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Todellinen
Arabian Lawrence
Äskettäin Suomessakin esitetyn suurelokuvan
sankarin, eversti T. E. Lawrencen elämä on ollut
elokuvan lisäksi ainakin 30 kirjan ja yhden
näytelmän aiheena. Arabien itsenäisyystaistelun
johtajana ja eripuraisten arabiheimojen yhdistäjänä
hän saavutti maailmanmaineen ensimmäisen
maailmansodan aikana ja vetäytyi sitten kokonaan
syrjään pakoillen kunnianosoituksia ja julkista
huomiota. Häntä on myös arvosteltu ja parjattu
mitättömäksi seikkailijaksi, josta vain sanomalehtimiesten liioittelevat jutut olisivat tehneet
romanttisen sankarin. Millainen tämä tarunomainen
erämaasotilas, tiedemies, diplomaatti ja
kuninkaantekijä sitten todellisuudessa oli?

I

Arabian Lawrencen henkilökohtaisen ystävän
Lowell Thomasin eloisa ensikäden kuvaus
tästä arvoituksellisesta miehestä on julkaistu
kuukauden kirjana elokuun Valituissa Paloissa.

I

Lou,ell'I'ltomat ( oikealla )
derai/emasa Laprencen /aona

l
Valittujen Palojen elokuun numerossa on myös
monia muita artikkeleita, joiden parissa Te
viihdytte kuten:
"Nerokasta salakuuntelua"
"Entisajan autoilua"
"Maailmanmestarin kunto-ohjelma"
"Hoppikoptereita ja lentäviä lavoja"
Valittujen palojen elokuun numero on myynnissä
koko kuukauden ja irtonumero maksaa vain l,20mk.
Ostakaa elokuun Valitut Palat lehtimyyjältänne !

Laprcncc neuyoltelec Bagdadn ja Danathoknn
ttdt iona I ir I iJob tdj iefi kant ta.
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Toistelu elämästä
"hIilta tilee maath,si jällccn riinbrin sc
olht on, ja henki palajaa Jtnalan rykö,

joka un anlaflilt on." (Saarnaaja 12:7)

NÄIN kortr,ttoman yksinkertaisesti määrittelee Raamattu ihmiselämän alun ja lopun. Edelläolevasta selviää myös, että koko maallinen elämämme on vain
hetkellinen lahja ja laina, joka ennemmin tai myöhemmin otetaan meiltä pois. Tätä emme kuitenkaan muista
aina silloin, kun nuoruutemme parhaissa

voimissa

joudumme yllättäen sellaiseen tilanteeseen, että elämämme päättyminen näyttää vähintään yhtä todennäköiseltä kuin sen jatkuminen. Ja koska me kaikki
ihmiset olemme erilaisia, on myös käyttäytymisemme
tällaisissa tilanteissa erilaista. Seuraavassa kerron muutamia tämänlaatuisia tositapahtumia 18. divisioonan
JR 6:o rintamalta Rautjärven Purnujän'en suunnalta
sotakesän ajalta t94t.

Tykki io ouro kerron Korjolon konnoksello
sodon io rouhon oion edustoiio loiste-

lusso
elömästä
Suomalaisten rintaman .l.rrn, n. 200-300 m päässä
asemista, oli vihollisella hyvin varustettu konekivääri-

pesäke, josta ammutut tarkat pistetulisarjat tekivät
joukkojemme olemisen ja liikkumisen hankalaksi ja
epävarmaksi. Tästä johtuen eräs jalkaväkitykkiryhmä
sai tehtäväkseen tuhota tuon pesäkkeen.
Tykkiryhmä työnsi tykkinsä asemaan noin 100 m
päähän etumaisista taistelupoteroista ja ryhtyi ampumaan. Tykiltä tähystettynä näytti siltä, että kranaatit
iskeytyir'ät va!sin tarkasti pesäkkeen ampuma-aukkoon.

Mutta siitä huolimatta lähes jokaisen laukauksen
välillä vihollinen suikkasi samasta aukosta terävän
ja tarkan konekiväärisuihkun.

Jossakin

on nyt mätää, sanoi tykin

tähystäjänä

toimiva
sotamies Ruohonen. Minä menen tuolta lähempää kuusen takaa tähystämään. Kun annan merkin,
alkakaa taas ampua !
Sotamies Ruohonen meni

ja antoi sovitun merkin.
Ampuja tähtäsi huolellisesti ja Iaukaisi. Mutta heti
perään kk vastasi, kuten ennenkin.
Jotakin tähänastisesta poikkeavaa oli kuitenkin
tapahtunut. Sotamies Ruohonen lähti kumarassa kulkien takaisin tykille. Jo kaukaa saattoi nähdä, että
hänen ennen verevät kasvonsa olivat aivan valkeat.
Kesäpuseron rinnus oli rikkinäinen, je veri valui
pitkin liepeitä.
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tetulle tasalle tilapäiseenkin puolustukseen jääminen
oli maasto-olosuhteiden vuoksi epäedullista.Paripäivää
nuoltiin haavoja, tehtiin uusia suunnitelmia ja ryhmiteltiin joukkoja uudelleen.
Myös uuden hyökkäyssuunnitelman toteuttamisessa
konekivääripesäkkeet näyttelivät varsin huom^ttava
osaa. Siksi johdon suunnitelmiin kuuluikin pesäkkeiden lamauttaminen tykistötulella välittömästi ennen
aukean yli suoritettavaa hyökkäystä. Tulen tarkistus
oli pätetty suorittaa siten, että hyökkäysaamua edel-

tävänä iltapäivänä ammuttaisiin kartan mukaan edeltäpäin sovittuna ai,kana muutamia kranaatteja, joiden
iskemisestä maastoon etukäteen lähetettävä partio
yrittäisi tehdä havaintoja.
Partion johtajana toimi vänrikki Komonen jz jd,se-

ninä olivat alikersantti Hilperi ja korpraali Laitinen.
Partio pääsi vihollisen häiritsemättä lähelle metsän
reunaa, johon se kivilouhoksessa piileksien asettui
odottelemaan tarkistusammunnan alkamista

Psr.tykki työnlynyt kiivooseen toisteluun

Se oli se viimeinen sarja, sanoi haavoittunut
hiljaisella
äänellä.
Ålkää vaivautuko auttamaan,

-.
hän jatkoi vastaukseksi
asetoverien

auttamisyrityksille. On myöhäistä auttaa. Mutta toimittakaa terveiset

kotiini

!

Sen sanottuaan hän laskeutui pitkäkseen ruohikollg
ojensi kätensä aseveljiä hyvästelläkseen ja sanoi:
Kiitos kaikesta, pojat!
-Muutamat aseveljet enoättivät tarthra ojenne$uun
käteen, ennenkuin se vaipui voimattomana maahan
ja ennenkuin sen omistaja sulki silmänsä
viimeisen

-

kerran.

Suomalaisten joukkojen hyökkäys oli pysähtynyt
leveän peltoaukean reunaan, jon'ka
toisella puolella oli vihollisen hyvinvarustettuja kkpesäkkeitä. Joukot palasivat takaisin 1-2 km taempana oleviin lähtöasemiinsa, koska hyökkäyksessä saavu-

n. 20G-300 m

Itä-Konno.ksello Rouniöruen rintomollo violi rdkentonut Simo Häyhön kolitolori pihdlle luion *tk-pesiiftkeen io sen

holfinen

pöälle tolonkin (oik.), iosto iohti

moon-

oloinen köytövö suoroon pesökkeeseen
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ja

josta

se määräaikaan mennessä siirtyi metsän reunaan.
te, pojat, ,tähän kumpareelle varmista- Jääkä
maan,
minä menen tähystämään! käski partion johtaia.
Hilperi ja Laitinen asettuivat asemaan noin JO m
etäisyydelle metsän reunasta, silmä tarkkana ja sormi

laukaisuvalmiina kp:n liipaisimella. Edessä pellon
toisella puolella näkyivät kk-pesäkkeiden ilkeän mus-

tat

ampuma-aukot. Lähimmät omat joukot olivat
takana n 2 km päässä. Oliko lähin ympäristö ihmisistä autiota ei kenenkään maata vai oliko siinä myös

vihollisia, siitä ei ollut tietoa.
Tykistö aloitti tarkistusammunnan. Laukaukset
tulivat harvakseen, ehkä noin 30 sekunnin väliajoin.
Vänrikki Komonen kiikaroi pellon laidassa pienen
kuusen takana. Hänen levottomasta liikehtimisestään
saivat toiset sen käsityksen, että hän ei saanut havaintoja iskemistä. Tätä todisti myös se, että hän hetken
päästä kumarassa kulkien siirtyi aluksi hieman taemmaksi ja alkoi pyrkiä äskeisestä paikasta noin 50 m
vasemmalla olevaa hieman korkeammalla paikalla
kasvavaa kuusta kohti.

Komonen ei koskaan päässyt tavoitteenaan olleen
kuusen luokse. Jostakin aivan läheltä kuului vaimea

räjähdys. Oli kuin jollakin isolla aseella olisi ammuttu
jostakin onkalosta. Hilperi ja Laitinen tähyilivät joka
puolelle nähdäkseen, mistä laukaus oli ammuttu, ja
voidakseen myös itse yhtyä taisteluun. Komonen makasi selällään ruohikossa ja voihki. Vihollisen puolelta
kuului huutoja ja kivääriaseiden laukauksia. Vaikutti
siltä, että sielllä suoritettiin hälytys ja miehitettiin asemat.

Partion läheisyydessä ei tapahtunut hetkeen mitään
uutta. Äskeisen järeän laukauksen ampujaa ei näkynyt,
mitään ei kuulunut.
sinä varmistam^an,
- Jääsanoi Hilperi Laitiselle.minä menen Komosen
luokse!
-- S - tanan ryökäleet, kun ampuivat piiskatykillä
jalan poikki
! ähisi vänrikki Komonen. Se oli siis
hänen käsityksensä asiasta. Siitä ei alikersantti Hilperi
kuitenkaan ollut samaa mieltä, sillä liiheltäkin ammuttuna olisi pitänyt kuulua myös lähtölaukaus, mutta
ei ollut kuulunut. Totta kuitenkin oli, että Komosen
toinen jalkaterä oli kokonaan poissa. Sääriluun ympäriltä olivat kaikki lihakset repeytyneet irti lähes
polveen asti ja olivat epämääräisinä hyytelökimppuina vain jollakin säikeellä kiinni polvinivelen titnoilta.
Eipä ollut liiemmälti aikaa hukattavana. Hilperi
vinkkasi kädellään Laitista avukseen, tarttui itse haavoittunutta kauluksesta ja alkoi vetää häntä selällään

pitkin ruohikkoa Laitisen kannatellessa jalan tynkää
ja siinä riippuvia hyytelökimppuja. Näin selviytyivät
he n. 30-40 m taempana olevaan kuivaan savikuop-

perin selkään tämän itsensä kietoessa kätensä
kantajan kaulan ympärille helpottaakseen tällä tavalla
selässä pysymistä.

Mutta, koska kantaja oli

noin

170 sm pituinen ja kannettava Iähes kaksimetrinen,
viimemainitun haavoittuneen jalan lihasmöykyt riippuivat tasaisellakin paikalla maahan asti sekä takertuivat jatkuvasti kiinni kantoihin ja risuihin. Suojaustehtävänsä lisäksi Laitinen yritti estää näin tapahtumasta, yrittipä vielä jotenkin auttaa kantajaakin.
Kun tällä tavalla oli kuljettu korkeintaan puolikilometriä, kaikki olivat valmiit sanomaan: "Minä
en jaksa enää !" Haavoittunut laskettiin maahan ja

ryhdyttiin neuvottelemaan.
Vihollista ei ollut tavattu. Mutta se oli suori.ttanut
hälytyksen ja miehittänyt asemansa. Oli myös hyvin
todennäköistä, että se lähettäisi partion liikkeelle.
Siksi jotakin oli tehtävä jopa nopeasti. Mutta mitä?
Olihan jo todettu, että yksi mies ei jaksanut kantamista suorittaa, kahdella ei ollut mahdollisuutta kantaa, koska toisen täytyi olla valmiina taistelemaan. Ja
matkaa oli jäljellä vielä ainakin 2 km.
Hetken kestäneen pohdinnan tuloksena syntyi päätös: etsitään hyvä piilopaikka, jonne haavoittunut ja
alikersantti Hilperi kätkeytyvät ja korpraali Laitinen
lähtee_pyrkimään omien joukkojen luokse hakeakseen
aPuvolmla.

Piilopaikaksi oli valittava takaa-ajajien vuoksi epätavallisin paikka. Tällaiseksi katsottiin laaja, mustaksi
palanut hakkuuaukea, jossa ei ollut muuta tiihystystä
häiritsevää kuin siellä täällä muutama kivenlohkare.
Erään tällaisen kupeeseen varion puolelle jäivät Ko-

monen ja Hilperi piiloonsa.
Tunnit tuntuivat iäisyydeltä. Haavoittunut olisi tarvinnut vettä, samoin vartijakin. Mutta mistä sitä olisi
ottanut, kun ympärillä oli vain mustaksi palanutta
hiekkanummea. Ja kauempaa ei ollut turvallista lähteä sitä etsimään. Keskustelukin oli melkein olema-

tonta. Ainoa, mitä tapahtui, oli kiristyssiteiden hetkellinen .löysääminen pari kertaa tunnissa, niin että
veri pääsi hieman valumaan, jolla,toimenpiteellä pyril,.
tiin estämään kuolioiden syntyminen.
Korpraali Laitisella oli onni matkassaan. Hänen
onnistui päästä tuloreittiä takaisin omalle puolelle,
josta hän iltahämärissä opasti erään luutnantin johtaman vahvennetun joukkueen haavoittuneen piilopaikalle. Mukana oli myös lääkintämiehiä asiaankuuluvine välineineen. Haavoittunut sai vahvistavia lääkkeitä, hänen jalkansa sidottiin, hänet nostettiin paareille ja paluumatka alkoi. Samalla kuultiin lääkintämiehiltä ja mukana tulleilta pioneereilta asiantuntijalausunto tapahtuneesta: Komonen oli astunut polkumiinan päälle. Hilperin kerrottua tapahtuman vaiheista tarkemmin, levitteli pioneerialikersantti ihmetellen
käsiään
Viimeinen hyvästely

paan. Haavoittuneen kasvot ehtivät vetämisen aikana
muuttua melkein mustiksi, sillä puseron kaulus painui tiukasti kurkkua vasten estäen kokonaan hengittämisen.
Savikuopassa

Hilperi otti vänrikki Komoselta vyön

ja sitoi sen leveämmän osan

kiristyssiteeksi haavoittuneen reiden ympärille ja olkahihnan polven alapuolelle. Sen jälkeen Laitinen auttoi haavbittuoeen Hil-

ja

totesi:

fhms, että ollenkaan pääsitte sieltä pois. Ei vihol- pane sellaiseen paikkaan vain muutamia miinoja,
linen
vaan satoja, ehkä tuhansia kappaleita.
Pari päivää myöhemmin, jolloin omien joukkojen
hyökkäys oli edistynyt muutamia kilometrejä, Hilperillä oli tilaisuus käydä uudelleen Komosen haavoit-

tumispaikalla. Kylmät väreet kulkivat pitkin selkää
ja hiki kihosi otsalle hänen katsellessaan niitä valta-

via laatikkomiinapinoja, joita pioneerit tuolta paikalta
olivat raivanneet ja pinonneet kuusten alle. Miinoja
oli varmaan tuhansia, ja sama määrä näkyi maastossa
mustia reikiä ja turvekierukoita paikoissa, joista
227

Nostomies "Sveikillä" oli hieman herkemmät hermot kuin monilla muilla aseveljillä. Niinpä voitiinkin eräänä päivänä todeta, että hän oli hävinnyt joukostaan tuntemattomalla tavalla. Pari päivää myöhemmin töpinän miehet totesivat Sveikin hiiviskelevän
metsässä vaanien tilaisuutta tulla anastamaan jotakin
suuhunpantavaa kenttäkeittiöltä. Miehet ottivat Sveikin kiinni ja veivät hänet komppanianpäällikön, kapteeni Ranen luokse. Samanaikaisesti oli erään jouk-

kueen erinomainen ajomies, sotamies Peltonen käymässä komentopaikalla.

Sitokaa sotamies Sveik Peltosen rattaille niin tiukasti, ettei pääse karkaamaan I määräsi päällikkö. Ja
sotamies Peltoselle hän sanoi:

1,

I

*

JR

6:n upseereito Purnuiörven

$
ä

-

Hookonolon suunnollo

miinat oli poistettu. Tämän alueen läpi oli kuitenkin
juossut vahingoittumatta kaksi miestä vetäen kolmatta
selällään pitkin ruohikkoa.

Vänrikki Komosen h"ulnitrtt,r" oli toimitusjoukkueen johtajana siihen asti toiminut ylikersantti Kaipia määrätty ottamaan vastaan tukikohdan päällikön
iehtävät. Alikersantti Hilperi tutustutti täÅän iohdosta uutta esimiestään tukikohtaan.
Nyt näytän tukikohdan edessä olevan oman mii-

noituksen,
sanoi Hilperi

ja ylikersantti Kaipia kulki

hänen jäljessään.

En minä tämän kentän ra,joja vallan tarkkaan
- esitteli alikersantti,
mutta tuossa näkyy miina,
tunne,

Ajakaa tukikohtaan-

ne ja luovuttakaa Sveik alikersantti
Hilperille.
Peltonen lähti matkaan, istui rattaillaan, vihelteli
ja myhäili. Mitä hän puhui kyydittävälleen, ei tiedetä,
mutta vastaantulijoiden tuijotuksiin ja kysymyksiin
hän vastasi hyvin yksinkertaisesti: "Ajan niin pitkälle,
kunnes tapaan alikersantti Hilperin, jolle luovutan
tämän kuorman."
Sotamies Sveik oli aikaisemmin käynyt tuossa tukikohdassa, joten hän tiesi, mihin asti hevosella saattoi
ajaa tarvitsematta pelätä vihollisen näkevän. I(o. kohdassa Peltonen hoputteli hevostaan ikäänkuin ei olisi
koskaan kuullutkaan, ettei pitemmälle saanut ajaa. Ja

kuorma ähisi, vääntelehti, hikoili ja rukoili.
Etkös kuullut, että minun oli määrä ajaa niin

kunnes tapaan alikersantti Hilperin,
pitkälle,

sanoi

Peltonen.

