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Hän on 4}-aaotiu perbcenifi, innoku nctilttäjäja kalamies.
Hän on jo kaun ollut Yhdlspankin E1ryaäinen asiakas.

Arvatkaapa,
mistä han nostaa tulonsa

. ELÄvÄ LÄÄKEAINE
LUOYUTA YERTA
PELASTA IHMISHENKI

Hän nostaa kaikki tulonsa Yhdyspankista, sillä
hän on ohjannut ne sinne suoraan tililleen.
Näin hän kdyttdå, nhojaan vaivattomasti, saa
niille ylimääräistä korkoa ja on aina tilanteen
tasalla.

Tekin voitte ohjata tulonne suomeidän
raan keräilytilillenne Yhdyspank(
kiin joko sopimalla siitä maksaian
kanssa tai antamalla Yhdyspankille

nostoon oikeuttavan valtakirlan.
Pankistamme saatte lisätietoj a esim.
seuraavien tulojen määtäämisestä
suoraan tilillenne:
PALKAT
JA PALKKIOT
LAPSILISÄT

VUOKRÅTULOT
LASKU- YM.
SAATAVAT
TUOTOT ARVOPAPEREISTA

i$il*

pankki

ELÄKKEET

SAIRAUS-

kansaneläkkeet

VAKUUTUSKORVAUKSET

valtion, kuntien
ia yksityisten
maksamat

päivätahat
lääke- ym.
kotvaukset

SUOMEN

PUNAISEN RISTI
YERI PALYELU

YHDYSPANKKI
pankki
täyden palvelun
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Eteläpohjoloisio poikio toisteluetuvortiosso Metsöpiriin Topporin
rintomollo iolvello I 942

LÅÅTOKAN rannalla olevalla Tapparin lohkolla oli
"Perän" tukikohdan edessä "eteentyönnetty", jonka
me ain:r iltrhämärässä tyhjensirnrle j.r päir'än valjetessa miehitimn-re. Sen jälkeen partiovartio piti huolen
tukikohdasta.

Eteentyönnetyn omistcmisesta käytiin monta katkeraa taistelua, sillä olihan yön aikana helppo miehittää vartioimaton tukikohte, mutta meille ei ollut yhtä
helppoa vallata se takaisin. Vihollinen käytti hyväkseen yön hiljaisia hetkiä ja odotti meitä valmiiksi
kaivetuissa haudoissaan.
Päivisin työskentelimme pääpuolustuslinjan kunnostamistehtävissä ja sen vuoksi piti työntää r'artio eteen,
jotta saisi rauhassa puuhailla.
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Kalevalan päiväksi pataljoonamme komentaja,
majuri Vasama oli määrännyt konetuliaseiden tarkastuksen kello 9,30, jolloin hän henkilökohtaisesti saapuisi ko. toimitusta suorittamaan. Käsky tiesi käytännössä sitä, ettei konepistoolia saanut ottaa hyOklaykseen mukaan, sillä eihän niin suuri herra joutanut
odottamaan likaantuneen aseen laittamista tarkastus-

kuntoon.
Me korsun kp-miehet otimme mukaamme lomalaisten aseita. Olaville osui käteen puoliautomaattikivääri ja minulle Ukko-Pekka. Patruunoita varattiin
taskuihin. Joukkue oli järjestäytynyt sitten valmiiksi
korsun eteen, kun kuului komento:-"Kp-miehet eteen,
tavoite entinen!"
Päivän sarastaessa harpoimme Olavin kanssa esteissä
olevasta aukosta hakkausaukealle. Maasto edessä oli
jtueää mäntymetsää, alla paikoitellen tiheää kuusikkoa. Åukean leveys oli noin tOO m. Eteentyönne-

tyssä

oli

hevosenkenkää muistuttava suojakaivanto,
molemmissa sakaroissa konetuliaseita varten suurempi
pesäke. "Hevosenkenkään" johti noin 20 m pituin;n
suojatie, joka syveni koko matkan.

Kun kp-miehet eli tunnustelijat olivat

aukean, silloin vasta pääjoukko

ylittäneet

lähti sitä ylittamaan.

Tunnustelijat jatkoivat samanaikaisesti matkaansa
ollut kovin pitkä,

tavoitteena Hevosenkenkä. Matka ei
mutta oli vähemmän miellyttävä.

Lähdimme varovasti eteenpäin.

OIin

pienempänä

maan nopeasti. Hyppäys sivulle, ilmassa jo heittolaukaus, ja sitten vasta maihin. Näin olimme aina saa-

neet viholliselta tuliotteen ja ohjakset

käsiimme

monessa koitoksessa.

Hevosenkenkämonttu oli jo näkyvissä, eikä mitään
erikoista ilmennyt. Hiivin sivusuunnassa suojatietä
kohti, jonne oli matkaa jäljellä parikymmentä metriä.
Takanani kuului silloin hyppäys-ja laukaus aivan korvani lähellä. Silmänräpäyksessä menin polvilleni, vilkaisin Olaviin ja kysyin:
Mitä säikyttelet?
-Huomasin jo Olavin katseesta, ettei nyt leikitty.
_

Taas hän ampui, enkä minä nähnyt mitään.
Naapuri on montussa, oli Olavin varma vastaus.

-Olin

pienempi mies,

ja

kyyryssä

kun kuljin,

en

tosiaankaan nähnyt vihollista. Se olisi tietenkin laskenut meidät monttuun saakka, ellei Olavin tarkka silmä

olisi tuonut jyvälle sen tähystäjää.
Nousin seisomaan, kuten Olavikin. Nyt huomasin,
kun montusta hiljaa työnnettiin pyssynpiippuja meitä
kohti. Kun piiput olivat vielä yläviistoon suunnatut,
ammuimme niitä kohden seisaaltaan lumen läpi,
ylhäältä alaspäin, ja se vaikutti. Aseet putosivat näkyvistä. - Saivat lunta silmilleen ja varman vastauksen
taistelutehostamme. Sama suoritus toistui useampaan
kertaan molemmin puolin. Kiväärinlataus aina väiillä.
Olavilla oli nopea ase hyvän sotilaan kädessä.

miehenä sopivampi edellä meÅemdän, ja Olavi seurasi

5 -metrin tuntumassa, koska hän pitkänä miehenä
näki ylitseni etumaaston. Olimme öpetelleet ampu-

SA-koa
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Arkielömöö etelöpohioloisten
korsusso Topporin rintomollo

tolvello 1942

*,

'"Lo-^r,n
Hevosenkengästä tulevalta suojatieltä
liiketta ja laskeuduin jälleen polville. Tiesin, että

Jolosiöruen poikio poloomos-

so roivoustöistö ei-kenenkään-moolto. Suomoloisien

suojatie nousee loivasti maanpinnalle takanani. Vihollinen tietenkin odotti meidän tulevan hakkausaukealta
suoraan suojatien päähän, mutta mepä koukkasimmekin oikealta ja tulimme sivusuunnass.r suojatietä kohti.

piikkilonkoesretlö tousiollo

putoili oksia päällemme. Patruunamme olivat vähentyneet, me emme turhaan ampuneet. Kuinka paljon
tuonne monttuun niitä olikaan sullottu. Mitään emrne
kunnolla niille voineet sellaisilla aseilla ja vähillä
patruunoilla. Ottelumme oli jo kestänyt kauan
apua

Näytin Olaville kädelläni: painu taaksepäin! Hän
r.iittasi saman käskyn minulle, olin joitakin metrejä
lähempänä vihollista. Syöksyin Olavin ohitse noin
10 metriä ja aloin jälleen tulittaa lumen läpi. Olavi
r etäytyi vuorostaan ohi minusta ja alkoi- tulittaa
samoin kinoksen läpi.
Näin sahasimme itsemme
irti vihollisesta aukean- reunaan saakka. Viimeiset
metrit juoksimme näkösuojan turvin, sillä jokainen
patruuna oli käytetty.
Jussilla, joukkueemme johtajalla oli täysi työ pitää
miehet ket,jussa, kun Olavin kanssa juoksimme viimeiset metrit. Jussi koetti saada miehiä hyökkäykseen io
aikaisemmin avuksemme, mutta kenelläkään ei ollut
halua lähteä meitä auttamaan. Näin joukkueenjohtajamme todellisen ponnistelun meidän hyväksemme,
josta vieläkin vilpitön kiitos, Jussi! Ryhmyri Uuno oli
itse lähtenyt apuun, kun ei ollut saanut ryhmäänsä
lähtemään, sillä olimme Uunon alaisia. Uuno tunsi
taistelutapamme, juoksi suoraan avuksemme ja sai
saman montun näkyviin. Hän sai myös vihollisen
jyvälle
posautti ja löi maihin. Kiireessä häneltä jäi
- 1'lemmäs, kun vatsan alle sattui mätäs, ja
takapuoli
siihen asentoon vihollinen ehti ampumaan räjähtävällä.
Uuno menelti molemmat istumalihakset, ja
- vioittui.
peräsuoli
Matka päättyi urhealta tosi

odotimme, sitä emme saaneet.

sotilaalta. Hänen

Sanoin Olaville:

--

Vihollisia suojatiellä, pidän iruolen.

Tiesin Olavin pitär'än huolen Hevosenkengästä.
Odotin tulijoita
katsos kun oli utelias
nosti

- oman
päätänsä nähdäksensä

noutaj

se -on aina-

kin pois pelistä, ajattelin. Täytin puuttuvan

patruu-

nan. Toinen tuli,ia konttasi edellisen päälle ja huomasi minut.
§x6x552 Ukko-Pekka suunnisti tar- patruuna sujahti taas piippuun. Nyt
kasti, ja puuttuva
vetivät.jaloista edelliset pois.
Odotin tarkkana,

mitä tuleman pitää

liikettä,
nopea hyppäys

- retkahtaen
penkalle ja mies putosi
alas.
Putrttuva
patruuna piippuun, lipas oli pidettävä -täytenä, jos
kiire tulee. Oler-i piti huolen, ettei montusta kukaan
päässyt tähdätt)'ä laukausta ampumaan, edelleen seisoen.

Nyt alkoi vihollisen ulvova tulitoiminta.

Tuntui,

ettei enempäd d'åntC mrhtunut ilma;rn, kun pakkanen
antoi oman kaikunsa mukaan. Kukaan ei nostanut
päätään, tulitus suuntautui suoraan ylös, vain puista

-

oli- pakko

ryömiä verissään takaisin.
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Kun vetäydyimme Olavin kanssa toisu=o tasalle, ei
ollut aikaa hukattavissa. Juoksin saman tien korsulle
ja toin sielta Olaville ja itselleni kp:n ja lipaslaukut
lippaineen. Palatessani korsulta Uunoa tuotiin puolittain kainaloista vetäen vastaani, jalat eivät enää totelleet, verisenä ja kalpeana. Mutta "Märkäjärven" soti
nut sotilas ei ollut masentunut. lo kaukaa hän huusi
minulle:
Älkää -kele antako periksi, iske sinä minunkin

puolestani

!

minkä voin, onnea matkallg tule pian
- Teen Juoksin edelleen
hakkausaukean poikki
takaisin!
-

toisten luo.

Annoin Olaville omansa ja samalla iskin ensimmäikiinni. Olavi teki s,moin. Sanaakaan ei
vaihdettu, oli turha odottaa muita, lähdimme
Olavi lähti sitä reittiä pitkin, mistä hetki sitten -olimme sekavin tuntein palanneet. Vihollisen tuli oli jo
laskeutunut alas, puut kuoriutuivat puolen metrin
korkeudelta. Meno oli vaikeaa. Låihdin vähän varemmia oikevalle. Sieltä pääsi pikemmin alueellg minne
vihollinen ei osannut tulittaa. Hypin liukkaasti krasen lippaan

naattikuopasta toiseen. Pääsin tavoitteeseeni helposti.
Tiesin, ettei Hevosenkenkään ole matkaa kuin 3G-40
metriä ja olin sen jo ohittanut oikealta. Nostin varo-

vasti pätäni,

samanaikaisesti työntäen asettani

ampumavalmiuteen. Tuloani ei huomattu,
nopeasti
nousin penkalle. Mikä näky olikaan edessäni!
Vihollinen oli vetäytymässä 30 metriä olinpaikkani
edessä yhtenä nauhana, ryömien, kontaten ja juosten.
Åvasin tulen lyhyinä sarjoina alkaen matkantekijöiden
etupäåistä. Minutkin huomattiin. Sain luotisuihkuja

sivulleni lumeen. Vedin pitkän sarjan tarjottimella
oleviin vihollisiin, joiden tulitrs loppui, mutta osa
niistä vielä liikehti pakoon. Kp teki tarkkaa työtä,
yksitoista vihollisen sotilasta makasi liikkumattoLipas vaihtui
- Hän oli täydessä hyppySilmäni etsivät Olavia.

kohti Hevosenkeokää. Ånnoin tuliapuaoi. Hän huomasi sen, iuoksi lähitaisteluun
5
2 metriä
metriä
kailiki hitjaista. Taistelu oli- ohi.
- saimme jo
- apua
Sitten
olimme viihältä tulla
ammutuiksi samao montun -reunalle mekin. Pääpuolustuslinjalla oli nyt herännyt kk-mieskin, juoksi
evakuoimaan jotakin ja meni omaan miinaan. Näin

Sotopöivökirjoo
oleellisimmiJco

vauhdissa

kaatui - meiltä Kuortaneen mies.

Olavi

haavoittui

samasta miinasta.

Paikalle saapunut majuri Vasama ei pitänyt konetuliaseiden tarkastusta. Vihollisia kaafii 34 ja saatiin
yksi vanki. Tämä kertoi, että heitä oli tarkka-ampujakomppaniassa 64 miestä. Taistelun välivaiheen dkana

oli osa päåissyt vetäytymään pois.
Läkintämiehet hautasivat tuonen sadoo Hevosenkenkämontun vieressä olevalle aukiolle ja ristiin

topahtumigto
r.2.&
Toista kuukautta kestäneen valmistelun jälkeen ryh-

tyivät venäläiset hyökkäykseea Kannaksella. Se alkoi
Summan lohkolla, mutta laajeni seuraavina päivinä
käsittämään koko Kannaksen. Kiivaimpana se koh.
distui Summan asemia, Marjapellonmäkeä ja Muolaan
kannasta vastaan. Hyökkäykset suoritettiin yleensä
rykmentin voimin 3 iopa 4 kercn samalla löhkotla
vuorokauden kuluessa. Tukernassa olivat usein kymme-

niin

nousevat panssarivaunumäärät. Hyökkäyksiä val-

sotilasta".

misteli ja tuki erittäin voimakas tykistö. Tarkoituksena
lienee ollut joukkojemme henkisten ja fyysisten voi.

Konepistoolini perälevy keveni
viilan tekemillä
raapolsilla. Kalevalan päivän merkeissä
1942.

mien luhistaminen. Venäläisten jalkaväki lyötiin takaisin suurin tappioin jo asemien edessä, mutta osa pans-

kaivertivat kirjoituksen: "Tässä lepää 34 tuotematonta
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Viipurisso poloi. Kotukuvo Tolviso.

don oioilto 8.3.I 940

sarivaunuista pääsi toisinaan sisään asemiin, missä ne
tuhottiin. Väsymys ei kuitenliaan horjuttanut puolus-

tuksen kestävyyttä. Pahinta oli, että tykistömme ammuskulutusta oli ankarimmin säännösteltä\'ä. Meillä
ei ollut mitään mahdollisuutta vastata lenäläisten
maailmansodan tyyliin käymään materiaalitaisteluun.
2.2.40

Venäläisten ilmatoiminta saavutti siihen saakka sodan laajimmrrt mittasuhteet. Kotialueella pommitettiin
400 koneen voimalla 10 kaupunkia, joista suurin osa

sijaitsi rannikolla. Lisäksi oli lentotoiminta Kannakja Sortalalassa pommituksineen hyvin kiivasta.
Tappiot kotialueella olivat yli 20 kuollutta ja yli 30
haavoittunutta. Lähes 20 konetta ammuttiin alas.
sella

4.2.40

Laatokan Karjalassa antautui ns. Länsi-Lemetin
motti, kun venäläisten pääosa oli lähitaistelussa korsu
korsulta tuhottu. Vihollisen menetl'kset olivat kaatuoeina

yli

500.

