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hänellä on tavoitetili
Yhdyspanki.ssa. . .
Oman auton avain käåntyy lukogsa - engimmäisen
kerran . . . YIi kolmen vuoden aian hän on tåtä päivää
aiatellut ia, Ååstänyr sitkcästi tavoitctililleen Yhdyapankkiin. Tilille on joka palkkepåivånä pantu måtlräsumm., ioskus elremmänkin. Ja slinå nyt kllltelcc
uutuutlaan ikioma euto. Mutt. råäst{minen ci lopu
rähän. Seuraava tavoitc on vielä ruurempi - re on oma
osakchuoneisto. Yhdyopanktn avulla rekin toteutuu.

Säästäminen turvaa huomispäivän ja säästämällä unelmat toteutuvat. Siksi
säästäväinen on tyytyväinen. . . Yhdyspankin tallettajalla on turvallinen tunne
siitä, että hänen pankkiasioitaan hoidetaan oikealla tevella.

YHDYSPANKKI
pankki
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Lämmin kunnianosoitus sotawosicmmc
"harmaille sisarille" - Airi ja Refrcl
KorLlmleho
Lirl'oittama Luvaus Lotta
Svärd-järjcatön vaiheista sen pcrustamiscata
alkacn. Miclcnkiintoilta. clåvää hirtoriaa!

SUOMEN LOTTA 3isältåä 150

Erinomaincn myös lahjakirjana.
364 sivua. Hinta kangasL. I 7,
2. prlaor, 11. tuh.t,
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, U t K A I S IJA : Solomuisto-yhdistys r.y.
TOIMITUSNEUVOSTO: PuheenjohtojoK.L.Oesch,kenrooliluutnqntti evp;S.Sundmon,kontro{mrroqli

evo.

G. Mognusson, eversli evp; V. Nihlilå, eversti evp.
PÄÄTOIMITTAJA: K. L. Oesch, kenrqqliluutnonili evp.

US : Helsinki, Töölönkqtu 35 B psh.446242.
Toimilussihteeri E. Kuussoqri, eversli evp.
Toloudenhoitojo R. Kolervo, everstiluuinonlt evp,
T I L A U S K O N T T O R I : Korkeqvuor€nkolu 28 puh. 19 367. Postisiirtotili 94 941.
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Hyökköysvounuestettö puolustusosemiefl edessö Summon

Summqjärven

I

,ouKo

LEHTONEN

ja

ri

nlomo

Munasuon välinen kannas

II

o

le-

veydeltään vain runsaat 1,5 kilometriä
muodostui
Talvisodassa jo joulukuun puolivälissä erääksi painopistesuunnaksi, minkä kautta vihollinen pyrki ankarin hyökkäyksin läpimurtoon. Juuri tätä lannasta eli
Lähteen lohkon keskustaa pitkin suuntautuvat hyökkäykset ja jatkuva asemiemme murtaminen johtivatkin
helmikuussa pääpuolustusaseman menettämiseen ja
tukilinjan tuhoutumiseen, mistä välittömänä seurauksena oli joukkojemme hitaasti viivyttäen tapahtunut
vetääntyminen

n. 1J km

taemmalle, Näykkijärven

kautta kulkevalle linjalle eli väliasemaan.
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"Milioonolinnokk*n rcano'

Toimin kapteeni '[. \' Seikun komeotaman I KTR
5:n erään patterin r anhempana tulenjohtaiana Lähteen lohkolla YH:n alusta lähtien tammikuun a.lkupäiviin saakka Summajän'estä noia JOO metriä itään
si jaitsevan "Sormen" seudussa. Omakohtaiset kokemukseni noilta ajoilta ovat lähtemättöm:isti iääneet
"Milioonolinnoke" ympörisiöineen Summon
rintomollo Löhteen lohkollo
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mieleeni. Uskon, että lukija on myös kiinnostunut
siitä, miten tykistömme noissa eri,ttäin vaikeissa.

ja täysin riiftämättömin ammusmäärin pystyi menestyksellisesti toimrmran jt täyttämään tehtävänsä. Ylpeilemät'tä voidaan mr'ös todeta korkeasta koulutusfasosta johtuva
tulen erinomainen tarkkuus ja tulenannon nopeus,
oloissa sekä vanhentunein välinein

mitkä seikrt c,livat sitäkin tärkeämmät, kun tulen
vaikutus oli saavutettu niin harvoilla ammuksilla
kuin suinkin oli mahdollista.
Kun patteristo oli joulukuun alkupäivinä asettunut tukemaan puolustusta pääpuolustusasemassa,
tuli 2. patterin tulenjohtopaikaksi hyvin tuntemamme
"Miljoonalinnake". Tämä harjun poikki ulottuva ja
vasta valmistunut suuri bunkkeri pystyi antamaan
kahdella konekivdärillä sivustatulta itään ja yhdellä
konekiväärillä tulittamaan harjun ja Summajärven
välistä suomaastoa samoin sivustatulella. Harjun pinnan yli kohosi kolme teräskupua tähystystä ja tulenjohtoa varten, ja itäisin niistä oli varsinainen tulenjohtopaikkamme. Harju jatkui suoraan etelään puolisen kilometriä pitkänä, ojennetun sormen muotoisena suohon tunkeutuvana kiilana. "Sormen" hallussapitäminen oli puolustuksen kestävyydelle ensiarvoisen tärkeätä, ja sen puolustuksesta vastasi kapteeni Auno Kuirin komentaman I/JR 15:n 2. komp-

panian joukkueenjohtaja, vänrikki Heimo Puosi.
Juuri kapteeni Kuirille ja hänen hämäldiselle pataljoonal.leen oli uskottu Summajärven ja Munasuon
r,älisen kannaksen puolustaminen. Etulinjan varsinaisena miehit)'ksenä oli kaksi komppaoiaa.ia konekiväärikomppania, kun taas kolmas komppania oli reservinä valmiina etukäteen suunniteltuihin ja perusteel-

lisesti harjoiteltuihin vastaiskuihin.
Pataljoonan tukipatteristo eli I/KTR 5, mihin kuului 2 kanuunapatteria ja I haupitsipatteri, oli tuliasemissa noin 4 km taempana Majakylän eteläpuolella.
Tykistörykmentin komentajan käytettävissä oli Summajärven ja Munasuon välisellä kannaksella ja sen
eteläpuolella tietoieni mukaan ainakin kahden kevyen
patteriston ja kahden raskaan patteriston tuli. Tämän kannaksen puolustuksen tukemiseksi oli siis keskitaty Talvisodan oloissa suhteellisen voimakas ty-
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(:srö. ioka tykistömiesten mielestä olisi pystynyt saa"ihmeitä aikaan", ellei ammuspula olisi rajoit=een
:inut sen to:mintaa ratkaisevissakin tilanteissa aivan
. ähimmäismääräänsä.

Todellinen tuurilaukaus
Eräänä aamupäivänä itsenäisyyspäivän jälkeen, jolloin lohkollamme oli vielä melko rauhallista, näimme
kauempaa vihollisen puolelta nousevan saokan savupatsaan tyynessä pakkassäässä. Etäisyysmittarilla ja
suuntakehällä mittasimme sen paikan maastossa ja
havaitsimme savun nousevan edessämme olevan Kuop-

a

kertoi, että tänä aamuna oli saatu vangiksi eräs aliluutnantti, sekä selosti häneltä saatuja tietoja. AliIuutnantti oli miehineen junakuljetuksen ja marssin
jälkeen leiriytynyt juuri Kuoppajärven rannalle. Kun
pitkästä aikaa oli tilaisuus saada lämmintä ruokaa,
pantiin kenttäkeittiö siellä höyryämään, mutta iuuri
kun ruokailun piti alkaa, suomalaiset ampuivat tykistöllään niitylle, jolloin yksi ammus osui kenttäkeittiön kanteen puhkaisten koko kattilan I
Tuo "tuurilaukaus" ei sinänsä merkinnyt sodankäynnille mitään. Se on vain osoituksena siitä, kuinka
osumatarkkuus saattoi edullisissa olosuhteissa olla

tr"
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"Milioonolinnokkeen" eiumoostoo eriloisine

S

A-kna

erteineen

erinomainen, sillä olihan tässäkin tapauksessa ampumaetäisyys sentään noin 5.5 kilometriä. Patterimme

juuri ennen Talvisotaa

pajärven pohjoiskärjestä. Rantaniitylle oli siis majoittunut vihollisia.
Sain patteriston komentajalta luvan suorittaa häiritsemisammunnan ja tarkoitukseen annettiin jopa 4
laukausta, nekin vain srapnelleja, joita sentään "heltisi ' kernaammin kuin kranaatteja. Koska tähystys-

a

mrhdollisuuksia ei ollut ja kun näitten srapnellien
;elopituushajoitus oli- melkoinen, päätin asettaa häir::!emrsammunnan tuloksen yhden kortin varaan ja
a-:.:-.ra nuo 4 srapnellia "iskuna". Tällöin ne räjähtä' i: : isr.r maahan osuessaan herkkinä,

S::::ellit ammuttiin 20

sekunnin väliajoin, ja

i.'::-:'h-:.ainnon mukaan ainakin 3 niistä räjähti. Tä-

=:i h.i.::::semisammunta" unohtui heti muitten tehir:16a r;.-,isi. mutta seuraavana päivänä patteriston
rd":te::::. iuu:nantti Åntti Salmivaara kysyi minulta
;uhe.:=.::s:. c,linko eilen aamupäir'ällä ammuttanut
srir:elie,; Kuopprjän'en
rannalle. Yllätykseni oli
'hln
*elkoin..-

i.un

sratuaan myöntävän vastauksen

d

uudelleen putkitettujen ja

peruskorjattujen kanuunoi,ttemme kunto sekä saatuien
säätietoien paikkansapitävyys ja sään pysyminen muuttumattomana itse asiassa takasivat tarkkuuden, mutta
kyllä "viimeisten metrien" osuus oli pelkkää onnea.

Ampuminen Sormen hyökkäysvaunuesteese€n
Sormen kärkeen oli sijoitatu aliupseerivartio, jonka

kuitenkin oli joulukuun puolivälin tienoilla vetäydyttävä Sormen puolir,älin tasalla olevaan taisteluhautaamme. Sormen poikki oli taisteluhaudan eteen ja
vain noin 3t-t} metrin etäisyydelle siitä kaivettu hyökkäysvaunuesteeksi parin metrin syvyinen
kaivanto. Kun vihollinen pääsi tähän kaivantoon,
mikä tarjosi sille mainion tulisuojan, siihen kerääntyi
parissa yössä arviolta satakunta miestä, jotka kaikessa
rauhassa pitivät
-yönä kaivannon pohialla nuoti^oitaan.
Eräänä
ioulukuun puolir'älin lälkåen esitin
patterimme päällikölle, luutnantti Tauno Luomille
(kaatui L6.2.40), että saisin luvan mennä taisteluhau99

taan johtamaan sieltä yhden tykin tulta häiritäksemme
kaivannossa olevaa vihollista. Vedimme Miljoonalinnakkeesta kenttäkaapelin yhdyshautaa pitkin keskelle

taisteluhautaa, josta kaivanto oli talli kohdalla 36
metrin etäisyydellä, kuten YH:n aikana oli mitattu
kolmeen kertaan mittanauhallal Puhelin kytkettiin
kenttäkaapeliin,

ja niin olin

ts

.1.

valmis johtamaan tulta.

OIin kuitenkin sanonu,t jaosupseerille, vänrikki i(alervo Koposelle, että olen itse varsin lähell a maalia,
joten oli pidettävä huolta siitä, että tykrn suuntauksessa ei saa tulla matkavirhettä ainakaan "alaspäin".
Koponen vastasi vain, että tarkkuus on entinen, mihin vastaukseen olinkin tyytyväinen.
Åmmutin Sormen kärkeen perustykillä muutaman
kranaatin, yhden kerrallaan. Kun totesin kranaattien
räjähtävän sivusuuntakorjauksicn jälkeen harjulla, ly-

t

§

hensin matkaa laukaus laukaukselta, kunnes sain osu-

man kaivantoon. Pienin sivusuuntakorjauksin pystyin

nyt siirtämään kunkin osuman kulloinkin haluamaani
kohtaan kaivannossa
.loko vasemmal.le tai oikealle.
- vhdellä
Koska ammuin r.ain
tykillä, r,ihollinen siirtyili kairannossa aina sinne ja tänne pyrkien välttämään seurirlvaa laukausta. Tämän vuoksi halusin koko patterin tulen kaivrntoon tehokkaamman vaikutuksen saamiseksi. r\{utta nl't tulikin odottamaton pulma eteenl Perustykki. millä oli amntuttu jo noin 25
laukausta, oli ammunnasta lämminnyr, .lr "kylmät"
putket samalla korotuksella olisivat jättäneet laukauksensa lyhyiksi. Kolmelle muulle tykille oli siis annettava suurempi korotus, mutta paljonko suurempi.
Arviointini perusteella käskin antaa muille tykeille
80 m lisämatkaa vastaavan korotuksen ja annoin tulikäskyn: "Ryhmä ampukaal" Muita tykkejä varten arvioimani lisäkorotus oli kuitenkin liian pieni, sillä
yksi kranaatti osui joitakin metrejä oman taisteluhautamme taakse, kaksi heti sen eteen ja perustykin kranaatti taas kaivantoon.
Käytettär'issä olevat ammukset olivat ,jo Ioppunect.
joten käskin: "Tuli seis l" Samrlla huokaisin helpr,tuksesta, sillä äskeisten neljän krrna.rtrn Iähestvnrrsäänistä olin jo kuullut. että os.r niistä tulee Ivhviksi.
Vänrikki Puosi kiitti sitten meirä siirä. etrl hrnen
jalkaväkensä oli Sormen puolusiuksessf, srf,nu: reh.,kasta apua tänä yönä tykistöltä.
Seuraavan aamupäivän kuluessa vihollinen. kerxe-

tikin kostoksi meidän yöllisestä noin 30 krrnrrtir.

ampumisestamme, keskitti raskaan tykistönsä tulen parin tunnin ajaksi Sormeen taisteluhautamme tasalle.
Keskipäivällä näkymä maastossa olikin perin outo,

sillä Sormi oli keskikohdaltaan miltei poikki I Joka
tapauksessa taisteluhauta oli täysin tuhoutunut ja
maastokin sen ympäriltä alentunut parisen metriä,
mutta toisaalta on todettava, että Sormea pitkin ei
vihollinen tämän jälkeen tehnyt vakavampia hyökkäysyrityksiäkään Miljoonalinnaketta kohti, mikä
Sormen suuntaan

100

oli

ampumakyvytön.
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Korohoro toiminno!so Kolloollo

NIILO SALKORANTA
SE alkoi heti päir

an

24.L 1940 r

aliettua.

Vihollisen harva tykistötuli kiihtyi aamusta alkaen
JR 35:n 3. komppanian Iohkolla Kollaan rintaman
pohjoisirnmalla siivellä, muttir suunt"lutur kuitenkin
suurimmalta osaltaan etulinjan t.rekse.
Puolenpäivän aikoihin soitti äärrmmäisenä r'asemmalla olcvan tukikohdan pää11:kkö. kersantti Kupiainen komentop.rik.rllc i::reius:eli olisiko omia parti«rita cdessä. kosk, .:,-,n :.rrsella puolella näkyi liikettä. S;atu.rin :i3:i:. e :rj oma partio oli palannut jo
aanruhämärrss,:. h.:: r.irnorrtr mielipiteenään, että jotrin uu:t: ,.; :',-: :eierllä.
\'.:.h-l:. :-r;c,hem,min 1'ritti vihollisen partio lähestyä

esre:::. nu:t.: :uhottiin. Laukaukset hälyttivät toisetkrr. ::<:*..hråmme. Alkoi kiireinen varustelu ja valp-

\':hollisen t1'kistötuli kiihtyi yhä. Tukikohdat täy:itruunavarasto,iaan. Vikapartiot saivat olla
Irrsu\.is:r liikkeellä. Odottava jänÅitys kasvoi hetki

jer:s:.i:
hetkella

;i:r

än alkaessa hämärtyä.

Komentop,rikan puhelin

kilahti jälleen

terär'ästi.

Tukikohdastaan soitti Kupiainen:
Kvllä kohta myrsky alkaa. Nyt ne pingoittavat
vaatetta puunrunkojen varaan tuolla toisella
valkoista
ehkä ryhmittyvien joukko.ien näkösuoiaksi
puolella
- ei vielä näy mitään. Eikö sinne saisi tykistöSuolla
-.
tulta ?