Niin he saapuivat komentopaikalle, jonne ei koskaan aikaisemmin oltu keskellä päivää hevosella ajettu. Kuultuaan Hilperin olevan partiossa Peltonen totesi rauhallisesti:
Ei auta mikään, tÅytyy jatkaa matkaa.

Hän ny-

kun sade on sitä vähän paljastanut ja tuossa ja

- ohjista ja alkoi laskeutua kuormineen- pitkin vikäisi

tuolla. . .

holliset puoleista eturinnettä.
Alikersantti Hilperi oli parin miehensä kanssa palaamassa partiosta. Lähestyessään tukikohtia he kuulivat sieltä eläimellisiä kauhunhuutoja, tempaisival konepistoolit käteensä ja panivat juoksuksi. Parahiksi he
ehtir'ät näkemään, miten taitavasti ja nopeasti sotamies Peltonen muutti alamäessä ajosuunnan päinvastaiseksi, löi hevosta selkään ja ajoi laukassa komentopaikan täakse.
Häpeä nyt ja ota opiksesi, kun tällä kerralla
- näin viihällä. Ja käyttäydykin tästä lähin oiinpääsit
kuin muutkin miehet! nuhteli Peltonen sotamies Sveikiä availlessaan hänen siteitään.

Kun esittelijä ei kuullut esimiehensä vastaavan mitään, vilkaisi hän välillä tätäkin. Ylikersantilta oli
veri paennut kasvoilta. Leuka liikkui, mutta puhetta
ei tullut. Hilperi kääntyi rauhallisesti paikallaan ja
aikoi mennä lahelta tutkimaan, mikä ylikersanttia
vaivasi, mutta silloin ,tämä io saikin sanotuksi:
nyt jo pois sen miinan päältä!
-Tu-tule
On syytä mainita, että kysymyksessä oli panssarimiinoitus ja että ko miinamallin lankavarmistin kestää tasaista painoa useita satoja kiloja. Mutta miina
on kuitenkin aina miina.

Mies vedeiliin koulukses-

to kiinni pitöen
koc pit'kin

ruohik-

suoioon
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OLI kesäkuun L2. p 1944.
Värtsilän lentokentällä, jossa majaili Pommituslentolaivue 42, toimitteli laivueen henkilöstö joka.
päiväisiä askareitaan. Kentän ainoan lentokonehallin
lähettyvillä asteli harvakseen nuori vartiomies kuluttaen aikaansa vielä jäljellä olevasta vartiovuorostaan.
Vartiopolku kulki läheltä hautausmaata ia erästä
varastokorsua. Tämän korsun katon ja seinät olivat
vihollisen sotilaat päällystäneet hautausmaalta ottamillaan hautakivillä välirauhan aikana. Korsu oli tällaisenaan kuin muistomerkki ja samalla muistutus

siiät, minkä puolesta suomalainen sotilas taisteli.
Vartiomiehen korviin kantautui kauempaa lentokentän suunnalta lentokonemoottorin voimakasta jyminää. Mekaanikot siellä koekäyttivät huotrtamiaan
moottoreita. Hallin edessä paikkailtiin Bristol-Blenheim-konetta, joka oli jollain lennollaan saanut it.
ammuksen sirpaleista osumia toiseen siipeensä. Tuolla
a;oi kuorma-auto kohti kentän reunaa, ,iohon laivueen
kunnossa olevat koneet olivat sijoittuneet. Auton lavalla näkyi olevan erikokoisia pommeja, jotka asemiehet kohta sijoittaisivat koneiden pommiripustimiin.
729

Vartiolnies arveli, että Iaivue valmistautui jälleen
eräälle lukemattomista pommituslennoistaan. Lennon
kohdetta hän ei tiennyt, eikä hän siitä välirtänytkään,
koska se ei hänelle kuulunut. Hän tiesi kui,tenkin sen,
että kohde voisi olla millä rintamallamme tahansa,
olihan laivue suorittanut lentojaan ,jatkuvasti Maaselän ja Karialan kannaksilla sekä Syvärin suunnalla.

Näiltä Iennoilta olivat laivueen koneet

palanneet

usein täysilukuisina, mutta usein oli myös- palaavia
koneita laskettaessa todettu, että kaikki eivät palanneet.
Kuinkahan kävisi tänä iltana.
Kauempana,kentästä sijaitsivat Ientävän henkilö-

kunnan uudet, kevättalvella valmistuneet hirsiset
asuinrakennukset, yksi kutakin laivueen kolmea lentuetta kohti. I lentueen rakennuksessa vallitsi tavanomainen tunnelma. Lentueen oma yhtye, johon kuului
haitari, saksofooni ja viulu, kokeili yhteissointuja

oli outo, sillä aikaisemmin suoritetut pommitustehtävät olivat tapahtuneet Iaajemmassa lentomuodossa ja suuria maalela vastaan.
Käskynjaolla kuultiin, että kaikki Pommituslentorykmentti 4:n kunnossa olevat koneet Värtsilän,
Mensuvaaran ja Onttolan kentiltä osallistuisivat
tehtävään ja että Värtsilästä lähtisi matkaan t4
aseet. Lentomuotokin

konetta. Laivueen ensimmäinen kone suorittaisi lentoonlähdön kello 22.30 ja muut koneet välittömästi

sen jälkeen. Tähystäjät saivat karttansa ja tarkemmat
määräykset tehtävän suorittamisesta. Henkilöstö siirtyi
koneilleen. Edellä mainittu kersantti nousi nimikkokoneensa, BL-742:n ohjaamoon. Koneen muun henOntiolon lenidkentälle onnellisesti loskeutu.
nui Brislol-Blenheim-kone soonut pohon it
osumon

siirpeensö

"Liii Marlenen" sävelin. Pienessä keittiössä muovaili
silloinen nyrkkeilyn kevyen sarjan Suomen mestari,
sähköttäjäylikersantti, ohukaisia taikinasta, joka oli
sekoitettu n.raidon puutteessa sitruunasoodaan. Aliupseerien huoneessa yritti nuori ohjaajakersantti keskittyä kirjoitettavaan kirjeeseen. Keskittyminen oli
vaikeata, koska kuuloaisti vastaanotti lähihuoneesta
kuuluvia säveliä ja nenään tuoksahti ohukaisten miellyttävä haju.
Lentueen lentävä henkilöstö tiesi, että tänä iltana
suoritettaisiin jälleen eräs monista pommituslennoista.

Kohdetta ei vielä tiedetty, se ilmoitettaisiin vasta
välittömästi ennen lennolle lähtöä suoritettavassa käskynjaossa. Årveltiin kuitenkin lennon suuntautuvan
Karjalan kannakselle, jossa omat joukot olivat jo kolmen päivän a,ian joutuneet peräytymään vihollisen
suurhyökkäyksen edellä. Tiedettiin, että rintamalinja
oli siirtymässä jo ns. VT-linjalle ja että vihollinen siirsi taisteluihin jatkuvasti uusia, levänneitä joukkojaan,
joita sillä oli määrättömästi.
Kaunis kesäinen päivä alkoi hämärtyä illaksi, kun
kersantti vihdoinkin sai kirjeensä päätökseen. Ohimennen hän kohensi petiään, joka aamulla oli jänyt sijaamatta. Oman laskuvarjonsa hän etsi valmiiksi ovensuuhun ja asetti sen päälle raskaan muonavyön sekä
pistoolinsa, jotka kaikki olivat välttämättömiä mahdollisen pakkolaskun tai laskuvarjohypyn sattuessa.
Tämän enempää valmisteluja ei edessäoleva lento oh-

Mekoonikot törkeössö työssään Mensuvocron lentokentöllä moottorin ääressä

jaajakersantin kohdalta vaatinutkaan. Tavanmukainen

jännitys ja pelkokin kaivoi kersantin mieltä. Tämä
tunne oli kersantille jo ,tuttua, ja hän tiesi, että jännitys ja pelko loppuisivat, kun koneen pyörät lentoonlähdön jälkeen irtoaisivat kotikentän kiitoradan
pinnasta.

Vihdoin lentueen henkilöstö sai määräyksen saapua
lentoa edeltävälle käskynjaolle kello 21. Käskynjaolla
selvisi, että arvailut lennon suunnasta olivat oikeat.
Lento tapahtuisi Karjalan kannakselle. Pommituskohteena tuli olemaan liikkuva kalusto tieosuudella
Kivennapa-Mainila. Lentokorkeus kohteella määrättiin 1200 metriksi. Tehtävä suoritettaisiin oman laivueen puitteissa jonossa, ja kukin kone suorittaisi
pommituksen mainitulla tiellä liikkuviin kohteisiin
oman valintansa mukaan.
Tehtävän suoritus poikkesi tuntuvasti aikaisemmin
suoritetuista. Vähäinen lentokorkeus tämänkaltaisella
kohteella tuntui jo antavan esimakua tehtävän vaikeu-

desta, sillä tiedettiin, että määrättyyn korkeuteen
ylettyisivät lähimain kaikki vihollisen it.- ja muut
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250 kg pommeio nosteiocn lelokoneeseen

kilökunnan muodostivat: tähystäjänä

koneen pääl-

likkö ja sähköttäjä
kk.ampuja.
BL-l42 jonka toiminnasta
seuraavassa

lähemmin
kerrotaan, suoritti lentoonlähdön laivueen kolmantena
koneena. Lähestymislento Karjalan kannakselle suori-

tettiin totuttuun tapaan lentueittain. I lenue etumaisena. Lento Kannakselle kesti noin 40 minuuttia ja

jo kaukaa näkyi, että siellä taisteltiin. Taisteltiin elämästä ja kuolemasta ja jokaisesta metristä Kannaksen
maa-alaa. Kaikkialla näkyi tulipalo.ja ja niiden aiheut-

ja ammusten räjähdysjäljet näkyivät selvästi hämärässä kesäyössä.
Jo hyvissä ajoin ennen Kivennapaa, antoi johtokone
merkin jonomuotoon siirtymisestä, ja näin jatkui lento
kohti määrättyä kohdetta Kivennapa-Mainila maantietä. Johtokoneen pommikuilujen luukut näkyivät
aukeavan ja tdma oli merkkinä siitä, että oltiin lähellä
Kivennapaa. Tiihystäjävänrikki siirsi pommiluukkujen
kävttör,ivun "auki" asentoon ja siirtyi samalla pommitustähtäimen taakse laukaisin kädessään. BL-L42
oli valmis suorittamaan annetun tehtävän.
tamia savuja. Tykistön'suuliekit

Kivennapa ylitettiin ja ohjaajakersantti seuraili
alla olevan tien mutkia pyrkien samalla säilyttämä?in
tarkoin määrätyn lentokorkeuden, 1200 metriä. Sähköttäiä käänteli öijynpaineella toimivaa kk-torniaan
koneen takaosassa, seuraten ilmatilaa koneen takana.
Vihollisen ilmatorjunta oli heti rintamalinjan ylityksen jätrkeen aloittanut valtavan ammuntansa koneita
kohti. Edessä ja sivuilla näkyi jatkuvasti räjähdyspilviä ja 20 mm ammusten valojuovia. Sähköttäjän
ilmoituksen mukaan niitä näkyi kuitenkin takana
enemmän. Vihollisen it. oli vasta nyt päässyt juoneen
mukaan täydellä tehollaan.
Allamme näkyi jatkuvana rivistönä vihollisen jou,k-

koja marssillaan linjoille. Nämä joukot lakosivat
hauskasti tien kummallekin puolelle koneitten äänen
kuullessaan. Tiihystäjä ei kuitenkaan vielä pudottanut

ja etsi sopivampaa maalia.
Ohjaajan kuulokkeista kuului jatkuvasti tuttu ja yksi-

pommeja, vaan odotti

toikköinen tähystii;jän ääni, hänen antaessaan ohiaasuuntakorjauksia: "suoraan,

jalle omalta osaltaan

suoraan, oikealle, suoraan, hieman vasemmalle, hyvä

Lähestyimme jo Lintulan luosnyt suoraan
taria ja vihdoinkin kuului ohjaajan kuulokkeista:

"sopiva maali suoraan edessä, suoraan, suoraan, nyt,
sinne menir,ät kuin Markus-sedän terveiset". Kersantti
tunsi samalla koneessa pienen nykäisyn, joka oli merkkinä pommien irtoamisesta. Tehtävä oli suoritettu.

Ei ollut

aikaa seurata pommien osumia. Kersantti

ohjasi koneen jyrkkään'kaartoon vasemmalle ja kohti
kotikenttää. Vänrikki ilmoitti pudottaneensa pommit

kohti viittä

hyökkäysvaunua.

Silloin se tapahtui, Kuului valtava räjähdyksen ääni

ja näkyi kirkas leimaus. Kone oli saanut osuman.
Kersantti tunsi voimakkaan iskun kasvoillaan .la jaloissaan, ja samalla häneltä hämärtyi näkö kummastakin
silmästä. Hän huusi käskyn koneesta poistumiseksi ja
alkoi samalla hivuttautua ohiaamon päällä olevalle
luukulle, aikomuksena poistua syöksyvästä koneesta
laskuvarjollaan. Tähystäjällä oli oma luukkunsa ohjaamon lattiassa ja sähköttäiällä koneen takaosassa kaksi'
kin luukkua.
Kersantti oli puolittain jo koneesta ulkona, kun
hän tunsi tähysäjän tarttuvao jalkaansa. Tämä oli
ytlätys, sillä hän oli olettanut tähystäiän poistuneen
koneesta. i(un näin ei kuitenkaan ollut taPahtunut,
oli ainoa mahdollisuus pyrkiä takaisin omalle istuimelle. Tämä kaikki tietysti tapahtui muutaman sekun'
nin aikana ja täysin vaistonvaraisesti. Kersantti Pääsi
istuimelleen ja tarttui koneen ohjaimiin pyrkien vaistomaisesti palauttamaan koneen vaakalentoasentoa.
Se onnistuikin, koska voimakas ilmavirta ohiaamossa
tuntui vfienevän. Moottoritkin kuuluivat toimivan

moitteettomasti. Kersantti pyyhkäisi haalarin hihalla
silmiään ja totesi ilokseen, että toisella silmällä pystyi

jonkin verran näkemään.
Nyt oli aika harkita tilanne järkevästi' Hän totesi,
että tähystäjävänrikki istui omalla paikallaan kasvot
,reren päitossa ja ilmeisesti täysin sokeana. Edelleen
kersantii totesi, että ohjaamon koko lasinen keula oli

särkynyt taivaan tuuliin. Kojetaulun mittareista oli
suurin osa paineen vaikutuksesta irronnut paikoiltaan
tai muuten vioittunut. Kompassikin oli käyttökelvoton.
Tässä surkeassa tilanteessa kersantti kuitenkin totesi,

että hänessä itsessään ja koneen moottoreissa pihisi
henki melko moitteettomasti.
Kun hän otti kartan vasemman saaPPaan varresta,
hän huomasi sen veriseksi ia reikäiseksi. Siis kasvojen
lisäksi oli sirpaleita osunut myös jalkaan. No, jalkaohjaimien kayttO tapahtui kyllä toisellakin jalalla.
Öttaessr"., lisää kolkeutta, ohjaaja totesi sekä oikealla että vasemmalla puolellaan kauempana suuria
vesialueita. Siellä olivat Suomenlahti ja Laatokka,
mutta kumpiko oli kumpikin, sitä oli hänen vaikea
todeta, |<os-ka hän ei nähnyt kuin huonosti toisella
silmällään ja kartta ja kompassi olivat vahingoittuneet. Siis parasta pyrkiä suoraan entiseen suuntaan.
Puhelinlaitteet olivät myös vahingoittuneet, joten kes'
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Lentueen

henkilöstö

oli soonut möäräyksen sf,opuo lentoo
edeltävdlle käskynioolle, iosso

lentueen

päällikön, kopleeni J.
Soorisen möäröyksislä
selvisi, ettö pommitus-

kohteeno tuli

ole-

moon vihollisen liik-

kuvo kolusto

Kiven17.8.
Koriolto nöyfe.

novon tiellä
I

944.

töön iuuri Lintulon

Moinilon seutujo

kustelusta tähystäjän kanssa ei tullut voimakkaassa
ilmavirrassa mitään. Sähköttäjän kohtalosta kersantti
ei tiennyt mitään, ei edes oliko hän enää koneessakaan.

Lento jatkui näin puolisen tuntia, jonka aikana
ohjaajan toisenkin silmän näkö alkoi uhkaavasti heikentyä. Laskuvarjohyppyä ei voitu enää ajatellakaan,
koska räjähdyspaine oli paiskannut tähystäjän irrallisen laskuvarjon ulos koneesta. Siinä muuten oli syykin
siihen, että tähystäjä ei ollut voinut poistua koneesta.
Edessä

oli siis väistämättömästi pakkolasku vaikeissa
Olisi vain nopeasti löydettävä sopiva

olosuhteissa.

pakkolaskupaikka. Sellainen l-öytyikin pian, jakersäntti
aloitti Iaskeutumisen pienelle peltoaulieamalle metsän
keskellä. Itse lasku onnistui hyvin (ilman pyöriä) ns.
-noin
mahalaskuna ja kone pysähtyi onnellisesti
kymmenen metrin päähän lähimmistä puista. Hermojän-

-

ta oli koko paluulennon ajan ollut lähimain oikea,
kohti Värtsilää.
Hevosella r'änrikki ja kersantti saatiin maantien
varteen, josta sairaankuljetusauto haki haavoittuneet
ja toimitti heidät edelleen sairaalahoitoon.
Jälkeenpäin todettiin, että BL-L42:n ohjaamoon oli
osunut 40 mm it.ammus ja oli suoranainen ihme, että
kone selvisi niinkin pitkälle omalle puolelleen.
Tähystäjävänrikki menetti tapauksen johdosta
oikean jalkansa kokooaan. Ohjaajakersantin vasen
jalka vahingoittui sirpaleista. Näkö palautui kummalIekin lähes entiselleen.
Surullisena tietona saivat vänrikki ia kersantti sotasairaalaat kuulla, että sähköttäjä koki noin kuukausi
em. lennon jälkeen sankarikuoleman jossain Ilomantsin suunnalla suoritetulla pommituslennolla.

nitys oli kuitenkin ollut liikaa kärsantille, ja hän
menetti heti koneen pysähdyttyä tajuntansa. Hän
heräsi Iopulta vasta koneen siivellä, johon tornissaan
vahingoittumattomana säilynyt sähköttäiä oli hänet

nostanut. Tähystäjävänrikin oli sähköttäjä kantanut
kauemmaksi pellolle. Sähköttäjä kertoi olleensa myös
koneesta jo puolittain ulkona osuman jälkeen, mutta
nähdessään ohjaajan palaavan koneeseen hän oli tehnyt samoin. Paluulennon aikana hän oli käynyt ohjaamon takana olevassa "ammeessa" ja todennut tilanteen
ohjaamossa.

