telttaan ja tewehdin
l<ohteliatsti:

Hyiiä lunmenta,
luwa nujuri!

- Kuullcaas vdntil*i!
Jdttiikiiiipiis pi s twl I ai -
set siviilitavat! Ensiksi-
kiiiin tiimii aarrut ei näytä
l<avinleaan hiiiiviltä ja
toiselceen ei sotaviiessii
ole syytii juuri toiwtella
sitä eimi tiitii Pitäkäö
tömii mielessö tai minö
saatan olla hyinkin pa-
lu mies!

Niiin l<omentaja
Se oli lEllö vmmasti

vi imeinen hiiwlle tuj m-
mani lunmentoivotu.*

Unto Hänninen, Hattula

Nikke Pärmi jääkärikapteenin "limaskeissaan"
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MAXJAKOBSON, per-
soonallisuus, joka ei esit-
telyjä kaipaa, kirjoittaa
Kanava-lehdessä ilmes-
tyneessä artikkelissaan
"Sota vai rauha?' rauhan
olemuksesta muun mu-
assa näin:

"Tiedämme, ettei ole
tarvis pelätä miltään ta-
holta hyökkäystä Suo-
meen meidän omien asi-
oittemme takia; turvalli-
suutemme voi tulla uhan-
alaiseksi vain yleisen
eurooppalaisen selkkauk-
sen yhteydessä. Siksi
suomalaiset voivat pitää
itseståiän selvänä, että
rauhan säilyttaminen Eu-
roopassa on tavoite, jon-
ka edessä kaiken muun
tulee väistyä. Ulkopoli-
tiikkamme rauhantahtoi-
suus on täten lujasti ank-
kuroitu kansalliseen
etuun, idealismi ja reali-
politiikka voivat harvi-
naisella tavalla yhdistyä
suomalaisten toiminnas-
sa rauhan hyväksi. Mi-
tään erityistä siviiliroh-
keutta ei tarvita tämän

päivän Suomessa niiltä,
jotka marssivat ydinaseet-
toman Pohjolan tai
yleensä vain rauhan puo-
lesta.

Kaikki kansakunnat
eivät ole yhtä onnellisessa
asemassa. Samaan ai-
kaan kun me täällä osoi-
tamme mieltämme ydin-
aseita vastaan, joita ei ole
käytetty kertaakaan vuo-
den 1945 jälkeen, käy-
dään kaiken aikaa sotia
ns. tavanomaisin asein
Aasiassa, Afrikassa ja la-
tinalaisessa Amerikassa.
Useilla valtioilla on aihet-
ta pelätä, että elleivät ne
aseistaudu riittävän te-
hokkaasti, niitä vastaan
voidaan hyökätä. Monet
kansat elävät tilassa, jota
ne pitävät siinä määrin
epäoikeudenmukaisena,
että ne ovat valmiit tart-
tumaan aseisiin sortaji-
aan vastaan. Eräissä
maissa ihmisoikeuksien
loukkaukset saattavat
tulla niin sietämättömik-
si, että niiden kohteeksi
joutuneet ihmiset ovat

valmiit tervehtimään so-
taa vapauttajanaan.

Rauhan säilyttämisen
tavoite saattaa näin jou-
tua käytännön tasolla ris-
tiriitaan muiden arvojen
kanssa: sellaisia ovat oi-
keudenmukaisuus, kan-
sallinen itsemääräämis-
oikeus tai ihmisoikeuk-
sien kunnioittaminen.
Historia taqoaa tästä lu-
kuisia esimerkkejä. Ne,
jotka l93OJuvun Euroo-
passa asettivat rauhan
säilyttämisen kaiken
muun edelle, olivat itse
asiassa valmiit alistu-
maan elämään Hitlerin
ehdoilla.

Siksi pelkkä sana rau-
ha ei riitä kuvaamaan to-
dellisen rauhanpolitiikan
päämääriä. Tavoitteena
tulee olla sellaisen kan-
sainvälisen järjestyksen
luominen, jonka puitteis-
sa kaikki kansat voivat
tuntea olonsa turvallisek-
si ja elää vapaina ja itse-
näisinä."
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UiipuJi...
VANHAN VIIPURIN vaiheet
jatkosodan jaloissa voidaan ajal-
lisesti jakaa kolmeen jaksoon:
kaupungin vapauttamiseen.
elämänmuotoon asemasodan
aikana vuosin a 1942- 1944 sekä
Viipurin menetykseen. Luulta-
vasti vain mukana eläneet voivat
tajuta. miten valtava määrä in-
himillisen elämän kaikkia vivah-
teita - suurimmista iloista ja
toiveista äärimmäisiin kärsi-
myksiin ja pettymyksiin - on
liittynyt noihin vaiheisiin ja Vii-
purin kohtaloihin luosina
l94t-t94.
VALMIINA SOTAAN
VIIPURIN SUUNNALLA
Karjalan kannakselle oli sota-
toimia varten kesäkuun l94l
loppupuolella vähin erin keski-
tetty kaksi armeijakuntaa. joista
MK vastasi Viipurin suun-
nasta ja II AK Saimaan kaak-
koisprrolisesta alueesta. Välira-
jana oli Vuoksi. Divisioonien
vahvuus oli 10000-13 000
miestä, joten armeijakunnan
vahvuus oli pyöreästi 40000-
50000 miestä. Iskuvoimaan
vaikutti tietenkin ratkaisevasti
muun ohessa kenttätykistön ja
ilmavoimien sekä erikoiskalus-
ton määrä. Yleisesti ottaen
Suomella oli Viipurin suunnalla
neuvostojoukkoihin nähden
noin puolitoistakertainen yli-
volma.

IV Armeijakunnan komenta-
jana toimi Saksan jääkäri, ken-
raaliluutnantti lrnnort Oesch ja
esikuntapäällikkönä eversti Za-
lo Nihtilii. Kenraali Oesch oli
syntynlt Kannaksen Pyhäjär-
vellä ja käynyt koulua Viipuris-
sa. Hän oli eräs Suomen armei-
jan ansioituneimmista suurten
joukkojen johtajista, erittäin pe-
rusteellinen ja tunnollinen.
Niinpä hän eläytyi Viipurin val-
tausoperaation suunnitteluun ja
toteuttamiseen niin syvällisesti
ja tunnepitoisesti, että sai elo-
kuun lopulla jännityksestä kor-
kean kuumeen ja joutui viideksi
päiväksi sairaalaan kesken kii-
vaimpia taisteluja. Vasemmalla
olevan II AK:n komentaja ken-
raaliluutnantti Taav e t t i l-aa t i k a i
nen määrättiin näin ollen joh-
tamaan myös IV Armeijakun-
taa. Nimitys jäi muodolliseksi,
sillä kenraali Oeschin poissaol-
lessa armeijakunnan operaatioi-

ta johti eversti Nihtilä, joka oli
eräs ammatillisesti pätevimmis-
tä upseereistamme ja ihmisenä-
kin suurenmoinen persoonalli-
suus. Viipurin valtauksen suun-
nittelu ja toteutus oli korkeim-
man sotilasjohdon kannalta
hyvissä käsissä.

PUOLUSTUS.
ASENTEESTA ISKUUN
Päämajan yleisen suunnitelman
mukaisesti IV AK.n oli siirryt-
tävä hyökkäykseen, kun II AK
olisi edennyt niinsanotulle Pik-
ku-Vuoksen linjalle ja Antre-
an-Vuosalmen alueet olisivat
omien hallussa.

laatikaisen II AK oli valmis-
tellut hyökkäyst?iiin Itä-Kan-
naksella koko heinäkuun. Ope-
raatio alkoi kuukauden viimei-
senä päivänä. Kolme viikkoa
myöhemmin oli tilanne Itii-
Kannaksella kehittynyt ylipääl-
likön toivomalla tavalla ja IV
AK sai käskyn liittymisestä
hyökkäykseen 22.8. Kun kui-
tenkin todettiin, ettii vihollinen
oli alkanut irtautua etummaisis-
ta asemistaan, sai armeijakunta
luvan siirtyä hyökkäykseen heti
eli jo 21.8.

Vähäisenä yksityiskohtana
tulkoon mainituksi, että itse
palvelin joukossa, jonka tehtä-
vänä oli puolustaa Nuijamaata.
Koko heinäkuun ajan käytiin
tällä alueella täyttä sotaa: tykis-
tö ampui puolin ja toisin ja pai-
kallisia hyökkäyksiä suoritettiin
tiheään.

Hyökkäys Viipuria kohti ete-
ni ensimmäisen vuorokauden
aikana keskimäärin kymmenen
kilometriä. Koko operaation
päämääränä oli neuvostojouk-
kojen saartaminen Liinsi-Kan-
nakselle ja siten täydellisen voi-
ton saaluttaminen Viipurin
suunnalla. Tämän operaatio-
idean mukaisesti IV Armeija-
kunnan johto pyrki suuntaa-
maan vasemman siiven joukko-
ja Muolaanjärven - Kaukjär-
ven - Kuolemajärven kannak-
sille. Siten katkaistaisiin Viipu-
rista kaakkoon johtavat tieyh-
teydet ja saarrettaisiin neuvos-
tojoukot Viipurin suuralueella.

VIIPURI VETI
PUOLEENSA
Suunnitelma onnistui vain
osaksi. Niiätälän-Lyykylän alu-

eella hyökkiiävät joukkomme
suuntautuivat liian paljon Vii-
puria kohti eikä niitä saatu toi-
mimaan armeijakunnan johdon
haluamalla tavalla, toisin sano-
en kääntymiiän etelään. Niiden
etummaiset osat olivat tiillöin jo
kahdeksan kilometrin päässä
kaupungin rajasta. Viipuri veti
komentajia puoleensa.

IV AK:n johto piti kuitenkin
kiinni alkuperäisestä ajatukses-
taan eikä hyväksynyt joukkojen
ehdotuksia hyökätä idästä suo-
raan kaupunkiin. Viipurista ete-
lään ja kaakkoon suuntautuville
tieyhteyksille suunnattiin jatku-
vasti uusia joukkoja tavoitteena
ny't tlusikirkko.

Neuvostojoukkojen tarkoitus
oli tässä vaiheessa pitåä Viipurin

länsi- ja pohjoispuoliset alueet
siten, että puolustusasemat
kaartuisivat l0-15 kilometrin
etäisyydellä kaupungista. Sa-
malla oli tarkoituksena voi-
makkaalla vastahyökkäyksellä
lyödä suomalaiset Vuoksen toi-
selle puolelle Antrean Vuosal-
men välisellä alueella. Aloite oli
kuitenkin suomalaisilla eikä
neuvostojoukoille jäänyt riittä-
västi valmisteluaikaa suunni-
telmiensa toteuttamiseen - ne
joutuivat usein toimimaan pak-
kotilanteessa. Joka tapauksessa
Puna-armeija onnistui suun-
taamaan voimakkaan iskun

Kaupunginiohtaja Tuurna tåhystää
Viipuriin Keihäsniemestä - mitä lie-
nee kaupungista iäljellä . . .?
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UI!PURI

Näätiilän-Lyykylän suunnasta
Viipuriin pyrkivien suomalais-
ten joukkojen kärkeen ja M-
keen. Näin armeijakunnan joh-
don suunnitelmista poikenneet
ja Viipuria kohti kåiäntyneet
joukot joutuivat torjumaan vi-
hollisen rajun hyökkäyksen erit-
tiiin tiirkeällä alueella. Siten ne

- virheellisestä suuntautumi-
sestaan huolimatta - saattoivat
vaikuttaa merkittävästi IV
AK:n kokonaishyökkåiyksen
myönteiseen kehittymiseen.

ROHKEA ISKU
Suomalaisten saartorengas lä-
hestyi jo Viipuria 23.8. Eteliiän
suuntautuvat tieyhteydet olivat
kuitenkin edelleen neuvosto-
j oukkojen käytettiivissä.

Viipurinlahden suunnalla
joukkomme olivat saavuttaneet
Suomenlahden rarunn Terva-
joen ja Vilajoen alueilla. Tähän
oli IV AK:n johto varautunut
käskemiillii S.Divisioonan val-
mistautua hyökkåiämåiän Viipu-
rinlahden yli. Kun tiedustelum-
me oli todennut, etti Piispan-
saaressa, Porkansaaressa ja Li-
haniemen länsirannalla ei ollut
vihollismiehitystii, valittiin yli-
menosuunnaksi Lihaniemi.

Ennen sotia pidettiin Viipu-
rinlahtea jonkinlaisena rauhoi-
tettuna sivustasuojana, jota ei
käytettiiisi sotatoimiin. Venäläi-
set eivät talvisodassa kuitenkaan
kunnioittaneet tuota arviointia,
vaan etenivät lahden yli vahvoin
voimin. Nyt oli suomalaisten
vuoro käyttiili Viipurinlahtea
etenemistienä.

Silloisissa oloissa oli 8.Divisi-
oonan ylimenohyökkäys hue'
mattava sotatapahtuma. Lyhyel-
lä valmisteluajalla ja puutteelli-
sin välinein j oukkomme ylittivät
lahden hyökkäystiiiin pysäyt-
tiimättii ja jatkoivat maihinnou-
sun jälkeen häikäilemättii vihol-
lisen voimistuvasta vastarinnas-
ta huolimatta. Osa joukoista
suunnattiin Viipurinlahden itii-
rannalle Uuraan kautta.

RATKAISU
Viipurin tilanteen kannalta
keskeisiä päiviä olivat nyt24. ja
25. elokuuta, jolloin veniiliiiset
suuntasivat kaikki irti saatavat
voimansa rajuihin vastahyök-
käyksiin. Paikoin j oukkojemme
eteneminen pyniihtyl, mutta
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Suomalaiset etenevät Viipuriin Papulan kasarmien raunioiden kohdalla

kokonaisaloite pysyi edelleen
suomalaisilla.

Elokuun 27. päivänä, jolloin
IV AK:n hyökkäys olikestiinyt
viikon, alkoivat operaatiot
Liinsi-Kannaksella huipentua
ratkaisuun. Venäläisten puolus-
tus horjui Viipurin ympäristös-
sä ja neuvostojoukot olivat sel-
västi joutuneet saarrostusuhan
alaisiksi. Viipurista eteliiän ja
kaakkoon johtavat rauta- ja
maantieyhteydet olivat tässä
vaiheessa katkenneet, jolloin
neuvostojoukot olivat menettä-
neet kningradin suuntaan no-
jautuvat huoltomahdollisuuten-
sa.

Viipurissa oleva venäläinen
sotilasjohto arvioikin kaupun-
gin kohtalon hetken nyt olevan
käsissäja antoi 27.8. joukoilleen
käskyn radiomiinojen ja räjäh-
dyspanosten asettamisesta kau-
punkiin. Seuraavana päivänä
esikunta päätti luopua Viipurin
puolustuksesta ja antoi käskyn
murtautumisesta kaikin voimin
Koiviston-Kaukjärven maan-
teille sekä alueella oleville met-
sä- ja viljelysteille suuntana [r-
ningrad.

Käskyn seurauksena alkoi
Viipurin suunnalta tunkeutua
påiäteiden välimaastoon erilaisia
osastoja ja muodostelmia, jotka
liikkuivat paonomaisesti ete-
liiän. Venäläinen historiankir-
joittaja kuvaa tätä vaihetta ni-
mittämäuä sitii "järjestymättö-
mäksi periiäntymiseksi".

Puna-armeijan ylijohto oli
aivan ilmeisesti aliarvioinut
suomalaisten hyökkäysvoiman.
Neuvostojoukot olivat pysyneet
liian kauan Viipurin alueella.
Viipuri pidätti nyt venäläisiä ai-
van samoin kuin se oli vetänyt
suomalaisia puoleensa.

SOTIEMME
MAHTAVIN MOTT!
Elokuun 28. päivän kuluessa
alkoi kaupungin alueelta kuu-
lua räjähdyksiäja näkyä tulipa-
loja. Neuvostojoukot olivat
lähdössä. Seuraavana päivänä
iltapäivällä partiomme etenivät
Sorvalin kautta kaupunkiin,
joka todettiin tyhjäksi. Kello
17.35 kohosi Suomen lippu
Viipurinlinnan torniin. Näky-
mät kaupungissa olivat ankeat

- kaikkialla vain tuhoa, tyh-
j6tz ja autiutta.

Viipuriin tunkeutuneiden
joukkojen alkaessa järjestäytyä
paraatia varten taisteltiin Peron
-Säiniön-Sommeen alueella kii-
vaasti. Neuvostojoukkojen osit-
tain sekava vetäytyminen johti
kasaantumiseen Yläsommeen-
Porlammin kylien alueelle. Sin-
ne keskittyivät myös saartavien
joukkojemme toimenpiteet.

Syyskuun l. päivänä sulkeu-
tui saartorengas Porlammin ky-
län eteläpuolella. Saartoren-
kaan sisäpuolelle jääneiden
neuvostojoukkojen vastarinta
murtui ja antautuminen alkoi

suurina ryhminä.
Suomalaiset olivat saavutta-

neet jatkosodan suurimman
voittonsa. Kaatuneita neuvos-
tosotureita haudattiin noin
7000 ja vankeja koottiin noin
10000, joukossa yksi divisioo-
naa komentanut kenraali. Sota-
saaliina saatiin mm. 3fi) tykkiä,
7fi) moottoriajoneuvoa ja 4 500
hevosta.

Suomalaiset joukot jatkoivat
välittömästi hyökkäystli kohti
vanhaa valtakunnan rajaa. Vas-
tarinta oli vähäistä. Viipuri jäi
selustaan.

"RIEMUN SUURI
SOITTO"
Tieto kaupungin valtauksesta
levisi nopeasti ympäri valtakun-
taa ja lämmitti jokaisen suorna-
laisen sydäntä. Viipurissa pidet-
tiin 31.8. vaikuttava paraati ja

Valtausparaatin ohimarssi 31. 8.
'1941

kaupunginjohtaja kapteeni
Aamo Tuumc kiitti lämpimin
sanoin IY Armeijakunnan ko-
mentajaa kenraali Oeschia.

Kaupungin valtauksen mer-
kitys oli valtakunnallisestikin
erittiiin huomattava: se nosti
voimakkaasti kansalaisten mie-
lialoja ankean sodan keskellä.

Ylipåiällikkö lähetti kaupun-
gin valtauspäivänä tasavallan
presidentille ilmoituksen:

"Kunnioittaen ilmoitan, ettii
.ioukkomme ovat tunkeutuneet
Viipuriin. Siniristilippu liehuu

jiilleen vanhan linnan tornissa
I o dis I eena s o t ilait te mme s anka-
riteoista ja symbolina kansam-
me sisiiisestii voimasta ja uhri
mielestii."

Presidentti Rydin kiitos
Mannerheimille alkoi näin:

"Sanomanne, enii siniristi-
lippu jiilleen liehuu Viipurin
vanhan linnan tomissa, tiiyttiiii
jokoisen suomalaisen sydiimen
roiattomalla ilolla."

Kaupungin vapautukseen
liittyi myös muita ilon ilmauk-
sia. Niinpä Viipurin tuomio-
kirkkoseurakunta piti Helsin-
gissä kiitosj umalanpalveluksen,
päätettiin painattaa Viipurin
linnaa kuvaava juhlaposti-
merkki ja lakkautettiin komi-
tea, jonka tehtävänä oli ollut et-
siä Viipurille uutta sijoituspaik-
kaa. Saksan sodanjohto antoi
erikoistiedonannon ja Hitler
myönsi Mannerheimille rauta-
ristin ritariristin.
JATKUU SEUR. NO:SSA

lV Armeiiakunnan komentaja kenraaliluutnantli Oesch puhuu paraatiioukoille

Kaupunginlohtaja Tuurna kiittää Viipurin vapauttaiia
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JATKOSODAN päättymisen
jälkeisiin erikoistoimiin kuului
lähes täysin yleisen tietoisuuden
ulkopuolelle jäänyt pioneereille
määrätty tehtävä palata takai-
sin viholliselle luowtetulle alu-
eelle purkamaan aselepovai-
heen rintamalinjoilta miinoi-
tukset ja muut sulutukset sekä
piikkilankaestelinjat. Kokonais-
kuvan saaminen tästä toimin-
nasta edellyttää laajahkoa selvi-
tystä taustatekijöistä vetäyty-
misvaiheesta lähtien.

VETÄYTYM!NEN
SYVÄRILTÄ

Kesään 1944 tultaessa oli jouk-
kojemme ryhmitys Syvärillä sel-
lainen. että lähinnä l-aatokkaa
olevan lohkon puolustamisesta
vastasi l5.Pr. Siitä ylävirtaan
olevaa aluetta, johon kuuluivat
mm. Lotinanpellon ja Syvärin
Voimalaitoksen lohkot. puolus-
ti 5.D koko asemasotavaiheen
ajan. Siitä itään olevan lohkon
puolustusvastuu .oli siirtynyt
8.D:lle ja tästä Aäniseen asti
ulottuvan lohkon 7.D:lle. Kaksi
ensiksi mainittua yhtymää
muodostivat VI AK:n pääjou-
kot kahden viimeksimainitun
oltua suoraan Aunuksen Ryh-
män komentajan alaisia.

