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Mobiloil Speciol
volittiin mooilmon

rosittovimpoon
ojokokeeseen

Mooilmon ympäri outollo! Tölloisen oion suoritti

Ford viime vuoden heinö-lokokuusso testotessoon

vuoden 1958 Foirlone mollinso. - Motko kesti yli

100 päivöö - kilometreiö kertyi yli 27000. Se oli

voikein oio, minkö omerikkoloinen outo milloin-

koon on suorittonut. Usein oiettiin yli 20 tuntio
päivössä mooilmon kurjimpiin kuuluvillo teillä pok-

suien pölypilvien keskellä tukohduttovosso kuu-

muudesso. Koko ojon köytettiin Mobil-tuotteito.
>>Mobiloil Speciol ei koskqon soottonut meitä

puloon voikeimmissokoon olosuhteisso», sonoi

Fordin oioio. Jo miljoonot outoiliiot ympöri moo-

ilmon ovot todenneet, ettö Mobiloil Speciol pitäö

oino moottorin loistokunnosso.

MOBI LOIL SPECIAL on

moottorin tehokkoin suoio

-llf -t:

Molril Oil Oy
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Brislol Blenheim pommiiuskona lennollaan

Maaliskuun 6. päivänä tuli kuluneeksi 4o vuotta siitä, kun Suomen armeiia sai ensim-
mäisen lentokoneensa. Silloin saapui fuotsalaiflen lettäjä, kteivi Eric von Rosen len-
täen Pohjanmaalle ia lahjoitti koneensa valkoiselle armeijalle. Siitä alkoi ilmavoimiem-
me kehitys ja miesten koulutus. Kaksikymmentäyksi vuotta myöhemmin joutuivat
lentäjämme osoittamaan, mitä he olivat oppineet, ia he osoittivat sen kunniakl<aallatavalla.
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MAALISKUUN alkupäivind. 7940 Talvisotamme
lopputulos alkoi jo oila selvä. Sitkeästä vastarin-
nasta huolimatta väsyneet ja suurta mieshukkaa
kärsineet joukkomme olivai joutuneet peräytymään
sodan päänäyttämöllä, Karjalar. kannaksella. Eten-
kin länsi-Kannaksella paine oli suuri. Tiet olivat
vihollisen va.ltaamalla alueella tdynnd Viipuria
kohti eteneviä joukkoja, kuormastokolonnia ja
panssareita. Pitkät junat höyrysivät Leningradin

suunnalta pohjoista kohti, ja vihollinen oli jäitse
ylittänyt jo Viipurinlahden pureutuen Vilaniemelle
Säkkijärven rannikolle. Toimin pommituskoneen
tdhystäjänä lentolaivue 46:ssa, ja minulla oli il-
masta käsin tilaisuus laajasta perspektiivistä seurata
vihollisen voimakasta etenemistä. Nuoren, toivo-
rikkaan vänrikin oli vähitellen pakko uskoa se ma-
sentaya tosiasia, että peli oli pelattu. Vihollinen oli
nähtävästi päättänyt tehdä siitä pikaisen lopun.



miksi mainitut keskiraskaat pommituskoneet.
Tyyppi oli englantilainen pitkänokkainen Bristol
Blenheim eli "Pelti-Heikki", kuien sitä kutsuimme.
Sen piti tehokorkeudessaafl, joka oli n. 5 000 met-
riä, saavuttaa lähes 500 kilometrin tuntinopeus.
Tähän siihen aikaan huimaavaan nopeuteen se piti
rarrata yhdeksän naulan ahtopaineella ja sadan ok-
taanin bensiinillä. Tällaista jaloa nestettä oli kui-
tenkin lupa tarjota "Pelti-Heikio" moottoreille
vain hätätilassa, sillä ainetta oii maassamme vähän,
ja se oii lentueemme päällikön, kapteeni Piponiuk-
sen eli Pipon kertoman mukaan kalliimpaa kuin
whisky.

Uudet koneemme kohensivat huomattavasti mie-
lialaamme. Taisimme olla hieman ylpeitäkin näisiä
tekniikan huippusaavutusta edustavista pitkänokis-
tamme, jollaisia ei ollut muilla laivueilla. Mutta
vastoin odotuksiamme pitkänokkia vainosi epä-
onni. Kolmen viikon kuluttua niiden ensiesiinty-
misestä Karjalan taivaalla muistaakseni puolet
niistä oli joko ammuttu alas tai pakkolaskuissa vau-
rioituneina poissa pelistä. Kannaksella oli ilma-
sota kiihtynyt, ja viholiisen hävittäjillä oli selvästi
ilmaherruus. Niitä oli jatkuvasti sadoittain liik-
keellä. Ne muodostivat taistelumaaston ylle pelti-
katon, kuten lentäjien kieleliä hieman liioitellen
sanottiin. Jatkuva kirkas sää loi niilie erinomaiset
toimintamahdollisuudet. Melkein jokaisella sota-
lennolla jouduimme niiden kanssa kosketukseen.

Jos ne pääsivät yllättämään yksinäisen pommitus-
koneen, muodostui taistelu useimmiten sangen ly-
hyeksi "Pelti-Heikin" joutsenlauluksi. Åinoa pe-
lastumisen mahdollisuus tällaisessa tapauksessa oli
nopea syöksy pintaan ja pako täysin kaasuin maas-
toa nuoleskellen.

Noudatimme siis tunnettua ohjetta "pelastakoon
itsensä ken voi", sillä raskaan ja kömpelön pom-
mituskoneen antautuminen taisteluun ketterän ja
tulivoimaisen hävittäjäpartion kanssa olisi ollut
sulaa järjettömyyttä. Sodan loppupuolella naapuri
kuitenkin sai entistä nopeampia ja ketterämpiä hä-

vittäjiä, niin että oli sangen kyseenalaista, takaisiko
enää uusien pommituskoneittemme lisääntynyt no-
peuskaan tällaisen temPun onnistumisen. Muuta-
mien koneittemme tuhoutuminen vihollisen puo-
lella herätti meissä tiettyjä epäilyksiä, mutta kun
niiden viimeisistä vaiheista kukaan aseveikoista ei

palannut meille kertomaan, saimme tyytyä kukin
vuorollamme ratkaisemaan ongelman omien koke-
mustemme pohjaila. Pahoien aavistusten vallassa
odotin omaa vuoroani, ja tulihan sekin aikanaan.

Maaliskuun kymmenes päivä valkeni, kuten niin
monet edellisetkin, kylmänä ja kirkkaana. Ko-
neemme miehistö, jonka muodostivat vänrikki Lun-
nela ohjaajana, kersantti Mörsky kk-ampujana ja

radistina sekä allekirjoittanut tähystäjänä eli ko-
neen päällikkönä, oii saanut määräyksen pysytellä
tiiviissä tuntumassa lentueen toimistoon, josta mil-
loin tahansa oli odotettavissa tehtävä' Odottavao
aika, käy pitkäksi, ja yritimme parhaamme mu-
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Pommiluskoneen ohiaaia moni-
mutkaisten laitieiftensa ääressä

kaan kuluttaa sitä lueskellen ja rupatellen. Tunnit
kuluivat, mutta lähtökäskyä ei kuulunut. Rupatte-
lukin oli hieman väkinäistä. Tähän oli oma syynsä,
mutta siitä emme puhuneet. Äänettömyyden valli-
tessa katselin kauan erästä postikorttia, joka oli
osoitettu kapteeni Piponiukselie. Siihen oli kul-
mikkaalla lapsen käsialalla suurin kirjaimin teks-
tattu: Terveisiä isille ja Kimmollel Isin nimi tuli
jo mainituksi, Kimmo oli hänen uskollinen koi-
ransa. Tämä kortti ei koskaan saavuttanut vastaan-
ottajaansa. Pipo oli hiljattain lentänyt viimeisen
lentonsa. Olimme menettäneet samalla kertaa sekä
taitavan lentueenpäällikön että sydämellisen ase-
veljen. Tajusimme kuitenkin, että tuon kortin lä-
heitärä oli menettänyt vielä paljon enemmän.

Vihdoin illan suussa tuli lähtökäsky. Tehtäväk-
seni annettiin tiedustella rautatieliikennettä rata-
osal1a Perkjärvi-Valkeasaari sekä pommittaa sillä
liikxui'ia junia. Paluulento piti suorittaa pitkin
Suomenlahden rannikkoa Kronstadtin pohjoispuo-
iitse Seir-ästön ohi Koivistolle ja sieltä Viipurin-
lahden r'1i Säkkijärvelle. Tämä reitti katsottiin tur-
r-allisimmaksi, koska meren jäällä ei ollut aina-
kaen r-ihollisen it-tykistöä. Lähdön piti tapahtua
ras:a klo 17.30, joten tehtävän suoritus sattuisi lä-
helle auringon laskua, ja paluulento voisi hämärän
tunin p;remmin onnistua. Meillä oli toista tuntia
aika.r v;lmistautua 1ähtöön. Raskaan sarjan lai-
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Blenheimin konekivääriampuia

vueissa ei näet tullut sellaista lähtöhötäkkää kuin
hävittäjälaivueissa, joissa hälytysvuorossa olevien
piti ioka hetki olla valmiina kuin "lukkari sotaan".

Lähestymislennon aikana oli hyvää aikaa mie-
tiskellä edessä olevaa tehtdvaa sekä yleensä koko
ilmasotaa. Saimaan yläpuolella Ientäessämme au-
rinko oli jo laskeutunut hyvän matkaa kohti tai-
vaaare.fltaa, joka tällaisena kirkkaana kevättaiven
päir,änä piirtyi terävänä kuin kynällä vedetty viiva.
Ympäröivä avaruus oli autio ja tyhjä. Näkyvyys oli
hyr,ä, aivan sietämättömän hyvä. Luuieopa, että
jokaiselle meistä kolmesta palautuivat mieieen
konetarkastaja Savelan, vakaan hämäläisen, lähtö-
hetkellä lausumat sanat: "Antaisinpa kuukausi-
palkkani, jos sää muuttuisi pilviseksi." Pilvikerros
nd.et tarjoaa pommituslentäjälle samanlaisen suo-
jautumismahdollisuudeo kuin metsä maan pinnalla
kamppaileville aseveikoille. Pilvien sisältä puikke-
lehtien voi tarpeen vaatiessa eksyttää vihollisen hä-
vittäjät ja irtautua it-tulesta.

Tehtävämme edellytti lähes tunnin kestävää len-
toa vihollisen puolella, ja näissä olosuhteissa onnis-
tumisen mahdollisuudet eivät näyttäneet kovin-
kaan suurilta. Epäonnistuminen merkitsi pahim-
massa tapauksessa koneen ja koko miehistön tu-
houtumista. Omasta turvallisuudesta huolehtimi-
nen ei suinkaan ole sotilaan korkein hyve, ja saat-
taa tuntua suorastaan epäisänmaalliselta, kun tässä
yhteydessä siitä mainitsen. Tämän asian ymmärtä-
miseksi mainittakoon, että meillä oli pommitus-
koneita sekä niitä varten koulutettua miehistöä
perin vähän. Emme saaneet ehdoin tahdoin antau-
tua uhkapeliin. Annetut tehtävät oli kuitenkin py-
rittävä kunnollisesti suorittamaan. Näiden kahden

tavoitteen yhdistäminen ei aina ollut kovinkaan
helppoa. Juuri siinä oli meidän kriisimme. Kuinka
paljon paremmin olisimmekaan voineet keskittyä
tehtäviimme, jos omat hävittäjämme olisivat meitä
suojanneetl Mutta niillä oli yilin kyllin muita tär-
keämpiä tehtäviä.

Ylitettyämme Saimaan etelärannan jossakin Jout-
senon ja Imatran välimailla nämä mietiskelyt vaih-
tuivat käytännöllisempiin. Kaukana edessä alkoi
näkyä ohuita savukiehkuroita ja hieman myöhem-
min tulen loimuja, jotka olivat asettuneet kouke-
roisen Vuoksen linjan molemmin puolin. Vuoksen,
Karjalan kannaksen valtasuonen, molemmille ran-
noille oli ajan mittaan virinnyt kukoistava elin-
keinotoiminta, niin maatalous kuin teollisuuskin
monine asutustaajamineen. Nyt, kevättalvisen iilarx
lähetessä, niiden savuavat rauniot ja hiipu.rat hiil-
lokset viittoivat tietä kaakkoa kohti syökiyvälle yk-
sinäiseile suomalaiselle pommituskoneelle.

Pian saavuimme taistelumaaston yläpuolelle.
Kranaattien mustaksi möyrimä maasto kertoi tais-
teluiden rajuudesta. Parast'aikaa vihollisen tykistö
näytti olevan vilkkaassa toiminnassa. Totesimme
sen maastossa tiheään tapahtuvista leimahduksista.
Jyrähdyksiä emme kuulleet, siliä koneemme moot-
toreiden pauhu hukutti ne.

- Vilkasta tykistötoimintaa, murahti harva-
sanainen kk-ampujamme pååmajan tutuksi tulleita
tiedoituksia siteeraten.

- Tavallista vilkkaampaa, totesin puolestani.
Keskustelu lopahti alkuunsa, sillä kenelläkään

meistä ei tuntunut olevan mitään tärkeää sanotta-
vaa. Lörpötteiy ei taas matkan tässä vaiheessa mait-
tanut. Loin nopean silmäyksen ohjaajaan. Hänen
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Pommefa Blenheimin mahan alla

valpas katseensa tutkiskeli avaruuden koko sitä
sektoria, mikä mahtui häneo näkökenttäänsä. Tie-
sin kk-ampujan, joka istui lasikuvussaan selin ete-
nemissuun.t"lan, yhtä valppaasti tarkkailevan taka-
sektoria. Korkean selkäpanssarini takia en voinut
näh-dä häntä. Minä puolestani tähyilin eteen oi-
kealle. Kun välillä piti vilkaista kaittaa sekä suun-
nistamisen takia alla olevaa maastoa, riitti siinä
yhtä mittaa pientä puuhaa.

. Ylitimme jossakin Muolaanjärven ja Äyfipään
järven välillä etulinjan. Eihän sitä lläältä 2 Obo met-
rin korkeudesta voinut eroittaa ja luultavasti sitä
parhaillaan hinattiin taaksepäin. Tiesin vain suurin
piirtein etuliojan siiaianin. Nyt oli eräs retkemme
merkittävimmistä kynnyksistä saavutettu: olimme
vihollisen puolella. Ilmoitin tämän tärkeän tiedon
tovereilleni. Vastaukseksi kumpikin murahti jota-
kin, pääasiassa kai sentähden, ätta voimme todeta
puhelinlaitteiden olevan kunnossa. Ohjaaja lisäsi
hieman kaasua, jolloin nopeusmittarin osoitin hei-
lahti lähelle 400 km/t.

Fn ole koskaan tullut kysyneeksi keneltäkään
rintamalentäiältä, miltä tuntuu lentää vihollisen
puolella. Kukaan heistä ei myöskään ole kysynyt
sitä minulta. Niissä piireissä tästä aiheesta ei pu-
huta. Kysymys on jokseenkin yhtä tyhjänpäiväiÄen
ja kiusallinen kuin viikon naimisissa olle?lle nuo-
relle parille usein esitetty: miltä se nyt sitten oi-
kein tuntuu? Eihän siihen osaa vastata eikä oikein
viitsi, vaikka osaisikin. Kummassakin tilanteessa
oler.ilie on ominaista suuri aktiivisuus, jonka ku-
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r.aileminen ei sovi jöröIle suomalaiselle. Mutta oli-
pa rintamalentäjän mielentiia vihollisen puolella
lennettäessä millainen tahansa, se ainakin 

-on 
var-

maa, että hän terästää huomiokykynsä herkimmil-
leen. Näkö on ainoa aisti, jolla lentäjä voi tehdä
havaintoja. Ja ihmeen paljon niitä voi lyhyessä
ajassa tehdäkin. Havainnot painuvat tajuniaan ly-
hyinä r.ä1ähdyksinä ikäänkuin filminauhalle. Len-
nolta palattua ne kootaan ja esitetään laivueen tie-
dustelu-upseerille.

Ylitettyämme Muolaanjärven, jonka jädvaippa
oli aivan seulaksi ammuttu, putkahti rautä[ie
eteemme pitkänä mustana juovana. Pian oli näkö-
piirissä Perkjärven asemakin, josta tiedusteluteh-
tär,ämme oli määrä alkaa. Sivuraiteilla seisoi pari
pitkää vaunujonoa. Siinäpä olisi houkutteleva pom-
n-rituskohde ! Maali oli sekä pitkä että leveä, niin
että osumia olisi varmasti tullut. Mutta koska
meillä oii lupa pommittaa yain liikkuvaa junaa,
oli tyydyttävä laskemaan tai paremminkin arvioi-
maan näiden vaunujen lukumäärä. Niitä oli kuuti-
senkymmentä ja kaikki ne näyttivät eri kokoisilta
ja eri värisiitä. Naapuri oli ikäänkuin asettanut
näytteille rautateittensä liikkuvan kaluston tyyppi-
kokoelman. Osa niistä näytti olevan suorastaan
museotavaraa. Tämä kirjavuus ärsytti pommintiput-
tajan silmää. Käsi hapuili pommilaukaisinta. Jospa
vain olisi iupa . . .

Äkkiä koneemme vavahti voimakkaasti. Sitten
tuntui siltä kuin jokin näkymätön voima olisi tö-
ninyt ja tuuppinut konetta sinne tänne.
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- It ampuu. Suoraan takana paukkuu niin pi-
1s5fi. - Kk-ampujan ääni särähti ilkeästi kurkku-
mikrofonin r,ääristämänä.

Ohjaaja reagoi heti. Tiukka kaarto ja pieni
syöksy. Ei tuntunut auttavan, koskapa kk-ampuja
tiedoittii

- Hattarat koko ajan takana.
Vihollisen it pystyi vaivatta seuraamaan peräs-

sämme välittämättä vähääkääo näistä pienistä
väistöliikkeistämme. Toistaiseksi se arvioi nopeu-
temme liian pieneksi, koskapa räjähdykset tapah-
tuivat koneen takana. Vain pieni korjaus lukemiin
aiheuttaisi täys'osuman. Nyt ryhtyi toinenkin pat-
teri tuleen, ja seuraavassa hetkessä räjähdykset pii-
rittivät meidät joka puolelta. Oli toimittava no-
peasti ja päättäväisesti. Ja ohjaaja, taisi tehtävänsä.
"Pelti-Heikin" pitkä, lasinen nokka painui niin ra-
justi syöksyyn, että tunsin hetkiseksi irtautuvani
tuolistani. Niin sitä mentiin että "hippulat vinkui"
kohti maanpintaa. Nopeus kiihtyi, moottoreiden
ääni muuttui kierrosluvun kasvaessa vihlovaksi ul-
vonnaksi, ja korvat menivät lukkoon ilmanpaineen
nopeasti kasvaessa. Vaikka syöksystä oikaiseminen
tapahtui verkkaisesti, oli nopeus kasvanut niin suu-
reksi, että oikaisukaarto tuntui tiukanpuoleiselta.
Lysähdin tuoliini, ja koko olemukseni tuntui lyijyn-
raskaalta. Koneen palattua jälleen vaakalentoon se

olikin jo miltei puiden latvojen tasalla. Irtautumi-
nen it-tulesta oli onnistunut täydellisesti. Perkjär-
ven asema oli jäänyt kauas taaksemme.

Lensimme jonkin aikaa aivan pinnassa, jolloin
olimme it:n tavoittamattomissa. Raivokas it-tuli oli
pitänyt hermomme kireällä, mitä seikkaa ei liene
häpeä tunnustaa. Mutta selviydyityämme siitä eh-
jin nahoin jännitys laukesi, ja keskustelimme hil-
peästi äskeisestä mylläkästä, joka nyt mukamas ei
tuntunut koviokaan kummalliselta. Niinhän se oli
kuin lumisotaa ennen muinoin koulun pihalla !

Täliainen asenre voi vaikuttaa leuhkimiselta, mutta
sitä se ei suinkaan oliut. Se oli vain iuollaista pelon-
tunteen tarmokasta torjumista, josta oli hyöttä täl-
laisilla rerkiliä.

Tehtävämme oli kuitenkin vasta alussa, ja niinpä
kiipesimme korkeammalle nähdäksemme paremmin
radan. Välttyäksemme it:n yllättäviltä tuli-iskuilta
ohitimme Uudenkirkon ja Tyrisevän asemat hie-
man kauempaa. Ne vaikuttivatkin perin hiljaisilta.
Nyt rata kulki lähellä rannikkoa viivasuorana niin
kauas kuin silmä kantoi. Yht'äkkiä kk-ampuja rik-
koi hiljaisuuden huudahtaen: "Pääkaupunki". Mie-
tin hetken mitä hän tarkoitti, mutta sitten keksin,
että kysymys oli Terijoesta, jota lähestyimme. To-
dellakin, siellähän istui ja hallitsi Otto Ville Kuusi-
sen kansanhallitus. Samassa kouraisi ilkeästi sydän-
alasta, sillä pääkaupungit tapaavat olla voimak-
kaasti ilmatorjuttuja. Mutta kun ainoatakaan rä-
jähdyspilveä ei ilmestynyt taivaalle puhumattakaan
hävittäjistä, rauhoituimme ja totesimrne, että al-
lamme oli maailman rauhallisin pääkaupunki. To-
sin se näytti pahoin raunioituneelta.