Oli tosiaan onnellista, että sähköttd,jä oli säilynyt
haavoittumatta, sillä sekä tähystäjä ett.i ohj^aia oiivat
pikaisen avun tarpeessa. Vaikka ei ollut täyttä varmuutta, oliko pakkolasku suoritettu omalie vaiko
vihollisen puolelle, sähköttäiä lupasi joka tapauksessa
etsiä apua mahdollisimman nopeasti, ja niin han lahtl.
Kesti noin ,tunnin ajan, ennenkuin hän palasi hevonen
ja mies mukanaan. Samalla hän kertoi, että pakkolaskupaikka oli n. 30 km päässä Mensuvaaran ientokentältä, Uukuniemen Kummunkylässä. Siis koneen suun232
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Kuumosso ouringon poohleesso rokennettiin Viipurinlohden länsironnikolle jo soorille
louhikkoiseen moostoon kesä-heinökuun
voihteesso 1944 puolustusosemio korsuineen

TAPAHTU I
MELANSAARESSA

II

KKA RA'A

VIHOLLISEN ensimmäinen yri,tys Teikarin saaren
yöllä 1944
oli torjuttu.
Vastaiskuun osallistuneen RTR 2:n 1.6. torjuntakomppanian rippeet oli siirretty lähellä olevaan Me-
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valtaamiseksi heinäkuun 1. päivää vasten

lansaareen, saaren varsinaisen miehitysjoukon selus-
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Viipurinlohdello Viloniemen edustollo olevio Melonsoorio

lo

Tei-

korinsoorto holusi suomoloisten ronnikkopuolustuksen iohro koikin
voimin piiöö hollusscon. Molemmin puolin kärsittiin suurio loppio ito

Olimme .iärjestäneet olomme niin miellyttäviksi,
kuin yleensä oli mahdollista ilman telttoia ja muita
mukavuuksia. Yksi englantilaismallinen teltta sentään
oli, mutta pääosa porukasta sai tyytyä havukatoksiin.
Saaressa oleva komppania käsitti alun viidettäkymmentä miestä, pari upseeria mukaanluettuna. Töpinä
oli jäänyt mantereelle Teikkariin lähdettäessä eikä
ollut vielä tullut Melansaarekaan.
Komppanianpäällikön, luutnantti Toimi Hoikkalan
lähetti Åntero Tähkäpää oli käynyt mantereella ja
tuonut mm. minun henkilökohtaisen omaisuuteni,
leipälaukun, joka piti sisällään sen r,ähän, mitä I(annakseo vetäytymisen aikana oli säästynyt.
Taisi olla sitten heinäkuun 4. p:n aamu. Hoikkala
233

oli koonnut joukon ympärilleen ja luki jotain ylempää
tullutta "uskon vahvistusta", josta,tavallinen rivimies
viis' veisasi. Olipahan jotain: katsausta menneeseen
ja uumoilua tulevasta. Kuuntelin minkä kuuotelin
Olin enemmän kiinnostunut mereltä
jylinästä, joka tuntui pyrkivän kohti
kantautuvasta
rannikkoa ja Teikaria.
Hoikkalan selostukselle tuli nopea loppu, kun tykkituli levisi äkkiä Melansaareen ja päällemme.
Olimme kaivaneet suojapoteroita majapaikkamme
ympärille, ja nyt niille tuli käyttöä. Hyppäsin lähimpään, se olikin eri putous.
Minulla oli ryhmässäni eräs parimetrinen kaveri,
joka osasi kaivaa
Ei ollut sitä pysähdyspaikkaa,
johon hän ei olisi ennättänyt kaivoaan tehdä. Niille
kuopille yleensä naurettiin, varsinkin niiden syvyyden
Ihmettelen vieläkin, kuinka niin

ja sijainnin vuoksi.

pitkä mies voi kaivaa niin kapean ja syvän mootun,
kun pohjalla seisten en yltänyt edes käsin kuopan reu-

nalle. Mies ei luottanut mihinkään muuhun

nen olkapäitään apuna käyttäen katselemaan itselleni
uutta pelkäämispaikkaa.
Ylös päästyäni katselin ympärilleni. Savua ja katkua oli joka puolella. Yksi ja toinen kaveri kohottau-

tui kuopastaan. Saaren merenpuoleisesta päästä kuului
ja kiivasta jalkaväen käsiaseiden tul,ta. Näkösälle ilmestyi vauhkoontuneita miehiä, joiden ruothuutoa

sinkielisestä puheesta saimme sen verran selkoa, että

vihollinen

oli

päässyt maihin kiivaan tykkitulen

aikana.

Valmiina vastaiskuun ! Hoikkalan ääni nosti lo- montuissa vielä olevista miehistä ylös. Vatputkin
sanpohjaa kaiveli
Kenen vuoro -tänään?
ja nyt mennään kans !
Mutta oli menty ennenkin
komppania, paljon
Nopeasti järjestäytyi vähäinen
ei ollut mukaan otettavaa. Itselläni oli leipälaukun
lisäksi kaasunaamarilaukku, joka oli saanut vaihtaa
alkuperäisen sisuksensa kp-lippaisiin ja käsikranaatteihin.
Ja niin mentiin.

{,
lt
ri; {.#
li*

{r

_§

4" tykki osemisso Viipurinlohden länsironnikollo
suojapaikkaan, kuin omaan kaivoonsa, ja niinpä sainkin hetken kuluttua niskaani kolme ja puoli kyynärää
luita käärittynä armeijan kamppeisiin. Jollain ihmeel-

lisellä valumistaidolla painui hän montun pohjalle,
ja pian näin alapuolellani korpraalin natsan tutisevan
kuin horkassa. Ei mies poteronsa suhteen kapitalisti
ollut, olisin minä siellä olla saanut, mutta kun ilma
tuntui yläpuolella hieman rauhoittuneen, kapusin hä234

Melansaari on merenpuoleisesta päästään kuin kalan
pyrstö. Tämän pyrstön keskustasta oli vihollisen pataljoona oitanut sillanpään ja jatkoi etenemistään saaren keskustaa kohti.
Maasto pyrstössä on louhikkoista metsää. mutta
alenee pyrstön juurella heinää sekä r'arvikkoa kasva'
vaksi niityksi ja muuttuu taas kallioiseksi rinteeksi
saareen Päin.

Tämän rinteen päälle nyt ennätimme. Saaren pyrstö
tuntui olevan vihöllisen hallussa. Edessä, ehkä sadan

metrin päässä oli kk. asemissa ja tulitti varvikossa
vetäytyviä puolustajia.
Varokaa, ne voivat olla omial kuulin Hoikkalan
sanovan,
kun joku yritti tulittaa kk:ta. Päästin sarjan
kohti pesäkettd ja jatkoin juoksuani saaren toista

laitaa kohti. Edessä

oli piikkilanka-aita, syöksyin sen

alitse. Leipälaukkuni haka tarttui aitaan. Sivusta ruoski

kk-tuli mättäitä ympärilläni. Puukolla selvisin irti ja
survoin taskuuni laukussa olleet tupakat, muu sai
jdäda.

Kallion päältä oli hyr'ä näkyvyt's eteen ja siitä voi
pikakiväärillä hallita maastoa pienelläkin joukolla.
Iso-Veli Hartikka, jämerä Pvhtään poika, otti pikakiväärilleen aseman kallion lardast.r Teikarin puoleisella rannalla, ja Herneojan Niilo. Loviisan poikia,
asettui hänen vierelleen lippaita tärrrämään. Olimme
vanhoja kavereita ja -41 syksystä saakka samoja jälkiä polkeneet. Hartikka oli ollut maanviljelyslomalla
viime "rähinän" alkaessa kesäkuussa ja oli Koir-is-

tolla odottrmassa, kun vetäännyimme. Nr.t
'1

E,
t

'

*

*

olimme

-

oli nyt

vähällä tavata minut.

Korvani olivat kuurot, mutta huomasin kuitenkin,
että r'astapäiseltä rinteeltä ruuttasi kk. tayta paata
kohti rinnettä yläpuolelleni. Pyörin alas rinnettä. Kallion ja niityn rajassa oli kranaattien repimiä kuoppia
ja sellaisesta sain suojan. Kk-suihku oli seurannut
minua ja suolasi nyt vallia edessäni. Sentti sentil,tä
aleni suojaava sorakasa, ja pian tavoittaisi minut repivä suihku.
Koukistin jalkani hyppyyr,, ja kun suihku lakaisi yli,
hyppäsin vastakkaiseen suuntaan. Vastarinnettä juosten jätin suihkun, se seurasi, mutta jäi lyhyeksi.
Rin,teen laidassa oli kallionlohkare, ja pääsin sen
suojaan. I(ersantti Toivo Salo makaili jo tämän lohkareen suoiassa harrastaen tarkkuusammuntaa. Korohoron ammus putosi lohkareen toiselle puolelle.

Lähde hitoille tästä, se ampuu ,tuolla vaikka
kaivosta!
kehoitin Saloa. Salo jäi. Jatkoin matkaani.
Polun laidassa kannon juurella makasi korpraali
Kitula, Koiviston poika, korohoron ammuksen repimänä. Hän oli siis ollu,t vuorossa ensimmäisenä
- -.
Mäen päällä tapasin luutnantti Paavo Pitkäsen,
vanhao tutun, joka oli aikaisemmin ollut Inossa Kev.
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ihmetteli, mahtoiko tämä päivä olla viimeine
Siinä kävellessäni sain korviini äkkiä suhinaa, ja
vaisto iski minut maihin. Samalla tärähti vierelläni.
Kalliossa oli pieni putous, ja satuin sen alapuolelle.
Venäjänmies oli tuonut mukanaan korohoron, ja isku

-

Ptri 211:n päällikkönä.
sinä? Onko sulla paljon
- Mistäs
Ei r-eikkonen, tulin vain, kun kuulin,
on- omir poikia.

miehiä2

§,t

että täällä

Missä Hoikkala on? kyseli Pitkänen. Onko muita

upseereita

?

On eräs nuori r'änrikki, Ruusuvuori, tuli

- koulusta.
eilen

No joo, sieltä on Näräkkä

1"..iai

kineen

vasta

tulossa avuksi poi-

-. hitossa, joko niitä taas tapettaviksi
Älä
-Kapteeni T. Näräkän komppanian
-?
-26 syntyneet

olivat jo Teikarissakin. Olivat pystypäitä poikia, mutta
pystypäillä onkin henki helpossa.

Hetimiten alkoi saarenpuolelta kuulua dåilå, ja
kapteeni Näräkkä poikineen saapui ja levittäytyi ket-

juun sekä aloitti välittömästi kello 14

§'

3\

etenemisen.

Pitkänen ehdotti minulle, että ylitettäisiin kahteen
mieheen aukea, ryömimällä vesirajan ruohikossa.
Ranta on miinoitettu, ei kannata, vastasin.
-Edessä olevan aukean laidassa oli pajukkoa kasvava
oja, sen tuntumaan pääsimme helposti. Rinteen alla

vihollisen puolella

oli

valtava kallion Iohkare.

Sen

molemmilta puolilta tuiskahteli kiukkuisia pk-sarjoja.
Kehoitin ojassa kyyristelevää joukkoa nostamaan tulen
rinteeseen, varasin kaksi käsikranaattia, nakkasin molemmat peräkkäin kallion taa ja syöksyin perään, muut
seurasivat.

Urheililokuuluisuus, luutnonfii Bebbe Storskrubb,
ioko osostoineen onsiokkoosti osollistui Viipu-

rinlohden sooristotoisteluihin

yhdessä taas,

ja muutamassa viikossa oli koettu enem-

män kuin moni eläissään

- - vihaa
-.
Niin siinä sitten pidettiin

muutama tunti.

Ensimmäisen puuskan mentyä olin jollain lailla jäähtynyt. Saatoin vapaasti kävellä kalliolla. Neuvoin pojille parempia asemia tai vesipaikkaa ja sensellaiita.

Rauhallisuuteni tarttui toisiinkin, ja hymyillen ,ioku

Saavutin kallion, näin kuinka Näräkkä tuupertui
ketoon. Vihollinen vetääntyi. Perään vain
Rin- -.
nettä kavutessani syöksyi Einar Juslin viereeni:
Kuule hei,
oli kuumissaan. Sun tarttis,
- r'aroo vähänJuslin
kuule,
- -!
varottava, jos mieli nuppinsa
miehen on
- Joka nyt ei ole aikaa, eteenpäin
säilyttää
on mentävä,

- -,
kun se vetääntyy.

Mutta sun tarttee varoo tota, joka on tuolla.

Juslin viitttasi

päällään taaksepäin
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Mikä siellä

- Summanen,on???
on luvannut ampua
- varottaa, äläselaske
käski
taakses

sinut! Pojat

Voi. Hyvä Jumala
Tällainen paikka, ja joku
- -! Katkeruus
vielä uhkaa ampua takaa.
täytti mieleni.
Olin joskus joutunut antamaan Summasesta lausuman
kenttäoikeudelle, se tapahtui aikoinaan Inossa.
Juttu oli sellainen, että patterista oli työryhmä kai\ramassa Puurnalan linnakkeella sotapesän perustusta.
Kaksi ryhmää kaivoi, kolmas lepäsi vuoroin. Summa.

nen pulisi koko ajan, kieltoni vain lisäsi sanatulvaa,
Siinä sai osuutensa armeija, sai politiikka ja ennen
muuta valvovat aliupseerit. Työtä johtava r'ääpeli
puuttui lopulta purinaan.
Pian eräänä päir,änä saapui patteriin upseeri, joka -suoritti jonkinlaisen kuulustelun. Tapahtunutta ei voinut kieltää, mutta koetin

vetää esiin positiivisia puolia pojan palveluksesta

f

yleensä, hälventääkseni asiaa. Seurauksena oli kuitenSummanen kävi mutkan jossakin "täysihoi-

kin, cttä
I

I

tolassa". Hän katsoi sen minun ansiokseni.
ja nyt on koston hetki! Nousin pyst),yn.
- Jaha
Älä -helvetissä nouse! pääsi Juslinilta.
Kär,elin
kohti Summasta:
Mitäs täällä maleksit, ylös mäkeen. siellä tan,i-

-

taan.

En mitään, menenhän minä. Mies r'ältti katset-

- Ällötti
tani.
!lr

I
I
.n

Summanen ryömi edelläni. Tavoitin Juslinin.
Puhdistetaan tuo niemi, esitti Juslin.

mennään vain. Kuljin kuin horok. - _Joo,
_.
slssa
Niemi oli kui,tenkin tyhjä. Aurio teltta, hyljätty

Madsen-tykki ilman lukkoa, paarit pystyssä teltan
luona.

Kiersin teltan. Terävä laukaus. Kyljessäni tuntui
oli ilmestynyt reikä lisää, samoin
kaasunaamarilaukkuuni Tiesin mistä se tuli
-.
Konepistoolinlipas oli pelastukseni.
Nyt mennään, sanoin Juslinille.
-Luoti
oli tullut §ieltä, mistä äskqn läksimme. Hain
katseellani rinteeltä vainoojaani, mutta hän oli kadonnut. Saavuttuani mäen harjanteelle, löysin Pitkäsen,
pari räjähtävää läpi rinnan:
tärähdys. Telttaan

Älkää iättäkö, ottakaa mukaan
Ei iätetä, odota vähän

teltan

luona.

- -

I

-I Muistin
paarit

Hakekaa nopeasti paarit, neuvoin paikan. Fors-

§

I
§

- vanhoja patterin poikia hänkin, töytäsi matgren,
kaan. Pian oli Pitkänen paareilla, silmät muljahtivat
pahasti
Ei selviä
PitkäEi-.taida auttaa -.
talonpoikaisjärkikään .
- oli ollut patterissamme
- "Johan
sellä
tapana sanoa:
tuon nyt talonpoikaisjärjelläkin pitäis käsittää". Sen
muisti myös Juslin.
Forsgren lähti jonkun kaverin kanssa kantamaan
pmreja saaren pohioispäähän. Moottoriin siirrettäessä
"Hän tuli vain, koska omia poioli tullut loppu
kia oli saaressa" -.
-.
Jatkoin matkaa pitkin rinnettä. Summasta ei näkynyt.

Hoikkala oli lähettinsä ja muutamien miesten kanssa ison kallion suoiassa. Muutaman kymmenen metrin päässä oli kivistä ja turpeista rakennettu valli.
Se oli ollut meikäläisten puolustusasema, ja vihollinen käytti sitä nyt puolestaan hyväkseen. Vallin
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sä vesirajassa oli pesäke ison kiven varjossa ja sieltä
rasahteli kiukkuinen tuli tuon tuostakin.
Vedin tupakan kiven varjossa ja koetin saada itseni
tasapainoon. Silittelin särkynyttä kp-lipasta, punnitsin sitä aikani ja nakkasin sen sitten jonkin puuskan
vallassa menemään.

Edessä oleva valli oli sillä välin joutunut meikäläisten sivustatuleen ja hilleni. Pesäke rannassa sensijaan oli edelleen äänessä. Läksimme Tähkäpään

vallin suojassa. Antero
pesäkkeen laidan. Suutari!

kanssa lähestymään pesäkettä

heitti käsikranaatin yli

Odottamatta läksi poika juoksemaan kohti pesäkettä:
Laukaus ja aih! Sattui
saman kallion taa, mistä
Näin Tähkäpään juoksevan
olimme tulleet. Hiivin pesäkkeen viereen. Käsikra-

naatti, toinen, molemmat suutareita, jopa on ,tuuria,
ne olivat viimeiseni.

Syöksyin ohi pesäkkeen veteen ja olin vihollisen
takana. Heittoon valmis käsikranaatti valahti kasaan
painuvan miehen alle ja räiähti siinä. Kauhistuneen
pk-miehen ilme oli kamala, hänen tajuttuaan olevansa
matkansa päässä. Kolmas peitti käsillään silmänsä.

Mitä lie ajatellut?
Vastaisku oli pysähtynyt.

