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Geisha-levy on parhainta maitosuklaata,
jossa on pähkinöistä valmistettu
"Japonais" -tdyte.
- Kokonaisuus, joka
hivelee vaativimpiakin makuhermoja.
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TOTYO YUORETA
Raatteen pieni kylä tuli yleisesti tunnetuksi talvisodan päivinä. Sitä ennen s€ oli vain syrjäinen rajaseudun kylä Suomussalmella. Sellainen se on tänäkin
päivänä, mutta nyt sen nimi sanoo paljon enemmän
kuin ennen. Varsinkin niille, jotka Raatteen voiton
päivinä kantoivat vastuuta tämän kunnian saavuttamisesta, tuo nimi on painunut lähtemättömästi mieleen.

1939
Raatteessa sijaitsi ennen talvisota,a rajavartioston
vartio, niinkuin nytkin, eikä siellä ollut mitään sotilasosastoa sotaa ajatellen. Kylässä asusti vain joitakin
rajamiehiä, jotka huolehtivat rajan vartiointiin kuuluvista tehtävistä.
Syksyllä 1939 alkoi Raatteeseen tulla kuitenkin kovempaa sähinää. Paikalle tuotiin resen'iläisiä, ja raja289

Pohiolon miehel volmistoutuvot motkolle
to i stel uun

miehet saivat siirtoja heille aikaisemmin suunniteltuihin tehtäviin. Tilanne oli aluksi mieliä hämmennyttä-

sella, että täällä oli oyt koko joukkue johtajineen. Tunsin suurta helpotusta.

tänne. OIi epätoivoa ja toivoa. . .
Ålkukohahdus meni pian ohitse, ja elämä rauhoittui
uusiin kehyksiinsä. Vartiorakennuksessa majaili nyt
miehiä puoli joukkuetta ja kaksi lottaa. Toinen puoli
joukkueesta piti asuntoa 10 km päässä Raatteesta, Likoharjussa. Siellä oli myös komppanian komentopaikka, töpinä, ym. Päällikkönä toimi kajaanilainen rajavartioston luutnantti Ilmari Lehto. Joukkuettamme ohjaili njavattioston vääpeli Yrjö Räisänen, ja Raatteessa oleva puolijoukue oli uskottu minun haltuuni mo-

jokseenkin rauhallisia.
Marraskuun viimeisen päir'än aamuna kello 6 tuli
ylempää käsky iättää vartio ja siirtyä Myllypuron länsirannalle. Vain yksi ryhmä jäi alikersantti Karinsalon

vä ja epäselvä. Kyseltiin, mitä nämä siirrot merkitsevät? Tuleeko tästä sota? Arvailut lennähtelivät sinne

nine tehtävineen.

Huoli tehtävästä oli painava, mutta mieluisa nuorelle rajavartiosotilaalle. Tunsin itseni usein epävarmaksi tuossa mielestäni niin suuressa joukossa. Olin
saanut lääkintäaliupseerin koulutuksen, joten sekään
ei ollut tehtäviäni vastaava. Epäonnistuminen pelotti
enemmän kuin sodan uhka.
Kaikki näytti kuitenkin menevän hyvin. Vartiomiehet seisoivat paikoillaan, ja partiot suorittivat tehtävänsä heille määrätyllä tavalla. Mieliala oli reipas. Yleen-

sä

oltiin sitä mieltä, että jos sota syttyisi, tulisimme

olemaan viholliselle hankala porukka.

Tuona aikana emme osanneet vielä edes kuvitella
Mitä vaikeuksiatuottaisimme r.iholliselle, puntaroitiin
uudestaan ja taas uudestaan talvisina pakkaspäivinä.
Edeltäkäsin tehdyt arvioinnit olivat olleet sekä oikeita että vädriä. Sodassa panoaan kova kovaa vastaan.

edessä olevien talvikuukausien kärsimysten määrää.

Niin oli Raatteessakin.
Olimme välillä muutamia päiviä vaihtoasemassa
Raatevaaralla, joka on 2 km päässä rujalta, mutta sitten palasimme takaisin Raatteen vartioon. Entinen
touhu jatkui taas. Se tapahtui kuitenkin sillä erotuk-
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Muutamina pimeinä öinä oli rauhatonta. Liian
"tarkkakuuloiset" vartiomiehet olivat kuulevinaan Iäheisestä metsästä latausääniä ja saivat aikaan hälyä
unisten miesten keskuudessa. Onneksi näitä "hyväkuuloisia" oli vain vähän joukossamme. Yöunet olivat

johdolla vartioon, kokoilemaan loppuja kamppeita.
Sen oli määrä liittyä päivän valjettua joukkoomme

Myllypurolla.
Talvinen päivä valkeni hitaasti. Hämärän tihkussa
pystytimme teltan Myllypuron kuusikkoon.
Silloin se alkoi
sota
sadan päivän mittainen

riehunta.
Raatteen suunnalta kuului kiivasta ampumista. Ääni
oli meille kaikille tuttu, mutta tällä kertaa sen sanoma
oli uusi. Kuuntelimme sitä henkeä pidättäen. . .
Teltan pystyttäminen jäi kesken. Kiiruhdimme todellakin kuin säikähtynyt sopulilauma olemattomiin
taisteluasemiin Myllypuron varrelle. Olimme tulleet
elämässämme taitekohtaan, sillä juuri näillä minuuteilla siirryttiin rauhasta sotaan.
Me kaikki olimme niin nuoria miehiä, ettei meillä
kenelläkään ollut minkäänlaista käsitystä sodasta. Ainakin minusta tuntui nyt vielä käymätön sota aivan julmalta. Pahinta oli jäytävä kuolemanpelko, joka kokemuksien karttuessa kuitenkin muuttui pieneksi tekijäksi muiden sotaa seuraavien kärsimysten rinnalla.
Aluksi siis tunsimme jokainen, että kuolema lähestyi
meitä vihollisen marssirivistöjen mukana, jotka vääjäämättömästi lähestyivät pitkin Raatteen tietä. Tämä ajatus vatvoi mieltäni kuin tahmea terva maatessani ase
kädessä Myllypuron mättäikössä. Kaikki muut ajatuk-

Suomoloisio sotureito Suomussolmello

set töksähti\'ät tuohon yhteen sanaan: kuolema. Ja
kuitenkin sodan rattailla istui lukuisia muita, paljon
uhkaavampia hin'iöitä.

Raatteen suunnalla paukkui yhtämittaisesti. Siellä
olivat taistelut käynnissä. Mutta siellä tapahtui paljon
muutakin, jonka olimme melkein unohtaneet. Siellä
oli myös siviiliväestöä, jota ei oltu evakuoitu. Kuin todistaakseen tämän laiminlyönnin, Iaukkasi tietä pitkin
vauhkoutuneita he'r'osia, itkuisia ihmiskuormia perässään kiskoen. He olivat heittäytyneet rekiin kuka mitenkin. Pääasia oli, että pysyttiin mukana. Mieronahon
isäntä, Iisakki Heikkinen huusi meidät ohittaessaan
murtuneella äänellä:
Sinne jäi vanha äiti

-Pakenevien

I

pänä. Ovista ja ikkunoista, mikä kullekin sopi parhaiten.
Emme tienneet toisistamme mitään, ennenkuin

tapasimme
ennakolta sovitussa kohtaamispaikassa,
Hoskon aidan takana. Miten kaikki olivat selvinneet
sinne aukean pellon yli vihollisen luotisateessa ehjin
nahoin, tuntuu vieläkin ihmeeltä.
Karinsalon selostuksen katkaisi r\alta päin kuuluva vieraskielinen marssilaulu. Kuuntelimme sitä hetkisen kukin omiaan ajatellen. Joku tien laidassa koloskuului sanovan jäyhästi:
Ainakin tuon marssin tahti tällä kohtaa sekoaal
-Karinsalon ryhmä ohjattiin ennakolta suunniteltuun
paikkaan. Ei ollut enää aikaa sotakokemusten kertomiseen eikä kuuntelemiseen. Puron idänpuoleisessa metsässä kajahtelivat jo vieraskieliset komentosanat. Kohta
tulisimme saamaan kylliksi sotakokemuksia ja aiheita
kertomisille, mikäli olisimme niitä sitten enää muille
saan makaava mies

kyläläisten perässä saapui virrtioon etulinjaan jäänyt Karinsalon ryhmä. Sen miehet olivat
nyt viisaampia kuin me, sillä he tulivat jo taistelusta.
Tulijoiden ilmeet olivat pelokkaita, ja katseet pälyilivät tien suuntaan. Ehkä se veti heitäkin puoleensa.
Tälle halulle ei kuitenkaan sopinut antaa valtaa. Olihan syttynyt sota.
Me piiritimme heidät ja ahmimme jokaisen sanan,
minkä he suustaan päästir,ät. Heidän r,älityksellään
saimme ikäänkuin kosketuksen sotaan. Miehet kertoi-

Tulijain komennot jatkuivat. Meteli oli kova. Sanat
läjähtelir'ät kuin tylppäpäiset nuolet jossakin tuolla
edessä ,ja sivulla päin. Kaikki tuntui käyvän ohjesääntöjen mukaisesti. Vihollinen ryhmittyi hyökkäykseen.
Kaiken tuli tapahtua samalla tavalla kuin meillekin
oli opetettu: toiset hyökkäisir'ät rintamassa ja toiset

vat:

saartaisivat oikealta

Olimme juuri saaneet aamukahvin juoduksi, kun
havaitsimme,
että oli radion uutisten aika, kello u.30.
Rupesimme laittamaan radiota kuntoon kuunnellaksemme, mitä maailmalla tapahtui. N{utta silloin kävikin niin, että luodit alkoivat sinkoilla sisälle seinien

ja

ikkunoiden läpi. Jokainen tiesi mitä

oli

tulossa.

Väänsin puhelimen kampea ja sain huudetuksi siihen:
Ryntäsin ulos toisten perässä.
Nyt se alkoi I
- tapahtui siitä reiästä,
joka sattui olemaan lähimTämä

kertomassa.

ja vasemmalta.
Mutta sodankäynti on aikaa viepää hommaa. Niin
näytti olevan nytkin. Me kyllä olimme valmiina taisteluun, mutta hyökkääjän puolelta oli toiminta jäykempää. Kaikki tuntui pysähtyvän paikoilleen.
Taistelun alkuvaiheessa, luotien vain harvakseen
lennellessä, ehdimme ruokaillakin. Lotta Hyrkäs oli
Likoharjussa keitellyt ruokaa ja ajoi kenttäkeittiön etulin;'aan. Luotien viuhahdellessa hän jakoi miehille
keittoaan. Joku miehistä kumartui kesken keiton otta291

1n

i:l

if

Ne olivat suorastaan sivelleet meitä kutakio, silti vahingoittamatta ketään. Vain yksi mies oli saanut luodin reiän käsivarteensa, mutta sehän oli vain naarmu.
Yksikin kuolema olisi ollut vahinko. Se ei ollut tavoittanut vielä ketään meistä neljästäkymmenestä miehestä. Olimme pelastuneet motista kuin ihmeen kaupalla.

Juttua riitti, r'aikka olimmekin jännityksen ja marssin uuvuttamia. Eikä tämä ilmiö oikeastaan ollut mikään ihrne. Olimmehan kokeneet .iotain sellaista, mistä

tuskin olimme koskaan uneksineet. Tällä kokemuksella oli kuitenkin se etu, että se oli pyyhkäissyt pelon
ja epätoivon kokonaan pois. Ihmioen pelkää aina sitä,
jota ei tunne. Kun hän saa "käsituntuman" tuohon
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outoon ja vieraaseen, hän on valmis mihin tahansa.

Niin kävi meillekin, Raatteen tien vartijoille. Nyt
tiesimme, mitä meillä oli edessämme. Sodan käsky
kuuluu: taistele tai kuole! Me halusimme taistella. Sitä
tahtoa tulevat aikakirjat kertomaan vielä lastemme
lapsille ja siitäkin eteenpäin. Moni uupui paikalleen,
ja monet jäivät kantamaan ruumiissaan muistoja tästä
sodasta, mutta olimme lyöneet vihollisen takaisin. Uhrit olivat kalliit, mutta kallis oli asiammekin: kysymyksessä

oli

synnyinmaan vapaus.

Kurikoulutusto
sekin
Vihollisen hyökkäysvounun motko pöättyi
Rootteen tiellä

misen väistelläkseen vingahtelevia luoteja, joita oli alkanut tulla yhä tiheämpään. Kenttäkeittiön aisalla seisova lotta huusi silloin hänelle:
Ota keittosi, äläkä kumartele!
-Miestä här'etti, ja hän oikaisi itsensä suoraksi. Moni
muukin selkä oikeni samalla kertaa, sillä useimmilla
meillä oli halu kulkea kumarassa. Sillä hetkellä näytti,
kuin ei lotalla ja miehillä olisi ollutkaan yhteistä pelkoa ja kuoleman läheisyyttä. Nainen on ehkä raken-

nettu perusominaisuuksiltaan toisenlaiseksi kuin mies.
Vaaranpaikalla hänen rohkeutensa saattaa ylittää kaikki mittasuhteet, ja hän on yläpuolella miehiä. Varsin
ihmeellistä

!

Lyhyt päivä kului taistelun sähinässä. Isoleukaiset,
terävähampaiset, elävät pihdit kaartuivat hitaasti pitkin sivustojamme. Meidän oli yritettävä päästä tuosta
kidasta pois, ennenkuin etuhampaat koskettaisivat toisiaan. Jos emme ehtisi luiskahtaa pois noiden leukojen välistä, pusertaisivat ne meidät armotta kuoliaiksi.
Meillä oli onnea. Pääsimme vetäytymään noin kolme
kilometriä lännernmäksi, Purasjoelle, ilman tappioita.
Oli pimeää. Korpi huokrrili syvin hengenvedoin. Tunsimme itsemme hyvin r'ähäisiksi ja hyvin pieniksi.
Nyt meillii oli kuitenkin taas aikaa palata päivällisiin trpahturniin. lol<ainen oli tullut luodin tuttrvaksi.
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Sotamies Suomaa oli vuonna 1940 aliupseerikoulussa, jossa joutui koulun r'ääpelin kanssa käymään kiusallisen keskustelun. Hän meni toimistooo vääpelin
luo, teki kaikkien sääntöjen ja ohjeiden mukaan niin

hyvän asennon kuin pystyi ja sanoi:
Herra r'ääpeli! johon vääpeli heti vastasi:
- Ulos!
-Sotamies poistui ja teki kaiken mahdollisimman hyvin uudelleen ja sanoi taas:
Herra vääpeli! johon vääpeli vastasi:

- Tulette kuin talliin ! Ulos !
-Sotamies meni kolmannen kerran toimistoon

ia'.taas

ilmoitti:
Herra vääpeli ! jolloin vääpeli pisti kätensä kuin
jatkoksi
korvilleen ja sanoi:
En kuule mitään ! Ulos

-Neljännellä

!

kerralla toistui sotamiehen ilmoittautuminen, kuten edellisilläkin kerroilla. Nyt vääpeli
sanoi:

Ei täällä karjuta! Ulos!

