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JOULUPOSTI
AJOISSA
Joulu on joulupuuhia, mutta myös joulurauhaa. Se on
joulumieltä ja loulumielen luomista muille. Joulukortit,
-kirjeet ja -paketit tulkitsevat hyväätahloamme lähimmäisillemme. Joulurauhaa jouduttaa postin jouluaikataulukin - muistattehan postittaa mieluimmin näin:

Miksi
hän on Yhdyspankin
tärkein asiakas?
Siksi, että iokainen on Yhdyspankin tärkein
asiakas iuuri silloin, kun häntä palvellaan.

Niinpä tämäkin "oloneuvos" on tyytyvdinen
Yhdyspankkiinsa, jolle hän on antanut myös
eläkevaltakirjan. Näin hän säästyy turhilta iuoksuilta ja maksupdivien muistelemiselta. Eläke
tulee automaattisesti ja kuluitta hänen tililleen
Yhdyspankkiin. Lisäksi hän saa korkoa heti
maksupäivästä lukien ia voi nostaa eläkettään

silloin kun itse

haluaa.

Tulkaa Tekin Yhdyspankkiin, niin olette
tyytyvåiinent
Ps. Tekin voitte antaa valtakirian mm. seuraavien tuloien nostamisesta: O kansaneläke O vanhuuseläke O sotainvalidieläke O valtion tapaturma-

vllmelstään

Kotlmalset loulukortlt la -klrleet
Kollmalset loulupaketlt
kaukana sijaitseville

paikkakunnille

lähipaikkakunnille

20. 12

Joulu- ja uudenvuodenkortteihin, joissa vastaanottajan
sekä lähettäjän nimen ja osoitteen lisäksi on korkeintaan s-sanainen terv€hdys, riittää 15 p postimerkki.
Kiiltohilekortti on lähetettåvä suljettuna kirjeenä, jolloin
poslimaksu kotimaassa ja muihin pohjoismaihin on 35 p
muihin maihin 40 p. Postitettavien korttien, kirjerden, ristisiteiden ja pikkupakettien vähimmäiskoko on

ja

10cm

x

7cm.

Mitä huolellisemmin pakettinne on pakettu, sitä paremmin se kestää kuljetuksen. Jos vielä käytätte päällyksenä yksiväristä paperia, josta osoite näkyy selvimmin,

(D sairauskorvaukset I työkyvyttömyyseläke t apu- ia hoitolisä O invalidiraha O liikennevahinkokorvaus

nopeutuu postinkäsittely.

YHDYSPANKKI
pankki

Rouhollisto

tfi

torstaina
16. 12
maanantaina

kotvaus O tyijcläke

meidän

perjantaina
17. 12

Jouluo

Jo!§l

Onnekosto lJutto Vuotto

PS Koti- ja ulkomaisten sanoma- ja aikakauslehtien tilauksia vastaanottavat postitoimipaikat.
Muistattehan käyttåå Helsinkiin osoitetuisse postilähetyksissä numerotunnuksia.
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Puheenjchlojo K. L, Oesch, kenroqliluulnonlli evp;S. SunCmon, kort.o-omirooli evp,

e,.piV. Nihlllö,
PAA:O MITTAIA: K. L. Oes.h. [e.rdclil!ulnonlri evp.
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: Helsinki, Töölönkolu 35 B pu6. 41 6242.
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Toimilussihleeri E. KuL;s:oori, eversji evp.
Toloudenhoilojo R. Ko ervo, eversl u!tnonlli evp.
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TILAUSHINTA
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IÄÄKÄRIPÅT,\LJOONA 2 oli Krr.j.rl.rn k.rnnakscll;r
siirretty hyvissri ;rjoin e nncn so.l.rn ;rlkue r'.r rsinlisesta
m.rjrp.rikestrun Vrlkjärvcltä r.rjrlle Lin6l.1n urutkan
veiheille. Sicllä teimn-re .joka 1räir'ä ahkcr.rsti linnoitus-

töitI. muttr t)'öt tehtiin

n1't r'.irovaisemmin kuin aikai-

senpine vuosinr.r. Liikkurninen k1'lälle jl r.rjalle oli sallittr-re vain niissä puitteissa, n.ritä r'artiointi cLlellytti.
Olimrne majoittuneet telttoihin k1'län lännen- ja pohjoisenpuoleisiin metsiin, j.r kvlä oli t)'hiä nluutrmal

Sota on syttynyt

-

ra,alla palaa

PUH.

19367
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,4941

siviilihenkilöI h-rkuur.rott.u.r.rrttr. iotka iln.reiscsti luvalle olivat si.rlneet jäädä p.rikoilleen. Tiimti r .rror.ri-

ja Lipolrrn ky'liin r.rLrh.r kr-rr;rstivat ty'r'ntri n'ryrsk1'n edellä.
Sodan syttyn-riseen emme uskoneet, r aikka mustat

suus

pilvet olivat jo laskeutuneet Euroopan ylle. Uskoimn.rc jir luotin.rmc valtiomicstemnre kykyyn hoitaa asiat
rauhanomaisin keinoin. Kun sitten saimme tietää nluer',r;rtimul<sel, en kuullut kenenkäiin suust.r. että alucita