Väsymys, jano, nälkä. Makasin rinteen päällä mättään ja puunjuurakon suojassa tulittaen edessä olevaa rantatörmää.
Parinkymmenen metrin päästä vastaili vihollisen pk.
Muutaman metrin päässä vierelläni makaili vanhem'
manpuoleinen kersantti samanlaisissa puuhissa. Tuli-

tikut olivat loppuneet. Pyysin kersantilta ja sain. Tupakan savu kai paikallisti asemani, koska tikkuaskia
takaisin heittäessäni sain silmilleni sammalryöpyn.
Kersaotti nauroi, minä myös: Olipa tipalla!
Kolmatta kertaa tikkuja lainatessani vasta keksin,
että kaveri ei ollut polttanut lainkaan.

Onko sinulla

tupakkaa?
- No ei
arvelin jo,
eikö tuo moko- - Kersantti saiettä
ma- osaa tarjotal
tupakan
OIi
- oli Uuno Taberman,- taisi
-. olla
hyvä olla. Kersantti

jostakin Uudenkirkon tienoolta.
. Hoikkala käynnisti taas hyökkäystä.

Ei

tuntunut

lähtevän liikkeelle. Liian tiivistä oi; ruli edessä. Siihen rantatöyräälle kuin seinään alkoi eteneminen ilta-

rayöhäisellä tyssätä.
Mutta eteenpäin

oli

päästävä. Pyysin käsikranaatte-

neljä ja läksin. Rantatöria, sain jostakin kolme
- kir-enjärkäle
mällä tuli eteen vielä iso
ja sen ympärillä tuntui vihollisella oler-an jonkinlainen tukiaiema. Sinne siis !

Puolimatkassa oli matala kivi, jonka otin ensimmäiseksi tavoitteekseni. Kun oma ruli kiihtyi äärimmilIeen-, nousin ja syöksyin eteenpäin. L,åähättäen heittäydyin kiven suojaan. Olin tuskin päÅsyt maahan,
kun edessäni räiskähti kiveen
Voi jumilauta! Kuka se oli? Se tuli noin vain -. minähän tiesin. Vilkaisin taakseni, mättään varjossa
vetäytyi kivärin

piippu takaisin.
Olisin voinut huutaa Hoikkalalle ja kertoa tapahtumasta, mutta jokin esti. Se oli ehkä häpeä tuon on-

nettoman puolesia.
Pidin silmällä mätästä, poistin sokan käsikranaatista, varasin varsikäsikranaatin toiseksi. Olin enemmän
kuin hermona. Iskin iskurin kiveen ja heitin. Varsikäsikranaatti sai seurata. Ensimmäinen räjähti toisen
ollessa ilmassa. Molemmat menivät perille. Odottamatta toisen räjähdystä syöksyin perään. Hiekkaa ja
kiviä sinkosi vastaani heittäytyessäÅi monttuun.
Montun toinen pää päättyi jyrkänteeseen. Laskin
sarjan alas heittäytyneiden vihollisten perään. Kääntyessäni katsomaan taakseni yllätyin.
tä pojankasvoja:

Tuijotin pyörei-

sinä tulit?
- Mie oon
Torikka Näräkän porukast. Eik tän
saa- tulla?
. . - Jovain I Pakkasivat hymyilyttiimään tuon pojan
kirkkaat, pyöreät silmät ja kimakka ääni.
Mistäs

Mikäpä siinä. Montun laidalta löy.tyi muutamia vihollisen iättämiä 'r'ekottimia, jotka tunsin muutarnan-

sortin konepistooleiksi. Nähnyt olin niitä ennenkin,
mutta en ollut aikaisemmin ampunut. Tiirailin alas
törmältä. Kun totesin pusikossa liikettä, painoin liipaisinta. Koko peli oli karata käsistäni.
Aijai, ruli kaverilta.
- Satuiko? Mihin?
- Sattu, tullooko verta? Poika oli palttinanvalkea.
--- Ei näy verta, mihin osui ?
Päähän. Jo selvisi.
Uusi ase oli sylkäissyt tyhiät- hylsyt pojan kypärän-laitaan ja täräyttänyt.
Muu'tamia poikia tuli pesäkkeeseen. Takana huudettiin lääkintämiestä, joku oli saanut taas siipeensä.
Valitsin kuolleen kulman ja palailin hissukseen rinteen päälle. Sinne oli tuotu keksiä ja marmelaadia,
kostukkeena hieman suolaista merivettä.
Kuka äsken haavoittui ? kyselin.

-

Summanen.
Summanen? Miten?
Käteen vain.
Missä?

Tuolla mäellä.

Kävelin paikalle.

- on?
Missä Summanen
Läksi mantereelle.

li

Laskeuduin selälleni ja katselin kesäöistä taivasta
Taisin sydämessäni kiittää Jumalaa.
-.
joka oli hallinnut minua melkein puoPainajaineo,
vuorokautta, oli poissa
Hiljaisen hetkeni

-.
jälkeen nousin 'ja katselin -lähemmin
paikkaa. Ranteen vahvuisen kuusen tyvessä oli reikä. Se ker,toi
omaa kieltään. Kaksi epäonnistunu,tta laukausta, kenties useampia. Moni arka mies oo ennenkin haavoi,ttu-

nut vasempaan käteen.
Kulkeuduin alemmas saaren ulommalle rinteelle.

Asukkaitta jääneen teltan tienoolla oli liikettä. Pojat
olivat tyytyneet ottamaan varustäydennystä autiosta
teltasta. I(ummastelin vähän.
Älä turise, tuosson sinullekin !
Jalkoihini len- valkoiset
si-reppu, jonka sisuksista valahtivat
alushousut. Kiinnostukseni heräsi, paitakin löytyi. On,ko
partakonetta ja saippuaa? Kone löytyi ja pala mäntysuoPaa.

Samalla muistin oman leipälaukkuni, sielläkin on
kone sekä saippuaa. Nyt oli tilaisuus käydä ne noutamassa.

I.äksin vaeltamaao kohti paikkaa, johon laukkuni
jäi. Ivtatkalla tapasin luutnantti Hoikkalan, jota kehoitin myös vaihtamaan puhtaat päälleen. Hoikkala kieltäytyi nauraen ja varoitti minua pysymään matalampana harhaluotien vuoksi. Huitaisin kädelläni ja jatkoin matkaa.
Aidan löysin ja paikankin, mistä menin ali, mutta
laukku oli poissa. Joku oli ottanut tal,teen. Siellä oli
Vappuna otettu vihkikuvakin
Laskeuduin toiselle puolelle r^ntaa. Kaksi miestä
makasi sikeässä rl.ress"- rantanurmikolla. Ketä täälH
makaa, kun muut tappelevat? En lainkaan ajatellut si-

tä, että en itsekään ollut ketjussa. Maasta kohottautui
nuori vänrikki ja sotamies. Ruotsinkielinen sanatulva
oli minulle samantekevää. Riisuuduin, otin partavehkeet mukaani ja kahlasin läheisen kiven luo. Mäntysuopa ja merivesi kirvelivät kasvojani. Ilman peiliä
suoritettu ajelu oli hankalaa. Siinä pestessäni vasta
totesin, että kasvoissani oli pienenpieniä reikiä vieri
vieressä. Törmäilyni käsikranaattien perään oli ne aiheuttanut. Peseydyio perusteellisesti, puin puhtaat
alusvaatteet ylleni ja olin kuin uusi ihminen.
Palasin toisten luo. Tilanne oli ennallaan. Otin aseman saman kiven juurelta, mihin Torikan kanssa olimme yöllä rynnänneet. Oli ilman muuta selvää, että
rantaa ei saataisi puhtaaksi ilman vyörytystä tai väkirynnäkköä. Ilman käsik ranaatteja ei selvittäisi lainkaan.

oli kuitenkin maista luvattu räjähdysilitä nyt odottelimme. Olin kerran yöllä tar-

Hoi,kkalalle
aineita ja

joutunut Hoikkalalle vyöryttämään rannan patterin
poikien kanssa, mutta Hoikkala oli evännyt tarjoukseni ilmeisen mahdottomana ilman runsaampaa kranaattivarastoa.

Siinä vahdatessani edessä olevaa kivikkoa kuulin
takaani idnid, ja nuori luutnantti siisteissä kamppeissa
lähestyi asemaani seurassaan muutamia miehiä. Viittasin miehiä matalammaksi. Kyyryssä nämä jatkoivat
lähemmäs. Olin luutnantin kasvoissa näkevinäni jotain tuttua, mutta en pystynyt sovittamaan sitä mihinkään muistikuvaan. Päästyään luokseni ,tiedusteli luutnantti tilannetta. Selvitin mitä tiesin. Sain kuulla ,tämän erillisen sakin tulleen mantereella kootuksi ja
nyt yöllä 4/5.7. lähetetyksi saarelle apujoukoksi sekä
olevan täydessä kranaatti- ja kasapanoslastissa. Tein
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heti oman ehdotukseni vyörytyksestä ja tarjouduin

tyin koko lailla. Venäläinen tykkivene oli lähestynyt
rantaa ja oli tuskin kolmen sadan metrin päässä.
Säntäsin juoksuun. Pyrstön toisessa laidassa oli miehittämätön 54 m/m tykki. Olimme Ruusuvuoren kans-

matkaan.

Luutnantti hyväksyi muuten, mutta ei minua mukaan.

.-

Te jäätte tähän, oli selvä sana.
Käsikranaatit oli pian levitetty yli ketjun ja pian oli
ranta myös räjähdyspilvien peitossa. Luutnantti hyp-

sa sitä aamulla tarkastelleet. Sen pitäisi olla kunnossa.

Matkalla tapasin merikarvialaisen Miettisen, jonka
kutsuin mukaani. Matkan varrella oli rannassa kk.
asemissa, pari pk:ta ja joukko kp- ju kiväärimiehiä.
Selostin kiireessä meneväni tykille ja kehoitin avaamaan tulen laivan kannelle heti, kun ensimmäinen

päsi alas törmältä muutamien miesten seuraamana.
Vänrikki Ruusuvuori, joka nuoruudestaan huolimatta
oli koko taistelun ajan heilunut tosi miehen ottein,
kapusi viereeni.

laukaus lähtee tykistä.
Varma saalis. Kuvittelin jo vaikka mitä. Mutta tällä kertaa puuttui kohtalon sormi peliin. En koko Kannaksen vetääntymisen aikana ollut nähnyt ainoatakaan
omaa lentokonetta. Nyt näin: Kolmen pommituskoneen laivue lähestyi Viipurin suunnasta, keksi tykkiveneen ja pommitti. Pommit jäivät lyhyiksi, vai kuinka sanotaan. Vene lähti täyttä vauhtia suojaavan niemen taakse. Taisin haistattaa mitä tahansa noille pom-

-- Kuka tuo luti on? kysyin.
etkö tunne, sehän on Bebbe Storsgrubb.
- No
No voi sun
nyt se menee tuolla kivikossa.
-Silmä kovana vahtasin
-. Ja Ruusuvuoren kanssa, miten
Storsgrubb selviäisi. Selvisihän se. Ken ei kuollut

monttuunsa, nousi pystyyn ja antautui. tr{uutamassa
minuutissa oli ranta selr,ä
kello 6.15 mennessä.

Myöhemmin päivällä Storsgrubb

ja

Ruusuvuori

keksivät heitteelle jääneen piiskatykin, \'eri\'ät sen asemaan ja alkoivat paukutelia Teikarin rantaan, johon

mittajille.
En siis ennättänyt tykille. Miettinen liittyi rannassa
oleviin miehiin, ja minä läksin jatkamaan vaellustani
pitkin rinnettä kiertävää polkua.

vihollinen toi jatkuvasti lisää joukkoja. Ruusuvuori
huusi minua mukaan. Kiitin kunniasta:
Minulla on vappuna vihitty vaimo ja paljon
tekemättömiä
lapsia, ei kiinnosta tulla tykin ruoaksi.
Upseerit nauroivat jatkaen ampumista, kunnes kranaatit loppuivat.
Kiertelin saarta ja hain poikia, jotka pyrkivät nukahtelemaan mihin sattui. Oli tullut tieto, että saa-

Mäen töyräällä kohtasi minua omituinen näky:
lO-12 enemmän tai vähemmän haavoittunutta vihollista istuskeli kallion reunalla. Nuori puhdasposkinen
alikersantti oli kir'ääri polvillaan vahdissa.
Mitä nämä täällä tekevät?
ei näitä ole
- maihin? Poika ei osannut Miksi
viety
sanoa mitään, liekö
- Taisi olla ruotsinkielistä porukkaa.
edes ymrnärtänvt.
Viittasin vankeja mukaani. Vangit alkoivat liikehtiä.
Käskin alikersrntin seuraamaan hännillä ja läksin vetä-

resta luovutaan iltapäivällä.

Kiven luota, johon eilen pääsin kk-suihkua pakoon,
tapasin kersantti Salon. Mies jäi silloin kehoituksestani
huolimatta paikalleen. Oli käynyt, kuten Kitulalle,
korohoron naku suoraan kohti. Siihen jäi leskiäidin
ainoa poika. Katsellessani kohti "kalanpyrstöä" yllä-

Viipurinlohden scoris'c'crs.eluien iölkeen Viloniemessä pidetty
kenltäiumolonpo lvelus
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mdän raajarikkoista porukkaa kohti saaren merenpuo-

leista päätä.

V. Vuoristo

Vankien pulinasta sain sen verran selvää, että kymilloin heidät likvidoidaan, oli tärkein.
Koetin tolkuttaa jotain: "Niet upit
ei tapeta.

Pööllikön esimerrd(i

symys,

Bainuu, lasaret, hlieba, rabota
lerPaa, tyota.'

-

- sairaalaan,
saunaan,

Vot-vot, harasho. Vangit rauhoitruivat.
rannassa oli liikettä ja metakkaa. Muuta.
mat vanhemmat miehet olivat varanneet aitiopaikat

-Saaren

ensimmäiseen veneeseen päästäkseen. Hermostuneena

tuntui yksi ja toinen odottavao

pääsyä pois saaresta.
Luutnantti Hoikkala keskusteli rannassa parin sak-

salaisen miehen kanssa. Kummissaan hän kätsoi saattuettani:
Mistä hitosta sinä olet ne löytänyt?
- Siellä ne olivet
saaren päässä, aam.ulla otettuja
ja -maihin vietäviä.
Ei ole veneitä
omillekaan.
-Mutta samassa tulitarpeeksi
rantaan vene.

Siinähän on
I sanoin Hoikkalalle.
- Se
on saksalaisren.
- Siihen sopii I Yiittasin vangeille venettä. Parvena- ryntäsir'ät raogir veneeseen autellen toisiaan.
-- Älä jumaliste, aja pois ne sieltä.
En aja.
Hyppäsin veneeo keulakannelle, otin
- ja aloin
- tJöntää renettä ulos.
keksin
Saksalaiset tartr'ene

tuivat veneeo laitaao ja kapusivat myös

veneeseen.

Veneen keula kääotyi kohti mannerta. Istuin keulakannella selkä menosuuntaan. Konepistooli oli sylissäni poikittain. Kuljettaja hoiteli venettä tottuneesti.
Tuntui olevan ummikko ruotsalainen, koska vain
nyökkäili ja vastasi ruotsiksi kysymyksiini. Saksalaiset
istuivat minusta oikealla, vangit vasemmalla penkillä
ja veneen pohjalla.
Aivan ilman kommelluksia ei matka sujunut. Tai-

vealta syöksähti Il-maataistelukone, keksi veneemme
f a alkoi tehdä syöksyjä meitä kohti ampuen sekä syöksyssä että nousussa.

Olimme nyt kuljettajan taitavuuden varassa. Erinomaisesti hän leiviskänsä hoiteli. Yli oikealle
yli
vasemmalle,
seis ja taas täysi häkä päälle

- hirvittänyt ja rauhallinen oli
-. kuljetNlinua ei juuri
tajakin, mutta edessäni veneessä käytiin karusellia
moottorin ympärillä. Äsken vielä ylpeät saksan pojat
kiersir,ät moottoria päät yhdessä r.ankien kanssa. Voi
elämä riepu, kuinka saatatkaan olla rakas
- -!katseen
Vaihdoimme kuljettajan kanssa ymmärtär'än
ja hymy karehti molempien suupielessä. Maihin sii,tä
kuitenkin selvittiin. Rannalla lälisin karavaaoini kera
kohti komentopaikkaa. Pataljoonassa oli vaja, jossa
oli entisiäkin vankeja. Siellä eräs r-angeista pyysi kynää ja paperia. Tupakka-askin kanteen riipusti jokainen vanki nimensä. Panin askin taskuuni. Vahinko,
ettei ole säilynyt. Sinne jäi Vilaniemen vajaan porukka odottamaan, mitä tuleman piti.
Kävelin polkua pitkin maantietä kohti. Herneojan
Niilo saapasteli vierelläni. Jatkoimme yhdessä. Tien
laidassa oli maassa pari sähköpylvästä, istuimme fa
paninrme tupakaksi. Tovi siinä tuijoteltiin. Tuntui,
että oli tehty taas kerran täysi päivä. Niilo työnsi
lakin takaraivolleen, katsoi minua:
sinä yks' helvetti mieheks!
Ne sanat
- Olettulevan
- enemmän
tuntuivat
sydämestä ja Iämmittivät
kuin muutaman päivän kuluttua saatu kersantin natsa
ia kunniamerkkinauha.

f.iJR 6:n Jatkosodan hyökkävsvaiheen aikana
päällikkö, kapteeni Aarne Mytty, Susien jääpallojoukkueen jäsen ja Säiniön suojeluskunnan aluepäällikkö
oli tapaturmaisesti menettänyt näön toisesta silmästään. Hyökkäysvaiheen loputtua jouduimme miehis-

tönkin jäsenet ahtaassa komentokorsussa palvelutehtävien yhteydessä läheisempään kosketukseen päällikön
kanssa. Iltaa istuessamme hän kertoi pelänneensä monta kertaa keskityksissä ja jv.tulessa ainoan näkevän
silmänsä puolesta. Mutta ammattisotilaan ei auttanut
sitä muistaa, oli vaan puskettava oteenpäin.
K"pteeni Mytty antoi tästä hyvän esimerkin omalla rohkeudellaan. Komppania oli edennyt Kirvun Tietävälästä kapeata metsätietä aukean laitaan. Maastossa oli
harvakseltaan kantoja ja kviid, mutta ei aluskasvillisuutta. Saimme vastaamme jv.tulta ja hyökkäys pysähtyi. Joukkueenjohtajat komensivat miehet liikkeelle,
mutta satoi, ja mieliala oli apea harvenneessa komppaniassa, eikä hyökkäys lähteoyt kunnolla liikkeelle.
Silloin kapteeni Mytty kaivoi pistoolin kotelostaan ja
lähti mustan sadetakin liepeet heiluen etenemään yksin
keskeltä aukeaa ampuen aina välillä vastapäiseen ryteikköön. "Näettehän, ei siellä ketään ole", hän huuteli
meille perästä konttaaville. Näin hyökkäys jatkui ja
sekin paikka tuli vallatuksi nopeasti rohkean esimerkin
ansiosta.