Valkeasaaren asema, tehtävämme päätepiste, su-
kelsi esiin etäisyydestä, mutta liikkuvia junia ei nä-

kynyt missään. Oli siis pommitettava rataa jossa-
kin Rajajoen tienoilla. Korkeutta oli juuri sopi-
vasti, noin 1 000 metriä. Rata on tästä korkeudesta
katsottuna melko kapea ura, ja jos pommisarjan
pudottaa radan suunnassa lentäen, kol<o sarja
useimmiten menee ohi. Pomrnia ei näet senaikai-
silla tähtäimillä niinkään vain pudotettu vesisan-
koon, kuten muu.an ruthanajan pommisankari Kau-
havalla väitti tekevänsä. Rataa pommitettaessa piti
leotää hiemao viistooo sen poikki, jolioin meiko
varmasti ainakin yksi pommi osui siihen. Niinpä
päätin tehdä nytkin. Pommitähtäimeen oli pian
asetettu tehtävän edellyttämät lukemat .ia suunta-
korjaukset anoettu ohjaajalle. Sitten seurasi hetEi-
sen jännittävää odotusta pommitähtäimen ääressä.
Pommituskohteet olivat tavallisesti ilmatorjuttuja
ja juuri tämä hetki, jolloin koneen suunta, nopeus
ja korkeus oli pidetiävä muuttumattomana, oli it:n
yllättävälle iskulle otollisin. Peukaloni oli valmiina
painamaan pommilaukaisimen nappia. Vielä het-
kinen... ei ihan vielä... valmiina... hep! Ly-
hyin väliajoin syttyvät punaiset lamput osoittivat,
että raskaat pommit irtosivat ripustimistaan.

Jännittyneenä seurasin alaikkunasta maata kohti
syöksyviä, yhä pieneneviä mustia pisteitä. Ja nyt
kuten niin monasti ennenkin ne näyttivät kiitävän
ohi maalin. Nyt ensimmäinen räjähti. Se iäi ly-
hyeksi. Toinen osui keskelle rataa. Hihkuin innois-
sani. Kolmaskin osui ratavalliin. Muuta en ehtinyt
nähdä. Voimakas kaarto paiskasi minut polvilleni
lattialle. Ponnistelin istuimelleni ja ehdin parhaiksi
havaita valojuovasuihkun, joka meni vasemmalta
ohi koneen. Pieniä, mustia palleroita ilmaantui sa-

malle suunnalle. "Sehän on vain 20-millinen l"
Kk-ampujan äänestä kuvastui ilmeinen närkästys.
Kaikenlaisilla rottapyssyillä ne yrittävätkin l'tår-
nätä I Uskoin kuitenkin, että ohjaajart nopea rea-
gointi oli tarpeen, sillä tuli-isku tuntui hyvin täh-
dätyltä. Irtautuminen näin heikkokaliperisen ja
verraten kaukana sijaitsevan patterin vaikutuspii-
ristä ei tuottanut suurempia vaikeuksia. Viilettäes-
sämme Siestarjoen suuntaan kohti Suomenlahden
valkeaa jäälakeutta se lähetti peräämme ikäänkuin
jäähyväisiksi muutamia sarjoja, jotka räjähtelivät
kaukana takanamme.



Tehtär'ä oli suoritettu, mutta vielä emme r.oineet
huok.:ista helpotuksesta, sillä edessä oli jännittär.ä
:.iluulento. Vihollisen ilmavalvonta oli havainnut
neidät, Se ei ennustanut hyvää. Olimme vaaralli-
seo lähellä Leningradia, jonka ympäristössä oli Iu-
<uisia hävittäiätukikohtia. Tuo valtavan laaja, Ne-
i-:n suuhaarojen pirstoma metropoli näkyi selvästi
iakana vasemmalla; olimme näet nousseet 3 000
metrin korkeuteen ja lensimme länteen. Paljon 1ä-

hempänä. suoraan vasemmalla, kuulsivat Kron-
stadtin linnakkeet laskevan auringon kajossa. Nii-
deo mahtavat silhuetit vangitsivat hetkeksi kat-
seemme, r'aikka emme olieetkaan turistimatkalla.
Åurinko oli vaipumaisillaan läntisen taiyaamannan
caakse. Juuri tällä hetkellä se vaikutti luonnotto.
man suurelta ja kolkon punertavalta. Silmiä häi-
käisi katsellessani läntistä taivasta. Aloimme tulla
levottomiksi, sillä tällainen valaistus loi edellytyk-
set siltä suunnalta tulevalle yllätyshyökkäykselle.
Ia se tuli myöskin. Äkkiä lasit helähtivät palasiksi
aseista ohjaamon ikkunoista ja valojuovasuihkut
prr-hkirät koneen runkoa. Olimme tiheässä luoti-
sateessa. Yasempaan tasoon lähelle runkoa revähti
suuri aukko. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että nyt
lasta hätkähdimme. Jälleen luodit ropisivat koneen
peitisessä r.erhouksessa. Kyyristyimme vaistomai-
ses:i. ]{istähän meitä oikein ammutaan? Seuraa-
va:sa hetkessä se selvisi. Kuului yaltaya kohahdus
{uucen lihollishär.ittäjän syöksyessä ylitsemme ai-
-,':.a liheirä. Ne olivat piileskelleet auringon suun-
oali;. ia rilättir'ät meidät täydellisesti. Nyt oli tosi
-)_--.:cutr\ )3.

- Ne r-etär-ät pystykäännöksen ja yrittävät pe-
rään. treJorri kk-ampuja.

lr{utta ei siinä kaikki. Vilkaistuani oikealle näin
hieman kauempana y1äpuolellamme vahvanlaisen
här-ittäjäpartion, joka alkoi syöksyä konettamme
sohti. Ilmoitin tästä ohjaajalle. Ja kk-ampuja jatkoi
luetteloa:

- Kuusi hävittajää vasemmalla ja kolme suo-
raan takana.

Olimme melkein saarroksissa. Vain edessäpäin
oli tair.as avoin, ja sinne paloi mielömme. Vaih-
doimme ohjaajan kanssa silmäyksen. Sanoja ei tar-
-;ittu, eikä neuvotteluun olisi ollut enää aikaakaan.
Sukeisimme miltei pystysyöksyssä kohti valkoista

1äälakeutta. Pintaa oli vaikea tarkkaan ercittaa )a
hetken jo luulin, että syöksymme jään läpi. Mutta
ohiaaja tempaisi koneen vaaka-asentoon niin ra-
justi, että hengitykseni salpautui ja närn tähtiä. Nyt
olimme todella pinnassa, korkeutta oli tuskin kym-
mentä metriä. Nopealla liikkeellä ohjmja käänsi
polttoainevivut 100-oktaaniselle ja tempaisi yhdek-
sän naulan ahtopaineen pää11e. Ålkoi raivokas
kiipa-ajo. Moottorimme ulvoivat kuin sireenit,
murta irroittrutuminen ei onnistunut.

- Kolme hävittäjaä seuraa. . . ne lähestyvät. . .

etäisyys 200 metriä . . . 100 metriä . . . nyt ne am-
puvat. Kk-ampuja selosti tilannetta melko tyynesti.

Jälleen luotisuihku ropisi tasoissa ja ntngossa,
ja nyt tapahtui se mitä olin pelännyt: oikean moot-
torin takana olevan polttoainesäiliön yläosaan il-
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r::restyi pari luodinreikää. Jos niistä alkaisi vuotaa
polttoainetta, se syttyisi helposti, sillä kuuma pako-
putki oli vaarallisen lähellä. Näin ei kuitenkaan
tapahtunut, sillä säiiiö oli jo melko vajaa. Toir.ut-
tuani tästä säikähdyksestä tunsin voimakkaan iskun
hartioissani. Selkäpanssariini ilmaantui pieni kuh-
mu. Se pidätti luodin, josta muuten olisi muodos-
tunut minun kohtaloni.

Kk-ampujamme nakutteli lyhyitä sarjoia ahdista-
jiamme kohti, mutta kun hänen pyssynsä nakutus
lakkasi kuulumasta, tiedustelin, mikä hätänä. Ei
r.astausta. Kurkistin taaksepäin panssarini yli,
mutta valojuovasuihku pakotti minut painamaan
pääni alas. Jonkin ajan kuluttua uudistin tieduste-
luni ja nyt tuli vastaus:

- Lasikupu meni rikki ja sain pahan iskun pää-
häni. Taisin olla vähän pökerryksissä. Ne ovat
jääneet hieman. Yritän taas ampua.

Kk nakutteli jälleen ja äkkiä tuo tyyni mies hih-
kui:

- Yksi syttyi tuleen ja tipahti jäälle!
Tämä oli todellinen ilosanoma. Pingoittunut

mielialamme laukesi ja uskoimme jo vaarut olevan
ohi. Ifutta kaksi jäljelle jäänyttä jatkoi vielä takaa-
a.joa, muistuttaen meille valojuovasuihkuillaan, että
ei pidä nuolaista ennenkuin tipahtaa. Ne alkoivat
kuitenkin hiljalleen jåädd, ja kun Koiviston kirkko
illan hämärsessä r,ilahti ohitsemme kk-ampuja to-
tesi:

- Ne kaartavat pois. Niiltä taisi loppua am-
mu.kset.

Olimme vihdoin pädsseet eroon kiusanhengis-
tämme. Kl,mmenisen minuuttia kestänyt yhtämit-
taisen tulituksen aiaisena lentäminen oli kuin pa-
haa paina.jaisunta, joka ei enää sanottavasti häi-
rinnyt hilpeää keskusteluamme. Saavuttuamme koti-
kentän yläpuolelle oli jo pilkkosen pimeää. Laskun
jälkeen kone äkkiä kaarsi poikki kiitoradan ja oli
vähäI1ä mennä nokalleen. Toisen pyörän kumi-
reflgas o1i ammuttu puhki. Noustuamme koneesta
kättelimme toisiamme. Tämä ei yleensä kuulunut
tapoihimme, mutta nyt se tuntui jollakin tavoin
niin luontevalta. Kk-ampujan riisuttua lentopäähi-
neensä r,erivirta valui pitkin hänen päälakeaan.
"Myrkkybussi" vei hänet sairaalaan, jossa haava

todettiin melko vaarattomaksi.

- Åmpuivat jakauksen päänahkaan, kuului
asianomaisen oma diagnoosi.

Seuraavana päivänä yritimme konetarkastajan
kanssa laskea luodinreikiä koneesta. Niistä ei saa-

nut tarkkaa lukua, sillä peltiverhous oli pahasti re-

peillyt. Kk-tornin metallikaaristakin osa oli lentä-
nyt taivaan tuuliin.

Edellä kuvaamani sotalento on jäänyt erityisesti
mieleeni sotien voimakkaimpana elämyksenäni,
vaikka tähystäjänä toimiessani olinkin kiperissä ti-
lanteissa vain sivustakatsoja. Ohiaaian ja kk-ampu-
jan ripeys pelastivat tilanteen.

Jatkosodässa minulle kertyi omakohtaisia elä-

myksiä myöskin ohjaajana. Joitakin niistä on jää-

nyt mieleenikin, mutta ne eivät kuitenkaan ole voi-
makkuudessaan edellä kerrotun veroisia.
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Pikakiväärimies korsun ikkunassa

Tärnän kertomuksen tapahtumat sattuivat
vuoden 1942 lopulla Flomoravitsan - Juk-
sovan välisessä maastossa Aunuksen kan-
naksen keskiosassa

NfE 1. KOMPPÅNIÅN panssarintorjunta- ja
kaasusuojelumiehet olimme sijoitetut IV jouk-
kueeseen. Asemiin meidät oli asetettu JR 8:n ja
JR 2p:n puolustusasemien lohkojen saumassa ole-
vaan tukikohtaan.

Maasto täällä oli melko kumpuilevaa ia harvah'
kon metsän peittämää. Kun tuhikohtamme oli kai
johdonkin mielestä r'ähän turvattoman tuntuinen,
kuteo meistä itsestämmekin, määrättiin meille re-
servissä olevasta 3. Komppaniasta 5 miestä vahvis-
tukseksi. Ennestään oli meitä pst.- ja kss.- miehiä
vahvuudessamme 12. Vanhimmaksi oli meille tänne
määrätty kersantti Kan'onen.

Korsumme ja tukikohtamme nimeksi oli annettu
Susi, ja vähä1tä piti, ettei se Susi meitä niellytkin,
kuten tulemme huomaamaao myöhemmin. Mutta
on myöskin paljon Suden ansiota, ettemme kaitrrki
tulleet siihen tuhotuiksi. Korsumme ei ollut mikään
"moderni", kuten korsut jo tähän aikaan yleensä
alkoivat olla. Niitähän oli jatkuvasti parannettu oi-
kein kilpailujen voimalla. Korsumme oli aivan al-
keellinen. Makuualustana siinä oli alkuperäisen
maan pinnalle asetetut laudat. Keskelle oli kaivettu
noin metrin syvyinen ja levyinen käytävä lattiaksi.
Seinät ja erikoisesti katto olivat kuitenkin hyvin
vahvat.

Eräästä korsukylästä karkoiietiiin
vihollinen leikinheitinlen avulla

Ainaisen huolestumisen aiheena meillä oli naa-
purimme JR 8:n ja meidän välillä oleva noin 300-
400 m levyinen miehittämätön suoalue. Piikkilanka-
este siinä kyllä oli, mutta muuten se oli vain tähys-
tämällä varmistettu. Öiseen aikaan tuntui tuo tä-
hystysvarmistus kuitenkin melko epävarmalta. Usei-
den neuvottelujen jälkeen saatiin vihdoin sellainen
järjestely aikaan, että yön alkana otetaan joka toi-
nen tunti yhteys naapureihin vuorotellen kumman-
kin toimesta.



Suomalaisia puoluslusasemi

Elettiin loo.i purt rillaan sitä säästäväisyyskam-
panjan aikaa. Ampumista kaikenlaisilla aseilla oli
kehoitettu mahdoilisimman paljon vähentämään.
Tykistön ampumiseen olisi jo tarvittu melko kor-
kean komentajan lupa. Olimme tällöin jo usean vii-
kon aikana kuuileet venäläisten puolelta etulinjan
läheisyydestä lisääntyvää toimintaa. Kalustoa ja
joukkoja tuntui olevan liikkeellä kovasti. Asemir
ja majoituksia rakennettiin. Taisteluharjoituksiakin
pitivät aivan etulinjan läheisyydessä. Iltaisin kuului
usein viihdytys- ja propagandatilaisuuksien melu
selvästi asemiimme. Lähetimme havainnoistamme
jatkuvasti ilmoituksia komentopaikalle ja pyysimme,
että tykistö vähänkin muistuttaisi vihollista sodan
olemassaolosta. Näihin ilmoituksiin ja pyyntöihin
saimme aina vastauksena, että ampua ei saa ennen
kuin vihollinen hyökkää asemiimme.
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Tuli sitten oikein paha ilma joulukuun 27. päi-
r,än iltana. Myrskytuuli repi puita ja ulvoi niin, että
kuuloaistiinkaan ei vartiopaikoilla ollut iuottamista.
Taivas oli pilvessä, joten pimeyskin oli täydellinen.
Illan kuluessa tiedusteli pataljoonamme johto kuu-
lumisia. Mutta nyt ei ollut kuulunut vihollisen
puolelta mitaal elonmerkke.jä. Pataljoonasta ke-
hoitettiin äärimmäiseen varovaisuuteen sekä vahvis-
tamaan vartioita. Olimmekin jo päättäneet lisätä
vartiomiesten määrän kaksinkertaiseksi yön ajaksi-
Uhka tuntui niin ilmeiseltä, ettei edes purnauksia
kuulunut, vaikka useimmille tuli kaksi kertaa kah-
den tunnin vartiovuoro yön aikana.

Oli päästy jo niin pitkälle, että vartiomme, jonka
oli aika käydä vuorostaan "pelkäd.mdd,n" kello kuu-
delta, oli herätetty ja valmistautui jo tehtäväänsä.
Tähän aikaan oli sellainen maårcys voimassa, kai
säästäväisyyskan-rpanjaan liittyvä, ettei aseita saanut
säilyttää korsussa. Meilläkin oli ulkona rakenta-
mamme suoja aseita varten. Jukkolan Aarre oli jo
ehtinyt kehoittelemaan toisia, jotta mennäänpä po-
jat katsomaan, ovatko ne meidän "morsiamet" kun-
nossa. Näin toimitellen hän aikoi mennä pihalla
oievasta suojasta hakemaan aseensa. Mutta kun hän
avasi korsun oven, iski ulkoa heti konepistoolin
kiukkuinen tuli häntä vastaan. Korsun perällä ollut
lamppu sammui. Sisällä ja ulkona oli nyt täysi pi-
meys. Vain korsun ovessa ja peräseinällä näkyi ko-
vaa kipinöintiä kohdalla, mihin konepistoolin luoti-
sade osui.

Sanomattakin on selvää, että tämä herätys kah-
deksalle nukkuneelle ja yllätys neljälle hereillä ol-
leelle oli niin ankara, ettei sitä sanoin pysty kuvaa-
maan. Onneksi korsun käytävä oli niin ahdas, ettei
siitä kyennyt ampumaan korsuun sisälle kuin pie-
nelle a1al1e. Siitä johtuen vain yksi sisällä olleista,
Humalalampi nimeltään, sai osuman päähänsä. Ole-
timme tietenkin, että luotisuihkun tielle joutunut
oli heti kuollut. Mutta hetken kuluttua kuulimme
korsun pimeydessä hänen selkeät sanaflsa: "Me em-
me, pojat, antaudu".

Siinä hetkessä vilahti tajuntaani puoliautomaetti-
kir,äärini, jonka olin iilalla vartiosta tultuani puh-
distanut, mutta vienyt sitten korsun ulkopuolelle
käytävään, Kyllä siinä liikkeet olivat liukkaat, kun
konttasin pimeän korsun peräitä ovelle ja käytä-
vään, josta kivääri sattui heti kouraan. Suuntasin
ladatun aseen vihollista kohti niin hyvin kuin siinä
täydessä pimeydessä osasin. Sekavaa hälinää tulituk-
seni tuntui saavan aikaan jo korsumme eteen ko-
koontuneen vihollisjoukon seessa. Mutta kyllä o1i
ääntä korsumme sisälläkin. Huusimme kahdentoist;L
miehen yhteisin voimin ne.rpureitrmme apuun.

Olen kuulut, että hukkuvalia kulkee eletty elämä
silmien ohitse niinä viimeisinä hetkinä, jotka hän
elää. Muistan kuinka tämä elämäni lyhytfiimi kulki
minullakin silmieni ohi siellä korsun pimeydessä.
Katsaus elettyyn elämäänr päättyi kysymykseen:
"Tähänkö tämän kaiken piti päättyä" ?

Vihollinen yritti tehdä yhä rynnäköitä korsuam-
me vastaan. Se heitti käsikranaatteja sekä rynnisti
"vraata" huutaen korsuamme kohti. Minä olin kui-

*-"_,,J



nÅ. -.

TJ

tenkin hyvässä asemassa ampuen korsun ikkunan-
reiästä kiväärillä ja siten estin vihollisen sisälle ryn-
täämisen. Käsikranaatteja tuli kuitenkin yhtä mittaa
korsuun sisällekin. Säilyimme tästä huolimatta suu-
rinpiirtein niiden tuholta, kun ne räjähtivät kor-
summe lattiasyvennyksessä ja itse olimme yläpuo-
lella seinän vierillä lauteilla. N{utta sitten iöysivät
viholliset korsumme katosta kamiinan savupiipun.
Sinne ne heti työnsivät käsikranaaiio. Kamina hajosi
kranaatin räjähtäessä. Nyt täytvi kiireesti saada tuk-
koon savupiipun reikä. Tukkeeksi reikään työnsivät
pojat yhteisvoimin päällystakkeja makuualustoista
irroitettu.f en lautojen avu11a.

Alkoi jo päivä valjeta, kun huomasin liikettä ihan
korsun edessä lumivallin takana vain kolmen metrin
etäisyydellä asemastani. Se oli lihollinen, joka si-
vuita ryömien lumivallin suojassa oli lähtenyt yrit-
tämään vaientaa asettani. joka usean tunnin ajan oli
estänyt heidän korsuun rvntäilr'nsä. Ei näy ryömi-
jästä vielä muuta kuin r-ähän kypärää, se lähestyy
hyvin hitaasti ja r-aror-risesri. Olen kuitenkin nyt pa-
remmalla puolella, kun vihollinen ei voi vielä nähdä
tänne alas pimerteen, josta aseeni on tähdätty tar-
kasti kohti lähestyjää. En voi vielä ampua, sillä
raaali näkyy liian vähän, ja ohi ei nyt ole varaa lau-
kaista. Mutta nyt alkaa vihollinen hitaasti kohota.
Jo näkyy olkapää ja siinä musta turkin kaulus. Nyt
alkaa nakya kypärän alta otsaakin, ja kun mustat
kulmakarvat näkyvät, silloin painan liipasinta. Heti

putosi vihollinen näkyvistä. Kun asemat oli vallattu
takaisin, kävin toteamassa tämän osuman. Hän oli
luutnantti. ja puristi vielä käsikranaattia kangistu-
neln sormln.

