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Ndkymä Hyrsylän kylosto

EDUSTELlI.
PARTIO

KOLLAATTA
HYRSYLÄN

MUTKAAN
1940/

ENTINEN r.altakunnan raja teki Suojärvellä kumman
mutkan. Se oli kuin saapas, jonka kapea varsi yhdisti
muuhun Suomeen, "Hyrsylän mutkaksi" nimitetty
alue. Siellä saappaan terässä olivat Hyrsylän, Ignoilan
ia Hautavaaran kylät, joissa oli asukkaita yhteensä yli

tuhat henkeä.

Oli aamuyö 30.7t.39. Meitä oli kolme rajajääkäriä
Ignoilan vartiossa, jonka r.äliaikaiseksi päälliköksi
olin joutunut. Siinä tuvasse mietin toverieni Eenokio ya Åleksin kanssa silloista tilannetta. Pojat olivat
yöllä r.artiopaikallaan havainneet, että rajalle oli siirretty suuria joukkoja. Sieltä rajan takaa nyt yhä kuului kolinaa ja ryskettä. Päättelimme, että sota siitä
varmaan tulee. Emme ajatelleet itseämme, r'aan rrjln
kansaa, joka täällä oli edelleen evakuoimatta kodeissaan. Asekuntoiset michct oiivat YH:ssr, joten kotona

olivat vain vanhukset, naiset ja

lapset.
97

Vartiotamme oli vahvennettu noin 10:llä paikkakunnan reserviläisellä, ja edellisenä iltana oli JR 34:stä

tullut avuksemme 20 miestä.
Mainiffuna päivänä sota sitten alkoikin kello 7,
jolloin heti havaitsimme, että mottiin tässä jouduttiin,
koska taistelun melske kuului pian noin 15 km takaamme lossin suunnasta vihollisen hyökättyä Hautavaataan. Ånnoin käskyn vetäytyä vartiosta 200 m
sivulle asemiin, ja siinä puoleen päivään saakka odotellessamme kertyi joukkoomme myös kylän asukkaita,
miehiä, naisia ja lapsia, jotka jotenkin pystyivät hiihtämään korvessa. Maantiellä, joka yhdisti meidät muuhun Suomeen, isännöi jo vihollinen panssareineen.
Kuuluimme YH:ssa Er.P 10:een, ja käsky oli, että
sodan syttyessä Ignoilan ja Hyrsylän vartiot yhtyvät

ja

vetäytyvät parhaaksi katsomallaan tavalTa omiensa

luokse. Kun Hyrsylän vartion miehet vanhan ystäväni
Martin johdolla olivat onnistuneesti saavuttaneet meiÅät ja siviili-ihmisiäkin oli joukossamme muutamia
kymmeniä, aloimme korpea pitkin pujotella kohden
Suvilahtea.

Niistä joukossamme olevista, joilta Hyrsylän mutkaan jäir,ät vaimo, Iapset ja vanhemmat, tuntui lähtö
varsin katkeralta. Ilman suurempia seikkailuja saavuimme L.12. aamulla onnellisesti Suvilahteen. Siel-

lä odottanut auto, jonka piti viedä meidät omaan

komppaniaamme Er.P 10:een, sai lähteä ilman meitä,
koska tällöin liityimme JR 34'., riveihin, joista myö-

hemmin siirryimme 12.D:n sissiosastoon.
Divisioonan sissiosasto oli v. 1940 alussa Ievossa
Loimolan kylässä, kun armeijakuntamme taholta tiedusteltiin sellaisia miehiä, jotka vapaaehtoisesti lähtisivät tiedustelupartioon Hyrsylän mutkaan.

Toistelijoiio iolvisodcn olusso Hyrsyliin

-Suoiärven
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tiellö

Aleks, Eenokki, Martti ja minä innostuimme asiaan,
mutta päätimme vielä harkita tätä. Kohteeseen oli pitkä matka, noin 70 km, ja talvella jäävät ladu,tkin näkyviin. Toverini tuntuivat kuitenkin innokkailta lähtemään. He olivat hiljaisia miehiä, vakaita ja vaatimattomia sotilaita, jotka eivät turhia leuhkineet, mutta
olivat sitä varmempia kaikissa toimissaan, niin että heidän kanssaan voisi retkeillä minne tahansa. Päätimme
lähteä ja sovimme, että meistä ei kukaan toimi johtajana, .vaan yhdessä ratkaisemme eteen tulevat asiat ja
tuemme toinen toisiamme.
Saimme vapaasti laatia suunnitelman tehtäväämme
varten. OIi tiedusteltava, mitä vihollisia on Hyrsylän
mutkassa ja millainen on sinne jääneiden yli tuhannen
siviili-ihmisen tila.
Suunnitellessamme matkaa Aleks kertoi, että siellä
Hautavaaran kylän laidassa asuu leskivaimo, joka on
hänen serkkunsa ja jonka luokse voitaisiin mennä. Paikan tunsivat muutkin pojat. Mikäpä siinä, päätimme,
että menemme sinne. Lesken mökki tosin sijaitsi vain
5 metrin päässä maantiestä, mutta tuumimme, että eihän toki keski-ikäistä köyhää leskivaimoa niinkään tarkasti silmällä pidetä ja mökkinsäkin oli kylän laitimmarnen.

Suunnittelimme, että mennään Kollaanjoelta ensin
ja sieltä Myliyjän'en ja Artahuuhdan välistä käännytään kohti tavoitetta.
Eräänd. tammikuun päivänä, noin 6.1.40, läksimme
matkalle. Ensin menimme rykmentin komentopaikalle,
jossa komentaja, everstiluutnantti §7. Teittinen toivotti meille onnea matkalle. Täältä meidät ohjattiin
kapteeni J. Ahteen komentopaikkaan ja edelleen äärimmäisenä idässä olevaan tukikohtaan, jonka pddl-

Kotajärven itäpuolelle

Kolloonioen io Hyrsylön mutkon välinen olue

likön tuli antaa meille tietoja vihollisesta ja sen varmistusladuista. Meitä oli ankarasti kielletty puhumasta
tehtä\'ästämme kenellekään.
Tullessamme tukikohtaan sen päällikkö, luutnantti,
katsoi meitä ensin vähän karsaasti, sillä muutaman päivärl levon aikana Loimolassa oli kylvetty, ajettu pcr-

rat, lai,tettu varusteet kuntoon ja saatu uudet vitivalkoiset lumipuvut. Tukikohdan miehet sensi.jaan olivat pitkäpartaisia, likaisia ja partioinnin sekä taisteluiden rasittamia. Ei ollut ihme, jos luutnantti ajattelikin, että olimme vasta rintamalle tulleita ja vielä
sotakokemusta r.ailla. Hänen käytöksensä oli sen mukaista, mutta kun suulaimpana miehenä olin häntä
vähän aikaa puhutellut, niin siitäpä hän rauhoittui ja
saimmekin etumaastosta tarkat tiedot. Havaitsimme,
että hän oli tarmokas ja tunnollinen mies.

Oli tyyni pakkaspäivä, kun läksimme siitä hiihtämään, suuntana itd. Lumi upotti, ja reput painoivat
selässä kuin synti, sillä jokaisella oli mukanaan kinkku
ja kymmenen päivän annos muuta tav^raa. Korpi, sen
suot ja metsät sulkivat meidät syliinsä, ja niin tunsimme olevamme oikeassa elementissämme, ikäänkuin
rauhanaikaisilla partiopoluilla. Heti alussa, suurella
suolla, vihollisen lentokoneet häiritsivät rauhaamme
ja herättivät meidät unelmistamme huomaamaan, että
emme nyt ole rauhan töissä.
Suunnistimme ensin Ulismaisten maastoon, lähelle
silloista valtakunnan rajaa, jossa tiesimme rauhan aikana olleen vanhan maasaunan, ja olin siinä aikaisemmin yöpynytkin. Kun neljä painavaa miestä eteni upottavassa lumessa, oli eteneminen hidasta, ja olikin jo
pimeä saunan löytyessä. Heti nyt sauna lämmitettiin,
keitettiin kahvit, siirreltiin kinkkua repusta vatsaan
aimo annos ja ruvettiin suunnittelemaan yöpuulle menoa. Ensin ulkona tähyiltiin synkkään, mustaan korpeen ja todettiin, että eipäs kuulunut muuta kuin tykkien jyske Kollaalta. Sitten tuumailimme, että käymme
kaikki nukkumaan emmekä turhia hermoile, jotta
aamulla olemme hyvässä kunnossa. Tunsimme, että
Luoja ja tämä korpi olivat ottaneet poikansa suojelukseensa.

Niin siinä yön nukuimme raskaasti ja aa-

mulla heräsimme virkeinä. Päätimme hiihtää tämän
päivän, yön ja seuraavan päivän yhtä kyytiä, jolloin
arvelimme ehtivämme Hautavaaran lähimaastoon.
Åamuhämärissä lähdimme etenemään Kotajärven

idänpuoleiseen suuntaan ja siten saavuimme puolen
päir,än jä.keen tämän kylän itäpuolelle. Kuuntelimme
kylästä kuuluvia ääniä, moottorin surinaa, huutoa ja
muuta melua. Söimme kiireesti eväitämme ja painuimme taas eteenpäin.
Sinä päivänä oli hiihtokeli erittäin huono, sillä lämpömittari oli varmaan nollassa. Keskiyöllä olimme
Myllyjärven ja Artahuuhdan välillä. Maasto näillä
main oli lumista viidakkoa, jossa yöllä oli erittäin
vaikea edetä. Leudossa säässä putoilivat lumet puista
niskaamme ja olimme jokseenkin märkiä, mutta eteenpäin yritimme vointimme mukaan.
Aamusella alkoi pakastua, vaatteemme jäätyivät ja
reput kinkkuineen alkoivat tuntua varsin painavilta.
Niin jatkui matka yhä kohden tavoitetta, ja iltapäivällä saavuimme Suojoelle, jonka penkereiden suojassa
hiihdimme vähän matkaa. Kuuntelimme siinä Hautayaata\ ja lossin suunnalta kuuluvia monenlaisia ääniä.
Sitten tulimme Ignoilan
Suvilahden sähkölinjalle,

jonka läheisyydessä oli -vanha maasauna. Päätimme
siinä yöpyä, kuivata varusteemme ja levä,td,, sillä emmehän tieoneet mitä huominen päivä toisi tullessaan. Yöpymispaikastamme

oli

Hautayaaraan matkaa

n. 4 km. Peitimme ikkunat, ettei tuli näkyisi

kauas.

Vaivuimme rauhalliseen uneeo.
Aamuhämärissä heräsimme virkeinä poikina. Nyt
oli tehtävämme vielä suorittamatta, ja niin läksimme
hyvin varovasti etenemään aikaisemmin mainitsemaa-

ni mökkiä

kohden.

Kilometri ennen mökkiä tuli vastaan alue, jossa oli
tossupolkuja ja hakattu metsään kaikenlaisia linjoja.
Siinä me niitä ihmettelimme ja tähystimme suuotaan
jos toiseenkin, mutta kun ei mitään näkynyt, painuimme eteenpäin. Iltapäivällä saavuimme pellon laitaan,
josta 200 m päässä näkyi maantie ja tavoitteenamme
oleva mökki.
Kuului lasten ääniä, josta päättelimme, että kotona
täällä ollaan. Tietä pitkin liikkui kuorma-autoja, emmekä tienneet, majailiko taloissa vihollisia. Siinä mie-

tittyämme, mitä tekisimme, Aleks ja Martti päättivät lähteä kiertämään metsän kautta mökin taakse
ja kuuntelemaan. Tunnin kuiuttua he palasivat ja kertoivat, että kun leski tuli puita hakemaan liiteristä,
Aleks kuiskasi hänelle talon takaa, että täällä on
hänen serkkunsa Aleks eikä pidä pelätä. Hän oli ko99

$
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Hii,htoportio soopumosso JR 34,n esikuntoon
Loimolosso

vasti hämmästynyt, mutta tunsi serkkunsa ja oli siinä
vastannut, että näissä taloissa ei ole sotilaita, vaikka

kaikissa muissa onkin. Aleks oli sanonut, että hän
tulee iltahämärissä vieraaksi, jos sopii, ja sopihan se.
Siinä metsän suojassa nyt istuimme ja odotimme päir'än hämärtymistä. Tulimme siihen päätökseen, että
sisälle painutaan joka mies.
Kun alkoi hämärtää, läksimme varovaisesti Iiikkeelle. Sukset kätkimme lumeen pihamaan laitaan,

tähyilimme liikennettä tiellä, ja vihdoin menimme
ovesta sisälle. Leskivaimo, urhoollinen rajaseudun nainen, oli kolmen lapsensa kanssa siinä pirtissä, eikä
hän osoittanut mitään pelkoa, miten kär,isi hänelle

lapsineen, jos meidät siitä tar.oitettaisiin. He olivat
vain iloisia, että r,ielä näkivät suomalaisia sotilaita.

Kun emäntämme sanoi, että viimeiset kahvinsa hän nyt
meille keittää, silloin kaivoimme reppumme auki ja
annoimme hänelle melkein kaikki kahvimme.
Emäntä sanoi käyneensä samana päir'änä kylän toisella puolella olevassa kaupassa ja kertoi näkemiään.
Selvisi, että eräässä talossa oli suuri esikunta, kansakoulussa sairairla, joka oli täynnä haavoittuneita, oli

auto-

ja muita

*i:ll'å:"'to

korjaamoja, T§asounanmäellä oli iso
ja rnökistä kilometrin päässä 100 pans-

N{atkalla ennen mökkiä näkemämme polut ja liojat kuuluivat Suojän,en uuden rautatien rakennus-

linjaan. Rata oli jo valmis kylän laitaan asti.
Naapuritalonkin asukkaat saivat tietää, että mökissä oli suomalaisia sotilaita, rajamiehiä. Sieltä asukkaat hiipivät heti mökille mukanaan täysinäinen maitosanko, josta maito oli meidän välttämättä juotava.
Siinä puristeltiin käsiämme, kysyttiin, miten sen ja

sen poika tai mies jaksoivat, olivatko vielä elossa,
milloin suomalaiset tulevat ja vapauttar.at heidät. He
olivat jo toista kuukautta odottaneet näkevänsä omia
sotilaita, ja nyt se iionpäir,ä oli koittanut. Yritimme
parhaamme mukaan selvittää kaikkea ja kehoitimme
heitä olemaan rauhallisina, sillä olimme tulleet tällä
l:crtea vain katsomaan, miten he voir.at, mutta mitä
tulevaisuus tuo tullessaan, sitä emme tiedä. Ei ollut
heillä mahdollisuutta pakoon, suksetkin oli takavarikoitu, eir'ätkä r'anhukset ja lapset jaksaneet muu100

tenkaan korvessa samoilla. Olivat kylläkin tähän men-

ja tavaransa.
Talonväki kertoi, että venäläiset sotilaat käyvät
aina illalla kello 20 aikoihin lukemassa asukkaat tarkastaen, että kaikki ovat taliella, eikä sen jälkeen kukaan saanut missään liikkua. Ajattelimme, että luku
menee sekaisin, jos olemme paikalla. Väki oli samaa
mieltä asiasta, että meidän olisi parasta häipyä, ettei
heille mitään ikär'yyksiä sattuisi. Sanoimme heille,
että antaisivat aamulla lasten sotkea jälkemme pihamaan lähistöllä, ettei heille niiden vuoksi tulisi mitään
vaaraa. Puolta tuntia ennen luvunottoa sanoimme
hyr'ästit ja että r'ielä tavataan. Sinne jäivät taas mjen
nessä saaneet pitää lehmänsä

karjalaiset asukkaat kulkemaan omaa kohtalonsa tietä.

Hiihtelimmc hiljalleen tuttuun maasaunaan ja pohdimme tilannetta. Tulimme päätökseen, että kylässä
oleva esikunta lienee peräti AK:n esikunta, koska

siellä

oli niin paljon panssareita ja muuta tavaraa.

Olimme sitä mieltä, että tehtä\'ämme oli nyt suoritettu
ja. cttä r'oimme pienen levon jälkeen aamulla suuntautua takaisin kohden Kollaata.
Åamuyöllä lähdimme ja totesimme, että yöIlä satanut lumi oli peittänyt Hautavaarasta tulevat jäll<emme. Oli hyr.ä suksikeli ja reputkaan eivät painaneet mitään, koska olimme iättäneet melkein kaiken
rnuonan Iesken mökkiin. Illalla saavuimme Uiismaisten

ko;peen, mutta koska oli parasta lähestyä omia linjojamme mieluummin päivällä, päätimme olla yötä
Ulismaisissa eräässä kämpässä.
Seuraavana aamuna suunnistimme luutnantin tukikohtaan, jonne saavuimmekin ennen pimeän tuloa.

