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IOSKUS vieläkin, kun 'vanhat toverit' kohtaavat toi-

sensa, he innostuvat muistelemaan menneitä ja puhumaan jopa sodasta ! Sivussa siinä kuuntelee sinisilmäinen

ja punaposkinen kaveri, joka ?isken on tullut ruotuväestä
ja niin ollen tietää sotimisesta yhtä paljon kuin muut
yhteensä Pohjoismaissa. Aikansa kuunneltuaan hän sitten
virkkaa hienoinen säälin väre äänessään:
Eikö se asemasota sentään ollut peräti yksitoik- puuhaa?
koista
Hetken miettimisen jälkeen on myönnettävä:

Olihan

se.

-Kun kuitenkin tarkemmin muistelee noita päiviä, rulee mieleen, että aina siellä sentään sattui jotakin sellaistakin, ettei tiettävästi kukaan kuollut ikävystymiseen.

Vaihtelu voi joskus alkaa hyvinkin vaatimattomasti,
mutta kun tapahtumilla oli niissä oloissa taipumusta ket-

Tukikohto Aollon

elu-

moo,stoo Vienon konovollo. Keskellä nökyy 4.

sulku, iosso oli

Portti-

korsuksi nimiietty, vohvosti vorustetiu vihollisen
iukikohto

juuntua, pienenkin sattuman aiheuttamaa piristystä joskus riitti moneksi päiväksi.
Mutta ehkäpä asia selviää kuvauksella muutamien- kesäisten päivien osalta
Vienan kanavan Aallon tukikohdasta.

Nimi Aalto tuo vanhan soturin mieleen muiston

miehestä, jonka mieleen ja sieluun oli tulikirjaimin
painunut sana I s ä n m a a. Hän oli Hugo Aalto, alastarolainen varastonhoitaja ja sk.kersantti. Vuonna L897
syntyneenä hän ei joutunut mukaan sotaan kutsunnan
kautta, mutta kun halusi, ruli vapaaehtoisena ja liittyi
oman pitäjänsä miehiin Hiisjärven-Kirvesjärven "vii-

dakkohelvetin" aikoihin elokuulla

L94l

etelä-Aunuk-

sessa.

Aalto kulki sitten va raa väistämättä

partioiden,

hyökkäysosastojen ja erilaisten joukkueiden
aina
elumaisena ja esimerkillisenä. Hänet paliohtaiana

atakki-

ja

kittiin kaikilla hänen arvoiselleen mahdollisilla kuooia-

merkeillä ja joulukuussa samana vuonna mies ylennettiin
vänrikiksi. Tuli ensimmäisenä miehenä Vienan kanavalle

sulun n.'o 5 kohdalla, fa kun Marskin pys?ihtymisklisky
tuli, kaivautui miehineen kanavan penkkaan. Ja pysy:i

siinä.

Tuli sitten Aallon

ikäluokan kotiuttaminen. Håinen
y4imq, koti, uusi
ruoronsa oli l?ihted Vapun piiivänä
elämä karujen päivien jälkeen odottivat.
Juuri ennen
l?ihtöän håin kuitenkin halusi vielä kerran niihdä haudat, peslikkeet
käydä tervehtimdssä niitä vartioivia
kovia miehiään.- Luonto oli puhkeamassa jokavuotiseen
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tävän luodin kohden jii?ihyväisten jertäien vartaloa.

Se

räiiihti sydiimen ja maksan välillä. . . Gloria ad militis.
Siitä påiivzistä lähtien oli rukikohdan nimenä Aalto.

*
Elettiin siellä senkin jälkeen. Kun asemat olivat vakiintuneet, kiisitti tukikohdan miehirys
kesällä L942
kaksi jv.joukkuetta, kk.joukkueen,- krh.joukkueen.
ja §kistön tulenjohtueen. Tukikohta
pst.§k*ijoukkueen
ei ollut suinkaan ihanteellinen aseman puolustamista
ajatellen. Mieleen tuli, että jokin iso herra oli saanut

oikein suomalaiseen tyyliin pähänsä, että siinä missä
ollaan, siinä istutaan. Eikä anneta aihetta viholliselle
propagandaan, jossa olisi mahdollisesti sanottu, että
eriidssä kohden Vienan kanavalla ovat suomalaiset vetdäntyneet 300 metriä.
Takimmaiset asemat ja korsut
olivat metsän reunassa,- mutta yhteyshaudoin niihin yhdiste§rt pesiikkeet ja taisteluhaudat niistä 300 m viholliseen päin alenevan lentohiekkanummen kanavan puoleisessa reunassa. Vihollinen oli pesiintynyt kanavan
sulkuihin vain 70 m päiihän etupesäkkeistä, ja niiden

t§i
li,,

ihmeelliseen kukkaansa, aurinko loi kultaa nummelle,
hawat sälyneet pikkulinnut sirittivät pensaissa. Tuota
hän unohtui korsulle tullessaan katselemaan, kuuntelemaan, ja vartalo jäi huomaamatta liian ylös haudasta.
Vihollisen tarkk'ampujan kiväri pamahti, syöksi räjiih-

i
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takana olevalle korkealle mäelle

5xneimms sitä Mu.l- näköala asemiimme.
josta oli mitä parhain
- kiusana oli kuitenkin sulku n:o 4, joka oli
Suurimpana
alempana Ääniselle päin.
Tuo sulku, jota sanottiin Porttikorsuksi, oli erittäin
voimakkaasti varustettu. Siellä oli ainakin kaksi tykkiä,
kaksi kk:ta ja muutama kranaatinheitin, sekä hyvä tähysrys- ja tarkk'ampujien vaanimispaikka.
Kun vanja
joskus arveli elämämme käyvän liian yksitoikkoiseksi,
se avasi sulun sulkuportin, työnsi esiin tykin ja soitteli

linmäelci

Suomolcisten osemio Vienon konovon
lo 5. sulun kohdollo

4

pitkin hautoja. "Korsua" oli koetettu nujertaa kaikin
tavoin, ja aiheutettiinhan sille tappioideo lisäksi varsin
paljon korjaustöitä pesäkkeissä ja haudoissa, mutta
minkäpä tuuli kivelle voi ! Muurit olivat järkkymättömän vahvat, portti teräksinen, ja kun sitä oli ehkä muullateräksellä vahvistettu, panssarintorjuntatykkimme

kin
Tukikohto Aollon edustollo olevoo outioio
moostoo. Vosemmollo tolon rounioisso tuleniohtopoikko Sovo l, ioustollo sulkuliniollo esponjoloisio rcisuio
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ammuksetkin sanoivat sinne lähetettyinä vain pim-pim.
Olimme pyytäneet tuon riesan poistamiseksi jopa Stuka-

Aollon tuki'kohdon päällirkön korsu rikkiåt

pommitusta, mutta
taisi niiliä Stukista määräävillä
olla parempaakin kuuntelemista
kuin pienen tukikohdan
päällikön vikinä. Se oli ja pysi'i. Ja osittain tuon takia
oli Åallon tukikohta huonossa maineessa: NIies ja viikko, sen lisäksi pari-kolme haavoittunutta viikossa.
Yksitoikkoistahan siellä oli. . . Ivliehet ja aiiupseerit
kävivät yötä päivää vartiossa, kaksi tuntia työtä ja neljä
yapaata. Paljon käsikranaatteja kului pimeän aikana
kuolleiden kulmien puhtaana pitämiseen, paljon valoraketteja paloi lähellä olevan vihollisen yllätysten estämiseen. Kiväärin ja kp:n panosten kulutus oli pieni, eihän
niille ollut maileja. Heittimet molemmin puolin yskivät
sataseo kranua päivässä varomattomien niskaan, mutta
tykistö oli molemmin puolin levossa. Säästivät kuulemma ammuksia.
Kullakin oli työn lisäksi taipumustensa mukaiset huvitukset. Joku levoton sielu hiippasi hämärissä vanjojen

poluilla ja pisteli niille penaaleja. Oli kuulemma sitten
päiväilä hauska nähdä, miten äijät älisevät, kun käpälä
irtoaa. Pokkasakit, varsinkin niissä korsuissa, joissa oli
leväperäinen esimies, kuluttivat ajan tuohon harrastukseensa niin tarkoin, ettei jäänyt aikaa uneen. Täytyi nukkua vartion aikana. Syksymyöhällä sattuikin tuon takia
kuulemma eräälle vaihtaneelle porukalle, että naapuri
haki sen kk:n keskellä päivää, kun vartio nukkui!
Tukikohdan päällik'kö huvitteli käyttämällä'henkilökoh-taista asettaan', Tiltua, pienoisheitintä. Hän oli keksinyt
kapistuksen jostakin romuläjästä, ja kun siitä puuttui
tähtäin, hän "keksi" erään tykistöön tekemänsä vierailun

aikana siihen kvadrantin. Ja silloinhan olikin 'tuliyksikkö' valmis. Vain kranaatteja puuttui. Hän kurnutti
kuitenkin niin kauan ystävälleen rykmentin aseupseetille,
vänrikki Ehojoelle, että tämä viimein hermostui ja haelasi ehkä jostakin Sevastopolin mudasta nostettuja ammuksia, koska ne eivät sopineet putkeen muutoin kuin
rukkasissa puhdistettuina.

Niitä oli sentään 8 kpl päivä-

nöisine kottoineen. Edessö tukikohdon pööl-

likkö (oik.)

toisielulöhetteineen

niin että hän voi "tulitoimintaa" harjoittaa vaikkapa joka päivä.
Kun tätä verrattain ener- hän paineli etupesäkkeelgistä miestä alkoi kalvaa ikävä,
le, putsasi kranaatit ja istui avohautaan ase ja ammukset vierellään. Sitten kranaatinheitin jalkojen väliin,
tähtäys kiintopisteeseen, jona toimi vähän matkan päässä
haudan reunalla kasvavaan sieneen pistetty tulitikku,
suuntaus johonkin vihollisen tähystyspaikkaan tai sulku
5:n sisällä tossutteleviin naapureihin, ja äkkiä pököt
putkeen. Jos vihollinen oli tarkkana, se lähetti heti vastaannoksen verran,

lahjaksi "häntäheikkejään", kiväärikranaatteja,

mutta

ammuskelija jo kopannut
mörssärinsä kainaloon ja painellut 'kannen alle' pesäkkeeseen, jossa naureksi.pariaansa. Eivät ne vastaan lähetetyt sirisijät aiheuttaneetkaan mitään muuta kuin kovan
ennen niiden saapumista

oli

haljete
Vakiovaihteluna olivat vielä ns.
'viikkokonsertit', joita päällikkö sai panna toimeen tarpeen ja harkintansa mukaan.
Sattumat toivat joskus vaihtelua 'normaaliin' elämänmenoon.
Niinpä tukikohdan päällikkö, tultuaan muutamana kesäisen
kirkkaana aamuna kierrokseltaan haudoista ja pesäkkeistä ja soitettuaan yön tapahtumia koskevan raporttinsa komppaniaan, tunsi tarvetta mennä
istumaan riu'ulle, ja lähtikin sinne hyvän mielen vihellys huulillaan. Tuskin hän oli päässyt istuntoonsa, kun
aivan läheltä takaa kuului kumma räiske. Sinne tuli räjdhtävid. luoteja sen kuin konekiväärin piippu ehti niitii
sylkemään! Toimitus keskeytyi, ja miehen oli housut
kintuissa syöksyttävä suojaisempaan maisemaan. Selvittyään pelästyksestään hän alkoi kiroilla, sillä sodassakin
äänen

on jokseenkin epäkohteliasta ampua miestä tuon istunnon aikana. Hän kiiruhti korsulle, sieppasi kiikarinsa ja
parabelluminsa ja hihkaisi korsun miehille:
Kuopalla kummittelee! Ja sen tien elulinjaan tämistä kummasta olivat lähtöisin nuo kumhystelemän,
mitteliiat, jotka häiritsivät miehen rauhallisia toimituksia

!
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Pian asia selkeni. Yön aikana olivat vanjat hyvin naamioiden kaivaneet kiemurtelevan haudan oikealla olevien pesäkkeiden eteen ja rakentaneet haudan pä2ihän
panssarilevyllä suojatun pesäkkeen. Oli se saavutus!

iVutta miestä hymyilytti jo nyt, sillä hän muisti, että kuluvan viikon 'konsertti' oli pitämättä ja ainakit nyt olisi

sen pitämiseen pätevä aihe. Hän lausuikin

itsekseen

irivan ääneen:
Pirulauta, kyllä minä kynnän teidän pesäkkeenne

- tämän päivän kuluessa perunamaaksi !
vielä
Sanoi ja talsi rauhallisena lähimpään pst.tykkiasemaan,
jossa tapasi tykkijoukkueen johtajan, vänrikki Rantasalon (hänkin kaatui kuukausi myöhemmin vihollisen räjähtävään luotiin). Rantasalo sai käskyn avata kello 20
tulen molemmilla tykeillään melkein tykin aseman edessä näkyvään pesäkkeeseen, mutta käyttää tähän korkeintaan 60 kranaattia.

ja tuskin

kukaan pesäkkeen miehistä päiisi kertomaan
takana oleville liukkaasta lähdöstään.
Vihollisen kaikki aseet olivat olleet täysin vaiti, ja
kun tämä melkein jokaviikkoinen, mutta aina yllättäen
alkava 'konsertti' oli ohi, oli pesäkkeen seutu todella
muuttunut kuin hyvin kynnetyksi perunamaaksi.
Montakos vähemmän nyt on? kysyi päällik*ö. Suutari- ei viitsinyt vastata tyhmään kysymykseen, vaan totesi
yksikantaan:

Lakkasivat kummittelemasta.

-Konsertti oli päättynyt, ja he lähtivät marssimaan
pitkin korsulle . . .
Yksitoikkoistahan se oli . . .

hautaa

(latkru)

Matka jatkui sitten tj-paikka Savo 1:een, joka oli
piiloitettu nummen keskellä olevaan talon raunioon ja
jossa isännöi luutnantti Tessman. Tätä pyysi tukikohdan

päällik*ö pitämään ainakin osan tykeistän illemmalla
suunnattuna vihollisen tykistöön ollakseen valmiina panemaan vastalauseen, jos vanjat osoittaisivat halua häiritä 'konserttia'.
Omalle korsulleen tultuaan hän käski luokseen krh.joukkueenjohtajan, vänrikki Boxbergin ja kk.joukkueenjohtajan, vänrikki Alavan. Boxbergin oli heittimillään
päivän kuluessa haarukoitava maalikseen uusi pesäke,
mutta varovasti, etteivät epäluulot heräisi. H-hetkenä oli
sitten ammuttava sen kuin putkista lähtee, ennen muuta
pesäkettä taakse yhdistävään hautaan, etteivät karkuun
juoksevat suorittaisi aivan rauhanaikaista vetäntymistä.
Alavan oli avattava tuli neljällä kk:lla kello 19.)8
sivulla sijaitsevaa kahta puissa olevaa viholMullinmäen
lisen tähystyslavaa ja kahta itse mäellä olevaa tähystys-

paikkaa kohden. Tulta oli jatkettava niio kauan kuin
tykit ja heittimet toimivat, iotta tähystys pysyisi noklia
rurpeessa.
Ohjelma olikin nyt valmis ja oli vain soi- komppaniaan, jonka jälkeen voi syventyä
tettava siitä
heilalta tulleen kirjeen lukemiseen ja muiden kiintoi-

äskfil

sien asioiden kuvittelemiseen.

Vasta illan tullen käveli päällikkö taistelulähettinsä,
korpraali Suutarin seurassa etupesäkkeeseen ja alkoi kiikarilla tarkastella vihollisen tähystyspaiL*oja. Kotona
olivat. Tykillä tai heittimillä ei noita veiiareita saanut
koskaan alas, mutta kk. pani tavallisesti niille kiirettä.
Niin nytkin. Kun konekivääri alkoi syytää rakeita, tuli ensimmäisen t?ihyslyspaikan toinen tähystäjä käsiään ja jalkojaan käytellen tikkaita pitkin vilkkaassa tahdissa alas.
Jäljessä tuleva sai osuman puolenkymmenen metrin korkeudella ja muksahti maahan kuin kuvilta ammuttu
teeri. Toisen puun miehet olivat sisukkaarnpia, sillä he
pysyttelivät lavalla melkein minuutin, mutta sitten hermot pettivät. Toinen tuli puuta pitkin alas että sihahti,
toisen yrittäessä käyttää tikkaita, mutta sai osuman ja
mätkähti maahan että tanner tömåihti.
Kaksi vähemmän, sanoi Suutari.