Talvisodan
syttyessä
Lipolan
Jt sttkassq
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olisi luovutettava, sillä kyseessäoleva,t alueet, joilla seisoimme, olivat synnyinmaatamme. Sen jokainen tilkku
merkitsi jokaiselle paljon. Elimme nyt kuitenkin epävarmempien tunteiden valtaamina, mutta emme vieläkään täysin uskoneet sodan syttyrniseen, vaan elätimme toivoa rauhan säilymisestä, koska tiesimme jokaista rivimiestä myöten, että pienenä kansana emme
uhmaa ketään, emmekä ole vaarana kenellekään.
Elimme marraskuun 29. päivää, kun kello 16 maissa
tuli lähetti komentopaikalta sanomaan: "Teltat puretaat ja pakataan kuorrnastoon ja joukkue lähtövalmiiksi". Sekavin tuntein purimme majapaikkaamme,
jossa oli majailtu jo lähes kuukausi. Åivan pian telttojen purkamisen jälkeen saapui komppanian päällikkö Olavi Liukkonen ja komensi vielä koossa olevan
alistamattoman kk.komppaniamme osan liikkeelle ilman mitään tilanneselostusta. Hän ei kuitenkaan johtanut komppaniaa asemiin, vaan suunta oli asemista
poispäin.
Marssimme noin 3 kilometriä ja sitten käännyimme
sivutietä takaisin samaan suuntaan, mistä oli lähdet-

tykin. Komppanian hän pysäytti nyt suunnilleen samalle tasalle, missä oli entinen majapaikkamme, mutta

siitä noin puolitoista kilometriä sivuun. Siinä sai
komppania majoituskäskyn. Ihmeteltiin, että mitä
tämä tällainen manööveri merkitsi. Teltat kun oli
saatu pystyyn, saimme käskyn tien tiedustelusta ja
merkitsemisestä valmistamiimme asemiin. Suoritimme
sitten koemiehityksen, ja sen jälkeen palasimme maja-

paikkaan. Illan kuluessa suoriteltiin naamiointia ja
tehtiin majoitukseen liittyviä töitä sekä pohdittiin
edelleen siirron syytä tuumien, että iospa tämä olikin
vain harjoitusta. Nyt näki, että mieliala oli vakavampi

ia mietteliäämpi miesten kesken kuin aikaisemmin.
Reservi läi nen rajal la vartiossa Talvisodan syttyessä
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Kun ilta-askareet oli suoritettu, käytiin levolle ja
oli 10.11.1939 aamulla kello 6. Istuimme

herätys

teltassa leipälaukut vierellä

ja

hörpimme pakinkan-

nesta aamuteetä, kun kenenkään aavistamatta kranaatti
räfåihti entisen majapaikkamme suunnassa. Sitä edelsi

kumea lähtölaukaus rujan takaa. Jysähtelyjen sarjat
siellä edelleen toistuivat, ja muutaman sekunnin kuluttua räjähtelyt entisen majapaikkamme vaiheilla
tihenivät mil,tei yhtämittaisiksi.
Idästä kuuluneen lähtölaukauksen ja alueellamme
tapahtuneen ensimmäisen kranaatin räjähdyksen jälkeen kuului monen miehen suusta lause: "Sota on

syttynyt". Tavattoman ripeä toiminta alkoi, ei kulunut montakaan sekuntia, kun kk.ryhmät olivat valmiit lähtemään pakkaukset selässä ja kiväärit mukana.
Kaikki toiminta tapahtui vakavan mielialan ja hiljaisuuden vallitessa.

Asemien miehitys alkoi. Juoksimme aamupimeässä
illalla merkittyä suuntaa noudattaen. Suuret neljä- ja
kuusituumaisten tykkien ammukset räjähtelivät ympärillämme. Heittäydyttiin maahan ja taas taukojen tullen juostiin asemia kohden. Täällä tulimyrskyssä tulivat kylässä olleet siviilihenkilöt sydän kurkussa Iäähättäen vastaan, mutta sananvaihtoon meillä ei ollut
aikaa. Juoksimme sekavin tuntein tuu-tematonta tulevaisuutta kohti. Idän taivas läikkyi punaisena lukuisnäkyessä rajanotkon takana
olevien Kirjasalon mäkien rinteiltä. Kranaattien sytyttämänä paloi edessämme Lipolan kylä laajalla rintamalla. Tämän etenemisvaiheen yhteydessä muistan

ten tykkien suuliekkien

erityisesti kiväärinjohtajan, alikersantti Ville Kiilusen,

joka juoksi

kenestäkään piittaamatta nopeimmin ja
asemissa, kun toiset sinne saapuivat.
Åsemat miehitettiin tappioita kärsimättä.

oli yksin jo

S

A-kna

Lipolan kylän maastoa

Päivän kuluessa vihollisen onnistui naapurikomppaniamme kohdalla vallata eteentyönnetty Levonmäen tukikohta, joka sijaitsi keskellä Lipolan kylää.
Tukikohdan etumaasto oli kuolleessa kulmlssa ja ulkopuolella 1. komppanian puolustuslohkoa, jolle minun
kk.joukkueeni oli alistettu. Päällikkönä oli tässä luutnantti Verho. Sivusta pääsin näkemään, että tukikohdan suuntaan marssi suljettu osasto. Uskoimme, että
kyseessä oli omien kenttär,artioiden paluu rajrn pinnasta, mutta niin ei kuitenkaan ollut. Joukko näytti
olevan puettu suomalaisiin sotilaspukuihin, ja vieläpä
kuului suomalaisia komentosanojakin. Nämä yllättir,ät Levonmäen tukikohdan puolustajat käsikranaatein
ja konetuliasein. Tässä kahakassa kaatui kahden kone-

kiväärin miehistö, kaikkiaan vähän toistakymmentä
miestä. Nämä kaatuneet olivat ehkä Talvisodan ensimmäisiä sankarivainajia.
Levonmäen menetys

ei vaikuttanut

suuresti prro-

lustuksemme lujuuteen, mutta jossain määrin sillå oli

häiritsevä vaikutus. Omat raskaat aseet sitoivat sen
puolustajat paikoilleen ja jatkotaistelut olivat enemmänkin passiivisia ja sitovia, eikä tältä taholta suurempaa hyökkäystä tapahtunutkaan, vaikka tukikohtaan saapui pari venäläistä panssarivaunua.