Kollaan

Te

tielä.
lohduton vastaus.
- Er tiir kuului
istyi yhä. Lähette,1ä kulki tukikohtien
Iannitys
. komentopaikan r,äliä, hiki helmeili heidän otsal:.-:n. Räiske .latkui kiihtyvässä tahdissa.
ne ovat esteillä
konekiväärit ampukaal
- Nyt
i:uului
Kupiaisen ääni puhelimessa.
Ja silloin se alkor. Konekiväärit syytivät tulta vimmatusti, tykistö
rmpui sulkua suolle. Suo oli mustanaan lumessa kahlaavia vihollisia, joista ensimmäiset kaatuivat läjään
piikkilankaesteen eteen. Suon laidasta rynnisti jatkurasti vihollisia,
ne syöksyivät kaatuneiden yli
r'ihollinen pureutui -jo
häiriö konekiväärissämme

I

tukikohdan reunaan.

-

Puolijoukkue Kupiainen taisteli raivokkaasti.
Lippaita tänne pian
konepistooli tänne
- rinnettä pitkin
lääkintämiehiä!
ammu
Enää ei erottanut yksityisiä
sarjoja, laukauksia, oli

vain huumaava, yhtäjaksoinen räiske koko komppanian lohkolla.
Keskimmäinen tukikohta käänsi osan rintamaansa
vasempaan. Patalioona irroitti kaikki miehet, jotka

voi irroittaa,
lippaat loppuivat
taistelulähetti
kantoi sylissään- lippaita
kaatui- pesäkkeen vierelle-.
Oikealla oli kersantti Kupiainen saanut pysäytetyksi
vihollisen kukkulan laelle, r'asemmalla ryhmittyivät
vähälukuiset miehet yhdystien varteen
haluttu
- eipatal joopäiistää vihollista avoimen sivustan kautta

se

naan saakka.
Se kaivautuu, pojat, täältä tulta, kuuluu huuto.
- Veljekset Eero ja Martti Konttinen liikkuivat ket- paikasta toiseen. Heidän pikakir'äärinsä antoiterästi
Nökymö Kolloon osemisto vihollisen puolelle
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vat lyhyitä sarjoja milloin oikealta, milloin vasemHe eivät ehtineet joka vaiheessa heittäytyä
maahan, vaan tulittivat seisaaltaan sarjoja päin hyökja taas syöksyivät sivuille.
keäji'å
Kello- osoitti jo puoltayötä, * ammunta vähentyi
mal,ta.

-.

Vihollinen on ahta,utuneena kapealle kukkulan
laelle, jota harva puolustajien ketiu piirittää.
Kootkaa miehet ja heittäkää se pois kukkulalta,

kuuluu
käsky, sitä ennen kuitenkin tykistö

amPuu

kukkulalle, teidän on syytä vetäytyä vähän taemmaksi !
Nyt ei hiukkaakaan, kukas meidät sitten vetää

Antaa roiskia!
takaisin!

Tulta, lyhyttä ja pitkää, räiskyy kukkulalle.
PataljooVasen tykki, seis, hajoittaa liikaal
- tulee käsky:
nasta
"vasikka" tulossa !
Odottakaa
- nyt tarvitaan koko "lehmä" !
- Ei riitä, uskokaa
-Pian kuuluu suksien suhinaa
takaa päin ja nuorekkaita ääniä.
sukset tähän

- Seeis,
Mikä on tilanne? kysytään reippaasti entisiltä
puolustajilta.
JP I eli "Rytinä" on tullut, ja siihen
!

kuuluva kapteeni Honkasen iääkärikomppania, nuo'
ria asevelvollisia, on paikalla.
.-_ Nyt nopeasti suunnitelmat pystyyn ! Oikealta
pitkin harjannetta hyökkäys sisään, entisten Puoluslajien rippeet vasemmalta ja avoimelle sivustalle varmistus ,änkemmaksi !

Käsikranaatteja ja kasapanok-

sn5in -tuli äärimmilleen, paukut sisään
sia mukaan
ja päin kukkulaa!

suoritetut valmistelut ovat päättyneet.
Herra kapteeni, otetaanko laatat pois? kysyy

- jääkäri.
nuori
Ei, me ollaan
- selvä vastaus. lääkäreitä
kuului

fa

jääkäreinä kuollaan.

Pikakir'äärien, konepistoolien ia kir'ärien suuliekit
punertavat metsikköriäteen, kun hyökkä1'stä edeltävä
Kuuluu kasapanosten ia käsikranaatiuli räiskyy.

tien jymähdyksiä.

Toppokukkulon puolustusioistelu Kolloon rirrtomollo
25.1.1940. Suomoloiset iölleen kukkulon loello

ffi?,

ffii

jos on reppu,
purilla-reppu selässä vai ei
tul- puukkoonkin. niin
ta, tiukassa paikassa tartutaan
Vasemmalla hil,ieni tuli vähitellen. Mainitut pelottomat pk-ampujat, veljekset, ovat ampuneet viimeiset
sarjansa
hiljaisina lepää nyt vasemmalta rynnänneitä tukikohdan
miehiä lumessa
-.
Aamun sarastaessa pysähtyy jääkärienkin
uljas rynnistys. Kukkulan laki on vielä vihollisten hallussa,
mutta tiukka tuli pitää heidät matalaoa, ja heidän
taakseen suuntautuu armoton kk-tuli. Yksityiset jääkärit parantelevat ampuma-asemiaan vaihtaen paikkaa
yhä lähemmäksi kukkulaa kohti. Jo syöksyy ryhmä
Vastaan ei tulekaan enää niin
pitkänkin matkan.
kiivasta tulta.

-

Nyt sisään, kuuluu huuto. ie silloin temPautuvat
- mukaan, kranaatinheittimen
tuleniohtue rienkaikki
tää perässä, kuuluu lyhyitä kp-sarioia joka puolelta,
pian jo kukkulan laeltakin. Siellä nousee ruumiskasoTappojen alta yksinäisiä r'ihollisia kädet ylhäällä
kukkula on meidän. Kaksi vihollisen valiokomppaniaa
on

tuhottu.

+

Jääkärit sen tekir'ät. Jääkäreinä heistä moni taisteli

täällä viimeisen taistelunsa. Sitkeästi

ja pelottomasti

taistelivat myös Kangaslammin miehet.

Taistelun päät)'ttr'ä alkoi tukikohdan päällikön,
kersantti Kupiaisen ia kvmmenen muun sarnan komppanian miehen matkr kotikirkkomaata kohti. Haa'
vojaan parantamaan oli lähetetty kolmetoista miestä
tästä yksiköstä.

Selvä!

-Nopeasti

ffi

Eteenpäin !
Raivokkaasti rynnistetään jääkärien-vetäminä kohti- kukkulan lakea, mutta tiukasti pitää
puoliaan vihollinen. Pimeässä ei erota omia vihollisesta,
käsi vain ojossa ja tunnustelu, onko naa-
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"Tappokukkula" sei puolustajikseen uusia miehiä,

.foista usealla oli eseeoean automaatti- tai puoliauto'
ma.rnikir'äri. Peri sot:saaliina saatua konekivääriä
otertiin lisä prolustajille ia loput viisi konekivääriä sekä muu materiaali, jota kertyi lähes tJO kivääriä. 19 pikakivääriä, 2 radiopuhelinta ja suuri mää'
rå muuta tavaraa, lähetettiin taakse.
Kollaan vasen sivusta taipui Paavalin yön taisteja kesti.
luissa vähän. Mutta oikeni jälleen
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Pohiolon poiko "töpinön" lehtövissö sotovorusteenoon "molli Coionder"
iohon
töllö kertao kuului voin hotusso -olevo kokordi
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YILHO
HYTTINEN
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ik ---

?engistökin"

YH:n aikana 1919 muodostettiin Oulussa ',ylijäämämiehistä" kaksi talouskomppaniaa. Olivatpa-sii<äli
erikoisia huoltomuodostelmia, .tt.i ,.r, eneÅpää upseereilla kuin miehillä-kään ollut' minkäänlaista koulutusta tehtäviinsä. Tämänkin kirjoittaja, joka koulutukseltaan oli tykistömies ja ammatiltaan sanomalehdentoimittaja, joutui joukkueen johtajaksi tällaiseen

t

perusyksikköön. Miehistö oli peräpohjalaisia jätkämiehiä ja siinäpä olikin siunauksemme, sillä kun tämä
:orukka joutui sitten alistettuna ja kouluttamattomuu::r'l vuoksi hoitamaan josjonkinlaisia heittopussiteh:i" l oli miehistön tottumus vallankin vetäylymisvai.-.-:. ::kena vallitseviin oloihin hyvin tarpeeseen. Mu: :,. .::.:, er kuitenkaan kaikki sujunurt, iillä ainahan
s::=-.:.-.:.-::n purnaa syystä tai toisesta.
C!.:-,:-.:: .::r'i matkamme Sortavalaan ja sieltä joukir::et::- :::: kuului joukkueenjohtajan lisäksi ) ali:::!€=:.:. ; :. 5Ll miestä, lähetettiin Koirinojaan 1J.
iric,r;i, -::.:.::ien
avuksi, ,ia sille alistettuna. Kovin
'ii=;;rnian

:i:r

silloinen päällikkö, kauppaneur,rs ie iuutnr.nri Veikko Nylund kuultuaan, ettei
:riilli miehilli enempä kuin johtajallakaan ollut
1;;61,

mitään huoltokokemusta. Mutta hyväksi avuksi ser,.
tään ,tultiin, koskapa erdd.nd. yönä Koivuselän kylässä

Kuikan talon lattialla maatessani kuulin Nylundin,
joka tällöin valmisteli siirtymistään divisioonan esikuntaan, kehaisevan meitä komppanian tulevalle pääl-

likölle, vänrikki Kemiläiselle: 'Nämä pohjalaiset ja
vänrikki Hyttinen ovat hyviä miehiii, käytä heitä vain
oikeassa paikassa

ja

tehtävässä'.

Jouduimme suorittamaan poikain kanssa raskaita
lastaus- ynnä kuljetustehtäviä ja voinpa itsekin kehaista, että työ luisti. Yähän ennen sodan puhkeamista
suoritettiin mm. divisioonan rehuvarastojen siirto
Pitkästärannasta Koirinojan seutuville metsään, ja siinä työssä "Pohjolan pojat", jotka sotaan lähtiessään

olivat korpraali Hirvosen sanojen mukaan "revontulilla läksiäiskahvinsakin keittäneet", kantoivat raskaimman urakan. Hyvin pojat huumorinsa säilyttivät,
vaikka joutuivatkin sitten vihollisen liikkeelle lähdettyä valvomaan yhtäfaksoisesti lähes kaksi viikkoa.
Kuvaavaa oli, että tällä porukalla ei ollut mitään
aseita, ei yhtään kivääriä, asetakista ia muista sellaisista ylellisyyksistä puhumattakaan. Jostakin Sortava103

lan

varastosta oli miehille saatu tummat haalarit ja
näissä heiluttiin sitten aina joulun kynnykselle saakka. Räntäsateiden ja pakkasen vaihdellessa nämä haalarit pian jäykistyivit ja kahisivat miesten liikkuessa
kuin vanhanajan sairaanhoitajattaren tärkätyt esiliinat

ja

hameet. Poikien omatoimisuudella sentäiin myö-

hemmin Leppäsyrjässä saatiin asetakki joka miehen
niskaan,, mutta pahin vaihe käytiin noissa haalarcissa,
.iotka lumisissa metsissä pimeän aikana toivat mieleen
josjonkinlaiset kummitukset
ihme oli, ettei joku

- yhtään vihollisenå keiherl<kä aseporukan mies heistä
kauttanut, samoissa linjoissa kun jouduttiin usein toimimaan.
l(uyaeyaa on, että kun jouduin miesteni
kanssa viemän
taistelujen alettua eräiinä yönä muooaa ja lumipukuja Uomaan suunnalle, vartiomiehet

tien varrella märipaikkoja tiedustellessamme epäilivät miehiäni sotavangeiksi. Åinahan nämä asiat selvisivät, mutta olipa muuan vartiomies, joka sanoi jo
ottaneensa meidät iyvälle konepistooleineen. Ymmärrettävää, kun kaiken lisäksi liikuttiin öiseen aikaan.
Ankarimpaan koettelemukseen jouduimme si,tten,
kun luovuttiin Koirinofasta. Vihollinen lämmi,tteli jo
Pitkänrannan talojen sayuavilla raunioilla, pääyksik-

kömme oli jo siirtynyt Leppäsyrjään yhdessä divisioonan esikunnan kanssa ja porukkani tehtäväksi iäa

Koirinojassa olevien varastojen pelastaminen sekä viime hetkessä polttarninen, mitä varten meille jätettiin
jokunen litra petroolia. Porukallani oli kaksi kuorma-autoa .ja näiden lisäksi oli käytettävissä divisioonan autokomppaoia" jonka päällikkönä oli luutnantti
Reenpää, toinen Otavan Reenpäiden insinöörikaksoisveljeksistä. Varastojen ajoa Leppäsyrjään suoritettiin
öisin, iltahämäristä alkaen, sillä vihollisen lentotoiminta oli jo tällöin aika vilkasta. Kuin tervanpolttajat häärivät pojat lyhtyjen valossa lastaten kauroia,
maissia ja heiniä autoihin
arvokkaampi tavara oli

-

jo aikaisemmin viety talouskomppanian omilla
autoilla. Majailimme erään kauppiaan talossa lähellä
Koirinojan asemaa. Laatokan rannan suunnassa kulkevalta päätieltä oli sinne matkaa puolisen kilometriä.
Samaan taloon asettui sitten viivytystä hoitavan pataljoonan esikuntakin, vieläpä juuri kriitillisimmäjsä
vaiheessa myös itse rykmentin komentaja, everstiluutnantti L Järvinen.
Parin vuorokauden ajan saimme työskennellä il.
man pahempia häinöitä, ja arvokkaimmat rehuvarastot
saatiinkin autokuljetuksin siirtymään Leppäsyrjään,
mitä lienee ollut jäätyneitä maissisäkkejä jäljellä. Joko tästä syystä tai §itten ylempää tulleesta määräyksestä autokomppanian päällikkö ilmoitti, etteivät hänen autonsa enää voi osallistua ajoihin. Itsekin ajattelin jo esittää, että jäljellä oleva varasto poltettaisiin.
Mutta niin kauan kuin majailimme tuossa paikassa,
se ei tietenkään käynyt päinsä, sytytys oli jätettävä
lähtöhetkeen.

Ja sitten tulikin paukku, joka pani komentopaikan
tuliseen touhuun muutaman tunnin ajaksi.
Esikuntaan ilmestyi hiihtäen sotamies, joka tiedusteli viivvtystä hoitavan komppanian päällikköä.
Miehen puheista selvisi, että komppania oli vetäytynyt
Kitilään, noin J kilometriä Koirinoiasta poispäin.

Hän oli viimeisiä viivyttäjiä ja tiedusteli nyt

lupaa

saada seurata yksikköään. Voi arvatr., minkä hälyn
tämä ilmoitus aiheutti, koska komentaja, esikunta ja
meidän aseeton porukkamme oli tär'sin ilman varmistusta päätien varressa. Komentalien keskustellessa
kiihtyneinä sain sanotuksi. että porukallani olisi kaksi kuorma-autoa ia niillt seetaisiin osa komppaniaa

piankin takaisin Kitilästä. Äkkiä siis autot käynnistettiin ja lähetettiin metkean. Hieman kalpeita olivat

automieheni, murta mukisemÅtta lähtivät matkaan saatuaan sentään kir'ärimiehen hyttiin mahdollisen yllii-

oli völillö
pontovo hihot hcilumoon
Huoltopuuhisso

#"

)

,i

*,. + t"

$'
r

104

.,,..,. aiii*k&

I

,,'
{

,.

I
.'.s*,

uH'.

tyksen varalta. Ja tuskinpa kului tuntiakaan, kun, osa
viivytyskomppaniasta oli tuotu takaisin Koirinojan
satarnan kohdalle. Mottivaara oli ohi.