Kapteeni Mytty oli kuin isä pojilleen komppaniassa
sodan vaikeina aikoina. Olimme iloisia, että hän oli
vielä näkevä ja hyvissä voimissa saadessaan siirron
kotirintaman tehtäviin etulinjan osuutensa suorittaneena.

***

Reiposto menoa
Eräs komppanian päällikkö Valkeasaaren lohkolla

oli

innokas partioimaan linjojen välissä pimeään aiNiinpä erdd.nd huhtikuisena yönä kapteeni tutki
komentoryhmänsä kanssa asemien etumaastoa. Satoi
vahvasti vetistä räntää. Lumen sulaminen oli lopullaan
kaan.

ja

maa aivan märkä.

Vihollinen oli ehkä kuullut koli-

ja nähnyt

valoammuksien loisteessa etunaa edestä
,tutkivien
varjot, koska heittimen ammuksia
maastoa
alkoi tipahdella miesten lähelle. Siinä oli useasti syleiltävä isänmaata hengen hädässä. Myöhään aamuyöstä tiedustelijat palasivat omien puolelle. Korsussa läpimärkiä vaatteita riisuessaan sotamies Unto Kauhisto tokaisi: "Kyllä, sotilaselämä on sentään reipasta".
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Kämörön osemolle pohioisesto

iohtovo

moontie, ionko vosemmolto prclelto ll/JR 3
hyökkäsi Viipurin
Pieiorin routolietö koh-

- 25.8.41 kello l6 oseden, soovutti rodon
mon kookkoispuolello jo käöntyi heti hyökkäykseen ,csemolle
i

I

I
I
1

i

YEIKKO PURA}IA

JATKOSOTAMME hyökkäysvaiheen aikana. L94t
elettiin kuumia, mubta kunniakkaita elokuun päiviä.
Pataljoonamme, II/JR 3, jonka 6. komppaniassa
palvelin lääkintämiehenä, oli saanut ,tehtäväkseen vallata Kärnärän aseman.
Komentajamme, jääkärimajuri K. E. Söderholm oli
valinnut "sisäänlyöntisuunnan" rautatieaseman itäpuolelta vihollisen sivustaan, josta se sitä epäilemättä vähiten odotti. Oma tykistömme paahtoi Viipurin suunnalta, jonka vuoksi vihollisen tuliputket olivat suunnatut sinnepäin, kohti luodetta.
Vanha ja viisas komeotajamme, joka oli jo edellisissä sodissa ollut mukana Kämärän aseman taisteKömärän osemo-olue, ionko il,
JR 3 volloitti 25.8. kello 20.30
mennessö
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luissa, oli'jälleen tällä kertaa suunnittelemassa yllätyshyökkäystä.

Tehdyt suunnitelmat onnistuivat täydellisesti. Koko
pataljoonamme pääsi tihollisen huomaamatta etenemään aukean laitaan saekka, josta oli vain noin 400
m aseman vieressä hiekkaharjulla oleviin vihollisen
tykistöpattereihin.
Muutama jännittär'ä hetki vielä ennen rynnäkköä, ja
sitten alkoi kilpajuoksu kohti noita pattereita. Pataljoonamme levittäytyi viuhkamaisesti: 5. komppania
vasemmalle, 7. oikealle ja oma 6. komppaniani painui

kohti asemaa ja pattereita.
Yllätys oli niin täydellinen, että vihollinen tuskin

suoraan

Tien ylitys oli siis tässä vaiheessa mahdottomuus,
jos aiottäisiin säästää miehiä seuraavaankin kahinaan.
'Odott.li-*" ja seurailimme oikealla sivustalla vihollisen konekiväärejä tuhoamaan kiirehtiviä 7, komppanian miehiä.

--

Meidän on päästävä tavoitteeseemme, muuten

meitä sanotaan pelkureiksi, tuskaili vieressäni oleva
joukkueemme johtajana toimiva vänrikki, ja kyllähän
me sinne pääsemme ja menemmekin, kohta kun vain
tuo tulitus oikealta siiveltä lakkaa, mutte ei ennen.
Muutama minuutti tilanteen kehittymiseen edullisemmaksi ei ole pahitteeksi. Ei sotaa hoppuilemalla voiteta, pojat!

Tällaisia avoimin silmin pelaavia sotureita Suomen
armeija saa kiittää siitä, että loppujen lopuksi sittenkin
tappiomme olivat vaikeissakin tilanteissa suhteellisen
pienet.

7. komppania oikealla teki hyvää työtä ja tulitus
siltä suunnalta pian lakkasi. Silloin oli meidän vuoromme ruveta etenemään.

Kun lähdim*. tiit t ..ti., edessä oleva vihollinen
aloitti tulituksen. Pian .alkoi usealta taholta kuulua

n!,:J*,

f'
ä

huutoja: "Lääkintämies, lääkintämies !"
Tätä olimmekin odotelleet lääkintätoverini, kersantti Väinö Haapalaisen kanssa erään tiellemme osuneen
montun reunalla. Katsoin häneen miettien, minne päin

kumpikin lähtisi.

Olin

ehti kääntää tuliputkensa meitä kohti, ja ne pari laukausta, jotka se kiireesti ampui, menivät päittemme
ylitse.
Vaiensimme muutamassa minuutissa patterin, jonka
miehistä osa kaatui kunnialla, osan paetessa rudan
suuntaan, joka oli meidänkin tavoitteemme. Sinne oli
matkaa tuskin enempää kuin vajaat sata metriä, mutta
vasta tässä meidän vaikeutemme alkoivat.

pahoitellut, että toverini, niin
hyr'ä musiikkimies kuin hän olikin, ei varmasti tiukan
paikan tullen pystyisi ,tehokkaasti toimimaan. Tosi
taistelu oli sentään vallan toista, kuin nuottien kirjoittelu ja tahtipuikon heih::ttelu orkesterin edessä.
Näin olin tuumaillut, mutta jälkeenpäin olen useas-

ti

useas'ti itsekseni

hävcnnyt ajatuksiani.

Minun vielä pelokkaana tuumaillessani avun viemistä haavoittuneille näin hänen lyhyine jalkoineen jo

muut tuliaseensa selkäpuolelleen ilmestyneisiin yllättäjiinsä ja alkoivat ankaran tulituksen. Samoin aloittivat ra-

viilettävän pahimpaan paikkaan, niin että santa pölisi.
Usein sen jälkeen tulin huomaamaan, että velvollisuuden täyttäminen oli hänelle laki, jonka hän aina tinkimättä suoritti.
Edestäpäin kuului taas huutoa: "Lääkintämies, Iääkintämies, missä te penteleet olette?"
Sain jalat alleni. Muutamalla harppauksella puolit'tain sukelsin matalan, kanervikon ympäröivän kiven

dan varteen pureutuneet edestäpäin paukutella meitä.

taakse. Eräs korpraali makasi sen suojassa pahasti haa-

Viipurista tulevan tien suunnassa olevat viholliset,
jotka odottivat meitä pohjoisesta, käänsivät kk-nsa ja
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r'ähän näkvviin ja sitten lähdimme kiertämään "r'ihollista" ja st'öksyrmme ko'r'asti huutaen vihollisen kimppuun ottaen herdät vangiksi. Saman tapaista konstia
bti trl tässäkin käytettävä. Nostelin lakkiani varovasti
jonkun sentrn kir.en reunan yli ja ilna sai kunnon lak-

Kcmörän osemo-oluetlo puolusii pololjoonon vohvuinen vihollinen, ioko teki sisu'
koslo vosiorinloo suorittoen vostoiskuio

voittuneena. Luoti oli mennyt kyljestä keuhkoihin.
Huulien raosta pursui verta. Sidoin ja asetin hänet
oil<eaan asentoon kyljelleen. Nyt olisi hänet saata'r'a

kini sarian pikakir'äärin luoteja osakseen. Annoin äijän paahtaa jonkin alkaa 1a sitten jätin hänet siihen
luulöon, että olin saanut osuman. Tämän jälkeen otin

taakse JSp:hen. Nostin varovasti päätänr tarkastellakseni tilannetta. Samassa räsähti ylitseni pikakir'ääristä
lähtenyt sarja pirstoten takanamme olevaa puunrunkoa. Miten ihmeessä. Olimme laskujeni mukaan kuolIeessa kulmassa radalta tulevan tulituksen suhteen.
Yritin uudelleen, mutta nyt vanhaa "lakki kepin päässä" konstia.
Ta
Muutama rerkä hyta
ta
- uskottava,
- oli
vään lakkiini,- ja minun
että kyllä kave-

mainitun korpraalin kir'äärin, koska itselläni lääkintä-

rikin osasi ampua.
Tein laskelmia.
Luotien täyt)'i tulla jostakin muualta kuin

saanui entisilta kc,uluttaiiltani ainaisten haukkumis'
ten sijasta kirtokset. srllä tulos olr napakympin arvoi'
nen. Pikakir'äärrr, laulu lc,ppui kuin naulan kantaan

radan

suunnalta, sillä ne pirstoivat takanamme olsvaa puuta

noin metrin korkeudelta maasta. Niiden radan täi'tyi
kulkea melkein vaakasuorassa tasossa. Ei ollut muuta
mahdollisuutta kuin se, että ampujan oli oltar.a ;oko
puussa tai jossakin muussa, rataa huomattavastr )'lempänä olevassa paikassa.
Mitä tekisin, sillä emmehän me siihenkään toineet

jäädä. Sitäpaitsi usealta suunnalta kuulur uusra apua
pyytä\'iä huutoia. Yritin ratkaista pulmaamme epätoivoisen kiihkeästi. Ei mistään armeijasta saamistani h)'vistä neuvoista tuntunut ole'r'an apua tällä hetkellä.
Mutta iostakin alitajunnasta tuli mieleeni kuva pc,rkaaikojeni intiaanileikeistä, kuinka petimme vastassa olevia "intiaane.ia" nostamalla kepin nokassa lakkiamme
Kämärön osemo-olueiro puolustovon vi-

hollisen pehmittömiseen ottivot lehokkoosti osoo tykisröstö Rosk.Psto I 3,
Rosk.Pslo

23 io Jör.Psto 3. Niiden

om-

munnon onsiosro luhoului rotopihollo
myös koksi vihollisiunoo, iotko soopui-

vol sinne loistelurilonteen oikono.
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miehenä

oli

arnoastaan parabellum-pistooli,

ja ryömin

tiheän kanerlrkon suojassa kivestä neljä, r'iisi metriä
vasemmalle. Sreltä eloin tarkastella tilannetta ja arvoi'

tus ratkesi. \ra-s11p131) oli punainen rakennus' jonka
vintin ikkunasta narn pikakiväärin ampuian lähettävän

sarjoiaan. Otrn huc'lellisesti kuin ampumaharioituksissa naapurin tähia:r.reeni ja laukaisin. OIisin varmas-

ti

ainakin sen mrehen lrulattamana.
varovasti pystyyn, katse tiukasti suunnattuna vrntrn ikkunaan, odottaen ot'
taisiko siellä toinen mies kir'äärin haltuunsa. Näin ei
kuitenkaan tapahtunut. Sarn n)'t kaikessa rauhassa
viedä haavoittuneen korpraalin ihan I'ieressä olevaan
JSp:hen, josta hänet kuljetettaisiin eteenpäin hoitoa

- Nousin polvilleni ja sitten

saamaan.

Kiiruhtaessani uudellen taistelun tuoksinassa pahimmin haavoittuneiden luokse, näin poikien io saavuttaneen tavoitteemme, I(ämärän aseman kokonaan.
Sitominen alkoi käydä, kuten ennen vanhaan oppi'
tunneilla, sillä tämä asema oli ja pysyi silloin hallussamme.

NILS REITERÄ

Soimme houkkumisto...
JÅLKAVÄKIRYKI{ENTTI 51:n kranaatinheitinkomppania oli muiden 11 kmentin osastojen lailla heti
sodan alettua kesällä 1941 ylittänyt silloisen valtakunnan rajan kotipitäjänsä Tohmajärven kohdalta. Hyökkäyksemme suuntautui Pälkjärvelle. Yksikköömme
kuului raskas ja kevyt heitinjoukkue. "Raskas" oli siinä onnellisessa asemassa painavan kalustonsa takia,

että se sai kulkea teitä pitkin, kun ,taas "Kevyt" sai
alusta lähtien ottaa kalustonsa ja kranaattinsa "hartiapankin" \'araan ja painella pitkin korpia ja soita.
Saavuttuamme ensi tavoitteeseen Pälkjärvelle kokoonnuimme valtatielle, joka vei etelää kohden. Saimme siinä kuormaston myös mukaan ja aloitimme marssin vrhol.lisen vetäytymissuuntaan. Mieliala oli hyr'ä ja
innostus korkealla, koska alkuvaiheet olivat sujuneet
suuremmrrra tappioitta. Silloin meille annettiin käsky,
joka c,li kc,itua koko kevyen joukkueen tuhoksi. Käskt' lienee ollut hätiköiden annettu tai tilanteesta ei
kiireisissä touhuissa oltu täysin selvillä, koska meille

kartalta neuvottiin tie, ,foka vielä oli vihollisen halluss a.

Ohitimme pääkylän

ja

käännyimme vasemmalle

mener'älle sivutielle. Meidän oli määrä sen tien suunnassa mennä avustamaan jotakin jalkar'äkiyksikköä.
Ir{entyämme 'r'ähän matkaa tie kaartoi oikealle ja nou-

Joukkojo elenemössö Pälkiörven suunnollo roion tienoillo I 1.7.41

si pienelle kukkulalle. joka osoittautui olevan lopulta
vielä r'ihollisen hellusse Täällä olelat ;alkar'äen pojat, jotka makasisat tien sir.ussa olevan kumpareen
suojassa asemissa tährstäen edessä olevaa metsikköä,
kertoivat koko aamun rrittäneensä r'alloittaa kyseistä
kukkulaa, mutta turhaan \rihollrnen oli sinnikkäästi

puolustanut tärkeätä asemaansa.
Kun saavuimme paikalle, kaikki oli hiljaista ja rauliiankin rauhallista sodanaikaisissa olosuhhallista
teissa. Tämä
tilanne taisi erehdyttää meidän joukkueemme johta,iaa, "kadetti Korhosta". joka oli suoraan kadettikoulusta joutunut meidän porukkaamme.
I-Iänelle oli annettu etenemiskäsky, 1a hän arveli tien

olevan selr'än, vaikka jalkaväen pojat laroittivatkin
hulluj4 kun mener,ät vihollisen suuhun. Ville Korhonen ja Reiterä

sanoen "korohoron" poikien olevan

asetettiin kaiken varmuudeksi tunnustelijoiksi ja muu
joukko seurasi 50 metrin tuntumassa. Heittimet ja
ammukset oli kuormattu ajoneuvoihin, jotka seurasivat
välittömästi joukkuettamme. Vihollisille oli varmasti
herkullista katsella kumpareeltaan kun me tallustimme suoraan heidän syliinsä. He olivat tietysti laskel-

Jöököreitä

Pälkiöruellä 14.7.1941
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mässä pois surman suusta, ja hiljainen kiitos taisi monen miehen mielessä nousta myös Luojansa luo tilan-

osio eräöllä Pälkiörven tiellö

teen rauhoituttua.
moineet saavansa koko joukkueemme "putkineen" päivineen saaliikseen ja antoivat meidän marssia mahdollisimman lähelle, vieläpä etumaisten asemien ohi pitkin tietä sulkeakseen meidät pussiin. Siltä heistä- ti-

lanne tietysti näyttikin, eivätkä avanneet tulta,
odottivat yllätyksensä onnistumista.

r'aan

Ainakin meidän tunnustelijoiden ja varmaan myös
muiden ioukkueen miesten mielessä liikkui hieman
pelokkaita ja epäileviä ajatuksia siinä enteilevän hiljaisuuden vallitessa suoritettavan marssin onnistumisesta. Vatsan pohjassa tuntui ontto tunne, jota on vaikea kuvata toiselle, joka ei ole sitä itse kokenut. Näissä painostavissa ajatuksissa joukkueemme siis verk-

kaisesti jatkoi matkaansa.

Silloin tapahtui yllättävä käänne tilanteessa. Eräs
rohkea jalkaväen luutnantti, jonka nimeä en tullut
tietämään, ajoi peräämme pyörällä ja käski joukkueen
kääntyä takaisin niin nopeasti kuin vain voimme.
Kaikkien yllätykseksi hän ajoi pyörällään aivan tunnustelijoiden ,tasalle ja käski heidänkin keskeyttää
marssinsa. Tortelimmekin hänen käskyään, mutta se
ei ollut kukkulalla olevien vihollisten mieleen. Heidän toiveensa helposta saaliista hupenivat olemattomiksi. Pettyneinä tästä he innostuivät avaamaan tulen
kaiken kokoisilla aseillaan. Hevosernme vauhkoontuivat ja olivat rikkoa ajoneuvot siinä rytäkässä. Niitä
oli vaikea saada ympäri kapealla tiellä ja vihollisen
tulessa. Tien mutka ja sen sivussa oleva kumpare auttoivat kuitenkin hevosmiehiä ja mui,ta onnellisesti peräältymään. Tunnustelijat taas selvisivät ojan pohjia

pitkin ryömien omien luokse. Tämä "tempaus" antoi
tietysti hieman ivan aihett4 koska emme olleet otta-

neet ialkamiesten varoituksia huomioon. Olimme selvinneet kuin ihmeen kautta varmasta loukusta, jonka
vi-hollinen oli meidän päämme menoksi viri,tiänyt.
Suurin kiitos tästä lankeaa mainitulle luutnantille, joka rohkeasti pyörällä ajaen kävi meidät käännyttä244

Mutta silloinen tilanne ei ollutkaan vielä sen tien
poistettavissa päiväjärjestyksestä, vaikka hengissä selvisimmekin jalkaräen poikien luokse. Siellä meidät
otti käsiteltär-äkseen kapteeni Julku. Hän oli patal-

ja sattui sillä
kertaa tulemaan paikalle, kun me palailimme vihollisen järjestämästä r'aaran paikasta. Hän käski meidät
kokoon ja antoi tulla vuolaasti koko haukkumasanavarastonsa meidän niskaamme. Siinä ei tosiaan sanoia
säästetty. Joukkueemme johtajalle ei annettu mahdollisuutta puheenvuoron käyttöön ollenkaan, vaikka hän
joonan komentajana rykmentissämme

kuinka olisi sitä "herra kapteenilta" pyytänyt. Haukkumista kesti vielä jonkun aikaa. Lopuksi kapteeni
käski ottaa kartat esille. Silloin vasta selvisi, että meidän olisi pitänyt lähteä päätieltä vasemmalle jo noin
3 km aikaisemmin. Lähellä sitä tienhaaraa meille olikin käsky annettu, ja se tie olisi ollut paljon helpommin neuvottavissa, jos käsky vain olisi ollut tarpeeksi
selvä. Kapteenia ei saatu vakuuttuneeksi siitäkään, että

meille annettu käsky mahdollisesti oli ollut virheellinen. Hän piti meitä jatkuvasti "tomppeleina", jotka
olimme "tunaroineet" omin päin aivan vikaan. Tästä
oivalluksestaan hän piti niin kovasti kiinni, ettei antanut meidän edes avustaa oman pataljoonansa heitintä, r,aikka tarjouduimme siihen auliisti. I(aiken kukkuraksi hän käski meidän mennä vähän taemmaksi erään
suopoteron reunamille odottamaan, kunnes tilanne selviäisi, eikä edes huolinut meiltä kranaattejakaan pataljoonansa heittimen käyttöön.

