
t3Bmsä& TrBtsatr&t
r rrriehet kert(rvat

N=o 719tB3



MATKAVALU UTAT KU NTtltlII YHtlYSPAl{ KISSA
Kun molkuslolle ulkomoille, löhteköö Yhdysponkin kouttol Silloin
molkokossonne on kunnosso.

e Molkustolle vopoono huolislo, kun lolletolte orvopoperinne,
korunne jo muun orvo-omoisuutenne Yhdysponkin hotviin.
o Tiedöttehön, eltö Yhdysponkin voluuttokonttori Hctsingin
routotieoscmollo polvelec Teitö myös orki-iltoisin jo
sunnuntoisin.

Sqotle enemmän irti Iomoslonne ulkomoillo, kun
suorilolle molkovolmislelut huolello . . . Lomon on-
nisluminen edellytlöö suunnilelmio, jörjeslelyjö jo
. . . molkovoluuitoo.

Yhdysponkki jörjeslöö voluullonne nopeosli jo vor-
mosti. Siellö soolte voluulol kölevössö muodosso.
Kun honkille Yhdysponhin molkooppoon, voluullo-
ovoimen jo voluullolompokon, selviydytle helposti
pulmollisisto tilonteislo, loilo ulkomoonmolkqn oi-
kono soolloo synlyö.

Köyltököö hyvöksenne myös erikoiselujo, joito Yh-
dysponkki motkovoluullojen osiontuntijono Teille
lorjooo, kuten ET-olennusshekit Ronskoon, liikenne-
koriit Poriisiin loi bensiiniolennuskupongit ltolioon...

Konltori on qvoinno orkisin klo
sunnunloisin klo

Puhelin 6311 41

8.30 - 20.00
12.30 - 19.00
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T O I M I T U S : Hclsinki, Tö61önkotu 35 B puh. 44 62 42.

Toimilussihlc.ri E. Kuussoori, cvcBli rvp.
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ITÄMEREN hyiset, voimakkaat aallot kasvattivat
jo entisestään vaarallisen liukkaaksi ia' painavaksi
käynyttä jääkuorta panssarilaivoien runSon ymPä-
rille sekä muodostivat niistä jylhän, salaPeräisen
näköisiä liikkuvia jäävuoria. Sisaralukselta voitiin ha-
vaita, kuinka toisen aluksen jääpeitteisillä rinteillä
"nuoralla tanssiyat" suorittivat tämän ottelun pakolli-
sia Iiikkeitä. Laivastomme ylpeydet, panssarilaivat Väi-
nämöinen ia Ilmarinen, siinä tonkien möyrysivät kohti
Ahvenanmaan saaristoa.

Oli jouluaatto 1939. Mieliala oli jotensakin ankea
ja meri rauhaton. Silloin tällöin muodostivat aallot
kuin pahdan laivan keulavantaan ihmeteltäväksi. Het-
kessä tuo näkymä kuitenkin hajosi lyhistyen kan-
nelle, jossa se satojen tonnien voimalla painoi keulaa
syvyyksiin. Oli jännittävää todeta, kuinka laivat jat-
kuvasti pystyivät työntämään vesimassat mereen ja
nostivat nokkansa ylös kuin mursu, jonka ilmavarasto
on loppuun käytetty. Matkan tarkoituksena oli pimeän
ja saariston suojassa suorittaa muona- ja polttoaine-
täydennys sekä mahdollisuuksien mukaan viettää
perinteellistä jouluaattoa. Siirtyminen onnistuttiin
salaamaan viholliselta, ja niinpä pienin kommelluksin
saavuimmekin Sottungan ankkuripaikalle, jossa "ky-
nitty" K/L Suomen Joutsen varastoalukseksi muutet-
tuna oli vastaanottamassa juhlavieraita.

Korjausten ja täydennysten keskeisimpiä henkilöitä
olivat eittämättä laivan I upseeri, komentajakapteeni
Sulho Sipilä ja kansimestari Julius Parkki, joiden eri-
koislaatuinen elämäntyyli ja huumori olivat kaikkialla
laivastossa tunnettuja. Edellinen katseli saariston tal-
vista iltataivasta pikemmin taiteiliian kuin sotilaan
silmillä. Parkkia taas häiritsi moinen salaperäisyys ja

Suomen Joutsen riisuttuno

t.
I
l

i

SUOMALAISET

PAilSSARILAIVAT

TULIKOKEESSA

1939

193



I IoLKAVAENKENRAALT
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I KUoLLUT
'l2.6.'1963 kuoli Helsingissä iol-

kovöenkenrooli Aorne Sihvo.
Hön oloitti sotilosuronso Jöo-

köripotolioono 27:ssö. Vörvöys-
motkollo Suomesso hön iouiui
l9) 6 vongituksi io oli teliettynö
§polernoion vonkilosso Pietorisso
mooliskuun 1917 vollonkumouk-
seen sookko. Vopoussodosso Aor-
ne Sihvo iohti korioloisio vopooeh-
toisio ioukkoio, iotko puolustivot
Soimoosto Lootokkoon ulottuvoo
rintomoo suurto ylivoimoo vos-
toon.

Vopoussodon lölkeen Sihvo pol-
reli puolustusloitoksesso monisso
törkeissö tehtövissö ollen mm. so-
tovöen pööllikkönä, väestönsuo-
ielupäöllikköno, ilmosuoieluko-
mentciiono io puolustusvoimoin
komentoiono.

Aorne Sihvo oli iöököreittemme
näkyvimpiö hohmoio. Erityisesti
vopoussodon oikono hön teki
moolleen korvoomottomio polve-
luksio Koriolon miesten innosto-
iono io iohtoiono Vuoksen rinto-
mon onkorisso ioisteluisso. Nöi-
den onsioittenso vuoksi hön noutti
oikonoon meidiin oloissomme
poikkeuksellisen suurto konson-
suosioto.

sokkosilla olo, sillä hän oli tottunut runsaaseen äänen
ja voiman käyttöön. Kulkiessaan ohitseni hän kuiskasi
korvaani: "Näkkyyks venäläistä ?" Vaikkakin ta jusin
kansimestarin hienovaraisen vihjauksen, niin mitäpäs
tuohon tuhansien saarten sokkeloissa ja tilanteesta tar-
kempaa tietämättä menet ja vastaat, koska vrrovai-
suutta oli kaikessa noudatettava vaikeuttipa se toi-
mintoja tai ei I

Polttoaineen täydentäminen, jota johti ylikone-
mestari Niilo Lavasto, on niinikään lähtemättömästi
jäänyt mieleeni. Proomu, josta öljyn pumppaus suo-
ritettiin, oli hinaamalla jäistä väylää kulkien tuotu
nykyiselle paikalleen. Se oli kauttaaltaan jään pei-
tossa, ympärillä hyllyi suomainen jääsohjo, ja kaikki
työ oli tehtär,ä pal,yain käsin valoa käyttämättä. Siinä
olikin taiteiiemista, sillä pienestäkin varomattomuu-
desta saattoi olla seurauksena sujahdus Ahdin valta-
kuntaan. Vahinko jen estämiseksi käytettiinkin kaik-
kialla ns. elämänlankaa eli narua, johon turvaudut-
tiin liikuttaessa .iäisellä kannella. Täydennykset tulivat
kuitenkin rutiininomaisesti suoritetuiksi, sillä jokainen
tiesi, että ensin nämä jir sitten lepo ja luhlat, jos «rrr

tilaisuutta I

Onnetar tuntui viihtyvän seurassamme, sillä yö-
lentäjien ei kirkkaasta kuutamosta ja aktiivisesta toi-
minnastaan huolimatta onnistunut keksiä laivoja Ah-
venanmaan lukemattomien saarten joukosta. Niinpä
ryhdyimme rnyöskin psl. Väinämöisellä viettämään
joulujuhlaa, ,iosta eir.ät puuttuneet muut kuin rauha
ja "kotijoukkojen" läsnäolo. Henkilökunta oli koot-
tu suurimpaan skanssiin. jossa panssarilaivan päällikkö,
komentaja Axel Raninen piti ikimuistettavan, sotilaal-
lisen. isänn.raallisen puheen. Se täydensi erittäin voi-
rnakkaalla tavalla joulutunnelmaa ja antoi itseluot-
tamusta tulevien tehtär'ien suorittamiseen. Puolet lai-
van henkilökunnasta oli jatkuvasti torjuntavalmiina.
Heistä ainoastaan osa suoritti yön aikana tähystystä
jrr konepäivystyksiä, toisten lo juessa täysissä 'r,arus-
teissa asemapaikkansa läheisyydessä. Juhlatilaisuuden
ajaksi oli vapaana olevat 'r,ahtimiehetkin kutsuttu mu-
kaan, ja näin saatiin aikaan melko yhteinen joulu-
tunnelma.

Jouluaamun sää oli tyyni ja kirkas. Taivaan kaari
korkealla ja näkyvyys hyvä. Pakkasta edelleen noin

-l0oC. Sää oli lentäjille mitä ihanteellisin, eikä sitä
varmaankaan iätettäisi käyttämättä. Tämän vuoksi
kävikin välttämärtömäksi lähteä liikkeelle ennen au-
ringon nousua. Ånkkurit nostettiin ja laivat alkoivat
murtaa yön aikana umpeen jäätynyttä meren pintaa
suunnistautuen ulos ankkuripaikalta. Samanaikaisesti
ryhtyi henkilökunta aseiden kokeiluun ja norjistami-
seen. Komentosillalla puuhaili merenkulku- ja viesti-
tystehtä\'issä komentajan lisäksi muutamia henkilöitä,
joiden joukkoon tämän kirjoittaiakin oli mahdutettu.
Talr,iaamun merellistä hiljaisuutta häiritsi ainoastaan
tykkien lukkojen loksahtelu ja, keulasta kuuluva
jään rahina.

Yht'äkkiä kuului valtava räjähdys ja komentosil-
lalle työntyi voimakas ilmanpaine, joka löi korvat
lukkoon ja kaatoi kaikki nurin. Räjähdystä seurasi
syr,ä hiljaisuus. Pystyyn kiirehtineet katselivat toisiaan
ja herkistivät aistejaan, odottaen mitä ja missä2 Oliko
se rniina vai pommiko? Jännittyneen ja hermoja kutit-
tavan hiljaisuuden laukaisi Sota-salmisen ilmoitus:

- Herra komentaja, jaos kakkosella vahingonlau-
kaus, ei vaurioita! 

- Eipä tuntunut komentajallakaan
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Psl. Vöinämöisen mestoreito. Keskellö (kol-
me nouhoo) ylikonemestori Niilo Lovosto.
Turkkimiehistö keskimmöinen konsimestori
J. Porkki

olevan muuta sanottavaa kuin, että hyvä on, asia tut-
kitaan I Muuten tässä mainittu Sota-Salminen, alias
kersantti Aarno Salminen, oli omalaatuinen tykki-
miespersoona, joka pursimieheksi ylennettynä sai san-
karikuoleman ammuksen räjähtäessä putkessa vuonna
19t7.

Tuskin oli kulunut puolta tuntia jaos kakkosen
ampumasta kunnialaukauksesta kun itäiseltä ns. Pal-
diskin suunnalta lähestyi viholliskoneita lentäen n.
2 km korkeudella. Elettiin toivossa, etteivät koneet
olisi laivoja huontanneet, minkä vuoksi ensimmäinen
käsky kuuluikin: ei ammuta I Samanaikaisesti kään-
nyttiin Kihdin selälle, jossa olivat paremmat toiminta-
mahdollisuudet kuin kapeilla väylillä ia joka sitäpaitsi
oli jäistä vapaana. Sattumallako tässä oli osuutensa
vaiko ennakoiva aamulaukaus tuon karhun herätti
yöunestaan ja antoi sille oikean suunnan ja tavoitteeni

Koneet suorittivat kuitenkin pornmituksen, johon
oli hienokseltaan varauduttukin, ja näin pystyttiirr

Psl. llmorinen pommittomosso Hongon moiliq

r'äistämään yllätykseksi tarkoitetut pommien räiäh
dykset. Samanlainen tulos oli myöskin ensimmäisillä
torjuntalaukauksilia,,jotka jouduttiin ampumaan hie-
man sopimattomasta kulmasta. Pommitta,iat poistuivat
pohjoiseen ilmansuuntaan, mutta toisarlla oli jo näky-
vissä 6-8 pommaria ja, ihme kylläkin, ei juuri lai-
sinkaan hävittäjiä.

Tällainen oli pelinavaus, ja jatkoa seurasi aina au-
ringon laskuun saakka. Koneita meni ja tuli, niin ettei
tarkkaan aina ollut selvillä, montako niitä kulloinkin
oli vihanpidossa. Torjuntaa suoritettiin ainakin L6
tykil[ä, joiden kaliiperi oli to, mm, ja näiden lisäksi
oli käytössä a kpl 40 mm sekä 12 kpl 20 mm it-tykke,ä.
Nämä yhdistyneet "instrumer.rtit" saivat aikaan sen-
laatuisen konsertin, etten moista ole aikaisemmin enkä
jälkeenkäänpäin joutunut kokemaan. Pommitus oli
ajoittain niin kiivasta, että koko Kihdin selkä muis-
tutti kiehuvaa vcsikattilaa. Vihollisen tarkoituksena
oli ilmeisesti poistaa suomalaiset panssarilaivat luet-
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Ponssoriloivot muodostelmosso io suo-
moloinen sukellusvene sivusiosrroiono

teloista ja miehet muonavahvuudesta, maksoi mitä

maksoi ! Psl. Väinämöisen tykistön päällikkö' kap'
teeniluutnantti P. Soravaara komensi kriitillisimpinä
hetkinä avotykeillä olevat miehet panssarisuojukseen,
mutta pommien räjähdettyä takaisin asemiin ja tor'
juntaan. Noin puolenpäivän maissa tuli psl. Ilmari-
selta tieto, että laivan 1äheisyyteen oli osunut pommi,
josta oli seurauksena muutamia haavoittuneita, muu-

ien kaikki "okay" I Kärräys ja konsertti jatkui edelleen
sillä Paldiskin'kaupungista oli verrattain lyhyt len-

tomatka Ahtenanmaan saaristoon.

