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Rouhonsopimus ollekirjoitettiin Mos.
illollo 12.3. Sototoimet pööttyivör 13.3. klo I 1.00
Moskovon rouhonsopimuksen sivujo
kovosso

K. L. OESC H

Suomen

sotilaspoliittinen tilanne
Talvisodan
iäl keen

kuitenkaan vaikuttanut lamauttavasti Suomen kansaan.
Ennen pitkää oivallettiin, että maan itsenäisyyden ja
kansan vapauden säilyitäminen oli niin arvokas saavutus, että se merkitsi enemmän kuin aluemenetykset
ja muut aineelliset tappiot.
Moskovan rauhaan oli sota Suomen ja Neuvostolii-

TALVISOTA oli päättynyt

me Neuvostoliittoa kohtaan. Kysyttiin, voidaanko luottaa naapuriin, joka oli alkanut hyökkäyssodan aivan

raskaaseen rauhaan. Kan-

ton välillä pää§nyt, mutta ei ole mitään ihmettelemistä siinä, että syvä epäluuloisuus vallitsi maassam-

san kaikki kerrokset ja eri yhteiskuntaluokat olivat
osallistuneet yksimielisesti ja uhrauksia sädstämättä

ilmeisesti kukistaakseen koko maamme ja joka rathallisen ratkaisun poh.ian tavoittamisen jälkeen oli

kunniakkaasti käyfyyn taisteluun. Puolustusvoimamme

vain kiristänyt rauhanehtojaan esittämällä uusia vaati-

olivat suoriutuneet kunnialla tehtävästään. Ne olivat

muksia.

edelleenkin murtumattomat, vaikkakin niiden oli ollut
pakko väistyä suuren, niin materiaalisen kuin elävän
ylivoiman edessä. Rauhanehtojen yllättävä kovuus ei

Solmittu rauha ei muutenkaan tuonut maahamme
rauhaa sanan tavanomaisessa merkityksessä. Sotatilan
Iopettaminen ei käynp päinsä enempää ulkopoliitti289

kuin sisäpoliittisistakaan syistä. Suursota jatkui
oli siis avoimena mahdollisuus,
että jokin suurvalta katsoisi turvallisuutensa vaativan

demobilisaation jälkeen puolustuslaitoksessa

kohtaan pikemminkin kasvoivat kuin vähenivät, mikä
puolestaan aiheutti Suomessa epäluuloja Neuvostoliiton tarkoituksia kohtaan. Lähinnä tärmä ilmeni Neuvostoliiton torjuvassa asenteessa pohjoismaiseen puolustusliittoon, josta maamme riippumattomuuden turvaamiseksi oli ryhdytty' neuvottelemaan heti rauhan
tultua. Ruotsin ja Norjan myönteinen suhtautuminen
tähän Suomen aloitteeseen oli maassamme kuin valon

suoritettavien uudesti järjestelyjen sekä toisaalta talouselämässä tarvittavan säännöstelyn, liikkumisrajoitusten ym. vuoksi.

pilkahdus rajumyrskl'n jälkeen. Mutta suunnitelma
kohtasi heti vastustusta Neurostoliiton taholta. Ulkoministeri Molotov r'äitti sen oielan Neuvostoliittoa

Sotilaspoliittiselta kannalta katsottuna Suomi oli

vastaan tähdätyn kostosoden suunnittelua. Hän vetosi

sista

uhkaavana. Jatkuvasti

Suomen puolueettomuuden loukkaamista, mahdollisesti
ehkä koko maan tai jonkin sen osan miehittämistä tai
valtaamista. Sotatila oli pidettävä voimassa myös uuden, pitkän ja suojattoman kaakkoisrajan varustami-

sen

ja

Talvisodassa jäänyt yksin. YH:n aikana ennen sodan
syttymistä kävi ilmeiseksi, että aseellista apua ei ollut
odotettavissa miltään taholta. Poh.ioismaiden valtion-

päämiesten kokouksessa Tukholmassa lokakuussa
Ruotsin virallinen ulkopolitiikka osoittautui pysyvän

jyrkästi puolueettomana. Sodan aikana ulkoministeri
Tannerin käynnit ruotsalaisen virkaveljensä luona eivät saaneet tässä suhteessa muutosta aikaan. Tuloksena
oli kylliikin melkoisia ase- ja ammustoimituksia, humanitääristä apua ja sodan loppuvaiheessa pienehkö
ruotsalainen vapaaehtoisjoukko, jolla sodan lopputulokseen ei ollut olennaista vaikutusta. Saksan asennc
Suomea kohtaan oli ollut Neuvostoliiton kanssa tekemänsä hyökkäämättömyyssopimuksen vuoksi ei vain
kylmä vaan suorastaan vihamielinen. Se esti mm. Suomeen matkalla olevien sotatarvikkeiden kauttakuljetukset. Länsivaltojen taholta olimme saaneet runsaasti
myötätuntoa ja jossain määrin melko kirjavaa ja vanhanaikaista aseistusta.

Kun

puolustuksemme

oli

osoittautunut odotettua

paljon sitkeämmäksi, länoessä alettiin puuhata sotilaallisen avustusjoukon muodostamista ja sen lähettä-

mistä maahamme Norjan ja Ruotsin kautta. Nämä
maat eivät kuitenkaan suostuneet puolueettomuutensa
vuoksi antamaan kauttakulkulupaa länsivalloille. Tämän lisäksi kävi ilmi, että suunniteltu apujoukko olisi
ollut täysin riittämätön ja saapunut perille PohjoisSuomeen an'eluttavan myöhään, aikaisintaen vastr

huhtikuun lopulla, johon mennessä yksinäisen

Suo-

men

puolustusmahdollisuudet valtavan ylivoiman
olisivat todenoäköisesti käyneet kestämättömiksi. Näin ollen Suomen hallituksen oli luovuttava länsimaiden avusta, jonka päätavoitteeksi oli suunniteltukin, kuten myöhemmin kävi ilmi, Pohjois-Ruotsin
rautamalmin kuljetustien katkaiseminen Saksaan.
Mutta ei edes tämänkään tavoitteen saavuttaminen olisi onnistunut, sillä huhtikuussa saksalaiset ehtivät Norjaan ennen länsiliittoutuneita katkaisten niiden tien

edessä

idemmäksi.

Talvisodan päätyt§ä Suomi oli puolestaan valmis
mukautumaan Moskovan rauhan määräyksiin hälventääkseen Neuvostoliiton epäluulot. Länsimaiden tarjoamasta avusta luopuessamme oli pyrkimyksenämme
osoittaa, että halusimme pysyä suurvaltojen selkkauksen ulkopuolella. Muuttuneen sotilaallisen asemamme,

uusine hyökkäykselle alttiine rajoineen niin idässä
kuin Hangon suunnalla, sodassa kärsityn mieshukan
ja aineellisten tappioiden olisi pitänyt olla omiaan
tyynnyttämään venäläisiä.

Mutta siitä huolimatta, että Neuvostoliitto solmi-

tussa rauhassa oli saanut Leningradin turvallisuusalueeksi monin verroin enemmän kuin alkuperäisiin
vaatimuksiin oli sis?iltynyt, sen epäluulot maatamme

2X)

§--

rauhansopimukseen, jossa sopimu.puolet sitoutuivat
pidättymään tekemästä liitto.r tei vh:r'mästä liittoutumiin, jotka oli tähdätty toista sopimuspuolta vastaan.
Millään taholla ei kuitenkaan voitu edes epäillä. että
kysymyksessä olisi ollut hyökkäysluontoinen liitto,
varn sen ainoana tarkoituksena oli taata Pohjolan status quo, joka Suomen osalta vastasi Moskovan rauhan
rajoja. Suunniteltuun poh joismaiden sopimukseen piti
sisältyä nimenomainen sitoumus olla ryhrymättä sotaan, mikäli ei ollut kysymys yhteisestä puolustautumisesta hyökkääjää vastaan. Moskovan ministeriajan
muistelmissaan Paasikivi mainitsee The Times'in kirjoittaneen aivan oikein Neuvostoliiton kannan johdosta: "Puolustukseen tähtäävän yhtymisen oikeuden
kieltäminen on ristiriidassa itsenäisen valtion perusvaatimusten kanssa.
Jor Neuvostoliiton johtajat
vastustavat sopimusta -Ruotsin, Norjan ja Suomen välillä, on siitä tehtävä se johtopäätös, että venäläiset
itse ovat luultavimmat hyökkääjät."
Tapahtumien myöhempi kehitys osoitti, että pohjoismaisen puolustusliiton raukeaminen Neuvostolii-

ton vastustultseen koitui rain Hitlerin Saksao hyödyk-

si, koska sen hyökkäys ei saanut osakseen Ruotsin ja
Norjan )ih§'ni'ttä r'rsterintaa. Olisikohan Hitler hyökännytkäiin Norjean, jos olisi tietänyt kohtaavansa saman,rikaisesti myös Ruotsin ja Suomen vastarinnan2
Pohjoismaiden y'hteinen puolustusliitto olisi varmaan-

kin tarnnut Leningradin

turvallisuuden. Torjuvalla

asenteellaan Neuvostoliitto myötävaikutti saksalaisten

jalansijan saamiseen Norjan Jäämeren rannikolla, josta he ennen pitkää saattoivat uhata Murmanskia ja vetää yhdyslinjojaan Pohjois-Suomen kautta.
Kun Suomen taistelu vapautensa puolesta talvetla
19J0 oli ollut koko maailman huomion kohteena, jourui se kokonaan pimentoon Saksan alkaessa keväällä
1940 salamahyökkäyksen aluksi Skandinaviaan ja myöhemmin länteen. Tanskan ja Norjan miehityksen alkaessa 9.4. joutuivat Ruotsi ja Suomi katkaistuiksi läntisistä yhteyksistään. Länsivaltojen Norjan avustamiseksi toimeenpaneman yrityksen epäonnistuminen ja
Norjan armeijan jdännösten antautuminen kesäkuun
9. päivänä varmisti läntisen saartorenkaan. Näin syntynyt tilanne loi pohjoiseen suurpoliittisen jännityskentän, jolla oli kaksinainen vaikutus Suomen kohtaloon. Toisaalta saattoivat venäläiset ryhtyä vastatoimenpiteisiin Pohjois-Norjassa olevia saksalaisia jouk-

koja vastaan, jolloin Suomen juuri saavuttama rauha
joutuisi siitä kärsimään. Toisaalta saksalaisten voima-

tekijä pohjoisessa olisi venäläisten mahdollisten pyrkimysten vahvempana vastapainona kuin mihin Suo-

mi yksinään pystyisi.
Vaikka tässä pohjoisessa voimakentdssä ei purkaus-

ta tapahtuisikaan, oli Suomi edellä kuvatun

sotilas-
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meidön on luiin käsin käylövö rokennustyöhön voidoksemme olueillo, iotko ovot iöliellä,
kodin niille, iotko ovot ioutuneet kodittomiksi, io poremmot toimeentulon mohdollisuudet koikille

vorustoo

-

-"

poliittisen tilanteen muuttumisen vuoksi joutunut umpioon, josta vain Petsamon kautta oli avoimena pieni
hengitysreikä ja senkin käyttö ulkomaankauppaan vaa-

toliittoon liittymisen puolesta. Ennen äänes§stä esim.
Liettuan seimin jäsenille ilmoitettiin, että "se joka
äänestää liitfymistä vastaan, tulee vastaamaan vastus-

ti molempien sotapuolten erikoislupia. Tämä eristyneisyyden ja epävarmuuden tunne, jota jatkuvasti oli

tavasta kannanotostaan ei vain omalla vaan myös perheensä jäsenten ja Liettuan koko yläluokan hengellä".
Tällaisen painosh:ksen alaisena suoritetun äänestyksen

ylläpitämåissä maan sotilaallisen aseman huonontuminen, aiheutti Suomessa pelon, että itsenäisyys ja sen
koko olemassaolon perusteet olivat vaarassa.
Huolestuneisuutta maan tulevaisuudesta oli omiaan
lisäämään Baltian maiden kohtalo kesäkuun kuluessa.
Kun Ranskan puolustus jo touko-kesäkuun vaihteessa
oli lähellä luhistumistaan ja englantilaiset pakotettu

vetäytymään saarelleen, ryhtyi Neuvostoliitto saksalaisten suurten menestysten vastapainoksi ratkaiseviin
toimenpiteisiin Baltian maissa, joilla jo edellisestä

syksystä lähtien oli ystävyys- ja arrrnantosopimukset
suuren itäisen naapurimaansa kanssa ja jotka olivat
luovuttaneet sopimuksensa mukaisesti useita sotilas-

tukikohtia naapurinsa käyttöön. Paasikivi antaa erittäin valaisevan kuvan poliittisesta kehityksestä näissä
maissa esittäen, kuinka Neuvostoliitto kesäkuussa 1940
keksi verukkeita ja vd'driä syytöksiä näitä pikkuvaltoja
vastaan. Baltian maiden oli suostuttava muodostamaan

uudet, Neuvostoliitolle ystävällisemmät hallitukset,
joiden oli myönnyttävä vaatimukseen päästää neuvostojoukot vapaasti miehittämään näiden maiden tärkeimmät keskukset. Viimeisenä vaiheena tulivat uuden kansanedustuslaitoksen vaalit ja äänestys Neuvos-

tulos oli etukäteen selvä. Baltian maideh lopullinen
liittäminen Neuvostoliittoon tapahtui seuraavan elokuun alussa. Vastaavissa olosuhteissa sai Romania heinäkuussa luovuttaa Bessarabian

ja pohjoisen Bukovi-

nan Neuvostoliitolle.

Kun asianomaisella taholla

Suomessa

oli

olemassa

tietoia, että näihin aikoihin itärajamme takana oli
edullisissa lähtöasemissa vahvoja neuvostojoukkoja,
oli maassamme tiiysi syy pelätä itsen2iisyytemme olevan
viurassa ja olla siitä huolestunut. T?imä jännisnyl tilanne antoi aihetta harkita puolustusvoimiemme liikekannallepanoa, jota kuitenkaan ei suoritethr, \aan tajoinui se erinäisten valmiustoimenpiteiden ja uuden
rajan linnoitustöiden kiirehtimiseen.
Huolestuneisuutta tässä huonont'aneessa tilanteessa
lisäsi se, että Neuvostoliitto ei tyytynytkään niihin uh-

rauksiin, jotka Suomi oli tehnyt saadakseen Talvisodan päättymään. Rauhaosopimuksen täytintönpano
sinänsä oli jo vaikeasti hoidettavissa, mutta Neuvostoliitto esitti jatkuvasti, aivan kuin liukuhihnalta, tulkiten rauhansopimusta mielivaltaisesti, Suomeen kohdistuneita uusia vaatimuksia, joiden käsittelystä ja erit291

täin vaikeasta selvittämisestä Paasikivi hyvin

valaise-

vasti kertoo muistelmissaan. Tästä muutamia esimerkkejä. Pohjoismaiden puolustusliiton tyrmäämisestä on
jo aikaisemmin mainittu. Uutta rajaa käytäessä Neuvostoliitto vaati kartalle piirtämänsä suoraan rajaviivaan Enson kohdalle mutkan vaatien Suomea luopumaan Ensosta, vaikka sen teollisuuslaitokset eivät vaikuttaneet v?ihääkään Leningradin rurvallisuuteen, jonka Molotov aikaisemmin oli vakuuttanut olevan Neuvostoliiton yksinomaisen a päämääränä.
Luovutetulta alueelta vaadittiin jo ennen sotaa ja
sen aikana evakoitua omaisuutta palautettavaksi. Åhvenanmaan täydellinen demilitarisoiminen kuului
myös vaatimuksiin. "Suomen-Neuvostoliitoo rauhan
ja ystävyyden seura" herätti provokatoorisella toiminnallarn ja uuden sodan uhkailuilla Suomen nujertamiseksi mielihyvää Moskovassa. Tämä asia vaatikin
monta vaikeata oikean tilanteen selvitystä Paasikiven
taholta. Kokonaan rauhansopimukseen kuulumattomana tuli vaatimus kauttakulusta Hankoon, johon Suomi, haluamatta kärjistää tilannetta, pitkien neuvottelujen jälkeen suostui. Vaatimus Kemijärven
Sallan
radan rakentamisesta määräajassa enteili strateegisten
tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamista lännessä.
Epäluuloisesti suhtautui Moskova puolustuslaitteiden
rakentamiseen uusille raja-alueillemme, ikäänkuin tahtoen pitää tien vapaana jatkuvalle etenemiselleen länteen päin. Välittömästi uuden presidentin vaalin edellä
presidentti Kallion kuoleman jälkeen Molotov ilmoitti
keitä henkilöitä Neuvostoliitto ei katso voivansa hyväksyä Suomen uudeksi presidentiksi (Tanner, Svin-

hufvud, Mannerheim ja Kivimäki). Kaikkia näitä
vaatimuksia säesti ahkerasti Nzuvostoliiton sanomalehdistössä ja radiossa Suomea vastaan kohdistettu propaganda. Esitetyistä uusista vaatimuksista selvittiin kuitenkin pitkillä ja sitkeillä neuvotteluilla Suomen tehdessä myönnytyksiä sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät olleet meille elintärkeitä. Todettakoon lopuksi
Paasikiven sanoihin yhtyen, että Talvisodan vuoksi

