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MATKAVALU UTAT KU ilTtItl 1{ YH IIYSPAiI KISSA
Soolle enemmän irti lomostonne ulkomoillo, kun
suoritolle motkovolmislelut huolello ... Lomon on-
nisluminen edellyltöö suunnilelmio, jörjeslelyjö jo
. . . motkovoluulloo.

Yhdysponkki jörjeslöö voluullonne nopeosti jo vor-
mosli. Sieltö soolie voluulot kötevössö muodosso.
Kun honkitte Yhdysponlein molkooppoon, voluullo-
ovoimen jo voluullolompokon, selviydytte helposti
pulmollisisto lilonteisto, ioiio ulkomoonmotkon oi-
kono soottoo syntyö.

Köyllököö hyvöksenne myös erikoisetujo, joilo Yh-
dysponkki molkovoluullojen osionlunlijono Teille
torjooo, kulen ET-olennusshekit Ronskoon, liikenne-
kortit Pori isiin loi bensi i niolennuskupongit ltoliqon...

Kun molkuslotte ulkomoille, löhleköö Yhdysponkin kouttot Silloin
molkokossonne on kunnosso.

. Molkuslotle vopoono huolisto. kun tollelotle orvopoperinne,
korunne jo muun orvo-omoisuulenne Yhdyrponkln holviin.

o Tiedöttehön, ettö Yhdysponkin vqluuttokonttori Hclsingln
routqticoiGmollo polvcleG Tcltö myös orki-lltolsln jo
3unnuntoi3in.

Konllori on ovoinno orkisin klo 8.30 - 20.00
klo 12.30 - 19.00su nn u ntoisi n
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MIKKO NAKARI

KORPIRASTAS lehahti säikähtyneenä lentoon pienen
miesjoukon istahtaessa lepäämään sen pesäpuun juu-
relle. Tupakat syttyivät ja jokainen laski aseensa huo-
limattomasti vierelleen heittäytyen pi,tkälleen. Eräs
miehistä asetti kiväärinsä puuristiä vasten, joka oli
lyöty pystyyn pehmeään sammaleeseen. Kauanko siitä
olikaan, kun se pystytettiin tuon puun alle? Ei kauan!
Mutta vähän oli enää niitä joukossamme, jotka sitä
olivat olleet veistämässä.

- On jo lahonnut tuo risti, niinkuin kai mieskin -
- Nuori tuo oli, raukka, kun peittelimme hänet

sammaleella, kertoi joku. Tuli vapaaehtoisena jouk-
koon juuri, kun olimme lähdössä erdd.n karjalaiskirkon
edustalta. Tusl.:in oli kahdeksantoista täyttänyt. Takin
hihatkin roikkuivat niin, ettei sormenpäi,tä kunnolla
näkynyt. Joku olikin ihmeissään kysynyt pojalta: Mitä
täällä teet? Kuinka isäsi päästi sinut? - Ei minulla
ole isää, oli poika sanonut. - Kuinka iätit äitisi? oli
utelias kyselijä .tiedustellut edelleen. - Kun lähdin,
sanoin äidilleni, että jos täile tielle jään, niin kyllä
hyvä Jumala sinusta huolen pitää.

- Ei sille iljennyt edes nauraa, sanoi ke,-toja.
Miehet makasivat mietteisiinsa vaipuneina ristin juu-

reila. Pojan lopun tiesivät ja muistivat kaikki.

Vihollinen oli saartanut komppanian. Apua hake-
maan lähtevän täytyi kulkea pitkän aukean poikki, jo-
ka merkitsi melkeinpä yarmaa kuolemaa vihollisen
tarkan tulen alla. Vapaaehtoista kysyttäessä oli noussut
vain yksi käsi, joka nyt oli ristin alla. Poika oli pu-
ristanut viestin käteensä ja noussut hevosen selkään.
Aukion laidasta lähtien hän oli jatkanut matkaa jalan.
Puolivälissä aukiota osui suihku, mutta haavoittunee.
na itseään eteenpäin vetäen hän vei viestin vihollisen
ketjun läpi omalle puolelle, ja apu saapui ajoissa. Mie-
het, joiden hengen hän oli pelastanut, eivät koskaan
ehtineet kiittämään häntä.

-. Pitäisiköhän veistää uusi risti?

- Mitäs suotta !

Miehet nousivat ja jatkoivat matkaansa.
juurella jdi omaan rauhaansa lahoamaan,
taskin uskalsi taas palata sen latvoiile.

Risti puun
ja korpiras-
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Herron ehtoollinen rintomollo

G.6'

PORTINHOIKAN ankarat torjuntataisteiut olivat
juu;i pä1tt1'neet. JR 6:n 11. komppanien rippeet, joi-
den joukkoon tämänkin kirjoittaja kuului, olivat
merssilla .jost.rkin Vakkilan suunnalta Juustilaa koh-
den, kun äkkiä iski lähellemme kranaatti ja heti pe-
rään toinenkin kauemmaksi. Kun maahan heittäyty-
misemme jälkeen nousimme ylös, näimme, että tiellä
makasi mies, joka ei enää koskaan pystyisi siitä nou-
semaan. Hänellä oli komentovyö, oli siis upseeri.

- Hirvonen, sanoin ääneen vainajaa tarkoittaen.
Samassa takaapäin laskettiin käsi olalleni. Siinä oli
luutnatti Hirvonen.

- Päällikkö, sanoi hän ,tuskin kuuluvasti.
Kaivoin tuntemattomaksi silpoutuneen vain.rj.rn rin-

tataskusta hänen tuntokorttinsa.
._ Kapteeni Näsinlinna Epilästä.
Täytyi uskoa, niin vaikealta kuin tämä tuntuikin.

Hiljaisina seisoimme päällikkömme raihnaisen tomu-
majan ympärillä. Miksi pitikään tuon ainoan lähelle
tulleen kranaatin osua juuri häneen. Olisimmehan me
muut olleet paljon joutilaampia täältä lähtemään-
Mutta Hirvonen laukaisi kaikkien ajatukset sxnoen:

- Kyll' luoti tiesi paikkansa, sit' eipä kieltää voi !

Kannoimme päällikkömme kuormastoon ja mars-
simme Juustilan kautta Pyöräjän'elle, jonne majoi-
tuimme.

Seuraavana päivänä tuli ensimmäisen kerran kra-
naatteja uudelle majoitusalueellemme. Ensin lensi kak-
si alueen yli. Kului pieni tuokio, sen jälkeen tuli toi-
set kaksi, jotka jäivät tulosuuntaan nähden lyhyiksi-

unohtumatoJrta . . ,

ERKKI ILMARI HOLKERI
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Lopetimme kuitenkin askareemme ja menimme suo-
japoteroihin. Kun olimme jonkin aikaa odottaneet,
eikä lisää kuulunut, uskoimme nämä jonkinlaisiksi
summassa ammutuiksi häirintälaukauksiksi ja nousim-
me jatkamaan töitämme. Emme, ressukat, osanneet
aavistaa, että olimme vihollisen juuri suorittaman tar-
kistuksen jälkeen sen ammunnan "haarukassa". Näin
oli laskenut asiat se suomalaisiin pukimiin pukeutunut
vihollisen tulenjohtoryhmä, joka muutaman tunnin
kuluttua siepattiin läheiseltä kalliolta.

Kun siis kaikki olimme jälleen rauhallisesti aska-
reissamme, saimrr(e yllättäen päällemme val.taisan kra-
naattiryöpyn, todennäköisesti 2 iskua peräkkäin. En-
simmäisten kranaattien räjähdyksiltä emme ennättä-
neet suojaan. Kaikkialla pöllysi ja räjähteli. Usealta
taholta kuului valituksia ja avunhuutoja.

Keskityksen tauottua riensimme auttamaan haavoit-
tuneita. Siinä makasi maassa vatsallaan Ylikantolan
Jussi, tempperamentikas kauhavalainen kersanttimme,
selässään lähes puolen metrin mittainen haava. Åivan
lähellä Jussia oli sammuva ilme kasvoillaan Hyväri-
sen Harri, kelpo kersantti hänkin "siält tois puolt
jokke".

Joku auttoi jo Jussia, joten minä juoksin suoraan
Harrin luokse kysyen:

- Mistä Sinua saa nostaa?

- En minä tiedä, hän vastasi. Ota kiinni mistä vaan,
kuolen minä kuitenkin. 

- Kohotin Harrin istumaan,
ja riisuimme häneltä puseron ja paidan. Oikeasta
kaulakuopasta oli suuri sirpale mennyt sisään ja tun-
keutunut vinosti rinnan läpi vasempaan kylkeen. Si-
toessamme Harfia hän sulki silmänsä eikä niitä enää
koskaan avannut. Hän ei päässyt päämäärään, johon
oli kesken keskityksen pyrkinyt, Ylikantolan Jussia
auttamaan.

Tien varteen vierekkäin kannoimme molemmat kel-
po kersanttimme. Samaan paikkaan tuotiin myös Saa-
risen Ville, Iittalan poika, jonka saatoimme tuntea
vain ,tuntokortin perusteella, sekä Lehtisen Ilmari (?),
Alastaron Vampulan poika, jonka maallinen ,tomu-
maja suoritti raivokkaan kamppailun, ennenkuin
suostui hengen luovuttamaan. Ensi avun jälkeen tuo-
tiin kokoontumispaikalle vielä Vilho Paalimäki (os.
Lehtimäki, Koivumäki), sekä 3 muuta. Siis 8 miestä
lähti sillä kerralla, ilman taistelua, tykin ruokana
vain.

Kertomukseni päätteeksi haluan vielä palauttaa mie-
liin jumalanpalveluksen Rättijärvellä. Kauniissa män-
nikössä oli alttari, jona oli vajaao metrin korkeudelle
maasta vaakasuoraan asentoon kiinnitetty koivun run-
ko. Sen takana oli koivusta tehty valkoinen risti. Ju-
malanpalveluksen suoritti urhea "sotapappimme",
komppanianpäällikön tehtävät monessa pahassa tilan-
teessa vastaanottanut, pastori Åiras. Vallitsi suuri har-
taus. Kovia kokeneideo soturien suusta kaikui virsi
"Jumala ompi linnamme" heokevänä ja voimakkaana.
Varsinaisen jumalanpalveluksen jälkeen seurasi Her-
ran Pyhän Ehtoollisen vietto. Ehtoollispöytä täyttyi
toisensa jälkeen, ja kellään ei ollut kiirettä pois tältä
pyhältä paikalta. Kaikki mukana olieet sanovat vielä
vuosien jälkeen:

- Sitä tapausta en unohda koskaan.
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LENTOMESTÅRI heräsi kylmyyteen, ja tun,tien it-
sensä virkeäksi hän ryhtyi teenkeittoon, mutta toiset
jatkoivat vielä seikkailujaan höyhensaarilla. Vihdoin
lentomestari hihkaisi:

- Tsajulle pojat! - Ja tuossa tuokiossa joka mies
oli alhaalla. Jokaisella oli ,todella tärisyttävän kylmä,
mutta tuli paloi jo lämmittävästi ja "tsaju" oli kuumaa,
kiitos lentomestarille.

Miehet alkoivat vedellä kuivumassa olleita vaatteita
ja kenkiä yllensä. Laukkasen, asetakin selkäpuoli oli
palanut aivan pilalle, mutta päällensä hän sen vain
veti. Kello kuudelta he työntyivät "hotellistaan" ulos,
sillä matkaa piti taas jatkaa. Keli oli parantanut, oli
hieman pakastanutkin. Tie kiersi pienen lahdekkeen,
ja kun he lähtivät ylittämään sen pohjukassa olevaa
rikottua siltaa, tuli suuri uroshirvi heitä vastaan.
Laukkasella oli konepistooli, mutta hän ei ehtinyt am-

Potnmitus-

***
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pua, kun saalis oli jo rynnänny,t pakoon. Tästä Iäh-
dettiin hiihtämään länteen päin vedettyä puheliolinjaa
seuraten.

Lentäjät olivat hiihtäneet jälleen jonkin matkaa,
kun alkoi tulla epäilys, ettei suunta olisikaan oikea.
Matkaa kuitenkin jatkettiin vuoron perään latua ava-
ten, ja noin tunnin kuluttua noustiin korkean y^aratt
laelle. Siellä he totesivat paikan olevan liiaksi vasem-
malla tiestä, jolle he pyrkivät. Päätöksenä oli suunnan
muutos, ja he lähtivät halki korven tarpomaan tuota
tietä kohden. Miltei viiden tunnin raskaan hiihdon
jälkeen tultiin joelle, joka oli sulana ja tämä oli
masentava yllätys. Heillä ei ollut muuta mahdollisuut-
.ta kuin jatkaa matkaa joen rantaa pitkin, palata riko-
tun sillan luo ja poiketa jälleen lepäämään samean
"hotelliin" kuin edellisenäkin yönä. Kello 15 he pääs-
telivät suksia jaloistaan. Ei Iiene vaikea arvata, että
he olivat masentuneita ja muutenkin loppuun ajettu-
ja miehiä.

"Hotellissa" alkoi taas sama meno kuin eilenkin.
Tulen sytytettyään miehet keittivät jälleen rokkaa, jo-
hon nyt sekoittivat myös hieman jäljellä olevaa säi-
lykelihaa. Samalla he suorittivat perusteellisen inven-
toinnin ruokavaras,toistaan, ja se oli omiaan [säämään
huolestumista.

Kello 21 miehet tunsivat itsensä kyllin voimakkaik-
si matkaa jatkaakseen. Yö tosin oli vastassa, mutta
kun keli tuntui suosivan, he päättivät lähteä. He hiih-
telivät eteenpäin, välillä hiukan sauvoihin nojaillen.
Tällä tavoin alkoi uusi vuorokausi. Puoli tuntia yli
keskiyön he saapuivat poltettuun kylään, jossa yksi
riihi oli sentään jäänyt ehjänä paikalleen. Tästä tuli
nyt uusi majapaikka. Pian syttyi riihen oven eteen
räiskyvä nuotio. Ilokseen he totesivat riihen olevan
heiniä yli puolillaan.

Lentomestari alkoi keittää teetä, toiset kaivoivat
kuoppaa heiniin, johon voisivat kellistyä heti teen
juotuaan.

Lentäjät joivat teensä niin kuumana, että nahat pa-
loivat suusta ja huulet tulivat rakoille. Kuuma teki
ruumiille ja sielulle niin hyvää, että heidän kannatti
uhrata nahat suustaan.

Miehet kaivautuivat heinäkasaan vieri viereen. Las-
kuvarjosilkit he vetivät nyt pääpuoleen, etteivät tu-
kehtuisi heiniin, ioita heidän päälleen tuli noin met-
rin vahvuudelta.

Nukuttiin aamuun kello 5 saakka, jolloin he herä-
sivät kovaan viluun. Laukkanen sanoi polviensa ole-
van vailan jäässä ja samaa valittivat toisetkin. Ainoas-
taan Salminen uhosi hyvin nukkuneelta eikä valitellut
paljon viluakaan.

Todellisuuteen herääminen vaati miehiltä taas toi-
mintaa. Kapistukset vain selkään ja matkaan. Vänrik-
ki lähti avaamaan latua, ja puhelintolpat alkoivat jää-
dä yksi toisensa jälkeen taakse. Niistä oli tullutkin
tärkeitä opastajia, joita ei saanut päästää näkyvistä.

Vasta vähän ennen puoltapäiväå. miehet malttoivat
istahtaa tien varteen kaatuneen puun päälle aikomuk-
senaan katsella suuhun pantavaa, sikäli kuin jotain
vielä löytyisi. Silloin he huomasivat hirven jälleen
loikkivan tien yli heistä kolmisensataa metriä taak-
sepäin. Kersantilla oli konepistooli heti käsissä, mutta
hirvi oli nopeampi ja livahti puiden sekaan. Niin meni
sekin hartaasti haluttu saalis menojaan. Matkaa oli
jatkettava entisin eväin.
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Sää muuttui taas leudommaksi ja lunta tippui suu-
rin, kostein hiutalein, mikä tuntui miehistä kerrassaan
kovalta kohtalon oikulta.

- Niin ovat kuin jalkarättejä, virkkoi alikersantti
pitäen samalla janoista kieltääo ulkona.

Parissa tunnissa loppui suksien luisto niin tyystin,
että viimeisen tunnin aikana miehet pääsivät eteen-
päin ainoastaan kilometrin.

Kahden tienoilla Salminen yritti kuusen alla raken-
taa tulta, mutta putoileva märkä lumi ja kova tuuli
sammuttivat nuotion useaan otteeseen. Saatiin sentään
vettä kuumenoetuksi, niin että iltapäivätee voitiin naut-
tia. Kun Valtari tarjosi jostain kätköistänsä vielä "nor-
tit" päälle, tunsivat he saaneensa jälleen paljon elä-
mältä.