Tilanne selvisi sitten r'ähitellen aikanaan, mutta
meillä olivat nolot oltavat, kun keskellä sodan ankaraa
temmellystä saimme opastusta toisten miesten kuullen
kuin rauhanajan harjoituksissa. Lienee syytä ollut
meissä molemmissa osapuolissa, mutta eniten kai meille molemmille antoi harmin aihetta sillä kertaa kukkulalla sitkeästi puoliaan pitävä \,ihollinen, joka tosiaan oli tämän tilanteen meille järjestänyt.

KKU.
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DUBLTNIIN

f. HARTANNE
VUOSI 1940 oli merenkululle vaikeaa aikaa. Monenlaiset vaarat väijyivät ulapalla purjehtivaa alusta, koska myrskyjen ja karien lisäksi oli ilmestynyt upotussodao vaara. Minkään valtakunnan alus ei voinut
purjehtia turvallisena, r-aan vaadittiin hyvää tuuria
ia rohkeutta liikkua valtamerellä ilman vahvaa saattuetta. Lisäksi mereen oli kylretty laajoja miinakenttiä,
joista irtautui noita san'ipäisiä paholaisia ajelehtimaan
vapaillekin vesille. Kun tuollainen räjähdysaineella
täytetty teräsmöykky sattui hipaisemaan aluksen kylkeä oli aluksen kohtalo melko varmuudella sinetöity.
Suurinta v^ataa aiheuttivat kuitenkin sukellusveneet.

Minä hetkenä hyvänsä saattoi laivan Iäheisyydestä
kohota pinnalle lJ-vene, ja siitä singotu torpedo
osui melko varmasti turvattoman kauppa-aluksen
kupeeseen. Ei laivassa aina tarvinnut olla edes sodankäynnille tärkeätä materiaalia. Se saatettiin torpedoida
vaikka sen lastina olisi ollut pikkulasten asusteita ja
leikkikaluja. Lukemattomien kauppalaivojen miehis-

töt

saivat sodan aikana hautansa valtameren syvyyk-

sistä.

Kaiken kukkuraksi

oli laivojen

vaaraksi ilmestynyt

vallan uusi tekijä, nimittäin ilmasta käsin suoritetut
hyökkäykset, konekivääritulineen ja pommituksineen.
oli alus, joka joutui ilmahyökkäyksen alaiseksi. Se sai jättää kaiken kohtalonsa huomaan.

Turvaton

Satamissakaan ei ollut turvallista, ei ainakaan minkään sotaakäyvän maan satamassa. Hampurin satamaalueen pommitus oli tästä hyvä esimerkki, sillä siitä

tuli liioittelematta

sanoen laivojen hautausmaa.

Vuosisatojen takainen merirosvoaikakausi

niin tuhoisa kauppalaivastolle kuin

ei ollut

sotavuosien

1939-L946 aika. Yksistään loviisalainen Nordströmvarustamo, jon,ka omistamasta laivasta nyt kerron,
menetti tietääkseni kokonaista kolmetoista hyväkuntoista alustaan tuona aikana.

Hl. Britan

omisti Nordström-yhtiö. Helmikuussa

vuonna 1940 se teki matkan Buenos Airesista Dubliniin. Niin kuin yleensä kauppalaivat saavat rahdattavakseen mitä eriskummalisinta t^varaa, niin hl. Britankin lastina oli sillä kerralla rehukakkua. Se on

jotakin karjatalouteen kuuluvaa, kasvin siemenistä

valmistettua leipää, jonka tuoksu on kirpeän imelähköä. Sitä oli aluksen ruumat täyteen ahdettuna. Sen
ei ainakaan olisi pitänyt kiinnostaa ketään sotaakäyvää
maata.

Oli helmikuun 22. päivä. Kaikki oli mennyt siihen
asti hyvin, tuuli oli navakka, siinä 4 bf. hujakoilla,
joka onkin tottuneelle merenkäviiälle ihannetuuli.
Laivan päällikkö, kapteeni Sundell nuuski ilmaa, hä'
nen kasvoillaan oli väkava ilme. Vaikka kaikki olikin
näennäisesti hyvin, oli olemassa vaarakin. Kapteeni
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vaistosi sen. Hänelle kuului vastuu, siksi hän oli myöskin herkempi vaistoamaan vaaran. Se oli kai jotain

merimiehen kuudetta aistia.

Hl. Brita kynti aaltoja n. 10 solmun nopeudella
55 meripenikulmaa Fartnesista etelään päin. Kaikki
oli kunnossa. Oli ilta. Ne jotka eivät olleet palveluk-

lepäilivät itselleen uusia voimia kooten. Höyrykoneiden männät takoivat tasaista vauhtiaan, ja savupiipusta kohosi heikko savujuova.
Sitten kello 20.10 ilmestyi aluksen vasemmalle puolelle sukellusvene. Tuon odottamattoman vieraan ilmestyminen sai aikaan hälytyksen. Kaikkien kannella
olevien katseet iskeytyivät alloista esiin pistävään torniin. Se oli kuin pirun peukalo, kosteuttaan kiiltär'ä
panssaritorni. Siinä se kellui, katosi toisinaan aallon
sessa

vaippaan, pisti jälleen näkyviin. Kaikki erottivat tornista tähystelevän miehen piirteet, kun tämä kiikaroi
laivaa. Mitään merkkejä ei annettu puolin eikä toisin.
Hl. Britan miehistö, eikä r'ähiten sen päällikkö, odot-

tivat jännittyneinä mitä tuleman piti.
Ja sitten se tuleminen tulikin. Se tuli torpedon muodossa, ja alus vavahti kuin eläin iskun saatuaan. Sukellus'r,eneestä oli singottu torpedo aseistamatonta
kauppalaivaa vastaan. Mitäpä se sille voi? Jos iollakin
sattui olemaan taskuase matkassaan, ei sillä voinut
puolustautua sukellusvenettä vastaan, jonka torpedoputket tähtäsivät aluksen kylkeä.
Näytti siltä, että sukellusvene antoi tilaisuuden
kauppalaivan miehistölle jättää aluksensa. ennenkuin
uusi torpedo tekisi siitä lopun. Ensimmäinen olikin
ikäänkuin varoitus siitä, mitä tulee seuraamaan. Aluksesta laskettiin pelastusveneet alas, sen saama vaurio
antoi siihen aikaa. Kaikki kävi ilman paniikkia, r'oisipa sanoa kuin ennakolta suunniteltuna manöör'erinä.
Aluksen r'äki oli tottunutta merimiesainesta. Kaikki

kävi joustavasti.
Pian oli laivar'äki kahdessa pelastusveneessä. jotk;r
koettivat irtautua nopeasti tuhoon tuomitusta aluksesta. Sukellusvene odotti edclleen. Ilmeisesti siellä
seurattiin torkoin hl. Britan miehistön toimia. Nämä
kuka kiukkuisen näköisenä. kuka
taas tuijottivat

taas murheellisena

Runsoon kolmen vuosikym-

menen ojon
v.
purjehti
l9O7 rokennettu io syksyllä I 930 loviisoloiseen

tonnistoon lii-

letiy hl "Brito' N-tunnuksen ollo. Yli
90 meirin pituinen jo 4.800
tonnio kuollut-

to poinoo

los-

toovo loivo ehti tuono oikono kokeo yhto
ios toistokin,

mm. se ioutui

upoksiin

Bre-

merho fen in

pomm iluksesso
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sukellusveneen must.li torni,r.

Mitään ei ollut tehtävissä, osuman saanut laiva odotti
armoniskua. Se odotti ajelehtivana hylkynä, että toinen torpedo tekisi siitä lopun. Laivan päällystön sekä
miehistön tunteet eivät olleet lainkaan helliä sukellusveneen miehistöä sen enempää kuin sen koko kansallisuutta kohtaan. Merimies saartaa menettää aluksensa myrskyssä tai se voi ajaa karille Tuon hän kestää

ja hänen

tunteensa pysyy asiallisena luonnonvoi-

mia kohtaan. Mutta kun hän menettää aluksensa toisen käden kautta, se synnyttää mustan vihan, ja Iaivan menetys tuntuu katkeraakin katkerammalta.
Pelastusveneet loittonivat aluksesta 1'hä kauemmaksi. Kuu r.etäytyi pilven taakse. Aaallokko viskeli kiikkeriä r'eneitä ja sukellusvene risteili alueella niin, että
se joutui veneiden väliin. Mutta toista torpedoa se ei

singonnur . .ja miksi ei, sitä on vaikea sanoa. Sota
ja juuri nimenomaan merisota on täynnä kummallisia
sattumia. Itikä pelasti hl. Britan varmalta näyttär'ästä
tuhosta? Sen kansallisuusko? Tai havaitsiko sukellusveneen päällystö r'asta myöhemmin, että hl. Britan
lasti oli r'ähemmän tärkeätä sodankäynnille? Tai oliko
se vain jonkun monokkelisilmäisen upseerin päähänpisto. Vrikea sanoa mitään.
Sukellusvene poistui äkkiä ampumatta toista torpedoa.

Kelion läheressä kahtakymmentäyhtä souti toinen
pelastusvene hl. Britan kylkeen. Miehiä nousi kan-

nellc, laiven r'.ruriot eir'ät olleet suuret, se ei ollut
vielä täysin hrlkr'. Toisenkin veneen miehistö kapusi
laivaan, r'eneer hiilattiin ylös ja kiinnitettiin paikoilIeen. Ricmullr er ollut rrjoja.
Ja aamull.i kello koln.ren aikaan riemu kohosi huip-

puunsa. Paik.ille hövrlsi englantilainen hävittäjä, jota
sukellustene ili:e:ses:i pelkäsi ja ui alueelta tiehensä
jättäen työnsä kesxeneräiseksi.
Kaup-pa ja mererkulku kukoisti . . . sodasta huolimatta. Englrntilrrr:e:r ..i,tloi hl. Britan kunnon gentlemannin tavoin iurvrl: Snr:llista, jossr vrruriot kor-

jattiin, jatkoi hl. Brrrr mr:k:rns,r jr sarl:rui Dubliniin
24.2. Kello oli srlii.rn trrrn krhdeksan. jir aluksen
seikkailurikas matka päätyi sillä kerralla onnellisesti.
Sen matkan muistolle tämä kertomuskin.

he lähtevät Yhdyspankin
kautta . . .

u*#*%,

Isä painaa kaasupoliinta. Matka kohti etelää
on alkanut. Auton katolla ovat teltat, makuupussit, ruokailuvälineet ja mitä kaikkea lienee-

kin...

Ja matkavaluutat on hoitanut Yhdys-

pankki, alan asiantuntiia. Sieltä he ovat saaneet

*yö.
nukseen oikeuttavia ET-matkashekkeiä Ranskaan, matkaoppaan, valuutta-avaimen, valuut-

talompakon ym. erikoisetuia. Siksi he ovat
tyytyväisiä matkalaisia. Matkalta palattuaan
he tallettavat säästyneet ulkomaanvaluutat
Yhdyspankkiin valuuttatilille. Niitä he saavat
silloin käyttää ylimääräisenä valuuttana seutaavalla matkalla.

Hin ot )6-t,aotiat perlteeniri, ammaliltaan kanrukoultnopeila.la.
Häncn t'aimonn on m1öt opettaja. Tärä he out kahden laptensa
kanra lähdösil omalla antolla leirintänatkalle Etula-Enrooppaan.

HYöKKÅs,yÄT

YHDYSPANKKI
pankki
meidan
fuil

oMrrN louKKo,HrNsA pÄtl

EI OLLUT TAPANA
KANNETLA'TSEÄÄru YASTANru

Kerran lähestyi pienehkö vihollisosasto suomalaisten asemia Syvärin rintamalla. Vartiossa oleva mies
antoi hälytyksen, ja pian alkoi kova laukausten vaihto.

kolmella vuorokaudella. Saavuttuaan yksikköönsä hän
jätti lomatodistuksen komppanian toimiston pöydäl-

Viita oli hitaanpuoleinen pukeutumaan ja
jäi toisista jälkeen. I(un Viita oli saanut itsensä

Sotamies

puetuksi ja tullut asemiin, iossa toiset jo olivat kymmenisen minuuttia torjuneet vihollisen lähestymisyrityksiä, hän rupesi tähtäämään aseellaan rauhallisesti.
Venäläiset olivat silloin jo perääntymässä poispäin ja
näy'ttir'ät selkäpuoltaan suomalaisille. Sotamies Viita

ihmetteli kotasti nähdessään venäläisten juoksevan pakoon ja tuumaili rauhallisesti:
Tuonne hyökkäävät omiin joukkoihinsa päin.

Sotamies Salo

oli ollut lomalla ja ylittänyt lomansa

le sen enempää ilmoittamatta myöhästymisestään. Muutaman päivän kuluttua saapui korsulle komppanian

päällikkö ja tiedusteli, miksei hän ollut ilmoittanut
lomansa ylittämisestä. Sotamies Salo selitti, ettei hänellä ole ollut tapana kieliä mitään kenenkään päähän ja
kaikista vähimmin hän kantelisi itseänsä vastaan.
Komppanian päällikköä selitys tyydytti ja hän sanoi:
Tunnutte rehelliseltä mieheltä, niin että eipä

- asiasta tämän enempää.
tästä

-

KAHDEN "SUUREN" KOHTAUS
Suomussalmen taistelujen aikana

oli

radioselostaja
autoineen matkalla rintamalle. Sil-

Pekka Tiilikainen
loin ajoi hänen perässään toinen auto, josta kiireen
vuoksi pyydettiin annettavaksi tietä. Mutta Pekkapa
\-astasi mahtavasti, ettei sitä tietä niin vain anneta.
Kun tuo toinen auto sitten kuitenkin pääsi eteen, tuli
siinä oleva eversti Siilasvuo kysymään, kuka se sellainen matkustaja on, joka ei meinannut häntä päästää
eteen. Vastaus

tuli

vaimentuneena:

Täälld vain Tiilikais-Pekka!
-Kenraali ajoi mitään sanomatta eteenpäin.

OLIKO M'EHIÄ KA'YOSSA
Kesällä 1941 kuumina päivinä tuli marssilla oltaessa

tietenkin kova jano. Sen vuoksi juostiin aina tauon
aikana etsimään vettä, mistä sitä suinkin vain löytäisi.
Kerran tultiin eräälle kaivolle, jossa oli kovaa kahinaa miesten kesken, kuka ensimmäisenä kerkiää vettä
saamaan kenttäpulloonsa juotavaksi. Siinä tunkeilussa
tipahti jonkin sotilaan lakki kaivoon, eikä ollut aikaa

ottaa sitä sieltä pois. Kun miehet sitten nostivat kipan
toisensa perään vettä kaivosta, tuli viimein lakkikin
ylös. Tätä eräs sotamies ihmetteli:
Liekö miehiä montakin kaivossa, kun lakkikin

- kaivokipassa.
nousi
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Kollioperäisissä moostoisso iouduttiin Viipurin koillispuolello rokentomoon usein puuvqrusteisio puolustusosemio. Kuvo on Kovontsooren rintomolto

Soorroksen
uhkoomono

Tolin
rintomon
liepeillä

VKT-linion ioisteluien oikono ioimi JR 25:n
komentolono Monnerheim-ristin ritori, evers-

tiluutnontti Auno Kuiri

RYKMENTTIMME JR 25

Piikki

siirtyi

Maa-

- kesäkuun 15.
selän kannakselta Kar.,alan kannakselle
päivän tienoilla (1944) ja joutui Kannaksen halkijuoksussa epätasaiseen taisteluun ylivoimaista vihollista
vastaan. Sellaiset paikkakunnat kuin Perkjärvi
Kaukyärvi
Huumola
Leipäsuo
Summa
-Säiniö Pero
Kämärä
Tali - Ihantala säilyi- mielessä
- lähtemättöminä
vät rykmentin
muismiesten
toina, painajaismaisina muistoina epätoivoisesta yrityksestä pysähdy,ttää vihollismassat, jotka työntyivät
päälle ja murskasivat armotta jalkoihin jäneet. Ylivoima ei ollut ainoastaan miesmäärässä, sillä ilmavoimien ja tykistön osuus oli sitä luokkaa, ettei sellaista
olisi voinut

kuvitellakaan. Meikäläisille sattunutta

vauhkoutumista ja pakokauhua ovat eräät yrittäneet selvittää asemasodan toimettoman ajan syyksi, koska silloin tehtiin vain komeita korsuja, puhdetöitä ja pelattiin korttia! Ei sentään! Hyvin yksinkertaisena syynä

oli tuo murskaava ylivoima, mille ei kerta kaikkiaan
voitu mitään. Sen alta täytyi päästä pois, täytyi vetäytyä. Mutta armeijan taisteluhenki tuon l(annaksen halkijuoksun jälkeenkin oli luja. Pystyttiinhän vielä tehokkaaseen torjuntataisteluun, missä suomalainen soturi näytti rohkeutensa ja neuvokkuutensa.