5.2.40

Länsir.altojen ylin sotaneuvosto teki päätöksen Suomen auttamisesta. Sen toteuttaminen sittemmin rau-

kesi Ruotsin ja Norjan kiellettyä läpikulun. Myönteiolisi jäänyt mini-

sessäkin tapauksessa saamamme apu
maaliseksi.

r1.2.40

Venäläiset alkoivat uuden entistä voimakkaamman
vaiheen hyökkäyksessään Kannaksella. Painopiste oli
edelleen Summan lohkolla, missä raivokkaan tykistö-

valmistelun

ja

ilmapommituksen jälkeen useamman

divisioonan ja ainakin 150 panssarivaunun voimat kä'
vir.ät hyökkäykseen. Taistelut riehuivat erittäin kiivaina koko päivän. Kaikkialla muualla hyökkäykset torjuttiin, mutta Lähteen harjulla onnistui osan Panssarivaunuista päästä asemiin, kuten monasti ennenkin.
Kun ensi panssariaalto vyöryi asemia kohti, osa Puo'
lustajista jätti asemansa, jolloin 123.D:n joukot miehittivät tyhjät asemat. Puhelinyhteyksien ollessa poikki oli johto tietämätön tilanteen kehityksestä eikä
nopeata vastaiskua voitu suorittaa ja vihollinen sai
aikaa vahvistaa otettaan sekä laaientaa menestystään.
Tilanteen selvittyä oli tyydyttävä hyökkäyksen rajoittamiseen miehittämällä tukilinja. Yöllä suoritettu vastahyökkäys jäi tuloksettomaksi. Taistelujen kiivautta
kuvaa se, että Summan lohkolla ilmoitettiin tuhotuksi vuorokauden aikana 72 panssarivaunua. Yöll:d' 12i
37

Sortovoloo vihollisen lentöiien pommiitomono

13.2 otti vain 5 päivää aikaisemmin Summasta lePoon vedetty ,.D lohkon jälleen vastaan ja ryhtyi

vastahyökkäyksellä palauttamaan asemia myös Lähteen
harjulla. Alkumenestys oli lupaava, mutta päivän valletessa kehittivät venäläiset hyvin kiivaan tulen ja

hyökkäys pysähtyi. Sitä johtanut eversti Polttila haavöittui vaikeasti ja kuoli myöhemmin. Venäläiset ryhtyivät vuorostaan hyökkäykseen ja mursivat tukilinjan puolustuksen. Voimat olivat uupuneet ja pystyivät enää viivyttämään vihollista Lähteeltä Kämärän
rseman suuntaan. Uusi pääasiassa nostoväestä kokoon-

pantu divisioona oli saapumassa, mutta hyökkäykseen

sitä ei täysin to,oun tottumattomena voitu käyttaä.
15.2. antoi ylipäällikkö käskyn joukkojen vetämisestä ns. r'äliasemaan.
t4.2.40

9.D:n saartaman ja rajan ja Kuhmon välille motteihin pirstoman 54.D:n pelastamiseksi olivat venä-

5 pataljoonan vahvuisen hiihtoprikaatiin. Se saapui yllättäen 9.D:n huoltokeskukseen
Kesseliin, mutta saarrettiin päivän kuluessa mottitaisteluista irroitettujen voimien toimesta ja tuhottiin
seuraavana (1r.2.) päir.änä.
läiset lähettäneet

Vetäytyminen väliasemaan linjalle
Uuras
SomNäykkijärvi
Muolaanjärvi - Äyfipäanjärvi
- Koiviston saaSalmenkaita
oli loppuun
suoritettu.
-ret oli päätetty pitää toistaiseksi. Asema
oli Viipumee

ja Muolaanjärven välillä rakenteellisesti
keskeneräinen, joten sen kestävyys ei voinut muodostua kovin pitkäaikaiseksi. Oman puolustuslohkonsa
rinlahden

oli sotaan täysin tottumaton, joten sen
oli varsin kyseenalainen, mutta myös venä-

saanut 23.D

läiset olivat pääaseman ja väliaseman välimaastossa
osoittautuneet varsin avuttomiksi, joten pessintismiinkään ei ollut suurempaa aihetta.
38

Venäläiset pommittivat päivän kuluessa useina aaltarkoituksenaKannaksen
puolustuksen järkyttäminen. Kokonaisia kortteleita
tuhoutui, ja palot riehuivat myöhään yöhön. Veden
sekä sähkön saanti loppui ja kaupunki autioitui.

toina Viipuria ilmeisenä

Koirinojalta Syskyjänelle johtavan tien varressa
ollut ns. "Rykmenttimotti" kukistui. Se oli käsittänyt
vahvistetun rykmentin voimat ja aseistuksena oli ollut mm. 20 panssarivaunua ja 36 erilaista tykkiä.
L9.2.40

Venäläiset ryhtyivät hyökkäykseen väliasemaa vas-

taan. Se johti radan molemmin puolin rajoitettuihin
sisäänmurtoihin. Vastatoimenpiteet jäivät tuloksetto-

miksi, sillä venäläiset n-ruodostivat panssarivaunuistr
ionkinlaisia vaunulinjoja, joiden kirnppuun oli mahdoton polttopulloin ja kasapanoksin päästä. Ennen pitkää he asemaan muodostuneista aukoista työnsivät jalkaväkeä panssareittensa tueksi ja kaikki yritykset murtumien selvittärniseksi r':rluivat hankeen pakottaen rin-

trn.rln oikaisuihin.

ltyös

Taipaleen puolustajat joutuivat normaalia

anl<ar,rmman hyökkäyksen kohteeksi r-enäläisten pyrkiessii samalla myös Suvannon yli puolustusaseman se-

lu:taen. Hyökkäys torjuttiin

17.2.40.

kestävyys

18.2.40

ja torjuntatuli aiheutti

fäällä etener'älle divisioonalle raskaat tappiot.
22.2.40

Koiviston saarten puolustajat vetäytyivät

käskyn

mukaisesti yön kuluessa Viipurinlahden länsirannalle.
He olivat l'aranneet aikaa Viipurinlahden puolustuk-

sen järjestelyille taistelemalla ensin linjalla Humaljoki-Römpötti ja sitten Koivistonsalmen länsirannalla. Ennen lähtöä oli ammukset kulutettu loppuun ja
kiinteät tykit hävitetty.
26.2.40

Ruotsalainen vapaaehtoisprikaati

otti

vastaan Sal-

lan rintaman vapauttaen Lapin Ryhmän joukot, jotka
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kiireesti kuljetettiin Viipurinlahden puolustuksen vahvistukseksi. Asiasta käydyt neuvottelut ja ruotsalaisten siirto eteen oli vienyt odotettua pitemmän ajan,
mistä seurrukset tuntuivat Viipurinlahdella.

Itö-Lemeiin motti Loolokon koillispuolen rin-

iomollo kukistui 29.2.40. Venöläisiö

tui töllöin

koo-

köydyssä toistelusso 2050. Suo-

moloisten holtuun

jdi nrm. l00 hyökköysio runsoosti muulo

vounuo, sotoio outoio
sotomoterioolio

27.2.40

Ylipäällikkö antoi käsk1'n joukkojen irroitt.rmisest.r
)a vetäytymisestä T-asemran, joka kulki Viipurinlahdelta Viipurin kautta Vuokseen jatkuen
Vuoksen vesistöä pitkin Taipaleeseen. Väliasema oli
muurllir kestänyt, mutta painuma Näikkijän'en jr Perojoen r'älillä oli käynyt uhkaavan syväksi, joten rin'
tarnan oiklisr-r oli tarpeen. Uusi asema oli vielä heikommin kenttälinnoitettu kuin edellinen, mutta se tarjosi crIitI luonnon etuja.
väliasenrasta

joitr meillä ei ollut. Ylipäällikkö ajatteli varata Raatteen taistelusta vaPalttuneen 9.D:n omaan käyttöönmuttr Pohjois-Suomen Ryhmä oli ryhmittänyt sen
jo Kuhmon tien varteen pysäytetyn 14.D:n tuhoamiseksi. Näin se samoin kuin l3.D:n päär'oimat sitoutuivat odottamattontan pitkäliklisiin tr',istcluihin
mitä sitkeimmin taistelcvir venä1äisiä r'astean. Krtksi

sä,

vasta perustettua nostontiesdivisioonaa oli ylipäällikön
käytettävissä, muttx ne olisivlt paremmin sopineet puo-

lustaml;rn valmiita asemia kuin murtokohtien selvit29.2.40

Laatokan K.rrjelassr tuhottiin ns. Itä-Lemetin motti,

jossa 34.Ps.Prik. oli sitkeästi puolustautunut. Vihollinen menetti k.rrtuneina 20r0 miestään, joiden
joukossa olivat nlm. prikaltin komentaja Kondratjer'
ja 18.D:n komentaj,r Kondrasl.rer'. Sotasaaliina saatiin yli 10 hyökkäysvaunur. 12 ps.autoa, 6 tykkiä,
20C kuorma-autoa, 28 henkilörutoa, 21 autokuormaa
arnmuksi ym. Itä-Lemetin vrrltlus vakiinnutti puolustuslsemamme Uuksun jokilinilllr, jossa näin oli
saavutettu sodan alkua vastaava tilanne.

Odotettu hyökkäys Kannaksella oli Lähteen harjanteella tapahtuneesta sisäänmurrosta kehittynyt ko'
ko Keski- ja Länsi-I(annaksen käsittä\'äksi vyöryksi.
Sen tor jumiseen olisi tarvittu kokeneita resen'ejä,

ja tässä mielessä tapahtuikin niiden keskitys.
Niistä toinen siirrettiin Länsi-Kannal<sclle (kokoonpantu osaksi kummastrkin). Se voitiin tehdä, koska
telyyn,

niiden siirtyminen etulinjaan oli vasta alkuvaiheessa.
Kuukauden päättyessä oli tilanne vakat'a, joskaan
ei toivoton, sillä taistelut oli käyty tilannetta yksityiskohtia myöten täysin halliten. Joukot oli'r'at melkoisen
r'äsyneitä ja yksiköiden vahvuudet riveistä Poistumisen
vuoksi pahoin supistuneita. Toivottiin kuitenkin, että
T-asemr, luonnon puolesta edullisen.r, plnssarii'aunujen käyttöä rajoittavana fa maarintaman osalta varsin lyhyenä tekisi mahdolliseksi hyökkäyksen pysäyttämisen. Suvannolh, Muolean,iän'ellä ja Laatokalla

saatujen kokemusten perusteclla arveltiin, että
hyökkäykset jääkenttien yli eivät tulisi onnistumaan.
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Er.P

9:n komentopoikko Äglö-

iörvellä 21.12.39

R- I(ALER\/CD

Tolwai ä rve lr - A ittojoe n

takaEl-Eljotaistelut

joulukuLrssa 193€)
TOLVAJÄRVEN ratkaisutaistelun päätyttyä

sai eversti-

luutnantti Pajari 12/73.12. puolenyön aikaan käskyn
vihollisen takaa-ajon aloittamisesta. Tilaisuus siihen oli
mitä otollisin. Päätien suunnassa oli vain JR 609:n ja
JR 364:n sekasortoisia rippeitä sekä kuormastoja. Joukkojensa väsymykseen vedoten Pajari kieltäytyi käskyä
noudattamasta, hänellä kun ei mielestään ollut siihen
pystyvää levännyttä reserviä. l/JR L6, joka muuten

olisi ollut käytettävissä, oli lähetetty varmistamaan
pohjoista sivustaa, joka oli täysin tyhjä vihollisista
jo toinen räikeä esimerkki tiedustelun laiminlyömisestä.
Vihollinen sai täten aikaa pesiintyä Ristisalmen
jonne sen uuden 75. divisioonan etukapeikkoihin,
maiset osat olivat jo autokuljetuksin saapumassa.
Toden teolla pääsi takaa-ajo käyntiin vasta L4.L2.
aamulla. Sen luultiin sujuvan niin helposti, että joukotkin ryhmitettiin sotamarssijaoitukseen. Etujoukkona oli Er.P 9, nyttemmin kapteeni Turkan komennossa, ja pääjoukkoon kuuluivat III/JR t6, II/JR L6
ja Er.P lt2.
Er.P 10 (paitsi t.K, joka oli sissitehsuunnalla) suunnattiin Yläjärveä
tävissä Vieksingin
kohden, ja L5.12. se valtasi noin 6,5 km Yläjärveltä

kaakkoon olevan Kitelänselän kylän.
Takaa-ajosta tuli otaksuttua paljon vaikeampi. Jo
Ristisalmella ja nimenomaan ns. Metsänvartijan kukkulalla oli vihollinen lujissa asemissa, jotka pidättivät
suomalaisia 15.12. puoleenpäivään saakka. Silloin venäläisten puolustus murtui, mutta vasta kun Pajari
oli heittänyt tuleen kaikki voimansa. Tällä kukkulalla
kohdattiin ensimmäisen kerran 75. divisioonaan kuuluvia joukko,ia. Ne tekivät useaao otteeseen kiivaita
vastaiskuja, olivathan ne vielä tällöin taisteluun osallistumattomia ja levänneitä.
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Ristisalmen valtaukseen päättyi varsinainen Tolva-

järven taistelu, ja kuten kenraalimajuri Talvela
teoksessa "Kunnia-isänmaa" sanoo: "Nyt alkoi uusi
taisteluvaihe, uusi kahdessakin mielessä: siirryttiin
Tolvajärven kapeikkomaastosta jylhään korpimaastoon,
ja toiseksi ilmestyi lyödyn 139. divisioonan tilalle uusi,
tuore yhtymä, 7). divisioona.
Metsänvartijan kukkulan valtaamisen jälkeen jatkui
eteneminen päätien suunnassa ripeästi vihollista koko
ajan taaksepäin työntäen. Ylimalkaisesti sanottuna se
tapahtui pataljoonat peräkkäin, jolloin yhden uupuessa työnnettiin sen läpi toinen. Joskus sentään oli pak-

ko turvautua mataliin koukkauksiin, jotka useimmi-

ten laukaisivatkin tilanteen varsin nopeasti. Merkittävimmistä taisteluista ennen Ägläjärveä mainittakoon
Ingoinahon, Palokankaan ja Kotasuon taistelut, joita

käytiin L6-L7.L2., kunnes L7.L2. iltayöllä eteneminen
pysähtyi Ägläjän'en eteläpään tasalla asemissa olevan
Yön L7/L8.L2. aikana
vihollisen kiivaaseen tuleen.
otti Er.P 112 vastuun etulinjasta.
Samana yönä antoi myös evl. Pajari käskynsä hyökkäyksen jatkamista vatten. Sen mukaan tuli:
Er.P 9:n edetä Suurselän-Pojasjärven kautta
maantielle ja täten katkaista
Ägläjärven-Suojärven
vihollisen vetääntymistie,
I/JR 16:n edetä päätien suunnassa oikealla, taKyläjärven kylän eteläpää,
voitteena
II/JR 16:n edetä niinikään päätien suunnassa,
- vasemmalla, ja ottaa haltuunsa Kyläjärven länmutta
sipuolella oleva Vasikkaniemi, sekä

-

Er.P 1o:n hyökätä Välimäeltä Ågläjärven kylään.
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Vihollisen ensimmöiset tonkit
polomosso Ägläiöruellö

Hyökkäys alkoi 18.12. aamulla. Olosuhteet olivat
sille sangen epäedulliset, sillä paksu ja löysä lumikerros upotti suksimiestäkin pohjaan saakka. Vihollisen
ilmavoimat ja panssari.r'aunut alkoivat esiintyä varsin
aktiivisina ja vaikuttivat ennen muuta moraalisesti
joukkoihin, jotka hyvin tiesivät, ettei ollut kyllin
aseita niiden torjumiseksi.
Er.P

9 lähti liikkeelle kello 5.45. Se oli

edellisenä

iltana lähettänyt eteensä tiedustelupartioita, jotka

ede-

tessään olivat seuranneet erästä metsään hakattua linjaa. Sukset oli jätetty leirialueelle, ja pataljoona tarpoi
partioiden jälkiä syvässä hangessa kahlaten. Mat[aa

oli

tavoitteeseen vain noio 8 km, mutta sen taittamiseen kului aikaa
vihollisen edes häiritsemättä

kokonaista 16 -tuntia. Kello 22 oli alkupää saapukylän eteläpuolella olevaan metsänreunaan, ja miehet katselivat parhaillaan kylässä vallitsevaa kuhinaa, kuo vasemmalta kajahti yksinäinen

-nut Pojasjärven

laukaus. Joku hermostunut mies oli sen ampunut ja se
hälytti nyt vihollisen ennen aikojaan. Useat koneki-

väärit alkoivat kohta pyyhkiä tulellaan metsänreunaa,

ja joidenkin partioiden nähtiin lähtevän kylästä liikkeelle. Tällöin antoi kapteeni Turkka-ainakin näin

jälkeenpäin ay'atellen
tarpeettomasti hätiköiden vetääntymiskäskyn. Vahinko,
sillä venäläinen I AK:n

esikunta olisi ollut aivan käden ulottuvilla, kylän
komeimmassa talossa. Pataljoonan pääosien palatessa
19.12. kello 3 tienoissa takaisin leiripaikalleen jäi 1.
K edelleen metsänreunaan. Irtautumiskäsky ei ollut si-

tä

saavuttanut, mutta eipä sitä liioin vihollinenkaan
hätyyttänyt. Yön levättyään tarpoi komppania pataljoonansa luo ja saapui perille L9.12. kello t4.30.
Muidenkin päätien suunnassa hyökänneiden patalioonien yritykset päättyivät varsin tuntuvien menetysten jälkeen epäonnistumiseen.
Pohjoisempana hyökkäävä Er.P 10, jota nyt ko41

mensi tarmokas kapteeni Lahtinen, saavutti sensijaan
osittaista menestystä. Varhain aamulla se lähti liikkeelle Välimäen kylästä ja jo kello 6.30 3.K tunkeutui Ägläjärven kylään, kaivautui hankeen ja torjui itsepintaisesti kaikki vihollishyökkäykset. Illan tullen,
kun painostus yhäti lisääntyi, oli urhean komppanian
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kuitenkin pakko vetääntyä. 2.K pysäytti jäljesseuranoeet venäläiset Välimäen maastossa.

toiminnallaan tuntuvasti häirinnyt vihollista omalla suunnallaan. Kenties olisi sen hyökPataljoona

Ylaprvellä

oli

käys muodostunut jopa ratkaisevaksi, mikäli päävoi-

mien toiminta olisi ollut määrätietoisempaa ja tehokkaampaa.

Joulukuun 18. päivä

ei ollut sujunut

läheskään

odotusten mukaisesti. Hyökkäys oli eittämättä täysin
epäonnistunut, mutta vihollisen ryhmitys oli sentään

lopultakin saatu selville. Oli paljastunut, että päätien suunnassa olivat JR Z8 ja JR 11r, kun taas kylän pohjoispuolella taistelivat Tälvajärvellä lyödyn ja
nyt uudelleen kootun JR 364:n rippeet. Mutta toiselta puolen oli ylipäällikkö tuonut eversti Talvelalle varsin painavasti julki käsityksensä suhteettoman
suurista tappioista. Ne olivatkin kohonneet uskomattomiin lukuihin: päällystön kohdalta 10 /o:iin ja miehistön osalta 25 /o:iin.
Seuraus "hurraa-taktiitasta", joka Ryhmä Talvelassa
oli niin kovin suosittu.