Sodan ensimmäinen päivä (30.11.) kului hiljalleen iltaan ja pimeys lei'ittäytyi seutujen ylle. Rajan
takaa valottivat tvkkien suuliekit idän taivasta Iaa-

jalti, ja Levonmäellä paloivat rakennukset oman tykistömme tulen sytyttäminä. N{e kyyhötimme asemissamme kaikki koko yön silmät ja kon,at tarkkana. Minä
vietin yön miehitetyssä, eteentyönnetyssä kk.pesäkkeessä. Tästä pesäkkeestä olimme edellisellä r'iikolla
kaivaneet yhteyshaudan taaksepäin. Tätä kaivantoa

pitkin virtasi vesi lähteikköiseltä rinteeltä pesäkkeeseemme ja siitä edelleen notkoon. IIma oli'vitlea, ja
kylmä kosteus henki veden peittämästä alustasta jalkoihin ja manttelien alle. Siinä kului ensimmäinen
sodan pitkä yö kylmässä väristen.

Toinen päir,ä (1.12.) kului vihollisen tykistön harvan häirintätulen alaisena. Silloin tällöin sirahteli pk.
sarjoja asemiemme yläpuolella puiden oksiin ja asemiemme etuvalliin. Iltapäivän kuluessa havaitsin vihollisen keskittävän joukkojaan asemiemme kohdalle edessä olevan aukean vastakkaisella puolella olevaan metsään. Tästä ilmoitusta viedessäni sirahti Levonmäeltä
pk.sarja, jonka suihku meni polr,ieni edestä ja osui kädessäni olevaan keppiin sekä edessäni olevarn paiu'
van'ikkoon. Minuun ei osunut, mutta maaston hyr'äksikä1'ttö iiikuttaessa tehostui.

Äänet ja puheenpulina edessämme voimistuil'at
voimistumistaan laajalla metsäisellä alueella. Äänet
osoittivat, että kyseessä oli isohkon joukon keskitys.
Huutoja ja puhetta kesti pitkän aikaa, mutta sitten
seurasi täydellinen hiljaisuus, kunnes äkillisesti avattiin lukuisten kone- ja pikakiväärien tuli asemiamme
Mutta samanaikaisesti kaiahtivat myös omalta
tiukat tykkien ia kranaatinheittimien
lähtölaukaukset useina sar;'oin,r. Seurasi taa jasti räjähtelyjä, puita kaatui rutisten ja äänestä päätellen
sekasorto hyökkäykseen yrittäneiden taholla oli täy'
dellinen. Raskaiden aseittemme tuliyllätys oli vastustajillemme odottamaton isku, iosta seurasi selvä ha'

vastaan.

puoleltamme

jaannus.

Näiden tapahtumien jälkeen joutui taasen yö. Lipolan kylän lounaanpuoleisesta metsästä, johon raskaiden aseiden isku oli kohdistunut, kuului koko yön
oman onnensa nojaan jääneiden vihollisten valituksia. Yön kuluessa tulin ajatelleeksi, että hekin tuolla
vastakkaisella puolella avuttomiksi iääneet ovat ehkä
rauhaa rakastavia yksilöitä, mutta sodan lakien mu'
kaan kohtaloonsa pakotettuja ihmisiä.
Asemamme pitivät Lipolassa. Vihollisen tykistötuli oli hyvin epamääräistä jopa kymmenien neliökilo'
metrien aloille. Kolmannen päivän (2.12.) iltana

saimme vetäytymiskäskyn sivustatakia.

ia

selustauhkan

l{:::'

#

,

flP,

#.i

.*:'

;,r
.rtffi

.:-

HELSTNGTN ENSIMMÄTSET
POMMITUKSET Y. 1939
TOIVO RUPONEN
EIHÄN siitä taida sotaa tulla, an'eli Suomen kansa
hyväuskoisesti, kun neuvotteluja käytiin 1\{oskovassa

dukselta näkemään Ruoholahden suunnalla muutamia
matalalla lentäviä koneita ja kuulin pommien pauk-

syksyllä 1939. Mutta hyvä usko pienten kansojen suojelijaan Staliniin loppui lyhyeen, kun marraskuun 10.
pnä vihollisen pornmituskoneet keskellä päir,ää tekivät pääkaupunkiin tuhoisan yllätyshyökkäyksen. Ensimmäiset iskut saatiin ja kääpiön taistelu jättiläistä

kinan.
Eräs mies vierelläni päivitteli, että nyt on Helsinki
tuhon oma. Koetin lohdutella, että rikkoutuneet talot
voidaan toki korjata ja uusia rakentaa tuhoutuneiden

vastaan alkoi.

samme

Näiden rivien kir,ioittaja matkusti syksyllä

1939

kotikaupungistaan Tampereelta työasioiden vuoksi

Helsinkiin, joten jouduin tapahtumia seuraamaan läheltä aina rintamallelähtööni saakka, mikä tapahtui
vasta helmikuun alussa.

Tehdas, jossa työskentelin, sijaitsi kaupungin liepeillä, ia heti kun hälytyssireenit alkoivat soida työt

keskeytettiin

ja kehoitettiin työväestöä

poistumaan

tehtaasta.