Aunuksen kannaksen länsi-
osan pioneerijoukot koostuivat
seuraavista yksiköistä: VI
AK:aan kuuluva. suoraan IV
AKE:n alainen Pion.P ll.
5.D:aan kuuluva Pion.P 21.
8.D:aan kuuluva Pion.P 22 sekä
Pion.K/ l5.Pr. ynnä erikoisyk-
siköt.

Venäläisten suurhyökkäyk-
sen alettua Aunuksen kannak-
sella 2l .6.44 alk oi jouk kojemme
.lärjestelmällinen vetäytymisvai-
he. Pelkistettynä voidaan vetäy-
tymisen sanoa tapahtuneen si-
ten. että I5.Pr. ja 5.D vetäytyi-
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Raivasimme
lna-armeijan
selustaa ffi

Pioneerien sota ei syksyllä 1944 päät-
tynyt samaan aikaan kuin muiden.
Heidät määräffiin Puna-armeijan puo-
lelle raivaamaan miinoitteita ja pur-
kamaan piikkilankaesteitä.
Työ oli vaarallista, koska vetäytymis-

EERO YRJöNENvaiheen miinoiffeet oli tehty nopeasti
eikä niistä ollut kunnollisia tietoja.
Erehdyksiä ei kuitenkaan saanut sat-
tua.
Mukana ollut pioneeriupseeri kertoo.

vät lähinnä l-aatokkaa viivyt-
tämisvastuun vaihdellessa nii-
den kesken. 8.D, joka 8.7. alis-
tettiin VI AK:lle, vetiiytyi näiden
itäpuolella.

Harvan tieverkoston vuoksi
yhtymien oli käytettävä osittain
samoja teitä, mitä tarvetta lisäsi
entisestään venäläisten suorit-
tama maihinnousu suomalais-
ten selustaan Tuuloksen ja Vite-
leen väliselle rannikolle. Se kat-
kaisi lähinnä rannikkoa kulke-
van päämaantien ja rautatien.

Pioneerij oukkojen päätehtä-
vät vetäytymisen yhteydessä
olivat hävitystyöt ja miinoituk-
set. Yllämainitut pioneeriyksi-
köt tuhosivat mm. 281 maan-
tiesiltaa, joista 8 oli pituudel-
taan yli 100 metriä, 102 rauta-
tiesiltaa kolmen ollessa yli
100-metrisiä, 9 polkusiltaa .ia
205 rumpua. Lisäksi ne suorit-
tivat 172 muuta tienkatkaisua.

liikennekaluston ja Jaitteiden
hävitystä ja muuta sellaista.
Strategisia rakennuksia tuhot-
tiin.

Valmisteluja vaativiin hävi-
tystöihin varauduttiin tietysti
edeltäpäin viimeisinä vetäyty-
vien pioneerien tuhotessa koh-
teen. Tienkatkaisut ja vastaa-
vanlaiset toimet suoritettiin
useassa tapauksessa ilman en-
nakkovalmisteluja.

Miinoituksiin käytettiin ve-
täytymisvaiheessa tuhansittain
panssari- ja jalkaväkimiinoja:
putki-. laatikko-. rasia- ja
pommimiinoja. Asemasotavai-
heen miinoitukset tehtiin ohje-

Pion.P 21:n upseereia iatkosodan aikana



säännön mukaisesti merkittyi-
nä. koska niitä saatettiin ehkä
joutua purkamaan, tekemään
niihin kulkuaukkoja, korjaa-
maan . räjähdysten vaurioitta-
mlna Jne.

Veäytymisvaiheen miinakent-
tiä tehtäessä ei näitä näkökoh-
tia huomioitu. päinvastoin ne

oli pyrittävä saamaan mahdolli-
simman vaikeasti purettaviksi.

AK:n reserviksi.
Tämä puolustuslinla oli käs-

ketty pitämään. Sitä vastaan
kohdistui armottoman kova vi-
hollispainostus. .joka saavutti
huippunsa Nietiärven alueella.
Näissä taisteluissa tuhoutui
kaksi vihollisrykmenttiä käy-
tännöllisesti katsoen kokonaan.
Puolustustaistelun onnistumi-
seen vaikutti merkittävällä ta-

U-asemaan siirtyessään patal-
joona otti vastaan Pion.P ll:lta
ja Pion.P 22:lta näiden jo aikai-
semmin tekemät miinoitukset.
Tämä tapahtui ajan niukkuuden
vuoksi ilman seikkaperäisiä sel-
vityksiä.ja osittain ilman miina-
selostuksia näyttämällä maas-
tossa vain kentän kulku. Aikaa
myöten tehtiin Pion.P 2l:n toi-
mesta näistä miinoitusselostuk-

merkittiin välittömästi patal-
joonan esikunnassa hoidetta-
vaan laajaan asiakirjamateriaa-
liin, joka täytyi pyrkiä pitä-
mään ajan tasalla. 'fäältä annet-
tiin kirjalliset sulutustiedot
muiden joukko-osastojen tar-
peisiin. Niitä täydenneuiin
maastossa tapahtuvalla selvitte-
lyllä.

Käytettyjä miinamääriä sel-
ventåiä allaoleva taulukko ke-
sä-heinäkuun 1944 ajalta Pi-
on.P 2l:n osalta:

Sulutustöiden ohella pionee-
rit osallistuivat myös varsinai-
siin taistelutoimiin olemalla
mukana tankintuhoamistehtä-
vissä, tukikohtien valtauksissa,
taisteluhautojen lyörytyksissä
ja vanginsieppauspartioissa. Ta-
kamaaston tärkeimpiä tehtäviä
olivat sulutustöiden ohella ties-
tön rakentaminen ja huoltami-
nen. Myös rantamaantien
naamiointi laatokalta tapahtu-
vaa tähystystä vastaan kuului
ohjelmaan.

ASELEPO

4.9.1944 voimaan tullut aselepo
vihollisen puolella käytän-

nössä vuorokautta myöhemmin

- muutti nopeasti tilanteen.
I 5. Pr. siirrettiin välittömästi
Pohjois-Suomeen ja l)ion.P 2l
otti vastaan sen rniinakcntät
[-aatokan niemek keissä selvittä-
en niiden sijainnin jalkaväelle.
Kentät luovutettiin .io 10.9.

Pion.P I l:lle.
Pioneerien tehtäviksi tulivat

nyt mm. vetäytymisteitten kun-
nostaminen kestämään tulevia
joukkojen siirtoja sekä materiaa-
lin evakuoimista I-eppäsyrjän
asemalle junakuljetuksia odot-
tamaan. Myös miinoitusten
purkaminen aloitettiin. Tästä
vaiheesta seuraavassa muuta-
mia tapahtumia:

- 5.9. käsky Pion.P 2l:lle: K-
linjan takana olevat kohteet pu-
retaan: materiaali kerätään va-
rasto()n. josta sen saa nopeasti
paikoilleen tai asemalle.

- 7 ,9. KJinjan ja sen etumaas-
ton sulutukset 2 km:n syvyydel-
tä puretaan.

Kulkuaukkojen jättäminen ja
merkitseminen oli laajoissa
miinakentissä välttiimätöntä
näitä kenttiä valvoneiden pio-
neerien poistaessa merkinnät
ohjattuaan omien joukkojen
viimeiset miehet kenttien lävitse.

TAISTELUT
U-LINJALLA

Heinäkuun 10. päivään men-
nessä olivat vetäytyvät joukot
asettuneet asemiin varustetulle
U-linjalle. Taisteluhauto.len ja -
pesäkkeiden ohella varustuksiin
kuuluivat myös vahvat piikki-
lankaestelinjat ja miinoitukset.
joita viimeksimainittuia tehtiin
osittain.jo ennen taistelutoimien
alkua.

Joukot ryhmittyivät puolus-
tukseen siten. että 5.D:n alue tu-
li ulottumaan [aatokasta Le-
metin tien pohjoispuolelle käsit-
täen Nietjärven ja Lemetin loh-
kot. 8.D asettui vasemmalle
puolelle sen lohkon ulottuessa
Uuksujärveen asti. 5.D:n oikeal-
le puolelle Laatokan rannikko-
lohkoa puolustamaan asettui
IV AK:lle alistettu IVl RTR 13.

l5.Pr. asettui 5.D:n taakse lV

Kirjoittaian joukkueen miehiä korsunsa edustalla .1942

valla oma tykistö. jota oli keski-
tettv alueelle I 2 pstoa. osa tosin
vajaita. Tällainen rykistömäärä
oli tavattu Aunuksen kannaksel-
la ainoastaan Tuulosjoen läpi-
murtotaistelussa syyskesällä
1941.

Pääpuolustuslinia pystyttiin
pitämään. Ainoastaan Nietjär-
ven länsirannalla sitä oli pakko
vetää hieman taaksepäin. Vihol-
linenkin veti tilanteesta omat
johtopäätöksensä alkaen siirtää
.joukkojaan vähitellen muille
rintamille. I5.Pr. otti vastaan
[-aatokan rannikkolohkon puo-
lustuksen.

PION.P 21 TAISTELEE

set, jotka kuitenkin jäivät puut-
teellisiksi miinoitustavan. mii-
navälien, ankkuroinnin yms.
suhteen.

Myöhemmin tämä puute tuli
teettämään runsaasti työtä.

Pion.P 22 jatkoi sulutustöitä
S.D:n lohkolla ja Pion.P 2l
omallaan. Koska nyt oli kysy-
mys asemasotavaiheessa tapah-
tuvasta toiminnasta, pyrittiin
kenttien rakentamisessa tiettyyn
järjestelmällisyyteen: niitä oli
pystyttiivä valvomaan ja niissä
tarvittaessa toimimaan. Näin
ollen niistä tehtiin piirroksetkin
tarvittavine välttiimättömine
tietoineen.

Miinakenttien rakentamises-
ta ja valvomisesta muodostui-
kin pioneerien eräs keskeinen
tehtävä u-linjan taistelujen ai-
kana. Tätä suoritettiin sekä etu-
linjalla että taaemmalla tukilin-
jalla joko kenttiä valmistellen
tai rakentaen.

Varsinkin etulinjan kentät
teettivät runsaasti töitä niiden
oltua alttiita tykistötulen ai-
heuttamille sekä muillekin vau-
rioille. Tapahtuneet muutokset

Tämän kirjoittaja toimi tässä
vaiheessa Pion.P 2l:n tieduste-
lu-upseerina.

Pataljoona asettui U-ase-
maan siten. että yksi komppania
toimi Nietjärven lohkolla, yksi
lrmetin lohkolla ja kolmas edel-
listen takana. Jääkärijoukkue
oli lähinnä varautunut taistelu-
tehtäviin.

297



- E.9. Sulutukset puretaan
jv.pataljoonien komentopaik-
kojen korkeudelle.

- 9.9. Laadittava kiireellinen
suunnitelma koko etulinjan su-
lutusten purkamisesta. ( Suunni-
telma valmistui iltaan mennes-
Sä).

-20.9 Etulinjan aluetta lu-
kuunottamatta miinoitukset pu-
rettu; jäljellä olevista oli merkit-
tävä osa ympäröity kokonaan
tai osittain piikkilanka-aitauk-
sella; näitä oli esim. Nietjärven
lohkolla noin 1650 miinan ja
Lemetin lohkolla noin 3000
miinan kentät. Jäljellejääneiden
kenttien piirroksia täydennettiin
mahdollisuuksien mukaan.

VÄLIRAUHAN-
SOPIMUS 19.9.

19.9. tavattiin venäläiset val-
tuuskunnat pääteitten. Pitkä-
rannan ja Lemetin teiden suun-
nissa. Pioneerit olivat saaneet
käskyn raivata näillä teillä 30
metrin levyiset sulutuksista va-
paat aukot ja merkitä ne aidoil-
la. Niin ikään saatiin 19.9. käsky
raivata kaikki mahdolliset es-
teet,joista ei ollut täydellistä tie-
toa edes divisioonan esikunnas-
sa, väliltä I km etulinjan takaa

Jänisjoki 20.9. kuluessa.
Pari tapahtumaa venäläisten

kanssa käydyistä neuvotteluista
19.-21.9. on syytä palauttaa
mieliin.

Venäläisten ollessa purka-
massa omia miinoituksiaan Pit-
kärannan tiellä tapahtui räjäh-
dys henkilövahinkoineen. Seu-
raavana aamuna venäläiset sy1,t-
tivät tapahtumasta meikäläisiä
väittäen kentän olleen meidän
rakentamamme. Kun halusim-
me todistajaksi venäläistä rai-
vausryhmää johtanutta upsee-
ria, johon meikäläiset olivat pi-
täneet yhteyttä, ilmoitettiin hä-
nen siirtyneen muualle.

Venäläiset ilmoittivat kuiten-
kin tiukassa äänilajissa vaati-
vansa suomalaisia vetäytymään
sovittua nopeammassa tahdissa
tällaisen "sabotaasin" johdosta.
Näin ei sitten kuitenkaan tapah-
tunut. mutta uhkaus oli omiaan
tiukentamaan taisteluvalmiutta
vetäytymisen aikana.

Toinen tapahtuma on [rme-
tin tien yhteydenotoista. Venä-
läiset vaativat 60 tonnin painon
kestävät sillat pääteitten panssa-
rivaunuestekaivantojen ylitse.
Käsky tiistä tuli Pion.P 2l:aan
2l .9. klo 0l .210 ja siltojen tuli olla
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U-linjan asemien etumaastoa Lemetissä 1944

valmiina aamuun klo 8.00 men-
nessä, jolloin omat joukot jättä-
vät etulinjan! Sama kantawus
vaadittiin kaikille silloille välillä
Liiskelä (ml.) - Otsoinen -Mensuvaara!

Tämän kirjoittajan, joka oli
neuvottelukunnissa mukana,
muistin mukaan ei Suomessa ol-
lut yhtään siltaa rakennettu tälle
kantavuudelle, mutta huomau-
tus tästä ei muuttanut vaatimus-
ta. Niinpä yksi pioneerikomp-
pania suunnattiin kiireesti näi-
hin töihin,jotka todella vaativat
niin kekseliäisyyttä kuin am-
mattitaitoakin. Myös Helylän
joella oli näitä töitä suoritettava.

Syyskuun loppuun mennessä
oli siirtyminen uuden rajan
taakse suoritettu käytännöllises-
ti katsoen kokonaan sen tapah-
duttua viimeisten yksikköjen
osalta 2. 10.

ANKARAT
VAAT!MUKSET

l.

Välirauhantekoa seuranneissa
yhteydenotoissa luor,utettiin ve-
näläisille UJinjan alueen miinoi-
tuksista piirrokset sillä tarkkuu-
della kuin se suinkin oli mahdol-
lista sekä kartat. joihin miina-
kenttien sijainti oli piirretty.
Nämä eivät aikaisemmin kerro-

tuista syistä vastanneet ohje-
säännön mukaista tarkkuutta
eivätkä tlf/dyttäneet venäläisiä.
Niinpä Puna-armeijan johdon
valtuutettu, everstiluutnantti
A in kirjoitti Suomen sotilasj oh-
d on valtuutet ulle 27 .9. 44 laajan
kirjelmän palauttaen saamansa
aineiston täydennettäväksi, kos-
ka se ei vastannut "Neuvostolii-
ton sekä Iso-Britannianja Poh-
jois-Irlannin yhdistyneiden ku-
ningaskuntien ja Suomen väli-
rauhansopimuksen l.§:n liitteen
kohtien II ja III vaatimuksia".

Kirjelmä, joka saapui IV
AKE:aan 30.9., kosketteli yksi-
tyiskohtaisesti kutakin miina-
kenttää ja selostuksessa olevia
puutteita päättyen seuraavasti:

"l -uolutettava on

Miinakenttien sheemat
(luonnokset). jotka on suori-
tettu kartassa l:20000 mer-
kintöineen ja viitteineen pu-
retuista käytävistä ja miina-
kentistä. Luonnoksien on ol-
tava Suomen sotilasjohdon
vastuussa olevan edustajan
allekirjoittamat ja leiman
varmistamat.
Kaikki miinakenttiä koske-
vat kartat "legendoineen",
jotka on täytetty täydellisesti
ja täysin tyhjentävästi (ilman
mitään poisleikattuja kohtia

Lemetin suunnan maastoa taistelun iälkeen

ja yliviivauksia) ja jotka siis
vastaavat kaikkiin "legen-
dan" (kaavakkeen) kysy-
myksiin täsmällisine tietoi-
neen miinojen mallista, lu-
kumäärästä ja asetusjärjes-
telmästä. Samoin kuin
piirroksien, jotka on tehty
karttaan, kaikkien "legen-
dakorttien" on oltava joko
Suomen sotilasjohdon vas-
tuunalaisen edustajan tai
miinakentän asettamista ja
kartoittamista j ohtaneen hen-
kilön allekirjoittamia.

3. Suomen armeijan omaksu-
mat merkit, joita on käytetty
miinakenttää koskevan kar-
tan tävttämisessä.
Samanaikaisesti Puna-armei-

jan sotilasjohto vaatii saman-
laisten asiapapereiden luolut-
tamista miinakentisä, jotka
suomalaiset joukot ovat asetta-
neet kaikissa jättämissään ase-
missa Syvärin joesta lähtien se-
kä kesä-heinäkuussa käytyjen
taistelujen teillä, poluilla, met-
sänhakkauksilla ja muilla pai-
koilla.

Puna-armeijan johdon
valtuutettu

ev.luutn. Ain"

KARMEA KÄSKY

Olipahan siinä vaatimukset!
Tämä kirjelmä tiivisti entises-

Aselepo Uuksuiärvellå. Onko tämä
nyt totta vai vielåkö ampuvat . . .? )



tään miinoituksia koskevaa pa-
perisotaa, jota nyt käytiin kai-
kissa esikuntaportaissa ja pion.
joukoissa. Kirjelmässä esitetty
vaatimus oli ennakolta saadun
alustavan tiedon perusteella ol-
lut näinä päivinä jo valmistele-
vassa käsittelyssä. Nyt katsottiin
välttämättömäksi koota yhteen
edustajat kaikista VI AK:n pion.-
joukoista ja nimenomaan henki-
löitä, jotka olivat olleet miina-
kenttiä rakentamassa, myös ve-
täytymisvaiheessa. Valitettavas-
ti pohjoisrintamalle siirretystä
Pion.K/15 Pr:sta ei luonnolli-
sesti voinut ketään olla läsnä.

Tämä tilaisuus järjestettiin
1.10. erään koulun juhlasalissa
ja tiivistä työtä tehtiin pitkälle

yöhön. Illalla saatiin yht'äkkiä
suullinen ilmoitus, jonka mu-
kaan "yksi pioneeripataljoona
kerättynä Pion.P I l:sta, Pion.P
2l:sta ja Pion.P 22:sta määrä-
tään purkamaan Pitkäranta -Lemetti - Uuksujokilinjan su-
lutukset. Pataljoonan komenta-
jaksi Pion.P 2l:n komentaja
kapteeni l-asse Manninen ja esi-
kunta niin ikään Pion.P 2l:sta.
Rajan ylitys Kiteen Närsäkkä-
lässä seuraavana aamuna
2.t0.u".

Tämä käsky tavoitti kapteeni
Mannisen klo 20.35.

JAf,KUU SEUR. NO:SSA

^ 
Miinakarttoia luovutetaan venåläisille Uomaan lien varrella 2.1.9. 44. Toinen
oikealta JR 4:n komentaia eversti Sakari Simelius

Pääj ohtaja. re.s.. maj.
URHO KAHOSEN
vaikuttava dokumentti
talvisodan Taipaleelta -
kertomus siitä, miten
Suomi taistelija
säilytti
itsenäisyytensä

o kuvitcttu, karttoja
o sidottu. kovakantinen
o n. 250 sivua
o ovh. 69.-
"Olcn harvoin, jos milloinkaan
nriin pu htaassa nruodossa
nähn1t hcnkistcrr voinrien
taistclua matcrian voimia
vastaan. En haluaisi uskoa. cttä tuollaincn
taistclu päättyisi tappioon". Näin lausui
ranskalaincn kcnraali C'lcmcnt (irandsoul

4i-.si.t
ranskalaincn kcnraali ( lcmcnt (;randcourd [:-l
kenraaIi HeinrichsiItc kä)ryään raipaicctta [*l lfuStannU§pi§fte Oy
helmikuussa -40. I I

Voittamattomat pataljoonat on dokumentti tal',.isodan Taipaleelta. kun-
nianosoitus niille miehille. jotka tckir,ät kappaleen talvisodan maineik-
kainta historiaa.
Metsäpirtin ja Sakkolan pitäjien raja-alueella. r.ain ty.kinkantaman päässä
valtakunnan rajalta. vihollinen käri hiökkävkseen samoja puolustusisemia
vastaan useammin kuin missään muualla. Armottomissa. usein koko alueen
peittä\issä tlkistökeskittksissä ja jatkurissa ilmapommituksissa avoimet
pesäkkeet ja ampumahaudat r'1ör1irät umpeen kerta toisensa jälkeen hau-
daten alleen eläriä ja kuolleita. Mutta kriirtisimmillä herkiliäkin kohosi
raunioista sar un ja mullan tahrimia miehiä torjumaan h1ökkääjän laumoja.
Päämajan tilannetiedoruksissa Taipale esiinrli 53 päi!änä iihollishyåk-
kä1'ksen kohteena. usein rain lakonisena mainintana: "Taipaleella hyök-
käis torjuttu." Siellä miehet kärirät sodan alusta loppuun omana eriirer-,U

Z filauskortti
Z -.r Lähettäkää minulle postiennakolla

Zl<§. hintaan 69 mk Urho Kähösen teos

z l:r VoITTAMATTOMAT PATAUOONAT

2 Taipaleen talvisota

Z Mikäli cn ole l\\r\\äincn rcokscen. niin minulla on 8 päiväh tä1si palautus-
V otkeur.

f 
KustantUa maksaa teokscn postitus-ja lähetlskulut.

f x;n,;

Z Lehiornir",,
'/l Pnttrnr^"rn
7-
2 [)osriroiminaikka'l ['ostrtormrparkka
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Fureltji::l
piikkjlangal
VT]OKSEITA

ARKKO

Rauhanteon
jälkeen suomalaiset
joutuivat
avustamaan entistä
vihollista
taistelukenttien
raivauksessa.
Työ oli vaarallista
ja raskasta, mutta
se ymmärrettiin
välttämättömäksi.
Vielä tässäkin
vaiheessa kykeni
suomalainen sotilas
ryhdistäytymään ja
näyttämään
kuntonsa
naapurille.