Hyökkäyksen keskeyttäminen ei kuitenkaan useista
syistä ollut suotavaa. Lenfäjät olivat mm. ilmoittaneet,
että tie Ägläjärvi
Pojasjärvi oli täynnä kaakkoon
vetäytyr.iä vihollisjoukkoja
ja kuormastoja. Joukkojen
väsymyksestä ja suurista menetyksistä huolimatta
päätettiin hyökkäystä jatkaa välittömästi. Tämä oli

ollutkin Pajarilla koko ajan mielessä, ja niinpä hän
oli jo yöllä 18/t9.t. siirtänyt IIIIJR 16:n Ristisal-

melta Kotasuon seuduille. Se aloitti L9.L2. aamulla
hyökkäyksen edessä olleen II/JR 16:n asemien läpi,
mutta ei monista yrityksistä huolimatta pystynyt murtamaan vastarintaa. Venäläisten puolustusta tukivat
ensi sijassa panssarivaunut, mutta myös vihollisen lentotoiminta oli edelleen vilkasta ja tehokasta. Hyökkäyksen oltua pysähdyksissä useamman tunnin ajan
pataljoonan oikean siiven onnistui lopulta päästä
jonkin matkaa eteenpäin. Tätä käytti 6./JR t6 heti
hyväkseen hyökäten vihollisen vasempaan sivustaan.
Vihdoinkin alkoivat venäläiset vetäytyä, ja E;,.P tt2,
joka sekin oli iltapäivällä taas heitetty tuleen, saapui
kello 22 mennessä Pien-Akanlam Jurvanniemen tasalle.
Pahoja menetyksiä kärsineet II ja
III/JR 16 siirrettiin
lepoon Ägläjärven eteläpuolelle.
Pohjoisessa venäläiset valtasivat takaisin Välimäen
kylän.
Sitkeä ja itsepintainen evl Pajari ryhtyi suunnittelemaan hyökkäyksen jatkamista 20.t2. aamtila. Painopiste olisi edelleen päätien suunnassa, jossa JR 16,

9 ja Er.P 112 hyökkäisivät kello 9 tykistön
ja valtaisivat Vasikkaniemen. II/JR 16:n
tuli vallata Suurselkä ja jatkaa edelleen Ägläjärven
Suojärven tielle. Er.P 10:n tehtäväksi jäisi Välimäen
takaisin valtaaminen, jonka jälkeen se etenisi
Er.P

tukemina

Ägläjärven kylään. Reserviksi Ägläjärven eteläpuolelle

jätettäisiin II/JR 16.
Päätien suunnassa häiritsi hyökkäysvalmisteluja ve-

näläisten aamuyöllä suorittama vastahyökkäys. Se
eteni paikoin pitkällekin. Er.P 112 heitti sen takai-

a

Äglöiörven taislelu

21

.-22.12

sin. Juuri ennen H-hetkeä se uudistui, tällä kertaa
panssarivaunujen tukemana, mutta senkin Er.P 112
torjui ja valtasi mm. 8 panssaria.
Välikohtaus ei

kä1'nsanottavammin viivästyttänyt oman hyökkäyksen
tiinpanoa.
Painopisteessä hyökkäsivet I/JR 16 oikealla Pien-

Åkanlammen kautta Kyläjärvelle, Er.P 9 keskellä ja
Er.P 112 vasemmalla. Vastarinta oli sitkeää, mutta

kello 1J.30 oli tavoite siitä huolimatta saavutettu.
Olipa I/JR 16 jo kello 13 ylittänyt Kyläjärvenkio,

,ioskaan ei saanut sen pohjoispuolella olevaa maantietä
lopullisesti haltuunsa.
ll/JR 16 valtasi puolenpäivän aikaan Suurselän ja

työntyi Kyläjärven kaakkoispuolelle. Häirittyään vihollisen liikennettä useita tunteja Ägläjärven
Suojärven tiellä pataljoona vetäytyi yöksi Ieirialueelleen
Suurselkään.

Er.P 10 valtasi uudelleen Välimäen ja torjui siellä

venäläisten vastahyökkäyksen.
Tämä pataljoona ansaitsee toiminnastaan erityisen kiitoksen, sillä sen osuus

oli Ägläjärven

taistelussa sangen merkittävä. Mainitta-

koon myös, että sen l.K häiritsi 20.12. kuluessa menestyksellisesti liikennettä Lammassärkän tienoilla.
Illalla siirrettiin Osasto Pajarin reservi, lll/JR L6,
Vasikkaniemeen ja Ryhmä Talvelan reservinä ollut
PPP 7 Ägläjärvelle. Se alistettiin samalla evl Paj

arille.

Joulukuun 20. päivän tase oli merkittävä. Ägläjärven saartorengas oli umpeutunut kolmelta taholta, vain
itäkoilliseen se enää
venäläisiä

oli auki. Oli

ja huomattava

kaatunut satoja

sotasaalis, hyökkäysvaunuja,
tykkejä, autoja, konetuliaseita ja vankeja oli jälleen
saatu. Mutta omatkin menetykset olivat olleet tuntuvia, ja joukot olivat saavuttaneet kestämiskykynsä äärirajan. Pajari itse oli niin uuvuksissa, että hänet oli
Hänen tilalkannettava taistelukentältä Iepäämään.
leen astui evl K. Viljanen, harkitseva -ja kyvykäs komentaia, ja 21.L2. määrättiin joukoille lepopäiväksi.

Hyökkäystä jatkettaisiin vasta 22.12, mutta silloin
vallattaisiinkin Ägläjärven kylä lopullisesti evl Viljasen johdolla. Hänet oli eversti Talvela nimellisesti
evl
pyytänyt käyttöönsä, mutta vasta nyt hänelle

Pajarir. vastustettua kiivaasti
annettiin rintamatehtävä. lo 2L.L2. aamulla hän ryhtyi valmistelemaan uut-

ta

hyökkäystä.
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Korsunsuu Aittoioello Tolvisodon oikono

Viljasen suunnitelmien mukaan käytettäisiin Ägläjärven valtaamiseen neljä pataljoonaa, jotka jaettaisiin kahteen, suunnilleen yhta vahvaao taisteluosastoon. Näistä hyökkäisi toinen pohjoisesta ja luoteesta ja toinen Kyläjärven itäpuolitse kaakosta.
Mikonlahden pohjoispäähän siirretty Er.P 112 muodosti Välimäen seuduilla olevan Er.P 10:n kanssa
Taisteluosasto Lahtisen, jonka oli hyökättä\'ä luoteesta Ägläjän'en kylään. Taisteluosasto Turkan muodostivat IIIJR 16 ja Er.P 9 ja sen tuli hyökätä kylään
samanaikaisesti kaakosta. PPP 7:n konekir,äärikomppania asetettiin puolustukseen Vasikkaniemeen kiväärikomppanioiden ollessa reservinä taempana. Lisäksi
olivat reservinä IIIIJR 16 Kotasuolla ja I/JR 16 PienAkanlammella.

Hyökkäyksen piti alkaa iltayöllä 2t.12.
Er.P
- jotta
LL2:n osalta kuitenkin r,ähän aikaisemmin,

kylän luoteisreuna

saavutettaisiin ennen yleishyök-

käyksen alkamista.

Kello 17 lähti Er.P 1r2 liikkeelle Mikonlahden
luoteiskulmasta. Saavutettuaan Välimäen
Ägläjfuven tien se käänsi yhden komppanian Ägläjärveä
kohden pääosien suuotautuessa pohjoiseen, Välimäen eteläpuoliseen maastoon pureutuvaksi ilmoitetun vihollisen selustaan. Vihollista ei kuitenkaan enää tavattu,
mutta sensijaan saatiin yhteys Er.P 10:een. Koko Tst.
Os. Lahtinen kääntyi nyt Ägläjärven kylää kohden.Pienehköjä vastarintapesäkkeitä tuhottiin, ja kylän
pohjoisreuna saavutettiin puolen yön maissa, jolloin
saatiin vastaan ankarua torjuntatulta. Åamuyöllä alkoi
hyökkäys kuitenkin taas edistyä vihollisen epätoivoisesta vastarinnasta huolimatta.
Er.P 9:n hyökkäys viivästyi maastovaikeuksien ta-

kia eikä se ollut vielä paikalla, kun II/JR

16:n

hyökkäys kello 22 alkoi. Keskiyöhön mennessä oli
pataljoona saavuttanut maantien, jopa ylittänytkin
sen. Nyt kääntyi siitä osa itld;än ja osa Ägläjärveä
kohden. Kello 1.25 yhtyi Er.P 9 vihdoin taisteluun

IIIJR 16:n

vasemmalla puolella.

Ankarat taistelut riehuivat nyt kaikkialla. Aamulla
näytti jo siltä, että hyökkäys tyrehtyisi, mutta heittämällä PPP 7:n pääosat Vasikkaniemeltä tuleen saatiin se jälleen käyntiin. Åamupäivän kuluessa saivat
Tst.Os.Lahtinen ja PPP 7 yhteyden toisiinsa, jonka
jälkeen viimeksi mainittu alkoi edetä Pojasjärveä kohden ja sai kello 14 tienoilla yhteyden Tst.Os.Turkkaan.
Kylä vallattiin lopullisesti kello 15.30.
- päättyi Ägläjärven monivaiheinen
Näin
taistelu, se

oli ollut sitkeä ja verinen. Venäläisten joukoista

osal-

listuivat siihen, kuten jo aikaisemmin mainittu, I/JR
364, JR 28 ja JR 115. Jostain merkillisestä syystä
pysyivät Pojasjärven maastossa olleet vahvat vihollisvoimat toimettomina koko taistelun ajan.
Pääosa joukoista siirrettiin taistelujen jälkeen lepoon, mutta pikimiten muodostettiin myös takaa-ajoa
varteo Taisteluosasto Paloheimo. Siihen kuuluivat
PPP 7 ja

I/JR

16, ja kello 17 se

aloitti

Kyläjärven itapaan tasalla olleiden

etenemisensä

II/JR 16:n var-

mistuselimien läpi.

Joukkoja välillä vaihtaen jatkui hellittämätöo ta-

kaa-ajo aina Åittojoelle saakka. Sen itärannalle oli

vihollinen ryhmittynyt melkoisin voimin puolustukja tätä puolustusta eivät suomalaiset enää pitäneet tarpeellisena
murtaa. Rintama kiteytyikin Aittojoelle Talvisodan
seen osittain kenttälinnoitettuun asemaan,

päättymiseen saakka.
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Väiiytyksesso rikkoutunut outo io sen kylmöverinen kulietoio

KÅPTEENI Erkki Väänäsen komentama patalioona
IIIJR tO, jossa toimin 4. komppanian päällikkönä, oli
taistellen ja saarrostuksia tehden edennyt metsiä ja
soita myöten Prääsästä Petroskoihin. Siellä käytiin viimeiset taistelut Suollusmäessä loliakuun ensimmäisen
päivän vastaisena yönä.
Useat pataljoonamme upseereista olivat jo ehtineet
käydä lomalla. Itse olin ollut vuorossa jonkin aikaa,
mutta en ollut malttanut sitä käyttää
halusin sitä
ja nähdä
ennen olla mukana Petroskoin valtauksessa
Äänisjän'en.

*
Heti tämän

sotatoimen jälkeen käyn pataljoonan

komentajan puheilla tiedustelemassa lomansaantimahdollisuuttani, ja hän suhtautuu siihen myönteisesti.
Seuraavana päivänä ovat minulla lomapaperit taskussani. Olen saanut 14 vuorokauden loman, sillä matka
Joensuun kautta kotiini on pitkä.
On lokakuun 2. päivä 1941. Lomalaisauton on määrä lähteä rykmentin "huollon" edestä kello 18, mutta
joudumnre autoa odottamaan, sillä se on myöhässä.
Vihdoin saapuu kopilla varusteitu kuorma-auto ja
nouselnme siihen. Istuudun kul jettajan viereen ja
saan häneltä kuulla, että auto vie meidät ainoastaan
Matrossaan, josta se välittömästi palaa huoltotarvikkeilla kuormattuna tokaisin. Rykmenttimme eri patal44

joonien miehiä on lavalla 16. Mieliala on mitä parhain.

Meidän lomalaisten on päästävä autolla Jessoilaan,
sillä sinne saakka ovat pioneerimme ehtineet kunnostaa vihollisen rikkomaa Suojärven-Petroskoin rataa.
Jessoila on tällä hetkellä radan päätepiste ja samalla
suuri huoltokeskus.
Lähdemme liikkeelle, sir.uutamme äskeiset taistelupaikkamme, Suollusmäen, Vilgan, Polovinan ja saavumme Nlatrossan kylään, jonka patal.joonamme oli
neljä r'uorokautta kestäneen koukkauksen ja taistelun
jälkeen vall.rnnut 23.9.
Tää11ä m;yailee vielä eräs osa rykmenttimme huoltoportaaste ja automme ajaa sen eteen. Ir{eille kerrotaan,
että huollosta tulee lisää lomalle lähti,öitä ja heidän
joukossaan eräs lottakin. Huollossa tapaan kapteeni
Torsten Lagerbomin, joka sanoo, ettei Iomalaisille
voida järjestää autoa ennenkuin seuraavana päivänä.
Kerron tästä miehille ja he kaikki vaativat tiukassa
äänessä, että auto on saatava vaikka mistä ja heti.
Muussa tapauksessa he menettävät kalliista lomastaan
kokonaisen vuorokauden. Käsitän hyvin miesten tun-

teet

ja

lupaan tehdä voitavani. Keskustelen

otteeseen Lagerbomin kanssa

ja hän

useaan

saa lopultakin
hankituksi Iinja-auton, jonka on määrä viedä meidät
lomalle lähtijät, joita nyt on yksi lotta ja tasan kaksiky'r:rmentä miestä, Jessoilaan. Tämän matkan kaikki

vaiheet ovat uoohtumattomasti jääneet mieleeni yksityiskohdittain, ja senvuoksi muistan myöskin henki-

löiden lukumäärän.
Kello on suunnilleen 23, kun lähdemme ;'atkamaan

matkaa. Istun kuljettajan takana ensimmäisellä penkillä ja lotta istuu vasemmalla puolellani ikkunan vieressä. Miehet takana tupakoivat ja Iaskevat leikkiä.
Äänten sorina on kuin mehiläispesässä. Entä onko
miehillä aseet mukanaan? Osittain. Vain muutamilla
on kiväärinsä, mutta lieneekö niihinkään patruunoita?
Kuun sirppi pilkistää ajoittain pilvien lomasta, muuten on pimeätä. Ajamme bensiiniautossa mittarin
näyttäessä 45-tO km tuntinopeutta. Matka tuotuu
sujuvan hyvin, istutaan pitkästä aikaa pehmustetuilla
istuimilla. Pian pääsemme kotiin. Kuinka monta kertaa ovatkaan koti ja omaiset tulleet mieleen.
Automme on nousemassa samaa ahdetta, jossa

I

pataljoonamme Prääsän saarrostustaistelujen aikana
oli asemissa varmistaen Petroskoin suuntaan. Mutta
siitä on kulunut kolmisen viikkoa, ja rintamalinja on
jo siirtynyt lähes l0 km itään päin. Tie kulkee painanteessa, ja sen reunat ovat itse tietä huomattavasti korkeammat. Auton vauhti hiljenee, istun ajatuksiini vaipuneena. Tuijotan vain eteeni.
Silloin huomaan kuinka tiellä auton edessä leimahtaa kaksi kertaa peräkkäin. Senjälkeen kuuluu rikkoutuvan tuulilasin helinää, ja sen pirstouduttua erotan
selvästi konetuliaseiden äänen. Olemme ajaneet suoraan partisaanien jär jestämään väijvtlkseen. Leimah-

dukset johtuivat tielle heitetyistä

käsikraoaateista.

Huudan miehille:
Tarttukaa aseisiinnel-ja välittömästi sen jälkeen:

Matalaksi
!

rikkoutuu.

-

l(uulsn, kuinka ikkuna toisensa jälkeen

Vasemmalla kädelläni painan vieressäni istuvaa lot-

taa matalaksi, jotta hän säästyisi ainakin lasin sirpaleilta ja oikealla taon kuljettajan selkään:
Pröösön-Motrosson tien kohto, iosso linio-outo ioutui porlisoonien vöilylykseen

Koettakaa

läpi, kaasua lisää, jos on vataat

päästä
- Tajuan, ettei
meitä voi pelastaa mikääo muu kuin
-väijytyksen läpäiseminen. Olen itsekin kumarassa ja

Mietin myöskin, miltä mahtaa tuntua juuri sinä hetkenä, jolloin

tuossa vaiheessa ehdin ajatella paljon.

luoti osuu ruumiiseen, sillä olen aivan varma, että niin
tulee nyt käymään. Koetan keskittäytyä tajutakseni
tuon hetken.
Åutosta alkaa kuulua valituksia. Åmmunta jatkuu,
mutta nyt jo takana päin. Moottori pyörii edelleenkin
tasaisesti, olemme yhä liikkeellä eteenpäin. Kuljettaja
istuu ohjauspyöränsä takana suorana keskittäytyen yksinomaan autonsa hallitsemiseen.
Vieressäni oleva lotta pyytää tämän tästä pysäyttä-

mään tietämättä ja käsittämättä lainkaan tilannetta.
Ainoa pelastuksen mahdollisuutemme on päästä vielä
muutamia satoja metrejä eteenpäin ja pois vihollispartion tulituksesta.
Automme saavuttaa mäen harjan ja alkaa laskeutua.

Tiedän, että tästä paikasta on Prääsään viitisen kilometriä ja tiedän myöskin, että siellä on kenttäsairaala.
Sinne on nyt päästävä. Valitukset takanamme yltyfät,

ja lotta

pyytää uudelleen pysäyttämään, jotta voisimme todeta, kuka on haavoittunut ja miten. Mitäpä se
hyödyttäisi, emmehän kuitenkaan voisi haavoittuneita
auttaa. Jatkamme siis matkaa, ja muutaman minuutin
kuluttua pysähtyy auto ison rakennuksen kohdalla.