-Uuden vihollispesäkkeen

paikoilla alkoi samassa le-

voton meno. Kaksi pst.tykin ammusta tuli kohden että
suhahti. Osuivat panssarilevyyn, koska kuului selvä kolahdus, ja sitten sitä tavaraa tuli yhtenä jonona. Kuusi
miestä yritti liihteä hautaa pitkin karkuun, mutta räjähtävä ammus tapasi koko sakin. Ja
edessä jauhoivat

- jotka osuivat methautaa kranaatinheittimen ammukset,
rin tarkkuudella, sillä Boxberg oli järjestänyt ylimääräisen tulenjohdon haudan reunalle. Tämä oli aika tuisketta,
228
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Vommelsuu on iuuri vollottu

Rokkouden houdon ki,rkko Vom-

HBffiffi

me Isu u sso

5,4-km'a

HELSINKILÄISEEN 12 dirisioonaa kuuluva Ker'.Os.
komentajana ratsumestari E. O. Kokko, oli aloittanut
Vuoksen länsipuolitse hyökkäyksensä elokuun 21. pnä
7941 avaamalla Hannilan-Viskarin tien kaakkoisessa
suunnassa divisioonan joukoille. Käytyään taisteluja
Pilppulassa, Kanneljärvellä ja Ten'asmäessä osasto eteni 30.8. Raivolan lehtikuusimetsään, josta yhdessä
Kev.Os. 14:n kanssa hyökkäsi 31.8. Vammelsuuhun,
vihollisen paetessa kiireimmin itään Terijoelle.
Vammelsuussa kävimme katsomassa legendanomaiste

"Rakkauden hautaa" ja kappelia sillä aikaa, kun odottelimme kenttäkeittiötä. Sitä ei kuitenkaan saatu tänne,
olivathan tiet vielä varmistamatta ja tienoo täynnä
puskaviholaisia.
Saatiin sentään lupa sytyttää nuotioita, ja niin siinä
kyyhöteltiin hieman koleana elokuisena iltana pienellä

kunnaalla maantien varrella korviketta keittäen. Takana kohosi Vammelsuun kirkko, ja toisella Puolen näkyi meri, kauan odotettu tavoite.
Siihen nuotion ääreen asteli mantteli hartioillaan
"Hagelikin", vilkas tummaverineo taiteiliia, kornetti
Hjalmar Hagelstam. Aina iloinen ja hyväntuulinen
joukkueen johtaja, joka osasi taidon eldä ia taidon

taistella, Kulnev-tyyppi parhaassa merkityksessä.
Illan tummuessa puheltiin siinä kaikenlaista, ja nuotion hiipuessa muisteltiin käytyjä taisteluja, arvailtiin
tulevia. Nyt jo tiesimme joutuvamme Inoon ja siellä
meitä odottavan kovan vastarinnan. Hageli, ihminen
ja sotilas, karski ja railakasotteinen taistelija kertoi

muistojaan ja kaskujaan taiteiliiaelämästä. Erityisesti
jäivät mieleemme hänen sanansa venäläisistä, joita kansana ei pitäisi vihata, koska he ovat taiteellisia ja vie229

raanvaraisia ihmisiä, joiden parissa hänelläkin oli ollut
useita ystäviä. Näin vietettiin hetki rauhallisten muisto1'en parissa keskellä sodan armottomuutta . . .
L?ihtö oli tulossa. Lähetit juoksivat viemässä käsky-

jä, nuotiot sammutettiin, pakkaukset pantiin kiireesti
kuntoon, vetäistiin viimeiset henkisavut . . .

Lähdettiin illan hämyssä etenemään kohti Inoa, ja
puoleen yöhön mennessä saavuttiin helvetillisessä konetuliaseiden kohinassa ottamaan vastaan asemat III/
JR 47:ltä. Patruunoita ei kuulemma tarvinnut meidän-

kään säästää. Asemamme olivat Suomenlahden rannalla
horisontissa näkyivät Kronstadt, Inkerin rannikko-ja suuri saariryhmä. Raskaan tykisiön kumea jyrinä

kantautui ulapan yli.

Aamulla 1.9. aloitimme hyökkäyksen Inon asemaaluetta kohti. Alkumatkalla emme kohdanneet vastusta, mutta rannikolla Inonniemen kyl?issä vihollinen oli
vahvoissa asemissa. Pensas pensaalta, katve katveelta
tarkastettiin maasto, sillä vihollinen oli haavoittuneenakin osoittanut taistelutahtoa. Olin juuri tarkastanut
erästä heiniä täynnä olevaa latoa, kun jäljessäni kulke-

va jääkäri sai kuolettavan luodin samasta ladosta.

Saimme siviiliväestöä, ts. Venä.jältä talvisodan jälkeen tuotuja uusia asukkaita ja puna-armeijalaisia van-

giksi. Erityisen fanaattisiksi taistelijoiksi osoittautuivat
merivartiosotilaat, joiden lakissa oli kultaisin kirjaimin
Pogranoiska

NKVD.

Eräästä perunakellarista saatiin

vanki, joka selvitti olevansa kokki eikä siis kuulunut
taisteleviin joukkoihin, mutta kellarissa oli lisääkin

väkeä. Eivät auttaneet konepistoolisarjat, eivät käsikranaattimmekaan, aina tuli kuopasta tulta vastaan.
Vii,mein kuului sieltä räjähdys: punasotilas oli lopetta-

nut itsensä käsikranaatilla.
Konekiväärejä siirrettiin sivuille parempiin asemiin.
Vasemmalla hyökkäsi Hagelstamin joukkue ja pääsi

taloryhmään, jonka vihollinen kuitenkin pian piiritti.
Hagelstam haavoittui vaikeasti, kolme miestä kaatui ja
useita haavoittui.
Saimme yhteyden JR 4:n pst.joukkueeseen, joka oli
puhdistanut maastoa pohjoisesta käsin. 2. komppaniamme rantakaistalla oli vihollinen saarrettava mottiin. Motti laukesi kuitenliin aivan rannan läheisyydessä, ja komppania pureutui saavuttamaansa maastokohtaan.

Kyseltiin kaatuoeita ja haavoittuneita. Monet olivat
nähneet Hagelin kohtalon, ja häntä pidettiin kaatuneena.

Kuultiin kuitenkin, että hän oli elänyt

vielä

JSp:lle vietäessä.

Päivän kuluessa Kev.Os. 1 oli saanut huomattavan
sotasaaliin, mm. panssarijunan, kymmeniä kuormaautoja, toistakymmentä traktoria, hevosia sekä useita
kymmeniä vankeja. Illalla 1.9. suoritettiin vielä hyök-

käys krh-tulen tukemana, mutta venäläisten vastarinta
ja pimeän tulo tyrehdyttivät sen. Yön vietimme paljaan taivaat alla kylmässä ja nälässä ilman muonaa.
Syyskuun 2. päivänd. komppaniamme oli edelleen
entisissä asemissaan vihollisen sitkeän vastarinnan pidätt?imänä. Saimme lämmintä ruokaa ja teltan asemiimme; kuinka vähään sodassa oltiinkaan tyytyväisiä!
Tähystäjämme totesivat Koiviston suunnasta saapuvan
kymmenen vihollisalusta. Raskas tykistö ampui edessämme oleviin taloihin, ammunnan ajaksi komppania

siirrettiin jonkun satasen metriä taaksepäin. Illalla

yritti

oma pienehkö osastomme vallata Inonniemen
kylää, mutta pimeys keskeytti taas toiminnan. Yöllä
sytytettiin kk-tulella eräs vihollisen miehittämä talo
palamaan, ja kun tykistö ja krh:t olivat vielä pehmittäneet taloryhmää, vihollinen luopui taloista aamu-

hämärissä.

S

Suomcloiset soopu.
neet lnon rontoon
syyskuun olkupäivinä
I 941
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Toistelujen melskeistö pelostuneito lnkerilöisiö Roio|oello syyskuun olusso I941

Keskitykseo jälkeen etenimme Inonkylää kohti,
mutta talot tapasimme tyhjinä. Kaupoista löysimme

lentojo

kaikenlaista tarpeellista ruokatavaraa ja. v altavan md'drän tulitikkuja
mutta tupakkaa ei yhtään. Vihollinen jätti jälkeensä
suuren määrän aseita ja a-tervikkeita.
Saimme vangiksi joukon inkeriläisiä, jotka kertoi-

jo torpedoio

vat vihollisen paenneen metsiin. Vankien lukumäärä
lisääntyi, kun paenneet uskaltautuivat metsistä esille.
Seuraavana päivänä vielä maastoa haravoitaessa jakäyt-

tämällä kovaäänisautoa saatiin niitä lisää.
Me ryhdyimme puolustukseen, kaivoimme asemia
ja odotimme vihollisen vastahyökkäystä. Sitä ei kuitenkaan tullut ja Kev.Os. 1 sai siirtyä
luovutetlehtikuusimetsän
tuaan asemansa Kev.Os. 9:lle

löömerellö

maastoon.
Kertomuksessamme mainittu kornetti Hj almar Hagelstam kuoli haavoihinsa syyskuun 7:na l94L ratsuväen

vuosipäivänä. 2./Kev.Os. 1:n päällikkö, luutnantti L.
Orlamo kirjoitti hänestä: "Kelpo soturi on saavuttanut matkan pään. Sinä, Hageli, olit palavan innostuksen elävöittämd,nd, a.ina valmis suorittamaan saamasi
tehtävän tunnollisesti. Olit joukkueellesi hyvänä esikuvana. Sekä taistelujen että levon aikana piti raikas

O
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reipas sotilashuumorisi yllä koko komppaniassa
taistelumieltä. Valittarninen oli sinulle vierasta. Et
koskaan puhunut henkilökohtaisista urotöistäsi, ne
saimme kutrlia joukkueesi miehiltä. Meidät yllätti tyrmistyttär,ä viesti, kun sankarikuolema oli Sinut tavoittanut."

TOIMIESSANI Ilmavoimien yhteysupseerina

++++++++++++++++++
TAPP,A.VA

TAUTI UHKÅSI

Anoisin lomaa., herra majuri, koska vaimoni on

- lemans airaan a.

k uo

Mitä tautia se on?

- En tiedä, mutta kyllä se t^pp^vaa on, koska kir- sanotaan, että jos se pääsee pitkittymään, niin
jeessä
siihen voi kuolla piankin.

++++++++++++++++++

saksa-

Luftflotte 5:n esikunnassa Pohjois-Norjassa
sain heinäkuun lopulla 1!41 tilaisuuden osallistua
laisessa

erääseen tiedustelulentoon Jäämerellä.

Lähdimme lennolle Kirkkoniemen lähistöllä sijait-

sevalta kentältä. Koneemme oli 2-moottorinen Heinkel-1.11, jonka matkanopeus oli n. 32o km/t. Henkilökuntaan kuului ohjaaja, tähystäjä, radiosähköttäjä
ja kaksi kk-ampujaa. Ohjaajata toimi eräs esikunnan
insinööriupseeri.
Tehtävämme oli kolmiosainen:
1. Jäämeren rannikkoliikenteen tiedustelu alueella

Petsamo-Kildin-saari (Murmanskista koilliseen).
2. Saattuetiedustelu Jäämerellä.
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Kopleeni Lumiolo, kertomuksen kirjoit.

toio, io soksolcinen

lentäiöluutnontti

Mohlkuch Kirkkoniemessä

l.

Edelliseen liittyen säätiedustelu Jäämerellä.

Lähdön jälkeen nousimme n. 1500 m korkeuteen ja
suuntasimme lentomme Petsamon yli Jäämerelle. Kiersimme Kalastajasaarennon sopivan etäisyyden päässä
sen it.patterit avasivat herkästi tulen, mutta räjäh-

-dyshattarat

pöllähtelivät vaarattoman kaukana

konees-

tamme.

Lento jatkui Muurmannin rannikon suunnassa itään.

Oikean siiven puolella levittäytyi eteemme karu,
alaston rannikko. Siellä täällä pilkisteli hiekkarantainen joenuoma paljaitten kallioiden lomassa. Etelämpänä Litsa-joen suunnalla, johon rintamalinja oli
juuttunut, Ieijaili ohut savuverho matalalla. Lienee
ollut tykistötulen tai Stuka-hyökkäysten aikaansaama. Merellä ja rannikolla ei näkynyt minkäänlaista
liikennettä.
Lähestyimme ensimmäisen tiedusteluosuuden pääte-

pistettä, Kildin-saarta. Istuin ohjaemon takana olevan ikkunan äärellä tarkkaillen allamme levittäytyvää
maisemaa. Äkkiä silmiini osui joku alempana liikkuva piste
peräämme oli ilmeisesti pyrkimässä
vihollisen hävittäjä.
Piste suureni hetki hetkeltä "keräten" korkeutta kuin korkkiruuvin kierteitä kiiveten.
Kurottauduin ohjaamoon ja viitaten här'ittäjän lähestymissuuntaan karjasin:

Hävittäjä!

-Hetkessä tuli eloa ja liikettä koneeseen. Moottorit
ulvahtivat täysille kierroksille, ala-ampuja sukelsi
konekivääritorniinsa ja muut etsivät katseillaan vihol-

lista "sormi liipaisimella".
Ohjaaja veti koneen jyrkkään nousuun pyrkien yläpuolellamme olevaan yhtenäiseen pilvikerrokseen.
Pyrstöpuolelta alkoi kuulua tasaista nakutusta
alaampuja oli ilmeisesti saanut vihollishävittäiän -tähtäimiinsä ja avannut tulen. Ympärillemme alkoi muodostua ohutta utua, joka hetkessä tiivistyi harmaaksi
massaksi
olimme pilvessä.
- taukosi alkuunsa
Åmmunta
olimme ilmeisestikin viime hetkessä päässeet suojaavaan
pilvikerrokseen.

Lennettyämme kymmenkunta minuuttia pilvessä
jatkuvasti kurssia muutellen ohjaajamme suuntasi
lennon kohti pohjoista. Kone alkoi hitaasti laskeutua
pilvimassan vaaletessa hetki hetkeltä, fa pian putkahdimmekin pilven alapuolelle. Kuusi silmäparia tarl.:737

kaili kiihkeästi avaruutta allamme ja ympärillä

vihollista ei ollut enää näkyvissä
olimme siis onnis- aikana.
tuneet eksyttämään sen pilvilennon
Ållamme velloi Jäämeri maininkej aan ja lentomme
jatkui kohti pohjoista. Muurmannin rannikko häipvi
taaksemme ja edessämme lainehti rannaton meri.
Pilvikerros yläpuolellamme alkoi rakoilla ja silloin
tällöin pilkisteli aurinkokin näkyviin muodostaen merenpinnalle valo- ja varjoläikkiään. Mielikuvitus siinä
joskus olin näkevinäni kuin
yritti tehdä tepposiaan
pionalle nousseen sukellusveneen
siluetin, mutta hetkessä se osoittautuikin vain pilvenvarjoksi merenpinnalla. Jäämeri oli täysin autio!
Olimme lentäneet rannikolta poistuttuamme vajaat
kaksi tuntia ja laskelmieni mukaan olimme nyt lähes
500 km poh.ioiseen Petsamosta. Tähystäjä viittoili minua ohjaamoon osoittaen kädellään koneen lentosuuntaan:

Kiintojäiin reunrl

-Kuliana edessämme peirq'i

taiveanranta vaaleaan us-

.,:.rn je sen rlrpuolell.r erottautui kapeana kaistaleena
r aelernh.rrm.re thtenäinen vyö
kiintojään reuna.