Suomen ja Neuvostoliiton välit olivat pahoin "myrkyttyneet" ja erittäin raskaasti hoidettavat. Eikä niiden
hoitamista suinkaan helpottanut mitä häikäilemättö-

min diplomaatti Molotov, josta Neuvostoliiton mar-

salkka Shukov myöhemmin käytti nimitystä "hirviö".
Eristetty umpioasemamme sekä jatkuva painostus ia
itäisen naapurin uhkaukset tekevät täysin ymmärrettäväksi Suomen hallituspiirien pyrkimyksen saada maan
itsenäisyyden säilyttiimiseksi jonkinlaista tukea siltä
ainoalta taholta, jossa sitä ehkä vielä oli saatavissa.
Tämä taho oli Saksa, jonka johtaja lännessä tapahtuoeen kehiryksen seurauksena suoritti uuden tilanteen

arvioinnin. Ålkukesän sotatoimet olivat johtaneet
Ranskan luhistumiseen, jonka tapahtuessa Englanti oli
saanut pelastetuksi armeijansa jäännökset takaisin
kotisaarelleen. Mutta Saksan ylin sodanjohto totesi
Englantiin suunnitellun maihinnousun erittäin vai-

keaksi ja vaaralliseksi, koska mm. Neuvostoliitto jäisi koskemattomana selän taakse. Hitler otaksui Englannille tekemänsä rauhantarjouksen hylkäämisen

johtuvan siitä, että Englanti toivoi saavansa apua ei
vain Yhdysvalloilta, vaan ennen kaikkea Neuvostoliitolta. Samalla kun hän päätteli, että näin muuttuneissa
olosuhteissa Neuvostoliitto on ensin lyötävä, hän joutui palaamaan aikaisemmin idä-ohjelmansa linjoille.
Suomea kohtaan heräävän mielenkiinnon ensimmäi-
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senä merkkinä Saksan taholta oli suoraan ylipäälliköllemme elokuussa esitetty tarjous, että Saksa voisi myy-

dä Suomelle jonkin verran aseita sekä toimittaa Norjan satamista ne Suomen aselastit, jotka saksalaiset aikaisemmin olivat takavarikoineet. Näissä olosuhteissa
myönnettiin saksalaisille joukoille kauttakulkuoikeus,

jollaisen Suomi vähän aikaisemmin oli myönt?inyt
Neuvostoliitolle (kauttakulkusopimus Hankoon) ja
Ruotsi Saksalle. Kieltävä \'astaus olisi vain kiristänyt
eristyneisyyttämme, suostuminen molempien maiden
kauttakuljetukseen olisi tars omiaan hillitsemään Neuvostoliiton vaatimuksia. Eikö myös tasapuolisuuden
vuoksi Saksalle voitu tehdä srma myönnytys, jonka
Neuvostoliitto Moskovan rauhrnsopimukseen perustumattomana

oli saanut? Seuraar-ana ker'äänä ei poliitti-

nen ja sotilaallinen johtomme asettunut vastustamaan
saksalaisten joukkojen keskityksia Pohjois-Suomeen,
koska sitä seutua oli syytä pitää uhattuna Molotovin
Sallan radan
esittäessä vaatimuksiaan Kemijärven
- mahdollisuurakentamisen nopeuttamiseksi. Suomen
det pysyä jyrkästi puolueettomana olivat silloisissa olosuhteissa olemattomat. Suomessa tehdp peatOkset eivät

tähdänneet minkäänlaiseen kostosotaan eivätkä

ne

myöskään olleet kansallissosialististen aatteiden sävyttämiä. Molotovin jatkuvat uhkaukset ja uudet vaaiimukset pakottivat Suomen turvautumaan ionkinlaisen
tasapainon hakemiseen puolustautumisensa tueksi ja
selkänojaksi.
Suomen silloisen uhanalaisen aseman valaisemiseksi
mainittakoon lopuksi pari sanaa niistä neuvotteluista,

joihin Molotov oli kutsuttu Berliiniin marraskuussa
1940. Tällöin oli Suomen kysymys keskeisenä neuvottelukohteena. Edellisen vuoden elokuun sopimus voi-

tiin Molotovin mukaan katsoa toteutetuksi lukuunottamatta yhtä kohtaa, nimittäin Saomea! Neuvostohallitus piti velvollisuutenaan lopullisesti ratkaista ja järjestä} Suomen §symyksen. Mitään uusia sopimuksia
siihen Molotovin lausunnon mukaan ei tarvittu, koska Suomi 'r-oimassa olevan sopimuksen mukaan kuului
Neuvostoliiton etupiiriin. Lopulltrcn ratkaisan Suomen k1s1'nlhsessä Molotoa selitti tarhoittaoan rarnansur.lntairtd järjestelyä kuin Baltian maitsa ia Bessara'
biasa jo oli tapahtmtr. Hitler puolestaan asettui vastustamaan tällaisia pyrkimyksiä selittäen, ettei Saksa
pidä suotavana selkkausten syntymistä Itämeren alueella eikä myöskään suvaitsisi uutta sotaa Suomea vastaan.
Näin suuri oli idästä Suomea uhkaava vaara,
- alulle Suomen ja Saksan lähen§misen. Olijoka pani
ko Suomella silloin muutakaan valinnan varaa?
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OLI heinäkuun 21. p:divä L941. 14. divisioonan i2.
jalkaväkirykmentin II pataljoonan 6. komppania oli
Omelian motin jälkeen saanut tehtäväkseen komppanianpäällikkönsä, luutnantti Laineen johdolla
edetä Rukajärvelle menevän huononlaisen maantien
suunnassa niin pitkälle että kohtaa vihollisen. Kaikki
oli mennytkin suunnitelman mukaisesti jonkin ai-

Emil Lappalainen

kaa.
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Olimme edenneet lähestymisryhmityksessä tien molemmin puolin Omelian motin katkaisukohdasta itään
päin. Taaksemme oli jäänyt ensin kangasmaata, joka
pian muuttui molemmin puolin tietä rämeeksi. Vuoroin mäntykankaita, vuoroin korpia ia rämeitä pitkin
kulkien olimme saapuneet töyräälle, jossa huojuiv.rt
Karjalat mahtavat hongat, niinkuin niin monella jo
sivuuttamallamme kunnaalla.
Näkyväisyyden peittää nyt ympärillä oleva kuusentaimisto, jonka olsat ulotfuivat maahan asti. Ilmasuoja on täydellinen.
Kaunis heinäkuun päivä on vaihtumassa raikkaaksi illaksi. Katsomme paikan sopivaksi tehtävämme iat-

kon suunnittelutauksa varten, ja samalla

SU U N NAttA
Omelion luono luhottu vihollisen ponssoriouto

suuhun pantavaa.

Aikoihin emme ole enää saaneet huoltoapua
omilta huoltojoukoiltamme, vaan naapurin "puneinen risti" on toimittanut meille välttämätöntä muona- ja ampumatarviketäydennystä. Olemme vähän
aikaisemmin onnistuneet valtaamaan viholliselta
muutamia sen huoltoautoja, joista on saatu mitä
olomme jatkuvaisuutta varten tarvittiin.
Emme kunnolla ehdi päästä ruokailun alkuun,
kun jo idästä päin alkaa kuulua voimakasta moot-
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koetamme

itsekukin etsiä viimeisistä muonavaroistamme jotakin

torin jyrinää. Ryhmitymme kaiken varalta tien varteen. Vain punaisen minuutin kuluttua ilmestyykin
panssariauto hyr,ää vauhtia ajaen näköpiiriimme ja
pysähtyy vähän matkan päähän meistä. Ympäröir,än
maaston tarkastus näyttää olevan käynnissä, ja pian
avaa auto konekivääritulen suunnaten sen tien molemmin puolin. Kuulat vain rapisevat suurten män-

tyjen kaarnaisiin pintoihin ja viskaavat kaarnan

palasia niskaamme. Olemme aivan hiljaa, sillä käsituliaseilla ampuminen olisi aivan turhaa, paljastai-

simme vain itsemme. Jospa auto hyvinkin jatkaa

ja tapaa lähempänä Omeliaa vertaisensa.
se taas lähteekin liikkeelle, täysi häkä päällä,
ja sinne painuu kohti Omeliaa.
Aurinko laskeutuu hiljaa yhä alemmaksi ja pai-

matkaansa

Niin

nuu viimein soiden ja korpien taa. Korppilaumat
ilmestyvät näyttämölle ja julmasti raakkuen kiertävät päällämme. Ne kiertävå.t ja kaartavat puoleen
jos toiseen ja kisailevat välillä keskenään. "Kraakkraak", ne toistavat tuota selkäpiitä karmivaa raakkumistaan. Jotakin ikävää on taas tulossa, koska
nuo pahanilman linnut tekevät noita kunniakierroksiaan aivan meidän kohdallamme! Sellaista on jo
ennenkin todettu, joten tämä enteily saattaa nytkin
pitää paikkansa.
Panssariautoa ei ole nähtävästi toivotettu Omeliaan tervetulleeksi, koska se ihmeen vihaisesti ajaen
sujauttaa kohta takaisin isiensä maalle. Ei se edes enää
tervehtinytkään meitä niinkuin teki vielä menomatkallaan.

Emme tee, emmekä olisi ehtineetkään tehdä mitään esteitä tielle panssariauton kulun estämiseksi.
Partioita lähetetään tunnustelemaan lähiympäristöä ja vartioita asetetaan joka puolelle. Sumu nousee läheiseltä suolta tuoden mukanaan suopursujen

ja kanervien

väkevää tuoksua. Näkyvyys vähenee
vähenemistään keskiyötä,kohti.
Vihollisen partio on päässyt yön pimeimpdnä aikana tunkeutumaan lähes keskellemme ja aikoo mi-

tään puhumatta livahtaa tiehensä. Ei pojat sillä tavalla! Tervehdimme kävijöitä tulisesti. Sinne häipyy
partio metsän pimentoihin, mutta lähetämme sen
perään vielä terveisiämme kotiinkin vietäväksi.

Istuudun hongan ,iuurelle ja nojaudun jykevään
puun runkoon. Seuraavassa hetkessä painuvat jo
silmäni kiinni ja torkahdan. Vihdoin herään kylmän väristykseen. Ohut kesäpusero ei ole rnikän
suojus ,kosteaa yöilmaa vastaan.
On jo aamuyö. Korpit lentelevät yhä kaarrellen
puiden latvojen yläpuolella, ja niiden raakunta jatkuu pahaa enoustaen. Useamman vuorokauden yhtämittainen vaellus taisteluineen painaa unta sil-

miin. Silmäluomet tuntuvat turvonneilta, ja niitä

kin elee.
Omelian motin suunnalta ,kuuluu yhä vieläkin
nykyaikaisten sotakirveiden iskujen raskasta iytinää.

Joukkueemme 3. ryhmän johtajana toimivan alikersantti Ilmari Tiikkaisen partio on palannut vihollisen vasernpaan sivustaan tekemältään partiomatkalta.

Otatko tämän vai heitäCIkö menemään, kuuIen- jo monet vaiheet keskenämme kokeneen alikersantti Tiikkaisen sanovan ojentaessaan minulle venäläistt kompassia remmistä roikottaen. Häo oli
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Rukoiäruen suunnollo käyletliin rotsuio myös kontohevo-

sino.

-

Tössö kulietoon kuivoo muonoo etulinjoon

"evakuoinut" sen edellisenä päivänä valtaamastamme kuorma-autosta.

Mitä varten et tahdo sitä pitää, kysyn ihme-

tellen.

En tule tätä enää koskaan tarvitsemaan, kuuluu- vastaus, joka merkitsee enemmän kuin tätä tapausta varten olisi tarpeen lausua. Jään ihmetyksestä
sanattomaksi.
Jos
- Otan

et ota, iätän sen tänne metsään, hän jatkaa.

kompassin ja kiinnitän sen ranteeseeni.
-Tiikkainen viipyy vielä hetken luonani, pää on painunut, ja huomaan hänen silmänsä ,kostuneen. Hän
kääntyy poispäin, nostaa katseensa kirkasta Luoian
taivasta kohden, katsoo kauaksi ja viipyy siinä tuokion. Kuulen hänen huokaavan: "Sinä Taivaan Jumala, anna minun elää vielä tämänkin yön jälkeen.
Anna minun vielä nähdä rakas vaimoni ja pieni
lapseni!" Sitten hän poistuu hitain askelin, kuin

liikkuisi hautausmaalla hautajaissaatossa, mutta palaa jälleen luokseni ja kysyy hätäisesti kellonaikaa.
Saatuaan tästä tiedon hän katsoo taivaalle ja huoahtaen toteaa:
Siihen ei ole enää kauan. Kello kahdelta alkaa

hyökkäys.

Alan ymmärtää hänen äskeisten sanojensa tarkoituksen, mutta en kysy mitään, eikä hän,kään jatka
puhetta siitä asiasta.
Samassa juoksee paikalle taistelulähetti ja ilmoittaa:

Kello kahden alkaan alkaa eteneminen. Kaikki
- valmiiksi ja ryhmänjohtajat joukkueenjohtajan
heti
luokse saamaan ohjeet ryhmittymistä ja hyökkäystä
varten.

Joukkueemme ryhmitetään heti tiestä vasemmalle ja ryhmäni laitimmaiseksi tien reunaan. Kaikki
muutkin joukkueet asetetaan samalle puolelle tietä
joukkueemme jatkoksi. Tien oikealle puolelle on
tullut porukka 5. komppaniasta varmistukseen.
Ryhmitymme ilman enempiä käskyjä ja tasan
kello 2 alkaa varovainen etenemisemme. Yöllisen
kahakan jälkiä näkyy puissa. Kuulat ovat niihin pilkoittaneet kulkemansa radat. Kaatuneita ei näy yhtä lukuunottamatta, joka retkottaa mahansa varassa
puunrungon päällä. Tuossa suuren kiven takana on
veren tahraamia kääreitä. Siinä lienee sidottu haa-

voittuneita.

J:tkamme etenemistä hiipien kuin saalista vainuara ilves. Ensimmäinen notkelma ylitetään. Emme näe ainuttakaan vihollista. Alku näyttää siis lupaavalta. Yöllinen hiljaisuus lepää ympärillämme,

äänet Omelian suunnallakin ovat jo vaienneet. Silioin tällöin r4psahtaa kuivunut oksa taittuessaan
jalan alla. Sekin ääni kuulostaa liian koi,alta.
Notkon jälkeen nousee kangasmaasto Ioivasti.
Suurista männyistä on osa viime vuosina hakattu,

vain jykeviä kantoja on nyt niistä jäljellä. Pystyyn
jäänyt metsä on harvahkoa. Sen latvuksia kultaavat
paraillaan pilvettömältä taivaanrannalta heloittavnt
auringon säteet.
Sivuutamme korkeimman kohdan ja pääsemme
vielä pienen matkaa pitkin itään päin laskeutuvaa

Tietlömässä korvesso siirrettiin hoovoittuneet purlloillo moonteiden vorteen

nummea. Åjatusta nopeammin lienee silloin tapah-

tunut maahan meno. Toteamme vain, kuinka räjähtävät luodit paukkuvat joka puolellamme. Tuntuu
kuin meitä ammuttaisiin edestä ja takaa.
Konekiväärin "r'arsinaista" kantava mies saa ensimmäisenä osuman, sillä hän on hitain suojautumaan raskaan taak'kansa takia. Mies suistuu pitkin
pituuttaan kankaalle, mutta ei enää omasta tahdostaan. Sairaankantajat saavat koulutuksensa mukaista
tehtävää.

Kohtalomme kulku on siis jälleen alkanut, ja
edessämme näkyvät olevan varustetut asemat.

Tulenavauskäsky kuuluu vain heikosti taistelun

melun seasta. Rätinä ja räiske lisääntyvät yhä, kun

omatkin aseemme yhtyvät kuoroon, jonka turvin
pyrimme syöksyen eteenpäin.
Koetan tehdä voitavani kehoittaessani ryhmäni
miehiä vuorotellen seuraamaan mukana. Mutta ääneni hukkuu kymmenien konetuliaseiden ja vielä
useampien muiden aseiden yhteiseen suomalaisvenäläiseen konserttiin.
Konepistoolimies valmistautuu syöksyyn. Nousee
ja ehtii jo seisaalleen. Siihen vaipuu suulleen Jääs-

keläisen Otto liikauttamatta enää jäsentäkään. Konepistooli kirpoaa hänen kädestään. Sen sieppaa lähin kiväärimies jättäen oman kiväärinsä tilalle.
Parhaimmasta päästä näkyy Tuonelan ukko sadonkorjuun alkaneen. Otto oli eräs parhaista.
Joukkueenjohtaja on tullut luokseni. Ehdimme

vaihtaa vain muutaman sanan, kun hänen taistelulähettinsä, sotamies Ulmanen saapuu aikaisemmin
seamansa tehtäväo suoritusmatkalta. Hän jdd. varomattomasti liian pystyyn. Yksinäinen luoti katkaisee jo alkaneen ilmoituksen tekemisen, ja hän painuu valittaen viereemme. Saman minuutin sisällä
saapuu toinenkin taistelulähetti ehtimättä noudet-

taa

kehoitustamme paremmasta suojautumisesta,

kun hänkin jo tapaa lähettitoverinsa kohtalon ja
vaipuu osaksi toverinsa päälle. Jälleen on kaksi
nuorta, varmasti monia toiveita ja elämänhalua
omaavaa nuorta sydäntä lakannut sykkimästä. He
jäävät tuohon kentälle, niinkuin jo moni tämän

hyökkäyksen aikana.
Yritämme kaikesta huolimatta päästä eteenpäin
ja käsiksi noihin jo lähellä oleviin vihollisen asemiin. Ne häämöittävät hyvin naamioituina edes-

sämme. Piikkilankaesteitä ei ole eikä myöskään miinakenttää. Kuulia tulee kuin kylvömiehen kourasta
jyviä. "Latinkeja" ei säästetä kummallakaan puolel-

Ia!
Syöksyt käyvät yhä harvemmiksi. Yrittäessäni ho-

puttaa vielä jäljellä olevia ryhmäni miehiä tehtä-

väänsä ei yksi toisensa jälkeen vastaa enää kehoituk-

seeni, vaao valittaen vetäytyy suoiaisempaan paikkaan apua odottamaan. Eteneminen näyttää toivottomalta, mutta hyökkäystä ei pysäytetä. Aikaa on
kulunut noin tuonin veman siitä, kun lähdimme

liikkeelle.
Ryhmästäni on jäljellä enää vain pikakiväärimies
joka raahautuu yhä eteenpäin "Emmansa" kanssa.
Väliin kuuluu pätkä "Emmavalssia." ja taas lähemmäs tavoitetta. Jälleen hän kohottautuu ampumaan,
vaan nyt onkin vihollisen vuoro ensin. Päähän osu-

nut luoti lopettaa kivuttomasti hänenkin elämänsä.
Pää painuu maata kohden ja mies jää paikalleen,
kuin syvään rukoukseen polvistuneena. Kuuluu
vain outo korahdus hengen poistuessa ruumiista,
se oli hänen viimeinen tervehdyksensä.
Olen jäänyt ainoaksi ryhmäni seitsemästä miehestä.