Pari tuntia edettyään miehet saapuivat jonkin lah-
den rantaan, mihin oli jäätynyt suurehko hinaaja
rantaveteen kiinni. Koska keli oli edelleen raskas, he
päättir'ät jäedä tähän lepäämään ja odottelemaan
sään kylmenemistä. He kömpivät kannen kautta hinaa-
jaan sisään ja lalitsivat konehuoneen "olohuoneek-
seen". Olisi ollut pari hyttiäkin, mutta niihin ei käy-
nyt tulen teko, ja käytäntö saneli nyt kaikki ehdot.

Lentomestari hommasi tuota pikaa ison läjän kui-
via puita. Valtari teki tulen, ja Laukkanen sekä Halla-
perä ryhtyivät jälleen sulattelemaan lumesta vettä. Ko-
nehuoneen kattoon ripustettiin päällimmäisiä vaatteita
kuivumaan. Nyt olivat käsissä viimeiset hernepakkauk-
set, joiden sisältö muuttui kymmenessä minuutissa
kahdeksi pakilliseksi laihaa hernesoppaa. Se oli kuin
taivaan manoaa kahden leipäpalan kera.

Olisiko tämä lentäjien viimeinen ateria? Ainakin
itse he uskoivat nyt syötyään jaksavansa jo johonkin,
missä olisi elämää ja ruokaa. . . Syödessään he kuuli-
vat äkkiä lentokoneen lähestyvää surinaa. Sähköttäiä
ja tähystäjä sieppasivat toinen kekäleen ja toinen las-
kuvarjon riekaleen mukaansa sekä syöksyivät paljain
jaloin ylös kannelle. Mutta lentäjä ei heitä huomannut,
kone häipyi metsän ,taa. . . Yhden iloisen havainnon he
kannella käydessään tekivät. Sää oli kylmennyt ja kir-
kastunut. Se tiesi parempaa hiihtokeliä, mikä ei totta
tosiaankaan tulisi nyt Iiian aikaisin. Oli tunne, että
yksi ainoa vuorokausi vielä huonoa keliä muodos,tuisi
neljälle lentäjälle kohtalokkaaksi. He yrittivät vielä en-
nen ratkaisevalle taipaleelle lähtemistään korjailla va-
rusteitaan, joskin kenkien kuivattelun he havaitsivat
melko turhaksi yritykseksi.



Illansuussa lähdettiin taas liikkeelle. Matkan teko
tuntui nyt paljon helpommalta, kun keli oli parantu-
nut. Miehet olivat lisäksi heittäneet kaikki liialta tun-
tuvat varusteet pois. Konepis.toolinkin Salminen painoi
erään puhelinpylvään viereen kinokseen, sillä heidän
kenenkään voimilla ei sitä enää kannettu.

Vuoroon avattiin latua, ja vauhti kohosi jopa neljään
kilometriin tunnissa. Näio miehet jaksoivat kiskoa it-
seään eteenpäin viisi tuntia yhteen menoon, mutta
sitten alkoi keli huonontua jälleen. Kartan mukaan
heidän piti tulla jonkinlaiseen kylään noin tunnin ku-
luttua. Kun oli edetty vielä arviolta viisi kilometriä,
mihin heiltä kului puolitoista .tuntia aikaa, he havait-
sivat aitaa tien vieressä. Hetken kuluttua he löysivät-
kin kylän, mutta - siinä oli vain yhden talon rau-
niokasa. Se oli masentava havainto jokaiselle.

Joku lentäjistä ehdotti nyt yöpymistä metsässä, kos-
ka kaikkieo voimat olivat melkein tyystin lopussa.
Laukkanen ilmoitti vielä yrittävänsä avata latua jäl-
jellä olevat kuusi kilometriä seuraavaan kartalla mer-
kittyyn kylään. Salmisen vatsaan olivat kuitenkin tul-
leet niin kovat poltot, ettei matkan jatkamisesta tullut
mitään. Hallaperä oli lisäksi seisaalleen nukkumisen
partaalla. Laukkanen, joka oli edelleen parhaissa voi-
missa, ,tunsi sillä hetkellä suurta huolestumista, vaikkei
mitään kenellekään puhunut. Näytti nimittäin siltä,
että pakkanen kiristyisi yöksi, joten metsässä nukku-
misesta saattaisi tulla kohtalokas. Mutta muutakaan
mahdollisuutta heillä ei tuntunut olevan.

Miehet katselivat tien reunassa kahden tiheäoksai-
sen kuusen välistä itselleeo sopivan makuupaikan. Sal-
minen alkoi rakentaa nuotiota toisten ryhtyessä haali-
maan havuja suojakseen. Ennen pitkää heillä olikin
oiitä sen verran kasassa, että saivat pesänsä suojattua
jollain tavoin alta ja sivulta. Sillä välin oli Salminen
saanut teen valmiiksi. Sen hörpittyään ilman erikoi-

I4. divisioonon Suomen Morsolkolle vuonno 1942 75-vuolislohioksi
rokentomo metsästysmoi.s olkuperöisellö poikolloon Lieksoiörven
ronnollo Repolosso

sempaa nautintoa he levittivät yhden silkkipalasen al-
leen, kävivät kylki kyljessä makuulle ja vetivät kolme
muuta silkkiriekaletta ylitseen. Näin tuntui umpipei-
tossa ja tiukassa tuotumassa toisiinsa siedettävän läm-
pimältä, ainakin aluksi. Tuskin he olivat saaneet pei-
tettä kunnolla päälleen, kun Hallaperä jo nukkui ja
pian sen tekivät muutkin.

Kello kaksi aamuyöllä Salminen ja Laukkanen herä-
sivät miltei yhtaikaisesti tappavaan kylmyyteen. Pak-
kanen oli kohonnut 20 asteeseen, ja he olivat olleet
laitimmaisina miehinä. Kaikkien oli jälleen noustava
ja käytävä suksille. He pistivät mielestään hyvän vauh-
din päälle, että veri ryhtyisi jälleen kiertämään. Läm-
min tulikin kohta, sillä vastassa oli hyvänpuoleinen
mäki. Keilo 4 he saapuivat kylään, mihin olivat illalla
pyrkineet.

Kylän eräässä polttamattomassa saunassa lentäjä,t
keittivät aamuteen, jota heillä oli vielä täksi kerraksi.
Tähän Ioppuisi teen juonti. Tupakat oli myös poltet-
tu, mu,tta siitä ei niinkään suurta surua ollut.

Miehet tiesivät nyt alkaneen päivän merkitsevän rat-
kaisua. Usko, että he tänään pääsisivät ihmisten kanssa
tekemisiin, oli todella luja. Heitä tuki näin, pääbtele-
mään myös luistava hiihtokeli. Tunnin teetauon jäl-
keen lähdettiin taas liikkeelle puhelinpylväiden osoit-
taessa edelleen suuntaa. Puhelinlinja oli jo suomalais-
ta käsialaa, josta he päättelivät suuntansa olevan oikean
ja lumessa olevan tien johtavan Repolan kylään.

Matka jatkui rivakasti aina puoleen päivään saakka,
sillä "voitto" näytti häämöittävän. Laukkanen avasi la-
tua yhteen menoon pari kilometriä, mutta istahti sitten
lumeen levähtämään antaen samalla seuraavalle Ia-
dunavaajan tehtävän. Siinä istuessaan hän hoksasi tien
vieressä olevan, parin kilometrin levyisen järven toi-
sella rannalla pienen mökin.
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- Hei pojat, eikös poiketa tuota katsomaan, hän
huikkasi.

Niin he tekivätkin Valtarin ryhtyessä tallaamaar" la-
tua järven yli. Veto alkoi lentäjillä olla lopussa, ja
heidän täytyi levätä yhä useammin. Muut olivat jo
jonkin aikaa edenneet iäällä, kun Laukkanen vasta
nousi ylös Iumesta lähtien perään. Pian hän ,tavoitti
lentomestarin, joka sanoi vatsansa olevan aivan "to-
pulina" ja ettei hänen hiihdostaan enää tulisi mitään.
Töllin luo saavuttuaan he havaitsivat sen kalasaunaksi,
joka oli kaikin puolin kunnossa.

Taas alkoi tulen teko ja veden keitto. Juotuaan läm-
mintä miehet ryhtyivät katselemaan toisiaan eivätkä
voineet olla hymyilemättä toistensa olemuksille. Eipä
heitä olisi moni tuttukaan tuotenut, niin he olivat
liassa ja noessa. Parta oli pitkä, ja äkisti tapahtunut
laihtuminen antoi jo selvän kuvan siitä, miten asiat
kohta olisivat, ellei apua löytyisi. Saunan he muuten
totesivat parhaaksi paikaksi, missä olivat "retkellään"
majaa pitäneet. He yrittivät välillä ottaa kenkiäkin
jalastaan pois. mutta ne olivat niin jäässä, etteivät hie-
vahtaneetkaan, ja niin se yritys jäi. Tunnin verran
saunassa oltuaan ja valmiiksi karttaa tutkittuaan, he
alkoivat jälleen, Valtari kärjessä, Iykkiä latua. Hetken
päästä tavoitettiin jälleen tie. Kilometrin kärjessä räm-
mittyään antoi Valtari paikkansa Laukkaselle, joka al-
koi avata latua yhä kohoutuvaan maastoon.

Parin kilometrin nousun jälkeen alkoi vaaranlaki
olla saavutettu, ja samalla miesten piti tulla pieneen
kylään. Laukkanen saapui paikalle ensimmäisenä ja
katseli ihmeissään ympärilleen, sillä kylää ei näkynyt-
kään. Se oli pyyhkäisty täysin maan tasalle, vain rau-
nioita törrötti lumessa. Hallaperä ja Yaltari saapuivat
myös raunioille, mutta Villeä ei kuulunut. Silloin he
lähtivät kolmisin takaisin katsomaan, mihin Salminen
oli jäänyt. Hallaperä, joka hiihti edellä, tokaisi äkkiä:

- Tuolla hän on, mutta mitä porukkaa hänen seu-
rassaan oikein on ?

Olikohan vihollispartio saavuttanut heidät sitten-
kin, oli ensimmäinen epäilys jokaisen mielessä. Semrs-
sa he kuitenkin rauhoittuivat, sillä he totesivat Sal-
mis-Villen olevan hyvässä seurassa. Nelimiehinen
hiihtopartio oli saman valtakunnan väkeä kuin hekin.
Oli katsottava aluksi oikein kummeksuen, sillä vasta
neljään kovaan vuorokauteen he nyt näkivät ensim-
mäiset ihmiset. Ville oli nähnyt suomalaisPartion mä-
keä ylös tarpoessaan. Hän oli sattunut katsomaan
taakseen ja samassa huomannut kovaa vauhtia lähes-
tyvät miehet. Åluksi hän odotteli vain "kädet ylös"-
komentoa, sillä hän tiesi näyttävänsä oudonnäköiseltä
otukselta kummallisine puolirurkkeineen.

Nämä neljä hiihtopartiomiestä selittivät heti arvan-
neensa, keitä he tavoittivat, sillä he olivat kuulleet,
että lentäjiä olisi ehkä pyrkimässä länttä kohden. Mie-
het kertoivat myös huomanneensa, millaisissa voimissa
tavoittamansa hiihtäjät olivat, sillä vedot ladussa näyt-
tivät kolmenkymmenen sentin mittaisilta ja muutenkin
sotkuisilta. He antoivat heti lentäjille sokeria ja leipää.

Tämä kohtaaminen tapahtui kello 15, ja sen voi
aivan täydellä syyllä sanoa tapahtuneen "yhdenoellä-
toista hetkellä". Partiomiehet lähtivät nyt avaamaan
latua, ja se helpotti väsyneitä suuresti. Partiomiesten
opastuksella taivallettiin nelisen kilometriä. Sitten koh-
dattiin lisää miehiä, jotka pitivät majapaikkanaan yli-
päällikön metsästysmajaa. Osa hiihtäjistä lähti lujaa
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kyytiä etukäteen majalie valmistarnaan jotakin ravin-
non puolta nääntyneille. Yksi miehistä lähti kiiruhta-
maan Repolaan toimittaakseen sieltä sanoman len,tä-
jien tukikohtaan näiden "löytämisestä".

Kun lentäjät viimein pääsivät majalle, oli siellä jo
ruoka pöydässä ja korvike kuumana. Samalla kun jän-
nitys aikoi laueta ja taistelu elämästä oli voitettu, al-
koivat myös voimat kokonaan loppua. Valmiina olevaa
ensimmäistä ateriaakaan lentäjät eivät jaksaneet kuin
maistella. Eir,ätkä he tyhjään mahaansa uskaltaneet-
kaan vahvaa rokkaa kauhoa kuin nimeksi. Återian jäl-
keen he alkoivat tarkastella, millaisia vaurioita he oli-
vat kärsineet. Jokaisen jalat olivat pahoin rikki ja
turvonneet. Saltuaan vaatteet pois he suorastaan kaa-
tuivat vuoteille, ja pian kaikki olivat syvässä unessa.

Majalle saapui myös kaksi hevosta hakemaan lentä-
jiä Repolaan. Vasta pitkän ravistelun jälkeen miehet
saatiin ylös - mutta jalat eivät kannattaneet aluksi
yhdelläkään. Saatuaan kuulla hevospojilta, että sauna
odotti, yritti jokainen lisätä liikettä parhaansa mukaan.

Lentäjät saapuivat puoli yhdeksältä Repolaan, missä
heidät aluksi vietiin keittiörakennukseen. Siellä oli
kaksi kapteenia ja useita emäntiä vastassa. Lentomesta-
ri kertoi lyhyesti kuulumiset, ja niin istuuduttiin syö-
mään. Aterian jälkeen seurasi hartain-rmin odotettu
asia - sauna. Se oli nautinto, jota he eivät osanneet
verrata mihinkään aikaisemmin kokemaansa. Se tar-
josi aivan valtaisan poikkeuksen kurjasta ja tuskaa
tuottaneesta taivalluksesta. Mieltymyksellä liitettiin
täten saatu puhtaus voitollisen kamppailun tuotta-
maan elämäniloon.

- Kyllä se on niin, että jos aina on vain pelkkää
hyvää, ei sitä oikein tahdo huomatakaan, siitä pitää
ihmiselle luotu mukautumiskyky huolen, filosofoi
vänrikki.

Saunan jälkeen alkoi uni, joka päättyi vasta seuraa-
vana aamupäivänä kellon lähennellessä yhtätoista. Elä-
mä tuntui taas valoisalta, vaikka miesten jalat eivät
alkuunkaan olleet vielä kunnossa. Kersantti Laukka-
nenkaan ei sinonut tuntevansa varpaissaan mitään
muuta kuin kipua.

Helmikuun 26. päir'ä oli illassaan, tarkalleen sanot-
tuna oli kello 21, lentäjien ilmoittautuessa komenta-
jalleen. Ympyrä oli sulkeutunut melkeinpä minuutil-
leen seitsemän vuorokauden jälkeen siitä, kun he kii-
pesivät kooeeseen Lintulahdessa Iennolle lähtiessään.

Seikkailua seurasi sekä harmillisia että huvittavia
asioita. Miehiä luultiin kuolleiksi, ja tätä seikkaa vah-
visti vielä se, että joku lentäjä oli nähnyt suolla hei-
dän lumen peittämän koneensa hylyn. Hän oli lisäksi
ollut havaitsevinaan, että Ville istui vielä paikallaan
"ratissa". Tästä lähti liikkeelle huhu ohjaamoon kuol-
leista lentäjistä.

Kaiken huippu sattui sitten helmi-maaliskuun
vaihteessa. Lentomestari Salminen pyysi palkkansa nos-
tamiseen vaadittua virallista todistusta elossa olostaan
seurakuntansa kirkkoherralta. Hän soitti itse asiastaan
virastoon. Tähäo kirkkoherra kuitenkin vastasi, ettei
hän voi ,todistusta kirjoittaa, koska Salminen on kuol-
lut pommituslennolla ollessaan. Eikä kirkkoherra al-
kuunkaan uskonut miehen elävän, vaikka Salminen
väitti itse olevansa langan toisessa päässä. Todistuksen
hän kovan väittelyn jälkeen lopulta sai, mutta siihen
oli kirjoitettu, ettei mies ole elossa.