Kone slkoi iaskeutua. I{uutaman
kymmenen metrin korkeudelle laskeuduttuamme ohjaaja ryhtyi teke-

mään ke.rrtoa antaen koneen jatkuvasti laskeutua.
Olimme siis tulleet lentoreittimme kääntöpisteeseen,
ja n1't oli suoritettava tehtävän edellyttämät meteorologiset mittaukset, joita varten koneessa oli erikoiset
rnittarit ja säähavaintolaitteet. Lento oli suoritettava
mahdollisimman "pinnassa", ja sen tulisi kestää kymmenkunta minuuttia, jotta havainnot ja mittaukset
olisivat mahdollisimman tarkat.
Kurkistin ikkunasta. "Pinnassapa" todella lensimme
korkeuden 4-5 metriksi. Näytti kuin mai- arvioin
ningit
yrittäisivät tavoitella koneen siivenkärkiä. Meikeinpä teki mieleni esittää toivomus, että "r'etäkääpä
nyt veljet sentään hieman korkeammalle", mutta maltoin sentään pitää aivoitukset ominani.
Mittarilennon suoritettuamme nousimme uudelleen korkeammalle. Suuntasimme lennon kohti rannikkoa, jonka saavutimme oltuamme ilmassa viitisen
tuntia. Edessämme särkyivät mainingit harmaisiin kalliorantoihin, ja kuin Jäämerta uhmaten piirtyi jyrkkäreunainen Nordkap
Euroopan pohjoisin niemen- taivasta.
kärki
ylr,äänä kohti

-

-

Tehtävämme oli suoritettu, ja 5 tuntia 20 minuuttia
kestäneen lennon jälkeen laskeuduimme kotikentälle.
,.

It. tulitti meitä. Palaamr.ne tukikohtaan.
Viesti oli lähtöisin Jäämeren tiedustelua suoritta-

ilmassa.

valta koneelta.

Seuraavana päivänä sama henkilökur.rta, allekirjoittanutta lukuunottamatta, lähti vastaavanlaiselle tiedustelulennolle Jäämerelle. Olin jäänyt "maihin" jo siitäkin syystä, että samana päivänä tapahtuisi saksalais-

ten suurlentohyökkäys Murmanskia

kuvasti nousee koneita ilmaan. Åinakin 40 konetta

vastaan. Sen seu-

raaminen olisi ilmeisestikin mielenkiintoisempaa kuin
hieman yksitoikkoinen Jäämeren tiedustelulento. Mutta vieläkin mielenkiintoisempaa oli tulossa I
Ensimmäinen hyökkäysaalto
syöksypommittajat
oli sitten jo ilmassa matkalla-I\{urmanskiin. Hävit-

- olivat kentillä r'almiina lähteäkseen suojaamaan
täjät

Saksalainen komentaja reagoi nopeasti. Murmansvastaan aloitettu hyökkäys keskeytettiin, hävit-

kia

täjät määåttiin heti ilmaan torjumaan odotettavissa
olevaa lentohyökkäystä ja pommitusmuodosteimille
annettiin käsky suunnata hyökkäyksensä Jäämerellä

havaittua laivasto-osastoa vastaan.
Tuskin nämä käskyt oli anrlettu ja hävittäjät nousseet ilmaan, kun Kirkkoniemen vuonojen suunnalta
alkoi kuulua jatkuvaa jylinäa. Se oli niin voimakasta,
että tuntui kuin maa tärähtelisi jalkojen alla.

-

Torpedojal totesi saksalainen esikuntapäällikkö.

Kirkkoniemen vuono

oli

syöksypommittajien paluumatkaa, ja lännempänä ole-

Hyökkäys

pommikonemuodostelmat nousseet jo ilmaan suunnatakseen hyökkäyksen-

Kirkkoniemeen johtavassa vuonossa ankkuroituja rah-

vilta kentiltä olivat voimakkaat
sä Murmanskia vastaan.

Yllättäen saapui silloin Jäärnereltä seuraava radioviesti:

Toistakymmentä sotalaivaa käsittävä englanti- laivasto-osasto havaittu n. 150 km Kirkkonielainen
mestä pohjoiseen. Mukana kaksi emdlaivaa, joilta jat-

ilmeisestikin kohdistunut kolmessa

tilaivoja vastaan.

Jylinä vuonojen suunnalla jatkui taukoamatta. Siihen
sekoittuivat 88 mm it.pattereiden kumeat haukah-

dukset, pienempien it-aseiden taukoamaton louskutus,
konekiväärien papatus ja syöksyvien lioneiden ujellus.

Vuonojen yläpuolella riehui todellinen hullunmylly
koneiden kieppuessa kaikkialla.

Pian s.rir.nme esikuntaan ensimmäiset tiedot hyökkäyksestii. Niiden mukaan arviolta )0 englantilaista

oli suorittanut torpedohyökl<äyksen Kirkkoniemen siltiunlLil jl ruor-roissa ankkuroituja 12--13 rahtilailal \,rstaan. Uscita englantilaisia koneita ilmoitettiin atlmutun alas
tiristelu jatkuil
- ilmoitus, jonka n-rukaan sitäkin
Petsamosta saapui
lastran oli h1.ökätty
tosin heikommin voimin.
N{urn.ranskista plluulennolla
olleen Stuka-muodos-

konctta

tclnrn

johte

ja

hrrr.iritsi Kirkl<oniemeä lähestyessään

"pirun olo'an irti", tcki nol)ean johtopäätökscn

nä-

k:mästiiiin j;r ohi.rsi rnuoclostelrnansa käynnissä olevaan
ilrnrrtaistelur-rn. tr{yiihcrnmin ilmeni, että r,errattain hitlina pidetl,t Stukxt olivirt arnpuneet alas 7 englantileiskonctta ilmrn ornia tepi:rioita. Toisiralta
kuten

-

teen. Saksalaisten virallisen tiedonannon mukaan englantilaisten tappiot olirat 30 konetta ja neljättäkymmentä vankia. Saksalaisilla itsellään ei ollut enenrpää
henkilöstö- kuin konetappioitakaan.

Jään.rcrelle l.i,'.rro-or"rloa vastlran hyökliäimriän
määrätyt pommitusmuodostelmat lralasivrrt tlkaisin
saavutt;rmatta kohdettaan. YIIättäen muodostunut surau pakotti ne kääntymään kotiin. Toisaalta on m),öikin olctcttevissa, että tuskinpa yksikään taistelustl
ehjin n.rhoin selviy'ty'n1't englantilainen kone pääsi palaamaln s.rr-n.r.isen sumun takia tukilaivalleen
tlmia koneita niihtiinkin poistuvan Murmanskin suuntaxn.

Pohjois-Norjon tuntureito lentokoneesto
nähtynö

myöhemmin selvisi
englantilaisten koneet olivat
- saalis oli helppo tavoittaa.
vieläkin hitaampia, joten
Vähitellen taistelun äänet kuitenkin vaimenivat ja
saksalaisten koneet palasivat toinen toisensa jälkeen
kotikentälle. Tietoja virtasi esikuntaan jatkuvasti ja
pian ilmestyivät ensimmäiset englantilaiset vangitkin
esikunnan piha-aukiolle läpimärkinä ja masentunein
ilmein. Pelastusmoottori'r,eneet olivat poimineet vuonoista eloon jääneet englantilaiset lentäjät.
Kun sitten lopullinen yhteenveto hyökkäyksestä ja

ilmataisteluista valmistui, ilmeni, etteivät englantilaiset olleet saaneet yhteenkään rahtilaivaan torpedo-osu-

mia, torpedot olivat räjähdelleet vuonojen killioseinämiin. Englantilaisten hyökkäystä oli erikoisesti vaikeuttanut se, että maaleiksi osoitetut rahtilaivat oli
ankkuroitu jyrkkien kallioseinämien viereen vuononsuuntaisesti. Englantilaisten oli suoritettava hyökkäyksensä myöskin vuonon suuntaisesti matalalla lentäen,
koska kysymyksessä oli torpedohyökkäys ja rerrattain
korkean kukkulamaaston takia matalalähestyminen oli
mahdollinen vain vuonoa pitkin. Maali oli näinollen

mahdollisimman kaper

ja

pienensi osumismahdolli-

suuksia. Toisaalta matalalento koitui monen englantillisen lentäjän pelastukseksi, sillä saksalaisten alasampumina he useassa tapauksessa pääsivät koneineen laskeutumaan vuonoon Sieltä sitten saksalaiset pelastusveneet noukkivat heidät kuiville ja
sotavankeu-

-

234

Vankien kuulusteluissr l rittir'ät englantiiaiset heittää sumua kuulusteli.jains.r silmille. FIe kertoivat läheir'ät luonteneensä lennolle l{urnlanskin alueelta

nollisestiklan hrlunneet p.rliastaa laivasto-osaston
ole"sumutus"
ei onnistunut.
massaoloå je sijaintia. \Iutta

Saksalaiser tiesir'ät l.rivasto-osaston olemassaolon jo
meritiedusrelunsr perusteella. Vankien ällistykseksi

oli vielä tarkemmatkin tiedot kyseisestä
operratiostr. He paukuttelivat suoralta kädeltä vangeilieen melko tarkat tiedot kyseisestä laivasto-osastosta jr sen kokoonpanosta, tunsivat hyökkäysosaston
ja sen tehrir'ät tarkalleen ja luettelivatpa'r'ielä briteille komentavien upseereiden nimet amiraalista laivueenkomenta,jiin asti ilmoittaen lopuksi upottaneensaksal.risilla

sa pommihyökkäyksellä useita sotalaivojr mm. kuului-

san lentokonetukilaivan "Victorious"in, joka todella
kuuluikuin laivasto-osastoon.

Oli siinä murheellista kuultavaa englantilaisille kerrakseen. Tosin nuo laivojen upotukset olir.at puolestaan saksalaisten "sumutusta", mutta mistäpä vangit

silloin olisivat asian laidan arvanneet, kun saksalaisill,r mnutenkin tuntui olevan kaikesta yhtä hyvä
selko kuin heillä itselläänkin. Mistä saksalaiset olivat
saaneet tietonsa? Selitys osoittautui varsin yksinkertai-

I Erään vangiksi joutuneen englantilaisen upseerin takkia kuivamaan ripustettaessa löytyi asetakin taskusta
kirjallinen hyökkäyskäskyl

seksi

-

TIETA
Alo,kokkolon-Hiitolon lie

KATKAISEMASSA
MATTI
U OTI LA

ELOKUUN 2. päivä 1941 painui iltaan, ja sen mukana häipyi myös Änkilänsalon taistelun melske II/JR
49:n jatkaessa hyökkäystään kohti Hiitolaa. Olin saanut
tehtäväksi jäädä tiettömään korpeen odottamaan mah-

dollisia haavoittuneita ohjatakseni heidät edelleen kohti
|Sp:tä. Olin paikalla aivan yksin, lukuunottamatta kah-

ta, jotka lasittunein silmin tuijottivat kohti himmenevää
taivasta. Taistelujen tie oli heidän kohdaltaan päät§nyt
io heti ensimmäisenä hyökkäyspäivänä.
Ammunta kuului aina vain kauempaa ja kertoi hyöli-

käyksen sujuvan suunnitelmien mukaisesti. Pian oli
aivan hiljaista. Vain raskaan kranaatinheittimen haukunta kuului suunnasta, johon pataljoona oli häipynyt. Pikaisesti annettu tehtävä askarrutti mieltäni. Ketään ei
paikalle tuotu, ketään ei tullut. Vain viestimiesten jälkeensä jättämä kenttäpuhelimen johto näytti suunnan,
josta jotain odotin.
Istuin kuusen juurella, yö pimeni, aika kului hitaasti.
Oli hieman outoa istua näin, yksin, tietämättä mitään
tilanteesta. Aioin aamulla klo 3 lähteä seuraamaan tuota kenttäjohtoa, etsimään käsiini jonkun, joka tietäisi
enemmän kuin minä. Luovuin kuitenkin aikeestani, koska olin saanut komppanian päälliköltä, luutnantti Seppä235

lältä käskyn pysyä paikallani, kunnes toisin määrättäisiin. Niin odotin edelleen.
Vihdoin, joskus kello 6 aamulla, kuulin metsästä liikettä. Väsyneet aivoni tekivät laskelmia: kuka on tulijaT
Istuin pistooli kädessäni ja odotin. Pienelle aukiolle
asteii puiden varjosta pataljoonamme pastori. Vihdoin
sain keskustella elävän ihmisen kanssa ja pääsin selville
tilanteesta. Pataljoona oli edennyt hyvää vauhtia kohti
Hiitolan työlaitosta, ja nyt sain pastorilta käskyn lähteä
samaan suuntaan seuraten kenttäjohtoa. Krh-asemalta,

josta olin haukuntaa yöllä kuullut, minun piti ottaa
ja ohjab heidät yksik-

mukaani eräitä muonan kantajia

köihinsä.
Olin saanut pastorilta varoituksen joukkojemme työn-

tämän kiilan sivustoilla mahdollisesti liikkuvista vihollisista. Pidin kuitenkin parhaana olla puhumatta tiistä
toistaiseksi mitään muonankantajille, sillä muonapönttöjä riu'ussa kantavat miehet olivat väsyneitä io tekem:istään matkasta ja kirkkaalle taivaalle nouseva aurinko
lupasi lämmintä elokuista päivää. Tiesin, että jo kauan
syömättä taistelleet yksiköt kaipasivat kipeästi pöntöissä
kannettavaa ravintoa. Kantajien lepotauot tahtoivat venyä yhä vain pitemmiksi, ia vain lääkintälaukustani kaivamillani savukkeilla sain porukan vaivoin liikkeelle.
Ilman suurempia yllätyksiä jatkui matkamme, vain kerran erään kyläaukeaman laidassa näimme muutamia hevosilla ajavia vihollisia, mutta matkaa oli paljon, eikä

meillä ollut heistä mitään haittaa. Muutamia lievästi
haavoittuneita tuli vastaamme, ja heiltä kuulimme, että

pataljoonamme oli pysiihtynyt hengähdystauolle ja matkaa piti olla vielä noin ) km.
Vihdoin saavuimme pienen kylän laitaan, jossa pataljoona oli jo muutaman tunnin ievännyt III pataljoonan
ollessa edessä varmistuksessa. Ilmoittauduttuani joukkueenjohtajalle ja saatuani hieman valaistusta edellisen
yön ja päivän tapahtumiin vetäydyin erään kuusen juurelle ja vaivuin uneen. Edellisen yön jännitys ja päivän
marssi olivat tehneet tehtävänsä. Mies oli kypsä nukahtamaan heti, kun siihen tuli tilaisuus.

Leponi ei kuitenkaan tullut pitkäaikaiseksi, sillä nukuttuani noin tunnin tuli lähetti ja sai minut hereille
järjestettyään pienen maanjäristyksen. Iltahämyssä lähdimme jälleen liikkeelle ja etenimme kaikessa hiljai-

Oli kiellet§ pitämästä melua ja tekemästä
tulta. Jonkin aikaa kuljettuamme pysähdyimme tiheään
suudessa.

ja odotimme. Kukaan ei oikeastaan tiennyt
piti. Vihdoin kerrottiin, että edessämme olisi vihollinen motissa. Pataljoonan oli määrä
kuusikkoon

vielä, mitä tuleman

ruveta pehmittämään mottia,

ja

sen selvitettyään olisi

suuntanamme jälleen Hiitola.

Kailki oli edelleen rauhallista. Odotimme uusia toimenpiteitä iltayön hiljaisuudessa. Vain muutamia yksinäisiä laukauksia kuului. Yht'äkkiä alkoi joukostamme
kuulua hiljaista liikettä. Jotakin oli tekeillä. Koko komppania, 7.lJR 49, sai käskyn kokoontua ja lähteä liikkeelle.

Etenimme jonossa melko äänettömästi. Jonkun ajan

T athosodan alkruaibeetsa heinä'

J hno, puoliaälitsä 1941 oaltasiaat
ll AK:aan kuulaaan uahu.15.D:n iot'

kot itä-Kannah,sella Simpeleen hohdalla rajan takana parin kilometrin s7'
ayisen maastoayöbyAkeen ihäänkuin
lähtöhohdaksi Hiitolaa kohden stan'
nilelnia sotatoimia aarten. Tähän ryh-

r§g

mitettiinAin diaisioonan uoimat, IR
36, IR 57 ia lR 15 etaliniaan rckä
lR a9 ia Kea,Os. 16 taaLse reseruiksi.
15.D:n eteneminen aloitettiin 31.