Tälle sotaiselle sinfonialle antoivat miellyttävän
lisävivahteen kuoron esittämät huudahdukset aina sil-
loin kun lentäjä teki viimeisen laskunsa. Näitä ker-
tyi lähes kaksikymmentä.

Keskipäivä sivuutettiin, mutta pommitus jatkui
yhtä voimakkaana kuin se oli alkanutkin. Sensijaan
laivatykkien aikaansaamaa turvallisuuden tunnetta luo-
va humina alkoi hetki hetkeltä vaimentua. Ilmiö oli
huolestuttava, sillä omat ammukset vähenivät ja vi-
hollisen mahdollisuudet tuhon aikaansaamiseksi vas-
taavasti kasvoivat. Hyökkääjä olikin tulen vaimentu-
misen huomannut, koska se ryhtyi suorittamaan syök-
syjä joka suunnalta ja täten hajoitti muutenkin tehol-
taan heikentynyttä tykistötulta. Muutamat koneet
olivat lisäksi saaneet tehtäväkseen laskea taivaalle sa-

vuverhon, joka vaikeutti tähystystä ja sai aikaan osit-
taisen kaasuhälytyksenkin.

Alus oli päivän mittaan tehnyt mitä ihmeellisimpiä
väistöliikkeitä, joiden suunnittelusta ja toimeenpa-
nosta vastasivat panssarilaivan päällikkö ja meren-
kulku-upseeri, kapteeniluutnantti V. Lappalainen. Ko-
neiden ja laitteiden käyttövalmiudesta ja nopeudesta
taas riippui ratkaisevasti väistöjen onnistuminen.
Nämä huolet oli uskottu ins.komentajakapteeni I. Töy-
rylle, joka yhdessä ylikonemestarin ja sähkömestari O.
Vahteran kanssa vastasi kannen alla näkymättömissä
tapahtuvasta valtavasta työmäärästä.

Sanotaan, että kun hätä on suurin, apukin on lä-
hellä. Meille tuo apu tällä kertaa tuli ainoastaan su-
muna ja pimeytenä, jotka molemmatkin olivat hil-
ialleen hiipimässä avuksemme. Ånkara ja jännityksen
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täyteinen torjuntataistelu oli täten päättymässä' Siinä

oli sarrrn p.rht^i-*"tta merkityksessä ollut kysy-mys

eliimasta jä kuolemasta. Siltä ainakin tuntui! Vielä

muutaman koneen hyökkäys, ia lennot päättyivät

,roi" f..tto 15.10. Henkilökunta huokaisi helpotuksesta

ia ryhtyi nauttimaan hyvin ansaittua jouluateriaa'

i"irtå iå konepuoli sensiiaan työskentelivät yhä täy'

äella iöyrylla, sillä taistelualueelta oli pikaisesti

häivyttävi. Pitkälle ei voitu mennä, koska ammus-

',,^..itot olivat tyhjinä ja vaurioitakin oli jonkin ver-

ran korjattau"n". Toi-innan tuli tapahtua noPeasti

ia ovelaiti. ios aiottiin laivat saada aamuun mennessä

iaistelukuntåisiksi. Illan kuluessa totesin laivojen siir-
tyneeo muutaman kymmenen kilometrin päähän tais-

tälupaikalta ja käikeytyneen Kumlingen saariston

ooukamiin.' Arn.urproornu oli aloittanut matkansa Turusta

Ahvenanmaalle, mutta joutunut ioulupäivän pommi-

tusten iohdosta turvautumaan Korppoon saariston

suojaan. Pursimies V' Kuuluvainen, joka iohti hi-
nausta, sai sähkeitse määräyksen tuoda proomunsa

sovittuun paikkaan. Ennen Proomun saapumista eh-

dittiin kuiteokin jo tapaninpäivään, josta saattaisi

muodostua vieläkin jaÅnittavampi kuin edellinen'

Eilen voitiin toki pyyhkäistä kärPäset silmiltä, mutta

kuinkas nyt, kun ei ollut ammuksia, ios heikosti

naamioitu piilopaikka löydetään ? Päivän 
. 
sarastaessa

alkoikin leÅtotoiminta erittäin vilkkaana ja suuntau-

tui suoraan eiliselle alueelle, mutta osittain myöskin

yli koko saariston. Ihmeeksemme ensimmäiset koneet

äloittirrat heti pommituksen, ja seuraavat jatkoivat

samaan kohteeieen. Pohdittiin huolestuneina, että

kukahan tuollaiseen ryöppyyn oli joutunut. Asiaa

tutkittiin, mitattiin ja laskettiin. Lopputulokseksi saa-

trin. että kyseessä oli Kihdin majakkasaari, .joka raken-

teittensa ja muotonsa vuoksi jossakin määrin muistutti
panssarilaivaa. Tuon oletetun panssarilaivan kelluessa

itsepintaisesti pinnalla hyökkääjän radioselostaja, oli
tietävinään, etå toinen Panssarilaivoista oli joulupäi-
vän pommituksissa upotettu. Vihollisen näin kes'

kitettla toimintansa iäiiellä olevan "aluksen" tuhoa'
miseen, jonka se luuli löytäneensä, jäi tiedustelu pinta-

puoliseksi. Se oli ehkä meidän pelastuksemme.
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OLAVI TUOMISTO

Yuorokausi

YUOSALMEN

teräsmyrskyssä

ä't, 
"

i§*' EtulinionmiehiiiVuosolmello

l1ltorjalon l«onnoksen vetöytymisvoihOen toistelut keskisen Yuoksen ete-
I \ löpuolell o Ayröpöön sillonpööosemosso olivat yltyneet 1. 7 . tU lähtien,
jol I oi n yenå'löiset o I oittiv ot entistö v oi ma kko a m m o n, P o nss o r i e n tu ke m a n
hyökköyken ja kukistivot tukikohdon toisenso jälkeen. He työasivöt sit-
keå'sti toistelevot suomoloiset väåitellen Yuosolmen pohjoisronnolle, oloit-
tivat 9.7. oomullo hyökköyksen virran yli sekö muttoen Yuosolmen kylän
alueello 2. D:n puolustuksen tontomoostosso yoltosivot sierrä noin 3 km
levyisen sillonpöön konsakoulun - tuvosen linjallo.

Kun Z.D:n puolustustilonne kövi yhö uhkoovommoksi, lll AK:n komen-
tojo, kenr.luutn. Siilosyuo .pyysi apuyoimio.2.D:n selustoon soopuikin jo
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Yuorokousi
YUOSALMEN

terösmyrskyssö

10.7. kenr.mojuri R. Loguksen komentomon Ps.D:n Joukkojo, jotko soivat
lll AK:n komentojolta somano pöivönö köskyn 11,7.oomuun mennessä
työntöä vihollisjoukot tokoisin virron etelöpuolelle.

Ps.D:n ioukit ryhrnitettiin hyökkäystö värrcn, joko oli oloitettovo yöttör
10111.7. klo 2. Ne joettiin tötö vorten kohdeksi toisteluosostoksi. Ososto
Puromon tuli hyökötö oikeollo Suursuon itö- jo eteräPuoritse etulinjosso

lP a jo lP 2 sekö reservissä lP 3. Ososto Åkermonin oti hyököttövö vosem-
mallo taisteluvoiminoon lP 5, 6.lPs./P sekä Ryn.Tyk.P, johon kuului 14
ponssorivounuo.

Tykistön suoritettuo puoli tuntio kestäVän tulivolmistelun osortot oroit-
tiyot etenemisen osemisso ennestään olevien joukkojen osollistuesso myös
toisteluun. Hyökkäys johti kuitenkin voin vorsin vöhöisiin maostovoittoi-
hin jo kuivui löhes olkuunso vorsinkin vihollisen t)rkistöturen vostovoiku-
tuksesto. Aomullo 11. 7. riehui kiiyos toistelu yhö koko rintamollo, mutto
suomoloiset eiyät sooyuttoneet pöömööröönsö.

foistelut Yuosolmello jotkuivot tömön jölkeen voihtelevallo onnello
venä'läisten på'osemöttä kuitenkoon koko kesånä suunnittelemaanso löpi-
murtoon.

Vuosolmen ioisteluvoiheet 9-1 | .7 .1944
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Näkymö Vuosolmen toisteluosemisto Vuokselle

KUN Äyräpään sillanpään urhoolliset Puolustaiat
ankarien taistelujen jälkeen heinäkuussa l)44 työo-
nettiin verissäpäin yli Vuoksen, joutuivat mm. Laguk-
sen jääkärit tukkimaan vihollisen sisäänmurtoa virran
pohjoisrannalla. Taistelun meteli ja räiske oli korvia
huumaava. Oli kuin suuri rokkapata olisi porissut täs'
sä valloilleen puhje nneessa helvetillisessä teräsmyrs'
kyssä. Oli taisteluvaunujen räminää, piiskatykkien ki-
n-rakoita sivalluksia, räjähteleviä kranaatte,ja, kaikkien
jalkaväkiaseiden tulta sekä lisäksi huippuna päämme
päällä "härräävät" maataistelukoneet ja alati paahtava
it-tykistö. Tällaisin terveisin otettiin meidän eteläisen
Kannaksen epätoivoisissa puolustustaisteluissa pahasti
harventuneet joukkomme vastaan Vuosalmella.

Hyökkääjä pyrl.ri Vuosalmella vahvoine voimineen
ratkaisuun. Se toivoi sisäänmurron päätien suunnassa
johtavan tulokseen, niin että se voisi marssittaa jouk-
konsa Räisälän--Klsvun-dn1ss4n linjalle ja yhn
edemmäksi Suomen sydämeen. Mutta suomalaiset so-
tilaat olivat myöskin päättäneet, ettei näistä asemista
peräännytä tuumaakaan. Kauniimpi on kuolla täällä,
pahempi epämääräinen tulevaisuus. Sen vuoksi käy-
tiinkin lujin ottein käsiksi varustelutöihin. Kun vihol-
lisen puolella ei ratkaisevina hetkinä osoitettu riittävää
aktiivisuutta, saatiin hengähdysaikaa hiukkasen.

Paineen helpottamiseksi päätti puolustaja siirtyä
hyökkäykseen. Vihollinen oli työnnettävä takaisin yli
Vuoksen ja menetetty alue vallattava takaisin Vuoksen
rantaviivaa mvöten, näin kuului käsky. Heinäkuun ll.
päivän vastainen aamuyö kello 2:n aikaan oli valittu
hyökkäyshetkeksi. Tätä ennen saimme myös täyden-
n),I<sen. Heinäkuun 10. päivänä tuli pataljoonaamme

Hoovoittunurto viedöön JSp,oon Vuosolmello

päällystö- ja miehistötäydennystä- Miehistöä tuli suo-

iaan'siviilistä, vanhat ikäluokat kun olivat olleet vä'

lillä kotiutettuina.
Vakavina valmistautuivat joukkomme edessä ole-

vaan tehtävään. Hiljaiset körttisotilaat muodostivat
hyökkäysosastomme runSon. Pataljoonamme, Jääkäri-
pätutloona 3, oli koottu keski- ja pohjoispohjalaisista
miehistä, joukossa joku alkuperäinen Laguksen mies'

Saattoi arvata uusien tulokkaiden mielialat ja miet-
teet, kun he'hyökkäystä edeltäneen päivän melskees-

sä ja metelissä koettivat soPeutua uuteen ympäristöön'
sä. Tämä päivä tuntui olevan heille pitkä kuin iäisyys'

Aikaa tappaakseen useat ehkä sisäises.tä pakotuksesta

lähestyivåf omaisiaan kirjein, ia monille tämä jäikin
viimeiseksi tervehdykseksi. Päivän kuluessa kävi myös-

kin komentaiamme tervehtimässä pataljoonaansa' Tä'
mä koruton la erittäin miellyttävä tilaisuus näyttikin
vaikuttevau iohkaisevasti mielialoihin. tt-t' 6i voi

sanoa kuitenkaan myöhemmin illalla järjestetystä kent-

tähartaudesta, joka päättyi täydennysmiesten itkun-

hurmokseen. lUeiaat åli nain siunattu taisteluun' Olim-
rne myöskin nauttineet Herran ehtoollisen tuulen hu'

mistesia kuusikoissa ja kranaattien räjähdellessä ym'
oärillämme.
'Iltayön tunnit kuluivat kituen' Jotkut "vanhat"

Laguksen miehet löivät korttia. Pelissä ei tosin ollut
.nå'ä t.-.^ riehakkuutta, kuin ioskus voimantunnon

parhaimpina päivinä. Hiljaisina ja ikäänkuin-häpeillen
Laanneltlin niljän kuninkaan kuvakiriaa' Mutta met-

säaukealle Pystytetyn valkean koivuristin juurella ru-

koili jouk[o körtIisotilaita maassa könyten' Hiukan
sivummalla heistä vehreiden koivuien katveessa olevat
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miehet tapailivat hiljalleen virttä. Kuinka olikaan täs-
sä kaksi erilaista elämänkatsomusta ja näytelmää rin-
nakkain. Åinoastaan sodan kurimuksessa tällaiset vas-
takohdat samassa tilaisuudessa lienevät mahdollisia.

Pian oli heinäkuun viileä yö käärinyt hämyiseen
vaippaansa Vuoksen tienoot. Olimme valveilla. Ke-
tään ei nukuttanut. Lähdettiin liikkeelle, mutta ei mi-
tään hätäilyä eikä hämminkiä. Sinne suuntauralle pai-
nui vain mies - ryhmä - 

joukkue 
- komppania -toisensa perään. Vaikka eteneminen tapahtuikin hy-

vässä jär,iestyksessä, joku onneton sentään törmäili ia
kompuroi.

- Kuka h. . . vetti siellä tunaroi ? kuului silloio ryh-
mänjohtaja-alikersantin karmea ääni.

Vaikka asetuinkin varauksetta aina tuon onnetto-
man tunarirr puolelle, en toisaalta voinut muuta
kuin ihailla varusmiesaliupseereitani 

- nuoria ja ur-
hoollisia.

Kuljimme vielä avojonossa. Sivuutimme uloimmat
vartiomiehet. Heiltä sain arvokkaita tietoja. Tänä
aamuna viimeksi oli vihollisen nähty liikehtivän etu-
maastossa.