-Viidennellä kerralla toimistoon mennessään sota-

mies ei ehtinyt edes sanoa "Herra vääpeli", kun jo
r'ääpeli kysyi:

Mitä

asiaa?

-Kun sotamies selitti

asiansa, joka koski saunan lämmitystä, vääpeli ei ollut muistavinaan edellisistä käynneistä rnitään, r'atn puheli kaikkea muuta mukavaa ja
lopuksi käski sotamiehen anoa vieläpä iltalomaa.

Olhovojoen etelöpuolello olevon liloen routotiesiho soksolcisten röjöyttömönä
§A-kwa

päättyi
PENTTI O. KELAVIRTA

OLIMME marssineet Savukoskelta Kemijärvelle

ja

sieltä junaan lastattuina tulleet Liminkaan. Odotimme
pääsyä siviiliin, mutta marssimme kääntyikin takaisin
pohjoista kohti. Aseet olivat kohdistumassa entisiä

aseveljiä \:astaan. Joukkueemme oli ollut alistettuna
talvisin itär,altalaiselle vuoristojääkärikomppanialle,
jonka kanssa olimme tehneet partioretkiä ja lämmitelleet samoilla rakotulilla Lapin erämaissa.
Täytyisikö meidän nyt nostaa aseemme henkilökohtaisia
ystäviämme vastaan ?
Mielessämme monet hauskat muistot yhteisistä aseveli-illoista ja tunteet nyt sekavina emme voineet
aavistaa, mitä suuret herrat ja maailman politiikka oli-

vat meille varanneet.
T.imingassa

oli joukkueistamme järjestetty

komppa-

nioita, ja suljettuina osastoina olimme marssineet Olhavaan. Mielialat eir'ät hiponeet korkeuksia, sillä olimme sitä mieltä, että meille olisi jo sotaa riittänyt. Majoituimme taloihin, joista osa oli tyhiillään, mutta
joissakin oli nuorta väkeä kotosalla. Joen takaa näkyi

puolen tusinaa hyökkäysvaunuja, joiden tykkien putket
olivat suunnattuina meitä kohti, mutta emme antaneet
niiden häiritä räiskäleiden paistoa ja perunasoprn keittoa.

0lhavan
sillalla
Tähän saakka olivat saksalaiset vetäytyneet sovinnolla, mutta nyt olimme samalla joella, vaikkakin vas-

takkain eri rannoilla. Olimme kuulleet, että

saksa-

laisten ylipäällikkö Suomessa, kenraali Dietl oli vaihtunut kenraali Renduliciin, ja aloinrme aavistella pahinta. Mielialat joen molemmilla rannoilla olivat epävarmat ja pingoittuneet. Meillä r'äikkyi siviili mielessä.
Ehkä heilläkin? Meidän kotimme oli täällä, mutta saksalaisen anturan alla narskui vieras maa.
Mutta miksi he eivät lähde7 Olimme hermostuneita
ja marssimisesta väsyneitä. Sen huomasi jo siitäkin,
että teki mieli purnata. Se ei ollut kohdistettu erikoisesti ketään kohtaan, vaan yleinen haluttomuus ja tilanteen sekavuus olivat muokanneet mielialat sellaisiksi.

Vakinainen joukkueenjohtajamme, luutnantti Pauli
Niemi oli sairastunut, ja komppaniamme kuului luutnantti G. R. F. Mandelinin komentoon. Tunsimme itsemme kuin orvoiksi uudessa komennossa, sillä Pauluksen me olimme hyväksyneet johtajaksemme monen

kovan reissun vetäjänä, mutta tähän uuteen mieheen
me emme halunneetkaan tutustua, vaikka hän myöhemmin täyttikin hyvin miehen paikan. Hänen takiaan
minäkin tavallaan jouduin ennustajaksi.
193

Poikkeisin päivällä suljettuna olevasta joukkueesta
kauppaan ostaakseni jotain, ja luutnantti tuli vihaisena komentamaan minua sieltä ulos. Tein ostokseni
enkä ollut kuulevinanikaan hänen komentojaan. Tulin
ulos, missä hän odotti minua ja komensi: "Juoskaa!"
Tähän vastasin jotain töykeästi, että kyllä ehdin vähemmälläkin. Luutnantti uhkasi sotaoikeudella, johon
vastasin, että eihän sitä tiedä, vaikka huomenna jo oltaisiin nahkurin nuoralla.
Majoituspaikassa sain sitten käskyn keittää luutnantille korvikkeet, mikä ei oikein ollut mukavan tuntuista päivällä käymämme keskustelun jälkeen. Saa-

Otin nikkelinviskuukoneen nurkasta ja lähdin astelemaan vartiopaikalle, joka sijaitsi radan varressa.
Vartiopaikat olivat samalla puolella jokea, ja entinen
aseveljeni asteli edestakaisin noin 10 metrin päässä.
Hänen selkänsä takana oli Olhavajoki, jonka sillasta
neuvoteltiin. Sen kansi oli raskaasti kuormitettu lentopommeilla, ja kuinka paljon muuta rä.iähdysainetta
olikaan näkymättömissä sillan alla! Entinen aser.eli
käveli tupakkaa poltellen eikä näyttänyt näin ollen
pitävän tehtäväänsä kovinkaan tärkeänä. Hänellä oli
konepistooli kaulassaan. N[inun vastaava aseeni no-

tuani kon.ikkeet valmiiksi sanoin luutnantille, että
tulisi juomaan ennenkuin loppuu. Kaikki olivat huvittuneita sanoistani. Tämä pieni välikohtaus kuvaa

Aloin kaivella taskujani tupakkaa etsien, mutta huomasin niiden olevan tyhjänä moisesta nautintoaineesta.
Tämän vuoksi päätinkin lähteä tekemään aseveljen
kanssa lähempää tuttavuutta ja vipata samalla savuk-

hyvin mielialoja.
Korvikkeet juotuamme iäriestettiin vartiot,

ja

sain

jaili kiven

kupeeseen.

keen.

tietää vuoroni olevan klo 10-11. Vartiovuoroni
oli kuitenkin vielä kaukana, ja pdd.tin Iähteä katso-

Heitin konepistoolin huolimattomasti kaulaani ja
aloin yskiä, että kaveri huomaisi tuloni. Lähdin verk-

maan Marjattaa, jonka kanssa äsken olimme paistaoeet

kaisesti astelemaan rataa pitkin
ter'än kävelemään vastaani,

räiskäleitä. Sanoin hänelle joutuvani sotaoikeuteen,
mutta unohdimme pian tuon murheen ja kaiken muun
ja olimme vain kaksi nuorta ihmistä. . .

Aika kului pian, ja tullessani majoituspaikkaan sain
kuulla pojilta, että upseerimme kävivät neuvotteluja
saksalaisten kanssa Olhavan sillan kohtalosta. Meikä-

ja ndin aseveljeni

läh-

Kohtasimme ystär'inä r'artiopaikko,jemme r'äliliä.
Kysyin tupakkaa ja sain Astra-askin. Tarjosin maksua,
mutta hän ei huolinut rahaa, taputti vain olkapäätäni
ja sanoi: "Prima kamrat". Keskustel.lessamme selvisi
meille, että olisimme huomennakin aamulla yhtä aikaa

Olhovojoen röiöyfeiyn routotiesillon rippee,

läiset olisivat halunneet sen ehjänä, mutta saksalaisilla
kuulemma määräys lähettää silta ilmaan aamulla.
Kuulimme myöskin, ettl Mandelinille oli luvattu etukäteen Mannerheim-risti, jos silta säilyisi. Hänen oli
määrä pimeän turvin mennä katkaisemaan laukaisujohdot. Aloimme huomata, että tuossa miehessä onkin

oli

tosi soturia hyvin suuri
794

annos.

ja hän lupasi
pullon konjakkia. Emme ottaneet tiIannetta vakavasti ja erosimmekin toivottaen: "Auf
vartiossa. Päätimme tavata silloinkin,
tuode. rninulle

\Wiedersehen !"

Palattuani vartiosta sain kuulla, että hyökkäämme
sillalle aamulla kello 9.30. Pistin savukkeen suuhuni
ja tiesin jääväni ilman ryyppyä.

Rauhattomasti nukutun yön jälkeen aloimme valmistella hyökkäystä sillalle. Yöllä oli Mandelin tietojemme mukaan käynyt katkaisemassa laukaisujohdot.

I

Siirryimme sitten radan varteen hyökkäyslähtöasemiin elätellen mieletöntä toivoa siitä, etteivät saksaIaiset olisi huomanneet johtojen olevan poikki. Edessämme oli aukea radan varsi, pommeilla vahvasti mii-

noitettu silta ja hyökkäysvaunujen tykkien putket
meihin suunnattuina, siviili oli käden ulottuvilla ja
pelko sydämessä. Silloin kuulimme käskyn: "Rynnäkköön !"
Harmaat, väsyneet ja haluttomat miehet syöksyivät
varovaisin juoksuaskelin kohti siltaa. Komppanian
päällikkö hoputtaa kovempaan, ja silta lähenee lähenemistään. Huomaan olevani aivan keulassa ja hiljennän vauhtia. Mandelin lähetteineen syöksyy ohitseni, ja pari muuta miestä seuraa heitä. Seuraan kärkiryhmlä r,ain kymmenen, viidentoista metrin päässä.
Kaikki on kuolemanhiljaista. Vain lippaat joskus helähtävät yhteen lyöden tahtia laahaaviin juoksuaskeliin. Komppanian päällikön ja hänen lähettiensä
jalat koskettavat siltaa. He lisäävät vauhtia.
Samassa hetkessä maa vavahtaa, ilma katoaa ympäriltämme, ja tuntuu kuin keuhkot repeäisivät rinnassa.
Ilmassa on valtavia palkkien kappaleita, pomminsirpaleita, puuta ja mutaa. Hyökkäysvaunujen tykit louskuttavat repien talojen seiniä. Ikkunat särkyvät ja
ovet lentävät auki ilmanpaineesta kilometrien säteellä.
Kompuroin ylös mullan alta ja huomaan olevani
noin kymmenen metrin päässä siitä, mistä silta on pudonout alas. Lähden suojaan. Ilmasta tippuu kaikenlaista kamaa yhtä mittaa. Juuri kun olen pääsemässä
räystään suojaan, iskee päähäni joku pieni kokkare,
ja menetän hetkeksi tajuntani. Herätessäni suuntaan
katseeni sillalle päin ,ja näen siellä r'altavan montun
kaikkine rojuineen...
Komppanian päällikön ja hänen lähettinsä ruumiit
Iöytyvät satojen metrien päästä. Mandelinkaan ei saanut lUannerheim-ristiä, r'aikka olisi sen hyvin ansainnut. Heidän matkaansa ikuisuuteen säestivät entisten
aseveljien hv-tykit niiden kranaattien repiessä viattomien siviilitalojen seiniä.
Saksalaiset lähtivät vetäytymään, mutta aseveljeys
loppui Olhavan sillalla.

***

PE LLE L'VAT SoDASSA

'

Tohtori Runeberg oli tunnetusti hyvä ampuja. Ollessaan lääkintäkapteenina Hangon rintamalohkolla
hän souti usein Danskoglandetissa olevasta sijoituspaikastaan Lilla-Kroganilla olevaan tukikohtaan ja
etsi maaleja vastapäätä olevalta Stor-Kroganilta, joka
oli vihollisen miehittämä.
Kerran hän tuli tukikohdan päällikön luokse ja valitteli, että hänen mainion tarkkuuskiväärinsä tähtäin
oli mennyt epäkuntoon. Hän selitti ampuneensa kuusi
kertaa samaa maalia tämän hievahtamattakaan. Tukikohdan päällikkö selitti, että sellaisia maaleja on turha
ampua, koska ne ovat vain seipäänkärjessä olevia kypärejä tai piippalakkeja. Lääkintäkapteeni Runeberg

kivahti närkästyneenä:
Että viitsivätkin pelleillä sodassa.
-Sen jälkeen hän ei haaskannut
kuin yhden luodin
kuhunkin maaliin.

e
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:"Reino Möenpäö

oli alkanut. Karjalan armeijaan kuuvaimistautui heinäkuun alkupäivinä
AK
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kirkonkylän. Sen tukena olevan vahvan tykistön kevyeeseen yhteisryhmään kuului mn'r. nraiuri R' Sivulan
kämentama Kev.Psto 10, ioka oli asemissa Korpiselän kohdalla jossain Onnelan sillan lähialueella'
Päivä oli iriostavan l<uuma, sc uhkasi ukl<osilmea'

Kaikki yhteytemme toimivat. Olihan viestikalustomme ulrtta. Uudet Asa-radiot ja uudet, kevyet kenttä'
puhelimet otettiin käyttöön, ia taPsit purkaantuivat
änsimmäistä kertaa keloiltaan päiväovaloon. Oli pientä kumieristeistä johtoa, keltaista, punaista ja vihreää.
Se juoksi kelalta kuin siima, koska siinä ei ollut enää
pikipäällystää haittana, eikä se ollut herkkä katkea'
inr"irkurrr. Linjat pattereista asemakeskukseen, kes'
kuksesta kantalinjai myöten tulenjohtokeskukseen ja
siitä tulenjohtopaikkoihin toimivat moitteettomasti.
Se kuuli ja välitti tiedot
Kuuleeko-Munkki?
- päälliköt tekivät muismaaleista
pattereille. Patterien
tiinpanojaän, tykkimiehet olivat valmiina 4-tuumaisten-haupitsiensa ääressä, hikoilivat puserojen rintamukset avoinna ja manailivat Karjalan verenhimoisia
sääskiä. Kaikki manailivat niitä, mönjäsir'ät pikiöljyllä
kasvonsa

ja kätensä

ja odottivat.