Nyt uhkasi myöskin meille korsussa tulla loppu.
Viholiinen oli jatkuvasti paukutellut korsumme ka-
tossa kranaattejaan, ja tuntui siellä isompiakin pa-
mauksia. Korsun kattoon murtui jo reikä, jota ei
saatu enää tukituksi. Samaan alkaan alkoivat perim-

Snä olevat huutaa, että täällä tukehtuu. Lukuisat
kranaatit korsussa räjähtäessään olivat muodosta-
neet räjähdyskaasuja niin paljon, ettei auttanut muu
kuin yrittää ulos.

Tätä ulosryntäystä olimmekin jo suunnitelleet
hetken aikaa, kun apuakaan ei alkanut kuulua, vaik-
ka olimme jo kolmen tunnin ajan olleet täällä lou-
kussa. Jukkola lupasi lähteä ensimmäisenä yrittä-
mään rappusia ylös, toisia kehoitin olemaan val-
miina heti seuraamaan, kun näen miten Jukkoian
käy. Päästyään portaat ylös hän lähti heti juokse-
maan, ja silloin alkoivat viholliset tulituksen pake-
nijaa kohti. Nyt syöksyimme kaikki ulos mahdolli-
simman nopeasti, ja pst.miehet avasivat pistooleil-
laan tulen lähinä olevia vihollisia kohti. Ulosryn-
täyksemme onnistuikin niin hyvin, että vain kaksi
joukostamme kaatui korsumme edustalle. Näistä
kaatuneista toinen oli jo heti alussa konepistoolio
luodin päänsä läpi saanut Humalalampi. Hän ei tain-
nut enää olla oikein täysissä voimissaan haavoittu-

Korsukukkula vallauksen lälkeen
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misensa vuoksi, koska oli jäänyt vihollisten käsiin
heti siinä korsun edustalla. Viimeisenä korsusta ulos
vähän sekapäisenä tullut Mård näki ensi havain-
tonaan, miten Humalalampi joutui vihollisten se-
kaan, ja nämä alkoivat heti aseillaan lyödä häntä.
Siihen paikkaan kaatui urhea mies. Myöskin toisen
kaatuneen kohtalon voi Mård ilmoittaa varmaksi.

Sovitulla kokoontumispaikalla lukua sitten ottaes-
samme ihmeeksemme totesimme, että olimme kui-
tenkio päässet pois pinteestä. Tätä ei kukaan enää
ollut osannut toivoakaan niiden kolmen tunnin ai-
kana, jotka siinä kidutuksessa vietimme. Tilanteem-
me oli vielä kuitenkin mitä surkein. Meitä oli 7
puolipukeissa olevaa miestä tiettömän, paksun lu-
mihangen peittämän suon laidassa. Miehistä oli vain
3 haavoittumatonta. Kaiken lisäksi yksi sai niin vai-
kean shokin, että häntä täytyi kantamalla kuljettaa.
Vasta kolmen vuorokauden kuluttua saatiin tämä
mies tajuihinsa kenttäsairaalassa. Muutamat olivat
sitä paitsi mitä vaikeammin haavoittuneita. Luomala
mm. oli saanut oikeaan käsivarteensa niin voimak-
kaan konepistoolinsuihkun, että koko käsi oli heti
kenttäsairaalassa katkaistava pois. Tämä urhea mies
ei ktritenkaan missään vaiheessa valitellut.

Lähdimme siis yrittämään täIlä joukolla noin 1

km levyisen suon ylittämistä. Siellä jossakin tiesim-
me JR 8:n jsp:n olevan. Yleisestä tilanteesta ei
meillä ollut mitään tietoa, sillä koko kolmen tun-
nin ajan oli taistelun pauhu kuuiunut ympäriltäm-
me. Nyt tuntui kuitenkin kapteeni Tirrosen erin-
omainen patteristo hallitsevan tykistömarkkinoita.
Tämä havainto antoi voimia ja herätti toivon kipi-
nän, että ehkä tästä vielä selvitään. Ja selvittiinhän
siitä haaranperään asti ulottuvasta hangestakin vai-
kean kahlaamisen jälkeen. Lääkintäaliupseerimme
Mäntylä suoritti tämän urakan paljain jaloin va*
paisiin korsussa sirpaleita saaneena.

Näistä taisteluista ilmoitettiin päämajan tilanne-
tiedoituksessa joulukuun 29. pnd. 1942 searaavasti:
"Vihollinen hyökkäsi Aunuksen kannaksen keski-
osassa pataljoonan voimin. Jo asemiimme tunkeutu-
maan päässyt vihollinen tuhottiin niihin heti. Näis-
sä taisteluissa olivat vihollisen menetykset 150 mies-
tä kaatuneina."

Jääkärien paluun
pöivömöörö

Lehtemme n:o 2:ssa oli julkaistuna kenraaliluut-
nantti K. L. Oeschin kirjoitus "Jääkärien paluusta
Saksasta 40 vuotta", jossa mainitaan jädkåÅen pa-
luupäiväksi 24. 2. ja Vaasan paraatipäiväksi 25. 2.
Nämä päivämäärät laittoi kirjoitukseen lehdea
oiko- ja tarkistuslukija sotamarsalkka Mannerhei-
min elämäkerrassa olevieo päivämäärien mukaisesti,
kun sensijaan oikeat päivämäärät ovat 25. 2. ja
26. 2., kuten olikin ollut alkuperäisessä käsikirjoi-
tuksessa.

rz. Divisioonan vaiheita Länsi-Kan-
naksen valtaamistaistelussa elokuussa

T94T

IIryJR3 aloitti aamulla 25. B. hyökkäyksen Pien-
Peroa kohti, mutta vihollinen oli tää11ä, kuten edel-
lisenä aamunakin, hyökkäämässä erittäin voimak-
kaan tykistön tukemana. Hyökkäykset ja vastahyök-
käykset jatkuivat koko päivän kummankaan puolen
pääsemättä eteenpäin.

Kämärän aseman suunnassa saavutettiin huomat-
tava menestys. II/JR3 hyökkäsi tää11ä. Åseman oi-
iessa jo näköpiirissä havaittiin noin. pataljoonan
vahvuisen vihollisen luoteisesta suunnasta ilmesty-
neen pataljoonamme selkään ja ryhtyvdn hyökkäyk-
seen. Jättäen varmistuksen taakseen II/JR3 jatkoi
vakaasti hyökkäystään entisessä suunnassa. KevOsl4
ja osa JR3:ta hajoittivat nopeasti selustaan tulleen
vihollisen tuottaen sille suuria tappioita. Tykistöm-
me erittäin tehokkaasti tukiessa IIIJR3 valtasi Kä-
märän aseman saaden huomattavan sotasaaliin.

JR4 saavutti äärimmäisellä vasemmalla siivellä
Ylä-Hotakan kylän reunan, jota voimakas viholli-
nen puolusti. Rykmentti ryhtyi saartamaao kyldå
etelän puolelta.

Kuluneen päivän aikara oli käynyt selväksi, että
vihollisen hyökkäysvoima oli ehtymässä ja aloite
jälleen saatu omiin käsiin.

Yön ja seuraavan päivän aikana suoritettiin huo-
mattavia jd.rjestelyjä, joiden tarkoituksena oli luoda
selvyyttä osaksi sekavaksi menneisiin johtosuhtei-
siin ja vapauttaa mahdollisimman paljon voimia sy-
välle suuntautuvan hyökkäyksen jatkamiseksi. Suun-
nitelma oli seuraava:

JR26 ottaa puolustukseen Mannikkala-Suur-
Pero linjan vapauttaen kovia kokeneen KevPrT:n.
JR26 alistettiin seuraavana pdivånd 4.D:lle, joka
puolestaan luovutti JR46:n 12.D:lle.

JR3 haokkii tilaa päävoimien hyökkäykselle työn-
tämäilä Pien-Peron ja rautatien suunnassa viholli-
sen luoteeseen Viipuria kohti.

Heinjoen eteläpuolelle saapuneen JR47:n tuli
Kämärän aseman kautta hyökäten katkaista Vii-
puri-Uusikirkko maantie )a vallata Leipäsuo.

JR46 lyö Ylä-Hotakkaa puolustavan vihollisen
vapauttaen sieltä KevJR4:n.

Kaikki nopeat joukot 
- KevPrT, KevJR4 ja

KevOsl - oli tarkoitus suunnata JP.47 o murta.
masta aukosta Kämärän aseman ja Leipäsuon kautta
takaa-ajoon Uudenkirkon-Vammelsuun suuntaan
syvin tavoittein.
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Hyökkäyksemme lähri käyntiin 26.8. aamulla.
JR3:n pääosat saivat raivokkaiden taistelujen jäl-
keen saarretuksi huomattavan vahvan vihollisen
Pien-Peron länsilaidassa. Taistelu tdstä motista jat-
kui vielä koko seuraavan päivän vihollisen koet-
taessa epätoivon vimmalla mul.tad auki peräytymis-
tietään. Kämärän asema-aluetta viholllnen yritti
monin peräkkäisin hyökkäyksin saada uudelleen
haltuunsa. II/JR3 sai kuitenkin vähitellen -- JR47:o
osien avustamaoa 

- yliotteen ja työosi vihollisen
Iuoteeseen päästen iltaan mennessä lähelle Näykki-
järven kaakkoispäätä.

JR47 hyökkäsi pääosi1laan Kämärän asemalta
Summan kylän suuntaan, löi nopeasti vastassaan ol-
leen vihollisen ja saavutti Majakylän ja Kaskelan
1äheliä Leipäsuon aseman. Ylä-Hotakan lounais-
puolella KevJR4 esti vihollisen purkautumisen
Leipäsuon aseman suuntaan.

27.8. saatiin Pien-Peron motti iltaan mennessä
selvitetyksi. Vihollinen menetti yli zoo kaatunutta,
toistasataa vankia ja runsaasti kalustoa, mutta osa
siitä oli päässyt murtautumaan metsien kautta luo-
teeseen. Tämän jälkeen ei vihollinen enää yrittä-

Marssilla Kannaksen maastossa

A§

t)

nyt murtautua saaftorenkaasta Pien-Peron suun-
nassa.

JR47 saavutti huomattavan menestyksen katkai-
semalla Viipuri-Uusikirkko maantien I pataljoo-
nalTaan Huumolassa ja II pataljoonallaan Summan
kylän pohjoispuolella Rajamäessä. Partiot totesivat
Summan kylän vahvasti varustetuksi sekä kenttä-
että kestolaittein. Asemat oii miehitetty ja kylässä
nähtiin panssarivaunuja. Vihollinen aloitti kohta
lukumääräisesti suuresti ylivoimaisin joukoin monta
päivää kestäneet hyökkäyksensä Huumolassa saa-
dakseen jälleen avatul<si tärkeimmän yhteytensä
Leningradiin. IllR47 torjui, joskin suurin ponnis-
tuksin, päättävästi hyökkäykset.

Päivän verisimmät taistelut käytiin Muolaanjär-
ven pohjoispäässä. Siellä hyökkäsi JR46 voimak-
kaan tykistön tukemana YIä- ja Ala-Hotakan ky-
lissä kahden venäläisrykmentin sitkeästi puolustau-
tuvia jäännöksiä vastaan. Rykmentti voitti hitaasti,
mutta varmasti jalansijaa. Illan pimetessä olivat
kylät vallatut, vihollisen rippeiden valuessa Muo-
laanjärven länsirantaa etelään. Yli 500 kaatunutta,
toistasataa vankia ja runsas kalustomäärä, mm. 11



tuhottua panssarivaunua, olivat viholiisen.tappiot'
KevTR4 iä KevOsr4 saivat tehtäväkseen takaa-aion

ialrihollisen rippeiden lyömisen.
Kulunut päivä oli tuonut 12.D:1le suuren me-

nestyksen. Viipurin saartorengas oli idän. ia kaa'

kon puolella täottu lujasti umPeen ja kaikki näissä

,r'rrrnirirru olevat vihoilisen yhleydet varmasti kat-

kaistu. Äärimmäisellä vasemmalla siivellä oli takaa-

ajo pääsemässä käYntiin.
Vänäläisten johdolle ndyttää näihin aikoihin sel-

vinneen aseman toivottomuus, sillä kaikki toiminta
keskittyi tästä lähtien Viipurista etelään johtavien

oeräänivmisteiden aukimurtamiseen.
' IVAK,n tarkoituksena oli ollut suunnata koko
12.D takaa-ajoon Uudenkirkon-\,r4mmsl5uun
suuntaan ja ietiae Viipurin seuduilla olevan viholli-
sen saartaminen ja tuhoaminen 4. ja S'D:n tehtä-

väksi. Saartorenkaaseen oli kuitenkin etelän puo-

lelle jäänyt melkoinen aukko, ja sen sulkemiseen

määrättiin osa L2.D'.aa, nimittäin JR3. 4.D:n osat

vapauttivat 28.8. aamulla JR3:n pääosat Pien-Peron
s,rinnalta. JR3:n tuli puolestaan vapauttaa Huu-
molassa taisteleva lllR47. Vaihto taPahtui samana

päivänä vihollisen hyökätessä raiulfi. koko ajan'

§"oruurru.ru päivänä JR3 suuntasi jääkärikomppa-

niansa HuuÅolasta länteen Porlampea kohti, jonka

Iuultiin olevan 8.D:n ioukkojen hallussa' Yhteyttä
ei kuitenkaan saatu, vaan vihollinen työnsi jääkä-

rit pari kilometriä taaksePäin.

3b.s., jolloin vihollisen painostus . Huumolan
suunoassa- oli jo helpottunut, iR3 siirtyi päär'oimin

hyökkäykseen'Huumolasta Porlampea kohti I]JR3

uältuti bllinkankaan, II/]R3 lujan taistelun iälkeen
Porlammen kylän ja IIf/JR3 saavutti Yläsommeen

kylän itäpuolisen maaston. 
. 
Nyt oli saartorengas

melkein .i-*"tt". Vain Porlammen kylän ia Som-

meen aseman välille jäi kapea aukko. Porlammen

motin loppuselvittelyyn ]R3 ei osallistunut, sillä
4.D:n joufot vaihtoivat sen jo seuraavana yö.nld. ja

rykmeÅtti suunnattiin takaa-aioon Koivistoa kohti,
jånka se yhdessä S.D:aan kuuluvan JR41 :n osien

kanssa valtasi 2.9.
12.D:n päävoimat suunnattiin 28'8' etelään'

JR47 säavutti hyökkäyksellään Summan kylää

urituu., vain vähän menejtystä' Sen itäpuolella Tal'
visodasta kuuluisaksi tulleen Lähteen tien suun-

nassa edennyt KevOsg pääsi lähelle poikkitietä
Kaukjärvi-Perkjärvi, mutta Raskaanharjun maas-

tossa sitkeästi puoiustautuva vihollinen- py-säytti sen'

I/KevJR4 et^eni varhain 28.8. aamulla Leipäsuon

kautta Tassiolampien maastoofl ja joutui siellä erit-

täin tuliseen taisieluun Hotakasta perääntyvien vi-
hollisosastoien kanssa. Niiden tie saatiin katkais-

tuksi ja vähitellen ne joutuivat saarre.tuiksi' Pans-

sarivaunujen tukemana ja kuorma-autoihin asetettu-

ien ilmatorjuntakonekiväärien vimmatusti ampuessa

vihollinen yritti raivata itselleen tietä, mutta tur-

haan. Puolåenpäivään mennessä se oli melkein ko-

konaan tuhottu. Vihollinen jätti taistelukentälle yli
400 kaatunutta ja runsaan sotasaaliin, mm' 6 kpl
6 tuuman tykkiä, 3 panssarintoriuntatykkiä, 21

kuorma-autoa ja toistasataa hevosta' KevJR4 saa-
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vutti illalla Perkjärven asemakylän ja sen itäpuo-

iella JR46 Perkjärvi-Muolaanjärvi kannaksen'

KevOsr suunnattiin yöllä Kuuterselkään (Perkjär-
veltd z, km kaakkoon), jonka se sai taistelun jäl-

keen haltuunsa seuraavana aamuna' Divisioonan
vasemmalla siiveilä päästiin siis varsin pitkälle
eteenpäin. Se teki mahdolliseksi seuraavina päivinä

Uudåkirkon tien suunnassa etenevien joukkojen

avustamisen vasemmalta suoritetuin saarrostavin

hyökkäyksin.'Kun'IVAK oli saanut tietää hajanaisten vihollis-
voimien onnistuneen pääsemään saartorenkaan läpi
metsien kautta etetään, se käski näiden vihollis-
osastojen tuhoamiseksi L2.D:aa suuntaamaan osia

keveisiä joukoistaan RömPöttiin (Koivistonlahden
runnalla Makslahdestu pohloitee.,) ja osia sulke-

maan Kaukjärven-Kuolemajärven-Kipinolanjär-
v6n-§u6fi1snlahden kannakset. Ensinmainittuun
tehtävääo varattiin KevOsg ia jälkimmäiseen Rask

PIJR4 sekä Os Kanerva (kaksi rajajääkärikomppa-
niäa). Ennenkuin nämä pääsivät tehtäviään. suorit-

tamaal, oli vallattava vihollisen lujasti puolustama

Kaukjärven pohjoispään maasto. Se saatiin suori-

tetokii a.rkarän taistelun iälkeen, johon Perkjärven

suunnalta hyökännyt I/KevJR4 tehokkaasti osallis-

tui, 29.8. iitapaivålla. Samaan aikaan tunkeutui
Il1i47 osaksi pienoispanssarivaunujen päällä ajaen

häikäilemättöt ratti 
"tälattä 

käsin Summan kylään'

Tämä Talvisodan ankarien taistelujen näyttämö saa-

tiin vallatuksi melkein verettömästi' Vahvasti va-

rustetusta kylästä saatiin patisataa vankia ja run-

sas sotasaalis'
Illansuussa pääsivät KevOsg ja vahvis.tettu Rask

P/JR4 liikkeelile Suomenlahden rannikkoa kohti'
Prioliyöhön mennessä ne saavuttivat taistellen Kuo-

lemajärven, Hatialahden ja Ylikylän' KevOs! iat-
koi å0.s. aamolia Hörkön kylään. Siellä se joutui

taisteluun Huumolan suunnasta peräytyvän luku-

määräisesti moninkerroin yiivoimaisen vihollisen

kanssa. Ankarassa taistelussa osaston pääosa pako-

tettiin vetäytymään viitisen kilometriä Kolmikesä-

län maastoon. Myöhemmin illalla ja seutaavata
yönä se joutui melkein täydellisesti saarretuksi'

koko ajan taistellen KevOsg pääsi 1'9" murtautLr-

maan Kuolemajärvelle.
RaskPyJR4 joutui jo yölllä 29'13-o'8.'.-tor,iumaan

valtavun'"Painostuksen Siprolassa Kaukjärven luo-

teisoäässä vihollisen yritiäessä tunkeutua etelään'

AaÅr.run mennessä hyökkäykset kilpistyivät verisiin

taooioihin. Nvt pääsi osåsto sulkemaan myöskin

Kiålemajarrretl-klpl.rotanjärven kannaksen' Vii-
meisen, Kipinolanjaiven ja meren välisen, vain ll2
km leveän kannaksen sulkemiseen eivät voimat

vielä riittäneet. Se saatiin kiinni vasta seuraavana

oäivänä. Näin oli 31.8. mennessä vedetty umPeen

toin.r,, kaukaisempi saartorengas. Vihollinen-yritti
raivoisasii murtautua läpi kaikilla kannaksilla'

mutta hyökkäykset olivai järjestämättömiä if .:L
rnan tykistön iukea. Heikko saartorengas Piti kaik-

kialla, vaikkakin vain äärimmäisin ponnistuksin'
vihollisen menettäessä paljon kaatuneita ja vankeja'

1.9. taistelut järvikannaksiila päättyivät'
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Vesikään ei o e este eiuiin]an vieslimiehille

JR47 jatkoi osillaan vtela 29.8. Summan valtauk-
sen jälkeen Uudenkirkon suuntaan.

Yöllä suunnattiin II/KevJR4 Kanneljärveltä
Uudenkirkon kirkonkyiään katkaisemaan luoteesta
peräytyvien venäläisten tie. 30.8. aamulla syntyi
Uudellakirkolla kiivas taistelu lR47:n painaessa
vihollista luoteesta IIIJR4:Ii, vastaan. Puoleenpäi-
vään mennessä elossaolevat viholliset antautuivat.
Sotasaalis oli erittäin huomattava käsittäen mm. 20
kpl tuliteriä 1)2 mm haupirseja.

KevJR4, jolte oli alistettu KevOsl ja KevOs14,
pääsi i1lal1a Vammelsuuhun, jossa joutui sitkeään
taisteluun. Vihollinen yritti kaikin keinoin pitää
Vammelsuuo siltaa hallussaan pelastaakseen Inon
suunnasta peräytyr'ät joukkonsa.