Salmisen tili selvisi vihdoin komentajan puhuttelus-
sa, ja mies nostaa tilinsä edelleenkin.
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torjuntataisteluista

KÅIKKIEN muiden lailla lähti myös 84. kevyt ilma-
torjuntajaos "kesäsotaan" 78.6.1941. Siihen oli koti-
paikkakunnaltani kutsuttu puoli tusinaa nuoria miehiä,
kymmenkunta parhaassa iässä olevaa, kolmanneksen
verran ikämiehiksi katsottavia sekä pari meitä talviso-
dan invalideja. Seuraavina päivinä jo kaivelimme tyk-
kikuoppia Utin lentokentän puhtaaseen hiekkaan -hyväntuulisina ja leppoisan leikinlaskun säestyksellä.
Mikäs tehdessä, kun aurinko paistoi ja kesä oli kau-
neimmillaan. Pinta paljaana otettiin sekä töitä tehtäes-
sä että muutenkin päir'änpaistetta nahkaan. Tein omal-
ta kohdaltani vertailuja vielä tuoreessa muistissa ole-
vaan talvisotaan lähtöni ja tämän sodan aloittamisen
r,älillä. Ero oli jokr suhteessa suunnaton. Silloin ilmat
olivat kylmiä ja synkkiä, ja myös itse sota sellaisenaan
oli kylmää ja synkkää. Nyt oli lämmintä ja valoisaa,
eikä ollut mitään varmuutta siitä, oliko tässä edes so-
dasta kysymys; suuret manööverit kenties vain tai eh-
käpä jonkinlaista "Pohjolan varmistusta" siltä varal-
ta, että isoiset alkaisivat riidellä etelämpänä. Huhut
olivat kyllä moninaiset, ja niiden varmistukseksi kuul-
tiin radion kautta "suuri puhe". Isoiset olivat alkaneet,
ja suomalaiset asettuivat rajoilleen valmiusasemiin
"kivääri jalalla", kuten sanonta kuului.

Odottavan onkeen tulee tavallisesti kala. Meille al-
koi muutaman päivän odotuksen jälkeen tulla "lin-
tuja". "Utin torjuntataistelut", kuten kotirintaman
puolustus monella muullakin paikkakunnalla, oli pak-
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ko aloittaa jo vaiheessa, jolloin maavoimat seisoivat
vielä kauan sen jälkeenkin liikkumatta asemissaan. Ei
oikein osannut ottaa todesta, että meidänkin täytyi
keskellä kesäkuun kirkasta 25. päivää panna kovat si-
sään 40-millisiimme ja ruveta röykyttämään tulta tai-
vaalle. Ensimmäisellä kerralla ilmestyi kolme hidasta
mörköä näköpiiriimme. Matalalennossa talvisodan
malliin sieltä tultiin ja yhtä matalin aikomuksin. Suun-
ta oli lentohallejamme kohti, ja mahanaluset olivat
pommeja pullollaan. Melko epäsotilaallisin kyselyin
siinä tykillä istuessa tiedusteltiin, että passaako noita
nyt sitten jo tosiaan ampua - ties vaikka laskeutui-
sivat kohta kentällemme muuten vain.

Laitettiin kuitenkin lukemat laskimiin ja otettiin
tulijat jyvälle, mutta ampumatta meiltä sillä kertaa jäi,
sillä samassa saapui takapuoleltamme Selänpään suun-
nasta kolme Brewsteriä, meille ennestään ,tuntemat-
tomia hävittäjähirmuja, jotka pyyhälsivät kuin myrsky
ja mylväys yli kentän. Näki selvästi, että niillä kiiliäi-
sillä ei ollut mitään harhaluuloja tulijoiden tarkoituk-
sesta. Vierailua yrittäneet köriläät ymmärsivät saman
ja tekivät jo täyttä päätä lehmänkäännöstä. Samassa
kuulimme tämän seudun ensimmäisen ilmapommituk-
sen .iyminän pakenijoiden tyhjentäessä Iastinsa alla ole-
vaan metsään ja Haukkasuon pohjamutiin.

Sitten näimme ihan yksityiskohtia myöten ensim-
mäisen ilmapudotuksen. Brewster lähestyi uhriaan ta-
kavasemmalta ja päästi erinomaisen lyhyen sarjan, jol-
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l-r se kri tvrmäsi pommarin kk-ampujan. Sitteo se kiep-
.-ihri takaoikealle, josta päristi kaksi tarkkaa sarjaa. Ei
:e siinä sitten enempiä patruunoita haaskannutkaan,
siliä tapaus oli valmis. Pommittajan ohjaamossa lei-
mahti kerran, ja samassa pöllähti perään savupilvi, jon-
ka jälkeen kone syöksyi raskaasti Haukkasuon helmaan.
Suo otti uhrin vastaan hymyillen koko leveällä naa-
mallaan, ja uhri pölläytti taivaalle niin mustan sauhun
kuin vain suohon pudonnut pahantekijä voi pölläyttää.

Kahdelle toiselle tapahtui aivan samoin. Ainoa ero
näytelmässä oli pieni aikaero. Sitten Brewsterit pala-
sivat taas takasuuntaan Selänpäähän päin suoritet-
tuaan täten Utin torjuntataistelujen pelinavauksen
mallikkaasti maaliluvuin 3-0.

Seuraavana päivänä näimme vielä kaksi pommitus-
koneiden matalalentoa alueellamme. Toinen tuli Kou-
r.olan "raskaan" toimesta alakertaan, ja toinen sai Ko-
rian kulmilla niin paljon tulta pakaroihinsa, että pa-
lasi "sulka maassa" ja muutenkin vaappuen Kymijoen
itäpuolitse etelää kohti. Se ohitti meidät juuri tykin-
kantaman rajoilla, jolloin polkaisin sille kolmospai-
kaltani muutaman kunniapaukun perään. Kotkan seu-
tu kolisti alas koko härvelin.

Tämän jälkeen seurasi edelleen kauniita kesäpäiviä
ja ihania öitä, mutta tunnelma alkoi hiljalleen kiristyä
je samalla vakavoituakin. Kymenlaakson taivaalla leis-
kui tulta päivin ja öin. Pommikonevierailut olivat
muuttuneet "korkeatasoisiksi", mutta pommit tulivat
alas sitä kiukkuisemmin. Eräänä yönä leijaili tumman-
sinisen taivaan härnärästä muuan täysosuman saanut
pommari kuin hehkuva "itämainen matto" Korian tie-
noille. Sitä tuloa ihailtiin, mutta pari päivää myöhem-
min oltiin jo totisiakin. Kirkkaimman keskipäivän aika-
na pääsi yläpuolellemme hälytyksettä ja muuten ih-
meen äänettömästi kuuden koneen pommituslaivue.
Satuin ensimmäiseksi huomaamaan yllättäviä kimalluk-
sia huimassa korkeudessa. Huusin hälytyksen, ja tykki-
kuopalle juostessani karjuin minkä kurkusta lähti va-
roituksia, että jos pommeja pudottavat, niin niitä on
jo tulossa. Arvelu oli aivan viime hetkessä karjuttu,
sillä heti jatkoksi alkoi ilma vonkua ja vikistä. Samas-
sa herkälle viritetyt pommit saavuttivat jonomuodossa
maankamaran, ja meteli alkoi. Ehdin juuri syöksyä tyk-
kikuoppaani, jossa niska kyyryssä kuuntelin peloitta-
,taa jyliniä. Maata, kiviä ja puiden kappaleita sinkoili
kauas kentälle asti ja varsinainen osumapaikka, metsän
reuna, näytti menevän yhdeksi möyhyksi.

Rytäkkä meni pian ohi. Säikähdyksestä selviydyt-
tyämme näimme, että koneet olivat laukauksenkaan
häiritsemättä kurvaamassa jo takaisinpäin. Jos olivat
tulleet ääneti liukulennossa, niin nyt kyllä saivat rä-
hinää moottoreihinsa. Maan päällä sen sijaan oli perin
hiljaista. Paksu pölypilvi oli kuin jähmettyneenä ken-
tän ja metsän rajamailla, ja sen kätköistä alkoi hiljal-
leen hiiviskellä mies sieltä, toinen täältä. Te:veitä poi-
kia sieltä tuli. Yksi oli istunut partaansa ajellen autossa,
pari kaverusta oli ollut yhteisellä orrella totisissa toi-
r.nituksissa, ykköstykin miehet r'ähän sivummassa "po-
kella" kokonaisuudessaan.

- Olipas se ryminää, maa tärisi, pirstat sinkoilivat,
k.ruhia paine - näitä toteamia kuului joka puolelt,r.
Päällikkömrne, luutnantti Kiuttu ta;kasteli osumapaik-
koja ja lalrsui vakavasti:

- Pääosa meni muutamalla silmällä mettään. Jos
tuo setsi olisi tullut vaikkapa kolme-neljäkymmentä

metriä tännemmäksi, niin ei tässä olisi kovin montaa
poikaa enää selittelemässä. - Hetkistä myöhemmin
kuului tien suunnasta säikähtäneen miehen huuto:

- Täällä on kuollut mies ! Se on Sormusen Tauno. . .

Oli silloin tällöin puhuttu "paremmanpuoleisista
manöövereistä" ja eletty "sisäpalvelua" kuin rauhan-
ajan malliin. Mutta nyt tuntui siltä, että sodassa tässä

sittenkin ollaan. Kotirintamaliakin kaatui jo miehiä. . .

"Kesäsodan" alkupäivien tapahtumat liukuivat muis-
toissa kuin värielokuva vihreällä kankaalla. Kovaan,
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Brewster-koneito kentål lä

raudanraskaaseen etulinjan sotaan verrattuna oli lento-
kenttien vartiointi monesti varsin leppoisaa tointa.
Taistelutapahtumat ja jännitys kestivät vain hetkiä ja
minuutteja, muu aika oli odotusta. Utin kenttäkin oli
ennen pitkää jo takakenttä, jolle pommittajat vain
harvoin pääsivät tai ehtivät. Oli kai tärkeämpiä teh-
täviä lähempänä. Hävittäjävierailut ja hämärtyneinä
öinä taivaalta tiputetut desantit pitivät kuitenkin vie-
lä kuukausimäärin sodan tuntua mielissämme täälläkin.

Heinäkuu lienee ollut lopullaan, kun tukikohtaam-
me kohtasi "musta perjantai". Tällaiseksi nimitimme
päivää siitä syystä, että silloin menetimme omalla ken-
tällämme neljä hävittäjäkonetta.

Mainittuna aamuna kello 3 ja 4 välissä otin päi-
vystäjän ominaisuudessa vastaan puhelinviestin. Une-
lias ääni puheli:

- Rannikolta päin on ilmoitettu, että siellä hiivis-
kelee melkein maata myö.ten tännepäin pari konetta.
Meillä on kyllä pari omaakin partioimassa. . . Luul-
tavasti ne ovat palaamassa. Mutta pankaa nyt kum-
minkin joku ukko vaikka sinne konekiväärinne taak-
se. . . Ei kannata hälytttää sen paremmin. . . No juu, ei
tässä muuta, niin että loppu vain. . .

Jos tämän epämääräisen arvioinnin sijasta olisi kuu-
lunut sana "hälytys", niin aseet olisivat olleet miehi-
tettyinä puolessa minuutissa. Sama tulos olisi tietenkin
saatu yleisellä sireenihälytyksellä. Miksi nyt sitten piti-
kin tällä kertaa tulla tällainen r.iesti? Täyshälytys oli
monesti suoritettu ihan mitättömistäkin aiheista. Mut-
te ehkäpä juuri turhien hälytysten runsaus nyt aiheut-
ti tämän väheksyvän iln.roituksen.

Olisin luullakseni tehnyt omalta kohdaltani parhaan
ratkaisun, jos olisin noudattanut ensimmäistä mieli-
,iohdettani ja juossut itse 4-piippuisemme taakse. Se

oli minulle koulutuksen puolesta tuttu peli, ja len,toon-
arnpumisen periaatteet olivat minulla mielestäni oikein
verissä. Olisin saanut "elämäni tilaisuu.den" varmalta
osumamltkalta. Nyt juolisin kuitenkin viestittäjän neu-I
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von mukaan konekiväärimiehiä herättelemään. Suulli-
seen hälytykseen he suhtautuivat kuitenkin hitaammin
kuin triangelin kilinään, joten siinä tarvittiin kiskotte-
lut ja haukottelut ja kukaties vaikka lirinlaskutkin
ensin. Minä olin jo matkan päässä kentällä, kun ka-
verit vasta kömpivät teltasta. Ja juuri tällä hetkellä
saapuivat nuo "hiiviskelijätkin" paikalle. Ne ilmestyi-
vät tummanvihreiden aaveiden tavoin puiden latvojen
takaa ja tekivät sitten ihan nenäni edessä vinkkelin
vasemmalle ikäänkuin kurkistaakseen myös sivusil-
mällä, onko näyttämöllä jo esiintyjiä. Siinä se elämäni
tilaisuus oiisi ollut: kaksi viholliskonetta kävelyvauh-
dissa viidenkymmenen metrin päässä !

Vieraat Ientäjät tekivät kentän aamurauhasta heti
johtopäätöksensä ja aloittivat samassa silmänräpäykses-
sä sirkuksensa ulvovin moottorein, ahtopaineella. Ne
syöksyivät punatähdet välkkyen ylitseni parinkymme-
nen metrin korkeudelta kohti lentohalleja ja antoivat
aseittensa laulaa. Hallien edessä oli kuitenkin vain yksi
hento härveli, joka sai an'oonsa katsoen kovin komean
kipinäsateen ympärilleen, eikä ollut siitäkään tietääk-
seen. Ilmeinen pettymys vieraille. Ne koukkasivat von-
kuen korkeammalle, kääntyilivät, kurvailivat, syöksäh-
telivät puoieen ja toiseen räiskytellen ja vihoitellen
vallan vimmatusti ikäänkuin kysyen, että missä ovat ne
,0 hä\,ittäiää, jotka tänne eilen tuotiin?

Ne hävittäjät olivat pitkässä rivissä kentän pohjoi-
senpuolisella laidalla, jossa matalan aamuauringon
aiheuttamat varjot olivat tällä hetkeliä mitä parhain
suoja koneille. Siinäpä niiden tun,a olikin. Sirkustelijat
huomasivat ne ilmeisesti liian myöhään.. Kentän puo-
lustus alkoi olla toimessa jo monella taholla ja ilma
oli pian luotia sakeanaan. Vieraitten oma rautaisannos
oli jo varmaankin suuresti huvennut hajakylvöön hyö-
dyttömässä korkeudessa.

Oman jaolisemme toiminta meni suurelta osaltaan
ns. mutinaksi. Nelipiippuinen pääsi ensimmäiseksi
asialle, ja minä sain omalie tykilleni vajaaa miehistön,
jolla arvelen saaneemme aikaan, eliei muuta, niin jä-
reämmän aseen morairlista vaikutusta. Huimasti kiep-
puvia koneite oli tu:ha yrittää seurailla 40-millisen
putkella, joten ammuimme vain tuiiseiniä sinne tänne.
Toinen tykkimme ei inahtanutkaan koko aikana.

Rähinän jälkeen kävi ilmi, että äkillinen metelihe-
rätys oli antanut enimmille unenköriläille miehillemme
todellisuutta huomattavasti hurjemman käsityksen
kentällemme tehdystä lentohyökkäyksestä. Reaktio täl-
laisesta oli suojautuminen hinnalla millä hyvänsä ja
paikkaan mihin vain, yhsinpä puuseekuoppaankin, jos-

kin enemmistö ehti metsään.
Kunnioitettavan häikäilemättömät vieraat onnistui-

vat sitten viimeisillä patruunoillaan saamaan tu-een
kaksi rivin päässä ollutta konettamme. Niistä ,taivaalle
kohonnut musta savu oli meille murheellista nähtä-
vää, mutta naapureille tietenkin paistin tuoksua ja sa-

malia innostava pakoonlähdön merkki. Enempiä enää

yrittämättä Migit kiipesivät korkearnmalle ja suunnis-
tivat kaakkoa kohti. Kotona lentäjät saivat varmaan
mitalinsa ja me seuraavana päivänä åällä tiltumaisen
radiotiedon, että "sankarilliset lentäjämme ovat tu-
honneet Utin lentokentällä raivokkaissa taisteluissa 11

uudentyyppistä viholliskonetta". Luultavasti Ientäjät
olivat sanoneet, että "yksi varma ja toistakin epäilem-
mc." Tiltu lienee suorittanut sitten yhteenlaskun
omalla matematiikallaan.
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Tällainen oli "mustao perjantain" alku. Jatkoa tuli
puolen päivän tienoissa syystä sellaisesta, että eräs
Cu;tis-koneemme starttasi lähtöön hallien edustalta
Haukkajärven suuntaan, mutta ei saanutkaan riittä-
r'ästi vauhtia ennen metsän reunaa. Äkkipystyä yrit-
täessään se putosi parinkymmenen metrin korkeudesta
pyrstölleen maahan.