PATALJOONA hälytettiin
syyskuun lopulla 194/. Ko-
koonnuttiin majoitusalueelle
Sdvonlinnan lähellä. Valmis-
tauduttiin toimintaan kunnos-
tamalla välineitä ja varusteita.

Hurjat huhut kiersivät poru-
kasta toiseen:

- Liihdetään Kemiin hää-
tämään sakemanneja! tiesi jo-
ku.

- Eipähän kun koko patal-
joona luovutetaan Venäjälle
panttivangeiksi, kuiskutti joku
pessimisti.

Se veti.lo naaman totiseksi -olisiko vietettävä koko loppu-
ikänsä vankileirillä?
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- Kyllä Siperiassa lunta pii-
saa jos vain lapiot riittliä...

Taitaa tulla otettavaksi
suunta länteen Saimaan saa-
riin...

Jutut olivat synkeitä polku-
pyöriä kunnosteltaessa. Oli ta-
peltu lujasti Vuoksen kummal-
lakin rannalla Äyräpäässä ja
Vuosalmella - urakka olijokai-
sen mielestä jo täysi.

MENMTÄN TAKATSIN
KANNAKSELLE!
Purnaus loppui, kun päällik-
kömme kapteeni Uro saapui pi-
tämään puhuttelua. Se selvitti
aslan:

- Pataljoona siirtyy rajan yli
Karjalan kannakselle työpalve-
lukseen. Tehtävämme on pur-
kaa miinoitteet ja piikkilankaes-
teet sekä täyttää teiden lähellä
olevat taisteluhaudat Vuoksen
varrella sijaitsevissa entisissä
asemissa laatokan ja Vuosal-
men välillä. Näin joudumme
purkamaan laitteita, joita muu-
tama kuukausi sitten hiki pääs-
sä rakennettiin. Työ perustuu
rauhanehtoihin. Vaikka hom-
ma on tuskin mukavaa, on se

sittenkin varmasti parempaa
kuin sota. Olen koko ajan mu-
kananne ja teen parhaani hy-
väksenne. olipa tilanne sitten
mikä tahansa.

Kapteenin teksti oli selvåiä.
Murina loppui siihen.

Aamuyöllä tihkusateessa kii-
vettiin autoihin ja kuljetus rajal-
le alkoi.

Venäläisille rajavartijoille oli
etukäteen toimitettu nimilistat,
joista he huusivat nimen kerral-
laan. Naapurin pojat äänsivät
suomenkieltii niin heikosti, ettii
nimi piti melkein arvata. Asiaa

^-.
Huolella tehty piikkilankaeste oli pi-

rullinen katiska!

Piikkilangan käsittely ei ole mitään \
hupihommaa SA-kuva 7

auttoi se, että lista oli laadittu
ryhmäjärjestyksessä.

Kuultuaan nimensä mies as-
tui rajan yli. Lukua otettiin sit-
ten vielä moneen kertaan ja
päivä kului iltapuolelle asti, en-
nen kuin koko pataljoona oli
rajan takana.

Matka suuntautui Kimrn ja
Räisälän kautta Vuokselle. fo-
sähdyttiin Sakkolan kirkon-
mäelle.

MITÄ LAISKEMMIN
TEETTE, SEN
KAUEMMIN KEST,IÄ
Komppania järjestäytyi veltoh-
kosti. Kapteeni otti heti luulot
pols:



- Työt on määrätty etukä-
teen. Kun urakka on valmis.
lähdetään Suomeen. Lomia ei
tunneta. Mitä vetelämmin teette
hommanne, sitä kauemmin ol-
laan Venäjänmaalla. - Komp-
panian alueella tulee koko ajan
liikkumaan venäläinen valvon-
taryhmä. Näyttäkää nyt Puna-
armeijalle, että olette suomalai-
sia sotilaita. ettekä vanhainko-
din akkoja, kuten minusta äs-
ken näytti. - Onko kysyttä-
vaa!

Ei ollut.
Majoituttiin taloihin. Varus-

teet yritettiin pitää tiptop-kun-
nossa. Pelloista löytyi perunaa
vellin jatkeeksi. Majapaikoista
ei saanut poistua.

Aamulla järjestäydyttiin töi-
hin. Joka miehellä piti olla
mantteli, vyö ja lakki. kun
komppania ilmoitettiin kaptee-
nille. Kun päällikkö tervehti

komppaniaa, kajahti vastaus
kuin tykin laukaus. Rivit olivat
suorat ja ryhti uljas.

Kapteenin seurassa tulleet
venäläiset tarkastivat jälleen
komppanian nimilistoineen.
Sitten vietiin manttelit takaisin
majapaikkoihin ja lähdettiin
töihin.

HOMMA KÄY
Työn tahti oli huippuluokkaa.

Piikkilangat kerittiin rullalle
ja kannettiin tien varteen, tolpat
kiskottiin ylös ja pinottiin. Mo-
net esteet olivat varsin hankalia:
osa oli rakennettu jo talviso-
taan, ammuttu rikki ja paikattu
rakentamalla uutta päälle. Ko-
ko sotku Suvannon rannalla oli
tiheän vesakon peitossa.

Pioneerit purkivat miinoja
Kirvesmäessä ja Terenttilässä.
Suomalainen kapteeni Hiirkö-
nen meni tarkastamaan työ-

maata jo puretun kentän alueel-
le. mutta astui paikalle jäänee-
seen miinaan ja haavoittui kuo-
lettavasti. Kaksi lähettiä saivat
hekin osansa paukusta.

Venäläisillä oli apunaan mii-
nakoiria. Koira eteni miesten
edellä sekä pysähtyi kuono mii-
nan kohdalla ja murisi hiljaa,
jolloin kersantti purki miinan
pois. Näytti, että koira oli
hommassaan erehtymätön.

Jouduimme sattumalta täyt-
tämään Vuoksen rannalla sa-
maa hautaa, jonka olimme ju-
hannusyönä hengen hädässä
kaivaneet rantapenkkaan heti
tultuamme virran yli. Silloin oli
pinna ollut tosi kireällä ja voi-
mat vähissä.

Työtä tehtiin aamuhämystä
iltamyöhään. Kapteeni kierteli
koko ajan työpisteestä toiseen.
antoi ohjeita ja jakeli tunnustus-
ta.

tällaisista komppanioista. Jos
suomalaisilla olisi paremmat
aseet ja tehokkaampi tuki. olisi
heidän armeijansa lyömätön.
Nyt on kansojen välillä tehty
rauha. ilman että suomalaiset
olisivat antautuneet. Rauha on
arvokkain asia tässä vaiheessa.

Jatkakaahan samaan tyy-
liin, niin päästään Suomeen
kolmen tai neljän viikon kulut-
tua!

Kun Suvannon ranta oli
purettu, siirryttiin Vuokselan
Uuteenkylään. Täällä olivat
piikkilankaesteet aivan rannan
tuntumassa.

Eräänä päivänä tuli veneellä
Vuoksen yli kolme venäläistä
siviiliä, jotka kertoivat tulleensa
viljankorj uutöihin. Tavatessaan
meidät he ilahtuivat. koska luu-
livat paikallisten asukkaiden pa-
lanneen kylään ja uskoivat nyt

Piikkilankaa Vuosalmen suunnalla Vuoksen rantaa Kelian itäpuolella

Työt edistyivät hyvin. Totur
tiin tarkastuksiin ja muuhun ru-
tiiniin. Saunat olivat kuumana
joka ilta.

ASTAT SELKENIVÄT
VENÄLÄtSILLEKtN
Parin viikon kuluttua kaptee-
nimme piti meille puheen tä-
hän tapaan:

- Olen täällä keskustellut
valvontajoukon komentajan.
venäläisen majurin kanssa. Hän
on minulle kertonut vasta nyt
ymmärtävänsä, miksi heillä
täällä Suomen rintamalla oli
niin kova vastus: Suomen ar-
meijassa näyttää olevan vain
hyviä sotilaita, jotka tekevät
hommansa kovin ottein, mutta
järjen kanssa. Nimenhuudossa
ovat liikkeet, otteet ja vastauk-
set kuin paraatissa Punaisella
Torilla. Suomen armeijan kou-
lutuksen täytyy olla korkeaa
luokkaa ja kurin moitteeton.
Jokainen komentaja olisi ylpeä

pääsevänsä hekin takaisin koti-
seudulleen. He olivat luulleet
sodan yhä jatkuvan.

Eräänä päivänä sitten kap-
teeni kertoi kauan kaivatun uu-
tisen:

- Kun kaikki langat tältä
alueelta on kerätty ja kannettu
tien varteen, on urakka täällä
täysi. Kotiinlähtö on huomen-
na.

Rajan ylitys kävi nyt paljon
nopeammin kuin edellisellä ker-
ralla. Joka pojan silmässä oli
iloinen pilkahdus. kun autot
vierivät Suomen puolelle.

Muutaman kilometrin pääs-
sä rajasta virisi tuttu laulu: "Ko-
timaani ompi Suomi..." Kirk-
kaassa syysyössä sen varmaan
kuulivat niin Simpeleen siiat
kuin Parikkalan piiatkin.

Oltiin taas vapaassa
maassa.

lsan-
tr
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PAAVO KAUPPINEN

Elämän ia
kuoleman rulaUIUAil

II

paukset
parhaalla

hoidettiin
mahdolli-

Haavoittuneiden hy-
Yäksi tehtiin aina
kaikki mitä suinkin
voitiin. Toivottomil-
takin näyttävät ta-

kuuluu niin merkillistä ääntä.
-- Siellä on vain ruumishuo-

ne. ei siellä ole keään eläviä. vas-
tasi hoitajatar.

-- Nyt siellä kyllä varmasti.jo-
ku eliiä ja liikkuu! totesin.

Parakissa syntvi tosi kiire! Ei-
kä mennyt monta minuuttia. kun
ruumiiden joukosta lörtyi elävä
aseveli -- tietenkin taiuton.ia
huonossa kunnossa.

Tapaus selvisi sitten r'ähitellen.

Naapuri oli maannut lähes
luorokauden kylmässä ruumis-
huoneessa.

Hänellä oli selässään aivan
selkärangan vieressä sen kanssa
samansuuntaisena valtava sirpa-
le. Verta oli tullut nrnsaasti. mut-
ta ilmeisesti pakkanen oli pysäyt-
tänyt vuodon. Veri oli hyytynyt
vaatteiden kanssa pitäväksi si-
teeksi.

Kolme lääkäriä ryht1,i kiirei
seen leikkaukseen. Kenttäsairaa-
lan välineet eivät olleet ihmeelli-
set. mutta nopea toiminta oli ai-
noa mahdollisuus.

Aseveljen sclästä poistettiin
sirpale. joka oli kuin viikatteen
terä: 3l senttiä pitkäja keskikoh-
daltaan tuuman levyinen. Toinen
munuainen oli irronnut.ja se piti
myös poistaa. Potilas oli menet-
tänyt tavattomasti verta ja veren-
siirto oli pantava kiireesti käyn-
tiin.

IHME TAPAHTUI
Ja kaveri alkoi tointua - hitaasti
mutta varmasti.

Hänet tuotiin viereiseen petiin
ja minua pyydettiin tarkkaile-
maan miehen vointia ja häly'tUi-
mään apua heti jos jotakin poik-
keuksellista ilmenisi. Se kävikin
hyvin, koska oma vointini oli hy-
vä.

Otin vartioluoroni vakavasti

- olihan kyseessä ihmishenki.
Helppoa ei kaverilla ollut. Val-

tava haava ratkesi wotamaan
vähän väliä ja verra annettiin
monta kertaa vuorokaudessa.
Mies oli enimmäkseen tajuton ja
muissa maailmoissa.

Mutta toipuminen edistyi.
Viikon kuluttua hän alkoi.jo pu-
hua. Sitten tiemme erkanivat.

Seuraavalla lomallani kävin
häntä tapaamassa sotasairaalas-
sa. johon hänet oli siirretty. Ker-
roin kaverille. kuinka tipalla hä-
nen elämänsä oli ollut. Hänelläei
ollut siitii selvää kuvaa.

Nyt poika jo opetteli kävele-
mään. Vaimokin oli käyny hän-
tä tapaamassa.

Minä olen sinulle elämäni
velkaa. hän sanoi. Mitenkä-
hän vo.isin sinut palkita?

Alä minua kiiuele. kiitä
kenttäsairaalan päteviä lääkärei-
ä! totesin puolestani.

Ikävä kyllä olen unohtanut
tämän kaverin nimen. Olisi
hauska kuulla. kuinka hän toipui
ja vieläkö hän elää. Minut tavoit-
taa tämän lehden toimituksen

sella tavalla.
Joskus sattui kuiten-
kin inhimillinen ereh-
dys: kaatuneeksi luo-
kiteltu soturi palasi
ruumishuoneesta elä-
vien joukkoon.

PALVELIN JR 52:n II Patal-
joonan 4. Komppaniassa Ruka-
järven suunnalla.

Kesken sotatouhujen sain an-
karan vatsakivun ja JSp:n lääkä-
ri ratkaisi asian:

- Kenttäsairaalaan ja puuk-
koa vaan - si-iä se tokenee.

Näin tehtiin ja aikanaan heräi-
lin siistissä sairaalawoteessa il-
man umpisuolta.

Aloin tarkkailla ympäristöäni
ja totesin, etlä ulkona oli ankara
pakkanen. Makasin seinän vie-
ressä parakissa.

Akkiä alkoi harvan väl.iseinän
läpi kuulua merkillistä iiäntä -kuin tajuttoman ihmisen valitus-
ta. Kuului myös jonkinlaista liik-
keen aiheuttan.raa ääntä-

KARMEA HAVAINTO
Hoitajatar tuli huoneeseeni. Tie-
dustelin hänelä. onko seinän ra-
kana potilashuone, kun sieltä
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Kaatuneiden joukkoon joutuneella ei ollul palioakaan mahdollisuuksia

Vaikeasti haavoiltuneen hyväksi tehtiin kaikki mitä voitiin
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trkautta.



Sota
nauraa

PAHoTN rÄvr
Osrpo on msi kertan
eliimiissiiiin knnloHinnis-
sil Sm kestoqjasta ei
hiinellii ole aristusla-
koan. Niinpii moossa
makaov a mies pur skohtoa
sy diintä sibkev iiiin it kum
ja valittaa:
- A voi voi! Touvot iiii
kylviimiittii..

REHELUS!Ä
KARJALAISIA
Ennen vanhaan papit
joutuivat Itä-Karjalas-
sa ttslavimaan" talosta
taloon, ja heitä syötet-
tiin ja juotettiin liikaa.
Kenenkään vatsa ei sel-
laista kestänyt, varsin-
kaan kun kahvinkeitto-
ohjeena oli panna pan-
nuun pala sikuria ja
toisella hämmentää.

Paikkakunnan suu-
ressa talossa joutui
pappi juoksemaan mo-
nasti pihan poikki pik-
kulaan, jossa ei ollut
ovea. Emännät istuivat
ikkunan pielessä ja
katselivat papin kiirei-
siä askeleita. Pois läh-
tiessään pappi kiitteli
talonväkeä vieraanya-
raisuudesta, mutta lau-
sui toivomuksenaan
saada pikkulaan ovi.

Neljäkymmentä
vuotta tässä olemme
eläneet. Usta huusis ei
ollut ja mitään sieltä ei
vielä ole varrassettu,
vastasi emäntä.

KUMMAT
VAATIMUKSET
K afi a laine n ev ak ko is iint ö
ihnoitti lehdessii, että
kaupunkikisperhe s(m
maotilolk kestiasunnon.

E riiiinö pöiv tinii taloon
t u likin kaup unkilais hen a,
joka olkoi tentoto istintöö:

- Onko talossa srsrjves-
sa? E nt ös kuistia, j ossa v o i
syödö ulkosalla?

Isiintii antoi yksitavui-
sio vastouksia Vieras
nousi autoonso ja htiipyi.

Emiintö tuli navetosta
ja tiedusteli, millainen ke-
siivieraaksi pyrkiiti oli ol-
lut.

- Migti lie löylynlyömii
muzikka! tuhahti isiintii. -
Kysyi voigo sittua sisöll'
da syyvii ulkosall'!

VARMUUS ENNEN
KAIKKEA

Itii-Kwjalassa oli talon
isiintö lsnllut ja vasta
pild<alamnalle saapu-
neen papin piti pitiiä pu-
lre lwttajaisissa Kun
taustafiAm ei ollut, run-
ri pappi kiiiintyi eriiön
paild<akuntalaisen pw-
leen Tömä sattui ole-
maan vairujan 'pil*u
y s t i»iit iif ', j olu tiae nki n
l{elui edesmerurcen
maosta taivaaseen

Niiin siis pappi alloi
paluensa ylistiien vairu-
jan hwpii, anteliai-
suutta ja ystöviillisyytta
niin l<onru luin vmsin-
kin naapurissu

Izski luunteli ih-
meissiiön Lopulta hiilun
mi e I e s siiiin lrer äsi e giiil y s
ja hiin lilislusi pjal-
leen:

- Mene lut§o ongo
miön tuotto ruulussa, lai
Wppi rcngozie pagizpu!

Kr 0sr0s

Sinivalkoinen
sotatoimialuekailh
Kansa taisteli -lehden lukijana Sinulla on nyt mahdollisuus
saada oman kotisi seinälle tai annettavaksi lahjaksi n. 600
paikanni meä käsittävä sotatoimialuekartta. Nimet tähän kart-
taan on kerä§ alan kirjallisuudesta.
Kartta on painettu sinisellä ja mustalla himmeäpintaiselle val-
koiselle paperille. Kartan koko on 51 ,5 cm x 72 cm ja se lähe-
tetään tilaajille rullattuna pahviputkilossa.
Hinta on 17 mVkpl + postitus- ja käsittelykulut 1-4 kpl/3 mk
ja 5 kpl/S mk.
Karttoja on rajoitettu määrä ja ne toimitetaan tilausten saapu-
misjärjes§ksessä.

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI

-.- (! cIi§ 3'* A
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§Js 
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?f§ d

EEE§E
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o-ic-
#§f,O
§F

3v>I

UJ-)(r

=

TIIAUSI(ORTTI

sotAToliil-
AlUEIORTTA

Olen kiinnostunut vanhoista alueista ja paikannimistä kuten
Uunitsa, Rasti, Vytegra, Hyrsylä. . .

Tilaan n. 600 paikannimeä käsittävän kartan.
Postitus- ja käsittelykulut lisätään ao. hintoihin.

tr 1kpl17mk
tr 2 kpl34 mk
tr 3 kpl51 mk
! 4kpl68mk! 5 kpl85 mk

Nimi- ja osoitetiedot painokirjaimin, kiitos.
Sukunimi Elunimi

Osoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Tarjous yllämainituilla hinnoilla on voimassa niin kauan kuin
karttoja riittää. Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
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Kewaflliluutnantti l*wtwt Oesch ja hiinen
esiluntapiiiillikkiinsä oersti Valo Nihtilö
laativat Viipnrin valtmsta vwten opraatio-
suunnitelmnq jolrn tiiluiisi l<aupungin ja ko-
l@ I^dnsi-Kannaksen vaputtamiseen laaja-
mittaisella lulcipwlisella sawrostul<sel la

Pihtien oikeai leuan rundosti S.Divisioo-
na, jonlu rohlrca hyöhfdiys yli Viipninlahden
kiltluisi Viipnin polwtaj ien wtäytymistien

Jalkniikirykmentti 45 aloitti operaation
uhl<arohlreall a yl i mewhyökkiiyksel I ö M aj a-
pohjasta Lilnniemeen
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JR 45:n påällyslöä suunnittelemassa
ylimenoa Tervajoella

I<YK\4E\TTI\4\4E JR .1-5:n

h1ökkrir svaihc rrlkoi clokuun
22. priiviinri kesiillii 19.11. lll
Pataljoonan cnsi tavoitteena oli
Tcrvlrj,,ki. -iunk11 slt:tvulimme
pikanrarssissa. Siellli kohtasim-
rrrc kuitcnkin tiukkrrrr rustrrrin-
1air. 1\ntaulurninen ci tullul ky-
sr nrr ksccnkiirin. Osa vihollista
pririsi pakencmaln Viipurinlah-
dcn yli. loput jiiir.,iit taistclutan-
tcrccllc.