- Tunnustelija eteen ! - Levittäydyimme. Vastas-
sa oli nyt märkä, heitteille jäänyt metsäpelto. Osa
joukkueestani kiersi sen oikealta. Syöksyin suoraan
pellon poikki. Olin jo miltei saavuttamassa vastakkai-
sen puolen pajupensaikon, kun huomasin venäläisen
kenttälapion pään pistävän suosammalesta. Kehoitin
jotakin pojista pistämään sen vyölleen. Kun kukaan
ei kuitenkaan näin tehnyt, ei edes hiljentänyt vauh-
tiaan, palasin takaisin, tempaisin lapion maasta ja pis-
tin "raksiileni".

Eteneminen jatkui. Joukkueeni kokoontui sitten
paikkaan, josta olin tehnyt karttaani merkinnän "HL"
- hyökkäyslähtöasema. Hyvin oli kaikki sujunut tä-
hän asti. Tiedustelu oli myöskin pitänyt paikkansa,
sillä maaston pitikin olla tähän asti- vapaa vihollisista.
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Taistelulähettini toi pian käskyn: eteneminen jatkud,
taisteluvalmius !

Lähdin eteen tunnustelijaksi. Ånnoin määräyksen
ryhmityksestä ja tulenavauksesta kosketuksen sattues-

sa. Huomasin, että varajoukkueenjohtajani, äsken saa'

punut kersantti epäröi. Rauhoitin miestä ja lupasin it-
se katsoa pahimmat paikat. Tykistö oli jo varhaisesta
aamusta alkaen pauhinnut molemmin puolin. Välillä
yhtyivät myöskin kranaatinheittimet leikkiin.

- Täällä Vuosalmella käyttää vastapuoli myöskin
useampikymmenputkisia heittimiä, tiesi joku.

- Olisi siinä leikki kaukana, jos tällaisen "Kat-

iuushan" keskitykseen jouduttaisiin, lisäsi toinen.

- Älkää höliskö, on tärssä kummempiakin sota-

aseita nähty. Kotona on sänkyyn meitä eniten kellis-
tynyt, touhuaa taistelulähettini.

Vajaan kilometrin kuljettuamme oli edessä pelto-
aukeaan rajoittuva laakea metsäharjanne. Arvelimme,
että sieltä se vihollinen mahdollisesti kiikaroi. Ilmei-
sesti olivat tässä vihollisen etuasemat. "Paarua" päälle
vain ja suoraan rynnäkköön, kyllä se heltiää. Taistelun
melske alkoi molemmin puolin kiihtyä. Tykistömme
antoi hiukkasen kranuja harjanteelle, suuri osa näistä
tulisista terveisistä meni liian pitkiksi. Yhdellä heitol-
la olimme harjanteen herroioa. Sisukkaasti ja ponnek-
kaasti nämä Pohjanmaan pojat kävivätkin hyökkäyk-
seen. Hakkaa päälle, pohjan poika! kuului sotahuu-
tomme.

Ensimmäisen tavoitteen saavutimme täten helposti,
ainoastaan varajoukkueenjohtajani, kersantti Kontturi
kaatui murhaavaan konekiväärituleen. Suomalaisten
tarkan tulen ansiosta jäi joukko vihollissotilaita hil-
jaisiksi mataliin poteroihinsa. Kaikesta näki, että vi-
hollisella oli ollut tarkoitus tässä paikassa vain viivyt-
tää, siksi liukkaasti he perääntyivät, heti kosketuksen
saatuamme.
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Hyökkäysosasto on koko lohkollaan saavuttamassa
linjan, iosta voimme tähystää Vuokselle ja sen takaa
kohoaville harjanteille. Tuskin olimme kunnolla ehti-
neet miehittää tämän välitavoitteemme, kun hyök-
käyksemme kääntyikin äkkiä puolustustaisteluksi ia
etenemisellemme pantiin piste. Vihollinen alkoi näet
syytää niskaamme kranaatteja, ja pian vallitsi metsäi-
se-llä harjanteella hävityksen kauhistus. Metsä oli lä-
hes kokonaan pois pyyhkäisty. Suuretkin puut kaatui-
vat sirpaleiden katkaisemina kuin tulitikut.

Ihme kyllä, tykistökeskitys vaikutti joukkoon vain
moraalisesti, tuottamatta enempiä tappioita. Miehet
olivat aivan hermoina ja törmäilivät pakokauhuissaan
sinne tänne. Annoin käskyn asemien miehityksen har-
ventamisesta ja loppuosan lähettämisestä suoja-asemiin
harjanteen taakse. Henkilökohtaisesti kävin jokaisen

( Uusi yksikkö mctkollo etulinioon Vuo.
solmello heinäkuun toisteluien oikono 1944

Moottoroitucr roskosto tykistöö Vuosol- )
men tiellö heinökuusso 1944

V Torkko-ompuio Vuosolmen osemisso ke-
söllö 1944

5 A-hroa

vetää itseäni sinnepäin, jossa oletin tapaavani eläviä
olento,ia. Toivoni oli kuitenkin turha, sillä niin pit'
källe kuin harjannetta riitti, oli Tuonen viikatemiehen
jättämä iälki täydellinen. Vaivoin pääsin ryömimään
lähimmän, ulkonaisesti parhaimmin säilyneeltä näyt-
tävän miehen luo, mutta hänenkään valtimonsa ei
enää lyönyt. Nyt vasta huomasin, että olin itsekin
haavoittunut. Heikotti ja janotti. Oikeasta säärestäni

suihkusi verta kahtakin eri tietä. Koetin nousta ylös,

mutta jalka repsahti sivulle, joten tiesin sen katken-
neeksi.

Koetin sitoa haavojani seulaksi ammutun kesäpusa-

kan riekaleilla ja onnistuinkin siinä.
Ties kuinka kauan olin harhaillut yksinäni tässä su-

rullisessa taistelumaastossa, kun huomasin miehen lä-
hestyvän takaapäin. Samanaikaisesti Pisti venäläisen
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ryhmäni luona, miehiä tyynnyttämässä ja rohkaisemas-
sa. Vielä emme olleet tavoitteessamme, oli siis yritet-
tävä yhä eteenpäin.

Heinäkuun aamu oli kaunis Vuoksella. Olimme saa-
neet komppanianpiiällikkömme, luutnantti Joakim
Kurtenin kanssa valmiiksi suunnitelmamme edessä r'i-
hollisen asemassa olevan kukkulan valtaamiseksi, ko-
nekiväärit asetetuiksi tehtäviinsä sekä joukkueet läh-
iöasemiinsa, kun taivas repesi toistamiseen. Nyt puhui-
vat vihollisen kevyet ja raskaat putket. Ensimmäisen
tuli-isku meni taakse, mutta seuraavat sattuivat koh-
dalle, ja sen jälkeen en tajunnut pitkään aikaan muuta
kuin vajoamista suureen tyhjyyteen. Oli vain hyr,ä
olla, ja mitä sitten tapahtui, sitä en tiedä.

Luultavasti tajuttomuuteni kesti vain lyhyen hetken,
sillä kun avasin silmäni, kaikki oli hiljaista. Nostin
päätäni ja koetin kurkistella ympärilleni. Voi sitä sii-
voa. Irronneita, ruhjoutuneita ihmisiäseniä joka puo-
lella, vääntyneiden aseiden ja irrallisten varusteiden
ja ammusten sekamelskaa. Kohottauduin ylös ja aloin

kenttälapion pää silmiini erään silpoutuneen Puun
fuurella. Tunsin lapion samaksi, jonka olin edetessäm'

me vyölleni ripustänut. Muistin myös selvästi, miten
tällä samalla iapiolla olin kaivamassa yläruumiilleni
poteroa, kun krinaattikeskitys meidät yllätti'- 

Pian olivat takaa tulleet miehet vierelläni. Toinen
heistä olikin oma taistelulähettini, mutta ylikersanttia
en muistanut ennen tavanneeni. Pojat olivat täydelli-
sesti yllättyneitä tästä erikoisesta tapaamisesta. Näin
oli eritoten taistelulähettini, joka vasta äsken lähti
taistelukelpoisen joukkueen luota ia nyt tapasi täältä
vain yhden "puolihullun" miehen.

- Kyllä vänrikki on heti saatava taakse apua saa-

maan. Oletteko pahastikin haavoittunut, kun vertakin
on tullut noin kovasti ?

- Ei tässä hätää mitään, mutta sen sijaan on muuta-
kin tehtävää kuin valitella vaivoiaan. Ensiksi on otet'
tava selr'ä, kuinka luutnantti Kurtenin on käynyt.
Tuossa poterossa hän makasi, ja mikäli muistan, heit-
täytyi kl-joukkueen johtaja, vänrikki Kangaskin sa-

maan kuoppaan keskityksen juuri alkaessa.
Makasin kranaattikuopan reunalla mahallani ja kat-

selin, kun pojat töhivät pitkällä puunrungolla ammot-
tavan tyhjää, mustaa kuoppaa. Aluksi ei sieltä löytynyt
mitään, mutta lopulta aikansa hämmennettyään tarttui
kepin nenään vaateriekaleita ja upseerivyön kappalei-
ta sekä viimeksi luultavasti osia heistäkin, joita olim-
me etsineet.

- Lopettakaa, sanoin, kyllä riittää ! Kaikki he ovat
kaatuneet viimeiseen mieheen.
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Rynnäkkörykki odolroo Vuo.
solmello nökösuojosso rehrövöä

Vaikka tovereilleni ja koko joukkueelleni oli käy-nyt näin, meidän oli nyt kolmeån pekkaan huolehdit-
t^.y.^ puolustuksesta... Niinpä _tiedustelinkin pojilta,oliko. näkyvissä yhtään koÅetuliaseta, läs ,ihollinen
saftursr yilättämään. Aikansa etsittyään iie löysivätkinjalkapuolen konekiväärin. Tämä ' ,*r.,ii- katken-neen petäjän haarukkaan, .vyö pantiin sisään ja asesuunnattiin uhkaavasti Vuokielle oäin.

Tähystelimme . jatkuvasti silÅa kouana virran
lll_li.rlJ"rtapäin aika ajoin näkyikin ahkeraa liikeh-ilmtsra. Naapuripataljoonan pitäisi ottaa meiltä ase_mat vastaan, meiltä kun lyötiin jalat alta, tiesivät po-jat, Tappioita on.paljon. On mm. Lo-.nää--. r,^.-vorrrunut, 1a miltei kaikJ<i komppanianIeaIiköt 

1ajoukkueenjohtajat ovat pelistä poiiå.'----'r-
varkka tunsinkin itseni huönovointiseksi, en ha-lunnut jättää etuasemaa tyhjäksi. V.rt" 

-litten 
kun

]:ih,: :.ipyisi, olin vatmis'lairtemaan tait se. Olimmesils yha kolmeen mieheen asemissa ja tähystelimmeVuokselle. Kun mitään erikoist.-el iip"iiunu,, ,o.-kahdin hetkeksi ja heräsin, f.ri-yfii..ä"i,i, i"t" "fi;atkuvasti tähystänyt etumaastoa, kariaisi:
:.Nyt se. vanja perhana hyökkää I 

'
UIrmme heti valnpaina ju havaitsimme, kuinka

r, enäl äinen j atkaväki' i,yor.tair"Ä;;;'1rk..ana 
rä_

l:Y ""q:;sti asemiamme suuntana bravankytö. pää-
-tr-mme, 

ettemme varsin helpolla un.r" nlfrt""__..Mutta 
. 
nyt ilmestyi vasemmalle meistä suomalainenpst-tykki. Tämä amouik;n ireti t"kri'iyt,ilayr"ruru.

tuleen,. toiset kaksi iai,iir-ai'i"t"rrri..'åäXasin har_
li::::]ri j"\anani ja ,i,"1å-;;ö;,i. ^riiän. 

ap,"saapur asemiin.

- Vihollisketiu suoraan edessä, matkaa i0 metriä.Käsikranaatit esiinl rurt"i'_ a;;il;dilrukka oli

202

tullut apuun. Heidän tuli-iskunsa oli tehokas. Osat
vaihtuivat, hyökkääjät joutuivat armottoman tulihol-
vin alaisiksi.

Olimme aivan yllättyneitä meille tulleesta avusta ja
tempauduimme mukaan taisteluun.

- Minäkin ammun. Kuka syöttää? Nostakaa, po-jat, minut ylös sekä tukekaa.
He tekivät siten. Seisoin terveellä jalalla konekivää-

rin takana. Tähtäsin ja painoin liipasinta. Konekivääri
papatti kestotulella, se niitti vihofiisia maahan.

. ;_Hyvin menee, urkutykki, urkutykki, .r,ainajaa tu_
Ieel Tämä on meidän urkutykkimme, riemuitsi taiste_
lulähettini 

- meidän u.kutykklmme i
M.itä tämän jälkeen Vuosalmen puolustusasemassa

tapahtui, on minr+lle jäänyt hämäräisi, koska heräsin
vasta seuraavaoa aamuna Kirvun kenttäsairaalassa. To-tuus on.-kuitenkin, että meitä Vuosalmelle pelasta_
maan tulleet asevelvolliset pitivät pintansa siellä rau_
hantuloon asti. Ihme oli täpahtun^ut täällä, niinkuin
muillakin rintamilla, ja Suoini säilyi itsenäisenä kan-
sakuntaln ,oukossa.

Näistä kohtalon päivistä on kulunut jo lähes kaksi
vuosrkymmentä. Joskus tuntuu tänä eripuraisuuden
arkakautena, ettei Suomen kansa olisi kaydvista sodista
mitään oppinut ja kuin taistelumme SuoirJn vapaudenja itsenäisyyden puolesta olisi ollut kokonaan turha.
r\alkesta huolmatta uskallan olla sentään optimisti javoin vakuuttaa Suomen nuorisolle, ett.iuät heidän
isänsä ja_veljensä turha-an taistelleet, kärsineet ja kaa-
tuneet. Kuinka näin olisi voinut olla? Mitenkä olisiollut muuten mahdollista, että niin -orriit taistelu-
tanterilla rinnakkain taistelleet miehet, aseveljet, kä_vivät pelotta kuolemaan ja antoivat ireJensa r*än-
maan puolesta.
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Näkymö
Vöttloxisto

ILMT{RI LÅUTSIO, joka rajamiesten kesken tunnet-
nettiin Jyväskylän Jussin nimellä, oli varusmiehenä
sotinut "ruotiksen" niin hyvin, että kersantin natsat
koristivat hänen kaulustansa. Kun sotatorvet sitten soi-
vat ja sota oli juhannuksena l94l täyttä totta, hän oli
rajamiehenä Hangon rajavartiostossa.