Seuraava tapaus sattui joitakin tunteja myöhemmin.

Jonkin äkillisen tehtävän vuoksi oli kahden hävittäjän
lähdettär'ä heti liikkeelle. Koneet hurahtivat kentän
pohjoisreunasta kylmiltään starttiin, jo.loin toinen
juuri ilmaan päästyään teki salamannopean kaputin ja
syttyi palamaan. Taas nousi synkkä savu taivaalle mel-
kein aamuisen tulipalon paikalta. "Sabotaashia se nyt
jo on! sanoi joku joukostamme, mutta pian sitten
kuulimme, että kysl'myksessä oli koomilliselta kuullos-
tava kolari: lentokoneen ja kiitoradalla kuhnineen
kenttäjy,'än yhteentörmäy s !

Hyvä puoli päir'än vastoinkäymisissä oli, että ihmis-
henkiä ei näissä kolareissr mcnetetty.

Utin torjuntataistelujen kenties jännittävin ja toi-
meliain päivä koitti pian "mustan perjantain" perästä.
Auringon noustua sinä aamuna jonnekin kello 10:n
korkeuksiin Iähestyi tästä kirkkaasta suunnasta tukikoh-
.taamme nätti här'ittäjämuodostelma, joka pian osoit-
tautui olevansa myös pommituslaivue. Tämän kurki-
auran tulosta saimme ajoissa selvän viestin:

- 15 tei 16 tsaikkaa ja Migiä on tulossa auringon
suunnasta Utin lentokenttää kohden.

Kentälle oli vasta äskettäin tullut vahvistukseksi toi-
nenkin 40-millinen jaos, joka oli sijoittunut meitä vas-
tapäätä kentän pohjoislaidalle. Tämä uusi jaos aloitti
ensimmäiseksi vastaanottoseremoniat, kun naapurin
lähetvstö laskctteli ujostelematta täysin kierroksin
näyttämölle. Me liityimme hetimiten kuoroon ja mat-
kan lyhennyttyä 20-milliset sekä kohta myös koneki-

Kopteeni Oeschin kevyt 40 mm it-prtleri pu-
dotti sodon oikono l8 vihollisen konetto

väärit eri puolilla kenttää. tr{uodostelma hajaantui he-
ti ja koneet alkoivat etsiä työkohteita.

Kärjessä ollut venäläisten Mig huomasi, että ken-
tältämme oli juuri nousemassa kaksi Curtis-konetta.
Mig syöksyi kiireesti toisen perään. Tämä oli saanut
vasta satasen metriä ilmra alleen ja teki juuri
käännöstä kentäile päin, kun kaverukset joutuivat sil-
mäkkäin. Molemmat päristivät lyhyen sarjan, ja sa-



massa meidän koneemme syöksyi nokka edellä maata
kohti. Helppo tapaus Migin kannalta, ja se pyörähti
etsimään uusia maaleja. "Huonosti alkaa" ehti joku
miehistämme todeta, mutta samassa saimme hihkua
ilosta. Curtis oikaisi kuitenkin aivan pinnassa niin,
että kanervikko mahaa raapi ja veii saman tien täy-
sillä kierroksilla Haukkajärvelle päin. Meille kerrot-
tiin myöhemmin, että koneemme oli riittävästi kor-
keutta saatuaan tullut kuin Jehu "häijyjen" joukkoon
ja pannut tuulemaan. Mutta se oli saanut raskaasti sii-
peensä ja oli sitten pakkolaskua tehdessään ajanut
yhteen Migin kanssa, jolloin lentäjä - alikersantti
Kuivalaisesta puhuttiin - oli pudottautunut lasku-
varjolla kauniisti Haukkajärven hietikolle vihollisen
syöksyessä "kahdella koneella" itse järveen niin, että
vesi roiskui rufioja myöten.

Toisen hävittäjämme toimista en muista kuulleeni,
mutta kun maasta ei tällaisen vihollisen ilmanherruu-
den vallitessa ollut muilla enää mitään lähdön mahdol-
lisuuksia, oli ainakin kymmenellä viholliskoneella ti-
laisuus keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä. Toisaalta
on arvoitus, mikä se varsinainen tehtävä oli. Minusta
ainakin tuntui, että se olisi ollut juuri meidän, naa-
pureille ennestään tutun jaoksen tyrmääminen, mutta
joku "salatun strategian" taitajistamme oli jyrkästi jo-
takin muuta mieltä. Tiedä häntä sitten. Ehkäpä ne
koneet ilman vain lystikseen ammuskelivat putkiensa
täydeltä meitä ja vielä suuremmaksi ilokseen tiputte-
livat aina ylilentäessään pieniä pomminpallukoita ja
muutamia tavalliseo sekahalon mittaisia kolioaputkia
meitä kohti. Minusta ei ainakaan vanha katoton ta-
kahalli ollut kovin kaksinen kohde, jos sitä tarkoitet-
tiin, ja osumisen laita oli siinä tapauksessa heikosti.
]fene tiedä. Melkoista piirileikkiä siinä päittemme
päällä kohta joka ,tapauksessa käytiin. En ehtinyt näh-
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Utin lentokenttö sodon oikono kesällö .l941

dä, missä mikin kone kävi kurvansa tekemässä, mutta
alituisesti niitä vain oli oikealta päin tulossa yksin
kappalein, parittain ja porukoissa jyrkänlaisessa syök-
syssä tykkikuoppiamme kohti. Tässä vilinässä oli put-
kella seuraaminen taas työlästä, joten käskin suuntaa-
jien pitää vain "porttia kiinni" poikittaissahauksella,
ja itse painoin hartaasti poljinta. Tykkimme louskut-
ti tasaista 'tahtiaan, mutta pari katkoakin tuli. Pauk-
kujen antajat, panoksen kantajat, jotka ehtivät jossakin
välissä ajatella omaa turvallisuuttaan, suojautuivat
muutaman oikein uhkaavan näköisen sukelluksen
ajaksi kuopan pohjalle, jolloin ,tykki haukkasi tyhjää.

Kun vierailijat olivat saaneet kaikki tuomisensa ti-
putetuiksi ja patruunansa loppuun ammutuiksi ja tul-
leet eräitä tällejäkin saaneiksi, rupesi peltikatto pääl-
tämme rakoilemaan ja meteli vaimenemaan. Ennen
pitkää voitiinkin sitten huokaista kuin Mekeliini mui-
jansa kuoltua, että "kaik vaikentus". Henkäistiin sy-
vään, pyyhittiin hikeä, alettiin vilkuilla vähän ympä-
rillekin ikäänkuin kysellen, että mitä tässä äsken oikein
tapahtui.

Oman tykin louskuttaessa oli tavaton into ja kiih-
ko osumieo saamiseksi vallannut meidät tykin lavalla
olleet. Kaikki muu oli ollut merkityksetöntä. Vihol-
liskoneitten tulituskin oli ollut sivuseikkaa, ja ne pom-
minpallukat ja muut kolinaputket, joita koneista irtosi,
melkein olivat huvittaneet meitä vinosti ylitsemme lii-
täessään.

Näytelmän päätyttyä vasta käsitirnme, että kysymys
oli ollut melko vakavista asioista. Pommien nostama
pölypilvi vaappui kymmeniä metrejä korkeana torni-
na vähän matkan päässä vasemmalla, ,takahallin puo-
lella, ja tykkien tienoo oli kauttaaltaan sekin maan to-
musta ja aseitten savusta harmaata. Uteliaimmat iou-
kostamme olivat pian tutkimassa konekiväärisuihku-
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jcn piirtämiä jälkiä, joita oli kaikkialla lähiympäris-
tiissämme. Tuntui kuin tuntuikin siltä, että jaoksem-
n.re tynnääminen olisi ollut hyökkäyksen päätarkoituk-
senr. Sitä onncllisempaa oli, että kaikki olimme sel-
rinneet eh,iinä pahan näköisestä ry,täkästä. Utin puo-
lr.rstuksen tilille sen sijaan eri har.aintoasemien laskut
osoittivat ainakin viiden koneen pudotusta.

Hetken kuluttua tuli halleilta päin auto, josta tyk-
kikuoppamme ääreen asteli pitkä eversti Nuotio toti-
sin kasvoin. Yritin jonkinlaista ilmoituksen tekoa,
mutta eversti ei kuunnellut, r'aan puhui kuin itsek-
Seen:

- On täällä vielä joku hengissäkin I

Todistimme useallakin suulla, että kaikki ovat hen-
rissä ja ten'einä.

Kuulimme monella kon,alla, että eversti henkäisi
"Jumalan kiitos" ja sitten äänekkäämmin:

- Vai kaikki hengissä ja terveinä? Onpa ihme ker-
rakseen. . . ihan suuri ihme todella. Tuolta tornistr
seurattiin, katseltiin ja kauhisteltiinkin. Näytti siltä,
ctt:i. koko jaoksesta ei kohta jää jäljelle muuta kuin
srrnkarilaina jia.

Jatkosodan alussa eksyi sotamies
Pelttari Ilomantsin laalaan sotamars-
toon. Harhailtuaan koko yön asu-

mattomassa kon'essa osui hän tutul-
le huoltotielle. ionka varteen oli
1'ön aikana kohonnut cri yksikköjen
ja muodcrstelmien laittami.r liittt,j.r
pcitenimineen j,L numeroincen.

Sotimies Pelttari huudlhti ihas-
tLlneena:

- 
Olisin mä nyt toki r':ihcnrn.riil-

l;ikin lövtäny porukkani I

GUNNAR T'NKO/UO

Pyhönie,1
jo Iuustj,
KAR HUMÄET.T

SUUNNAN
SOTATOIMIA

JOTTA sotatoimet pohjoiseen päin eir'ät hidastuisi,
siirrettiin everstiluutnantti E. Laaksosen komentama

JR 26 autokuljetuksin 15.10. vuorostaan eteen aloit-
taakseen Pyhäniemen pohjoispuolelta hyökkäyksen El-
musjän'en rannalla olevaa Polovinaa eli Puoliväliä
kohden. Rykmentti sai vahvennukseksi Kev.Os. 14:n
ja 42. RajaJK:n. Sen hyökkäystä tukemaan muodostet-
tiin majuri M. Parviaisen johdolla kolme patteristoa
käsittär'ä tykistöryhmä.

Åluksi joutui JR 26:n 1l pataljoona ("Hertta")
hyökkäämään ensimmäisessä linjassr. Åamulla 16.10.

kello 8 lähtivät sen komppaniat Pyhäniemestä Iiik-
keelie. Tien oikealla puolen hyökkäsi luutnantti Erkki
Linkon-ron nyt johtama 4. komppanirr ia r';rsemmalla
luutnantti Aittovaaran 6. komppania. Venäläiset ir-
roittautuivat asemistaan suomalaisten kiivaasti hyökä-
tc.;sii jl 11'htyir'ät retäytymään. Vaikka milrsto oli vai-
ke .rkulkuista, cteneminen tapihtui noPeirssa tahdissa
huutacn .jir taistcller.r. Pataljoonl eteni päir'än kuluessa
vli kyn.rmenen kilomctriä, ioten tämän päir'än hyök-
liäyksestä r'oisi sanoa, että se oli "toistakymmentä ki-
lometriä suoraa huutoa". Kyllä r'ihollinen silti pani
"hrnttiin" kaikin voimin. muttir kerran Iiikkeelle läh-
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cL:t':t,;.totn .i.14t ilildtiliren jälkeen pidettiin stontalais-

):,': t.tholla tärkeänä nopeata etenemistä Karhtmäen
::,,: .itlilnnaJJa pohjoiseen ja lunstjäruen tärkeän tietol-
,,:t,n taltaarrista, hotAa siellä yhtyi lännestä Porajärrcltä
:rlert. tiholliten hallussa oleua aaltatie Karhtnäen tie-

't'"r'ouorornrn-KoiAarin 
linjalla olepitta suontalaisisra

roimitta oli 13.10. aantlla lR 26 Tlittäntästä Strntn-
jokea KoiAarin-Hiruah.ren alaeella, lR 35 Sutnutsutrs-
.sa sekä lR 25 siirtyntässä Koikariin ottaakteen intana-
rastilun lR 26:lta.

Kun Pion.P 25 oli 13.10. illalla saanut rakennetilk!;
Srtnunjoen räjäytetyn padon uaraan tuden sillan Koika-
ri.rta, eteni lR 25 uahoenneuilna Keu.Os. 14:llä Pälläjär-
t,en runtatietå Pitkin 14.10. pohjoista Aohden t)nlrtaen
pitkin natäaa uiiul,ttäuiett ilhollisten tattarjnnan. Vasia
Pyhäniemen Aylhfi se kohtasi lajiin arcmiin aretttnee,l
rihollisen, joha khitti lR 15:n ia lR 131:n osia. Viholli-
tten saarrettiin, ja lR 25 jatkoi taisteltta sen tahoanisek.ri,

JR{16,m osie

)

b\u

\z
p

}I-\
Å
V
(

0
\

Xorlas:i

-.

/Å*,o
"o,t

. J-^la
re n) Puolivölin
irven voltous

Pyhöniemen kylci

/.r

.l A-kttt

141



tenyttä rynnäkköä ei mikään estänyt. Kun sitäpaitsi
ei tarvinnut hyökätä kenttälinnoitettuja asemia vas-
taan, vaan sai ,tapella "avomaastossa", vihollisen oli
koko ajan pakko peräytyä.

Iltapäivällä pataljoonan komentaja, ratsumestari P.
Rasi määräsi komppanioille puolen tunnin levähdys-
tauon, ja samalla järjestettiin ruokailu. Ympäristössä
hiippailevia vihollisia saatiin koko tauonkin ajan am-
pumalla hätyytellä kauemmas. Levon jälkeen jatkui
hyökkäys. Kello 19 mennessä pataljoona saavutti ta-
voitteensa, Elmusjärven eteläpään.

Vuorostaan sai majuri T. H. Luukon komentama I
pataljoona 17.10. aamulla jatkaa hyökkäystä ensim-
mäisessä linjassa. Se ei kuitenkaan päässyt tien suun-
nassa etenemään kuin muutaman sata metriä, sillä vi-
hollinen oli varustanut täällä kapealle kannakselle vah-
vat asemat, joissa se piti lujasti puoliaan saatuaan
avuksi myös majuri Vallin komentaman JR 126:n III
pataljoonasta jäljellä olevat osat.

Yöllä L7/I8.10 sai II/JR 26 käskyn lähteä aamul-
Ia "koukkaamaan" vihollisen selustaan päämääränä yh-
teisvoimin I/lR 26:n kanssa Puolivälin valtaaminen.
Pataljoona lähtikin aamuhämärissä liikkeelle. Se eteni
pitkässä jonossa, aivan kuin jättiläskäärme, halki met-
sieo ja soiden katkaistakseen aluksi vihollisen selusta-
tien Juustjärvelle.

Ilma oli kolea ja oli satanut lunta, mutta suon sil-
mäkkeet eivät vielä olleet jäässä. Sen saattoi moni po-
jista todeta pudotessaan niihin ja tuntiessaan, kuinka
jääkylmä vesi virtasi saappaiden suusta sisään. Kartta-
kaan ei tarkasti pitänyt paikkaansa, ja siksi .täytyikin
suunnistautua pääasiassa kompassin avulla. Toivottiin
päästävän kaikessa hiljaisuudessa maantielle ja sieltä
vihollisen selkään, mutta näin ei käynyt, sillä komp-
paniat joutuivat jo ennen maantielle pääsyä kiivaaseen
tulitaisteluun vihollisen kanssa. Venäläisillä oli juuri
sillä kohdalla, missä me pyrimme maantielle, kuor-
mastonsa ja reservinsä, joten etulinjan komppaniat
saivat taistella täydellä todella, ennenkuin saivat maan-
tien haltuunsa. Saamansa käskyn mukaan kääntyi luut-
nantti Grönroosin 5. komppania pohjoiseen ja luut-
nantti Linkomon komppania etelään päin kohti I pa-

1.1)R 26:n pööllikkö,
luutnontti Niskonen

5./JR 26,n piiöllikkö,
luutnontti Griinroos
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Juustiörven kylö kunn.cportieineen

Pion.P 25 rcrkensi Suununioen röiöytetyn
podon voroon uuden sillon Koikorisso

taljoonan rintamaa. Vihollisen vastarinta oli niin ko-
vaa, eltä vasta usean tuonin kiivaan taistelun jälkeen
saatiin vallatuksi vajaat 6O0 metriä "elintilaa" maan-
tiellä. Iltakin alkoi nopeasti hämärtyä, ja komppaniat
saivat käskyn järjestää itselleen hyvät asemat ja aset-

tua niihin puolustukseen.
Vihollisella oli 4. komppanian edessä ns. piiska-

tykki, jolla se ampui aivan läheltä meikäläisiä. Vih-
doin pari reipasta miestä, komppanian päällikön tais-
telulähetti etupäässä, sai ammutuksi tykkimiehet ja
siten vaienne*ua tykin. Hämärissä vedettiin tykki
omalle puolellemme. Viholliset yrittivät monin vasta-

hyökkäyksin murtaa asemamme, siinä kuitenkaan on-
nistumatta.