HURJA YRITYS
Kcllo 01.00 clokuun 24. piiivä-
nri aloitti III/.lR 1-5 ntajuri ilr'-
.rrvr johd,rllrr sröksr n Viipurin-
lahdcn \'lajapohjasta kohti Li-
hanicntii. lllinulla oli kunnia ol-
lu nrukana cnsintnliiscssii sr'ök-
svvcncessri. joka vänrikki
B r t utttlrr'r.qi rt j.rhdosslr rrnttului
Lihanicrnccn.

Matka ci sujunut r,'ailla jiinni-
tl stli nlitri olisi vastrrssLr'l

Vrruhdin liheuttumusta viirrrns-
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t:r huolimatta helmeili hiki
uscan miehen otsalla. Itse tun-
sin saaneeni arvokkaan syntv-
mripäivälahjan nähdessäni koti-
kaupunkini silhuetin viilkehti-
viin aamuauringon ensimmäisis-
si'i siiteissä yön usvakerroksen
y'läpuolella.

Yhdcssä vänrikin kanssa h1 p-
päsin veneen keulasta Lihanie-
nlen rantakiville konepistooli
laukaisuvllmiinu. Vrtstus:rr ci
ollut ristin sielua 1'llät1's oli on-
nistunut sataprosenttisestil

Muita odotellessa chdinm.rc
vetää hermosavut.

Suurin osrr pataljoonastunrnle
pLilisi 1li huonraantatta. \'llsta
viimcistcn rcncidcn kintppuun
chtir rit r ihtrlli:en lcntokoneet ui-
hcuttaen tappioita.

Krirki sai taistclukoskctukscn
Lihanicntcn trvcssri. Vihollincn
irtautui nrelko helposti ja ercnc-
rnincn jatkui !ailillii milte i pika-
nrarssin vauhdilla. .loukkuccs-
trlnrnrc r.ain rksi nrics. hclsinki-
lriincn korpraali ärrÅ.i.rol haa-
voittui jalkarrn pitricn k1 l[i
lrsilrstlt rttclk,'istlr rrrctcliri.

MOTTI ALKAA
MUODOSTUA
Elokuun 25. piiir,'rinii patul.joonu
'u'altasi Sontntccn ascnlrn. r litti
rautaticn ja priiisi taistclicn
Sor.t.trnccn -ja .\lasonrnrccn vlili-
sccn nritiist(x)n. Vihollinen teki
nrjua vlrstlrrintaa scn vasta-
h1ökkrir kse t olivut vointakkai-
ta. nrutta kaikki nc slltiin lo-
puksi torjutuksi. Sonrntccn ase-

nrirkin rrcnctcttiin hctkcksi .ja
oltiin itsc rnntissrr. Tilannc oli
scka.,,a. sillti pinrerissii ci niihnl't.
kuka oli onra ju kukrr r"ihollincn.
Toinrinta keskcitcttiin ja ntant-
tclin suojassa tupakoidcn odo-
tcttiin aanrua. [1cti piiiviin val-

-jcttua vallattiin usenlr kovrrlla
rr tinrillii takaisin.

Elokuun 26. piiivrinri patal-
joona kiiiintri ctcLirin Kirislah-
(lc|l suuntilirn -itr krrlkuisi L urlur-
sccn nrenevlirt radan. Heti tli-
n-rrin jiilkcen vihollincn krivi an-
karasti päälle. sil[i se oli iruc>
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,l Tävsi vauhti päällä! Kalusto viedään
! 

"yåk.y"n 
r"ntaan

tilanne rauhoittui sen verran et-
tä päästiin syömään leipälauk-
kuun survottuja kuivia muonia.
Kenttäkeittimistä ei ollut tietoa-
kaan.

Asia ei kuitenkaan ollut vielä
likimainkaan selvä: seuraavana
päivänä vihollinen hyökkäsi ra-
justi viisi kertaa. Molemmilla
puolilla kärsittiin tappioita.
Omasta ryhmästänikin menetin
kaksi miestä, toisen kaatuneena
ja toisen haavoittuneena. Kais-
lahden asema oli jo kerran vi-
hollisen hallussa, mutta saimme
vanjat karkoitetuki ankaran tu-
len keskityksen avulla.

Syöksyvene on saatu veteenv

tyksen kärsittyään raskaat tap
piot. Siipeensä sai tosin moni
meikäläinenkin.

VANJOJEN TIE
ON POIKKI
Jo edellisenä päivänä oli roh-
kean jääkärimaluri Matti Joeli
Kuirin komentama III/JR 4
tunkeutunut Yläsommeelle kat-
kaisten siellä tien. Kun eversti-
luutnantti Lauri Sotisaaren JR
47 oli samaan aikaan päässyt

motin toiselta puolelta Kämä-
rän kautta Huumolaan oli myös
Viipurin-Uudenkirkon tie poik-
ki ja Viipurin puolustajat alkoi-
vat olla motissa. Kun saarrok-
siin oli jäänyt parisen divisioo
naa vihollisia, oli selvää, että pe-

li ei vielä ollut pelattu - tuskin
ne naapurit suostuvat noin vain
marssimaan vankileiriin. Ensin
katsotaan kuka on kuka . . .

Seuraavana päivänä taistelu
jatkui rajuna. Keskipäivällä iski
pataljoonan vasempaan §lkeen
Porlammelta Kaislahteen johta-
van tien suunnassa vahva vihol-
lisosasto, joka oli purkautumas-
sa motista mukanaan pitkä
kuormastorivistö. Pojat kävivät
päälle ankarasti "uraata" huu-
taen, mutta tämäkin epätoivoi-
nen yritys torjuttiin tykistön ja
If l/JR 24:n avustukella. Por-
lammelta Kaislahteen ulottuva
valtava kuormasto jäi mottiin,
osa miehistä puikki metsien
kautta omiensa maille.

SE EI UNOHDU
I«OSKAAN
Omalta kohdaltani muistan elä-
västi taistelun alun.

Olimme Kaislahden tienris-
teykessä ottamassa vastaan
Viipurista tulevan kolonnan kär-
keä. Minusta oikealle oli kone-
kiväärijoukkue kersantti Rant a-
/an komennossa. Meidät oli hei-
tetty paikalle viime hetkellä, jo
ten poteroita ei ehditty kaivaa -
eikä senpuoleen ollut lapioita-
kaan.

Olimme sopineet, että Ranta-
lan konekiväärit aloittavat tu-
len.

. Kolonna lähestyi. Kärjessä oli
muutama tunnustelija.

Jännitys kihelmöi pinnassa.

Minuutit ja sekunnit kului-

vat. Vihollinen lähestyi kävely-
vauhtia. Tunnustelijat etönivät
varovasti tien reunoja myöten.
Kuului kuorma-autojen moottG
rien hurinaa ja kärrynpyörien
kolinaa.

Jännityksestä jäykkinä tuijo
timme sormi liipasimella edessä

olevaa hakkuuaukiota, jonka lä-
vitse tie kulki.

Tunnustelijat astelivat hitaas-
ti ja varovasti kuin hautaussaa-
tossa. Suoraan minua kohti tuli
koppalakkinen upseeri.

Vilkaisin Rantalaan - eikö jo
pitäisialoittaa...?

Tämä tuijotti kylmän rauhal-
lisena eteensä sormet koneki-
väärin sormilevyllä.

Kolonna lähestyi yhä. Sydän
hakkasi, ase vapisi, mutta up
seeri pysyi tähtäimessä.

Sitten pääsi helvetti valloil-
leen. Kaikki aseet lauloivat niin
paljon kuin niistä ikinä luoteja
lähti. Koppalakkinen näytti ko
hoavan ilmaan ja kaatui sitten
tien sivuun.

Teurastus jatkui viitisen mi-
nuuttia. Konetuliaseiden hilli-
tön rätinä ja kuolevien hevosten
huuto täytti ilman, jossakin an-
nettiin hätäisiä venäjänkielisiä
komentoja .ia huudettiin sani-
tääriä.

Sitten kaikki vaikeni, kuului
vain haavoittuneiden valitusta.
Kolmisen kilometriä pitkä ko
lonna oli tuhottu. Maaston ha-
ravointi jatkui myöhään yöhön

- korjailtiin haavoittuneita, ta-
peltiin sisukkaimpien kanssa ja
ammuttiin haavoittuneita hevo
sia.

Puna-armeijan 43.Divisioona
tiesi käyneensä Viipurissa!

VIHOLLISEN
PUOLUSTUS
ROMAHTI
Kaislahden suunnalla jatkuivat
kiivaat taistelut aina 3.8. saak-
ka vihollisen merijalkaväen pyr-
kiessä mottiin jääneiden avuksi.
Lähes kahdeksan worokauden
yhtämittaisen taisteluvaiheen
jälkeen porukkamme oli lop
puun väsynyt - miehet olivat li-
kaisia, laihtuneita ja unen puut-
teesta kalpeita. Uskoimme pää-

sevämme lepoon kovan urakan
jälkeen.

Saimmekin parin vuorokau-
den tauon, ruokaa ja unta.

mannut vaarallisen tilanteensa
ja toi paikalle apuvoimia Le-
ningradista. Vankitietojen mu-
kaan paikalle oli tuotu muun
muassa 300 matruusia tuhoa-
maan alueelle ilmestyneitä suo
malaisia "merikadetteja".

III/JR 45:llä oli täysi ryöpäi-
vä torjuessaan avustusretkikun-
nan rajuja hyökkäyksiä. Oli tay-
si tekeminen saada Kaislahden
alue pysymään hallussa mat-
ruusien käydessä päälle kuin
ampiaiset. Vasta illan pimetessä

^-.
Täydesså lastissa kohti ulappaa ja
tunlematonta vaslarantaa

Elokuun 28. päivänä jatkui
koko rykmentin hyökkäys itään.
Vihollinen onnistui torjumaan
yrityksen ja aloitti jo aamupäi-
vällä voimakkaan tykistötulen
tukeman vastahyökkäyken. jo
ka jatkui rajuna iltamyöhään
saakka. Vasta illalla vanjat sai-
vat tarpeekseen ja lopettivat yri-
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JR 45:n komentaia majuri
T.l. Lunnas (oik.) antaa ohjeila isku-
portaalle ,l
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4';iMutta lyötyä vihollista ei saa-

nut päästää toipumaan ja pu-
reutumaan uudelleen puolus-
tukseen. Alkoi takaa-ajo.

Se muodostui JR 45:n ja JR
3:n kilpajuokuki kohti Koivis-
toa. Meno oli yhtä juhlaa: vihol-
liselle ei annettu aikaa eikä tilai-
suutta asettua puolustukeen, se

pidettiin jatkuvassa liikkeessä.
Hyökkäys oli kuin nopeutettua
paraatimarssia.

Koiviston kauppalassa oli pai-
kalla vain muutama kissa ja jo
kunen piilekivä puskaryssä
elikkä pensasneuvostoliittolai-
nen. Molemmat lajit antautui-
vat suosiolla.

Jatkoimme kohti Uuttakirk-
koa. Matkalla ei tavattu jälkeä-
kään vihollisesta. Jossakin oli
hyljätty ajoneuvo tien poskessa.

Evakuoimme niistä kaiken kel-
vollisen. Mahorkka ei kelvannut
kenellekään.

Uudellakirkolla saimme
kuulla. että meidät oli siirretty
reserviin ja lepoon. Jo seuraava-
na päivänä lämpisi sauna mäen
rinteessä. Bensiinitynnyristä o1i

saatu hyvä kiuas, löyly oli kova
ja mielialat korkealla.

Jaettiin mitaleitakin. Minua-
kin onnisti ja sain II luokan Va-
paudenmitalin. tr

ll|-
S](Y

Vendläisten joukkojen ulosmurtautu-
minen Viipurin saartorenkaasta johti y.'#H,^,""#:i:::räiffi
rajuihin taisteluihin, joissa vihollinen olivat saartaneet Länsi-Kan-

kiirsi raskaita tappioita. Vain rippeet 
"*"1,1#:::,;'ffi1*ilåff:Sen Voimista pääSiVät OmienSa yhtey- eille. Saartorengas ulottui tii-

teen. 
r u 

l:'Jil:-#:'-oran 
kvrään ja

Jalkaväkirykmentti 3:n nuoret so- -"t;:i;ll,,H;lä,*i,T,"#l;turit torjuivat murtautumisyritykset viipurinlahden ja vallannut

taistelui polttopisteessä, ioäa äi u- i,:#"";l,r#åä",å;I}i','ji,l
moa Annettv eikä pSydetty. johtavan maantien ja rauta-

r{omppanianpädrrikkö kertoo. i11il,5ffi ffiil,1,1,i?iJ,Ii-

EINARI JÄNTTI

tr^ 4lä[l' viissii si{' pöä pyrsyy kylmän1'sonoi
Sotak kq kun noap r.l ri td(Ui i' ;låareiän porasi.



reikä, jonka kautta se voisi
purkaa ulos ahdingossa olevia
joukkojaan. Se henkireikä oli
Porlammenkylän kautta johta-
va maantie.

Tuon henkireiän tukkeeksi
heitettiin rykmenttimme JR
3:n I ja II Pataljoona.

Komppaniamme ollessa 30.
elokuuta Huumolan kylän luo-
na sille tuli kello 13.00 iikki-
liihtö. Aikaa ei ollut låihteä
kiertämään maanteitse, vaan
painuttiin suoraan 

- lyhintä
metsätietä.

Tie oli kerrassaan viheliäi-
nen kuormattuine ajoneuvoi-
neen marssivalle komppanial-
le: kuoppia, ruoppuja, kiviä,
kantoja, liejua ja puiden juuria

toiset yksiköt. II Pataljoona
oli koossa.

Marssi jatkui. Taukoihin ei
ollut liioin aikaa.

Edessä oli laaja viljelysau-
kea, leveyttä muutama kilo-
metri ja pituutta vielä enem-
miin. Maantie jatkui poikki
aukean. Etäisyyksiä pidentäen
painui pataljoona tietä pitkin
suoraan aukealle ja edelleen
kohti sen toista reunaa.

Kranaatteja tipahteli har-
vakseen ympiiristöön ja piis-
katykin ammuksia suhahteli
ohi omia teitäiin kuin seuraten
pataljoonaa, mutta varoen tu-
lemasta liian lähelle. Moni-
kaan mies ei näyttänyt osoitta-
van kiinnostusta noille lähen-

Taistelu on päättynyt, suomalaiset etenevät mottialueelle
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Sotasaalista on tien täydeltä

Sotasaaliin ioukossa oli muun ohessa runsaasti moderne,a kenttåtykkeiä

Tässä maastossa JR 3 ratkaisi osaltaan porlammen - Sommeen motin kohta-
lon

oli enemmän kuin yltiikyllin.
Kun huiskahiintien hevosvoi-
mat eivät riittäneet, otettiin
miesvoimat avuksi. Sille tielle
jäi monta saatanaa ja perkelet-
tä sekä joukko muita helvetin
tulessa korvennettuja poppa-
miehiä....

Kiusallinen oikotie loppui
sekin aikanaan ja saavutimme
maantien. Siellä tapasimme

telijöille edes päiin nyökkäyk-
sellä.

Kiirkikomppaniana patikoi-
nut T.Komppania saavutti en-
simmäisenä vastakkaisen met-
sänreunan ja työntyi puiden
siimekseen. Maantie kääntyi
pohjoiseen ja puiden katvees-
sa kulkien komppania seurasi
sitä. Olimme Porlammen tun-
tumassa sen eteläpuolella.

REIPAS
ALKU
Kärkenä edennyt III Joukkue
kohtasi vihollisen kello 20.15
kylän eteliireunassa ja joutui
heti ankaraan taisteluun.
Komppaniakaan ei aikaillut:
kaverit edessä saattaisivat jou-
tua pinteeseen. Se ryhmittyi ja
konekiväiirien tukemana
hyökkäsi läpi ja ohi kåirkijouk-
kueen kylän eteläosaan.

Alkumenestys oli saavutet-
tu.

Tunkeudutfuamme metsäs-
tä talojen alueelle olimme
håimmästyneitä: pitkin maan-
tien vierustaa oli ajoneuvoja
melkein toisissaan kiinni. Nii-
den ajosuunta oli etelään, jos-
ta komppaniamme hyökkäsi.

Jok'ikinen hevonen oli luo-
tien Iäviståiminä kaatunut aiso-
jensa väliin! Metsän reunaan
ja talon alueelle sortuneet ve-
niiläiset olivat ilmeisesti he-
vosmiehiä ja muuta huolto-
puolelle kuuluvaa väkeä. Jåil-
jet osoittivat, että aseidemme
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tuli oli tehnyt sädlimätöntä jiil-
keä.

Konekivädrit siirtyivät uu-
siin asemiin. Komppanian re-
serviksi jäänyt kåirkijoukkue
seurasi etummaisten perässä.
Hyökkäys jatkui.

Vihollisen vastarinta kove-
ni. He olivat saaneet takaansa
apuvoimaa.

Taistelu kävi yhä verisem-
miiksi. Maastoa täytyi käyttää
tarkemmin hyvåiksi. Se hidasti
hyökkäystiimme, mutta ei py-
säyttänyt sitä. Pätkä asutus-
aluetta tuli haltuumme.

Rakennusten, kasvullisuu-
den ja hämiiryyden takia nä-
kyvyys oli rajoitetrua. Kone-
kiväiirien oli taas siirryttävä
etulinjan tasalle. Hyökkäys
pysähtyi hetkeksi.

Sitten konepelit olivat jiil-
leen uusissa asemissa ja aloit-
tivat yhtäaikaisesti tulensa
syytäen täysiä vyöllisiä nikke-
liä vihollisen asemiin. Se oli
merkki hyökkäyksen jatkami-
sesta.

Kuopasta toiseen ja nurkal-
ta nurkalle syöksyivät mie-
hemme. Pikakiväåirien ja ko-
nepistoolien sarjat tihenivät.

Kylän puolivdli ei ollut
enää kaukana. Takavasem-
maltakin kuului nyt taistelun
melskettä. Pauke ja sarjatuli-
aseiden rätinä tuntui etenevän
pohjoista kohti. Siellä hyök-
käsi 6.Komppania. Viides oli
pataljoonan reservinä.

Kylän asutus oli keskittynyt
pääosin maantien varrelle, jo-
ten kuudennen komppanian
hyökkäyssuunta oli enimmäk-
seen metsämaastoa. Osoit-
taaksemme heille etulinjamme
etenemistasan ammuimme va-
lopistooleilla raketteja ylös vi-
hollisen puolelle. Samalla ne
valaisivat vendläisten asemia,
jolloin komppanian ja koneki-
väåirien tuli kiihtyi korvia re-
piväksi. Mutta hieman jo en-
nen sarnmumista, kun raketit
laskeutuivat, syöksyivät jouk-
kueet taas eteenpäin.

KOLONNAN
TUHO
Matkan puolivdli pataljoonan
tavoitteeseen, joka oli kylän
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pohjoispuolella avautuvan
laajan peltoalueen reuna, oli
saavutetfu.

Kaatuneita vendläisiä oli
kaikkialla. Kuolleiden, aisois-
'sa olevien ja suitsista ajoneu-
voihin kiinnitettyjen valjasta-
mattomien hevosten jono tien
varrella ja talojen pihoilla jat-
kui. Turvonneine mahoineen
eläimet näyttivät valtavan
suurilta. Talojen takaseinus-
toilta löytyi sentään eläviäkin,
peloissaan teutaroivia hevo-
sia. Niitä miehemme tilaisuu-
den tullen yrittivät rauhoittaa
ja toivat ajoneuvoista rehusy-
lyksiä polleparkojen rousku-
teltavaksi.

Tuo jatkuva hevos- ja ajo-
neuvomädrä selvitti meille lo-
pultakin, mitä väkeä kylässä
oli: suurmotin aukosta etelään
matkaava suuri huoltokolon-
na, jonka toivorikkaan yrityk-
sen pataljoonarnme katkaisi.
Nyt tuo kolonna oli ahtautu-
neena ja suurimmalta osalta jo
tuhoutuneenakin tässä piskui-
sessa Porlammen kylässä.