Tukikohtaan laskettiin meidät heti ja ihmeteltiin,
että kaikki neljä olimme vielä elossa. trIeille tarjottiin kahvia ja kaikkea hyr'ää, mitä siellä oli. Olimmehan näöltäkin nyt heidän vertaisiaan, koska olimme
pitkäpartaisia ja varusteemme olivxt riekaleina. Siitä
läksimme kevein mielin ja helpotusta tuntien tekemään ilmoitusta tiedustelumme tuloksista.

Myöhemmin kuulimme, että ilmavoimamme olivat
pommittaneet Hautavaarassa bensiinivaraston tuleen.
Ajattelimme silloin leskivirimon ja omaakin r'ähäistä
osuuttamme asiaan ja tuumailimme, että yhteistoiminta on voimaa-

Yrrf 0

YTERTMAA:

MATT! PON KU
- tolvisodon rivimies
YH:N ALK^ESSA

lokakuussa t939 alkoi miestä lapmies talosta ja kaksi

paa. kokoontumispaikkoihin

- kokoontuivat
Darhal:i.a. Muiden matkassa

Sodan-

kylän
niinkuin kylää leikillisesti
- eli Pyssykylän,
nimitettiin
miehetkin Kemiin, jossa JR 27 järjes- tuli Lapin jätkiä, talollisten poikia, potettiin. Sieltä
romiehiä ja kaikilla yhteisenä erikoispiirteenä, jota
heidän johtajansa eivät heti osanneet aavrstaakaan,
tottumus elää erämaissa ja metsissä kuin kotonaan.
Suuriakaan ihmettelemättä tuli sieltä myös Matti
Ponku
poromies ja karhunkaataja, erdmies Jumalan armosta.
Mitä lie kohtalo tarkoittanut, kun paiskasi Pongun Matin allekirjoittaneen joukkueeseen,
sitä. tuskin kukaan tietää. Totuus on vain se, että
eräänä aamuna seisottiin vastakkain. Tämän kirjoittaja joukkueenjohtajana rivin edessä ja Matti Ponku
korpraalina ri'r'issä. Ensimmäinen tuttavuus taisi olla
molemmilta puolin samanlainen
onpahan tuossa

- näköinen pappalyhyenläntä, tukevan ja rauhallisen
ja
joukkueenjohtajana.
rainet
kaupunkilaispoika
Ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota tarkemmin Pongun I\{attiin, hänen vetäessään eräänä iltana
parabellumin repustaan ja ryhtyessään sitä tuvassa
puhdistamaan. Haastatellessani miestä sain tietää, että
poroja on hoidettu ja siinä sivussa kaadettu juuri
tuolla parabellumilla jo muutama karhukin. Kaverit
vieressä nyökäyttelir'ät päätään kertomuksen vahvistukseksi. Siinä sitten tuli rlhmänjohtajien kanssa heastellessa enemmänkin selr'1'yttä miehestä. Mäkihalvarin Matti todisti oikein kotiseutuinnostrrkseila, että
siinä on poika, jolla on eränkär'ijän tair.ot veressään
ia iolla on ;älkikin jo senmukainen. Ei ainoastaan
karhuja, vaan muutakin riistaa on kaatunut summattomasti.

Matti Ponku ei suinkaan tullut esimiehelleen lähei-

seksi. Hän oli niitä miehiä, ioista Pärmin Nikke
sanoi, että heillä ei ole tapana seurustella esimiestensä

kanssa. Mutta silloin kun hän asian teki, se oli
hänen mielestään tärkeä. Hän tuli ja puolisotilaallisesti löi asennon, suuntasi totisen katseensa esimieheen
ja puhui sen, mitä oli aikonut ja etukäteen harkinnut.
Sen verran oli joukkueenjohtaiallakin järkeä päässä,
ettei hymy-r'äreelläkään ilmaissut olevansa joskus vä-

Huoltotie Kuhmosso
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hän huvittunutkin Matin asioista. Ja niin tultiin koko
YH:n aika toimeen noin normaalivälilöillä. Ainoa
mainittava tapaus oli se, kun Matista tehtiin kp-mies.
Miten lie Matti eksynyt eräänä aamuna JSp:lle, juuri

kurr jaettiin

ryhmäaseistusta

ja

konepistooleja.

Koko JSp:llä käynyt miesjoukko palasi sillä kertaa
kp:tä saaneena ja komppanian päällikkö antoi miehille liukkaat lähdöt joukkueisiin.
No, näkihän joukkueenjohtaja, mitä Mattikin oli
saanut, mutta odotti Matin ilmoittautumista.
Kp tuli, ilmoitti Matti rauhallisesti.
- No, mutta silloihan se kp käykin miehelle
aseeksi,
saneli joukkueenjohtaja.
Matti vilkaisi
- nyt mielessä.
esimieheensä, olikohan tällä koiruus
Mutta esimieskin osasi pitää naamansa peruslukemilla,
Matista kp-mies. Ja parempaa kp-miestä
sai hakea talvisodan armeijasta
se taitaa oila vielä-

ja niin tuli

kin Pyssykylän miesten käsitys. Niin, sitten lähdettiin, ja jo Suomussalmen ensimmäisissä taisteluissa nähtiin, mitä miehiä oli Matti
Ponku. Kun hän hyppäsi ryhmänsä kärkeen ja lähti
tunnusteli jaksi, sai olla huoleti, sillä jos Pongun
Matti ei metsässä nähnyt jotain, niin ei siellä mitään
ollutkaan. Siihen asti, kun Matti antoi ensimmäisen

merkin, sai hiihtää kaikessa rauhassa kivääri selässä.
Matti saavutti ryhmän ja joukkueen miesten luottamuksen alusta alkaen. Vaikka koko joukkue laitaa
myöten oli melkein koko elämänsä rypenyt talvimetsissä
niin siinä ei ollut ketään, joka olisi Matin

hyppäämään samalle pöydälle. Silloin
kanssa pystynyt

kun Matin kp rävähti laulamaan, sai olla varma, ettei
se tyhjää soinut.

Suomussalmen laitamailta joutui joukkueenjohtaja haavoittuneena sotasairaalaan, ja ennenkuin hän

oli Raatteen tie jo taisteltu.
Siellä Matti Ponku oli eräs niistä, joiden ansiosta Raat-

ennätti sieltä Kuhmoon,

tuli se mikä tuli. Kun pataljoona joutui
laidassa sellaiseen painostukseen, ettei "r,itja"

teen tiestä

tien

enää jaksanut painetta kestää, sai Matti Ponku paikalle jostain konekiväärio ja huolehti, että paikat pi-

tivät. Jälkikin Matin kk:n

edessä

oli sitten senmu-

kainen.

Niin päästiin Kuhmoon. Matti hoiti edelleen ryhmänjohtajan tehtäviä parrottuneena ja väsyneenä
totiset silmät entistäkin totisempina. Merkilliseksi oli
tullut Matin viha talitinttejä kohtaan. Tinttihän on
ollut Pohjolan metsämiehelle aina sellainen huonon
enteen lintu, ja niin se taisi olla Matillekin.
sanoi Matti aina kun tiaisen näki ja pau- S-tana,
jopa selkautti
konepistoolillaan tintin hangelle
laisissakin paikoissa, joissa ei olisi enää -oikein kärsinyt paukutellakaan. Piti pari kertaa sanoakin Matille
asiasta.

Mie vain, ja muuta ei Matista lähtenyt.

-Niin tehtiin motteja ja muita taktillisia

vetoja, ia

Matti hoiti tehtävänsä siinä missä muutkin. Mutta verrattomasti paremmin aina silloin, kun mentiin mitä
synkimpään korpeen ja piti hiihtää partioissa paikasta
toiseen. Silloin Matti oli kuin kotonaan. Innostuipa
hän joskus rehellisen luonnonlapsen tapaan antamaan
oppituntej akin esimiehelleen.

pojat sanovat, ettei vihollinen näe, mutta mie
- Nuo
sanon,
että kyllä vain se näkee. Ja kun mie hiihän

mettään, niin joka paikan mie katon. Soon sitten
hullua luulla, ettei naapuri näe, siksi noita poikia
kuuppii. Mie kumarran silloin ku tarvittee.
Kieltämättä tämä oli realistista ajattelua. Kun mies
samalla hoiti tehtävänsä niinkuin Mattikin, niin ei
mitään vikaa.

Pitkälle Matti osasikin hoitaa tehtävänsä. Maalis-

kuu oli jo käsill'ii, ja Loson motti vain oli enää vartioi'
tavana. Komppanianpäällikkö
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iossain muualla, ja

Matti joutui Losoa Ukonvaar^n puolelta vartioivaan
Oli kaunis päivä.
r.änrikki Jonhemin joukkueeseen.
- montun laitoja.
Aurinko alkoi jo vähän sulatella
Matti Ponku oli parin toverinsa kanssa muutamassa
poterossa. Siinä he tarinoivat kotikylän asioista ia
Matti murehti poroelonsa menestymistä. Miten hän
Iienee sitten aatoksissaan noussut kuopan reunalle
istumaan, vaikka kaverit varoittivat:
Tule alas, naapuri pian nappaa.
- Ole huoleti, ei se minuun osaa, r'akuutti Matti
Mutta samassa Matti putosi kuopan
rauhallisesti.
pohfalle pää -läpi ammuttuna. Kun komppanianpääl-

i;tnO tuuti Matin lähteneen, jäivät pitkäksi aikaa
mieleen Matin monet lausumat. Tulipa sieltä pinnalle sekin kysymys, mikä pani M;rtin sillä kertaa
'r'aromattomaksi. Miehen, joka niin monelle oii neujäriellä ja taidolla.
vonut, miten sotaa pitää käydä
- muun Sodankylän
Matti Ponku kätkettiin monen
pojan kansa oman pitäjän sankarihautaan. Tunnusiukseksi ansioistaan hän sai kultakellon, joita ruotsalaiset lahjoittivat Suomussalmen taistelijoille.
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ON ,uod.n l94L rnarraskuun

JR l4,n komenioio, eversti L. W. Honnelius esikunioupseereineen

1. päivän aamu. Nyt
on alkamassa hyökkäys, josta jo jonkin aikaa on Kiestingin suunnalla kuiskailtu. Tykistö ja kranaatinheittimet o'r,at jo ennen päir.än valkenemista ryhtyneet
syytämään rautaa tuonne suunnitellun murtokohdan
vrriheiile. lliJR l4:llä on toistaiseksi odottajrn osa.
Toiset murtal'at aukon, ja meidän tehtär'änämme on
sitten kääntyä aukosta vasemmalla olevan vihollisen

on yilään uutuuttaan valkea turkki. Kasvot ovat tuskaiset ja kalpeat, käsi painaa povea. 4. komppanian

selustaan.
Edestä alkaa kuulua jalkar'äen aseitten tultx. Tämän

lähellämme. Hetken päästä sama uudelleen. Tästä
pitäisi päästä Iiikkeellä. Jo rysähtää jonnekin pataljoonan alkupään sekaan, ja sieltä astuu hetken päästä kk.komppanian päällikkö, kapteeni Olliten,o kas-

tästä jyrähtää kumeasti. Kasapanoksiako vai miinoja?
Pian alkea selustaan suuntautua alakuloinen virta.
Miehiä lumipulun housut riekaleina ja mustina suomudan ja miinojen jäliiitä, parempiosaiset ontuen t.ri
toisen tukemanr, r'eikeammin haa'r'oittuneet ahkiossa
maaten. Nuorta upseeri;r vedetään ohitsemme. Hänellä

rt

miehet seuraavat vaieten jokaisen .io aamurupeamaan

taistelunsa sillä erää päätökseen saneen matkaa.
Äkkiä emme enää olekaan pelkkiä sivust-a seuraajia.

Vihollinen aavistaa sisäänmurtokohdan takana olevan joukkoja odottamassa vuoroaan. Jyrähtäa jossakin
kaukana, r.ihellys voimistuu ja 1äinen maa jy'sähtää

vot veressä hakemaan apua.
Jotta komppaniani välttyisi turhilta tappioilta, siirrän sen omine lupineni parisen sataa metriä taaksepäin. Yhdysmiehet jäär,ät hoitamaan edestä majuri

ll
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Joukrrt odottovot Kiestingin itöpuolello liikkeellelöhtököskyö mcrroskuun

Heinolta tulossa olevan liikkeellelähtökäskyn perille
saaPumista.

Tapaan takanamme l'uoroa odottavan I pataljoonan
upseerin, koulutoverini, Iuutnantti Lati Lehtisen. Istumme kaatuneen puun rungolle keskustelemaan ja
kuulostelemaan. Siitä onkin jo pitkälti, kun olemme
tavannee:. Vuosia sitten istuin Helsingissä Pallokentän

laidalla huutamossa, kun Lehtinen maaottelussa järjesti palloja. Ruotsin maaliin useammankin peräkkäin.
Niistä esitän nyt henkilökohtaisen kiitoksen, ja sa-

l94l

hyökköykseen

-l A-kau

irti näistä idän touhuista.
tulee
liikkeellelähtökäsky.
Harpomme harvassa
Jo
jonossa halki kranaattien myllertämän maaston. Varokaa. miinoja, kuuluu joku huutavan. Parasta noudattaa
entisiä jälkiä. Edellämme astuvien kk.miesten alla tömähtää ja heidän kiväärinsä taival taitaa sillä kertaa
katketa siihen. Vastaamme tuodaan vankia, jolla on
äsken koetun järkytyksen merkit vielä kasvoillaan.
Jo näkyy ensimmäinen kaatunut meikäläinen. Valkea
hevonen ja sen ajaja ovat kai saman miinan surmaamalla pääsemme hetkeksi

Kronootinheittimet volmistelevot löpimurtoo
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mina painuneet nokiseen lumeen. Mieli kevenee, kun
komppeni.r selviää tappioitta miinoitetusta suopainan-
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teesta.

Ohitamme muutaman tulikorsun. Niitä ei tykkituli
näytä vaurioittaneen. Siinä on lähellä muutamia meikäläisiä tähystämässä oikealla olevaan maastoon.
Meiltä kaatui alikersantti, kuulen hätäisesti huu-

dettavan.

Jatkamme matkaa ohi alikersanttinsa
- ryhmän.
menettäneen
Taistelun äänet kuuluvat edestä
päio jo varsin kaukaa.

":*,

Nyt on aika alkaa oma tehtär'ämme. Eroamme kohti
koillista edenneitten meikäläisten tallomasta tiestä ja
kaarramme aluksi pohjoiseen ja \'ähitellen kohti länttä. Näin on tarkoitus katkaista tekaapäin hyökäten
kilometrin ehkä puolentoista pätkä r'ihollisen etulinjaa. Pateijoonaffrme 6. komppania kääntyy kapteeni
Srulin johtamana eroon n'reistä, ja pian alkaa siltä
suunnaltir kuulua taistelun ääniä. Osumme vihollisen
tallaamalle polulle, ja sitä noudatellen meidän pitäisi
()sur. orran urakkemme kohdllle. Jo pamahtaa vastxalnmc mr.rutama laukaus, ja komppania levittäytyy
hyökkäykseen. Varor-asti ry'ön.rien ja syöksyen pääsemmc etcenpäin. \/ihollista ei näy, mutta meitä amrrutxan aivin läheltri iumisen metsän peitosta. Vasemmalta kuuluu yli l.:.ukrusten iuutnantti Parkkisen ääni.
Saan näliö1'hicyden hrineen. Luutnantti on itse ryhtynyt
pk.ampujaksi. Tekee tuiman näköisenä muutaman latausliiklieen. Åseessa on kai häiriö. Jo on pikakivääri
äänessä. Fluomren sen pyyhkivän pitkin vihollisen
taisteluhautal. Srmlssa Parkkisen touhu katkeaa. Hän
san luodin reiieensä. Åhkio on lähellä ja luutnantti
saadaan suojarn. Hyvästiksi hän ojentaa kätensä ja
kuin anteeksi pyytäen tokaisee:
Tämä jäi kovin Iyhyeksi.

Pikakir'ää-'imne takoo yhä
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pitkin venäläisten tais-

teluhaut.ra. Pari venäläistä pääsee pujahtamaan äärimmäisenä r':semmalla hyökkäär.än luutnantti Mikkolan

joukkueen edestä pitkin taisteluhautaa. Muut r,äistyvät edestämme oikealle, ja niin on taisteluhauta pieneltä osalta jo hr.llussamme.

Minu-tr. on näköyhteys poikki oikealla hyökkääviin
luutnantti Niemelän miehiin. Lähetän reippaan taistelulähettialiupseerini Gustavssonin ilmoittamaan, että
aloitan.rn're ampumahaudan vyörytyksen.