Vasemmalla siivellä JR46 valtasi kiivaan taiste-
lun jälkeen Raivoian. Illalla r.ihollinen sai sinne
Leningradista apuvoimia ryhtyen vastahyökkäyk-
seen, joka saavutti jonkin yerran menestystä. JR46
sai kuitenkin aloitteen kohta käsiinsä, löi vihollisen
lopullisesti ja jatkoi etenemistä valtakunnan rajaa
kohti.

Vammelsuusta taisteltiin ankarasti vielä 31.g.
KevOsl. ja KevOs14 hyökkäsivät vasemmalta saar-
rostaen Vanhasahan ja Lehtikuusimetsän kautta
Raivolanjoen yli kääniyen sitten vyöryttämään vi-
hollisen asemia mereen päin. Vihollisen oli pakko
irroittautua ja klo 1.1 mennessä oli hallussamme
sillanpääasema Vammeljoen itäpuolella. I ja III
JF.47 aloittivat häikäilemättä työntyä vihollisen
kintereillä Terijokea kohti ja saavuttivat jatkuvasti
taistellen illan hämärtyessä palamaao sytytetyn
Terijoen. IIIJP. 47 kääntyi Vammelsuusta länttä
kohti ja kohtasi jo parin kilometrin päässä Inosta
tulevan noin pataljoonan vahvuisen vihollisen,
jonka löi koko päivän kestäneessä taisteiussa.

Fggi:i:fi

r.9. JR17 ja JR46 jatkoivat etenemistä vihollisen
jälkijoukkojen kanssa taistellen ja saavuttivat klo
20.55 mennessä valtakunnafi rujafl divisioonan kais-
tan koko leveydellä Rajajoen suusta Haapalaan.

KevOsl ja osa JR4:stä vaitasivat samana päi-
vänä Inon kiivaassa taistelussa saaden suuren sota-
saaliin.

Näin oli l2.Divisioonan tehtävä Länsi-Kannaksen
takaisinvaltauksessa saatettu päätökseen, joskin
Inon-Uudenkirkon-Koiviston alueen puhdistus
metsissä piileskelevista hajanaisista vihollisosas-
toista jatkui myöhäiseen syksyyn saakka.

Linnuntietä mitattuna divisioona oli tO vuoro-
kaudessa edeonyt noin 120 kilometriä koko ajan
taistellen. Lakkaamatta vaihtelevat, usein yllättävät
tilanteet sekä vihollisen sitkeä ja aktiivinen toi-
minta olivat asettaneet joukkomme kovalle koetuk-
seIle. Joukkojen kunto ja johtajien taito oiivat kui-
tenkin r.oittaneet kaikki vaikeudet. l2.Divisioona
oli kunnialla selvinnyt vaikeasta tehtävästään.
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KILPAILU N PALK IN N OT
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mielenkiinloisislo solokokemuksislo
Polkintoino 60 000 morkkoo

Lehtemme julisti viime elokuussa kirjoituskilpai-
Iun, joka päättyi marraskuun lopussa. Kilpailun
menestys oli erinomainen, kuten lukijamme jo tie-
tävätkin.

Viime syksystä lähtien on lehtemme levikki kui-
tenkin noussut voimakkaasti, joten olemme saaneet
ilahduttavan runsaasti uusia lukijoita ja ystäviä.
Heillekin tahdomme nyt antaa tilaisuuden oma-
kohtaisten kokemusteo kuvaamiseen julistamalla
uuden kirjoituskilpailun. Tähän on meitä kehoit-
tanut myöskin se seikka, että meillä tuskin on vielä
tehty mitään tällaisen mittavan ja sotiemme histo-

1. palkinto 10.000 markkaa,
2. palkinto 8.000 markkaa,

3. palkinto 6.000 markkaa.

12 palkintoa, kukin 3.000 markkaa

Rahapalkintoina jaetaar siis yhteensä 60.000 mk.
Rahapalkintojen lisäksi jaetaan lohdutuspaikin-

toina vielä 15 lehtemme joko v:n 1958 tai v:o 1959
vuosikertaa hyväksytyille, mutta palkitsematta jää-

neille'kir j oittajille.

rian yksityiskohtaiselle kuvaukselle mitä arvok-
kaimman ja vlilftemättömän aineiston kokoami-
seksi.

Lehtemme nimen toisena osanahan on "- mie-
het kertovat". Niinpä nyt toivommekin, että to-
siaankin miehet kertoisivat sodan kokemuksistaan,
etulinjojen tapahtumista, siitä, missä he noina kun-
niakkaina vuosina olivat mukana. Emme Pane mer-
kitystä kirjoittajan sotilasarvolle emmekä -asemalle,
tapahtumat ovat pääasia. Kilpailu on siis avoin jo-
kaiselle, myös lotille, joten jokainen on tervetullut,
kun nyt lähdemme uudelle kilpailumatkalle.

Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistuista kirjoi-
tuksista tavanmukainen kirjoituspalkkio.

Kirjoituskilpailussa noudatetaan seuraavia oh-
jeita
1. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla

tosiasioihin perustuvia.

z. Kirjoituksesta tulee iimetä tapahtuma-aika mie-

luimmin päivän tarkkuudella, paikkakunta,
joukko-osasto (yksikkö). Mainittakoon siinä

mahdollisuuksien mukaan myöskin tapahtumiin
ratkaisevasti vaikuttaneiden henkilöiden nimet.

3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.500-
3.000 sanaa, eli z-4 lehtemme sivua.

4. Kirjoitukset pyydetään merkitsemään nimimer-
killä. Oikea 

-nimi, 
sodanaikainen ja nykyinen

sotilasan'o, nykyinen sir.'iiliarvo sekä tarkka
osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen
mukaan.

5. Kilpailuun voi sama henkilö iähettää useammari-

kin kirioituksen.
6. Tapahrumiin liittyvät valokuvat ovat erittäin

terierulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan
korvaus.

7. Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla
poriit.tt,, toimitukselle, osoite: Helsinki,.Simon-
tatu 12 A 4, viimeistään L5' 6' l»8' Kilpailun
tulos julkaistaan lehtemme syyskuun numerossa'

8. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden

toimituksessa mahdollista myöhempää julkaise-

mista varten, ellei kirjoittaja nimenomaan ha-

lua kirioituksensa palauttamista.

!. Kilpailun arvostelulautakunnan muodostaa leh-

temme toimituskunta.
"Kansa taisteli - 

miehet kertovat" toivoo kir-
joituskilpailuunsa jälleen runsasta osanottoa, onhan

,ih..., älittu vapaa ia tapahtumia runsain mitoin
kuvattaviksi.
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Aqmupesu Syvärillö
Jääkfuipataljoona 3in poiat saivat muiden mukana pitää
kiirettä syyskesällä r94t. He ioutuivat suorittamaan monivai-
heisen ja menestyksellisen taisteluiden sarjan. Matkalla joudut-
tiin syvärin virrallekin, iossa poiat pysähtyivät aamupesulle.

KORPISELÄSTÄ 10. 7. r94L atkanut hyökkäys oli
alkuna niille sotatoimille, jotka Jatkosodassa johti-
vat jääkäriperinteitä r'aalir"at Jpr:t, sittemmin
Ps.D:n, kunniaan ja maineeseen. Tuulokseen, Au-
nukseen, Syväri11e, Äänislinnaan, Karhumäkeen,
Poventsaan ja Paateneeseen kulki niitten tie, joilla
oli onni pysyä taistelukelpoisina koko tämän satoja
kilometrejä pitkän iaistelujen tien. Mahtoiko niiia
varsinaisista taistelujoukoista olla kovinkaan mon-
ta? Historioitsijat ja muut mittar-ammat asiantunti-
)at ovat jo antaneet tai ainakin tulevat antarlaafl
käydyistä taisteluista ja muista sotatoimiin liitty-
vistä tapahtumista paremman kokonaiskuvan kuin
mitä joukkueenjohtajan r.aalimattomassa asemassa
toimineelle on mahdollista.

Td,mdn esityksen tarkoituksenakaan ei ole muuta
kuin merkitä muistiin erikoisesti mieliinjääneitä ta-
pauksia ja mielialo)a tämän sotaretken tiimoilta sel-
laisina, miitä ne nimimerkin näkökulmasta katsot-
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seuduilla, johon autot pysähtyivät, ja 1'ossa meitä
kehoitettiin laskeutumaan alas.

Ennen ilmoittautumista JPr:n esikunnassa oli
hieman aikaa tarkastella tien varressa olevaa taiste-
lumaastoa. Omat kaatuneet ja haavoittuneet oli eh-
ditty jo korjata pois, mutta rokonarpisia, keltanaa-
maisia vihollisen kaatuneita, "kirgiisejä", kuten
joku arveli, sensijaan lojui vielä suuria määriä pel-
loilla. Hieman kauempana näkyi suuren-rpi mies-
ryhmä olevan työssä. Lähemmäksi mentyämme sel-
visi, että vangit kaivoivat joukkohautaa kaatuneille
tovereilleen. Työ kävi kuitenkin hitaasti ja vasta-
hakoisesti, ja kaivajier. kasvojen ilmeet olivat sel-
laiset, että aivan hyvin olisi luullut vankiefl arve-
levan olevan kaivamassa omaa hautaansa. Ehkäpä
propaganda oli tehnyt tehtäväflsä. Toiset vangeista
kantoivat kaatuneita lähemmäksi, ja kun hauta vih-
doin o1i saatu kaivetuksi riittävän syväksi, he tdy-
sin apaattisen näköisinä alkoivat suorastaan "hii
op hei"-tyyliin heiteilä vainajia hautaan. Työtä joh-
tanut meikäläinen upseeri koetti saada sopivam-
malta tuntuvan kohtelun aikaan, niin että kaatu-
neet olisi hieman hellävaraisemmin saatettu lepo-
paikkaansa, mutta tämä näytti tuottavan suuria vai-
keuksia. TK-miehet häärivät myöskin omilla asioil-
laan haudan ympärillä. Ensi r.aikutelma Jatkoso-
dasta ei tuntuflut varsin lohdulliselta miehestä,
jonka Talvisodan kokemukset rajoittuivat vielä
meiko r'ähiin.

Seurasi ilmoittautuminen JPr:n esikunnassa ja
jako pataljooniin sekä edelleen komppaniorhin.
Kirjoittajan osalle tuli käsky ilmoittautua 1.fJP 3:n
komentopaikassa. \7. 7. 1941. Komppanian päällik-
könä oli tällöin luutnantti Rintaia, joka sittemmin
jouluaattona kaatui Poventsassa. Komppanian ko-
mentopaikalla kehoitettiin kääntymään vääpeli Ku-

Miehiä Syvärin rannan maaslossa

L')

Hyökkäysvaunu ia lääkäreitä matlalla Syvärille

tuna näyttivät, ja minkälaisina ne esille tulivat. Eh-
käpä tässä samalla tulee kosketeltua sellaisiakin ta-
pahtumia, jotka muuten saattaisivat jäädä koko-
naankin unholaan miespolven vaihtuessa, ja senkin
takia ansaitsevat tulla "kirjoihin" viedyiksi.

Kirjoittaialla oli kunnia ja ilo palvella JP 3:ssa
Salmista-Lapin Kaamaseen saakka lyhyitä haavoit-
tumisista johtuneita poissaoloja lukuunottamatta,
joten rohkenen lukeutua jääkäreitten joukkoon
kuuluneeksi ja heidän "äänitorvekseen". Tässä esi-
tyksessä ei ole kuitenkaan mahdollista kuin aivan
pintapuolisesti kuvata pientä osaa tapahtumista rik-
kaita vaiheita. Lisäksi rajoitun lähionä Salmin-Sy-
värin matkan varrella sattuneisiin tapahtumiin.

Korpiselän ja Salmin väliset menestykselliset, ra-
jut taistelut olivat samalla kuluttaneet voimia siinä
määrin, että täydennystä kaivattiin. Tuupovaarasta
lastattiin kuorma-autoihin melkoinen md'drd. upsee-
rcita ja kuljetettiin kiivaassa tahdissa lähelle Sal-
mia, jonka omistuksesta parhaillaan taisteltiin. Vie-
lä muutama tunti sitten oli taistelu riehunut niillä
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rosen puoleen varus- rm. täydennystä \-erten. Eri-
koisesti on jäänyt rnieleeni se. e:rä r'ääpeli oli hu-
kuttaa tämän n.riehen munakäsi\r.ln-r:tteihin. Käsi-
kranaattien tärkevttä tähdenne:tiin raoneen ker--
taan ja niitä olisi piränrr tunke.r .<;ikki paikat täy-
teen. Samalla r,ääpeli tunrui ei.. rn ilmeisesti tark-
kailevan, minkä vaikutuksen hänen " julistuksensa"
teki nuoreen upseeriin. )io. ie\ihän se. r'aikka ei
sitä sentään sopinut r-ääpeiilie när'itää I Niinpä an-
noinkin osan jo ottamiani kranarrreja takaisin, kun
ne eivät tahtoneet minnekään sopia ja sanoin, että
kai sitä saa täydennr stä sitten. kun nämä kaikki on
heitetty. Seurasi ilmoittauruminen I joukkueen ioh-
tajaile, vänrikki Stenber-ei1le. Samalla selvisi, että
vakanssini tulisi olemaan joukkueen r.arajohtaja.
Tämä tuntui aika paljon lieventär'än alkujännitystä,
sillä olihan hyvä "harjoitella' alusta saakka mukana
olleen johdo11a. "sitoumuksec" tehtiin tämän jä1-
keen, ja siitä tulikin usean vuoden "kontrahti".

1.K oli tähän aik:ran 1r hyeliä lepotauolla tien
varressa. Kaikki \-erusreet olir-at kuitenkin siinä
kunnossa, että ilmeisesrikin pian tulisi käsky tiik-
keeileiähdöstä. Jääkärit tuntuivat olevan täydessä
unessa ja ilmeisestikin melkoisen väsyneitä moni-
päiväisten taistelujen jälkeen. Pitkään ei tarvinnut-
kaan odottaa, kun lähtökäsky annettiin. Nopeasti
tuli eloa metsään, ja rivistöt lähtivät liikkeelle to-
tuttuun tapaansa. Ei siinä vieraaseen tulijaan pal-
ionkaan huomiota kiinniretty.

Vahv.1.K oli saanut tehtävän kiertää Salmin
kaakkoispuolella olevaan Miinalan ky1ään ja tuhota
pakenevat vihollisjoukot. Seiustaan pääsy onnistui
täysin viholliselta salassa. Sen sijaan ei tahdottu
saada minkäänlaista yhtevttä pataljoonan komento-
paikkaan, ja tilanteen kehitlksestä ei saatu selvää
kur.aa. 1.K rvhrvi hrökkäämään ja puristamaan vi-

hollista ahtaammalle. I joukkue sai tehtävän hyö-
kätä äärimmäisenä vasemmaila. Eteneminen sujui
rauhallisesti aina siihen saakka, kunnes joukkue oli
saavuttanut Miinalan hautausmaan. Tällöin saimme
tulta.r.astaamrne ja oli pakko hetkiseksi pysähtyä
asemiin. Jatkosodan ensimmäiset laukaukset tulivat
kirjoittajan osalta ammutuiksi Miinalan hautaus-
maan ristien r,äiistä. Melko laatuunkäypä paikka
sodan aloittamiseen I Vänrikki Stenberg oti ioturi,
joka tiesi tehtävänsä, .ja sitä tuntuivat olevan hänen
ikäluokkansa asevelvollisuuttaan suorittamassa ole-
vat jääkäritkin. Vihollisen vastarinnasta vähääkään
välittär:'rättä vänrikki Stenberg käski miehensä
hy.'ökkäykseen, jonka tieltä \,ihollisen oli väistyt-
tävä. Saman tien hyökättiin yli Miinalanioen siltaa
pitkin. Juoksuvauhdilia. luotien rapistessa joka
pr-ro1el1a, tavoitettiin vastakkainen .l'oenpenkka, ja
jälleen jääkärit pystyyn nousten antoivaf aseittensa
puhr-ra. Tällaisia olivat siis jo mainetta saaneet jad-
kärit tähän aikaan, ajattelin itsel<seni. Oli siinä so-
peutumista heidän tahtiinsa enemmän kuin tar-
peeksi. Tämä tulkoon kerrotuksi siitä hengestä,
joka tuohon aikaan vei .jääkäreitä eteenpäin, ja jota
ilman eivät olisi olienkaan mahdollisia ne menes-
tykselliset sotatoimet, jotka Os.L:n ratkaistavaksi
annettiin.

Hyökkäyksen jatkamisesta Miinalassa oli luovut-
tava, kun komppanian muilia osilla kohdattiin yli-
r.oimaista vastarintaa, ja keskityttiin "motista" pois
pyrkivien r.ihollisten tuhoamiseen. Välillä tuli kui-
tenl<in yö, ja pimeys teki e1ämän selustassa vaaral-
liseksi. Kun lisäksi kokonaistilaoteesta ei ollut sel-
vää kuvaa, sattui tapauksia, .1'olloin vain vihoilisen
heikko johto esti komppaniamme joutumasta vielä-
kin ahtaammalle. Yön pimeydessä lähestyi noin
joukkueen suuruinen miesjoukko aivan kuin sui-
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jetussa järjestyksessä kohri vääpeli puputin jouk-
kueen asemia. Konekiväärit ja-jädkäl:ri olivaf val-
miina asemissa, mutta kaikki tulivat jostakin syystä
siihen käsitykseen, että tulijat olisivat,,omia,,.'Nii-
d.en ollessa parinkymmenen metrin päässä asemista
tilanne vasta selvisi, ja silloin alköi rytinä, jossa
riitti huutoa ja meteliä. Meikäläiset hirusivat. pu-
puttia saadakseen selvilie, missä oli omia ja missä
vihollisia, ja vihollinen huusi myöskin pupu, pupu,
Pupu, saadakseen sekaannusta aikaan ja paastaksäen
1iipi. Tappioita tuli puolin ja toisin, ja Åm. vääpeli
Puputti haavoittui. Osa vihollisista pääsi kuin paa-
sikin pimeyden turvin livistämään.

Aamu toi valjetessaan lisäjännitystä. Havaittiin
näet, että Salmista päin lähestyi useita kuorma-
autoja suoraan meitä-kohti. Kk-joukkueen johtaja,
vänrikki Tiikasalo järjesti nopeasti konetiväärit
asemiin ja jännittyneinä jäätiii odottamaan, mitä
tuleman piti. Åutot lähestyivät näköjään meistä mi-
tään tietämättä, ja lavoiila näkyi olevan kovasti
"kansaa". Autoja oli neljä. Konekiväärien takana
makaavat jaäkfuit tuntuivat odottelevan vain lupaa
'saada painaa liipasinta. Kun autoihin oli matlaa
eoäå 40-50 metriä alkoivat kk:t "laulaa" ja autot
sekä kyydittd:vd,t saivat lämpimän vastaanoton. Jon-kin aikaa autot hoippuivat eteenpäin, mutta siiten
koko "karavaani" seisahtui ja atkoi kuulua kovaa
valitusta niitten ympäriltä. Ne vihollisista, jotka
kykenivät, hyppäsivät maantienojaan ja vastasivat
tuleen. Syntyi joksikin aikaa raivokkaita kaksintais-
teluja maantien yli, kunnes taistelu vähitellen tau-
kosi, ja päästiin tarkastelemaan, minkälaista "seu-
rakuntaa" vastassamme oli oliut. Sekamelska au-
toissa oli valtava, niin kuin odottaa saattoikin. Kaa-
tuneita lojui mikä missäkin asennossa, ja hämmäs-
tyksemme oli suuri, kun miltei kaikilla oli olka-
hihna, myöskin joukossa oileella parilla naispuoii-
sella sotilaalla. Päättelimme, että kysymyksesiä oli
oilut osa jostakin esikuntaportaasta, jonka matkan-
teko näin yllättäen päättyi. Suu pistettiin suklaasta
makeaksi, ja joku paremman olkahihnan tarpeessa
oleva taisi saada varustäydennystä sopivaan aikaan.
Salmin motti tuli aikanaan selvitetyksi ja uudet teh-
tävät odottir.at.

Taistelut etenivät kohti Rajakontua. Rajan yli-
tystä tuskin kukaan olisi paljon huomannutkaan,
elleivät maalatut talot olisi muuttuneet harmaiksi
ja tyyliltäänkin oudoiksi. Saavutetiin Vitele ia ko-
vien taistelujen jälkeen myöskin Tuulosjoki 24. 7.
1947, jossa sitten tulikin pitempi pysäys Laatokan-
Karjalan rintaman kokonaistilanteen takia. Tuulos-
joen asemasotaa kesti aina 4.9. saakka.