Hyökkäys tapahtui nopeasti, sillä kun saavuimme
kadulle, ei viholliskoneita näkynyt eikä kuulunut enää
missään. Ainoastaan ylenevät tulenlieskat ja taajeneva
savu kertoivat vihollisen hävitysretkestä.
Poistuin tehtaasta viimeisten joukossa ja ehdin tehdasrakennuksen neljännen kerroksen ikkunasta vilah324

tilalle,

pdd.asia,

ja

että kestäisimme muuten

taistelus-

itsenäisyytemme säilyisi.

Tulipaloja katsellessa muistuivat mieleen erään tuttavani sanat Tampereen Hämeenkadulla muutamaa
kuukautta aikaisemmin: "Suomen armeiiaa ei kannata
panna liikekannalle, sillä valtio ei ole pystynyt hankkimaan joka miehelle edes kivääriä!"
Masentavan vaikutuksen teki, kun näki keskikaupungin palavan laajalla alalla eikä ankea mieli suinkaan vähentynyt, kun saatiin kuulla pommituksen vaatineen paljon ihmisuhreja.
Illalla töiden päätyttyä menin tarkastelemaan pommitusten jälkiä. Tulipalot oli suurin piirtein jo saatu
sammumaan, vaikka siellä täällä näytti vielä olevan
ullakkopaloja.

Kampintorin paikkeille sekä Kalevan- ja Lönnrotinkatujen seutuville oli pommeja pudonnut eniten.

Lönnrotinkatua pommitettu

Teknillinen

korkeakoulu

sekä Abrahaminkadun kulmaus pommituksen kohtei-

Autoasemalla oli mm. linjavaunu, joka oli tuhoutunut täydellisesti. Autoasemaa vastapäätä olevan Hel-

na

singin Meijeriliikkeen talon seinään oli pommi tehnyt
valtavan aukon.

Pommien aiheuttama ilmanpainevaikutus, jonka
jokainen nyt jo tuntee, hämmästytti. Ikkunalasit olivat sälöilleet kaduille kaukana itse tuhopaikaltakin,
vaikka pommistusjälkiä ei näkynyt lähelläkään.
Ikävimmän vaikutuksen teki tuhoutunut Teknillinen Korkeakoulu. Olin työmatkallani usein joutunut
kulkemaan sen ohi ja ihaillut rakennuksen juhlallisen
kauniita piirteitä. (Talo oli rakennettu 1878 arkkitehti F. A. Sjöströmin piirustusten mukaan.) Kou-

lun ympärille Hietalahdentorille oli pudonnut

pommeja, yksi

niistä

useita

pommikuopasta päätellen eri-

koisen suurta kokoa.

Ulkomaalaisten lehtimiesten kertoman mukaan Hel-

sinki oli Talvisodan syksynä maailman pimein kaupunki. Ja mustana kaupunki todella olikin, sillä asianomaiset elimet valloivat tarkoin, ettei ikkunoista nä-

kynyt valon pilkahdustakaan.
Tapoihimme kuuiui kär'ellä keskikatua, ,ios si'tukäytävä oli kapea. sillä siten oli yhteentörmäysten
vaara pienempi. Yllätysien varalta oli myös taPana

vilkkaimmilla kaduille kär'ellessä pitää toinen käsi
eteen ojennettuna.

Jos

oli

jaloissa kalossit, kävi käveleminen melkein

äänettömästi, niin että useasti vain hengityksen
huounta ilmaisi jonkun olevan lähellä.
Palon loimut valaisivat koko yön kaupunkia ja oli-

sivat olleet hyviä kiinnekohtia, jos vihollinen olisi

ymmärtänyt käyttää hyökkäyksensä seurauksia hyväkseen.

Kun pommituskohteet olivat suurin piirtein tulleet
tarkastetuiksi, söin myöhäisen illallisen Fredrikinkadun Elannossa. Kun sitten lähdin pimeään, ei kävelemisestä tahtonut tulla mitään, sillä silmät jäivät sisään. Mutta pian sii,henkin tottui ja sitten alkoi taas
häämöttämällä nähdäkin.

Kuljin Fredrikinkatua Töölöön päin, missä asuin,
ja olin juuri menossa yli Eerikinkadun, kun korkeuksista putosi eteeni jokin suunnaton esine ryskähtäen
katukiviin niin, että kipinät sinkoilivat. Pommi se
ei voinut olla. Mutta mikä? No, asia selvisi pian.
Nymanin talon peltikatto lensi suurella voimalla
alas. Jos olisin sattunut kävelemään vain hiukankin
nopeammassa tahdissa, niin olisi taitanut käydä hyvinkin hullusti. Kun aamulla kuljin paikan ohi, oli katu
siltä kohdalta eristetty liikenteeltä. Ailiamoinen peltikasa siinä olikin katseltavana.
Seuraavana aamuna tekir.ät vihollislentä.iät uuden
hyökkäyksen, mutta koneet eivät nyt päässeet kaupungin päälle, koska ilmatorjuntaa oli

edellisenä yönä

oli kirkas, niin
voitiin aioissa huomata.
Hälytyksen kuultuamme painuimme edellisen päi-

tuntuvasti vahvisteltu. Sitäpaitsi ilma
että vaara

vän tapaan ulos kadulle. Kansaa oli leveä katu mustanaan. Aloimme rientää lähellä olevaa metsää kohti.
Samoihin aikoihin alkoivat ilmatorjuntatykit toimia. Oli juhlallista sodan tuntua. Konekiväärien terävät sarjat etenkin tekivät voimakkaan vaikutuksen.
Katselimme kurkut suorina taivaalle, mutta mitään
emme nähneet. Eikä meitä tuntunut vaara uhkaavan

miltään suunnalta

!

Saman koneen mukana lienee tuhoutunut vihollislaivueen päällikkö.