Yö oli tavattoman kylmä. Mitään nuotioita ei voinut
sytyttää, ellei halunnut vetää vihollisen tulta puoleen-
sa. Haavoittuneille rakennettiin tilapäiset havumajat, ja

rniehet luovuttivat päällystakkejaan heidän peitokseen.
Haavoittuneiden tila tällaisilla koukkausretkillä olikin
aina ikävin, koska ei voitu kuljettaa mukana telttoja
eikä muita tarpeellisia varusteita. Valittamatta pojat
tuskansa kuitenkin kestivät.

Åamuyöstä 19.10. saapui patal;'oonan komentaia-n
tilaama'ammustäydennys. Pataljoonan toimitusjouk-
kueen miehet olivat yöllä kantamalla tuoneet ammuk-
sia pataljoonalle kulkien samaa tietä, jota pataljoona-
kin oli edennyt.

Aamuhämärissä saivat 4. ja 6. komppania käskyn
jatkaa hyökkäystä saarretun vihollisen eteläpuolella
taistelevan I pataljoonan suuntaan, l. komppaniao jää-

dessä pitämään hallussaan saavutettuja asemia.
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Suomoloiset gcopuneet Juustiärvelle komeoon korjoloistoloon

Vihollisella oli vastassamme nyt myös majuri Vallin
suomalaisvenäläisiä joukkoja, sen huomasi vastuksen
lujuudesta, ja täysi tunnustus tdytyi antaa hyvin tais-
telleelle vihoiliselle. Kovia poikia he olivat, mutta ko-
vempia olivat vielä meidän "Sörkän kundimme".

Pienellä "koukkauksella" saatiin ensi vastarinta
murretuksi, ja hyökkäys pääsi jatkumaan. Samalla val-
lattiin viholiiselta myös kuormasto. Joku miehistämme
epäili, että kuormissa olisi heinien alla vihollisia, ja
kun asiaa .tuikittiin, todettiin kaikissa kuormissa ole-
r.an tällä tavoin kätkettynä haavoittuneita vihollisia.
Näitä ei kuitenkaan ollut aikaa ruveta seo tarkemmin
kuulustelemaan, vaan jatkettiin hyökkäystä.

Äkkiä kuului takaapäin kova pamaus. Luulimme
ensin, että kuormaston vieressä ollut tykki oli lauen-
nut, mutta saimme sittemmin tietää, että räjähdyksen
oli aiheuttanut se, että eräs läheteistämme oli tarttunr.lt
,ionkin kuorman päällä olevaan puoliautomaattikivää-
riin, jolloin koko kuoima oli räjähtänyt ilmaan. Ma-
juri Vallin sotilaat olivat miinoittaneet omia haavoittu-
neita täynnä olevat kuormansa ja siten aiheuttivat
myös näiden tuhon.

Pian selvisi, että meidät erotti I pataljoonaste vain
pieni motti, jossa venäläiset joukot tuntuivat olevan
aivan sekaisin. Pyrkiessään joka suuntaan ulos motis-
ta niistä tuhottiin suuri osa ja loput, jotka pääsivät
pakenemaan, olivat kyllä niin piestyjä ja hajalle lyö-
trjä, ettei niistä vähään aikaan ollut taistelijoiksi har-
haillessaan pitkin korpia ja soita. Lopulta saatiio yh-
teys I pataljoonaan. Siten oli anoettu tehtävä taas suo-
rirettu ja Polovinan eli Puolivälin kylä vallattu.

Pyhäniemen taittelun piiätyilyä oli euerstihttnantti l.
Pallarin Aomentama lR 25 kalietettu 17.10. iltapäi!ällä
lähernmtu etulinjaa Kalliaolammelle ja nzyösäin eaerrti-
lautnantti L. Rrotsalon lR j5 siirretty Shitalarnmen maas-
toon. Niinik.ään oli euerstilrutnantti B, Ikosen homen-
tama lR 45 tttotu 17.10. Pälläiäruen läntipuolelle, iosta
te 20.1O. aloitti Puolioälin ja Kortassin kaulta etenemi-
ten erämaiden kailtta itään KäPpärelhään, huten Kansa-
taiceli-lehdetsä u. 1961 iulkaistusa jathoAertomtktetta
on laajatti telostetta.

Hyökhfuksen tehostanti.reksi Karhunäen tien tuunnat-
.ra pohjoiseen ui lR 25 (P. I P) aloittaa jo Paoliuälin
taistelan aihana 18.10. aamtlla elenemisen maanteitse
Keltotelän kautta laustiärueä hohden. Rykmentti uapui-
hin Aello 15 Keltoselkään, josta rcn täytyi lähettää ykst
kompparzia lR 26:lle aatksi Ptoltillin taitteluun. Vä-
.rynein fa aähihsi hut,ennein toimin euerstiluutnantti Pal-
lari eteni illaan mennexä lurstjäraen lähettyuille ja aal-
ta:i 19.10. luattjäruen kylän, Auuksi saapui taislelutn
myös IlIllR 25,

Lännestä Porajärueltä ktuin oli ranaa,t aikaan lwtt-
jårtteä Aohden h1'lipp;;o,;stä ntYös eaerslilautnantti E.

Kuussaaren johtanta Vaha.PriAaati K. Se aaltasi 19,10.
iltapäiuällä Seruaaaran Aylän ja jatkoi uiholliten takaa-
ajoa lauttiäruelle päin, iota 4.D:n joukot oliut paraiäaa
ualraatnassa idärtä khin. luttjäraen eteläpaolelle saar-
rokilin jiiiineet aihollisen joahot otin aäittyiaät ympäris-
tön horpiin, osin hajoitettiin tai aangittiin.

S -4- Lrta

***
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Kuvo 1 : Nykyoikoinen tutkokeskusloskin

E- PEURA

Yrrrurrr* maaiimansodan aikan:r'oidaan san.a
tietynlaisen tasapainotilan vallinneen ilmatorjuntar'äli-
neistön ja lentoaseen välillä. Sen aikaisten lentoko-
neiden suorituksiin pystyi\'ät silloiset aktio-it.iseet
yleensä vastaamaan niin korkeuksien kuin nopeuksien-
kin puolesta. Silloin, kun lentohyökkäyksiliä saatiin
aikaan todella suuria tappioita ja vaurioita, kuten Sak-
sassa sodan loppuaikoina, r'oitaneen s1'yn ainakin suu-
rimmalta osalta sanoa olleen hyökkääjän materiaali-
ylivoimassa.

Oma ilmatorjuntamme koostui viime sodissamme
kevyistä 20 ja 40 mm it-kanuunoista, joita lähinnä
käytettiin kenttäarmeijan alueella, sekä raskaista 75-
88 mm it-kanuunoista, joiden pääosa oli sijoitettu

Kuvo 2: 35 mm ouiomoottinen it-konuun(
esitetyn tutkokeskusloskimen konsso,cutomoc

kotiseudun tärkeimpien kohteiden suoiaksi. Talviso-
drrssa oli it-kalustomme määrä vielä hyvin valtimaton,
mutta jatkosotaan lähdettäessä ja sodan kestäessä oli
kä1'tettär'issämme sen aikaisen arvioinnin mukaisesti
melko tyydyttär'ä it-aseistus. Ilmatcrjunnan tulokset
onkin katsottava viimeisen sotamme aikana varsin
hyliksi, sillä koko ilmapuolustuksemme pudottamasta
2674 r'iholliskoneesta oli ilmatorjuntajoukkojen osuus
I 107 konetta.

Kehitys sotien jälkeen

Ilmatorjuntar,älineistön sotien jälkeiseen kehityk-
seen on ollut vaikuttamassa eräitä merkittäviä piirtei-

llmatoriunndn I
vt
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,lsilö :-: Jcimisteito. Muodostoo edellrsessci kuvcsso
ksen. -:^.:n koluston honklnto meillekin on kdynnissä

tä. Paitsi lentokonein suoritettavan ilmatoiminnan mo-
nipuolistumista, ovat erityisesti eri asteiset ohjukset
luoneet tilanteen, joka on huomattavalla tavalla vai-
keuttanut ilmrrtorjunnan suorittamista. Oman lisänsä
on antanut myös ilmatoriunnan alalla ydintaisteluvä-
lineiden mahdollinen käyttö. Lähinnä kolme tekijää:

._ lentokonein suoritettavan ilmatoiminnan moni-
puolistuminen

-- ohjukset ja

- 
ydintaistelur'älineet

ovat aikaan saaneet ilmatorjunnan alalla vaikean nur-
roskauden, jossa tasapainotila ei ole vielä täysin saa-
vutettu. Nämä tekijät ovat myös olleet omiaan loi-
rlakkaasti kiihdyttämään ilmatorjuntar'älineistön tek-

r -,a:: \':n-o ic meilld
'-KCnuunc n\'<y§ <orsteifuno
ross: me lie< n

hyvin tunnettu ruotsoloinen 40 mm

io oulomotisoituno. Selloisio on tu-

nillistä kehitystä ja pakottaneet tarkistamaan ilma-
torjunnan taktillisia näkökohtia.

Iimatorjunnan nykyiset r'älineet
Maasta suoritettavan ilmatorjunnan r'älineinä tule-

lat nykyisin pläasiallisesti kyseeseen

- aktioilmatorjuntavälineistö ja
-..- ilmatorjuntaohjukset.
Pal.jon tutkimusta ja keskustelua on aiheuttanut k1'-

symys siitä, miltä pienimmältä ulottuvuudelta ilma-
torjuntaoh.jukset ovat välttämättömiä ja mikä on se

lyhin etäisyys, millä vielä ilmatorjuntaohjuksia loi aja-
tella käytettävän. Yieensä lasketaan aktioilmatorjun-
tatykkien kannattavaksi ulottuvuudeksi )-6 km. Tätä
pitemmillä etäisyyksillä keskimäärin ovat siis ilma-
torjuntaohjukset välttämättömiä.

Mitä taas lyhimpään ilmator.iuntaohjusetäisyyteen
tulee, ei tarkkaa rajaa tässä ole vedettävissä. Nykyisin
se näyttää olevan eräillä tyypeillä 3-4 km.

Aktioi lmato r j un tar' ä I i neis tö

Jatkuva kamppailu hyökkäyksen tai puolustuksen
etevämmyydestä on johtanut myös aktioilmatorjunta-
välineistön voimakkaaseen kehittymiseen. Oleellisim-
pina piirteinä tässä on ollut sekä tulenjohdon että tyk-
kien sangen pitkälle viety automatisointi.

Pyrkimys suuren osumatodennäköisyyden saamisek-
si myös nopeisiin maaleihin on näin aiheuttanut täys-

automaattiyksiköiden yleistymisen. (Kuvat l, 2 ja 3)

Jotta ilmatorjunta-ammunnan kannattava ulottuvuus
:e!<ä tulitiheys saataisiin mahdollisimman suureksi,

,hityksestö
me sodistq
,ykyaikaan
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ovat täysautomaattitykkien, samoinkuin muidenkin
uusien ilmatorjunta-aseiden, lähtö- ja tulinopeudet se-

kä ballistiikka entisestään merkittävästi parantuneet.
Erityisen voimakas nousu on ollut tulinopeuksien koh-
dalla. Nykyisten kevyiden ilmatorjuntatykkien tulino-
peudet ovatkin 2-5 kertaiset aikaisempiin verrattuna.
Voi olla mahdollista, ettei kovin suurta tulinopeuksien
nousua olekaan lähiaikoina odotettavissa johtuen mm.
metallurgian rajoituksista.

Ammunnalle on aina, erityisesti meillä, asetettava
vaatimus, että se on tarkkaa. Paitsi edellä mainituiste
tekijöistä, on tämä ratkaisevasti riippuvainen käytet-
tävissä olevasta tulenjohtojärjestelmästä. Nykyisten
täysautomaattijaosten tulenjohtojärjestelmät täyttävät
sangen korkeat vaatimukset. Ne ovat tutkajohtoisia,
sähköisillä keskuslaskimilla varustettuja järjestelmiä,
joilla nopea ja huomattavan tarkka ammunta on mah-
dollista.

Täysautomaattijaosten tehoa on osaltaan ollut lisää-
mässä yksityisen ammuksen tehon suurentuminen.

Vaikka täysautomaattijaokset ovatkin erittäin kan-
nattavia ilma-ammunnassa, on niillä myös rajoituk-
sensa, jotka kaventavat niitten käyttöalaa. Kun ilma-
torjunnan on suoritettava tehtävänsä sekä alueellisissa
kohteissa että joukkojen ilmatorjunnassa, asettaa myös
taktiikka tietyt vaatimuksensa ilmatorjuntavälineistöl-
le. Täysautomaatti jaokset ovat painonsa ja osittain

Kuvo 4: 30 mm,n tykki-
kohtoisello töhtöinloiffeel-
lo vorustettu it-konuuno.
Tulinopeus 650 loukous-
to minuutisso

Kuvo 5: 57 mm,n kok-
soistykeillö vorustettu il-
ponssorivounu. Kuuluu
ponssoripriko.climme ko.
I ustoon.

:s{f,,*
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herkky'i'tensä r'uoksi ns. tienvarsiaseita. Niitten käyttö
ioukkojen ilnatorjunnassa kovin edessä ei meikäläi-
sessä maastossa yleensä ole perusteltua eikä edes mah-
dollista. Jotta ilmatorjuntatehtävä myös joukkojen il-
nratorjunnassa etulinjasta lähtien taaksepäin voitaisiin
suorittaa, ovat täysauton.rrrattijaosten ohella välttämät-
tömiä rnyös yksinkertaisemmat ilmatorjunta-aseet.

Kuvo 7 : Howk-mollinen omerikkoloinen it
ohius

Tällaisina aseina ovat yleis,tymässä 20 mm ja 30 mm
aseet. Näistä on 30 mm ase (kuva 4) varsin pitkälle
kehitetyn tähtäinjärjestelmänsä ansiosta tarkempi, kun
'taas 20 mm ase on keveytensä ja yksinkertaisen ra-
kenteensa johdosta maastokelpoisempi.

Joukkojen ilmrtorjunnassa tietyissä tehtä\,issä ovat
lisäksi hyvin edullisia panssaroidut telalavettiratkaisut,
it-panssarivaunut (Kuvat 5 jt 6).

Ilmatorjuntaohjukset
Kuten on mainittu, ovat ilmatorjuntaohjukset vält-

tärnättömiä alueella, johon aktioilmatorjuntavälineis-
töllä ei ulotuta. Niitten kehitys vielä viime vuosina
on ollut voimakas, niin että lukuisiakin eri tyyppisiä,
valmiiksi kehitettyjä kenttäkelpoisia ilmatorjuotaoh-
jusjärjestelmiä on olemassa. Ilmatorjuntaohjukse't
omaavat suuren tulivoiman ja niitten osuma- ja tuhoa-
mistodennäköisyys on sangen suuri, 50-90 o/0. Niit-
ten pisin toimintaetäisyys vaihtelee n. 20-150 km.
Lisäksi on pyritty kehittämään pitkän toimintaetäisyy-
den vastaohjuksia, joitten kantama voi olla jopa 4OO-
600 km.

Käyttötarkoituksen ja toimintaetäisyyden perusteel-
la voidaan ohjukset jakaa

._ lähitorjunta-,

- keskitorjunta-,

- kaukotorjunta- ja

-. r'astaohjuksiin.
Paljon keskustelua ja tutkimusta on aiheuttanut ky-

syml's lähitorjuntaohjusten, ns. ilmatorjuntasinkojen
käyttöarvosta. Ne ovat tarkoitetut lähinnä etulinjan
ilmatorjuntaohjuksiksi, ja niitten toimin,taetäisyys on
n. 5 km. Tällä hetkellä on ilmeistä, että ne eivät ole
vielä saavuttaneet kenttäkelpoisuuden astebta maavoi-
maratkaisuna, eikä niitä olekaan vielä yleisessä käy-
tössä.