Kuljimme silloin öbyn niemen nokalla, Kamshol-
massa, Skogby-Harparskog-linjalla, käväisimme
Jussarössä, Elgössä, Danskogissa ja olimme tehtävis-
sämme heinäkuun puolivälistä joulukuuhun Bromarvin
saaristossa. Silloin kersantti Lautsio tuli tunnetuksi
rohkeana sotilaana ja tarmokkaana kansalaisena. Muis-
tot tuolta aialta ovat monet, ja niistäpä vähän
kertoilen.

Saimme tehtäväksemme miehittää Västerskärin saa-
ren tukikohdan kk-ryhmällä vahvennetun joukkueen
voimin. Toiminta tässä tukikohdassa oli sikäli leppoi-
saa, että vihollinen ei siihen hyökännyt kertaakaan.
Ainoaa kiusaa tuottivat tykkituli ja lentokoneet. Tätä
vaivaa olikin sitten tavallista tiuhemmin.

Täällä Lautsio näytti erämiesvaisto hän löysi
unohdetun lampaan, sääli sen yksinäisyyttä eikä salli-
nut sen joutua heittiöiden käsiin, vaan toi kokki
Rehn'ille maskotiksi. Tuloksena oli, että seutaavana
päivänä söimme lammaskaalia.

f A-Lod Sumiaisista
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edestä, tuuli kun oli merelle päin. Illansuussa vietet-
tiinkin sitten siikajuhlia, sillä Jussi oli 'r'alikoinut laa-
tikkoonsa vain siiat.

Elokuun 14. pnd lähti kersantti Lautsio mukaan
Dufvaholman saareen tehtä\'älle tiedustelupartioret-
kelle. Vihollisen todettiin oleilleen saarella, mutta ei
ollut siellä sillä kerralla. Lautsio jäi yksin vahtiin sik-
si aikaan, kun toiset kävivät ainoalla veneellä hake-
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N{itä parhairlpana hoi,ihankkijarr;r Lrutsio sai ko-
mennuksen huoltoon tavallista usearnmin, sillä tulles-
saan hän toi mukanaan aina jotain harvinaista. N{illoin
tuli pa;,erisäkillinen munkkeja, suolasilakoita tai pe-
räti kahlikcrn'raa. Hdn olikin verer.ä nuorimies, .iöka
osrsi hyvin käsitellä keittiöiden naisväkeä.

Eirrkuu, alussa saimme siirron Porsön saareen, josta
elokuun 11. pnä eräs partiomme teki tiedustelumaikan
N{åsskärin ,saareen, palasi takaisin ja ilmoitti joutu-
neensa liosketukseen vihollisen kanssa. Joukosta puut-
tuivat rajamiehet }4arttinen ja Vanninen. Seuraavana
päiränä tuli Lautsio luokseni ja tuumaili:

-* I,{itenkään lienee, kun minusta tuntuu, ettei siel.
lä ole ollutkaan vihollisia, sillä konepistoolin rätinä
oli yksistään Suomi-kp:sta. Mukana olieet ovat kerto_
neet ampuneensa toisten mnkana. Mistä tuli on avattu,
sitä ei tiedä kukaan. Eiköhän käydä katsom
Kun kaatuneet sitten haettiin poii, tultiin siihen tu-
lokseen, että surullinen erehdys oli tapahtunut.

Vihoilinen vihasi porsön saarta, r<;ykytti sitä tykis_
töllään ja lähetti lentokoneensa mellein loka faivasaarta tulittamaan. Kuh hä\,ittäjät siellä risteilivät, niin
ir.yflla ja. teräsvyön kappaleita helisi kallioilla kuin
särkyviä kahvikuppeje. -Kerran 

taas Tulliniemi heit-
täytyi vihaiseksi ,ja rojautteli sinne 6-tuumaisia taval-
lisen tiheästi. Osa ammuksista putosi porsön_Bergön
salmeen, ja kohta oli vesi .,,ulkoir..,uun tainnoksiin
menneistä kaloista.

, 
Samassa ilmestyi vesipatsaiden sekaan uimasillaan

oleva mres, ;oka keräsi kaloja pahvilaatikkoon. Ja ku-
kas muu se olisi ollut kuln 'Jyväskylän 

Jussi. Kun
tästä oli myöhemmin puhetta. iånoi t,an våin, että ei
karsrn)'t nähdä hyvän ta\.aran menevän hukkaan nenän
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massa miinoja lähes kahden kilometrin merimatkan
päästä. ]okin arka poika ei olisi uskaltanut yksin jää-

dä saarelle kuin syötiksi. Saari miinoitettiin jv'mii-
noilla.' Tarmokkaana miehenä oli kersantti Lautsio erdd'nd

aanruyur,; llnrmittänyt saunan läheisessä Bergön saa-

ressa. Aamulla aikaisin lähdimmekin sinne saunomaan.
Oltiin soutuveneellä nytkyttelemässä juuri salmen
puolivälissä, kun jälleen kolme lentokonetta kiiti Por-
sö'tä tulittamaan. Silloin tällöin ne ruilauttelivat sar-
jan venettämmekin kohti, ja eräs suihku sahasi reikiä
poikittain veneen etuteljon ja kokkatuhdon väliin.
Lautsio istui kokkatuhdolla ja sälöt vain sinkoilivat
hänen varpaittensa kohdalla.. Silloin hän nousi seiso-
maan ja heilutteli lakkia lentäjille. Karjuin kersantille,
että hittoako niitä houkuttelet. Tähän hän vastasi, että
sama se on, nrissä asennossa se luoti kroppaan iskee.

seen rannan suuntaisesti sekä tulittaa täydeltä laidalta,

iotta vihollinen luulisi hyökkäyksen olevan tulossa. Täl-
löin vihollinen avaisi todennäköisesti toriuntatulen, ja
suuliekeistä voitaisiin pesäkkeiden sijainti paikantaa.

An'iointimme oli aivan oikea, mutta tarkka paik-
kojen määritys jäi heikoksi. Vihollinen kuuli jo kau-
kaa moottorimme papatuksen ja Medön it-patteri ava-
si tulen meitä kohti jo 3 km etäisyydeltä. Åmmukset
viuhuivat kuitenkiu ylitsemme, ja vain yhden piiska-
tykin suuliekit välähteli\,ät Kuggholmasta. Kranaatin-
heittimet kuuluivat myös poksahtelevan, ja ammukset
putoilivat saareen. Näytti siltä, että Kuggholman ras-
kaat aseet oli suunnattu valmiiksi ammuntaa varten
pimeällä.

Kun hetki sitten oli lyönyt, käännyimme rannan
suuntaisesti ja tulitimme. Keulapakalla oleva koneki-

ffi;t

* #., *
".**.'3
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Mutta ei iskenyt luoti, ja hyvät olivat Jyväskylän Jus-
sin löylyt saunassa.

Elokuun lopulla sain käskyn härnätä mereltä käsin
Kuggholman vihollista, pakottaa sen avaamaan tulen
ja samalla paikantaa tulipesäkkeet. Tietysti Lautsio oli
ilman muuta mukana. Lähdimme yön pimeydessä
rnoottoriveneellä matkaan. Tarkoituksenarrme oli $aa
Kuggholman eteläkärjen tasalle ja kääntyä siitä pohioi-

Hölytys Hongon rintomoll,c

väärimme paahtoi Kuggholman rantametsää, ia kivää-
ri- ja pikakiväärimiehet ampuivat oikealta laidalta. Vi-
hollisen aseiden suuiiekkejä lepatteli siellä täällä, ei
kuitenkaan kovin tiheässä. Minne lienevät amPuneet,
kun emme kuulleet ainoankaan luodin viuhinaa koko
syöksyn aikana. Ei edes valoraketteja ammuttu. Kään-
sin Dufvaholman saaren katveeseen, moottori sammu-
tettiin ja ,jäätiin kuuntelemaan.

., {i
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Everstiluutnontli Wiberg kiittäö
eräsiö porlioto Hongon rinto-
mollo onnistuneisto suorituksisto

Nyt oli vihollinen täysin hereillä. Valoraketteja
nousi taivaalle aivan yhtenään, rannan tienoo oli va-
loisa kuin päivällä - mutta meri oli jo tyhjä. Han-
gon tykistö paahtoi täyttä päätä Storholmaan ja Bred-
vikiin. Olimmekin näköjään aiheuttaneet aikamoisen
sodan.

Syyskuun 2. päivänä sain jälleen käskyn tutkia
Kuggholman saaren miehitystä. Lähdimme iltayöstä
liikkeelle, ajoimme äärimmäisen hidasta vauhtia Duf-
vaholman länsipäähän, joka onneksemme oli sillä ker-
taa tyhjä. Jätimme moottoriveneen siihen ja lähdimme
soutuveneellä kohti Kuggholmaa. Kersantti Lautsio
oli tähystäjänä keulassa, rajamies Väinö Nisu airoissa
ja minä navigaattorina. perässä.

Kp-mies Hongon soorisiosso

Syysmyrsky remusi täydellä voimallaan, mutta
saarten ja luotojen suojassa soutuveneellä liikkuminen
oli mahdollista. Siinä kohinassa saavuimme niin lä-
helle Kuggholman länsirantaa, että rantahietikko pais-
toi jo edessä. Kurkistelimme juuri sopivaa maihin-
menokohtaa, kun vasemmalta alkoi paahtaa koneki-
.vd.d.ri, ja valojuovat piirtelivät kuvioita laineiden har-
joille. Onneksemme tälläkin kertaa oli vihollisen kk
valmiiksi suunnattu, emmekä sattuneet sen tulialueel-
le. Jalkojen töminän ja käheät huudot sensijaan kuu-
limme.

Koska soluttautumisemme ei onnistunut, käskin
Nisun kääntää veneen heti länteen. Tämä onnistui, ja
Nisu veti pian airot notkuen saaresta poispäin. Laut-
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sio päästeli iukuisia sarjoja pk:sta, jonka olin varannut
mukaan keula-aseeksi. Tämä tietysti veti tulta puoleen-
sa, ja kohta risteilir,ät valojuovat ympärillämme. Kar-
juin jälleen Lautsiolle, ettei hän vetäisi täten luoteja
veneeseemme, mutta Lautsio selitti, ettei voinut jättää
käyttämättä hyviä maaleja. Selvisimme tältäkin ret-
keltä hyvällä onnella, niinkuin monista muistakin
kiperistä tilanteista.

Kerran olimme juuri lähdössä merelle, kun eräs
kanttiinilotta pyysi päästä mukaan toivoen, että jossain
vaiheessa heittäisimme hänet Kemiön saareen. Koska
matkamme ei ollut alkuunkaan sinnepäin, pää-
timme viedä hänet ensin kotiinsa. Niinpä såkkipimeas-
sä ja kovassa merenkäynnissä porhalsimme täyttä vauh-

u,"##

Portio löhdössö Hongon rintomollo

tia Bromarvin kirkonkylästä Kemiön Sjöstrandiin,
niissä oloissa vaikeaa vesireittiä pitkin. Sanoin Jyväs-
kylän Jussille, että hän voi tulla mukaan vasta paluu-
rnatkalla Vättlax'ista, mutta hän tuumaili: "Mitäs mi-
näkään tässä jään 

- parasta lienee, ettei jää ketään
kuulusteltavia". Kaikki sujui kuitenkin onnellisesti,
eikä lottasisko vieläkään tiedä missä vaarassa hän
tuona yönä oli. Lautsio oli aina valmis vapaaehtoisena
lähtemään merelle. Hän luotti kohtaloonsa ja onneensa,
tunnuslauseena: "Tuurilla ne laivatkin seilaa".

Veneportioi liikkuivot toitovosti
Hongon sooristosso io tekivöt no-
peito syöksyiöän soorlen ronnoille

r*

, a,:,., ]

.:r.e::t:.:.,-_]rrr-{iny -
",''.rR;t ..'rlr'/'

d _ 
"öi..y;.,,...,,

t,.l-th,a

%

@

*q j-
.tf

,ffiy:-:;;*ltr*"-"
.#

"3P
.#j":,

707



Gunnar Linkomo

f;

§

t

å
ll

ä

ät

H

I
ä

*
äf

{

I
#
x

I

I
Semsjiirnerl

ju Kumsort

aultuus

Karhumöen
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sotatoimia

Vrn JR 35:n hyökkäys Möntyselössö oli olkanut
l\tyrettyö vihotltsen tehdessä lujio vostaiskujo
ponssorien jo tykistön tukemona, 4.D:n komentoja,
eyersti K.Yiljonen Pöötti avato tien itöön,pöinhyök-
köömollö Semsjårrven luoteispuolitse ilåhtyselårssö
olevien vihollisjoukkojen selustoon jo voltoamolla
Kumson kylön. Tötö tehtövöö varten soikin eversti-
luutnantti t. Pollorin komentamo tR25 eli "Piikki"-
rykmentti pöivöllö 24, I 0. köskyn, jo majuri §oyoloh-
den komentomo lllltR2s ,åhti heti morssille, Potol-
joonon tuli ensin vqlloto Semsjä'rven kylön luono vir-
toovon Porustojoen itöronnollo sillonpöö, jonko
koutto siaen !R25 eli " ilssö" hyökkårs, Kumson kylöö n
s o m o ll o ku i n I I I t R 25 etenisi Sern sjö rv en koi I I i sr o nto o
pitkin valtamoontielle saokko /Vlåhtyselä'ssö olevon
vihollisen serustoon sekö svoisi vihollisen Puolustaman
Korslkkojörven-§emsjö'rven kopeikon.