7. KoAkolanioen sarnnasta taaoilteina Uusihylä ia Hiitola sattzalla ktin
18.D byökAäsi lännemPänä llmeen
silunlaafi.

"t*'

Kun aihollitrintama oli Änhilänsalon länsipaolella murrettu ia lR 57
rybtynyt varlamaan Ånkilänsaloon
linnoittautaneita aihollitia, t7önnnet'
tiin eu.ltrutn. l. lärtircn kotttentama
lR 49 (paitti I P) hyökkäykrcen 2.8.
emi taaoitteena rnelkein tiettötnän
ntaatton takana 12 krn piiäsfi oleaa
Karjalan työlaitos.

lo j.8.

aamalla saauutti

lllllR
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ilritkanniemen, iossa santana iltana

saatiin yhteys SaloLylän kautta eden'
neereen ea.luutn. H. Raikhalan ko,tlentamaan lR 36:een (paitti III P).
Kan ryLmentit oliaat ybdessä pubdistaneet U udenkylän tienoolla oleaan
oihollisen hrcltohe&uAsen, ne iathoi236

oat AlakoAkolan tienhaaroien rnaasloon, jotsa aihollinen oli järiestäytynyt paolastakseen ia bidasti 5.8, läh-

tien uiihon päiaäl suomalaislen

ntittä, niin että Hiitolan
saatiin haltaan aatta 11.8.

etene-

atemakylä

l5.D:n miehiä etenemässä hyii(käykseen
Änkilänsolosso. Toiselllo miehellö oli koino.
lossoon 8-kiloinen kosoponos

kuluttua pysiihdyimme ja saimme tarkemmat ohjeet toimintaan. Komppanian tehtävänä oli edetä kohti IlmeenHiitolan maantietä, jakaantua tien lähellä kahtia ja vallata 6-7 km etäisyydellä toisistaan olevat Marjakosken
ja Alakokkolan tienhaarat. Vihollisen liikenne ia viestiyhteydet oli siellä katkaistava ja odotettava pataljoonan
päjoukkoa, joka laskelmien mukaan sapuisi kello 8 tie-

tenkin omaa kieltään poikkeuksellisista oloista, sillä olihan kulunut kaksi vuorokautta pelkän kuivan muonan
varassa. Eteneminen oli suoritettu tiettömien metsien
halki sellaisella nopeudella, ettei huolto voinut missään
tapauksessa seurata taistelevia joukkoja. Nekin muonankantajat, jotka aikaisemmin mainitsin, olivat jonkin
erillisjoukkueen miehiä, eikä heidän kolmesta rnuona-

noilla aamulla.

tonkastaan monikaan päässyt osalliseksi.

Yöllä kello 2 lähdimme siis taivaltamaan pitkin tietöntä, outoa seutua. Etenimme edelleenkin jonossa, ja
matka sujui kaikin puolin häiriöittä. Åamun sarastaessa
olimme perillä, sillä matkaa oli tuskin 10 km.
Komppania oli jakaantunut siten, että komppanian
pällik*ö, luutnantti Seppälä oli lähtenyt kohti Alakokkolan tienhaaraa mukanaan puoli komppaniaa ja 2 konekivääriryhmä. Toinen puoli komppaniaa, vahvistettuna samoin 2:lla kk:lla, eteni kohti Marjakosken tienhaaraa toisen joukkueenjohtajan johdolla. Seurasin vii-

Saimme tietää, että Ilmeellä olevat vihollisvoimat oli
saarrettu, joten toivoimme, että teiden auettua alkaisi
myös huolto toimia. Odottelimme kaikessa rauhassa, et-

meksi mainitun mukana.
Eteemme avautui vasemmalla pieni peltoaukea, jonka

loivasti kohoavalla rinteellä häämötti rakennusryhmä.
Peltoaukean takana metsän laidassa näimme tien, jonka
saavutimme näkemättä ainoatakaan vihollista. Saavuimme kohteeseen, josta erkanivat tiet suoraan eteenpäin
Marlakoskelle, oikealle Ilmeelle ja vasemmalle Hiitolaan. Koska tien vastakkainen puoli oli kauttaaltaan metsäistä, asetuimme tienhaaran metsikköihin varmistaen
kaikki kolme tietä.
Tehtävämme vaikutti varsin helpolta. Vihollisesta ej
niikynyt jälkeäkään. Vain Ilmeen suunnalta kuuluva tykkien jyske kertoi sodasta. Yltyvä nälän tunne puhui kui-

tä kello tulisi 8, jolloin pataljoonan piti saapua. Joku
kiipesi puhelinpylvääseen ja katkoi kaikki johdot, niin
että myös vihollisen viestiyhteydet olivat poikki.

Kulutin aikaani kiertämällä kaikki vartiopaikat. Mierikoista ei kukaan ollut havainnut. N?ikyväisyys
metsän suuntaan ei ollut hyvä, mutta tulosuunnassamme
oleva kyläaukea oli helposti vartioitavissa. Ilmeen suun-

tän

nalla avautuvan peltoaukean laidassa

oli

etäisin vartio-

paikka.

Kello l2iheni vihdoin kahdeksaa, mutta suunnasta, josta pataljoonaa odottelimme, kuului vain kaukaista taistelun melskettä. Arvelimme, ettei siellä kaikki olisikaan
sujunut suunnitelmien mukaan, ja päivän kuluessa osoittautuivat ennakointimme oikeiksi. Päivä kului puoleen,
eikii pataljoonasta kuulunut mitään. Pieni epätietoisuus
alkoi vaivata jokaista, sillä pataljoonan saapuminen olisi
tiennyt sekä suunnitelmallista etenemistä että myös kovasti kurnuttavien vatsaparkojemme kaipaamaa muonaa.
Osastomme johtaja päätti tämän vuoksi lähettää part
reipasta poikaa partioon ottamaan yhteyttä komppanian
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päällikköön, jotta saataisiin selvyyttä tilanteeseen. Kului
jälleen muutama tunti, mutta pojista ei näkynyt merkkiäkiän. Jälleen lähti pari poikaa matkalle, mutta he
palasivat melko pian. Oli furhaa yrittää ainakaan siihen suuntaan. Pian totesimme olevamme saarroksissa.
Tilanne alkoi näyttää vakavalta.
Äkkiä kuului Marjakosken suunnasta outoa surinaa.
Kuorma-auto lähestyi pahaa aavistamatta tien risteystä.
Tien varrella olevat pojat olivat valmiina. Autonkuljettaja tuskin tajusi mitään olemassaolostamme, kun vihainen kp-sarja katkaisi hänen tiensä. Lavalla seisonut vihollinen sensijaan havaitsi jotain olevan vinossa ja oli
heti valmis toimimaan. Käsikranaatti kädessään hän suoritti valeheiton ja sytytti kranaatin. Sita hän ei kuitenkaan saanut heitetyksi, hän heitti vain
henkensä.
- ei kuulunut.
Hetken oli kaikki hiljaista, lisää autoja

Muutamia miehiä kiiruhtikin auton lavalle tutkimaan
saalista, joka jäi laihaksi: vain yksi ns. "ryssänlimppu"

ja jollekin politrukille etelä-Venäjältä lähetetty siviilipaketti. Limppu oli kovin verinen, koska lavalla olleen
vihollisen käsikranaatti jätti räiähtäessä jälkensä. Kun
se oli joka tapauksessa leipä ja ympärillä oli kymmeniä
nälkäisiä miehiä, niin limppu kaavittiin puukolla puhtaaksi ja suoritettiin kristillinen tasajako. Samoin tehtiin
siviilipaketista löydetylle suklaalle ja sokerille. Annokset
eivät olleet miestä kohti kovin suuret, mutta olihan sentään jotain nieleskeltäväksi.

Välikohtaus oli tuonut vaihtelua tilanteeseen. Mutta
pian alkoi kuulua metsän sivustaltakin toimintaa. Metsiköstä ilmestyi kaksi vihollista rauhallisesti kävellen ja
heidän takanaan tyytyväisenä virnistelevä meikäläinen.
Hän oli siepannut kaksi vankia ja kuljetti nyt heidät
"komentopaikalle". Vankeja yritettiin kuulustella kaikilla mahdollisilla kielillä, mutta ei sillä, lota he olisivat ymmärtäneet. Joukossamme kun ei ollut ainoatakaar'r
venäjän kielen taitoista. Pian kuitenkin saimme "viittomiskielellä", tuolla kansainvälisellä taidolla tietää, että
joka puolella oli epämääräinen jouklio vihollisia. Nlitään
varma,a he puolestaan eivät tienneet meistä, ei aseistuk-

pysytellä kukin paikallamme mahdollisimman hiljaa.
Meidän oli hävitettävä kaikki henkilöllisyptämme koskevat paperit ja valmistauduttava pahimman varalle.
Oli jo ilta, eikä pataljoonasta kuulunut mitään. Taistelun melskekin oli sillä suunnalla vaiennut. Puntaroitiin
tilannetta puoleen ja toiseen. Suunniteltiin murtautumista vihollislinjojen läpi samaan suuntaan, josta olimme aamuhämärissä tulleet. Lähtöhetki vain oli epämääräinen. Pian se kuitenkin mäiräy\i olosuhteiden pakosta.

Ilmeen suunnalta saapunut lähetti kertoi, että sieltri
tulossa tien täydeltä vihollisia. Ilmeellä motissa ollut

oli

vihollisosasto oli päässyt murtautumaan läpi ja oli nyt
motorisoituna tulossa hyvää vauhtia kohti Hiitolaa, joka
vielä oli vihollisten hallussa.

Saimme käskyn koota kaikki vartiomiehet nopeasti

tienhaaraan. Pikaisesti suoritettu "luku" osoitti yhden
miehen puuttuvan joukostamme. Ei kuitenkaan ollut
endd. aikaa lähteä häntä etsimään, sillä vihollisrivistö
saapui juuri kohdallemme panssariauto ensimmäisenä ja
sen jäljessä epämääräinen luku miehitettyjä kuormaautoja.

Nopea rynn?ikkö peltoaukealle, samaan suuntaan, jos-

ta olimme aamulla saapuneet, osoittautui ainoaksi pakotieksi. Nopeasti ylitimme avoimen pellon, ja metsänlaitaan ehtineet konekiväärit tukivat viimeisten saapumista.
Äkkiä havaitsimme erään ohiajavan kuorma-auton lentävän ilmaan. Syykin selvisi pian. Joukostamme puuttuva
mies, eräs panssarintorjuntamies,

oli ollut

palaamassa te-

kemältään sillantuhoamismatkalta. Kun hänellä oli ollut
mukanaan tavallisesti tarvittava kasapanos, hän oli juuri
aiheuttanut tuon kuorma-auton ilmalennon. Sekasortoon
joutuneiden vihollisten keskeltä hän oli päässyt vaivat-

tomasti liittymään joukkoomme. Suurempaa vastarintaa
kohtaamatta pääsimme lähtemään tienhaarasta ja suuntasimme kulkumme takaisin lähtökohtaamme.
Iltayön hämärässä pääsimme perille. Siellä kuulimme,

sestamme, tehtävästämme eikä lukumäärästämme. Vaio
sijaintimme oli heidän tiedossaan, koska he metsälinjalla olivat tehneet epämääräisiä lähestymisyrityksiä.

että komppanian päällikön johtama osa komppaniasta
vastaavanlaisessa tilanteessa ja palannut jo hetkistä aikaisemmin. Patal joona ei pystynytkään selvittämän mottia, niinkuin meille oli ilmoitetu. Nyt oli kuitenkin tilanne selvä ja, mikä parhainta, "töpinä" oli alkanut jälleen toimia. "Soppakanuuna' tyhjeni ennä§s-

Päivällä puunlatvojen tasalla ylitsemme lentänyt vihollistiedustelija oli nähtävästi myös havainnut jotain.
Tilanne näytti nyt niin vakavalta, että saimme käskyn

valmis jatkamaan aarnun koittaessa matkaansa Hiitolaan
ja kohti uusia kovia taisteluja.

oli ollut

ajassa hernerokasta,

ja niin oli

komppaniamme jälleen

JR 36'n miehiä morssillc mondoliinin

tohdisso roiollo ,käytyien toisteluien iölkeen Alokokkoloo kohden
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Rannikkotykistö
maihinnousun
toriunnassa
HYöKKÄÄJliN meritse suorittamaa

maihinnousua

puolustajan hallussa olevalle rannikolle on viimeksi käytyyn maailmansotaan asti pidetty yhtenä vaikeimmisia
sotatoimista. IVlaihinnousuhyökkäyksen välttämättömänä
edellytyksenä oli silloio oman laivaston ehdoton ylivoima sillä merialueella,,iolla hyökkäys suoritettiin.'Kaikkihan tiedämme, että Englanti esti nahtavalla laivastol-

R. AALTONEN

laan maihinnousut rannikoilleen. Pienillä kansoilla

kuitenkaan ole

ollut varaa rakentaa rannikkojensa

ei
suo-

jaksi riittävän vahvaa laivastoa, koska se oli;i ylttänyt
useimmiten kansan taloudelliset mahdollisuudei. tiisia

samoin kuin rannikkovesien jäätymisestä talvisin johtui,
että meillä rannikkojemme puolustuksen rungon muodosti viime sodissa rannikkätykistö. Vähäisellä, mutta
iskuvalmiilla laivastollamme voitiin vahventaa uhattujen

rannikon osien puolustusta.

Merivoimien iohto viime sodon oikono. Merivoimien komentoio,
kenrooliluutnonili V. L. Volve l,c merivoimien esikunropööllikkö,
kommodori S. A. Sundmon (kontro-omirooli 4.6.43 olkoen). Nykyisin ronnikkotykistö kuuluu merivoimiin.

SA-ktta
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Lentokoneen nopean kehittymisen johdosta
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Tolren moollmonsodon oikoisio mo-

r:lokulkuisio moihinnousuoluksio
rcntouiumosso

äs"'5

ihmi-

maihinnousut yleistyivät toisessa maailmansodassa, joten
oli luonnollista, että joukkoja maihin kuljettavien alusten
kehittämiseen alettiin kiinnittää aivan erityistä huomiota.
Niinpä toisen maailmansodan kestäessä molemmat sotivat pllolet suunnittelivat ja rakensivat suuret määrät maihinnousualuksia. -lauttoja ja -veneitä. Nämä käsittivät lu-

kuisia tyyppejä erilaisia miehistön ja kaluston kul.ietusaluksia sekä tuhialuksia tykki-, raketti- ),m. aseineen.
Suurvallat ovat toisen maailmansodan jälkeen ponnistelleet maihinnousukaluston kehittämiseksi entistä tar-

koituksenmukaisemmrl:si. jotla se tehokkaasti ja joustavasti voisi tär.ttää ne moninaiset tehtävät, jotka maihinnousul.ryökkävs sille asettaa. Suurimman vaikeuden maihinnousussa aiheutti nouseminen vedestä maalle. Rantaviiva pysäytti auttamattomasti alukset, mikä hidastutti,
yopa pysäyttikin hyökkäysliikkeen aiueelle, johon puol'.rstaja tietenliin oli kohdistanut klikkien aseittensx vaikutuksen. Tärnä vaikeus on voitettu joko varustamalla
maihinnousualukset pyörillä tai maaiiuljetusvälineet potkurilla ja tiivistämällä ne vettä pitäviksi. Maihinnousun
ensimmäisen portaan joukot pääsevät siten pysähtymättä
ja housuja kastelematta jatkamaan vallattavan sillanpäiaseman ensimmäisiin tavoitteisiin, mutta tarvitsevat tähän mm. panssarien tukea.
Nopeus on erittäin varteen otettava tekijä maihinnousun
suorituksessa. Tappiot muodostuvat sitä suuremmiksi mitä kauemmin alukset maihinnousuosastoineen ovat Puo-
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Pyörillö vorustetlu moihinnousuolus

,*$ J

oli

nen toiseen maailmansotaan mennessä päässyt alimman
ilmapiirin herraksi. Tämä helpotti myös ratkaisevasti
maihinnousun suorittamista. Siitä taasen johtui, että
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lustajan tulen vaikutuspiirissä. Sen takia on ensimmärsiä

maihinnousujoukkoja tuovien alusten nopeutta pyritty
eri keinoin lisäämään. Eräänä nopeutta suuresti lisäävänä

Toisen maailmansodan jälkeen kehitetyn helikopterin
käyttö on mitä monipuolisiota niin rauhan- kuin sodan
toimissa. Se lisää ja täydentäd. lentokoneen merkitystä

keinona on ollut veden aiheuttaman vastuksen poistaminen kohottamalla aluksen runko veden pinnan yläpuolelle. Tähän perustuu sotien jälkeen käyttöön otettujen
ja tässä kantotasoaluksiksi ja pintaliitäiiksi nimitettyjen
kulkuvälineiden rakenne.

myös maihinnoususotatoimissa. Kun helikopterit ovat
riippumattomia lentokentistä, niillä kyetään kuljettamaan taisteluosastoja ja raskasta kalustoa maihinnousulle edullisiin kohteisiin saaristossa ja rannikolla edel-

Kantotasoaluksessa rungon alla olevat tasot nostavat
riittävän nopeuden saatuaan sen veden pinnan yläpuo-

pumiselta.
Lentoaseen

lelle, jolloin kantotasot uivat i
metrin syvyydessä.
Aluksen nopeus nousee silloin -2
71-100 km/t. Kantotasoaluksissa, kuten tavallisissakin maihinnousualuksissa,

lyttäen, että hyökkääjä pystyy niitä suojaamaan alasam-

ja maihinnousukaluston monipuolisuuden
tehokkuuden johdosta on maihinnousu tulevassa sodassa yleinen ja sodankäyntiin jopa ratkaisevasti vaikuttava sotatoimi, johon mereen rajoittuvien sotaakäyvien
ja

on todettavissa kaksi eri ratkaisua: tavanomaisesta aluk-

on nostettavat tasot ja potkuri sekä maalla kulkevasta ajoneuvosta kehitetty uiva
kulkuneuvo, jossa kantotasot ja potkuri nostetaan tai

sesta kehitetty tyyppi, jossa

käännetään ajoneuvon päältä veteen. Onhan yhdenteker,ää minkälainen ajoneuvo kiinnitrl'y kantotasoihin, kun
se kerran nousee veden pinnan lläpuolelle. Edellisen, siis
veneestä kehitetyn kantotason varsinainen elementti on

vesi, jossa se on nopea ja ketterä. mutta maalle noustuaan hidas ja kömpelö. Jälkimrnäisen osalta asia on
päinvastainen.