Sinä päivänä torjunta-aseet pudottivat useampia
koneita, joten siinä suhteessa sota alkoi onnellisin
entein.

Kun ensimmäisistä hyökkäyksistä oli selviny, pantiin tehtaassa työt entistä voimaperäisemmin käyntiin,
sillä ankeat ajat ja kovat koettelemukset odottivat

Lähellämme tosin kranaatinsirpale iski sähköjohdon
poikki ja la,tta-aitaan tuli oikein kranaatinsirpalesade,

suomalaisia.

Lauttasaaren suuntaan merelle päin.

Menneinä sotavuosina seurasi erittäin hellä äiti poikaansa kutsuntatilaisuuteen ja toimitti majurille:
Tämä meidän poika on vielä niin lapsellinen ja
hyvänä
pidetty, ainut lapsi kun on, että eikö häntä
voitaisi sijoittaa rintaman taakse joihinkin helppoihin hommiin, hyväpäinenkin on ja aina vain kotona
ollut rauhallisissa ja hyvissä oloissa.
Majuri silmäili isokokoista vankkarakenteista äidin
kultaa ja kysäisi:
Imeekö hän vielä? Jos yrittäisimme korvata tei-

mutta kukaan ei liene haavoittunut. Mistä ammukset
tulivat, ei ollut tiedossamme. Todennäköisimmin ne
olivat lähtöisin omista ilmatorjunta-aseista.
Sitten vihdoin huomasimrne Munkkiniemessä päin
3 vihollisen konetta. Ne olivat kuin suuria lintuja
ja metallipinnat kiilsivät kirkkaasti auringonvalossa.
N. 3OO-4OO metrin korkeudessa koneet lensivät

Yksi koneista jäi muista r'ähän jälkeen, kaarsi oikealle, mutta alkoi samalla vaappua ja putosi nokka
alaspäin maahan. Hurrasimme täyttä kurkkua, sillä
saimmehan

olla todistajina ainakin yhdelle

varmalle

tapaukselle. Pudottuaan syttyi kone palamaan ja savusi sitten pitkän aikaa.
Sain myöhemmin kuulla, että koneen olivat pudottaneet Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaat
teekkarit, joten koulun tuhoutuminen tuli omien -oppilaiden toimesta edes vahingon murto-osalta kostetuksi.

Munkkiniemeen pudonnut viholliskone
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Mutta Kannakselta alkoi myös kuulua uutisia, jotka
lisäsiväi uskoa ja antoivat luottamusta omiin voimiin.
Mannerheim-linja alkoi osoittautua kestär'äksi.

T'ES' LAAKKEEN

dät- tuttipullolla.

t(ytåkunnåt ätkolvåt pataa

'&
.l

;l

Nuorukaisten
tulikaste
KAUKO O. HIIRI
OLI lokakuun 7. päivän ilta L939.
Kävelin Perkjärven asemalle johtavaa tietä tupakkaostokselle, ja silloin tapahtui jotain sellaista, joka
muutti minun _. kuten lukemattomien muidenkin
koko elämän kulun.
Suojeluskunnan poikaosastoon kuuluva lähetti pyyhälsi tiellä vastaani ja sanoi:
Siinähän sinut
Tässä on kortti sinul- Kirjoita nimesitapasinkin.
lekin.
tuohon kuittaukseksi oman sarakkeesi kohdalle.

Kirjoitin nimeni, mutta en heti käsittänyt,

mitä

tämä n.rerkitsi. Kvsyin sitä Lasselta.

_- En tiedä muuta kuin sen, että kaikki

miehet

kutsutaan resen'iin. Tää11ä on kortti myös Martti veljellesi.
Lasse

lähti kiireesti jatkamaan matkaa.
tielle
seisomaan kädessäni kortti, jossa selviJäin
tettiin, että asevelvollisuuslain nojalla minut nyt kutsutaan palvelukseen. Sk.puku, aseistus
välineet oli otettava mukaan.

ja

peseytymis-

Käännyin takaisin kotiin, muutin sk.puvun päälIeni, otin kiväärin olalleni ja lähdin.
Suojeluskunnantalolla vallitsi kiireinen toiminta.
Kaikilla näytti olevan jotain tärkeää puuhattavaa.
Kasvojen ilmeei olivat synkänvakavia, eikä tavanomaisesta puheensorinasta ja naurunhälinästä ollut

tietoakaan. Lähetit lähtivät kortteineen ja kuittauslomakkeineen, ja toisia palasi tehtävänsä suorittaneina. Lottia oli myös hälytetty paikalle. Heillä oli
miesten muonitus tärkeimpänä tehtävänä. Puhelinkeskuksen hoito annettiio myös heille, samoin ilmavartiointi.

Menin toimistoon
likkö Parikalle.

ja

ilmoittauduin paikallispääl-

Sotamies Hiiri, minulla on tärkeä tehtävä, jo- te olette sopiva mies. Käykää
hon
siis taloksi, sillä
joudutte olemaan täällä toistaiseksi I Olette käynyt
kutsunnassa, joten palveluksenne tulee olemaan vakinaisen palveluksen luontoista. Tehtävää suorittaessanne tulette tarvitsemaan auton. Ottakaa Mononen
tai Suokas ! Kun saabte auton, niin tulkaa luokseni !
Ottakaa vielä huomioon, että asialla on kiire I
Lähdin hankkimaan autoa. Tapasin Suokkaan
erään Perkjärven vuokra-autoilijoista kotoaan.