Yiholllnen yritti 25.10. pöivöllö tehdö lllltR2i:lle
lujoa vostorintoa jo Semsjå'rven lönsipuolello Pritao-
jollo, mutta sen 2uolustus rnurrettiin jo §emsjörven

kylö vollattiin. Yenä'låisei vetöytyivöt asemiin Porus-

toJoen itöronnolle, jonne potaljoona nyt yritti tun-
keutuo saotuaan myös joen suusso olevan sillon
ehyenö hakuunso.

tR26, johon tuuxjörvellö oli kolmonneksi pataljoo-
noksi liitetty majuri N. Påimin komentäma Er,PZl,
löhti 25.10. aomullo Torasjörven kylöstö marssille
Semsjåiven kylöö kohden. Soovuttuo on ensimmöisenö
perille Er.P2l soi ycittiiö 26.10.iltapöivöllö joen yli-
menoo.
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-- Yrittäkäähän vain, Ässän nriehet. hyökätä tämän
joen yli, verissä päin tulette kyllä takaisin. Emme me'
kään ole päässeet siitä yli, vaikka olemme yrittäneet.
sanoivat "Piikin" miehet poiillemme.

Vaikealta tehtävä näyttikin, mutta ei suinkaarr mah-
dottomalta. Hurjalla äkkirysäyksellä se saattoi hyvin-
kin onnistua. Rykmentin komentaja, everstiluutn. Laak-
sonen kär'i itse joen yli vievälki sillalla alaistensa up-
seerien kanssa suorittamassa maastotiedustelua ja jou-
tui siellä kiivaan tulen alaiseksi, jolloin mm. eräs
hänen läheteistään haavoittui. Muita tappioita ei on-
neksi tullut.

Tykistö- ja krh-r,almistelun jälkeen alkoi hyökkäys
joen yli kello l6 osin sillan kautta, osin kahlaten. ]a
todella, yhdellä rysäyksellä ylitti Pärmin patal.ioona
omist.l tappioista ja vihollisen kiivaasta tulesta huo-
limatta joen, pureutui vastarannalle tuhoten käsikra-
naatein vihollisen pesäkkeet ja muodosti sinne sillan-
pääaseman. Pataljoona samoin kuin koko rykrnent-
timme sai myöhemmin "ylempien portaitten" kiitok.
set suorituksestaan.

Suomoloiset soopuvcl

#

Kumson kyläön

I

I
Sototoimel Semsiörven-Möntyselön

-Kumson 
välimoillo 25-28.1 0.41

I

i
{

t

Suomoloiset ollovoi Kumsoon iöänyttä kuornlosloo holtyunso
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llta z6.to. alkoi ;o hämärtyä, ja edessä oli taas

yösotaretki. Nyt oli kuitenkin turvallinen tunne, sillä
kerrankin oli rykmenttimme kokonaisuudessaan kouk-
kaamassa. Vastaamme saisi tulla vaikkapa suuretkin
vihollisen osastot eikä meillä sittenkään tuntuisi ole-
van mitään hätää. Er.P 21 toimi edelleen etujoukkona.

Lähintä tavoitettamme, Kumsaa kohti mutkitteleva
jono oli usean kilometrin pituinen. Yritimme kanta-
malla pitää teltat ,ja kamiinat mukanamme. Aluksi

siellä olivat olleet majuri Vallin '1a etddn toisen ryk-
mentin esikunnat. Puhdistettaessa kylää otettiin van-
giksi paljon venäläisiä, jotka hädissään olivat piilou-
tuneet huoneisiin, ulkorakennuksiin ja kellareihin.

Kylässä oli suuri leipomorakennus, iossa leipomi-
nen oli ollut täydessä käynnissä. Rakenriuksessa oli
useita huoneita, joista suurimmassa oli iso leivinuuni,
muut huoneet olivat varastohuoneita. Vieläkin oli
jäljellä kookas atnmeellinen taikinaa. Uuni oli täynnä
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Kumso luu;i voltouksen jälkeen.
Moiuri Volli ei ehtinyt polltoo tötö
kylä6, kuien monto muuto, voikko
polttopullor oli jo kylöän vorotlu

Rosk.Psto 22:n komentoio, moiuri M. Porvi-
oinen, joko toimi iykistöryhmän komenioio-
no Pyhöniemen io Puolimolkon loisleluisso

.lb"

se kävikin päinsä, mutta maasto muuttui vähitellen
tavattoman i'aikeakulkuiseksi. Rykmenttimme oli yli-
tettär.ä suuret suoalueet toisensa jälkeen. Kun mie-
het vajosivat pimeässä yössä vyötäisiään myöten suo-
hon, ei telttojen ja muiden varusteiden kuljetus enää
onnistunut, vaan ne oli iätettävä polun varteen myö-
hemmin noudettaviksi. Polkupyörälähettien etene-
minen oli myös kaikkea muuta kuin mukavaa, kun
pyörän taluttaja sai vyötäisiään myöten rämpiä suossa
ja koettaa löytää kovempaa pohjaa jalkojensa alle.
Erittäin paljon voimia kysyvää oli retki kk- ja krh-
miehille, jotka saivat kantaa kalustoa olkapäillään.

Keskiyöllä kello 21.30 saapui Er.P 2t vihollisen
aavistamatta Kumsan kylän laitaan. Ma.iuri Pärmi
ryhmitti pataljoonansa hyökkäykseen, ja vasta nyt he-
räsi vihollinenkin. Huomasi kaikesta, että hyökkäys
oli tullut venäläisille täysin yllätyksenä. He eivät
osanneet kuvitellakaan, että suomalaiset hyökkäisivät
näin kauas heidän linjojensa taakse. Puoli tuntia kes-
täneen tulitaistelun jälkeen Kumsan kylä oli patal-
joonan käsissä, ja aamuun 27.10. kello 4 mennessä
oli koko JR 26 saapunut kylään.

Kumsan kylässä oli, kuten myöhemmin saimme tie-
tää, r'iiden eri rykmentin huoltomuodostelmat. Lisäksi
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oli niitä valmiina toistatuhatta, osa aivan lämpöisinä.
Täytyy myöntää, että nämä limput maistuivat hyviltä,
ja niillä sekä muilla kylästä löytämillämme ruokatar-
peilla elimmekin koko sen ajan, minkä Kumsan ky-
lässä olimme.

Lisäksi löysimme kylästä sekä vaate- että lääke-
varaston, joiden arvo todettiin sangen huomattavaksi.

Sotasaaliiksi saatiin myös useita kuorma-autoja, pal-
jon hevosia ja ajoneuvoja. Kiire oäytti vihollisilla
todella olleen, koska he olivat jättäneet jälkeensä
keskelle tietä reellisen täysiä vodkapulloja. Kuorma
korjattiin parempaan talteen ja otättiin rykmentin
valvontaan. Kylästä löytyi kolme lehmääkin, ja joil-
lakin miehillä näkyi silloin tällöin olevan lämmintä
maitoa pakissaan. Täytyi vain todeta, että kyllä "Sör-
kän kundit" lehmästä maidon lypsettyä saavat, jos
vain siihen tilaisuus tulee.

Tarkastaessaan ulkorakennuksia havaitsivat poikam-
me eräästä nurkasta heinien sisältä pilkistävån esiin
miehen jalan. Siinä makasi jokin venäläinen liikku-
mattomana ja näytti kuolleelta. Poikien mielestä hä-
nellä oli kuitenkin aivan liian terve väri poskilla, ja
siksi he rupesivat hieman tönimään "kuollutta" vihol-
Iismiestä. Tämä ryntäsikin heti esille heinistä kädet
pystyssä hokien: "Doktor, doktor". Vanki vietiin
rykmentin komentajan luo, jolloin selvisi, että häo
oli Kun:san kylässä majailleen rykmentin lääkäri.

Itse Kumsan kylä oli melko laaja. Se oli raken-
nettu jonkinlaista asemakaavaa noudattaen kohtalaisen
säännöllisesti. Kylän keskeisimmällä kohdalla oli
suuri kaksikerroksinen kansakoulu, johon haavoit_
tuneemme_sijoitettiin. Kansakoulun ympärillä oli pie-
lgTpin taloja, joissa opettajat ja oppilaat olivat ma-jailleet. Kaikissa rakennuksissa 'oli 

ummehtunut
haju ja tavaton likaisuus. Huomiota herätti myös
se, että jokaisen talon seinustalla riippui erivärisistä

4.D:n komentoio, eversli K. Vilionen
loik.), esikuntopööllikkö, everstiluut-
nonrti Y. A. Järuinen lo JR 25:n
komentoio, everstiluutnontti l. Pollgri

papcreista tehtyjä kukkia ja seppeleitä, joita ilmei-
sesti oli käytetty karnevaali- tai juhlatilaisuuksissa.

Veniläiset ryhtyivät heti aamuvarhaisella lujiin vas-
tahyökkäyksiin sekä idästä että lännestä vallatakseen
takaisin Kumsan arvokkaat varastot. Puolustukseen
yölll asettunut Er.P 21 torjui nämä yritykset useaan
otteese€n, vaikka kärsikin tuntuvia henkilöstömene-
tyksii.

Keskipäivällä 27.1o. otti Kumsan varmistuksen
vastaan l/JR 26 ja jatkoi vihollisen iskujen torjun-
taa- Mäntyselkää kohden lähetettiin ll/JR 26, ionka
6. komppania ia jääkärijoukkue joutuivat pian kos-
ketukseen sisukkaasti taistelevien vihollisten kanssa.

Vihollisella oli mm. kaksi hyökkäysvaunua Män-
tyseläo tielli, mutta siitä huolimatta suomalaiset saa-

vuttivat 3 km päässä pisteen 204.) maastossa olevan
tavoitteensa ja asettuivat siellä asemiin. Viholliselle
merkitsi tavattoman paljon se, että Mäntyselän ja
Kumsan välinen tie pysyisi vapaana, sillä majuri Val-
lilla oli koko rykmenttinsä raskas kalusto tällä tiellä,
kuten vaogeilta saimme tietää, ja myöhemmin itse to-
tesimme.

Majuri Valli oli aikaisemmin jättanyt jälkeensä
puihin kiinnitettyjä paperilappuja, joihin oli ylpeästi
kirjoitettu suomeksi: "Älkää luulko, suomalaiset, saa-
vanne minua mottiin, - 

jos niin luulette, erehdytte."
Nyt oli ylpeys käynyt lankeemuksen edellä.

Tiedustelimme eräältä vangiksi saadulta inkeriläi-
seltä, millainen mies majuri Valli oikein oli. Saimme
tietää, että "hän oli iso mies ja kauhean hurja sekä
aina humalassa". Majuri Vallin joukot yrittivät epä-
toivon vimmalla saada Mäntyselän-Kumsan maantien
avatuksi. Kahden hyökkäysvaunun, kranaatinheitti-
mien ja pst-tykkien tukemana ne kerta toisensa jäl-
keen hyökkäsivät 6. komppanian ja jääkärijoukkueen
kimppuun. Meikäläisten asema oli vaikea, varsinkin
kun luutnantti Åittovaaran 6. komppanialla ei ollut
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mukanaan yhtään pst-asetta. Viholliset pakottivatkin
suonralaiset'r'etäytymään,ionkun matkan päähän Kum-
sasta.

Kumsan kylään jääneillä suomalaisrlla osastoilla oli
myöskin tiukat oltavat varmistaessaan kylään johtavat
'r'iisi eri tiesuuntaa. Vihollisen krh:t, hyökkäysvaunut
sekä tykit ampuivat koko päivän kylää, ia palion
tuntui ammuksia vihollisella olevan. Kerran osui kra-
naatti kansakouluunkin, mutta räjähti io yläker-
roksessa ja sirpaleet haavoittivat vain yhtä potilasta.

Kovasta tulesta huolimatta kuului jostakin talosta
r,älillä äänilevymusiikkiakin. Pojat olivat löytäneet
venäläisen "gramofoonin", ja Carmenin sävelet kai-
kuivat ulkoilmaan kranaattien räjähdysten säestäessä
musikaalista tunnelmaa.

Aamulla 28.10. saivat vuorostaan JR 26:n 4. komp-
pania ja jääkärijoukkue käskyn jatkaa hyökkäystä
Mäntyselän suuntaan. Tällöin todettiin, että majuri
Valli oli i'ön aikana jäljellä olevine miehineen paen-
nut katkaistulta tieltä metsiin. Rykmenttinsä kalus.
toa hän ei ollut pystynyt viemään mukanaan,
vaan se jäi meikäläisten saaliiksi. Saattaa arvata, että
majuri Vallin mielentila ei ollut herttaisin hänen
rämpiessään yöllä korpia ja soita myöten pakoon
motista, johon hän kaikista ylpeistä puheistaan huo-
limatta oli ,joutunut.

II/JR 26:n osien jatkaessa etenemistä nyt idästä päin
Mäntyselkää kohden, ne tapasivat pian lännestä Män.
tyselästä tulevia oinia vormia.

III,,JR 25 oli JR 26:n jäljessä ylitänyt Porusta-
joen, edennyt Semsjärven koillisrantaa pitkin kaak.
koon, karkoittanut siellä viivyttär,ät vihollisosastot
ja ottanut kello l4 mennessä 27.10. haltuunsa kilo-
metrin pituisen kappaleen Mäntyselän-Kumsan
maantiestä. Tällöin vihollinen irtaantui myös Kar-
sikkojärven-Sems järven välisestä kapeikosta, ja
K.ev.Os.14 lähti käskyn mukaan kello 22 kapeikon
sillan tultua korjatuksi etenemään maanteitse Kum-
saa kohden. Vihollisen vastarinta murtui kokonaan
28.10. aamuun mennessä.

Kumsan kyläseudun sotasaaliin lisäksi joutui suo-
malaisten käsiin tien I'arrelta runsaasti sotakalustoa,
kuten kaksi hyökkävsvaunua, kaksi 6 tuuman hau-
pitsia ja muita tykkejä, li krh:tä, kuorma-autoia, zjo-
neuvora ym.