Samalla kuulen

kuin 'käskyn ylhäältä:

Suojaudu

mies! Hae itsellesi turvaa!
Ponnahdan paikaltani. Vain muutama harppaus
maantien vierellä olevien kantojen yli, ja samassa
olen raviojan pohjalla litteänä kuin maan matonen.
Silloin tulivat mieleeni Raamatun sanat: "Vaikka
tuhat kaatuisi Sinun sivultasi, kymmenentuhatta oikealta puoleltasi, ei Sinuun satu!" Jumalan varjelusta olin pyytänyt lähtiessämme hetki sitten etenemään ja vavahduttavalla tavalla olen saanut jälleen todeta, miten rukoukseni on kuultu.
Olen hädin tuskin täten häipynyt vihollisen tulen ulottuvilta nviojan suojaan, kun kuulat kim-

poilevat ojan penkasta ja pölyttelevät multaa niskaani.

Peräytymiskäskyä ei ole vieläkään saapunut, mut-

ta aloitarl vetäytymisen ryömien ojaa myöten taaksepäin.

Hiki virtaa yltä päältä tahrien mullan kanssa jokikisen paikan. Matelen kuin käärme kesän lämpöisenä päivänä. Selässäni oleva reppu näkynee varmaan vastapuolelle matalasta ojasta, jonka penkkaan vihollisen suihkut iskevät. Ihmeekseni vain totean, ettei ku,kaan ammu ojaa pitkin. Silloin en olisi

komppaniamme päällikkö oli jäänyt vihollisen käsiin ollessaan lähetteineen liikkeellä jossakin vasemmalla siivellä. Vihollisjoukko oli yllätetty päällikköämme kiduttamassa, tietää toinen kertoa, Olivat
ehtineet sitoa hänet puuhun ja pistimellä survoen
saattaneet hänet jo henkihieveriin. Avunhuutonsakin oli estetty työntämällä sammalia suu täyteen.
Tuon konnantyönsä he olivat kylläkin joutuneet
maksamaan antamalla saman, minkä riistivät luutnantti Laineelta. Pitkällä korpitaipaleella, vietäessä
taaksepäin apua saamaan, hän oli kuollut haavoihinsa. Kulkeminen tietä myöten oli ollut Omelian
motin vuoksi vielä "kielletty".
Kirkas, heinäkuinen aamu on jo kulunut niin pitkälle, että aurinkokin on metsänreunan yläpuolella.
Väsymys alkaa vaatia osansa. Keskustelu,kaan tapahtuneesta ei ota oikein sujuakseen. Outo tunne elämän katoavaisuudesta valtaa mielet. Varmasti moni
olemassaolon säilymisestä kiittävä huokaus nousee
eloon jääneiden rinnoista Jumalan luo. Hiljaisuuden
katkaisee etumaastosta kantautuva avunhuuto:
Auttakaa pojat!
Ääni kuuluu aivan selvästi,
- tarpeessa olevan Tiikkaija -heti tunnemmekin avun
sen Ilmariksi, samaksi mieheksi, joka antoi äsken
puoli väkisin minulle kompassin. Hän tiesi sittenkin kohtalonsa jo ennakolta. Voi miten riipaisee!
Emmekö voi tehdä mitään hänen auttamisekseen ?
Hänen kypäränsä takaosassa oli räjähtänyt
- tietää joukkueemme varujohtaja kertoa. Hän
luoti,
oli silloin vaipunut maahan kuin kaatunut, mutta
hän ei olekaan kuollut, hän elää vielä.

Avunhuudot jatkuvat.

-

dessä

Ilmariiii
ja eri.kseen.

-

tule tännepäin ! huudamme yh-

Näemme hänen nousevan seisaalleen ja lähtevän
horjuvin askelin kävelemään päinvastaiseen suuntaan. Muutaman askeleen otettuaan näemme häoen
kompastuvan ja kaatuvan.
Kuluu jälleen pieni hetki, kunnes kuuluu Ilmarin
hätäinen yksinpuhelu:
Anna hyvä Jumala anteeksi minun syntini, sil-

lä -olen koko ikäni syntiä tehnyt!
Sanat ovat välistä sekavia ja epäselviä, mutta lopuksi
toteamme
hänen rukoilevan "Isä meidän" rukousta. Tämä on
järkyttär,ää kuultavaa tuolta toisten kentällä makaa-

vien veljiemme joukosta. Taas tauko, ja hän aloittaa
virren "Sun haltuus rakas Isäni md. aina annan itseni-". Ålussa ådni kantautuu selvänä, mutta pitem-

västi on siitä otettu tiemaata. Hakeudun siihen "vetämään edes henkeä takaisin".
Ammunta heikkenee. Koetan kurkistella montun
reunalta nähdäkseni mitä ympärilläni tapahtuu. To-

mälle päästyään se sortuu, eikä sanoistakaan saa
enää selvää. Virttä seuraa taas rukous oman sielun
pelastamiseksi ja välillä hänen vaimonsa ja pienen
lapsensa puolesta. Puhe kuullostaa kuin hän olisi
täydellisesti tajuissaan, mutta niin ei todennäköisesti ole asianlaita, sillä silloinhan hän varmaan
yrittäisi tulla pois.

tean, että hyökkäys on pysähtynyt. Kaikki näyttää
kovin sekaiselta. Yainajia, kuka missäkin asennossa,
lojuu pitkin kenttää. Haavoittuneet ovat hakeutuneet taaksepäin tai makaavat aivan liikkumattornina
siinä, missä heidän etenemisensä päättyi.

tuolta vihollisen asemien edestä.
Kaksi sairaankantajaa lähtee paarien kanssa onneaan koettamaan. Kunpa vihollinen antaisi hakea
tuon onnettoman haavoittuneen hakijoita häiritse-

siinäkään suo.iassa.
IJseamman §mmenen metrin ryömimisen jälkeen

tavoitan pienen poteron ruviojan reunasta. Nähtä-

Jatkan vetäytymistäni. Kun maasto alkaa viettää
taaksepäin, hyppään jaloilleni ja juoksen havaitsemaani syväntss5ssn, jossa on jo toisiakin komppaniamme miehiä.

Taistelutanner
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on hiljentynyt. Joku tietää, että

Neuvottelemme mahdollisuudesta pelastaa hänet

mättä.

He lähestyivät paikkaa, johon olemme

nähneet

Ilmarin viimeksi kaatuvan. He etenevät varovaisesti,
mutta päättäväisen näköisinä. Joka askel on täynnä
jännitystä. Mikä askel tai hetki tahansa voi olla

h::--e r':imeinen. Åntavatkohan tuoda pois Ilmarin?
P:j:::elemme hengitystämme ja tuijotamme suojaisis:.: olinpaikoistamme noiden kahden miehen me-

Nyt he ovatkin jo niilla tienoilla, jossa Ilmarin pitäisi olla. He löytävät hänet, tarttuvat kiinoi
ja auttavat paareille. Mutta silloin räsähtää. Mo-

oo.r.

lemmat hakijat alkavat kieriskellä kankaalla suojaa
hakien.

Kuin ihmeen kautta he pääsevät hakeutumaan
luoksemme, sillä sarjat, jotka on tarkoitettu heidän
päittensä menoksi, menevät onneksi yli.
Sinne jää Ilmari. Venäläiset aloittavat vastahyökkäyksen. Joudumme antamaan periksi illalliselle
kukkulalle saakka, johon nyt saamme riittävän lujan puolustuksen. Vihollisen hyökkäys p)'siihtly
vuorostaan tuleemme. Sekin pääsee nuolemaan haavojaan.

Vuorokauden kuluttua aloitamme uuden yritvksen samasta paikasta. Vihollisen vastarinta tuleekin nyt murretuksi, ja etenemisemme jatkuu.
Taistelutannerta puhdistettaessa ei Ilmaria enem-

pää kuin paarejakaan tavattu. Hän on edelleen,
vielä tänäkin päir'änä, vain eräs tuntematon sotilas
siellä jossakin.

ALISTETI]T TAASKIN.
Maaliskuun 13. päivänä 1960 olimme Jyväskyliissä
Taipaleen miesten juhlassa. Korkeakoululla oli kaikki
istumapaikat varattu ja pst.porukan Lankinen tapasi
vänrikki Kojon taistelulähetin, Reimannin. Istuutuivat lattialle ja Lankinen sanoi:
Taaskin alistettuna kuten Taipaleessa.
- Saa nähdä, kuinka on silloin, kun tulemme 50jatkoi Reiman.
vuotisjuhlaan,

OLIKO LUPA.
Oli joulukuun ensimmäinen päivä 1939.

Er2is

Valk-

järven isäntä saapui tuohtuneena Lipolassa eversti
Sihvon luo, kohenteli likaista takkiaan ja sanoi:
Kyllä se on niin, että vihollisen lentäjiä pitiä

- ampumasta siviili-ihmisiä, vai onko niillä lupa
kieltää
siihen

?

yli ja ampui sarjan, jolloin ivintä tuumi:
N:ikyy olevan lupa, vaikka näkkööt, että olen
Samalla lensi vihollisen hävittäjä

seruassa.
sotaherrojen

ffitEffi

'

'

:! iliari:'1i':i
ria

"rW
\iffi

9.8.60 poljostettiin Kuhmon fyrkänkoskello Tolvisodon roskoitten toisteluien
muistokivi noin 2000-pöisen yieisöioukon
läsnöollesso.
Kuten muistettoneen löivöt suomoloiset

joukot Kuhmosso tolvello 1940 venälöisen 54. divisioonon sekö ns. Dolinin
hiihtoprikootin. Näistä toisteluistq on
kerrottu lehtemme numeroisso 7l-60 io
8l-60.
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omaista elämistä tykistökeskityksissä. Poventsan tien
suunnassa olevat vihollisen patterit aivan kuin kiireen

vilkkaa §'hjensivät ammusvarastojaan, joiden pelkä-

sivät jäär'än "tsuhnille". Myös "paatteja oli yhtä mittaa katolla", kuten pojat rupesivat siivekkäästi lentokoneista puhumaan. Ne syytivät "pommeja tonneittain, niin että ruumiita tuli kuutioittain". Usein suo-

tuli sammui teltan l)'hd),stä.
Tällaisen toimettomuuden ja alinomaisen turvattomuuden aika oli raskas, r'arsinkin kun miehet olivat
jo perin pohjin uupuneet. Åinrinen "höökiminen"
rastaan

"\-'' q**
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Vihdoinkin
siinä on kuuluiso Muurmonnin roto.
ll/JR 25'n miehet
ovot hetkiseksi pysöhtyneet ihmettelemiiän tuoto ltä-Koriolon löpi iohtovoo voltoväylöö.

oli puristanut parhaat mehut niin mieheltä kuin mieheltäkin. Kaatuneita oli runsa:sti je lisäksi kolminkertainen määrä haavoituneita. Telrt.ikeskusteluissa
oli miesten mieli käynyt katkeraksi. Etrppisiat" saivat kuulla kunniansa, ja isänmaan asi:. oli heikossa
kurssissa. Osaltaan tähän vaikutti se, ertä rlkuperältään vakaat ja rohkeat Iitin ja Artjän'en miehet. joista pataljoonani oli muodostettu, olivat jo vähemmisvain 40 a/o vahvuudesta. Sijalle oli lähetetty
tönä
eri puolilta
maata koottuja täydennysmiehiä, joilla ei
ollut mitään vanhempaa yhteyttä koko ajan mukana
olleisiin.
Katkeruutta seurasi vauhkoutuminen. Jo kranaatin
lähtölaukauksen ääni, mikäli se kuultiin, sai miehet
syöksyilemään teltoista niiden l?ihelle kaivamiinsa poteroihin, joissa he joutuivat usein tuntikaupalla värjöttelemän. Pime"in aikana ammuskelivat vartiomiehet hermostuksissaan usein liiankin herkästi.

Yli 20 km
hevosmiesten ajettava yksinäistä, peloittavaa kor-

Rikan lisäsi rokkaan pitkä huoltotiel

YRIö roHoNEN

oli

NÄLKÄMOTTI
STALTNIKANAYALLA
KUN JR 2,

saapui 9.L2.1941 Vienanmeren

Äänisen väliselle, osin kanavaksi kaivetulle vesireitille, oli kanavan nimenä jo Stalin-kanava. Tämän vaiheilla joutui rykmenttimme kokemaan jonkin aikaa
mieleen jääneitä elämyksiä.
Suomen kansa sai kuulla Karhumäen valtauksesta
itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.-4r. Presidentti Risto
Ryti oli varannut tämän tiedon puheensa yllätyspommiksi. Täyryy ihmetellä sensuurin tiheää seulaa, ettei
jo

5.L2. tapahtunut valtaus ollut vuotanut

yleisem-

pään tietoisuuteen.

25
oli Karhumäen
Meidän joukkomme
- pohjoiseen Kar- JR 3 km
valtauksen aikoina Vitsajoella,
humäen tärkeästä teollisuus-

ja

metsäkeskuksesta.

Olimme koukanneet sinne Padukin metsäasemalta jo
18.11., ja olimme parhaillaan levossa välittömdsti rintamajoukkojen takana.

Mutta tuo pariviikkoinen aika ei muodostunut miksikään levoksi rintaman läheisyydessä. Se oli alinToistelut Voliärven-Hiisiärven konnoksello ovot

pöättyneet vostustoion roskoisiin menetyksiin
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peq erioeokuin he saivat elintarvike- ja ammuskuormansa perille. Joskus karavaanit viipyivät ma&alla
parvlin pari, jopa kolmekin, sillä suuret vihollispartiot "sahasivat" tavan takaa tien poikki. Silloin oltiin
kiltisti motissa ja kaiveltiin vanhoja luita lumesta järsittävilsi. Ainakin pari kertaa joutuivat Ässä-rykmentti ja KTR L torjumaan tällä korpihuoltotiellä pataljoonan tai parin vahvuisia vihollisen taisteluosastoja.
Niinpä marraskuun lopulla L94L kärsi vihollisen
JR 132 Venjärven metsissä huomattavia tappioita.
Karhumäen valtaus oli rintamajoukoille tervetullut
piristys. Mieliala parani hetkessä huomattavasti.

[,

Valkeni itsenäisyyspäivä 6.t2.41. Iitistä, Artjärveltä ja Kouvolasta oli tullut huomattavia villakinnaslähetyksiä. Liihdin niitä juhlan kunniaksi jakamaan.
Jakelusiiä oli paras mahdollinen. Elohopea oli jo laskenut alle 30 asteen, ja säätiedotus lupasi yhä kiristyvää pakkasta. Kaiken lisiiksi juuri tuona päivänä

Varmistaakseen perän§misensä vihollinen

lä välin

oli

täl-

tehnyt koukkaushyökkäyksen

selustaamme.

Telttojemme takana olleessa patterissa

syntynyt

oli

pieni "rähinä". Laukausten vaihdon aikana oli patterin päällikkö, luutnantti K.S. saanut luodin pä?insä
lnpi, ja hänet oli tuotu patalioonarlme joukkosidontapaikalle. Jsp:n teltasta kuului silloin järkyttavä itsenäisyyspäivän saarnLa, kun tämä haavoittunut huusi
suoraa huutoa:

Voi jumalauta! Voi jumalauta, rakas Isä! Voi
jumalauta,
rakas Isä, anna anteeksi ! Voi jumalauta,
Jeesus, suo pelastus! Voi jumalauta, Jeesus suo pelastus näistä tuskista. . !
Sitten jouduimme 7.-9.L2.41 suorittamaan raskaan marssin Karhumäen pohjoispuolelta Lumpuisiin
ja sieltä edelleen Voljärvelle, jonka halki kulki Stalin-kanava. Pakkanen oli jo kiristynyt alle
as-40 valteeseen. Miehen kuin miehen kasvoihin ilmestyi

Muurmonnin rodon iokoisesso moostosso voelsivot ioukkomme kohti Stolin-konovoo

siirtyi pataljoonanlme IryJR

2, etulinjaan

l:ihteiikseen

hyokkaamaan.