Ajoimme suojeluskunnantalolle.
Tehtävä, jonka sain, ei ollutkaan jokapäiväinen.
Tehtävä on tärkeä, ja se on suoriteltava kunnollisesti,
sanoi Parikka. Tässä ovat käskyt kyläosas-

tojen päälliköille ylimääräisten

alkamisesta. Tässä

kertausharjoitusten

ovat nipuissa kortit kyläosastoit-

tain niille miehille, joita käsky koskee. Tässä ovat korhevosista, jotka otetaan armeijan käyttöön. Viette

tit
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Perkjärven suojeluskunnantalo

nämä perille kyläosastojen päälliköille. Ajatte ensin
Perkjärven kylään, sieltä Lavolaan, Keskikylääo, ja
Taaperniemeen. Sieltä taas suorinta tietä tänne.
Ei tässä muuta olekaan, hän jatkoi.
Onko

Samana iltana ryhdyttiin myös siviiliväkeä evakuoimaan. Tehtäviimme kuului käydä talosta taloon siitä
ilmoittamassa ja auttamassa kaikkia, jotka apua tarvit-

- Ottakaa tästä pistooli,
- autossa. Saatte mennä.
taassa

tehtäväksi

- selvä?
tehtävä
Kyllä on, herra luutnantti.

-

kivääri on hankala ah-

Ajelimme yötä myöten Suokkaan kanssa kylästä
toiseen. Suurena yllätyksenä tämä käsky tuli kaikille,

mutta nurkumatta lähdettiin liikkeelle käskyä täyttämään.

Ennen aamva me palasimme takaisin Perkjärvelle.
te

sivat.

Karjaa
maan

oli

kerätty paljon asemalle. Nuorempien

iäi siitä huolehtiminen. Mitä ei saatu sopi-

juniin, ajettiin

laumassa

kohti pohjoista.

Kun siviiliväki oli Iähtenyt, oli uusia tehtäviä
jo odottamassa. Åsemalle tuotiin pitkä jono tavaravaunuja, joihin kuormattiin kaikki arvokkaampi

irtain omaisuus. Kuljimme talosta taloon keräten ompelukoneita, radioita, parempia huonekaluja ja
laatikoita, jotka oli valmiiksi pakattu. Makaroonitehtaan koneita myös irroitimme ja veimme myös
,unaan.

Siitä se sitten alkoi, eikä meillä ennen sodan puhkeamista vaikeampia tehtäviä ollut. Tärkeimpiin kohteisiin asetettiin vartiomiehet, samoin ilmavartiointi

aloitettiin aseman Iuona sijaitsevasta vartiotornista.
Silloin tällöin pidettiin joku oppitunti.
Paikkakunnan reserviläiset olivat lähteneet rajalle
Kivennavan suunnalle, ja heistä muodostettiin Er.P 4.
Tänne taas

oli

vastaavasti

tullut

reserviläisiä, jotka

olivat kotoisin enimmäkseen Hämeestä. Me paikkakuntalaiset pääsimme kotimajoitukseen, josta käsin
suoritimme tehtävämme. Ruokailu oli edelleen sk.
talolla Iottien laittamana.
Kaikki olivat odottavalla kannalla, ja näihin uomiin
meidänkin elämämme vähitellen vakiintui. Suomalaiset neuvottelijat tekivät Moskovan matkojaan ja venäläiset esittivät tunnetut vaatimuksensa, joihin ei
r.oitu

suostua.

*

Marraskuun 30. päivänä alkoi sota. Venäläiset joukot vyöryir,ät yli rajan. Viipuria pommitettiin. Ensimmäiset siviilihenkilöt saivat uhrata henkensä. Perkjärven aseman ratapihaa pommitettiin ja ammuttiin konekivääreillä, mutta tappioita ei syntynyt.
Meidänkin ilmavartiollemme tuli nyt tosi toimintaa.
Tähän asti se oli rajoittunut omien koneiden tarkkai-

luun.

Nyt ilmoitettiin Viipuriin ilmapuolustusalue-

keskukselle myös viholliskoneista.
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Pullotimme myös paloöljyä ja bensiiniä. Tämä ei
ollutkaan vähäinen tehtävä. Niitä piti saada kerätyksi niin paljon, että jokaisen rakennuksen osalle
riittäisi ainakin yksi pullo.
Tiesimme, missä näitä tarvittaisiin. Oli annettu käsky kaikkien rakennusten polttamisesta aina silloin, kun
jouduttiin vetäytymään. Sama kohtalo odotti myös
kotikyläämme.

Joka yö

oli

tulipalojen Ioimu valaissut eteläistä
läheni. Suomalaiset
joukot olivat lähtiessään pistäneet kylät tuleen. Päivä
päivältä läheni vihollinen meidänkin kyläämme, ja
suomalaiset joukot vetäytyivät heidän tieltään. Tykistöammunta kuului yhä selvemmin.
Perkjärven asemalle odotettiin erästä rajakomppaniaa, jolle meidän piti luovuttaa tehtävämme. Olimme muodostaneet joukkueen asevelvollisuutensa suorittamattomista nuorukaisista ja muutamista vanhemmista nostomiehistä. Joukkueen johtajana toimi vänrikki Kervinen. Lisäksi kylässä majaili sissien puolijoukkue, jonka piti rajakomppanian kanssa huolehtia
taivasta

ja ioka yö tuo loimotus

Perkjärven asemaseudun tuhoamisesta.
Oli joulukuun 5. päivä, eikä rajamiehistä näkynyt
jälkeäkään. Rintama oli lähestynyt uhkaavasti, vaikka
tällä hetkellä tuntuikin joka puolella vallitsevan painostava hiljaisuus. Kauempaa vain kuului tykistötulta.
Iltapäivällä saimme Nisosen kanssa tiedustelutehtävän. Meidän tuli edetä asemalta itään johtavaa tietä

i:'Jjx,:T ix? :E:
2.12.1939)

noin kolmen kilometrin päässä olevalle sillalle ja ottaa
miltä tilanne siellä näytti.

selvää,

Tulipalojen loimu kävi sitä selvemmäksi mitä pidemmälle pääsimme.
Täällä palaa jo, sanoin Nisoselle.