Olemme perillä sairaalassa.
Juoksen sisälle lääkärin puheille. Hän ilmestyy yöpuvussa vastaani. Selitän lyhyesti tapahtuneen ja lääkdri mååraa miehiä paareineen auton luo. Itse hän
menee pukeutumaan. Tieto tapahtumasta alkaa levitä,
ja hoitajattaria ilmestyy käytävään. Haavoittuneet
nostetaao varoen autosta. Kaikkiaan kuusi miestä on
saatava ulos, mutta heistä on jo kaksi kuollut. Kaksi
vaikeammin haavoittunutta viedään leikkaussaliin.

Menen mukaan huoneeseen, jossa haavoittuneet nostetaan leikkauspöydille. Lääkäri vetää pahemmin haavoittuneen kohdalla voimalampun alemmas, ja samal-

Ia, kun hoitajattaret haavoittuneen molemmin puolin

4^#
*
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laskevat housut alas ja nostavat puseroa sekä paitaa
ylemmäs, lääkäri saa käsiinsä pitkät punertavat leikkauskäsineensä.

Totean, että haavoittunutta on ammuttu sivusta käsin, sillä hänen oikeassa kyljessään on ammottava haava. Miehellä on jalat koukussa ja kädet pään yläpuolella. Häntä pidetään kiinni sekä jaloista että käsistä.
Hän on tajuissaan ja valittaa. Lääkiri levittää sormil-

laan haavaa ja tarkastelee sitä. Voihkina pääsee entistä kovempana haavoittuneen huulilta. Silloin pistää lääkäri sormensa haavaat, vetää sieltä sirun ja
heittää sen lattialle

En voi katsella pitempään, minun on lähdettävä
huoneesta. Outo tunne valtaa mieleni. Kuljen käytävässä edestakaisin. Silloin vasta oikein tajuan, mitä on
tapahtunut. Minun on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Menen puhelimeen ja pyydän yhdistämään kauppalan
komendantille. Keskustelen minulle tuntemattoman
upseerin kanssa ja kerron hänelle tapahtuman. Mainitsen ajan ja paikan, missä väijytys tapahtui. Hän
lupaa järjestää partioita is-joukoista haravoimaan
maastoa päivän koittaessa.
Åjattelen mielessäni niitä huoltoautoja, jotka vielä- kulumassa olevan yöo aikana voivat joutua samaan väijytykseen. Myöhemmin
kuitenkin kuulin, että automme oli ainoa, jonka partisaanit olivat valinneet kohteekseen.
Pihalla tapaan linja-automme kuljettajan ja kiitän

häntä suurenmoisesta kylmäverisyydestään. Vain hänen harkittu a;'otapansa pelasti meidät muut varmasta
kuolemasta. Mutta meillä oli myöskin onnea matkassa,
sillä jos luodit olisivat osuneet kuljettajaan, renkaisiin
taikka moottoriin, olisimme ehdottomalla varmuu-

della jääneet vastamäkeen, niinkuin partio tietysti
oli suunnitellutkin. Silloin olisimme olleet vihollisen

jatkuvalle tulitukselle alttiina ja kohtalomme olisi ol-

lut sinetöity.
Otan selville kuljettajao nimen, syntymäajan, kotipaikan ja joukko-osaston, jossa hän palvelee. Kotiin
päästyäni teen kirjallisen selostuksen tapahtumasta ja

"On Pohiolan
hc,ng,iss(Gr,,.."

lähetän sen hänen joukko-osastonsa komentajalle, pyy-

täen, että hänen suorittamansa teko huomioitaisiin.
Saiko kuljettajamme ansaitsemansa palkkion, sitä en
tiedä.

Useita tunteja viivyimme Prääsässä. Kuljettaja

ei

halua jatkaa matkaa ennen piiivän valkenemista. Tänä
aikana saan kuulla, että leikkauspöydällä näkemäni
kylkeen haavoittunut sotilas oli kuollut. Jonkun päivän kuluttua kuoli toinenkin vaikeasti haavoittunut.
Kuinka iloisia olivatkaan Keski-Suomen miehet Iähtiessään kohtalokkaalle lomamatkalleen. Kaikki he olivat varmaankin ilmoittaneet etukäteen omaisilleen tulostaan, mutta neljässä tapauksessa saivat omaiset odottaa turhaan, kunnes suruviesti saapui ja kahdessa tapauksessa palasivat miehet kotiinsa sairaalan kautta
toipumislomalle.

Aamupäivällä olimme lopultakin Jessoilassa. Erotessamme kuljettajastamme vilkaisimme joukolla autoamme ja laskimme siinä 36 reikää, mutta varmaan
moni luoti näiden lisäksi oli Iäpäissyt automme särkyneiden ikkunoiden kohdalta. Niitten Iukua emme

Kiitimme hiljaisuudessa Luojaa, joka johtaa

*

aske-
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vallanout R.rtsuväkiprikaati oli sijoitettu, kylmyys oli
sangen tunluvaa, koska asuttiin alueen hatarissa asumuksissa. Hämeen Ratsurykmentti (HRR) majaili
Sungun niemen keski- ja eteläosassa, sen esikunta sekä

1. j.r i. eskadroona Velikaja-Nivan kylässä (Suurpari joukkyiässä). Joukkueilla oli oma talonsa
kuetta majaili kirkossa. Åsuntojen lämmitystehtävät
olivat tärkeänä päiväohjelmana. Suoritettiin vartiointia, tehtiin pieniä partiomatkoja, harjoitettiin aseidenkäyttöä sekä toimintaa hiihtoratsain ja huollet-

tiin

hevosia.

oli ns. talvikokoonpanossa, mikä tar-

koitti sitä, että kukin
rässä kahta hiihtäjää.

{<

,<

Lehtemme toimitus toivoo, että rohkea kuljettaja

ilmoittaisi osoitteensa.

TOINEN sotavuosi 1912 alkoi pakkasen merkeissä.
Itä-Karjalassa Sungun niemimaalla, jonne tämän niemen

Eskadroona

pystyneet määrittelemään.

leitamme'

,1E'KK' PO}IIANP'Äfr

ratsumies veti hevosensa peKun venäläisten partiotoiminta

oli vilkasta, jouduttiin usein nopeasti siirtymään uhanalaiseen suuntaan huonoja ja kapeita talviteitä pitkin.
Hälytyksen sattuessa hevoset satuloitiin, ja lumipu-

Sungun niemellä olevoo Veliko

jo-l.livon kyläö, iosso

si-

HRR:n esikunto Jotkosodon oikono

loitsi

HRR:n miehet

ovoomosso

huoltotietö Komlevon kylössö

tolvello 1942

$ffiff#la*#

SA-kso

kuiset ratsumiehet hiihtäjineen katosivat kuin aaveet
pimeään yöhön. Matka tavoitteeseen mentiin ravia,
ja täten joutuivat hiihtomiehet levänneinä ja hyvässä
kunnossa taisteluun. Käsihevosille jäi vain- väiäinen
määrä miehiä
yleensä yksi mies kolmea hevosta

kohti

taisteluun.

useimpien
ratsastajienkin liittyessä rnukaan

Hevoset

oli majoitettu tilapäistalleihin,

usein väes-

tön

asumusten alakerrassa oleviin karjasuojiin.
Elettiin huonon sadon vuotta, ja kotirintaman elin-

ja ehkä iuuri täällä
oli täällä
ItäKarjalassakin tuntuva.- Paleltuneet perunat tai- lantut
ja laiha keittomuona, "ihmevelli", muodostivat jokapäiväisen leipämme. Hevostenkin rehustus oli säännöstelty, niin että heinäannoksen lisäksi jaettiin rehuselluloosaa, joka turvotti vatsat, mutta antoi täytarvikepula

teläisen tunteen.

Paikkakunnan asukkailta saatiin silloin tällöin tupakalla vaihdetuksi elintarvikkeita. Tosin heidän leipänsä
lienee ollut jatkettu sahajauhoilla, mutta kananmunat olivat ainakin aitoja. Pienellä teepaketilla saattoi
saada vaihdetuksi jopa puolen kiloa sianlihaa!
Yksinäinen kyläyhteisö asutuksineen muodosti kuin
linnoituksen aavojen lumilakeuksien keskellä. Viitisen

kilometrin päässä oli seuraava kylä, välillä synkkää
ja kumpuilevaa aukeata. Joskus tähtikirkkaina
pakkasöinä vartiomies saattoi kuulla sudenkin ulvovan kaukana korvessa.
Palvelus oli joukoissamme reipasta, sen aiheutti
ennen kaikkea puuhailu hevosten parissa. Nautinnollisimmiksi hetkiksi muodostuivat kirjeen tai paketin
saapuminen postista ja usein lämpiävät saunat. Ma-

metsää

SA-kwa

japaikoissa hakattiin pokkaa tai venttiä, ja kanttiinissa kuunneltiin radiosta sota-ajan sentimentaalisia
iskelmiä.
Eskadroona joutui osaltaan suorittamaan myös kent-

tävarustustöitä, kaivamaan talvenkin aikaaa asemia
ja runsaan lumentulon ansiosta jouduimme vähän väliä avaarnaan
tietä, joka oli ainoana yhdyssiteenä eskadroonien ja
kylien välillä.
Eskadroonilla oli komentopaikkansa merkkinä kan-

jäätyneeseen maahan. Aukean maaston

kainen

viiri, joka kullakin yksiköllä oli eri värinen.

Nämä viirit, jotka olivat Iiehuneet jo rauhan vuosina
varuskuntakaupungin leirikentällä, olivat alusta Iäh-

tien seuranneet rykmenttiä sotaretkelle.

*
Tammikuun lopulla alkaa vihollinen liikehtiä.

Se

lähettää suuria partio-osastoja Äänisen jään yli. Näillä on erinomaiset varusteet, valkoiset sukset ja turkit, a-tarvikkeet ahkioihin pakattuina.
Jonkun kerran olemme jo olleet hälytystilassa ja
rykmentin rantavarmistuksessa olevat osat taistelukosketuksessakin, kun rykmentin komentaja, eversti G.
Ehrnrooth 3L.1. antaa 4./HRR:n päällikölle, luutnantti Lasse Putkoselle käskyn vahvistaa Markov§t§inassa olevaa 2. eskadroonan kenttävartiota kahdella
ryhmällä. Osasto saa tehtävän varmistaa Jandom-järven pohjoisrannan sekä tiedustella ja tutkia järven
niemissä olevat kylät.
Seuraavana aamuna (1.2.) hälytetään koko eskadroona, ja me lähdemme hiihtoratsain kapeita rekiteitä pitkin ratsastamaan kohti Poljaa. Miehillä on
47

a

hli

4 r.\,

,,ä,, \

HRR:n toiminto-olu,e Sungun niemimoollo Jotkosodon oikono

pakkaukset aseiden lisäksi. Hevosten pakkaus käsittää

kaurapussit satulan etukaarella, puhdistusvälineet ja
liekanuoret. Heiniä saadaan verottamalla paikkakuntalaisia ja myöhemmin mukana seuraavasta kuormastosta.

:.§ir'ir,:

Erään nimettömän kylän suoiiin iätetään hevoset, ja
eteneminen jatkuu löydetyn vihollisen suuntaan hiih-

:'.i,,:it,:lr i:i.i

:,

täen. Sione tänne tehdään ladulle merkkejä jäljessä

tulevia omia joukkoja varten. Ladun

vahvuudesta

päätellen tuntuu vihollisia ole'r,an ainakin komppanlan verran.

S

Iltapäivällä kello 15 maissa saadaan kosketus viholliseen, kun tavataan joitakin sen jälkikärjen miehiä miinoittamassa latuja. Ne tuhotaan ja niiden ohi
hiihdettäessä ihaillaan "kylmien kavereiden" lämpimiä 1a puhtaita turkkeja. Kärkijoukkomme ioutuu
silloin tällöin pk-tulen alaiseksi. Sisukkaat viivytl,spartiot koettavat hidastaa etenemistämme, ja ne on
tuhottava useinkin lähitaistelussa. Takaa-ajossa todetaan vihollisen jakaantuneen kahteen osaan, toisen
pyrkiessä pohjoiseen, toisen etelään.

Koko yön suoritetun etsinnän ja jäljityksen jälkeen, johon osallistui rykmentin pääosa Jandomjärven maastossa, jatketaan vihollisen takaa-ajoa vielä
aamuhämärissä, kunnes kello 6-8 maissa todetaan
sen olevan haialla ja pyrkimässä eri teitä omalle puolelleen. Vain 3./HRR saa käskyn jatkaa takaa-ajoa
muiden eskadroonien palaillessa majapaikoilleen.
Helmikuun 3. pnä todetaan vihollisen kuitenkin
uusin voimin liikehtivän Jandomjärven suunnalla.
Luutnantti Putkonen saa kello 18 käskyn järjestdä
4. eskadroonalle tukikohdan Komlevoon Jandomjärven pohjoispuolelle, josta on partioitava myös länHRR:n toimisto portoisso olevine komentolippuineen
Veliko io- Nivosso
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A-krua

*, It

HRR,n rolsuportio hyökkäo
lumikinosten keskelld

teen 1.1 Fohiorse;n.
vihollisen kar:ss..

--:'.

as.-i:r!oo::
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Seur:ralanr 3amun.1 llhd.enre tr:s lii!:keelle Yelikaja-Nilastr. Tukikohtran määrritty' joukkue on
mcnnvt jo ennen meitä je loppuosa eskadroonaa
määrätt1, siirtymään }farkor'5t5inaan, Jandomjärven
pohjoisnien.ressä olevaan kyläpahaseen.

T,us kulkee tie pitkin hevosten polkemia uria,
kaksi hiihtäjää kunkin retsastajan perässä. Hevoset
puhaltavat höyryä ja erittävät hikeä pakkasraikkaaseen ilmaan. Edessä ratsastaa päällikkö komentoryhmineen. Rykmentti on tJf,s eri suunnissa varmistamassa, toiset taistelussa vihollisen kanssa, me etenemässä kohti tuntemf,tontJ m.1Jsto.1 rinoana oppaana
huonot kartat ja johtajien txito. Yksityinen ratsumies ei paljon tilanteesta vmmärrä, pääasia on, että
ollaan etenemässä johonkin. I(un käsketään käydä
päälle, huolehtii lopusta kunkin taistelutaito ja sotilaan onni.
Kaviot napsavat, tieroja lentelee edellisen hevosen
kavioista. Aluksi yritetään veistellä r'itsejä, mutta
ajan mittaan tullaan harvapuheisilrsi. On nähty monta omaa kaveria kylmenneenä kiskottuna ahkioissa
jonnekin taakse, on nähty säälimätöntä talvisotaa:
käydä päälle ja pysyä joukossa, sillä vihollinen on

t:it.rvr jr hr-vin koulutettu.

Hevosistakin

on

huoli:

miten sitten käy, jos ratsu ammutaan alta ja joudut
ilman suksia harhailemaan näillä hangilla? Pidä itsesi k1,lmänä ja seuraa johtajaal Päällikköön luotetaan:
hän tuntee seudut ja taitaa jonkin verran viholliskieltäkin. Hän on kasvattanut nämä sotilaat Lappeenranoan kentillä taistelijoiksi. Vain railakas meno ja
hyökkäävä mieli, niistä hän piti, kuten kunnon husaari

!

Jossakin Zemlovan maastossa järven pohjoispuolella
kejahtavat ensimmäiset laukaukset. Laskeudumme ratsailta ja hiihtomiehet asettuvat ketjuun. Eteenpäin!
huutaa joukkueen.iohtaja, ja rohkeasti päälle käyden
työnnetään vihollinen muutamien laukausten jälkeen
taaksepäin.

Iltapäivällä saavlrtaan vihdoin Markov§t§inan kylään. Siellä ei ole siviiliasukkaita, mutta iäljistä

pää-

tellen siellä on ollut vierailijoita. Hevoset pannaan
suojaan, ja at'ataan vain vatsavyöt riisumatta satuloita.

Lähetetään tiedustelupartiot järven kummallekin
ja taas alkaa juttu
kiertää. Ensi jännityksen jälkeen, kuten niin usein.
hermot laukeavat itsestään.
reunalle. Vetäistään henkisauhut,
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HRR:n hiihtorotsostoiot mot.
kollo Sungun niemellä

Sunnuntoilounos HRR:n esi-

kunnosso

Velikoio-Nivosso.
Pöydön pöössö HRR,n komentoio, eversti G. Ehrnrooth

me ratsaille ia painumme huimasti
avomuodossa hiihtäjien perään,

jonkinlaisessa

kohti lähintä rantaa

hiihtävää vihollista. Lienee ollut sivustakatsojasta komea näky: edellä pakoon hiihtävä vihollisosasto ja
sitä. takaa-ajamassa hiihtävä ja ratsastava joukko. Lumi vain tupruaa, kun laukassa syöksymme jäällä eteenpäin ja sivuutamme jo omat hiihtomiehemme. Pake.
neva vihollinen ei ennätä ampua laukaustakaan, mutta sen päästyä metsän reunaan me kuitenkin pidämme viisaimpana kääntää hevosemme kohti omaa rantaa ja siten välttyä pikakir'äärisarjoilta, joita kohta
suojaan päästvämme alkaa vihollisen puolelta soida.
Eskadroonan hiihtc-osrnkin on vetäydyttävä, aukea
jäI ei ole miellvttär'ä paikka olla asemissa. Saamme
käskvn koko eskedroonan voimin koukata järven eteläpään kautt:. missä sitten Tipinitsassa pääsemmekin
loppuretkaisuun.