VALTER TIIKANEN
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Kun vihollisen painostus oli välillä helpottunut ja
armeijallemme saatu kaivattu hengähdystauko, jou-

kot koottiin

puolustukseen VKT-linjalle. Rykmenttimmekin kaivautui 20.6. Talin koillisenpuoleiseen
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Ahtoito toisteluhoutojo lhontolon louhikkoisello rintomollo

--

eli Piikin' vetiiytymrnen R:r.
pukoskelto Myllymäen
Pyördsoor:n

JR 25:n

linlolle 29-30.6.44

-

maastoon, jonne 1. komppania

kapteeni Kalle Toh- Repolanjän'en itäsai lohkonsa Rapukoskelle
- olevalle kannakselle. Tällä kannaksella oli
päässä
eräällä kohdalla korkea, kivinen mäki, mrkä oli hallussammc. kun taas naapuri oli allamme etelämpänä.
Yritimme kailautua mäkeen, mutta kunnollisra poteroita ei siihen saanut. Vihollisen ensimmäisen tykistöja krh.keskityksen jälkeen tulikin meille siitä äkkilähtö, sillä sirpaleista haavoittui kymmenkunta miestä.

ka

Pirskatti. kyllä minun täytyy mennä listimään

nuo kaverit, eir'ät ne sieltä muuten lähde.
Älä turhaan
seuraava keskitys tuo kyllä
- hiljaisuuden.1'ritä
sinne
Ei -siellä ole elämisen mahdollisuutta, kieltelin kaveria.
"Tapsa" ei puhunut enää mitään, mutta jonkun ajan
kuluttua hän oli kadonnut ja ilmaantui näkyviin konepistooleineen r,älimaastossal Lähti se peiiakas sittenkin ! Avasimme tulen huimapään auttamiseksi ja saimmekin naapurit hiljaisiksi. Tapsa hävisi näkyvistämme
ja
alkoi iäisyyden kestävä odottaminen. Miten
-kaverisiten
yrityksessään onnistuu? Joka paikkaan sita pija omat heittitää päänsä työntääkin !
Odotimme
- keskityksen.
- Voi helskatti,
memme antoivat mäkeen

nyt se Heikkilä äi sinne mäkeen kuitenkin,
f

eikö

tuosta henkipahasesta pääse r,ähemmällä tarjoamisellakin, on siinä meillä kaheli. Kiroilin ja noiduin itsekseni, kun Tapsa pomppasi takaisin vitjaan.
siinähän sinä, miten kär'i!'
- No,
Mikäs siinä
kalerit ovat kyllä hiljaisia
- ei ne
poikia.
Enempää
pojasta tullut kuin lypsämällä,
- tuntui kovin yksinkertaiselta: Tapsalla oli
ja selvitys

Karvauduimme r'ähän matkan päähän mäestä pohioiseen, missä oli mainiota pistohiekkaa ja annoimme
naapurille tilaisuudeo yrittää puolestaan kaivautua kivimäkeen. Ja vihollinen myös yritti ! Pian alkor mäeltä kuulua lapioiden kilskuttamia ääniä, nakutusta ja
pulinaa. Kiven sisään on tavallisin jalkamiehen konstein vaikea päästä ja kun heittimemmc antoivat sinne
joukon paketteja, pulina muuttui uikutukseksi
ja
mäki tyhleni. Ei sentään aivan tyhiäksi, sillä- pari
kir'äärimrestä iatkoi sieltä yhä vain ampumistaan. Tämä tuntui hermostuttavan eritoten meidän Tapio

ollut muistissa suo,ainen tie entiseen poteroonsa, mikä
oli melkein naapurien takana. Juuri kun hän pääsi
perille, alkoi keskitys eikä hänellä ollut mitään hätää. Kun hän keskityksen jälkeen etsi naapurit näköpiiriinsä oli toinen heistä saanut osuman ja toinen
raahasi tätä taaksepäin. Samalla tuli vielä yksi kranaatja acta est fabula
ti, osui aivan näiden viereen
- eikö
näytös oli lopussa! Yksinkertaista,
totta? Tapahtuman kulku ei kuitenkaan tec uhkarohkeaa tekoa joka
miehen tehtäväksi, kyllä siinä rohkeutta ja liukkautta

Heikkiläämme.

tarvitaan

!
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Toitovosti noomioilu ponssorinioriunrotykki
JR 25'n osemisso Pyöräsooresso

Taistelun melske siirtyi 29.6. Iännenpuolella" yhä

ja odotimme joka hetki irtaantumiskäskyä.
Kun sitä ei kuulunut, Iähetettiin partio ottamaan selvää tilanteesta. Se ei viipynytkään matkalla kuin parikymmentä minuuttia ja kertoi palattuaan, että aiellä
ovat kaikki irtautuneet ja että vihollisen hyökkäysvaunuja liikkuu jo Talin pohjoispuolella. Meille lykkäsi
kiireen ! Tavoitteenamme oli I(arisalmen
6i"rsrna
keammin välitavoite
mutta kun olimme
siitä-parin
kilometrin päässä kolisivat
sen .ja meidän välissä
jo naapurin hyökkäysvaunut
ja tie oli poikki. Meillä ei ollut muuta mahdollisuutta
kuin kiertää itäänpäin, mutta siellä oli järvi vastassa. Taisimmepr jääde
kiipeliin ! Lähdin parin miehen kanssa tutkimaan tilannetta lähemmin, sillä uintimatka olisi tullut niin pitkäksi, että sen yrittäminenkin oli toivotonta. Päiisimja siellä ne
me noin puolisen kilometriä eteenpäin
näkyivät. Kaksi vaunua partioi Karisalmelle
vievällä
tiellä eikä sinne ollut menemistä. Eipä taida olla muuta neuvoa kuin käydä suunnittelemaan sitä uintireissua!
Mutta mikäs nyt? Vaunut kääntyivät äkkiä
kuin komennuksesta
ympäri ja lähtivät ajamaan Talin
ja sinne kolina häipyi. Meille annettiin
suuntaan
ja selvisimmekin ehjin
tilaisuus livahtaa
loukosta
- En tiedä ,tänäkään päinahoin Karisalmen asemalle.
vdnd., miksi ne hyökkäysvaunut lähtivät sellaisella
vauhdilla Talin suuntaan, mutta joka tapauksessa tuo
taaksepäin,

Polkusiltoo rokennetoon Kovontsolmen yli
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liike iätti meille

esteettömän ,tien uusiin tehtäviin.
Lopullinen tavoitteemme oli Ihantalan rintaman
itäpäässä oleva Myllymäki, jonne matkamme on piirtynyt iäksi mieleeni. Ainoana kulkutienä sinne oli 6
km pituinen rata Karisalmi
Kavantsaari ja siitä tie- kulkee järvien välisillä
matkaa noin 4 km. Rautatie
kapeilla kannaksilla eikä siitä ole mitään mahdollisuutta poiketa sivulle ainakaan kolmen kilometrin matkalla muualle kuin veteen. Tämä matka oli via dolorosa
tuskien tie, sillä vihollinen saatteli meitä tykis- koko matkan. Saatteli juhlallisesti,
töllään
sillä kuuden tuuman paketit olivat suurimpia! Kuljettuamme
noin kilometrin matkan tavoitimme pataljoonan kuormaston, joka epätoivoisesti vatkasi ja pomppi radalla.
Se oli kurjaa katseltavaal Kolme hevosta kuormineen
oli vierinyt ratapenkereeltä järveen, ja sieltä miehet
kalas,telivat tärkeimpiä kamppeita kuiville. Ympärillämme ujelsi ja räiskyi ja repi hermot riekaleiksi. Oli

ihme, että suurin osa kuormastoa selvisi radalta Pyöräsaareen. Matka tuntui loputtomalta, eikä pakokauhu
ollut enää kaukana. Mutta painajaisesta päästiin ja
saavuttiin vihdoin 30.6. Irlyllymäkeen. Siellä

piti

en-

nakkotietojen mukaan olla varustefut asemat, omaa
tykistöä,tukena määrättömästi, vieläpä saksalaisia
ja lepoa riittämiin ! Mitä
rynnäkkötykkejäkin. Niin
juoksutaipaleeltaan
voi läähättävä, loppuunväsynyt,
määrän päätä etsivä joukko toivoakaanT Kunnon poteron ja levon
siinä kaikkil
Mitä Myllymäki
sitten tar.iosi, on jo ,toinen juttu.
Mutta se oli joka tapauksessa pirullinen paikka!

k

;

ffi$

t

\i

ii
a

.f
JR 52,n komenlojo, eversiiluutnontii Kolle
Rounio esikuntineen Rukoiörven suunnollo

Arvo Mikkonen:

Erös Yökivoltoinen
tied ustelu retki

ELETTIIN ja kuoltiin kesää 1941.
Sotamme oli korpisotaa kirjaimellisesti. KoukkaiIimme sivustaan ja selustaan täten pakottaen vihollisen, motitusta uhaten, jatkuvaan perääntymiseen.

Oltiin jossakin Repolan ja Rukajärven r'älillä. Yksikkömme I./JR 52 oli jälleen kiertämässä tien suunnassa olevan vihollisen selustaan. Mutta nytpä saimmekin kovan kovaa vastaan. Vihollisen varmistus oli
hyun, ja sen tekemä vastarinta railakasta puskimmepa
mihin suuntaan tahansa. Aina tuli putkien täydeliä
kuumaa lyijyä niskaan eikä tappioitakaan voitu välttää. Juutuimme tämän vuoksi asemiin mukavan männikkökankaan laitaan. Edessä oli vetinen suo ei-kenenkään-maana ja sen takana vihollinen. Siinä nyt pelättiin ja pidettiin vihaa molemmin puolin.
Me olimme sentään leikissä aktiivisena puolena. Kokeiltiin useampaa rintaman kohtaa naapuiin puolella,
mutta kaveri tyytyi vain paljastamaanåampaansa lähentelyillemme. Lienevätkö tehtä\'änämme olleetkin vain
sitominen ja häiritseminen, joiden aikana ratkaisevaa

toimintaa valmisteltiin muualla. Sellaisessahan oli oltu
jo ennenkin; eikä sotamiehen tarvinnut tietää
kokonaisuutta. Meille riitti, kun tiesimme upseeriemme olevan tehtäviensä tasalla. Siitä olimmekin saaneet varmuuden useamman kerran. Olihan komppaniassamme ensi päivästä lähtien lentävänä lauseena
ollut tunnus: "Pojat, ei hätää, Elinkeino itse on keulassa". Komppanian päällikkönä oli näet kapteeni Rau-

mukana

no Selinheimo.
Tällä tavoin meidän joka tapauksessa

oli

annettava

viholliselle harhauttavan voimakas kuva itsestämme.
Alati annoimme sille kaikilla putkilla äkillisiä tuliiskuja. Kun ärsytimme kaverin hermostumaan ja paljastamaan itsensä, saimme tietää suunnilleen mitä tuliaseita sillä oli missäkin kohtaa. Oli kuitenkin eräs
pieni mäennyppylä etuvasemmalb, joka ei ao,tanut
elonmerkkejä itsestään. Nyt oli siitäkin saatava selvä.

Oli

tehtävä väkivaltainen ,tiedustelu tuohon maastoon.
Tehtävän sai ensimmäinen joukkue, jonka johtajana
oli luutnantti Rimpinen, vauraan Satakunnan rinta251
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JR 52:n ioukkoio tupokkotouollo

morssin

oikono 25.7.1941 Rukoiärveö kohden

Olimme tätä odottaneetkin ja seurasimme häntä. Kaikki kävi kuin harjoituksissa i(uhmossa. Vieläpä Paremmin eikä kukaan purnannut. Mielessä välähti, että tämähän oli kuin ennen koettua. Näin syöksyttiin ennen

maiden poika, mutta silti ihmeen hyvin korpioloihin
sol'eltunut sotilas.
Ohjeet olivat selvät. Ryömimme ketjussa tavoitetta

kohti. Mättäät ja pensaat antoivat näkösuojaa ja vettäkin siellä oli kyllin, kuten aina Karjalan soilla, mutta se ei etenemistä hidastanut. Tärkeintä oli päästä
huomaamatta suon yli.
Tuolla se mäenkumpula nyt oli. Ei näkynyt liikettä
eikä kuulunut mitään ääntä. Åinakin meidän Puoleinen rinne oli tyhjä. Jos mäen päällä tai takarinteessä
olisi jotakin, meillä olisi kuitenkin pian etuna kuollut

omia asemia vastaan Saunajärven harjoitusmaastossa.
Sama luutnantti. silloinen vänrikki, joka valutti hikeämme harjoituksissa. harppoi nyt hirven askelin jo
tuolla mäen reunassa. l{itäpä eroa tässä, mutta eroa
kuitenkin oli. Siellä ei tullur kuulia, mutta nyt tuli ia
lujasti. Eir'ätkä ne olleet mitään paukkupatruunoita.
Nyt rätisi ja räiskyi ja vihelsi. Mäen päällä nakutti
kaksi konepistoolia, joiden tuleen sekottui kiväärin
laukauksia. Mutta me olimme jo kuolleessa kulmassa,

kulma.

tulisuojassa.

Luutnantti kulki läpi tihentyneen ketjun. Puhuttel

Saavutimme mäen rinteen. Joukkueeniohtaja oli

asettunut ketjun puoliväliin
Porlio erömooretkellöön

ia

jokaista.

ponnahti Pystyyn.
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Nyt oli irroittauduttava
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vuorostaan nopeasti.

Oli so'r'ittu, että pojat tulittavat asemistaan mäkeä pitäen vrhollisen jatkuvasti matalana paluumatkamme
aikana. Konepistoolimiehemme

oli

noussut vaarallisen

ylös mäelle ja lähetti vihollisen asemiin tulisarjan sil-

loin tällöin. Kehortin häntä varovaisuuteen. Mutta
ennen kuin hän ehti neuvoani noudattaa buli luoti,

joka ei r iheltänyt. Se osui häneen. Meillä olivat paarit mukanamme, ja työnsin ne hänen viereensä. Kieritin pojan paareille ja ryömin itse niiden yläpäähän.
Asetuin vatsalleni pää paluusuuntaan ja tartuin kädensijoihin. Kun alapäässä oleva mies oli valmis toimimaan, karjaisin: nyt ! ja syöksyin pystyyn. Niin mentiin mäkeä alas, ja tällä kertaa kaikki luodit vihelsir'ät. Yhtä kyytiä mentiin omiin asemiin saakka. Sinne ehtir,ät pian kaikki toisetkin, ja tuli lakkasi hiljalleen.
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PA'TA EI PITÄNVT VÄruÄÄN
Syvärillä taisteleva sotamies osti lomalla ollessaan
paidan. Sitä r'alitessaan hän kysyi myyjättäreltä:
Pitääkö tuo valkoinen paita r'ärinsä 7

- Tietysti. Valkoinen pitää
myyjitär.

aina värinsä,

r'astasr

Sotamies osti paidan ja lähti.
Neljän kuukauden kuluttua hän sai .1älleen loman.
Hän poikkesi samaan myymälään ja sanoi myyjät-

tärelle:

Ostin täältä paidan. Se oli valkoinen ja te sanort.
te,- että se pitää värinsä, mutta asia ei ollutkaan niin,
ihmetteli myyjätär. Eikö se todellakaan
- Mitä?
r'äriään ?
pitänyt
Ei. r'astasi sotamies ja avasi asetakkinsa napit

katsokaa
nl't

-

I

lrfrv1ätär karsoi. Paita oli kaikkea muuta kuin valkornen. Srrnä c,livat edustettuina kaikki tummat värit.
Sotamies oli pitänyt paitaa yllään neljä kuukautta

OttI KTUKKONEN

LENTO.
KONEEN

KUVA
M/VAHTAIAN
KUPEESSA

yhtäj aksoisestr

a
YLLATTÄv Ä v' I ME,NEN rER YEHDYS
Erillisosasto P:ssa palveleva alikersantti Ville Pelkonen oli naisten keskuudessa runnettu ainakin suurimmassa osassa Suomea kirieenvaihtonsa takia. Hänellä oli noin 120 kirjeystärätärtä. ja tulipa pojalle
eräänä jouluna 3 säkkiE paketteja sekä lisäksi joka
viikko 3-1 pakettia, joista me torsetkin aina saim-

me nauttia kenttävartiossa ollessamme.

Pelkosen koirankujeista kerrottakoon seuraavakin
juttu: Eräs korpraali Mikko Pelkonen pyvsi kirjoittamaan eräälle Jennylle Posioon, että korpraali Pelkonen

oli

kaatunut partiomatkalhan ja hänen viimeiset

sa-

nansa olivat: 'Rakkaat terveiset Jennylleni'. Pelkonen
tietysti kirjoitti Jennylle ia valitti suruaan, kun näin

käri Mikolle.

tuli sitten kirje Pelkoselle .ia
tiedusteltiin, milloin ja minne Mikko haudataan? Pel'
konen iimoitti hänelle Mikon osoitteen. Neitonen läJennyltä

hettr Mikc,n kotiin seppeleen, ionka nauhoissa oli
sanat: Vrimernen tenehdys rakkaalle Mikolleni, Jennysi. Pelkr,nen ei tiennyt tästä mitään, r'aan oli lomalla kotonaan. kun seppele tuli sinne yllätyksenä. Kylläpä iutulle hymyiltiin, kun Mikko palasi lomalta
yksikköönsä,

VOIDAAN pitää ihmeenä sitä, että suurin osa Suomen sodanai'i<aisesta armeijasta oli selviytynyt melkoisen ehjänä ja toimintakelpoisena niinkin pitkään
kuin 16.7.1944 saakka. Asiaa voidaan luonnehtia
myöskn rullaäkeen alle iääneen sammakon sanoin:
"Kun yksi piikki veti niin toinen lykkäs' mutta hyvällä
tuurilla siitä selvisin".
Samaan taPaan olin selvinnyt minäkin ia samoin
pieni yhteysrette.mme Åhtaia sodan äkeen piikeistä
äina mainiituun päivämäärään saakka, jolloin molem-

mat makasimme Kotkan Kalarannan laiturissa piivää
paistatellen. Åhtaja tietenkin vetelästi laituriin kiinniiettynä ya allekiqjoittanut sen peräkannella ilkosen
alasiomana kesäaamun lämmön mukavasti nirvanaan

tuudittamana. Laivalla oli myöskin konemestari
Matti Tatti, joka olisi pitänyt pistää syytteeseen iulkeasta kaksinnaimisestai sillä hänellä oli vaimo ia
lapset Kotkassa, mutta silti myöskin selvästi rakastunut m/. Ahtaiaan, koska ei voinut eikä halunnut jättää laivaa yöllä eikä päivällä palveluksen vapaaehtoisuudesta huolimatta.