- Koska tåålld. palaa, pitäisi sen todistaa,
käläiset
ovat jo täältä lähteneet.

että mei-

Nousimme eräälle mäelle, josta eteemme avautui
kaamea näky. Koko kylä näytti olevan tulessa. Joka
puolella nousivat tulenlieskat kohti pilvistä taivasta
saaden aikaan kemmottavan punertavan valonloisteen.
Eikö tuo pitkä rakennus, joka palea tuossa edessä,-olekin Åverinin kanala?

talo.

jo, että tulevat

x

i,

fJ,i i;Ji:

kovaa rytinää. Luulimme

taas päälle, mutta sitten

kaikki

rau-

hoittui.
Olkaa varovaisia mennessänne, siliä tietääksemme- ei tien eteläpuolella ole enää omia joukkoja.
Kiireen vilkkaa lähdimme takaisin asemalle. Mat-

kalla emme tavanneet ketään, ennenkuin

sissiosaston

vartiomies lähellä asemaa meidät pysäytti.
Teimme selkoa havainnoistamme vänrikki Kerviselle ja lähdimme syömään.
Olimme läheisistä kaupoista koonneet ruokatavaroi-

Tlitaa olla. Tuo tuolla oikeaila lienee Hin,osen

ta ja yritimme saada niistä kokoon jotain syötäväksi
kelpaavaa. Jokainen vuorollaan toimi kokkina, sillä
lotat oli lähetetty pois. Kaupoista saimme n-ryös puh-

Ni't tuolta

taita astioita aina tarvittaessa. Näitä ei käytön jälkeen
tarvinnut pestä, vaan ne heitettiin ikkunasta ulos.

saisi k.rnanpaisti;r. N(ennään tuonne

l lemmäksi, sieltä näemme paremmin.
Seis, ketä siellä?

kuului mäeltä tiukka ääni.

- Omia ollaan.
-Menimme äänen suuntaan.
Mitä

ja

te olette
mistä olette tulossa?
-Selitimmemiehiä
keitä olemme ja millä asioilla liikumme.

Tädllä palaa jo, eikö tuolla edessä ole enää omia
joukkoja?
Ei ole. Me tässä olemme etuvartiona. Äsken kuu-

-

lui sillan toiselta puolelta

"

riitti.
Tuskin olimme ehtineet syödä, kun vänrikki Kervinen saapui tuohtuneena majapaikkaamme.
Nyt on pojat asia niin, ettei tänne mit{d.n rajakomppaniaa
tulekaan. Meidän ja vihollisen välissä ei
enää ole ketään. Rajakomppania, jonka piti tulla tänne, on jostain syystä mennyt Kaukjärvelle. Kylämme
pitäisi polttaa, eikä sissejä ole kuin pari ryhmää. He
eivät yksin ehdi sitä tekemään, sillä vihollinen on jo
Varastoja

kylän etelälaidalla. Teitä en pysty tähän tehtävään käskemään, kodka ette ole saaneet sotilaskoulutusta, mutta
pyyåe voin. Tähän olen saanut ylempää valtuudet.

Tietysti lähdemme. Sehän on selvää, kuului

tauksia.

,::l

vas-

Vänrikki Kervinen jakoi heti tehtävät. Ensimmäinen
ryhmä lähti etenemään kylän halki tien oikeaa reuoaa
ja toinen ryhmä vasemmalla puolen tietä kohti kylän
eteläkärkeä. Sissit saivat osakseen kylän itäosan. Loput poiista olivat varmistuksena keskellä kylää olevan
Valtaojan reunamilla.
Ryhmät eivät ehtineet pitkälle, kun vihollinen oli
vastassa. Eteen tuli sen tiedusteluosasto, mutta vetäytyi heti takaisin.
Kiivas tulitus kylää kohti alkoi. Konekivääreiden

jo

sarjat lakaisivat kylää, mutta Pysähtyivät enimmäkseen
tiheässä olevien rakennusten seiniin. Kranaatinheitti'

men kranaatteja alkoi tippua sinne tänne, ja jonkun
ajan kuluttua tykistökin yhtyi leikkiin.

Tällä välin pääsivät ensimmäisen ja toisen ryhmän

pojat lähelle kylän eteläkär,ien taloja ja rupesivat sytyilämään niitä tuleen. He juoksivat talo talolta, ja pian
leimahtivat ahnaat liekit valaisemaan pimeätä yötä.
Tässä vaiheessa ei vielä tullut tappioita, sillä vihollinen ampui yleensä liian ylös. Sitä todistivat talojen
katto.ien

yli lentävät valojuovaluodit.

oli kylän

eteläosa yhtenä liekkimerenä. Nyt
pääsivät myös kylän keskustassa varmistamassa olevat

Pian

pojat yhtymään leikkiin, ioten sytyttäminen kävi entistä nopeammin. Tässä vaiheessa räjäytettiin myös tärkeimmissä kohteissa olleet räjäytyspanokset.
Nyt saatiin myös ensimmäiset tappiot. Sintonen ja
Holopainen olivat ylittämässä keskellä kylää olevaa
männikkökangasta, kun kranaatti putosi heidän viereensä. Sintonen kuoli haavoihinsa, mutta Holopainen selvisi vähemmällä. Myös eräs sisseistä haavoitui.
Kotimökkini sijaitsi rautatien länsipuolella ja olisin
mielelläni lähtenyt sytyttämään senkin, mutta vihollinen oli jo siellä edettyään sinne Kanneljärveltä johtavaa tietä.