Nyt on

vaa-

ranr. joutuminen toistemme tulen alle. Mies syöksyy
matkaan. Luodit täräyttelevät oksia aivan hänen ympärillään, mutts m.rtkx onnistuu.
Ehdittyani taisteluhautaan olen hetken ymmällä,
mihin suuntaan on lähdettävä etenemään, sillä taisteluhauta haarautuu usermmalle taholle. Silloin juoksee sotamies Tammelin luokseni:
-- Mitä tehdä? Tuolla on korsu täynnä venäläisiä.
Hypin taisteluhautaan painuneitten meikäläisten yli
kohti korsua. Lyhyehkö Tammelin on niin innostunut", ettei tyydy harppomaan perässäni, vaan hypähtää

matalan taisteluhaudan kallaalle ja sitä tietä ohitseni.
Samassa famahtaa aivan lähellä, ja Tammelin lysähtää
taisteluhaudan pohjalle saatuaan luodin vatsaansa.
Muutaman metrin päähän pensaan taa piiloutunut venäläinen ampui kohtalokkaan laukauksen ja ehti sittcn ennen tavoittavaa vastalaukausta hypätä läheisen
korsun oviaukosta sisään. Kun antautumishuudot eivät
r.uta, tekevät lur,rtnantti Mikkolan laukoma pst.kivääri,
konepistoo.isuihkut ja käsikranaatit selvän sisällä olevistr. Vain eräs heistä säilyy hengissä, kun korsun

Kuormcsto seuroo eteneviö ioukkoio
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Kiestingin korven tieltömissä tiheiköisso

kulmaus sekä kumppanien ruumiit ovat suojaavana
kilpenä, ja mies aikansa voihkittuaan kömpii esiin.
Mieleni oo haavoittuneittemme takia ahdistettu.
Korsusta ammuttu laukaus osui, ennen kuin venäläiset
tuhoutuivat, sotamies Närvästä päähän. Hänellä oli
lomavuoronsa juuri ennen hyökkäyksen alkua, mutta
eräs kelvoton kep!otteli vääriä tietoja esittäen itselleen hautajaisloman. Asia selvisi vasta miehen lähdettyä, ja När'r'änen, perheellinen mies ioutui odottxmaan.

Nyt näyttää Närvänen olevan mennyttä.

Hä-

nellä on lähtijän merkit kasvoillaan. Kun ahkio nykäistään liikkeelle, retkahtaa tajuttoman käsi sivulle
pyyhkäisten lumeen hyvästiksi piirtonsa.
Tammelin on tajuissaan ja kovissa tuskissa. Hän
kiirehti edelleni kuin ottaakseen vastaan Pensaassa
105
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väijyvän luodin, ja nyt mini olen voimatc)n auttan"Iaan
häntä. Aavistan, ettei hänkään selviä vamn-rastlan, ,ie

kuolinviesti tavoittaakin meidät parin päir än päästä.
Olemme onnistuneet tehtä\'ässämme t'ain osittain.
kun erehdf imme suorittemaan vyörytyksen pohjoisecn,
jossa. taisteluhauta loppuu aukean suon l:ritiran. Vihollisasemissa on niin paljon syvyyttä, että meillä on vallattuna vasta heidän "peräkamarinsa", ia vastust.rjamme on nyt selvinnyt säikäyksestään. Pian ehtir'ä hä-

kronoottien myllertömän moosion

Pst.kivijöriö viedddn osemiin Kiestingin
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missaan. Tarkka

tuli

estää lähestymisen.rme,

läiset aiheuttavat meille ty,kistöllään uuden harmin.
I{eillä on etulinjassa varmaan radio, jolla he ohjaavat
tulen niskaamme. Teltan yllä puussa räjähtää, ja joku
sar. sirpaleesta passituksen JSp:lle. Joukko kranaatinheitinnriehiä tulee teltarllemme, ja samassa sylkäisee
pari srapnellia- sisältönsä sekaamme. Muuan tulijoista
kierähtää nurin. Lääkintämiehet eir'ät saa takamuksiin
tullutta lihashaavaa tukkoon, ja mies menehtyy verenvuotoon ennen ehtimistään taitavampiin käsiin.
Kapteeni Kallio, r'astikään toipumislomalta tullut
mies, pistäytyy Iuokseni selostantaan tilannetta. Hän
on lyhytsanainen ja tokaisee kasvot kalpeina lähtiessääo:

_

Huomennar tulen takaisin. Käyn JSp:llä. Tikka-

sivat tuohon.

Kallio kohottaa kättään. Lumi-

puku on kainalosta useamman luodin repimä, ja hiha
on veressä.
Toinen päivä r'ihollisasemien selustassa on ehtinyt
iltaan, kun päätän vielä kerran käydä yöksi järjestetyn
varmistuksen läpi. Lähden yksin Iiikkeelle. Kaukana
koillisessp. jyrähtiiä. Suhina tuntuu lähestyr'än aivan
kohti. Heittäydyn maahan ja ehdin tuntea oloni tur106
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Kapteeni Sauli on miehineen ollut tiukemmalla kuin
mc. Kovan tulen alla heillc on tullut tappioita, ja
alkumenestyksen jälkeen on urakka silläkin suunnalla
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märä pysäyttää enemmät sotimisemme.
Teltta pannaan pystyyn ja käydään taloksi. Saamme
yhteyden naapurina hyökänneeseen 6. kon.rppaniaan.

Ehkä huomincn tuo meille ratkaisun, näin toivommc. Eipä tuo kuitenkaan. Vihollinen on sitkeästi ase-

toistelusso
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vattomaksi, kun kranaatti vingahtaa läheltä y-itseni.
Sen putoamispaikalta kuuluu jotakin ääntä. Siellä on

vanhahko herra tällaisiin touhuihin. Näen hänen
rinnas:aan I luokan rautaristin ja siinä vuosiluvun
1914. Miehei hänen ympärillään ovat sitä nuorempia.

io

kk.komppanian uusi päällikkö, jo monet kovat kokenut vänrikki Porkola huo!ettomasti heittäytynyt
taiste-uhaudan kallaalle toisten painuessa hautaan, ja

Näen uteliaita pojankasvoja. Esimiestään vierastamatta
tahtovat nämä ss-ntrorukaiset siepata jokaisen sanan

siihen sammui hetkessä urhean miehen elämä.
Yöstäni tulee levoton. Aavistan, että huomenna on
tilanteen ratkettava. Ovathan hyökkäyksen tavoitteet
kuulemma varsin kaukana, ja meillä on ensimmäisen
päivän urakka yhä kesken. On vielä pimeä, kun lähden jääkäriioukkueen johtajan, ups.kokelas Helteen
kanssa pienelle tiedustelulle. Minua kiinnostaa meistä
oikealla. oleva aukea suo. Sen kautta kiertäen voisimme

keskustelustamme.
Päiväl alkaa jo valjeta. Samassa syntyy ympärillä hälinää. Sen syy selviää heti. Metsiköstä ei ainoakaan
mies ole muistanut tähystää kohti vihollista, ja sieltä
on viiden miehen jono astunut aivan rauhassa meidän
neuvottelutultamme kohti. Kun yllättyneet venäläiset
huomaavai tulleensa vikapaikkaan, työntär'ät he pistimel hankeen ja nostavat kätensä.

Hoovoittunut on tuotu puriloillo JSp,lle

ehkä pimeän tun'in päästä uudelta, yllättävältä suunnalta vihollisen kimppuun.
Helteen metsänhoitajasilmä tavoittaa suonlaidasta
pajupensaan. Hän taittaa notkean varvun. Sitä maan
pintaa pitkin edellään työntäen ja välillä läpi pehmeän Iumen kohottaen hän etsii miinojen laukaisija-

Iankoja. Jo löytää varpu lumen peittämän langan.
Astumme sen ylitse, mutta kun varpu jälleen tekee

uuden löydön, käännymme takaisin. Täälti

ei

ole

yrittämistä.
Samalla kiintyy huomiomme muutaman sadan metrin päässä meidän puolellamme suota puolittain metsän peitossa palavaan nuotioon. Päivällä ei partiomme

tavannut siltä suunnalta omia eikä vihollisia. Hiivimme lähemmäs. Saksaa siellä puhutaan, ja niin astumme esiin. Tapaan vanhan tutun, kapteeni Volfin,
jooka olimme syyskuussa vaihtaneet vapaaksi SuoIohkolla. lVolf kertoo, että hänen on komppanioineen
määrä hyökätä poikki suon ja laukaista meidän ahdistelemamme motti.

Nyt

vasta minulle selviää, ettei

edessämme olevalla vihollisella enää ole liikkumatilaa

pohjoiseenkaan.

pidän suon

yli

Kerron

ansalankalöydöistämme ja

yrittämistä hyökkääjille varsin tuhoisana. Ei ainakaan päivällä olisi lähdettävä, vaan mielummin nyt heti.
I(apteeni §7olf tupruttelee paksua sikaria. Hän on

OIen kovin utelias tietämään, mitä mottiin kuuVolf järjestää minulle heti kuulustelumahdolIisuuden. Hänellä on komppaniassaan venäjää taitava
luu, ja

mies. Ensimmäiseksi kysyn:
Miksi lähditte liikkeelle?
- Meillä on nälkä. Kolmas päivä ilman leipää.
.--

Miehet pälyilevät peloissaan ympärilleen, mutta vähitellen heidän jännittyneet ilmeensä laukeavat.
Saan ajatuksen, jonka heti esitän §flolfille. Lähetetään miehistä pari takaisin mottiin ja annetaan leipää mukaan. Ehkä sotahalut siitä loppuvat koko joukolta. Esitykseni ei miellytä §7olfia.
Verboten (-kielletty), tulee lyhyesti kuin ohjesäännöstä
opittuna. Hän pitää ajatustani aivan hulluna.

Kun pysyn esityksessäni, hän päättää puhelimitse
neuvotella esimiehensä, everstiluutnantti Ausbergerin

on aivan käsillä. Puhelinkeskustelu
tuntuu tyrmäävän ajatukseni. §folf katsoo koko ajan
minua silmiin ja pudistelee esimiehensä sanoja kuunnellessaan päätään. Keskustelussa s)'nt)'y tauko. §/olf
odottaa ääneti hetken. Myöhemmin saan kuulla, mitä
odotus merkitsi. Everstiluutnantti Ausberger tiedusteli
kanssa. Puhelin

pataljoonassaan olevalta suomalaiselta yhdysupseerilta,

luutnantti Lödersiltä tämän mielipidettä. "Me teemoli Liiders pamauttanut ja se tepsi.

me aina näin",
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Korsuun sulkeutuneito vihollisio koetetoon soodo ontoutumoon

Kiestingin itäpuolello

§(olf

saa luvan. Jostakin saadaan siihen hätään
pari pakettia näkkileipää. Vangeista. kolme näyttää.

kovanaamaiselta, muttä parilla on kuin lempeämpi
katsanto. Heistä on ehkä vähemmän harmia, jos sille
tielle jäävät. Niin lähetetään kaksi miestä takaisin

mottiin näkkileipäpaketin ja lempeitten'terveisten
kera. Visusti entisiin jälkiin astuen miehet pääsevät

onnellisesti poikki suon. Samalia tulee minulle kiire

lähettää kokälas Helle viemään tulenlopettamiskäskyä
meikäläisille.
Suon takaa alkaa kuulua kovaa meteliä. Tarvitaanko
leivän jakoon noin paljon ääntä vai jakaako politrukki
siellä valistusta, jtii meille epäselväksi. §7olf tekee
akkiä yllättävän päätöksen. Hän johtaa komppaniansa
jonossä suol{e

pitkin venäläisten polkua, ,mutta

säi-

kähtää samassa sitä mahdollisuutta, että leipäpropaganda iää tehottomaksi ja koko komppania--on tuhot-

Iarrissa muutamall

a tarkalla luotisuihkulla. \7olf

käskee miestensä levittäytyä, mutta heti tömähtää viiden miehen jaloissa miina. Neljältä ruhjoutuu jalka

ja viidenneltå

menee henki. Joku ryhtyy säikähdyk-

iissään ampumaan, mutta viimein saa kapteeni joukkonsa rauhoittumaan ja odottamaan, mitä tuleman
pitää.

'

Jo näkyy Iiikettä vastapuolella. Sieltä on tulossa
leirräthakijoita, ja siihen laukeaa koko motti.

,r.ri,
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Saksalaiset saavat tehtäväkseen motin tyhjentämisen,

sillä meitä on toinen tehtävä jo odottamassa. Käyn

vielä ennen lähtöämme tavoittamassa saksalaista kapteenia kuullakseni, mitä kaikkea motista kertyy. Tapaan äskeiseltä neuvottelupaikalta vain miltei täyden,

är'oinna olevan sikarilaatikon. Kun saksalaisia ei metsikössä enää ole ainoatakaan, pistän laatikon kainalooni. Pidän sen varsin kohtuullisena provisiona ainakin komppanian vahvuisesta motista, ja niin on taistelulähetäillani Saksilla ja Salosella pitkään, mitä tuprutella.
Suomoloisei ioukot

ovoi Kiestingin-Louhen

vu1-loneet vihollisen ncistetuhoudon

völimoostosso soo'

io iolkovot tulitoisieluo

sai käsityksen, että hyökkäys

oli

tulossa välittömästi

ja lupasi lisää pst-kalustoa.
Palatessamme ev.luutn. Tuompon kanssa komentopaikkaani kohden soimme ensitnmäisen kerran tutustua "hehtaaripyssyyn", ja se ei ollut mikään mieluinen
tuttavuus. Onneksi vanjat ampuivat koko ajan pitkiä,
joten ainoastaan etulinjan ja Syr'ärin rannan välinen
aluc oli "urkujen" tulen alla. Säilyimme tällöin ehjinä,
mutta ev.luutn. Tuompo haavoittui komentopaikallaan

iitapäivällä melko vaikeasti, kun hyökkäysvaunutuli
ajoi hänet ulos vesitornista ja ulkona oli tykistön ia
kranaatinheittimien aiheuttama rautapitoinen sää.
Luutnantti I(oimi partioi aamuyöllä joukkueen vahvuisen taistelupartion kanssa Volgan poikien etulinjan takana ja tuhosi siellä erään kuormaston, joka
käsitti noin 30 autoa ja jonkun määrän hevosvetoisia vankkureita. Panssarivoimia hän ei kuitenkaan nähI IJR

44,n

moiuri K.

komentoio,
Teiro

KurC leleq

nyt, mikä johtui luultavasti siitä, että ne olivat jo
valmiusasemissaan.
*
Vihollinen piti Syvärin voimalaitosta strategisesti
tärkeänä eikä luopunut yrityksestä sen takaisin valtaamiseksi. Saatuaan täydennysjoukkoja ja tykistöä se

ryhtyi vastahyökkäyksiin.
Eräs vahvennukseksi lähetetty rykmentti (JR 326),

F.anssg,ri-

taisteluia
Syvörin
vormQa

laitoksella
Syvärin voimoloitos

l/JR U OLI

OSÅSTO LAGUKSEEN kuuluvana

edennyt Korpiselästä Nurmoilaan saakka ja levännyt rykmenttiinsä liitettynä Kuittisissa. Lokakuun alkupäivinä 1941 JR 44 otti sitten JR 23:lta vastaan
sillanpääasemat Syr,ärin voimalaitoksella. Vaihto suo-

ritettiin pataljoonittain
l/JR U oli

numerojärjestyksessä, joten

ensimmäisenä vuorossa.
Otettuani vastaan pataljoonan asemat majuri Onni

Lampiseita vietin yöni kuuntelemalla naapurin toilauksia. Telaketjujen kolinaa, hoilaamista ja raivaustöiden ääniä kuului läpi yön, ja kun mittauspatteri
lisäksi ilmoitti löytäneensä uusia patteriasemia ja erit-

täin voimakas häirintätuli peittosi yhtenään asemiamme, aloin epäillä naapuria hyökkäysaikeista. Epäilykseni vahvistuivat vielä siitäkin, kun aamuhämärissä
kuului noin tunnin ajan leveällä rintamalla yhtämittaista hyökkäysvaunujen kolinaa. Minulle oli alistettu
neljä pientä Boforsin pst-tykkiä, mutta aamulla pyysin lisää pst-aseita. Silloin tuli rykmentin komentaja,
ev.luutn. Yrjö Tuompo käymään linjoilla ja hänkin

joka kuului Puna-armeijan 21. divisioonaan, sai lokakuun 2. pnä t94t käskyn hyökätä yhdessä tykistörykmentin, hyökkäysvaunupataljoonan ja yhden JR

116:n pataljoonan kanssa.
Divisioonan hyökkäyskäsky, joka jälkeenpäin joutui
meikäläisten haltuun, osoitti, että vihollinen oli tark-

kaan selvillä vähälukuisuudestamme. Ylivoimaa hyväksi käyttäen se yritti tuhota voimalaitosta hallussa
pitävät miehemme.
Lyhennettynd JR 326:n saama taistelukäsky oli seutc,ava:

Taistelukäsky
2.10.41..