Yö läheni. Koko illan jat-
kunut tihkusade tiivistyi. Tai-
vasta peittivät tummanhar-
maat pilvimassat. Alkuhåimä-
rä lähenteli jo synkkää syyspi-
meyttä. Muutamien kymme-
nien metrien päästä ei erotta-
nut enää kunnolla omia mie-
hiä vihollisista. Sekaantumis-
ten ja erehtymisten vaara li-
sääntyi.

Tilanteen ollessa sekava ei
konekiväiireitä voitu enää
käyttää hyökkäyksen tukemi-
seen. Hyökkäys vaikeutui.

Vasemmalla puolellamme
taistelevan 6.Komppanian
hyökkäys kuitenkin menestyi.
Se saattoi milloin tahansa uha-
ta edessämme olevien venä-
läisten sivustaa. Tiimä puoles-
taan helpotti T.Komppanian-
kin hyökkäystä.

ASUTUSKESKUS-
TAISTELUA
PIMEÄSSÄ
Pimeyden lisääntyessä taistelu
muuttui yhä enemmän taiste-
luksi lähietäisyydeltä. Kone-
pistoolien merkitys lisääntyi
ja käsikranaatit tulivat ku-
vaan.

Talojen ikkunoistakin vä-
lähteli vihollisaseiden suuliek-
kejä. Seinien vierustoja pitkin
syöksyneet miehet nakkasivat
ikkunakarmin yli käsikranaatit
sisdlle ja ampuneet aseet vai-
kenivat.

Hyökkäys edistyi 
- 

mutta
etenikö se riinävän nopeasti?
Ehdimmekö ajoissa tavoittee-
seen estämään vain kilometrin
päässä Porlammin pohjois-
puolella pullistelevan suurmo-
tin purkautumisen kylään?
Täällä metsässä ja talojen
seassa erilne pystyisi vyöryä
pysäyttiimään, oli päästävä
aukean reunaan.

Hyökkäystä oli nopeutetta-
va! Oli ehdittävä ennen vihol-
lista, muuten meidät piru peri-
si! Oli menossa kuoleman kil-
pajuoksu vihollisen kanssa.

Komppaniallakin oli vielä
pelivaraa: III Joukkue oli va-
paana. Se oli nyt heitettävä tu-
leen.

Edettyään äänettömästi
komppanian oikean siiven ohi
soluttautui tuo joukkue kapea-
na letkana pellon reunaojan
pohjaa ja metsän reunaa kont-
taillen vihollisen huomaamat-
ta sen vasempaan sivustaan ja
osittain selustaankin. Jouk-
kueen johtajan todettua, että
kaikki oli kunnossa ja valmii-
na, iski joukkue huutaen ja tu-
littaen vihollisen kimppuun.

TYRMÄYSISKU
Tuo arvaamaton hyökkäys si-
vustaan ja selustaan 

- 
jopa

pellon puolelta, jota viholli-
nen kai piti turvattuna 

- 
oli

tyrmäävä. Kun siihen vielä
liittyi samanaikaisesti komp-
panian pääosan rynnäkkö me-
nivät vihollisen pasmat kerta

.^. Kunniaakaatuneille

Venälåiset sotavangit hautaavat omia kaatuneitaan
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kaikkiaan sekaisin.
Heidän vastarintansa luhis-

tui. Osa yritti vielä taistella,
mutta toiminta oli hajanaista
ja yrittäjät kaatuivat hyökkää-
jien tuleen. Toinen osa lähti
pyrkimään pohjoiseen ison
motin turviin, mutta sekään ei
enää onnistunut. Tuoni korjasi
heidätkin.

Hyökkäys jatkui, mutta em-
me kohdanneet enää kuin
muutaman harhailevan hiip-
pailijan. Osa heistä antautui

V Kalustoa kootaan

vangeiksi ilman muuta, mutta
jotkut mieluummin kaatuivat.
Pataljoonan tavoitteena olleen
laajan peltoalueen reunan
komppania saavutti iltayöllä
kello 23.0O. Porlammen kylä,
ionka haltuunsaamiseksi
T.Komppania taisteli noin
kolmen tunnin ajan, jäi selän
taakse. Olimme ehtineet en-
sin!

Kuinka paljon kaatuneita ja
haavoittuneita vendläisiä,
kuolleita hevosia ja sotamate-
riaalia jäi vallatun kylän
alueelle ja sen laitamille, jäi
epäselväksi. Kuusi ven?iläistä,
jotka komppaniallemme an-
tautuivat, jouduimme liihettä-
mään sotavankeina taakse.

Jiiljellä oli vielä pataljoonan
päätehtävä: suuressa motissa
olevien vihollisvoimien pako-
tien tukittuna pitäminen. Kes-
tääkö Porlammen kohdalla
oleva saartorenkaan osa?

MOTTI EI SAA
LAUETA
Lohko, johon komppania ryh-
mittyi puolustustaistelua var-
ten, ulottui oikealla olevasta
aukean reunasta yli maantien
vasemmalle ja jatkui metsän
reunaa seuraten edelleen
6.Komppanian oikeaan ra-
jaan. Etulinjan miehittivät
kolme joukkuetta ja koneki-
väärijoukkue. Yksi joukkue
jäi komppanian reserviksi vä-
hän taemmas. 6.Komppania
oli jo miehittänyt oman loh-
konsa, joten seitsemännen va-
sen sivusta nojasi sen tuttuun
ja turvalliseen oikeaan kyl-
keen. 6.Komppania nojasi
puolestaan vasemman sivus-
tansa 8.Divisioonan oikeaan
siipeen. Komppaniamme
oikea sivusta nojasi Iaajaan
aukeaan, jonka toisella puolen
tiesimme olevan rykmenttim-
me I Pataljoonan. Kulissit oli-
vat järjestyksessä, näytelmä
voi alkaa.

Keskiyö kului tunnustelun
tapaisessa kahinoimisessa.
Maantien varrella se oli vilk-
kainta. Maasto asemien edes-
sä ei siellä ollut niin avointa
kuin muualla, joten se sopi
paremmin jatkuvalle kahakoi-
miselle.

Puolustajan oli vdlttiimättä
ehdittävä päästä maan sisään
ennen myrskyn alkua. Miehet
ymmiirsivät tämän ja heilutti-
vat vuoron perään asetta ja
kenttiilapiota tai hakkua. Työ
edistyi nopeasti.

Kello neljä se alkoi!
Porlammen aukealla ja au-

kean reunassa riehui hirmu-
myrsky, jossa tulva-aaltoina
olivat kohti vyöryvät vihollis-
massat. Tykit, kranaatinheitti-
met, konekiväiirit, pikakivää-
rit, konepistoolit ja kiväåirit
kuumenivat! Se oli täystyölli-
syyttä sanan varsinaisessa
merkityksessä!

Hutilaukauksia ei tarvinnut
pelätä huonoimmankaan am-
pujan. Aina luoti osui, niin sa-
keana oli laaja etumaasto lä-
henevää våikeä. Koko maail-
ma tuntui peittyneen yhteisek-
si uraa-huudoksi, rätinäksi ja
räjähdyksiksi.

Massoja Iyötiin takaisin.
Uusia tuli tilalle ja aina toistui
sama näytelmä: hyökkäys lyö-
tiin takaisin. Uraa-huudotkaan
eivät auttaneet.

Päivän valjettua pystyimme
näkemään koko edessiimme
olevan näytelmän laajuuden:
Porlammen kylästä pohjoi-
seen johtava maantie, tien vie-
rustat, pellot ja metsiköt olivat
tulvillaan vihollisjoukkoja.
Siellä oli tykkejä. panssari-
vaunuja, kuorma-autoja, he-
vosajoneuvoja, traktoreita.
Kaiken tuon keskellä aaltoili
valtavana massana jalkaväkeä
ja muita joukkoja, kaikki yh-
tenä kaaoksena.

Johdettua toimintaa ei näyt-
tänyt olevan missään. Ehkäpä
tuo kaaosmainen sekasorto ja
heidän umpimähkäiset tölmäi-
lynsä olivat osatekijöinä sii-
hen, että saartorenkaamme
kesti.

AAMULLA ASIAT
SELVENEVÄT
Aamulla 31.8. saapui I Patal-
joonasta yhteyspartio. Se toi
pataljoonallemme varmuu-
den, että asiat oikealla puolel-
lamme olivat hoidetut eikä si-
vustamme ollut uhattu.

I Pataljoonan yhteyspartion
saapuminen oli hyvä ja toivot-

tu suoritus. Partio puolestaan
vei pataljoonaansa terveisem-
me ja tiedot, missä meidän
etulinjamme sijaitsee ja miten
tädllä asiat luistavat.

Päivän valkeneminen ei vä-
hentänyt taistelun melskettä.
Se helpotti kuitenkin sikiili,
että pystyimme selvemmin
näkemäåin vihollismassojen
liikehtimisen varautuaksem-
me tilanteen vaihteluihin.

Aamuyön taistelut antoivat
jo viitteitä siitä, että pahin on-
gelmarnme ei ehkä olekaan vi-
hollisen pitiimisessä motin si-
såillä vaan ammus- ja patruu-
natäydennyksessä. Uskoim-
me, että niin kauan kuin
aseerlme pelaavat koko tehol-
Iaan, ei vihollinen pääse läpi,
mutta - saammeko täyden-
nystä ajoissa?

Tuo huoli pani komppa-
nianpäiillikön ja alijohtajat
kulkemaan ja konttaamaan
joukkueesta joukkueeseen,
ryhmästä ryhmään ja pesäk-
keestä pesiikkeeseen tiedustel-
len, paljonko ampumatarvik-
keita oli jiiljellä.

Vastaukset olivat samanta-
paisia: kaksi lipasta - viimei-
nen lipas aseessa - 

parikym-
mentä patruunaa 

- 
yksi vyö.

Heittimiltä tuli ilmoitus: am-
mukset viihissä, toistaiseksi
voimme ampua vain vaaralli-
simpia maaleja, täydennys on
fulossa.

Täydennystä oli toki tulossa
komppaniallekin 

- 
mutta eh-

tisikö se ajoissa? Joukkueajo-
neuvojen pohjilta oli löydetty
vain muutama patruunalaatik-
ko. Ne eivät näissä rytinöissä
monta minuuttia kestäisi...

Olin eräässä pikakiväåiripe-
säkkeessä ampujan vieressä.
Viimeinen lipas oli syöttimes-
sä.

Ketjua pitkin loikki komp-
paniallernme alistetun koneki-
väåirijoukkueen johtaja vän-
rikki Aito Kekkonen. Huoma-
tessaan minut hän hihkaisi:

- Hei - kyllä tästä taide-
taan selvitä!

Tiedustelin, mikä häntä nyt
kesken kaiken lennättää.

- 
Tuli täytettyiä vöitä ja

hurjasti irtopatruunoita, julisti
poika.

- Entäpäs komppanialle?

- Tuli teillekin ja tulee
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Viipurin suurtaistelun komentaia kenraaliluutnantti Lennart Oesch selostaa taistelun kulkua lehdistölle
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JOUKKUE ON
KATEISSA
Komppanian saavuttua ko-
koontumispaikkaan puuttui
vielä I Joukkue. Otaksuin
vaihdon siellä jostakin syystä
viivästyneen.

Asia ei kuitenkaan ollut
niin yksinkertainen.

Kello kolmentoista maissa
saapui kokoontumispaikalle
neljä hikistä ja järkyttynyttä I
Joukkueen miestä. He kertoi-
vat, että joukkue oli luovutta-
nut asemat normaalisti ja oli
juuri kokoontumassa, kun kä-
vi ilmi. että vasemmalla oli
suuri vihollisporukka murtau-
tunut läpi. Saman tien jouk-
kue konekiväiireineen joutui
yllätettynä taisteluun päåille
ryntäävän vihollislauman
kanssa ja pian sen saartamak-
si. Pelastuneilla miehillä oli se

käsitys, että vain he olivat
päässeet livahtamaan hengissä

- 
toiset olivat jääneet mottiin

ja varmaankin jo tuhoutuneet.
Panin partion etsimään

joukkuetta. Ikuisuudelta tun-
tuneen odotuksen jälkeen se

palasi 
- 

yksin. Joukkueesta
ei löytynyt jiilkeäkään! Partio
oli tavannut metsässä vain
siellä hiippailevan vendläispo-
rukan, mutta väistynyt sen
tieltä.

I Joukkueen johtaja oli haa-
voittunut aamupäivällä ja sitä
oli tapahtumathetkellä johta-
nut kersantti Laavainen.

Oliko komppania nyt me-
nettänyt kokonaisen jouk-
kueen? !

Jospa Laavainen miehineen
sittenkin jotenkin selviäisi 

-eihän tällaisiin tappioihin ollut
totuttu...

Pataljoonan komentaja kii-
rehti komppaniaa matkaan.
Arvelut ja etsiskelyt oli jäter
tävä.

Ollessamme jo liikkeelle
lähdössä huomasimme joukon
hiippailevia vanjoja. Lähin
joukkue teki heistä selvää ta-
vallista pikaisemmin ja vihai-
semmin.

Hiimärän alkaessa verhota
maisemia 31. elokuuta oli
Porlammin tappotanner jo
kaukana takanamme. Koivis-
tolla odottivat rykmenttiä uu-

Panssarintorjuntatykit ovat vaihtaneet omistajaa

kuulemma koko ajan lisää.
Vilkaisin ampujaan. Tämä

virnisti helpottuneen näköise-
nä ja taputteli asettaan 

- 
tääl-

tä pesee taas!

SOTA SOI
Vihollisen rynnäköt jatkuivat
tasaisin viilein. Jokainen niistä
torjuttiin. Sodan armoton
mylly jauhoi ahdingossa ole-
vaa vihollista. Jos oli aikoi-
naan ollut menemistä Viipu-
riin, ei sieltä nyt ollut helppo
palatakaan...
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Ruokailuun ei ollut aikaa.
Jolla oli vielä leipälaukussa
vanikanpalanen, imeskeli sitä.

Puoli yhdentoista tienoissa
tuli pataljoonasta ilmoitus, et-
tä meidät vaihtaa joku Piikki-
rykmentin eli JR 25:n patal-
joona. Rykmentti siirtyy uu-
siin tehtäviin.

Vaihtojuttu piti kutinsa.
Alueelle pomppi tulessa vie-
ras kapteeni kyselemään hom-
mia porukalleen. Tutustuim-
me tunnin verran paikallisiin
olosuhteisiin. Yritin korostaa.
että vaihdon on tapahduttava
varovasti, sukkasillaan, sillä

tarkkailijat pelloilla ja pienta-
reilla ovat tarkkoina.

Asiat selvisivät. Uuden
komppanian joukkueet ohjat-
tiin varovasti lyhintä ja suo-
rinta reittiä suoraan tukikoh-
tiin. Vihollinen ei näyttänyt
huomaavan puuhiamme. Kel-
lo 12.15 luovutin rintamavas-
tuun uudelle yksikölle.

Vapauduttuaan rintamavas-
tuusta oli komppanian määrä
kokoontua kylän eteläpuoli-
seen maastoon.

Kaikki ei kuitenkaan men-
nyt piirustusten mukaan.



det tehtävät.
Vajaan vuorokauden aikana

oli T.Komppania menettänyt
kuusitoista miestä. Kaatunei-
na olivat riveistä poistuneet
aseveljet Armas Sundell, Toi-
vo From ja Toivo Lehtinen.
Oliko koko I Joukkue vielä li-
sättävä tappiolistaan... ?

Mieliala hipoi nollapistetä.
Väsymyskin painoi, mutta le-
poon ei ollut aikaa. Pataljoo-
nalla oli kiire. Marssittiin.

EI SUOMALAISIA
NIIN VAIN
TAPETA
Oli kulunut kolme vuorokaut-
ta Porlammilta lähdöstä. Tel-
tan ovivaatteen Iäpi kompuroi
mies.

Kersantti Laavainen!
Poika oikaisi itsensä teltan

sallimissa rajoissa ja ilmoitti
kaikuvasti:

- Hs113 vänrikki! I Jouk-
kue vahvistettuna konekivää-
riryhmiillä saapunut Porlam-
milta. Vahvuus neljätoista.

Olihan siinä ilmoitusta ker-
rakseen!

Kunnon Laavainen jouk-
kueineen oli sittenkin selvin-
nyt! Siinä hän nyt istui ikään-
kuin mitään merkillistä ei olisi
tapahtunutkaan...

Koiviston Penttilän kylän
saunat pantiin Iiimpiåimään.
Jotain ylimäiiräistä löytyi
muonittajankin salalaatikois-
ta.

Saunan jiilkeen joukkue ko-
koontui komentopaikalle. Al-
koi kyselytunti.

Laavainen oli tukikohtansa
luovutetfuaan takamaastossa
tarkastamassa joukkuettaan,
kun etulinja jonkin matkan
päässä vasemmalla muroi ja
melkoinen vihollisjoukko pää-
si läpi. Laavainen ei jättänyt
uusia puolustajia pulaan, vaan
liittyi taisteluun heitä auttaak-
seen. Syntyneen rytäkän aika-
na jäi joukkue konekivädrei-
neen sekavan vihollislauman
saartamaksi.

Joukkue ei häkeltynyt. Pat-
ruunoita ja käsikranaatteja oli
kohtalaisesti ja tulivoimaa riit-
tävästi. Joukkue jatkoi taiste-
lua. Sen ohessa Laavainen al-

koi valmistella ja käskyttää
keskitettyä ulosmurtautumis-
ta.

Näin se oli käynyt:
Sopivan hetken tullen oli

tuli kiihdytetty ädrimmilleen
ja yhtaikaisella rynnäköllä
puskettu päin sopivaksi kat-
sottua kohtaa. Kaikki mitä
eteen sattui, oli pantu mata-
laksi. Erityisesti konepistoolit
ja pikakiväiirit olivat tehneet
vihollisjoukossa pahaa jälkeä.
Syntyneestä aukosta oli osasto
kaatuneiden vihollisten yli
hyppien ja eläviä tulittaen ryn-
nännyt konekiväiireineen va-
pauteen.

Kyselemåillä he olivat saa-
neet selville, mihin rykmentti
oli mennyt ja löysivät sen. Lo-
pulta nuo sisukkaat taistelijat
istuivat oman komppanian tu-
tussa teltassa uteliaita kyseli-
jöitä ympiirillään.

Tunnusfuksena toiminnas-
taan kersantti Laavainen sai
Vapaudenristin ja kaikki hä-
nen mukanaan olleet Vapau-
denmitalin. Osa noista mai-
nioista miehistä kohtasi mat-
kansa pään sodan jatkuessa.
Kersantti Laavainen kaatui
Vienan Karjalassa, Karhu-
mäen pohjoispuolella käy-
dyissä erittäin ankarissa Kri-
vin taisteluissa syksyllä 1942.

KANNAS ON
VAPAA
Vallattuaan syyskuun 2. päi-
våin iltaan mennessä Koiviston
jäi rykmenttimme rannikon
varmisfu kseen. Koivistonsaari
oli edelleen vihollisen vahvas-
ti miehittiimä ja saaren takana
kyttäsi laivasto-osasto muis-
tuttaen raskaalla laivatykistöl-
lään jatkuvasti olemassaolos-
taan.

Samaan aikaan kun Jalka-
viikirykmentti 3 touhusi Koi-
viston suunnalla saavuttivat
Karjalan kannaksen itäisem-
mdllä osalla edenneet joukot
Rajajoen linjan Suomenlah-
desta Laatokkaan. Taistelu-
vaihe vihollisen selustassa
päättyi. !

PAI,VETTIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
'1. Haluat osallistua Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien
järjestämiin markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markki-
nointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantaitai pyhäpäivä, saa peruuttaminen
tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimite-
tut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli-lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivat-
tomasti ja nopeasti.
Puh. (90)6164833.

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 109 mk
Myös muihin Pohjoismaihin ilman
postituslisää
Muihin maihin 12 kk 129 mk
(hintavarauksin)

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)
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PAI.VETIII(ORTTI
tr Osallistun Sanomain aikakauslehtien järjestämän Onnen-

koppi-kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
tr Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset
tr Peruutan 

- 
I 

- 
198- alkaneen tilaukseni.

tr Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
tr Tilaan Kansa taisteli-lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
I 

- 
198-

tr Olen jatkotilaaja tr Olen uusi tilaaja.
Elunrmr

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Teippaa tähän osaan lehtesr
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke.
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite 

- 
/ 

- 
198- alkaen:

Uusi jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimioaikka

Leikkai
tästä.
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Isien sotapolut ovat yhä enenevässä
määrin alkaneet kiinnostaa nuorempaa
polvea. Niinpä tämän artikkelin kirjoit-
tajtrhelsinkiläinen lehtimies, on paneu-
tunut selvittämään, mikä porukka se
usein mainittu Vallilan rykmentti oi-
keastaan oli.
Tiedot perustuvat kenraali Lauri Soti-
saaren ja "Valkan duunarien" haastat-
teluihin.