Kumson konsokoulu
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Soto m ies Ke ttu se n
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Lu t ik kovoo rosso

MIKKO HUUHTA}IEI{ JATKOSODAN alussa oli Karjalan armeijan vasem-
malle siivelle Ilomantsin rajasuunnalle keskitetty ken-
raalimajuri V. Oinosen johdolla kevyitä voimia, jääkäri
ja ratsuväkijoukkoja, joiden tehtävänä oli osillaan edetä
Kuolismaahan. Ensimmäisten sotatoimien jälkeen rinta-
ma kiteytyi täällä ennen heinäkuun puoliväliä linjalle,
jossa vihollinen oli asethrnut puolustukseen vahvoihin
korpilinnoihinsa rnm. Ontrovaarass a, Leppävaarassa, Mie-
ronahossa, Lutikkavaarassa, Lehmivaarassa ja Velli-
vaarassa.

Ilomantsin-Kuolismaan valtatien suunnalla toimi JP
1, komentajana everstiluutnantti F. R. §Tahlbeck, rnur-
taakseen L3.7.41 annetun kåis§n mukaan mm. Lutik-
kavaarassa puolustautuvan vihollisen vastarinnan. Tehtä-

JP I motkolio Louhivooroon
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vä ei ollut suinkaan helppo, sillä vihollisemme kmoiaksi
on sanottava, että se puolusti asemiaan yhE si&eästi kuin
me yritimme saada ne vallaruiksi. Taisteltiin aokarasti.
Vastassa olivat majuri Vallin komentaman venäliis-suo-
malaisen JR 126:n päävoimat ja mainitun tien setrdun
raj avartiojoukot.

Jä?ikäripataljoonamme kiila aloitti tunkqrtumisen vi-
hollisen hallussa olevalle alueelle. Muistao vieE hyvio
hetken, jolloin lähdimme liikkeelle kellon ollessa tasan
24. Oli pimeä, ja sakea metsä suojasi etenemisdimme. Hii-
vimme kuin omenanvarkaat, tosin aseistettuina -i6 p*-
haimmin asein. Oli konepistoolimiehiä sekä pika- ja ko-
nekiväärimiehiä, ja soturien kantamukseo päpaioooa
olivat ammukset. On sanottu, että armeija marssii vat-
sallaan, mutta nyt se tappeli aseillaan.

Kun joukkomme kiila oli tunkeutunut yhä syvemmäl-
le vihollisen puolustusvyöhykkeeseen, sen kfuki kohtasi
vastassaan kuin linnoitetun seinän. Etenemisemme pysäh-
tyi, eikä auttanut muu kuin jäädä saavutettuihin asemiin.
Edessämme oli vahva linnoitustukikohta bunkkereineeo,
jotka olivat tosin vain hirsistä, maasta ja kivistä raken-
nettuja, mutta näitä aineksia oli sitä vahvemmdti ja
bunkkereista lähtenyt tulituskin oli tehokasta. Vihollisen
taisteluhaudut olivat tiheästi miehite§jä. Kiväri kivä-
rin vieressä posotti niistä tilapäisii x5smiamme, io&a kär-
sivät suurta mieshukkaa. Makasin joukkueemme johta-
jan kanssa erään tuulen kaataman puunrungon takana.
Vahvaan puuhun sinkoili luoteja minkä eonätti, mutta
siihen ne kaikki kilpistyivät. Tämä johtui ehkä siirä, enä
puu oli lahonneena kimmoisa. Suojamme oli siis melko
turvallinen. Erään bunkkerin suuaukosta ampui piiska-
tykkikin, mutta ilmeisesti pidettiiin paikkaamme liian ar-
vottomana maalina.

Jääkäri Kettunen, Savonlinnan poika ioka oli osoit-
tanut jo edellisissä kahinoissa miehek§yt6nsä ouoresta
iästään huolimatta, makasi meistä vasemmalla erään ki-
venmurikan takana. Hän ryömi joukkueemme johajan
luokse ja teki niin hurjapäisen ehdotuksen, ettii edessä

Lutikkovooro

oleva kiusalliseksi käynyt bunkkeri tuhottaisiin. Olihan
asiassa järkeiikin, sillä mikäpä meille olisi ollutkaan mie-
luisampaa kuin vaientaa tuo laajaa aluetta hallitseva
pesäke. Silloinhan matkamme saattaisi jatkua vaikka
suoraan Petrosavodskiin. Mutta milläs me käsituliaseilla
yarustetut sankarit olisimme murskanneet tuon linnoitus-
tekniikan ihmeen. Siihen eivät pikku nakutkaan tehon-
neet. Multaa vain vähän pölliihti ilmaan, ja siinä kaikki.
Bunkkerin suu sen kun irvisti mustaa hymyän . . . ia kyl-
vi kuolemaa keskuuteemme.

- Jot tehtäis vdkivaltainen tiedusteluretki tuonne vi-
hollisen taakse ja saman tien hävitettäisiin koko koneki-
värikorsu ?

- Ei sinne niin vain mennä, ei väkisinkään. Rykment-
ti tässä tarvittaisiin. Miehiä on siellä kuin mutaa, ja ai-
nakin kolme bunkkeria on näkö- ja ampumayhteydessä
meidän suuntaamme. Jos edes tuo yksikin vaikenisi, niin
mahdollisuutemme kasvaisivat puolella - tuo lähin ja
pirullisin.

Siinäpä se. Tuota ajatteli varmaankin jokainen patal-
joonamme asemies, ja jäi.kd,ri Kettuoen selitteli edel-
leen:

- Mutta emmehän tähänkään voi jäädä ikuisiksi
ajoiksi.

Siiniikin puheessa oli järkeä. Ryhmänjohtaja vastasi
lyhyesti:

- Ehkä saamme tukea takaapäin.
Mutta aseveli Kettunen oli kettunen luonteeltaankin,

ja hän halusi saada sodan nopeaan päätökseen, koska
oli asevelvollinen ja siviili oli samaa kuin sodan loppumi-
nen. Hän alkoi miettiä ja teki sen savolaisella johdonmu-
kaisuudella apu paras apu.

Everstiluutnantti Vahlbeck sekä komppanian pääl-
likkö, kapteeni Mikkola saivat vihiä jääkäri Kettusen hy-
vistä aikeista, ja he laativat suunnitelmaan sotilaallisem-
mat muodot, ja asia toteutettiin.

Seuraavan yön hämärässä lähtivät alikersantti Lassila

ia jäikäri Kettunen kasapanoksineen liikkeelle. He kier-
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\'.4-kua JP I:n komentoio, everstiluutnontii F

sivät metsien kautta vihollisen selustaan ja etsivät esille
maalinsa. Meille linjassa oleville hetket olivat todella
jännitystä täynnään. Odotimme sananmukaisesti kieli vyön
alla, mitä tuleman piti. Luotimme kyllä noihin tove-
ruksiimme. He olivat luottamuksemme ansainneet jo ai-
kaisemmissa vaiheissamme. Mutta sittenkin tämä yritys
tuntui melkein päättömältä, kun maastokin bunkkerien
vaiheilla oli avointa. Edessämme oli tosin pitkäkantoista

. R. Wohlbeck ontoo Louhivoorosso köskyä kompponionpöölliköille

murrosta, mutta mäen rinteet, missä bunkkerit sijaitsivat,
oli kynitty puhtaaksi keotäksi. Lisiiksi vihollisen taistelu-
ja yhteyshaudat kulkivat bunkkerien edessä ja takana.
Tarvittiin hyvä onnea päästäkseen niiden lähelle.

Itse ainakin elin elämäni jännittävimmät hetket. Am-
muskelimme hiljaista häirintätulta, ja meistä hieman Lu-
tikkavaaraan päin olevassa maastossa ampui oma tykis-
tömme iotain maalia melko kiivaasti. Muuten bunkkeri-

Louhivoorosso vollottu vihollisen bunkkeri

J
.a.u

,*).r:*

. qr.I

W *l "i: $4
'l*rt#-

215



Ryhmö Oinoseen kuuluvio rolsu-
vökiioukkoio toimi myös Kuolis.
moon tien seuduillo Lutikkovoo-
roo vollottoesso

lohkolla oli vain tavallista käsituliaseitten tulta. Ei edes
bunkkerin pienikaliiperinen tykkikään haaskannut am-
muksiaan. Ilmeisesti sielläkin suunniteltiin jotain.

Yhtiikkiä näin suomalaisen sotilaslakin ääriviivat bunk-
kerin vasemmalla sivulia. Arvasin, että nyt pojat olivat
päässeet ainakin bunkkerin läheiseen tuntumaan. Vahva
varustus oli siis mitä suurimmassa vaarassa. Olivathan
asialla miehet, fotka hyvin vastenmielisesti jättivät heille
määrätyn tehtävän kesken. Lakki kohosi bunkkerin katol-
le, ja samalla erotin miehen piirteet. Tunsin hänet. Mies
oli jääkäri Kettunen. Sadat silmäparit seurasivat miehen
liikkeitä, ja sadat kurkut pidättivät hengitystään.

Savonlinnan poika näytti näille lukuisille katsojille,
miten sissi toimii. Rauhallisesti Kettunen irroitti vyöstään
kasapanoksen, jossa oli suunnattoman paljon hevosvoi-
mia. Sitten hän kumartui ikäänkuin työssään oleva mot-
timies ja heitti panoksen bunkkerin must,§ta ampuma-au-
kosta sisään. Itse hän heittäytyi nopeasti alas maahan.

Kului pelkkä olematon tuokio . . . Ennen kuin valtavr
räjähdys vavahdutti maan kamaraa, näimme bunkkerin
katon kohoavan ilmaan yhtenä hirsi- ja multarykelmänä,
joka sitten romahti alas. Räjähdys kantautui korviimme,
ja prao sinkosi asemiimme asti myös multaa, kiviä ja
puunkappaleita. Bunkkerin musta suuaukko, josta olim-
me saaneet vastaamme kk:n ja piiskatykin iskuja, oli pois-
sa. Sen tilalla oli pirstoutuneita hirsiä ja multaa. Jääkä:ii
Kettunen oli suorittanut työnsä hyvin.

Bunkkerin täydellinen tuhoutuminen tyrmistytti vihol-
lisen. Åmmunta vaikeni koko linjalla hautajaistunnel-
maan, ja kahden muun bunkkerin valtaus oli helppo teh-
tävä. Vihollinen oli häipynyt niistä tiehensä. Sotasaalis-
kaan ei ollut väheksyttävä. Sitä saatiin aina vihreään ma-
horkkaan saakka, mutta jääkäri Kettusen tuhoamasta
bunkkerista emme saaneet muuta kuin särkyneen tykin
sekä pari risaista manttelia, jotka eivät kelvanneet edes
teltan alusiksi.

Alikersantti Lassila ja jnikäri Kettunen ilmestyivät
joukkoomme naarmuttomina. Muistaakseni he saivat sak-
salais-suomalaiseen sotatoimiyhtymään kuuluvina rautaris-
tin työstään, joka kyllä näin jälkeenpäin ajatellen oli
vähän. Sotamme jatkui, ja jli'äkäri Kettunen haavoittuikio
lievästi eräässä kahakassa, mutta pian hän palasi Jiiiikäri-
pataljoonan muonavahvuuteen.
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Tämä oli sotaa Karjalan mittaamattomissa erämatssa.

Sen tapahtuman muistan aina, kun vihollisen bunkkerin
katto lensi rotulin voimalla ilmaan. Tuskinpa kukaan
bunkkerin asukkaista fii tallaamaan enää tätä matoista
kamaraa. Niin kova oli tärsky.

Elokuvo

suomoloisesto

rotsuYöestö

Pääesikunnan Koulutusosaston toimeksiannosta on

Filmituotanto Veikko Laihanen Oy. valmistanut toista

tuntia kestävän dokumenttielokuvan "Suomalainen

ratsuväki." Siinä kuvataan mielenkiintoisesti nyt jo

aselajina historiaan siirtyneen kunniakkaan ratsuvä-

kemme 400-vuotisia vaiheita. Kuva-aineisto on han'

kittu Suomen ja Ruotsin museoista ja arkistoista sekä

kuvaamalla historillisia paikkoja mm. Saksassa.



Avoin nykytopohtumien
ymmörtömiseen

OMAN AIKAMME
MAAILMANTAPAHTUMAT
l-l I
Touno Kuosqn uusinto historioo kösittelevö merkki-
teos 

- 
"hyvö opos koikille niille, iotko holuovot

selvifiöö itselleen, mitö toisen mooilmonsodon iöl-
keen oikein on lopohtunut" (Toimi Torvinen, HS).
Yht. t072 sivuo io 57O hyvöö kuvoo. Hinto osolto
kongos,k. 12.-, nohkqselk. l6:-.

)) Oi keq jokomiehen sotqhistorio >>

TOISEN MAAILMANSODAN
HISTORIA I.IV
Soksoloisen iolkoväenkenroolin Kurt von Tippels-
kirchin sotiloollisen ytimekös selonteko oikokoutem-
me hirvittövimmöstä erehdyksestä. l-ll oso: 3. poi-
nos. lll-lV oso: 2. poinos. Yht. lSOO sivuo io IOOO
kuvqo. Hintq osoltq kongosk. 63-, norhkoselk. kok-
soisoso l8:5O.

Yrjö Kokko

TÄYDENNYSMIES
Tolvisodon romooni 

- 
"tuo konsomme koettele-

muksen oion ros'koot päivät uudello tovollo näkö-
piiriin" (llkko). 2. poinos 

- 
13. tuhot. 598 sivuo.

I0:-, kongosk. l2l.-.

Artturi Leinonen
pÄrn NousEvAN
SUOMEil RANTAA
Jöäkäriromooni 

- 
"poinovo lo selkeä lisö kohto-

lonoikoiemme kounokiriolliseen hohmotteluun"
(Morio Niiniluoto, lS). 5. poinos 

- 
26. tuhoi. 364

sivuo. 8:7O,'kongosk. 9:50.

l|il KORHONEN

Ainutlootuinen suurteos 
- 

viims sotiemrne vovqh-
duttqvo historio sonoin io kuvin. 2. poinos. 662 si-
vuo, l8(X) kuvoo, l6 korttoo. Kongosk. 29:-, noh-
kosel'k. 35:-.