Kartta

klo

n:o... 21.DE Tevenitshin

itäpuolella

01.00.

1:100.0OO

26

1. Vihollinen tekee -sitkeätä

vastarintaa noin kahden pataljoonan voimalla, puolustaa S:ä, vastaanottaen meidän eteenpäin pyrkivät voimamme kovalla kivääri-,
konekivääri-, krh- ja tykistötulella.

2. IR 126, rykistörykmentti ja hv-pataljoona
2.10.41

klo 12 oikealla sivustalla

yhdessä

hyökkäävät

I//R

116:n
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kanssa. Vihollinen saarrettava ,ia tuhottava
kylien alueella.

S:n-M:n

JR )26 ia l/lR 116 1 km
S:stä itään-nimett. puron pohjoisranta, 1 km S:stä

Hyökkäysvalmiusasemat:

etelään. Hyökkäyksen jälkeen asetuttava puolustukseen

S:n-M:n linjalle.
Tykistön oltava valmiina 2.10.-11 klo 05.00.
Tehtävät: a) tuhottava etulinjan pesäkkeet

b)

tuhot-

tava krh-asema voimalaitoksen eteläpuolella c)

estet-

reservien pääsy S:n länsirannalta d) estettävi
vastahyökkäykset rautatien ja nimettömän puron suunnilta.
Pion.komentaja aotaa yhden joukkueen hävittämään

tävI

vihollisen pesäkkeet S:n asuintaloissa.
8.
10.

DE:n,johto Tevenitsin itäpuolella.
Sijaisenani esikuntapäällikkö ev.luutn. Mohin ja di.
visioonan komissaarin sijaisena poliittinen komissaari
Korosv.

11. Tilanneilmoitukset tehtävä klo

0.1.00

ja klo 17.00.

Suomoloisien tuleen ompum,c venölöisten Christie'

*

mollinen hyökkäysvounu Syvärin voimoloitoksen tiellä

Kello 10 alkaen kehittyi tykistötuli valtavaksi,

ja

hehtaaripyssyt antoivat iskujaan minkä jaksoivat. Kaikesta huomasi, että hyökkäys alkaisi minä hetkenä hy-

vänsä. Silloin juuri tuli luvattu pst-apu. Luutnantti,
jonka nimeä en muista, ilmoittautui mukanaan neljä
pst-tykkiä. Lähdimme, adjutanttini, luutnantti Jutmunen, taistelulähettialiupseeri, kersantti Kreivilä, taistelulähetti Lemmetyinen ja allekirjoittanut mainitun
vieraan luutnantin kanssa hakemaan tykeille asemapaikkoja. Tykit olivat kuitenkin vasta tulossa lautalla
Syvärin yli eir'ätkä kerinneet tappeluun, mutta eipä
niistä olisi apua ollutkaan, sillä pikku Boforsit eivät
mahtaneet mitään lastassa olevan raskaan panssariprikaatin vaunuille.
Väliaikaiseksi komentopaikaksi olin ottanut venäIäisen r'äestösuoian 3-400 metrin päässä etupoteroista.
Sieltä olimme melko railakkaassa tykistötulessa ehtiSyvörin voimoloifoksen ympäristö

----

Jarmunen ja Kreivilä löysivät vanjojen tekemiä suojapoteroita, joihin hyppäsir,ät, minä ja Lemmetyinen

suojauduimme metsään

ja

jatkoimme sieltä matkaa

linjoille päin.

Tapasimme nyt luutnantti Pentin ja kuulimme häneltä, että asemissa käytiin vimmattua taistelua. Hän
kertoi, että pst-tykeillämme ei ollut minkäänlaista
mahdollisuutta taistella näitä vaunuja vastaan. Pojat

olivat arnpuneet jopa 15 metrin etäisyydeltä tulokYli kaksikymmentä vaunua oli ajanut linjojemme lnpi, ja noin vain sivumennen ne olivat mankeloineet 2 tykkiämme allensa. Luutnantti Pentti oli
juuri järjestämässä miehiä kasapanoksineen vaunujen
päänrnenoksi näitten palaamisen varalta, sillä koska
r.anjojen jalkar'äki ei päässyt läpi, r'aunujen oli melko
O.,rr,^'a Syr'ärin rannalta, mihin ne olivat ajasetta.

I:::.

Näin krh..ioukkueen johtajan, luutnantti Valtarin
parin tapsimiehen kanssa juoksujalkaa järkkymättä

Aunuksengu6-:-

-:-:---:l----s

----:--s

neet kulkea noin 100 metriä, kun tienmutkan takaa
ilmestyi kaksi rumaa hyökkäysvaunua villisti tulittaen kaikilla aseillaan. Silloin meille kelpasi metsä.

vetämässä uutta yhteyttä heittimien tuliaseman ia Gripenberg'in tulenjohtueen välille, koska vanhaa oli vihollisen tulikeskitysten iäljiltä vain siellä täällä joku
pätkä. Hetken kuluttua kuuluivatkin jo omat heittimet osallistuvan jalkaväen hyökkäyksen toriuntaan,
jr. majuri Gyllenbögelin raskaat tykit säestivät pon'

--=--

nekkaasti.

w
\o

OIi onni, että hyökkäyksen painopiste sattui juuri
l/JR 44:n asemiin, sillä olimme sentään olleet niissä jo vuorokauden, kun sensijaan virihdot muiden
pataljoonien lohkoilla olivat vielä kesken ja rintamarastuu epäselr'ä. Sillanpääasemamme syvy)'s oli ainoastaan noin 600 metriä, takana oli Syr'äri ja vasemmalla

heikko Kevyt osasto Huld6n Jandeban linjatien varrella. Pataljoonani, joka kovissa taisteluissa oli jo ennenkin kuntonsa näyttänyt, osoitti tälläkin kertaa,
että Hämeen hiljaiset pojat ovat peräänantamattomia,
itsepäisiä ja kovia poikia. Hattulan, Rengon, Tyrvännön, Tuuloksen ja Pälkäneen pojat osoittivat taas,
ettei pidä lähteä syyhyttä saunaan.
Kun tulin parhaan rytäkän aikana luutnantti i(ormin komppanian luo "komentokukkulalle", sen pääl-

likkö hääräsi siellä kuin isäntä ikään. Hän väitti, ettei
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mitään hätää ole. Vaikka våunut ajoivat läpi, pojat pysyivät poteroissaan eikä vihollisen jalkaväki koko
aikana. päässyt asemiin saakka. Ruumiskasat parinkymmenen metrin päässä poteroista osoittivat rajan, mihin hyökkääjä oli päässyt.
Nuori luutnantti Ami Liukkonen, joka kaatui myöhemmin kapteenina, vahvisti asemansa 1.K:n päällik-

könä, ja ylikersantti Heikkilä taisteli tässä taistelussa
itsensä vänrikiksi. Luutnantti Koskinen renkolaisineen
tappeli esimerkiksi kelpaavalla tavalla, ja .jääkärijoukkueen pieni luutnantti Karppinen heilui "tappokukkulalla." jääkäreineen kuin heinämies.

Nykyinen puolustusministerimme, majuri Pentti,

silloinen luutnantti, tuhosi miehineen t hyökkäysvaunua, joista tosin 3 jäi Iinjojen väliin ja tuhottiin vasta
seuraavana yönä lopullisesti. Yksi aivan linjoille jäanyt mitättömästi vaurioitunut vaunu lahjoitettiin jalornielisesti majuri Riitesuolle, koska häneltä saatiin
korjausmiehistöä, joka yöllä vaunun korjasi ja ajoi
parempaan talteen. Ei siihen vaunuun tepsinyt vanjojeo omakaan piiska, jolla he yrittivät ennen pimeän
tuloa tuhota tämän vaununsa, sillä kimmokkeiksi iäi-

vät sen osumat. Sama vaunu upposi myöhemmin

Po-

ventsan tulva-aaltoihin padon räjäyttämisen jälkeen.
Linjojemme sisäpuolelle ,jäi eräs vaunu, jonka miehistö ei antautunut. Liikuntakyvyttömänä se ampui

ja rähisi koko päivän, mutta yöllä kär'i

luutnantti
Pentti miehineen sen luona, repi antennin pois ja
muurasi kaikki näköraot suoturpeilla kiinni. Sitten
hän järjesti sen ahterin alle sopivan paukun, jonka
vaikutuksesta takapÅå. nousi pystyyn ja pitkä tykinputken suu tunkeutui suohon. Siinä meillä sitten oiikin
puolikesy jä, al ju ja naapureita paimennettavana ja
pari kertaa päivässä kär'in heitä puhuttelemassa antautumisasioissa. Sisukkaita poikia olivat, pienessä tilassa piti oleskella, syödä ja p-taa, mutta antautua
ei millään. Vasta neljäntenä päivänä rupesivat utelemaan, mitä heille tehdään, jos he antautuisivat. Vaikk.r
\.aunun päällä istuen parhaalla kouluvenäjän kielellä
henkilökohtaisesti vakuutin heille, että heitä kohdellaan sotavankeina, he vielä pitkään miettivät
nrutta lopulta ilmoittivat antautuvansa. Olin tätä ennen kyllä jo uhannut vaunua paistamisella ja selittänyt, että ollaan hakemassa liekinheitintä, jonka saavuttua. paistaminen alkaisi. He olivatkin jo aika huonossa kunnossa, r'arsinkin aiuri, joka joutui suoraan
sisukkaita kaJSp:hen reisiluunmurtumansa takia
vereita. Selitykseksi, minkä takia ei vaunua
miehineen
tuhottu, on mainittava, ettei meidän sopinut hävittää parhaan aseenhankkijamme jättämiä aseita, vaan

oli

koetettava saada ne haltuumme niin vähän vaurioituneina kuin suinkin, jotta ne voitaisiin ottax
omaan käyttöön. Luutnantti Arvo Pentille ehdotin
kapteeniksi korottamista ja Mannerheim-ristiä. Molemmat jutut menivät läpi ja kyllä Pentti-poika oli ne
myös ansainnut.
Kun venäläisten hyökkäys oli torjuttu,r.oitiin heidän
taholtaan odottaa heti uutta iskua. Se tulikin lokakuun
3. pnä, mutta nyt yritti naapuri hyökkäystä joelta
käsin. Suureen lauttaan oli sijoitettu hyökkäysvaunu

ja joukkueen verran miehiä. Yritys katkesi kuitenkin
keskelle jokea, sillä tykistömme sai lauttaan täysosuman. Hyökkäysvaunu ja miehet vajosivat Syvärin synkän siniseen veteen.

Hottulon miehiä Syvärillö

Tuollaistenkin taistelu.jen aikana sattuu aina yhtä ja
toista hauskaakin, sillä huumori elää kovimmassakin
paikassa, mutta

kaikki jutut eivät koskaan tule tal-

letetuksi, ja niin ne jäävät. Tässä muistuu mieleeni
pari tästä kahinasta.
lverstiluutnantti Uuno Tiirikkala, III,,'JR 44:n komentaja, oli juuri menossa lomalle autossa Pirl<initsiin päin, kun kuuli taistelun äänten kasvavan
voimalaitoksella valtavaksi. Kun hänenkin hauholai-

olivat ehkä sinne tulossa, ja häntä alkoi
harmittaa, että r,oisi jääda yhtd, hyvää tappelua vaille
autonkuljettajan kääntyä ja tuli Syvärin
- hän käski
rannalie
takaisin. Taistelun meteli senkun parani, \'eneitä ei missään, mutta pari hyökkäysvaunua vain oli
nikösällä vastarannalla tulittamassa vesitornia, jossa
ryl:nentin komentopaikka sijaitsi. Tiirikkala juoksi
rantra ylöspäin, löysi pienen veneen meloineen, kiiruhti leveän r.irran poikki ja tapasi minut "tappokuksense.

l;ulallr.". I(ahina Iauloi silloin jo loppuvirttänsä ja
hyr,ä niin, sillä Tiirikkalalla oli aseena vain katkennut
mela-.
Toinen juttu sattui puhelinkeskusteluna komentopaikkani ja rykmentin komentopaikan välillä, johon
liaikesto rähinästä huolimatta oli jäänyt lankayhteys
chjäksi. Komentopaikkana oli minulla vanjojen rakentamx 20 metrin pituinen ja 1,5 metrin levyinen vankka
r,äestönsuoja. Kolme vihollisen panssarivaunua pysähtyi taistelun aikana komentopaikalleni, yksi kumrnankin sisädnkäytär,än kohdalle ja kolmas katolle.
Pysäköimisen aiheuttaja oli nähtävästi komentopaikcn sinivalkoinen viiri. Suojan sisällä oli kymmenkuntr. kaveria, muitten mukana vapaaehtoinen Senu,
sukunimeä en muista. Hän yritti ia sai yhteyden rykmenttiin kapteeni Sutnmaseen, hikoili verta ja selitti,
että hänen olopaikkansa oli hyökkäysvaunujen piirittämä. sekä pyysi, kuten Summanen myöhemmin kertoi,

rykmenttiä lähettämään "apuretkikunnan". Kapteeni
Summanen käski pysyä rauhallisena eikä hätäillä, sillä

asiat kyllä järjestyvät, kunhan vaan on rauhallinen.
Niin, r,astasi Senu, ei täällä suinkaan hätäillä- minäkin juuri istun ja teen muonavahvuusilkään,
nroituksia.
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T. SUo NPERA

40lll

USAn i{movoimien F-105 Thunderchief. Kone

on olunperin

suunniteltu rynnäkköhövittäiäksi, mutto siitö on kehitetty myös tiedustelukonemuunnos, iollo suoriiettiin kuvouk-

sio rm. Kuubosso öskeisen kriisin oikono.
Koneen mo'ksiminopeus
sen öänennopeuden

ylittää koksin,kertoi-

TI ömön kirjoitul<sen edellisessä osqsso kösiteltiin

yleisesti nyklolkaisten ilmavoimien tehtöviö jo niiden osemao nykyisessä sotirosPoriittisesso mooil,rroakuyosso. Koko vollokunnon puolustuksen jo
erityisesti sen ilmoPuolustuksen Perustono olevoa
ilmavolvontatoimintoo, sen tehtåViå', toi mintotoPoio

jo völineitö torkosteltiin

löhemmin. llmovoimien
tehtäviö määritettå'essö todettiin niihin ilmavalvonnon liså'ksi kuuluvon toiminnqn vihollisen ilmovoimio vostoon, omien pintovoimien tukemisen jo
stroteg;set lentohyökköykset. Nåmä ovotkin ilmavoimien toiminnon nökyvimmöt osot, joisso tekniikon kehitys on selvimmin nå'åtåVissä jo jotko useimmin ovot julkisuuden volokeilosso. Ovothan juuri
ne vorsinoisto lentotoimintoo jq oseitten käyttöä,
ilmasotoo. Kirjoitul<sen tå'ssö ososso tatkostellaonkin löhemmin nöihin toimintatapoihin liittryiö
osioito sekä ilmovoimien johtomiseen liittyviö kysymyl<siö.

Taistelu vihollisen ilmavoimia vastaan
ILMAVOIMILLE annettuna tehtävänä taistelu vihollisen ilmavoimia vastaan merkitsee vihollisen ilmatoiminnan estämistä valtakunnan alueella tai ainakin sel-

laisten tappioitten tuottamista viholliselle, että sen
jatkuva toiminta voidaan estää. Rauhan ja sodanuhan aikana tämä merkitsee valtakunnan alueelle suoritettujen tiedustelulentojen ja sen ilmatilan kautta
suoritettavien luvattomien toimintojen estämistä. On
varsin ilmeistä, että hyökkäykset toisen valtakunnan
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alueelle tulevat tapahtumaan joko suurissa korkeuksissa tai toisessa äärimmäisyydessä, mahdollisimman matalalla. Toiminnan tällainen jakaantuminen on todennäköinen lähinnä se vuoksi, että hyökkäysten torjunta
on tällöin vaikeinta. Tämä merkitsee samalla myös lentotorjunnan jakaantumista kahteen osaan: korkea- ja

matalatorjuntaan. Kolmantena muotona taistelussa
vihollisen ilmavoimia vastaan voidaan erottaa vielä
omien ilmavoimien suojaaminen niiden suorittaessa
hyökkäyksiään maassa olevia vihollisen kohteita vastaan. Nämä toimintamuodot ja niissä käytetty lentokalusto eroavat toisistaan siinä määrin, että niitä on
syytä tarkastella kutakin erikseen.