Lähetettiin edeltä partioita. Liityin erädseen sellaiseen neljänneksi mukaan. Samosimme lumista korpea Muurmannin rataa kohti. Meikäläinen tykistö oli
tehnyt rumaa jiilkeä vihollisen majoitusalueilla. Sortuneita korsuja oli tavan takaa. Muutamia vielä kyteviä nuotioita myös tapasimme. Niistä selvisi, että vihollinen oli lähtenyt hipsimään. Pä?isimme siten Muurmannin radalle tapaamatta ainoatakaan vihollista. PaIuumatkalla kohtasimme jo omat miehemme etenemässä joukkueittain, kärjessä kapteeni A. Kahila ja
luutnantti T. Ritari, joiden joukoista partiomiehemme

olivat.

keita paleltumia. Harvoin saatiin tällä matkalla tel-

tat pystyyn. "Soroppinuotioitten" ääressä vain liimmiteltiin ja kuivailtiin vaatteita. Vihollisen partiot
ahdistelivat kuin eräät toiset kansat israelilaisia korpivaelluksella. Tapahtui kerrankin, että minun oli käytävä toisten miesten kanssa vastaiskuun naama parrunajoa varten vaahdottuna.
Maisemat olivat lohduttoman autioita. Metsä oli
hakattu miltei tyystin pois. Kummallinen hirsitie
"lapamatotie"
vxil kiemurteli korvessa kuin jätkohdilla töffötti aavemaisia
tiläiskäärme. Vesistöjen
kannokkoja, joiden kantojen korkeus saattoi olla yli

2 metriä. Ennen Hiisjärveä ohitimme parakki§län,
jota ympäröi kaksi korkeaa lankkuaitaa. Kylän kus-
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t-

sakin neljdssä nurkassa olivat vartijain tornit. Tiimä

oli

erds pakkoryöl?iisten kuolemanleiri.

Hieman eksyksissäkin harhailtuamme saavuimme
4, km taivalluksen jälkeen Hiisjärven kautta
Voljärvelle. Täällä meille selvisi, mikä oli ollut räviimein

jähdysten sarja, jonka olimme matkan varrella kuulleet. Vihollinen oli räjäyttänyt Stalin-kanavan sulut
Voljärven eteläpiiäsä ja osaksi muuallakin, ja L6 km
päässä oleva Poventsan kaupunki oli parhaillaan vedenpaisumuksen vallassa. Olimme kapeikkokohdissa

navalta Lumpuisiin oli vain 17 km
alkoi tietysti
heti myös ainainen sota "töpinän" kanssa.
Kolmasti
sai lääkärimme U. Pesonen suunoitella hienot juooensa, ennenkuin hänen onnistui läiikintåimiesten kera
siepata talousupseerin letlutaikina.

Sota Stalin-kanavilla

ei

lopultakaan

ollut

tåillaista

hiljaiseloa. Vihollinen oli erittäin ahkera hyöLk2ille-

män. Teltatkin

vaihtoivat usein omistajaa, ja,
Vastassamme oli kai-

uhrit olivat suhteellisen raskaat.

kulkeneet onton jään påällä!

kesta päättäen erikoisen raakoja joukko-osastoja, sillä
pari haavoittuneena vihollisen puolelle jäänyttä suo-

Olimme saapuneet 9.L2.4L Stalin-kanavalle, Neuvostoliiton vuonna 1933 rakentamalle Jäämeren

malaista löydettiin myöhemmin pistimin ja kivärinperin tapettuina.
Tuntuu kohruuttomalta, ettei pie-

jäädiiksemme näl-

Suomenlahden väliselle väyl?ille

kiimottiin. Kävi näet niin hassusti,
että "töpinän"
hevoset putosivat
miehiä raskaampia kuin olivat
6nf6n jdän l,ipi-virtaan. Saatiinhan ne sieltä pois,
-mutta vesi oli jo ehtinyt sulattaa sokerin voihin ja
valmistanut näkkileivästä ruispuuroa. Kun muutamaan päivään ei huolto toiminut, jäi meille ainoaksi
keinoksi koukata pakin kannella niikkileipälaatikosta
ruispuuroa ja paistaa siitä särvintä kamiinan pällä.
Sitten loppui t?im?ikio herkku eräiksi päiviksi. Tasattiin kotipaketit, mutta lopulta oltiin ilman ruokaa.
Ensimmäinen tehtävämme oli rakentaa sauna. Olimme jo L/2 kuukautta marssineet samoissa vaatteissa,
ja jokaisessa miehessä o[ taita vaikka millä mitalla.
Joku saattoi laskea niitä tuntolevynsä nauhasta toista
sataa. Eräät huumoria viljelwät miehet valitsivat suurimman täin elätikseen ja antoivat sille nimen: Kasper,

Vilhelmi jne.
Pian saatiin sauna valmiiksi. Turhaa on luulla,
että olisi jääty odottamaan eteisen tai pukuhuoneen
ilmestymistä. Ei. Rohkeimmat kipasivat puolenkin
kilometrin päästä alasti --40 asteen pakkasessa löylyyn. Varovaisemmat riisuuntuivat saunan edessä. Jos
oikein taitavasti asetti housunsa, ne jätyivä1 Pystyyn,
niin että tarvitsi pukeutuessaan vain hypätä koviin
kangasputkiin.

Kun huolto alkoi taas toimia

-

suorinta tietä ka-

- sotarikosslytteitä.
kansa voi esittää
Mutta kaikki tähänastiset kaoavataistelut olivat vasta alkua. Vihollinen hyökk?isi suurin joukotn ).t.42
yli Hiisjärven ja valloitti naapuripataljoooanlme aseni

mat. Taas oltiin vähän aikaa motissa. Syötiin viimeinen leipäpala, ja elettiin pimeässä, sillä valopetroolikin loppui. "Piikin talkoot" päättyivät vasta 2t.L.42.
Hiisjärven lounaisranta oli silloin "täynnä" tuhottuja
korsuja, ja siellä oli myös kolmesataa iätFnyttä matkansa pään Iöytänyttä vihollista. Nuoret täydennys-

miehet ansaitsivat tässä pariviikkoisessa

taistelussa

kannuksensa.

Voljärven kaukaisessa korvessa elätti vdsyneitä joukkojamme kaksinkertainen toivo: oli luvattu, että Stalin-kanavaa idemmäksi ei hyökätä, niin oli itse marski sanonut, ja että vanhempia ikäluokkia aletaan ko
tiuttaa. Miesten oli vaikea uskoa uutisia, sillä sodan

aikana kierrelleet huhut olivat jo ehtineet tuottaa
monta karvasta pet§mystä. Mutta pian saatiin uutta
tulta tappuroihin: JR 21 päisee lepäiimään Ahvenj?irvelle

!

Valkeni tammikuun 28. päivå. 1942. Ja ihmeitten
ihme: rykmentti vaihtoi linjoja, ja marssi Karhumäkeä kohti alkoi. Lepäämään kyllä pädstiin, mutta silti olivat sodan rautaiset lait toiset kuin ihmisten suunnitelmat. Tuskin kukaan osasi aavistaa, että meillä
oli vielä edessä kahden ja puolen vuoden sota.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
määrä kuorman jätteitä ympäristöön. Hevonen kän-

ryi silloin ympäri ja lähti laukkaamaan vauhkoontuneena taaksepäin pitkin päätietä ja käntyi sitten vasemmalle pienelle sivutielle.

Olin sattumalta paikalla, kun hevonen kolmisen
kilometriä juostuaan saapui kovaa vauhtia pienet
aisan tyngät sivuilla heiluen luoksemme ja pys?ihtyi

HAAVOITTUNUT HEVONEN
ÅPUA HAKEMASSA.
Tiimä tapahtui Itä-Karjalassa. Oli vuoden
kevättalvi ja lunta oli paljon.

Erän komppanian huoltomies oli

neen matkalla rintamalle. Tie

huohottaen sairastallin eteen. Se oli veressä efulapojen korkeudelle saakka, ja sen kaikki raajat sekä mahan alusta olivat hyytyneen veren ja lumen peittämät.
Vasernmassa §ljessä oli ammottava haava, josta vuoti
verta.
1943

muonakuormi-

oli muuten rauhallinen,

vain vihollisen tykistö muisti usein häiritä liikennatä.
Muonakuorma eteni verkalleen, ja mies torkkui reen
nokalla. Hevonen kulki omaa kulkuaan, kunnes alkoi
tykistökeskitys. Raskaita ammuksia tuli pienelle alalle
useampia kappaleita ja kuorman perään täysosuma.

Jäljelle
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jäi vain haavoittunut hevonen ia

erinäinen

Sairastallin miehet ottivat hevosen heti haltuunsa
ja yksi miehistä lähti hakemaan eläinlä?ikäriä. Eläinlä?ikintäluutnantti riensi paikalle ja tarkasti hevosen
haavat. Se pestiin, nukutettiin, leikattiin, muutama
sirpale poistettiin ja haavat ommeltiin. Toipuminen
vei tosin pitemmän ajan, mutta hevonen jäi henkiin.
Emme saaneet selville, oliko t?imä hevonen ennen
ollut sairastallilla hoidettavana vai mistä se tiesi t:imän
sairastallin si jainnin. Joka tapauksessa eläimen viisaus
pelasti sen oman hengen.
V. K.

MONET ns. rahvaan miehet suorittivat sotiemme aikana tekoja, jotka usein ratkaisevasti vaikuttivat taiste-

lun kulkuun ja loppuratkaisuihinkin.

Tarkoitukseni

on tdssä kirjoituksessa kuvata erään tällaisen korpisoturin edesottamuksia viime sodassamme.

Kun II/JR 50:n joukkoja koottiin Viitasaarella 1820.6.1941, tuli mukaan myöskin vaatimaton kylänseppä Eemil Pasanen. Joukkoja koottaessa hän ei erikoisemmin erottautunut muista, ellei oteta huomioon
hänen pitkä varttaan, joka niikyv2isti ulottui toistcn

yläpuolelle.

Toimin joukkueenjohtajana em. rykmentissä. Jouk-

kueeseeni kuului silloin sotamies Eemil Pasanen kone-

pistoolimiehenä haavoittumiseensa asti 22.9.4L. Sodan alusta lähtien Pasanen osoirti suurta urhoollisuutta
Eemil Posonen

KUVAUKSIA
MANNERHEIM.RISTIN

Motti Hietoniemi

RITARI EEMILPASASESTA
ja taistelutahtoa ja joutui konepistoolimiehenä monesti
raiv aamaan tietä jiiljessään tuleville.
Koska kertomulseni venyisi kovin pitki&si, jos yrittäisin luoda kuvan kaikista taisteluista, joissa sotamies
Pasanen oli konepistooleineen mukana, fidyn kuvaamaan niistä vain muutamia, eniten mieleen jääneitä.
Tällöin on minun taistelupaikoista ennen muita mainittava Suvilahti, Jessoila, Kinnasvaara, Prääsä ja Matrossa. Nämä nimet tietävät kertoa paljon urotöistä, joita joukkueeni ritari suoritti monen muun jouklueessa hyvin taistelleen miehen rinnalla.
Suvilahti.
Pataljoonamme hyökkiisi Suvi- yötd. 20-21.8.41. Pä?isimme illahteen keskellä pimeää

man tappioita ja suurempaa vastarintaa kylän laitaan
saakka. Aamun sarastaessa aloitti vihollinen kurtenkin
voimakkaan vastahyökk?iyksen asemiamme vastaan,
jotka olimme ottaneet kylän laidassa olevilta kukkuloilta. Tässä taistelussa suoritti sotamies Pasanen työnsä niinkuin vain parhaat voivat sen suorittaa. Olin joutunut miesteni kanssa juuri siihen paikkaan, jossa painostus oli suurin. Vihollinen yritti kerta toisensa jälkeeo läpimurtoa hyökkäysvaunujen tukemana. Pasanen joutui silloin konepistoolinsa kanssa pitämään kurissa laumana päällemms tunkeutuvaa vihollista hiukan edessä olevassa "tukikohdassaan", jona toimi pe-

runakuopan edessä oleva syvänne. Vihollisen piiskatykin luodit vinkuivat ymp?irilliimme ja hyökkäysvau-

nut mylvivät asemiemme edessä tulittaen minkä kerkesivät. En malta olla mainitsematta, että taistelussa
kunnostaului myöskin sittemmin Mannerheim-ristirr
ritariksi nimitetty vänrikki Antti Sokka, joka toimi
pst.miehenä. Suurimmaksi osaksi hänen ja Pasasen ansiota

oli, etteivät viholliset

päässeet asemiimme saak-

ka.

Suvilahden taisteluista puhuttaessa on mainittava
lisäksi kapteeni Väinö Havaksen nimi, joka kaikkien
kunnioittamana komppanianpäällikkönä sai sankarikuoleman Suvilahden kentällä.
Prääså.
Jatkaakseni kertomustani sotamjes

-

siirryn tarkastelemaan Prääsän taisteluita. Pataljoonamme oli saanut tehtäväkseen tien

Pasasen kohdalta

katkaisemisen Prääsän ja Matrossan väliltä lähellä
Prddsd'd samanaikaisesti kun JR 8:n miehet hyökkäsivät

Prääsään tien suunnassa.
Tavanmukaista kiertoliikettä hyvåiksi käyttäen komppaniamme saapui kysymyksessä olevaan maastokohtaan, suoritti tien katkaisemisen ja asettui asemiin mo-

lemmin puolin tietä vihollisen rakeniamiin viivytysasemiin. Yöllä 8/9.9.

4i oli joukkueeni juuri ehtinyt

ylittää tien ja asettunut asemiin, kun vihollinen aloitti
30t

;

i

raivokkaan hyökkäyksen selviytyäkseen jouturnasta

heidän taistellessaan vihollisen kanssa mies

mottiin, koska JR 8 painosti sitä vastakkaiselta suunnalta. Tässä hyökkäyksessä vihollinen käytti mm. ras-

vastaan. IJseaan otteeseen vihollinen yritti vielä iskeä
asemialnme vastaan, mutta kuin ihmeen kaupalla ne

kaita hyökkäysvaunuja. Sotamies Pasanen

kestivät sen armottoman painostuksen. Kun vihollinen huomasi yrityksensä viimein turhaksi, se antrutui

oli

saanut

paikkansa vihollisen kaivaman taisteluhaudan uloimmassa päässä. Vihollinen ampui räjähtäviä kuulia, jotka napsahtelivat takanamme puissa ja aiheuttivat miehissämme jonkin verran härnminkiä. Kaikki päät§,i
kuitenkin onnellisesti, ja suuri ansio tästäkin menestymisestä lankeaa sotamies Pasaselle ja taistelussa matkansa päättäneelle konepistoolimies Hämäläiselle. Tässä taistelussa hyökkäsi vihollinen sanan mukaisesti
laumoittain, mutta suuri osa heistä päätti matkansa

miestä

joukottain.

Matrossa.

Tässä myöskin taisteluprrikka, jota

ei voi jättää mainitsematta
sotamies Pasasesta puhuttaessa. OIimme pitkän matkan suoalueellir kierrettyämme saapuneet Matrossan kylän laitaan 22.9.41.
Valmistauduimme yllätyshyökkäykseen vihollisen askarrellessa kylässä kaikessa rauhassa. Hyökkäyksessä
avusti meitä rajajääkärikomppania, joka suoritti tehtä-
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JR 50'n ioukkoio siirretöön Suojunlokeo myöten Pröoson pohioispuolelle syyskuusso 1941

asemiemme eteen. Tielle muodostui kuonnaston ja
hyökkäysvaunujen tuhoutuessa oikein "Raatteen tie".
Tämän muistaval varmaankin kaikki taistelussa mukana olleet ja taistelun jälkeen paikan ohittaneetkin joukot.

Kovimman plinostuksen lakattua jatkoimme etenemistä Prääsän suuntaan ja pääsimme kauppalan laidassa olevan aukean reunaan, jossa taas miehitimme
asemat ottaaksemme vastaan odotetun hyökkäyksen.
Kauan ei meidän tan,ir.rnutkaan odottaa, kun rytinä
jrilleen alkoi entistäkin kiivaampana. Asemiemme
edessä oli aul<ealla pieni, leppää kasvava kumpare, jos-

oli jonkinlainer.r eteer:työnnetty tukikohta. Koska tämä saareke osoittautui meille vaaralliseksi, päätin ottaa sen hrltuuni. Annoin tehtär'än yhtlelle konepistoolein vahvistetulle ryhmälle, ja se suosa vihollisella

rittikin tehtrir'änsä. Mutta painostus saareketta vastaan
oli niin kova, että ryhmänjohtaja katsoi parhaaksi vetäytyä saarekkeesta miehineen pois. Jostakin syystä sotlmies Pasanen, joka oli tuon ryhmän mukana, ei sarnut vetäytymiskiiskyä ja jäi saarekkeescen yksin suoriitilmaan ryhmälle antamaani tehtävää. Hän piti vihollisen loitolla saarekkeesta siihen asti, että miehitin sen
uudelleen puolijoukkueella ja siirryin sinne itsekin.
Tiimä Pasasen taistelusuoritus oli sellainen, että voimlne verrata sitä Suomen sodan sankareiden urotöihin
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niin hyvin, että sen parempaa suoritusta en nähnyt koko sotiemme aikana. Pasanen konepistooleineen
kunnostautui jälleen. Voimakkaiden hurraa-huutojen
säestämänä h1'ökkäsirnme kylään ja yllätimme vihollisen täydellisesti. Kun olimme jo vallanneet pääosan
kylästä, vritti pieni ryhmä vihollisia paeta saarroksestamme kvlän laid;rssa olevaa puronotkoa hyväkseen
r,änsä

käyttäen. Tässä he eivät kuitenkaan onnistuneet, koska
sotrmies Plsancn eräiden muiden tovereittensa kanssa
ennätti jyrkänteclle konepistooleineen. Rotkosta muodostui tuon vihollisryhmän hauta. Tässä Pasanen ir.rnostui siinii määrin, ettei muistanut vihollisenkin voivan ampu;1, ja hän sai kuulan reiteensä seisoaltaan ampuess:lan. Kun menin Pasasen luo lääkintämiesten sitoessr ha;n':ra ja valitin tapahtunutta, sanoi tämä urhea

soturi: "Älä sure, kyllä minä pian takaisin tulen."