Mainittuna aamuna konemesåri touhusi

ain'aisen

koneenkoriauksen kimpussa, mutta ei kuitenkaan tällä
253
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Soksoloinen ilmotoriuntori3teiliiä Niobe
Kotkon sotomoon uponneeno
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kertaa aiheuttanut Iaivalla mitän häiritsevää kolinaa,
koska Matti keskittyi ainoastaan koneen tilattujen
.

varaosien odotukseen messin sohvalla vaaka-asennossa.
Laivan kokki, joka keitti korviketta ilman pannun
torvessa olevaa äänenvaimentaiaa, aiheutti hil jaisen,
sihisevän soraäänen, joka tunkeutui tietoisuuteemme

vain jonkinlaisen miellyttävän odotuksen tunteena.
Kuvattujen kolmen miehen lisäksi ei laivalla muuta

miehitystä ollutkaan, sillä vihollislentokoneiden Iuodit, vatsataudit ja hermosäryt olivat aikoinaan pienentäneet miehistön .tähän minimiin, eikä se siiti enää
päässyt Iisääntymäänkään.

Tämän miehityksen vähyys johtui suureksi osaksi
myös kuljetuskomppaniamme päälliköstä, luutnantti
Arhosta, joka oli, osuvasti kyllä.i<in, asettanut Ahtajan
ajamaan huoltoa Haminasta Somerin ulkolinnakkeålle
aikana, jolloin isot naapurin miehet taas olivat vaka_
vasti päättäneet lopettaa tarkkaan tuollaisen linnak-Erikoisesti
keen huoltamisen.
maihinnousujensa epäonnistuttua ko. linnakkeelle naapurit tuntuii.at olerian
kovasti käärmeissään pientä Ahåjaa kohtaan sen joka
öisten vierailujen takia Somerissa. Tästä isoisten riitaisuudesta johtuen eivät Ahtajan matkat öisin
Someriin muodostuneet miksikään huvirnatkoiksi ja
äkillisten. sairaustapausten sarjat pitir.ät jatkuvasii
muonakirjan lyhyenä. Asioiden näln ollen saimme
luvan, silloin kun suinkin oli mahdollista ajojen vuoksi, tulla Kotkaan hiukan hermoja lepuuttamaan, konet_
ta _korjaamaan ja polttoainetta täydentämään. TällaiselIa koneenkorjauskäynnillä olimme juuri nytkin mainittuna leppoisana suviaamuna, jonka rauhaa eir,ät häi-

rinneet muut kuin Kalarannan toimeliaat kärpäset.
Mutta juuri ennen täydellistä nirvanaa alkoivai KotYl
il ympäristön ilmahälytyssireenit ulvoa kilpaa.
Pitkään ei siinä ehtinyt silmiään räpytellä, kun ilrnatorjunta jo alkoi toimintansa tasäisesti kiihtyvällä
vauhdilla. Viholliskoneita näkyi kylläkin vähän joka
puolella, mutta ne olivat kovin korkealla, ja koska
laivamme oli varustettu ainoastaan yhdellä 20 mm
Madsen-tykillä, katsoin nyt ilmenneen rähinän isoisten
kinasteluksi, johon meillä ei olisi mitään sanomista.
Kaiken varalta otimme kuitenkin tykistämme peitteen
pois, asetimme lippaan paikoilleen ja fäimme kummastelemaan riholliskoneiden sinnikkyyttä.
Kotkan satamassa sat,tui juuri tällä kertaa olemaan
suurehko saksalainen laivasto-osasto, josta kaksi kevyttä_ risteilijää olt rinnakkain kiinnitettynä Kalarannan konepajan laiturinpätkään noin 400 m Ahtajasta
länteen ja saksalainen ilmator.juntaristeilijä Niobå oli
ankkuroituna Sunilan lahteen. Ruutia ei siinä näytel254
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puolin eikä toisin ja pommeja tippui
erittäin tiheässä tahdissa. Erityisesti noilla kahdella
saksalaisella kevyellä risteilijällä konepajan Iaiturissa
näytti olevan piukat paikat, ja niiden it.tuli lalmeni
pahasti muutaman kannelle tulleen osuman .iälkeen.
Nyt oli vihollinen ilmeisesti saavuttanut tarkoitukmässä säästetty

sensa, koska

heti tämän jälkeen huomasin ensimmäisen

torpedolentokoneen tulevan erittäin alhaalla lentäen
Kivisillan kapeikon kohdalle suuntana Niobe. Katsomomme aitiopaikka muuttui n.yt mitä parhaimmaksi
it.tuliasemaksi. Kun en ollut tähän mennessä huomannut vetäistä housuja jalkaani, niin nyt siihen ei enää
ollut aikaakaan. Koska olin sekä päällikkö, tulenjohtaja, tykkimies että lataaja aluksellani, niin harppasin
siitä paikastani tykille ja tykin taakse ja ammuin kiireisen sarjan läheltä ohittavaa viholliskonetta kohti.
Samassa selvisi minulle kaksi asiaa. Ensiksi huomasin
olevani alasti, kiitos tykin olkatukien )yskvtlksen paljaisiin olkapäihin. Toiseksi, että lisää r iholliskoneita
oli tulossa samasta paikasta ohitsemme lonossa yksi-

tuli liikettä laivalla.
Matti, kiireest' pusakka tänne
-Sain puseroni. Taas oli lihc,lliskone sirullamme
noin 400 metrin etäislr.dellä i.r 1(10 metrin korkeudella. Saman rien lähetrn srllekin sarjan ten'ehdyksiä. Mutta tästäkään \f.:dsenin r3\'istelusta ei ollut
muuta tulosta huomattavissa. kuin ertä jalkapohjani
eivät tottumattomina kestäneer ponnistusta särmikkäästä tykin lavetista.
Kokkiii. lippaita lisää!
Mattiii, saappaat ylösl
oli- seuraava hätähuutoni.
Matti ja kokki ylittivät itsensä nopeudessa, ja niin
olin jo saanut saappaatkin jalka-rni seuraavan koneen
ilmaantuessa. Samalla olin jo aikaisemmin huomioinut
tellen. Nyt

I

koneiden Ientokorkeuden vastapäätä olevan Hovinsaaren sahan vanhaa savupiippua mittapuunani käyttäen. Taas tuli kone, ja nyt oli myös tuleni selvdsti
menossa sitä kohti. Tehtär'änsä sekin kone kuitenkin

teki ja pudotti .orpedonsa kohti Niobea.
Lippaan vaihto tykkiin ja vakaa päätös tehdä seutaavan viholliskoneen lento hankalaksi nyt jo saatujen
tähtäysharioitusten perusteella ! Seuraava 'kone et
antanutkaan itseään odottaa. Nyt oli luotisuihkuni jo
savupiipun linjassa ja
ilmassa hyvissä ajoin Åhtajan
korkeus oikea. Siihen se kone-lensi suoraan suihkuun,
ja sain sitä seuratuksikin vielä hetken luotiletkullani.

Taso irtosi, ja kone pyörähti ympäri pituusakselinsa
suunnassa sekä putosi Iopuksi roiskah.taen Sunilan
lahden rantaveteen.

Tällöin oli jo ilmatorjuntaristeilijä Niobekin saanut
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Vortiomoottorivene if.tykkeineen

torpedo-osuman, oli tulessa ja vajoamispisteessä. Vihollisen torpedolentokoneitakaan ei enää tullut kuin
yksi lisää mainitun kapeikon yli, mutta en hermostuksissani saanut siihen osumia. Senkertainen sota hiijentyi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin, ja mikä pahinta,
monen miehen osalta ainiaaksi molemmin puölin.

Jo samana ja seuraavana päivänä käviväisukeltajat
keräämässä Ientokoneen jäännökset Sunilan lahdesta,

ja ne nostettiin Kotkan

satamassa rautatievaunuun

kul.letusta varten uudelleen muotoiltaviksi. Tällöin
pyysin ja sain ottaa moottorista englantilaisen valmistusnumerolevyn muistoksi tapahtuneesta. Vein sen
aikoinaan kotiin, ja se lienee vieläkin ,iossain romujen
joukossa. "Vertaistensa lailla unhottua saiskin", jollei

sen tehtäväksi olisi jäänyt muistuttaa tarinasta, jossa
vihollisen torpedokone tuli ammutuksi alas melkeinpä
kelteisillään.

Pudotuksen sotilas- ja oikeusopillinen jälkikäsittely
kesti noin viikon, jonka jälkeen asiasta tuli virallinen
vahvistus. Tämän jälkeen maalasimme m/v Ahtajan
kummallekin kupeelle komeasti lentokoneen "raadon"
kuvan jäitäen tilaa enemmillekin maalauksille. Itse
sain pian komennuksen muualle, mutta entisen alukseni näin n'ryöhemmin r.ielä siviilissäkin komeasii kantavan noita lentokoneen kuvia kuin konsanaan vanhan
kaartin upseeri kunniamerkkejään -- aiheuttaen kyse-

lyjä ja kuiskutteluja, joihrn vain harvat voivat

antaa

selityksen.

Lentokoneen kuvo moolottiin veneen ku
peeseen

tr,-
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HOUSUT ALAS

lA L"KKUMATTA!

Vetääntymisvaiheen aikana kesällä 1944 saapui ryhmä sotilaita erään lammen rannalle. Lämpimän ilman

vuoksi miehet päättir,ät ryhtyä uimaan

vilpoisassa

vedessä.

Osa miehistä oli jo riisuutunut ja ripusteli hikisiä
vaatteitaan puiden oksille, kun alkoi [uulua voimakasta lentokoneiden surinaa. Arvattiin vihollislentäjien

olevan jälleen lennolla

ja hätyyttämässä

suomalaisia

joukkoja. Ryhmänjohtaja hihkaisi silloin:
Vaatteet pois puista, housut alas oksilta, olkaa
liikkumatta
maassa!
Sitten hän yhä jatkoi:
- alas
Nopeasti housut
ja liikkumatta . . .

-Kolme

maataistelukonetta ilmestyikin matalalla
lentäen ja tähystellen Iammen ympäristöä. Miehet painoivat päänsä jännittyneinä sammaleita vasten, ja'koneet lensivät heidän ylitseen, mutta onneksi eir'ät ryh-

tyneet tulittamaan. Suojasikohan maasto
miehiä

alastomia

2

. .59ri" kokenut

*

Suomoloiset pioneerit rokeniomosso
jois-Vienosso heinökuusso I941

SYYÄR'tt E SAAKKA

N UMERO

jääkärikapteeni

vietti

8:n

siltoo

Soh

jonon tiellä

Poh-

KIRTOITUKSET

Jatkosodan

jälkeisenä vuonna syntymäpäiväänsä. Aseveikot tulivat
joukolla onnittelemaan relitiä esimiestään.
Juttu alkoi
luistaa ja käyty,i sotaa sekä etenemistä taiitellen ItäKarjalaan käsiteltiin päivä päir.ältä. päivänsankari huuteli siinä tarinan välissä keittiössä hääräilevälle vaimolleen:
MlT*a, alahan jouduttaa sitä kahvia pojillel_

- joka touhusi keittiön puolella, oli liuunnellut
Rouya,
toisella kon,allaan miesten soiaisia juttuja ja tokaisi:
Kyllähän kahvi tulee siihen mennessä, kun olette -ehtineet Syvärille!
*

E. Holkcri:
TÅISTELU

ELÅMÅSTÅ

,.,..,..

225

Pentti Tuisku:
POMMITUSLENTO KARJÅLAN
KANNAKSELLE

229

Iikka Raia:
TAPAHTUI MELANSAÅRESSÅ. .

233

V. Vuotisto
PÅÅLLIKÖN ESINTERKKI

239

Veikko Purama:

Et PUHUTA LilKAA, POIAT !
Sodan aikana matkusti eräs lomalta palaar.a r.anhempi sotamies junassa joukko-osastoonia Itä-Karjalaan. Hän oli hieman niinkuin liikutetussa kunnossa
ja istui ensin hyvin hiljaa, mutta kun toiset aseveikot
vastakkaisella penkillä istuen .juttelir.at kokemuksistaan taisteluissa, yhtyi tämäkin kar.eri tarinaan selittäen:

Mi-mi minä matkustan, pojat, Sy-Syvärille, mutta
ei.-puhuta liikaa- pojat ! Me-mt mei,iän ko-ko-komppanian pä-päällikkö o-on hy-hy-hyvä mies, mu-mutta
ei puhuta.pojat! Se-se ei o-oo mi-mikkää re-re-reservi
u-u-upseeri, se se o-o-on_ ihan akvaviitti, mutta ei puhuta pojat! (Tarkoitti aktiiviupseeria)

*
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J. Hariannc:

REHUI'\KKULÅSTISSÅ DUBLINIIN

SÅÅRROKSEN UHKAÅMANÅ TALIN
RINTAMAN LIEPEILLÅ

Arvo Mikkoncn:
ERÅS VÅKIVÅLTÅINEN TIEDUSTELURETKI

756

Vanha puoltaa.
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Olli Kiukkonen:
m,,,v

AHTAJAN
253

PUOLTOTAUSE

-
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Yaltet Tiikancn:

KUPEESSA

suusta:
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Nils Rcited:

LENTOKONEEN KUVÅ

Kun vuonna 1944 ilmoitettiin tulen lopettamisesta,
kuului hiljaisesta miesjoukosta hiljaisimman miehen

..

Ki

rjoittojot vostoqvot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirioitu kset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

Sotomuistoyhdistys r.ydn toimintoo ovcrt
vuoden 1963 oikono tul«eneet
ilmoltuksilloon Konso toisteli -lehdessö:
Oy Ago Ab

Vqkuulus Oy Pohiolo

Oy A Ahlström Ab

Polttooine Osuuskunto

Oy Aseo Ab

Roohe Oy

Eri Oy

Oy Rego Ab

Oy Korl Fozer Ab
Oy Fenno-Rodio Ab
K J Gummerus Oy

PCRefiig&Co

Keskusosuusliike Honkkiio

Keskinäinen Henkivokuutusyhtiö Sqlomo

Hoto Oy

Keskinäinen Vokuutusyhtiö Sompo

Helsingin Osokeponkki

OyGWSohlbergAb

lmolron Voimo Oy

Oy Sievedoring Ab

Keskinöinen Vokuutusyhtiö Kolevo

Oy Stockmonn Ab

Konsollis-Osoke-Ponkki

Oy Strömberg Ab

Kottohuopoyhdistys r.y.

Suomen Koopelitehdos Oy

Kesko Oy

Suomen Osuuskouppolen Keskuskunto

lqhden Mollosluomo Oy

Suomen Puuniolostusteollisuuden Keskusliitto

Lohden Rouioteollisuus Öy

Suomen Tupokko Oy

Lopuon Potruunolehdqs

Suomen Vöri-

Lohion Kolkkitehdos Oy

Säästöponkkien Keskus-Osqke-Pqnkki

Oy Muoviteos

Werner Söderslröm Oy

Neste Oy

Keskinäinen Vokuuiusyhtiö Tormo

Kuslqnnus Oy Otovo

Tehostus

Outokumpu Oy

Oy Tikkurilon Väritehtqot Ab

Poperituote Oy

Vorsinois-Suomen Osuusmeiieriliitto

Oy Gusiov Poulig Ab
Oy Philips Ab

Oy Veho Ab

Pohioismoiden Yhdysponkki Oy

Oy Yhtyneet Rqvinfolqt Ab

Hcl:inki 196{

-

Sonoms Osoklyhtiö

Rikkihoppo Oy
Riihimöen

losi

Oy

lo Vernissotehdos

Oy

Oy

,

Wä*silä-yhtymä Oy

lrtonumero 80 penniö (sis. lvv.)
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TÄS Ä'vAl

on ,ornonhsesii sekö tiivislyspoperi ettci lcimmönerisicijci. Alumit

estöci

srscikosteuden tunkeutumisen seincirokenteeseen
- vesihöyryn lcipöisy on
voin 1,5 gln2l24 tuntio. llmoroon yhteydessö Alumii vostoo seinössö 3
- 5
cm jo lottiosso 9
11 cm sohonpurutciytettci. Sciteilylcimmöstö pysciyttöci
Alumii noin 95 /o. Ncimö tcirkeöt ominoisuudet perustuvot nimenomoon
Al u m it-eristyspoperi n ol u mi i n i pi n non kciyttöorvoon.

mk/rll, n:o 2

- ll:86 mk/rtl/20

mr.

YUORAUSKREPPI

Esimerkki lömpimöstö seinörokenteesto:

-

Vookoloudoitus 7/8'
tlves vuorouskreppi

-Runkotolpot2x4"

-

Losi- toi vuorivitlo
Vinolaudoitus 3/4"
llmovöli 1"
Al umit-eristyspoperi
Rokennuslevy

Roken nuspoperivo! ikoi momme
monipuolisuutto:

Al um it-eristyspoperit, llves-vuo-

on eritlöin venyvciö lo ioipuisoo
morkkinoillo olevo tciys- llves on oinoo kyllöstysoineeno
krepotiu vuorouspoperi. llves-vuorouskrepin
on hojuton erikoisbitumi, joko söilyttöci poperin muuttumoitomono. Tcimci biiumikyllösiys on voitu lehdö erityisen poksuksi, kosko töyskreppqus ontoo llvesvuorouskrepille tovonomoisto suuremmon hengityspinnoh. llves-vuorouskrepin leveys on 125 cm, mikö on torkoituksenmukoisto normoolille "koolousvölille" llves-vuorouskreppi on volmistettu korkeoluokkoisesto krepotusto voimopoperisio.

HINNAT: N:o
mk/rll/20 mz.

I-

8:05
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Ulkoopöin lukien

9:91

ii'\l ':r,
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ERISTYSPAPERI

-

.

:,,'!g *
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HINNAT: N:o I

*n

mk/rll, n:o 2
-

5:S2

mk/rllr

-

rro I

4;92

rouskreppi, Sitko-eristyspoperit,

Alumit-huopo, Kuporit-huopo,

Bitumivuorouspoperit, Bitumivuoroushuovot, 2-kertoiset bitumipoperit
Myynti routo- io rokennustorvikeliikkeistö.

A K E Y I{'T
Volkeokoski
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