Asemasodan aikana 1.K jor-rtui osallistumaan
erittäin rajuun ja veriseen Säntämäen mottitaiste-
luun 7-8. 8. 41. Taisteluun osallistui myöskin jal-
kaväkeä nim. majuri Tiirikkalan pataljoona. 1.K:n
päällikkönä oli tähän aikaan luutnantti Seseman,
joka oii ottanut sen haltuunsa luutnantti Rintalan
sairastuttua. Aluksi ei osattu aavistaakaan, minkä-
laiseen "liemeen" joutuisimme. Puhutteiussaan
joukkueenjohtajille 7. 8. aamupäivällä kello 10 ai-
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kaan luutnantti Seseman mainitsi tilanteesta mm.,
että joitakin hajanaisia vihollisjoukkoja oli yön ai-
kana päässyt etumaisten linjo.jemme ja tykistön ase-
mien väliin, ja että suoritettaisiin nopeasti maas-
ton puhdistus ja haravointi. Samalla hän antoi käs-
kyn myöskin vääpelitle ruokailusta n kello t2 vd,-
littömästi..p.uhdistuksen jä1keen. Lisäksi komppa-
nian päällikkö mainitsi, että jalkaväki oli jo p"tä;r-
tusta suorittarnassa, ja ettti tämän vuoksi tuli olla
tarkkana, ettei ammuta omia miehiä sekä että käyn-
timme tulee mahdollisesti olemaan vain jo selvite-
tyn tilanteen toteaminen.

tr{utta kuinka sitten todellisuudessa kävi? Läk-
simme välittömästi käskynannon jälkeen matkaan.
Ålku sujui täysin rauhallisesti, ja ryhmityksemme-
kin etenemistä varten oli nopeaa. Vihoilisesta ja
omista jouloista ei nähty pitkään aikaan jälkeä-
kään. Vihdoin kajahti vaseÅmalta laukaus, johon
pian yhtyi myöskin kk:n papatus, ja pian oli komp-
pania_ taisteluryhmityksessä ja taiitelu täydesiä
vauhdissa.

Oii heti todettavissa, että kysymyksessä ei ollut
suinkaan mikään pieni harhaileva vihollisjoukko,
vaan kair-autunut vahva vihollinen, jolla oli aseis-
tuksena ainakin konekiväärejä. Hyökkäys pantiin
viipymättä käyntiin, ja se näytti aluksi tuottavan
hyviä tuioksia. Jääkärit tuntuivat jälleen olevan
omassa elementissään. Alkoi kuitenkin saapua ikä-
r-iä r'ieste.f ä omista tappioista, jotka veir.ät taikkien
"naamat" totisiksi.

Vänrikki Hynynen haavoittui ensinnä kuoletta-
r.'asti ja samoin kävi joukkueenjohtajamme, vän-
rikki Stenbergin. Otin joukkueen komentooni. Tätä
virkaa en ehtinyt kuitenkaan hoitamaan kuin het-
ken aikaa, jolloin luokseni saapui joukkueenjoh-
taja, ylikersantti Koivula ilmoittaen, että olin ainoa
jäl)ella oleva upseeri komppaniassa. Luutnantti Se-
seman o1i mr'öskin haavoittunut kuolettavasti. Eikä
tässä ollut -.-ielä kylliksi, sillä kk-joukkueen johtaja,
r.änrikki Salonen sai tehdä seuraa upseeritovereil-
leen sekä monelle urhealle jääkärille. Tiianne ke-
hittl-i tämän jälkeen siten, että paikalle saapui pa-
taljoonan komentaja, kapteeni Komonen (käpteäni
Hynninen oli poissa), jonka käskystä läksimme
kiertämään oikeaita suota pitkin tarkoituksena vi-
hollisen motittaminen. Motti saatiinkin syntyrnään
ja yhteys majuri Tiirikkalan pataljoonaan saatiin
vielä ennen pimeän tuloa. Tä11ä välin olimme saa-
neei mvöskin kranaatinheittimen käyttöömne, ja
viholiisen pehmitys alkoi. Vihollinen työnnettiin
ahtaammalle ja ahtaammalle yhä toistuvin hyök-
käyksin, joista ei puuttunut rajuja otteita. Käsikra-
naatteja ja huutoakin käytettiin surkeilematta
apuna. Lopulta viholiisen olo motissa kävi niin
"kuumaksi", että se ryhtyi epätoivoisiin hyökkäyk-
siin linjojamme vastaan. Uraa, uaal kaikui pimen-
neessä metsässä, kunnes ääni sortui viimeistään
10-1, metrin päässä asemistamme. Åsemiemme
eteen näytti paikka paikoin kasvavan kokonaisia
ruumiskasoja. Ilman omia tappioitakaan emme
päässeet. Niitä aiheuttivat varsinkin vihollisen käsi-
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kranaatit, joita jokaisen rynnäkön aikana suoras-
taan satoi niskaamme. Paikoitellen syntyi myöskin
käsikähmää. joissa käytettiin puukkoja, pistimiä
ym. 1ähitaisteluaseita. Yhteydenpito oli pimeyden
takia varsin vaikeaa, ja ehkäpä jonkun vihollisen
onnistuikin sen turrin päästä läpi ketjumme joskus

taipuessa uhkaavasii tappioiden takia. Aamun koit-
taessa tehtiin )äljella olevasta motista selvää "suo-

ratla hyökkäyksellä". Kaatuneita vihollisia olivat
jälkijoukot laskeneet olevan tantereella useita sa-

toja. Kun tilaoteen piti jo olla kaikinpuolin selvä,

niin eräät valekuolleiksi heittäytyneet viholiiset ai-

heuttivat meille vielä moneo miehen menetykset.
Majuri Tiirikkalalta sain käskyn kerätä komppa-
nian kasaan ja viedä majoituspaikkaan Manssilaan.
N{ieliala ei tappioiden .johdosta ollut varsin kor-
kealla, ja äänettöminä, mutta hammasta purren iää-
kärit aioivat majoituspaikkaansa, jossa ruoka oli jo
varmasti kypsäksi keitetty, eikä ruokahalussakaan
ollut toivomisen varaa.

Kun sitten Säntämäen tappiot oli täydennetty ja
välillä saatu nauttia mm. Matti Jurvan viihdytys-
kiertueen esityksistä, alkoi JP 3 ol1a jälleen valmis
uusiin rytinöihin, joita olikin tulossa oikein "rop-
oakauoalla".' Uydkkayshetki Tuulosjoelta Syvärille oli koitta-
nut. Varsinainen herätys oli varhain aam:ulla 4. 9.,

mutta luultavasti useimmat, kirjoittaja mukaanluet-
tuna, oli jo sitä ennen karistariut unen silmistään,
sillä valtava jyminä kantautui majapaikkaamme

Syvärin voimalaitos palaa

saakka. Oma tykistömme oli aloittanut monta tun-
tia kestävän tulivalmistelunsa, jonka vertaista en-
nen tätä omiemme suorittamana kukaan ei ollut
kokenut. Yksityisiä laukauksia ei enää lopuksi voi-
nut eroittaa, kun tykistötulen raivo kohosi huip-
puunsa. Taivas oli verenpunaisena, kun ioimme aa-

muteetämme, ja senjälkeen ajoimme ryhmitys-
alueelle. Tykistövalmisteluun oli osallistunut Puo-
lisentoistasataa putkea, ja ammuskulutus oli olois-
samme valtava, 400.000-100.000 laukausta. Vihol-
iisen vastarinta oli kuitenkin odotettua sitkeämpi,
ja jalkaväki, jonka tehtävänä oli murtaa sen asemat,
joutui käymään kovat taistelut. Ryhmittymisalueella
jouduimme sitten viettämään koko päivän ja yön
tilanteen kehitystä odotellen.

Syyskuun 5. pnä varhaio aamulla Os.Lagus läksi
liikkeelle. Tuulosjoen ylimenopaikalla näimme,
minkälaista jälkeä tykistötuli oli tehnyt. Maa oli
kranaattien myliertämä laajalta alueelta. Tuulos-
joen varressa tuli vastaamme huomattavan suuri
i,ankijoukko, jonka iimeistä ja asusta kuvastui käy-

dyn taistelun kovutis.
Seurasi pitkä pyörämarssi kohti Åunuksen kau-

punkia. Tiilla nakyi kärkijoukkojen käymien tais-

ielujen jälkiä, tykkejä, hyökkäysvaunuja ym., jou-

kossa pari omaakin hyökkäysvaunua lojui tien-
ohessa. Eteen tuli Åunusjoki, jonka kaikki sillat oli
hävitetty. Onneksi joki oli täynnä tukkeja, ia nirtä
pitkin pp:t selässä painuimme yli. Kenraali Lagus

äli seuiua-assa täti yiitystä, jossa eräät kastelivat
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housunsa ja ehkä vähän enemmänkin. Vastarannalla
eteneminen jatkui keskeytymättä. Tuli pimeä, ja
marssi vain jatkui. Kiinnitimme valkeita paperipa-
lasia ja nenäliinoja selkäämme, että paremmin voi-
simme seurata edessä ajavan liikkeitä ja suuntaa.
Siitä huolimatta sattui tapauksia, että joku tupsahti
ojaan ja nousi sadatellen pystyyn, jolloin oli kiire
saada syntynyt välimatka kiinni, ettei eksyisi. Ker-
ran,ajoimme erehdyksessä erään talon pihaan, en-
nenkuin selvisi, että olimme poikenneet oikeaita
tieltä. Paikoitellen olivat tien varressa olevat talot
tulessa, ja helpoittivat siteo jossain määrin suunnis-
tusta. Vastaamme tuli mukulakivitystä ja arvelum-
me mukaan piti kohtapuoleen tulla Aunuksen kau-
punki vastaan. Taloja oli tavallista enemmän, mutta
emme tätä sentään vielä kaupunkina pitäneet.

Kärki pysähtyi ja käskettiin tauolli, joka olikin
tarpeeo, sillä oli ajettu useita kymmeniä kilomet-
rejä levähtämattå, ja vauhti oli oilut niin kova
kuin suinkin oli pimeässä mahdollista. Satoi ran-
kasti, ja yritimme sijoittua parhaamme mukaan ta-
lojen seinustoille suojaan. Yht'äkkiä aukeni talosta,
jonka seinustalla olin, ikkuna, ja siitä pisti päänsä
ulos vanhemmanpuoleinen naisihminen toivottaen
tervehdyksensä selvällä karjalan murteella. Kysyim-
me "muorilta", rnikd' paikkakunta tämä oli, ja saim-
me vastaukseksi: "kah' Aunuksenkaupuogissa olet-
ta". Jälkeenpäin saimme kuulla, että Taisteluosasto
Häkkinen oli vallannut kaupungin. Hämmästelim-
n-re hiukan kaupuogin "komeutta", sillä olimme
kuulleet aikoinaan "Tiltun" puhuvan tästä koko-
naan toisen mittapuun mukaan. Mutta uskottavaa-
han se oli, että kaupungissa oltiin. Ja eådt jäd,ktuit
olivat löytäneet .fo kirkonkin. Harmittelir.at vain
sitä, että viinikellaria ei ollut löytynyt. Tieduste-
iimme muorilta edelleen, missä sotilaat ovai? "Kah'
tuonne menivät jo eilen", näytti muori ia viittoili
käsillään. "Koko kaupungissa ei ole enää yhtään so-
tilasta." Tiedustelimme vielä, miksi muori oli jää-
nyt kaupunkiin, vaikka tiesi suomalaisten tulevan ?

"Kyl' hyö kehoittivat kaikkii lähtemään, mutta mie
en lähtent'. Mie oon jo vanha ihminen, enkä mie
suomalaisia peikää, miun miehein on kotoisin Suo-
mesta, Joutsenosta." Joku ehätti jo pyytämään vettä
juotavaksi, ja sitä tarjoiltiinkin monta kipollista sen
jälkeen, kun muoria oli ensin vannotettu siitä, ettei

Jääkäreitä hyökkäyksessä Christie-tyyppisen panssarrvaunun iukemana

vesi ollut myrkytettyä. Tästä epäluottamuksesta
muori pani kovasti pahakseen.

Tuli jälieen liikkeellelähtö ja täLLä kertaa kohti
Mäkriää. Sinne saavuttiin aamulla, jolloin oli vielä
pimeä. Välittömästi saapumisen jälkeen aloitettiin
kuitenkin taistelu, josta tuli ankata. Vihollisella oli
käytettävissään mm. raskaita krh:ta. Yhteistoimin-
nassa panssarien kanssa, jotka Tuulosjoelta saakka
olivat olleet mukana, vastarinta iopulta kuitenkin
murrettiin. 1.K koki jälleen varsin huomattavat
menetykset, mm. kaksi nuorta vänrikkiä, jotka osal-
listuivat ensimmäisiin taisteluihinsa, Manninen ja
Mahlanen, kaatuivat tässä taistelussa.

Mäkriän taistelun jälkeen ei jnänyt levähdysai-
kaa, sillä 1. K sai tavallaan historiallisen käskyn
seurata Tst.os.Häkkistä, ja Kargeosoron tasalla ole-
r-asta tienhaarasta sen tuli kääntyä ofiraan suun-
taansa tavoitteena Myllyn maasto Syvärin rannalla.
Tämä käsky ei voinut olla säväyttämättä väsyneitä-
kään jääkäreitä. Jotakin tavallisuudesta poikkeavaa
oli tulossa. Vahv.l.K ei joutunut mainiltavampiin , )
taisteluihin kuin aivan matkan loppuosuudella, ja . 't
silloinkin oli kysymyksessä vain hajanaisten pienten
vihollis joukkojen takaa-ajosta.

Vähää ennen Syväriä sattui pari tavallaan huvit-
ta\-aa tapausta, jotka kuvaavat vihollisen täydelli-
sesti yl1ättyneen Tuulosjoen murtumisen jälkeen
seuranneesta nopeasta etenemisestämme. Ajaessam-
me metsätietä melkein kuin rauhanajan harjoituk-
sissa kohti Syväriä, tuli r.astaamme komea ratsu,
jonka selässä istui an'okkaan näköisenä upseeri.
Kärjen tultua ratsastajan kohdalle upseerilta lok-
sahti suu auki ja täysin "konseptinsa" menettäneenä
hän ratsasti koko I joukkueen ohi. Vasta II jouk-
kue pysähdytti ratsastajan ja tarttui ratsua suitsista
kiinni kehoittaen upseeria laskeutumaan alas satu-
1asta. Ilmeisesti aamuratsastuksella oleva upseeri
kuului läheisyydessä olevan lentokentän henkilö-
kuntaan. Lentokentältä muuten pääsi koneita nou-
semaan ilmaan aivan viime hetkellä, kun emme
osanneet kiivaassa Syr'ärin innossamme r arautua sii-
henmahdol1isuuteen,ettäkenttäjakoneitaolisi
lähistöIlä. Tämän havaitsimme vasta sen jälkeen, 
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kun koneet matalalla lentäen jyrisivät jo ilmasse.
Pikainen tarkastelumme Ientokentän henkilöstön
asumuksiin (korsuihin) osoitti. että niissä joko oli



vallinnut "sikamainen,'..järjestys tai sitten oli jo_kaiselle tullut äärertOman fuirä p.iuriur';;nuf*^,r-
:-1,: th.k?pr.moiemmat olettamuiset 

-å*, 
yt ,a o;-kerta. Mahtoiko näissä korsuissa asustaa myöskin ko_ko-naisia..perheitä, ei ollut todetta"ir*, Ä,l,iu riit in

,aaneet ' urnettömät,, ym. naiseliiset vaatekappaleet
viittasivat siihen. Heråtys oli tullut uiuurr-liiun ui_kaisin, 

.j.i. :lrkäpä jotakin oti ,,"notion,rlii 
kiir..rrapots päältäkin. Neisväen mukanaoloon viittasivat

lisäksi varsin runsas ja monipuolinen kosmeettistenarneltten mdafi., vaikka aika hyvältä tuntui kyllä"haisevan" hiljattain tapaamämme upseerikin.Mieli patoi.kuitenkin syuai;tte, f, ,rrt.Ä[i rarkas-tus asuntoalueella sai jäddä, varsinkin kun'korsuista
ei löytynyi ainoatakaanvihollista.

ET-: päässeet eteenpäin kuin muutaman kilo-metrin, kun vastaamme iuli ,ialkapatikassa-ol.u" ,o-tamies, joka kantoi vaatteeilå peiiettyä Lo.i" *ot 
"-l]li1 ,:-"rnl ,näytetmä toistui kuin' ratsastajankin

Kondatla. Sotamies oli ,,kuin 
puusta pudonnut,,,

eikä yrittänytkään pakoon. Tate' mi.ria'"*Å. tu;_
renr(aan malttaneet Iaskea kärkiryhmää pidemmälle,
vaan kohotimme korin päällä olevau J*t"tiu. Sif_

lgjn :ne.ille.patjasrui, etlä kori ,;ralri laÅp;_ana
noy.ry.avru prrrakoita. Kyllähän ne piirakat .'hka otitarkoitettu sinne lentokentän asukiaiii.-;,**,rrui-
kan" kanssa nautittaviksi, .mutt; f.ort, f,ä'oUr"t"livistäneet" eikä jääkärinkään suu ,;i"of,.riu,, 

of.,nln prrrakat oli pian jaettu ,,parempiin 
suihin,,

holmrstyneen. "lähettipojan,, seuratesså toimitusta.
Jol<u ehtr todeta, että on tästä kärjessä olemisesta
näköjään joskus hyötyäkin.

f_1::f"-l 
joltaiana,.ja mieleen on jäd,nyt räysikuun

lorsteessa kimalteleva Syvärin joki, jånka rauhaamikään riitasointu ei håirinnyt. Oii 'seltainen 
ns."kahen hengen ilima,,, ja haikeaksi taisi vetää yh_den jos toisenkin mieleå tämä yötii; näky, niin

karskia sotilaita, kuin tämä loriko turpeen tuilen
oiikin.

Vieiä seuraavana_-päivänäkään ei vastaranna_Ua,
enempää kuin muualläkaan, tapahtunut n_ritään mai_
nitsemisen arvoista, mutta yö ien sijaan muodostui
rauhattomaksi. Kuutam.o oli poissa, ja yö syksyi_
fe! .pimea Jotakin erikoista^oli komptaniamme
kohdalla tekeillä. Rannasta kuului h.uo'ri.., hirnu-
mista sekä muittenkin tuttujen kotieläinten ääniä.Annoimme krh:lla muutamia tuli_iskuja siihen
suuntaan, josta äänet kuuluivat, ja ne tuniuivat ko_
vasta. metelistä päätellen me.reuån kohdalleen. Vä_nrtellen ttlanne rauhoittui, mutta vasta aamun sa-
rastaessa meille selvisi,. mistä yöllisessä "kapinassa,,
oli. ollut kysymys. yaTtava ÅääÄ eri kokoisia si-
ko.1a,. iampaita, jokunen lehmä ja hevonenkin taisi
o11r ,1oukossa, käyskenteli ,,laitumelia',. Krh:n täys_
osuma oli sattunut eräisiin kärryihin, ja hevonen
makasi kuolleena aisojen välissä. M.,iialin osumia
oli sattunut, mutta kaatuneita tai eläviä vihollisia ei
näkynyt missään. Vihollisen tarkoituksena oli kul_
jettaa yön kuluessa karjalauma lautalla yli Syvärin,
mutta nytkään heidän aikataulunsa ei iopinLrt yh_
teen meidän aikataulumme kanssa, ja Iauitauksesta
tuli "susi". Meille riitti seuraavuiri paiuaksi pu;_
mentamista tarpeeksi, kun saimme'käskyn äjaa
Karlan pors rannasta. Täysin emme siinä kuitenkaan
onnistuneet, sillä iltapäivällä alkoi tulla liikettämyöskin vastarannalle, ^ja 

kajahtipa muutama lau-
kauskin, niin että s.., kåom-i., .i p,i*arurf.uun ol_lut rantaan enää menemistä. Tuli ki'ire asemien kai-
vamiseen rannasta .ionkin matkaa taaksepäin. Ran_

Iatörmä 
tarjosi suo.jaa, ja hiekkamaahan JIi helppoa

kan.autua.. Näin oli jäileen ,,palattu 
päiväjärjeityk-

seen", ja kaikessa toiminnaså täytyi ottaå viholli-
nen huomioon. Tämä tuntuikin'pät;o., luonnolli-
;11malta 

kuin. tepasteleminen,,etulinjassa,, täysin
rau h anomaises ti.

Eläinten teurastamisesta oli annettu kielto, jopa
sikojenkin, kait tarkoituksella, että ne tulisivat ta_
sapuolisemmin jaettua jossakin takaportaassa. Käs_
kystä täytyi kuitenkin hiukan ,'jouitaa", sillä ku-
kapa nyt porsaanpaistia niin våin antaisi mennä
srvu suun, kun kerran suolenmutkissa tuntui aika_
moista murinaa, ja vesi herahti suuhun kerta toi-
sensa jälkeen. Kun lisäksi ei aivan hirttotuomiolla
uhattu, niin totuudeksi tuli se, että useassa ,'römp_
sässä" kiehui tähän aikaan sianpintaa. Vahinko
vain, että eräät joko olivat olleet liian kauan ilman
näin voimaliisia ruokia tai eivät malttaneet kypsen-
tää keitoksiaan tarpeeksi kauan, ja seurauksena oli_
r.at ankarat vatsanväänteet, jotka saivat eräät suo_
rastaan kieriskelemään tuskasta.

Tiianteeseen tuli muutakin vaihtelua, sillä jou-
duimme suorittamaan varmistus- ja puhdistustehtä-
viä, joitteo yhteydessä sattuneissa iahakoissa tuli
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Tämän jälkeen tulikin eteen
Erdat tapaamamme viholiissotilaat
kiirettä, ja me annoimme heille
aseistamme.