odotti tulikastettaan.
Moottoroitu patteristomme
Joukossa oli talvisodan veteraaneja, mutta suurin
osa oli ensikertalaisia, jännittyneitä poikia, jotka hiljaa kätkivät pelkonsa toisiltaan. Veteraanien kynnet
syhyivät pokan peluuseen, sillä sekin oli eräs tapa kätkeä sisintään. Liika juhlallisuus tuntui epäsotilaalliselta. Upseeritkin osasivat olla arkipäiväisiä, ja se oli
luottamusta herättävää.
Jalkaväkeä kulki majoituspaikkamme ohitse. Miehet olivat hikisiä ja pikiöljyn mustaamia. He kulki-

SA-htLa

Roskos houpitsi molkollo Korpiselkäö kohden

heinäkuun olusso

l94l

Puhelin- io rodioosemo roiollo Korpiselössä I 94 I

vat puseron hihatkin ylös käännettyinä ja ylänapit avoimina konepistoolit kaulasta roikkuen ja patruuna-

rumpujen rykelmät kupeita takoen. Toiset kantoivat
konekiväärien osia, toisilla oli olkapäillään pikakivääri. Oli pystykorvia ja vanhoja linjakiväärejä.
Sotaisan tuntuisia ja kovapintaisia joukkoja oli menossa eteen, sinne, missä tulenjohtajamme jo odottivat, sinne, missä olivat maalimme, vihollisen bunkkerit, esteet, taisteluhaudat ja murrokset. Meidän haupit.
siemme tuli osaltaan pehmittää edessä olevat kohteet,
jotta jalkaväki pääsisi tavoitteeseensa, Korpiselän
kirkonkylään, jota vihollinen vielä sillä hetkellä piti
omanaan.
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Kaikki oli kunnossa. Saimme tunnussanan "Tulijoka tuntui kovin sotaisalta. Se symbolisoi sala'
masotaa, noPeaa liikuntaa, jotain päinvastaista kuin
mitä talvisodan läpikäyneet olivat saaneet kokea. Nyt
oli meidän vuoromme iskeä.
Ukkonen jylisi kaukana. Monet heristivät korviaan.
Oliko se alkanut? Ei! Koillinen oli vain mustanPu-

irti",

huva, synkkä. Siellä salamoi.

Kun H-hetki 9.7. lllalla. lähestyi, taivas oli kauttaaltaan mustan pilven verhossa. Salamat halkoivat
sitä, jyrisi ja räiskyi. Silloin kello 23.40 yhtyi tykistö
tuohon jyrioään. Maakamara tärisi, ulisten syöksyi-

vät 4-tuumaiset kohti maalejaan, räiskähtelivät siellä.
"Kevy-t patteristo kymppi" ampui mukana.
Tultal kokopanoskranaatieja, maali
Tultal
-Kolmen prtterin
pitkäputkiset aseet -syytivät kilpaa krantatte,aan.
putkeen, perus-

ja lisäpanokset, tultal_
-- -.l1]rnus
Kaikkialh
oli tult.r. Eri patteristojen sadat tykit lennättivät erisuuruisia kranaattejaen maaleihin tunti tunnin perään. Kaamean juhlallista leikkiä. Vastustajallamme oli kuumat oltavat, an,eltiin.
Ukkonen väistyi, katosi jonnekin Karjalan vaarojen
taakse. Tykistö möyrysi voimansa tunnossa, ammuslaatikot tyh jentyir'ät toisensa perään, .ja Korpiselän
kirkonkylässä loimusivat tulipalot.
Murroksien ja estelankojen takaa tui

jottivat

ruo-

homättäillä peitettyjen bunkkerien mustat ampuma.
aukot synkkinä. Hirsiä ja mättäitä pöllähti ilmaan.
Eräs vaaren rinteelle rakennettu laite sai täys'osuman.
Nelituumainen ujelsi ampuma-aukosta sisään, räjähti,
ja bunkkeri lakkasi olemasta. Sen paikalle jäi ristikkohirsikrsa, hiljalleen savuava raunio.
Luutnantti Saionmaa oli etevä tulenjohtaja, rohkea
sotahullukin, sanottiin. Sanottiin myös, että majuri

Sivulakin

oli liikkunut tulen.johdossa. Hänellä lienee
sotamuistoesineittensä joukossa se kämmenen kokoinen kranaatinsirpale, joka ulvahti muutaman tuuman
päähän hänen viereensä.

Vihollisen tykistö koetti vastata tuleemme, ja sen
piiskatykit antoivat suoralla suuntauksella iskujaan
etumaastoon. Minusta tuntui kuitenkin siltä, kuin se
olisi ollrlt pisara valtameressä omaan tykistöömme verraten. Vihollisen kenttätykistö ampui perin kaukaa

jonkilaista hehtaariammuntaa, ja sen r'likutus ei ollutkaan varsin tuhoisaa: jossain katkeili viestilinja, mutta
vikapartiot korjasivat yhteydet nopeasti.

Åamuyöhön 11.7. mennessä vihollisen vastus oli
murrettu. Jalkaväkemme hyökkäsi, ja kun päivä koitti,
oli Korpiselän kirkonkylä suomalaisten hallussa. Sillo.in
.tapsit kelattiin nopeasti kokoon, yhteydet purettiin j.a haupitsit jynssättiin. Niiden puikien paihin sido.ttiin nahkasuojukset, haaralavetit iuljettiin ja suuntakehät irroitettiin.

Kev.Psto 10 marssi esiin. Tykkien putket sojottivat
taivasta kohti suurten kuorma-autojen lavoilta. Toiset

autot kuljettivat vetotraktoreita.

Ensimmäisen patterin päällikkö, kapteeni Sola antoi
siirtymiskäskyn, ja puolisensataa raskasta kuormaautoa käsittävä karavaani nytkähti liikkeelle. Sota oli
alussa, ja oli kiire jonnekin. Harva tiesi minne.

Ajettiin vallatun kirkonkylän halki. Miinoja oli
nosteltuna tien poskeen, vaarattoman näköisiä, vihreäksi maalattuja puulaatikoita. Ohitettiin pahoin repeytynyt henkilöauto, jolla joku suomalainen viestiupseeri oli ajanut miinaan. Jäljistä saattoi arvata., että
autossa olleet eivät kuuluneet enää Suomen armeijan
muonavahvuuteen. Monenlaista krääsää oli vihollinen
paetessaan jättänyt jälkeensä. Nelipyörär,ankkureita,
kaatuneita miehiä ja hevosen natoja lojui tien kum-

mallakin puolen. Pioneerit olivat miinoja raivatessaan
ne sinne sivuun sysänneet. Vihollisvankeja kyyrötti
erään vajan edessä. He tuijottivat ilmeettömin katsein
uljaalta vaikuttavaa autokaravaania. Viestiupseerimme,
luutnatti Salrni kertoi, että eräs vangiksi joutunut oli
räjäyttänyt itsensä kdsikranaatilla. Varmaankin politrukki, an'elimme. Ihmettelimme kun miltei jokaisella vangilla oli paksu mantteli yllään. Tykkimies
Varis tuurnikin:

-

Ovat valmistautuneet talvisotaan

!

Tykistötulello pehmiiettiin vihollisen osemio ennen rynnäkköö
.l
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Vaikka yöllä oli ollut ukkossade, autojen sadat pyörät irroittivat maantien syvästä hiekkapinnasta pölyn

irti. Raskaaksi lastatut kuorma-autot ja komentaj.ien
henkilöautot kiitir,ät nyt pölypilvessä kohden Ilomantsia. Ihmeeksi ei täällä sait,rÅ,it yntaan kolaria, vaikka
kuljettajien joukossa oli vähemmän ammattitaitoisiakin ja vauhti pidettiin

lujana.

Ilomantsista ajettiin Möhkön suuntaan. Tie oli jo
huonompaa. Sen kummallakin puolen näkyi jälkiä
talvisodasta, kuivuneita risumajoja, maahan kaivettuja
ja siellä missä ihminen tai hevonen oli
poteroita
majaillut, -kasvoi jo rehevää rikkaruohokasvillisuutta.
Jos Korpiselässä oli sääskiä, niin täällä niitä oli
vieläkin viljemmin. Sankkoina pilvinä ponnahtivat
nälkäiset hyönteiset alikasvillisuudesta kimppuumme,
kun ryhdyimme pystyttämään telttoiamme Möhkön
sotamaastoon. Ne eivät piitanneet pikiöljystä, ia tuskin tervakaan olisi hillinyt niiden verenhimoa. Ne oli-

vat

riesana kaikille patteriston komentajasta aina
huoltoportaan suutariin saakka. Niitä koetettiin ajaa
savustamallakin pois teltoista, mutta kun savu haihtui, oli teltta iälleen täynnä niiden ininää.
Mutta pahempaakin yritti olla tiedossa. Pian vihollinen koetti tuhota meidät kranaattitulellaan. Se oli
nähnyt miten tykistömme pyrki täällä jylläämädn ja
yritti lujaa vastatoimintaa. Mutta illalla asemiin ajetut haupitsimme antoivat vuorostaan tulta kohden Lu-

tikka- ynnä muita vaaroja. Jääkäripataljoonamme
liikkuivat polkupyörineen maantiellä edeten hyökkäykseen. Huvittava tapaus sattui,

kun tunnettu kir-

jailija Matti Kurjensaari ja eräs Elannon leipuri
joutuivat yhdessä vikapartioon. He erehtyivät lan-

Vollottu venäläisten bunkkeri Korpiselön rintomollo

I

94l

oli vöhänkin oikoo, mies io
voottee, pestiin puhioiksi. Kuvo puron ronnolto Korpiselän rinto.

Suomoloinen soturi on siisti mies. Kun

mollo 8.7.

1
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goista ia ottivat koesoitto;'a vieraan yksikön johdoista.
Ylikersantti Alho manaili:
Sellaista se on kun laittaa filosofian maisterin ja

yhteiselle asialle.
leipurin
Useita vuorokausia annoimme tulta kohteina oleville alueille. Siinä saivat monet yaatat osansa, niin
suurin annoksin, että jälleen murtui vihollisen puolustus. Vihollinen pakeni suinpäin itään Kuolismaan
ja Porujdrven suuntaan.
Maalit etääntyivät kauas haupitsiemme kantomatkan
taakse. Patteristo lopetti tulen, ja pian olimme jälleen
autoissa kalustoinemme. Ajoimme halki öiden, halki
Karjalan kauniitten maisemien lopulta kohden Loimolaa ja kuuluisaa Kollaanjokea. Siellä annoimme jälja silloin siellä oli Näätäojan taistelusta
leen tulta
muodostua- pitkä asemasota. Jossain ylemmässä portaassa harkittiin jotain uuttaa suunnitelmaa, saksalaistakin tykistöä näyttäytyi ja alka kului. Yöt pimenivät
eikä ratkaisua tullut. Sakesmannien kanssa, jotka olivat iloisia veitikoita, vietimme aikamme kauppaa tehden ja odotimme. Sitten eräänä sateisena aamuna lähdimme, kiertelimme autoinemme Karjalan järviseutuja
ja matkamme päättyi nyt Åittoioelle. Taas tapsien
vetoa ja koesoittoja. Sitten:
Kaikki tykit, tulta!
-Tämä on kappale Sivulan peeston sotaa, kevyen
"stadin" peeston, joka sai muuttaa majaansa tuhkatiheään. Mennä ja tulla. Pystyttää telttojaan, hajoittaa
ne jälleen. Lähteä yöllä ja päivällä, kuteo ylhäällä parhaaksi katsottiin. Patteristomme oli moottoroitu, sillä oli armeijao parhaat haupitsit. Se oli aina valmis,
kun saapui komento:
Tulta!
-

***
PEII,IN E' OLE LUOTTMII'STA
Sota-aikana istui kenraali Nenonen kerran Viipuris-

parturin fuolissa.
Äkkiä hän kehoitti parturityttöä pitämään kiirettä,
sillä kenraalin matkaohjelmassa oli käynti parturissakin tarkalleen laskettu. Tyttö piti kiirettä, ja kun kenraali nousi maksaakseen ja vilkaisi jälleen seinäkelloa,
hän alkoi ihmetellä ja veti oman kultanauriinsa esille.
Sitten hän naurahti ja pyyteli tytöltä anteeksi turhaa
hätäilyään. Aikaa olikin vielä paljon ohjelmassa, sillä
ensi kerran vilkaistessaan liikkeen kelloa hän oli nähnyt sen edessään olleesta peilistä. Se oli osoittanut silloin viittätoista yli kaksitoista, vaikka aika oli todellisuudessa viittätoista vaille kaksitoista. Kenraali huosa

mautti:
Tästä näette, neiti, ettei peiliin ole luottamista.

-

On eletty. On nähty tässä monenlaisia aikoja. Hyviä ia
huonoja. Nyt tämä elämä on tuommoista hiliaiseloa.
Rauhallista ja turvallista.

PEI.KAS' L'UKM'INOIA

tamies huudahti suojastaan:

Herra eversti, suojautukaa toki

Ei tuthia hosumisia ja murheita
kaikenmaailman maksuista ja muista. Annettiin valtakirjat
Yhdyspankkiin ja niin se meidän pankki hoitaa eläkerahat tilille. Siellä ne sitten kasvavat korkoa heti eläkkeen
maksupäivästä lukien.
Käydään vain tarvittaessa nostamassa ia samalla hoidellaan muutkin pankkiasiat.
Kyllä se meidän pankki helpottaa meikäläistenkin eloa
ia oloa.
Turvallistapa niinkinl

Prikaati K:n eräs osasto joutui Porajärven suunnalIa kiivaan tykistötulen alaiseksi. Joukko hajaantui, ja
jokainen etsi itselleen mahdollisimman hyvän suojan.
Prikaatin komentaja, eversti Kuussaari ei maastoutunut, seisoi vain paikallaan silmäillen karttaa. Eräs so-

tilaa

Elakkeet ovat
meidän
pankkiasioitamme

!

Onhan täällä

!

Ei käy, vastasi eversti. Huomaattehan, että joka

paikassa
on vihollisen iättämiä liukumiinoja. En tahri
parasta asetakkiani.