Korkeatorjunta

Ilmavoimien toimintaan suurissa korkeuksissa on
kaksi pääsyytä. Ilmatorjuntatykistön ampumatarkkuus
ja tulihopeus ovat kehittyneet siinä määrin, että lentäminen sen tulen ulottuvilla aiheuttaa suuria tappioita. Toisaalta on pitkän matkan lennot suoritettava
iuurissa korkeuksissa, koska suihkumoottorin polttoaineen kulutus on sitä pienempi, mitä korkeammalla
lennetään. Kauas vihollisen puolelle ulottuvat tai kaukaa omalta puolelta aloitettavat lennot on siis suorastaan pakko suorittaa korkealla, jotta polttoaine riittäisi. Tällaisista pitkän matkan ja suurien korkeuksien
lennoista ovat tyypillisimmät tiedustelulennot vihol'
lisen alueella sekä pommihyökkäykset sen teollisuutta,
asutuskeskuksia ja liikennettä vastaan.

Kun hyökkäykset tapahtuvat korkealta ja

suurella

nopeudella, joutuu torjunta hankalien pulmien eteen,
sillä maalien nopea ja varma tavoittaminen autiolta,
la$alta taivaalta on vaikea tehtävä. Torjunnan etuna
tällaisissa hyökkäyksissä on kuitenkin se, että korke-

vihollisen käyttämälle korkeudelle, tavoittamaan vihollista suuremman lentonopeutensa turvin ja kuljettamaan tehokkaan aseistuksen. Åseistuksen tehokkuus-

vaatimus merkitsee sitä, että sen toimintasäde on pitkä, osumatarkkuus suuri ja että sitä voidaan käyttää
myös pimeässä ja pilvessä. Tällainen korkeatorjuntaan
erinomaisesti soveltuva torjuntahävittäjän ase on ilma-

taisteluohjus. Se voidaan laukaista tutkatähtäimen
avulla maalia näkemättä 5-10 kilometrin etäisyydeltä, se hakeutuu tutka-, infrapuna- tai valokennoetsijänsä avulla automaattisesti maaliin tämän väistöliikkeistä huolimatta ja sen teho riittää tuhoamaan suurim.
mankin ja vahvimmankin lentokoneen.
Suomen ilmavoimille hankittu ja tulossa oleva

MIG-21 täyttää torjuntahävittäjänä suuret nopeus- ja
korkeusvaatimukset, ja sen aseistuksena on tykkien lisäksi myös edellämainitunlaisia hävittäjäohjuksia.
(Kaaviopiirros siv. 114)
Matalatorjunta

alla lentävät maalit voidaan tutkilla havaita jo varsin
kaukaa ja torjuotatoimenpiteisiin jää siten enemmän
aikaa. Menestyksellinen korkeatorjunta on mahdollista vain määrätyin edellytyksin. Valvontaverkoston on
oltava mahdollisimman aukoton ja sen on ulotuttava
vähintäin hyökkääjän toimintakorkeudelle asti. Tiedot
hyökkääjistä on saatava nopeasti ja luotettavasti niille
iohtaiille, jotka päättävät torjuntatoimenpiteistä. Torjuntahävittäjäkaluston tulee olla suoritusarvoiltaan sel-

Ilmavoimien hyökkäystoiminnassa on useita tehtäviä, jotka on pakko suorittaa matalalla lentäen. Tällaisir. ovat lentorynnäköt ja matalapommitukset, joita
suoritetaan sekä riatama-alueen että selustan kohteisiin, sekä tiedusteluleonot. Toimintaan matalalla ajaa
myös se tosiasia, että vain tutkan alakatveessa lentäen oo mahdollista toimia tulematta varmasti havaituksi. Vihollisenkin puolella lennettäessä on suurimmat mahdollisuudet selvitä jou,fumasta hyökkäyksen
kohteeksi silloin, kun pysytään tutkien alakatveessa,
sillä tiheäkään ilmatähystysverkko ei ole tutkaverkon
veroinen.

Matalatorjunnan vaikeutena onkin juuri se, että tiedot hyökkäävistä koneista saadaan yleensä myöhään,

laista, että se pystyy nousemaan tarpeeksi nopeasti

vihollisentoiminta kohdistuu lähelle rintamalinjaa eikä
omalla puolellakaan lentävien koneitten reittiä voida
täysin luotettavasti mdå.rdtd.. Matalatorjunnassa on siis
odotettavissa torjuntatoimenpiteiden myöhästymistä,
minkä vuoksi matalatorjunnassa käytettävän lentoka-

Ruotsin ilmovoimien ylpeys J-35 Dro'ken lentoon lähdössä. Rungon ollo näkyvöt infropunoloitteiden ovullo ohjoutuvot Sidewinder-ohiukset

F-104 Storfighter muodostoo töllö helkellö NATOn, USAn
io Joponin hävittöiä- jo rynnäkköilmovoimien rungon. Suurin nopeus on yli 2 Mochio (yli koksi kertos öönennopeus)
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luston lähtövalmiuden on oltava hyvin suuri je sen tulee kyetä lentämään suurella nopeudella myöskin
rSi*".

matalalla.

smi.

Matalatorjunnassa esiintyvien vaikeuksien vuoksi

tuloksiin päästä r,ihollisen hyökkäyskohteisiin sijoitetuilla tehokkailla ilmatorjunta-

.saatetaan parempiin

tykeillä ja -ohjuksilla.

Omien ilmavoimien suojaus
Ilmavoimien suorittaessa hyökkäyksiä r'ihollisen alu,eella oleviin kohteisiin on aina odotettavissa vihollisen
torjuntatoimenpiteitä niitä r'astaan. Tehtär'än onnistu-

ja torjuntahävittäjien aiheuttamien tappioitten pienentämiseksi voidaan käyttää hämisen varmistamiseksi

vittäjäsuojausta, jonka tehtävänä on estää hyökkäyk.set. Tällöin syntyvät taistelut ovat hävittäjien taisteluita hävittäjiä vastaan ja niissä vaaditaan koneilta hy-

30 .Hercules on suunniteltu erifyisesii ioistelukentölle
suoritettovio kuljetuksio vorlen. Sen loskufeline voidoon
C- l

vorustoo myös suksillo, iolloin se pystyy toimimoon
Iumikentiltö. Koneen hyötykuormo on yli 20 000 kg

liä ohjausominaisuuksia.

Omien pintavoimien tukeminen
Ilma-aseen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat suuri nopeus, joka tekee mahdolliseksi nopeat voimien koko.amisei, suuri ulottuvuus, aseistuksen suuri teho, r.ar:sinkin jos ydinaseitten käyttö tulee kysymykseen, sekä

MIG-21

,

nykyoikoinen io suoritusorvoiltocn

korkeoir ludkkoo olevo torjuntohävittöiö.
Näitö koneilo on ostettu Suomeen yhden
loivueen kolusto

tunkeutumiskyky vihollisen alueelle. Näiden ominaisuuksien vuoksi ilmavoimia voidaan käyttää erittäin
tehokkaasti pintavoimien (maa- ja merivoimat) tais-

telun tukemiseen. Tärkeimmät tukemisessa kyseeseen
tulevat toimintamuodot ovat lentotulituki (rynnäköt
ja pommitukset), lentotiedustelu ja lentokuljetukset.
Useitten suun,altojen sodankäyntiperiaatteissa annetaan ilmavoimien tuelle niin ratkaiseva merkitys, että
niiden maavoimien ja myös merivoimien yhtymiin on
kiinteästi liitetty lentoyksiköitä, joitten tehtävänä on
lentokonein ja helikopterein toimia yhtymänsä tukena.
Tällaisia osastoja nimitetään maavoimien tai merivoimien lento-osastoiksi. Niiden etuna on läheinen ja
nopea yhteistoiminta tuettavan joukon kanssa.
Lentotulituki
Lentopommitukset ja -rynnäköt muodostavat nykyaikeisten ilmar-oimien tulituen, jonka soveltuvuus eri
tehtä\'iin ja erilaisiin maaleihin on koneiden runsaan
ja monipuolisen aseistuksen r.uoksi erittäin hyvä. Sekä
pommitus- että rynnäkkökoneet voivat kuljettaa mukanaan kaikkia käytössä olevia pommityyppejä, jopa ydinpommejakin. Niiden pommikuorma vaihtelee koneen
koosta riippuen muutamasta tuhannesta muutamaan
kymmeneentuhanteen

kiloon. Kun koneitten matka-

lentonopeudet 01'at jatkuvasti kasvaneet ollen tällä
hetkellä jo peräti 1000-1100 kmlt, on helppoa nähdä, miten nopeasti voidaan suuriakin tuhoavia ase-

kuormia kuljettaa kauas vihollisen puolelle. Pommien
lisäksi varsinkin rynnäkkökoneet käyttär'ät aseistuksenaan 2O-rO mm tykkejä, 10-lO sm raketteja, joiden taistelukärkinä voi olla mm. panssarintorjuntaan
soveltuvia onteloammuksia, sekä eri kokoisia rynnäkköohjuksia. YIeensä aseistuksesta toiseen siirtyminen
käy rynnäkkökoneissa verraten nopeasti, joten koneita
voidaan käyttää joustavasti myös vaihtuvia maaleja
vastaan niin, että jokaista maalia tulitetaan juuri siihen
tehokkaimmin vaikuttavalla aseella.
Tuskin millään sotaan joutuvalla maalla tulee olemaan käytössään kaliiisti ylläpidettäviä ilmavoimia
mielin määrin tuhlattavaksi. Tämän vuoksi niitä ei
maavoimia tuettaessakaan voida heittää jokaiseen
paikkaan vihollisen torjuntatoimenpiteille altiiksi. Jokainen armeiia luo jo rauhan aikana omat käyttöperi114
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Tuntemottomien koneiiten (l ) lähestyessö voltokunnon oluetto niistä soodoon tieto ioko tutkien (2) toi ilmcvolvonto-osemien (3) kourto.
Tultkien kuvopulkilto (4) kuvo siirretöön iohtokeskukseen {5), iosso se jouiuu tietokoneeseen (6). Kwon soovot to/kosteltovokseen myös tois-

teluniohto,iot A, B io C, iotko sitten syntyvön iilcnnekuvon perusteello ontovot käskyn toriuntohövittöii,lle (7) io lietokoneen koutto'hövittäjien
ohiousläheitimelle (10),1onko völityksellö höviröiöt soovoi iotkuvosii ohieiio lentosuunnosto,'korkeudeslc io flopeudesto, sekä torluntoohiuksille ll I). Selostoio D ontoo kuvoputkeltcon ilmciilonnetiedot teollisuudelle (8), siviilipuolustr.tkselle {91, ilmoloriunnolle (l2), moovoimien yksiköille (13) io osutuskeskuksiin (14). Kun kcikki iömön iöriestelmön liedot voidoon ontoo söhköisesti suurello nopeudello, on
mohdollisto, että ilmopuolustus yhtenö:senö ioitestelmönä pystyy toimimoon tehokkoosti io tilonteen kehitystö vostocvosti.

aatteensa entisten kokemusten ja suoritettujen tutkimusten perusteella. Samalla määräytyy myös eri tehtävien tärkeysjärjestys. Yleisenä periaatteena voidaan

pitää lentotulituen antamista sellaisiin maaleihin, joi-

hin muu tulitoiminta ei yllä, maaleihin, joihin maavoimien oma tuli ei ole riittär.än tehokas, ja haluttaessa antaa yllättäen

erittäin voimakas tuli-isku.

Lentotiedustelu

Lentotiedustelu voittaa niin sodan kuin rauhan aikana ulottuvuudessa ja tietojen saannin nopeudessa
kaikki muut tiedustelun lajit. Kun se lisäksi pystyy
tunkeutumaan vihollisen alueelle ja tuomaan sieltä
tietoja melko suurelia varmuudella, ei olekaan ihme,

että siitä on muodostunut ylivoimaisesti tärkein tiedustelutapa. Edellä mainittiin lentotiedustelusta myös
rauhao aikana, eikä syyttä. Lukijalla on varmaankin
tuoreena mielessään amerikkalaisen Francis Gary Powersin lento vuoden 1960 toukokuussa, jolloin hänet
U-2-koneineen ammuttiin alas Neuvostoliiton Sverdlovskissa. Vielä läheisemmin lentotiedustelusta kylmän
sodan keinona muistuttavat ne valokuvat, joita USA:n
ilmavoimien tiedusteluyksiköt ottivat Kuuban ohjusasemista ja Neuvostoliiton asekul jetuksista äskeisen
Kuuban kriisin aikana.
Lentotiedustelua voidaan suorittaa sekä tavanomaise-

na näkötiedusteluna että erilaisia kuvaustapoja käyttäen. Näkötähystyksen käyttö lentotiedustelussa tarjoaa sen edun, että tiedot ovat käytettävissä ilman kuvien kehitystä vaikkapa heti. Sen vakavana heikkoute-

na on kuitenkin tulosten epävarmuus. Tähystystä on

suoritettar-a melko matalalta, jolloin kevytkin ilmatorjunta on erittäin vaarallinen. Tällöin olisi lennettär'ä
suurella nopeudella, mutta silloin jää maaston tarkasteluun käytettär,issä oleva aika niin lyhyeksi, että pakostakin jää paljon tärkeätä näkemättä.
Erilaisia kameroita ja erilaisia filmejä käytettäessä
sensi.iaan lentokorkeus ja -nopeus eivät aseta esteitä.
jopu yliääninopeudella lentäviin
häNopeisiin
vittäjiin voidaan
asentaa monipuolinen kamerakalusto,
jonka hienoilta, pitkänäköisiltä optiikkasilmiltä tuskin
mikään maaston ja rakennelmien yksityiskohta jää näkemättä. Infrapuna- ja tutkalaitteet tekevät mahdolliseksi kuvaamisen jopa pimeässä 1a pilvien läpi, joskin
kuvauksien tarkkuus on tällöin paljon huonompi.

Lentokuljetukset
Enemmän kuin mikään aikaisemmin käyty tulee nykyaikainen sota vaatimaan nopeita joukkojen ja materiaalin keskityksiä pitkienkin matkojen päähän. Jo kylmän sodan kriisitilanteet ovat osoittaneet, mikä merkitys tällöin on lentokoneilla niin pitkissä r'altamerenylittävissä siirroissa kuin sotatoimi- tai kriisialueitten
taistelukuljetuksissakin. Laskuvarjojen kehittäminen

on tehnyt mahdolliseksi raskaittenkin

esineitten,

kuten tykkien, trukkien ja jeepien pudottamisen laskuvarjojoukkojen mukana. Toisaalta on jatkuvasti kehitetty kuljetuskoneita, jotka pystyvät raskaastikin
kuormattuina laskeutumaan sotatoimialueen tilapäiskentille ja nousemaan niiltä jälleen kuormansa purettuaan. Kun lisäksi on kehitetty entistä nopeampia ja
kantokykyisempiä helikoptereita, on viimeisen vuosi115

kymmenen aikana kasvatettu maavoimien erikoisyhtymille siivet, joiden varassa ne nopeasti ja yllättäen
pystyvät siirtymään taisteluvalmiina sinne, missä niitä

kipeimmin tarvitaan.
Ilmapuolustusj ärjestelmät

Edellä esitetty kuvaus nykyaikaisten ilmavoimien
toimintaperiaatteista ja -mahdollisuuksista lienee antanut käsitykseo siitä, millaisesta organisaatiosta ilma-

puolustuksessa on kyse. Ilmavalvontaa käsiteltäessä
mainittiin ohimennen siitä nopeudesta, jolla ilmapuolustukseen l,iittyvät tiedot on käsiteltävä ja toimitettava
tarvitsijoilleen. Syynä nopeusvaatimukseen on lähinnä
ilmassa tapahtuvan toiminnan suuri vauhti, joka usein-

kin

saattaa ihmisen tilanteeseen, jossa hänen suorituskykynsä ei riitä. Toisaalta ilmapuolustuksen toimin-

Ervi Arotnaa

ta-alue on niin laaja, ettd. sen hallitseminen tarvittavalla nopeudella ei ole aina mahdollista. Kun lisäksi
ilmapuolustukseen Iiittyvien tietojen tarvitsiioihin
kuuluvat ilmavoimien joukkojen lisäksi maa- ja merivoimat, ilmatorjunta, teollisuus, väestönsuojelu ja koko siviilipuolustus, on selvää, ettei toiminta voi sujua
ilman yhtenäistä järjestelmää. Esimerkkinä tästä on
sivulla 11, esitetty kaaviopiirroksena Ruotsissa käyttöön hyväksytyn ilmapuolustusjärjestelmän STRIL-
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60:n pääperiaatteet.
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NUMEROT LOPPUIVAT KESKEN
Talvisodan jouluna kysyi sotasairaalassa lääkäri

Pirilä haavoittuneelta sotilaalta tuntolevyn

nume-

roa. Vastaus kuului:
Ei minulle sellaista
- loppuneet kesken. anoettukaan, koska ne
olivat
J^ jaa, sellaista se on näin miljoona-armei-

- tuumi lääkäri.
jassa,

TUPAKKAMIES

Ilomantsin taistelujen aikana

v.