Rannalle asetettu vartiomies suorittaa sitten yhtäkkiä hälytyksen. Jostakin niemen suojasta lähestyy
hiihtävä vihollisjoukko. Mistä se ilmestyi, sitä ei kukaan huomannut, mutta siinä se vain nyt hiihteli huomaamatta meitä. Hiihtomiehet nopeasti suksille ja
asemiin rantaviivalle. Joukon annetaan tulla lähemmäksi, ja sitten rävähtää tuli. Vihollinen heittäytyy
jäälle, vastaa tuleen, levittäytyy ja yrittaä kiertää, mutta joukkueemme aloittaessa vastaiskun, se vetäytyy.
Silloin ratkaisee käsihevososaston vanhin
- en
muista, kuka lienee ollut
nopeasti tilanteen oikeaan
'hevosille' me lennämratsumiesten tyyliin. Käskyllä
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Oliko tuo nopeasti tehty ratkaisu hyökätä ratsain
vetärtrr'än vihollisen perään viisasta vai ei, siitä ei
näin jälkeenpäin voi olla kuin yhtä mieltä. Mutta
sellaisenaan se osoitti koulutuksemme antamaa panosta, minkä jokainen ratsumies oli rauhanaikana saanut. Nopea ratkaisu voi usein taistelussa tuottaa hetkellisiä tuloksia, vihollinen todennäköisesti luuli meitä olevan enemmänkin.
Uhkarohkeasti tehty atakki
lajissaan todennäköisesti viimeinen sodissamme - oli mukana olleelle
- jonka muistoa ei himr'ärikäs ja historiallinen elämys,
mennä jälkipolvien arvostelukaan, sillä tyhmänrohkeudessaan se lienee kuitenkin pienimpiä sodassamme tehtyjä virheitä.
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Iie Ronuo-Rovoniemi, ionko soksoloisel
räiäyttiväl useisto kohdisto

SOTAYAN KI NA
NÄINKö tämän pitkän sotaretken piti päättyä? Tässäkö oli neljän vuoden työn tulos? Tämä vielä puuttui ! Emme nähtävästi vielä tienneet, mitä on sota.

Vasta äskettäin olimme veljiä, nyt verivihollisia.
kantaessamme kahta hyvää jt urhool-

Näin ajattelin

lista toveriamme sapilailla maantien varteen.
Vasta ny't näin ja tajusin, mitä olimme saaneet aikaan. Saksalaisia kaatuneita oli runsaasti, ja hajalla

olevien tykkien retkottavat putket muistuttivat

äskei-

sestä kiivaasta taistelusta. Saksalaiset keräsivät kaatu-

neitaan, ja lääkintämiehet sitoivat pahimmin haavoittuneita paikan päällä.
Meidänlaisiamme kulkueita meni samaan suuntaan.
Kaikki olimme äänettöminä. Tuntui kovin tyhjältä.
Varmaankin jokainen taistelussa mukana ollut on saman tunteen kokenut, kun taistelun melske on tauonnut.
Tekaisemillamme paareilla pojat makasivat myös aivan hiljaa. Aina muutaman askelen jälkeen ilmestyi

lumeen pieni, punainen läiskä. Vihdoin saavuimme
tienvarteen.

Sinne olikin kokoontunut suuri vastaanottokomitea,
an,iolta noin 50 miestä, nuoria terveitä sotilaita. Heidän asetakkinsa hihassa oli Edelweiss-kukka, siis Saksan armeijan alppijääkäreitä.
Pysähdyimme ja laskimme paarit ojan metsänpuoleiselle laidalle. Nyt alkoivat sotilaat lähestyä meitä.
Saimme jälleen tuntea, miltä maistui kiväärinperä selkään iskettynä ja alppijääkärin kova kenkä takalistoomme potkaistuna. Ivanaurua, lyöntejä . . .
Satanisch Russe, Schwein, he huusivat meille
- nenä nenässä kiinni.
aivan
Saimme siihen lomaan tuoduksi julki, että olimme
suomalaisia, mutta sitä meidän ei olisi pitänyt sanoa.

Nyt

vasta jatkosota alkoi.
joka puolelta.

Tuli nyrkiniskuja vähän

Huutoa
ha-haal
Ho-hoo, alte Kameraden
ja -mekastusta aivar kuin ennen- Raahen markkinoilla,

kun mustalaiset hieroivat hevoskauppojaan.
Hund, Schwein, Scheisse, leck mich Arsch. Kaikki -parhaat haukkumasanat saimme tervetuliaisiksi.
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Soksolorsio Lopin

Sain myöhemmin tietää, että nämä joukot oli vasta
tuotu Norjasta, ioten he eivät tunteneet meitä asepuvuistamme. Suurimman kiihtymyksen laannuttua
he huomasivat saappaamme.
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Stiefel, gud Stiefel, kuului riemastuneen alppijääkärin
ääni, jonka varustuksiin kuuluivat alppijääkärin tähän maastoon sopimattomat kengät.
Ensimmäisenä olivat vuorossa paareilla makaavat
Lukin ja Kastell. Nopealla tempaisulla riuhtaistiin
saappaat heidän jaloistaan. Vain kuraiset jalkarätit
jäivät roikkumaan jalkojen suojaksi. Sitten seurasi
meidän vuoromme. Tuuppaus rintaan ja niin olimme
pyrstöllämme ojan penkalla. Sitten olimme mekin il-

man rakkaita "polsujamme".
Nyt näytti joukkoon tulevan jonkinlaista järjestystä.
Taisi olla luutnantin arvoinen "viskaali", joka alkoi
karjua komentojaan. Käden käänteessä oli konekivääri
asemissa meitä kohden tien toisella puolella. Pari miestä
Iaittoi sitä asemaan. Pian toinen heistä ilmoitti sen
olevan ladatun ja tulivalmiin. Tämän jälkeen upseeri
käski luokseen nähtävästi lähettinsä, jonka hän käski
käsityksemme mukaan viedä taakse jääneille heikäläi-

sille ilmoituksen täältäpäin tulevasta tulenvaarasta.
Jännittyneinä ja epävarmoina seurasimme tilanteen
kehitystä. Åikaa kului ehkä kymmenkunta minuuttia,
ennenkuin lähetti palasi ilmoittaen, että oli tehtävänsä suorittanut.
Upseeri tul sen jälkeen luokscmme ja käski meidän
asettua riviin ojan penkalle. Hän katsoi makaavia
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korvesso

haavoittuneita osoittaen, että heidät piti myös nostaa
vierellemme seisomaarr. T'eimme työtä käskettyä.
Lukin oli valkoirren kuin lakana. Hän oii menettänyt
runsaasti verta, ja haava vuoti jatkuvasti. Nostimme
Bilundin kanssa hänet keskellemme pitäeo käsikoukkua hänestä. Tällöin upseeri karjaisi, ettemme saaneet

pidellä Lukinia. Kun irroitimme kädet, huojui hän
hetken eteen ja taakse kaatuakseen sitten vatsalleen
ojaan. Siihen hän jäi makaamaan aivan kuin kuollut.
Kastell pysyi harnmasta purren pystyssä aset.rkin rinta
ja selkä verestä punaisena. Suomalaisen sotilaao sisulla
hän siinä seisoi. Kastellille tämä oli ensimmäinen
taistelu. Hän oli nuori, r'asta täydennyksenä saapunut,
hyvä sotilas ja taistelija. Sen huomasin suolla ja tykkien här'ityksessä.
Upseeri asteli kohden konekivääriä katsellen pirullisesti meitä.
Tästä tiesimme, mitä hän oli suunnitelIut. Olimme- jo tätä aavistelleet. Tämäkö oli matkamme ja elämämme loppu? Järkeni ei tahtonut uskoa,
että saksalainen teurastaisi minut. Vastahan muutama
viikko sitten taistelimme rinta rinnan. Lomalla ollessani sain heiltä viinaksia, ystävyyttä ja reilua kaveruutta osakseni. Muistui mieleeni, kuinka hurjalla
vastaiskulla Syvärillä pelastimme heikäläisten komppanian varmalta tuholta. Ei, en voinut heiltä tällaista

julmuutta odottaa. Pidin heitä "herrasmiehinä".
Aikaisempi elämäni solui silmissäni kuin filminauhalta. Lapsuus

äiti

siskot

ystävät

rakkaat

-sen kaiken
- tajusin. -Olisi ollut
kotitanhuet. Hetkessä

vielä heille kaikille saoottavaa, joillekin

anteeksi-

pyyntö, joillekin lämmin kädenpuristus, katse, näkemiin.

Kuljin lyhyen elämäni laidasta laitaan,

ennen-

kuin -havahduin. Käänsin katsceni vierelläni

seiso-

vaan Bilundiin.

Mitä kummaa näinkään: Hän hymyili minulle!
Hymyili niin luonnollista aseveikon vilpitöntä, rehtiä hymyä. Olimme Eikan kanssa olleet koko sota-aian
samassa porukassa. Yhdessä oli koettu alokasaika ja
au-koulu, ja monet kerrat olin taistelujen tiimellyksestä hänet tavannut, tuonut viestin hyökkäykseen
lähdöstä tai muista tehtävistä. Näin pitää ottaa kuolema vastaan kuten Eikka, ajattelin. Kumminkin se joskus vääjäämättömästi on kohdalleoi tuleva.
Hänen ansiostaan irtosin lopullisesti aikaisemmista
ajatuksistani ja muistoistani. Aloin tutkia silmilläni
ympäristöä. Näin runsaasti kaatuneita sekä omia että
vihollisia. Lähistöllä huomasin tutuo hahmon. Siinä
oli joukkueemme jääkäri Soikkeli hänelle ominainen
vanhemman miehen rauhallinen ilme kalvakkailla kasvoilla. Hänet olisi aivan pikapuolin kotiutettu, sillä
hän oli vanhempaa ikäluokkaa. Soikkeli oli saapunut
Hoovoittuneiden huollosso oli

Lopisso tovollisesti turvoudufiovo kcntomiseen

joukkoomme edettäessä Aunuksen suunnalle. Siinä
hän makasi ilman saappaitaan
oli päässyt siviiliin.
Pian siellä olisin itsekin.
- Luonnolliseen siviiliin pääsyyn minulla olisi ollut
19 vuorokautta. Nyt se näytti riippuvan seuraavista
sekunneista. Katsoessani oikealle huomasin tien kaar-

tuvan noio sadan metrin päässä. Korvissani kuulin
tältä suunnalta hiljaista auton moottorin ääntä. Kuuloni ei ollutkaan harhaa, sieltä tosiaankin saapui avoin
maastovaunu, tuttu "Mersu", joita olin saksalaisilla
aikaisemminkin nähnyt. Kuljettajan vieressä näkyi istuvan mies ja takata pari lisää. Auto lähestyi ja seisahtui meidän ja konekiväärin väliin. Takaistuimelta kohosi seisaalleen mies, jolla näkyi olevan "kananpaskaa"
koppalakkinsa lipassa kosolti ja manttelin poleteissa
köynnöstä vieläkin runsaammin. Hän katseli vuoroin
konekivääriä, vuoroin meitä.
Upseeri, joka meitä oli komennellut, riensi juosten
hänen luokseen,

löi luut

kasaan

ja teki ilmoitukset.

Vielä hetken tulija viipyi autossa katsellen kurnmeksuen meitä. Åstuttuaan autosta hän meni konekiväärin
Iuo ja komensi miehet sen takaa ylös. Sen jälkeen hän
käski ilmoituksen tehneen upseerin luokseen.

§(as ist nun?
oikein tajusimme upseeri selitti käytyä taistelua ja meitä osoittaen ilmoitti saaneensa vankeja.
Missä vankien jalkineet ovat? Miksei heidän haa- ole sidottu?
vojaan
Hän tuli luoksemme, kehoitti meitä istumaan, huusi
paikalle lääkintämiehet, ja niin olimme pelastuneet!

-Mikäli

Pelastajamme esitteli itsensä. Hän

ilmoitti

olevansa

eversti arvoltaan ja komentavansa näitä joukkoja, joiden kanssa olimme äsken taistelleet. Lisäksi hän selitti olevansa itävaltalainen. Tarjottuaan savukkeet hän
sanoi toivovansa sodan pian päättyvän ja meidänkin
pääsevän omaistemme luo.

I

Tiedusteltuaan, oliko joukossa upseereita, ja saa.tuaan kieltävän vastauksen hän kertoi meille, mikäli
asian oikein ymmärsimme, että meidät kuljetettaisiin
komentoportaaseeo, jossa meitä vähän kuulusteltaisiin

ja otettaisiin henkilötiedot. Hän ilmaisi olevaosa hyvillään, että oli saapunut paikalle oikeaan aikaan, ja

tietävänsä mitä meille aiottiin tehdä. Ne meistä, jotka
eir'ät pystyisi kävelemään, kuljetettaisiin paikalta au-

saamaan. Lausuttuaan "Åuf §7iedersehen" hän käski luokseen upseerin, joka oli aikonut meidät teurastaa, ja määräsi hänet mukaansa autoon. Toinen autossa olleista upseereista jäi hänen
tilalleen.
Ihme oli tapahtunut. Olimme järkyttävän kokemuksen jälkeen pelastuneet varmalta näyttäneeltä kuolemalta. Jokainen meistä mielessään lausui hartaan kiitoksen Jumalalle kuin myös pelastajallemme. Henki-

tolla sairaalahoitoa

riepu oli säilynyt!

Lääkintämiehet sitasivat haavamme, ja saimme saappaamme takaisin siistimmässä kunnossa kuin mitä ne

olivat olleet meiltä ryöstettäessd.
Väänsimme jalkarätit kuivemmiksi ja monen ähinän
jälkeen saimme saappaat jalkoihimme.
Pyöriö

oli hävitetyillö

Jää-

meren ieillä usein työntömöllä kulietettovo
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Viisioki röiöytettyine

silroi.

neen

Korsun suu Lempoolon rinto
mo llo

SIII{EN IAI
ENS'(, SALL'NEN
T.ristelut olivat hiljentyneet ja hiljalleen virtaili tuo
joki kohti Laatokkaa erottaen toisistaan syksyiset taistelijat, jotka nyt olivat maahan kaivautuneita ja lumipu'r'uissaan liikkuivat aavemaisesti taisteluhaudoissaan
r.ri lähiseudun metsissä. Sieltä männikön keskeltä

kohoili ohuita savupatsaita

kuulakkaassa pakkas-

ilmrssa kohti taivasta, joka jo oli alkanut voimakkaasti
tummentua kätkeäkseen öiseen pimeyteen I/JR 15:n
komppaniat ja miehet.

Olin turhaan yrittänyt paikallistaa

venäläisten

''korohoroa", joka vartiovuoroni aikana oli pariinkin
kerraan tavoitellut asemiamme. Mitään vahinkoa se ei
JR I5 n l.

kompponion I
joukkueen korsusso iouluno
I 941

HELMIKUINEN päivä alkoi hämärtyä Viisjoella
itäisellä Kannaksella. Mailleen laskeutuva aurinko oli
jo painunut Lempaalanjärven takaisten kunnaiden
suojaan, mutta punasi kuitenkin vielä korkeimpien
mäntyjen latvoja, joiden oksilla käpylinnut olivat päivän mittaan kieppuneet ja ehkä mielessään aprikoineet pakkasen kovuutta talvella t942.
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ollut saanut aikaan, sillä vahva lumi ja suoperäinen
mif,sto tukahduttivat sirut ja sirpaleet. Moinen
ilmmuskelu ilman syytä rauhallisella lohkollamme
lrarmitti kuitenkin meitä vartiomiehiä ja etenkin
minua, koska L. komppaniamme toimistossa olivat
lomapeperini aamua varten kunnossa. Kuitenkin
kaikki tuntui tasoittuvan ja kietoutuvan usvahuntuun. joka hiljalleen levittäytyi Viisjoen rantamille,
niin että rauhallisin mielin voin luovuttaa paikkani
seuraavalle vartiomiehelle, korpraali Tammelle.
Nälkäisenä ja viluisena työnnyin korsuumme, johon
puoiijoukkueemme juuri mahtui kersantti Vastaranr)an johdolla. Iloinen ja puuhakas kersanttimme

"Vikke" siellä yritti totuttaa uutta täydennysmiestä
talon tavoille sekä selosti tälle, millainen "onnenmyyrd" hän oli ollut, kun oli sieltä Viipurin HTK:n
myrskyistä päässyt tänne divisioonamme rauhallisim-

,s

Korsun edustollo lumipuvuisso vosemmolto kersonlti
Kurronen, korpr. Sollinen {kirioittoio) io olik. Kolevi
Vorpoluomo lähdössö vortioon. Tokono oikeollo luut-

nonili Mäkelö

kortit, mutta antoi kuitenkin luvan
"hrinniltä" yrittää.
-- Silmiillä kun helmellä, totesi ensimmäinen mies
ja viskasi korttinsa pöytään jääden odottamaan jatkoa.
- Kyllä lintu antaa, nauroi Vikke ja kaatoi taas
vansa viimeiset

miehen nurin.
Koln.ren kortin kuustoista ! Ittelles I
- Pr-syt repo
raudoissa ! Ventti I
hihkaisi Vikke

VII<EN POTTI

j.r -peli jatkui.
Anna pieni, hiivatissa!

-

Itelles!