YHDYSPANKKI
pankki
meidtin

Lftil

.l

A-hna

Pommeio tuodoon koneelle

Tuhonnen

Pommejo nosietoon koneeseea

kilon pommeio

vorostosso

DN-kone volmistoutuu toipoleelle

POMMITUS
SA-hw

ONNI KUULUVAINEN

JK-kone löhdössö lmmolosso
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VÄÄJÄÄMÄTTöMÄSTI, mutta tuskallisen hitaasti
mittaa ohjaussauvan haarukassa olevan kellon se-kuntiosoitin aikaa. Miehet odottavat pommituskoneiden ohjaamoissa
koko laivue on lähtövalmiina.
Koneet on vedetty- valmiiksi sirpalesuojiensa eteen -ja niiden pommikuilut ovat kuolemaa tdyr.rrÅ.
Viimein kuuluu oikealta sähkökäynnistimen kiihtyja pian räjähtiiä moottori käyntiin. DNvä ääni
luutnantti Ottonen vilkaisee ylös ja
57:n tähystäjä,
katseemme kohtaavat.
Hän nyökkää hymyillen
on aika yhtyä hevosvoimien
kuoroon. Painan sähkö-

Ilta on tulossa
Oo heinäkuun 5. päivä 1944
46 on lähkello on 19.2,
Pommituslentolaivue

käynnistäjää
sähköttäjän ryypyttäessä moottoria.
- lähtee täristen käyntiin ja samalVasen moottori
la kun säädän sen kierroksia, käynnistän jo- oikeanpuo-

nyt
päästän
nettuina. . . 1r. .. 20 ... 25- ... 30
ja kone hyökkää pölypilven
jarrut irti
syövereihin.
?
eikä keToivottavasti
kiitorata on vapaa
- - täten häi-nenkään ole tarvinnut keskeyttää starttia
v2ihtää ohimenevä ajatus mielessäni keskittäytyessäni

leista moottoria.

Valtava jymy kiirii ympäri lentokenttää, kun eri
puolilla olevien koneiden moottoreita koekäytetään.
Sähköttäiä virittelee radiolaitteitaan, mutta ehdoton
"radiohiljaisuus" vallitsee, ettei vihollisen kuuntelupalvelu saisi vihiä asiasta. Ainoastaan koneiden sisäija vastaanottimet
set puheyhteydet ovat käytössä
on viritetty "kuuntelua" varten.- Muuten radioita ei
käytetä, kuin hätätilassa.
Oikealta kuuluva moottorien melu kiihtyy
- ia
tiedän laivueenkomentajan kokeilevan mootiäreitaan.
ja viitSuoritan nopeasti itse saman toimenpiteen
- pyörien
ta-an mekaanikkoja poista;maan pukit koneen
edestä. Samalla jo rullaakin johtökone puiden iuojasta
kentälle
nostattaen valtavan pölypilven taakseen.
Seuraan välittömästi
iohtokonetta, ettei se pääsisi katoamaan pölypilven peittoon.
DB-lentue on jo kerääntynyt kiitoradalle
ja me
ahtaudumme sen perään
lähituntumaan. -IIma on
- jyminää. Toisia koneita
täynnä pölyä ja moottoreiden
ryhmittäytyy taaksemme.
\,fsn5uy4aran kenttä elää
iapölyä,å...

Ympärillämme kiehuva pölypilvi

dössä

sakenee. Se on
merkki siitä, että ensimmäiset koneet starttaavat, vaikka pölyn takia niitä ei voi nähdä. Vasemmalla puolella-

ni olevan koneen peittää pölypilvi melkein

kokonaan,

mutta kuitenkin näen, kuinka sen ohjaaja lisää jo kierroksia. Hitaasti alkaa raskas pornmittaja vieriä eteenpäin ja häviää sakenevaan pölypilveen.
Katson aikaa ohjaussauvan kellon sekuntiosoittimesjarrut pohjaan asti paita ja kiihdytän moottoreita

omaan lähtööni.

Ohjaimista myötäillen seuraan nopeuden kiihtymiskiitoradan pinta vilisee koneen alla, mutta näkytä
- on melkein olematon
130
1rO
vyys
14O
- pyö160
näyttää nopeusmittari - suuret
170

-rät töyssähtelevät
- yhä pehmeämmin kenttää
vasten,

kunnes irroi,tan koneen hellävaroin maan tuntumasta.
Mittareita seuraten annan koneen kohota tasaisesti
ja yht'äkkiä pölypilvi loppuu ja h?iipyy taakse. Kirkas iltataivas hohtaa edessämme.
Tasaisin
ajan määrittämin välimatkoin
lenhidastavat
nopeuttää koneita edessämme.
Johtokoneet
lentuejärjestyksestaan, ja pian kaartaa koko laivue
kohti.
tiiviinä muodostelmana kohdettaan
sä

Dornieria muodostaa oman lentueemme. LenNeljä
nän johtokoneen vasemmaHa siivellä ja katselen toisten koneiden solakoita silhuetteja iltataivaan autereista taustaa vasten. Koneemme

"Lentävä lyijykynä"

-

saksalainen

DN-

- sen kansainvälinen
niinkuin

Blenheim-kone löhdössä pitkälle lennolle
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jurraa tasaisesti muodostelmassa
lempioimi kuuluu
ja on hyvä lentää. Huolimatta
kuitenkaan Keski-Euroopassa saamastaan maineesta
se alkaa jo olla hidas
vanhentunut.
Meidänkin
laivueemme "tappioia
tili" on viimeaikoina alkanut nopeasti kasvaa ja joukkomme on huomattavasti harventunut näinä kolmena
viikkona, jona aikana sota on saanut ratkaisevan käänteen.

Kovan paineen alla ovat nyt koko Suomen sotavoimat, ja vähäiset ilmavoimat tekevät kaikkensa auttaakseen maanpinnalla taistelevaa jalkaväkeä, vaikka tältä
useimmiten jääkin tämä huomaamatta
omien vaikeuksiensa vuoksi. Päivä päivältä harveneva
pommittajien joukko kantaa pommeja jatkuvalla syötöllä Kannaksen valtateillä vyöryvää vihollisen materiatulvaa
vastaan saadakseen edes jotain tuketta sen loppumatto-

maan vyöryyn.

Itselleni tämä on toinen pommitusretki tänään.
olin käynyt Talin maastossa toisella koneella, ja miehistökin oli osaksi toinen. Silloin oli tähystäjänä luutnantti Vohlonen, joka nyt tiettävästi on
johtokoneen t?ihystäjänä. Aamullinen retki oli onnistunut meille erinomaisesti ja olimme saaneet hyvät
osumat raskailla pommeillamme "neljäntien" risteyksessä olleisiin panssarivaunukeskityksiin, mutta viholAamuyöllä

toivoo vain jokainen, että

syöksyvän palavana alas

poiat pääsisivät hyppäämään
laskuvarjolla. Ja toiset

pääsevätkin
toiset eivät. Toiset pääsivät myös lin- puolelle, jotkut palasivat vasta vanjojen läpi omalle
kien vaihdossa, mutta osa jäi kokonaan palaamatta
Nyt ei tätä kukaan ajattele
jossa paikkamme
Laivue siirtyy "pommitusjonoon",
on johtokoneen takana noin 50 metrin päässä, hieman
alempana, ettei potkurivirta haittaisi ohjausta. Pommitushetkellä on näet tärkeää, että kone lentää vakavasti
ja nopeus ja korkeus ovat tarkoin pommitähtäimeen
asetettujen arvojen mukaiset.

Johtokoneella ovat jo pommiluukut auki, ja meillä
on myös kaikki valmiina pommitusta varteo. Tähystäjä on virittänyt pudotusmekanismin ja lukee suuntakorjauksia seuratessaan kohdetta pommitähtäimestä:
Hieman vasemmalle,
vielä r'ähän,
suoraan
- suoraan, hyvin menee,
suoraan, -suunta on
-hyvä, anna mennä
suoraan

-

lisen ilmatorjunta oli myös hätyytellyt meitä pahasti
ja
retken koneeni on nyt huollossa.
- Nyttuon
ja koko pommioltiin menossa Pölläkkälään
BL:t
tusrykmentti näytti nytkin olevan -liikkeellä.
(raskaat
tulivat omilta kentiltään,
syöksypomJK:t
- taas
mittajat) Onttolasta ja me
DB- ja DN- koneilla

-.rpr- _-{ft+*

Mensuvaarasta.

Aikataulu on tarkoin suunniteltu, eikä myöhästymisiä saa sattua. Jos jokin laivue ei ehtisi 30 sekunnin
tarkkuudella sovitulle marssikynnykselle tai kohtauspaikalle, jossa suojahävittäjät odottelevat, on sen palattava takaisin tukikohtaansa, sillä tällaisen "pommiIetkan" suojaaminen tuottaa muutenkin suuria vaikeuksia vähälukuisille hävittäjär'oimillemme.
Marssikynnykselle saavuttuamme on pommitusosasto jo koostunut yhtenäiseksi
laivueisiin jakautu- laivueella on oma
neeksi osastoksi, jossa jokaisella
tarkoin määrätty paikkansa ja lentokorkeutensa. Huomioonottaen koneiden erilaiset nopeudet on todettava,
ettei suorituksen alkuvaihe suinkaan ollut helppo, koska koneet tulivat useilta eri kentiltä.
Emme ole vielä ehtineet edes rintamalinjoille asti,
kun vihollisen raskaat ilmatorjuntapatterit "tervehtivät" meitä valtavalla sulkutulellaan. Senjälkeen ei enää
kannata käydä "karvahattuja" laskemaan, sillä niitä
"minkä olisi päähänsä
on niin paljon, ettei tiedä
ottanut"
niinkuin meille- tuli tavaksi sanoa. It-rä-

jähdyshattaroista
muodostuukin tuota pikaa täysi pilvikatto koneittemme ympärille.

Vain ne, jotka näinä päivinä lensivät Kannaksen

sotatoimialueella, tietävät minkälaisesta ilmatorjunnasta on kysymys. Jopa täällä olevat saksalaiset syöksypommittajatkin väittävät, etteivät he aikaisemmin olleet missään tavanneet sellaista ilmatorjuntaa, kuin
ja monet ovat kiertäneet useilla
Kannaksella
?
- jopa Lontoonkin yläEuroopan sotanäyttämöillä
- mitä puhuvat ?
puolella. Luultavasti he tietävät,
- eikä
Mutta nyt ei auta käydä asioita aprikoimaan,
pommittajilla ole varaa käydä väistelemään
kohteelle tullessaan
ja
Täytyy vain painua "sekaan"
luottaa "tuuriinsa".
jonkin
Aina, kun näkee
koneen

-
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Tajuan tiihystäjän rauhallisen äänen kuulokkeissa

silmäni kiertävät lennonvalvontamittareissa, mutta silti näen, kun mustia ja vaaleampia räjähdyshattaroita
ilmatorjunpöllähtelee koneen edessä ja ympärillä
takranaattien paineaaltojen heitellessä konetta
milloin
mihinkin päin, r'aikka yritänkin pitää konetta

vaka-

vasti oikeassa suunnassaan

Metrihalon mittaisia tulipötköjä
risteilee ympärilja edestä tullen ne näyttävät iskevän suolämme
- väliin, mutta viime hetkessä häviävätkin
raan silmien
kooeen alle tai menevät ohi. Jos jotain tapahtuisi, niin
tuskin sitä ehtisi tajuamaan
? Kaikki tämä tuntuu
jotenkin kuuluvan asiaan eikä- peloita enää. Vain ennen
lähtöä saattoi pieni epävarmuuden tunne miehiä kiusata
ketä enemmän
ketä vähemmän.
Johtokoneen uumenista valuu pommeja, ja ne putoavat portaittain

alaspäin

pudotusmekanismin

määräämin askelpituuksin. Kaksikymmentä kappaletta 5O-kiloista iskee kohta vihollisen joukkoon
kylväen tuhoa ja kuolemaa. Ei ole helppo alhaalla olevillakaan. Johtokone kaartaa sivuun ja sukeltaa syöksyyn poistuakseen mahdollisimman nopeasti pois ilma-

torjuntatulen ulottuvilta.
Ilta-aurinko paistaa jostain taivaanrannalta. Ohi-

4-5 hävittäjää, jotka lentävät ohi
Niiden silhuetit hohtavat kumman punertavilta auringonvalon paistaessa niiden takaa. Kummastipa nuo "Mersut" nyt punertavat, häivähtää ajatus mielessäni, mutta pommitushetki on juuri käsillä,
mennen havaitsen
edestämme.

eikä ole aikaa muuta aiatella eikä katsella.

Kohteemme on 3500 m alapuolellamme, mutta tän-

nekin asti näkyy selvästi, kuinka tiet ja tienvarret ovat
täynnä ajoneuvoja ja tavaraa. Tienvarren metsikköön
keskitetyt panssarivaunut ovat meidän kohteenamme.

Nyt ne ovat tähtäimessäm pommit

matkalleen

lähtevät

kone tuntuu nousevan keventyneenä

ken tähystäjdd kelaamaan ohjaajan istuimen

takana

olevaa korkeusvakaajan säätöpyörää "nokkapainoisek-

ja kone vakavoituu syöksyyn, vaikka koko ajan
si"
sitä siivekekäännöksessä, etteir'ät hävittäjät
ohjaankin
pääsisi ampumaan kunnolla.