Myllyn maasto.
näyttivät pitävän
vielä lisävauhtia

J

. Syyskuun 7.-pnä kello 7.15 olj edessämme Syväri,tuo paljon puhutu ja runoiltu joki. Se oli-kohdal-
lamme norn 400 m leveä ja vuolaasti virtaava. Vi-hoilisia ei näkynyt eikä kuulunut -irraa.r,-lu ulk,r-
varova.isuuden jälkeen menimme joen rantain saak-
Ka seka pesrmme matkan hien ja väsymyksen poistäysin rauhanomaiseen tapaan. Vastarånnall a ej nd,_

.ky."yt 
"ristin sielua". Joku tarkkasif-ai"""-;aatari

keksi kuitenkin korsun. ampuma_aukon, joten jolla_kin tavalia sentään oli vaiauduttu ur.tlurråttoorn-
-i: .rrikkl läpimurto Tuulokselta oli tapahtunut
serlarsta arkataulua noudattaen, että ojimme saapu_
ne.et paikalle vähän niinkuin ,,etukäteeo,,. 

Tuo'ta-
pikaa taistelulähetit Oinonen ja Hatara olivat kie_
hauttaneet "konikkeen vastikteet,, ;a niii tuli ti_
lanne_ juhlistettua makoisilia Syvärin virtaavaan ve-
teen keitetyillä juotavilla.

Ei. sopinut kieltää, että jotakin tavallisuudesta
poikkeavaa sunnuntaipäivän tuntua oti itÅassa. Sennakr sodan kovettamiel jääkäreittenkin kasvoilta,
heidän silmäillessään edessä rauhallisena rr;.iuit.rr*n
Syvärin juoksua. Päivä kuluikin sitten uu.mirtokren
järjestelyissä. ym. toimissa, ja yöksi jariestettiin
myöskin liikkuvia varmistuspartiäitu, lot/a kulki-
vat pitkin joen runtaa. Kirjoittaja oli Åkana erään
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tappioitakin. Eräässä tällaisessa kaatui mm. vääpeli
Unnasjärvi, jonka olin tullut tuntemaan esimerkilli-
senä soturina. Häneen luotettiin ja häo sai jouk-
kueeseensa sellaisen taisteluhengen, että tästä säteili
voimaa muihinkin joukkueisiin. Aivan sanontata-
vaksi tulivat vääpeli Unnasjärven ennen Ruotsin-
kylän taistelua joukkueelleeo lausumat sanat: "Työ-
hön kuin juhlaan". Hänen kaatumisensa jätti vai-
keasti täytettävän aukon 1.K:n riveihin. Usein mat-
kan jatkuessa kuuli poikien siteeraavan Unnasjär-
ven alkuunpanemia ajatuksia ja toimintatapoja.

Palataksemme vielä hetkiseksi Syvärin tapahtu-
miin kerrottakoon tapaus, joka sattui saksalaisten
saavuttua. Saksalaisei majailivat aluksi jossakin
taempana, mutta jostakin he olivat saaneet vihiä,
että joen rannassa olisi vielä sikapossuja ym. pais-
tintarpeita. Neljä, viisi miestä oli lähetetty asialle
hevosen ja kärryjen kanssa. Nämä tulivat jouk-
kueemme kohdalle, ja ryhtyivät käsin ja kielin te-
kemään tiettäväksi, että heillä oli aikomus käydä
kaappaamassa muutama makupalakärryihinsä. Olisi
varoitettava, ettei heitä ammuttaisi meidän puolel-
tamme. Pudistelimme vähän päätämme ja näytim-
me, että vastarannalta saattaa tulla "nappi otsaan",
mutta varoituksista ei kuitenkaan ollut mitään
apua. Ilmeisesti saksalaiset olivat saaneet määÄyk-
sen, että sikoja oa tuotava, eikä muuten ole takaisin
tulemista. Uskoimme, että he sentään kärryt ja he-
vosen jättäisivät suojaan takarinteeseen, mutta häm-
mästykseksemme näin ei tapahtunut, vaan kun mei-
dän puolelta oli selvää, niin saksalaiset ryntäsivät
hevosineen päivineen joentörmää alas. Pitkä1le
nämä eivät kuitenkaan päässeet, kun vastarannalta
alkoi tulla tulta, ja kirosimme jo mielessämme, että
olimme heidät sinne päästäneet, ja siten saattaneet
itsemmekin vihollisen tulelle alttiiksi. Kesti jonkun
aikaa. tdtd räiskimistä, ennen kuin "siantappajat"
tulivat takaisin. Hevonen korskui kovasta ajosta ja
kärryt heiluivat puoleen ja toiseen epätasaisessa
maastossa. Kärryihin oli saatu kylld' "tavarua",
mutta ei sikoja, vaan niissä makasi haavoittunut
saksalainen, joka oli saanut luodin lonkkaansa ja
piti kovaa mekastusta, kun jalkaan tällaisessa kyy-
dissä tietenkin koski kovasti.

Saksalaisista saimme tavallaan vielä muutakin
harmia, sillä lohkollemme tuotiin saksalainen pans-
saritorjuntatykki, ja kokonainen liuta saksalaisia
ja suomalaisia upseereita tuli seuraamaan ammun-
taa. Piti ammuttaman vastakkaisella rannalla ole-
van korsun ampuma-aukosta sisään. Tykki vietiin
asemiin eturinteeseen melko suojattomaan paik-
kaan, että siitä olisi ollut kylliksi hyvä näkyväisyys.
Kun ympärilld hädri melkoisesti väkeä, joista ku-
kaan ei lisäksi tuntunut mielellään alentuvan maas-
ton käyttöön, oli odotettavissa vihollisen puuttumi-
nen asioihin. Ensi laukaus meni ohi, mutta toinen
ainakin pöliähti ampuma-aukon seutuvilla ja heuat
nyökyttelivät pad.tään. Tarkoitus oli vielä jatkaa
ammuntaa toisiin maaleihin, mutta sitten alkoi ra-
pista "terveisiä" vastarannaita niin taajassa tah-
disssa, että maasto alkoi kelvata yhdelle jos toisel-
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lekin, ja tykki piti kiireesti vetää pois etumaastosta.
Tälle seurueelle ei tappioita sattunut, mutta meiltä
sensi.jaan eräs .iääkäri haavoittui, ja seurueen men-
tyä kuului kyllä vaiittuja sanoja, jotka eivät julki-
stiutta kaipaa.

Syyskuun 13:na rintamavastuu siirtyi meiltä sak-
saiaisille ja omalle jalkaväe11emme. JP 3 suoritti
marssin syyssateitten ja viikkaan iiikenteen erittäio
heikkoon kuntoon saattaneita teitä myöten Kuittisen
ja Kuujärven kautta Vaaseniin, jonne asettui le-
påamadt ja odottamaan uusia tehtäviä. Kuu.järvi oli
tällä matkalla nimensä veroineo, sillä sivuutimme
paikan öiseen aikaan, jolloin kuu pyöreäna ja pu-
naisena kuvastui Kuujärven takaa sen peilityyneen
pintaan saaden monen toteamaan järven nimen ja
tilanteen sopivasti sattuvan yhteen.

I{onivaiheinen ja menestyksellinen taistelujen
s:rja, joka vei joukkomme Syvärille saakka o1i päät-
tvnvt. Tämä ei ollut kuitenkaan käynyt ilman suu-
ria uhrauksia. Moni urhea jääkäri oli taistellut vii-
meisen taistelunsa. Nöyrioä teimme mielissämme
kunniaa heitä muistellessamme, vakaina päättäen
puoleslamme olla valmiina heitä seuraamaan, jos
niin tarlitaan. Moni saikin taistelujen myöhäisem-
mässä r:iheessa todistaa käytännössä olevansa anta-
mansa sotilasvalan mittainen. Olemme oikeutettuja
toivomaan ja uskomaan, että siitä hengestä, joka
tuohon aikaan jääkäreitten ja kaikkien vastuuntun-
toisten sotilaitten mieliä elähdytti, riittäisi voirnaa
r-ie1ä mi'öhemmillekio sukupolville. Silloin voisim-
me oI1a \-armat siitä, että kovia kokeneen kansam-
me kohtalot ovat oikeissa ja hyvissä käsissä. Siten
myöskin parhaiten arvostamme niitten työtä, iotka
ovat antaneet kansansa puolesta kalleimman ja suu-
rimman uhrinsa, mitä sotilas maalleen voi antaa.

stFr,

Vuodeo päätyttyä tulee olemaan saatavissa irtokansia,

joihin lehtemme vuosikerta voidaao helposti sitoa. Näin

säilyy vuosikerta mainiosti ja muodostaa kirjan, jonka si-

vuilta tulevaisuudessakin voidaan mainiosti palauttaa

miesten kertomaa mieliin.
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IV Armeiiakun natt vaiheita
Talvisodassa
JOULUKUUN 4. PÄIVÄN valjetessa olivat
JR36:n pataljoonat paikoillaan, III ja IIP pää-
puolustuslinjassa ensiksi mainittu oikealla rauta-
tien ja maantien välissä, IP parisen kilometriä
taaempana. JR34 oli Suvilahden taistelujen pää-
tyttyä siirretty lepoon, mutta tuskin oli teltat
saatu pystytetyiksi, kun ne taas oli purettava.
Rykmentti makasi nyt asemissa Kollasjoki-Kol-
laanjarvilinjalla, noin 10 km Piitsoinojasta län-
teen. Sen IP oli edelleen erossa rykmentistään
Polvijärvi-Saarijärvi kannaksella.

Kollasjoen linja oii, lyhyttä maantien varressa
olevaa panssariestepätkää lukuunottamatta, ko-
konaan varustamaton. Pääpuolustuslinjaksi ei
sitä oltu milloinkaan ajateltu, korkeintaan jon-
kiniaiseksi taaemmaksi asemaksi, niin vähäpätöi-
sen esteen Kollasjoki muodosti. Ja kun käytetään
nimitystä "joki" on siinä runsaasti liioittelua.
Itse asiassa Kollasjoki oli pahanpäiväinen puro,
lonka yli voi paikka paikoin helposti hypätå. Si-
käIi edullinen puron varsi kyllä oli, että sen län-
siranoalta oli etumaasto laajalti hallittavissa.
JR34:n komentaja, everstiluutnantti Teittinen
tunsi maaston vanhastaan, hän oli jo rauhan ai-
kana suorittanut seri yksityiskohtaisen tieduste-
lun.

Vihollisen tykistötuli alkoi aamulla. Se koh-
distui sekä Piitsoinojan asemaan että takamaas-
toon maantien varsille ja kiihtyi vähin erin o1-
tuaan alkaessaan vain häiritsemisammunnan ta-
paista. Oma tykistö ryhtyi vastaamaan, ja ennen
pitkää oli molemminpuolioen tykistötaistelu
käynoissä. Tähystyksellä todettiin osumia mm.
ta-aerflpaoa olleisiin panssarivaunuihin, niitä lie-
nee tuhoutunut kaikkiaan neljä. Tähystys totesi
myös panssareita olevan yhteensä parisenl:ym-
mentä, mutta toistaiseksi ne pysyttelivät suhteel .

Yksinäinen vartiomies lumisen metsän keskellä
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lisen kaukana takana osoittamatta mitään merkkejä
liikkeellelähdöstä.

Tykistötuli oli vihoilisen taholta kiihtynyt hyök-
käyksen valmisteluksi, sen jalkaväki lähti tiikkeelle.
Ensimmäinen yritys lyötiin takaisin, samoin toinen
ja kolmas. Miliään tavoin eivät joukot osoittaneet,
että niiden taistelumoraali olisi rakoillut. Ncljättä
kertaa hyökkäsi vihollinen eikä sillä nytkään näyt-
tänyt olevan suuria menestyksen toiveita, kun jos-
tain alkoi kuulua huuto: "Tankit ovat murtalltu-
neet! Tankit ovat selkäpuoiella!" Eiiispäir,än näy-
täntö toistui. Aluksi joitakin, sitten yhä useampia
miehiä nousee ylös kaivannoista ja alkaa juosta taak-

kranaatteja osuu tien lähettyville, tiellekin, ja tämd
lisää sekasortoa entisestään. Ei edes rautatieliä lii-
kehtivä ja koko ajan ampuva panssarijunakaan, jon-
ka esiintyminen on tähän asti aina herättänyt itse-
luottamusta, nyt tunnu antavan mitään turvallisuu-
den tunnetta. Vain lähinnä olevat miehet hyppivät
siihen, ja jtna ottaa heidät mukaansa.

Pakenerninen ja sekasorto on jo kauan vallinnut
joukoissa, ennen kun vihollinen ke1lo i6 jälkeen
murtautuu asemaan rautatien ja maantien välissä"
Etenemisensä jatkamisella se ei tunnu pitär'än mi-
taan .Krlfetta.

Rykmentin johto ei pienimmässäkään määrin hal-

litse tilannetta, siihenkin tarttuu pakokauhu. Siiloin
kun tan'ittaisiin lujaa kättä tarttumaan asioiden
kulkuun ei tällaista löydy. Esikunnassa pakataan,
kun pitäisi johtaa, lähdetään taaksepäin, kun pitäisi
mennä eteen. Ja rykmentin pääosat juoksevat täliä
r'ä1in holtittomana laumana kiroten ja hoilaten Loi-
molaa kohti. Ja kuitenkin samat miehet olivat hetki
sitten rauhallisina torjuneet kolme vihollishyökkäys-
tä. Huhu panssareista se järkytyksen aiheutti, joh-
don puuttuminen sitä lisäsi niin tänään kuin eilen-
kin. - Eikä kuitenkaan yksikään panssarivaunu
ollut tullut Piitsoinojan yli, ei yrittänytkään tullal

On sentään yksi valopilkku tuossa synkässä toi-
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Tuleniohtopaikalia pideiään silmä11ä vihollisen Iiikehtimisiä

sepäin. Upseerien käskyt ja moitteet eivät auta, ei
liioin vetoaminen järkeen. Yhä useampia lähtee pa-
koon, ja johtajat jätetään yksin. Ja yhä uusiin yksi-
köihin tarttuu pakokauhu! Juosten, hiihtäen tai lu-
messa kahiaten yritetään pelastautua takaa muka
uhkaavien panssarien tieltä. Pakokauhu tarttuu
kuormastoihinkin. Jopa kolme ay'oneuvoa ahtautuu
rinnan kapealle tielle, hevosia lyödään selkään ja
ajetaan täyttä laukkaa taaksepäin, aina yaar. kauem-
mas taaksepäin. Ajoneuvot ja joukot sekaantuvat
toisiinsa, heitetään varusteita, elintarvikkeita, jopa
aseitakin tiepuoleen ja sekavana laumana pyritään
pakoon Loimolaan, jossa oltaisiin suojassa. Joitakin
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vottomuudessa, vaikka yhtä vähän rykmentin ko-
mentaja kuin häntä korkeammatkaan ;'ohtajat siitä
mitään tietävät: ryJR36 makaa asemissaan piitsoin-
ojan .länsipuolella. Se muodostaa jonkiniaisen puo-
lustuksen tukilinjan, vaikka puolustusta ei enää ole
eikä sitä oltu siihen tehtävään tarkoitettu. pakene-
vat_massat juoksevat sen läpi, mutta se pysyy pri-
koillaan. Panssarintorjuntattkit ovat valmiina a\aa-
maan tulen millä hetkeliä tahansa, konekiväärit ja
pikakiväärit ovat valmiina, koko pataljoona on val-
miina. Mutta vihollinen ei tulel Vain jokunen yksi-
näinen partio näyttäytyy etumaastossa ja hätistetään
pois muutamalla kiväärinlaukaukselia. 

- 
piitsoin-

ojalia vallitse hiljaisuus. Vain Loimolan tieltä kan-
tautuu sinne huutoa ja hdlinaa. kun panssareita
juostaan pakoon.

Ensimmäiset pakenijat saapuvat Loimolaan, 30
km:n päähän, ne sivuuttavatkin sen yhä vain juok-
suaan jatkaen ja huutaen tankkien seuraavan kinte-
reillä. Useat kertovat hin'eistä tappioista ja kuinka
juuri he olivat viimeiset tuhostä pelastuneet. He
kuvaavat panssarien kauhistuttavaa 1äpimurtoa, mi-
ten miehiä joukoittain ruhjoutui telaketjujen alle
tai ammuttiin tykeillä riekaleiksi. Ja taas he juokse-
vat, juoksevat viimeisillä voimillaan, kunnes uupu-
neina lopulta sortuvat tiepuoleen.

Mutta onneksi on pakokauhu ohimenevä ilmiö.
Vähitellen saavat joh{ajat taas joukot käsiinsä. En-
sin pienempiä, sitten yhä suurenevia mies- ja kuor-
mastojoukkoja saadaan pysähtymään. Ne ohjataan
tien sivuun ja ryhdytaän iäriestämään niitä komp-
panioiksi, pataijooniksi ja kuormastokolonnikii.
Aletaan myös haalia kokoon tien r.arteen heitetty.jä
tavaroita, mutta asemiin jätettyjä konekiväärejä,
panssaritorjuntatykkejä enempää kuin telttojakaan
ei enää koskaan saada takaisin.

Hämärän laskeuruessa maille on Piitsoinojao ase-
ma tyhjn, siellä ei ole enää omia, mutte ei liioin
vihollisiakaan. I:JR36 r.iipyy yhä asemissaan pari
kilometriä lännempänä, ja kun kaikki on rauhallis-
ta, ryömivät sen miehet telttoihinsa ja 

- nukkuvat.
Eivät sentään kaikki I Tiedustelupartioita työnne-
tään eteen ja il'md. havaitsevat, että Piitsjoen kylässä
on ällistyttävän vähän vihollisia, panssareitakin vain
pari kappaletta.

Viholiinen antoi pataljoonan nukkua rauhassa,
se antoi pioneerien valmistella tietä miinoitusta vat-
ten, yksinkertaisesti: vihollinen ei jatkanut etene-
mistään Piitsoinojaa kauemmas. Ja ). L2. keilo 1

iätti I/JR36 asemansa siirtyäkseen rykmenttinsä yh-
teyteen. Matkallaan se keräsi pakoiaisten hylkäämiä
tavaroita niin paljon kuin jaksoi mukanaan kuljet-
taa ja saapui Kollasjoen taakse päir,än ;'uuri alkaes-
sa sarastaa.

Näin siirtvi IVAK:n päävastarinta-asema Suojär-
ven tien suunnassa Piitsoinojalta Koliasjoelle tai
kuten nykyisin yleisemmin sanotaen, Kollaanjoelle.
Entistä asemaa ei joulukuun 5. päivänä tehdystä
yrityksestä huolimatta enää saatu palautetuksi omien
haltuun.

Mitä JR36:een tulee, laskettiin IVAKE:ssa sen

P:.:$:':i

* I

n:

. :': ::

Venäläinen "suksikelkka", iohon on siioi-
teflu panssarisuoius kiväärimieslä varien

olevan taistelukelpoinen aikaisintaat 7. 12. aamulla.
Se oli juossut pakoon panssarivaunuja, koska se ei
vielä koskaan ollut moisia hirviöitä nähnyt, mutta
samalla se oli myös niihin totttinut. Enää ei tapah-
tunut, että rykmentti olisi niiden edessä hätkähtä-
nyt. ja tulemme myöhemmin näkemään, miten se
oli läksynsä oppinut.

IVÅK:n johtoonkin ulottui Piitsoinojan taistelun
vaikutus. Kenraalimajuri J. Heiskanen siirrettiin
nimittäin Yiipääilikön käyttöön ja hänen tilalleen
määrättiin kenraalimajuri J. W. Hägglund. Armei-
jakunnan keskuudessa tämä herätti tyrmistystä, sillä
eihän kenraali Heiskanen mitenkään ollut Piitsoin-
ojan hyökkäyksen alkuunpanija. Ålkoi kiertää hu-
huja, että autokomppanioiden luovuttaminen sivii-
liväestön evakuointiin oli äkillinen komentajavaih-
don syynä.

Kenraalimajuri Hägglund oli saapuessaan armei-
jakunnalle tuntematon, ja aluksi häneen suhtaudut-
tiin tietyllä varovaisuudella. Mutta kohta hänet
opittiin tuntemaan harkitsevana ja taitavana komen-
talana, jonka järkkymätön rauhallisuus säilyi vai-
keimmissakin tilanteissa ja piao tultiin vakuuttu-
neiksi siitä, että häntä sopivampaa miestä ei hevillä
olisi voitu löytaa Laatokan Karjalan erämaasotaa
johtamaan.

Nuori sotilas



Er. P 9 osallistui Talvisodan aikanaÄgH-

iärven ankadin valtaustaisteluihin, joiden

erästä vaihetta seuraava kirioitus kuvaa.

ÄGLÄJÄRVEN pienen kirkon tienoo sekä Ky1ä-
järven etelärannikko oli vallattu joulukuun 19.päi-
vän iltana 7939. Jatkotoimenpiteitä varten pidettiin
parin kolmen päivän tauko, suoritettiin puhdistus-
tustoimia, tehtiin partioretkiä ympäristöön j" P.-
lättiin kranaatteja )a ilmapommituksia, joilla vi-
hoilinen meitä muisti yksinpä saunankäyntiämme
häiriten.