- Rakopelil Piisaako? Piisas,
- hoki Vikke, ja jä,nnitys- tuntui nousevan huippuunsa, sillä seuraava mies
olisi viimeinen ja hänellä oli "jätkäpoika" lähtönä,
jolla jokainen nyt yritti omiaan takaisin.
Rahat pöytään ja lappu tänne! tokaisi

malle lohkolle, ,;ossa mies saattoi kuolla vain vanhuuden heikkouteen. Ampumisesta ei täällä ollut
puhettakaan, ja tuo äskeinen korohoron ammunta
johtui vain siitä, että vanjat olivat saaneet arvattavasti
myöskin joukkoihinsa uusia alokkaita, joille nyt piti
opettaa korohoron käyttöä.
Myhäillen kutintelin tuota Viken tarinointia keittäes-

säni itselleni korviketta. Jalkarätit ripustin kuivumaan kamiinan yläpuolelle ja totesin, miten korsumme absoluuttinen kosteus, erinimiset "taistelukaasut"
ja monesta römssästä nousevat höyryt sulautuivat ja
tiivistyivät aromiksi, joka aluksi ärsytti ja sittemmin
turrutti nenän kuin nenän. Vaivatta voi liittyä pokkasakkiin, ellei halunnut lukea Satakunnan Kansan tai
Aamulehden tuoreimpia selostuksia kotirintamalta.
Totesin myös, miten korsumme lämpö nousi jatkuvasti,
yhe useampi korttimies riisui paitansa siinä läm-

ja

ja pelin tiimelll'ksessä, joka nyt oli päässyt täyteen vauhtiin. Norjalainen ventinveto oli menossa,
kun liityin yhdeksi "takapiruksi" jånnddmådn ja katsomaan Viken hyvää tuuria.
Pakka oli jo hetkisen kiertänyt, kun se tuli Vikelle.
Silloin se alkoi tuo kaikille korttimiehille tuttu "onni
pelissä", jolloin kaikki onnistuu. Hän kaatoi kuin ohimennen pari ensimmäistä miestä kasvattaen pottia
huolimatta pihistyksistä, sillä "lintu antoi" kortteja,
mutta pakka pysyi Vikellä. Yhä useampi mies menetti
markkojaan pottiin, ja Vikke pelasi kuin hurmiossa.
Lavassa oli jo useampi tuhat, kun Vikke ilmoitti jakamössä

ja -sitten alkoi se pihistys
-'. Raamit vältetty -kahta pukkaa

mies,

ja hiljalleen
-Siinä oli nyt
nyrkistä paljastui ruutukahdeksikko.
yhdeksäntoista, mutta piisaisiko se Vikelle, jolla oli
assa låhton3.

Nyt, äijät, ei kytätä, puheli Vikke

- pihistamään.
ryhtyi

itsekseen ja

Joku vain kuiskaa:
- kahta
pukkaa.
Raamit vältetty,

- Risti viitonen, kirosi Vikke, ja hiiren hiljaisuus
vallitsi korsussa.
Mitähän Vikke tekee? Lähteekö
- iääkö yhdeksääntoista? Jännitys
venkaamaan, vai
kihelmöi kaikkien sormenpäissä, kunnes kuului:
Ei se pelaa, joka pelkää ! Samalla hän veti uuden
- pakasta ja kiljahti:
kortin

lähti
Naula ! Nyt lähti isännistä karva !
- sillä samalla syöksyi vartiomies korsun
- Jaedestä
myös,
sisälle ja huusi:
Kaikki asemiin, naapurit r1,ntäävät!
-Siihen jäivät ruhat ja kortit, kun puolipukeissaan
olevat miehet syöksyivät aseilleen ja ulos taisteluhautoihin. Sieltä pimeästä kuului konepistoolin kiukkuisia

sirahduksia, kun yksinäinen vartiomies vartiopaikalla
n:o 2 torjui noin 20 m päähän tunkeutuneita venäläisiä, joita onneksi syvä lumi pidätteli enemmän kuin
yksinäinen vartiomies.
Syöksyin paikalleni, joka oli äärimmäisenä oikealla
joukkueemme lohkolla. Hätäinen silmäys etumaastoon.
Sieltä kuului kiroilua ja jäisen hangen rahahtelua sen
murtuessa lähestyvän vihollisen alla. Raketit sinkoilivat taivaalle. Aloin tulittaa kiivaasti lähimpiä viholli-

sia, jotka nyt olivat painautuneet lumeen. Kiivas

det omaava reservin aliupseeri. Mieleeni palautuivat
hänen sanansa, jotka hän huusi perääni, kun lähdin
korsulle pukeutumaan: "Pidä nyt kiirettä ja tule pian,
sillä yritetään sitten napata vanki tuoltal"
Siihen
hänellä kyllä olisi ollut Iuontoa, mutta itsestäni
en
mennyt ollenliaan takuuseen ainakaan siinä tilanteessa.
Taistelu tuntui jatkuvan, ja siitä lähdin juoksemaan
kohti poteroani. Venäläisten korohoro oli yhtynyt
taisteluun ja tavoitteli asemiamme. Se sai vuorostaan
mukaan meiltäläisten tykistön, joka haki tuli-iskuillaan
naapurin heitinasemaa. Ehkä sen tuli oli tästä syystä
epätarkkaa ja sen ammukset räjähtelivät ei-kenenkäänmaalla, jossa nyt venäläisten taistelupartio pyrki vetäytymään takaisin Viisjoen taa. Tätä partiota ryhtyi
n),t oma tykistömme myös vainoantaaa ja matalalta
ujeltaen suomalaiset kranaatit iskel'tyir.ät asemiemme
eteen myllertäen maata, lunta ja jäätä. Oli juhlallinen
näky, kun patteriston tuli-isku myllersi öisessä valaistuksessa maastoa, jonka suojaan aron pojat pyrkivät
turvautumaan. Toisinaan saattoi kuulla heikkoa valitusta etumaastosta, jossa vetäytyvä partio kuljetti ahkioilla haavoittuneitaan aina räjähdysten lomassa.
Äkkiä kuulin, miten vartiopaikkaani lähestyttiin oikealta pitkin taisteluhautaa. Suuntasin konepistoolini
tulijoita kohti, koska ei voinut niitä nähdä pimeässä.
Samalla epäilys valtasi mielen, olisiko vihollisia sittenkään päässyt taisteluhautaan minusta oikealle koska
lähin oma mies oli noin 200 m päässä. Epäilys haihtui,
kun kuulin kovaa kiroilua, jolla lähestyvät ilmaisivat
kansallisuutensa. Sieltä tuli oma kolmen miehen partio ottamaan meihin yhteyttä. Se oli todennut, että
taisteluhauta oli tosiaankin tyhjä vihollisista. He myös
kertoivat tilanteesta naapurikomppanian lohkolta, joka oli r-armuuden vuoksi miehitetty ja jossa oli taval-

ammunta tuntui leviävän.
Tukenamme oleva konekivääri yhtyi myöskin taisteluun ja yritti vaientaa venäläisten kk:n, joka Viisjoen
vastarannalta veteli pitkiä sarjoja asemiimme. Valojuovat halkoivat öistä maisemaa, ja rukettien aavemaiset valot toivat hetkittäin mieleen uuden vuoden
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vastaanottajaiset Tampereen Keskustorilla. Myöskin
venäläiset, joiden lukumäärää emme tienneet, vastasivat etumaastosta tuleemme, mutta ampuivat onneltsi

vli.

Äkkiä syöksyi kersantti Vastaranta poterooni

ja

tiedusteli tilannetta kohdallani. Se oli mielestäni hyvä,
sillä aivan edestäni en ollut nähnyt yhtään ammutta-

van, joten arvelin vihollisen taistelupartion olevan
minusta etuvasemmalla olevan metsän reunassa. Silloin

Vikke sanoi:
Lähde nyt eri sassiin pukemaan itseäsi, kyllä
- hoitelen sen aikaa näitä nurkkia!
minä
En kaivannut toista kehoitusta, sillä pakkanen oli
tosissaan ryhtynyt ahdistelemaan meitä puolialastomia
miehiä. Niinpä joukkueemme johtajalta olikin tullut
käsky, että joka toinen mies korsulle pukeutumaan,
koska vanja näyttää irtaantuvan. Tätä käskyä oli nyt
Vikke täyttämässä, ja niinpä syöksyin kohti korsuamme, jossa kamiinan päällä jatkuvasti korvikerömssät
porisivat ja odottivat juojiaan.
Olin juuri napittamassa asetakkini nappeja, kun
kaatunut mies kannettiin korsumme eteen ja jostakin
kuului kirous, että se saatanao hermo meni ampumaan
Viken. Ryntäsin ulos katsomaan kaatunutta ja tosiaankin siinä makasi kersantti Vastaranta rinta neljän luodin lävistämänä. Siinä oli nyt edessämme kaatuneena
eräs vastuuntuntoinen ja hyr'ät taistelijan onlineisuu-
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laan käyty mainitun rähinän ratkaisutaistelu meikäläisen kuulovartion ja sen kohdalle sattuneen partion
osan välillä.
Meikäläinen kuulovartio oli noin sadan metrin
päässä asemistamme, kun se oli havainnut veoäläisten
taistelupartion lähestyvän asemiamme. Nämä nimettömät sankarit, jotka olivat vartiossa, antoivat venä.
läisten lähestyä kaikessa rauhassa ja varmistautuivat
asiasta, ennenkuin toinen mies lähti juoksemaan ja
suorittamaan hälytystä korsulle, jonne oli matkaa n.

400 m. Toinen vartiomies vetäytyi hiljalleen pitkin
yhteyshautaa ja oli koko ajan samalla tasalla tulijoiden
kanssa, kunnes kiepsahti taisteluhautaan näiden ollessa haudasta n. L0 m päässä. Kuullessaan vartiomiehen vetävän konepistoolinsa liikkuvat osat taakse yllätetty partio heittäytyi lumeen, sensijaan että olisi
yrittänyt äkkirynnäköllä päästä taisteluhautaamme,
jossa oli todellinen taistelija ja tuntematon "Rokan
Antti" heitä vastassa. Kävi sitä paitsi niin, että vetäessään konepistoolin osia taaksepäin mies tuli painaneeksi vipua, joka kiinnittää rumpulippaan pistöoliin.
Silloin
-putosi lipas pimeässä taisleluhäudan pohjalle
ja vihollinen
makasi n. 5-10 m päässä lumeisa. Siinä olisi moni mies jo juossut pakoon, mutta tämä
tuntematon sotilas ei sitä tehnytkään, vaan jäi kylmästi paikoilleen ja yön pimeydestä kopeloi pudonneen lippaan käsiinsä ja Eiinnitti sen palkoiUeän.
Koko tämän ajan makasivat venäläiset toimettomina
ja se ratkaisikin heidän kohtalonsa, sillä samassa avasi
vartiomies konepistoolillaan tulen heitä vastaan, ja
kun se lopetti nakutuksensa, niin viisi venäläistä tuijotti lasittuvin silmin tähtiä, jotka heidän kohdalleen
olivat olleet sangen kylmiä sinä yönä.
Tämän sisukkaan vartiomiehen yöllinen taistelu rat-

kaisikin siltä osin taistelun, sillä partion kauempana
oleva osa lähti ryömien vetäytymään taaksepäin näh.
tyään, miten heidän kärjelleen kävi.

Valitettavasti olen

jo

unohtanut tiimän yksinäisen

taistelijan nimen, mutia jos hän on vielä eiossa, niin
tietäköön, että me, jotka silloin selvisimme taisteluista hengissä, muistamme ihailulla hänen suoritustaan tuona helmikuisena pakkasyönä siellä Viisjoen
rantamilla.

Hiljalleen päättyi taistelutoiminta lohkollamme, ja
helmikuinen pakkasaamu valkeni. Yhä selvemmin rupesi Viisjoen vastaranta näkymään, ja siinä lumisella
aukealla, joka nyt selvästi erottui, näkyivät suurehkon
taistelupartion jäljet yhä selvemmin, mutta jälkien
tekijät olivat kadonneet. Miehitystä taisteluhaudoissa
voitiinkin nyt vähentää, ja lähtevät lomalaiset, joihin
minäkin kuuluin, alkoivat hiljalleen kokoontua korsullemme. Siellä korsun lämpimässä sitten kertoiltiin
kokemuksia. Joku myös kysäisi, miten se Vikke kaatui. Silloin saimme kuulla, että hänet oli vahingossa
ampunut meitä tukeneen konekiväärin johtaja, joka
pimeässä oli eteen äkkiä syöksyvää kersantti Vastarantaa luullut viholliseksi. Asia selvisi hänelle vasta,
kun kuuli kuolevan miehen karjahduksen: Älä ammu
omia! Hiljaisina siinä istuimme, kunnes sen katkaisi
sotamies Stenforsin sanonta: Siihen jäi Viken potti!
Ja niin asia olikin, sillä siinä korsun pöydällä olivat
yhä rahat ja kortit.
Suru rehdin aseveljen kaatumisesta fäi lähtemättömästi mieliimme eikä sitä lievittänyt päämajan tilannetiedoituskaan, joka totesi lyhyesti: "Karjalan kannaksella rintaman itäosassa on torjuttu 1O0-miehisen
lumipukuisen vihollisjoukon yritys tunkeutua pimeän
suojassa asemiimme."
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Roskoon potlerislon tuli-iskut myllersivöl
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vihollisen osemisso ontoen tehokosto
iukeo suomoloisten puolustukselle. Yllö
potleriston komentopoikollo sen komentojo, mojuri E. Logerlöf (kesk.)
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Fokker löhdössö lenkilleen

MAASELÄN kannaksen rintamen pohjoispuolell.r
Seesjärven rannikolla ole'r'at maajoukkon'rme .rlkoilrt
talvella 1!43 joutua toistamiseen tulitaisteluun vihollisen moottorikelkkojen kanssa. Vihollisen toiminta
näillä "yökiitäiillä" rajoittui kuitenkio epämiellyttäviin herätyksiin öisin, tiedustelu- ja partiotoimintaan.
Nämä "vierailut" suoritettiin tunnustettavalla taidolla
ja tavalla, joka sai poikiemme kärsivällisyyden lähes
räiähtämään.

Helmikuun 9. päivän varhaisena pakkasaamuna kuu-

lui

tukikohdastamme FK-lentueen mekaanikko;'en ja
asemiesten määrätietoista työskentelyä kuvaavia ääniä

ja

puheen sorinaa Fokker-koneiden luota, joilla suoetupäässä syöl<sypommituksia. Kirkastuvaa taivaanrantaa vasten erottuivat kolmen koneen tutut

ritettiin

silhuetit. Siinä ne seisoivat rauhallisina jc, uskollisina lähtökäskyä odottaen, aivan kuin ennestään

tuttuun tehtävään. Siihen ne olivat valmistautuneetkin
mekaanikkojen ia asemiestcn avustamina. Bensiinitankit oli täytetty jo edellisenä iltana. Moottorit oli läm-

ja mekaanikot aloittivat niiden koekäytön
moottorien ulvoessa vuorotellen.
mitetty

Åsemiehet tarkistivat vielä kertaalleen pomminripus-

timet, r'armistimet ja laukaisijain sytytysnallit. Kaikki
olivat täysin kunnossa ja paikoillaan.
Olipa siinä
sopiva "lasti" naapureille, he totesivat -tarkastuksensa
päätteeksi.

Lentueenpäällikön korsussa pöydän ympärillä seisoi kuusi lentovarusteisiin pukeutunutta nuorta lentä-

jää, joiden kasvoilta kuvastui tulevan tehtävän tärkeys ja ehdoton päättäväisyys suorittaa heille uskottu
tehtävä mahdollisimman perusteellisesti. Pöydällä oli
levitettynä kartta, jota lentäjät tarkkailivat lepattavan
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Lentöiär kiiruhtomosso

ko.

neilleen sotolennolle lähties.
sää n

Suomoloinen lentälä
vorusteissoon

nousimme koneisiin. Mekaanikot auttoivat meitä vielä
laskuvarjon valjaiden ja syöksyvöiden kiinnittämisessä,

ja sitten oli kaikki valmista. Olimme oikeassa ajassa,
starttihetki oli koittanut. Lyhyt "rullaus" kiitoradan
päähän. Koetin viedä kierrokset-hyvin tekee-selvä!

Lentokentän tienoon täytti nyt kolmen Fokkerin
täysin kierroksin vetär-än moottorin mahtava jyminä.
Loivassa nousukaarrossa ilmestyivät koneet pakkasesta
kirskuvaan aamuilmaan ja häipyivät hetken kuluttua
tummaan taivaan sineen.
Kuten ennen starttia olimme sopineet, otin "rukkas-

kurssin" Meri-Maaselkää kohden, sillä maasto tällä
oli tullut niin tutuksi, ettei kompassia ja karttaa juuri tarvinnut. Nousimme jatkuvasti loivaa nousukulmaa käyttäen 1800 metriin. Kuusi silmäparia
tarkkaili taivasta, kuin jotain etsien, jotain, joka voisi
häiritä tai jopa estääkin meidän matkamme.
.rain tähEi
ei näkynyt mitään epäilyttävää
- etusektodet saattelivat
meitä vilkkuen. Pian ilmestyi
rin näköpiiriin Meri-Maaselkä ja Maaselkä, jolloin
trräänsin l<oneeni hieman vasemmalle ja ohitimme edelalueella

sähkövalon hämyssä kuin tuler.aa maaliaan arvaillen.
Hiljaisuuden katkaisi lentueenpäällikkö Saxellin matala rauhallinen ääni:

Niin pojat, tilanne on seuraava: Viime aikoina
- vihollisen
ovat
moottorikelkat häirinneet joukkojamme Seesiärven etelä- ja länsirannalla jopa vähäisiä tap-

pioita tuottaen. Maajoukkojemme tiedustelijat

ovat

todenneet, että vihollisen moottorikelkkojen tukikohta
sijait:ee Seesjän,en itärannalla olevan niemen kärjessä
pisteessä X. Tehtär'änänne on nyt suorittaa syöksypommitus vihollisen moottorikelkkojen tukikohtaan kolmella FK-koneella. Johtokoneessa ovat ylikersantti Ikär.alko ja luutnantti Kahla, oikeassa siipikoneessa kersantti Kornonen ja ker;antti Koski sekä
vasemmassa siipikoneessa kersantti Pietilä ja vänrikki
Kallio. Suoritustapa harkintanne mukran I Startti kello
6.50. Onko kysl'ttär-ää?
-.- Ei, herra kapteeni, kuului kuin yhdestä suusta,

myn häir e suupielessä.
_.- Qnns3 reissulle. pojrtI huudahti lentueenpäälIikkö kättään heihuttren. Siihen n.re vastasimme "r.eitikka" silmäkulmassrr jr poistuimme aamuhämärässä
hy

odottavai:. autoon.
Seurasi vilkasta puheensorinaa
leikkiä laskettiin
juonia punottiin. Saavuimme kentälle,
ja auto pysähtyi siellä valmiina odottavien Fokkereiden vierelle.
Pidimme vielä lyhyen palaverin keskenämme tehtär,än suorituksesta ja siihen liittyvistä seikoista.
Lopuksi silmäys tähtikirkkaaile pakkastaivaalle, jolloin huudahdin:
Mikä lentokelil ja jatkoin: Hanssin Jukka kun
- lähti, niin aisalla istui
häihin
- ja onnea toivottaen
Kättä heilauttaen toisillemme

--

lisen paikan vasemmalta.
Mutta jopa
rauhallinen
vaikka on
- hyr'ä keli, eionliikettä maassatalviaamu,
näin
eikä ilmassa, totesi
luutnantti Kahla myhäillen tyytyväisenä.
Katseemme terästyy etuvasempaan, jossa erottuvatkin niemen ääriviivat Seesjärven itärannalla
kohde,
jonne olemme menossa "visiitille" täysin kantamuksin.
Olihan meillä tuliaisia 12oo kg.
Pian oli aika ryhtyä kaartamaan kohti niemeä., jotta
menosuunta kohteeseen olisi suoraan idästä
sehän
kuului taktiikkaamme. Pidimme jatkuvasti- silmällä

vihollisen Sekehen kenttää, joka o-ti näköpiirissämme.
Olihan siellä tiettär'ästi suurin osa tämän rintaman vihollisen hävittäjävoimista.
Eivätpä taida naapurit herätä, ovat kovia poikia
nukkumaan,
tokaisi luutnantti Kahla ja korjaili lentolasejaan paremmin nähdäkseen.