..Ja_muutaman pd.ivän ajan tässä sitten viivytettiinkin. Väsynyt vihollinen, joka eteni vielä näihin aikoihin ainoastaan teiden suunnassa, viivytteli onneksemme Pitkässärxnnzssa leväten ja lämmiiellen ja peläten
ehkä tiemiinojakin, jotka olivat jo ehtineet hträttää
vissiä kunnioitusta. Keskustelua, joka käytiin komeru

ja komppanianpäällikön kesken majapaikassamrne, on tarpeeton toistaa.
Mutta ylpeitä olivat mieheni, jotka olivat saaneet
toimia pelastavina "enkeleinä". Ja kun lupa saatiin,
riemumielin lähdettiin kohti Leppäsyrjää.- Jäätyneet
rajaa

maissisäkit

oli

valeltu petroolilla, sillä\ialkaväen oli

määrä sytyttää ne lähtiessään vetäytymäärt. Mutta juuri

lihtöhetkellämme

tuli paikalle

talouskomppanian
sadatelia si,tä,
olimme ennenaikaisesti turmelleet maissi- ja olki-

Polion toruittiin leipöö kenitövoroltoisso

xi*********i*****
RAAKAA SOPPAA
Kev.Psto 10:ssä toimi kokkioa korpraali Mähönen.
Sattui usein, että sopat jaeftiin eoemmän tai vähemmän raakoina. Huoltoaliupseeri moitti tästä kokkia,
mutta tämä puolustautui sillf että hio keittä sopat
määrätyn ajan mukaan
Tfi än huoltoaliupseeri ärähti:
Kyllä se on Mähönen niin, että sopat on keitettavä-ruokalistan eikä aikataulun mukaan.

]rillikkö ja alkoi liikemiehenä synkästi

t

-ti
LK*

olisihan niitä toki voinut vielä kuljetella pois.
T-rhit rcieheni tokaisivat, ettei hevonen syö maissia
*; 6'1ar- heiniä ia kauroja pitaa olla. Ja leipää, lisäsi
r.Ii idu- Ir voidaankin sanoa, että Talvisodtn ajo-

ats rrirc

i:ikkensa tämän vakaumuksensa puolesta:
-cseiuor-' aoisti tahansa ajokilleen vahvempaa muon:a ryötcpi sille oman leipänsäkin, josta tosin ei
silloin ollur purert.l. Ja leivän voimalla huurteiset
herosct sinco k-iskoil'Åt kirisevät rekensä lasteineen
halki lumisteo me6ieo tävdennyspaikorsta etulinjaan.

OHI!
Kun joukkue oli vahvistamassa taisteluhaudan seinämiä laudoituksella, vjhollinen antoi lyhyen kk-sarjan,

joka ei kuitenkaan osunut. Silloin sotarnies Nahkala,
,iolla sattui olemaan sopiva laudanpätkä kädessäiin,
huiskutti sitä kuin ampumaradalla ikään, entaeo merkin: "Ohi!"

*************+**+
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JOULUKUUN loppupäivinä siirrettiin Osasto Elomaa
Purkalinniemeen, erän Laatokasta pistävän lahden
rantamille. Siellä se sai rintamavastuun omalla lohkollaan.
Osaston toinen taistel,uvaihe alkoi.
- oli saatu aikaan paljon. Impilahden
Huollossa
terveyssisar, neiti Leminen oli tullut "lääkintämieheksi",
ja varusteita oli niinikän täydennetty. Jotkut onnelliset saivat jopa kankaiset patruunavytirt
ne liener'ät olleet Vapaussodan peruja. Niin se -kruunu piti
huolen pojistaan, jos kohta elettiinkin "malli Cajanderin" aikakautta.
Uusi tehtävä muodostui rasittavaksi. Etenkin yöllisot partiomfkat paoivat poikien kestär'yyden koetukselle, murta sisukkaa.sti voitatiin vaikeudet ja tuhoa tehtiin viholliseo keskuudessa paljon. Taloja ja
latoja, noita ankaran pakkastalven kon'aamanomia
majapaikkoja, poltdtiin viitisenkymmentä. Lopulta
luutnantti Elomaa päätti tehdä selvän koko Mursulan
kylästä.
Kaikessa hiljaisuudessa lähti osasto liikkeelle tammikuun
4. päivänä kello 6.
Nyt oli voimaa millä jyllätä. Osasto Elomaasta
Ososto Elomon lotilo3poi*iin
kuuluvo suurhiihröiö Pcllo Vonnincn Pilköronnon rkrtomollo

c*a

SA-b.
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osallistui retkeen 3+9+7O, ja vänrikki Lakion hiihtoosaston vahvuus oli lisäksi l+5+40.
Mursulan länsipuolella, Höyläkosken luona on korkea mäki. Sen harjalta näkyy koko kylä erinomaisesti.
Luutnantti Elomaa kokosi alijohtajansa tälle mäelle
käskynottoa varten. Juuri kun hän selitti suunnitelmaansa, nähtiin 32-miehisen venäläisjoukon olevan
tulossa Mursulasta suoraan heitä kohti.
Aivan mäen eteläpuolella on polkuristeikkö, josta
yksi polku johtaa etelään, Syskyän luostariin ja toinen luoteeseen, Syskyän kansakoululle, jossa jo ennestään tiedettiin vihollisen majailevan. Nyt oli arvattava kumpaa tietä lähestyr'ä r'ihollisjoukko marssisi.
Varmasti ne mener'ät kansakoululle, koska ovat
jalkaisin,
päätteli luutnantti, ja käsky oli sen mukainen: "Osaston pääosat r'äiiyksiin kansakoululle johtar.rn polun r-artåen, mutta pienempi poikajoukko kaiken i'ar.rlta myös luostarille johtavan polun luo!"
Jännittyneinä seurattiin mäeltä vihollisjoukon tuloa.
Se ei näyttänyt aavistavankaan suomalaisten läsnäoloa, r'aan marssi huolettomasti edelleen. Nyt se saa-

:ui

polku.jen. haaraan

ja

kääntyi etelään, täsmäl-

.een srnne, minne sen ei pitänyt
kään,tyä.

V9i per. . . voihkaisi luutnanitti puolittain itkun_
;ekaisella
äänellä. Nyt ne pirut menävät sinne alokxaiden kiusaksi. Koko osasto viipymättä etelään, poi-

kien avuksi !
Kuului laukaus, toinen, ja koko metsä oli äänessä.
Yllätys ei sentään täysin onnistunut. Vihollinen lie-

,

nee huomannut jotain liikettä, ennenkuin se kokonaisuudessaan marssi poikien väijy,tyksen sisään, ja nyt
pyrkivät takaisin ne, jotka vielä siihen kykenivät.
Harvalle se näytti onnistuneen. Paika[e hälyt;tty hiihtojoukkue ehti näet viime tingassa hätään ja täydensi

venäläisjoukon tuhoa.
Samalla kun valmistauduttiin kotimatka,lle, tarkas-

tettiin kaatuneiden taskut.
Tällä pirulla
tarkoittaen vihollisjoukon joh-

-

- kokonainen kartta!
on taskussaan
Näin lausui eräs alikersantti ojentaessaan

taja,a

luut-

nantti Elomaalle tuon kartan. Se näytti olevan paikallinen kartta, mutta siihen oli merkitty jotain erikoista. Luutnantti tutki karttaa ja havairtsi siihen piirretyn kaksi punaista nuolta, joista toinen osoitti Laatokalta suoraan Sumerianlahteen ja toinen kauemmas,
Impilahden Huunukkaan.
Kartta lennätettiin kiireesti ylemmille johtoportaille.

&d

:rE

oa py-rittiin edelleenkin kohentamaan aina vain epätäydellistä huoltoa. Huomattiin, että seliaisetkin åsineet kuin tuntolevyt olivat tarpeeo, mutta niitä ei
saatu mistään. Niinpä aina neuvokas päällikkö rat_
kaisi
omin päin. Jollakin sepällä
painatet-laattoia,
^pulman
tiin Sortavalassa
tuntolevyn mukaisia
jotka
varusteltiin merkinnällä E l, E 2, jne. ja sillä oli
tuostakin pulmasta selvitty.

Päivästä tuli ilta, tuli uusi päivä ja yhä taisteltiin
Mursulassa. Välitciinä ammuttiin alas 4-moottorinen

pommituCkone,

joka teko herätti huomiota IV

ei ollut puhettakaan.
Kaksi joukkuetta oli jatkuvasti pidettävä asemissa,
ja muita koulutettiin sikäli kuin plrtiotoiminta antoi
ÅKE:ssa saakka. Levosta vaan

myöten.

-

Näin päättyi toinen taisteluvaihe.

Koitti tammikuun I
ko osasto i rroitetti in .lr, fffir'jill*.?, i;",::1,,|,:jän- kylään. Nyt toivottiin jo pitempää lepoa, mutta
kaikki sen tapaiset toiveet jäivät vain haaveiksi, turhiksi haaveiksi. Oikeastaan oli tähän syy pojissa itsessään. He olivat osoittaneet pystyvänsä siihen mihin
täydet miehetkin ja usein viClä paremmin. IV armeiiakunnan johto oli jo ehtinyt irvostaa noiden "alaikäisten" taistelukunnon varsin korkeaksi, eikä tä-
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P,:,:ii',:t-ii - i hiihrojoukkue saapuivat aikanaan
Llrnnn i.i<=:::si. r sri1'at palkkioksi on,nistuneesta
pojat
F.lftroml:!(i5il-ii: r,l(Lrntrsen yön levon.
- Ja
olivrr rlpe::r ;:.rr u:Jis: j:rrn.
Taistelur -Vursui-issr r:rkuirrt. ia niiden väliaikoi-

mänlaatuista joukkoa voitu jättää makaamaan silloin,

kun kaikki voimat olivat kipeästi tarpeen yhäti vahvistuvien venäläismassojen pysäyttämiseksi. Vain neljä
vuorokautta ehdittiin "vetää lonkkaa", kun hälytys,
ties monennenko kerran kiersi ,taas majapaikat. Yksi
joukkue heitettiin uudelleen Pitkänrannan saaristoon
ja osaston pääosa kuormattiin autoihin ja kuljetet107

Lavajärvien seudulle, jossa oli ryhdyttävä murrostamaan Lemetteihin johtavaa Uomaao tietä, tuota kuuluisaa tietä, josta pojat olivat paljon jo aikaisemminkin kuulleet. Nyt sopi röyhistää rintaa: hei-

tiin

dät oli kelpuutettu armeijakunnan arvostetuimpien

miesten joukkoon, siihen, joka kävi koko maailman
ihailua herättänyttä mottisotaa. -_ Käskyssä, joka osastolle annettiin murrostöiden aloittamisesta, lienee mainittu, että nyt oli kiire!
Ennenkuin vielä edes tiedettiin minne oltiin menossa, kun Syskyjärveltä hiihdettiin pimedssä yössä yhä
vaan eteenpäin, huomattiin, miten tykistön jyly voimistui. Valoraketit valaisivat tämän tästä taivaan, ko-

ne- ja pikakiväärit takoivat rytmikkäitä

sarjojaan.

Vastaan tuotiin haavoittuneita, tavattrin myös uupuneita lähettejä, jotka kaikki tiesivät yhtäpitävästi ker-

toa, että "siellä on piru irti". Mietteet pyrkivät taas
kerran pääsemään luvattomille teille. Minne lopul,takin oltiin menossa, miksei meille mitään ilmoiteta?
Tavattiin yksityisiä miehiä, kaikilta kyseltiin ja udeltiin, ja kaikkien vastaus oli sama.
Taas hiihdettiin. Kaiken epävarmuuden keskellä herätti sentään jonkinlaista tyydytystä se, että oltiin menossa juuri tuohon suuntaan. Ei sinne varmaan kelvottomia lähetettäisikään, tuumittiin. Lopulta jännitys laukesi jonkun viisaan lausuessa:
Tottahan herrat tietär'ät, mitä \'arten meidät tänne- lähettävät.
herrat sen hyvin tiesivätkio !
- Ja
Tammikuun 19.
päivän aamu oli ehtinyt valjeta,
kun osasto saapui perille. Ensimmäinen tunne oli mielihyvä, valmiiksi pystytetyt pahviteltat olivat tulijoita odottamassa. Paikalla oli myös "tervetuliaiskomi-

keva tie on huoltotie, sitä pitkin huolletaan niihkääs
ne joukot, jotka ovat Uomaan tien eteläpuolella eikä
niitä vähän olekaan. Molempien teiden risteyksessä
on pioneerien asettama varmistus ja tulette kyllä aikanaan näkemään, että se onkin hyvin tarpeen. Oikealla, josta tuo meteli parhaillaan kuuluu oo Lemetin

motti. Vasemmalla, jonkun verran kauempana idässä
päin on Lavajärven motti. Nyt te murrostatte tämän
Lemetin ja Lavajdruen välisen noin 6 km pituisen
tienosan, sillä vihollisen pelätän yrittävän idästä käjatkoi luutnantti
sin Lemettien avuksi. Mutta
- varmistus Uomaan
asettakaa Herran ntmessä vahva
tien eteläpuolelle ja partioikaa sinne pitkälle korpeen.
Se tehkää henkenne säilyttämiseksi, sillä sieltä etelästä voi tulla vihollisporukoita milloin tahansa. Eivätkä ne olekaan varsin pieniä.
Mutta ei täällä sit- vain pitää silmänsä
ten mitään hätää olekaan, kun
ja korvansa auki ja on hivenen verran vanjaa nopeampi otteissaao.

Murrostyöt aloitettiin tammikuun 20. päivänä heti
aamun valjettua.

Ensimmäisinä tunteina ei työoteosta tahtonut tulla mitään. Silmät pyöreinä katseltiin ympärille. Olipa
tuo tie ollut viholliselle kuolemantie, sananmukaisesti. Miltei jatkuvana jonona oli tiellä kaatuneita
venäläisiä mitä kummallisimpiin asentoihin jäykistyneini. Ja melkein kaikki makasivat keskellä maantietä. Vain aniharva oli ehtinyt heittäytyä oiatn tavatakseen sielläkin kohtalonsa.
Teurastustahan se oli, valisti poikia joku pai- osunut "motinvartija", venäläiset hyökkäsivät
kalle
tuolta Lavajärveltä pdin, ja meikäläisten oli pakko
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Siiron tienhooron moosto Uomoolle ;äin.
Kuvosrc nökyy piiörieltii voscmmölle erkonevo Siirontie

tea" JR 39:n luutnantti Bomanin hahmossa. Hän

sel-

vitti pojille tilanteen ja tulevan tehtävän näin sanoen:
Tuolla edessä on Uomaan tie muutaman sadan

metrin
108

päässä. Tämä teidän leirialueenne vieressä kul-

vetäytyä sivuun. Mutta tuolta asemista sitten vain
suolattiin senkun kerittiin. Ja kyllä siinä kerittiin,
kun pideniin kiirettä. Ei yksikän päässyt Lemettiin,
jonni tuntui halu olevan. Lience tuolla tiellä pitkällään satakunta naapuria.
Työt oli pantu hyvälle alulle, kun luutnantti Elo'
maa sai tiedon, että etelästä oli ,tulossa kokonainen
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vihollisen hiihtopataljoon4 joka sekin pyrki Lemetter-

hin saarrettujen omiensa avuksi. Mitäpä tuosta, yhdestä pataljoonasta" arveli luutnar.tti ja lähetti sitä
vastaan

yhden joukkueen. Tuon joukkueeo seikkai- kertoa paljon, kertoa
lusta voisi
mm. miteo se koko-

teliioin konsso motteihin !,oofiettuino io vormisti myös Siiron tierr.

naisen päivän katseli vanjqjen hiihtokoulutusta Mus-

timattomana miehenä on r'äheksynyt niinhyvin omia
kuin johtamansa ;oukonkin aikaansaannokiia. TuolIainen omien tekojen aliarviointi vaatii oikaisua, sitäkin suuremmalla syyllä, kun sellainen on niin tavattoman han'inaista. Vastattakoon kysymykseen näin:

talammen seuduilla
kun ei näet päässyt aukealta
suolta vetäytymään takaisin
ennen pimeän tuloa

-.
Kymmenen vuorokaufta tekivät pojat murroksia
yötä päivää. Eivätkä vain niitä! Välillä piti kesken kaiken olla jopa motinvartijoina, aina silloin kun Lemettejä koetettiin puristaa kokoon. Ja se jos mikään,
oli pojista miellyttävää

palvelusta. Kaikesta huolimatlaskettua paremmin,
mutta laskelmia tehneet pioneerit olivatkin pitäne€t
silmällä omaa työtehoatn ja ny,t olivat työssä Osasto
Elomaan pojat. Heidän työtahtiaan ei sovi ottaa zinakaan ohjesääntöjen normeiksi, totesivat ällistyneet

ta edistyivät murrostyöt jopa

" pi

nohi i ret".