1944 tapasi

muuan HRR:n luutnantti tien vieressä ammuslaa-

tikkoröykkiön päällä istumassa vartiomiehen, jolIa oli savuke hampaissa. Syntyi seuraava keskustelu:
Mikä mies?

-

Vartiomies.

Mikä nimi?
Ratsumies Kivimies.

Tulenjohtue antoi lukuja tulipatteriin. Patteri

ampui, mutta tuli ei ollut oikein tarkkaa. Tykkirnies Kimari seurasi myös tulikeskitystä. Hänellä
oli lapio ja se silmien edessä hän tiiraili ammusten putoilemista. Lopulta hänkin innostui, sieppasi

puhelimen ja huusi siihen:
Huomio.. . huomio ... :äellä Kimari. Nos- lapion verran ylöspäin.
takaa

***************

***

1943 lähti kymmen-

lähteneistä tuskin saattoi aav.istaa, mitä oli odotettavissa. Omaan tukikohtaan palasi näet tältä lennolta
vain yksi ainoa kone. Lännestä saapui ylliittiivän nopeasti sankka sumu, joka pakotti koneet yhtä lukuunottarnatta laskeutumaan joko vieraalle kentälle tai tekemään pakkolaskun
kuten kävi kertomuksemme Dornier-konelle DN-56.Sää näytti pelkästään hyvältä, ja tällaisena se varmasti kestäisikin tämän yön, Ientäjät tuntuivat uskovan. Hämärinä hahmoina seisoivat koneet rannalla
aurattujen alueiden keskellä. Lentäjät, jotka oli määrätty lennolle, kiipesivät koneisiin tehtäviensä edellyt-

tämille paikoille jälleen kohden uutta sotakokemusoli näihin hommiin hyvin rutinoitua joukkoa, kuten oli laita Ville Salmisenkin,
lentomestarin, jolla oli takanaan jo parisensataa erilaista taistelulentoa, ja jonka takin rintapieleen oli
kiinnitetty Mannerheim-risti muistoksi horjumattomasta ja rohkeasta vaelluksesta ilmojen teillä. Koneen
muuna miehistönä oli matkalle lähdössä tähystäjänä
vänrikki Valtari, radistina kersantti Laukkanen ja
konekivääriampujana alikersantti Hallaperä.
Kello 21.15 lentäjämme starttasivat. Raskaasti pommeilla lastattu kone vaati irrotakseen ilmaan kilometrin matkan jäistä kiitorataa. Pyörät vonkuen sen vauhti
ja sitten kone
kiihtyi: sata
satakaksikymmentä
irtosi neljän -ohjaamossa olevan helpotukseksi.
Se otti
taan. Osa lähtijöistä

TARKASTI TULIKESKITYSTÄ
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HELIIIKUUN r9. paiuan iltana

kunta suomalaista pommituskonetta sotalennolle Höytiäisen Lintulahden tukikohdasta. Yksikään Iennolle

.1

USI<ONE

ja

kaksiosaisissa peräsimissä,

ville tavallaan liihdvttär'ää

mikä oli koneessa ole-

katseltavaa.

Suuntana oii itäinen kaukainen taivaanranta, tosin
kohteena oli hyvinkin tarkkaan määritelty piste.
Tehtävän suorituskorkeus 2500 metriä oli saavutettu
parinkymmenen minuutin lennon jälkeen. Suunnilleen
samoihin aikoihin lentäjien alle rupesi muodostumaan
kauttaaltaan umpinaista pilvikerrosta. Laivueen lentosuunta säilyi silti entisellään, vaikka näköyhteys maa-
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paikkansa ientueen vasempana siipikoneena moottoreiden kiskoessa raskaita kuormia yhä ylemmäksi.
Kuutamo kimalteli pitkien siipien kirkkaissa pinnoissa

G
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nossa. Laukkanen koetti sähköttää, etteivät he voi
pysyä mukana moottorivian takia.
Pojat, meillä on ainoa mahdollisuus se, että sinä
- annat pommien mennä, kai ne johonkin osuValtari
vat, sanoi Salminen pienen hiljaisuuden jälkeen.

Koneen kevennyttyä pommeista he kaartoivat heti
takaisin tulosuuntaan. Silloin tällöin vilahtelivat vi-

hollisen alhaalta lähettämät ammukset heidän silmissään. Lentomestari piti nyt kurssia lounaaseen, ja he
vaihtoivat mielipiteitä vähentyneistä mahdollisuuksistaan selvitä tilanteesta.

Vasen moottori asettui

nyt omia aikojaan

käydä

han tyystin katosikin.
Lentomestari piti konettaan tiiviissä tuntumassa
johtokoneeseen. Matkaa oli tehty melkein tunti, kun

kiaan halunnut kierroksia tehdä.

ampui, tosin aivan summassa, mutta niin, että he näkir,ät valojuovien vilinän pilvessä. Jossain heilui myös
valonheittimen etsivä keila. Salminen koetti kaikin

Korkeus oli nyt pudonnut viiteensataan metriin,
mutta lentäjät olivat päässeet takaisin maanäkyvyyteen. Seinä tuli kuitenkin jälleen huonon sään muodossa vastaan. Heidän oli muutettava suuntaansa yhä
enemmän kohden itää, koska siellä näytti olevan parempaa, mutia he joutuivat sielläkin räntäsateeseen,
jolloin kone alkoi myös jäätyä. Enää ei voinut ajatellakaan lentämistä takaisin länteen päin. Silloin saatettaisiin ajaa kiinni maaston kohoutumiin, sillä kone
oli nyt vain sadan metrin korkeudessa ja korkeus väheni jatkuvasti. Kaiken kukkuraksi ikkunat jäityivät,
ja Salmisen oli avattava sivuikkuna voidakseen näh-

alkoi ilmetä hankaluuksia. Vasemman moottorin öljynlämpö alkoi kohota yli normaalin. Se osui heti
Salmisen silmään, ja hän ehti juuri ilmoittaa siitä toisille, kun moottori alkoi pahoin yskiä. Kierrosluku
putosi hetkessä, ja samanaikaisesti johtokone veti heidät myös pilvien sisään. Laivue oli nyt saapunut maalialueensa tuntumaan, koska viholliseo ilmatorjunta

tavoin saada vasenta moottoria ottamaan kierroksia
uudestaan, sillä hänen koneensa alkoi menettää nyt
korkeutta. Sähköttäiä teki parhaansa saadakseen radioyhteyden johtokoneeseen siinä kuitenkin onnistumatta,
vaikka neljä minuuttia sitten yhteys oli ollutkin kun-

loksuttelemaan tyhjäkäyntiä, enempää se ei kerta kaikSää oli jatkuvasti huonontunut lennon aikana, ja
päästyään takaisin noin viidenkymmenen kilometrin
päähän omasta kentästään sai DN-56 sieltä määräyksen pyrkiä toiselle kentälle.
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hänen määräyksensä ja samalla hän työnsi päänsä ulos
avoimesta sivuikkunasta, kun muualta ei nähnyt mitään. Kolme muuta luottivat lujasti Villen taitoon.
Jokainen heistä kyllä tajusi, cttä nyt saattoi olla heidän
vuoronse. käydä Iäpi "ahtaasta portista". Pakkolasku,
varsinkin näissä olosuhteissa, oli kammottava ten'eelle
ja. elämänhaluiselle ihmisellc.

_1

}

Ratkaisu tuli odotettua pikemmin. Koneella oli jo
niin pieneksi käynyt nopeus, ettei se kerta kaikkiaan

{
Len:omcstori, Monnerheim-risrin ritori Ville Solminen

dä vilistäviin puunlatvoihin. I(one tuntui tulevan yhä
raskaammaksi jäätävässä säässä. Salminen katsoi tässä
vaiheessa. parhaaksi työntää käyr,ään moottoriin starttiahtopaineen päälle. Samalla he tekir,ät yhteisen päätöksen, että nyt olivat viimeiset hetket tehdä pakkolasku ensimmäiseen hiukankin sopivaan paikkaan. Salrninen tiesi sen heistä parhaiten, sillä moottori ei
pitkään kestäisi starttiahtopaineen rasitusta. Jos se
ehtisi pysähtyä, olisi heidän pelinsä täysin selr'ä.
Jokin aukea paikka näytti vilahtelevan lentäjien
alla oikealla. Salminen veti kaartoa metsän ja järveksi
luulemansa aukion reunaa kohden uudestaan. Hänen
äänensä hieman r'ärähti, kun hän ilmoitti päätöksestään laskeutua raskaalla koneellaan nopeuden ollessa
yli puolitoistasataa kilometriä tunnissa räntäsateessa
,jr yössä kon en keskelle. "Valonheitin päälle", oli

pysynyt kauen'rpaa ilmassa. Se sakkasi ohi puiden latvusten kohti lun"ren peittänrään tannerta, se ternpasi
mennessään erään tielle osuneen kuivuneen männyn ja
tapasi vahvan lumen kumeasti mätkähtäen. Siitä se
vielä ponnahti takaisin ilmaan rynnäten eteenpäin
rtonen metallitonninsl voimalla. Sitten lumi rikkoi
ohjaamon lasisen etupinnen ja työntyi siitä sisään
valtavalla voimalla. Koko koneen runko tulvi mess.ra
hetkessä täyteen, se

puristi k.rikkea sisällä olevaa elol-

lista jr. elotonta, mutta koneen vauhdin se myös onneksi nopeasti jarrutti.
Näin oli hetkessä ratkaistu neljän miehen elämän
kohtalo. He olivat selviytyneet
t;ihrstäjältä oli menjrlkaa oli kanto
nyt peukalo sijoiltaan, ja ohjrrjrn
kolhaissut pohjan repei'tyessä. Sähköttäi;i ja rmpujr

olivat

päässeet säikähdyksellä.

Kersantti Laukkanen sai kattoluukun ar.rki. ja kohta

oli neljä

miestä suunnittelemassa .jatkotoirnenpiteitä.

He katseli'r'lt I'mpäriilecn arvioidakseen

sij;rrnti;r:rn.

n.rutta eir'ät he paljoe nähneet. Aukio «rli rnitättömän
pieni. kuivia mänty'jä kasvava suo.

t...1P-:'

DN'pommituskone volmisloutuu toipoleelle
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Somo pommituskone nähtynö tokoopäin

.s

118

nir
ai:l

iir;&i 6 iii; :!*r iri ii#Åiu8t:lx
:l t iriii! ii.i:liriirniiilåÄ#iiX;ii;

Suomoloisio pommiluskoneito lördösso pcmmitusretkelle

-. Ei meidän, poj.1t. olis trn'innut kuin yksi sekunti
lentää kauemmin, niin olt.ris nvt tuolla, tokaisi läheistä
tukkimetsää tutkivr lentomestari.
Lentäjät harkitsir..rr tilannette . . . Osa varusteist:t

oli kadonnut lumen

tunkeutuessa koneeseen. Saadakseen ensisijaisen tärkeär sukset käsiinsä he rikkoivat

koneen runton ulkorpäin käyttäen konekiväärin piippue lyömäaseen.r. Sukser ja saur at saatiinkin esiin
ehjinä. Kartta oli mr'ös kuin ihmeen kautta säilynyt
r'änrikin kädessä. jr kompassihan heillä olikin jokaisella taskussaan.

Täällä sitä ollaan ya toisilla on illanvietto

haiilaan
menossa, mutisi kersantti Laukkanen.

Plrr-

Niinpähän rain ollaan, tuumi r'änrikki Valtari
katsellen
kelloaan, joka osoitti puoli tuntia yli keskiyön.
-- Täliaistahan tämä on oliut niin kauan kuin minä
muistan, sanoi Ientomest.rri. joka leikkaili puukollir
lentoturkistaan irti housuosaa. Turkkinsn yläosasta
hän ei aikonut luopua, kosk.r oli iättänyt asetakkinsrr
kokonaan pois.

t

l

i

DN-56:n miehistö oli valmis iättämään koneensa
hylyn kello 1.11 eli tunti sen jälkeen, kun lasku oli
tapahtunut. Mukaansa he ottivat rieiä kahdesta laskuvarjosta. silkit jaettuaan ne neljään osaan. Konepistoolia sekä kahta lipasta he eir'ät unohtaneet. Kersantti Laukkanen alkoi alata latua. Kartan ja kon-rpassin avulla yritettiin suunnistluturr asutuksier kohden.
Sukset tuntuivat luistavan kohtalaisesti. mutta runsas. lumi upotti syvään. Latua aukaiseva kersantti r ajosi poh'een asti. Neljä tuntia miehet tallasivat Iatua
lumeen yhteen menoon ja yrittirät sen jälkeen virittää tulta sekä hieman ler'ähtää. Tulen saranti oli kui-

tenliin r.aikeaa, sillii koko maailma tuntui måråLtd, ja.
räntäiseltä. Muonavyössä olleet polttokuutiot auttoir at kuitenkin sen verran, että heidän onnistui sulattai. lumesta vettä. He keräilir'ät havuja allensa, kietoivat itsensä Iaskuvarjosilkkeihin ja yrittivät saada
unta. Pari kolme tuntia he ankaran väsymyksensä johdostr. nukahtivatkin, minkä jälkeen kylmyys kiskaisi
jokirisen ylös. Nälkä oli nyt tuntuva, mutta mukana.
olelat muonavyön antimet oli käytettävä hyvin tarkasti, koska he eirät voineet tietää, kuinka kauan
niilläl oli elettär'ä.
Matka jatkui taas, jokainen oli vuorotellen ladun
avaajana. Aamulla kello 9 tultiin tielle, ja kaiken
järjen mukaan sen piti johtaa johonkin kylään. Miesten meno ei kuitenkaan helpottunut, sillä tie oli aivan
yhtä r'ahvan lumen peittämä kuin muukin maasto..
Kello 10.11 oli lentäjillä aamiainen, tällä kerralla
hieman niukahko, pieni pala säilykelihaa mieheen ja
kiitos, ei muuta. Iltapäir,äteen he nauttivat kello
-U, aikaan, mutta ennenkuin se oli mahdollista, kaikki
konstit olivat tulleet käytetyiksi tulenteossa. Puukko
ainoana teräaseenaan he yrittivät veistää Iastuja puhelopulta teevesi sentään kiehui.
linpylväästä
saapuivat tienhaaraan, joka näytti
Kello 17 miehet
olevan kartassa. Helpotustakin tunnettiin, kun täten
voitiin tehdä ensimmäinen paikanmääritys. Ainoana
huolena oli enää ruokavarojen niukkuus. He hiihti'
r'ät huonossa kelissä eteenpäin, kohti erästä kylääLun-ri tarttui suksen pohjiin paksuiksi talloiksi, ia iokaisen voimat alkoivat ehtyä. He odottivat kylän tulevan näkyviinsä aina seuraavan tiemutkan takaa. Tåhystäjä ja konekir'ääriampuja ehdottivat jo metsään
yöpymistä. Erään jyrkän laskun alla oli virtaava joki,
119

t
il
tr

il

josta Laukkanen sai römpsällään ongituksi vettä kovaan janoonsa.

Kansa taisteli -lehden

KIRJOITUSKILPAILUN
mdd:dtaika on postitussyistä

Kartta osoittautui hyvin epätarkaksi. Hiihto jatkui kuitenkin mäeltä toiselle, nousut olivat aivan tappavia. Vihdoin eräällä mäellä sähköttäjä, joka silloin
avasi latua, näki edessäpäin riukuaidan. Hän huusi
riemuissaan perässä tuleville: "Vähän aikaa pojat vielä
saamme varmaan .jotakin suojaa". Mäen alla olikin
kylä
raunioina,
sentään yksi eheänä säilynyt
- ja muutamiamutta
talokin
latoja. He astuivat sisälle talooo
kello 21 eli 'r'uorokausi siitä, kun olivat kiivenneet
koneeseen Lintulahdessa.

ja

Miesten mieli piristyi, kun sisällä

siiretty huhtikuun

30. päivään.