Pintaliitäjässä nostaa voimakkailla tuulettimilla kulkuneuvon alle saatu ilmatyyny sen maan tai 'r'eden pinnasta.
Eteenpäin kuljettava voima saadaan ilma- tai vesipotkurilla tai ilmasuihkun avulla. Ålus saa\xttaa yleensä yli

100 kilometrin tuntinopeuden. Pintaliitäjä pystyy liik-

kumaan veden, jään ja tasaisen maan rläpuolella ja on
siis meidän oloissamme mitä monikäi'rtöisin kuikuväline.

Kontotosoolus

Englonnin ronnikon edustollo Wight-sooren lo Portsmouih'in väliö
kokeilumielessä liikennöivä pintoliitöiö, iosso sen toloudellisuutto
motkustoiol ii'kenteessii punnitoon. Ehköpö tölloisillo'kulietusvälineillä roikoistoon tulevoisuudesso pöö'koupunkimme voikeot liikennepulmot

valtojen on aina varauduttava. Maamme on merenrantar-altio, jota Itämeri syleilee molemmin käsin. Tuon sylin
laajuus on 1200 km. Maihinnoususotatoimet rannikoillamme ovat tulevassa sodassa mahdollisia. Niiden torjuntaan on kaikkien puolustushaarojeo ja asclajien osallistuttava, koska onnistuttuaan ne voivat muodostua taisteluliemme hyvin kohtalokkaiksi. Luoja on kuitenkin
ollut meille suopea, kun se elintärkeän, Kokemäenjoer jl
Salpausselän eteläpuolisen osan maastamme on suojannut laajalla saaristovyöllä. Sen sotilaallinen estearvo on
suurempi kuin monien muiden tuntemiemme saaristojen,
kuten Lofoottien, Hebriidien tai Aigeian meren saariston,
jotka jyrkkinä nousevat syvistä valtameristä. Oma saaristommehan on maan kohoamisen johdosta syntynyt ja
käsittää lukemattomien saarien, karien ja luotojen muodostaman laajan ja sokkeloisen vyöhykkeen sekä sen
edustalla sijaitsevat vedenalaiset vaaralliset karikot ja
matalikot. Se on luonnoneste, jonka arvo rannikkojemme puolustuksessa on korvaamaton. Tähän luonnonesteeseen hyökkääjä törmää ennenkuin se pääsee tunkeutumaan mantereelle. Jokainen luonnoneste on kuitenkin
voitettavissa, ellei sitä puolusteta. Hannibal ylitti puolustamattomat Alpit ja samoin Napoleon 2000 vuotta myöhemmin. Niinpä voi hyökkääjä läpäistä saaristommekin,
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ellei sitä varusteta ia puolusteta tai ellei siitä tehdä sotilaallista estettä. Tämä tehtävä kuuluu rannikko§kistölle
ia rannikkoialkaväelle omien ilma- ia merivoimien an'taessa
niille'tukea, mikä vähäisenäkin on merkittävää'
Rannikkorykistön Päätehtävänä on siten maihinnousun
ia siihen liitiyvien såaristoon tai rannikolle kohdistuvien
'maahanlaskuiLn torjunta. Tehtävänsä se suorittaa nimensä mukaisesti tykistöllään, joka on yleensä ulkosaaristoou
siioitettua kiinleätä tai sisåsaaristoa sekä rannikolta me'
reen tvöntyvii niemiä hyväksi käyttävää moottoroitua
n'kistöå. Iiaihinnousun toriunt.r edellyttää iatkuvaa me,lrtu.i,t"r-, tie,lustelua. jota saaristossa siiaitsevat rannik-

|l

kon'kistön elimet suorittavat.
R.rnnikkotrkistön toiminnan edellytyksenä .on erikoi,.rii krkri t;kiiää, nimittäin tykistön eri elimien hajaut'
i..i"." saarisiossa tai rannikolla ia toiseksi vahva lin-

."iitrÅi.... Niinpä

rannikkopatterissa

tulenjohto- ja

.
eri saarilla kuin

mittausasemat voivat olla kokonaan
tyk;;;t;;; tulipatteri sijaitsee. Tulipatterissa jälleentykki
ävat niin piikät, että kukin
i.i."-"aiit.t eåisyydet
'maalin
muodostaa oman
iouruesiaan hyökkäyksen kohpatterin tykkien tuliasema
raskäan
teeksi. Siten käsittää

jo noin yhden neliökilometrin laaiuisen alueen' ;ossa
är,.., ty[t iin on osapuilleen yhtä vaikeata kuin yhdeksän oikean saaminen veikkauksessa'

Kaikissa aselajeissa on tärkeätä saada taisteliioille .1a
heidän aseilleen iiittaua suoja varsinkin nyt ydinräjähdeuhan aikakautena. Kun haiauttamalla päästään tähän

otitttin, on linnoittamisästa tullut entistä tärkeämpi
sotatouhuissa. Rannikkotykistössä on lin"t",.it,"fi;"n
in tehtävän, aseitten sij ainnin i t..tli9:."
aselai
noitt^rni.r.å

.\ruin

Kiinteö roskos ronnikkolykki kontolinnoitetusso tuliosemossoon

kii.rt.a., asennukien vuoksi välttämättömyys' Kallioisilla
kauan vir;;;iilr;. tai rannikoillamme ei kukaan elä
turvana
ellei
tykistötuf.e11a.,
tai
pommisateessa
hollisen

of. t";., iäreänkin pommitukien kestävä kantalinnoitettu
patterin tulta iolt1u1. tulenjohtaia sel«i
"rirr,lrt.'Siksi
maihinnousualuksiin suuntia ia etdiliikkuvaan
merellä
.""ttia mittaavat ryhmät ovat kallion ja betonin suoilmoittaiåir.. pru.tin keskiö, ionne tuleniohtoryhmät
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vat tulitettavan maalin liikearvot ja jossa ammunnan
ballistinen, topografinen ia kalustollinen laskeminen
suoritetaan, on syvällä kalliossa, minne ei taistelun melu

OSASIVAT HAARUKOIDÅ

Alikersantti Eemeli Rönkön päätä sidottiin, kun

oli ampunut siihen .iakauksen.
Hyvin se huarukoep, tuumi Rönkkö. Talvisovassa
ampuivat reetee ja nyt piälaelle. Millohhan
naapuri

ylety. Keskiöstä viestitetään edelleen tarkat maalin suuntaa ja etd'isyyttä koskevat arvot ammuksen iskemishetkellä tykeille, joista vain putket sojottavat maanpinnan
yläpuolella miehistön toimiessa betonin ja kallion suo,

suanoovat keskelle sattumaa.

Muutamia päiviä myöhemmin se sitten sattui Ru-

assa.

kavaaran rinteessä. Kir'äärin kuula meni rinnasta läpi.

Tulevaisuudestaan huolehtiva kansa pitää saaristomme

linnoittamista selviönä. Maaperä on kovaa alkukalliota.
Siihen rakennetut linnoituslaitteet vanhenevat hitaasti ja
betoni vain vahvistuu ajan kuluessa.
Tykki on käyttökelpoisin ja tehokkain ase maihinnousukalustoa vastaan. Rannikkotykillä on pitkä kantama,
suuri suuntaus- ja tulinopeus sekä täysympyräsektori.
Raskas rannikkotykki pystyy muutamassa hetkessä siirtämään tulensa 40 kilometriä halliten saaristossa runsaasti
toistatuhatta neliökilometrid laajan alueen. Se seuraa helposti kaikkein nopeimpiakin merellä esiintyviä maaleja
ja on vaarallinen ase uusia maihinnousualuksia vastaan
niiden tarjotessa veden pinnan yläpuolelle kohotetun rungon takia tavallisiin aluksiin nähden suuremman maalipinnan ja sisältäessä yhä runsaammin herkästi vaurioituvia koneita ja laitteita.
Maihinnousua yrittdvd. hyökkääjä on lakaistava mereen
rannikkotykistömme tulella ja rannikkojalkaväkemme
hyökkäyksillä. Saaristomme on kilpemme, johon vihollisen maihinnousun on murruttava.

}{
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VOI HIRVIÄI
Korsussa tiedettiin sotamies Pelkosen olevan etulinjassa vartiopaikallaan. Mutta sitten hän
korsuun ja hengästyneenä toisti:

tuli juosten

Voi hirviääl Voi hirviä! ja sieppasi konepis- korsun nurkasta sekä ryntäsi ulos. Korsussa
toolin
syntyi hämminkiä ja kukaan ei käsittänyt, mitä oli
tekeillä. Keikki sieppasivat aseensa ja yhtenä rykel-

rnänä ryntäsivät ulos, jossa Pelkonen juoksi konepistcoli kainalossa etumaastoa kohti. Koko porukka lähti
juoksemaan hänen peräänsä, mutta pian Pelkonen
hin'et olivat saaneet io tun'allisen
käntyi takaisin

-

etumrtkan.
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JR 37:n komentoio,
eversli l. Solmio odiuiontteineen

tutkii

korttoo Kileen rintomollo

Ensimmäinen

teistelumme
J.Krvrsrö

IDÄN ja lännen välien selvittely oli

alkanut.

Sota-

aseilla ratkottiin Karjalan kunnailla poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä. JR 37:n II pataljoonan hyökkäys

vihollisasemia vastaan Havukkamäellä Kiteen rintamalla heinäkuun 13. päivänä 1941 oli sellainen, josta
tuli unohtumaton sotakokemukseni.
Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta.Olivathan
heinäkuun alkupäivät kulumassa. Miehet olivat vähäisinä ryhminä pienen lammen rantamilla. Osa oli ilmen
paitaakin, joka pesun jälkeen oli kuivumassa näreen
oksalla. Menneinä päivinä oli hikisinä marssittu pölyisiä maanteitä. Nyt paranneltiin hankautuneita kantapäitä ja annettiin lammen veden vilvoitella jalkateriä.
Ei tiedetty minne lähdettäisiin ja mitä olisi edessäpäin.
Joku kuitenkin tiesi kertoa, että päästäisiin reserviin.
Tuntui olevan myöskin ilonaiheena arvelu, etteivät
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sotahommat tulisi kestämään kauan, kenties kahdessa
viikossa asiat selviäisivät. Maamiehet laskivat ehtivänsä vielä heinäntekoon. Hyvää toivoamme vielä lisäsivät
ensimmäisten partioiden tiedot, että vihollinenkin on
välinpitämätön, koska sen vartiomiehet vain nukkuvat
päivänpaisteessa. Karjalan kauniit keskikesän päir'ät
kuluivat täten suotuisissa tunnelmissa. Alkoi jo tuntua
siltä, ettei mitään tavallisuudesta poikkeavaa enää ilmenisikään.
Heinäkuun 12. päivänä miesten mielet muuttuivat.

Tuli tieto, että pataljoona aloittaa jo samana päivänä
kello 18 hyökkäyksen. Olimme jo tähän mennessä

dän .toisensa jälkeen

löi viimeisen kerran. Vain pieni

osa komppanioista palasi takaisin. Sota

oli alkanut.

Tuli uusi

mddrdys. Komppaniamme sai tehtäväkseen
hyökätä seuraavana aamuna kello 4. Ilmoitettiin tykis-

tön antavan sitä ennen vihollisasemiin keskityksen.
Komppanian,päällikkömme, juuri kadettikoulusta päässyt luutnantti Helske otti tehtävän perusteellisesti.

Yö kului valmisteluissa. Komppania lähti liikkeelle
kello 3.30. Kolme joukkuettamme eteni avojonossa
kohti rajaa. Neljäs joukkue jäi reserviin. Aurinko oli
nousemassa kirkkaalle taivaalle mäen takaa, joka oli
meidän tavoitteemme. Äänettöminä kuljettiin, vain vä-

siirtyneet noin 800 m päähän valtakunnan rajasta. Toi-

häiset aseiden kolahdukset rikkoivat silloin tällöin met-

veiden kirkkaalle ,taivaalle

sän hiljaisuuden. Ei tuntunut olevan puheliaimmillakaan toisilleen asiaa. Hekin vain ajattelivat. Varmaan
oli mielissä koti, omaiset ja paljon mennyttä.
Miesjonot jättivät edetessään kasteen peittämään
metsään kuin polkuja, jotka pian auringon lämmössä
hävisivät. Tuli eteen suo, jossa kasvoi miehen mittaisia
mäntyjä. Liikkumisen oli oltava nyt entistä varovaisempaa. Ylitettiin suolla oleva Sortavalan maantie. Sen takana alkoi maasto nousta ja puus,tokin muuttui tiheämmäksi. Tultiin leveäksi hakatulle metsälinjalle, siinä
valtakunnan raja. Sen ylittäminen oli kuin merkoli
kipylväs,
olihan tultu "ulkomaille". Maasto alkoi nyt
jyrkästi kohota. Edessäpäin näkyi aukeaksi hakattu kallioinen mäki. Joukot pysähtyivät rajaviivan taakse metsän suojaan. Siihen jäimme odottamaan tykistömme

oli tullut pilviä.

Upseerit

liikkuivat entistä enemmän miesten keskuudesssa. Pataljoonan komentajamme, nuori kapteenikin liikkui
mietteliäänä joukossamme. Outoa punaa ilmestyi monen "Taipaleen koulussa" olleenkin kasvoille. Mieliä
oli innoittamassa yhteinen suuri päämääÄ, rajan pa'
lauttaminen oikeuden mukaisesti. Sitä varten olivat
myös
Etelä-Pohjanmaan miehet nyt Karjalassa.
'sovittuna
aikana aloittivat l. ia 2. komppania hyökkäyksen. Meidän 3. komppaniamme jäi taakse reserviin'

Viholliset oli tarkoitus yllättää. Siitä syystä ei käytetty
aluksi tykistöä. Hyökkäyksestä tuli ruju. "Hvraa" ia
"päälle" huudoin nuoret luutnantit ryntäsivät kompplnioittensa edessä. Ei ehditty edes maastoutumaan. Vain
välillä polvelle ja taas eteenpäin. Vihollisen kallioasemien edessä ei auttanut into eikä rohkeus. Kuin niittäen
kaatoivat konekiväärisuihkut lakeuksien joukkoja. Sy-

keskitystä.