RAIMO SUURKUUKKA
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JR 47 marssii kohti Karjalan kannasta. Tässä on kyseessä poseeraustauko

,q}'

Rykmentti on saapunul Raiajoelle. Näkymä Neuvostoliiton puolelta
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lll Pataljoona on majoittunut Kämärän kankaalle



Uallilan
rykmentti taistelee

Lauri Sotisaari - tåssä kenraalina -
tuli hyvin loiri'leen stadin kundien
kanssa

STADILAINEN JR 47 tunne-
taan vanhojen helsinkiläisten
parissa paremmin Vallilan
rykmenttinä. Se hyökkäsi nel-
jäkymmentä vuotta sitten Hel-
singissä muodostetun l2.Divi-
sioonan mukana Nuijamaalta
Rajajoelle.

Tämä divisioona otti osaa IV
AK:n hyökkäykseen ja oli mu-
kana sotimassa Kannaksen ta-
kaisinvaltauksen lukuisissa tais-
teluissa. Divisioona kävi nopeaa
ja vaiheikasta liikuntasotaa tuon
luolutetun alueen läntisillä seu-
duilla.

Rykmentti marssi taistellen
I I vuorokaudessa Moskovan
rajalta Suomen talvisotaa edel-
täneelle vanhalle rajalle. Sitä ei-
vät armeijamme joukot ylipääl-
likkönsä marsalkka Manner-
heimin käskystä Kannaksella
ylittäneet.

HYÖKKÄYS.
VAIHEESTA
ASEMASOTAAN
Varsinaiset sotatoimet rykmen-
tin osalta pyörähtivät käyntiin
elokuun 22. päivänä aamuvar-
haisella l94l hyökkäyksellä
Kilpeenjoelle vihollisen jo irtau-
tuessa kiivasta vastarintaa teh-
den vahvasti linnoitetuista ase-
mistaan. JR 47:n jatkuvien tais-
teluiden monivaiheinen ketju
ulottui sieltä aina lrningradin
tuntumaan Terijoelle ja Raja-
joen töyräille asti.

Samanaikaisesti osa Saksan
mahtavasta sotakoneistosta vyö-
ryi toisaalta ylpeänä voimansa
tunnossa röyhkeästi kohti van-
han Venäjän pääkaupunkia
"Pietaria" päästen aina sen edus-
toille saakka. Sanomalehtien sil-
loiset kokosivun otsikot ja uuti-

set antoivat kotirintamalla ole-
vien ymmärtää: sota olisi lyhyt
ja voitto varma.

Mutta näinhän ei käynyt; so-
ta pitkistyi ja muuttui lopulta
kuluttavaksi ja yksitoikkoiseksi
asemasodaksi.

Kaikilla rintamillamme ase-
masota alkoi välittömästi. kun
Karhumäki Äänisen rannalla
Itä-Karjalassa oli vallattu 5. 12.

1941. Siitä kerrottiin seuraavana
päivänä Suomen kansalle itse-
näisyyspäivän juhlassa llelsin-
gin messuhallissa.

Lisäksi joulukuun 6:ntena il-
moitettiin eduskunnan juhlavas-
ti julistaneen takaisin vallatun
Viipurin läänin liitetyksi valta-
kunnan yhteyteen. Samalla
tiedotettiin Iso-Britanian sodan-
julistuksesta: se osoitti maail-
mansodan kiihtyvän, vaikka
Suomen rintamilla taistelutoi-

Varsinainen stadin kundi! Lähetti
Unto Kupula valtasi yksin ja sukka-
si llaan konekivääripesäkkeen Val-
keasaaressa

met olivat rauhoittuneet hyök-
käyksestä asemasotaan ja puo-
lustukseen.

Myös Kannaksen valtaajien
hyökkäysvaihe jähmettyi tiu-
kasti Suomen vanhalle rajalle.
Vallilan rykmenttikin aloitti sil-
loin Rajajoen varsilla lyhyen ja
pikaisen hyökkäysvaiheen jäl-
keen hiljalleen omien tukikoh-
tiensa ja puolustusasemiensa
varmistamisen pitkää asemaso-
taa varten.
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RINTAMALLE
LÄHDETTIIN
OULUNKYLÄSTÄ
Vallilan rykmentti koottiin
muutamassa päivässä liikekan-
nallepanon tapahduttua kesä-
kuun puolenvälin jälkeen. So-
dan uhkaavat pilvet, pelko ja
ankeus, olivat ahdistavasti var-
jostamassa myös pääkaupunki-
laisten jokapäiväistä elämää.

Miehet kerääntyivät verkkai-
sesti mutta päättäväisinä ryk-
mentin kokoamispaikkoihin
Helsingin silloisen kantakau-
pungin ulkopuolelle: vihollinen
uhmasi jo tällöin pommituksil-
laan pääkaupunkia.

Sotavarustus jaettiin miehille
Pohjois-Helsingin maastossa.
Vallilan rykmentti koottiin täl-
löin Käpylässä, Oulunkylässä.
Pakinkylässä, Tuomarinkylässä
ja Malmilla. Rintamalle matka
suuntautui aivan juhannuksen
edellä erään illan hämärissä.

Härkävaunuja vetävä höyry-
veturi lähti jyskyttamaan Ou-
lunkylän asemalta kohti Mie-
hikkälän seutujaja idässä olevaa
rintamaa. Rykmentin kuljetus
tapahtui pääosin yön pimeydes-
sä ilmavaaraa välttäen.

Suurin osa rykmentin miehis-
töstä oli Helsingin työläiskau-
punginosien asvalttikatujen
kasvatteja, karskeja stadin kun-
deja.

Rykmentin riveihin oli otettu
miehiä myös muista yhteiskun-
taluokista. Heitä tuli Helsinkiä
ympäröiviltä seuduilta, maa-
laispoikia aina itäiseltä Uudel-
tamaalta asti.

Vallilan rykmenttiin oli tiensä
löytänyt runsaasti kotikunnaita
takaisin perimään lähteneitä
evakkokarjalaisiakin. Heidän
måiäränään oli kai vauhdittaa
Kannaksen takaisinvaltausta.

Virolaisia vapaaehtoisia liittyi
Vallilan rykmenttiin aina sen
perustamisesta lähtien. Lisää
heitä hakeutui jatkuvasti täy-
dennyksenä rykmenttiin koko
sen sotatoimien ajan.

Sittemmin asemasodan myö-
häisessä vaiheessa rykmenttiä
lopullisesti hajoitettaessa III Pa-
taljoona muuttui täysin heimo-
veljiemme, eestiläisten, miehit-
tämäksi. Siitä tuli toinen patal-
joona kahdesta vapaaehtoisesta
pataljoonasta muodostettuun
virolaiseen JR 200:aan.

TULIKASTE KOETAAN
NUIJAMAAN
KONNUSSA
Vallilan rykmentti sai rintamalle
tullessaan aloituskosketuksen
vihollisen kanssa Nuijamaalla
Konnunkylän seudulla. Siellä
kaatuivat rykmentin ensimmäi-
set miehet: paristakymmenestä
"stadilaisesta" sotilaasta tuli täs-
sä kahinassa sankarivainajia.

Rykmentin komentaja, evers-
ti Pelle Ekholm haavoittui
myös. Hän oli ollut rauhan ai-
kana Helsingin suojeluskunta-
piirin päällikkönä. Tästä joh-
tuen Vallilan rykmentin päällys-
tössä ja alipäällystössä oli run-
saasti suojeluskuntalaisia aktii-
viupseerien ja kanta-aliupsee-
rien lisäksi. Myös muita
reserviläisiä oli tietenkin päällys-
tönä ja alipäällystönä.

Eversti Ekholmin tilalle siir-
tyi majuri Inuri Sotisaari toi-
sesta stadilaisesta joukosta -Assä-rykmentistä. Tässä "sörk-
kalaisessa" JR 26:ssa hän oli
toiminut II Pataljoonan ko-
mentajana.

"Oli aivan kuin sattuma siir-
tyessäni Vallilan rykmentin ko-
mentajaksi, että sain johtaa hel-
sinkiläisen JR 47:n hyökkäystä
kohti Terijokea", muistelee ken-
raalimajuri tauri Sotisaari. Hän
oli nimittäin palvellut Terijoella
kouluttajana ja yksikön päällik-
könä ennen sotia peräti l5 vuot-
ta - se oli kotikylä!

Hyökkäyksen käynnistyttyä
Kannaksen suuntaan Vallilan
rykmentti eteni neljän ensim-
mäisen vuorokauden aikana
Konnusta Nuijamaalta Kilpeen-
joelle ja aina Ihantalan seuduil-
le. Kilpeenjoen valtauksen jäl-
keen rykmentin osastot siirtyi-
vät marssien Heinjoelle v'troro-
kauden lepoon.

Matkaa kertyi rykmentin pa-
taljoonille peräti 40-60 kilomet-
riä.

VALLILALAISET
TEKEVÄT MOTTIA
Ansaitun levon jälkeen ryk-
mentti oli valmis hyökkäämåiän
eteenpäin. Vuorossa oli Kämä-
rän aseman valtaus. Se onnistui
ja seuraavana päämääränä oli
Leipäsuon asema, mikä vallat-
tiin yllättäen verettömästi -vain kolmen miehen voimin!

Sitten Vallilan rykmentti
katkaisi Summan-Huumolan
-tien jääden osittain puolusta-
maan aluetta: nämä toimenpi-
teet kuuluivat osana suurem-
paan taistelukokonaisuuteen,

nimittäin Porlammen motin te-
koon ja kypsyttelyyn.

Porlammen motti oli itse
asiassa vain kalustomotti. Hen-
kilöstömottia siitä ei syntynyt,
vaikka sen alkuvaihe näytti
muodostuvan lupaavaksi: nuo-
tan perä jäi avoimeksi ja sieltä
pääsi livahtamaan tiettävästi pa-
rin divisioonan voimat eli yli
kymmentuhantinen neuvosto-
sotilaiden joukko. Vankeja saa-
tiin kolmisen tuhatta ja kaatu-
neita haudattiin parituhatta.
IV AK:n voimat loppuivat kes-
ken.

Pakoon päässeiden suurta
lukumäärää todistanevat eräät
venäläiset tietolähteet: Koivis-
ton satamasta he olivat saarille
evakuoineet 10000-12000
miestä. Teiden varret jäivät not-

Hyökkäystoimia oli helpot-
tanut armeijamme tehokas ra-
diotiedustelu: vihollisen viesti-
liikenteessään käyttämän sala-
kielen koodit saatiin avattua ja
näin voitiin IV AK:n esikunnas-
sa etukäteen tietää vastapuolen
liikkeet.

Myös vankitietoa käytettiin
hyväksi. Se auttoi omalta osal-
taan Vallilan rykmentin esikun-
taa hyökkäystoimien suunnitte-
luissa ja valmisteluissa.

Kun Summa oli vallattu.
päättyi samalla Vallilan ryk-
mentin osuus Porlammen mot-
titöissä. Se jatkoi etenemistään
erittäin vaikeissa olosuhteissa
Kaukjärven suuntaan. Tähän
mennessä rykmentiltä oli kulu-
nut marssimiseen ja taistelemi-
seen aikaa kahdeksan vuoro-

kumaan vihollisen sotakalustos-
ta. kun taistelut metsien suojiin
pyrkivää vihollista vastaan jat-
kuivat vielä Porlammen seuduil-
la.

RYKMENTTI
VALTAA SUMMAN
Vallilan rykmentin seuraava
taistelutehtävä oli Summan val-
taus. Se tapahtui elokuun 29.
päivän kääntyessä illan hämä-
rään - ja yön pimetessä raket-
tien kirkkaankelmeästi valais-
tessa maastoa - talvisodan
Summa oli jälleen suomalaisten.

Summa ja sen valloittajat oli-
vat sinä päivänä korkeassa kurs-
sissa: olihan Suomen koko so-
tahistorian loistavin sotatoimi
saatu päätökseen.

Tätä operaatiota oli osin run-
nottu kokoon joitakin päiviä ai-
kaisemmin Kavantsaaren hovis-
sa, missä sijaitsi IV AK:n viesti-
keskus. Kenraali Oesch oli sil-
loin ollut parhaillaan siellä
rintamakäynnillä.

kauden verran. Hyökkäysvai-
heen loppusuora häämötti perin
väsyneen ja rasittuneen rykmen-
tin edessä.

Vuorossa oli kuitenkin vielä
vihollisen takaa-ajo: loppukirin
rykmentti otti suunnassa Uusi-
kirkko - Vammelsuu - Teri-
joki - Rajajoki. Syyskuun l.
päivänä l94l hyökkäys oli
edennyt Suomen vanhalle rajal-
le. Joukot pysähtyivät Puolus-
tukseen, niin myös Vallilan
rykmentti kolmisen päivää kes-
täneen loppurynnistYksensä
jälkeen.

Myöhemmin syyskuussa ryk-
mentti valtasi vielä Valkeasaa-
ren aseman vihollisen tehdessä
sitkeästi vastarintaa. Rykmentti
luopui kuitenkin Valkeasaaresta
aika pian liian suurten menetys-
ten välttämiseksi ja jäi sittemmin
puolustukseen Rajajoelle. Tais-
teluja rykmentin osalle osui sit-
temmin vielä mm. Ruostekana-
valla ja Kiisselinsuolla.

JR 47:n esikunta Teri.ioella, keskellä komentaia maluri Lauri Sotisaari
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NUORET MIEHET
LINKUN PORUKKAAN
Vuoden l94l lopulla vanhim-
mat ikäluokat rykmentissä siir-
rettiin II Pataljoonaan. Sitten se

lähetettiin komentajansa majuri
kro Rinteen johdolla Helsin-
kiin kotiutettavaks?. Pataljoona
hajoitettiin Pakinkylän ja Ou-
lunkylän seuduilla - siellä, mis-
tä Vallilan rykmentti oli myös
lähtenyt rintamalle.

Rykmentin I Pataljoona siir-
tyi heti vuoden 1942 alussa
Maaselän kannakselle komenta-
jansa majuri S,O. Lindgrenin
johtamana. Tähän pataljoo-
naan oli sijoitettu rykmentin
kaikkein nuorimmat miehet.
Siitii tehtiin 3.Pr:n IV Pataljoo-
na. Tätii ns. Sinistii prikaatia
johti everstiluutnantti Kai Sa-
vonjousi.

Kun tuo Vallilan rykmentin
pataljoona saapui tiiydennyk-
seksi Krivin taisteluihin, tiedet-
tiin vihollisen puolella keitii nä-
mä uudet joukot rintamalinjalla
olivat. Miesten uudet vitivalkoi-
set lumipuwt antoivat vihjeen
vihollisen propagandamiehille
vastaanottamaan kovaåänisillä
kaiuttaen tämän pataljoonan
asemiin:'Tervetuloa Vallilan
porsliinipataljoona... Antautu-
kaa Vallilan jätkät tai teitä pan-
naan turpiin!"

Tämä pataljoona marssi sit-
temmin Itä-Karjalan korvissa
osallistuen sitkeisiin puolustus-
tåisteluihin Maaseliin kannak-
sella sodan loppuvaiheisiin asti.

OTTO WILLE
KUUSISEN JÄLJtLLÄ
Terijoelle jäivät Valilan ryk-
mentin esikunta ja III Pataljoo-
na. Tähän pataljoonaan oli sijoi-
tettu rykmentin keski-ikäluokat.
Sen komentajana toimi Mars-
kin sisarenpoika, ratsumestari
C.G. Gripenberg. Lisäksi Teri-
joelle jäivät rykmentin tykki- ja
krh-komppaniat.

Vallilan rykmentin huollosta
vastasi siellä tehokkaasti kap-
teeni Paavo Sor/a. Hän oli jo
hyökkäysvaiheen aikana kun-
nostautunut rykmentin huolto-
portaan j ohtamisessa oma-aloit-
teisuudellaan: rykmentin muu
esikunta komentajansa johdolla
saattoi tiillöin keskittyä yksis-
tiiiin sotatoimiin.

Kun varsinainen hyökkäys-
vaihe oli ohi, rykmentin esikun-
ta otti komentopaikakseen Teri-
joen upseerikerhon. Samassa
paikassa O.W. Kuusisen "halli-

tus' oli pitanyt päämajaansa
talvisodan päivinä.

Rykmentille koittivat nyt her-
ranpäivät: niin påällystö kuin
aliupseerit ja miehistökin ma-
joittuivat kokonaisuudessaan
ehjiksi jåiäneiden rakennusten si-
sätiloihin. Eläminen ja oleminen
yritettiin saada mahdollisim-
man paljon rauhanaikaisia va-
ruskuntaoloja vastaaviksi.

Pitkin syksyä l94l rakennet-
tiin uusia puolustusasemia ja
vanhoja vahvistettiin Rajajoen
kaltailla Suomen vanhan rajan
tuntumassa. Kahinointia käy-
tiin rajan molemmin puolin: vä-
kivaltaiset tiedustelut vangin-
sieppauksineen vihollisen puo-
lelle kuuluivat arkipäivåiän sa-
moin kuin vihollisen vasta-
hyökkäysten ja partisaanitoi-
minnan torjuminen.

Tilanne Kannaksella oli kui-
tenkin jo sen verran rauhoittu-
nut, että marraskuun alussa
pyörähti rykmentissä jo toinen
lomakierto käyntiin. Kenttåipos-
tikin oli saatu kulkemaan pa-
remmin.

PAJARIN PORUKKAAN
Vuoden 1942 alkupuolella hel-
sinkiläinen l2.Divisioona lak-
kautettiin; silloin Vallilan ryk-
mentin III Pataljoona alistettiin
pirkkahämäläisen l8.Divisioo-
nan komentajalle kenraalimaju-
Å A.O. Pajarille. Kun Pajarin
johtama Suursaaren valtaus
pantiin toimeen maaliskuun 27.
päivänä, johti lauri Sotisaari
tunnetulla taidollaan jalkaväen
iskuporrasta tässä "sotahisto-
rian hurjimmaksi hyökkiiyksek-
si" mainitussa operaatiossa, jo-
hon myös rykmentin osia osal-
listui.

Tavallisesti Vallilan III Patal-
joona oli rintamavastuussa Raja-
joen lohkolla. lrvossa ollessaan
se vietti aikaansa linjojen takana
Terijoen kunnan Jalkasen ky-
lässä samannimisen järven ran-
nalla sijaitsevassa parakkileiris-
sä.

Pitkästymiseen miehille toi-
vat vaihtelun oma-aloitteinen
'sosiaaliluonteinen" työpalvelu-
järjestelmä, mikä sittemmin sai
nimekseen Vallilan Työ eli stadi-
laisittain Valkan Duuni. T?illä
työpalvelulla stadin kundit an-
saitsivat sievoiset summat itsel-
leen ja asevelihuoltorahastolle.

Tavanomaisten puhdetöiden
lisäksi harrastettiin vallilalaisten
keskuudessa innokkaasti urhei-
lua ja kalastusta. Kortinpeluu
oli kuitenkin ylivoimaisesti suo-
situinta ajankulua, jota voitiin

harrastaa pienimmänkin tauon
tullen, jopa taisteluiden tiimel-
lyksessä. Palkkapäivänä mak-
settiin sitten häviöt ja kuitattiin
voitot: raha kulki taskusta toi-
seen.

Vartiokomennuksella Valli-
lan III Pataljoonan komppaniat
kävivät vuorotellen rintaman
takana aina Viipuria myöten.
Näihin vartioreissuihin oli aina
liittynyt myös vapaaehtoinen
työpalvelu Vallilan Työn puit-
teissa.

lll Pataljoonan totemi, jonka v€istl Teriio€lla sotamies Rufus Sädevuo. Totomi
seurasl patalloonan komentopaikkaa

Kun lopulta tästä Vallilan III
Patalj oonasta muodostettiin hel-
mikuun alkupuolella viimeisenä
sotavuotena 1944 virolaispatal-
joona, viimeisetkin rippeet Valli-
lan rykmentistä siirrettiin toisiin
joukko-osastoihin tai lähetettiin
Helsinkiin kotiutettaviksi.

Pääkaupungin elinkeinoelä-
mällä oli silloin huutava puute
ammattitaitoisista työntekijöis-
tö. Heitiihän löytyi runsaasti
Vallilan III Pataljoonan sotu-
reista. "Valkan' duunareista. E
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TK-kuvaaia Nils Helander - mies, io-
ka ei oppinut pelkåämåän

Pommikoneen konekivääriampujalla
on muutakin työtä kuin valokuvaus )

Nils Helander oli alun perin
maavoimien mies. Hän oli
saanut alokaskoulutuksensa
jossakin koulutuskeskuksessa
ja anonut heti sen jälkeen tie-
dotushommiin. Siten hänen
sotilasarvokseen jäi vain soti-
lasvirkamies.

HULLUNROHKEA
VALOKUVAAJA
Kun juhannuksena 1943 tein
ensimmäisen TK-matkani Au-
nukseen latvan seuduille ker-
toivat jalkaväen miehet siellä
ihmemiehestä TK-miehen
kamppeissa.