Koko Lemetin
Lavajärven väli alkoi täyttyä
murrokosta, jonka- läpi ei pitänyt yrittääkään, ellei
ehdoin tahdoin halunnut tehdä itsemurhaa.
Nyt passaa yrittää, sanoi alikersantti Sipiläinen- joka
kin,
oli Mustalammella arvostellut venäläisten
hiihtokoulutusohjelman sangen vaatimattomaksi.

Oli

a

Ososfö EIomoo rokensi Uomoon tielle ltö-Lemetin jo Lovojärvien
völille läpäisemättömät murrokset mi,inoltuksineen, piti ltä-lemettiin ovuksi pyrkivät vihol'lisa piftin tietä yhtei,stoimin toisten tois-

työskennelty kymmenen vuorokautta, tapella
nahisteltu siinä lomassa päälle tunkevien vihollisosasroien kanssa, mutta nyt oli tehtävä täytetty. Uomaan
::e oli Lemettien ja Lavajärven kylän välillä vakuutflr.r-rri suljettu. Kaikki oli ehditty tehdä, mitä saatu

ii.kr edellvtti, kun osasto sai määräyksen siirtyä
as. Srrrerrrien eteläpäähän, jonne eversti §Teijon kof,ocorrmr JR 36 oli motittanut vihollisjoukon.
Osesto Elomaan poikien viimeioen
ja raskain

teisteluveihe elkoi.
Luutoearti L.ssc Elomaa, tuon poikajoukon mainehikas päilliktö, on mröhemmin asettanut itselleen kysvmyksen: miti sielli Lavajän'ellä sitten oikein teh-

tiin, kun mitäo oikn'iä ruloksia ei ole osoitettavissa? Kysymykseo esittäoinen osoitta4 että hän vaa-

hooron seudut

Elleir'ät Osasto Elomaan pojat olisi pystyneet murrostamaan uomaan tiaä, olisi vihollinen
kuten ,jo

yrittänyt murtautua
Lava-

silloin hyvin tiedettiin

järveltä Lemettien avuksi- samanaikaisesti etelästä työntyvien hiih.topataljoonien kera. Tuo kahdelta suunnalta yhtaikaa heikkoja motinvartijoita vastaan kohdistunut hyökkäys olisi varmasti johtanut vihollisen
toivomaan tulokseen. Osasto Elomaan toiminnan ansiosta voitiin huokaista helpotuksesta: ainakaan sieltä ei kukaan tule läpi.

*
Tammikuun 29. päivänä siirryttiin Siirao tienhaaraan motinvartijoiksi. Rauhallisesti ja liikoja jännit-

tämättä otettiin teh,tävä vastaan edeltäii,ltä, jotka auliisti ja parhaansa mukaan neuvoiva.t ja ohjasivat tuIokkaita samalla ihmetellen heidän nuoruuttaan.
Motissa oli tykistöä ja hyökkäysvaunuja, ja kun
ne vakavissaan avasivat tulen, oli pauke sellainen,
että melkeinpä pyrki hirvittämään. Menetyksiä kärsittiin jatkuvasti, jo tulopäivänä kaatui 7 miestä.
Työtä riitti pojille näännyksiin saakka. Ensimmäinen joukkue varmisti LJomaan tien idässä, kolmas vastaavasti lännessä. Vajaalukuinen neljiis joukkue sijoi-

tettiin Dorogalampien väliin. Toinen joukkue oli

reservinä, mutta huolehti samalla eteläisen suunnan
kylläkin oli vain parivartio,
joka heilurimaisesti liikkuen valvoi vihollisen motissa
varmistamisesta. Siellä

pysymistä.

Siiran tienhaaramotti

oli kilometrin pituinen,

ja
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oli runsaat 600 metriä. Osaston toinen varmistuslatu ei ollut vähempää kuin l8 km ja toisenkin,
ns. itäladun pituus oli nelisen kilometriä. Yqiaat 2oo
miestä käsittävällä osastolla riitti näin ollen puuhaa
yötä päivää, ja tämän tästä kaapattiin lisäksi tietoja
sen leveys

milloin vihollisen aikeista murtautua ulos, milloin
taas mottiin tulossa olevista apuvoimista. Sattui lujia-

kin

yhteenottoja. Niinpä kerrankin

lyötiin

400-päi-

nen venäläisosasto Löytösärkällä, eikä siihen tarvittukaan kuin kaksi joukkuetta. Oma-aloitteisuutta pojissa riitti toisinaan liiallisuuksiin saakka.
Helmikuun 7. päivänä oli reservijoukkueen johtaja,

vänrikki Vauhkonen mennyt osaston komen,toteltalle,
kun vihollinen alkoi purkautua motista etelää kohti.
Hälytyksen saatuaan hiihtivät osaston päällikkö ja
Vauhkonen hiki hatussa reservi joukkueen teltoille,
mutta tapasivat koko leirialueen tyhjänä. Vain leirivartija oli paikalla ja selitti:
työ vänriki kans viivyittä nii kauva, ni ryh- .Ko pelkäsiit vanjan ehtivän ties kui ettääll
mänjohtafat
ia hyö läksiit poikii kans etukättee lyömää vihollise
sin mottii takasi.
Voi veljet,
nyt tapahtuu! noitui päällikkö.
- Pojat ilman mitä
johtajaa matkalla kohden tuhoaan.
-Eikö noilla ryhmänjohtajillakaan ole sen vertaa harkintakykyä! Voi kun minä vielä ehtisin saavuttaa ne!
Ei ehtinyt luutnantti Elomaa pitkällekään hiihtää,
kun lounaassa rävähti taistelu täyteen käyntiin. Ammunta oli kiivasta, äänessä useampiakin pika- ja konekiväärejä. Se lakkasi aivan yhtä äkillisesti kuin oli
alkanutkin. Luutnantti lisäsi vauhtiaan eikä sittenkään ennättänyt edes taistelupaikalle, kun vastaan tuIi hiihtäjien vetämä raskas ahkio.
Paljonkohan
poikia meni, takoi luutnantin aivoissa. Kuinka kävi ? oli ensimmäinen kysymys.
- Ka hyvi, hyvi kaik män. Viholline puikki takasi -ommaa pessääsä.
Entä poiat?
- Kolme vaa sai siipeesä. Tää Pötsöse Aarne sai
mut nuo Salose Aleksanteri ia Valtose Eipahemmi,
no, hyö saivat lievemmä tälli. It{ut ei siel hätäpäivii
oo. Kaikk sielt pois tulloot.

Kuule, annat sie, herra luutnantti. tuPaka- so'
- silloin epäselvä ääni ahkiosta. Pötsösen
potti
^arne
rÅusiinä makasi posketkin luodin lävistämänä, mutta
hoi,ttavaa tupakkaa teki mieli. Montako reikä poiassa
oli, sitä ei silloin vielä tarkalleen tietänlt kukaan.
Varmaa vain oli, että poskien lisäksi oli ainakin selässä, jalassa ja kädessä reikiä. Mutta välituksen sanaa ei hänen huulil,taan kuulunut.

Osasto Elomaan sankaripojista voisi kirioittaa Ioputtomasti, mutta antanee jo tämäkin jonkinlaisen kä-

sityksen siitä mitä nuo "alaikäiset" saivat aikaan.
Maaliskuun 13. päivänä kello 1t lakkasi tuli kuin
Ieikaten. Kuolemanhiljaisuus vallitsi motissa ja sen
ympärillä. Hiljaisuus iatkui pitkän, pitkän tovin. Motinvartiiat kohottivat varovasti päätään. Motissakin
nousi mies siellä, toinen täällä ylös. Joku heilutti
kättään päänsä yläpuolella. Kuului jo huutoakin, puhetta motista. Hitto kun ymmärtäisi, tuumivat pojat.
Mutta mitäs nuo ovat?

Viisi miestä Iähti motista, tulivat kohti heilutellen
kenttäkei ttoastioitaan.

-

Ka rokkaa tulloot hakemaa, totesi joku.

Sotopoikio Tolvisodosso. Hiihdon mooilmonmestori Pouli Pitkönen
io reserviluutnontti Poiukoski
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Älkää saakeli tulko tänne, huusi alikersantti
uhkaavasti,
mutta venäläiset vain jatkoivat tuloaan.
Miina, miina! Karjaisi silloin joku älyniekka

vihollisten
ollessa enää muutaman kymmenen metrin
päässä. Silloin tuli pysfidys.
Kello l5 lähti poikajoukko liikkeelle, nyt sai vihollinen heidän puolestaan tehdä mitä halusi kun kerran
oli

käsketty.

Olis
sittenkin tapeltu loppuun saakka.
- tapeltuperkele
ja näytetty niille.
Olis
Kaikki olivat katkeria tehdystä rauhasta. Ei ollut
rauhantekijöillä tässä joukossa yhtään puolustajaa.
tanan äijät! Oliko nyt pakko jättää tappelematta

!

Matka jatkui kohti Petäjäselkää. Päällikön luo tuli
poika ja tiedusteli rauhallisella äänellä:
!{s114 luutnantti, saisinko minä lähteä etukä- yksin hiihtämään? Menisin
teen
yksin aukäteen.
No minkäs takia sinä nyt etukäteen ?
Miun koto on Petäjäselässä, sanoo poika hiljai,art,, äänellä, kyyneleet silmissä.

Vai olet sinä

Petäjiiselästä.

Mikä sinun

nimesi

on?

Toivonen.
sinä saat mennä etukäteen.

- Tietysti
lähti.

-

Ja poika

Iltapäivällä tultiin perille. Luutnantille tuotiin sana,
että sauna oli valmis. Mutta ei luutnanttia haluttanut
kylpeä. Hän ajatteli vain rauhanehtoja. Mihin jourtuvat
nyt nämä pojatT Kenelläkään ei ollut enää kotia jäljellä, ja han'a, vain aniharva tiesi edes minnepäin
Suomea omaiset

oli

evakuoitu.

Mutta mitä tuo mies hääräilee7

Älä

helvetissä sytytä sitä taloa palamaan.
Ei täällä saa hävittää mitään, se-

- sinä -meinaat?
^lä
Mi,tä
hän sanottiin.

minä poltan, poltan perkele oman taloni.
- Jakanssa minä teen mitä haluan, raivoaa poika
Omani

-

Toivonen, kotitalonsa pihalla itkien.

Ei hänen annettu polttaa kotiaan. Mutta hänen

tus-

kansa ymmärrettiin.

Niin
oli hiihtänyt kotiinsa etukäteen. Vie- poika
lä r'iimeisen
kerran hän lämmitti kotisaunansa, kylpi
viimeiset rakkaat lövlrosä. Mutta sitten sisu petti,
suru oli liian raskas. Oli liian raskasta iättää koti
vihollisen halruun.

Miksi emme saaneet tapella? olivat pojat kyselleet
toisiltaan, mutta vastauksen kysymykseensä he oppivat ymmärtämän vasta paljon myöhemmin, silloin
kun he eivät enää olleet sotilaspoikia, vaan täysiä
miehiä. Silloin kun vastaus tähän kysymykseen heille
kirkastui, he eivät enää olleet niitä nuorukaisia, jois'
ta uusi '-Vänrikki Stoolin ,tarinat" voitaisiin kirioitNiitä he olivat vain Talvisodan raskaina päit^^.
vinä.-
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PIAN senjälkeen kun Ryhmä J:n joukot olivat saapuneet 20.7.L941 Sohjananjoen rannalle, yritettiin kahdessakin kohdassa edetä joen yli. Saksalaiset hyökkäsivat Sohjanankoskella ja lll/JR 13 joen keskijuoksulla. Yritykset vihollinen torjui kuitenkin helposti
ja aiheutti hyökkääjille tappioita.
Toistaiseksi

oli joella tavattu vihollisia vain yksi

jalkaväkirykmentti, JR 242, iooka runkona oli rajavartioitten miehistöä ja täydennyksenä paikallisia karjalaisia. Sotavangiksi saatu karjalainen sotilas kertoi

jo Suomen Talvisotaan Karjalan kannaksella karjalaisen pataljoonan riveissä. Karjalaisille
oli vuonna 1939, kuten myös r94r selitetty, että heidän velvollisuutensa oli lähteä 'vapauttamaan suomaIaiset veljensä englantilais-ranskalaisten imperialistien
kahleista'. Nämä karjalaiset sotilaat taistelivat yleensä
urhoollisesti ja sitkeästi kotilontujensa Puolesta, tunsivat taistelukentillä tarkoin maaston, tiet ia polut
sekä aiheuttivat monissa tilanteissa myös suomen kielen taidollaan vaikeuksia ja epäröintiä meidän puoosallistuneensa

I

-l

lellamme.

Everstiluutnantti Turtolan suunnitelmana
hyökkäys Sohjananioen yli suoritettaisiin

oli,

että

kahdessa

kohdassa. Saksalainen SS-falkaväkirykmentti JR 6 toimisi oikealla siivellä Sohjanankoshella ja hyökkäyksen pääryhmänä vahvennettu JR )3 ioen keskijuoksul't 11

la. Tarkoituksena oli suunnata pääryhmän hyökkäys
joen ylityksen jälkeen suoraan maaston halki kolhoositilan suuntaan . (piirroksessa A), rintamassa oikealla

majuri Kalle Nisulan komen.tama III/JR 53 ja vasemmalla majuri E. Backmanin komentama ll/JR 53.
Etenemissuunta varmistettaisiin sivustoilla vain pienemmin voimin niin oikealle kuin vasemmallekin.
Vihollinen oli lyötävä, missä se vain kohdattaisiin.
Hyökkäyksen tukena oli tykistönkomentaian, majuri
J. Saikun käytössä KTR 16:n II psto ja Lin.Psto 6:n
2 patteria. Lisäksi oli mukana 2 saksalaista patteristoa.
Hyökkäystä tulisivat saksalaiset ilmavoimat tukemaan. Syöksypommittajat pommittaisivat aluksi vihollisasemia Sohjanankoskella ja sen jälkeen joen keskijuoksulla, jossa joen ylimeno oli ensin aloitettava,
sekä lopuksi neljä tuntia myöhemmin uudelleen Soh-
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,fanankoskella, missä tämän jälkeen seksalaisten falkaväki siirtyisi hyökkäykseen. Laskettiin. että noiden
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neljän tunnin aikana pääryhmän eteneminen tulisi
jo helpottamaan saksalaisten ylimenoa horjuttamalla
puolustajan taistelutahtoa, kuten sitten tapahtuikin.
Saksalaisten ilmavoimien lentokenttä oli Rovaniemellä saakka, yli 300 km päässä, iossa paikalliset sääsuhteet saattoivat olla huomattavasti toiset kuin rintamalla, joten tämä oli kaikissa vaiheissa otettava
huomioon.
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JR 53:n esikunio ylittömii6sö Sohiononiokeo 31.7. ylimenon pobrpoikolto

Tärkeänä osana everstiluutnantti Turtolan laatimas;sa operaatiosuunnitelmassa oli lisäksi kapteeni Kurt
Breitholtzin komentaman Vahv.I/JR 53:o (varusmiespataljoona) kuljettaminen aavan Tuoppajän'en

yli Kiestingin länsipuolelle

tehtävällä katkaista venä-

läisten perääntymistie Sohjanasta itään. Tämän suunnitelman toteuttamiseksi oli Oulusta ja Raahesta asti
kuljetettava moottoriveneitä

(3r0-4o0 km)

Tuoppa,

järvelle.

Taistelusuunnitelman mahdollistamiseksi Sohjanan-

joen keskijuoksulla oli rakennettava lankuista kapea
tie yli 5 km levyiselle hyllyvälle suolle, joka ei kai112

r:

r'oimrnsiirron kautta tarvittavan käyttövoiman

lähes l0O0 tukkipuun sahausta varten. Pioneerien ja
linnoituspataljoonan suurin ponnistuksin tämä urakka
srariin suoritetuksi valmiiksi viime tingassa. Vihollisen tiedustelupartioiden torjumiseksi oli nämä työmaat r-armistettava, ja työjoukoilla oli myös vähäinen
aseistus yllätysten varalta.
Sohjananjoen keskijuoksun varteen suoritettiin kuljetukset kantohevosten avulla mainittua suolle raken'
nettua polkusiltaa pitkin ja varastoitavat amPuma-

ja elintirvikkeet vietiin ryhmitysmaastoon kantamalla
ne miesvoimin 9 km, samalla kun pataljoonat siirtyivät eteen. Molempien lääkintäjoukkueiden kalustot (PSp.) ja raskaat aseet siirrettiin eteen joko kanto'
hevosilla tai purilailla, joita oli taistelun ajaksi varattu haavoittuneiden evakuointia varten.
Kenraalievärsti

v.