Varmernkin

här.r toivuttuaan palasi joukko-osastoons:r,
mutta en ollut enää siellä häntä näkemässä, koska olin
SyvririlLi haavoituttuani saanut itsckin poistua riveistä.
Olen kertonut muutamia piirteit,i erään korpisoturimme vaiheista. Tämä ei ole heistä ainoa. Lukemattomat muutkin miehemme suorittivat sotiemme aikana
sellaisia urotekoja, että ne säilyvät aina sotatovereiden
mielessä ja ansaitsevat täyden kunnian niiden miesten

rinnalla, jotka saivat urheissa taisteluissamme sankarikuoleman.
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Syöksyveneet

ovot soovuttoneet

vos-

toronnon 1o miehet ryntäövöt moihin

KU

STAA VAARALA

SOTILASKELPOISUUSLUOKKANI oli lapsena sattuneen tapaturman vuoksi B

II. Olin Talvisodassa va-

paaehtoisena Suomussalmella taistelevassa yksikössä.
Viime rytäkän alkaessa minut määrättiin esikuntapalvelukseen, mutta sanoin mådrdd'jille, että lähden muiden mukana tappelemaan. Uhkasivat sotaoikeudella.
Vastasin siihen: "Pankaa sitten sotaoikeuteen, kun pa-

laan, nyt minä menenl" ja paukautin oven kiinni.

Tämän jälkeen ilmoittauduin I/JR 53:n komenta,ialle,
kapteeni B. K. Breithrf',_,r";

Oli

heinäkuun 25. päivän ilta t94l Karjalan koroli likaisen harmaan pilviverhon peitos-

vessa. Taivas

sa Tuskin huomattava tuulenhenki heilutti koivun
lehtiä. Olimme olleet vuorokauden levossa. Pitkät
marssit olivat vieneet mehut miehistä, joten lepo
olikin tarpeen. Mutta aavistus sanoi, että tätä autuutta ei kestä kauan. O1ihan nyt sota, ja varsinkaan
näin alkuaikoina ei liikoja lepoaikoja annettu.
Valmistautukaa ! kuuluikin silioin lähetin kar-

- naapuriteltrn oi'elta. Tuota pikaa olimme lähjunta

tör'almiina.
Eteenpäin, mrrs I
Niin lähdettiin kello 24
- hämyssä taipaleelle. -N{itään varmaa emme tienyön
neet tehtävästä. Sen verran lain vihjaistiin, että tavoitteenamme oli Tuoppajärven rannalla oleva Valasioki.
Maantiemarssilla pölysi Tiltun mainostama "asfaltti" kauheasti. Se tunkeutui suuhun ja sieraimrin

"Ohitimme luonnonkouniin Kononoisten kylön..."

ja joka paikkaan. Hengitys tahtoi

salpautua. Mars-

sittiin, pidettiin tauko.ia ja taas marssittiin.
llvlavla1l! Maastouduimme. Peitimme kaikki
r'ähänkin
kiiltävät esineet, ettei marssimme paljrstuisi, koska sen piti ehdottomasti pysyä salassa.
Aluksi kaukaa kuulunut koneen surina oli io päällämme. Kone teki muutaman kierroksen ja häipyi
pois. Meitä se ei siis huomannut.
Marssi jatkui. Ohitimme luonnonkruniin Kananaisten kylän. Seuraavan päivän iltana saavutimme
Valasjoen lähellä olevan suon reunan.
Läheiseltä kukkulalta alkoi näkyä savua. Tilanteesta oli parasta varmistautua. Järjestäydyimme
taisteluryhmitykseen. Etenimme kyyryssä ia tähyi'
iimme valppaasti edessä olevaa puskikkoa. Saarsi:nme kukkulan. Siellä roihusi näkötorni ilmiiiekissä.
Vihollispartio oli kaikesta päättäen sen sytyttänyt
ja hävinnyt sen tien pakoon. Osa komppaniastamme
ryhtyi vartioimaan, ettei tuli päässyt leviämään rutikuivaan metsään. Toinen osa alkoi pystyttää telttoja.
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Seuraavana aamuna, 27.7. kello 5 aloitettiin tienedessä olevan, lähes kilometrin levyisen suon
yli. Nyt näyttivät pohjolan tukkisahurit taitonsa.

teko

Kun he tarttuivat justeerin kahvoihin, alkoi puuta
kaatua kuin heinää. Ensimmäinen ei kunnolla ehtinyt kaatua, kun jo toinen oli puolitiehen sahattu.
Valmista tuli nopeasti, ja olikin siinä aikamoinen
"jokkoo", kun puita kannettiin miesvoimin vetelälle suolle.
Päivän kestäneen työn jälkeen nukuttiin yö. Tietä tehtiin sitten puolet toisestakin päivästä.
Välillä komppaniamme päällikkö, luutnantti Tolvanen kutsui meidät puhutteluun. Tarkoituksena oli
lähettää vapaaehtoinen porukka Tuoppajärven yli
partioretkelle vihollisen selustaan. Vapaaehtoisia ilmoittautui 80 miestä. Kaikille jaettiin konetuliaseet
ja varusteet järjestettiin lähtökuntoon.
Tientekoa jatkettiin. Kun vihdoin viimeisiä laokkuja naulattiin kiinni, ilmestyivät jo näkyviin suon
toisella puolella tulossa olevat autot syöksyvenekuormineen.

Vuorokauden lepo, sitten yön hämyssä marssitValasjoen suulle. Lentokoneet varmistivat

tiin

marssimme.

Vähän ennen veneisiin nousua saapui kuitenkin
uusi käsky, ja komppaniamme sai alkuperäisen kokoonpanon. Sohjanasta kuului pommien räjiihtelyä. Stukat tekivät siellä syöksyjä vihollisasemia vastaan. Veneel laskettiin vesille, moottoreita trimmattiin, muona- ja tuliannoksia täydennettiin.
Keskiyöllä 3}l3l. 7. nousimme veneisiin ja lähes
3o km pituinen "merimatka" alkoi. Poikien naamataulut olivat totisia. Eikä ihmekään, sillä jokaista
askarrutti ajatus, pääsemmekö edes maankamaralle
Tuoppajärven toisella puolella. Järvellä kävi pieni
tuulenhenki. Usvaakin oli vähän. Aurinko nousi
v

eren karvaisen a.

Kohisten syöksyi "laivastomme" pitkin järven

pintaa kohti tuntematonta rantaa. Veoeessämme oli
aseistuksena pst.kivääri. Meistä vasemmalla olevassa
venessä oli pst.tykki. Saksalaiset lentokoneet suojasivat matkaamme.
Ranta alkbi vihdoin häämöirtää. Vauhti oli kova.
Maihin oli matkaa enää pari kilometriä. Etuvasemmalla näkyi vihreäksi maalattu alus. Vihollisia!
Moottorien vauhti kiihdytettiin äärimmilleen. Se
vene, jossa oli pst.tykki, ryhtyi puikkelehtien kaartamaan kohti vihollista ja aloitti tulituksen. Oma
moottorimme alkoi "piiputtaa". Takaa tulevat olivat ajaa meidät hyökylaineillaan upoksiin. Jo pelasi
taas meidänkin moottorimme. Täydellä vauhdilla
ajettiin rantaan. Nopeutemme suorastaan heitti meidät veneestä maankamaralle kolmituntisen mootto-

rimatkan jälkeen.
Asemiin!
-Vasemmalta kuului Iaukausten vaihtoa. Mutta
hätä ei ollutkaan tämän näköinen. Vihollispartio
vähän räiskytteli ja häipyi pois. Luutnantti Tolvanen määräsi I joukkueen johtajan, kersantti Salon
puolijoukkueensa kanssa partioon. Puolen tunnin
kuluttua sain käskyn ottaa toisen puolijoukkueen
ja edetä tavoitteena karilla olevan vihollislaivao
kohdalla oleva maasto sekä tiedustella ja ottaa vankeja, jos siihen oli mahdollisuutta.
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Tyypillistö ltö-K:.

:icr

sucmoostoo, jonko

koutto hyo<ko'r's Rukojäruelle suoritettiin

Äänettömästi, mutta nopeasti jatkoimme etenemistä. Edessämme olevasta puskikosta kuului oksien
rasahtelua. Nopeasti asemiin ! Sormi liipaisimella
tähyilimme lähimaastoa. Lie ollut poro tai joku
muu metsän otus. Harasimme tavoitteena olevan
maaston. mutta ruohikossa näin vain vasta tallatut
jäljet, jotka veivät Sohjanaan päin. Taivaalla silloin
liitelevä lentokone huomasi meidät ja alkoi kaartaa
yläpuolellemme. Se todettiin saksalaiseksi. Levitin
oranssinkeltaisen tunnusvaatteen aukealle. Kauniisti kaartaen aurinkoa kohden kone näytti siipimerkkinsä ja lensi pois.
Pataljoonamme suunnalta alkoi kuulua laukausten vaihtoa. Arvelimme Salon partion joutuneen ka-

hakkaan, niinkuin oli käynytkin. Hiivimme hiljaa
puskikossa. Tunsin Salon äänen. Karjaisin äkkiä
tunnussanao. Jos tulitus kerittiin aloittaa, siinä varmasti olisi tullut raatoja.

Paluumatka sujui rähinöittä. Tein selostuksen
omasta partioinnistani. Samalla sain tiedon, että
huomenna lähdetäään "rynkäämään", kuten pojat
hyökkäystä nimittivät. Nukuimme hyvin rauhattomasti, sellaista koiran unta. Omat partiot olivat tiedustelemassa,
toa.

ja koko yön kuului laukausten vaih-

sähtyi. Edessämme aropui vihollisen konekivääri
raivoisasti. Männyntaimet menivät poikki kuin veitsellä leikaten.

Tunsin äkkiä lamauttavan iskun olkapäässäni.
Tuntui kuin joku olisi lyönyt suurella halolla. Käsi
liikkui vielä hyvin. Eipä tässä käynyt siis pahastikaan. Pieni naarmu vain.
Nikkeliä tuli jatkuvasti. Ei voinut muuttaa asemaakaan. Seulaksi se uhkasi meidät ampua. Se oli
saatava vaikenemaan. Nyt sen ampuminen loppui.
Häiriökö ? Muutin nopeasti asemaa. Taas lensi kuu-

laa. Nyt näkyivät ruutikaasujen savut.

Vesisade

paljasti vihollisen pesäkkeen. Ammuin nopeita laukau,ksia pesäkettä kohti. Vihollisella taas häiriö !
Viittoilin pojille, että muuttaisivat asemia. Uusi
ryöppy nikkeliä vihelsi korvissamme. Vihdoin p?iäsivät toisetkin ampumaetäisyydelle. Annoimme viholliselle yhteisen nikkelimyrkytyksen ja lopultakin
se vaikeni.

Näin silloin, että luutnantti Tolvanen lähestyi
pitkin hnjaa vasemmalta, väliin syöksyen, väliin
lyöden maihin, niin että vesi roiskui märällä suolla.
Hän tuli viereeni ja huusi peräytymiskäis§n. Seitsemän minuutin kuluttua oli lähdettävä. Samalla
hän määräsi joukkueen olemaan jälkivarmistuksena.
Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Jos vihollinen
huomaisi liian varhaio peräytymisaikeemme, se varmasti teurastaisi meidät takana olevaa suota ylitettäessä. Annoin merkin kovaan tulitukseen. Samanaikaisesti ryömin miesten luo ja selostin heille tilan-

teen korvaan huutamalla. Käskin jokaisen tulittaa
irtautumisen jälkeenkin niin paljon kuin aseistaan

irii

saivat.

Näin onnistuimme pääsemään tappioitta melkein
aukean puoliväliin. Silloin annoin merkin, että nyt
oli juostava niin paljon kuin kintuista lähtee hyökkäyksemme äskeisiin lähtöasemiin. Lujaa siinä sitten mentiinkin, ja mi,kä hyvä, temppumme onnistui
täydellisesti.

Aamulla valmistauduimme hyökkäykseen. Ryhmittyminen suoritettiin ja odotimme lähtömerkkiä.
Olin nyt II joukkueen johtalana. Yhtäkkiä oikealla
olevan L.,komppanian kaistalla alkoi helvetinmoinen

ammunnan rähäkkä. Tulitus levisi joka lohkolle.
Luutnantti Tolvanen huusi jotain käskyään, mutta
korvia huumaava laukausten rätinä hukutti ihmisänen. Hän ryömi viereeni ja huusi suoraan korvaa-

I

I

ni: eteenpäin!
Syöksyimme parikymmentä metriä, heittäysimme
maahan ja tulitimme vihollista. Sitten syöksyi ensimmäinen puolijoukkue ja toinen puolijoukkue antoi tulitukea edetäkseen sekin pian samalle tasalle.
Meidän oli nopeasti päästävä pois au,kealta, muuten
oli hukka edessä. Ånnoin merkin toiselle puolijoukkueelle kovaan tulitukseen. Samanaikaisesti teimme
ensimmäisen puolijoukkueen kanssa jälleen nopean,

pitkän syöksyn ja saavutimme edessä olevan metsänreunan. Meidän tulituksemme aikana toinen
puolijoukxue teki saman tempun. Meistä vasemmalla oli III ja IV joukkue sekä oikealla I joukkue.
Painuimme väen väkisin vihollisasemien eteen.

Ammunta ,kiihtyi. Vettä tuli kuin saavista kaataen. Pitkän salskeat männyt huojuivat myrskytuulessa katkeamispisteen

taplla. Hyökkäyksemme py-

Olimme jo entisissä asemissa kun vihollinen huomasi peräytymisemme. Etuoikealla noin 150 m päässä näin pari vihollista. Åmmuimme muutamia lau-

kauksia. Nopeasti, mutta hiljaa irtausimme ja låihdimme pataljoonamme asemia kohti. Hyök*äyksen
alkuvaiheessa haavoittuneen pojan otimme mukaamme.

Noin 10 minuutin kuluttua kuroi vihollinen jo
saartorenkaansa entisiä asemiamme vastaan umPeen.
Uraal Uraa ! huusi se villisti hyökätessään noihin

-tyhjiin

asemiimme. Tämä lisäsi meille kiirettä saappaisiin. Tiesimme, että meidän oli ehdittävä ylittää
pataljoonamme asemien edessä oleva suo, ennen-

kuin vihollinen pääsee kintereillemme.
Uraa! Uraa! Perässä tuleva vihollinen huusi

- raivokkaasti, vaik,ka ei meitä nähnytkään. Sakea
yhä
metsä suojasi meitä, kun peräännyimme edelleen
ketjussa.

Vaikeasti haavoittuneet hidastuttivat matkaam-

Oli alkanut huolestuttaa ehdimmekö saada heidät turvaan. Vihdoin oli kuitenkin suo näkyvissä.
Hikisinä ja.märkinä hoipuimme viimeinkin sen yli
omlln asemlln.
Samassa oli vihollinenkin jo suon takana, sillä
sieltä kuului pian kovaa puheen pulinaa. Kaikki
reikärautamme pantiin tulittamaan, ja ammunta
me.
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kiihtyi huumaavaksi meteliksi. Vihollisen tähystäjä
nousi puuhun. Yksi pk.suihkul Mies tuli alas kuin
lentoon ammuttu varis.
Patal joonassamme oli vain kahdeksan raskaan
kranaatinheittimen ammusta jäljellä. Ei ollut aikaa
tarkkoihin mittauksiin, vaan summassa arvioitiin

matka. Kun "römpsät" pantiin ujeltamaan, ne sattuivat kuin nakutettu. Kranaatit räjähtelivät juuri
siinä paikassa, mistä suurin pulina kuului. Tästä lienee vihollinen pelästynyt niin, että alkoi kaivaa
asemra.

Kaksi vuorokautta myöhemmin pääsimme pois
motista. Kun jälkeenpäin katselimme edellämainittuja paikkoja, tulimme huomaamaan, kuinka
hiuskarvan varassa oli pelastumisemme ollut.

ooooooooooooo

lortna l(arhunen
HEINÄ-ELOKUUN vaihteessa 1944 oli tilanne ItäKarjalassa yhtenään tiukentunut, ja suomalaiset joukot

vetäytyir-äl edelleen vanhoja rajoja kohden. Kailiki
ei sujunut suunnitelmien mukaisesti, sillä venäiäi-

set pyrkirät aktiivisesti s.r;rrrosilm,lJn suomalaisia,
miss.i se r'.rin kär'i päinsä.
Er;is suomalaisosasto oli Kontuselän-Niinisclän
mr;lstoss.l elokuun alkupäivinä joutunr.rt eristetyksi

muistr joukoistamme, jonka vuoksi sille oli järjestettär ä huolto lentoteitse.