Kk-ampujien puheista päätellen seuraa meitä kaksi

- takana, karjaisee sähköttäjäalikersanttiHävittäjiä
- ja ampuu ylimmäisellä konekiväärillään,
Tervo
mutta
minä painankin jo konetta syöksyyn rajusti kaartaen.
Samalla räjähtää raskaan it-tykin kranaatti aivan koneen pyrstön takana ja heittää koneen melkein pystysyöksyyn
Eivät- ne olleetkaan "Mersuja", välähtää aivoissani.- Miehistö hapuilee syöksyvöitään koneen heitteleh-

LA-5 hävittäjää, mutta vihollisen it.- ampuu niistä
ja osuukin lähemmäs omia koneitaan
välittämättä
- sen tuli jää koko ajan taaksemme.
kuin meitä, sillä
Nopeus on jo 640 -_ 6t0 km/t, ia Dornier on kovalla koetuksella. Kuitenkin maa 'tunluu lähestyvän,
vaikka etanan vauhdilla. Moottorit ulvovat ylikierrosten partaalla ja minulla on kiire säädellä potkurien
sähköisiä säätönappuloita, jotka ovat ohjaamon katos-

tiessä paineaalloissa

sa

- - hypätä ? kuuluu kuulokOsuiko ?
täytyykö
- hätäisiä -kysymyksiä
- jatkuessa.
keissa
syöksyn
Ei hätää
painetaan pintaan
lohduttelen ka-

- ja "maha-ampuja"
- ampuvat kilpaa
vereita.
Sähköttäjä
konekivääreillään. Ohiaamo on savua täynnä. Tervo
huutaa alikersantti Paakkiselle, joka on ';maha-ampujan" paikalla:
Varo !
se tulee alapuolelle
- Ei täällä
- näy mitään, väittää toinen
vastaan, mutta -ampuu samassa ja toteaa jo näkyvän
Raskas pommittaja putoaa yhä pystysyöksyssä
maata kohti. Nopeus kasvaa
5r0
600
620
,70
- ympärillä,
- ulvoo
Koko kone tärisee - ilmavirta
-ja minulla on täysi työ pidellä
konetta syöksyssä. Käs-

saadakseni potkurikulmat suuremmalle, etteivät
moottorit
palaisi ylikierroksissa.
Nyt alkaa maa lähestyä hurjaa vauhtia ja alan loi'
ventaa syöksyä, mutta ohjaimet tuntuvat jähmettyneen paikoilleen, eivätkä käsivoimat riitä koneen oikaisemiseen. Täytyy taas turvautua vakaaian säätöpyörään.
m a syösyy vastaan kiihtyvällä noTulee kiire

- vakaajan säätöpyörä on hidas
peudella, mutta

ja

hankalassa paikassa. Hitaasti alkaa nopeudesta tärisevä,
ja saan seo kovin ponnistuksin
raskas kone oieta
-juuri kun "metsäänmeno" näyttdd'
pois syöksystä
- antaa lisävoimaa ja saan koneen vihvarmalta.
Hätä
doin vaakalentoon.
Jatkan lentoa "pintalentona"
- maastoesteitä
väistellen korkeimpia
-i 1a it-tulta, mikäli ehdin huomata.

Suomoloisel koneet pommittomosso viholliskolrreito
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Hövittölien poluu onnistuneelto pornmituksen suoiousmotkolio

Hävittäiät ovat häipyneet jonnekin. Ehkä he luuli-

vat pelin meidän kohdaltamme olevan jo selvän tai
heidän oma ilmatorjuntansa sotki heidän aikeensa.
Mutta ilmatorjunta ei iätä meitä rauhaan. Joka puolelta
räiskii kevyen it:n tuli ja "kekäleitä" risteilee ympärilnapsahtaapa joku koneessakin. )oskus rälämme
jähtelee-40 mm kranaattejakin lfiellä, mutta painan

yhä alemmas
osumia satu.

-

maaston suojaan, eikä vakavampia

';::r#

28O
Äkkiä alkaa nopeus vähentyä uhkaavasti
2tO
260
Mikähän nyt tuli? kummastelen

- kaasuvivut
ja työnnän
täysin auki, mutta nopeus laskee
yhä, vaikka moottorit tuntuvat käyvän tasaisesti. Dornierin perä alkaa vajota yhä alemmas, vaikka se tavallisestikin "roikkuu" alhaalla.
2rO
240
23O
näyttää nopeusmittari
- i^
- korkeuserot
-alkavat vaikuttaa haitallisilta.
maaston
Mutta silloin tajuan: potkurit ovat jääneet niin suurille kulmille, etteivät moottorit jaksa vetä kunnolla.
Nopeasti taas näpit sähköisille potkurinsäätövivuille.
Ehtiikö säätö vaikuttaa ajoissa? Kone roikkuu jo pahasti
nopeus on pudonnut 200 km/t ja kone sakkaa
- ._
jo läpi

joutuessani vetämään
mäennyppylän.

yli

vastaan sattuneen

Viimein saan potkurikulmat säädettyä ja nopeus alkaa kasvaa. Matalalento käy vaivattomammaksi suoritta;a', jt voin paremmin väistellä it-tulta. Eräältä mäenharjalta ampuu 20 mm kk. meitä melkein ylhäältäpäin,
ja joudun painamaan ihan pellon pintaan valojuovien

pyyhkiessä ylitsemme.

Ihmeen kauan tätä kestääkin, ihmettelen, sillä mielestäni olen lentänyt rintamalinjoille päin, vaikka matalalennon aikana ei olekaan liioin aikaa kompassin
seuraamiseen.

ja
Åkkiä sukeltautuu isoja kivitaloja eteemme
- tuhämmästykseni on melkoinen. Paikka ja talot ovat
ja tuttuja ne ovatkin.
tun näköisiä
Tuon raken- varmasti milloin'ja missä
- tahansa
nuksen tuntisin

Sehän on Viipurin linna
Ohi Monrepoon-ja
melkein kotipihan kautta kaarran
Suomenvedenpohjasta
Kivisillan ja Hietalanharjun kautta
kohti
Mensuvaaraa.

-

Silloin näin kotikaupunkini mahtavan linnan viimeisen kerran, mutta se oli jo silloin vihollisen hallussa.

Toiset odottelivat meitä jo tukikohdassa
eikä
- palaa"jäädä
tällä kertaa ollut kenenkään vuoro
ja meidänkin
joukostammatta". Mutta sota jatkui
- ennenkuin aseet vaikenime jäi vielä moni retkilleen,
Myös edellä mainittu luutnantti Ottonen oli
vat.

- joukossaan.
heidän
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Erös

OLI

eråis syyskuun loppupäivistä 1941, kun vihollisasemia saarrostamaan lähetetyn osastomme hyvin me-

nestynyt koukkaus yhä jatkui.
Puolikaaren muotoisen ketjun keskiosa oli jo saavuttanut maantien, ja pioneerijoukkue, johon minäkin
kuuluin, asettui jo asemiin tien viereen, kun samanaikaisesti tien toisella puolen, vähäisellä mäen nyppyl?ilIä oleva vihollisen tykistö avasi tulen, lainkaan iiätämättä joukkojemme läsnäolosta. Ketjumme oikea siipi ei vielä ollut ehtinyt tielle asti, kun sen edellä alkoi
iikkiä hiippailla vihollisia karkuun tykkipattereille
päin. Joukkueemme avasi niitä vastaan kiväärirulen,
mutta matka oli pitkä ja ampuma-ala liian kapea, joten
suurempaa kiirettä pitämättä ne loikkivat tien yli, ainakaan näkyviä tappioita kärsimättä.
Koko osastomme oli pian asemissa. Se käsitti JR
2i:n kaksi jalkaväkikomppaniaa, pioneerijoukkueen ja
ainakin konekivääripuolijoukkueen. Osastomme johtaja, luutnantti H (nimeä en muista) päätti nyt tuhota
tien toisella puolen louskuttavan vihollisen tykistön,
oman tykistömme tuli-iskuin. Jokainen, joka kuuli hänen tulipyyntönsä, odotti jännittyneenä lähtölaukausten kumahduksia, sillä oli käsitettävää, että oman ty-

kistön pienikin virhe koituisi turmioksi meille itsellemme. Pelko olikin oikeutettu, sillä pahanenteisesti
kumahtaen kranaatit liihtivät matkaan ja pian myös
rymähtivät omaan niskaamme. Ilmanpaine riepotteli
pahasti pioneereja, ja lähimmiltä miehiltä menivät korvat lukkoon, kun eräs kranaatti räjåihti keskellä tietä
edessämme, mutta oja suojasi sirpaleilta, ja kuin ihmeen

kaupalla kaikki selvisivät pelkällä säikähdyksellä.
Luutnantti oli järkyttynyt, ja kasvot kalpeina hän antoi tykistölle uudet lukemat. Uusi lähtölaukausten sarja kumisi, ja sähisten ja viheltäen lensi kranaattiparvi
sekä iskeytyi nyt jo sinne, minne se oli tarkoitettukin.
Hetkisen seurasimme, miten vihollisen tykkipattereilla
multa pölisi ja tulen lieskat leimahtelivat.
Työ ei ollut vielä tehty, ia kiireesti luutnanttimme
alkoi ryhmittää ioukkoaan hyökkäykseen. Maantien

euomoroisen Korjolon armeijan ollesso syyskuusso 1941 etenemössä Pet1) rosl«oito kohden 4. div isioo n o oloitti soornonso kösky n mukoisesti I 5.9 .
sototoimet Säömöjärven
Petroskoin tien suunnosso. Sen joukot joutui- moosto-olosuhteisso
vot siellä erittäin voikeisso
lujiin voimoin Ponnistuksiin sitkeösti puolustautuvon vihollisen potaljoonia vastaon. Kiivaita toistelujo kehittyi 17.9. olkaen varsinkin Yillavaaron seudullo, jonne venäläiset olivct, pesiytyneet linnoitettuihin osemiin,Yorsinaiset toistelutYillovooran osemien omistomisesto päöttyivöt suomoloisten voittoon 21.9.
vihollisen menetettyä mm.kaatuneina yli1000 javonkeina noin 500 miestä.
Suomolois te n hy ökkö y s j atku i tilonteen v o kautto miseksi kuitenl«in so m ol I o
seudullo 26.9. saakko.
Seuroovosso kerrotoon 4.D:n erään ososton kokemuksista nöiden
toisterujen voiheillo.

koukkqus
Pioneerit hyti,kkäövör kosoponoksineen l'iekinheittimien io

tykhtötulen suoioomino
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varteen jäi vain heikko verho, ja rintamasuunta käännettiin länteen, maantien ja rautatien välissä olevien
vihollisen asemien valtaamiseksi takaapäin. Ryhmitys
jäi samaksi, kuin tielle tullessamme. Vasemmalla oli
luutnantti laalao jalkaväkikomppania, keskellä vänrik-

ki Laurilan pioneerijoukkue ja oikealla luutnantti H:n
komppania. Konekiväärit

oli

muistaakseni ainakin

alussa jaettu molemmille jalkaväkikomppanioille.

Noin kello 1r.15 koitti hyökkäyshetki. Vuorotellen

syöksyen ja ampuen miehet ryntäsivät hurjasti huutaen
kohti mäkeä, jonka päällä vihollisen asemat sijaitsivat.
Viisisataa metriä oli jo edetty hurjassa menossa, mutta

mitään ei ollut tapahtunut. Mäen harja

oli jo

saavu-

tettu, ja pioneerijoukkue oli muista edellä. Ketju oli
osaksi sekaisin, ja vänrikki Laurila oli ainakin viisitoista metriä miehistään edellä. Hän lepäsi pitkällään
pienessä notkelmassa, antoi kädellään merkin uuteen
syöksyyn ja kohottautui itse lähteäkseen, mutta silloin
vihollisen tuli rävähti. Huuto kuoli miesten huulille
ja toisilla se vaihtui kuolinkorahduksiksi. Lakki lensi Laurilan päästä, ja verivirta pursusi ohimolle. Vielä
toinenkin luoti tapasi kaatuvan miehen, ja kostea veri
punasi kesäpuseron selkämyksen. Siitä hetkestä alkoi
tämän esimerkillisen upseerin sitkeä kuolinkamppailu
päättyäkseen vasta kello 3 maissa aamuyöllä, verisen
vaahdon pursuessa rikki ammutuista keuhkoista koko
ajan hänen huulilleen.

Huomasin, että puskat vierelläni menivät lakoon
kuin rajumyrskyn painamina, mutta kesti kotvan, ennenkuin tajusin, että niitä riuhtoivatkin vihollisen pikakiväärin kuulat. . . Järki ei toiminut, mutta vaisto
ohjasi liikkeitäni. Olin avoimella maalla vihollisen
maalitauluna. Tämä

Miehiö hyökkäyksessö

ae:tÅ
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oli

tukala paikka, mutta käsittä-

mättä vielä tekoni tarkoitusta, ryömin etuvasemmalla
olevaa kantoa kohti. Kanto oli laho, mutta pitkä, ja
se antoi jonkinlaisen näkösuojan. Oikealla puolellani
en nähnyt ketään, mutta vasemmalla, vajaan kymmenen metrin päässä oli pari toveriani, Koste ja Pakkanen. He olivat suojautuneet vihollisen kaivamaan sirpalemonttuun, ja vain muutaman metrin päässä heidän edessään oli vihollisen korsun tapainen. Matka oli

minulle liian pitkä, sillä ilma oli rautaa täynnä.
Jäin siihen, missä tunsin sillä kertaa olevani turvassa.

Nyt alkoivat sanomat kulkea läpi ketjun mieheltä miehelle. Melu oli hirveä, ja täytyi huutaa äänensä käheäksi saadakseen sen kuulumaan.
Vasemmalla ei päästä eteenpäin ! Käsky läpi

- Oikealla kiivasta konekivääritulta ! Ei
eteenpäin
I Käsky läpi

!

päästä

!

Lääkintämiehiä r'asemmalle!
-Koste ja Pakkanen olivat heittäneet käsikranaattinsa
edessä olevan korsun katolle, mutta korsu kesti, vaikka

ei ollutkaan vahvan näköinen, ja he pyysivät minulta
niitä lisää. Ensi säikähdyksestä selvittyäni harkintakykyni oli niin paljon palautunut, että pystyin toimimaan. Minulla oli neljä käsikranaattir ja irroitin niistä
vyöltäni yhden. Ennenkuin käsi totteli heittämään, vilahti kuitenkin mielessä ajatus: mitä tekee vihollisen pikakivääri ? Mutta poikien oli saatava kranaattinsa. Kohottauduin vasemman kyynärpääni vataan, oikea käsi
heilahti, kranaatti lensi. Tyytyväisinä pojat nappasivat
sen kuoppaansa. Mutta samassa kannonpää tärisi, ja
laho puunrunko sinkosi silmilleni. Vihollinen oli huomannut liikkeen, ja kanto oli pian kymmenen senttiä
lyhyempi. Riittääkö kanto, ennenkuin kranaatit loppu.

vat. Taas lennähti kranaatti kädestäni, ja melkein samassa viuhuivat kuulat, mutta kanto ei enää lyhentynyt. Oli kuin valtava taakka olisi pudonnut hartioiltani
todettuani tämän. Vihollinen ei pystynyt ampumaan

alemmaksi, ja vapautuneena, melkein hymyssä suin
heitin viimeiset kranaattini. Mutta silloin se alkoi !

Uraaaa...!