Kello läheni määfd,tty'd aloittamishetkeä. Takaapäin
kuuluivat kumeat lähtölaukaukset. Vonkuen menivät
kranaatit ylitsemme ja iskivät edessämme olevaan mäkeen. Tuntui kuin koko rinne hajoaisi ammusten sitä
repiessä. Tiesimme, että tykistön lopettaessa on meidän

aloitettva.

Annettiin sitten käsky låihteä liikkeelle. Ensimmäisenä oli ylitettävä mäen alla oleva miinakenttä. Joukkueenjohtajamme, vänrikki Ilmari Talso meni edellä.
Varoittaakseen miehiä astumasta miinoihin, hän otti
joitakin askeleita takaperin. Samassa kuului räjähdys.
Aluksi en ollut selvillä, mitä oli tapahtunut. Näin vänrikin yläruumiin nousevan useiden metrien korkeuteen.
Itse huomasin olevani kuopassa, johon putosi kiviä ja
maata, Toiset kauempana olevat sanoivat miinan räjähtäneen.

Vihollinen avasi kaikilla aseillaan tulen. Konekiväärisuihkut pyyhkivät vihaisesti aukeaa mäen rinnettä.
Sen lisäksi kranaatinheittimet pudottelivat ammuksiaan.

Ensimmäisenä lähti rohkea komppanianpäällikkömme nousemaan pitkin mäen rinnettä kohti vihollisasemia. Luotisuihku pysäytti kuitenkin nuoren aktiiviupseerin etenemisen. Ei auttanut perusteellinen koulutus ja teoreettinen tieto. Aamun sarastuksessa katkesi
nuorukaisen elämänlanka.

Komppaniamme

yritti

edelleen päästä mäen päällä

oleviin vihollisasemiin. Kova tulitus aukealla

mäen

rinteellä hay'oitti kuitenkin joukkomme. Olihan vihollinen suunnitellut asemiensa eteen täydellisen, voimak-

kaan tulivyöhykkeen. Tänä kesäaamuna oli tuosta Karjalan kauniista mäestä tullut tuhoisa paikka, jossa vain

kuolema ja tuska asuivat.

Viestimiehel seuroovoi hyökköystä

topsio pitkin rojolin,joo
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Kiieen rintomollo hyökiinneet ioukot levos-

so välitovoitieen

Olin edetessämme ioutunut komppaniamme mukanf,
lopulta vihollisasemien eteen. Vain muutama metri
eteenpäin, niin olisin ollut tulta syökser'ällä aukolla.
Kaikkialta kuului huutoa ja valitusta. Rikkinäisiksi
revityt sotilaat pyysivät apua, mutta ei ollut inhimillistä apua saatavissa. Kuolema vain voi vapauttaa vaivoista. Luotisuihkut suhahtelivat ylitseni. Tuntui kuin
jäljellä olisi vain yksi suunta, maan alle, johon olisi
mahdollisuus mennä hengissä. Äkkiä tunsin reidessäni
repäisevän vihlaisun. Alkoi tuntua kuin jalkani olisi
jossakin kosteassa paikassa. Siitä tiesin, että jalastani
virtaa veri. En voinut sitoa haavaa, sillä kohottautuminen olisi merkinnyt vähintään uusia haavoja. Kaikki
näytti menetetyltä. Hitaasti sain käännetyksi kantapäät
viholliseen päin. Alkoi vaivalloinen paluu omalle puolelle.

Oli kulunut jo monta tuntia siitä, kun olin saanut
luodin reiän reiteeni. Matalana kuin maan mato olin
vähitellen madellut mäen rinnettä ja päässyt jo miinakentänkin yli. Kovasti olivat viholliset koko ajan ampuneet ja kranaatit räiskyneet. Taistelutantereelle jääneiden haavoittuneiden avunhuudotkin olivat jo etääntyneet. Olin suolla maantienojan reunalla. Edessäni
oleva oja oli täynnä mustaa, mutaista vettä. Tielle vihollinen suuntasi konetuliaseen suihkuja ja pöllähtäen
luodit sinkoilivat tienpintaan. Minun olisi pitäny.t ylittää tie. Ei antanut reidessäni oleva luodin reikä urheilijankaan hypätä r,etisen ojan yli. Ei auttanut muu kuin
ryömiä ojan pohjaa pitkin. Kainaloihin saakka nousi
246

soovuteituoon

likainen vesi. Viimeiset voimat sai ponnistaa päästäkseen tien 1'li nopeasti. Sitten taas oli mentävä ojan
lrr. Ei siitäkään ollut varaa hvpätä. \-aeo taas oli mentär-ä pohjan kautta. Vähitellen vihollinen jäi kauemmaksi. Kaukaa takaapäin kuului tykkien lähtölaukauksia.
Ne ampuivat raskaalla. Kranaatit putoilivat jonnekin
"töpinämme" seuduille. Muistin kenttäkeittiötämme.
Lopulta pääsin suolta metsän reunaan. Siellä pataljoonamme komentaja, kapteeni V. O. Ratia tähyili suon

yli vihollisasemiin päin. Vakavuus ja huoli olivat hänen
kasvoillaan. Suuret olivat olleet menetykset vaiaan
vuorokauden aikana. Poissa olivat komppanianpäälliköt Helske ja Simojoki.
Metsän reunasta löysin myöskin komppaniamme reservissä olleen joukkueen. Eivät kaikki edes minua
tunteneet. Olinhan likomärkä kuin uitettu koira. Lisäksi olin ollut hautautuneena miinakuoppaan ja kul'
kenut pitkiä matkoja ryömien. Vaatteet ja kasvot olivat paksun lie.iukerroksen peittämät.
Eiäs miehistä lähti minua saattamaan joukkosidontapaikalle. Siellä vallitsi tulinen kiire. Irfoni lepäsi jo
kyimänä kankailla verhotluna teltan ulkopuolella. Paljon oli miehiä, joilla oli valkeita siteitä millä missäkin.
Sellaisen sain lopulta jalkaani minäkin.
Aurinko oli vihdoin jo laskemassa länteen. Siihen
suuntaan alkoi silloin meidänkin sidontapaikalla olleiden matka. Olimme vain epäonnistuneita hyökkääjiä.
elämän ja kuoleman
Mutta olimme käyneet raialla
rajalla,
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Kumson
Pokrovskoien
Korhumäen
tielle tuli
-lokokuun lopusso rekikeli

,
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Ensio PVVkkö

Tsopinqn vqltqus
Karhumäen
suunnan

sotatoimia

Tsopinankylä, joka oli noin 1) km Karhumäestä länteen,
Ässä-rykmenttimme silmätikkuna marraskuun alkupäivinä 1941. Palvelin komppaniassa, joka taistellen oli
ponnistellut aina vain eteenpäin. Muonituksemme oli
pelkän näkkileivän varassa, sitä pureskelimme nälkäZimme, ja se pitikin meidät pystyssä, sillä ovathan rukiilla
voimakkaat ominaisuudet. Lisäksi oli tupakkaa, joka olikin tupakoiville sotilaille yhtä tärkeätä kuin ruuti.
Erddnd. koleana, pimeänä yönä lähestyimme mainittua
Tsopinankyläd,, joka häämötti edessämme pakkashuur-

oli

teisena. Äkkiä saimme vastaamme tuliryöpyn, jonka vertaista en ollut kokenut sitten Viipurin taistelun päivien.
Tämä sai joukkomme hiukkasen peräytymään, tosin vain
pienin menetyksin, kiitos pimeälle ja pakkasellekin, joka
kohmetutti puolustajien sormet. Tuli oli kiivaudestaan
huolimatta tehotonta.
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Vumson kylön voltouksen jå'lkeen 4.D jotkoi 29.10. löhtien eri teitä pitkin hyökI\l«äystä itöön pöin Karhumökeö kohden. JR 25 ryhtyi tykistövolmistelun Pehmitettyä vihollisosemio etenemå'åh etelä'isintä tietä pitkin kello 10 Kontiovaoraa kohden ja
tR 26 kello 15 Pokrovskojen tien kautto Ahvenjörven - Plakkovooron olueelle.

Patoljoonio vuoroin eteen vaihtoen voltosi tR 26 Ahvenjörventienhaaron seudun l.
Pörmin Er.P 21 eli lllltR 26 suunnottiin 2,11. Pohjoisesto
Tsopinoa kohden. ItltR 26 toos soi tehtåVökseen hyökötö Motkojörven etelöpuolitse
itöön jo kotkoisto Tsopinon itöpuolella Korhumöen tien. Isopinon kylä vollattiin lujien toistelujen jölkeen 3.11 . kello 2. Tömön jölkeen avoutui myös kovoo vostorintoo
kokeneelle tR 35:lle, joko nyt oli yuorostoon etelöisellö tiellö etujoukkono, tie Kontiov ao t osto Tsopi n o o n.
Sorovaorasto hyököten voltosi tR 25 6.11 . Padukin rnetsötyökeskuksen, jonne muutkin joukot ryhtyivöt kokoutumoon lännestä pöin,
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., jonko jälkeen mojuri
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Tavallinen asemies ei pal,joakaan tiedä eri tilanteisu.

mesti puettujl kuin minä. Toivoin. että pääsisimme no-

Hän toimii komentojen mukaan. Kun peräännytään niin

JSp:aan meno runrui r'ähemmän houliuttelevalta, sillä
siellä olisi naurettu asulleni ja tuumittu, että kaikella

ja kun mennään eteenpäin niin mennään
tai sitten kaadutaan, haavoitutaan tai loikataan pensaaperäännytään

joissakin tapauksissa eivät näet kaikki sotilaat ole
sankareita.
Komppanianpäällikkö antaa käskyjä, joskus
ome-aloitteisia ja joskus pataljoonankomentajalta saatuja.
Joukkueenjohtajan kautta ne kulkevat ryhmiin ja näin
seen

miehestä mieheen.

Årvasin, että nyt käynnissä olevan liikkeen tarkoitukoli kylän motittaminen. Kiersimme edessä olevan
pikku suon ja ryhdyimme osilla voimia sitä ylittZimään
oikealla siivellämme. Osa joukostamme sai kulkea met-

sena

sän kautta. Vaikka oli ollut pakkasta viikkokaupalla,
suolle oli jäanyt jäätymättömiä silmiikkeitä. Rahka oli
iddtynyt päältä, mutta sen alla saattoi olla vetelää. Ja-

loilla tunnustellen etenimme pitkin suon laitaa, ja siinä
sattui minulle riipaiseva vahinko. Putkahdin jäätyneen
rahkan läpi suon silmään kainaloitani myöten.
Kun jälkeenpäin muistelen tuota kiusallista tapausta,
ihmettelen ihmisen kestävyyttä kireässäkin paikassa. Toverini kiskoivat minut ylös suosta ja tuota pikaa olin
kuin jäätynyt mutarnöykky. Pimeässä koetin kuoria vähemmäksi mutapeitettäni, huolsin aseeni puhtaaksi ja

sitten laahustin hampaat kalisten joukkueeni mukana.
Uskon, että entisajan haarniskaritarit olivat joustavam248

peasti Tsopinanls'lään

se ehkä olisi

pelastukseni.

tavalla sitä yritetän pinnata.
Pian saimme tulta taas v,§taamme, ja sen tuoksinassa
en runtenut kylmää enempää kuin märkyyttäkään. Aseeni
liittyi taisteluun, ammuin itseni lämpimäksi. Sen ohessa
puhdistelin jäätyneen rahkan peittämiä konepistoolini
lippaita. Teimme syöksyjä ja lähesryimme pientä talorykelmää. Joukkueemme oli ammunnasta päätellen toisia
jälempänä, mutta asemamme olivat kuitenkin melko hyvät, ja niitä parannettiin taistelun jatkuessa.
Talorykelmän vaiheilta vastaamme tuleva tuli oli kiivasta, mutta kun talojen ikkunoihin asetetut kaksi it-

tykkiä alkoivat sylkeä tultaan, niin siinäpä oli pitelemistä. Ne posottivat suorasuuntauksella. niittivät ketjuamme kuolemalla kuin hyvätkin viik;rtemiehet, syn'
nyttivät sekasortoa ja saivat lääkintämiehille puuhaa.
Haavoittuneita kannettiin pois, kaaruneitakin ilmestyi,
ja joukkueemme joutui peräytymään äsken mainitun suon
laidalle.

Nuo kaksi it-tykkiä eivät pitemmälle hallinneet tilannetta, vaan rengas kylän ympärille kirisry*i kiristymistään.
Muistaakseni korpraali Tuon-rola sai nakattua käsikranaatin ikkunasta siihen tupaan, jossa toinen it-tykki oli, jol-

I

loin

vaikeni. Toinen ampui nyt sitä kiivaammin, mutta
ioukkueemme eteni talorykelmän tuntumaan, ja paikalle
raahatfu konekivääri teki lopun tuonkin it-tykin urotöistä.
Tämä ei kuitenkaan vielä lannistanut puolustajia, sillä
se

heillä oli raskaammat aseet kuin meillä.

, ,'."'.ir4'r
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Oli

tykistöäkin,

mutta osa sen ammuksista räjähteli heidän omien joukkojensa keskuudessa, keskellä Tsopinankylää. Siellä ilmeisesti uskottiin, että tämä tykkituli ammuttiin suomalaisten taholta. Se heikensi vihollistemme taistelumoraalia,
vaikka kovia poikia olivat hekin. Eivät he niin vain
kylästä luopuneet.
Jääpanssari ympäröi minua edelleenkin ja jäätyn,vt
mantteli haittasi liikkumistani. Vaihdoin sen erään kaatuneen aseveljen kanssa, jota ei vilu enää hytistyttänyt.
Asetakkini oli melko kuiva, mutta housuni ja maihinnousujalkineeni olivat jäässä, ja ruumiinlämpöni vaikutuksesta altapäin kosteina. Tilanteeni oli tukala, mutta
sen verran siedettävä, että pysyin joukkueeni mukana.
Toivoin kylän nopeaa valtaamista, koska se olisi tiennyt
lämmintä takkavalkeaa ja vaatteitteni kuivaamista. Pitkä
yö oli vaihtumassa päiväksi, yhä kuului ammuntaa laajalla alueella eri tahoilta. Vihollinen oli kaivautunut hyviin
asemiin ja arvelin, että ellei valtaus pian tapahdu, niin
naapuri saa lisävoimia, ja silloin yrityksemme saattaa
epäonnistua.