I(ilpailuohjeet ia palkinnot
on julkaistu
lehtemme edellisissä numeroissa.

oli

poltettavat<si

kelpaavaa puuta. Ikkunat ja ovet olivat poissa, mutta
kun iso rovio saatiin roihuamaan liedelle, elämä tuntui suorastaan valoisalta.

Vesi kuumeni rön-rpsissä nopeasti. Sitten muonavyön rautaisannoksesta jluhetta veteen, ja kohta oli
rokkakin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan valmiina.
Syötiin sellaista herkkua, ettei mikään ollut sitä ennen
niin hyvältä maistunuf. Återien jälkeen tuuletettiin
huone savusta, ja se olikin helppoa, sillä miesten oli
onnistunut peittaä ikkunat 'r'ain niiden eteen raahaamillaan kaapeilla. Lämpimän ylläpitämiseksi lyötiin
vielä puita takkaan, ja sitten kaikki kömpir'ät uunille.
Sinne he vain vaivoin sopivat kyljittäin. Siten oli kuitenkin lämpimämpi, ja iisäksi he vetir'ät vielä laskuvarjojen silkkejä päällensä. Unta ei kenenkään tarvinnut odotella.
(Jatkuu)

Keskitetty roho-osioiden hoito
tuo

YOrmuutto
Keskittöessönne roho-osion ne

Konsollisponkkiin soqtte ne
hoidetuksi voivottomosti jo ne
Pysyvöt Poremmin kunnosso.
Se tuo vormuutto toimintoonne jo esiintymiseennekin. Te
hoidotte hyvin osionne io se
huomotoon. Olette suurPonki n
osiokos. Se tuo turvollisen vormuuden, jonko voroon voi tehdö suurempiokin suunnitelmio.

Käykäö tolosso
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ll/JR 26:n komenicio, rotsumestori P.

Gunnor Linkomo

Rosi

KOIKARIA

KOHDEN
Korh umöen

su u n non

sototoimio

VIIPURIN seudun suurtaistelun päätyttyä siirrettiin
JR 26 (,,Ässä") muiden 4. D:n joukkojen mukana

syyskuun puolir'älissä l94l Åunuksen rintamalle.
Siellä se osallistui sotatoimiin Äänislinnan valtaamiseksi ja sai lokakuun alusta lähtien kääntää kahdeksi
pataljoonaksi kutistuneet'r,oimansa sotaretkelle Karhumäkeä kohden. Vahr.ennukseksi alistettiin rykmentille Er.P zl ja lP i. San.ralla se sai käskyn edetä Lintujärven kautta Suununsuun .jokilinjalle ja l(oikariin.
Tämän johdosta rvkmentin komentaja, everstiluutnantti E. Laaksonen muodosti 10.10. aamulla ratsumestari P. Rasin komentamasta II/JR 26:sta ja kapteeni H. Pokkisen JP ):stä Os,rsto Rasin, jolle hän antoi
tehtäväksi edetä Lintujän'eltä maantien suunnassa
itäänpäin, hyökätä Viktsapuron yli päämä,åränä Koikarin kylän valtaus. Vastassa oli lihollisen I/JR l3l
sekä osia suomalaisvenäläisestä JR 126:sta.
Osasto Rasin eteneminen edistyi reippaasti mainitulle purolle saakka, sillä venäläiset vetäytyivät viivyitäen sen taakse. Mutta siihen etulinjassa edenneen
JP 5:n hyökkäys pysähtyi, koska venäläiset olivat asettuneet puron itäpuolelle korkealle rantatöyräälle lu,llln asemlln.
Nyt sai JR 26:n II pataljoona eli "Hertta-pataljoona." ryhmittyä JP ):n taakse ja aloittaa kello 11.20
vuorostaan hyökkäyksen puron yli sitkeästi puoiustautuvaa vihollista vastaan.
Puro virtasi vuolaana syr'ällä uomassaan, ja vain

Ässä-rykmeniti soovutlonut Suununioen,
ion'ko tokoronnollo niikyy Koikorin tolol.c

kapea puusilta

johti sen yli. Komppaniat yrittivät

en-

sin hyökätä siilan yli, mutta venäläisten kiivaan tulen

oli tästä suunnitelmasta toistaiseksi luovuttava,
koska se olisi vaatinut liian suuria uhreja.
vuoksi

Pataljoonan krh.joukkue oli luutnantti Heilalan
johdolla mennyt asemiin puron äyrään taakse ja peh-

mitti sieltä vihollisen

asemia. Luutnantti Niskasen

johtama 4. komppania taas sai käskyn koukata oikealta ja ylittää puron kauempaa sillasta sel<ä pyrkiä
sieltä vihollisen sivustaan ja selustaan. Komppanian
onnistuikin venäläisten huomaamatta edetä purolle
saakka. 14itään ylimenovälineitä ei sillä ollut, eikä

niitä ollut mahdollista hankkiakaan.
Kun luutnantti Niskanen huomasi tilaisuuden otolliseksi puron ylittämiseen, hän antoi komppanialle
käskyn ylimenon suorittamisesta keinolla millä hyvänsä. Yli oli päästävä viipymättä, ennenkuin vihollinen huomaisi komppanian aikeet. Miehet heittir,ät kaatuneita puita puroon, joka sillä kohdalla virtasi vuolaana. ja vain vähän yli 10 metrin levyisenä. Virta vei
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Huolto toi.mii Koi,korisso
Koi,korin kylää

kuitenkin puut mukanaan. Lopulta lähtivät miehet
kahlaamalla ja uimalla ylittämään puroa ja silloin
todettiin, että se ulottuikin syvimmältä kohdalta vain
hartioihin saakka. Komppanianpäällikkö näytti tapansa mukaan hyvää esimerkkiä ylittäen taistelulähettinsä
kanssa. ensimmäisena puron.

Päästyään toiselle rannalle lähti 4. komppania etenemään puron rantatöyrästä pitkin. Metsä oli täällä
tavattoman tiheätä, oli aivan kuin olisi kävellyt korkeassa heinikossa. Edettyään jonkin matkaa poispäin
purosta ja käännyttyään sitten vasemmalle maantietä
kohden komppania törmäsi viholliseen. Komppanian
pääliikön tarkoituksena oli täältä vastarannalta edetä
vihollisen sivustaan ja sen liautta sillalle sekä avata

siten tie muulle pataljoonalle. Nyt syttyneessä ankarassa tulitaistelussa pysähtyi eteneminen kuitenkin

pakosta. Venäläiset huomasivat meikäläisten saarrostusliikkeen ja lähettivät joukkoja 4. komppanian taakse. Silloin luutnantti Niskanen totesi komppanioineen
olevansa motissa vihollisen käydessä häikäilemättömästi joka suunnalta komppanian kimppuun.
Taistelun tuolisinassa huusivat pojat "venäläisille"
vanhan tavan mukaan: "Ruki verh", mutta nämä vastasivat selväilä suomen kielellä: "Haistakaa p. . . a. . .
ja puhukaa suomea, että itsekin ymmärrätte". Poikamme aluksi hieman ihmettelir'ät näitä suomea puhuvia
venäläisiä, mutta suurempiin kummasteluihin ei nyt
ollut aikaa, sillä heillä oli täysi työ pidätellessään joka
puolelta päälle ryntääviä vihollisia.

Korpraali Valtasaarikin lopulta suuttui siitä, että

venäläiset kehtasivat puhua suomea ja hyökkäsi kahdeksan vihollista käsittävään "parveen" sekä teki konepistoolillaan selvää jälkeä näiden keskuudessa. Sama
korpraali sairasti niin pahaa nivelreumatismia, että
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SA-,bta

hän ei tarvittaessa voinut edes heittäyt1'ä maahan,
koska maasta nouseminen omin voimin oli hänelle
vaikeata. Sairaudestaan huolimatta hän vapaaehtoisena
rintamajoukkoihin taistelemaan eikä suos-

oli tullut

tunut millään lähtemään kotijoukkoihin.
Tällä välin oli myös Iuutnantti Grönroosin johtama ). komppania päässyt kauempaa tien r-asemmalta
puolen ylittämään puron ja eteni ornllta taholtaan
tietä kohden. Saatuaan tietää puron t.rkana syntyneestä vaikeasta tilanteesta pataljoonan komentrja
lähetti jääkärijoukkueen Iuutnantti Ylihannun johdolla 4. komppanialle avuksi. Krh.ioukkueen tulenjohtue, ioka luutnantti Heilalan johdolla oli hyr'ällä
menestyksellä johtanut joukkueen tulta sillan takaisessa maastossa olevia vihollisia vastaan, joutui myös
vaaralliseen asemaan, kun viholliset tekivät erään upseerinsa johdolla äkkihyökkäyksen sillan yli ja etenivät jo noin 20 metrin päähän tulenjohtueesta.
Hyökkääjiä kaatui paljon meikäläisten tulesta, ja lopulta vetäytyivät henkiinjääneet takaisin omalle puo-

Ielleen. Joukkueenjohtaia, luutnantti Heilala joutui
samalla kaksintaisteluun venäläisiä johtaneen upseerin kanssa, jolloin tämä kaatui. Jälkeenpäin todettiin
kac.tuneen papereista, että upseeri ei ollutkaan sen
r'ähäpätöisempi tekijä kuin majuri

Vallin (JR

Sotamuisto-

yhdistys r.ytn

126)

erään pataljoonan komentaja, kapteeni Mäntylä.
Venäläisillä oli rantapensaikossa joku tarkka-

oli jo haavoittanut useita meidän miehistämme, ilman että olimme voineet todeta, mistä
tuo "salakyttä" ampui. Saadakseen "likvidoitua" tämän
tarkka-ampujan lähti peloton alikersantti Tamminen
konepistooleineen aivan puron varteen tekemään siitä
selvää. Syntyi ankara kaksintaistelu, joka päättyi siihen,
että alikersanttimme sai lopulta ammuttua vihollisen
ja siten pelastetuksi varmaan monen meikäläisen henampuja, joka

gen, vaikka joutuikin itse uhraamaan heokensä haavoituttuaan kuolettavasti tässä kaksintaistelussa. Alikersantti Tamminen oli yksi niistä pataljoonan "suurista nimistä", jonka aina tulemme muistamaan.
Viholliset, jotka olivat menettäneet pataljoonan

ja joita 4. ja 5. komppaniamme yhä
ahdistivat alkoivat ilmeisesti joutua sekasortoiseen
tilaan, sillä ne vetäytyivät r'ähitellen tien suunnassa
komenta,jrnsakin

taaksepäin. Kun taisteluun heitettiin 11.10. illalla vuorostaan l/IR 26 ja II P siirtri lepoon, kohtasi I P kuitenkin yhä lufaa vastarintaa. Taistellen se työntyi tästä
huolimatta 12.10. iltaan mennessä Suununjoen etelärannalle. Vihollinen räjäytti sillan mennessään, mutta

pataljoona suoritti joen 1'limenon
vallaten r':starannalta laajan sill,rnpään ja Koikarin.
Täten oli Ässä-rl kmcntti s.r-1\'uttlnut tevoitreensa

yöllä t2/Lr.lo.

Yuosikokous
Sotamristo-yhdisty r.y:n auosikokou pidettiin sään,öjen mnkaisetti taluirodan päättynitpäiaänä 13, 3. Ybdir
tyk.ren pttheenjobtajaA:i
eup

K. L,

tuornari

Nibtilå

ttli

edelleen kenraalilaatnantti

Oesch. Hallituårcn erouuoroitet jäsenet aara-

l. Lagus tehä ewrttit eup G. hlagnasson, V.
ja U. A. Täbtine» talittiin trdelleen. Heid.ån

lisäkseen hatltraat hallinhseen Aenraaliluutnantti eup A.

Karentnaa, yliaääpeli G. Lehti, Aenraalilaalnanlti eup E.
Mäkinen sehä hontra-arniraali eup S. Sundman. Aikahats-

lehti Kaua taiteli
miehet Aertoaat juläai:emista
tettiin jathaa entiJten Jr/unta?iiaoien muAaitetti.

pää-

Suununjoella.

***

* * **

**

* ******

**

KÄ.NTAPÄÄT VAARASSA
Ratsumestari Putkonen johti erästä eskadroonansa vastahyökkäystä Ilomantsissa. Hän huomasi yhtäkkiä, että eräs mies oli maastoutunut hänen mielestään viiiirrn. Putl<onen seisoi itse täydessä pituudessrln nrrehen takana ja karjaisi:

Hei, te siinä, kantapäät maahan ! Sodassa on

mennyt
paljon kantapäitä.

Kuuluisio

ARVASIVAT OIKEIN
Kapteeni Saukkonen oli pienistäkin asioista tarkka mies ja kovisteli kerr.rn eräsiä sotamiestä kunnianteosta. Lopulta hän klsli äänettömältä sotamieheltä:

Mistä te olette kotoisin

?

- No sieltä kolomen iin k.upunnist:r.
- Johan
minä sen arvisin, s,rnoi S,rukkonen.
- No jo minnäe arvasin, sanoi mr'ös sotamies.
- Niin, että mitä te arvasitte, tiukklsi kapteeni.
- No sen, että työ ootta se kapteen Sr.rkkonen.
-Sillähän se sitten sillä kertaa sotamies selvisi,

EIKO\M
merikiikoreito
metsästyskiikoreito
kiväörikiikoreito
Moohontuojo

r.nutta kertoi jälkeenpäin:
Em minnoo venäläesenkää eessä pelännyt lo-

- menettämistä niim paljo kun sillo.
man

Helsinki, Monnerheimintie 10

*************

*****
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Yritteliään
miehen

työväline

ES
kaivuri

Hönetlö on Temmes
>rOmislomolloni TEMMES-koivurillo olen koivonui pööosiosso vie-

möri- jo velo-ojio. Tolvisin olen
suorittonul myös kuormousto ouloihin. Meisöojituksiin TEMMES on
mieleslöni erinomoisen sopivo,

kosko sillö pysiyy koivomoon niin
korikkoisisso kuin pehmeissökin

poikoisso. Nopeutenso

onsiosto

sillö pöösee melkoisiin luloksiin
oulokuormollisen koivoo 4-4,5 minuulisso eli noin 1 ms minuulisso».

Kolevi Luukinen
Liminko

TEMMES

yritteliöölle miehelle

!
I
It
I
!
I
I
!

Yksinkertoinen 1o vohvo rokenne
Köönlökulmo 170-1 B0o, uloltumo 5,2 m
Suuri koivunopeus olhoisin kustonnuksin
Voidoon köyttöö pistokouhollo kuormoukseen
Mekooninen koivuri, .jonko työskentelynopeus somo kesöllö jo lolvello
Pysiyy koviinkin moihin, sillö kouholoilteello voi iskeö
Erikoiskouhol kuivotus- jo melsöojille, kuokkokouho koville mo lle.
Lisöksi soloojo- jo pistokouho. Koikille somo puomiloile.
Voroosohuolto loollu

Myynti: koikki troktoreito myyvöl liikkeel kuten Ford, Kesko, SMK,
Honkkijo, Lobor jne.
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SORMENKÄRKI, tuo Länsi-Kannaksen rantalohkon
kuuluisa tukikohta, jossa molemminpuolinen toiminta
oli varsin kiivasta ja aktiivista, on seuraavan tapahtuman näyttämönä.
Tilannekatsauksissakin annetut päivittäiset tilastot
kertovat lyhyesti numeroiden valossa, että Sormenkärjen lohkolla ammuttiin poikkeuksellisen runsaasti varsinkin kranaatinheittimen kranaatteja. Tällä lohkolla