-Kuin

susilaumojen ulina sekoittui tuo karmiva huuräiskeeseen. Ruskeat massat työntyivät
esiin kuopistaa.n, ja hyökyaaltojen tavoin ne vyöryivät
meitä kohti, nousten ja laskien.
Se hyökkää, parahti jossakin hätääntynyt huuto.

to pirulliseen

Karmeasti
vonkuen lensivät ilmassa kiväärikranaatit,
ja räjähtdvdt kuulat räiskivät puissa. Äkkiä alkoivat
srapnellit riehua puiden latvoissa, ja niiden hauleja
satoi niskaamme, jotta maa ropisi. Oma tykistö ei ollutkaan saanut vihollisen pattereita vaikenemaan ja
nyt ne olivat kääntäneet putkensa meidän tuhoksemme.
Yhä kiihkeämpinä kajahtelivat huudot:
Konekiväärejä oikealle!

piippu kuuluu

Löhtö. Pion kiihtyy vouhti. Mies nquttii
tciysin siemouksin. Hönet on luotu liikkuvqksi, jo piippu on Porostq mqtkqseu roo.

- Lääkintiimiehiä !
- Pikakivääri oikealle!
-Åmmuin kuin robotti. Lataa, laukaise, lataa, laukai-

se! Vihollinen vyöryi lähemmäksi. Hetken miehet jo

horjuivat pakokauhun partaalla. Vain pieni sysäys, ja
kaikki olisi menetetty. Joku vaikeroi:
Ampukaa Jumalan tähden tuo valkotakkinen politrukki,
tai muuten ne sotkevat meidät jalkoihinsa!
Pioneeri Kajas teki tiliä itsensä kanssa. Hän tiesi
olevansa hyvä ampuja. Hänen täytyisi kohottautua kivensä takaa voidakseen ampua. Ilma oli tosin rautaa
täynnä, mutta ehkä siinä oli vielä hänellekin rakoa.
Päätös syntyi äkkiä. Rauhallisesti, mutta nopeasti hän
kohottautui polviasentoon. Valkotakkisen rinta näkyi
"pystykorvan" tähtäimissä. Kevyt painallus liipaisimeen ja kaikki oli ohi. Valkotakkinen kellahti kuin
jänis pakkasessa, ja samalla hän itse oli suojassa.
Kuin taikaiskusta muuttui tilanne. Hyökkäys pysähtyi, ja nuo ruskeat möykyt alkoivat ryömiä pakoon jo
hämärtyvässä illassa. Nyt pauhasi suomalaisten tuli.
Konekiväärit piiskasivat pakenevaa joukkoa, ja päristeo jatkoivat konepistoolit sylkemistään.
Vanha reserviläinen oli varmaan tehnyt tilit selviksi kuolemansa kanssa, mutta kun tilanne odottamatta
laukesi, niin hämmästyneenä pelastumisestaan hän
kääntyi, palatakseen omiensa luo, sillä hän oli kauempana ketjunsa edellä. Silloin takana lennähti kivääri
poskelle ja kuului katkera kirous:
P . . . tuossakin ryömii yksi piru
- Älä amm...!

,O g l:50

40

g l:20

!

-Pam

!

Liian myöhäistä. Kir'ääri hervahti ampujan kädestä,
kun viereltä kuului kolkko ääni:
Ammuit oman miehen I
-Åmpuja kätki kasvot käsiinsä, ja hartioita alkoi tärisyttää voimakas itku. Hermojännitys laukesi oudolla
tavalla, ja suu sopersi puolustavia sanoja:
Kun niillä on ne "myötätuntomanttelit" ja kaikki.
Eihän niitä hämärässä erota.
Yö laskeutui taistelukentän ylle, mutta yhä vain
räiskyivät aseet. Miehet kaivautuivat, ja vasta aamulla
tilanne täysin selvisi. Väsyneinä, mutta hyvillä mielin
käyskentelir'ät nyt joukkomme miehet voittajina taistelutantereella. Kiivaat ja katkerat taistelut olivat päättyneet. Pitkä rivi hiljaisia miehiä lepäsi korpikuusen
juurella. Heidän henkensä hinnalla oli voittomme saa.

-p

pflppuun

PIPE CLUB TAI
RETTIGIN SEKOITUS
Ne ovqt miehekköön miehen piipputupokkoo, jo niiden tuoksusto noisetkin
pitövöt.

RETTIG

vutettu.

***
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Kirkkoniemeen

f

I

llilllil
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Konso Toisteli -lehden n:o 8163:sso on töömeren
topohtumien ohella kerrottu vorsinkin Kirkkoniemen

Petsomon oino ovoin voltomerisoiomo, Liinohomori, ionko koutio
Suomen koko ulkomoonkouppc jo -liikenne kulki välirouhon io
orkosodon oikono. Myöskin Ruolsi köyfi törä sotomoo hyvökseen

osolto mm. yllömoinitusto lentohyökkäyksestö. Seuroovosso kerron Petsomosso tuono hetkenö olleeno
omio kol«emuksioni englontilaisten hyökköyksestö
Petsornon soto moo n, Lii noha mor ii n.

Heinäkuun 11. päir,änä 1941 lähetti englantilaisten lentokoneiden tukialus, HMS Victorious, jonka sijainti silloin oli myöhempien tietojen mukaan Jäämerellä Karhusaarten eteläpuolella. neljäkymmentä kaksitasoa torpedolasteineen hyökkäykseen Liinahamarin
ja Kirkkoniemen satamia vastaan. Ne lensivät aluksi
Kalastajasaarentoa kohti ja sitten pitkin sen länsirantaa
Maattivuonon yli Suomen rannikon tunturialueelle.
Koneiden lentokorkeus oli hyvin vähäinen, joten nii-

den ilmestyminen yhtäkkiä rennikkotuntureiden

ta-

kaa Liinahamarin satamaan tuli kaikille täysin yllatyksenä. Minkäänlaista hälytystä ei ehditty suorittaa.
Tämän kirjoittaja toimi siihen aikaan vartio- ja saat-

tolaiva "Turjan" päällikkönä. Lrir-r "makasi" kiinnitettynä sataman ns. isoon laituriin, jossa oli myös suuri
saksalainen kauppalaiva sekä tarkastusalus "Suursaari".
öl jylaiturissa purki perhailllen lrstiaan saksalainen

trrnkkialus, ja ns. ruotsalaislaiturin tekana Trifonassa
oli ankkurissa ruotsalainen r,rhtilair-a "Hebe", jossa
ci ollut niuuta miehistöä kuin krpteeni, kokki ia pari
kansimiestä. Kalastusyhtiön laiturissa oli viisi saksalaista Raurn-r'enettä vahvoine aseistuksineen.
"Yöttömän yön" jälkeinen aamu oli kaunis, kuten
se kesäisin Jäämeren rannoilla aina onkin. Kello läheni
seitsemää, ja kaikki valmistautuivat päivän töihin. Pur-

kausmiehet alkoivat kävellä kohti laitureita ja venäläisten vankiparakissa valmistautuivat sotavangit lähte-

mään erilaisiin komennustehtäviin. Silloin vyöryivät
kirkkaalta taivaalta nuo neljäkymmentä kaksitasoa tun-

turien yli r-uonolle.

Sdtaman täytti huumaava meteli. Koneet, joista osa
pudotti torpedonsa, tulittivat konekivääreillään parakkeja ja laivoja. Toinen osa tyytyi vain lentämään sataman yli tulittaen eri kohteita ja sitten jatkaen lentoaan Kirkkoniemeen päin. Näinä lyhyinä hetkinä yhtyivät myös saksalaisten it-patterit leikkiin, samoinkuin
Raum-veneet ja "Turja".
Yhtäkkiä näimme torpedon syöksyvän kohti "Turjaa", joka oli laiturin päässä keula ulospäin, torpedon
tulosuunnassa. Torpedolla oli kuitenkin pieni suuntavirhe, ja se iskeytyi laiturin kulmaan. Tästä oli seurauksena valtava räjähdys, ja laituri kohosi pirstaleina

ilmaan. Suojauduimme ajoissa kansirakennelman alle,
ennenkuin kannellemme alkoi sataa lankun- ja parrunkappaleita. "Tuia" peittyi savu- ja vesipilviin, ja kun
ne häl'r,enivät, havaitsimme, että räjähdys oli heittänyt
koko aluksemme pois laiturista ja kääntänyt sen 90
astetta sivulle.

Mutta tässä r'aiheessa oli hyökkäys jo ohi, ja hiljaisuus vallitsi. Raivasimme laivan kannen puhtaaksi lai-

,.,,i

r

turinkappaleista ja tarkistimme moottorin ja peräsinlaitteen kunnon, kaikki toimi täydellisesti.
Muut menetykset ja vahingot Liinahamarissa rajoittuivat vähiin. Ihmismenetyksiä oli viisi, yksi saksalainen upseeri, kaksi sotamiestä, ruotsalainen kokki, joka

ja hukkui, sekä yksi
venäläinen sotavanki. Aineellisia vahinkoja ei ollut
muita kuin tuo laiturin pää. Kaikki ammutut torpedot,
yhtä lukuunottamatta, menivät maalien ohi ja räjähtepelästyksissään hyppäsi mereen

livät rantakallioissa.
Toisenlaiset olivat sen sijaan hyökkääiän tappiot.
Neljästäkymmenestä koneesta ammuttiin Liinahamarissa alas kaksitoista ja Kirkkoniemessä paikalle hälytetyn, Murmanskista saapuneen Stuka-laivueen toimesta
kaksikymmentä. Ainoastaan kahdeksan konetta palasi
siis tukialus HMS Victorioukselle.

Englantilaisten koneiden lähtöpaikka selvisi meille

sitten, kun "Turja" sai määräyksen ajaa vuonolle ja
rannikolle etsimään mahdollisia eloonjääneitä brittiläisiä lentäjiä. Elossa olevia emme löytäneet, mutta
kuuden kaatuneen ruumiit toimme satamaan. Näiltä
löysimme papereita, joista ilmeni tukialuksen nimi.

***
Ioistelukourusso
Vanhat tuttavat tapasivat toisensa hyökkäysoperaatioiden aikana kesällä 1941. Juteltiin menneiden päivien tapahtumista ja ihmeteltiin, kun ei oltu aikaisemmin tavattu, vaikka rykmentit olivat taistelleet samoilla rintamanosilla moneen kertaan. Toinen aseveljistä jatkoi puhetta:

TOIYO YUORELA

Eipä tässä ole joutanut tuttuia etsimään, kun
on-pitänyt olla tuntemattomien kanssa taistelukoulussa.

ihastuttaua ehifiiy§ .. .

URIIlI1.

IIAHT'IA

VUOSI 1941. Päämajan kaukopartio oli majoitettuna
Tiiksjärvelle. Tdmä paikka sijaitsee Repolan ja Rukaiärven välillä. Sieltä sitä lähdettiin, ,ja sinne sitä tultiin.
Vuosi oli kääntynyt lopulleen. Oli syksy. Lokakuun
l). päivä. Pilvinen je uninen. Päir'ää oli sen verran
vuorokaudessa, että se antoi sillekin vuorokauden
ajalle nimen. Sota jrtkui keikesta huolimatta. Meidänkin oli taas puolestrmme lähdettävä. Yhteinen asia

vaati.

Partio oli jaettu kolmeen eri osaan. Honkaneo,

Rä-

sänen ja Nföttönen olivat osastojen johtajia. Kullakin
oli oma, erillinen tehtävänsä. Mutta alkumatka päätettiin kulkee vhdessä aina Kontiojärvelle saakka. Ennen

linjojen ylittlimistä poikkesimme ev.luutn. Majewskin
komentopaikalle (I/JR 10). Häneltä saimme viime tietoja etulinjojen tapahtumista.
Sitten olimme valmiit lähtemään matkaan. Raskaat
reput painoivat hartioitamme, ja hyr'änonnen toivotukset kevensivät mieltämme, kun oPPa.ln saattamina

r";
Purkkikqhvi on oino edullinen ostos, sillå voin peltircio 3dilyttää
kohvin koikki oromit. Purkkikqhviq on monto loqtuo - niin orkeen
kuin iuhlqonkin - iokoisen moun mukqqn.

:
pä i vä n
purkklkahvi
I3EJ ioka

ONNENKAHVI

Oy G. W. SOHLBERG Ab
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ylitimme miinakentän. Olimme ei-kenenkään-maalla.
Pian olimme hyvässä menovauhdissa väljemmille vesille. Suunnistimme kohti Kontiojärveä.
Iltayöstä alkoi taivas näyttää talven merkkejä. Ålkoi
sataa lunta. Jäljet alkoivat näkyä. Tämä huolestuiti
meitä kaikkia. Yksi joukosta antoi huolesta osan vihol-

lisellekin.

totesi.

Näkyy se vihollisenkin jälki jos meidänkin, hän

Kolmen vuorokauden yhtämittainen taivallus oli ta-

kana. Olimme tulleet Kontiojärvelle, eroamispaikkaan.
Oli lokakuun 22. päiv,å.. Maa oli lumisohjun peittämä,

SA-hna

TUTEVAT
ja fiytti siltä, että jälkiä ei kohta näkyisi. Partio jakaantui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Honkasen partio lähti, samoin Räsäsen, kohden Muurmannin
rataa ja Möttönen kahdeksantoista mieheo kanssa Tunkuan-Lehdon väliselle maantielle. Tehtävä: vangin
ottaminen ja sen kuljettaminen partion majapaikkaan.
K?isky oli lyhyt ja selvä, eikä rajavääpeli Pauli Möttönen vanhana ja kokeneena partiomiehenä paljon ohjeita tarvinnutkaan. Hän lähti suorittamaan tehtäväänsä, mikä lopuksi sai varsin uhkaavalta näyttävän
käänteen. Hän itse kertoo, miten kaikki tapahtui:
Meidän oli maantielle mennessä ylitettävä leveä ja

runsasvetinen
Tunkuan joki. Yön pimeydessä valmistimme kelohongista kopukat, joilla ylitimme joen.

Ylittäessämme sitä sattui alikersantti Tolvaselle sellainen onnettomuus, että hän putosi pimeässä virtaan.
Mies saatiin kuitenkin kuiville. Mutta nouseva pakkanen aiheutti sen, että oli tehtävä nuotio Tolvasen vaatteiden kuivattamiseksi. Vihollisen läheisyyden vuoksi
oli paikka tähän tarkoitukseen varsin arveluttava, mut-

ta valinnan varaa ei ollut. Pakkanen kiristyi.
Aamuyöstä 23.10. kello 3 saavuimme tielle. Tässä
pidimme väijytystä seuraavaan iltaan saakka, mutta tuloksetta. Tiellä ei liikuttu. Oliko vihollinen saanut jotakin vihiä liikkeistämme? Muuten ei näin pitkä hiljaisuus vilkkaasti liikennöidyllä tiellä

ollut linmärret-

tävissä.