Falkenhorst

oli

käskenyt aloit-

taa Sohjanan ylimenon 30.7. aamulla, mutta suostui
siirtämään sen vuorokaudella, kun osoitettiin, että
joukkoja ja tarvikkeita ei ehdittäisi kuljettaa lähtöaseniiin ennen 30.7. iltaa. Joukoille täytyi sentään suoda edes lyhyt hengähdystauko ennen taistelua, sillä
jokainen sotilas oli koko ajan ollut mukana valmisteluissa tai partiossa taikka vartiossa etulinjassa.
Tarkastuksessa iltapäivällä totesin, että joukot oli-

vat valmiusasemissaan, tulikannan aseet lähtövalmiina,

yksiköt tehtävistään selvillä ja ylimenoon varatut 28
ruuhta pioneerien naamioimina käsketyillä paikoilla.
Tämän jälkeen asetuin komentopaikalleni, nbin kilometrin päähän joen etelärannasta. Ilta ja keskiyö oli
varattu lepoa ja ruokailua varten. Hyökkäyksen oli
mdäri, alkm 31.7. kello 1, heti sen jälkeen kun syöksypommituskoneiden heittämä viimeinen pommi oli
pudotettu.

Komentopaikalla vallitsi täysi rauha, kun illalla
kello f9 paikkeilla kuulin teltan oviaukosta huudettavan nimeäni leikillisin lisäyksin: "Erotuomarit ovat
täällä, ilmoit,tautukaa !"
Årmeijakunnan komentaja, kenraalimajuri Siilasvuo

mukanaan operatiivisen osaston päällikkö, majuri

Veikko Pesonius, oli saapunut paikalle

nähdäkseen

ylimenon valmistelut ja mielialan joukoissa sekä seuratakseen toimenpiteitä ylimenossa tällä taistelun ratkaisevalla suunnalla. Hänellä ei ollut mitään huomauttamista valmistelujen suhteen eikä hän epäillyt
sitäkään, etteikö täällä ioen yli mentäisi ia edessä
olevaa taistelua voitettaisi, mutta hän ei tuntunut olevan lainkaan yhtä vakuuttunut mahdollisuuksista Sohjanankoskella sal<salaisten rintamaosalla. Hän antoikin

minulle'everstiluutnantti Turtolan suunnitelmasta
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poikkeavan käskvn. ionka mukaan taistelun johlami'
nen oli suoritettava siten. että iokivarsi pitkin pituuttaan ensin l'yör)-tetään, koska sitä vihollisjoukot tietysti ensi kädessä puolustaisivat. Vasta sitten kun iokivarsi on vallattu ji vastarinta siellä murrettu, oli käännyttävä pohjoiseen kolhoosia ja Kokkosalmea kohden,
siila multoin voisi käydä niin, että saksalaisten hyök'
käys toriuttaisiin, koska heillä olivat vastassaan luiat

J

AK:n komentajan käskyn muutos vaati lisäohjeita

patalfoonille ia erillisosastoille, mutta tämä ei
häirinnyt miehistön lePoa.

,"d,
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Kellon lähetessä keskiyötä suoritettiin hiliainen heja viimeinen yksiköiden päälliköiden tarkastus,
jotta kaikki tulisivat mukaan. Hiljainen eteneminen
lähtöasemiin alkoi kello 0.30. Ihailtavan tyynesti ja
rauhallisesti suoritettiin kaikki toimenpiteet.
Vihollisen tykistö oli illan ja yön aikana ollut äänessä, mutta räjähdyksien suunnasta päätellen se epäili
aikaisemman ylimenoyrityksen maastoa kilometrin
verran sivumpana. Tosin muutamia kranaatteja oli
tullut myös rykmentin suunnalle, ja olikin rykmentin
lääkäri, tohtori Oravainen ensimmäinen haavoittunut.
Muita tappioita ei ollut ilmoitettu.
Kello oli vasta 0.40, kun alkoi kuulua valtavaa jr'rinää taivaalta. Syöksypommittajat saapuivat n. 1000
m korkeudessa lentäen Rovaniemeltä l1 min. ennen
rätys

-

miäräaika.a-

Oli hyvin rohkaisevaa nähdä nuo

mustat kotk:t
ja todeta, että maastoon aseteiul
suuntamerkkimme oli havaittu. Niin sitten p.rinu: ensimmäinen kone syöksyyn ulvorin moottorein. H:rvana jonona kone koneen jälkeen seurasi :ors:.1.111.
ja kun seitsemästoista sr'öksvi liime:senä. oli ensrctvaalealla yötaivaalla

mäinen taas ylhäällä aloittamass: tois:.:. sr'öksrään.
Näin kerta kerran jälkeen koneet sut rittivat kukin
etr'ät
neljä 200 kg pommin pudotusta. mutt.1 srtten ne
enää nousseetkaan. r'aan alkoirat n. -100 m korkeudel-

ta pikatlkeillään tulittaa vihollisen puoleista rantaa
käyttäen herkkiä ammuksia. joiden räifidykset nähtiin ja kuultiin selr-ästi joen takaa.
Olin fo ehtinyt antaa käskyn: "Veneet veteen ja

ensi porras veneisiin", kun tuo pikatykkien tulitus alkoi. Sellaisesta en ollut saanut mitään tiedotusta, vaan
kun oli pudotettu viimeinen pommi, olisi ylimeno

En katsonut siis voivani lä- vastarannalle, kun en ollut
hettää miehiä etenemään
varma siitä, Iopettaisivatko lentäjät tulensa veneiden
yllä oli noin metrin korilmestyessä uesille.
- Joen
sitäpaitsi ehkä estäisi veneikuinen usvapeite, joka
den näkymisen lentokoneisiinkin. Tämän vuoksi annoin käs-kyn odottaa, ja niin tuli toimintaan pysähdys,
joka oli melkoisen haitallinen sen vuoksi' että kun
uudelleen oli lähdettävä liikkeelle, se taPahtui ilmeisen epäröivästi. Psykologinen hetki oli mennyt ohi.

ollut heti aloitettava.
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Saatiiå monessa kohdin miehiä hoputtaa
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käyttää
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n;

oen

kovia sanojakin, ennen kuin liike taas lähti käyntiin.
Adjutanttini, luutnantti Rantaniemen kanssa kävin käsiksi erääseen ruuheen, jonka miehistö oli suojautunut
ympäristöön, ja yhdessä sitä vetäen saimme miehistön
myös eteenpäin. Niin alkoi ylimeno koko voimallaan.
Omaan tukikohtaan rantaviivalle oli sijoitettu 24
maxim-konekiv{drili ja 4 pst.tykkiä, 6 kpl 82 mm ja
2 kpl 120 mm kranaatinheitintä. Lisäksi ampui ÅK:n
kaasusuojelukomppania kuudella putkella savuverhon
oikealle siivelle, mistä savu sitten sopivasti kulkeutui
virran uomaan ja muodosti yöusvan kanssa veden ylle
noin metrin korkuisen verhon. Se suojasi ylimenevät
joukot tähdätyltä tulelta. Omana tulikantana olevien
aseiden pauke oli niin kova, ettei mikään puhe kuulunut, vain viittoilemalla saattoi saada tahtonsa läpi.

Vihollisen tuli oli aluksi aika kovaa, mutta oman
tuli harveni pian niin,

tulemme alettua sen jalkaväen

Suomoloisei ylittömössö Tuoppoiörveö 31.7. lährien
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ette vain jokunen luoti vinkui korvissa. Sen sijaan
ribollisen tykistö ja korohorot ampuivat tuli-iskuja,
rotka olisivat saattaneet muodostua tuhoisiksi, ellei
;limenopaikaksi olisi valittu t^ntaa, jonka maapohja
oli suoperäistä ja johon ammukset upposivat sirpaleita
ruottamatta. Näistä syistä miehistötappiot suPistuivat
loen ylityksen aikana verrattain pieniksi. Joka tapaukylimeno onnistui täysin, ja vihollisen vastarinta
murrettiin ylimenokohdalla nopeasti.
Viuhkamainen eteneminen joen rantaa pitkin kumsessa

a

paankin suun,taan, pdävoimin itään päin, jatkui tämän jälkeen hyvää r,auhtia. Vihollinen puolustautui
urheasti ja sitkeästi, mutta kutakin tukikohtaa vastassa oli meidän puolellamme aina moninkertainen ylivoima, joskin tietysti aina samat komppanriat. Konepistoolien ja käsikranaattien äänet kertoivat, miten
taistelu etääntyi ylimenopaikalta.
Tappiot omalla puolella kasvoivat nyt tunti tunnilta
ja lääkintämiehistöä tarvittiin yhä lisääntyvässä määrin kantamaan haavoittuneita taaksepäin.
Vasemmalla siivellä alkoi hyökkäyksen vauhti keskipäivään mennessä huomattar-asti hidastua. Siellä
hyökkäävien 4./JR 53 n (luutnantti An'o Rounaja)
ja saksalaisen osaston (kapteeni Ållemann) r'ahvennukseksi siirrettiin sinne myös erillinen polkupyöräkomppania (kapteeni Koskivirra). Saksalaisten tulkiksi mukaan määrätyn r'änrikki L-auri Heikinheimon
ansiosta yhteistoiminta näiden eri rksiköiden kesken
johti pian menestykseen.
Vihollineo menetti ensik- ja sen patalioona irtaansi haupitsipatterin tuliasemen

tui lopulta

Sohjanansuun kylän asemista

ja vetäytyi

metsiä myöten Kiestingin suuntaan yhtyäkseen siel-

lä päävoimiinsa.
Oikealla siivellä jatkui hyökkäyksemme pysähdyksittä, joskin vastus sitkistyi mitä lähemmäksi Sohjanankoskea hyökkäys edistyi. Aamulla kello J alkaneen saksalaisten joukkojen hyökkäyksen olivat venäläiset lyöneet takaisin. Niiden uusi yritys tehtiinkin
vasta siften, kun JR 5J saavutti vihollisasemat kosken
rantamilla.

Kun vihollisen tuli ei enää sanottavasti haitannut
vesistöesteen ylitystä, pääsivät SS-JR 6:n pataljoonat
toisensa jälkeen nopeasti joen yli ja ryhtyivät hyök-

käämään alkuperäisen taistelukäskyn mukaisesti. Tukikohta toisensa jälkeen tuhottiin kasapanoksin ja lie-

kinheittimin ja kello 20 mennessä 11.7.41 oli ylimenotaistelu Sohjanankoskella ratkaistu voitokkaasti. Vihollinen oli lyöty ja huomattava sotasaalis vallattu.
Hyökkäyssuunnitelmaan kuulunut "merioperaatio"

Tuoppajärven

I/JR fi:n

yli, toteutettiin

11.7. lähtien Vahv.

nopeina maihinnousuina Kiestingin länsipuolelle. Se sotki varmaankin pahasti venäläisen komentajan laskelmat Kiestingissä ja myös ratkaisevasti
heikensi Sohjananjoen yli hyökkäävieo joukkojen koh-

ta^maa vastarin,taa, joka nytkin vielä oli erittäin sitja tappioita aiheuttavaa. Tuoppajärven yli suoritettu hyökkäys sitoi puoleensa koko puolustajan rekeäd,

sen'in siitä päätellen, ettei minkäänlaista vastahyökkävstä Sohjanassa esiintynyt.

K. t-. oEscH

Koksi hyröä kirjoo:
t',
h

Suomen lotta
LOTTIEN tiimoilta on viime kuukausina paljon kohuttu ja kirjoitettu. Paavo Rintala julkaisi Otavan kust.rntamana taideteokseksi nimetyn, mutta huomattavalr3 osaltaan lottien mainetta häpäisemään pyrkivän

<;åtrnnistuneen ja kasvottoman Sissiluutnantin, jOka
sir :ikean lastalauseita .ja erilaisia kannanottoja, seii i-.iillisia että harhautuneita. Nyt on mielihyvin
tc"ie:;.i. r että lotista on jälleen ilmestynyt asiallistakro ie :oruudellisuuteen pyrkivää tekstiä. Lotta Svärd
historiroimikunnan pyynnöstä Airi ja Rafael Koski-

miehen kirjoi,ttama "Suomen lotta" on helmikuusta
lähtien ollut §Teilin & Göösin kustantamana saatavissa kirjakaupoista.

Tämä

jo kauan

odotettu, kaikkine liitteineen noin

350 sivua käsittävä teos on pitkän ja huolellisen työn
tulos. Se perustuu laajaan lähdeaineistoon, sekä viralliseen että epäviralliseen, josta tekijät esittävät tarkan

luettelon. Näin ollen voidaan heti alkuun todeta,
että tämä lottien työn historia tekee Iuotettavan vaiku,tuksen. Se on tyyliltään selvä, elävä ja asiallinen.

1't5

ts-

Silmäys tämäo lottakirjan sisällysluotteloon antaa
kuvan paitsi siitä, mitä kirja sisällään pitää, myös siitä,
kuinka laaja lottien ja Suomen naisten työkenttä to-

Punainen Yalhe

dellisuudessa oli. Suomen naisten työ isänmaan asialla
alkaa jo sortovuosista ja vapaussodasta. Tämän yleissilmäyksen jälkeen seuraa valaiseva esitys lottajärjestön perustamisvaiheesta. Seuraavissa luvuissa kuvataan erilaisia työmuotoja. Järjestön järjestelyä ja jakoa valaistaan eri puolilta: kuvataan lääkintä-, muo-

Tämän lehden lukijoille ja kaikille niille suomalaisille, jotka antavat arvoo maansa riippumattomuudelle ja perustuslakien turvaamille kansalaisvapauksille, on sekä hyödyllistä että tårkeäd tietää, että jo
parisen vuotta sitten on ilmestynyt varsin merkilli-

nitus-, varus-, keräys- ja kanslialottien työtä, koulutuksen syvenemistä, liiketoimintaa, oikeata lottahenkeä jne. Kirjan viimeisessä osassa tutustutaan lottien
sodanaikaiseen toimintaan, mikä ei suinkaan ollut
vähäistä.