KAOTEiIIA
Os.

ta ja

J.rurin sissilentäjillä" oli Uomaalla tukikohklr':et:lviss.i kyseiseen tarkoitukseen kaksi

Heinkel >9 l;one:t.r. jotka pantiin liikkeelle toimittamaan kiireesti .rpu.r krrvir kokeneelle joukolle.

LOHTUNÅ SIVIILISSÄ.

Oli meneillään sodassa vaihe, jolloin vanhimpia
vuosiluokkia laskettiin siviiliin. Kersantti Juurikkala
kuului näihin miehiin, mutta hänen mielestään oli väistyminen sodan tehtävistä epiimiellyttivää. Hän näki
kuitenkin pienen valonpilkahduksen ja puki tunteensa sanoiksi:

Tällä päivämäärällä

Jussi Juurikkala
- oikeudella käyttää sotilassaappaita.
siviiliin

lasketaan

Luutnantti Oiii Kepsu jl lentomestari Torsten
Raitio toirr-rivl.: .i:.:Jin ohjaajina koettaen parhaan kykynsä mui::r iehJi. n.ritä tehtävissä oli.
Illasta lähtien koi.. vön iennettyään he tekir'ät
yhteensä kymmenen len:..: i.:. r'eir'ät l<oneissaan leipää, voita ja prtruunrri:r.. iLr:.:r ioukon sijaintipaikan yläpuolella matalelennos:: rudotettiin yli laidan. Siinä lensir'ät leir'är jr ltiJritelit reipprlssl
tahdissa yhdessä konc-p:s:oolrn:r:ruun,rin kanssa
apua tan'iiseville. jotk.r nLrFi.lsti keräilivät maas-

toon sinkoutuneet t.1\':r:: -<ivttöönsä. Kuormansa
tyhjennettvl;in kL)nce: kllnn'ir'ät takaisin lähtöpeikkaansa koh.ien h:ke:ise.n Uomaalta jälleen uuden
kuorm:rn.

TI KKA

S

'äq

I K.SAK AUTOMAATTI

mk 52.000:-

Suomqloinen OMPELUKONE nyt edullinen ostq-

iolle,
Vienti on lcadun todiste:
TrKKA-RAtJA
mk 41.500:-

2l mqohqn lähes 51X1.000
TIKKA.OMPELUKO.
NETTA!
SUOMALAINEI.I TUOTE
KESTÄVÄ KÄYTTÖARVO
LUOTETTAVA HUOLTO

0y Tikkamyynti Ab
Tikkokoski

Oli luonn,rllr.:-r. e::ei rihollinen suopein silmin
katseilu: :::.: .:n:lr Ii huoltoa, koska se tiesi suomelf,isrLrl- a s:l\.utt.1\'en pian taistelukykynsä ja
rvnnis:lr'::r :r'::i.rsti pois renkaasta.
\rrl,.,:..,.n: il;.rr'önä olivat Curtiss-hävittäjärnme
suori::::;:: Heinkelien suoiaulisen ansiokkaasti,
ioien n::lln i'älikohtauksia ei ollut tapahtunut.
Yön ;r:reJr hetket olivat sen si.jacn suosineet kul.jetusir.nerden retkiä ilman hävittäjäsuojaakin, mutta
liimersi-lle. jälleen valoisassa suoritetulle muonam:.:.:.,-i.e o1i määrätty hävittäjäsuoja.

Silolosuhteet olivat nyt kuitenkin päivän valkene:nisen yhteydessä muuttuneet siten, että yhtenäinen surruseiniimä ulottui lentorcitillä maahan saakkr niin pitkälle kuin silmillä voi nähdä. Hä\'ittäiäsuoi.rn ei auttanut muu kuin kääntyä tak;risin Värtsrlln :ukikohtaan ja. kaksi sissilentäjää tunkeutui ilmln suojaa päättäväisesti sumun sisään.
-\[irr.rrilentoa lentäen jatkoivat Heinkelit prrtios-

sl m.ltkrlnsa sadan metrin korkeudella vaale,rssa
sumu\erroksesslr. Reitti oli käynyt heille tutuksi,
jr sieltri. täältä näkyi sumun ollessa harvempaa tuttujr. nrrrstokohtia. Eksymisestä ei ollut pelkoa.
Noin 80 kilometrin lennon jälkeen loppui sumuseinämä yhtä jyrkkänä kuin oli alkanutkin, .ia kirkkern sininen, auringonpaisteinen taivas ten,ehti sissilentäjiämme. Tähän ihanaan kesäaamuun eir'ät
lentäjämme kuitenkaan suhtautuneet aurinkoisella

hymyllä, sillä he tiesivät joutuvansa melkoisella
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varmuudella vihollisen hävittäjien vastatoimenpi-

mat silhuetit sinistä taivasta vasten niiden kaarrellessa mottia vartioiden noin kahdentuhannen metrin korkeudessa.
Luutnantti Kepsu työntäytyi aivan maaston tuntumiin yrittäen sulautua sen väreihin mahdollisimman hyvin .jäädäkseen havaitsen-rattomaksi. Muuia

teiden kohteeksi.

Luutnantti Olli Kepsu jatkoi kuitenkin lentoa
määrätietoisesti eteenplin toisen koneen seuratessa
sitä uskollisesti lentomestari Torsten Raition ohiaamana. Viimeinen kuorma

hinnalla

oli

saatava

perille millä

ei ollut tehtävissä, jos aikoi täyttää velvollisuutensa.
Heinkelit eivät muuttaneet suuntaansa, vaan jatkoivat matkaansa järkkymättä eteenpäin suoraan

hyr,änsä.

Lähestyttäessä suomalaisjoukon sijaintipaikkaa
näkyir'ät jo l<auas kahden venäläishär'ittäjän tum-

,,.J. .S:

.."idprn"45

r

fEKI KANNIAA
\.

",

,i

:..8

1F**e,

ri,r_tå
,

',i tAn.,,
t " i.*:6.

:ffi

*r,:&)q
*.

^.{r

ll}}

Heinkel-59

oli

kulietuksiin
kone,

sissien

köytettY

loko otti mu'
l4 miestä töY'

koonso

sine vorusteineen.
Suomoloisille loinotut
lentokoneet söilyttivät
soksoloiset tunnuksenso siitö huolimotto, etiä suomoloiset lentöiöt niitö oh josivolkin.
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vihollishävittäjien alapuolelle. "Sissilentäiät" olivat
hermoiltaan teräksisiä miehiä.
Tultiin suomalaisjoukon yläpuolelle ja huoltomateriaalia alkoi lennellä alas. Koneq tyhjentyivät nopeasti, ja yläpuolella kaartelivat vihollisen LA-5
koneet vaanien saalistaan. Elettiin jännityksen hetkiä. Huomaisivatko venäläiset hävittäjälentäjät heidät vai ei?
Koneet kääntyivät jo kotimatkalle. Tehtävä oli
saatu suoritettua. Äkkiä erkani toinen hävittäiistä
ja syöksyi kohti kuljetuskoneitamme. Sissilentäjämme oli havaittu.
LA-, liihestyi määrätietoisesti luutnantti Olli
Kepsun objaamaa Heinkeliä. Tähystäjä, vänrikki

Kasvonne muistetaan
ffi

Kalla ja

konekivääriampuja, alikersantti Kujanpää
valmistautuivat torjuntataisteluun.
Kun venäläinen hävittäjälentäjä näki takakonekiväärin suuntautuvan itseään kohden, painautui hän

Heinkelin peräsinten aiheuttamaan katveeseen ja avasi
tulen 400-10 etäisyydeltä sekä veti koneensa välillä
pois uusiakseen hyökkäyksensä.
LÅ-5 tulituksen kohdistuessa Heinkeliin vavahti se kuin haavanlehti luotien repiessä ja raastaessa
sitä. Konekivääriampuja teki kaamean havainooo.
Heti ensi sarjaansa ampuessaan oli konekivääriin
tullut sellainen häiriö, jota hän ei pys§nyt hetkessä

poistamaan. Samassa kääntyi venäläishävittäjä toiseen hyökkäykseensä. Kujanpää jäi rohkeasti paikalleen ja suuntasi toimintakyvyttömäo aseensa vihol-

lista vastaan.
Venäläinen ei tiennyt suomalaiskoneen asehäiriöstä, vaan pysytellen edelleen katvekulmassa antoi aseittensa puhua. Sahajauhot pöllysivät luotien
räiskähdellessä puisissa siipisaloissa, mutta Heinkel

jatkoi lentoaan.
Toinen venäläishävittäjistä pysytteli edelleen ylhäällä. Se toimi lakisuojana. Olli Kepsu toivoi jo
saavansa olla rauhassa. Jospa LÅ-5:n ohjaaja hyvinkin valitsisi toisen Heinkelin vuorostaan maalikseen.
Toive jäi turhaksi, sillä taas kahahti laukaussarja
Heinkelissa verhouksen repeillessä yhä pahemmin.
Koneen henkilökunta oli kuitenkin edelleen vahingoittumaton samoin kuin polttoainesäiliöt ja moottorit. Potkurien lavoissakin olivat singahdelleet valojuovat, mutta mitään häriötä eivät mittarilukemat

vielä osoittaneet.

Venäläiskoneeo ohjazja oli sitkeä mies, joka ei
iättåinyt uhriaan rauhaan. Onneksi hänen ampurnataitonsa ei ollut parasta luokkaa, tai hänellä oli tavallista huonompi onni. Ehkä Kujanpään toimintakyvytön konekivääri piti häntä myös liian kaukana

teholrkaimmalta ampumaetäisyydeltä.

Kuudennella hyökkäyskerralla

tuli

venäläisestä

koneesta enää vain muutama laukaus. Venäläinen
hävittäjälentäjä oli ampunut patruunansa loppuun,
ja Heinkel senkuin jatkoi lentoaan repalaisena ja
raastettuna. LÅ-5:n ohjaaja ajoi koneensa Heinkelin

Kun leukonne on hyvinhoidettu lo sileä,
ontoo Teistö oino edullisen kuvon.
Kosvonne muistetoon

!

köyttököä Tekin Rexonoo, oinooo
portovoohdoketto
Suomesso, ioko sisältää

Siksi

bokteereito toppqvoq heksoklorofeenio.

Silloin porronoion oiheuttomot pienet noor-

mut poronevot huomoqmottonne io leukonne pysyy terveenö

io hyvinhoidettunq.

Rexonon runsos, pehmittövö voohto tekee
oion mukovoksi io leukonne on iltopöivällökin sileö. Kokeilkoopo !

siivelle ja hiljensi vauhtiansa.
OIli Kepsu näki,,kuinka tummapintainen hävittäjälentijä teki hymyillen kunniaa, työnsi täydet kaasut päälle ajokkiinsa, niin että musta sauhu pöllähti
ja veti koneensa ylös jyrkkään nousuun sinitaivasta
kohden.

Luutnanttimme käsi heilahti vastatervehdykseen
aivan kuin kadulla tuttavia tavatessa, noin vaisto308

se

filukava aio - terve iho

maisesti ja luonnollisesti. Loppujen lopuksi LÅ-5:n
ohjaaja oli tullutkin hänelle kovin tutuksi, milteipä
liiankin tunkeilevaiseksi.

ql!
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Paluulento jatkui ja Heinkelin moottorit tekivät
kierroksia niinkuin ennenkin. Laskeutumista Uomaalle ei kuitenkaan tässä kunnossa voinut ajatella, sillä kellukkeissa oli reikiä. Uomaalla ei näet
päässyt aivan rtntaan, joten oli valittava järvi, jossa
$Å*

8,,
[.:

tä kohden ja laskeutui sinne kaikella kunnialla. Nyt
seurasi mielenkiintoista tarkasteltavaa, kun luettiin
Heinkelin saamat osumat ja katsottiin, kuinka läheltä elintärkeitä kohtia ne olivat menneet. Konekir'äärien osumia oli kaikkiaan toistasataa ja 20 mil-

lr

i

E,,,
lii.

saisi uppoamisen estettyä ajamalla kone rantahietikolle.

Luutnantti Kepsu suuntasikin lentonsa Höytiäis-

H

E',,'

#d

.
:

.:

lisen

yli

viisikymmentä, joista kolme räjiihtävän

ammuksen ammottavaa repeämää.
Hyvä ooni oli poikiemme matkassa

ollut,

sil!ä

monet luodit olivat kuorineet polttoaineputkistojen
suojakerrosta katkaisematta kuitenkaan yhtään putkea. Vaikka potkureiden lavoissa oli useita reikiä,
olivat itse moottorit säiiyneet toimintakykyisinä.
Suoranaisena ihmeenä oli pidettävä vielä sitä, että
koneen koko henkilökunta oli säilynyt haavoittumattomana.

Kun kone näytti kaikesta huolimatta lentokelpoiselta, hankki luutnantti Kepsu sille polttoainetäydennyksen ja lensi koneen saksalaisten vesikone-

varikolle Mäntyluotoon korjattavaksi.

Saksalaiset

insinöörit eivät kuitenkaan ottaneet edes käsiteltäväkseen Heinkelin korjausta, vaan sanoivat sen joutavan romukoppaan. He olivat pitäneet suurena ihmeenä, että suomalaislentä jät olivat selviytyneet
hengissä moisesta tulilöylystä, mutta katselleet myös

melkoisella kunnioituksella miehiä, jotka olivat
a

*ä

Kalastaia

scln

lentäneet tuossa kunnossa olevalla koneella Suomen
poikki varikolle romutusta varten. Uusi kone lur.attiin toimittaa kahden viikon kuluttua ja sanansa
he myös pitivät.

****

****

*****

*******

*****

SUOMÅLAINEN USKOO VÅSTÅ

KUN KOET'TÅÅ.
4.
komppanian
komentopaikalle saapui erää7:n
JR
nä iltana täydennysmies, iältään jo yli kolmenkymmenen. Hänet oli otettu palvelukseen vasta vanhem-

tietäärrr

pana, koska hänellä normaalina asevelvollisuusaikana

Sateisella säällä tarvitaan kunnollinen sadepuku,

tien

loka pitää kosteuden taatusti loitolla. NOKIAn
VILLE-sadepuku suojaa tehokkaasti metsissä, pelloilla, kalavesiliä-rankkasateellakin. Se on kevyt,
notkea ia kestävä. Se on todellinen sadesään puku.

9*-"-c.%*,»ru AX4»

ei ollut

kansalaisluottamusta. Mies lähetettiin saman

asemissa olevaan konekivääriryhmään, jossa ryhmänjohtaja kehoitti häntä tarkkaavaisuuteen, selosti

maastokohdat ja kehoitettuaan pitämän kypäriin pässä määräsi hänet vartioon.

Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes mies joutui
aamun valjetessa vartiovuorolleen. Silloin alkoi pesäkkeestä kuulua laukauksia, ja ryhmänjohtaja rynt?isi ryhmä perässään asemiin luullen vihollisen hyökkäyksen olevan käynnissä. Vihollista ei kuitenkaan
ndkynyt. Mutta vartiomies siellä vain tähtäili paljain
päin kiväärillään piikkilankaesteen tolpan nokkaan
asettamaansa kypärää. Ryhmänjohtajan tiedustellessa
tiukasti afiununnan syytä, vastasi mies rauhallisesti:

Mä vaan epäilin, ettei toi pata mitään kestä,
ja -sen tähden mä koitin, ja ninkus näät, a se kestäkaen^
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KUN ÄLYTTöMÄSTI
aa aa

PAALLE TUNKEE
TOIYC KORIIONEN

14. D:n kaukotiedusteluosaston päällikkönä sain
lokakuun 15. pnä 1p43 käskyn valmistautua partioon,
tehtävänä edetä venäläisten päähuoltotielle Onihma.järven itäpäähän ja suorittaa tällä tiellä liikenteen
häirintää. Läksin L9.10.43 osastoni kanssa käskettyä
tehtävä suorittamaan.

Osastoni vahvuus oli 6l miestä, joista 60 oli konepistoolilla aseistettua. Ylitimme vihollisen puolustuslinjan kuuluisaksi tulleen Sakkavaaran pohjoispuolelta. Samana päivänä marssimme n. 35 km, .ja yövyim-

me matkan puolivälissä, sillä retken piti kestää 4 vrk.
Yöllä 19/20.10. alkoi valtava myrsky ja räntäsade.
Vartiomiehet valittivat iltayöstä, etteivät kuule mitään
myrs§n vuoksi, mutta aamulla 2O.lO. kello 4 aikaan
tulosuuntaan asetettu vartiomies ilmoitti, että läheisyydessä kuuluu outoa liikettä. Tehostin vartiointi:r,
ja menin itse kuuntelemaan. En kuullut mitään, vaan
epäilin äänien johtuvan riehuvasta myrskystä. Tämän
jälkeen ilmoitti eteläinen vartio sieltäkin kuuluvan lii-

ja sanottiinpa kuullun jotain ihmisääntäkin.
Vartiossa epäiltiin venäläisiä olevan läheisyydessä.
kettä

Tällä suunnalla olivat usein pienemmät partiot joutuneet takaa-ajetuiksi ja saaneet pyytää ialoiltaan apua

matkan nopeuttamiseksi. Partioiden liikkuma-ala ei
ollul laaja, sillä Onihmajärven päätien ja Kuusijärvel-

3t0

le pisrlrln r:.u:rtien r'älinen maasto oli leveydeltään
noin p:riilmmentä kilometriä.
\'öll:s:en äInien johdosta kdskin sammuttaa tulet
ja oll.r n.:rssiralmiina kello 6, tavoitteena Onihmajärven itäplJ. Edettyämme muutaman kilometrin, noin

1.i tu-enrn .:.ikrna, käskin edessä olevalla harjanteella
piderrär'Iksi tauon. Tuskin tupakka oli poltettu, kun
jllkir.irrnistus ilmoitti paljon venäläisiä olevan tulosse trk.rrplin. ja samalla itsekin havaitsin lähestyviit
ren.iläiset. Koska taukopaikka oli epäedullinen, käskin os.r-s:c,ni siirtyä heti edessä olevan kapean suoaukean rli jr esettua asemiin naama takaa-ajajiin päin.
Juoksimme harjanteen suoiassa suon yli niin nopeasti
kuin kinuista lähti. Kun suosaareke oli

saavutettu,

järjestin osastoni puolustukseen.
Juuri kun annoin viimeisiä ohjeita tulen avauksesta, r'enäläisten kolmi;'onon alkupää saapui juosten
aukealle suolle. Laskimme jonojen alkupäät aivan
asemiemme eteen, ennenkuin annoin tulenavausmerkin. Tällöin hiljaisuus laukesi konepistoolien äkäiseen tuleen, ja kuoleman viikate alkoi niittää venäläisten rivejä. Taistelu kesti vain muutaman minuutin ja venäläisten komppania, 61 miestä, makasi kuolleena suoaukealla. Olihan tämä jälleen näyte suomalaisten sissien ripeästä ja päättäväisestä toiminnasta.