Jos edellä mainittu päivdmaärä pitää paikkansa,
niin jatkotoimenpiteet aikoivat 22. L2. vasten yöllä.
Kokoontuessamme taistelua varten teltta-alueemme
tielle totesimme, että paljonpuoleisesti tässä on
taas miestä asialla, ehkäpä koko komppania Er.P
9:stä, joten varmaa on, että Ägläjärven kylän poh-
joisosan valtausta tämä liikkeellelähtö tarkoittaa.
Nyt taas olisi mielestäni ollut se vaihe, jolloin ryh-
mänjohtajatkin oiisi pitänyt tehdä tietoisiksi kai-
kesta yritykseen iiittyvästä, siis "omista joukoista,

vihollisesta, maastosta 1a johtaian aikomuksista"
jne. Niitä tietoja ei tässäkään vaiheessa annettu,
mutta seuranneen yön eräässä sekavimmassa koh-
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dassa o1i pakko antaa. Tässä tapauksessa myöhään-
kin annettu selitys auttoi heti asiaa. Taivisodasta
puhuttaessa tekee mieleni aina muistuttaa "ryhmän-
johtajien puhuttelun" merkityksestä.

Rohienen nyt vuosien kuluttua kertoa pelosta ja
kauhusrakin, r,aikka si1loin, tapahtumien aikana,
olin niin ujo, etten missään tapauksessa olisi keh-
dannut ilmaista niitä tuntevani. Nyt tunnustan, että

päästvämme valmiusasemiin pimeässä metsässä .jon-
Lin matkan päässä Kyläjärven rannasta lankesi yöl-
Iisen taistelun ja epätietoisuuden kammo, kuten
monesti ennenkin, ylleni kuin ahdistava pair,aiai'
nen. Silmäni tähystivät kiihkeästi oikealla sivustal'
lamme hämärästi näkyvään notkoon, ja eikös vain
siellä alkanutkin näkyä liikettä. Näytti siltä, että

ainakin satamiehinen "partio" oli sieltä menossa

selkäpuo1e11emme. Aistiharhaa epäillen tiedtistin
r.iereisäni seisovalta luutnantti lkoselta, oliko mei-

dän hiihtopartioitamme liikkeellä lähiympäristössä.

Luuinantti sanoi, ettei hän ainakaan tiedä ja oletti,
että ei ole. Viittasin sitten oikealle ja kysyin taas,

näkeekö hän tuolla sadan tai puolentoistasadan
metrin päässä liikettä. Aikansa notkoon tuijotet-
tuaan Ik-onenkin tuli asiasta vähintään epävarmaksi:

Nä\'tää tosiaan siltä. . . mitenkä sentään lie. . . hän

*r,iiti. Kohta kuitenkin tuli liikkeelle lähtö, ioten
sen asian laita sai meidän puolestamme olla miten

hyr'änsä.

Tässä r'aiheessa olisi mielenkiintoista asettua vi-
hollisen asemaan järven toisella vanr,alTa. Siellä tie-
dettiin, että piakkoin ne suomalaiset taas tulevat,
siitä ei pääse mihinkään. Suomalaiset ovat kovia ja
kiukkuiiia miehiä, asiansa oikeudesta tietoisia, tai-
taria je pelottomia, synkissä metsissäänkin kuin ko-
tonaan. Hyvä, että tällä kohdaila on avoin järven-

selkä vartioitavanamme ja etld meillä on konetuli-
aseita rante tdynnd' kilometrin leveydellä. Paha

tuolta on suomalaisten tulla. Mutta ne tulevat sit-
tenkin... Ne tulevat rarmrsti.
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Joitakin tällaisia raiteita lienevät vihollisen aja-
tukset kulkeneet, ja heidän silmänsä ovat herkeä-
mättä tuijottaneet r.astaisen rannan hämärään. Tui-
jottivat tänäkin yönä.

Samassa kouraiseekin jo kylmä vatsanpohjaa. Ei-
kös tuolla vastarannalla luodoo ja metsän välissä
näy jotakin tummaa, mitä siinä ei vielä äsken nä-
kynyt ? Näkyy varmasti I Aivan selvästi. Nyt sieltä
suoltaa rniestä kuin laavaa tuonne saaren taakse.
Nyt ne tulevat I

Voittamaton kauhu työntyy äärimmäisenä oi-
kealla oler-an konekir-äärimiehen sieluun. Tekisi
heti mieli avata tuli. mutta tor-erit komentajat ovat
määränneec. että tuii a\.ataan vasta sitten, kun
hyökkääjä; olrt päässeet jänen puoliväliin. Kaik-

Etuvarliokomppania on saamassa takaisin oikealla häämöttävän
telltansa, jonka kohda le viimeinen vaunu ammutliin tuleen.
Äg'ä1ärvi 20. 12. 1939

kien tuho on silioin yarma, sanovat johtajat. År-
vioir.at varmasti väärin. Jos ne pääsevät puoliväliin
asti, niin loput 300-400 meiriä ne tulevat lentäen,
ja silloin on meidän tuhomme yarfira.

Ampuja vapisee, peukalot painuvat huomaamatta
eteenpäin, ja silloin karkaa lyhyt, kimalteleva
suihku hänen koneestaan aukealle.

Toveri äärimmäisenä vasemmalla on samassa ti-
lassa kuin toveri oikealla. Hän näkee suihkun kii-
tävän oikealta laidalta" 'vastarafltaa kohti. Aah! To-
veri komentaja on muuttanut mieltään. Jo saa am-
pua. Toveri painaa peukalonsa pohjaan asti ja an-
taa pelinsä soida. Samassa silmänräpäyksessä lei-
mahtaa äärimmäisten miesten piirtämä viuhkan
muotoinen kolmio täyteen tulta. Tuhannet tuliset
kipinät kiitävät viiruina vastarannan luotoa kohti.
Valojuovien leikki on kuin välkkyvän virran ki-
maltelua synkässä yössä. Valtavan kaunis näky,
mutta lieneekö sillä yhtään ihailljaa. Ei ainakaan
luodon takana, missä suomalaiset valmistautuvat
järven ylitykseen.

Tätä sotakokemusteni erästä kolkointa elämystä
muistellessani olen tosiaan ihmetellyt, miksi vihol-
linen avasi tulensa näin aikaisin, vaiheessa, jolloin
joukkojemme pääosa oli vielä metsän suojassa ja
sieltä jo ulos tullut osa vähän matkan päässä ole-
r.an luodon takana".

OIin ehtinyt makuulle luodon suojaan ja silmäi-
lin juuri yastaiantaa" edelläkuvatun tulituksen al-
kaessa. Yhtäkään miestä ei ollut vielä avoimella
järven pinnalla, tulituksen alettua ei yksikään myös
mennyt, - ei olisi tullut mieleenkään. Katselin
suojapaikastani kauhun sekaisella kummastuksella
valojuovien leikkiä aavalla ja kuulin "mustien"
luotien parvina vikisevän ylitsemme metsän pui-
hin. Valojuovaluodeista suuri osa väsyi jo ennen
saarta, mutta tavalliset tulivat perille vielä täydellä
teholla. Makasimme mitään puhumatta, sanaakaan
sanomatta synkkinä, Iitteinä kuin luteet lumessa
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öisiä iulisuihkuia rintamalla

tuliviman ehtymistä odottaen. Mutta se ei tuntunut
ehtyvän. Lähtökäskyäkään ei kuulunut. Virta vilisti
ed.elleen. los yksi tulisuoni katkesi, niin toinen syt-
tyi kuin sitäkin kiivaampana. Odottelimme. Aikaa
kului, ehkä kymmenen minuuttia, ehkä puoli tun-
tia, - puoii ikuisuutta. Harmaa taivaj kaukana
taustalla oil<ealla rävähti silioin tätlöin vallcoiseksi,
vastarannalia kiipesi punainen valoraketti hitaasti
yläpuolella olevaan puolisumuiseen ilmaan. Idästä
lähetetyt kranaatit ujelsivat yiitsemme, .1'a kaukana
,takanamme taivas leimahteli ammusten perille tu-
loa tiedoittaen.

Äkkiä pärähti luodon vasemmalla laidalla oma
konekiväärimme ääneen. Totesin, että sen saloja
eivät valoluodit kirkastaneet. Samassa hiipi edes-
säni joku upseeri, joka sanoi kiihkeällä ääneilä:

- Pataljoonasta on tullut käsky, että hyökkäys
on heti aloitettava. Olemme jo myöhässä aikatau-
lusta. Ottakaa kukin ryhmänne ja lähtekää täydellä
vauhdilla yli I

. _§älky oli kovaääninen ja selvä. Miehet joka puo-
lella kuulivat sen, joten oletin, että kaikki lähtevät
nyt ilman muuta yhtaikaa.

Lähdöstä tuli hieman omituinen, etten sanoisi
koomillinen. Loikattuani muutamalla harppauk-
sella pienen saaren yli tulin jäälle. Lumi 

-järven

pinnalla oli tiivistä ja kattavaa. Hilppasin täyttä
vauhtia satasen metriä ja huomasin olävani nopein,
koska en nähnyt ketääo vierelläni. Sitten jokin vas-
taaoi ryöppyävä helminauha pani minut heittäyty-
mään makuulle. Katselin sivuilleni ja taakseni ja
totesin ihmeekseni, etiä olin yksin jäällä. Mikähän
väärinkäsitys minulle nyt tässä tuli ?

Odottelin jonkin aikaa, mutta kun ketään ei kuu-
Iunut, palasin takaisin lähtökuoppaani. Siellä ma-
kasivat miehet luteen litteinä entisillä sijoillaan
äänettöminä, synkkinä, sanaa sanomatta. Ja virta
vastarannalta pulppasi .iatkuvasti, nyt jo sentään
hieman lieventyneenä.

Meni taas aikaa muutama tuokio, jonka aikana
tulitus yhä heikkeni. Sitten kuului oikealta sivus-
taltamme ääniä, aseitten kolinaa ja jokin komento-
sana. Samassa huomasin, että metsän pimennosta
oikealta ilmestyi jäälle kumman kookkaita, tum-
mia hahmoja, jotka lähtivät kuin liukuen etene-
mään nopeasti aukealle.

- Siellä jo mennään ! Nyt mukaan joka mies !

huusin kovalla äänellä ja syöksyin uudelleen saa-
ren yli. Kuulin kahinasta ja kolinasta, että muita-
kin tulee ja paransin vauhtia. Äsken niin kauhis-
tuttavalta näyttänyt ylitysyritys tuntui nyt sujuvan
vallan komeasti. Vihollisen tuli oli jo aivan "lin-
ntinlaulun" asteella, - miksi sitten muuttunee,
kun lähemmäksi päästään ?

Perästäpäin olen ajatellut, että kangistava pelko,
joka piti miehiä paikallaan niin kauan, oli ktnties
kaikkien pelastus ja koko yrityksen onnistumisen
edellytys. Sanoisin, että Jumalan varjelus tuli täl-
laisessa muodossa. Hän antoi hermostuneitten vi-
hollistemme aloittaa ammuntansa liian aikaisin ja
jatkaa sitä mielettömästi aseitten epäkuntoon jou-
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tumiseen asti. Piiput vääriksi, lukot liikkumatto-
miksi, vikaa mitä hyvänsä, 

- niin arvelen tapah-
tuneen, - ja sitten oltiinkin jo vaiheessa, missä
r'1itys sujui todella kuin lentämälIä. Ainakaan lä-
himmässä naapuruudessani ei kukaan jäånyt tan-
tereelle, ja kohta pureuduimme tiheinä parvina vi-
hollisen hallitsemaan rantamaastoon. öma kone-
kir'äärimme takoa raksutteli yhä luodon kärjessä. i
Se ampui r.aloluodeitta.alunperin liian läheltä va- k:sen:a sir-ustaamme ja teki rannalle päästyämme yh-
destä sotamiehestämme käsi-invalidln.

Tällainen oli Ägläjärven pohjoisrannan valtauk-
sen pelinavaus "minun näkökulmastani".

År'auste seurasi heti myös jatko, jota kesti seu-
raavan päirän iltapuoleen asti. Ratkaisu tosin ta-
pahtui jo aamun r.aljetessa, mutta jälkipeluu vei
sekin aikansa.

Saaruamme jalansijaa rannassa levittäydyimme
r.rntapenkan suojassa ketjuun ja aloitimme saman
tien nousun rinnettä ylöspäin. Paikkani lienee ollut
joss:.kin pitkän ketjun keskivaiheilia. En tuntenut
niitä. joiden keskeliä liikuin. Koko komppania oli
minulle vestå muutaman päivän tuttu. Mukanani
saattoi olla oman joukkueeni miehiä, saattoi olla
muir:.. IIikä tietää, vaikka joku vihollismieskin
olisi pa:rustanut jonkin matkaa mukanamme siir-
t1'äkseen jostakin rantapuskasta ylemmäksi kiiven-
neiden omiensa luo.

Lumessa rinteellä tuntui oievan jäikiä kauttaal- - tr
taan 1a tämän tästä tuntui jalko jin alla kovaksi & '

tallattu polku, joita oli pitkin ja poikin joka suun-
taan. Kenttäjohtoja virui samoin kaikkialla. Suo-
raan edessäoi häämöitti varmaankin metsän reuna,
lähellä r-asemmalla oli jokin pitkä rakennus ja sen
edessä r'lempänä näytti olevan matalaa pensaikkoa.

Kokonaiskuvaksi tästä taistelusta on -varmaan

monen mukana olleen lähtemättömään muistiin
jäänr-t helr-etiliisen metelin yö, jonka ail<ana eri-
laaiuist: tulta tuntui suitsuavan jokaisesta raken-
nuksest.r, kellareista, vinteiltä, sau.noista, kuopista,
kumpereista, pensaikoista ja metsistä. Kaikkia täl-
laisia tulitussuojia tuntui mäki olevan tdynnad,n, ja
yön pimeydessä suuntasimme kiväärinlaukauk-
semme. konepistoolisarjamme ja armottomat käsi-
kranaattimme kaikkia tultasuitsevia paikkoja ja jo-
kaista prukkinaa kohti. Täna yönä opin äänestä ar-
r.ioimaen monia "elintärkeitä" asioita: opin tarkasti
erottamaan sivulle, vinosti kohti tai suoraan kohti
åmpu\:an konetuliaseen, hyökkäysvaunutykin, ki-
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.y.1äil, il minkä hyvänsä aseen äänet. Tällaisten
aanrhavarnto;en vaihtelussa Iiikuin väliin huoletta
pystyssä, toisin ajoin kumarruksissa tai kontaten
,a monen monta kertaa. heittäydyin saiamannopeasti
isänmaan kamaraan Iaudan Åatalaksi, varmana
siitä, että nyt tuo juuri.minua kohti kääntyvä putki
antaa minuo maistaa "rautaisannosta", eilei isän_maj nejtä,.3inua puolen metrin maakerroksella.

_En rreda, kurnke moni mies sinä yönä eksyiomista lähitovereistaan, mutta minä ainakin joå_
duin alkuvaiheessa täysin,'vieraaseen oor"U.u^.r,,.Edellisten päivieni kotemuksistu ,ri.,o,i oliri t,rilut
tietää, että.käytännön.sodassa ei kaikki,rj, jo.,t i.,
taisteluharjoituksen edeliyttämässä tulen il tiikk..n
vuorotahdissa, et ainakaan niin nopeasti kuin olinkuvitellut. Huomasin, että..hoppu'ei aina ole hy_
väl<si edes omaa maat^ r.allattäåssa. pidin tondat-lani liian kiirettä ja sitten huomasin makaavani
r.tman ryhmää rinteen puolivälissä, jossa tuntui ihan
käsin kosketeltar-an päkr,ru ,i".urå halua ja kuu_Iul outoa, "pariaist.r mongerrusta,, muutaman met_rin päästä. Karmeata pelkoa tuntien muistin, kuin-ka sotaan tullessani ålin rukoiltut, että ,aar,yirin
käsikähmään joutumasta, mutta että saisin sitä
enemmän tilaisuutta kättä pitemmän käyttämiseen,
missä taidossa tiesin hal.litieveni kaikki ialkaväen
aseet "pinnaa vaille" erikoismestarin tasoiiesti. Nytoli vihollismiehiä aivan käsivarren mitan päässä,
mutta millaisessa piilossa, sitä en Iiäsittänyt. i-oden-
näköisesti nämäkään eivät tietäneet minun läsnä_
olostani. Siinä täytyi olia jokin myyränkolo, missä
mrehet. olivat..lumipinnan alapuoiella. Taistelun
parnoprsteet olrvat tällä hetkellä kahden puolen
kesl<ustaa, lilyempi oikealla ja kovempi vasem_
nratta. Joten tässä piilossa r.ain odoteltiin.

Kotvaan aikean en uskaltanut iiikahtaakaan. Sit-
ten tilanteeseen tuli 1isäväriä. Muutaman kymme_
nen metrin päähän r-asemmalle avoimelle hangelle

llT:r,{, jostakin, ylempää kolme rumm aa t;f,lae,
,Jotka kuuluiv.rt kolistelevan pikekiväärin koneis_
toa. Siinä olisi nyt oilut maalela, mutta näissä o1o_

Etulinian miehiä taistelulauon aikana nuoliolla

11h1qissa*.ei ampuminen maittanut. Mirä ihmettä
reKrsrn. tr tuntunut mukavalta, että hyväkuntoinen
kersaotti makaa hangella toi-"tt#n.ru- monienmuiden ollessa koviså töissä. Mitähä.r, io, fr";t_täisi rautamunan tuohon .4?liä k;hii l; 'kay,,airi
sitten hämminkituokiota äkilliseen p.raa'rrty_ir..r, ISitä oii yritettävä.

Kaivoin käsikranaatin taskustani ja irroitin mes-sinkiholkin, sitten varmistin pohjan jdkoje.ri ulla,
:9y:ir. äkkiä ylös, taraytin pommin'isku'rikunnun
Krvaannr 

. perään, lennätin munan menemään ja
syöksyin .juoksuun taaksepäin, om;a kohtik,ri., h"n-
fl:i,_iudl.t? Juoksusta trti tyf,yt. Kompasiuin jo-n:nl]" tankaan ja suistuin juuri pommini jymih_
täessä suulieni melko syväån ojäan, jollaista en
tullessani ollut huomannutkaan.,'f<of*." tapfan,,
tah3lta,, atkoi. pikakivääri heti rekattai ylitseni,
mutta "partaisten äänien,' suunnasta ei kuulunui
Tiliäi Jäi arvoitukseksi, mitä siellä oli ja miten
siellä kär,i..Itse jatkoin perääntymistäni järven ran_
taa kohti laskeutuvan ojan uomassa ja huomasin
pian, ettei tässä enää ainakaan käsikähmään joutu-
miseen l,aataa tillå eÅd, ole. Suunnistin sitten ran-

"1:r" o1.."11 pitkää rakennusta kohti, jonka pihassa
näin miehiä mustanaan.

. Tilanne rinteellä jatJiui sekavana vielä hyvän ai_
kaa. Vasemmalla siiveliä tapeltiin jatkuvasti, mutia
tässä rakennuksen vaiheillaiuuri määrä miehiä tap_
poi vain aikaa.

Oleskelu rakennuksen edessä muodostui kohta_
puolin kuitenkin kuumanlaiseksi. Vihollinen olijostakin ylemmistä asemistaan huomannut,,jouk_
kof en .kokormispailian" ja rupesi päästelemään se_
kaan jonkin pikJ<utykin ammuksiå suoralla suun-
tauksella. Rakennuksen seiniin osuneet alkupalat
saivat seisaaliaan olevat painumaan mataliksi, ja
seuraavat 

.pinn_rssa ylilentäneet aiheuttivat poru-
kassa kuhinaa kuin muurahaispesässä. Joku tiukka
ääni käski kaikkia siirtymään nopeasti alas vasem-
malle..."§annaan siellä ketju taas kuntoon,,, jatkoi
sama aant.
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Rakennuksen tienoo tyhjeni nopeasti, ja miehet
pujahtelir.at neuvottuun suuntaan. Sitten ilmestyi
vasemmalta sivustalta joukkueen verran miehiä,
etunenässä luutnantit Vesterinen ja Ikonen, jotka
olivat tunnustelleet vasemman laidan kovuutta ja
saaneet arvokkaita tietoja. Luutnantti Vesterinen
antoi lyhyen tilanneselostuksen, josta kävi ilmi, että
edessä on lujasti r.arustettu linja, ukkoa ja kone-
asetta runsaasti ja ylempänä tiellä hyökkäysvau-
nuja toimintavalmiina. Oli muodostettava ketju ja
noustava suoraan tukikohtaa kohden. "Maastoa hy-
väksikäyttäeo hiljalieen iähemmäksi ja sitten pan-
naan tavaritsit tiukalle joka suunnalta", selitti Ves-
terinen.