Tsopinankylä

oli

melko vaatimaton, muutamia talo-

rykelmiä kisittävä alue. Pari taloa roihusi tulessa, ilmeisesti omien kranaattien sytyttäminä. Kylä oli miltei kokonaan saarrettu, koskapa tuliaseet olivat äänessä joka
kulmalla. Joukkueemme kohdalta vihollinen yritti rintamarnme läpimurtoakin noin joukkueen vahvuisen osaston hyökätessä uraata huutaen olemattomia asemiamme
vastaan. Heistä ei kukaan kääntynyt takaisin. Olivat liian
helppoja maaleja, ja käsiaseittemme tuli oli kiivasta patÄssön miehiö mcrssillo Kumsosto itöön

Moiuri Vollin

tuho-

iyöt köynnissö
humökeen

Kor-

iohtovon

tien vorren kylissä
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ruunain hyvin riittäessä. Tämän läpimurtoyrityksen ansiosta pääsi joukkueemme kiristämään kylän saartoa, ja
lähimmät talot olivat pian taistelun jatkuessa jo käsiem-

me ulotuvilla. Kdsikranaatteia heiteltiin puolin
sin, ja aseet papattivat edelleenkin kiivaasti.

ja

toi-

Makasin pienen peltoaukean laidassa olevan kivikasan

ja pidin silmällä elumaastoa. Aina kun näin jossakin vilahduksenkaan ruskeasta manttelista, annoin
aseeni laulaa. Siinä alkoi mieleni tehdä hermosevuja.
ja niitä pyi'sin korpraali Suvannolta, helsinkiläiseltä tuttavaltani, joka lojui pikakivääreineen kivikasan toisella
takana

laidalla. Hän kaivoikin taskujaan ja nakkasi eteeni nuhraantuneen "Kultaleirnan". Sain siihen tulenkin häneltä.
vetäisin kosteasta sar-r.:Ikeesta muutamia haikuja, ja ne

piristivät tavattomes:i. \'ärisin kylmästä ja arvelin

saa-

vani rajun keuhkol-uumeen mutakylpyni seurauksena.
Kertomukseni on r'.rin tavailisen rivimiehen kokemusten muistelua. En rritäkän ruoda esille suuria sankaritekoja. IrIielestäni ei sellaisia olekaan, on vain velvollisuuksiensa tärttämistä, ei muuta. \'ihollisemme olivat
yhtä rohkeita, yhtä valmiita uhraulisiin kuin mekin. Tämä ol.i tie§'sti oma näkemykseni, jota ei voi yleistää. Vihollistenkin panoslaukut olivat täynnä.. . leipälaukut
t1'hjinä, niin kuin meidänkin. Ja kumpikin tappelimme
jonl'un asian puolesta. . . ehkä hekään eivät aina tienoeet, minkä. Niin kuin emme mekään joka hetki olleet
selvillä, miksi ja minkä vuoksi. Ehkä heist?ikin joku oli
kokenut mutakylvyn helisevässä pakkasessa, paleli ja

ffi{
$;

poltti mahorkkaa, odotti taistelun päättymistä päästiikseen lämpimästi liekehtivän lieden ddreeo ia kuivatak-

seen itsensä. Ehkä hänkin ampui kiukuissaan toivoen
meidän pikaista loppuamme.
SA-kno

ll/JR 26:n käskynioko Korhumökeen vierän
iien vorrello

ll/JR 26:n lähetti Aniero Oiolo (tunnettu
luistelijo) tulkii vihollisilto koottuio merkkeiö
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Tsopinon seudun kumpuilevoo moisemoo

Aamurupeamassa vihollisen

tuli

laimeni. Joukkomme

hyökkäsivät kylään, joka olikin tuota pikaa hallussamme
vihollisten antautuessa vangiksi. Paljon kaatuneita lojui
huurteisella tantereella, monet jäykistyneinä kummallisiin asentoihin. Talojen ullakoille oli kätkeytynyt salaampujia. Ne olivat vaarallisia, ja niistä oli tehtävä selvää. Lämmin liesi oli minulle vielä saaruttamaton unelmL, ia sellaiseksi se jäikin. En saanut istuutua takkavalkean ääreen Tsopinassa. . . kohtaio oli määrännyt toisin.
Vihollisen §'kistö ampui melko kiivaasti aluetta. Kranaatit räjähtelivät taajaan milloin missd.kin osassa kvlää

ja sen ympärillä.

Metsässä selustassamme haravoi nyt
niin sanottuja

joukkueeni kersantti Kosken johtamana

pensassotilaita. Juoksin toverieni kanssa erän metsäaukean ylitse kranaattien ujeltaessa sivuillamme. Kuo
olimme aukean vastarannalla, moksahti kranaatti miltei
nokkani eteen. Silmissä tummeni ja ensimmd.inen vaikutelmani oli, kuin olisin kadottanut lakkini. Haparoin
sitä, mutta en muista, olinko pystyssä vai lojuinko maassa.
Käteni oli hervoton. . . sitten menetin tajuntani.
Heräsin paareilla ja jälleen haparoin lakkiani. Ammunta kuului kaukaisena, mutta paareja kantavan sotilaan askeleet kumahtelivat korvissani kuin tykinlaukaukset. Koetin kohottautua pystyyn, olin sidottu paareihin
ja ponnistelusta menetin uudelleen tajuntani. Tuokioit4

minuutteja, tunteja kului. Herdsin hetkittiiin, ammunta
iyskytti päätiini, mutta luotin kantajiin ja tiesin, että he
vievät minut jonnekin, missä on parempaa. . .

JSp:ssä sain ruiskeen, jyskytys päässäni katosi .. . Olin
kävelevinäni Sörkän laitakaupungin katuja, joilta olin
lähtenyt ja joilla olin kasvanut. Hakaniemen merituuli
vilvoitti kuumia kasvojani, kunnes fälleen heräsin pdä-

tä

jyskyttävään ammuntaan.

Nyt olinkin jo sairas,iunassa. Tiesin jo senkin, että
olin saanut sirpaleita päähäni, molempiin käsiini ja
keuhkoihini . . .
Seuraavat muistot eivät oiekaan enää sotanäyttämöltä.
Lämpöiset sairaalavuoteet, asioihin perehtyneet lääkärit
ja ihanat kipusiskot, kaikki ne ovat muistossani, vaikka
epimääräisinä . . . Tuloksena oli se, että jälleen kävelen

Sörnäisten rantatiellä, Hakaniementorilla ja linjoilla.
Olen olemassa ja joskus pysähdyn JR 26:n patsaan kohdalle ja muistelen tuon rykmentin vaiheita . . . sen syntymävuoden L939 ajoilta l?ihtien.
Nyt suihkukoneet ujeltavat ilmassa ja lehdet kertovat
ohjuksista, satelliiteista ym. Televisiot väläyttelevät kuviaan ja baareista kaotautuu uudenlaista musiikkia, rok-

kia ja twistiä.
Mutta JR 26:n henki

elää.

SÅLrt,INEN ÅSE
Salainen ase, sanoi Väiski kalakukkoa ja pisti
patketin
petinsä alle.
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A. LEHMIKANGAS

p lokuun 7. päivd, l94l oli päättymässä. Uhtuan suunL)nalla taistelevien joukkojen vasen siipi eteni hellittämättä kohti Kiestinkiä. Aamutunneilla oli jalkaväkikärki työntänyt vihollisen maantien eteläpuolella olevista asemistaan, mutta itse tie oli vielä vihollisen hallussa. I{uutaman sadan metrin päässä maantiestä oli metsäpolku, jota pitkin joukkomme huolto
oli järjestetty.
Kuljin tätä polkua pitkin tuona iltayönä kuunvalossa kuljettaen komppanianpäällikön viestiä. Metsäpolku oli autio ja tyhjä. Ei näkynyt ristin sielua,
vaikka tienoo oli vielä kolmisen tuntia aikaisemmin
kuhissut täynnään omaa väkeä. Siinä oli silloin ollut

oman pataljoonan eräs komppania jt 2OO täydennl'smiestä, jotka juuri olivat tulleet rintamalle. Nvt olivat kaikli siir[yneet linjoille.
Tällainen autius tuntui hiukan kolkolta, mutta Pidin tietä turvallisena, sillä omat linjat olirrt aivan
sen tuntumassa. Sitten rauhoituin kuitenkin kokonaan,
kun kohtasin polulla kolme viestimiestä kuuntelupartiossa. Pari heistä nukkui vierekkäin venäläiset telttakankaat huppuinaan ja puhelimen luuri korviensa
r'älissä, kolmas oli juuri vetämässä huppua päähänsä.

Vaihdoimme pari sanaa, jonka jälkeen jatkoin matkaa synkässä, pimeässä metsässä, sillä kuu ei sitä juuri
päässyt valaisemaan.

Olin marssinut puolisen kilometriä ketään kohtaamatta, kun yht'äkkiä näin aivan edessäni polun var-

ressa miehen, joka

kyykötti näreen juuressa katsellen
heti vauhtia ja epäröin
mitä tehdä. Vaistoni sanoi, että asiat ovat jotenkin
hullusti. Äijässä oli vanjan makua, mutta toisaalta
tuntui mahdottomalta, että vihollisia kyttäisi vielä
näillä main. Terästin näköni äärimmilleen, mutta
varmuutta en saanut. Åsetta en uskaltanut käyttää,
valppaasti minua. Hidastin

koska mies 'r'oi oudosta käyttäytymisestään huolimatta

olla omiakin.

Kävelin hitarsti edelleen, kunnes pysähdyin äkkiä
aivan miehen kohdelle ja käännyin häneen päin. Mie-

hellä oli kir'ääri tanasse, pistimen kärki puolen metrin päässä minust.r. muttr hän ei liikahtanut eikä puhunut mitään. En r.iel.iklän oilut varma siitä, mikä hän
oli.

llihin vksikköön kuulutte? kysyin tiuliasti.
-Srlrmrne hrpähti äijä silloin pvstyyn ja yritti työn-

triä pistimen sisääni. Sain torrakesta kuitenkin kiinni
oikealla kädelläni niin lujesti, ettei hän klennyt painamaan terää lihaani. Olin sittenkin r.ähän avuttomassa asemassa, sillä oma kir'äärini oli hihnasta olalla
vasemman käden pitelemänå ja oikealla oli pidet-

tävä vastustajan asetta loitommalla. Tämän vuoksi
päätin käydä päälle paljain käsin. Heitin oman kiväärini maahan ja väänsin kaveria pistimestä pidellen niin, että pääsin hänen kiväärinsä piipunsuun
sivulle. Sitten tartuin vasemmalla kädellä äkkiä kiinni
miehen kurkkuun ja paiskasin hänet vieressä olevaan
katajapehkoon, niin että humahti. Saman tien lensin
itse nelinkontin päälle.
Mies oli pienikokoinen, ja ajattelin, etten viitsi
mokoman kanssa isosti kahinoida. Jos hän antautuu

Toistelusso
kiltisti, otan miehen kävelykaveriksi autiolle metsätielle, mutta jos panee hanttiin, puristan niin kauan,
että uskoo. Yksinäiset "puskaiipat" olivat siihen aikaan hyvin tavallisia maastossa, joten en yhtään ihmetellyt, ettei miehellä ollut mukanaan kavereita.
Mutta erehdyin pahan kerran. Äkkiä heittävtyi näet
pusikosta neljä miestä oikein tiikerihypyllä päälleni.
Säikähdin, syöksyin pystyyn ja aloin vaistomaisesti
iskeä näitä äijiä nyrkeilläni niin paljon kuin kerkisin.
Sain heidät pidetyksi aluksi loitommalla. mutta sitten
aloin väsyä ja miehet saivat puristetuksi käteni kiinni.
Aloin huutaa minkä kurkusta lähti, jonka vuoksi
joku heistä sieppasi taskustaan ensiapukäärön ja työosi

olin aivan tukehtumaisillani, kiskaisin möykyn kurkustani ja heitin sen kauas pimeään
metsään. Täräytin samalla suuni tukkijaa leukaan ia
päästin oikean intiaanikarjunnan.
sen suuhuni. Koska
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Mutta se ei auttanut. He saivat käteni uudelleen
kytketyiksi ja yksi otti minut edestäpäin syliksi, jotta
en voisi liikkua, kun he minua köyttävät. Miehillä
oli mukana telttanaruja, joilla he punoivat käteni niin
lujasti selän taakse kiinni, ettei siinä enää ollut nykimistä. Lopuksi he vetivät vielä ympärilleni pitkän

hihnankin.

Siinä nuorilla niputettuna seistessäni aloin vähitellen saada käsityksen vangitsijoistani. Päällikkönä
oli upseeri, joka puhui selr'ää suomea, ja lisäksi oli yksi
miehistä suomenkielinen. Sotamiehet olisivat mielellään ottaneet minulta "nirrin" pois, muita upseeri
kielsi tämän jyrkästi. Hän sanoi suomeksi ilkeästi virnuillen ja viitaten omalle puolelleen, että minut viedään tuonne päin ja otetaan luulot pois.

tehnyt sitä, r,aikka varmasti olisi mielinyt. Olin niin
pohtinut tilini selväksi omalta kohdaltani, etten olisi
siitä yhtään r'älittänyt. Mieluummin olisin kuollut kuin
Iähtenyt vangiksi, koska kiduttaakin uhkasivat. Heillä
oli varmasti tehtävänä r,angin sieppaaminen, muuten
eivät olisi minua säästäneet.
Tätä menoa jatkui an'iolta puoli tuntia, mutta sitten he olivatkin saaneet minut niin lujaan nippuun.
että uskalsivat lähteä kuljettamaan pois. Vaatteeni
olivat aivan riekaleina, puserossa ei ollut jäljellä yhtään nappia eikä taskua, ja housunlahkeet roikkuivat
palasina jaloissani. Miehet eivät olleet huomanneet
siinä rytäkässä tutkia sen kummemmin taskujani, joten
takataskuissani oli säilynyt kolme saksalaista käsikra-

Vimmastuin tästä niin, että tein vielä hurjan yrityksen päästäkseni vapaaksi. Iskin hampaani minua
edestä pitelevän äijän nenään ja haukkasin siitä suuren

kappaleen. Tästä alkoi sellainen volina, etten ole
ennen moista kuullut. Kädet heltisivät nyt kupeiltani, mutta vaikka tein raivokkaita liikkeitä, en saanut
käsiäni irti siteistä. Mieleni teki päästä käsiksi muutaman metrin päässä olevalle kiväärikasalle, jossa oli-

vat sekä minun että miesten aseet. Mutta toiveeksi
se jäi. Vainoojani olivat saaneet ranteisiini sellaiset
silmukat, etteivät ne löysänneet. Kun aloin reuhtoa,
he nykäisivät takaapäin narusta niin, että lensin
selälleni kenttään, ja vanjat syöksyivät kiireesti koko
sakilla päälle. Silloin panin taas hampaani käyntiin,
aloin purra alinta miestä poskesta, jolloin siihen
tuli suuri kolo ja äijä kiemurteli ja ulisi, kun ei

kynsin jo hompoin
päässyt toisten alt.r pois. Upseeri kirosi je sihisi, koska

n:rttia. Purinkin kiukusta hammasta, koska käteni oli-

pelkäsi äänen hällttäi'än apua paikelle.
Minä en kuitenkaan r'älittänr-t, r'ean karjuin minkä

r',rt käyttökelvottomat.

jaksoin, r,aikka mieher h.rkkasilrt nyrkeillä suulleoi.
He käänsivät minut sitten mahalleni maahan ja neljä
miestä painoi minua päästä ja selästä. Pelkäsin tukehtuvani, kun suu oli niin lujasti mättäässä, ettei henki
tahtonut kulkea. Vihdoin upseeri alkoi tukkia sormellaan suuhuni sammalia, mutta hän ei kai olisi
ruvennut minulle sammalia syöttämään, jos olisi ajatellut, kuinka vaaralliseen paikkaan hän sormensa pistää. Vartoin hetken, että painahan ukko sormesi vain
vielä vähän syvempään. Sitten haukkasin. Sain sor-

men hyvästi syömähammasten r'äliin ja aloin purra sitä kuin koira luuta, niin että rutisi. Kyllä siinä
oli upseeriparalla paha olla, kun ei edes uskaltanut
huutaa eikä kovalla äänellä sadatellakaan. Hän hakkasi
vapaan kätensä nyrkillä minua päähän minkä ehti ja
ulisi hiljaisella äänellä suomeksi:
Voi perkeleen perrr
kyllä minä vielä näytän !

-Olin melkein varma, että
- nyt se tappaa, mutta ei

Nlt mentiin,

sanoi upseeri

ja käski

kahden

taluttaa minua. Itse hän lähti parikymmentä
miehen
metriä edelle varmistamaan kulkusuuntaa sekä määräsi

kaksi miestä sivustavarmistukseen ja yhden jälkeen.
Suomea puhuvan hän pani kävelemään takanani pistin selkärankaani kutittaen ja määräsi pistämään heti,
jos tulee yllätys ja hdn antaa käskyn. Näin ne luulivat sitten mentävän, mutta ei siinä aivan niin käynyt.
Ajattelin, ettd. elåvånd. ette minua vie, joudutte vielä
ottamaan minulta hengen pois, ennen kuin teidän
puolellanne ollaan. Upseeri johti kulkuetta kaartaen
rintaman sivustaa, jossa arvattavasti oli vielä avoin
kiertotie vihollisen alueelle. Panin kuitenkin hanttiin joka tuumalla ja pirullinen tilanne ylivoiman käsissä kasvatti mahdottoman mddrd.n lisävoimia.
Toiselta puolelta minua talutti se pieni mies, jonka
kanssa olin alkupainin käynyt, toinen kuljettaja taas
oli roteva ukko. Keksin pian mukavan "myllyn", heitin pienemmän kovalla voimalla ympäri ja kiersin

t_

läpi hiukan vain raapaisten ihon pintaa. Nyt tappajani jo vihastui, kirosi karmeasti, ja kun mies nyt oli
selkäni takana, hän iski sille puolen. Taas tein pyörähdyksen vaistoten juuri oikean hetken. Minulla
oli onnea. Teräs sujahti kääntyvän kylkeni ohitse,
ja äkillinen liikkeeni löysäsi ranteitteni piteliiän otteen. Jouduin ukon kanssa aivan pärstät vastakkain
ja nokat limittäin. Karjaisin keuhkojeni koko voimalla
suoraan sen suuhun: hei-hei ! Yanja säikähti, että nyt
tuo haukkaa häneltäkin nenän, heitti niskojaan ja otti
askeleen taakse. Minä ponnahdin silmänräpäyksessä
juoksuun ja painuin pimeyteen hyvästiä sanomatta.