Sodanaikaisesta toiminnasta mainittakoon nimen-

omaan, että lotat vapauttivat suuren määrän miehiä
rintamanrtakaisista tehtävistä, mutta myös itse rinta-

millakin. Lotat toimivat muonittajina ja kanttiinin
pitäjinä, se oli heidän luonnollisin naisellinen toimialansa. Sen lisäksi heidän koulutettuja taitoiaan tar-

vittiin

kenttäsairaaloiss4 ilmavalvonnassa, radisteina,
kaukokirjoittajina, keskuksenhoitajina, kenttäpostissa,
ompelimoissa, pesuloissa, kanslioissa, esikunnissa, r'a'
rastoissa, korjaamoissa jne. Mainittakoon rässä eri§'i-

sesti ilmavalvonta, jossa tuhannet lotat rohkeasti 1a
valppaasti suorittivat §apaaehtoisesti ottamanså tehtär'än. Se ei ollut mikään helppo työ syksvn ia tah'en
pimeinä, kylminä ja myrskyisinäkin, pitkinä öinä. Saman kunnioituksen ansaitsevat lääkintä-, muonitus-'

ym. toimenlottien kuukaudesta ja vuodesta
uskollisesti suoritetut pitkät työpäivät.

toiseen

Lukemattomat sodanaikaiset rivimiehet antoivat lo-

tille tunnustuksen heidän työstään. "Olen vihannut
lottia", sanoo eräs vasemmistolaisuuteen kasvatettu
työmies-sotilas, "mutta nyt ymmärrän, kuinka paljon
hyvää he tekevät". Lähdeaineistoa tarkasteltaessa tä-

mä tunnustus toistuu alituiseen.
Suornen lottien työ isänmaansa palveluksessa oli

§
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monipuolisuudessaan, laajuirdessaan ia järjestelmällisyydessään jaloa, epäitsekästä ja todella uhrautu'r'aa
toimintaa. Se ei suinkaan ollut mitään kaupustelijanaisten ja muonittajien yksityisyritteliäis)')'ttä, kuten
Rintala antaa tasaPainonsa menettäneen sissiluutnanttinsa eräässä puheenvuorossa niin ylimielisesti, halveksivasti ja kovin yleistävästi lausahtaa.
Äskettäin eräs Ylioppilaslehden palstoilla esiinty-

nyt arvostelija oli tyytymätön Koskimiesten teokseen
ja lausui perin mauttomasti ja rienaavasti otsikoidussa arvioinnissaan (enkeli vai haaralavetti), että Väinö Linna olisi kirjoittanut paljon paremman. Mitähän siitä olisikaan tullutT Puolestani olen sitä mieltä, että Linnalta olisi tullut uutta punaista valhetta
ia yhtå yksipuolista, vasemmalla silmällä ia punaisilla laseilla nähtyä romaania kuin siitä ainoasta lotasta,
jonka hän kuvaa "Tuntemattomassa sotilaassaan"
jonkunlaiseksi kevytkenkäiseksi naiseksi.
Mutta Koskimiesten teoksesta voidaan sanoa, että
se on asiallinen, tasapuolinen ja selkeä historia lottien
panoksesta maanpuolustustyössä, se on samalla kun-

nianteko lotille, heidän työlleen ja saavutuksilleen.
Se tallettaa kalliin perinnön lapsillemme ja lastemme
Iapsille sukupolvesta toiseen.
Suomen lottaan kannnattaa tutustua.
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nen kirja. Tästä kirjasta, nimeltään "Puoainen valhe",
josta on jo ilmestynyt useita painoksia, ovat monet
lehdet esittäneet tiivistettyjä selostuksia mainiten sen
tekijän Pohto Pohjan,pojan (- rovasti Antti J. Rantamaa Joroisista) olevan säälimätön totuudenpuhuja.
Tähän voidaan ilman muuta yhtyä, sillä Pohjanpoika
on todella koonnut suunnattoman määrän asiakirjoja

Suomen,kommunistisen puolueen taistelutavoista, todellista asiatietoa kommunismin vaarasta riisuen naa.
mion SKP:n kasvoilta.
Pohto Pohjanpoika paljastaa punaisia valheita vas.

kuin lumivyöryn tavoin.
noin 300 sivua käsittävässä kirjassaan. Lähteitä hänel.
lä on ollut käytettär'issään kokonaista 234, joista 8C
(Z SKP:n omia ja niistä 45 ci salaisia.
Punaisessa valheessa tuodaan hätkähdyttävällä ta.
tustamattomalla voimalla,

r.alla esiin todistusaineistoa Venäjän maaliskuun 1917
vallanl<umouksesta ja Suomen Vapaussodasta aina ny.
kypäiviin saakka. Esitetään mm. Suomen punakaartin
korkeimman venäläisen johtajan, eversti Svetsnikovin

ja Oskari Tokoin omien lausuntojen sanatarkoin lai'

nauksin, kuinka v. l9l7 Suomessa valmistettiin pu.
naista vallankumousta ja noustiin v. 1918 kapinaan,
jonka kukistamiseksi .Ja laillisen järjestyksen palauttamiseksi valkoisten aloittama vapaussota oli välttä.
mätön, kun tahdottiin estää Suomen muuttuminen
suuriruhtinaskunnasta neuvostoliittolaiseksi provins'
siksi.

Torpparien vapauttamisesta, ota niin halukkaasti
on käytetty erdind. kapinan muka "laillisena" syynä.
annetaan selkeä esitys: kuinka se itse asiassa oli hy'
väksytty eduskunnassa io r'. 1917 ja lopullisesti hyväk'
.f

ilman vasem'
syttiin Vapaussodan päätyttyä r'. 1918
miston apua.
Nf ainittakoon vielä lyhyesti paljastus kommunis.

tien

häikäilemättömistä kolhoosisuunnitelmista suo'
malaisen pientalonpojan "elämän siunaukseksi" vii'
meisten sotien jälkeiseltä aialta. Näin suunniteltiin ja
Olemme
ilmeisesti kaavaillaan edelleenkin:
tällä hetkellä selvillä siitä, että Suomen talonpoika vihaa kolhoosia kuin hirttosilmukkaa, mutta me uskom'
me olevamme heitä viisaampia ja kyllin varovaisia
heidän ohjaamisekseen yhteistalouksiin. Ei voida aja'
tellakaan, että talonpojat saisivat jäädä hallitsemaan
entisiä huomattavia omaisuuksiaan". Siinäpä on kaa'
vailtu todellinen hirttosilmukka suomalaisille talon'
pof ille.

Tähän mennessä kukaan ei ole yrittänytkään ku'
mota Pohjanpojan esittämiä paljastuksia, ei edes vasta'

puoli, johon paljastusten uskoisi kipeästi koskevan
MiLsiZ Sen vuoksi, että tosiasioita on mahdotonta
kumota. Kannattaa siis todella han'kkia tämä kiria
ja päästä selvyyteen punaisesta valheesta. Kirjakaupat
tilaavat sen pyydettäessä, ia sen saa myös suoraan
kirioitqialta Joroisista. Hinta 10 mk.
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PATKAT

Korsu Kuuttilohdesso helmikuusso 1942

KUUTTTLAHDESSA
PAAVO

XÄnröX-r

PAKX-l-\:\ :.r kiristynyt kolmeenkymmeneen pykälän- >c'-r:r-r el heltiämätön, harmaa "vilu" pyrki
hyydrttrr-.;- rc:en

a

suonissa. Se paukutteli kelojen
kylkiä" nepc-el: irrsujen kurkihirsiä ja sai kipinävahdit pysrn.;r rrlveilla. Mutta toiminnan aikana
sen äänet ha:prrri: r.rdtn melskeeseen, tykistön jyminään ja kisrrulru:::ec :r:inän. Vilunkin tuo kumu
karkoitti, ehki pclocs:n Se tempasi taistelijat mukaansa, niin etti ve r: k..hrsr kiivaasti suonissa ja
parran sängen peittami: krsr ot hehkuivat toimintainnosta. Sellaista oli vuoien 19-ll sota Kuuttilahdessa.
Toimintaa pitir'ät yllä vihollinen sekä oma poppoomme, JR 50, tykistöpatterit je korLlhr)roasemat.
Oli lyhyt taistelutauko. III:n petaljoonan voimat

olivat levittäytyneet lumisiin asemiinsa Kaakkulan mutkan maastoon. Loikoilimme häthätää kyhätyssä korsussa kamiinan luodessa ympärilleen kodikasta lämtilapäistä sekin, mutta sitä enemmän tervepöä
- Joku joukkueen miehistä kirjoitti kenttäiullutta.
postia, eräs rassaili asettaan ja toinen silmäili viikon
vanhaa "Karjalan viestiä". Vanha herätyskellon rämä
tikitti aikaa karkeista laudoista kyhätyllä pöydällä.
Silloin aukeni korsumme matala ovi, ia sisään astui
joukkueemme iohtaja hännillään muhkea huurupilvi.
Hän kopisteli lumet saappaistaan kamiinan eteen, kaivoi savukerasian esiin ja tokaisi minulle, joka olin
ryhmäniohtaian korkeassa asemassa:
Saatte valikoida kaksi miestä vastatulleista alok-

-
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mieluimmin vapaaehtoisina. Heidänkin pitää
oppia -partioimaan.

kaista

Partioonko jälleenT

- Sinne juuri.
Ritvas.

Sitä tulee "vetämään" luutnantti

Tunsin upseerin. Hän oli rykmenttimme parhaita
partionjohtajia, sitkeä ja pelkäämätön mies, mutta
ensiluokkaisen varovainen, joka ei pannut miehiään
aiheetta tuleen. Se lohdutti, ja niinpä tiedustelin ryhmäni alokkailta, kuka heistä haluaisi lähteä pienelle
lenkille. Miehet silmäilivät toisiaan, ja taisivatpa siinä
joidenkin suut lotkottaa avoimina.
Mieluimmin mainio hiihtäiä, jatkoin odottaes-

- miesten puolelta hyväksymismerkkiä.
sani
t
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Milloin lähdemme? kysyin.

- Kello on nyt 17. Saatte luvan paneutua yöpuulle.
- kello 2 tapahtuu lähtö. Sitä ennen partionjohtaja,
Yöllä
luutnantti Ritvas kuvaa teille ohjelman yksityiskohdittain. Pioneerimme aukaisevat miinakenttään aukon.
Selvä on

!

-Ei siinä uni tullut

enää silmään. Tällainen puuha

ei ollut outoa minulle, mutta siitä huolimatta sen
erikoisuus jännitti mieltä. Hiippaileminen vihollisalueella oli kaikkea muuta kuin hengenvaaratonta.

Siellä väijyi kuolema sekä edessä että takana, ja mahdollisuutta, että oikealta tai vasemmalta alkaisi vinkua
luoteja, sai odottaa joka hetki. Partiossa liikkuminen
oli täten sodan sekä "henkistä" että ruumiillista työtä.
Kello 2 lähdimme. Hiihdimme vakavina halki lumisen, pimeän metsän. Åhkio, joka rahisi hännillämme,
oli talvisodan oloissa välttämätön. Se on palvellut
satoja vuosia suomalaisia sissijoukkoja. Sillä on kulje-

tettu välttämättömiä varusteita, aseita, muonaa,

ja

haavoittuneet ovat saaneet loikoa tuossa alkukantaisessa kuljetusvälineessä. Suomalainen soturi ei näet
jätä hevillä kaatunuttakaan toveriaan vihollisen alueelle, vaan raahaa hänet ahkiolla omiensa puolelle,

vaikka tiukat paikatkin olisivat kysymyksessä.
Vallitsi hiljaisuus, jonka rikkoi vain liikuntamme
rahina lumessa. Oikealta kuului etäistä tykistön kumua
sekä muutamien käsituliaseitten rätinää, mutta tuo
kaikkihan oli tavallaan sodan hiljaiseloa. Hiihtomuodostelmamme oli ikäänkuin jokin aavejoukkue vitivalkoisine lumipukuineen. Vakava, hitaasti etenevä
jono, jossa oli annos jotain mitä suurimmassa määrin
peloittavaa.
Saavuttuamme etulinjan pintaan pysähdyimme tuokioksi. Pioneerit, sodan rohkeat työmuurahaiset, puhkaisivat äänettömästi miinakenttän aukon. Sitä hy-

r.

väksi käyttäen etenimme ei-kenenkdin-maat

yli it

olimme tuota pikaa vihollisen puolella.
Tärkeä r'aihe oli suoritettu. Hiihdimme nyt entistä
äänettömämmin ja niin aavemaisina, että olisi uskonut
oler-ansa tunkeutumassa yksin vihollismaan lumisen
melsän sr-liin. Kuulin oman sydämeni takovan niin,
et:ä melkein pelkäsin tuon äänen ilmiantavan koko
:.rrtiojoukkueemme. Luutnantti Ritvas hiihti edellämme ja antoi tuon tuostakin pysähdysmerkin silmäilläkseen lumipukunsa suoiassa karttaa. Tupakointi ja
keskustelu oli ankarasti kielletty. Aseen käyttö oli

rl

srllittu vasta äärimmäisessä tilanteessa.
Åamun sarastaessa olimme ehtineet sille alueelle,
joka meidän piti tutkia perusteellisesti vastapäätä omaa
lohkoamme. Ylitimme vihollisen huoltotien, jolle asetimme miinoituksen. Ryhmityimme vihdoin erääseen

tiheikköön, missä suksisauvoihin nojaten vedimme tu-

Iykistön tuleniohto toiminnosso Syvörillö

Kaksi halukasta ilmaantui. Toisetkin innostuivat,

ja olisin saanut koko ryhmäni

mukaan ensimmäisen

tyrmistyksen sulattua. Vakavissa mielissä kyti seikkailun henkeä. Joukkueenjohtaja murahti tyytyväisenä
ja kertoi ohjelmasta:
Rykmentistä on tullut määräys, että pitää ottaa
selville
kaikki .uudet vihollispesäkkeet ja bunkkerit,
joita on ilmestynyt lohkomme vastakkaiselle alueelle.
Kaikki saavat uudet lumipuvut ja täydelliset sissivarusteet.
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kevat "hermosavut".
Silmäilin miehiä. Kenenkään kasvoilta ei kuvastunut
pelkoa, vaan jokainen tuijotti eteensä mitään sanomattomin katsein. Alokkaiden kasvoilla läikehti punaisia
täpliä. Årvasin, että heidän mielensä oli jännittynyt
ajatusten ehkä liikkuessa kotona omaisten luona. Toiset partiointiin perehtyneet miehet seisoivat liikkumattomiksi jähmettyneinä, lumipukujen selustat huurteisina höyryten.
Tiesin, että tuohon pieneen joukkoon voi luottaa,
tulkoonpa tilanteesta kuinka kiperä tahansa. Tätä luottamusta se ei pettänyt. Sen saimme kokea hyvin pian.
Liikumme nyt valoisan vuorokauden aikana mahdollisimman
paljon sellaisilla alueilla, missä ei ole la-

nai kinrtupolkuja, selitti partionjohtaja silmäil-F
i- roorotellen karttaa ja kompassiaan. Kääntyen raj-i-orne

asemaan ja liikkuivat äänettömästi. Tuntui kuin olisimme katselleet mykkää filmiä, jossa vain näyttelijän
eleet ja liikkeet paljastivat, mitä siinä oli tekeillä.
Tuossa puuhassa oli todella jotain aavemaista. Huolimatta kolmenkymmenen asteen pakkasesta hiostui paitani likomäräksi.
Luutnantti Ritvas hiihti varovaisesti radistimme viereen. Hän kuiskasi tälle jotain, ja he vetäytyivät taka-

puoleen hän jatkoi:

Ottakaapa yhteys. Kello on tasan 7.

-Redisti totteli. Pian kuului hiljainen kuiskiminen:
Taallä Vekkuli . . . Kuuleeko Ållan ? Kuunte- kuuntelen... kuuntelen...
.<n...

Yhteys tuli. Luutnantti Ritvas ilmoitti asemamme
je arveli, että mahdollisesti tulemme tarvitsemaan sulkurulta peräytyessämme omalle alueellemme. Hän enousteli hyvää maalisatoa ja katkaisi yhteyden.

a

Lumipukumme sulautuivat täysin hämärään pakkasoli vaikea havaita etäämpää, kun hiihdimme eräiden korsurakennelmien ohitse ja ylitimme

todella johtaa tulta näin lähellä maaliamme? Jälleen

aarnuun. Meitä
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Hiihtoioukko löhdössö Syvörin suupuolello

partionjohtajamme antoikin peräytymismerkin. Pysäh-
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puhtaaksi hakatun alueen. Sen vastarannalla tapasimme kapean hevosajotien, jonka varsille oli karissut
heinänkorsia. Siitä arvasimme, että väylä oli jokin
huoltotie. Poikkesimme siitä oikealle.
Etuliniasta kantautui sarja tiheästi ammuttujen laukausten ääniä. Korohoro haukahteli melko lähellä, sen

sukkulat suhahtelivat päittemme ylitse ja räsähtivät
Iinjojen takana omalla puolellamme.
Silloin tuli yllätys. Noin 40-)0 metrin etäisyydessä
havaitsimme miltei yhtaikaa lauman ruskeapukuisia
miehiä, jotka vetivät piiskaiykkiä äskettäin kaivettuun

a

namme olevaan metsikköön. Årvasin, mistä oli kysymys. He antaisivat maalin. tr{utta koska ensimmäiset
ammukset saattaisivat rd,jnhtää keskellämme ja saisimme loppumme "omien koirien puremasta", voisimmeko

poterdon.

Årvasin, että paikalta oli suora näköyhteys omalle
puolellemme, mutta asema oli mainiosti naamioitu.
Vihollinen oli nähtävästi yön pimeydessä kaivanut asemansa. Se käyttäisi siis pian tuota tykkiään.
Partionjohtajamme antoi peräytymismerkin, ja me
vetäydyimme äänettömästi jälkiämme pitkin takaisin
noin viitisenkymmentä metriä.

Luutnantti Ritvas ojensi kiikarinsa minulle. Nyt
erotin selvästi edessämme olevan näyttämön yksityiskohdat. Viholliset asettivat parhaillaan "piiskaansa"

dyimme erään tiheikön luona. Luutnantti kuiskasi:
Suojautukaa tänne niin hyvin kuin mahdollista.
- radistimme luo, ja pian saamme tulta niskaamPalaan
me omalta puoleltamme. Samalla otamme huomioon

vihollisenkin tulen. Meille tulee kapeat hetket, jos
se havaitsee meidät. Onko selvä ?
Selväähän se oli. Liiankin selvää, arvelin

ja annoin

miehille suojautumiskäskyn. He kaivautuivat untuvanpehmeään lumeen valmiina ampumaan vaaran uhatessa asemistaan

mille taholle tahansa.