Yöllä siirryimme lähemmäksi Tunkuaa, saman tien
varteen. Päivän kyttäsimme täällä
tuloksetta. Yöllä
24/2t.lO. siirryimme Tunkuan länsipuolelle,
Koivuniemeen menevän tien varteen. Täällä meitä onnisti. Heti

Kellovooron

kylä Rukolörven erämoon

keskellä

päivän valjettua havaitsimme miehen tallustelevan
tietä pitkin ja hänen perässään, noin )0 metrin päässä,
hevosen kuormineen, jolla myös istui mies.
Nyt meillä oli kaksi vankia ja hevonen. Hevonen
viljakuormineen tuhottiin, mutta vankien kanssa lähdimme tarpomaan kohti Kellovaaraa, jossa oli meikäläisten sivustatukikohta. Sinne oli matkaa noin 40 kilometriä.

Vanginottopaikalta kuljimme noin 15 kilometriä,
jonka jälkeen yövyimme. Tarkoitus oli kulkea pitemmälle, mutta paljon valvoneet miehet olivat kovin
uupuneita, joten levähdys oli pakon sanelema. Yö kului rauhallisesti. Åamulla jatkoimme matkaa, ja tarkoituksena oli päästä omalle puolelle sen päivän aikana.
Mutta uupumus tavoitti meidät taas, ja niin oli vieläkin levättävä ennen lopullista päZimäärää.

Olimme Hiisjärven eteläpäässä. Sumuisessa pimeynuotiot. Varmistus järjestettiin kolmelle sivustalle. Kuivattelimme tihkusateen
kastelemia vaatteitamme, ruokailimme ja levähte-

dessä laitoimme roihuavat

limme.

Noin kello 2t tuli vartiossa oleva kersantti, Sulo
ja sanoi hätäisesti: 'Nyt ne tule-

Ohtonen, luokseni

vat...'

Ja samassa ne todellakin tulivat. Joka puolelta kuunaksahduksia käsikranaattien sytyttimistä. Niiden
räjähdykset halkoivat sateista ilmaa, ja samanaikaisesti
alkoivat tuliaseet rätistä.
Syöksyimme pimeään, kuka minnekin. Nuotion valosta oli päästävä pian pois. Se, mitä siinä sinä hetkenä
tapahtui, ei antanut paljonkaan aihetta kertomiseen,

lui
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EveBtiludnontfi A. Moiewski oniomosso
upseereilleen'köskyä
S

A-koa

Keskitelty roho-osioiden hoilo tuo

hyvön

tovon
Keskitiöessönne roho-osionne Konsollisponkkiin

tulee Teille tovoksi poiketo sinne. Se on hyvö
topo. Roho-osionne pysyvöt poremmin kunnosso

jo

sootte suurponkin nykyoikoisen ponkkipolve-

lun koikki edul. Rohojenne ollesso tilillö völtyite
turhilto osloilto jo voitte korluttoo söönnöllisesti
sööstöjönne. Teidcil opitoon lunlemoon iösmölli-

sesli osioistoqn huolehtivono henkilönö. Siilö
on Teille oino hyölyö, Konsollisponkki on lukevo lultovo.

Köykcici lolosso
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mutta kotona tilmd. tilanne sitten puitiin perusteellisesti. Pimeyden turvin ryömimme kuka minnekin. Ampuakin siinä olisi voinut, mutta ketä

siitä ei ollut

minkäänlaista kuvaa. Se oli täysin yksipuolinen
tulitaistelu. Vihollinen vain ampui.
Minä ryömin kohti sellaista paikkaa, missä vähiten

ammuttiin. Yritin päästä pois renkaasta. Pimeydestä
tavoitin käteeni jalan. Kysäisin mieheltä jotakin. Vastausta en ymmärtänyt. Jalat kuuluivat todennäköisesti
vangeillemme, jotka eivät oikeastaan enäld' olleet sen
enempää vankeja kuin mekään. Olimme kaikki sa-

Moisemo Tii,ksiärueltö

massa hukkuvassa laivassa.

Aikani ryömiskeltyäni vedensohjuisessa maassa pääsin niin kauaksi valopiiristä, että tunsin olevani turvassa pimeässä metsässä. Taistelualue jäi pikku kumpareen taakse, ja taistelukin tuntui jo laantuneen. Laukaus kajahti vain silloin tällöin.
Aloin huudella hiljaa kavereita luokseni. Aluksi
näytti epätoivoiselta. Huudollani ei ollut siunausta.
Eikö sitä kuultu tai eikö kutsua uskallettu noudattaa.
Joka tapauksessa ketään ei tullut. Mutta jonkin aikaa
huudeltuani ja vnlillä kuulosteltuani alkoi läheisyydestä kuulua arastelevia askeleita ja pian kuului kuis'Hei, onko siellä Möttönen?'
kauskin:
Pian oli luokseni tullut viisi miestä. Jatkoimme nyt
yhdessä joukon kokoamisyritystä. Noin puolen tunnin
kuluttua oli yksitoista miestä koossa. Silloin teimme
yhteisen päätöksen: paikka on tarkoin tutkittava. Haavoittuneet oli pelastettava, jos se suinkin oli mahdollista. Hiiviskelimme valopiirin ulkopuolella. Vihollinen oli lopettanut ampumisen kokonaan. Erämaassa
oli hiljaista. Hiljaisuutta rikkoi silloin tällöin vain
kuiskaava valitus. Läheisyydessä oli siis joku haavoittunut.

Tavoitimme pimeydestä jääkäri Pekurin. Hän ker-

toi Kasurisen ja Hyyryläisen haavoittuneen

vaikeanpuoleisesti jalkoihin. Tässä vaiheessa lähetin Pekurin
Kellovaaraan hakemaan apua siellä olevilta omilta voi-

milta.
Itse yritimme pelastaa haavoittuneet suoja-asemaan.
Tämä onnistuikin hyvin. Rakensimme kahdet paarit.
Lähdimme vaivalloiselle tielle. Yhdellätoista miehellä
oli nyt kahdet paarit lasteineen raahattavana. Kulku
oli hidasta, ja vaara vaani vihollisen hahmossa.

Raskaasti laahustavaa kulkua oli tuskin edetty kilometriä, kun perästä lähestyi yksinäinen, vaaniva ia resuisen näköinen mies. Pian kävi ilmi, että jälkiämme

hiippaileva mies oli Ville Jäntti, yksi kadonneista.
Ville oli viettänyt yönsä jossakin kiven kolossa vihollisten seassa. Hän kertoi vihollisten lähteneen huomaamatta häntä. Myöhäsyksyn päivä oli alkanut silloin
io sarastaa. Yö oli vierähtänyt kuolemanpelon kanssa
kamppaillessa.

Kbhta tämän jälkeen saapui joukkoomme RoikkaRoope alias Malin. Ase oli kadonnut yöllisessä rytäkassa.

Vaelsimme polkua, mikä kulki kohti Kellovaaraa,
toivoen avun pikaista saapumista. Toiveemme oli turhaa. Apuosasto oli mennyt miinaan, ia siinä oli neljä
miestä haavoittunut, joten apuosastolla oli kylliksi tekemistä omista haavoittuneistaan.

Lopulta pääsimme kuitenkin Kellovaaraan. Tässä
meitä auttoi se, että haavoittuneemme kulkivat suuria
kärsimyksiä kestäen loppumatkalla omin voimin. Vaikeasti jalkoihin haavoittuneina näytti heidän kulkunsa
olevan helvetin liekkien läpi käymistä.
Koimme uuden yllätyksen tullessamme Kellovaaraan. Siellä tapasimme kadonneet partiokaverimme,
joita jo olimme pitäneet kuolleina. Nyt oli enää v.rin
kaksi kadonnutta: vangit, mutta heitä ei kukaan surrut.

Lokakuun 27. pdivät iltana saavuimme tukikoh-

taamme Tiiksjärvelle. Yksi monista "pitkistä" oli taas
takanapäin. Mutta sota ei ollut loppunut. Se jatkui täydellä höyryllä. Edessä olivat odottamassa entistä raskaammat tehtävät. Mutta nyt tehtyä partiomatkaa

muistettiin usein.

Portio lepäö koruesso Rukoiöruen suunnollo
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sUKLAATEHDAS . SOK . VAAJAKOSK
SOK O OSUUSKAUPAT O TAVARATALO.

Heikki Loulojoinen

lyräskylän lutsi
lll osa
Pisin pivaa eli sahtia
ENSILUMEN aikana vuonna 1942 pyysimme ja saimme luvan hirvijahtiin Pisin ja Alavoisten välille. Lähdimme kovalla tohinalla reissuun, ja illansuussa olikin
hirvi kaadettuna Pisin kylän pohjoispuolella. Koska
paikka oli kaukana tiestä eikä kantamista kannatta-

nut

ajatellakaan, loikkasin Pisin kylään jääkärikap-

teeni Pellisen puheille pyytäen hevosta ruhon kuljettamiseksi autotien varteen. Sain hevosen ja soitin
heti myös auton Kuuttilahdesta Pisiin. Illan pimeydessä remuttiin ruho metsästä autoon. Siinä istuskellessamme karvakyljen päällä alkoi piva-kannu yht-

äkkiä kiertää kaatomiesten keskuudessa. En tuota
suuremmasti ihmetellyt, koska kersantti Ilmari Lautsio

r Su mioisisto
eli Jyväskylän Jussi oli

mukana. Arvelinpahan vain,
että hänellähän ovat omat konstinsa.
Seuraavana aamuna "Räsä-Ukko" loihe lausumaan:
Mikäs hirvi se tämä on, kun ei ole sorkkia ensin-

kään?

selityksen:

Vilkaisin Jussiin ja hetken kuluttua kuulin

Ne sorkat likosivat siihen piva-kannuun.

-En tänä päivänäkään tiedä, millä välillä koparat

oli

pivaan vaihdettu. Muualla se ei ollut mahdollista
kuin Pisin kylässä, siellähän oli siviiliasutusta.

Karelkan kajauksia.

Helmikuun 1. päivänä 1943 joukkomme alistettiin
JR 24:lle ja määrättiin etulinjaan Karelkan lohkolle

Gumboritsosso. Vosemmolr,o, Loppi-Mikko, Kekki, Jyväskylön Jussi, Loulu-Heikki,
Nisu.Vänni, Rösö-Ukko, istumosso Sommorberg lo Hätönen
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Syvärin suulle, jossa miehitettiin tukikohdat Hedcn,
Stranden, Skeppars, Falken, 'Werner, Georg ja Arthur.
Sinä talvena oli vihollisen vanginsieppaus- ja tiedustelutoiminta erittäin vilkasta. Meillä olikin täysi
työ sen torjumisessa, ja vain hädin tuskin saatiin oma.r
toimintaa joukkoon. Vastassamme räyhäsi vihollisen
3. merijalkar'äkiprikaati, jolia oli kovaa joukkoa.
Puolestamme

oli jo pari liikkoa

nuuskittu r'äki-

valtaisen tiedustelun mahdollisuuksia, jir heln'rikuun
25. pna hetki vihdoin koitti. Tietenkin vanha luotettu
sakki oli remmissä. Siinä oli Veikko Räsänen, Lasse
Sommarberg, Olavi Leima, Erkkilä, Puuskari, Ketolainen, Kivimäki, Hytönen ja monet muut kovat naamat. Yö oli pimeä, ja lunta satoi taivaan täydeltä.
Kohteeksi oli valittu tukikohta \flernerin edessä oler.a
vihollispesäke, josta rykimistä, krahinaa ja emmuske-

lua oli kuultu j.rtkuvasti.

l8

miehen voimalla, suksien päällä mathallaan ntaa-

ten, lähdimme jutaamaan kohti vihollistr. Sitcn tultiin valittuun kohteeseen, mutta se olikin t1'hjä.
Mitä hittoa? Missä r'ihollinen on?
Jälkiä oli runsaasti asemissa, hylsy jäkin helähteli
jaloissa. Åsemat oli tehty kunnollisiksi, hälytyslangallekin jouduttiin, mutta sitä kelatessamme tuli tyhjä
pää käteen. Mitäs nyt tehdään ? Ei muuta kuin etelään,
sieltä se vihollinen löytyy.
Jätimme sukset tyhjään asemaan ja lähdimme tallaamaan tossupolkuja. Tulimme taisteluhautarykelmdd.o ja suoritimme jaon partioihin, jokainen kolmen
miehen partio omalle uralleen, tuhoojat ryhmien perään.

Lautsio, Sommarberg ia ioku kolmas, ehkä Piiroinen, lähtir'ät äärimmäistä itään vetär'dä taisteluhautaa
pitkin. Jonkin matkan päässä he osuivat vartiomieheen. Tiimä kähisi jotain sanoja, mutta "noutaja" tuli
ennenkuin hän aar,istikaan.

Eräästä yhteyshaudirsta alkoi nyt kuulua sähinää,
tossujen tömähtelyä jir irseiden kalahtclua. Oli epävarmaa, mistä kolosta vihollinen tulee. Silloir.r Larut-

sio kiipesi ylös taisteluhaudasta ja kulki etupenkalla
nähdäkseen r'ähän laajen-rmalti. Pian sylki hänen konepistoolinsa tulta asemiin kiirehtir'än vihollis joukon
niskaan. Ellei hän olisi noussut penkalle, ei ore varmaa, kuka olisi päässyt "etulyöntiin".
Pian olikin täysi rähinä käynnissä. Jo kuuluivat tuhoojan-riestenkin kirsapanokset jysähteler'än. Valoammukset j;r lihollisen rnaastonvalaisulaitteet valaisivat

yön. Tukevanrnrat aseetkin alkoivat mö)'rytä täi'ttä
häkää. Yön lalkeus oli meille vain eduksi, sillä "kypäräkallot" ercttuir at n1't hylin muista yökulkijoista.
Lautsio ei enää mennytkään taisteluhautaan, vaan heilui kuin heinämies niiden penkoilla, koska sieltä yläilmoista näki samalla kertaa useampaan koloon. Kaverit kertoivat, että Jussia ei meinattu millään saada lähtemään muiden mukana pois, r'aikka rynnäkköhuuto, joka oli lähtömerkkinä, oli hyvin kuultu. Selvittiin sieltä kuitenkin suksipaikalle, jossa hän halusi
iäädä iälkikärjeksi, koska "konepistooli pelasi kuin
enkeli".