Pelästynyt mies yritti siepata niskastani kiinni,
mutta ei onnistunut saamaxn otetta. Hölmistynyt pistinmies sai myös äkkiä jalat alleen ja ampaisi perääni.
Juoksin henkeni edestä, mutta meno oli vaivalloista

Soksoloisio ponssorivounujo korpitiellä Uhtuon suunnollo I94l

ison miehen samalla vauhdilla, niin että koko nippu
lensi melkein saman verran takaisin, minkä olivat saaneet iuuri raahatuksi eteenpäin.

Muutaman sata metriä olimme lopulta edenneet,
kun tilanne yhtäkkiä sai uuden käänt'een. Polulta,
josta olimme n. 100 metriä syrjässä, alkoi kuulua
liikettä ja outoa ääntä. OIi tyyni ja kuulas Vienan
kuutamoyö, ja ääni kantautui nyt melko kaukaa,
kun taistelun melskekin oli hiljentynyt. Meitä kohti
lähestyr'ä ääni

oli

kummaa kalinaa, jonka alkuperää

eivät pelästyneinä kuuntelevat vangitsijani, enempää
kuin minäkääo, pystyneet käsittämään. Upseeri komensi yhden miehen varmistamaan polun ja olinpaikkamme välille, toinen siirtyi selkäni taakse ja tarttui
ristiin sidottuihin ranteisiini. Pisin mies tuli eteeni je
piteli torrakkaa rintaani va,sten.
Kuuntelin jännitty'neenä ja yritin arr-aiila, keitä
kolistajat olivat, ja sitten minulle kirkastui ! Ne ovat
"sakuja", jotka kantavat pk-lippaita linjaan. Olimme
nimittäin aivan saksalaisten ja meikäläisten rintaman
liitoskohdassa. Toivoni heräsi, aloin tarkoin vainuilla,
milloin takaa pitelevän vanjan sormien ote tuntuisi
vähän huolettomammalta ja samalla tuijotin silmää
räväyttämättä edessäni seisovaa pistäjää, joka odotti
upseerin käskyä. Kaikki olivat kuitenkin muutaman
tilanne tuntui
minuutin hiljaa ja liikahtamatta
aavemaiselta.

-

Bandiitteja ovat, sanoi sitten yhtäkkiä upseeri.
mutta tuota pirunpenikkaa ei saada

- karkuun
Nyt

- Åmpua ei saa. Pistä!
raahatuksi mukana.

Käsky oli hyytävä. Jos äijä olisi antanut sen venäjäksi, olisi juttu ollut helpompi, koska en ymmärrä
sitä kieltä. Mutta ilkeyttään hän antoi sen äidinkielelläni, sillä pistimen varressa oli myös suomalainen
ainakin kieleltään.
- viivästyi hiukan tuijottaessani häntä silmät
Pistäjä
palaen. Seurasin samalla valppaasti pistimen kärkeä
mies

yrittäen aavistaa, mihin kohtaan isku tulee, ja kun
äijä iski sen suoraan rintaani kohti pyörähdin äkkiä
ja kyykähdin. Pisto osui vain oikealle puolelle kaulaani eikä mennyt siihenkään syvälle. Pistäjä jäi nyt
kupeelleni ja teki heti toisen yrityksen kylkeeni,
mutta pyöriihdin taas ja sujautin vartaloni niin, että
pistin meni lonkalta vain vaatteitteni läpi, tuli vyötäröllä paidan ja puseron, vieläpä patruunataskunkin
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sidotuin käsin pimeässä mättäikössä ja kannokossa.
Tein mutkia siltä varalta, että ampuvat.
Suoraan juokseva pistäjä sai minut kiinni muutaman kymmenen metrin kilpajuoksun jälkeen ja iski
heti torrakkansa selkääni kohti. Aavistin kuitenkin
jälleen iskuhetken oikein ja hyppäsin syrjään, jolloin
pistin sujahti kainaloni alitse.
Taas juoksin, vanja pistimineen perässä. Eteeni
tuli mätäs, ja silloin tein äkillisen mutkan sen sivuitse,
mutta pistimellä tähtäävä vainooja ei ehtinyt katsella
jalkoihinsa ja kompastui mättääseen lentäen pää edellä
nurin. Sain näin vähän etumatkaa ja aloin juosta
suoraao ääniä kohti, jotka nyt kuuluivat jo melko
läheltä. Sinnikkäästi

yritti pistäjä

seurata vielä jonkun

matkaa, mutta luopui vihdoin takaa-ajosta nähtävästi pelätcn joutuvansa meikäläisten käsiin.
Pienen aukean yli vielä juostuani pysähdyin hengähtämään ja katsoin taakseni. Kuun valaiseman aukean toisessa laidassa seisoi takaa-ajajani neuvottoman näköisenä, ja n-rinä. aloin vimmatusti repiä käsiäni

irti

nuorista paiskat:rkseni taskuisse olevet käsikra-

neetit äijää kohden. En onnistunut, j.r vanjakin läh-

ti

nope.rsti pois.

Åloin hiipiä varovasti sinnepäin, mistä äänet olivat kuuluneet. Nyt oli sielläkin oudon hiljaista, enkä
loppujen lopuksi ollut ollenkaar. vatma siitä, että
kalisteli jat tosiaan olisivat meikäläisiä, varsinkaan
kun hurjat huutoni eivät olleet tehneet mitään vaikutusta. Kohta totesin kuitenkin ensimmäisen arvioni
oikeaksi. Polun varrella näin pian joukkueen verran
sakuja leiriytyneenä, mutta koko porukka jo nukkui.
Kävelin keskelle leiriä ja karjasin:
Ylös ja äkkiä! T'dällä te makaatte kuin possut
ja vanjat ovat kohta niskassa.
pahnassa
Kyllä syntyi heti räminää. Pojat olivat rakettina
pystyssä ja aikoivat pinkaista pakoon saman tien.
Joukossa oli kuitenkin eräs, joka ymmärsi r'ähän suomea, ja hän sai miehet rauhoittumaan. Oli siinä sitten
sakuillakin selvittämistä, ennen kuin saivat puretuksi
minut niputuksesta.
Lähdin kiireesti takaisin komppaniaani kohti selostaakseni päällikölle, mitä oli tapahtunut. Mennessäni
ensimmäisen tappelupaikkani ohi otin sinne pudonneen kypäräni pääni suojaksi. Nyt alkoivat kahakoissa
saamani vammatkin vähitellen tuntue. Pahiten vaivasi selkäpiston jälki, vaikka se ei ollutkaan kovin
syvä. Kopeloin kaulaani ja tunsin, että tuntolevyn
nuora oli haavassa kiinni. Se oli kummallisesti osunut
juuri pistimen eteen ja painunut mutkalle kaulan sisään. Kun kiskaisin sen irti, alkoi haavasta vuotaa

Veikko Sovoloinen

SIIVOTTOMUUTTA,
SIKAMAISTA!
Kesä 1941 oli kuumimmillaan. Tavallinen sotilasteltta oli siedettävän sopiva noin 15 miehelle, mutta kun
siihen pakattiin 42 miestä reppuineen, se kävi jo tukalaksi.

Meillä, I/JR 50:n jäiikärijoukkueella, oli majoitus
täten aika ahdas. Jokaisella oli kylki kyljessä maatessa
kuitenkin paikkansa, eikä muuta tarvittu. Tietysti tuo-

verta. Käsivarsia pakotti, ja niska oli niin jäykkä,
ettei päätä kärsinyt käännellä. Kun vastaani tuli etulinjasta päin muutamia haavoittuneita matkalla
JSp:lle, liityin mukaan saadakseni haar-oihini laastareita.

Selostin sitten komppanianpäällikölleni seikkailuni
kaappaajat olivat
loppujen lopuksi jääneet loukkuun yrittäessään palata Iin jo jen yli on-ralle puolelleen. Sisukkaan toimintani johdoste sain palkkioksi kotiloman, joka kuitenkin oli tehtär'ä melkoisen vaivaisena.

ja sain kuulla, että nuo naapurin

Narut ja hihnat vein kotiin Pudasjärvelle muistoksi

Vienan kon'essa saamastani kuolemantuomiosta, jonka
täytäntöönpano jäi "sattuneista syistä" toteuttamatta.
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HENKI OLI KURKUSSA
Vuonna 1944 teki vihollinen Lempaalanjärven länsipuolella voimakkaan hyökkäyksen "Muna"-kukkulaa
vastaan ja saikin sen haltuunsa. Teimme vastaiskun
tammikuisen päivän hämärtyessä ja kiivaan, useita
tunteja kestäneen taistelun jälkeen alkoi "Muna" olla
jälleen meikäläisillä. Silloin oli oikealla taistelleen vänrikki Vuorisen hämmästys suuri, kun kesken haudan
vyörytyksen ponkaisi vihollisen puoleiselta rinteeltä
mies hänen viereensä ja alkoi kiivaasti tulittaa vetäytyviä r-enäläisiä. Hän oli kukkulan alkuperäistä miehistöä, joka vihollisen tunkentuessa tukikohtaan, joutui
eristetyksi omistaan, putkahti vihollisen puoleiselle
loivalle rinteelle ja vietti siellä henki kurkussa monta
tuntia odotellen, milloin meidän vastatoimenpiteemme alkaisivat. Vanjoja oli kulkenut hänen ohitseen
edes takaisin, mutta heidän päähänsä ei pälkähtänytkään, että heidän puolellaan makaava epäselvä mytty
saattaisi olla elävä suomalainen.

l-

K. K.

ta ahtautta kiroiltiin, mutta suurimmille nurisijoille
sanottiin lohduttavasti, että kunhan taistelut pääsevät
alkuun, sotamies venäläinen pitää kyllä huolen telttakunnan makuutiloista. Tama povaus sai tosin muuta-

mien kasvoille iloisen ilmeen.
Sotamies Bogdanoff, tuollainen tukeva, tummahko
tyyppi, makasi teltan perällä. Häo alkoi muutaman
vuorokauden kuluttua hiljakseen raaviskella kupeitaan.
Ensin yöllä unen vallassa, myöhemmin avoimesti päi-

valla.
Perhanan täikontti, sanoivat muutamat.

- Å minkä sie tiet. Syöpäläinen ku tulloo, nii se
- Niit o ain sovas. Hyö sikjäät ikäväst ja vaivoist.
tulloo.
Nuo viiruselät siirtyivätkin miehestä toiseen seuraten tarkkaa aikataulua: kaksi vuorokautta ja uusi mies.
Ne miehittir,ät ruokamaat alkuperäisen laitumen molemmin puolin samanaikaisesti. Koska meitd. oli 42
miestä ja lähtökohta oii keskellä perällä, voimme laskea ajan, rnilloin ne olisivat ovensuussa.
Siitä ne on sitten laitimmaisen miehen hyvä häätää- ulos, keksi muuan neropatti.
Majurimme kuuli jutun, saapui kerran teltallemme ja
ärisi:

Siivotonta porukkaa koko jääkärijoukkue. Sai- hävetä. Siivottomuutta, sikamaista!
sitte
Oltiin sitten Suojoen varressa. Tykistö pehmitti Ignoilaa pauhaten ylitsemme. Odotimme tulen loppu-

n.rista ja hyökkäyskäskyä. Edessä oli voimalaitoksen
patorakennelma, ja jääkärijoukkueella oli määräys mennä siitä keulassa yli.

I\'fajuri istui kannon nokassa kafttaa tutkien ja neulotellen alaistensa kanssa. Siinä hän raaputteli kuin
huomaamattaan säärivarttaan. Hankasi sitten nilkkaansa toisen saappaansa kärjellä.
Sitten hän kiskoi saappaan ia'
§6, perhana.
- villasukkansa nurin ja tutki tarlastaan,
käänsi vahvat
kasti.

Vai te pirulaiset. Hän poimi kolme

viiruselkää

kannelle ja napsautteli ne kynnellään
karttalaukkunsa
paremmille metsästysmaille.
Sikamaista. Kerrassaan siivottomuutta ! sanoi so- Bognanoff kuuluvalla äänellä.
tamies
Majurin naurunhörinä ei ollut hullumpaa kuultaYAA.
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Vokiovootkomme on vorustettu koksoisheiluri-, voloosteikko- toi
siirtopoinokoneistoin. Nömö siioiteioon voihtoehtoisino vokiomittoisiin vookosilroihin {pöytä- toi lottiomollit, vii,memoinitut myds

upolettuino toi pyöräsovituksinol. Punnituskyky
siltokoot 500 x 500-1 500 x 2500 mm.

l5-5000

-

PUH.

Järeän ronnikkotykistön viime sotien pööryyppi 254
mm ronnikkokonuuno. Kontomo 27 km, ommuksen

k9.

poino 235 kg, po,noksen pcino 70 kg, ompui loukouksen minuutisso
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Konsikuvo:

NUMERO

8:n

KIRJOITUKSET

{9r8) 25 l3r

A. H. Tutunen:
YKSITOIKKOISTAHAN SE OLI

Heikki

...

Pohjanpää:

Olavi Lumiala:

KESÄLLÄ 1944 PALYELLEITLE

TIEDUSTELULE\TO-IÅ JÅ TORPEDOJÅ

Muistanette tapahruman, joka sattui kesällä L944,
patteristoupseerin komentopaikka Juustilanjoen
länsipuolella varhain eräänä aamuna joutui vihollisen tykistötulen alaiseksi, joka sai aikaan tappioita ja hävitystä.

jolloio

Kaikki viittasi siihen, että oltiin johdetun tulen

alla,

mutta kukaan meistä ei voinut käsittää, miten se oli mahdollista, sillä näkyväisyyttä toiselta puolelta ei ollut eikä
viholliskoneitakaan oltu nähty yläpuolellamme.
Luetluani kapteeni E. Holkerin kirjoituksen "Unohtumatonta . . ." tämän lehden numerossa 5 heräsi allekirjoittaneen mielenkiinto, sillä oli olemassa mahdollisuus,
että silloiseen kysymykseen "miten se löysi meidät" saa-

taisiin vastaus.
Kirjeenvaihtoni kapteeni Holkerin kanssa on tuonut
valaistusta asiaan. Takamaastossa oli tavattu radiolla varustettu meikäläisissä puvuissa oleva vihollispartio, joka
ilmoitti johtaneensa tulta kolmeen paikkaan, joukossa
yksi tykistön tuliasema (ilmeisesti 2. ptri) ja kolman-

tena ilmeisesti

OSÅ

ISKIII}IE INOON I9rI ..

RASK.PSTO 33:SSA

juuri

I

patteristoupseerimme komento-

paikka.

JÅÄTIERELLÄ

Matti Uotila:
TIETÄ KATKÅISETfASSA
R. Aaltonen:

RANNIKKOTYKISTÖ N{AIHINNOUSUN
TORJUNNASSA ...

J. Kivistö:
ENSIMMÄINEN TAISTELUMIUE

Åseveliterveisin

B.

Laurla

majuri
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evP.

244

Ensio Pyykkö:

TSOPINAN VALTAUS

A.

247

Lehmikangas:

TÅISTELUSSA KYNSIN JA HÅI\IPAIN

Veikko Savolainen:
SIIVOTTONIUUTTA, SIKAMÅISTA
RASK.PSTO 33:SSA KESÄLLÄ -44 PÅLVELLEILLE

Onhan hyvä, että tähänkin ongelmaan saatiin ratkaisu,

ioskin vasta 19 vuoden kuluttua.
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Oikein hyvää kohvio
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Työnne lomosso, kotononne
poros piristcijö jo tormonne lisciöjö on hyvö kohvi. Volitkoo
selloinen nyt Pouligin viitosisto.
Sootte mcultoon töytelöistö, tuoretto jo porempoo kohvio.

tietgsti P11ITICIN
lrtonumero 70 penniö
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