Erään joukkueen oli pitänyt
vallata hallitseva tukikohta,
jonka tärkein varustus oli vah-
va tulikorsu. Se sulki tien eikä
vyörytys päässyt käyntiin.

"Ea ollut rTlonta hänen
rTrittaistaan iestä"
i:-

Pommarit starttaavat sotalennolle

Rintamojermut eivöt pitiineet TK-mie- . 9N ruLLUr kurvailtua

hiö erityisessä arvossä. Useasti heidiin Hl,?1"';,[iäX?ä1lhä:[1
kotirintamalle t arkoitetut iutturu a her öt- 'n.*?1.,!å?;ffi I' saksaraisen
tiviit linioissa htlpeyttö. Luftflotte r:n osasto Kuhl-

Poikkeuksiakin oli. Vöhelcsyttyjö soti åiiJjl ?ll,:3;"fi*lrji,*å
lusVirkAmiehen 'lUUStOVeitSiö" kAntOVO avuksi kesän le44 ankarissa

NiIs Helander oii yksi heistä. torjuntataisteluissaa 
nähneet

IlmOVOimien SOdOn AjAn TK-mieS ker- kovat kaverit eivät hevin ar-

too. -'"-- 
{,::iåilff1,,ff11?ilälålli';å
oli, etta ihailun kohde oli vain
parissakymmenissä oleva "koi-
raslotta" Ilmavoimien Tiedo-
tuskomppaniasta.

Päätettiin yrittaä savuver-
hon avulla. Mutta vanjat eivät
antaneet periksi: bunkkeri
paahtoi kaikilla aseillaan sa-
vun sekaan ja tuli jäykisti
joukkueen paikalleen.

Savun häivyttyä miehet ei-
vät olleet uskoa silmiään:
bunkkerin aukolla ruilautteli
hoikka poika sektorista sisään
konepistoolillaan, pisti sitten
aseen sivuun - 

ja ryhtyi otta-
maan valokuvia! Joukkue
täydensi työn ja tukikohta val-
lattiin.

Ihmemies osoittautui TK-
valokuvaajaksi, joka oli saa-
punut paikalle aivan yllättäen
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ja poistui samoin vähin äänin,
jäämättä odottelemaan kiitok-
sia. Eivät vähätelleet soturit
enää TK-miehiä Latvan suun-
nalla!

Komppaniaan palattuani
tapasin siellä mainitun kuvaa-
jan, naureskelevan Nils He-
landerin. Sain kuulla. että hä-
nestä tulee parini: minä kirjoi-
tan ja hän kuvaa. Yhteistyö
jatkui miltei sodan loppuun
saakka.

''PITÄÄ PELASTAA
TK.MIESTEN MAINE"
Muuan matkamme suuntau-
tui Rajajoen maisemiin ilma-
torjuntajoukkoihin.

Jo menomatkalla Helander
kertoi ottaneensa toimintaoh-
jeekseen pyrkimyksen "pelas-
taa TK-miesten maine". Hä-
nen mielestään r'äki luuli ku-
vaajia pelkureiksi ja uskoi TK-
väen vain makailevan jossakin
"takalinioilla".

Eiväthän miehet todella
voineet tietää. että esimerkiksi
Ilmaroimien ja ilmatorjunta-
joukkojen Tiedotuskomppa-
niassa oikeastaan "komp-
paniassa" oli vuosina
1943 -44 rain neliä kuraajaa
ja neljä kirjoittajaa. Toiminta-
alueena oli kuitenkin koko so-
tatoimialue ja koti-Suomi
kaupan päälle.

Kun kummempia kohteita
ei löytynyt. Helander sai pää-
hänsä ottaa etulinjan taistelu-
haudasta panoraamakuvan
vihollisen puolelle. Jalkaräen
komppanianpäällikkö varoit-
teli. mutta Helander vain pai-
nui neljän miehen porukan
kärjessä taisteluhaudan savi-
velliin kohti sitä pesäkettä,jos-
ta kuulemma saisi parhaita
kuvia.

Paikka alkoi meistä muista
tuntua liian hurjalta. Ensim-
mäisenä luopui seurasta
komppanianpäällikkö. sitten
allekirjoittanut ja viimeisenä
joukkueen johtaja. Helander
tarpoi eteenpäin.

Jäimme kauempaa tähyä-
mään pojan touhuja. Hän oli
jo paikallaan ja kohotti filmi-
kameran vallin päälle kuvaus-
asentoon.

Auringonsäde heijastui vä-
lähtäen jostakin kameran kiil-
tävästä osasta. Melkein heti
maa pöllähti montun reunalla.
Piiska oli sivaltanut ja onnet-
tomuudeksi niin tarkasti. että
sirpale iskeytyi Helanderin
kameraan.

Helander kääntyi meihin
päin. irvisti katupoikamaisesti
ja kaivoi laukustaan toisen
kameran. Sillä hän jatkoi ku-
vausta ja sai panoraamansa
valmiiksi.

Paluumatkalla asiasta ei
puhuttu sanaakaan. Juttu ei
Helanderin mielestä ollut ker-
tomisen arvoinen.

''OTAN VIELÄ
PÄRSTÄKUVAN"
Käytyään konekivääriampu-
jan pikakurssin Helander pää-
si mukaan pommituslennoille.
Kapteeni Saqrinen kertoi Pil-
ven Veikko -lehdessä eräästä
pommituslennosta tähän ta-
paan.

Pommari oli paluulennolla,
kun kaksi neuvostohävittäjää
kävi sen kimppuun. Helander
ampui konekivääritornissa.

Sitten patruunat loppuivat.
Saarinen aikoi vetää koneen
pintoihin välttääkseen hävittä-
jät, mutta Helander huusi hä-
tääntyneenä:

- Alä vielä vedä pintaan!
Pitää saada pari lähikuvaa
noiden vanjojen naamatau-
luista!

Saarinen antoi periksi. He-
lander roikkui ulkona avatusta
lasikuvusta ja otti lähikuvia
pommaria kiertelevän ja am-
puvan koneen ohjaajasta! Ku-
vista tuli hienoja. todella TK-
miesten mainetta kirkastavia.
mutta ei julkaistuina edusta-
vla.

HELS!NGIN
POMMISATEESSA
Komppanian pääpaikka oli
Helsingissä. Helander osui
sinne jollekin asialle vuoden
I 944 talvella suurpommitusten
aikaan.

Stalinin tuhoarmadan lä-
hestyessä kaupunkia päät-
ti Helander jälleen saada ai-
kaan todellisia sotakuvia. hän
risteili polkupyörällä kaupun-
gilla ja vaistosi oivan kuvaus-
paikan Yliopiston katolla.

Tuskin hän oli päässyt pai-
koilleen kun muutama pom-
mari pääsi Joki-Pekan sulku-
jen läpi pudottamaan lastinsa
Korkeasaaren ja kaupungin
välimaastoon. Pommijonon
toinen pää ulottui Yliopiston
katolle.-l-aisi olla ainoa kerta kun
Helander jälkeen päin selosteli
touhu.jaan:

KAIKELLA ON
RAJANSA
Lähes kaksi vuotta kiersimme
yhdessä linjoja ja lentokenttiä.
Vaikka pohdiskelin asiaa. en
päässyt selville, oliko hän täy-
sin hermoton vai pystyikö hän
vain täydellisesti hillitsemään
pelon tunteensa.

Kun toiset vapisivat ja hi-
koilivat. Helander hymyili.

Immolan kenttä oli kesällä
1944 täynnä koneita saksalai-
sen Taisteluosasto Kuhlmeyn
tultua Stuka-koneineen mei-
käläisten avuksi. Sitten venä-

I-autta lensi yli. kääntyi ja
palasi aloittaen jälleen mur-
haavan tulen.

Myös Helander kääntyi
ympäri koneiden uuteen tulo-
suuntaan .ja antoi kameransa
surrata.

Keskelle rintaa osunut pika-
tykin ammus päätti urhoolli-
sen miehen sodan. Kaatuneen
päähän jäi ilmavoimien kop-
palakki la kameraan loistava
sotafilmi.

Tuo lakki on minulla vielä-
kin muistona 1stävästä ja ase-
veljestä. urhoollisesta miehestä
vailla vertaa. tr

Tr-rli pommeja niin liihelle
ja niin tiheriän. että en cnnrit-
tänyt kamcraa kääntää!

Kuvista tuli kuitcnkin upei-
ta. Helsingin ilmatorjunnan
kuuluisasta tuliv'erkosta ci ole
hienompia kuvia otettu.

läiset tekivät tunnetun yllätys-
hyökkäyksen. Koneita lensi
lauttana kentän yli kaikkien
ampuessa viimeiselläkin tor-
vellaan.

Helander oli .juossut keskel-
le kenttää.la kuvasi polviasen-
nossa filmikameralla syöksy-
viä koneita.

Stukat väiiyvät saalista

${',

Osasto Kuhlmeyn Stukat l-.'molan kentällä lähdössä pommituslennolle lhan-
talaan

1''i
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KOTTR|NTAIIIA KESTI
KÄYTllN korpisotaa nelisen-
kymmenä vuotta sitten.

Pakkikaverinani oli muuan
Svante, soturi totinenja nuhtee-
ton: valtavat saappaat, housut
riippuen arveluttavan alhaalla,
silmät viiruina. Usein hymyile-
västä suusta loistivat valkeat,
juurevat hampaat kuin koivun
kannot perkaamattoman kas-
ken keskeltä. Niillä se vain va-
nikka mureni!

Svante oli tuntemistani ihmi-
sistä hyvähermoisimpia, nuk-
kuja vailla vertaa. Hän saattoi
ottaa nokoset hangella hiihto-
marssin tauolla tai tulen alla
naapurin ampua naskutellessa
parhaansa mukaan.

- Herättäkää vain jos on to-
si kysymyksessä! oli hänen oh-
ieensa kavereille.

Sitten sattui jotakin: ystäväni
Svante alkoi vähitellen koko-
naan muuttua. Tavanomainen
sanailu oli tyystin loppunut ja
mies tuijotteli äänettömänä rei-
käiseen teltankattoon. Tapasin
hänet tuossa puuhassa öisinkin

- nukkujien mestari ei saanut
unta! Puuropakkikaan ei tyh-

jentynyt entiseen malliin.
Huolestuin. Kerran parrvar-

tiopoterossa otin asian puheek-
sl.

Svante ei ensin vastannut
mitään, niisti vain nenänsä saa-
pasvarteen ja pyöritti kivääriä
kädessään. Sitten hän sihahti
tuskin kuuluvasti:

- Se Sussu...
Mutta heti periiän pamahti

- kuin kaljatynnyrin tappi olisi
lennählänyt auki:

No se Sussu, perhana!

- Mikä sussu?

- No se tyttö, joka jäi sinne
kotikylään - muka ikävöi-
mään! Ei ole kuukauteen kir-
joittanut, vaikka papille piti,
kun tiiältii palataan...

Ajattelin, että siihen soppaan
en lusikkaani pistä. Yritin kään-
tää miehen mielen muihin koti-
askareisiin. Kerroin hänelle pari
voimaperäistii savottajuttuakin
hänen omasta aihepiiristiiän,
mutta näytti siltä, että mies ei
suvainnut edes kuunnella -mörisi vain jotain arpisista haa-
voista, jotain laulun tapaista
haavoista, joita ei missään

KAARLE RANTAMÄKI

SANOMA OSAKEYHTIÖ
Aikakauslehdet

Tällä kortilla voit lehteä tilaamat-
ta osallistua Sanomain Onnen-
koppi-arvontoihin ja lehtien
omiin markkinointiarvontoihin
31. 12.1982 saakka.

tr Osallistun seuraaviin lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin / tunnukset

Etunimi Sukunimi

lakeluosoite Puh

Postinumero Postitormipaikka

Sanomain Onnenkoppi-arvonto,en voittajien nimet julkaistaan Me naiset -leh-
dessä n:o 5,/83, Kodin Kuvalehdessä n:o4/83 ja Helsingin Sanomissa 11. 2.83.
Kaikkiin voitta,iin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

tapauksessa saanut repiä eikä
kynsiä...

- Kaksi kertaa olen samaan
kirjeeseen vastannut eikä Sussu
ole inahtanut. kuului laulun
perään.

Ja Svante jatkoi, että hän
epäili erästä suutaria, joka ei
sotaankaan kelvannut:

- Sillä on kuule sellainen
suuvärkki, ettii kun se kielensä
kovelolle pistää, niin se puh-
taimmankin kotirintaman ruu-
sun taittaa...

- Kuulehan nyt, römpsäka-
veri!Jospa minä niin kuin sinun
puolestasi vielä sille kirjoitan.
Sinä jäljennät preivin. Katso-
tazrn, eikö suutari pysy
lestissään...

- Kuule, tee se. römpsäka-
veri! Siinä kyllä autat minua
pitkän tolpan välin! Jos Sussu
tulee tolokkuun. niin viikon
kännin kustannan sinulle.
Meillä päin kuule keitetiiän
h1vää - se on toista kuin tämä
tikkuviina.

Ja kun Svante lupasi melkein
kaiken, mikä meidän vinkkelis-
tämme oli arvokasta, huomasin
minäkin, että suuresta rakkau-
desta oli kysymys ja että hata ol
suun.

Ja siellä kaasarin alla teltassa
kirjoitin sitten pitkän kirjeen
Sussulle. Koko ajan oli Svan-
tella ikään kuin näkijän ilme
silmissään ja hän hengitti
syvään. Panin parastani, koska
katsoin, että ei ole oikein, jos
mies joutuu käymään sotaa
kahdella rintamalla - kun
yhdessäkin on tekemistä tavalli-
sen hitaalle, uniselle miehen-
köntvkselle.

Kdrroin aluksi, miten t?i2illä
eletiiän hiljaisessa ikävässä.
Vain silloin tällöin metelöi ko-
nekivääri jossain rikkoen hiljai-
suuden. "Mutta minun sydä-
meni papattaa taukoamatta si-
nun puoleesi, rakkaani. Se on
papattanut se sydänriepu niin,
että pusakannappi vasemmalta
puolen on irronnut, eikä ole
missään napin neulojaa." Ja sit-
ten minä lainasin koko Synnö-
ven laulun, otinpa otteita Tuli-
punaisesta kukastakin - mikä
minulle rnteeksi annettakoon,
sillä hätä oli suuri. Loppuun se-
pitin aidon rakkauslaulun, jon-

ka rinnalla nykyajan rakkaus-
laulut ovat kuin kaaliperhosen
lepattelua verrattuna ukkomet-
son siivenlyönteihin, kun se soi-
timelle lentiiii.

Luin kirjeen Svantelle.
Täysi kymppä! totesi

ylkämies lumoutuneena.
Sitten hän jäljentää jukersi

tekstin ankarasti hikoillen ja
kieli puoliksi ulkona. Kenttä-
posti otti lopuksi haltuunsa
tavallista paksumman epis-
tolan.

Parin viikon päästä tuli taas
kerran muona- ja postihevonen
tukikohtaan.

- Svantelle paketti! huusi
ajomies telttaan.

En ikinä olisi osannut arvata,
että kaveri pääsisi niin rivakasti
ylös ja ulos! Oli viedä koko tel-
tan mennessään.

Kohta kuului reipas kutsu -ääni melkein värähti liikutuk-
sesta:

- Hei, römpsäkaveri! Tule-
han tänne!

Ja sitten hiljaa,
hartaudella:

kuin

- Kuule - tää on Sussulta.
Mennåiän tuonne saunan taa
avaamaan ja katsomaan!

Katsottiin: pitkä kirje - ja
kakku!

x
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- Kuule. lue sinä. Minulla
on vähän huono näkö.

Kirje sisälsi selvää tekstiä.
Sussu kertoi. että tämä suutari
täällä oli kvllä kuiskaillut kai-
kenlaista - ettei muka Svan-
testa olisi perheen perustajaksi.

- Vai ei ole! karautti Svante
harvinaisen vilkkaasti väliin. -Sepäs nähdään...

Jatkoin lukuani:

- Mutta minun silmäni ovat
n),t auenneet, kun tämä kirje
tuli. Minä odotan sinua vaikka
sateessa ja ilman sateenvarjoa ja
vaikka ukkosenjyrinässä. jos
tarvitaan. Pane talteen se pusa-
kan nappi. kyllä minä ompelen
sen kiinni. kun lomalle tulet--
oma Svanteni. Syö nyt kaakkua
ja anna varsinkin sille römpsä-
kaverillesi. Olen pannut siihen
kaikki mausteet. mitä olen löv-
tänyt ja tipauttanut taikinaän
jonkun klyneleenkin lukiessani
yhä uudelleen sinun kirjettäsi.

Kun pääsin loppuun, kavahti
Svante telttaa kohti juoksuun,
hihkaisten mennessään:

- Nyt römpsä kamiinalle ja
kaakkukorvikkeet!

Svante piti tarkan vahdin.
ettei korvike mennvt yli kuten
tavallisesti.

Ja sitten alkoi .luhla! Estelin
kaakun suhteen. että vähempi-
kin riittäisi. mutta Svante antoi
niin kuin sota antaa.

Haukkasin aimo annoksen ja
korviketta päälle. Mutta sitä
kakkua minun ei olisi pitänyt
niin ahnehtia. sillä totesin heti
makuhermoissani. että olin jou-
tunut outojen ryyien kanssa
tekemisiin. Hammasta purren ja
kyyneliä vuodattaen söin
palani. Siihen oli varmasti
pantu mausteeksi yhdeksää
sorttia ja isolla lusikalla! Svante
tarjosi lisää. mutta torjuin
jyrkästi.

Kun korvikkeet olijuotu. risti
Svante kätensä.ja kohta kuului
viereltäni hänen entinen kuor-
sauksensa kuin korohoron ääni.
Tulin siihen tulokseen. että
mitäpä ei mies söisija sisällänsä
pitäisi. kun rakastaa.

Minulle tuli kohta lähtö
riu'ulle. Kolme kertaa kävin
siellä yön kuluessa. Ja siellä
istuessani minä analvsoin naisen
luontoa soodan maku suussa
etäisen tykistötulen hiljalleen
voimistuessa korvissani. tr
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Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
Yuosikerrat
Yahvassa
kansiossa
Tttnän t-chderr he.ttc'nruhret ctvnt t.oti u'cLnhhaa
[!uettctv aa, j « n i. Ld en pcL.'tiin c n l:iintrc 5 tav cta
ytcL[-cLta aina, tLude tteen. KcLnta, tctisteLi-
l-e,ltdcn v Q-ttt.aanL « v,cti-t-La. c I e.va dohumenttL-
«inei5tc, lt«nna.tttt« säitutt.tiä muös Jen
/ri.rf,'r i«lli5(,1 «tucrr uuihs i.

azzz.rZnal..---
Pclrr:n Aaltt-tttcn
V.L.L.LtLuttt«tr tt i c ut:

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, 8 mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

TIIAUSI(ORTTI
VUOSIlGRTAKAilSIOT

I Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
I ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.' Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
I 
- 

t<pt. Hinta 1B mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
| tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-:*)

:98Ec)

åga fi
;EESe

(r)o
P

E861
-c. -
*§
=, c)
(§F

3=>-
uJ
-(r
=

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh

Postrnumero Postrlormrparkka

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.9. 1982 saakka.



rioitur
lFailu

I

I
I

I
k
k

Juhlauu

on ratkennut
Kilpailussa saavutettiin jäl-
leen uusi ennätys: 791 kilpai-
luehdot täyttävää juttua,
joukossa runsaasti erin-
omaista materiaalia tulevia
lehtiä varten! Kaiken kaik-
kiaan artikkeleita käsiteltiin
kolme suurta laatikollista ja
arvostelijoiden kevät ja kesä
menivät mukavasti jännitta-
vän sotalukemisen parissa.

Nyt ovat tulokset lopulta-
kin selvät. Arvostelun vai-
keutena olivat jälleen kovin
pienet tasoerot - usein on li-
säksi aivan makuasia, onko
joku juttu toista parempi,
koska siihen vaikuttavat niin
monet asiat: kieli, kerronnan
sujuvuus, tapahtuman laatu.
Vaikka arvostelulautakunta
siis onkin yrittanyt tehda
parhaansa, ei se halua väit-
tää, etteikö jokin muukin
järjestys olisi ollut mahdolli-
nen.

Rintamasarjaan on tällä
kertaa tullut jonkin verran
enemmän artikkeleita kuin
yleiseen sarjaan, josta syystä
rintamajuttujen tasokin on
muodostunut hieman kor-
keammaki. Yleisen sarjan
kärki on sekin kuitenkin kor-
kealuokkaista kerrontaa.

Ja näin siinä kävi.