Kukkaloistoa

a, kesäksi
{t7:V
Nöin oli toos yksi monisto retkistö iehty, io
portio on polonnut tokoisin kentlävortioon

{

Moiko lokokuiseen moostoon olkoo. Ososto Korhonen

siirtyy kenttiivoriiosto lähtiessöön löhestymisryhmitykseen

Taistelun jälkeen luulimme vaikeuksien päättyneen. Emme pitäneet taistelupaikalta poistumisella
erikoisen kiirettä, vaan katselimme ja ihmettelimme
sissien tarkan tulen jälkiä. Sanoa tokaisipa siinä erds
slssl:

Noin

se käy, kun älyttömästi päälle tunkee

-Vaikeudet eivät loppuneet tähän,

!

sillä pian alkoi
uusi kahina. Irroitettuani osastoni taistelualueelta

KUKKASTPULIEN

istutusaika käsillä...

Volitkoo ilse mieleisenne sipulit loistovon
vörikuvostomme ovullo. Köyieltövinönne
on moon suurin puutorho-olon erikoisliike,

otimme suunnan länteen tarkoituksella kiertää edessä
oleva aukea suo. Tässä suunnass.r etenimme n. 2 km.
Silloin erästä pientä suolahdekette ylitettäessä suuntaryhmä pysähtyi

ja ilmoitti venäläisiä olerrn

edessä

YHDYSPANKKI

johora jo isoisä h,rotti
3il

olevalla harjanteella. Samassa itsekin havaitsin vilkasta liikettä kankaalla, kun venäläiset juolsivat asemiin. Kiiskin edessä olevan joukkueen vetäytyä no
peasti takanansa olevalle kankaalle. Eteenpäin ei ollut
asiaa maaston vaikeuden vuoksi, sillä rinnettä noustessa olisivat tappiot muodostuneet raskaiksi.
Kun vetäytymisemme suolta alkoi, venäläiset ava-

j^ kir-ääritulen mainitulta harjanteelta. Oli ihme, ettei ketään kaatunut suolle, vaikka
muta luotien paljoudesta kiehui ympärilliimme kuin
vesipadassa. Sissi Högström hal'oittui kantapäfiän.
sivat kiivaan pk-

Lähetiltäni jäi reppu suolle, mutta sekin haettiin
pois. Ei ollut varaa iättää mitän viholliselle. Venäläisten ryhdyttyä tulitaisteluun avasi takana oleva

... miehet

Törngrenin joukkue myös tulen heiCi vastaan. Tiimä
lienee lamauttanut venäläisten r1'nnäkön ja tehnyt

kertovat:

heidän tulensa epätarkaksi.
Nyt oli pulmana, minkä kautta päästä pois saarekkeelta, sillä etelään ja pohjoiseen oli tie rukossa. Varmistin vihollissuunnat ja lähetin ylikersantti Hirviniemen ryhmän luoteeseen suon yli tiedustelemaan etenemismahdollisuuksia suon vastarannalla ja mr'önteisessä tapauksessa varmistamaan suoniemekkeen. Ryh-

... montohon mielettömyyttö sitö sotoreissuillq sotlui, muttq
nöin jölkeenpöin hormittoo niin
vietövösti vqrsinkin se, kun sen-

töön pitköl pennit meni "sököön" jo "pokkoon". Soisivot
nyt nekin rohot ollo tollello.
... joo-o, soisivolpo todello ollokin. Vqikkq onhon sitö sentöön
viisqstuttu niistö ojoisto. Minullokin on semmoinen jonkinloi-

...oikeinko sinö ponkkiin olet
kerön nyt?

...eihön siitö muuten mitöön
tule, ei roho loskusso pysy.

Se

on muuten tuo

mä pääsikin riukujen avulla pohjattoman, noin 1 krn
leryisen suon yli. Tiimän jälkeen varasi jokaioen pitkän riu'un, jota tukena käyttäen ylitimme suon. NIenin itse viimeisen ryhmän mukana. Eteneminen suon

yli oli erittäin vaikeaa, ja koko ajan kutitti selkää ja
pelotti, milloin meitä jäljittävä r'enäjänmies pamauttaisi selkään. Jatkuvasti jankutti mielessä ajatus: "On
kelju kuolla pohjattomalle suolle."
Kun me viimeiset olimme pä:isseet suon puolir'äliin,

"isä" Kalle \/äisinen ilmoini:
Koht.r trkrruoli tupru.13.. r'enäläiset tulivat suon
\'eniliise: avasivatkin takaa tulen, mutta
laitaan.
olivat näh:ir'ls:i
huoroir empujia ja matka lienee ollut rlipi:\l. ktrsk: ei kehenkään osunut.
Tfmjn t.r::h:um:n jälkeen oli kulku suunnattava
omille lini..r:ie. Iouduimme matkalla ohittamaan venili:s:er r*e:rnettrvana olevan leiri- ja kenttälinnoi:u-s:lu-r. Onneksi emme niihin törmänneet, sillä
k:l.r::r':s:: ei enää ollut väliä. Olihan mukana hoivat:rr': h::r'oirunutkin, ja osasto oli kovasti väsynyt.
T:::h:umist.r ilmoitin radiolla 14. D:n esikuntaan.
T,:l:':-::ne majrpaikkaan meitä odotti ylipäällikön

slhi:. :.-'ssa Suomen Marsalkka kiitti sissiosastoa
l:;:s:: suoritulisesta.

o

oinq mukqvosli mqtkqn vqrrello, siinö Aleksin 1o Mikon kulmosso. Aloito sinökin siellö!

Sokeri - kiteytettyä
energioo

3t2

roh-

Kun

Klingendohl

kutoo,

kyllö
kongos

kestäö

'Voin liike io tuli voiton rotkoisevol

Yl[o Yierlmaa

SE ON

KOHTALON

rÄoEssÄ
Elettiin armon ja sodan vuotta

1941.

Taistellen ja korpia rämpien Sallan suunnan joukot,

...tiedottehon, elto Klingendqhlin konkoqt ovol oi-

noot virqllisesti hyvoksytyt

sotilospukukonkoot.

Klingendohl volmistoo ensiluokkqisisto roqko-oineisto diogonoolejo

jo montielikonkoito.

Luottokoo ryhd ikkäöseen
K

!i

ngendoh l-konkooseen

Villayhtymä Oy
KLINGENDAHL

suomalaiset

ja

saksalaiset, olivat ylittäneet syyskuun

alkupäivinä rajan. Kahinoineet Voitajoella, ylittäneet
Lyssajatunturin ja saapuneet Vermanjoelle, jonne vihdoin asemat tuntuivat vakiintuvan 19.9. mennessä.
"Saavutettu menes§s ei vastannut annettuja uirreja",
näyttävät sotahistorioitsijat todenneen. Meille mukana
olleille se oli tietymätöntä silloin, mutta rintaman va-

kiintuminen todettiin tyydytyksellä. Loppuihan viimeinkin korpien juokseminen ja soiden kahlaaminen.
111i1n :4 oli vielä siinä onnellisessa asemassa, että
se oli divisioonan reservinä määrätty toistaiseksi lepoon. Tämän kirjoittaja oli saanut komppanianpäälli-

kön virka-asemastaaä "ylennyksen" pataljoonan komentajan, majuri A. G. Airimon viransijaiseksi hänen
lyhyen lomansa aikana ja lepäili rauhallisena lokakui3t3

.!3;+@ ^i{ffi6i

Vitiomiehille tuttu eliimys ennen 'rdhinijn olkuo

sena iltanir adjutantin krrnssa kotnentoteltxss;I. Totesimme slkcmannin osaavan huoltair joukkojaan erinomxisesti.

Iltatarinan keskeytti silloin puhelin, johon

ad

ju-

tar.rtti, luutnantti Penttilä kiiruhti vastiramaan. mutta
ojensi kuulokkeen allekirjoittlncclle.
Triällä puhuu eversti N{äkiniemi, r'oitteko tulla

- käyntään
heti
Kylläl
--

"Karhussrr i"

Mitii siellä ni'ti'ki'seli .r.ljut;rntti.
Ei rravistusta, kaip.r sillä jot.rin, kun ei puheli-

voinut sclvittää. Parlst.r k.ri on. ettii olct kuulonJ t:rillla.

rnesse

"Karhun" asetla, josslr divi:it,onln kt,mc-n:.rj,Ln rirunsijainen, cvcrsti Ausust irlikrnicmi m.ri.rili. c-i ollut kuin

va.jaan kilometrin 1;iiIss.i ;..rt.rl j,,,-,r:.in k(rnl..it

KORUSÅHKE
TYYLIKÄS
TERYEHDYS

-

tolreik.Lstir. Komppenirnpäällikkö oli sirs r:.ir :l;1,'::tauit'urrlsslr komentajalle, jokl turtuun :::-.r,,.r-'r r''l::.::
ir olk;rpiitiiän kohautellen rupcsi sc-)rirr.in.:.:.:: : 1..:.

'
'

,rctta.

Vihollincn on lrihcttrinyt rrlucelllmnlc ri, :r :'.,:- tarkkaen sanocn 999 rniestii. Rl jlprt.rlr, :. ,
tior-r,

:..:r :r-..rroe lennättimeen tai sanelkel sc sinrle
puhelimitse ja valitkaa sanlalla m.elctserrne

(RajaJP) on sir:rnut joukostrr vangin. Prrrtio on h.ir.ri:.

.. :.:.,:uake tervehcllstänne

tu ensimmäiscn kerran toissa piiir'änri, ja se oli .rset:u.
nut lc1.roon. Viimc )'önii sc on ylliittäcn lähtenyt liik-

keclle. Partiotir johtaa evcrsti Shukor,. Se on lnlrodLrstettu vcnäläisistti rajavartiojoukoista. Scn tehtriviin:i on

vil[)]utt]i). r'.rngir, jotk:t or':tt lcntokcntän matstoss;r

sekii tuhota lcnkrkenttä. Viimeis:n tieclon mukaan se
on ollut Iuutnantti Pitkriscn etuvlrtiokomppanian komentolr;riktn poh.joispur>lellir, .jonnc sc on asettunut

tulillc -- Te otlttc

omrrn l<ompprrnirrnne virhvistettu-

ne kk- .jr krh-joukkucelle. S:ratte nrichistiille ja kantohevosillc tlivisioonan kulictuksen. Alakurtin lento-

kentän laidassn o\'zlt Teitii rirst.rssir krpteeni Leo§Tetterstrirndrn pataljoonrrn opplat, joilla myös on tarkernrlnt tiedot vihollisesta. Ahkurtilta siirrytte r.iipymättä

luutnantti Pitkäscn Iur, jonkrr kanssa yheistoiminnassa
314

-

.r-.1 \'llltte tingassa ,outuYat ()nncl-lt()l: -::::enne perille, kun sähktitätte ne. \-:es.,ä

-a.

juhlister:-..r.:rt.

S;i...tka:Lpa almanakkaanne. Irhkrip;r slnne ()rl

::-.erkirt,, r.nuitakin merkkipä;r-iä i' Sanelkaa ter'.'e hcl ,

ksenne jo' nr

t valmiiksi

Ienn.ittinreen,

::-..:t.i ne toimitetaan perille vasta nräriripiir-inä.

Fordin

',AIUT E RI

KAN RAU DAT', saaPuneet
Uusi Ford F-700 on iöreän luokon kuormo-outo. Voruslomollo sitkeövetoisello,
tehokkoollo dieselmoottorillo vohvo omerikkoloinen olusto, on
oikoonsoolu outomiesten toiveiden mukoinen kuormo-outo vootiviin melsöoioihin io muihin roskoisiin kulietuksiin, ioisso dieselmootiorin käyttö on
edullisto. Se on niin suorituskykynsö kuin muidenkin ominoisuuksienso
puolesto ensimmäinen luokossoon-

Tietoio F 700:slo:
Edustovo, mutto silti osiollinen ulkonäkö. Tilovo io voloiso

3

hengen ohioomo. Rokenteeltoon koksinkerioinen runko
on keskikohdoltoon erikoisvohvistettu.
Englontiloinen 6 syl. I O8 hv. dieselmoottori.

Volitiovono on koksi eri voihteistoo, ioisso
5. voihde on joko suoro ioi ylivoihde.
Alipoinelehostetut sisäpuoliset
nesteiorrut. Jorrujen kokonoispinto-olo on 3.128 cm2.
Ottokoo yhteys lähimpään Fordliikkeeseen. Siellä sootle lqrkemmol

tiedot F-7OO kuormo-ouloisto io
niiden toimiluksislo.
Toistoiseksi ovql loimilusmshdollisuudet

vielä iossoin möörin roioitelut.

FGDI-

D

- rEHoKAs rAtouDELtlNEN

MARTTA
-

porempoo nökkileipöö

49!r
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vihollinen on tuhottava. Lisiikäskyt saatte myöhemmin

VALITS
Itsu

kapteeni Wetterstrandilta.
Kolme tuntia myöhemmin r1'öryir'ät kuljetusautot
lokakuun yöhön. Vajaa tunti sen .jälkeen oli komppania vahvennuksineen purettuna Åhkurtin lentokentän
laidassa. Oppaat valiuuttir-at komppanianpä?illikölle
tuntevansa tien
mitään viestiä ei m,japataljoonan
komentajalta oltu- saatu
tihnne oli ilmeisesti sama
kuin iltapäivällä.
Kello lähenteli puoltar'öt.i. kun ke.mppania sujottautui hiljaiseen marssiin lentok:n:ln iridasta leveiä
kangaspolkua myöten. Polku oli :onk:n verran näkyvissä, koska lunta oli maass.r. Se lu:k.r:=li pitkin Tunt-

E

vo lo is i n

h{uy',,t
HELSINKI
Bulevqrdi 28

ja

san jokitörmaa,

noin prrins:3:: cr:trin

päässä

lentokentästä sivuutettiin saksrhins;: :.:.::r'rnio, joka
seisoskeli konekiväärinsä takanr. \'.r::io ilmoitti'kaiken olevan edessäpäin rauhallista.
Niinpä tietenkin, mietti kompp.:.airnpllllikkö. Kai

Viljo Byström&Co Oy
OULU
tt
!

ja Pitkänen jonkin tiedon olisir'.rt

miehiä. Komppanianpäällikkö lähti lCheti: mukanaan
"Vetterin" patal joonrn vikapartioksi.
Mitzis kersantti ?

Huolintoo

O Vokuutuksio

Kivihiiltä jo koksio

- Yhteys Pitkäseen meni äsken poikki Olemme
- korjaamassa. Herra luutnantti, tuolla edessl on
tapsia
jotain.

-

14201

Saksalaisten partio?
Meistä tuntuu, että ne ovat vanjoja.
Kyllä siellä on saksalaisillakin partioita, hakesat

maaPallon

pinta on tullut
muhkuräisemmaksi
I
l*,

M

?

-$

t

..-(

}IARKKA
TUOTTAVAAN

TYöHöN
Koiken kehityksen tokono

on rohon kiertokulku. Tulkoo Tekin ponkin tuttovoksi io ponkoo mork-

konne tuottovoon työhön.
Moon suurin tolleiusponk-

ki on jokoisto

lähellä.

"lhminen ei enöä pysy m::=:: :. Aino
voin korkeommolle nouse,:' '::'
3 tehtoonpiiput. Tiedö siften, :-... :: ':i/osto
sen löhemmöksi ... Ainc. ' ': - ,cn pimeössä tuokin Ronto-A^, ic: --: 'ehdos
nöyttöä ihon yhtö musr::': . - - isönsö
oloittomo verstoskin. Mut:c ':-' s eiio si.
peltisiillö on toinen. Ei sitä,ö-::'-:
sepän pojosto tehtoonom s'. tr(i -: hyvöhän se onkin, ettö mooilmo -:-3e eteen-

pöin. Eihön meitö yövohtelo<::-':rvittoisi,
ellei olisi iotoin vohdiliovoo. '\,' voi joku
ollo oikein ommotikseen yöiol:ss:. ..'