Yielä,
päällä.

4--1 minuuttia, sitten

.-

olemme kohteemme
Ånnoin siipikoneille merkin, konettani vaa-

puttaen, r,almistautumisesta hyökkäykseen.
I{uodosteln.ramme han,eni välittömästi mutkittelevaan jononmuotoon, josta oli edullisin lähteä syöksymään. Siinä alhaalla näkyi jo selvästi parakkeja puiden
suojassa ja tuolla kauempana rannassa
kell<kaa sekä useita seisontapaikkoja.

7-8 m.oottori-

Siellä ne häiritsijät ovat, sanoin luutnantti Kah- ja osoitin kädelläni niiden olinpaikan.
Ialle
Odotin joka hetki "helminauhaa" taivaalle vastaanottotervehdykseksi, mutta ei
ei vieläkään
vaikka
emme jää sitä odottamaankaan.
Nyt valmistauduin
hyökkäykseen, Iukitsin laskutelineen jarrut, etteivät
"tassut" pääsisi syöksyn aikana irtoamaan, laitoin sähkövirran pomminripustimiin ja käänsin valitsiiasta
sarjapudotuksen pommeille 0,2 sekunnin väl.iajoin, jo-

ka on sopiva tahti.

IIma oli tyyni, tuuliennakkoa ei tarvinnut

ottaa

huomioon, syöksysuunnan valitsin suoraan lounaaseen.
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Siipikoneissa tehtiin aivan samat valmistelut, ja ne
seurasivat nyt tarkoin johtokoneen liikkeitä. Vielä
silmäys etu-, taka- ja yläsektoriin, taivas oli vapaa.
Selvä !
Ånnoin kädelläni merkin luutnantti Kah-

- lähdetään!
lalle: nyt
Seurasi jyrkkä lähestymiskaarto kohteen päälle, oi-

kaisu ja samalla painoin sauvasta Fokkerin välittömästi
syöksyyn.
Syöksykulma jyrkkeni jatkuvasti 50o- sitä oli lisättävä noin 7Oo:een. Hyvä,
6o0 ja vielä
nyt

oli

sopivasti, maalikin

oli

tuossa hyvin tähtäimessä.

Fokker ui syöksyssä kuin rasva lautaa pitkin, kaikki
tuntui sujuvan "nuottien mukaisesti".
Silmäys korkeusmittariin: 1600-1400-1100, kaikki
hyvin. Lähestyimme pudotuskorkeutta'
600
8OO
- oleja nyt 500 metriä. Samassa painoin kaasuvivussa
vaa nappia, joka antoi lähtökäskyn pommeille. Valitsijakellon tikittävä ääni kuului selvästi ja ilmaisijatauluun syttyi sitä mukaa punaisia valoja, kun pommit
irtosivat ripustimista.
Nyt pitäisi kaikki olla selvää, koko sarjan tulisi
olla syöksymässä kohti maalia.
Korkeus
- käsittämätöntä
- 350
metriä
samassa tapahtui jotain

kuulin -selvästi voimakkaan räjähdyksen oikealta. Henkeäsalpaavaa odotusta
mitä seuraisi
kone
- tärisi, vapisi - nopeus
alkoi käyttäytyä omituisesti, se
pieneni ja Fokker pyrki väkisin pois syöksystä.
ja
Silmäys mittareihin: moottori
lennonvalvontamittarit toimivat normaalisesti. Mutta kaikki pommien
Putoamista osoittavat merkkivalot eivät olleet syttyneet.
Kiinnittämättä tähän suurempaa huomiota,
vedin -Fokkerin varovasti loivaan nousukaartoon, joka
tuntui siltä, kuin yrittäisin kaataa kivirekeä. Vaivalloista kaartoa tehden seurasimme, mitä tapahtuisi

Lu

utno ntt

i

Poovo Elios Kohlo

nimitettiin Monnerheim-ristin riioriksi 26.4.42.

suoritti koikkioon

sotolentoo osoittoen niiden

ohello suurto rohkeutto jo toitoo sekä

soovu'tti

vorsinkin tiedustelutehtövissö mitä orvokkoimpio

pommituskohteessa.

tu loksio

Jo tuli alhaalla viimeinkin liikettä. Vihollisen itmiehet painuivat juoksujalkaa aseille, jotka oli asetettu kahden puolen niemen kärkeä. Samassa pommien
räjähdyspilvet tuprahtivat näkyviin toinen toistaan
seuraten
'l
I

I

ja peittivät vihollisen moottorikelkat läpi-

näkymättömään vaippaansa.
Nyt sitä tulee, huusin luutnantti Kahlalle ja osoitin- kirkasta helminauhaa, jonka kaaret risteilivät mei-

tä

hakien:
tervehdys kutsumattomille vieraille,
mutta liian -myöhään! Olimme jo 20 mm it-tykkien
kantomatkan ulkopuolella. Oli melkoinen nautinto
katsella moista "ilotulitusta" naapurimme harmiksi.
Hyökkäyksemme oli ollut täydellinen yllätys vihol-

Katselimme ja ihmettelimme luutnantti Kahlan
kaossa, mistä moinen johtui. Ja selvisihän se kuin
vahingossa. Kurkistin ohjaamosta oikealle, ja siellä

Mutta ilmeisesti hermomme olivat vain kireällä, koska
taivaalla oli täysin rauhallista. Ei näkynyt enää edes
mukana olleita siipikoneitakaan
olimme aivan yk-

alhaalla vilahti jotain, perin outoa, mutta mitä? Nyt
näkyy jälleen paremmin
olipa ihme, sillä laskuteja heilui kuin rukkalineen "tassuhan" siellä roikkui
nen naulassa.
Samassa luutnantti Kahla nykäisi minua olkapäästä
ja osoitti oikean tason alareunaan, josta näkyi hieman
100 kg pomnin pyrstöä. Olimme heti täysin selvillä
tilanteesta. Oikeanpuoleinen laskuteline oli rikki, toinen 100 kg pommi oli varmasti ja kaksi 25 kg pommia ilmeisesti kiinni ripustimissa. "Todellakin aisalla
istui piru", kertailin mielessäni lähtöhetken sanontaani.
I{ikä herkkupala olisimmekaan nyt vihollisen
hävittäjilleT
sanoin luutnantti Kahlalle, joka asetteli
itseään sopivaan asentoon kk:n taakse pahimman va-

§ln.

ralta.

liselle. Tulokset näkyivät kauaksi jälkeemme tummina
läikkinä ja epämääräisinä röykkiöinä. Satakiloisten

pommien kraatterit erottuivat selvästi aiheutettuaan
sievoista epäjärjestystä tukikohdassa.

Pälyilimme epäluuloisina ympärillemme, sillä meitä
vaivasi tunne, että vihollisen hävittäjät pyörisivät joka
puolella ympärillämme kilpaillen keskenään, kuka
heistä ehtisi ensin ruiskauttamaan sarjan niskaamme.

-

Suuntamme oli nyt kohti kotikenttää, mutta roikuimme 100-110 m korkeudella "kuolion" paftaalla.
Yritin saada nop€utta lisää kierroksia lisäämällä, mutta
ei, nopeus pysyi vain 140 km/t paikkeilla ja kone
pyrki voimakkaasti kallistumaan oikealle. Kieltämättä
tuntui olomme epävarmalta.
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Mutta viimein tapahtui se, mitä odotimme. Erotimme
Sekehen suunnalta kaukana taivaalla kaksi pienen
pientä pistettä, joilla näytti olevan suora kurssi meitä

kohden, tosin huomattavasti meitä korkeammalla.
Pian olisimme vihollishävittäjien arMitä tehdä

-? helppo saalis heille.
moilla ja yllättävän

Samassa

ylitimme njalinjan.

Se

oli pienoinen helpotus:

olimme jälleen omalla puolellamme. Vihollishävittäjät
lähestyivät meitä ioka sekunti, mutta emme käsittäneet, miksi he lähestyivät meitä noin suurella yli-

korkeudella, sillä eihän meistä ollut minkäänlaista
vaaraa heille? No, ehkä he varmistautuivat, oliko
meillä lakisuojaa mukanamme, ajattelimme ilman sanoja. Nyt vihollishävittäiät olivat yläpuolellamme noin
1r00 m korkeudessa, ja tunsimme ne melkoisella vatmuudella Jak-hävittäjiksi. Olimme jännityksestä kangistuneita. Pian, näillä sekunneilla, ne tekisivät puolivaakakierteen ja olisivat niskassamme antaakseen meil.

Fokker

on

stortannul

le armoniskun, jolloin matkamme päättyisi.
Ei, tämä ei koskaan voinut olla totta
silmämme valehtelivat
näimme nldkyjä, katsoimme
toisiamme
Iuutnantti -Kahlan kanssa silmästä silmään. Näimme
iotain käsittämätöntä. Jak-hävittäjät kallistuivat vasemmalle ja kaartoivat paraatinomaisesti vastakkaiseen
suuntaan ja häipyivät näköpiiristämme samaan suuntaan, mistä olivat saapuneetkin, muuttuen jälleen entisiksi pieniksi pisteiksi.
eivät sittenkään huomanneet meitä, sanoin
- Ne Kahlalle vapautuen kuin painajaisunesta.
luutnantti
Huokasimme helpotuksesta.

Mutta paluumatkalla tukikohtaame askarruttivat
mieliämme yhä nuo pahuksen pommit, jotka jäivät
ripustimiin kiinni, ja tuo "tassu" tuolla koneen alla,
jonka varassa lasku oli tuomittu epäonnistumaan. Mitä
tehdä? Nyt olisivat hyvät keinot tarpeen!
Laivueemme 1. lentueen silloinen sijoituspaikka
Kumsjärvi oli melko lähellä lentoreittiämme.
Mennäänpä Kumsjärven kautta tervehtimään 1.
lentuetta.
Voimme sille antaa tilannekatsauksen matkamme varrelta, sanoin luutnantti Kahlalle, joka nyökkäsi myöntävästi.
Lähestyessämme 1. lentueen tukikohtaa näimme jo
kaukaa, kun poikia oli kerääntynyt ulos ihmettelemään, mikä kiintopallo sieltä tulee. Tuntien sen kuitenkin oman laivueen koneeksi pojat heiluttivat käsiään meille tervehdykseksi.

Fokker tyypillisessö syöksyssöän. Pomnituskohde on taihtdimessö, io somosso
pommit kiitövöi viireltöen kohti moolioon

Kunpa pääsisimme edes omalle puolelle linjoja, olisihan sekin jonkinlainen lohdutus tässä toivottomalta
näyttävässä tilanteessa.
Pisteet taivaalla suurenivat

- tuntuivat minuuteilta
hetki hetkeltä, sekunnit

r,äistöliikkeet olivat mahdottomia, koska roikuimme
muutenkin lähellä kuolion nopeutta. Koetin etsiä metsäistä maastoa saadaksemme edes luonnonsuojaa kahdelle kuolemaan tuomitulle lentäjälle.

Lensimme nyt niin alhaa.lla ja lähellä kuin mahdollista
kallistaen samalla konetta, jotta huomaisivat myöskin
ripustimissa olevat pommit.
Muutaman minuutin kuluttua oltiin kotikentällämme tämän johdosta tietoisia, että elossa ollaan ja kotiin olemme tulossa, vaikka vähän ontuen. Olimme
luutnantti Kahlan kanssa varmoja, että meitä odotellaan siellä kotikentällä nyt tavallista hartaammin.
Kotimatka sujui kieltämättä vähän painostavan tunteen vallitessa. Åuringon heijastaessa ensimmäisiä säteitään kimaltelevalle hangelle avautuivat pian eteemme Pälläjärven tutut ääriviivat ja sen etelärannalla
häämöitti myös tutuksi tullut "kotikenttä".
ja valmistauSiellä odotettiin
siellä jännättiin
- varulta. Eihän vastaavaa
duttiin myös kaiken
tapausta
ollut laivueessa aikaisemmin sattunut. Siipikoneet olivat laskeutuneet sinne turvallisesti jo aikoja sitten,
kertoneet ja kuvailleet kavereille juuri suoritetun matkan yksityiskohtia.
Silmäys korkeusmittariin, joka näytti 150 m. Taisi
olla tällä kertaa "lakikorkeus", mumisin itsekseni kuin
lohdutukseksi. Odotin luutnantti Kahlalta jotain ratkaisevaa ehdotusta tilanteen selvittämiseksi, mutta
kieltämättä ratkaisu oli vaikea. Näin hänen katsees-

taan ja olemuksestaan hänellä olevan kaksi vaihtoehtoa mielessä. Toisen suorittaminen oli varmaa, mut-
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ta toista hän epäröi. Koska olimme jo selvän näköetäisyyden päiissä kotikentästämme Pälläjärven yllä, ajattelin vielä yrittää, ios sittenkin onnistuisimme.
Laitoin virran päälle pomminripustimiin ja aioin

- vielä, jos pommit sittenkin irtoaisivat, sanoin
yrittää
luutnantti Kahlalle.
Painallus
toinen
kolmas ! Heilautin vielä

- laukaisun voimaa, mutta
konetta tehostaakseni
samalla
turhaan. Ei
ei lähde, kiinni ovat ja pysyvät.

kaksi -mahdollisuutta tilanteen ratkaisemiseksi,
kumpi olisi tehtävä, valinta oli kieltämättä vaikea.
Ajatusvoimani olivat herkimmillään ja muistelin kaikkia aikaisempia sotalentojani uudelleen muutaman
kymmenen sekunnin ajan. Minun tuttu ja luotettava

Oli

Fokkerini

ei ollut jättänvt minua

koskaan pulaan,

vaan tuonut aina onnellisesti takaisin. Kuinka minä
nyt luopuisin siitä ja antaisin sen syöksyä hyljättynä
tuhon omaksi.
-- Jospa sittenkin yrittäisimme laskua yhdessä, ehdotin luutnantti Kahlalle. Hän nyökkäsi minulle hyväksyvästi . .

.

Lensimme kaartaen air.an kentän reunaa pitkin kuin
kunniakierrosta tehden saadaksemme selville kentällä
vallitsevan tilanteen. Meitä oli jännityksellä odotettu,
kuten kaikesta näki. Kentällä oltiin täysin tilanteen
tasalla. Tuolla kiitoradan päässä oli ambulanssi ja
ryhmä miehiä. Tuossa kiitoradan sivussa taas oli paloauto toimintavalmiina pahimman varalta.

Oman ia naapurilaivueen miehiä oli kokoontunut
seuraamaan tilanteen lopputapahtumia. Kieltämättä
tunsimme silloin itsemme pikkutärkeiksi.

Jännitys alkoi nousta hetki hetkeltä. Suoritimme
henkilökohtaiset ennakkotoimenpiteet irrottautuaksemme hetken kuluttua koneesta. Ei ollut vaikea an'ata, että meidän kumpaisenkin ajatukset olivat täysio
samat. Kiitoradan vieressä oikealla puolella oli riittävästi esteetöntä aluetta, mutta varmictin sen vielä
lentämällä alueen yli kiitoradan suunnassa. Ja sitten
kaarroin kauemmaksi kiitoradan päähän, josta
-käänsin Fokkerin kohti kiitorataa. Tapahtuman jännittävimmät hetket olivat alkaneet . . .