Pioneeritempous
Sormenkörjessö
Roiner Gustovson

Sormenkörjen osemot sulon moon oikono

pidettiin yllä "sitä ikkuista vihhoo", kuten humoristiset hankasalmelaiseni tapasivat sanoa.
Tammikuun 3. päivän vastaisena yönti 1944 oli Sormenkärjessä aina niin aloiterikas vihollinen jälleen suorittanut pienen törmäilyn parinkymmenen miehen voimin luultavasti yrittäen vangin sieppausta. Kun linjojen väliä oli vain satasen metriä, valpas jalkar.äkemme
huomasi vihollisen aikeet alkuvaiheessaan. Porukka
lähestyi siksi suurena joukkona, ettei se päässyt aivan
äänettömästi Iiikkumaan, ja näin sai jalkaväkemme
hyvio aikaa valmistua "visiitin" vastaan ottamiseen.
Edessä taisi silloin olla niitä kovia kapteeni Pössin poikia JR 27:stä, jotka osasivat pitää hermonsa ja ennen
kaikkea sormensa kurissa ja päästivät vihollisen tulemaan aivan ratsuesteen eteen, ennenkuin aloittivat helvetillisen tulen kaikilla jalkavden aseilla. Siinä oli konekiväärikin laulanut niin, että jäähdytysneste oli kiehunut. Vihollisen yritys kariutui joka tapauksessa ankaraan torjuntatuleen, sillä yllätys on aina yllätys.
Syntynyt sekamelska oli sanoin kuvaamaton, vasta
aamuhämärissä sai vihollinen vedettyä viimeiset haavoittuneensa ja kaatuneensa pois.
Ålkoi toinen näytös, sillä nyt tuli meidän vuoromme
astua areenalle. Olimme niitä Pajarin divisioonan (18
D:n Pion.P 23) taistelupioneereja, jotka kehumatta
saatoimme sanoa tuntevamme linjojen väiimaaston koko divisioonan lohkolla Rajajoen suusta Valkeasaareen
saakka. Seuraavana aamuna näet soitettiin yksikköömme, että päivän valjettua oli huomattu naapurin jättäneen ,,visiittikorttinsa" jälkeensä, sillä 30 metrin
päässä esteistämme oli kaksi suurta pakettia, joista
kummastakin kulki vihollisen puolelle johto. Panok9A-kwo
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set näyttivät yöllisestä mylläkästä huolimatta täysin
räjähdyskelpoisilta, joten nyt olisi pioneerien apu jälleen tarpeen.
Sain komppanian päälliköltä, kapteeni Jorma Pesoselta tehtäväkseni tehdä kasapanokset vaarattomiksi
ja mikäli mahdollista purkaa ne. Tempausta varten
otin 4 reipasta pioneeria mukaani. Olin aina saanut
olla ylpeä pystyvistä ja rohkeista pojistani, joista suurin osa oli Hankasalmelta ja joiden joukossa oli vapaaehtoisista aina ylitarjontaa, kuten nytkin.
Olimme ajoissa paikalla ja odotimme innoissamme
hämärän tuloa. Kaikki yritystämme varten tarpeelliset
valmistelut oli suoritettu ja sovittu jalkaväen kanssa
varmistuksesta sekä mahdollisesti kysymykseen tulevasta tulisuojasta. Sitä tarvittaisiin, jos meidät huomattaisiin liian aikaisin, ja korkea ratsueste olisi vaikeata ylittää ehjin nahoin. Tällä kertaa en jättänyt mitään huomioon ottamatta, sillä Sormenkärki etumaas-

toineen

oli meille liiankin tuttu. Erikoisesti var-

mistuin siitä, että etäämpänäkin olevat jv.pesäkkeemme
olivat tietoisia yrityksestämme ja malttaisivat olla arnpumatta valoraketteja ilmaan, kunnes olisimme palanneet taisteluhautaan. Miten usein olimmekaan saaneet
kirota eräiden hätähousujen toilauksia, kun ne alkoivat
ammuskella valoraketteja ryömiessämme täpärissä paikoissa linjojen välissä, mikä into sitten poikkeuksetta tarttui naapureihinkin, jotka alkoivat epäillä jotain olevan tekeillä. Kaikeo ollessa "all right" ei ollut
muuta tehtävissä kuin odottaa sopivaa hämärtymishetkeä. Mieltäni askarruttivat jo etukäteen nuo vihollisen
puolelle menevät johdot, kokemuksesta kun olimme

oppineet kunnioittamaan vihollisen kekseliäisyyttä
miinoitusten ym. suhteen, jonka vuoksi vanjuskan lait-

teita tutkittiin aina vissillä intressillä ja hyppysten

hermot herkkinä.

Yksi tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä

tämän

laatuisissa tehtävissä oli aavistuslähtö, koska sillä, joka
kerkisi etumaastoon ensimmäiseksi, oli jo osa voitto
taskussaan. Arvelinkin, että oli pidettävä kiirettä, sillä
tuskin saisimme operoida yksinämme tuolla ei-kenen-

kään-maalla,

jos

yöpimeätä odottaisimme. Tilanne
hieman aamuisesta muuttunut, että
keskipäivällä satanut lumi oli hieman peittänyt johdot, ja nyt olivat vain kasapanokset enää näkyvissä.
Tämä tulisi hiukan hidastamaan aikatauluamme, jonka
vuoksi koetimme salavihkaa kurkistella vastapuolella
olevien vihollisen pesäkkeiden mustia suuaukkoja,
joko ne alkaisivat peittyä otolliseen hämärään päästäk-

oli nyt sikäli

semme matkaan.
Pianhan se H-hetki

koitti, kun alkoi olla niin hämärä, ettei lumipukuisten miesten liikkeitä voinut olettaa enää näkyvän. Annoin pojilleni merkin ja jvmiesten "lykkyä tykö"-toivotusten saattamina hyppäsimme turvalliselta tuntuneesta taisteluhaudasta ja
aloimme painua kohti vihollisen asemia. Oman ratsuesteen ylitimme kasapanoksista n. 20 metriä oikealle. Koska noin 5 m esteen edessä kulki rakentamamme valoansarivi, astuimme sen yli erityistä varovaisuutta noudattaen, sillä jos sellainen olisi vahingossa
poksahtanut palamaan, olisi tämä tiennyt yrityksemme epäonnistumista jo alkuvaiheessaan, sillä ansan kirkkaassa valossa olisimme olleet kuin tarjottimella. Pioneeri Oksanen asettuikin ansan viereen kaiken varalta
kypärä kädessään valmiina iskemään sen ansan päälle,
jos se kaikesta huolimatta laukeaisi. Eräs pioneereista oli näet kerran aikaisemmin Bunkkeri-lohkolla
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radan pohjoispuolella pelastanut meidät tukalasta tilanteesta iskemällä arvelematta kypäränsä syttyneen
'r'aloansan päälle.

Selvisimme onnellisesti eteenpäin. Lumipukumme
sulautuivat mukavasti ympärillämme vallitsevaan hämärään. Vain konepistoolimme erottuivat joka miehen kaulassa an,eluttavan mustina, kun hiljaa, väliliä
kuulostaen, ryömimme päin vihollispesäkkeitä. Melkoista tulivoimaahan tuo "kaulakoristeemme" edusti,
mutta toivoimme hartaasti, ettei patruunatäydennys
olisi tarpeen palattuamme. Toisaalta tiesimme vanhastaan, kun asemat olivat näinkin lähellä toisiaan, että kumpikin osapuoli varoisi aloittamasta
ja siten paljastamasta itseään, ellemme nyt vallan toistemme syliin ryömisi.

Oli myös pelättä\,issä, että rähä-

kän syntyessä partiot joutuisivat kahden tulen väliin.
Olimme edenneet koko ajan kohtisuoraan poispäin
asemistamme noin 20 m etäisyydellä noista naapurin
lumihankeen jättämistä johdoista. Kun ei mitään
epäilyttävää kuulunut eikä näkynyt, aloimme vihdoin
kaartaa varovasti vihollispartion viime öiselle tuloreitille. Oli päästär,ä johtoihin käsiksi nopeasti, sillä

niin kauan kuin ne olivat katkaisematta, saattaisivat

kasapanokset lentää ilmaan hetkenä minä hyr'änsä.
Tultuamme vihollispartion tekemälle uralle, jolla se

oli

laahannut painavia pakettejaan, alkoi r-arovainen

hapuilu, ja pianhan löytyivätkin rinnakkain kulkevat
johdot, satanut lumikerros oli sentään melko ohut.
Pieni napsahdus tongeilla, ja niin olivat langat poikki.
Säpsähdin hieman, kun huomasin, etteir'ät ne olleetkaan sähköjohtoa, "tapsia", vaan räjähtävää tulilankaa. Siinähän olisivat sormet murskautuneet, jos

vihollinen olisi arvannut toimia oikealla hetkellä.
Kaikki viittasi edelleenkin siihen, että aavistus-

lähtömme oli oikeaan osunut pelinavaus. Olimme täten voittaneet ensi erän.
Lankoja seuraten ryömimme nyt vihollispartion
tulosuunnassa kohti kasapanoksia. Kaksi meistä varmisti selustaamme ja .toiset kaksi suunnistiva t lankoja
pitkin kasapanoksia kohti varoen, ettei mitään koi-

ruuksia ollut yhdistetty panoksiin.

Tottuneesti poistivat sitten alikersantti Lappi ja pioneeri Korhonen sytytysnallin ja langan panoksista, ja

lisäksi varmistuttiin, panoksien alta varovasti tunnusteilen, ettei niihin johtanut mitään epäilyttäviä lankoja. Panokset eivät onneksi olleet "ankkuroituja", joten
pojat saattoivat siepata möykyt kainaloonsa .ja lähteä
kiikuttamaan niitä taisteluhautaamme. Nähtävästi oli
vihollispartio saanut niin kuuman ja yllättävän vastaanoton, ettei ollut jäänyt aikaa eikä halua konnankoukkujen tekemiseen, eivät olleet edes kerinneet naa-

lyttävän lähellä, eikä ollut enää viisasta jatkaa, olihan
varsinainen tehtävä jo suoritettu. Pojatkin jo siellä
viittoilivat: älähän enää mene! Kietaisin silloin nopeasti langat konepistoolin piipun ympärille ja nykäisin voimakkaasti, jolloin tunsin selvästi, kuinka langat
toisesta päästään antoivat perään. Hengittämättd. jännitin itseäni odottaen pahinta, mutta ei-kenenkään-

mioimaan panoksiaan.

Kotvasen siinä vielä kuulosteltiin, mutta kun ei mitään erikoista tapahtunut, ryhdyin kelaamaan tulilankaa luokseni ja sieltä sitä lappoi kuin mitäkin siimaa.
Tuota pikaa olivat langat pian vyyhdellä, ja takaisin

Alikersantti Lapin lähtiessä omaa pesäkettä kohden
käskin hänen viedä jalkaväen pojille sellaiset terveiset,
että terästäisivät vielä tarkkaavaisuuttaan jonkin aikaa,
koska hyvän onnemme houkuttelemana päätin pelata
hieman "jekkua" naapurimme kustannuksella. Tämän
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maan aavemainen hiljaisuus jatkui yhä lohkollamme.

vetäytymisemme alkoi oikeassa järjestyksessä.

Ollessamme jälleen omissa taisteluhaudoissamme
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Pioneeriportio kokoontuneeno ei-kenenkoon.mooile tekemänsö yöllisen retken iölkeen

vuoksi pyysin myös Lappia ja Korhosta kantamuksensa vietyään heti palaamaan takaisin.
Lähdimme sitten varovasti hiipimään tulilankoja
pitkin haluten nähdä, minne niiden toiset päät johtivat. Pojat asettuivat sivuilleni varmistamaan. Varovasti jatkoin ryömimistäni ja tulin arviolta parinkymmenen metrin päähän vihollisen esteistä. Langat näyt-

tivät jatkuvan edelleen vihollisen asemiin saakka.
Vihollispesäkkeiden suut ammottivat

jo

epämiel-

pääsi meiltä helpotuksen huokaus. Yhdessä tutkimme
sitten sotasaaliimme, jota oli n. 20 kg rotulia ja n.
120 m arvokasta räjähtävää tulilankaa. Jalkaväen poikien kiitosten saattamina palasimme kämpillemme.

Kyllä siinä oli nauru piisannut, kun Lappi lähtiessäm-

oli sutkauttanut:
Kyll siinäij mahtoo kaverinnii nuama uamulla
venähtöö,
ku huomoo ett kaikk o finski-poika vienynnä niin johot ku paketittii.
me
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Tunnussana

Pesulajunan ollessa Ruskealassa eräs joukko-osasto
majoitettuna louhoksen lähettyvillä oleviin taloi-

oli

hin. Muutamat junan tytöt olivat illalla kävelyllä ja
aikoivat oikaista talojen lomitse junalle. Portilla oli
kuitenkin heitä vastassa vartiosotilas, joka karjaisi:
Tunnussana

I

-Tytöt olivat aivan hämillään ja vaiti, mutta kun
sotilas kolmannen kerran karjaisi:
Tunnussana, sanoi eräs lotta:

- Saippua ja lipiä.
-Tytöt pääsivät onnellisesti

*

takaisin junalle.

*

*

Kohtalo

Elettiin talvisodan loppuvaihetta Äyräpäässä. SilIoin saatiin nähdä, että jokaisella on oma kohtalonsa. Yksikössä palveli eräs sotamies, joka tunnettiin
siitä, että häntä ei hyökkäyksen tai kovemman taistelun sattuessa löydetty mistään, ennenkuin tilanne
oli onnellisesti ohi. Eräänä yönä vihollisen jälleen
hyökätessä kaikki menivät asemiin ja vain tämä mies
jäi korsuun. Kun sitten palattiin korsulle ilman tappioita, todettiin korsuun jäänyt mies kuolleeksi. Korsun lämmittyä oli seinästä irronnut iso kivi j" prdonnut suoraan miehen päähän.

*

*

*
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Konsikuvo:
Lumivo ippoon

A-kna

pueiut ioisteliiot kätkeytyneinö keväisiin

kinoksiin

NUMERO

Olli

4:n

KIRJOITUKSET

Hlimäläinen:

TIEDUSTELUPARTIO KOLLAALTA HYRSYLÄN

I'TUTKÅÅN

Suojeluskuntoin

historio

Vierimaa:

N{ATTI PONKU

-

TALVISODAN RIVIMIES

....

t01

Lauri Leikkonen:
103

Kurt Teira:

II

PÅNSSÄRITÅISTELUJÅ SYVÄRIN
osa on ilmes-

tynyt Hata Oy:n kustantamana. Historian
ensimmäinen osa ilmestyi jo l9)) nimellä
Ptohstastahtoinen Aansa. Nyt ilmestyneen
toisen osan nimenä on ProluttushykTinen
hansa. Kummankin osan on kirjoittanut kenraalimajuri N. Hersalo. II osa käsittää vuodet 1918-1 929, jotka merkitsivät erittäin

ja

sisäisen kasvun
kautta sk-järjestön vaiheissa. Kunhan teoksen kolmas osa, jonka kirjoittajaksi on rlmoitettu everstiluutnantti Hannes Raikkala,
aikanaan ilmestyy, on lukijakunnan käytettävänä todella monumentaalinen teos maamme itsenäistymiseen ja itsenäisen valtakuntamme vaiheisiin niin syvästi vaikuttaneesta sk-järjestöstä.
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NÅKKILEIPÄMOTTI

Suojeluskuntain historian

tärkeää vakiintumisen

Viljo

1940

VOIMÅLAITOKSELLA

T. J.

Suonperä:

ILMAPUOLUSTUS

KATTO II

OSÅ

-

VÅLTAKUNNAN

Ervi Aromaa:
POMMITUSKONE JÄÄ ITÄÄN

I OSÅ

,
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Aito
on vetävä tavoite
Aito CRESCENT toriooo Teitte seurqovot cdut:

o

Keveys jo
kestövyys

o

Köyttökustonnusten
edullisuus

o Vouhti jo
YOrmuus

CRESCENTMARIN4
:n i lmojööhdytteinen
K u lutus
1 ,2 l/h töydellci vqu hd illo.
Pqino 15 kg. Hinio 543,50
4 hv

perömoottori.

jo lisösöi liöllö vqrustöttu-

no 583,50.

koko perhe tunnaå isään
CRESCENTMARIN8

pienissä asioissa ja isoissa asioissa. Isä puolestaan

8 hv. Poino voin 18 kg,

luottaa Salamaan

Polttoqineenkulutus 3 l/h
töydellö vquhdillo. Vopookytkimen
kciyttövipu
ohjousvorresso.

Hinto

1185,-

-

suureen suomalaiseen vakuu-

tusyhtiöön. Salaman Suurvakuutus tuo turvallisuutta koko perheelle. Se antaa huokein maksuin

suuren vakuutusturvan, ioka on indeksiehdoin
suoiattu koko vakuutusajaksi, ia johon voidaan
Iiittää myös edullinen sairauslisävakuutus. Salaman Suurvakuutus antaa turvallisen takuun arvaamattomien asioiden vatalle.
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Tehot 0,25...22 kW
Mitoitus konsqinvölisten IEC suositusten mukoinen huomioonottoen myös Kööpenhominosso lokokuusso 1962 pideiyn kokouksen suosituksen okselinpöiden jo stqotlorinrunkojen mittojen loisiinsq sitomisesto, joito useot Euroopon moot lulevot seuroomoon.
Rokenteeltoqn nykyoikoiseen joukkotuotqntoon sopivo.
Nykyoi koinen muotoilu.

Uuden moottorisorjqn kehittömisessci on köytetty hyvciksi koikki
se T0vuoden teknillinen jo köytönnöllinen kokemus, mitci Strömbergillci vqihtovirtokoneiden volmistojono on. Uudessq söhkökoneloborqtoriossomme jo suoritetullq tulkimustyöllö on myös
ollut huomqtlovo merkilys lössö kehilystyössö.
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