3f[iii]#;nsuoMr
Jotkosodon synnyn orvoitus 

- 
"selkeän oiotuksen,

ölykkäön io vokovon horikinnon sekö te,rövän'kynön
tuote" (Konso toisteli). 4. poinos 

- 
16. tuhqt. 340

5iyuq. t;-, kongosk. ll:-.
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iölleen?qkento
I Sodonoikoisen laivoston Perintö

VIIME sodan aikana olivat laivastomme päätehtävinä

- meriliikenteen turvaaminen,

- rannikon puolustuksen tukeminen miinoituksin ia
tykistötulella,

- vihollisen meriyhteyksien katkaiseminen tai la-
mauttaminen ja

- hyökkäykset vihollisvoimia vastaan moottoritor-
pedoveneillä, sukellusveneillä ja tykistöaluksilla.

Laivastomme selvisi hyvin näistä tehtävistä, ainakin
ruotsalaisten ja saksalaisten merihistorioitsijoiden käsi-

tyksen mukaan, ja vähäisin tappioin verrattuna vastus-

tajamme menetyksiin.
Sodanaikaiseen laivastoon, jonka varsinaisten sota'

alusten kokonaistonnimäärä oli n. 30.000, kuului

- tykistöllisenä voimana 2 panssarilaivaa ja 4 tykki-
venettä ja 2 aputykkivenettä,

- torpedoyksikköinä ) sukellusvenettä ia sodan lo-
pulla 19 moottoritorpedovenettä,

A, KOMUTA'NEN

Kuvo 2.
Kolo 6. Syvöys 60 tn, pifuus n
listoo tykkien io oioneuvoien
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. 40 m, kööntyvä keulolevy mohdol-
sekä ioukkoien moihinsiirron



- n. 17 vartiomoottorivenettä,

- 2 miinalaivaa ja 4 miinavenettä,

- raivaajrmoottoriveneitä ja

- eri tarkoituksiin varustettuja apualuksia, joista suu-
rimman ryhmän muodostivat raivaajiksi ja saattajiksi va-
rustetut hinaajat.

Huomattavimmat tappiot olivat panssarilaiva Ilmari-
sen uppoaminen ilmeisesti miinaan ajossa syksylld 1941,
miinalaiva Riilahden menetys vihollisen moottoritorpe-
doveneiden ja miinavene Vilppulan menetys torpedo-
lentokoneen hyökkäyksessä kesällä 1943.

Laivastomme todella huomattavat menetykset ja ro-
muttuminen tapahtuivat vasta sodan päätyttyä. Neuvosto-
liitolle jouduttiin myymään panssarilaiva Väinämöinen
ja luovuttamaan sotasaaliina saadut 3 moottoritorpedo-
ja vartiovenettä. Rauhansopimuksen perusteella oli ro-
mutettava sukellusveneet ja muutettava moottoritykki-
veneiksi vielä joltisenkin käyttöarvon omaavat moottori-
torpedoveneet. Sodan päätyttyä viisi vuotta kestäneeksi
urakaksemme asetettu Suomenlahden, Saaristomeren ja

Ahvenanmeren puhdistaminen sinne sodan aikana kylve-
tystä noin 60.000 miinasta ja koko Suomenlahden poikki
rakennetusta kaksinkertaisesta sukellusveneverkosta ku-
lutti loppuun jo l. maailmansodan aikana rakennetut
tykkiveneemme ja eräitä muitakin aluksia. Muutamia
ruivaajia tuhoutui rnyös miinaräjähdyksissä.

Siirryttäessä 1910-luvulle oli täten rnerivoimiemme
sota-alusten määrä supistunut n. 1.500 tonniin, johon
määrään sisältyi lisäksi runsaasti yli-ikäisiä aluksia. Meri-

Kuvo l.
Miinoloivo Keihössolmi. Uppoumo 360 tn, piruus 56 m, nopeus
'I 5 solmuo,3 kpl.40 mm jo 2 kpl. 20 mm iykkiö, n. 100 miinoo

fit rnen

rintamamme oli siis käytännöllisesti katsoen avoin, kul)
laivanrakennus v. 1916 päisi alkuun.

Tässä vaiheessa ei enää rohjettu käyttää - kuten
usein ennen - toiveikasta, joskin kulunutta fraasia:
"Ei ollut menneisyyden painolastia haittaamassa uuden
laivaston luomista!", sillä silloin, kun uusia aluksia alkoi
tulla käyttöön, oli palveluksessa enää vain kourallinen jo
harmaantuneita "meripurakoita", joilla teknillisessä mie-
lessä kehittyneillä aluksilla palvelleina oli edellytyksiä
siirtää edellisen polven kokemukset seuraajilleen. Tämi
on oikean merisotilashengen ohella sellainen perintö,
jonka hankkiminen ei ole yhden miespolven vahtivuo-
rossa mahdollista, kuten aluskannan.

ll Uuden loivoston luominen
Voisi luulla, että uuden laivaston rakentaminen riip-

puu yksinomaan käytettävissä olevista varoista, sillä vaik-

ka Itämeren meristrateginen tilanne onkin huomattavasii
muuttunut sodanaikaisesta, on maamme merellinen ase-

ma jatkuvasti ennallaan. Vartioitavana ja puolustettavana
olevan merirajan pituus on lähes entinen, noin 1.10o km,
ja yleensä kaikissa olosuhteissa kulkukelpoisina pidettä-
vien pääväyliemme pituus 1.)0o meripeninkulmaa. Len-
toliikenteen kehityksestä ja idänkaupan rautatiekuljetuk-
sista huolimatta tapahtuu yhä valtaosa (yli 90 %) su-
ian aikanakin elintärkeitten tarvikkeitten kuljetuksesta
meriteitse, mikä viime sodan mittapuun mukaan edel-
lyttäisi n. 2 miljoonan tonnin ulkomaista sekä tuontia
:ttä vientiä vuodessa. Toisin sanoen, jos kaikkina vuo-
Jen päivinä kyettäisiin suorittamaan kuljetuksia. edellyt-
täisi se keskimäärin L2-tt laivan saattoa puoleen ja
toiseen.

Kun alussa mainituissa laivaston päätehtävissä ei siis
ilmeisesti ole tapahtunut oleellisia muutoksia, olisi
uuden laivaston luomiselle ollut selvä perusta, ellei olisi
tarvinnut ottaa huomioon määrärahojen äärimmäisen
niukkuuden ohella Pariisin rauhansopimuksessa asetet-

tuja rajoituksia ja tekniikan sodanjälkeistä nopeaa ke-
hitystä.

Rauhansopimuksessa asetettiin sota-alustemme koko-
naismäärän ylärajaksi 10.o00 tonnia, kiellettiin viime
sodan aikana tehokkaimmaksi offensiiviseksi meritais-
teluvälineeksemme osoittautuneet moottoritorpedoveneet
ja sukellusveneet sekä matalilla vesialueillamme tehok-
kaat puolustusaseet, heräte- eli kaukolaukaisumiinat.

Kuvo 3.
Roivooio Roisio. Uppoumo llO tn, pituus 32 m, nopeus l7 sol-
muo, oseisrukseno I kpl. 40 io I kpl. 20 mm konerykki sekö
sukellusveneentoriunto-oseistus io roivouskolusto

Suurvalloissakin, ioilla ei ollut taloudellisia eikä ulko-
poliittisia rajoituksia laivastonsa kehittämiselle, syntyi
sodan pätyttyä vuosikymmeneksi vaikeuksia ja kriiseiä-
kin, kun niiden oli valtavien erilaisten teknillisten kehi-
tyssuuntien edesvi seistessän ratkaistava mitä niistä seu-

rata. Erityisesti ydinaseiden, ohiusten ja atomivoimako-
neiden sekä lentoaseen jatkuva kehitys vaikeutti suurval-
loissa, ja heijastumana pienernmissiikin merivalloissa,
laivanrakennussuunnan ja ratkaisujen tekoa. Varmaan-
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Kuva 6.
Fregotti Motti Kurki. Uppoumo l58O tn, pituus 94 m, nopeus l912
solmuo, oseistukseno 2X2 kpl. lO2 mm lo 6 kpl.4O mm korrc-
suunnottuo yleistykkiö sekä sukellusvmeentoriuntc-oseisius

kin oli maassamme - samaten kuin muuallakin - kol-
pakkostrategian nimellä tunnettuja "asiantuntijoita",
jotka esittivät, että tavanomaisin asein ia koneistoin
varustetun pienen laivaston rakentaminen on hyö-
dytöntä. Nykyisin ovat meristrategiset kiisitykset kui-
tenkin kaikkialla siinä määrin selkiintyneet, että tun-
netaan ja tunnustetaan uusien alusten, taisteluväIineiden
ja laitteiden mahdollisuuksien ohella niiden nioi-
tukset ja puutteet sekä, suurvalloissakin huomioon-
otettava, hinta. Tämän perusteella todetaan ylei-
sesti, että suurvallatkin tarvitsevat tavanomaisia aluksia

ia taisteluvälineitä. Rajoitetuilla merialueilla, jollaisia
meidän meremme ovat, ei tultane käyttämän miinavaa-
ran, maista ammuttavien ohjusten ja maakentiltä toimi-
vien lennostojen takia lentotukilaivoja, risteilijöitii isoja
ohjusaluksia eikä atomisukellusveneitä, jotka ovat valta-
merillä tulevaisuuden valtteja. Rajoiteffujen merien pie-
nissäkin aluksissa on sen sijaan otettava huomioon tek-
nillisen kehityksen tarjoamat parannukset, sillä muutoin
"iää taistelussa toiseksi". Tästä on ollut seurauksena
alusten uppouman (tonnimäärän) kasvu 2-1 kertil-
seksi sodaoaikaisista. Apualusten merkitys on esim. ta-
vanomaisten sukellusveneiden nopeuden kalsinkertais-
tumisen sekä laivatykistön tehon moninkertaistumisen
johdosta tullut useimmissa tehtävissä mitättömälsi.

Laivastomme jälleenrakentamisessa on sille asetettujen
tehtävien ohella pyritty mahdollisuuksien mukaan otta-
maan huomioon viimeisin teknillinen kehitys, vaikkakin
määrärahojen niukkuus ja rauhansopimuksen määräylset
raj oittavat v apaata suunnittelua.

Näiden tekijöiden pohjalta rakennettiin ensimmii-
sessä vaiheessa sodanaikaisen miinalaiva Ruotsinsalmen
pariksi miinalaiva Keihdssalmi w. L916-17 (kuva 1)
ja vv. 195(>59 kuusi kalustolauttaa (Kala 1--{, kuva
2), jollaiset todettiin sodan aikana välttiimättömilci ras-
kaan kaluston ja joukkojen taistelukuljetuksissa laiturit-
tomille rannoille.

Kun maailman sukellusveneiden määrän lisåiåin§mi-
nen lähes lO-kertaiseksi ennen sotaa olleeseen märäo
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Kuvo 4.
Vosomo-luokon nopeo vortiovene. Uppoumo 70 tn, pituus 22 m,
nopeus 40 solmuo, cseisiukseno 2 kpl.40 mm konesuunnottuo
tykkiö

Kuvo 5.
Nuoli-luokon nopeo vortiovene. Uppoumo 45 tn, Pituus 22 m, no'
peus 40 solmuo, oseislukseno 3 kpl. 40 mm konesuunnottu tykki
io I kpl. 20 mm tykki
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joka Matti Kurjeksi kastettuna on viime kesästä lähtien
toiminut ensisijaisesti merikadettien koulutusaluksena
(kuva 6).

Kuluvana vuotena on lisäksi ostettu Neuvostoliitosta
kauppataseen tasausvaroilla kaksi Riga-luokan fregattia
(kuva 7), jotka saataneen maahan syksyn kuluessa.

Vaikkakaan nämä viime sodan aikaisen suunnittelun
pohjalta rakennetut tykistötoimintaan, kauppalaivojen
saattotehtäviin ja sukellusveneentorjuntaan rakennetut
fregatit eivät taisteluvälineistöltään eikä Matti Kurki no-
peudeltakaan vastaa nykyaikaisille laivastomme runko-
aluksille asetettuja vaatimuksia, ovat ne erittäin arvok-
kaita, etenkin tykistö- ja Riga-luokka, myös torpedokou-
lutuksen kannalta, mihin ei ole ollut mahdollisuuksia
edes sodanaikaisella kalustolla koko sodanjälkeisenä
aikana. Alukset lisäävät myös melkoisesti laivaston toi-
mintavalmiutta.

Laivastollemme sodan jälkeen rakennetut alusluokat
ovat osoittautuneet tarkoitustaan vastaaviksi. Niiden
märän lisäminen - luonnollisestikin teknillisesti ajan
tasalle kehitetyillä alustyypeillä - sekä tykkiveneiden
rakentaminen on kuitenkin välttämätöntä laivastolle ase -

tettujen tehtävien suorittamiseksi. Riga-luokan alusten

saennin jälkeen tulee sota-alustemme kokonaistonni-
märä olemaan noin 6.000, joten toimintavalmiuden saa-

vuttamiseksi olisi pikaisesti saatava täytetyksi 4.000 ton-
nin vajaus rauhansopimuksen sallimasta 10.000 tonnin
enimmdismäriistä. Sitiikin valtuuskuntamme piti Parii-
sin rauhanneuvotteluissa riittämättömänä ja anoi pitkiin
merirajoihimme ja asemaamme viitaten enimmäistonni-
määrän nostettavaksi 20.000 tonniin. Laivaston valmiu-
den merkityksestä antoi ePäsuoran viitteen myös Neu-
vostoliiton korkein johto korostaessaan v:n 1961 syk-

syllä saamassamme nootissa Saksan merimahdin tuomaa

vaaraa Itiimeren alueella.
Sodanajan perintönä rauhanajalle on tärkeintä henki,

kokemukset ja koulutuksen jatkuvuus. Rauhanajan pe-

rintönä sodanajalle tulee ehdottomasti olla myös toimin-
tavalrnius, jonka edellytyksenä taasen on ajanmukainen
ja riittävä taisteluvälineistö.