Keskitorjuntaohjuksissa sensijaan on olemassa lu-
kuisiakin järjestelmiä, jotka ovat kenttäkelpoisia. Nii,t-
ten toimintaetäisyys ulottuu 20-40 km ja korkeus
18-20 km. (Kuva 7)

Kaukotorjuntaohjusten pisin toimintaetäisyys on
80-1 ,0 km ja niitä on eräissä maissa jo kenttäkäy-
tössä. Ne ovat tarkoitetut kohdealueitten ilmatorjun-
taan.

Vastaohjusten toimintaetäisyys on useita sato.ia kilo-
metrejä, eräitten tietojen mukaan jopa 600 km. Niit-
ten voimakas kehittämincn on edelleen käynnissä,
eivätkä ne liene vielä saavuttaneet lopullisesti vakiin-
tunutta tasoa.

Yhdistelmä

Maasta suoritettavasta ilmatorjunnasta on kokonai-
suudessaan todettava, että sen välineistö on sangen
voimakkaasti kehittynyt eritoten viime vuosikymme-
nenä. Tämä kehitys on kohdistunut sekä aktioilma-
torjuntavälineistöön että ilmatorjuntaohjusjärjestel-
miin. Aktioilmatorjuntavälineistössä on päähuo-
mio ollut erityisesti täysautomaattikalustossa.
Vaikka edistystä edelleenkin tapahtuu, voi-
daan aktiokalustossa todeta tällä hetkellä tietynlainen
tasapainotila saavutetuksi. Ilmatorjuntaohjusalalla jat-
kuu voimakas kehitys edelleen. Keskitorjunta- ja kau-
kotorjuntaohjusjärjestelmissä on tyyppien kohdalla
kuitenkin jo selr'ää vakiintumista, ja kenttäkelpoisia
järjestelmiä on useissa maissa palveluskäytössä.

Kuvo 6: Vounukohtoisello tl-loitteello io
tutkollo vorustetlu it-ponssorivounu
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on vetävä tavoite
Aito CRESCENT torjooo Teille seuroovot edut:

Keveys jo
kestövyys
Köyttö-
kustonnusten
edullisuus
Vouhti jo
YOrmuus

CRESCENTMARIN 4

4 hv : n i I mojciohdytfei nen
peromoottori. Kulutus
1 ,2 l/h tciydellci vou hd illo.
Poino 15 kg. Hinio 543,50
jo I iscisöi I iöl lci vorustetlu-
nq 583,50.

CRESCENT MAR!N 8

8 hv. Poino voin 18 kg.
Polttooineenkulutus 3 l/h
tciydellö vouhdillo. Vq-

pookytkimen
köyttövi pu

oh jous-
vo r resso.

Hinto
1185,-I

{ -vauhtia vapaa-aikaan
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Ilmatorjuntaohjukset eir'ät ole tähän ntennessä kr-cn-
neet syrjäyttämään tavanomaista aktioilmatorjuntar'ä-
lineistöä, r,aan molemmat o\.at tarpeen oman ulottu-
luusalueensa tehtä\'issä. Näiden kahden aseryhn-rän
rinnakkaistan,e näyttää myös tulevaisuudessa ilmeisel-
tä, joskin niiden käyttöalaan saattrrir tulla tarkennuksi.r.

Perinteellinen kiista hyökkäär'än lentoaseen ja il-
matorjunnan keskeisestä eter'ämmyydestä jatkuu kai-
kessa tapauksessa edelleen. Tämän hetken näkymiä
ja kehityksen suuntaa tarkastellessa on chkä perustel-
tua odott.rr. että mahdollisesti jo lähivuosina päästään
taas sell.riseen tasapainotilaan, josse huippuuns.r ke-
hittyni't tekniikka ci pysty suosintaan kumpaakaan
osapuol te.

***********

I
t

*******

Tumpin-Jaska oii kännipäissään
tunnettu kotirintama-kauhu pitäjäs-
sään Etelä-Pohjanmaalla. Kerran
hän taas riehui kyläkujalla hätyytel-
len naisia ja muita ohikulkijoita.
Sattui siihen tulemaan lomalla oleva
rintamamies. Tumpin-Jaska kiljaisi
sotilaal le:

- Anna, monni, tupakka, tai n.rä

mottaan sua kuonoon !

Sotilas olikin sitä m^ata, iolle ei
ole hyr'ä ärhennellä. Hän iski Jask.r.r
leukaan, että tämä kellahti tien pos-
keen. Soturi jatkoi tyyneesti matkaa.
mutta Tumpin-Jaska kiljaisi tien
ohesta miehen jälkeen.

- Tuleeks se tupakka, r'ai mot-
taanko uurestaan I
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URPO ARHOSUO

KEVÄTTALVINEN ilt.r. .rlkoi hiiniärtiiä, .jr mustan-
sinisenC. k.rrrtur.r t.rir.r.rr.rl.rki oli kuin niitattu kirk-
l:.r.ill.r tähtin;ruloill.r l.rikoillcen cnnust.rcn kiristi'räii
p.rkk.rst.r. Tunntrstclii.Lt j.r IrdLrn .ruk.iisijet t.Lrpoir.rt
cteenpäin pehmeiissii hlngess.r. kunr-rcs t.rk,r.r tullut
1;rsiihty'miskäsky lopetti heid.in mcnons.r.

I-urnisess;r metsässri .Llkor r ilk.rs hvörrnri. vöpt'n-ris-

i.,rikko,ien j;r lrravujcn \.rlnrist.rnrinc-n. S,r.rd.rLsåen it-
scllccn hyvrit nukkunt.rprik.rt ll0 micsti I'ritti 1..rr-
Irl,rns;r. Koii'ut j,r kuuset k.r,rtuir lt tupsahtlcn peh-
r:ic:irirt kinoksccu. Nuotit)|Lrit.r k.rnnettiin lähcllc lu-
r LI j.r. .jotka kohosir.tt kr-rin t.rik.rr trintrrllrr srrojlisten
I'r.rusicn lllc. Kuusct luoruttir.Lt,,1;s.rns.r n-riestcn peh-
nrikkciksi. V.rin h.rnqen l.rilj.rincn k.rhin.r ril<koi rrl-
l...Li.Ln t'iin l-rilj;risuuden. Toinrint,L ,ili nol.c.rrr j.r h.rr-
l.ittu.r. oli sota-;rik;r If-i.i.

.f,rukkorrntc oli rlrrtl<.rll.r sr-r,rrittalt.r.rn tchtrir:iri
L.ri.r.LLsi r ihrrllisen 1,p1rlcllc. OIr tuhott.ri.r r iholliscn
'ruri huoltokcskus RLrk.Lj:irr cn suunn;rll.r. l':inr:i ke.;-
i.u; krisitti toist.rs.rt.r.L t.rlo.r j.t oli t:irkcin hr.rolto-

;'.rikli.r sili;i :;Lrr-rnrr.rll.L toinrilillc viholliscn joukoillc.
[-r.rrtotietlustclun j,L r.rnkicn kcrtontan rur-rii,r.rn tiintri

VIHOLLISEN

HUOLTOKESKUSTA

TUHOAMASSA

rrlue oli t.rrkasti vartioitu yllätvsh1,ökkä;'sten varalt.r.
rrikkl m;rtkirrr olikin linloiltrmme sinne lähes 70 km.
Trinrän vuoksi virlpp;rutemnte oli tarpeer.r yllätykscn
s.r.rr utter.r-riscksi, silli sc oli cnsintrnäincn ehto tehtii-
r.in onnistuntiselle.

trtljuri Into Kuismrrncn, joka keskuudessan-rme oli
tunnettrl hcnkilökohtaisestr rohkeuclcstrrrrn ja häikrii
lcn'rättörnistd. ten.rpauksistarrn viholliscn puolella, oli
joukkotnmc johtajane. Tämä ci ollut h:incn cnsimn.riii-
ncn ntetk;rnsir vihollisen tlucilla, sillä ticsirnrne hänen
suoritt;tr-rccr.r mur. hyökkri1'si;rihecn rrikrrnrr fJrtir,-
nr.rtk:lrr r iholliseltrr val trr.rnr.rll:urn kuonna-autolle liipi
,'\r.tnukscnkeul)un.qin jo siIIt,in, kr.rn joukkon'rnte vicl:i
t.rrstclir.rt r.Luh.rlla r,r jelle. Ttill.risct tcot l<ohottivrrt
kunrrioitust.ttnnrc ja luott;tntust:rn.rn.rc jolrt.Lj.r.ulntt
li i,ht.r.rn.

\[rtk.rnrnrc o.i tiihrin s.L;rlili.r or.irristtrnut odotustclr
nrtrl<.tiscsti. r\lcit.i ci ollut ricl.i rihollincn h,rr.rinrrut.
l.irrne cdcs lrl r;istii le-ntos,i;istii huolirn.Ltt.r ollcct to-
,1,. nncct ilnr:rssrt t htririn r ilrolliscn lcrrtokonctt.rka,lr.
jok.r chJ<ri l.itunnrc nrihtyriiin hiil)'ttriisi jouk«rt \ rrst.r.ul-
nr.-. [-iskoinrr.ncl<in onnisturarnme tcht,ilrissärnntc, jos

14?



KOKKOTPAIDAssA
M IES ON KOTONAAN

KOKKO on enemmön kuin mukovo jo tyylikös

poito. Siinö on vopoo-ojon hyvöö mieltö, jonko

tunnette pehmeön poitoflonellin kosketuksesso,

nöette miehekköän hillityissö vöreissö jo huo-

mqotte liikkeiden vopouteno - Voihtqkoo jo tö-
nöön reippooseen KOKKO-poitoon - kotoisen

hyvön olon osuun!

SO K- O S U U SKAU PAT-TAVARATALOT

aurrnKo
aika
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vielä seuraavan päivän pysyisimme viholliselta näky-
mättömänä.

Yö kului rauhallisesti, ja ellei nuotioiden kajastus
olisi punannut lähipuiden runko.ia, koko leirialuetta
olisi luullut autioksi. Vain pakkasen napsahdukset
puissa rikkoivat yön hiljaisuutta. Ryhmänjohtajat oli-
vat jo illalla saaneet ohjeet vartioiden järjestämisestä
yllätysten varalta, joten vapaana olevat nukkuivat
rauhaliisesti. Levon mahdollisuudet olisivatkin toi-
minnan alettua vähäiset.

Aamu oli jo valjennut, kun aloitimme taas mat-
kamme. Tavoite ei ollut enää kaukana. Matkamme oli
tähän saakka tapahtunut varsin varovaisesti, mutta
nyt oli tarkkuutta yhä lisättävä. Jos vihollisen oonis-
tuisi havaita meidät, olisi kuuma vastaanotto valmiina.
Ampuma-aseiden käyttökin kiellettiin viimeiseen saak-
ka. Vihollisia kohdattaessa olisi suo-'itettava vain raju
pääliekarkaus ilman tuliaseiden käyttöä.

Kuisnranen lähti itse tunnu:telijoiden joukkoon
ladun aukaisijaksi voidakseen olla joka hetki tilanteen
tasalla. Menovauhtimme oli hidasta, sillä kiirettä ei
ollut. Siten pystyttiin valvomaan ympäristöä parhai-
ten. Aistit valppaina etenimme aavemaisen äänettö-
mästi joka hetki valmiina toimimaan. Ilmavaaran takia
kuuntelimme myös mahdoilisia lentokoneen ääniä r'oi-
daksemme ajoissa suojautua. Vaikka latumme kulki-
vatkin pitkin tiheimpiä metsiä, niin nyt ei auttanut
iättää mitään sattuman varaan.

Vajaan kolmen kilometrin päässä tavoitteestamme
pysähdyimme odottamaan hämärän tuloa. Ilmassa tun-
tui olevan jännitystä, sen havaitsi jokeisen kasvoilta.
Toiminnan aika lähestyi.

Huoltokeskuksesta noin seitsemän kilometriä koil-
liseen oli vihollisen joukkojen miehittämä r,ähäinen

liylä. Arvelimme, että taistelun alettua huoltolaitoksen
kohtalosta tuossa kylässä olevat joukot rientäisivät
avuksi. Tämän estämiseksi Kuismanen lähetti hämä-
rän saavuttua 40 miestä kylää vastaan, tehtävänä sen
tuhoaminen. Tehtävän suoritettuaan heidän oli palat-
tava pääjoukon luokse sovittuuo maastokohtaan. Tä-
män tehtävän johtoon määrättiin kapteeni Raipala.

Osasto Raipalan Iähdettyä saivat muutkin lähtö-
käskyn, ja nyt etenimme vajaan kilometrin päähän
Irohteestamme suureen notkelmaan, jota suojasivat
joka puolelta korkeat rinteet. Sinne ryhdyimme val-
mistamaan itseilemme jonkinlaista tukikohtaa, joke
olisi myöskin haavoittunciden sidontapaikka. Yara-
simme kuivia puita nuotioita varten sekä havuja, ,joi-
den päällä Iääkintämiehet voisivat antaa ensiavun haa-
voittuneille. Tyhjensimme repuistamme kaiken tar-
peettoman, ettei sen paino vaikeuttaisi liikkumis-
tamme taistelun alettua. Jokainen tarkasteli aseitaan,
ja reput täytettiin ahkiosta ottamillamme kasapanok-
silla ja polttorasioilla. Kaikki laitettiin valmiuskun-
toon. Lääkintämiehet asettelivat ensiapupakkauksensa
valmiiksi, vaikka jokainen toivoi, ettei niitä kovin
p:rljon jouduttaisi käyttämään.

IUajuri Kuismanen kävi ryhmänjohtajien kanssa tie-
dustelumatkalla ja antoi heille palatessaan tarkat toi-
mintaohjeet. Koska nyt oli havaittu ampumahautoja
i... kaivantoja metsän laidalla olevien talojen Iähis-
töllä, otti Kuismanen tämän vaarallisimman kohteen
omaan johtoonsa. Hän halusi olla siellä, missä "ruuti
y:alaa", innostamassa miehiään.

Luutnantti Määttänen, joka toimi iskuryhmämme
johtajana, sai käsk1'n kiertää kylän taakse ja tuhota
siellä olevat 10 taloa. Koska kyläaukea oli erittäin
Iaaja, saimme käskyn lähteä heti liikkeelle. Ryhmäm-

Pf,rtio oloiitonut
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ves-vuorouskreppi, Sitko-eristyspo-
perit, Erikois-AIumit, Alumit-huopo,
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set bitumipoperit
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poperin olumiinipinnon köyttöorvoon.

llves-vuorouskreppi on erittöin venyvöd jo toipuisoo - llves on oinoo morkkinoillo

olevotä ys k re p ott u vuorouspoperi. llves-vuorouskrepin kyllöstysoineeno on
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me vahvuus oli 8 miestä johtajineen. Åloittamishet-
keksi oli 

-määrätty kello 21, mutta majurin ampuma
vihreä valoraketti olisi merkkinä toiminnan alkami-
selle aikaisemminkin, ja sen vuoksi jokaisen piti olla
hyvissä ajoin talojen välittömässä läheisyydeisä.

Lähtiessämme liikkeelle meillä oli aikai vielä run-
saat kaksi tuntia H-hetkeen. Mutta aikaa tarvittiinkin,
sillä kyläaukean kiertäminen oli suoritettava äärim-
mäisen varovaisesti ja kohteemme tiedustelu talvisessa
hämärässä veisi myös oman aikansa.

Tunnin kuluttua olimme kohteemme lähellä met-
särr suojassa. Nyt oli suoritettava tiedustelu talojen
välittömässä Iäheisyydessä ja saatava kaikki mahdol-
Iinen selville ennen toimionan alkamista. Saimme yli-
kersantti §Tistin kanssa tämän tiedustelun tehtäväk-
semme sekä ohjeet siltä varalta, että vihollisen vartio-
miehet pääsisivät yllättämään meidät. §Tistin hyvä
venäjän kielen taito olisi suureksi avuksi, sillä meidän
tulisi vihollisen vartiomiehen havaitessa hiihtää röyh-
keästi hänen luokseen ja aloittaa keskustelu hänen
kanssaan. Siten voisimme hänet vaientaa äänettö-
mästi. Pojat jäivät metsän suojaan jännittyneinä odot-
tamaan tuloksia.

Pääsimme peltoaukealle, jossa talot olivat runsaan
50 m päässä edessämme. Pysähdyimme kuuntelemaan.
Täydellinen äänettömyys vallitsi kaikkialla, eikä pie-
ninkään valon pilkahdus ikkunoista osoittanut, attä
kylässä olisi edes elämää. Kaikki vaikutti autiolta.
Mutta tiesimme, että ennenkuin tunti olisi kulunut,
niin meteliä ja valoa riittäisi, sillä käsky oli sytyttää
jokainen talo tuleen. Jokaisen rakennuksen piti palaa,
koska silloin tuhoutuisivat vihollisen varast-ot ji teh-
tävämme olisi suoritettu. Silloin alkaisi myös taistelu,
eikä hiljaisuus enää vallitsisi näillä maisemilla.