ELETIIN kevättalvea Rukajärven
sotavuonna 1944.

tuneet
säkin.

kuole

-

rintamasuunnalla

Ne elivät, jotka eivät olleet satmutta niinhän on rauhan töis-

JR 52:o II patalioonan osa, ionka lohkolle allekirjoittanut oli krh.komppanian mukana sattunut ioutumaan, vietti hiliaiseloa.
Kun asemasotaa oli kestänyt jo kolmatta vuotta,
monelle vielä Talvisodan ankarien päivien lisäksi, niin
eipä ihme, että innokkaimmatkin sotiiat tunsivat
jonkinlalsta salaista mielihyvää siitä, että ioukkojen
si.foituksessa oli onnistuttu pääsemään sivummalle.
Se, että naapuripataljoonan miehet joutuivat olemaan "kosteammilla paikoilla", ei rehellisesti sanoen
ketään harmittanut eikä surettanut. Ei, vaikka veli tai
paras ystävä olisi sattunut siellä olemaan.
Mistään rintamalinjasta ei tällä lohkolla voinut puhuakaan, sillä sen muodostivat harvakseen asetetut
etuvartioasemat, joiden välillä vain yhteyspartiot aika
ajoin kulkivat.
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Fokkeri liukui loivasti kentän reuoaa kohden moot-

torilla

vedättäen. . . Kentällä

vietettlin samalla jän-

nityksen hetkiä. Kymmenet silmäparit seurasivat laskumme viimeisiä sekunteja ... onnistuuko? .. . ei
, . . onnistuuko?

Lähestyimme kentän reunaa .. . tuossa näkyi

jo

sel-

västi kiitoradan pää, joka jäi meistä vasemmalle.

Pienensin kaasua ja hitaasti vedin sen kokonaan kiin-

katkaisin virran ja suljin bensiinihanan.. .
moottori
vaikeni. . . Ni't oli korkeus 5-3-2 m.

ni

Paksu, pehmeä hanki kimalteli allamme. Samassa hipoi
Fokkerin laskuteline miltei hangen pintaa. . . Näin
luutnantti Kahlan hyppyyn asettuneen hahmon olkani
takaa.
Ja nyt . . . korkeusperäsimet teker'ät kaiken voitavan-

sa...

kaksi.

vedän loppuvedon.. . kone liitää sekunnin _"sakkaa" pehmeästi paksuun ki-

.. ja Fokker

maltelevaan hankeen.
Samassa lumi tuprahti vasemmalla. . . luutnantti
Kahla oli hypännyt koneesta. . . Olin puolittain seisoma-asennossa pitäen oh.iaussauvasta kiinni, kun kone
nytkähti sekä kaartui oikealle sankan lumipilven tuprahtaessa oikean alatason kohdalta. Hetkeäkään empimättä hyppäsin paksuun lumihankeen, jonne vajosin vyötäröitäni myöten. Kone jatkoi vielä muutamia

metrejä lunta tupruttaen menoaan.
Olimme sananmukaisesti jähmettyneet paikoillemme. Kentällä vallitsi hetken kuolemanhiljaisuus, jokainen kuunteli ja odotti . . . ei tapahtunut mitään. . .

jännitys oli ohi. Onnitteluja vaihdettiin kädenpuristuksin. . . olimme vapautuneita ja onnellisia lopputulokseen.

Siinä seisoit nyt Sinä luotettava Fokker C X, jonka
kanssa tulimme "sinuiksi" io aikoja sitten ennen so-

dan alkual Olet jälleen selvinnl't voittajana je tuonut
meidät kotikentälle, r-aikka olemuksesi kertookin suuresta rasituksesta sodan kirotuilla retkillä!
Kentällä syntyi vilkasta liikettä ja kovaäänistä keskustelua . . . tyytyväisyys ja vilpitön ilo täyttivät kaikkien tapausta seuranneiden mielet . . . liittyen omaan
iloomme.

KORPRAAL'
KELT'LA
ET NAURANUT
EPKK' KOR'IONEN

Näillä partioiden retkillä sattui katkeriakin
kahakoita, mikä taas puolestaan koetteli vartiomiesten
jo ennestään loppuunkulutettuia hermoja, varsinkin
pimeinä vuorokauden aikoina.
Kenttävartioiden etupuolella olevan "ei kenenkään
maao" muodosti pitkä kapea järvi.
Keventääkseen ja tehostaakseen tähystystä vihollisen puolelle oli silloinen pataljoonan komentaja jär-

jestänyt vartiopaikan puuhun lähelle majoituspaikkaamme, r'ihollisen puolelle viettävän rinteen kupeeseen. Puuhun naulattiin tikapuut ja lähelle latvaa lava
vartiomiehen olon helpottamiseksi. Itse asiassa paikka
olikin mitä ihanteellisin mm. tulen johtopaikaksi,
vaikka toisaalta siellä "vakituisesti" olijat tunsivatkin
olonsa kokolailla epär,armaksi, sillä piilopaikkoja yl-

lätyksen sattuessa ei ollut. Tätä epävarmuutta lisäsi
suuresti vielä se seikka, että paikalla kär,i usein "turisteja", joiden käyttäytyminen pitemmällä tähtäimellä katsottuna ei vartiomiehen kannalta näyttänyt erikoisen terveelliseltä.
Mutta mitäpäs muusta väliä, pääasia, että "pysäkil-

lä" ei

tarvinnut olla samanaikaisesti kovin monta

miestä. Puusta saattoi yksikin mies valoisana vuorokauden aikana hyvin tarkkailla kilometrin parin levyistä lohkoa. Karkeakaliberisia aseita ei sillä lohkolla
käytetty juuri nimeksikään, joten yleisesti ottaen sota
oli helppoa.
Eräänä kevättalven autereisena aamupäivänä vastapelurimme
antoi kuitenkin ymmärtää,

että on turhaa tuudittautua n1'kyisenä aikana enää
Olli Tiaisen aikaisiin jännittlviin sissisodan tunnelmiin.
pok, räts
pok, räts
pok...
- Kas,-perhana,
piiskalla
ampuu- . . . kuului
pokerinpelaajien
kiho, paremmalta nimeltään
Räts

joku
piru,

lausahtavan.

Räts-räts-räts-räts, räsähtelivät raskaan

- ammukset
timen

sekaan.

Tähystyspoikko puun lotvoon rokennetullo lovollo Ruko!ärven rintomollo

heit-

Mitä hittoa se nyt? Meinaakohan se hyökätä tästä?
Tuokion kuluttua ammunta lakkasi yhtä nopeasti
kuin oli alkanutkin.
Mutta tuskin oli viimeisten kranaattien räiske laannut, kun pimeästä korsun oviaukosta työntyi sisälle
sotamies Huttunen, joka oli ollut vartiovuorossa.
-. Åmpui piiskalla. . . Petäjä meni poikki, sotamies Huttunen tapaili sanoakseen.
Petäjä meni poikki.. . Mikä pe$jä? ehätti joku

kysymään.
Ka,

se r.artiopetäjä.

- No, missäs sitä sinä silloin olit?
- Siinä puussahan minä. .
-Sotamies Huttunen oli pari vuotta
.

senä

sitten 20-kesäi-

tuotu rintamalle jostakin Kainuun

rajamailta,

jossa hän pienen torpan poikana miehuuteen varttuessaan oli työskennellyt isoisten pelloilla. Hän oli kool-

taan pieni ja heiveröinen, luonteeltaan hiljainen ja
nöyrä. . .
Sotaa sen varsinaisessa mielessä ei Huttunenkaan
ollut vielä kokenut, joten ei ollut ihme, jos poika
sattuneen tapauksen jälkeen näytti entistäkin kalpeammalta. . . Yllään hänellä oli ainakin kaksi numeroa

liian suuri päällystakki, mikä sai miehen

näyttämään

vieläkin vähäpätöisemmältä.

Mitä helkkaria . . . Sinustahan haisee aivan pal-

jas- p. . ka!

Haiusta, mikä sisääntulijan mukana lemahti korsuun

rottien, luteiden, märkien ja likaisten vaatteiden sekä
miesten itsensä puhaltamien tuoksujen selioitukseen,
ei roinut erehtyä.

Korpraali Keltilä, joka oli Talvisodan Kollaan
tuiskut nähnyt ia kesän -41 koukkaukset kolunnut,
istui korsun laverilla kädet polvitaipeiden ympärillä
ristissä ja virnisteli tulijalle:
He, he . . . Onhan sillä kolmet housut päällä . . .

Ei -siita ole mitään vrLaraa ympäristölleen.
Lieneekö jälkeenpäin hankittua vai Luojalta saatua,
mutta eräille on pärstä muovautunut pelkästään ivan
välikappaleeksi.. . Sellainen se oli ennen kaikkea

korpraali Keltilällä, joka siviilissä sanoi työskennelIeensä "Pohjoisessc kanavilla" ... Jo pelkästään suun
mitassakin, joka toiselta puolen näytti ulottuvan korvaan saakka, olisi moni hevosluuska hävinnyt.
Vartiovuoroaan Keltilä ei ollut itse suorittanut pitempään aikaan... Oli myynyt ne... Ostajista kun
ei ollut puutetta aina siitä lähtien, kun alkuerät pokeripelissä oli tilipäivän jälkeen pelattu. Sen sijaan hän
kunnostautui erikoisesti "läkin rutistelijana". Etsi ia
ja
hamstrasi "tuppirautaa"
lentokonemetallia
- ja sormuksia. Mitään
- taisepitti niistä puukon tuppia
deluomuksia ne eivät tosin olleet, mutta eipä ollut
asiakaspiirikään kovin vaativaista.

Korsulta oli vain kivenheiton matka vartiopuulle.
IIman kenenkään kehoitusta alkoi yksi ja toinen
lappaa korsun ovesta ulos vartiopuuta kohti . . . Yöllä
oli satanut hieman nuoskaa lunta, joka miesten kuluneiden kengänpohjien alla aiheutti kompastumisia . . .
Vartiopuun ympäristö puhui selvästi omaa kieltään
siihen äsken kohdistetusta kranaattiryöpystä... Puun
latva, joka io ensimmäisellä laukauksella oli mennyt
poikki, retkotti alaspäin lavan tukipuiden varassa.
Sepä oli mestarilaukaus !
-Osumista noin 1,5-2,0 kilometrin matkalta neljän
tuuman vahvuiseen puuhun voi todellakin pitää mestrrilaukauksena, vaikk'ei sitä vihollisen suorittamana
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116:n

Otava.

mielellään itselleen tunnustaisikaan... Sattumallakin
oli tietysti osuutta tapahtumaan, sillä ainoaksi osumaksi se tässäkin yrityksessä jäi.
Oli selvää, että saatu osuma vähensi tähtäystarkkuutta . . . Voi vain kuvitella iloa siellä naapurin tykkimiesten keskuudessa . . . Lyödessään kämmentä reiteen:
A, vot, harashoo . . . tsuhna, tipahdat sieltä . . .
Lähempi
tarkastus osoitti, että puu oli katkennut
noin puoli metriä vartiomies Huttusen pään yläpuo-

Ielta. Vartiomiehen selän takana ollut puhelin oli
mennyt säpäleiksi, ja se jäikin, Huttusen manttelin
helmaan tulleita pieniä sirpaleenreikiä Iukuunottamatta, ainoaksi lopulliseksi tappioksi.

On siinä Huttusen ämmän pojalle tullut kiire
- alas. Ei siinä ole joutanut
tulla
enää tikkaiden puolapuita lukemaan, sanoi joku.
No, et siinä sinäkään olisi malttanut enää ta- kaikkia puolapuita jalkojesi
pailla
alle, vastasi toinen.
Kävi ilmi, että sotamies Huttunenkaan ei ollut
malttanut, tai ei ollut kyennyt, enää käyttämään alimmaisia puolapuita alas laskeutumiseen, vaan oli heti
puun oksarajan alapuolelta heittäytynyt tai pudonnut
suoraan maahan.

Mutta pahaksi onneksi oli puun alla vartiomiesten
pitkin talvea "miinoittama" kenttä, joka lumieo nyt
alettua sulaa oli paljastunut ja oli kaikkein "vaarallisinta" siihen astujalle. Kun jalat eivät yksin jaksaneet
ottaa vastaan äkkipysäyksen aiheuttamaa töytäystä,
niin painovoiman lakien mukaan takamukset joutuivat toimimaan iskunvaimentajina.
Silmäys sotamies Huttusen housun takamuksiin todisti asian niin olevan. Tämä vapautti siis ainakin
osaksi olettamuksesta, että sotamies Huttusen housut
olisivat sisäpuoleltaao olleet pesun tarpeessa. Tosin
puusta pudottautuessa oli ilmavirta nostanut päällystakin helmat ylös, niin että housun takamukset olivat
joutuneet ottamaan ensimmäiseksi vastaan suurimman
paineen. Päällystakin ulkopuolella ei ollut liioin mitään suurempia "vaurioita" nähtävissä, joten korpraali Keltilän arvailu sattui sillä kertaa lähelle oikeaa.
Riitti tästä iloa joksikin aikaa... Sotamies Huttunenkin saattoi jo hymyillä vapautuneesti tapahtumalle
eikä siinä ainakaan korpraali Keltilä jäänyt vähim-

mälle

..

. Ei, kunnes ryhmänjohtaja palautti asiat

entisiin uomiinsa sanomalla:
Se on sitteo korpraali Keltilän vuoro vartioon.

Vartiopaikka

täyttämättömdnå,

oli joutunut

olemaan tämän aikaa
ja nyt oli sotamies Huttusen vartio-

aika mennyt umpeen.
Hilpeä jono valui kohti asuntokorsua, mutta korpraali Keltiläd ei etdd. naurattanut. Halukkaita vartio\ruoron ostajia ei sillä kerralla ilmaantunut.
Tähän on vain lisättävä, että vartiopaikan pitäminen

siinä puussa lopetettiin
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jo

samalla päivämäärällä.
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loolujo, pelrolio, diesel-eli koosuöljyö, neslekoosuo, poltloöljyö sekö bitu miiuolleito.
NESTE

OY:llö on eritläin iörkeö
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Viime vuonno tuotontomme oli
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kun sen si,ioon huokeommot loodul (esim. roskos polttoöl.iy)
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jakaa palkintosuflrman tarvittaessa toisinkin. Rahapalkintojen lisäksi lohdutuspdkintoina 20 lehtemme vuo-

sikertae. Kirjoitustcn tulec olla postitettu toimitukselle, osoite Töölönk.

Kilpailun tulos jullaistaen lehtemme kesäkuun

1965.

4. Kirioitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi,

Kilpaihobjeita:

l.

3i B Helsinki tiimcittiiån 31.3.

numerossa.

sodan-

eikainen ja ny§inen sotilaservo, ny§inen siviiliarvo, sekä osoitc

Kuvattujen trpahtumien tulec olle todenperäisiä;

liitetään suljctussa kuoressa kirioituksen mukaan.

2. Kirjoituksesta tulisi iknetä tapahturna-eika, peikkakuntr ia
ioukko-osrsto (yksikkö) sekä tepahtumiin veikuttancidcn hcnkilöidcn nimet.
1. Kirfoitusten sopivin pituus on 2-4 lehtemme sivua.
joitettave vain yhdelle puolellc paperia.

Hrlrinki 1965

-

Sqnomo Osokcyhtiö

-

Kir-

,,

Lottien, sairaanhoitajien ia sotilaskotisiserten osallistumista

kilpailuun toivotaan.

6. Tepatrtumiin littyvät valokuvat tarpeellisine selostuksi.recn
ovat tervetulleita. Niiden julkaisemiseste suoritetaan korvaus ia
pyydettäessä ne palautetaan.
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TÄLLAISIA ON TAI-O
L Sileö oqlu n. l4Q g/m1

muovi-

iiivistyspopereitten koikki hyvot ominoisuudet, mutto lisäksi
sen muovipinto on vöriltöön
TALOsso on nökyvö Poronnus
l. Vostolokseen lorkoi'
musto. Tämö on iörkeö näkökohto,
lustoon on muovitiivistysPoPeri osetettovq lömmönerislyskerroksen sisäpuolelle muovipinto lömpimään (kosteoon) tiloon

, levey: 125 cm, 20 m1/rll
yöhittöismyynnin ohiehinto 8:80 rll : 44 P/m'?
f

2. K.epqttu looiu n. 140 g/m'1, leveyr l8O cm, 5O m'1/rll
yöhittöismyynnin ohichinto 22:- rll:44
P/m'
TÅlC I ' sryspoperi on pirkäikäinen, silkeci jo joustovo eiko
- repe e k nnlteltäessö toi rokenteiden lirkkuesso
TÅfO-i v siyspoperi kestiio kuumuuito -:220"C osti io
- myyro
sookko
-50'C
TAtO-r iv
styspoperi ei iohdo sohköö
- IALO-tiivrstyspoperi on käylännöllisesti korsoen'lrivein moh- doli nen, vesihöyryn liipoisy on voln n. I g lml 124 h

pöin. Mutto rokennvsolosuhteisso on'/olcistus useimmiten heikohko, iolloin nökymottönrällö muoviptnnollo vorustetun poperin köyttö on honkoloo. Mullo muston nökee.2. Rokennuspoi-

kollo voidoon lisäksi helposti todeto, ettei muovipqperi kiinnitysvoiheesso oie mennyt rikki.3. Somoten voidoon voimlstusvoiheesso tehokkcosti volvoo loodun tosolsuutlo.4. Musto polyetee-

nipinto ei rryoskoön pöosto voloo lövitseen. Tomon onsiosto
muovi jo poperi siiilyttävöt kouimmin olkuperäiset ominoisuulenso. Eriiyisen torkeöti: tömö on koyletioesso 180 cm leveöto
krepoltua iooluo peittotorkoituksiln.

TAION IAKANA
on moon monrpuolisin rokennuspopereitfen volmistoio, PoPeri-

tuote Osokeyhtiö.. Mulfo Poperituolleen korkeoluokkoisio

TALO-iiivisiyspoperro koytetciön puu jo kivirokennuslen seino-,
lotlio- io kottorokenteisso estämädn "isökosleuden lvnkeutumi
nen lcimmöneristykseen sekö ehkiiisemäcin ilmovuodot.

roken-

mit-eriety3pqperit, llves-vuo rou rkreP it, A lumithuopo, Bilumivuorourpoperil, Eilumivuoroushuovol, 2-kertoisel
bitumipopcrit, Sitko-orisly3poporit.
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