Yötukikohta Arthurissa
Joukkueemme oli n.raaiiskuun loppupuolella 1943
siirretty Arthurin tukikohtaan, joka oli tällä kertaa

VAATIVIEN AUTIIMIESTE],I SEURAAII

Ködenpuristus jo onnitlelu vootivien
outomieslen kesken, jotko molemmot
ojovol lYercedes-Benziö. IYercedesBenz töy'tlöö heidön loiveenso. Se on
eduslovo, nopeo, vormo jo luoleilovo.
Mercedes-Benz on orvokkuuden, luo'letlovuuden jo hyvön moun vertous-

kuvo. Sen orvo söilyy vokoono vuosikousio jo sen ojo-ominoisuudet ovol
omoo luokkoonso.

Moohontuojo:

Hetsinki

='frEEilO=
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Te sootte Mercedes-Benziin toiYomustenne mukoon koikki erikoisvorusteet outomoottivoihteistosto qlkoen.

-

pohjontoto

-

puh. 10078

ITTEIItGEIDES-EDNZ,

SA-kna

Suomolo'iset joukot löhdössö Syvöriltö 21 .6.1944 veiöyiyen pont-

ionisillon yli

vihollisen silmätikkuna. Se oli

meitä yllättämään. Aukkoa emme miinoittaneet, ja
muutenkin koetimme antaa sellaisen käsityksen, ettei
sitä ole huomattu. Tuumasimme, että saapa nähdä,
miten katti sen nahan repii !
Lautsio sai tehtäväkseen pitää reikää silmällä, sillä
tiesin, ettei hänen tulenavauksensa ole ainakaan liian
hätäineo. Niinpä hän huhtikuun ensimmäisenä kohta
kello kymmenen jälkeen tuli korsulle ja sanoi:
Siellä se Duravits jo kahistelee.
-Meillä oli senssit selvillä, senkun odotettiin. Pitkä.
Virkki siirsi konekiväärinsä sopivampaan asemaan ja
Tiensuun Ville käänsi krh-putkensa uudelle suunnalle.
Soitinpa luutnantti Bernhardillekin, että vielä tänä
yönd,, tarvitaan hänenkin tykkiensä tulta Årthurin eteen.
Vihollinen kyhni ja kyhni. Vasta aamuyöllä, ehkä
kello 2 aikaan rajamies Tahvanainen kuuli raskasta
huohotusta.

jo

edellisestä joukosta

siepannut yhden miehen ja oli siihen mennessä
kolme kertaa yrittänyt tukikohdan tuhoamista. Mistä
moinen kiinnostus, ei ollut tiedossamme, mutta saimme myöhemmin selviteiyksi, että juuri sillä kohtaa
reuhasi vihollisen 39. tiedustelukomppania. Vastas-

oli edelleen 3. merijalkaväkiprikaati.
Maaliskuun viimeisen päivän valjettua todettiin, että
vihollinen oli yön aikana hiiviskellyt asemien edessä
sekä leikannut uunin muotoisen aukon piikkilankaesteeseen. Koska aukko oli naamioitu, tiesimme vallan
hyvin, että "Duravits" tulee uudelleen. Niinpä päivän aikana teimmekin hänelle pieniä tulovalmisteluja.
samme

Aukko oli taisteluasemista noin 50-60 metrin päässä.
Esteen ja asemien väliin kudoimme piikkilangasta
noin 60-70 sentin korkuisen verkonsilmäesteen.
Tämä takasi sen, ettei ainakaan rynnäköllä päästä

Hortoushetki Mötysovosso 21.6.1944 Syvöri'ltö lähdettäessö

poltan? sanoi Tahvanainen.

- Joko
Äläs vielä! Kunhan vähän valaisen, sanoi Lautsio- ja otti valopistoolin kumpaankin käteensä. Kaksi

silkkivarjoammusta nousi taivaalle ja yhä uusia perään. Åmmusten lepattavassa valossa näimme, että

vihollisjono oli kähnimässä kutomassamme verkossa.
Tulta silmille!
Vihollinen olikin viisas. Se
- yhtään laukausta. Lähti hilsuojautui
eikä ampunut
jalleen matelemaan pois.
Yritimme ampua hangen krahinan suuntaan, mutta
etumaasto sattui olemaan mättäistä suonreunaa, joten
luotien pyyhkäisyala oli jokseenkin olematon. Jo räkätti Virkin kk. ja poksahteli Tiensuun krh. Bernhardkin oli hereillä ja soitti:
Tarvitaanko? Vastasin:
Anna tullal
Myöskin- vihollisen tukevat aseet
-paahtoivat täyttä- päätä.
Valkeni sitten aamu sinäkin päivänä, ja silloin
näimme, miten Duravitsille oli käynyt. Kolme kaatunutta ja yksi vaikeasti haavoittunut makasi verkossamme. Makauksista päätellen oli siinä kähistellyt parikymmentä vihollista.
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Viimeinen viivytysloistelu Syvörillö köynnissä. Löäkintömiehet pooreineen volmiino rehtöv;rnsä

Lautsio vain tuumasi:
kepulia

!

-

On tuo

pimeäammunta

Kuuttilahdesta Tulemaj oelle
Kesäkuun 2L. pnä 1944 vihollinen aloitti odotetun
yleishyökkäyksensä, ja seuraavana pd'ivd'nå Syvärin
rintama oli kauttaaltaan liikkeessä.

Kävimme viivytysiaistelua Kuuttilahden
§anjärven

Pisin suunnassa. Pistäydyimme

mäen eteläreunassakin,

Sege-

Saari-

kunnes juhannusaattona jouduimme vastahyökkäykseen Pisin pohjoispuolella. Eipä
siinä nytkään kakisteltu, kun Lautsiokin parin ryhmän
kanssa pyyhkäisi Laatokan rantahietikkoon. Vihollisen
114. divisioonan mies otti hatkat hetkeksi tällä kohtaa ja painui pusikkoon liepeet suorana.
Kesäkuun 26. aam:upd'ir.ällä olimme jo Tuuloksen
maihinnousijoita hätyyttelemässä. Tämä se vasia seu-

lontaa

oli. Laivat törysivät

rantavesillä, meri.jalka-

väkimiehet maalla, Ientokoneet ilmassa

ja "Katjuset"

lennättir'ät "saapasvarsia" lepikkoon. Seuraavana päivänä oltiin Viteleen kylän rantalepikossa, kun vihollisen partio ilmestyi yilattaen aivän Lautsion nokille.
Hämmästys oli molemminpuolinen, mutta mitä lienevät aron pojat säikähtäneet, kun heti pyörsivät ta-

päättymään. Kohtalo heitti pataljoonamme heinäkuun
3. pnä Tulemajoen varteen, Pien-Jukan sähkölaitoksen

kohdalle. Vihollisen 114.D oli jälleen vastassamme ja
valitsi läpimurtokohdakseen juuri tämän sähkölaitoksen.

Heinäkuun 4. pnä tuntui taivas romahtavan niskaamme. Jokaisella oli täysi tekeminen pelkonsa voittamisessa, muttl Lautsio ei liihtynyt suo jakoloissa,

vaan nousi poteron reunalle, antoi kädellään suun-

tia ja osoitteit:r erisuuruisille kranaateille:
Tuo huoltoupseerin luokse! Sinä säikäytä hevos\/ältä kenttäkeittiötä! Kierrä kenttäposti!
upseeril
Lautsio oli ennenkin hirtehishuumorillaan tiukoissa
paikoisse lalanut rohkeutta asetovereihin. Valitetta\'.rsti tämä oli nyt viimeinen kerta. Tuli äkkiä
räjähdvs
multapilvi
eikä häntä enää ollut- !

- ovat Uuraisten sankarijäännöksensri
Hänen maalliset
oli rohkea sotilas loppuun saakka.
Vielä nyt, 20 r'uoden kuluttua, kun RajaJP 3:n aseleljet sattuvat tapaamaan, kääntyy puhe "Jyväskylän
Jussin" toimenpiteisiin. Tunnuslauseesi: "Markka ei
ole sukulaiseni eikä Duravits tuttavani" elää yhä.
heudassa ? Hän

***

kaisin. Tästä Lautsio kertoi:
Olipa vähällä, etteivät otsat kolahtaneet vastak- Jäipä käsirysy koittamotta.
kain.

Kolusimme vielä Viteleen jokivartta, Kaukojärven
kylän reunoja, Kavainnon ja Salmin pajukkoja, kunnes
kesäkuun 30. pnä tulimme Tulemajoelle. Sitä Lautsio

ei tiennyt, että tälle joelle tulisi
318

hänen sotaretkensä

SANOI

Tähystysvuorolleen lähtiessään
ampuj a korsukaverilleen

-

:

Tulipahan taas ruumiin ikävä.

sanoi

tarkka-

Suomoloisten tyklsiö iöi.
iää Syvörin 21.6.1944
5,1-hwa

0jitukset io roivoukset

TALOUDELLISEMMIN
TEM M ES-koivurillo

TEMMES on oikea ojituskaivuri
NOPEA o KESTAVA o HELPPOKAYTTOINEN
TEMMES voidaan asentaa seuraaviin traktoteihin:
Fordson Major, Fordson Super Major, Fordson Power
Major, Nuffield D 460 ia McCotmick B 450.

Petävaunu-TEMMEStä voidaan käyttä kaikissa traktoti-

tyypeissä, joiden petässä on voimanottoakseii, ionka
nimclliskierrosluku on noin 540 kierr. /min.

TEMMES-hinnat:
Suotasovitteineo

5

Perävaunullaan
Pistokauha

6950 ,,
580 ,,

Ojakauha

750 mk

qin

Salaoiakauha

lifr

Kuokkakauha
valupohjainen
levyrakenteinen

650
387

,,
,,

TEMMES-m11,iät:

Ford-, Kesko-, Hankkiia-,
Labor- ia SMK-liikkeet.

Lähempiä tietoia antavat traktoreita välittävät
keet ja allekirioittanut.

liik-
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Aina porempi
Jatkosodan aikana vieraili maassamme eräs ruotsalainen sotilasvirkamies. Hän oli maastaan pitava ja kaikessa hänelle esitetyssä hän näki väheksyttäväe. Henen mielestään Ruotsissa oli kaikki parempaa tai suuremPaa.

Kun hän kierteli "Heonalan motissa"

oppaanaan

s'uomalainen upseeri, kiintyi hänen huomionia erääseen kummalliseen laitteeseen, ja ennenkuin upseeri
ennätti esittää sitä, vieras huudahti:
Tuollaisia on meillä Ruotsissa tuhansia ja lisäksi
- isompia.
paljon
Niinkö, ihmetteli suomalainen
tämä on va.

ruskuntamme
ainoa täisauna.
r-a

;<

-

t^a

Koksi eyerstiä
Tykkimies Jompero saapui yksikköönsä, Kev.Psto
10:een, Iomaltaan myöhästyneenä. Yksikön komenta-

ja, everstiluutnantti Sivula nuhteli miestä:
-- Kuinka te nyt tuollaisessa kunnossa olette. Men-

kää nukkumaan humalanne pois ja tulkaa selvittyänne
antamaan selityksenne myöhästymisen syystä.
Tykkimies Jompero tuijotti komentajaansa ja sammalsi sitten:
-- En mä, hik, oo yhtään, hik juovuksissa.... mutta kai mun on nrentär.ä nukkumaan, hik, kun kaksi
everstiä käskee.

Konsikuvo:
Jöökäripololioono

I

llomontsin rintomollo

mo rsslllo

Louhivooroon 19.7.1941

NUMERO

l0:n KIRJOITUKSET

Toivo Vuorela:
ITAATTEESSA SYKSYLLÅ 1919 . .

Pentti O. Kelavirta:
ASEVELJEYS PÄÄTTYI OLHAVÅN SILLALLA

.

293

Reino Mäenpää:

TULTA
Onni Kuuluvainen:
POMN{ITUS

100

Eino A. Turppo:
ERÄS KOUKKAUS

304

Leo Lahdenperä:

ENGLANTILAISTEN LENTOKONEIDEN HYÖK.

KÄYS LIINAHÅMARIIN JA KIRKKONIEA{EEN
HEINÄKUUSSÅ I941

SOTILAS: Seis, stop, pysöhdys!
Siellö ommutoon.

Toivo Vuorela:
NYT NE TL'LEVAT

SlVllLl: Viis siitö

Heikki Laulajainen:

minullo on topoturmovokuutus TARMOSSA, joko suorirtoo
korvoukset nopeosti jo oikeudenmukoi-

s

esti.

-

JYVÄSKYLÄN JUSSI

Ki
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-

SUIUIAISISTA

osa ..

rjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
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Tuskinpo! Siinä on voin metsöö. Kuitenkin töhän molsemoon voi kötkey-

tyä oorre. Aorrekötköillä ei polo oornivolkeito. Molmikiven

löytömiseen

torvitoonkin volposto silmöö. Kuvon moisemo on todellc merkillinen. Siihen on kuvoltu molminlöytöiön onsiomerkki. Oulokumpu moksoo I0 000
mk molminäytteesiö, loko johtoo toloudellisesti käyltökelpoiseen löydökseen, io iokoo muitokin tunnustuspolkintoio. Lisäksi molminetsiiön onsiomerkki liittöä löytöiöl torkkosilmäisten löyiöretkeiliiöiden "ritorikuntoon .
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MALMIKIVEN TUNTOMERKIT

Usein tovollisto roskoompi. Rikoiulto pinncltoon metollinvörinen io -kiilioinen. Jättää esim. sulokkeeseen tummon toi vörillisen viirun. Molminetsiiön opos onloo hyviö neuvojo molminetsinnöstö. Tilotkoo se iostckin

ollo moinitusto osoilteeslo.

LÄHETTÄKÄÄ NÄYITEET NÄIN

6, Rovoniemi; Keski-Suomestor
Outokumpu Oy, Pyhösolmen koivos, Pyhökumpu; ltö- lo Kookkois-Suomesio: Outokumpu Oy, Molminetsintö, Outokumpu; Etelö- jo LounoisSuomesto, Outokumpu Oy, Aiiolon koivos, Aiiolo. Vorustokoo lcihelyksenne merkinnöllö "Sisältäö molminäytteitä".
Pohiois-Suomesto: Ouiokumpu Oy, Kivikotu

Outokumpu Oy
lrtonumero 70 penniö

Hcbinki 1963
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