KAII S AI.II
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lä-

hettäneet, jos vihollinen olisi liikkeellä. Sr:.:: metriä
ei parivartiosta oltu päästy, kun taas havaittiin edessä
eteen ja totesi miehet

Loivonselvityksiö

Voihde

se rVetterstrand

S. O SIK E.

PÄlI KKI

Miten siellä venäläinen voisi olla, eihän
tästä ole -lentokentälle kuin 300 metriä. Katsotaan
kumminkin.
Ålikersantti Kiviniemi, pari miestä

Shukovia.

mukaan ja tuonne
eteen ! Otetaan selvää, mitä siellä
on. Nämä pojat väittävät tuon suon takana kuhisevan
vihollisia. Menkää tuolta hiukan sivulta ! Komppanian
alkupää pysyy siellä, missä se nyt on.
Kiviniemi liihti ia katosi hämärään. Kuului vain

partion miesten askeleet, jotka tuntuivat nekin häipyvän, kunnes yhtäkkiä kajahti alikersantin huuto:
Ketä siellä?

korviaan:

-

SAHATTUA, HÖYLÄTTYÄ JA
KYLLÄSTETTYÄ PUUTAVARAA
SULFAATTISELLU LOOSAA

OULU.TAPETTIA

Komppanianpäällikkökin höristi

Oliko, piru vie, siellä sittenkin jotain? Mutta
ei sitsllä voi olla muita kuin

- on mahdotonta
sehän
sakuja.

KLOORTA JA KAUSTT KSOODAA
TISLATTUA TÄRPÄTTIÄ
TISLATTUA MÄNTYÖLJYÄ

-

Vielä kaksi kertaa kajahti alikersantin huuto, ja viimeistä huutoa seurasi hiljaisuus. Mutta sitten metsä
yhtiikkiä rävähti. Pimeän yön täytti kiväärien, konepistoolien ja pikakiväärien laulu, ja valojuovaluodit
löivät täyden katon muutaman metrin korkeudelle.

Kiviniemi saapui juosten päällikön luo.
Vihollisia siellä on, koko metsä täynnä.

- Mutta elleivät ne
vain ole sakuja, jotka
- ovat suunnistaneetpenteleet
taas
päin hornaa. Luulevat meitä
Shukoviksi.

Ei ollut

kuitenkaan aikaa miettiä asiaa enempää.
Tulirus kiihtyi, ja komppanianpäällikön huudot saksalisi saivat vastaansa kiväärinlaukauksia ja konepistoolin tulta.
Lähetti ! Konekiväärit tänne eteen I Knuutin ja
- joukkueet nopeasti vitjaan I
Matin

M

oito- Nökki

MÄNTYHARTSIA
MÄNTYPI KEÄ
MÄNTYS AI PPU AA

v

oul,u

OSAK EYHT I ö
OULU, TORIKATU 15

.

1432l (VAIHDE)

volmistetoon

porhoosto tciysjyvörukiisto jo
kermotusto moidosto sekö poistetoon eri koisuu neisso.
Siltö johtuu runsos rovintoorvo
jo herku llinen mu reus.

Mestoreito

Aino meillö mestoreito riittöö, ur-

heilijot lookereitoon niillöö, toiset
toosen tieteen voinioillo, tohi toi-

teen ylvöön pornossollo.

Onpo

muuon tössö perheessökin: Posi,
huippusyöjö Vooson nökin !
317

Mutta joukkueenjohtajia ei tarvinnut hoputtaa.
piti huolen siitä, että ketju

Päällepainava vihollinen

syntyi ja nopeasti.

Arvi Kufala

Omat kivädrit alkoivat myös paukkua ja konepistoolit laulaa. Kk-miehet ja krh-miehel sen sijaan olivat kadonneet kuin tuhka tuuleen. Päällikön ja joukkueenjohtajien käskyt eir'ät saaneet kk:ta eteen, jr
mieltä kaivoi vielä.kin epäilys, oltaisiinko tässä sitten-

kin

sakemannien kanssa vastakkain

ia kuka

tämän

pyykin sitten pesisi ?
Kivi putosi sydämeltä, kun edestä alkoi samassa
kuulua tuttu uraa-huuto. Oikea pelikaverihan tdssä
sentään onkin. Ensi säikäyken lyömiä miehiäkin alkoi
kontata vitjaan Tuntsan törmien suojista ja lopuksi
nakutteli konekivärikin jo kankaan laidassa vanhaan
tuttuun tahtiin.
Etpfiän pentele osannut tulla sittenkään tar- äkkiä, mietti komppanianpäällikkö kulkiessaan.
peeksi
Mutta lähellä oli vanja sittenkin jo ollut. Matin joukkue oli aivan nokatusten. Sen kärjen takana ei kumminkaan ollut enempää painetta, ja kovin laajalta alal-

ta jytke oli kuulunutkin. Vitja oli kunnossa, ja sakemannikin oli herännyt ,a työntäoyt koko lentokentän
laidan ukkoa täyteen. Tulitus jatkui kiivaana, mutta
hätä ei ollut enää tämän näköinen. Divisionnan kenttdsairaala, joka sijaitsi sekin vain vajaan puolen kilo-

metrin

pädssä taistelupaikalta,

piti kuitenkin kiirettri

yön aikana ja toimitti potilaansa turvallisempiin paikkoihin. Tohtorit lunsivat olonsa vähän epämukavaksi,
kun luodit alkoivat lennellä parakkien seinistä läpi.

Kolmen neljän tunnin kuluttua tulitus laimeni

vanjan piirustukset olivat ilmeisesti muuttuneet. Lapin
yö ei vielä kumminkaan ollut valjennut. Vasta aamuhämärissä todettiin, mitä oli aikaansaatu. Kaatuneita
vihollisia lojui asemien edessä. Pimeys oli kuitenkin

ollut haittana omilla ja vanjoilla. Kaatuneita oli lo40, omat tappiot yksi kaatunut ja kymmenkunta haavoittunutta.

Mutta tilanne jatkui. Komppania painui vrnjan
perään. Yhytti sen ja taisteli uudestaan 4--5 km
päässä sekä siirtyi illalla yötä myöten marssien ohi
Pitkäsen viimeisen kenttävartion. Yöpyi 30 km pä?issä
pakkasessa ja väsyneenä. Kohtasi siellä hajalle lyödyn
Hauptmann Bettrin komppanian, joka oli Repovaaran
maastossa joutunut väijytykseen ja tavoitti viimein
viholliset huolettomina leiristä ja löi hajalle koko Shukovin

lr{inkälaisilla "er'äilIl lähdimmekään Talvisotaanl Meillä Kollaan rinrlman joukoilla Ulismaisten
suunnalla ei ollut l"rinkr:n :r'l<istöä. Mutta sitten
kun vihollinen teki tien erlnr:iden poikki je hyökkäsi kimppuumr.ne kaikenl::;rl:i ;.rlkr'.rikainen sotakoneisto mukanaan, anoc':::in nreillekin iloksemme
pari tykliiä. Iloksenrn.re !!i::r.r:. srlll se antoi intoa
ja rol.rkeutta rintaan. kun:1.:....: ilmoitettiin, että
aamulla Iähdetään r'.rsirisl<u'::.'.,:: eJeltää tykistövalmistelu.

Toivorikkaina vlrroim:re s::s :.:.:rullr määrättyä
kellonlyöntiä, jolloin kesir:;,:s.: (rn.1l!.r puoleltamme kerrankin pi:i .:.ii:.:. : i:: i::.1::r:re vihol-

s.i:: s::.: r go;qr511in li12I-: :c si:.r:r I Lrsi.rkin kaukaa selkämn.re trk.rr kuu.::iiil .:.::lilru.<.rus, toinen
ja kolmas. Krrn.r.iri: l::s:'..:: '.:l',.ren vlitsemme ,ia

lisen hämmäst}'stä. kun
naattisateen nisk.rrns.r.

mikäli saatoimme toJe'::. :u:oriir'.rr r-ihollisen

ase-

miin, joten tyklimiehe: :.:.isir'.it tehtär'änsä. Tdssä
puolessa ei siis ollut ni:.rh lii.rr. Ikär'intä asiassa
kuitenkin oli se. e::l ::,.::rtrrisi.rklmmentä laukausta ammuttu.lln iri:::!i:1tne r'.rikeni. Vaikeni
itsepintaisesti, r'aik.<,: h:r:::nr odotirnme tykistövalmistelun n)'t \'.1st.1 oiieii :lk.1r'rn. Pidimn-re näet
noita muutamia l.rukiuisi.:-T:r':in hokuammuntana.
sitten tulikin käsky
Mutta lisää ei kuulunu:.
hyökätä. Vihollisen e:u.1sem.rt joutuivat kyllä osittrrin h;rltuumme. ::::::.r hr'ökkäys vei patal joonan
upseeriston nelieia sukupuuttoon. Ei ollut siis
ihme. erj ill.:l^.:. :.ristelun tauottua loikoilimme väst'nc-inI i:. si.ns.<inä teltassamme. Tykistön tulenjoh:ueen ni:he: olii'at myöskin tulleet telttaamme
lepiimiin jr lämmittelemään. Kysyin näiltä ärtyneen

kun

i.

:

]Iiks'ette te ammu niillä isoilla pyssyillänne,

teilll

svn\in

kerran sellaisia on

7

r'.rsteuksen:

-

Kysymvkseeni srin

osaston.

Liittäkää lahjaanne

SOTAINVALIDI-ADRESSI
Siten kohotatte vaatimattomankin lahjan arvon
moninkertaiseksi
Adresseja saatte pankeista, osuuskassoista, ki4a-

la paperikaupoista, osastoistamme kautta

maan

sekä suoraan meiltä.

KUKKASRAHASTO
Helsinki, Kasarmiok. ,+ Å. Puh. 669oo8

3t8

Ammukset

jr

627366

I

Urheiluvölineitö

Q Kolostusvölineitö

t Retkeilyvölineitö
I Aseito jo metsöstystorPeito
KOLME YUOS!KYMMENTÄ
AS I A NTU NTEVAA PALYELUA

puuttuivat
Amrnu, milläl Hlttunsako sinne putkecn t1'ön- kun ei ole air-rr-rtt:rkaen arnmust:rl
tää,

*
TUNSI VAIN IIIIVOSENSA.
Eversti Kemppi kohtasi Ohclan tiellä 4.K:n muonaa,joneuvon, jonka vanha ajon.ries, äskettäin satpunut
nostolries, unohti kunnienteon.

-

Miksi ette tee kur.rniea? tiedusteli eversti.
En huomannut, tuli tavallincn vrrstuus.
Mistä patalji)onasta te olettei
En tiedä.

komppcniannc ?
- I r(:d.Ittekr)
- lln.
-- Tiedättekö komppanian päällikön nimen?

-

En.

kysyi
No, mikähän mahtaa olla hevosen
jota asia rupesi huvittamaan.
eversti,
Miehcn krsvot kirkastuivat, kun viirncinkin tuli kysymys, johon h.irrkin us.rsi vxstrt:1.

P«rllchan se

t>n.

- Niin. sc on oikcin. ki'llri hc-r'r.smieh;n t.ivrvr'
hcvosensr
nimi tiet.i.i. i.1n1,i 1jr q1.s1 j.r i.rrk,., ,:r.r:l..L.rii.

KÄY
KUI N

OMEGA

sa.

*
LAKI AUTTOI.

Sotatuomari joutui sodan aikana virkamatkoillaan
pitkälle syrjäkyliin ja n.reni erääseen taloon pyytämään
kyytiä eteenpäin. Talon isäntä sanoi, että täältä erämirstr ei nyt yötä r'asten kukaan lähde kyytiä viemään. Tuon'rari huomantti olcvansa sotatuomlri ja
selitti, cttä laiss;r määrätriän kuritushuonetta sille, joka

iättriä jonkun henkilön heittcelle erimaahan.
Silloin isäntä kriski t;rlon Kallc-pojan kiireesti valjestla hevosen rnetkellc.

Varmista
YakuutusturYäsi...
Toimioloomme kuulu', en vokuulusiciren
jou kostc löydo,te oikeon sucjon vohin-

rulifte

gonvooran v'orolle.

Myönnomme kcik-

kio

vohinkovokuu-

tuuksio, mm, outo-,
polo-, topoturmo- jo
k u I j etusvo ku

utu ks o.
i

Kuopion Osuusmeiieri
Kuopio

V
,

XTSIONAINTN VAI(UUTUSYHTIO
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SANOI
Varmasti etulinjan jermuja, kun on veriset laatat,- sanoi Hännisen Matti, kun näki tykkiiulleja sotapesällä.

Tehdäänpä työnjako, sanoi sotamies Jussi kaverilleen
ruokailun päätyttyä, sinä peset pakit ja minä
menen riu'ulle.

TäyWy syödä voinappi illalla, sanoi jääk?iri
Vänttinen,
kun kuuli, että aamulla oli partioon lähdettävä.

Johan

tuli

alokaskoulutusta, sanoi alikersantti,

- vaimonsa kolmoset
kun

sai.

Konsikuvo:
Kivöäri toisesso, lopio toisesso kädessä iehtiin

Upseeri se olla pitää, sanoi Juvan tyttö, kun
korpraalin
kanssa elokuviin lähti.
Naispataljoonan rippeitä, sanoi sotamies Voi- kun naisen sukan tieltä löysi.
kukka,

huollon vootimio purilosteitö tieltömöön korpeen.
Nömä tiet pelostivot monen hoovoittuneen hengen

Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lan-

- sanoi lääkintäkcssu Lauronen,
keaa,

kun

pimeässä

kenttäkäymälään putosi.

Näköni on käynyt niin heikoksi, etten näe enää
uniakaan,
selitti sotamies Ruoko lääkärille.
Selvä suutari, sanoi sotamies Matikainen, kun

ei -kirjeeseen

dessä näki.

Hyvin paistettu räiskäle, sanoi korpraali Hurstaivaalla näki.

Olipa varoituslaukaus, sanoi sotamies Rikkilä,

- "suutari"
kun

korsun katolle jymähti.

yli ymmärryksen,
- täi päälaen yli käveli.
kun
Jo meni

sanoi sotamies Sireo,

Jxv2nmtrkaista tulitoimintaa, sanoi alikersantti
- kun Elsalta kirjeen sai.
Valli,

*
SOTA ON LOPPU, HERRA KAPTEENI.
Suurten sotaharjoitusten aikana 1939 liihetti kapteeni erään hieman yksinkertaisen sotamiehen tiedustelemaan vihollisen liikehtimistä. Keltaisten it.petteri

oli suuntausharjoituksissa ja

ryhmän johtaja antoi
etäisyyksiä huudellen lukuja 3.000, 3.100, 3.20O.
Miehemme pisti tZimän korvan taa ja palattuaan ilmoitti:
Hslsa kapteeni ! Sota on loppu. Myyvät jo tyk-

- huutokaupalla.
kejä

320

K. L.

10:n

KIRJOITUKSET

Oesch

SLIOMEN SOTILÅSPOLIITTINEN TILÅNNE

JÄLKEEN

239

TAPAHTUI RUKAJÄRVEN SUUNNALLÅ ..

)91

Yrjö Kohonen
NÅLKÅMOTTI STALIN-KANAVÅLLA , ,, -..

298

TALVTSODAN

vastausta saanut.

Ohoh, kultaista kotia, sanoi Iivari, kun vartiosta
tultuaan
korsun laverille kiipesi.
Kas, kas, kun silakka ja kärpänen veljeilevät,
- jalkaväen mies, kun matruusin ja lentäjän yhsanoi

- kun täysikuun
kainen,

NUMERO

Eemil Lappalainen

I\Iatti

Hietaniemi

KUVAUKSIÅ MANNERHEIM-RISTIN RITARI
EEMIL PASASESTA

lol

Kustaa Vaarala

PÅNKAÅ SITTEN SOTAOIKEL'TEEN. KL'N
PALÅAN

)o3

Jorma Karhunen

KUOLEMÅ TEKI KUNNIÅA ..

,06

Toivo Korhonen
NOIN SE KÄY, KLIN ÄLYTTÖMÄSTI PÄÄLLE
TUNKEE

Viljo
SE

1ro

Vierimaa

ON KOHTÅLON KÄDESSÄ

...

11'

Aikokouslehdessä "Kanso toisteli -mlehet ker-

tovot" julkoistujen kirjoitusten, korttojen jo
pii rrosten osittoinenkin loinoominen io julkoiseminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.

HAVIN PALMU-SAIPPT,IA

aurn
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NÄKEE PIMeÄSsÄ
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Routokoudello oleitiin köyiiöö mullistovio völineitö. Kivikirves'
teollisuus körsi musertovon toppion io ensimmöinen voikeo työrto
myyskousi olkoi.'Voikeudet kuitenkin voitettiin jo kehitys iotkui.
Mutto iuskin ensimmöisen rouioesineen volmistonul seppä oovisti
minköloisen kouden hän oloiiti. Missöän topouksesso hän ei orno.
koon olisi uskonut ennustusto routoisisto teistö io routohevosisto

iotko huimoo vouhtio tulevol kiilömöän holki moiden io monre.
reitten. Tuskinpo hönen mieleensö myösköön olisi juolohtonur, erö
nöitä hepoio ruokiioon öljyllä. Tämän pöivän insinööri sen siioon
tietöö, tieiööpö vielö öl1yn nimenkin, SHELL. Roskoimmon rosituk.
sen oikono voitelee porhoiten

SHEtt

\\z

SHELL.

O/Y SHELL A/B voiteluteknillinen neuvonto
,$onn..h.iminth l, Holsinki
puh. I0 E6l

lrtonumero 70 mk

-

siitö voitta otlo

Ya?mo

Helsinki 1960

-

Sonomo Osqkcyhtiö