;1,;*

Kuvo 7.
Koksi Rigo-luokon fregottio loivostovieroilullo Turusso kesöllö I 96 1.
Uppoumo 1050 tn, pituus 86 m, nopeus 28 rclmuo, oseistukseno
3 kpl. 100 mm io 8 kpl. 37 mm rykkiö sekö 54 cm kolmoistorpe-
donheil in

verrattuna osoittaa sukellusveneentorjunnan todennäköi-
sesti muodostuvan erittäin tärkedksi meriyhteyksien tur-
vaamisen kannalta, ja kun laajamittainen miinasota meril-
lämme on edelleenkin otettava huomioon, oli seuraavana
tehtävänä nykyaikaisen miinanraivaus- ja sukellusveneen-
torjunta-aluksen kehittäminen. Sellaiseksi rakennettiio
viisi Ruissalo-luokan (R lk) raivaajaa. vv. Lgr7-)g
(kuva l).

Vartiointi-, tiedustelu- ja kevyiden alusten taisteluteh-
täviä varten, joihin kuuluu myös maihinnousun torjunta,
muutettiin aluksi sodanaikaisia moottoritorpedoveneit.i
moottoritykkiveneiksi korvaamalla torpedoputket 4O
mm konetykeillä. Kun nämä alukset olivai kuiteokin
jo romutusiän saavuttaneita, ostettiin v. l9)7 Englan-
nista kaksi Vasama-luokan nopeaa vartiovenettä (ku-
va 4). Yu. t96L-63 liitetään laivastoon yhteensä yksi-
toista kotimaassa rakennettua Nuoli-luokan nopeaa var-
tiovenettä (kuva t), joiden aseistuksena on-moderni
konesuunnattu 40 mm konetykki.

Täten oli laivastolle luotu mahdollisuudet miina- ja
raivausalojen samoin kuin joukkojen taistelukuljetusten
sekä. rajoitetusti sukellusveneentorjunnan ja nopeiden
vartioveneiden toiminnan koulutukseen. Ei tarvinnut enä
markeerata yhteisharjoituksissa muiden puolustushaaro-
jeo kanssa esim. Kuha-luokan raivaajamoottoriveneillä eri
alojen toimintoja, kuten t9i0-luvulla, millä harjoittelulla
oli suunnilleen yhtä suuri koulutuksellinen teho ja innoit-
tava vaikutus kuin jänisräikän pyörityksellä maavoimien
taistelukoulutuksessa.

Tykistöalusten ja samalla isomman koulutusaluksen
puute. rajoitti ja yksipuolisti kuitenkin edelleenkin pa-
hasti koulutusta ja alensi huomattavasti laivastomme toi-
mintavalmiutta. Haitta on sitäkin vakavampi, kun tykis-
töalusten suunnittelu ja rakeotaminen vie useita vuosia.
Puolustusvoimain johto onkin pyrkinyt saamaan tykistö-
aluksen rakenteille jo kymmenen vuoden ajan, ja sitä
varten on eduskuntakin kaksi kertaa myöntänyt alkura-
hoituksen, mutta muualla ilmenneiden ilmeisesti tärkeåirn-
pien rahareikien vuoksi on rakentamista jouduttu molem-
milla kerroilla lykkäiimän.

Väliaikaisratkaisuna hankittiin merivoimillemme Eng-
lannista sodan aikana rakennettu fregatti Porlock Bay,

a'?,

++l
221



t

-*4,
*l

.*"i.#,'

K. A. HEPOURO

ERÄÄNÄ a.ununa vuoden 1!41 lopulla saavuin osas-

toineni Juksovanjärveeen laskevan Verandajoen varrelle
ja ilmoittauduin siellä I/JR 29:n komentajalle. Tulen-
johtueeni 3./Rask.Psto 28:sta oli määrättty hänen patal-
joonansa kaistalle. Päätehtävänä oli toimia jalkaväen tu-
kena ja vastatykistötoiminnalla estää tai lamauttaa vihollis-
tykistön ajoittaiset Homorovitsin huoltotien liikenteen
häiritsemiset. Kaistalla oli aikaisemmin ollut kevyen ty-
kistön tulenjohtue. Korsuni oli 3. komppanian päällikön
komentokorsun luona, viholliseen päin viettävällä rin-
teellä.

Taisteluasemat olivat suurimmalta osalta sankan, mil-
tei koskemattoman korpiryteikön sisässä. Näkyväisyys oli
maassa tykistön tulenjohdon kannalta aivan olematon.
Oman jalkaväen ja vihollisen taisteluasemien välissä oli
jonkinlainen yhteinen alue, jonne milloin suuremmat mil-
loin pienemmät taistelu- ja tiedustelupartiot tekivät ret-
kiään. Oikealla oli I km levyinen korpialue, jonka kaut-
ta vain partiot pitivät yhteyttä lännempänä oleviin naa-
purijoukkoihin. Takanamme olevalla harjanteella ja myös
vasemmalla, maantien ja Verandajoen välisellä rinteellä
taas oli harvinaisen kookasta metsää, valtavia kuusia,
honkia ja haapojakin, jollaisia en ollut ennen nähnyt.
Käytimme eräitä puita tähystyspaikkoina. Eräs kuusi oli

\;§:':* :f
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Homorovitsin huoltotie
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muita huomattavasti kookkaampi. Sen ympärysmitta oli
reilusti kaksi rr,inun sylimittaani eli noin l,l metriä rin-
nan korkeudelta. sen pituudeksi todettiin -il metriä. Kuu-
seen päästiin siten, että sen alempien oksien varaan kaa-
dettiin pienempi puu ja oksia myöten kiivettiin ylös.
Puusta avautui laaja näköala Verandajoen yläjuoksulle,
ja käytimmekin sitä, kuten korkealla harjanteella olevaa
toistakin kuusta, vihollispattereiden ja Orenshenskoje-
järven luona tapahtuvan liikenteen tähystämiseen ja tu.
lenjohtoomme.

Korsumme vieressä oli iso honka, jonka latvapuolessa
pidimme myös tähystystä. Siitä oli hyvä näköala 1.
korr.rppanian kaistan etumaastoon ja sulkumaalialueelle.
Se oli vain 80 metrin päässä uloimmasta .ialkaväen tais-
telupoterosta ja siis myös vihollisen tarkka-ampujien ja
muidenkin aseiden tulen ulottuvilla, ,joten sitä ei pidetty
vakinaisesti miehitettynä. Tähystys puista osoittautui
täällä Verandajoen varrella hyviä tuloksia tuottavaksi.

Vastassamme oli eräs siperialaisen divisioonan joukko-
osasto. jonka koulutustaso oli hyvä. miehet rohkeita. si-

'ukkaita ;a yritreliäitä.
Pari irertaa p;"dsi tirr,a lihoiiinen hiiomaamattamme

lähimaastocn 1l pai:kurreii icranaatinireittimillä asemiam-
me ja korsujemme seiiti:ja. Niio vieraiiut onnistuivat heii-
tä h1vin. siiiä jcuduimme pysytteiemään suojassa noicien
tarkkojen tuiiryöpp;-jen ajat. kuin rotat koloissaan. Kiin
kovapintaiset naapiirit hi:omasivat päässeensä vähän
ikäänkuin niskanpäälle, he päästir,ät lähriessään aika-
n-roisen hörönaurun harmiksemme. niin että metsä rai.
kui, kunnes taas pääsin.rmc antamaan tulta vastaan.

Sen jälkeen järjestinrme tehokkaan etunraaston val-
vonnan ja myös puiden latvoista tähystyksen. Seuraavalla
kerralla huomatessamme noiden ilkanroivicn vastustajien
lähestyr,än jyräytimme heti tuliryöpyn heidän niskaansa.
Tuliylläkkömme jäi yksipuoliseksi, silli toiset kömpivät
totisina haavoittuneitaan kuljettaen tiehensä ja jättirät
jälkeensä aseita ja vainajiakin.

Parin hiljaisen päivän kuluttua oli vihollinen jo kek-
sinyt tähystyspaikkamme. Alikersantti Mikkonen oli aa-
musajun jälkeen kaikessa rauhassa nousemassa puuhun
eikä ennättänyt vielä tähystysoksalle saakka kun viholli-
sen pikakivääri alkoi hongan rungosta tikata säleitä ai.

Oston kylö
nrihtynö Syvärin

' rintomon osemisto

van Mikkosen lähettyviltä. Onneksi 'Vikki" pääsi alas

puusta tunnetulla palosotilaan vauhdilla, vieläpä melkein
ehjin nahoin. Olisimme mielellään ampuneet vastaan jy-
risevät, raskaat kranaattimme, mutta annettuien määräys-
ten mukaan emme saaneet ampua yksityistä pk-ampujaa tai
pientä partiotakaan tykistöllä. Tyydyimme siis vastailc-
maan toistaiseksi näkymättömissä pysyttelevän vihollisen
ammuntaao vain summittaisella käsiaseiden tulella.

Hetken kuluttua rsia ci meitä enää kiinnostanut. Us-
koimme siellä olleen vain jonkun vihollispartion ja me-

nimme korsuun.
Äskeisen rähinän syy selvisi pian. Vihollinen oli tuo-

nut eturnaastoon yhden RK-tykin, varmaan ennakolta
valmistettuun asemaan, ja alkoi sillä jyskyttää korsujem-
me seutuja. Osumat tavoittivat pian korsustamme ulosjoh-
tavan käytävätunnelin suunkin.

Meidän piti joka päivä antaa tavanmukainen selostus,

mitä ja miten paljon molemmin puolin tykistöllä kaistal-
lamme ammuttiin. Käytännössä tämä tehtävä suoritettiin
tällä paikalla siten. että ulkona kuuloetäisyydessä oleva
r.artiomies ilmoitti vihollisen ammunnan kohteet ja anr-

musmäärät. Sisäiiä oieva kipinävahti taas sai sulin käsin
merkitä ne muistiin.

Korsun edustalla oii vartiossa rajakarjalainen aliker-
santti Peura. Hän oii vartiopaikaltaan väistänyt ammuntaa
vähän kerrallaan tunnelin suulle ja siitä lopuksi korsun
ovelle saakka. Kun ammunta vähäksi aikaa keskeytyi, hän
huusi Miettiselle:

- Poa kakskymmentkolme! - Taas iysähti, iolloin
Peura:

- Yks liseä! --' Vielä laukaus:

- Ja yks liseä!
Samassa jyrähti osuma aivan käytävätunnelin suussa.

ja siitä kimmahti seinämän kautta kranaatin kärkikappale
Peuran jalkojcn ohi oven läpi korsun lrrttialle. Unohta-
matta laskcmistaan Peura kivahti nyt tavallista kipakam'
min:

- Nlit p.ierkele - tuli yks siseään I

Tuo rjihollisen t),kki, tosin nyt vähän kauemmaksi siir-
rettynä, oli monena päivänä kiusanamme. Se oli ehkä

bunkkerissa tai muuten hyvin suojatussa asemassa. ettenr-

me saaneet sitä vaiennetuksi. Totesimme kyllä sen paikar,
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noin neljänneshehtaarin tarkkuudella, mutta aina kun sitä
ammuimme, viimeksi jopa koko patteriston tuli-iskulla,
tuo kiusankappale vastasi vieläkin parilla laukauksella.

Tykkiä ei saatu näkyviin, eikä seo luo päästy, koska
sen ympäristö oli miinoitettu ja varmistettu. Lopuksi lä-
hetimme 3. komppanian päällikön kanssa yhteispartion
välimaastoon tykin länsipuolelle siitä noin 210-J00 m
päähän. Kaksi muuta ryhmää olivat eri puolilla omissa
asemissaan. Lisäksi oli oma raskas kanuunapatteri suun-
nattuna ennestään merkittyyn maaliin. Niin odotimme ty-
kin aamuhäirinnän alkamista, ja kauan ei tarvinnut odot-
taakaan, kun vihollisen aamu-urakka alkoi. Ammuimme
myös omat laukauksemme ja saimme iokaisesta osuma-
pisteestä kuulosuuntimat. Kolmioleikkauksen virhekuviot
olivat melko pienet, ja saimme niistä selvät merkitsemät.
Vihollinen näytti aluksi häkeltyvän tiistä yllättävästä vasta-

ammunnasta, mutta vanhaan hyvään tuuriinsa luottaen
jatkoi kumminkin ammuntaa. Saimme nyt tykin selvään
nollahaarukkaan eikä sitä enää kauan tarvinnut mouka-
roida, kun tuo kiusankappale lopulta vaikeni.

Vuoden 1942 alussa jouduimme siirtymään Ostan rin-
tamanosalle. Siellä Äänisjärven eteläpään korkeudella Su-
harevan ja Ganinan kylien harjanteilla oli maasto aivan
aukeaa. Ylimpänä mäellä oli erillinen talo, johon komen-
toryhmäni ja tulenjohtue majoittuivat muutamaksi päi-
vdksi lepoon. Olimme ainakin aluksi iloisia pädstessäm-
me "aarniometsästä" näille väljemmille maisemille.

Seuraavana aamuna läksin järjestelemän ja katsele-
maan patterin muiden osien touhuja sekä tutustumaan
täkäläiseen etulinjaan Ostan kirkonkylän ja Levinan
välillä. Kun seuraavana päivänä tulin takaisin tulenjoh-
tueen luo, huomasin, että ainoa siellä harianteella lähet-
tyvillä ollut iso puu, vanha pihakoivu, oli kaadettu. Tu-
vassa olivat kaikki pojat kovin totisia ja toisilla oli ikään-
kuin uhmaa ilmeissä. Hetken kuluttua kysyin vanhimmal-
ta tähystysaliupseerilta, kersantti Mikkoselta:

- Mitä te täällä murjotatte? - Vastaamatta heti ky-
symykseen hän kysyi minulta:

- Milläs päällä olet? Kärsiiks haastella? - Ja huo-
rnatessaan hienoisen hymyn tapaista sekä ettei erikoista
"räjähtämisvaaraa" näyttänyt olevan, hän ja&oi:

- Katsos - älä nyt suutu -! Se on sillä lailla, että
meinasit tehdä meistä tuolla Verandajoen varressa puissa
aina killuvia apinoita, ia nyt poiat huomasivat, ettei Si-
nulla ollut siihen täällä kuin yksi mahdollisuus, ja sekin
on nyt poistettu.
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