Talot olivat vähäisen harjanteen takana, emmekä
voineet nähdä niiden pihoille. Siellä ehkä olisivat
vartiomiehet, ja meidän oli kaiken uhalla noustava
ylemmäksi rinteelle. Pääsimme jo talon lähelle, mutta
nyt hyökkäsi pihalta rakkikoira ja aloitti rähi-
nän. Painauduimme mataliksi hankeen kiroten näitä
piskejä, jotka liiankin innokkaasti suorittivat vartioin-
tia. Kauempaa kylältä alkoi toinen rakki vastata tähän
Iouskutukseen, ja meitä haukkunut koira lähtikin
siihen suuntaan jatkaen haukkumistaan. Huokasimme
helpotuksesta ja kömmimme taas suksillemme.

Kun pihalta ei kuulunut vartiomiehen askeleita, siir-
rvimme varovasti rakennuksen nurkalle. I(ovaksi pol-
jettu lumi rakenouksen ympärillä osoitti, että liiliku-
jia täiillä oli ainakin valoisan aikana riittämiin. Mitään
ääniä emme kuulleet myöskään sisältä. Ikkunat olivat
korkealla, kuten yleensä karjalaisissa taloissa, joissa
navetta oli ensimmäisessä kerroksessa. Pitempäån aikaa
hukkaamatta lähdimme seuraavan talon tuntumaan.

Nyt olimme jo voiton puolella, sillä jos seuraavassa
talossa olisikin vartiomies, niin voisimme sen hämätä
helposti, sillä näyttäisihän siltä, että tulimme tästä ta-
losta, koska kuljimme pitkin talojen r'älistä polkua.
Menimme arkailematta pihalle saakka ja sielläkään
ei ollut yhtään elävää olentoa. Kiersimme täten jokai-
sen talon, ja tilanne oli kaikkialla sama. Näissä taloissa
ei ollut vartiomiehiä ulkona. Ehkäpä vihollinen ei
odottanut hyökkäystä tältä suunnalta, ja nukkui huo-
lettomasti aavistamatta, että suomalaiset miehet tar-
kastelivat heidän nurkkiaan.

Palasimme poikiemme luokse metsän suojaan, ja
selvitimme Määttäselle havaintomme. Suuri helpo-

SAlng

Rölöhdysponos on heiierfy ikkunosto sisöän io mies hyökköä perässä

tuksen tunne valtasi jokaisen saatuaan kuulla, että
ainakaan vartiomiehet eivät olleet aikeitamme estä-
tnässä. Lähdimme talojen lähelle, ja jokainen sai oman
talonsa, jonka polttamisesta oli vastuussa. Taloja oli
1O ja miehiä vain 8, joten saimme §Tistin kanssa
kumpikin kaksi taloa osaksemme, koska tunsimme par-
luiten paikat. Kasapanokset käsissämme painuimme
hankeen talojen lähelle valomerkkiä odottamaan.
Jokainen hermo oli kireällä, kuten aina ennen tais-
telun alkua, jolloin ;ännitys laukeaa. Parikymmentä
minuuttiakin on pitkä aika tällaisessa tilanteessa.

Mutta aika kului, ja vilkuilimme keilo.iamme ta-
vallista ahkerammin. Toivoimme vain, ettei ketään
tulisi nyt taloista ulos, sillä muuten olisi tilanne suo-
tastaan kiusallinen. Pari minuuttia oli vielä vaille 2L,
ia vihdoin kuului laukaus siltä suunnalta, jossa ma-
jurimme toimi. Årvasimme, että siellä eivät vartio-
miehet olleet sisällä, vaar, valppaasti pesäkkeissään,
ja nyt alkoi kohta leikki

Valoraketti nousikin samalla kohti korkeuksia, ja
laukaisi jännityksen. Hyppäsimme hangesta, ja muu-
taman sekunnin kuluttua lensivät kaksikiloiset panok-
set ikkunoista sisälle. Rikkoutuvan lasin helinä kuu-
lui joka puolelta, ja hetken kuluttua myös hirvittävä
ryske talojen sortuessa ja syttyessä tuleen. Kaikki
tapahtui salaman leimahduksen tavoin. Hiljaiseen
kylään oli tullut elämää. Helvetillinen rätinä alkoi
fyulua konepistoolien syöstessä sarjojaan pakoon pyr-
kiviin vihollisiin. Taistelun melu kuului joka puolälia.
Kylä oli yhtenä liekkimerenä. Yllätys oli täyaellinen.
Varovaisuutemme oli saanut palkkansa.

Taistelun melu jatkui kiivaana, mutta saamamme
käskyn mukaan meidän oli viivyttelemättä riennet-
tävä kokoontumispaikalle saatuamme tehtävän suori-
tetuksi. Åpuakin voitiin tarvita muualla kipeästi, ioten
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viivyttelemiseen ei ollut aikaa. Varmistauduimme vain
siitä, että osaksemme tulleet talot roihusivat täydelli-
sesti eikä niitä enää voisi samnruttra.

Rakennuksista pakoon päässeet viholliset ryntäili-
rät vauhkoina sinne tänne eikä mikään järjestelmäl-
linen taistelu voinut tulla kysymykseen. Mielettö-
mästi ampuen ne juoksentelivat joka suunnalle kone-
pistooliemme tulessa. Joukkomme vetääntyi metsän
suojaan tulittaen jäljillemme yrittäviä vihollisia.

Pääsimme tukikohtaamme, jossa jo roihusivat suuret
nuotiot. Parhaillaan lääkintämiehet sitoivat erästä poi-
kaamrne, r'änrikki Korhosta, jonka jalan oli vihollisen
luoti lär'istänyt, ja hänet oli ahkiolla vedetty teistelu-

1'aikalta. Pari muutakin poikaamme oli saanut jo en-
siavun, he olivat vain lier'ästi haavoittuneet.

Hetken kuluttua saapui paikalle majurimme tyy-
tyväisesti myhäillen. Yritys oli onnistunut rohkeim-
pienkin suunnitelmien mukaisesti osaltamme. Vain
yksi tr{äättäsen osaston miehistä oli taistelussa kaatu-
nut, ja ainoastaan kahta haavoittunutta joutuisimme
vetämään paluumatkalla ahkioissa, toiset pystyisivät
hiihtämään.

Saimme kehoituksen ruokailla ja Ievätä. Kuisme-
nenkin aloitti teen keittonsa. Koko hänen olemuk-
sensa r.aikutti yhtä rauhalliselta kuin olisin.rme olleet
ornalla puolellamme yöharjoituksissa. Huvittavinta
olikin se, että pelätessämme vihollisen hyökkäävän
nuotioillemme ja halutessamme lähteä varmistamaan
tukikohtaamme, hän lakoonisesti ilmoitti jättäneensä

lruolenkymmentä miestä hätistelemään liian innok-
kaita tunkeilijoita ja kehoitti ruokailemaan rauhassa.
\rihollinen ei uskaltanutkaan lähteä pimeään met-
sään perässämme ilmeisesti väijytystä peläten. Varmis-
tukseen jääneet poikamme saivat "hätistellyksi"
muutamat takaa-aiajat. 

*

Kapteeni Raipalan joukkoa vaivasi alusta pitäen
huono onni. Osasto ei ehtinyt määräaikana aloittaa
hyökkäystä, ja sitä vastassa oleva vihollinen oli valp-
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paana havaitessaan tulipalon loimotuksen huoltokes-
kuksen palaessa. Puhelinlinjojen katkomisen vihol-
linen myös huomasi ja oli valmiina odottamassa mei-
käläisten tuloa. Metsänreunaa lähinnä olevan talon
katolla oli tähystystorni ja talon ympärillä kaivan-
toja. Konekivääripesäke oli miehitetty.

Rohkeat poikamme yrittivät lähestyä pesäkettä ve-
oäjän kielen taitoiset etumaisina. Pesäkkeeseen oli
matkaa vielä lähes 50 m, kun viholliset huusivat po-
jillemme, jotka lähestyivät pitkin aukeaa peltoa:

- Ketä oletteT

- Omia, r'astasivat poikamme. Suomalainen partio
on liikkeellä ja olimme ajamassa sitä takaa. Saammeko
tulla lämmittelemään ?

- Tulkaa vain, mutta ainoastaan yksi kerrallaan.

- Pojat jatkoivat hiihtoaan kuin kuulematta kieltoa,
mutta nyt karjaistiin:

- Seis, jos vielä lähestytte, niin heti avataan tuli.

- Poikamme alkoivat taas manailla:

- Hulluja miehiä. - Mutta he tiesivät, että nyt
oli tosi kysymyksessä, sillä vihollinen ei näyttänyt
uskovan heidän vakuuttelujaan. Vielä olisi kuitenkin
päästävä lähemmäksi, jotta tuli olisi tehokasta. Nyt
jäivät toiset jälkeen, ja vaio pari miestä lähestyi pesä-
kettä. Jokaisella oli sormi liipaisimella ja valmiina
toimimaan. Jännitys kohosi suorastaan sietämättö-
mäksi. Kansallisuuden paljastuminen olisi merkinnyt
varm a kuolemaa näille lähestyville miehille, ja siksi
he päättivät aloittaa leikin ensimmäisenä. Äkkiä iski-
vät sarjat poikiemme aseista pesäkkeeseen, ja samalla
hyökkäsivät toisetkin poikamme leikkiin mukaan. Pe-
säke vaikeni, mutta hälytyskin oli valmis. Ålkoi vim-
mattu kamppailu. Eräs pojistamme ehti heittää kasa-
panoksen talon ikkunasta sisälle, mutta ei ehtinyt
suojautua, ja putosi vihollisen taisteluhautaan suksi-
neen. Räjähdyksen voimasta hajonneet seinät sinkoi-
livat ympäristöön, ja hautasivat poikamme tuohon
hautaan. Viholliset ryntäsivät taloista ulos ja painoi-
vat miehemme mataliksi hankeen. Oli täysi työ pidä-
tellessä ryntäävän vihollisen etenemistä. Pojat olivat
todella pahassa paikassa, sillä tulipalon loimu valaisi
hangen ja irroittautuminen taistelusta oli suorastaan
mahdotonta. Vihollisen järjestelmällinen puolustus
ja hyökkäys luonnistuivat sensijaan vaivattomasti, kos-
ka suomalaisten hyökkäys oli käynnissä vain yhdelta
suunnalta.

Hyökkäys ei ollut alkanut joka taholta samanai-
kaisesti, mutta nyt aloittir-at muut iskuryhmät vuoros-
taan kiivaan tulensa ja yrittivät suojata poikien ve-
tääntymistä pois aukealta. Yritys kylän tuhoamisesta
jäi vihollisen valppauden ansiosta tähän yhteen ta-
loon. Kiivas taistelu riehui edelieen palavan talon
ympärillä, ja ihmeekseen pojat havaitsivat tällöin
ampumahaudassa olevan hirsiläjän liikkuvan. Sinne
hautaantunut poikamme kömpi nyt haudasta esille
ja pelastui.

Miestemme vetääntyminen oli äärettömän vaikeaa,
ja vain paksu hanki suojanaan pääsivät viimeiset met-
sän laitaan. Hyökkäys oli maksanut luutnantti Veh-
niäisen ja kersantti Averinin hengen. Myöskin pari
vakavampaa haavoittumista ja muutamia lievempiä
sattui hyökkäyksen aikana. Joukko vetääntyi sovit-
tuun kohtaamispaikkaan. 

*

Majuri Kuismanen jatkoi lepoaikaa, kunnes haa-

voittuneet olivat saaneet parhaan mahdollisen hoidon
nuotioiden äärellä. Kello 3 aamuyöllä saivat ahkiot
Iähtökäskyn. Jäimme vielä runsaan tunnin ajaksi pai-
koillemme ja uskomme, että päivän saavuttua vihol-
Iinen varmasti rynnistää suurin joukoin peräämme
ja saamme pidätellä niiden hyökkäystä, sillä haavoit-
tuneiden kuljetus ahkioissa ei ollut mitään helppoa ja
matkan teko oli hidasta.

Mutta ihmeeksemme havaitsimme, että saimme
ilman suurempia häiriöitä vihollisen taholta jatkaa
matkamme. Ei edes lentokoneita vihollinen lähettä-
nyt kimppuumme. Liekö iskumme harventanut heidän
joukkonsa vahvuutta, sillä meillä ei ollut aavistusta-
kaan heidäo tappioistaan, koska joukkoja olivat talot
täynnä kasapanosten tehdessä tehtävänsä.

Päästyämme jo linjojen läheisyyteen, saapui lento-
kone noutamaan haavoittuneita, ja ikåv'd,n tapaturman
takia joutui majurimmekin tähän koneeseen. Tulo-
matkallamme laukesi jostain syystä hänen jäätynyt
pistoolinsa, ja luoti lävisti reisilihaksen. Mutta tyy-
tyväisin mielin matkamme onnistumisesta toivottelim-
me hänelle pikaista paranemista koneen aloittaessa
matkansa Sortavalan sotasairaalaan.

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

MAAPÅLLOKO PYÖRII?

Illalla korsussa keskusteltiin ja puhe meni maa-
pallon pyörimiseen. Tykkimies Träsk kuunteli kes-
kustelua ja lopuksi kysyi:

- Sanoitteko te pojat, että tämä maa pyörii?
Pojat vakuuttivat niin olevan. Träsk tuumaili

pitkän aikaa syvissä ajatuksissa. Viimein sanoi:

- Kyllä se on perhanan vale, että tämä maa
pyörii.

OSÅSIVAT HAARTIKOIDÅ

Alikersantti Eemeli Rönkön päätä sidottiin, kun
naapuri oli ampunut siihen jakauksen.

- Hyvin se huarukoep, tuumi Rönkkö. Talvi-
sovassa ampuivat reetee ja nyt piälaelle. Millohhan
suanoovat keskelle sattumaa.

Muutamia päiviä myöhemmin se sitten sattui Ru-
kavaaran rinteessä. Kiväärin kuula meni rinnasta
läpi.

SANOI

Tähystysvuorolleen lähtiessään sanoi tarkka-
ampuja korsukaverilleen:

- Tulipahan taas ruumiin ikävä.

- Vinkkuveikkojen kolonnatuuri, sanoi Honka-
niemen Topi rintanrakuoron solistia.

"Kansainvälinen päir'ällinen", sanoi sotamies Mu-
honen, kun söi englantilaisesta pakista saksalaista
hernejauhekeittoa ja venäläinen lentolehtinen oli
pakin alla, ettei korsun pöytä olisi likaantunut.

*****************
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s/s Kastelholmin tuho
Mukono

olleen

kertomono

IoHAN K. HARIU

S/S KASTELHOLM teki lähtöä pitkälle purjehdus-
matkalle Liinahamarin satamassa vuonna L94L. Oli
toukokuun 29. päivä. Se oli aurinkoinen ja lupasi hyvää
purjehdussäätä. Aluksemme päätesatamana oli mm.
Buenos Aires Etelä-Åmerikassa. s/s Kastelholm oli
tehnyt matkan yli rapakon niin monta kertaa kuin
sen rautaisessa rungossa oli niittejä. Laiva ei ollut
enää uusi, mutta luotettava se oli. Yhtä luotettava kuin
sen 64-vuotias ahvenanmaalainen kipparikin Isidor
Eriksson. Tämä merikarhu oli saanut lukemattomat
kerrat maistaa meren suolaista myrskyä. Jo niinäkin
aikoina, jolloin alukset olivat puuta ja miehet rautaa.

s/s Kastelholmin omisti loviisalainen Nordströmin
varustamo. Se oli 8,r00 dw-tonnin kantoinen ja sangen
lujarakenteinen alus. Sen miehistövahvuus oli 37 plus
päällikkö. Miehistö koostui eri kansallisuuksista, ja
se oli sangen kirjavaa. Oli puoliverisiäkin, kolme uru-
guailaistakin. En enää muista, mistä kaikki olivatkaan
kotoisin, pääosa meistä oli kuitenkin suomalaisia, ja
yksi norjalainen sekä yksi argentiinalainen.