Siinä makasimme tietoisina, että kaikkialla ympäristössämme piili kuolema. Pahin olisi edessämme oleva piiskatykki, jos sen taholta huomattaisiin lähellä
oleva tulenjohtomme. Silloin se piiskaisi meidät syltyksi, ellemme jonkun ihmeen avulla selviäisi peräytymisladullemme. Odotimme jännittyneinä, mitä tapahtuisi.

Tapahtumat alkoivatkin sangen nopeassa tempossa.
Kuulimme omalta rintamasuunnaltamme lähtölaukauksen ja painoimme päämme lumeen, kun ujellus voimistui. Ensimmäinen laukaus oli lyhyt ja räjähti noin
sadan metrin etäisyydellä vasemmalla. Se korjattiin.
Nyt räsähti vähemmän vasemmalla melko lähellä omaa
asemaamme.
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Jälleen korjrus. iok.r taas paransi tulosta. Ammus
räjähti meistä k.ruernprna. mutta jo lähempänä maaliamme. Toin.::nr: oli ikäänkuin jonkinlaista leikkiä,

muutamalla kranaatilla, puhui luutnantti kiihkottomasti. Mikään ilme ei paljastanut hänessä mitään. Ei
pelkoa eikä innostusta. Hän oli sotilas, joka suoritti

henkemme \'.§rf,pelurin asettaessa panokseksi edessäm-

kylmäverisesti työtään. Itse tunsin määrätynlaista peliintoa ja nautin tilanteesta. Mukanamme olevat alok-

joka muistutri uhkrpeliä, missä oli panoksena oma

ne oier'.in prrskaty'kkiasemansa.
\eiies .1mmus sai vihollisen kuuntelemaan. Se räsih:r r'äLllämme olevalle alueelle ja aivan lähelle
prisk.:.ti'kkiasemaa, joka oli parhaillaan tulemassa tais-

kaatkin näyttivät luulevan, että joukkomme
olisi selvittänyt koko sodan onnelliseen Ioppuun.

telukuntoon. Montussa olevat miehet jäykistyivät pai-

purra. Ja se osasi.

koilleen, mutta viides Darannettu laukaus sai heidät
heittäytymään pitkäkseen asemansa pohjalle.

Ilmeisesti he luulivat, että tulta johdettiin alueeltamme käsin ja valittivat huonoa onneaan asemansa
naamioir.rr.rissa. Meillä sen sijaan ei ollut valittamista
toistaiseksi, mutta pian kylläkin.
Luutnantti Ritvas hiihti radistimme kanssa luoksemnle. Hän kuiskasi:
Viidentoista rninuutin kuluttua alkaa omalta puoleltamme
sataa kranaatteja nirn että tuntuu. Ile vetäydymme nyt jälkiämme m1'öten tarkse j.r kiertolemme

alueella. Vanein saanti näet kruunaisi piiskatlkin
tuhon.

Olimme hiihtäneet puolisen kilometriä 1öllä teke-

kun lohkomme suunnalta kuului useiden tykkien lähtölaukaussarjo ja. Kaukainen vihellys
voimistui, ja samassa tuntui siltä kuin jättiläisen perunapadasta olisi tyhjentynyt sisältö sementtipermannolle. Arvasimme, että piiskatykin asemassa oli kuumat
n-räämme latua,

oltavat.

Kuuntelimme äänettöminä. Tykistötulemme voimis-

tui yhä. Se anrpui varmaa

niin varmaa, että
tuokion kuluttua tulemme lopetettiin. Vain käsitulimaalia,

ja konekiväärien papatukset kuuluivat kiihkeinä. Linjalla oli syttynyt eloa tuon tykistötulen johdosta. Myöskin vihollispatterit antoivat-merkkejä itsestään.
Ne lraahtoivat hehtaariarnmuntaa linjoillemme kostaakseen äskeisen, sillä omiemme luokse saavuttuamme
saimme kuulla. että piiskatykki miehineen oli lentäny't
pakkasilmaan kihdella tär'sosumalla. Tosin olimme
itsekin varmoj,r siitä. että trkki oli tuhoutunut äskeiaseiden
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sessä tykistötulessamme.

Päivä

oli kivunnut

puolimaihin. Poikkesimne l:-

dultamme kiertääksemme aamulle ohittam.rmme korsu-

kylän rnahdollisimman kaukaa.
§s sn vanha maalimme, mutta tarkistamme

-

il

sen

Meille ei ollut vielä retkemme aikana tapahtunut mitään sellaista, joka osoittaisi, että osaa se toinenkin
Korsukylämaali tarkistettiin joillakin laukauksilla.

Sitten oli etenemistä jatkettava, mutta tuskin radistimme oli ennättänyt purkaa antenninsa, kun tuli epämiellyttävä yllätys.
Ohitsemme hiihti vihollisjoukkue, ja asemaamme
ei parantanut suojautuminen, sillä tuo hiihtojoukkue
oli havainnut meidät. Kuului äkäisiä komentoja, ja
heti saimme niskaamme luotiryöpyn, johon meidän oli
pakko vastata. Toinen ryöppy tuli tehostettuna. Siitä

korpraali Hukki haavoittui, ja toinen alokkaistamme
sai naarmun olkapäähänsä. Mutta mekin vahvistimme
tultamme, ja sen aikana antoi partionjohtaja vetäytynriskäskvn. Korpraali Hukki asetettiin ahkioon, ja nyt
meidän onnistui peräytr'ä hyr'ässä järjestyksessä niin
pitkälle. että s;lrtoimme tilata hännillemme tykistön
sulun.

Mutta vihollinen ryhtyi kiertämään meitä vahvistetuin voimin. Olimme vaarassa joutua mottiin keskellä
vihollisaluetta, ja meidän oli nyt pakko poiketa ladultamme ja yrittäti jostain toisesta paikasta omalle puolellemme.

Ahkion vetäjät hiihtir'ät edellä konepistoolit valmiina toimiätaan. Me loput varmistimme peräytymisemme pitäen takaa-ajajat loitolla. Toisinaan saimme
heittäytyä lumeen ja avata kiivaan tulen hännillämme
hiippailevaa vihollisjoukkuetta vastaan a tämän maastoutuessa yrittää jälleen edellä kulkevien perään. Se
oli raskasta puuhaa. Saimnte olla kiitollisia siitä, että
takaa-aj.rjamme iln.reisesti uskoivat vahvuutemme suu,f

remm.rksikin j: odortivat rahvistusta. Olimme kuitenkin huomett.l\'f,s!i Frrempit hiihtäjiä kuin he, ja tämä
lopullisesti r::k.iisikin til.rnteen eduksemme.
P:r:r..:iohr.:.;::i,i:1e tunsi maaston kuin viisi sorme-

.:.:.:. HlrEi:ä crli mrös tiedossaan useita "aukkoja",
:!irii:: i,r:iir:,e ;ui.rhrea omiemme puolelle. Erääseen
sell::se:: kc,h:r.:'a pvrimmekin. Etulinjan pinnassa pi-
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tykki Kuuttilohden suunnollo

G
lfhy- oeuvottelun. Nyt päätimme asettaa ahsm vetijit jonon keskelle. Toinen alokkaista sai

a

izadtevaksceo radion. Miehet varoittivat häntä:
Äfi hitossa viskaa sitä toosaasi menemään, jos
- kirjistyy. Joudumme sitä sitten etsimään ensi
-'irnne
1ooa ia se ei vetele tämän ruljanssin jälkeen.
Älqkrs lupasi raahata kannettavansa vaikka kotiriotaoalle saakka. Hän oli kokenut tulikasteensa onoellisesti, vaikka tilanne olikin ollut kiperistä kiperin.
Mies näytti olevan tyytyväinen itseensä, ja niin me
olimme toisetkin. Vallankin sitten, kun olimme ylittäneet ylimenokohdan, tunsimme eränlaista sisäistä riemua, joka oli mitä suurimmassa määrin sukua ylpeydelle. Tämä tunne on tuttua kaikille, jotka ovat selvinneet kunnialla sodan vaarallisista tilanteista.
Olkapäähänsä haavoittunut alokas piti haavaansa
miltei kunniamerkkinä, mutta korpraali Hukka manaili huonoa tuuriaan lohduttautuen sillä, että pääsee
liimpöiseen kenttäsairaalaan hoitajien pestäväksi. Olihan sekin jotain korpisoturille, kuinkas muuten, kun
pakkanen, tuo harmaa kenraali, soti meitä sekä vihollistamme vastaan.
Seuraavan yön nukuimme lämpimässä korsussamme
syvässä unessa edes unia näkemättä. Niin rasittava oli
tuo partioretki ollut . . . mutta kuuma se oli pakkasesta

Sotilos ymmörtöö peltirosion edut:
helppo kuljettoo, kestöö kovolkln kolhoisut, sisöltöö voin hyviä tuotteito.,.
Peltirosio on todellq moinio osio.

huolimatta.
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G. W. SOHLBERG Ab

KOMEA MUONTTTATA
Kiimasjärvellä

oli vuonnt 1944 RajaJP 6 harvassa

erämaapuolustuksessa. Pataljoonan esikunta

komppanian komentopaikka olivat samassa

ja

2.

paikassa.

Sattuipa silloin eräänä päivänä, että divisioonen esi-

kuntapäällikkö, everstiluutnantti Susi satpui tarkastukselle ja poikkesi l komppanian "töpinän" korsuuo.
Korsun vanhimpana olera r'äIpelr. komee mies, teki ilmoitukseo, jolloin svnsi seurr.rra keskustelu:
Susi: Mikä on vääpelin vakanssi komppaniassa?
Vääpeli: Muonittaja, herra everstiluutnantti.
Susi: Muonittaja? Muonirusaliupseeri kai?
Väpeli: Ei, kun muonittaja, herra everstiluutnantti.
Susi: Tarkoitatteko talousaliupseeria ?
Vääpeli: Ei sitä, eikä mitään muutakaan, olen /ksinkertaisesti komppanian muonittaja, herra everstiluut-

nantti.

a

Susi: Komppanian muonittaja??? Onpa komea muonittaja!
Komppanian päällikön puoleen kääntyen:
Selittäkää, kapteeni?

-Kapteeni: Öhöm... kröm...

tuota, herra eversti-

luutnantti... kröh... tuota... tämä vääpeli... öhöm
... on uskonnollisen vakaumuksen perusteella aseettomassa palveluksessa, eikä häntä ole voitu näin ollen
lähettää etulinjaan.

Parin päivän kuluttua vääpelimme siirrettiin yksi-

MAIT()TAL(IUSTUOTTEET
OVAT

AIilA
TIIYSIPAI}IOISTA RAvI}ITOA
Alortqronoruurmriicrl M.tråmoon oruurmclirrl
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ltll.tolrt.n
.,
Hololon
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köstä muualle.
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Vickers-kompponio Aunuksesso sv<syl.c
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TOR PAIAUN

Hyökköysvoum)nkulj*tojo nökee sodon kohden scnttimetrit
&orkuisesta jo trcin porinkymmenen senttimetrin levyisestö
tirkistysoul«osto, jobn hönen kertomuksenso sodosto soottoo
ollo sen mukoiren. Siis melko suPPeo.
Polvelin totkosdosso kenrooli Loguksen ponssorijoukoissa
hyökköysvounun kuljedojorc. Ajokkini oli nopeaköänteinen
Yickers, neljömoistatonrån tooso, jonko molempiin etulol«osuojiin oli moolottu hemlnii Aur*nimi.
Ponssorikompponio l«ösitti 12 hyölr*löysvounuo joettuino
neljöön joulrhueeseen. Äune kuului emimrnöisccn, jo ajokkini
pööllikkönö oli kersontti Hernekollio. Kompponiaa komensi
I

u

ut na

ntti

Rö nl«imies.
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PAKKASTA IA
PANSSAREITA
Suomol,oinen ponssori smpuneeno Petros'koi-

hin

I .'l 0.1 941
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-louduin kyllä
pitkän taipaleemme aikanä ajamaan
:--::it.rkin vaunuja, mutta juuri Aunen uumenissa sain
<.rkea kiperimmät tilanteet, ja meistä tuli Aunen
ja taisinpa hieman lämkenssa kelpo toverukset
- "tyttööni", jonka numemetäkin tuohon uskolliseen

ronakin oli enteellinen 13.
Yleensä uskotaan, että panssarit suojaavat eteneviä
ja niin usein onkin, mutta ei pidä unohtaa,
joukkoja
- joukot suojaavat myös panssareita. Ne
että etenevät
pitävät loitolla polttopullomiehet, miinanasettajat ja
muut kiusalliset lähentelijät, joita itse emme vaunusta

I

havaitse tai kykene tuhoamaan.

Petroskoin edustalla eräs jalkar'äen mies tempaisi
pois ajokkini telaketjujen eteen nlkatun miinan, joka
olisi rymäyttänyt Aunen miehistöineen romuksi. Itse
emme havainneet lainkaan. että r'ihollinen pääsi suo-

keskityksen. Pelkäsin, että Aune repeytyy liitoksistaan,

sillä toisinaan tuntui, kuin olisin a,ianut "ilmakuoppaan". Jyrähteli ja maa keinui allamme, kivensiruja,
lunta ja multaa satoi ajokkimme niskaan. Tirkistin
näköaukosta aluetta, mutta en erottanut muuta kuin
lumen ja jäätyneen maan kaaosta. Vaunumme uumenissa oli öljyntihkuista kuumuutta. Hikoilin . .
Luutnantti Ränkimies jakoi käskyjään, ja läpäisim.

me keskitysalueen hajamuodostelmana. Kuljettuamme
keskitysalueen läpi saimme tuntuman viholliseen. Tun-

tui siltä, kuin olisi viskelty kourakaupalla herneitä
vaunumme kupeisiin, kun vastustajammc paahtoivat
konekivääreillään ia käsituliaseillaan. Nyt Aunekin yhtyi leikkiin. Pysäytin vaununi asemaan, ja konekiväärimme sekä tykkimme antoivat tulta. Samoin tekivät
komppaniamme toisetkin vounut.

s

4ä."qrr

::-:i:-:.ii::::-- -:Cii !: : ::. : :i!ln tekOnSa tUOSSa
trls:ei':l :--:r.: - ; :i.jPetros-<c---.-i:,-.. :-:. ! I -:. :...-.:=rne. N{atkamPoventsaan.

Oli yö. Pakk:-srr ,- . -- i - -:--:- : , <s=.1.-:. .r:ke.r-i
'
sotapakkasta. Äsken s::å--- -: -- i:: :: - i i::s:i
telaketjujen siinä mörr:c'i X. iri ::--.: ;:::.::: .:.i:tää valonheittrmiä, olr kulku..:::..i=--: .:..: --:: l-.::-.

a

kalinta. Olimme vähän r'älrä su:s:.:.-i. -.:::-:-- :2.-.-.2:--,,^
ojaan, ja siitä olisi saattanut rull.:..1;,r:.:.-:d:-i i--i-:-;s
Koetin tehdä parhaani. Painoin orsln: :::1::::. :i<.i.
aukon pehmusteita vasten ja tähystin ereeni
Vaunussa istui myös itse komppanian pällrkliö.

Ränkimies.

[{än oli tällä kertaa vaununi johtaye

komppanianpäällikön ominaisuudessa, sillä hän johti
myös komppaniaa sen etenemisessä, kuten sen tulevassa tehtävässäkin.

Kaikki meni piirustusten mukaan, kunnes aivan Poventsan liepeillä saimme niskaamme ankaran tykistö-

-- E;

Loguksen p.onssorit etenemössö Korhunrien

koutto Poventsoon

ir

Vaunussrni toimi t,'kin.lmpujana eräs turkulainen,
kompp-rnirnpäällikkö hoiti konekivääriä. Vaikka

olimr:-ie"umpiisse i.r korvissamme olivat nahkaky:1:lsuult k.eet. tuntui ulkopuolinen meteli hornamaise.:-:. Lihensrmme välimatkaa. Näin tirkistysaukosta
.:::,r:u<u;srr miehiä. .lotka valmistautuivat hyökkäyk'

;e:: \tin kaatuneita .ia haavoittuneita kannettavan
::,:s Pekkrsrlmaan kohosi kosteaa huurretta, johon
;e.ot:tu,

rä

jähdysaineen savua.