RINTAMASARJA
l. Tuuksan silta - Viljo Ii,
salo, Helsinki; 2. 'Olinhan
siellä minåikin" - Klrsti
Hanvisto, Säkylä; 3. Tykki-
veneellä Viipurinlahdella
- Ensio Henttonen, Helsin-
ki; tl-13. Pioneerina enti-
sen vihollisen selustassa
Laatokan Karjalassa - Eero
Yrjönen, Oulu; Hattaroita -
Onni Rautaya, Oulu; Muis-
tikuvia menneisyydestä -
Matti Nernnen, Keitele; 30
påiivää ja yötii Kiestingin
Lakivaarassa - Eino Pohja-

mo, Kirkkonummi; Kunin-
gas on kaatunut - Heikki
Suoniemi, Tikkakoski; Puh-
detöissä partiomatkalla -
Eino Hyyryläinen, Kajaani;
Savujärveltä Kriville
Elias Kivistö, Artjärvi; So-
taa pimeässä - Voitto Mik-
kola, Rovaniemi; Tiurin
mottitaistelv - Pentti lisa-
lo, Lahti; Ehtoollinen
Lauri Kulmala, Keuruu.
lzl-.25, Vuoroin vieraissa
käydäåin - Antti Nummisto,
Espoo; Taistelu pisteistä 32
ja 3i! - Erkki Holkeri, Lahti;
Pk-miehen muistoja talvi-
sodan Talista - Tapani Si-
pilä, Metsäkylä; Kuole-
maantuomitut Martti
Raittinen, Jurva; Pako hel-
vetistä - Niilo Jarnnmo,
Soini; Piikin alokkaat val-
tasivat Hiisjåirven Peuka-
loniemen - Esko Takala,
Kuusankoski; Pommitus-
tehtävissä Suursaaren val-

tauksessa - Erkki Katajisto,
Helsinki; Verta ohjaamos-
sa - Onni Rautava, Otht;
Tykistö iski Viipurinlah-
della - Erkkt Hytti, Viro-
lahti; Kideenvaihtoa - Ei
no Mustamo, Kiuruvesi;
Muolaanjärven Suur^saa-
ren taistelu - Eino NurmL
Joensuu; Korsukylän huh-
tikuu Inurt Kulmala,
Keuruu.

YLEINEN SARJA
l. Kuriton porukka hiljeni
- Martti Sanrento, Pyhältö;
2. Uutta sotakirurgiaa Poh-
joiskalotilla - Ralf V. Lind-
holm, O:ubl, 3. Västeråsin
kautta talvisodan taivaalle
- Eino Ritaranta, Mänttii
+-f3. Pelon kourissa
Maire Marttila, Järvenpää;
Kenraalieverrti Dietlin ki-
sat - Yrjö Leipölä, Pori;
Pienen tytön kokemus

pommisateessa Helsingis-
sä - Tuovi Vöänänen, Poit-
sila; Viihdettä Karhumäes-
sä - Pdiviö lcmpinen, lmat-
ra; Sankariäidin tulikaste
- Esko Havumäki, Helsinki;
Pienen tytön talvisota -
Eeva Autb, §sinäjoki; Påiä-
siäislornalla vall,atussa Kar
jalassa - Kefttu Paavilairwn,
Tampere; Tapahtui Elisen-
vaarassa - Annikki SMer
lnlm, T.ahn; Kainuulaisessa
§låikoulussa sotavuosina
l94ft-E4 - lnila lbnrinen,
Jyväskylä; Rauhanpuolus-
taja - Matti Mela, Helsinki.
l/L25. Suomen lippu pu-
hutteli - Martti Saarento,
Pyhältö; Isänmaan mies,
idealisti, sudensisuinen -
Helena Havumöki, Helsin-
ki; Låihtö Tavajärveltä -
M aij a Alaj uuma, Kuusamo ;

Talvisodan maininkeja -Hilja Korpioksa, Turku;
Poikien panos YH:n aikana
- Erkki Köhärö, Kuopio;
Jatkosodan uhreja - Kirsti
Vatanen, Hämeenlinna; So-
talapsena Tanskassa
Kir sti Vatanen, Hämeenlin-
na; Evakkomatka - Eila
Kukkonen, Hyrynsalmi;
Työloma l94i! - Leo Fossi,
Härmä; Kunnia edesmen-
neille hevosillemme -
Martti Saarento, Pyhältö;
Sota-ajan muistelus Etelä-
Pohjanmaalta - Martti Mä-
ki-Latvala, Seinäjoki; Soti-
lashaudat - Osmo Hyvö-
nen, Jyväskylä.

ERIXOISPALKINTO
valinnan mukaan väritele-
visio, stereo- tai videolait-
teisto
S ulo Lehv älampi, IJiisi.

Parhaat onnittelumme
kaikille voittajille!
Lämpimät kiitoksem-
me jokaiselle osanotta-
jalle arvokkaasta työs-
tä kansamme kohtalon
vuosien historian tal-
lentajinat Mittiän ei
mene hukkaan, kaikki
koottu materiaali toi-
rnitetaan lopuksi sota-
arkistoon tulevia tutki-
joita varten. tr

Antti Ahokas, 5,5, on nostanut onnenarvan ja poliisimies Mikkonen tarkistaa
tuloksen
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rinan : koulunkä-"-nliri. H itle-rin
oppicu opiskclua. Hitlerju:
gend-järjestii. ylioppilastut-
kinto. iln-rt'rittåutunrincn va-
paachtoiscnu arlrreijaun. siln-
putrrstx koulutuskcskukscssa
ja rintanrapalrie lusla Lenin-
gradin rintamalla, viirneksi
Kuurinmaan motissa aina so-
dan krppuun saakka.

Kirjan päähenkilir on fy'ysi-
sesti vahva ja älykäs nuoru-
kaincn. joka kcstliii norrnarliu
parcrrrrrrin itiirintanran kuri-
rttLrkscn. l-ujillc sc hrincllrikin
()tlaa r)lr.lr,rn ntuassa kahde n

vaikean haavoittunrisen vie-
dessä n-riehen jo ruumiska-
saan. Kerronta on asiallisen
sujuvaa. tunleilcnralonta ja
turhaa dranrati ikkaa krrltavaa.
Siit.i sclviää. rniksi Saksan
Wehrrnacht taisteli vic-lii sil-
Ioinkin kun kaikki oli nrc.ne-
tetlr : kannustintcna ci ollut
isännraall isur.rs. kaikkein vähi-
len kansallissosialismi. vaan
toveruus. solidaarisuus esi-
nriehiä ja naapureita kohtaan.
halua p5syri jrirjestyneen jou-
kr>n puitteissa onrankin hen-
gen pelastamiseksi. sotilaan
llpey's ja kunniantunto.

Koskettava ja rehellinen so-
takirja. J.

OPETTAVAISTA
OPETTAJILLE
Olli Yehriläinen (toim.): Jatko-
sodan kujanjuoksu. \\'SO\.
Jura 1982. 172 sirua. kartta-
) m. piirroksia.

Suorli toiscssir nrirlrilnransodas-'
sl -projckti .jrirjcsti Tarnpcrcclla
oPcttrrjillc jrrtko:odiln hi:ttlr[trr
kri:ittclcrrin kurs:in. \lustrrjinrr
ttri rrri joukko rrtilntuntijoitl. joi-
dcn csitrksct on koottu tlihlin
k ir jlrrn.

.lluutut JtÄipii todistclcc tut-
t r.run tilpililn\ir. kuinklr Suonrcn
:otil:r.Piirit j() \'rlr\irt rtikrtiscssrt
r uihccssir hlirr cilivlt hriikkiir s-

sodrrsllr. L.rlillt rnuut r lilirauhlrn
rtjirn tlplrhtururrt jir ilnuöt ovirt

-iririncct vrihcnrnrrillc turklstclul-
lc. L'illt,,'l'L'rw.strrtiki turkustc-
lec \lirnrrcrlrcirrrin tr:uuttrr jirt-
kosodun llkuvaihccn priritökscn-
tckoon. llutti l.ultlultrirr.,rr it:c
sotr.rtaprrhtunr i,r .iir O h t t t,l I a nn i -
rrcn sodun priiinrriiiriii. Ilututu
.5, i k A unen kirjoittrrrr sodan irjitn
sisripolitiikirstit lt .llurtti Jttl ktr-
rrr,l tuistclutirhdon rnuutoksistir

sodan rtikanlt. Tru»tut Ptilvinett
turku§tclcui tunncttujcn tutki-
nrustcnsir pohjLrlta [insivaltojcn
osuutti.r Suonrcn nruhantckoon
l9.l.l jrr Olli l't,hriliiitr«rr Sut>
lncn ju Suksiln suhtcitu si.ur):.rnir

ljunkohtanl.
Kirju sisiiltiiii runsi.rrrsti i.rrvo-

klstu ticltlrr. Siinri ci olc ctsitt)
sinrinsiikin kr sccllistii absoluut-
tista totuuu.a. r'an .kukin tutkija
csittiiii ornil krisitl ksiiilin. Luki-

.jLrllc jriri tilirisuus ornicn johto-

Piiritiistcn lckoon.
.\rrrrklts kr)kr)orl'liltc()s tiir-

kclistli usilstrt.
E.

EPÄSANKARIN
SOTA
F'arle1 Mor,r,at: Ja tulituksen
jälkeen hiljaisuus. Karisto.
Hämeenlinna 1981. 248 si-
vua.
Tunnettu kanadalainen kirjai-
lija ja luonnonystävä tilittää
tällä kcrtaa koruttoman rehel-
lisesti kokenruksiaan toisessa
maailmansodassa. Mowat
joutuu nu()rena luutnanttina
Italian rintamalle. selviää
aluksi .varsin hyvin tehtävis-
triän joukkucen j«rhtajana ja
pataljoonan tiedustelu-upsee-
rina. mutta alkaa sitten kokea
s«rdan l livoinraisena 

- 
henki-

nen kestävyls pettää. Nuori
upseeri pakcnee jo kerran tais-
telusta. mutta p)styy vielä ko-
koamaan voinransa ja palaa-
maan toimipaikalleen. Jatku-
vat järkyt)'kset ovat kuitenkin
liikaa ja lopulta nuorukainen
luhistuu puhjeten hillitt(imäan
itkuun.

Kirja on jrirkyttävä ja tosi
kuvaus sodan mielett(imyy-
dcstä ja vaikutuksesta taisteli-
joiden siclunelämään. Nuoru-
kaiscn hcnkinen luhistuminen
kehittyy kuin sairaskert()mus.
Tällaista sc oli. E.

SOTAHISTORIAA
KANSANOMAISESTI

rvl olfgang Paul: Jäätvn1't roit-
t«r. Taistclu Voskovasta l94l-
19.12. Karisto. Hämeenlinna
1982. 347 sirua. karttapiirrok-
sia ja ralokuria.

\ uorena luutnanttina Mosko-
van cdustalla tairtcllut ja vui-
kcasti haavoittunut saksllaincn
kirjoirtlja sclvittclcc kirjrrssrurn
pcrusteellisesti taistclua Moskt>
vasta. Kuvaus liikkuu Hitlcrin
j,, Stllinin piiiirnrrjoistl ainu
ctulinjan poteroihin. Liihteinri
on kiirtetn nruun nluassa vksi-
köidcn sotapiiiviikirjoja sclii
nrolcmpien .puoltcn tiristclijoi-
dcn r ksin isiri nruistiinplnoju.
\iiin sr nn nr t jrittilliistaistclun
ktlkonuiskuvu on cllivli jlr r ui-
kuttava.

Karisto on alkirnut kri) ttriri
sotakirjojen kääntiijinii amntat-
tisotilaita. alansa taitavia lleis-
csikuntaupsecrcja. Rittkaisu on
hrvri. Pienct kiclcllisct könrpe-
l1 1'det antaa mielclliiiin antccksi
iltlitessaan siitii. cttii vur:inaisct
s«ltilaallisct amnrattiasiut on
kcrrrrnkin kririnncttl virhcettG
rniisti

IISALMELAISTEN
SOTAEEPOS
Aarno Kellberg: Kansa kaikki
kärsin.'-t. \4'SO\', Jura 1981.
419 sirua.
Kirjailija aloitti Iisalnrcn scu-
dun ihntistcn sota-ajln clirrriiii
kuvaavan ronraaniparinsa'Jos
kiclin voisi kertoa' -tcoksellaan.
N1t jatkctaan vuodcsta 1942
rxuhantekoon ja vrihrin scn 1li-
kin.

Ainakin pirikoin todcllisiin trr-
pahtumiin pohjautuvan rontllrr-
nin kcrronta on sujuvuir ju var-
sinkin savonkiclincn rcplikointi
joskus rienrastuttxvan lcukavaa.
Kirjan sivuilla cliiviit savolaiscn
rrraalaispitäjän ihnrisct puuhail-
lcn tavallisissa sota-il.ian tou-
huissaan: on rcuhauvil lontalai-
sil. villir tr ncitri sotulcskiii. nrus-
tan pörssin kauppiaita. srrlrrrtrct-
siistrijili. sotavankcja. r'urkailu
j,, tictcnkin nrctsriklartilaisirr.
jotka tiil[i kcrtira ovirt lörtiincct
luontoan valcpuvun: hc csiintr-
viit salaantissl istii harncct r l-

lririnl Eipli tulc rrriclccn rrinuttu-
kuan sota-ajan ilnriötii. joka ci
olisi kirjassa tavrrllrr tai toisclla
cdustcttuna.

L1 h1 in kappalcin ctcnori
kcrrontu on kcpclili. rcportlrirsin
luonl.cista. Srvuluotauksiin ci
prritäkriän. Luulisi tiirviin ai-
nakin savolaisillc hrviistti ajrrn-
v icttccstii. .t.

Kiriallisuutta
PUNAISET ASSAT
('arl-t'redrik (icust - Kaleri
Keskinen - Klaus \iska - Kari
Stenman: \eurostoliiton ilnra-
roimat Il maailmansodassa.
Rcd sturs in thc sk1 . Il osa.
Tietoteos. Espoo 1981. 50 suu-
rikokoista sirua. pääasiallisesti
r alokur ia.
Odotcttu jltko \cuvostoliiton
ilnravoinricn ktlncidcn jl Icntii-
jicn kurluksiin on tullut rnurk-
kinoillc r iinrc luodcn lopulll.
Tr.issii oslrsslr on kcskitrttr ponr-
rrritu:- jlr rrilrirtrri:tclulcnlto:ttri-
hin unohtlnratta kuitcnkairn
nrcriopcriratioidcn osuuttlr.
"\iobcn" upotus Kotkln sltil-
nritssir kcsiillii l9l-1 jl siihcn
osallistuncct \cuvostoliiton il-
nravoinrat kuin rn1ös nrikcnrlk-
sct tuloksistl jl tappir-listt on
csitcttr julkaisussrr.

\cuvostoliiton r. l9-ll suorit-
taniirt Bcrliinin pornnrituksct
srrattirVat tunturr nriclcnkiintoi-
siltir. kun crnrlc niistli aikanaan
juuri kuullcct - ovat hiukln
kirukirisia sotirjuttujrr nrcikiiliii-
sillc puolustirncvrrt kuitcnkin
paikkrrnsrr tli:sii r icntiinkin trrr-
koitctussa tcokscssa.

Rintlrnillanrnrc hiiirintritoi-
nrintiurn iöl[i kiiltcttljri''hcr-
rnosahojir" (L-1 .,;a R-5 koncitrr)
ci trissii tcokscssa olc csitcttr
chkii niidcn r uoro tulcc nrrö-
hcnrnrin.

Onrir arvonslr slurttilisi ()llir
c:ittt. \cutrlstoliitrln iltttlrr,ri-
rtticn j,, tttuir:rt .iulkrritui':rr
nrahdolliscsti csiintr ncil[i kcrto-
rrruksillrr jrr kur illrr lcnt,rt,rirttirt-
nasta Suonrcn rintanrillu.

Lucttuvuu liihinnri lcntrijillc.
s. \.

RADISTINA
LENINGRADIN
RINTAMALLA
Hasso G. Stachow: Pienen
miehen sota, Otava. Keuruu
1981. 313 sivua.
Kirja kertoo 192-1 svntvneen
saksaluispojan s()luvr.l()sicn Iil-



örtr, on rittcn tuas kiisil[i.
I-ehåillJ sc nrcrkitscc tilaushan-
kinnan aikaa .ia \illnri\tilutumi\ta
seuraa\aan vu()te'en.

Meidän 25-r'uotias lchtinuoru-
kaiscmmc ()ttaa vuoden l9ll-l vas-
taan h1r'in toirein: onnistunecn
kirjoituskilpailun .johdosta varas-
tossa on runsaasti hvrää.luttuma-
teriaalia. -jota on nruka\a tar.i()ta
lukijoille. t lskommc vakaasti. cttä

1'htcistoiminta toimituksen.la luki-
ioiden riilillii nruodosluu ) htä an-
toisaksi kuin tänäkin vuonna.

öakralaincn rctclalnilchti ke r-
too. kuinka entincn vihollincn.
lrncrikkalainen 70.1)irisioona
victti cdustajic'nsa r'älitl kscllä 1'h-
tcisiä ascrclipiiiviii saksalaiscn
Suonrcssakin taistcllccn 6.SS-
Vtrori:ltldir isioonarr \ordin rctc-
raanicn kanssa. Kahden viikon
aian.ienkit kiertclilrit Saksanmaa-
ta asucn usern paikallistcn vstc-
ra;lnie n kodeissa. "Vicrailu oli
onriaan s\'\'entaimään )'stii\')')'s-
:uhtcita ja siitri.läi rnonia kauniita
muisto.ia". tote dn rllte k'uttrcrodut
-lehti.

Kauni: u.iatu: tässä .iulntl'sa .ia
riitaiscssa maailnrassa I

N"r',r urt.r-Karjala -lchti ke rtoo
kcsän 1944 taistcluista Vitcleessii:
"Panssari joukkonrmc iski viholli-
\cn Vitclccn puolustuslinioihin
ktrrrkkaarnalllr :t'lrr.t;rrt Scrtlin-
nicmon kvlän kautta. Vitclc'jocn

1'littiinrisessä svnn'i ongclnra. Sil-
loin tuli kokrnnan kär'jcssli oleran
panssarin luo paikallincn asukas
Fcodor (iar rilor. .joka kalanrie-
hcnä tiesi hlrin jocn rnatalikot.
Hiin oh,iasi panssariioukot kvlain

1'liipuolclla ols'allc koskclle. rii-
suutui ja kahlasi kcskcllc .jokca
opastacn panssarcita. .iotka si (ik-

sYir'ät koskccn la l littiriit helposti

.iocn. Isku oli r lliittiirri .1a tuhoisa.
Vihollincn pcruirintvi."

E
l*'rtilriincn Ö ht u leht. I lrrrlclrri.

kertoo laajasti arnrcijun nuorisollc
jlir-iestiinriistä maanpuolustuspäi-
r listli. iorrkrr ttrnrrur oli ".\rrrtcij:r
ja kansa olat vhtii". Vclicskan-
sil nmrc po.fat palr clcr at 2 3

r u«rdcn r arusrnicsaikansa r lccnsli
kaukunukotinraastu Bcrliinis-
sä. Kauktl-ldli:sli. r\ltirnistltttisslt.
Kurassa 14. kcskikoulun oppilaat
I lrllinnan urrtr:kunnan r iclirirtir
isiintiinärin rescnin crcrstiluul-
nantti Anatoli Srnrortor.

cur ostoliittolainen [)unalip-
pu-lchti kerto«r. kuinka \cuvost()-
Kariala kiinnt,staa r ltii cncnrrnitn
suonralaisia turistikohtccna.
Niinpä suomalaincn Markktr
Nicnrinen on sicllii malkuslclhrt
ralnristcllessaan ronlaania isainsai.

sotilaspastorin. .jatk«rsodan aikai-
scn piiiviikirjan poh.jalta. 'l utus-
tLrnriskohteina oval ollcct rnuun
rIruil\\il K()r'ltr.tptlhjurt. I)riirirlirr.
I)r hli.iiirrcn .ia 

^unuk\ctt 
rr)ili\c-

nrat ,ia ihnrisct. \icnrilrcn toteair
nratkan antoisaksi: "'fänrii tuntuu
olevan vasta alkua. rlinun tlil'tvv
pliiistri \cuvosto-Karjalaan r iclii
Lrscita kcrtoja..."

I.ehti totcaa onrasta puolcs-
taan: "-lcn'ctukra vaanl Onhan
sol\ iiii. cltii rauhan .ja \ stii\ \'\'dL-n
asiaa cclistliii rnr'(is lisiirintvr ii

kanssakär'minen suonralaisten .ia
neur ostoliittolaistcn r iilil[i."

Yhdvnrnre lotcanruksccn \il-
rauksitta.

o

ör.r-l,,g,,, Ahdesmaa. Rlrirp-
pavuorenrinnc 2 H 79.0l620 Van-
tll (rl. prrhclin l{9t{ t{50. orr krrjoit-
tanut a\usta.iallcn-rme l.auri Ha-
kascllc tiimän artikkclin .lohdosta
p\'\'taicn tietoja rcliestiiän Harald
(irönholmista..joka kaatui'farpa-
lccnjoclla I 4.2. 1910 aamulla kello
scitscnrän .ia kahdcksan r,iilillä.
Alikersantti (irönholnr oli konc-
kiriiririrvhmiin.iohtaja. Kuka
roi antaa ticto.ja ainoan veljen
r iimc hctkistä'l n
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