Lastinamme oli lähes 5000 tonnia paperia ja sellu-
loosaa. Oli myös ruotsalaisia koneita, muistaakseni
pesu- ja kirjoituskoneita. Kappaletavaran laadusta en
ole varma, mutta arvokas lastimme oli, sen tiesimme
kaikki. Ennen kuin aluksemme pääsi lähtemään, kävi-
vät siellä sotaa käyvien maiden Englannin sekä Sak-
san konsulit. He kai tekivät jonkin virallisen tarkas-
tuksen. Miehistöhän ei paljoa tiedä noista asioista, joi-
ta hoitivat päällystö ja ennen kaikkea kapteenimme.
Saimme purjehdusluvan, joten mitään sotakieltotava-
raa ei aluksessamme ollut. Tarkastavien konsulien
maathan olivat keskenään sodassa ja he valvoivat etu-
jaan niinkin kaukana kotimaastaan kuin Liinahamarissa
asti.

Saimme varoituksia miinakentistä. Saksalainen antoi
ohjeet kulkureittiämme varten, emme saisi poiketa
siitä, muutoin saisimme torpedon kylkeemme. Kui-
tenkaan meillä, noista uhkauksista huolimatta, ei ollut
hätäpäivää. Olihan maamme puolueeton ja laivamme
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purjehti ei-sotaa-käyvään maahan. Kaikki tuntui ole-
van kohdallaan. "Siiffimme" manaili kovin saksalai-
sia. Miinakentät, niin kuin yksinäisetkin miinat ovat
merimiehen kauhuja ja nimenomaan juuri konehuo-
neen miehistölle. He kun ovat rautaisessa komeros-
saan kuin sillit sailykepurkissa. Sieltä ei niinkään no-
peaan kavuta ylös, kun miina sattuu räjähtämään tai
torpedo osuu keskelle laivaa.

- Se olla yksi hullu tuo saksmanni, kun se slep-
paa merimiina pitkin laivaväylää kuin pitkäsiima vaar:.,
manaili konemestari Nyberg ja imi piippuaan, jonka
korina voimistui aina sen mukaan kuinka vihainen
"siiffimme" oli.

Olin hänen alaisensa, sillä kuuluin konehuoneen
miehistöön lämmittäjäoä. Se on kuumaa puuhaa, kun
aurinko oli paahtanut laivan rautarungon tuliseksi pät-
siksi ja kivihiili hehkui kuumuuttaan pannujen alla.

Kolkki mooilmon meret
moneen kertoon kolun-
nut ohvenonmooloinen
merikopteeni lsidor Eriks-
son oli s/s Kosielholmin
päällikkönö sen viimei-
sellä motkollo



s/s Kosielholm oli 8.500 dw-tonnin olus, viime sodcn oikoisesso
kouppoloivostossomme vcrsin komeo yksilö. Liinohomoristo touko-
kesäkuun voihteesso l94l lähtiessöön sillä oli lostiruumossoon
lähes 5.000 tonnio poperio io selluloosoo sekä jonkin verron
koppoletcvoroo Etelö-Amerrkkoon. Henkilöstöö oli 37 miesiä io
päölli'kkö

Konehuoneen ohtoot lilot syvöllö merenpinnon olopuolello soivot
monosti miehet tuumimoon, efiä "täällö sitä olloon volmiino
teröksisessä ruumisorkussc", kun osumo tulee

29.r.4L. irtautui s/s Kastelholm Liinahamarin sa-

tamalaiturista. Kun luotsi oli poistunut aluksesta alkoi
rannikkoviiva kadota näkyvistämme. Koneet jysky,tti-
vät tasaisesti, päivä oli kaunis ja tuuli sopivan na-
vakka. Nuo kaikki antoivat turvallisuuden tunnetta.
Miljoonat, aaltoien pirstoamat auringon säteet tans-
sivat meren pinnalla kilpaa aluksemme kanssa. Mat-
kamme tuntui alkaneen onnellisten tähtien alla. Ei
merkkiäkään myrskystä, joka Jäämerellä saattaa olla
kesäisinkin perin ankara. Ei miinoista hajuakaan eikä
saksalaisten torpedojen Iähettäjistäkään.

Tietysti tähystyksemme oli tehostettua. Syynä siihen
olivat ajelehtivat miinat. Nehän olivat siihen arkaan
jokapäiväisiä kiusankappaleita kapeilla merireiteillä.
Niitä taisivat sysätä mereen kilpaa kaikki sotaa käyvät
maai. Etuja oli valvottavana maalla kuin maalla sii-
hen aikaan.

Tiistaina 3.6. olimme Färsaarten kohdalla. Norjan
rannikko oli toisella sivullamme. Kun yö saavutti mei-
dät, tuuli kiihtyi huomattavasti. Raskaassa lastissa ole-
va aluksemme ui syvällä. Aluksen potkuri pieksi vim-
matusti vesimassoia tieltään. Konevanhus jyskytti voi-
mantunnossaan. Konehuone hehkui öljyntuoksuista
kuumuutta.

Yläruumis pallaana lapioin hiiltä kyltymättömään
tulipesään. Åpulaiseni korttasi polttoaineen hiiliruu-
mcsta pannuhuoneen rautaiselle lattialle. Ensimmäi-
nen konemestari silmäili painemittaria, hänen piip-
punsa korina ilmaisi tyytyväisyyttä. Hän koputti sen
tyhjäksi putkikaidetta vasten ja kapusi rautaportxita
ylös. Kaikki oli hyvin laivalla. s/s Kastelholm puski
määrätietoisesti aaltoj a.

Olin juuri sulkenut tulipesän luukut ja pyyhin hi-
keä likaiseen kaulaliinaani, kun valtava räjähdys va-
vistutti alusta. Laivan runko vapisi kuin horkassa. Rä-
jähdys töytäisi minut hiilikasalle, nousin nopeasti ylös,
kuulin vesimassojen kohinaa ja s/s Kastelholm teki
ilkeän kallistuman. Suljin nopeasti venttiilit ja ryntäsin
apulämmittäjän jäljessä kannelle.

ffi #ffi"
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Keskitetiy rohq-osioiden hoito luo

hyvää
tuulto

Keskiiiciessönne koi kki rqhq-qsionne

Konsollisponkkiin sqqtte ne hoide-

tuksi voivottomosti jo ne pysyvöt po-

remmin kunnosso. Kun roho-osiqt

eivcit ole mieltönne Poinomosso,

nousee mieliolonne, olette hyvöllö

tuulello. Se on mukqvoq Teille itsel-

lenne jo ystcivillennekin.

Köyköö talosso

Lahden
KEVYT
Sininen

vastaa täysin suosittua,

saksalaista "helles"-olutta'

joka on hYvin kevYttä

ja raikasta.

Ainoa laatuaan Suomessa.

luhilen uEitt[nuttr...

tJ"

Ei ro
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Siellä vallitsi sekasorto. Pelastusveneitä irroitettiin.
Toiset juoksivat edestakaisin kuin päättömät hanhet.
Kapteeni huusi määräyksiään ja sai kun saikin lopulta
järjestyksen aikaan. Laivamme kallistui yhä. Ensim-
mäinen perämies johti pelastustöitä. . . mitään muuta
ei ollut pelastettavissa kuin henkiriepumme. . . jos
sekään. Kaikki näytti siltä. Juoksin kaltevalla kannella
ja koetin päästä "fööriin" pelastaakseni jotain henki-
lökohtaisesta omaisuudestani. Sieppasin Mörner-puku-
ni ja kapokkini.

,onti
Mies

P*

Mitä on oikein tapahtunut, huusin eräälle, joka
itseään pelastusvyöhön. En saanut vastausta.

puikkelehti pirstoutuneiden laatikoitten lomitse
Silloin kuului huuto:
Kaikki pelastusveneisiin!
Laiva uppoaa! Nopeasti pelastusveneisiin !

Haavoittuneitakin oli. Eräs uruguailaisista, muistaak-
seni Santos nimel.tään, valitti surkeasti. Kapteeni ja
ensimmäinen perämies laskivat pelastusveneisiin me-
nevät.

- Jungmanni Alf öster... Missä on jungmanni
Öster ?

Närpiöstä kotoisin oleva 20-vuotias jungmannimme
puuttui. Häntä ei löydetty ja hänen haudakseen tuli
meri. Ehkä hän oli saanut loppunsa räjähdyksen sat-
tuessa, sitä on vaikea sanoa. Laiva teki loppuaan, sen
koneet kävivät vielä, mutta valot olivat sammuksissa.
Ehkä se vei mukanaan jungmanni österin.

- Veneet irti !

Pelastusveneet kelluivat aallokossa. Ei ollut pimeä,
vaikka kello oli jo yli 22. Näimme selvästi, miten s/s
Kastelholm vajosi. Ensin sen perä kohosi aaltojen ylä-
puolelle. Olin erottavinani, että sen potkuri liikkui
silloin vielä. Sitten alus kellahti kallelleen ja alkoi
upota.

- Soutakaa nopeasti poispäin !

Vesipatsas kohosi ilmaan ja viimeisenä vilahti nä-
kyvissä s/s Kastelholmin savupiippu ja radiomastot.
Laivaa ei ollut enää. öljyä ja irtonaisia esineitä ilmes-
tyi pinnalle. Ne näyttivät, missä on s/s Kastelholmin
hauta.

Olisiko kertomaani hetkeen mennyt aikaa viitisen
minuuttia enempää? Siis räjähdyksestä siihen hetkeen,
jolloin laiva upposi. Aikaa on vaikea määritellä, tuol-
laisina hetkinä minuutit ovat pitkiä. . . tai lyhkäisiäkin.
Aika menettää merkityksensä. Kun ajelehdimme avo-
naisessa pelastusveneessä valtamerellä, koetimme ku-
kin ajatuksissamme palata äsken elettyihin hetkiin.
Keskustelimme tapahtumasta ja an'elimme, mikä tu-
hosi s/s Kastelholmin. Torpedoko? Tai miinako? Jom-
pikumpi. . . se ei asiaa enää parantanut. Kun merimies
menettää laivansa, se on kuin hän menettäisi kotinsa. . .

enemmänkin, koska laiva on hänelle kaikki. Sen ym-
md,rtdd, vain sellainen, joka on kohdannut tuon me-
netyksen.

Joukossamme oli miehiä, jotka eivät suinkaan en-
simmäistä kertaa olleet merionnettomuudessa. Åsian-
tuntijoina he arvelivat, että s/s Kastelholm oli saanut
torpedo-osumao. Henkilökohtaisesti en ollut kiinnos-
tunut siitä, mikä tuhosi laivamme, vaan siitä, että nyt
olimme ilman sitä. Ehkä eniten suri laivansa menetystä
kapteenimme.

Myrsky kiihtyi. Menetimme näköyhteyden toiseen
veneeseemme. Aamulla emme sitä nähneet enää.
Kakkosvene oli poissa. Sen päällikkönä oli kapteeni,

Kuvo merimiesten sodonoikoisisto oloisto s/s Kostelholmin messissö

Allontin oovollo vyöryi korkeo,collokko, ioko nosti pärskeitö
korkeolle yli keulon. s/ s Kostelholmin keulo holkoi vesiä iossokin
lslonnin io Fijrsoorien puolivölissö, kun kohtolokos torpedon osumo
päötti sen moik,cn

kun taas ykkösvenettä komensi 1. perämies eli "försti".
Vesivarastomme oli mitätön, samoin ruokavaramme-
kin. Haileaa vettd. ja muutama korppu. Onneksi asus-
teemme olivat lämpimät. Jokaisella oli Mörner-puku
sekä kapokki. Mörner-puku muistuttaa lähinnä sukel-
luspukua ilman kypäriä.

Suuntamme pysyi kohden Färsaaria, ne olivat ilmei-
sesti lähempänä kuin Norjan rannikko. Päiväliä surrasi
yläpuolellamme lentokoneita - arveltiin niiden ole-
van saksalaisia. Mitään apua ne eivät meille toimitta-
neet, vaikka tähystyksellään havaitsivatkin meidät. Ko-
nemestari Nyberg manaili:

- Nyt se yksi hullu lentä ja katso, jos otta maali
yksi Nordströmin peatti.
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Perämies koetti vitsejä kertomalla saada aikaan ke-
peämmän tunnelman. Se oli vaikeata. Parhainkaan
merimiesvitsi, kuinka uskallettu tahansa, ei paranta-
nut paljoakaan mieiialaamme. Märkinä, väsyneinä ja
nälkäisinä odotimme, että joku ihme pelastaisi meidät.
Kun muonassa ja vedessä ei ollut enää jakamista, ja-
koi perämies hyviä neuvojaan. Kuuntelimme tylsinä.
Katselimme tylsinä ajelehtivaa miinaa, joka kellui mel-
koisen lähellä venettämme. Se pyöriskeli kuin mikä-
kin merihirviö ja näytteli sarviaan. . . sarvimiinaanko
ajoi laivammekin? Vuorottelimme soutamisessa. Her-
mot kaipasivat kiihkeästi rauhoittavia tupakan savuja.
Niitä emme voineet tyydyttää, koska tupakkavaramme
olivat poltetut tai kastuneet pilalle.

Näin tuli eteemme kolmas vuorokausi, kolmas sii-
tä, kun aluksemme upposi. Se oli kurjin vuoiokausi.
Myrskysi jälleen ja sumuinen meri ei antanut pelas-
tuksen toivoa. Aina sai olla pari miestä äyskäröimässä
vettä veneestämme. Nukkumisesta ei tullut mitään,
vaikka väsymys painoi kuin Iyijy. Olimme kaikki tot-
tuneita merimiehiä, mutta liika on aina liikaa. Näl-
kään ei tulla immuuneiksi. Ei millään, sen uskon nyt.
Nälkä, väsymys ja jano olivat huipussaan. Suu oli
kuin vuoden vanha korppu ja suolet kutistuivat selkä-
rankaan kiinni. Myrsky tosin taas taukosi, ja aurinko
näki ajelehtivan veneemme surkeine miehineen koet-
taen lämmittää heitä. Tunsimme sen lämmön, ja se he-
rätti pienen toivon kipinän.

Sitten torstai-iltana kello 18 tuli pelas,tus.
Se tuli englantilaisen vartioaluksen muodossa. Yat-

tioalus oli "Northern Reward", se onki meidät kannel-
leen. Oli suloista tuntea jälleen rautalattia jalkojensa
alla, mutta vielä suloisemmalta tuntui saada vettä ja
iuokaa.

- Se olla yksi suuri onni, sanoi esimieheni, kone-
mestari Nyberg. Sitä se olikin.

Toinenkin veneemme löydettiin. Siellä oli tilanne
surkea. Haavoittunut uruguaiiainen oli tajuton, toiset
haavoittuneet hourailivat. Vartioaluksella oli lääkäri,
ja hyvä hoito pelasti kaikki haavoittuneet.

"Northern Reward" suuntasi matkansa kohden Fär-
saaria. Siellä nousimme maihin Thurshavenissa ja vii--
vyimme saaren kamaralla noin viikon päivät. Suoma-
lainen "Astrid Thorden" kuljetti osan s/s Kastelhol-
min miehistöstä kotimaahan. Osa matkusti Englantiin
ja sen osan mukana olin minäkin. Englannissa otin
pestin ja oiin jälleen tutussa konehuoneen ilmapiirissä.
Laiva oli engelsmannin, mutta sitten muutuinkin yks
kaks työnantajani viholliseksi ja Man-saaren karantee-
niaika alkoi.

- Se yksi hullu aika, sanoisi konemestari Nyberg.

TOTTUMUS

Vääpeii Ånttilan oltua vuorolomalla pojat ky-
selir,ät kuulumisia, jolloin hän kertoi:

- Kun menin kotiin, heitin repun keskelle
lattiaa, kannoin havuja pirtin nurkkaan, laitoin
lapset kuulovartioon ulos ja veimoni asei:riin
oven pieleen - itse asetuin nukkumaan havu-
jen päälle.

Konsikuvo: S A-ktu

Kevyt ilmoioriuntotykki suoioomosso Rukoiöruen suun-
nollo Tilksissä suomoloisten loukkojen elenemistä
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Mikko Nakari:
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E. Peura:
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MAKUYLuÄrvs
johon kaikki'- ovat
ihastuneet
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Geisha-levy on parhainta maitosuklaata

iossa on pähkinöistä valmistettu
"Japonais" -tayte. - Kokonaisuus, joka
hivelee vaativimpiakin makuhermoja.
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polvellut rodioloitteiden vol-

mistojono Suomen konsoo.

Tuotontonso korkeolootui-

suuden vuoksi se on soovut-

tonut ostovon yleisön luot-

tomu ksen.

Yhö edelleen holuoo yhtiö tö-

män luottomuksen orvoiseno

keh ittöö tuotteittenso loo-

tuo suomoloisen moun jo ny-

kyojon vootimusten mukoi-
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RADIO kykenee tönäön koik-

keen rodio- jo tv-tekniikon
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voroo : rod iot, televisiot, levy-

soitti met, mognetofon it, mot-
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sorjot, pölynimurit. FENNO-
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