Kohta oltiinkin toitrimassa ohjeen mukaan. Kes-
kusta, missä minäkin jälleen olin, nousi slroraan
päätukikohdaksi arvioitua paikkaa kohti, oikea si-
vusta kaartoi vähitellen vasemmalle. Vasemman si-
vustan toimia en nähnyt, mutta kai se kaarsi puo-
lestaan oikealle. Vihollisen asemien ympärille muo-
dostui näin puoliympyrän muotoinen rengas, joka
ennen pitkää pääsi varsin lähelle tavoitetta ja aset-

tui paikalleen lumeen. Vihollinen häiritsi tätä var-
sin salaperäistä lähestymistä kahdella konekivää-
rillä, mutta ketjustamme ei tässä vaiheessa ammuttu
juuri ollenkaan. Oikealla sivustallamme rupesi
kuulumaan valitusta ja avunhuutoa, joten viholli-
sen konekiväärit olivat saaneet saalista. Lääkintä-
miehiä huudeitiin apuun.

Minua mieskohtaisesti alkoi konekiväärien tuli-
tus kiukuttaa vallan vimmatusti. Ihmettelin, miksei
mikään omista kooetuliaseistamme yritä tehdä mi-
tään niiden vaimentamiseksi. Missä pikakiväärit?

Vasta hetken päästä tuli mieleeni, että kiväärillä-
hän se vaimentaminen voi käydä yhtä hyvin. Yksi-
näinen iuotikin voi olla varsin vastenmielinen ja

tehokas säikyttäjä.
Edessäni oli jokin pahka, kivi tai maapenkka.

Ojensin pystykorvani, "tuhannesti tutun veljeni",
ja suuntasin sen ensiksi kauempana olevaa kone-
kivääriä kohti. Tähtäys oli täten puoiivalmiina ia
hetkellä, jolloin konekivääri alkoi suitsuttaa, sain

valoa vasten asian tarkemmaksi ja laukaisin. Vi-
hollisase vaikeni heti. Sitten rupesi lähempänä
oleva kimalteiemaan melkein kohti ja sai saman

tällin. Kauempana oleva yritti uudelleen, mutta
laukauksen saatuaan vaikeni kuin napista painaen.
Parin kolmen vuoroPuhelun jälkeen "kuorot" vai-
kenivat tykkänään, jolloin katsoin soolopelin voit-
taneen kilpailussa.

Vähitellen vaikenivat kaikki muutkin äänet yöl-
liseliä kuoleman kentälIä. Tuli hiljaisuus.

Mutta hiljaisuus voi joskus olla suurta meteliä
vaarallisempi. Sellaisen aikana voi iollekin tulla
aavistus "klerosta pelistä". Pieni pelko herää täl-
laisesta aavistuksesta ja kasvaa pian kymmenkertai-
seksi. Silloin joku voi ilmaista aavistuksensa vaik'
kapa sanalla "kaasua" tai sanaparilla "vihollinen
sairtaa". Lähin naapuri kuulee ääneen lausutut
epäilyt, henkäisee samat sanat säikkyneesti eteen-

päi.r,' ko.rrr"s epäily menee täytenä tietona kuin
"käsky läpi" koko ketjun.

L)4

Jotakin tällaista lienee sattunut oikealla srvus-
tallamme. Me keskustassa olevat näimme odotta-
matta levotonta liikettä oikealla. Siellä hypittiin
pystyyn, siellä pujahdettiin taakse päin yksin kap-
palein, sitten ryhmin, ja lopuksi näkyi kokonainen
sekava lauma, joka rynnisti pakoon rantaa kohti
minkä pääsi. Tauti tarttui tuokiossa koko ketjuun.
t\{iehiä läheltäni kimposi ylös ja säntäsi juoksuun
mars mars, vad.raan suuntaan. OIin itse niin hyvissä
asemissa, etten millään olisi halunnut nousta. En
myöskään käsittänyt, miksi yhtäkkiä luovutaan vai-
r-:r11a hankituista eduista, hyvistä asemista, puo-
lesta voitosta suoraan sanoen, hetkellä, jona ei ai-
k;isempiin verrattuna tuntunut olevan mitään hä-

- Minne menette ? Mitä on tekeillä ? Miksi ase-

n:r jätetään? Huusin kysymyksiä miesten perään.
Kukaan ei ehtinyt vastata. Ensimmäisinä lähteneet
olivat jo ehtineet järvelle. Siellä mennä kipitti mus-
ii:. miehiä kohti "l<otirantaa". Täysi vauhti oli jat-
.:u\asti "pääliä". Voi hyvät pojat, mikä manöveril

.l : perään oli Iähdettävä. ,.'- 
d.rnrrurru tapasin muitakin hitaita y'a tilanteen Y

tunn,rsielijoita ja peraantymisen kiroajia, mutta
juoksuksi pistimme lopr-rlta mekin, ja omin korvin
kuulimme j os takin kauen-rpaa kauhistuneel la ddnella
huuCetun sanan "kaasua".

fän'en rantaviivan tienoille olikin yön tässä vai-
heess: ilnestynyt harmaata, kaasumaista pilveä, jol-
leisr: t:vailisissa oloissa sanotaan sumuksi. Ensi
kerr:n länä yönä minua nauratti, ia siinä ilossa
koer:eiin. oliko symboolinen "Selinsky-Gummant"
r ieiä sär11'nyt kupeellani. Siinähän se killui ia hait'
t:si iuoksua. Kiskaisin kannikenauhan poikki ja
h.i:in '.oosan sen pitkän tien.

]{irähän nyt mietittiin vihollisasemissa? Varmaa
on. eirä sieltä oli tarkasti seurattu toimenpitei-
tämme j:. havaittu nyt valtavasti huojentuen, että

Äg1äjärr-en taistelu tuntuu yhtäkkiä paljon muka-
r':mmrh,r. tr{oni äsken vielä kauhun kangistama
tar':ri:sikLrrkku laukesi karheaan röhönauruun, ties
vai.ika vodkapuilokin olisi lähtenyt kiertämään, ja *
soromnoo-tunnelmassa annettiin suomalaisten men- -' :'

nä -<:iiessa rauhassa "omalla painollaan"' t
-Jou<io.jemme "omaa painoa" kesti vastarantaan

ru.L:t.. Kun me peränpitäjät ehdimme muiden
jou.:-oon, oli luutnantti Vesterinen juuri puhu-
n.i.:ss:. Hän ei moittinut eikä haukkunut, kummas-

telip-r vrin ensin ja sanoi sitten lujalla äänellä, että

suorn:1.:inen ei lähde täIlä tavalla pakoon missään

til:nteessa, saati sitten tällaisessa, jossa peli on jo
meliein r-almis meidän eduksemme' Aamun saras-

taess.r seh'iää lopullisesti. Koko pataljoonamme on
hvö<kävksessä mukana! - Tässä kaksi komppaniaa
ja pohjoisesta päin tulee kohta kolmas. Nyt lähde-

tää; \sikessa rauhassa takaisin' Jokainen menee

om:r.rn äskeiseen paikkaansa ia paivät:, valjetessa

pannxln taas toimeksi. Muuta ei luutnantti sano-

nutkaan. ja niinpä sitten lähdettiinkin taas yli iät'
\-en.

Vihollinen oli saanut korkeintaan puolen ttinnin
tauon. Voidaan kuvitella kuolemaan vihkiytyneit-
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ten vihollisten tunnelmia heidän nähdessään järven
pinnan mustuvan uudelleen. 

- Suomalaiset vaih-
toivat joukot. .. Nyt tulee tuore rykmentti... pe-
limme on pelattu I

Uuden ylityksemme aikana ei kummaltakaan
puolelta ammutru yhtään laukausta. Vaikuiti to-
siaan siltä. että ratkaisu on jo tapahtunut. Sivuil-
lemme r-ilkuilematta menimme kukin entisiin ase-
miimme, rr.rinäkin suoraa päätä äskeisen pahkani
taakse pystyssä kär'ellen. Ihme oli, ettei vihollinen
yrittänytkään estää tuloamme. Tosin oli vielä pi,
meää, mutta valkoista pohjaa vasten olivat kaikki
liikkeemme kuitenkin melko selvästi todettavissa.
Repaieiset lumipukumn.re ei\'ät tässä vaiheessa mer-
kinneet mitään.

Vietettiin taas "hiljaista hartautta". Marttiin
asemissa, paleltiin ja odoteltiin aamun sarastamista
sekä pohjoisesta tuler.an painostuksen alkamista.
Joku taisi vetää hangella pienet nokkaunetkin, eikä
sellainen a.jatus ol1ut kaukana minustakaan. Van-
han kytän halu veti kuitenkin toimintaan, ja sel-
laista mahdollisuutta ajatellen pidin 60-70 met-
rin päässä olevan pensaikon reunaa jatkuvasti sil-
mä11ä. Arvelin, että vihollisen konekiväärit olivat
edelleen tuossa edessä asemissaan. Aamun saras-
taessa niitä varmasti aiotaan taas käyttää, jolloin
meidän asemamme huononee kovasti.

Aamu lähestyi melkein huomaamattomin ashe-
lin. Aikaisemmin metsältä näyttänyt pensaikko
piirtyi selvemmin esiin. Vaistoni sanoi, ättä kohta
siellä joku liikkuu. Kiväärini oli suunnatttna, ja
sormi liipasimella.

P_ikku-Ruuskanen (myöhemmin kaafunut) pikakivääreineen
Ägläjärvellä 22. il2. 1939, iolloin vallatiiin iylä +alo +alol+a

Samassa näinkin liikettä. Jostakin lumipinnan ra-
.1'asta nousi valkopukuinen hahmo, mies täyteen
mittaansa varmana siitä, että lumipuku tekee hänet
vielä täysin näkymättömäksi. Mutta r.ihollinen ei
ollut ottanut lukuun sitä, että pensaiden tai oksien
tummaa taustaa vasten hän oli kuin vaikoinen sil-
huetti, jonka rajat näkyivät täysin selvästi. Siinä
tulee mies konekiväärin luo I Painoin poskeni ki-
väärin perään, sijoitin hahmon tähtäimen korvak-
keiden r.äliin ja ammuin kuvion keskeltä iäpi. -Tämä oli sitten neljästoista Ägläjärven äärillä, las-
kin itsekseni.

Yksi laukaus kauan kestäneessä hiljaisuudessa, -siihen ei omien puolelta moni kiinnittänyt huo-
miota. Vierelläni makaava hiljainen korpraali Jes-
kanen sentään kysyi:

- Åmmuit sie, gersantti ? Näitgö lotaguta'?
Kehoitin Jeskasta tarkkailemaan pensaikon reu-

naa ja ilmoittamaan, jos näkee "jotaguta". Näin
itse kuitenkin jäileen ensin, - samanlaisen val-
koisen silhuetin hieman toisessa kohdassa. Näetkö,
Jeskanen ?

- Ka togi näen. Suihgoal
Taas kajahti yksinäinen laukaus, ja Jeskanen huo-

kasi:

- Gui salama isgust hää taittu.

- Tarkataan jatkuvasti vain, sanoin Jeskaseile.
Vielä niitä nousee. Siinä on pari konekiväariä jos-
sakin edessä. Yrittävät ampumaan.

Kaksi uutta yrittäiää ilmestyi vielä muutaman
minuutin aikana samoin tuloksin. Miltähän am-
pumahaudassa makaavista lienee tuntunut ? Vallin-
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neessa tilanteessa, "psykologisen paineen" krrerm-
mässä kohdassa, täytyi olla järkyttävää havaita, että
neljä laukausta ammuttih ja neljå miestä kaatui.
Molemmilla puolilia vaistottiin, että loppuratkaisu
alkaa minä hetkenä hyvänsä. Viholliselle olisi kii-
vas konekiväärien laulanta ollut jo menetetyn tais-
telun mieleisin loppusoitto ja halutuin hautausvirsi,
mutta konekivääreille ei enää kukaan uskaltanut
lähteä. Antautuminen tai paon yrittäminen tuli jo
pelokkaimpien mieleen. Niin sitten kävikin, että
heti neljännen kaaduttua pujahti "maarr aita'r han-
gelle kaksi ruskeatakkia kiireistä pakoa yrittäen.
Sitten kömpi esiin jo kolmas, neljäs, useita sieltä
ttiältå, ja silloin jo moni silmä ketjustamme huo-
masi tilanteen kehittyneen pitkälle. Kiväärit ja
pikakiväärit joka puolella rämähtivät kiivaaseen
tulitukseen ja luodit pieksivät pensaikon seutua
tiheänä sateena.

Tämän touhun aikana aamu valkeni yhä. Tu-
lemme kär,i yhä tarkemmaksi. Pakenijoita kaatui
yhtenään. Nyt oli aika tehdä loppurynnäkkö. Syök-
syimme ylös ja kiirehdimme juoksujalkaa valtavasti
huutaen kohti vihollislinjaa, jonka suojista alkoi
sinkoilla käsikranaatteja etumaastoon. Olin jättä-
nyt kiväärini äskeiseen asemaan ja juoksin para-
bellum kourassa eteenpäin. Pääsin aivan kaivan-
non ääreen ja samassa näin edessäni ennennäke-
mättömän vihollisnaaman, silmiä myöten karvai-
sen gorillan kallon, jonka kupeesta voimallinen
käsi sinkautti sihisevän kranaatin lentoon. Siinä oli
paha paikka, mutta pommi lensi kauas ylitseni, ja
uutta ei partajehu ennättänyt heittää. Kolmen met-
rin päästä laukaisin kaksi kertaa peräkkäin paftaa
kohti. Samassa pääsi joku miehistämme kaivannon
sivustaan ja suitsutti sieltä lippaan tyhjäksi am-
pumahaudan pohjaa lakaisten.

Viimeiset vihollisemme Ägläjärven äärillä olivat
vainajiksi vihkiytyneitten kovaa ja karmeata jouk-
koa, josta ei kuulunut itkua eikä valitusta. Yksi-
kään ei antautunut, mutta monet "kaatuneetkin"
ampuivat tai heittivät ilmi tullessaan viime tin-
gassa käsikranaatteja. Vielä tunteja myöhemmin,
kun jotkut huolettomat tulivat kulkeneeksi am-
pumahaudan katettujen paikkojen yli, ammuttiin
niiden alla olleista ruumispinoista automaattikivää-
rin sarjo.ia katon läpi että multa ja sammalet sin-
koilivat. Ainakin neljä joukostamme joutui täl-
laisten sala-ampujien laukauksista vaikeasti haa-
voittuneina sairaalaat. Puhdistustoimemme saivat
perin armottoman luonteen. Käsikranaateilla ja
konepistoolisatjoilla varmistimme pitkin kaivan-
toa kaikki vähänkin epäilyttävät kohdat.

Pohjoisesta saartaya komppania pääsi näissä vai-
heissa kylän tuntumille ja tulitti tullessaan reip-
paasti meitä, jotka heiluimme jo isäntinä mäellä.
Oli pakko suojautua vihollisen kaivantoon kivää-
rien, käsiktanaattikasojen ja ruumiiden päälle.

Vasta puolen päivän jälkeen saatiin asiat siihen
järjestykseen, että kylä alkoi tuntua turvallisem-
malta ja varmistus itään päio pitävältä. "Yölöy-
sissä" olleet komppaniat saivat lähteä teltoille.

Olin yön kuluessa jossakin vaiheessa varmaankin
vilustunut perusteellisesti ja puolen päivän tie-
noissa tunsin olevani melkoisessa kuumeessa. Ha-
keuduin tuulensuojaan tien vieressä olevaan taloon
ja jäin tästä syystä jälleen komppanioista, jotka oli-
vat paluutiekseen ja kotipolukseen valinneet avoi-
men Kyläjärven jään ja saman kaistan, mistä olim-
me yöllä hyökänneet ja muuten edestakaisin pin-
koneet. Rannalle tultuani pahoittelin myöhästymis-
täni, mutta sitä kesti varsin lyhyen ajan, ja tilalle
tuli vielä kerran Ägläjärven vaiheitten aikaoa
kauhu, - tällä kertaa toisten puolesta. Kun ti-
heänä parven a ylittdv d''t, "rauhaarakastavat" komp-
paniamme olivat päässeet vajaaseen puoliväliin jär-
ven jääilä, alkoi kaikkien yllätykseksi idästä päin
yhtäkkiä kuulua venäläisen konekiväärikuoron
kammottavaa laulua. Minusta tuntui kuin kuorossa
olisi ollut ainakin viisikymmentä "balalaikkaa", ia
saatoin kuviteila, millä kiihkolla raivoisan koston-
himon vallassa olevat pelimannit painoivat nappia
lautaan. Onneksi oli matka tälläkin kertaa liian
pitkä, ja korkea varjelus uuPuneiden suomalaistel
iuojana. Tulimyrskyn puhjeitua tämä satapäinen
sotilasosasto tosin "kaatui viimeiseen mieheen",
mutta nousi pian taas ylös, kaatui uudelleen, nousi,
juoksi, syöksyi, kaatui ja nousi epälukuiset kerrat
muutaman kauhistuttavan tuokion aikana, mutta
hinautui kuitenkin vähän kerrassaan kohti toista
runtaa ja turvaa, minne lopulta joka mies nähdäk-

seni pääsi.
Oma paluutieni oli sananlaskun mukaan "virsta

vaaraa", mutta sekään ei ollut aivan vaaraton.
Åluksi ioku rannan kuoppaan tai pensaaseen jää-

n1't häikäilemätön vihollismies saatteli minua ran-
nasta kir'äärin laukauksin .ia sitten sain koko mat-
kan jopa t),kkitulta, vähän liian komeata, ollakseen
peikästään minun kunniakseni tarkoitettua. Väsy-
neenä, kuumeisena ja kaikin puolin turtuneena tal-
lustelin hiljalleen eteenpäin ja ajattelin, että tul-
koon lisäksi vaikka ilmapommitus, niio "maihin"
en mene.

Ägtäjärven valtauksen jälkeen Er.P 9 pääsi lepo-
vuorolie, jota se vietti Ägläjärven eteläraonan tu-
tuksi tulleessa männikössä. Minä jouduin kuume-
potilaana jouluksi Luutalahden kenttäsairaalaan la'
kanain r'ätiin. Pääsin terveenä takaisin parahiksi
vaiheeseen, jolloin pataljoonamme lähti uusiin teh-
täviin Viitavaaralle, paikalle, jota sittemmin myös
kauhujen vaaraksi kutsuttiin.
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Piro-hyllystö edustoo uutto rotkoisuo kootto-
vien hyllystöien olollo. Sen konnotinpilorit voi-
doon jännittäö koton io lottion välille, kiinnittöö
seinöän toi iättöä omolle iolustolleen seisomoon.
Pyytäköö esittelylehtisem m e

teh okaluste og
Helsinki - Hollituskotu l5 - puh.voihde 13544

\,78.D8T'TE
_BEA{_r§_§_w(f
sa,a,puu

Meillä on Teille iloinen uutinen !

Ronskolqisio VEDETTE BEAU LIEU-outojo tulee
kevöön kuluesso moohomme. Tiedustelkoo
Ford-liikkeestönne! Koikkiolle ulottuvo Ford_liik-
keiden verkosto tokoo outollenne porhoon mch-
dollisen huollon missö tohonso ojottekin.
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Väinö Pounu Oy
*

TAMPERE
Puh. 29400

KUN VÄSYTTÄÄ
VITAPLEX VIRKISTÄÄ

UIMP[H
tobletri

sisöltöö ihonteellisesti koikki
ne vitomiinit, iotko nopeosti
nostovot kuntomme.

Apteekeisto reseptittö
STAR

l.aatufilmi

- AEtPAil 2tlloDlit
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LrLtSi u Po-Jresl'tkone
iossa on uusi äänetön,

§N ,'rcDcDttorivesitiivis
(lue: uu-pauö)

Hopeanhohtoisen U-POWER-moottorin ovat Upon omat
insinööril suunnitelleet nimenomaan pesukonekäyllöön. U-POWER

poikkeaa rakenleeliaan täysin muista pesukonemoolloreisla -siinå ilse mootlorin akseli pysyy pailoillaan, sensiiaan ulkopuolinen
rooliori pyörii. Tämän ioimintaperiaalieen ansiosta pesukone-

käytölle ominaisel sysäykselliset ylikuormilukset lasoilluval.
Kevyt, ruostumaton U-POWER toimii millei äänetlömäsli

ia on erinomaisen käyllövarma olemalla aliiännite-
herHra - se käynnistyy ia käy varmasti myös

heikossa maaseuluverkossa. Mootlorin rau-

hallinen ia varma alkukäynnislys

estää vaatleiden kierlymisfå,

2,2 kg UPO - SlNlVllRl tuo lisäksi koik-
ki nämö uutuudet entistö voivottomom-
poon pyykinpesuun:

a UUSI väänlöpuristin

a UUDET leveämmäi telat
a UUSI purisiuslehon säälö

a UUSI tyhiennyslellu
a UUSI lumireunus

Hyvinvorustettu U PO-huoltoverkosto
kautto moonl
Hinta 32.000: -Myös vähittäismalsulla !

OSAKEYHTIö, Lohti. Myyvät hyvinyorustetut clon liikkeet.
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Volmistojo: U P O

lrtonumero 70 mk

...io seuroovoksi
pyykkipöivöksi

Sanoma Osakeyhtiö. Helsinki 1958