Selleinen oli joulukuinen aamu vuonna 1941, ia
sinl päir'änä vallattiin Poventsa - kanavakauppala'
ja räjäytti padon
Vihoilinen peräytyi uusiin asemiinsa
mennessään.

Odotin erään ränsistyneen hirsitalon vieressä uusia
määräyksiä. Ampujamme, eräs sotamies, nukkui istuimellain, ja luutnanttimme oli tutustumiskäynnillä

äs'

ken vallatussa kauppalassa. Sytyttelin parhaillaan sptii-

keitintämme, kun

luli

hälytys. Mikrofonista kuului:

123

l-

PA[0.
ruRUAI.LI$TMPAIII

RAt(HrrAMr$ttil
[UJA"JA
A$BE$TWOOD:

Hn

§

ä

t§
fl

Asbestiin perustuvat rakennuslevyt

t

tarjoavat taloudellisen ratkaisun, kun
halutaan rakentaa kestäviå, pitkål"
ikäisiä ja ennen kaikkea palotunal'
lisempia rakenteita.
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on kovaksi puristettu rakennuslevy, joka lisaä
I s u u tta".r0t?tifiSisrru ks i e n s a p u o e s t a
LUJA-levy soveltUU mm. eristyskerroksen
tuulensuojalevyksi sekä tilapäisrakennusten
ulkovuoraukseen (työmaarakennukset, autotallit jne.). LUJA-levyjä on helppo työstaä
pa I ot u rva
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puristamaton sisävuorauslevy ja siten
huokoisempi kuin LUJA-levy. Asbestwoodlevyjä on saatavana erikokoisina, joko sileinä,
aallotettuina tai rei'itettyinä.
Myynti- ja neuvontaosastomme antavat mielellään tarkempia neuvoja Luja- ja Asbest-

on

wood-levyjen käytöstä.
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Ajakaa vaununne nopeasti pois ja etsikää tun'al- paikka ylämaasta. Kauppala on tulvaveden val-:nen
irssa.

Mutta se oli myöhäistä. Tuskin olin saanut koneeni
käyntiin, kun korviini erottautui kumea kohina. Tirkistin näköaukostani eteeni. Siinä vyöryi vaahtopäinen
vesimassa kul jettaen mukanaan kaikenlaista ro jua,
puunkappaleita, laatikoita ja huonekalujakin. Starttasin vaununi vauhtiin ja annoin Aunen liikkua myötävirtaa. Ampuje-sotamies havahtui ja riisuen kypäränsä
kysyi:

I

Mitäs se tommonen kohu

on

?

- Kauppala on tulvaveden vallassa. Nyt
p'itäisi olla syöksyvene.

meillä

Vesi synnytti pakkasilmaan sumua. Aunen telaket-

jut kiersivät kuin jokilaivan siipirattaat. Vesi
yhä eikä kestänyt pitkää aikaa, kun sitä tulvi

kohosi

jo

vau-

numme lattialle. Manailin ja ryhdyin seuraamaan edellåni ajavaa 34 tonnin "Sotkaa". Ampuja huomautti:
Kyllä tulitaistelu on parempaa kuin tämä. Katsos,
maihinnousukengät
kastuvat, ja vesi kohoaa yhä.

Tiesin sen ja paransin vauhtia. Tulimme sillalle,

jonka ylitse tuivavesi kohisi voimakkaana. Sotka
epäröi. Sen ajaja ei olisi mielellään ajanut a.jokkiaan

tuolle väylälle, mutta ajoi kuitenkin, ja sillan toisessa
päässä se kellahti kohisevaan virtaan, kadoten sinne.
Kirosin hiljaa. Tunarit, miksi eivät pysyneet sillalla.

miehisenä joukkona jälleen etsimääri kuivaa aluetta.
Plkkrnen oli tasan 40 astetta miinusta, vesi höyrysi
je kohisi kaikkialla. Kahlasin tulvavedessä, ja toisinaan
astui joku m.1.lstossr olevaan syvennykseen ja sai kokea
tär'sk asteen.

Mutta tähtrin oli kirjoitettu, ettemme kukaan hukkuisi \-eteen. sillri se olisi ollut liian surkea kuolema
suomalaiselle panssarijääkärille, joka kantoi hihassaan
Laguksen joukkojen kunniekasta merkkiä. Me pelastuimme. Löysimme loivan mäenrinteen ja tavoitimme
olnan töpirrämme. Siellä srimme kuivaa yllemme,
!oimme kuumaa "tsajua" ja lämmittelimme peltikamiinoitten kotoisessa lämmössä.
Myöhemmin illalla saimme kuulla, että kaksi vaunuamme oli joutunut saarroksiin. Olimme alakuloisia,
vesi teki meihin kaameamman vaikutuksen kuin tuli.
Tuleen olimme tottuneet.
Seuraavan päivän sarastaessa lähdimme liikkeelle.
Kanavakaupunki oli yhtenä luistinratana. Ankara pakkanen oli jäädyttänyt tulvaveden yhdessä yössä miestä
kantavaksi. Katselin haikein mielin Auneani, joka sei-

soi telaketjun yläpuolta myöten jnnhän vangittuna.
Mutta Åune ei ollut ainoa, jolle oli suotu tuo surkea
kohtalo. Åutoja ja hevosajoneuvoja lojui kaikkialla samassa tilassa. Toiset olivat virran voimasta kallistuneet kyljelleen, ja eräs henkilöauto oli taittunut miltei
vinkkeliksi. Kaikenlaista kamaa, jota oli uiskennellut

Nyt on riennettävä apuun.
Eipä tarvinnutkaan. Olin juuri kohoamassa ylös,
kun näin vaunun torniluukun kohoavan kohisevasta

tulvavedessä, oli nyt jään vangitsemana joka taholla.
Näky oli todella riipaiseva. Lisäksi alkoi vihollinen
tulittaa tykistöllään aluetta. Sillä oli hyvä tulenjohto.

kuohusta. Samalla mies ilmestyi näkyviin ja ui sillalle,

Missä se r,ähänkin havaitsi liikettä, sinne se antoi heti
kranaattien sataa. Muutamat rakennuksetkin saivat osumia, eräs niistä s1'ttyi tuleen ja lisäsi ympäristön kaa-

niin myös toinen ja kolmas. Heillä oli todella onni
onnettomuudessa. Paikalla

oli

matalaa,

ja

vaunu

ei

ollut kellistynyt kyljelleen. Miehet räpiköivät Åunen
i.rtoile, ja niin jatkoimme matkaa etsien kuivaa ka:rrraa, kuin muinoinen Noak arkillaan.
Siin yhteyden komentajaan ja kerroin tilanteen.
I.r: kehoitti ajamaan luoteissuuntaan ja lupasi apua.
1.1,--.:llrist;r, en tiennyt enkä tarvinnutkaan tietää, sillä
:,::,:::: Aunen moottori alkoi Iakkoilla ja pysähtyi
::... s,rkonaan. Tämä ei ollut ihmekään, koska vesi
- '- ' :-:ussamme miltei polviin saakka ja Aune
3 : - -: :-'' ..:":i sukellusvene.

---u: - :-:..:n jätin ajokkini, ja

lähdimme viisi-

meutta.

Parin päir'än kuluttua jää oli niin vahvistunut, että
saatoimme ryhtyä pelastamaan jään vangitsemia tais-

teluvaunujamme.

Aune irtautui helposti.

Yöllä

hakkasimme jään sen ympäriltä pois käyttäen mitä
monilaatuisimpia työkaluja. Eräskin hakkasi jd'dtd vanhalla jalkaväenkiväärillä, toiset yrittivit pistimillä saada jotain aikaan. Vastapuoli ampui koko ajan summittaista tykistötulta, mutta pimeä suojasi meitä. Traktorit hinasivat Aunen kuiville, ja sen jälkeen oli jäätynyt
vesi poistettava vaunun sisältä. Särkien ja sulatellen

---- S:-.:,kompponio
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on somonoikoisesti sekci tiivistyspoperi etto lömmönerislolci. Alumltestcici
sisokosteuden tunkeutumisen seinörokenteeseen

vesihöyryn löpöisy' on
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.:: l^ : ^cc morkkinoillo olevo
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tciys k re poi i..r .,3':-sl:r:' . .:s-.-.'3-s<repin kyllostysoineeno
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ontoo llves-vuorouskreprlie':.c-c-: s': suuremmon hengityspinnon.
llves-vuorouskrepin leveys oi'r 125 c'n, m kci on torkoiluksenmukoisto
normoolille "koolousvcilille".llves-v'uorouskreppi on volmistettu korkeo8:05 mk/
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VALKEAKOS

RqkcnnurpopCrlvollkolmqmmc monipuoli-

ruutto: Alumit-crlatyrpopCrit, llvcrvuorourkrcppi' Sltko..rl.tyrpoprrit, Alumit.
huopo, Kupqrlt.huopo, Bltumlvuorqurpopa.

KI

rit, Eitumivuorquthuovot, 2-ka?toirct bitumipoperit

å

vapauduimme siite ja muutaman päivän kuluttua kä-

vin

Sen moottorin surina

oli silloin

musiikkia korviini.

Pahemmin olivat asiat Sotkalla. Tämä kookas hirviö
oli vallan avuttomassa tilassa. Vain puolet torniluukusta oli jäänpinnan yläpuolella osoittaen, missä vaunu
lepäsi. Sen avuksi tarvittiin sukeltajaa, joka kiinnitti
vaunuun vaijerit, ja niin alkoi hankala hinaus. Tdssäkin puuhassa piti kaiken tapahtua yölli ja melko änet-

tömästi. Moni mies otti siinä kylmän kylvyn, ennen
kuin Sotka oli valmiina hinattavaksi korjauspajalle.

I

Sotko uponneeno Poventson iulvovirtoon

noutamassa kunnostetun Auneni korjauspajalta.

Siellä sitten tehtiin Sotkasta taistelukelpoinen.
Saarroksiin jäneet kaksi vaunua olivat pelastuneet,
ja komppaniamme olisi ollut jälleen täysivahvuinen,
ellei olisi tapahtunut sellaista harmia, että eriis Vickerseistämme vajosi jään pettäessä Poventsaolahden
pohjamutaan. Tämä vaati myös uhrinsa, sillä siinä

meni kolme Laguksen jäikäriä mukana seuraten ajok-

kiaan hyiseen veteeo. Sekin panssari pelastettiin sukeltajan. arulla. Kaksi sankarivainajaa saatiin myös pinnalle, mutta yksi hukkuneista jäi ikuisiksi ajoiksi tuon
kaukaisen järveo pohjaan.
Sotamme, mioun ja Aunen sota, sai toisia muotoja.
Olimme tarvittaesse missä milloiokin, koska linjat jäivät siihen, missä olivat. Äsemasotakin tarvitsi panssa-

reita, mutta toisella tavalla ja kiperiä olivat nekin

taistelutavat, ioskaan uimaan emme enää joutuneet.

{**}************}
TAPPELUKONE
Mustalaispoika joutui täydennyksenä pataljoonaan.
Ryhmänjohtaja esitti hänelle paikkoja. Kun he tulivat
eräälle konekivääripesäkkeelle, huudahti mustalaispoika konekivääriä osoittaen:

-

Hai, kuin komea tappelukone

!

HIUKAN EPÄSELVÄÄ KIELTÄ
Kanttiinin lotat tulivat asemasodan aikana käymään
huvikseen etulinjan korsulla. Kalle näki tyttöjen tulevan ja huusi:
No minnes tytöt ovat mänössä?
-Tytöt eivät ehkä kuulleet Kallen kysymystä, mutta
sensijaan he tervehtivät häntä englanniksi:
How do you do! (hau du ju duu!)

-Toinen sotamies
-

kysyi Kallelta:

Minnekkä he sanovat mänöväsä?
Haatuumualle, vastasi Kalle.

****************+
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Eräs tiedusteluretrd
PAJARIN divisionaan kuuluva g./JR 6, päällikkönään kapteeni Aarne Mytty, oli Jatkosodan alussa ase-

missa Imatran Jakolassa Ensoon johtavan valtatien mo-

lemmin puolin. Puolustukseen osallistui tavallisen jv.aseistuksen lisäksi raskaampaa kalustoakin, m.m. kevyt

l1

pst.tykki oli hyvin naamioituna tien varressa. Tykio
miehistö oli kaivanut syr,ät poterot suoja-asemikseen
tykistötulen varalta. Jv.asemat tien vasemmalla puolella olivat mäen päällä, josta oli hyr'ä näköala Ensoon
saakka ulottuvalle peltoaukeamalle.
Eräänä päir'änä ilmestyi tielle Enson suunnrsrl ruleva a.ioneuvo. Jr'.mies kltseli ihmeissään läesrn-ie
Vickers-tiedusteluvaunul. jok.r tuli tutkimr,. lsemiamme. J.rlkaräen erurartio oli ne.rn krlometrio påissä edessä eikä päpuolustuslinf.rllr o11us \r,in herr.1
miehitls. Jollakin t.rr.oin häivrrs rrhc,lhsrn eteoerrsrå
panssarilaunusta tepehrui j.r kerkki rsli3s61il:'n el6ratkin piiloutuivat. Kuului raio Vickersin hyrrävi
ääni hiljentrneen linian vllä. Vaunu rioi kaikesse reuhassa asemien läpi ia pst.tykin ohi takamaastoon. Jälkeen päin kertoivat Vickersin kääotyneen taempana
olleessa soranottopaikassa ja kotvan kulirttua pörisevä
vaunu palasi tasaista vauhtia ajaen. Päästyään mäen,
alle vauhti kiihtyi ja vaunu katosi metsäniemekkeen
taakse.

Vertasen talon "huoneessa"
kuten aittaa Ruokolahdella sanotaan
pohdittiin- pitkään tiedustelijoitten käyntiä linjojemme
takana. Tiettäviisti he näkivät
vain yhden pillastuneen muonahevosen ajajineen. Pst.
miehemme joutuivat tietenkin esimiehensä puhutte-

i
1
I

luun, että kuinkas ne pojat noin laskivat vihollisen
pst.vaunun ohitse ampumatta laukaustakaan. No, sota
oli vielä nuori ja kaikenlaisia erehdyksiä sattui alussa.
Tänä juttu ei olisi kertomisen arvoinen, ellei sillä olisi ollut jälkiseurauksia.
Pioneerimme miinoittivat seuraavana yönä Enson
tien eikä aikaakaan, kun liekinheittimellä varustettu
raskaampi ps.vaunu tuli polttelemaarr taloja asemiemme edestä pääpuolustuslinjalta. Tiedustelijoitten opti-

mistisen raportin

niin

päättelimme

ansiosta

- laidasta
ja syöksähteli
vapautuneesti tien

vaunu ajeli
toiselle lähettäen aina välillä pitkän tulisuihkun liejohtajanaan
kinheittimestään. Meillä IV joukkueen
vänrikki Juhani Mantila
miehillä oli- hyvä näköala
- ter?is,iättiläiseen. Tykistö
mäeltä alhaalla möyrivään
käytti mäkeä tulenjohtopaikkana, ja tulenjohtaja luut-

nantti Yli-Saunamäki kerran lausahtikin torjuessaan
myöhemmin erän hyökkäyksen jo ryhmitysvaiheessa
nopeilla ja tarkoilla tuli-iskuilla: "Tämähän on kuin
harjoituksissa
kovilla vain ammutaan". Katselim- vaunun liikkeitä ja odotimme sen
me jännittyneinä
virheliikettä. Yhtäkkiä tuntui kuin maa olisi revennyt.
Pioneerien asettama ps.vaunumiina oli räjähtänyt aivan panssarijättiläisen alla. Samalla lienevät tuhoutuneet sen omat ammuksetkin. Kerrotaan alikersantti
Mansikan
12./JR 6:sta
käyneen epävirallisen
- tuhoutuneen -tankin johtajan kanssa.
painimaaottelun
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Parvo Härlöner:
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.
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Menestywän rniehen pankki
Kun roho-osiqt kulkevot Konsollisponkin kqutto,
jöö enemmön oikoo itse työnlekoon eikö torviise
juosto poikostq loiseen moksujen 1okio. Ponkkisiir-

lono on kötevö moksoo loskut jo periö sootovot.
Rohq-qsiot on helppo pitöö jcirjeslyksessci kun rohqt

löhtevöt tililtö jo lulevqt iilille. Söönnöllisyys jo tös-

möllisyys ovot oinq eduksi. Asioistoon huolehti-

?

volle henkilölle on Konsqllisponkki tukevq lullovo.
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