Tuhoamistyö jatkui raivokkaana. Viimeisetkin

rä-

jäytyspanokset räjäytettiin. Jotain selittämäitömd'n rai'
vokas[a oli tarttunut poikiin. Alikersantti Kekki, jon-

ka kotitalossa sijaitsi puhelinkeskus, löi moukarilla
puhelinkeskuksen rikki, ennenkuin sytylti talon pala'

TULIPA KRANAATTEIA
Reino Ryhäsestä oli tullut korpraali ja myöhemmin
sattumalta alikersantti. Siksi hänet tunnettiin Parem-

min Sattumana kuin

Ryhäsenä.

Ryhänen toimi Jatkosodassa Rukajärvellä 9:nnen
patterin asemaryhmän puhelinaliupseerina. Eråånå
paivana, jolloin vihollinen suoritti tykistöllään jonkinlaista häirintäammuntaa, patteriston komentajan ja
Ryhäsen välillä sattui seuraava puhelinkeskustelu:
Komentaja: Täälld "Tonni 1" ! Tuleeko sinne kranaatteja?

Sattuma: Tuloo niin perhanasti !
Komentaja: Mihin ne tulevat?
Sattuma: Tuoho ihan tykkien taakse.
Komentaja: Onko ne tehneet vahinkoa?

Sattuma: Eihän niitoov vielä laetettukaa tekemää.
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Eräs Perkjärvellä tuhottu pesäke

maan. Olisihan keskus tuhoutunut palossa ilman tuota
iskuakin. Jotain sellaista piti kuitenkin saada tehdä.
Johonkin piti saada purkaa raivonsa kotikylän puo-

lesta. Viholliselle oli jätettävä niin vähän kuin mahdollista, se oli pääperiaate.
Mitään tämän enempää tehtävää ei meillä tällä kertaa kotikylässä enää oilutkaan. Pohjoispäässä jo pata'
vien talojen lomitse pojat juoksivat venäläisen kirkon
luona heitä odottavaan autoon, sulloutuivat auton lavalle ja matkanteko alkoi kohti pohjoista.

Komentaja: Mitäs

te nyt tarkoitatte? Tehän

noitte, että tulee kranaatteja.
Sattuma: Niihhän niitä tulloohiik,

kun

sa-

hevospo-

rtkka ajjaa sen kun kerkijää.
Komentaja: Kuka siellä on puhelimessa?
Sattuma: Sattuma.

et uÄrÄÅ
Eräs Etelä-Amerikan pienehkö valtiokin julisti Jat-

kosodan aikana muiden mukana sodan Suomea

vas-

taan.

Kun tämä järkyttävä tapahtuma kantautui sotamies
Möttösen korviin, hän rauhallisesti selitti:
Ei hätää, on se töpinäkin hoideftava ja pitkä on

matka.
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Suomussalmen taistelu on tauonnut

ELETTIIN marraskuun loppupäiviä l%9.

Kuten
muualiakin Suomessa, oli myös Kajaanin ja sen ympäristön miehet kutsuttu "ylimääräisiin", niinkuin silloin
sanottiin, ja heistä muodostettiin IV/KT-Pr. Kuuluin

pikakiväärimiehenä tämän pataljoonan

2.

komppa-

oiaan, jonka päällikkönä oli res.luutnantti L. Heikkinen. Joukkueenjohtajista ovat parhaiten jääneet mie-

leeni vänrikit Karjalainen ja Vesterinen.

TKI.KIANNON
KINTTIJ'.

Mieslahden kansanopisto. Harjoituksissa palauteltiin

POLUITLA

mieliin asevelvollisutrsajan opetuksia. Sodan syttymiseen ei oikein tosissaan uskottu, mutta kun sota oli
lopultakin väistämätön tosiasia, se taisi vetää useim-

EINO KARHU

Viimeisin majoituspaikka oli

komppaniallamme

man naaman jokseenkin totiseksi.
Taisipa allekirjoittaneenkin ajatuksissa olla melkoinen matalapaine, kun porukkamme joulukuun alku-

päivinä lastattiin autoihin ja "kovat" mukana lähdettiin tutustumaan tosisotaan. Päämäärää ei miehistöIle lähtiessä ilmoitettu, joten Kontiomäkeä lähestyttäes-

sä jännäsimme kovasti, menemmekö asemalle vaiko ra-

jaa kohti, sillä kuiskeita oli kuulunut, että porukkaam-

me kaivattaisiin mrös Karjalan kannaksen suunnalla.
Kun autojen keulat kääntlir'ät Suomussalmen tielle,
saimme varmuuden siitä, että Kajranin ja sen ympäristön miehille oli suotu kuonia osallistua kotimaakunnan rajojen puolustrmiseen.
Suomussalmelle 1.L2. saapumista seuranneina päivi-

nä ei meistä varmaan kukaan ehtinyt kvllästyä toimettomuuteen, sillä alusta lähtien joutui porukkamme alistetuksi eri yksiköille, aina sen mukaan, missä vihollisen hyökkäys ja painostus alkoi tuntua ankarimpana.
Kukin meistä sai vuorollaan kokea "tulikasteensa".
Haavoittumiset ja kaatumiset olivat jo melkein jokapäiväinen juttu. Åloimme tottua sotaan.

§A-bt

Vihollinen hyökkäsi kahdesta suunnasta ja Iähestyi

kirkonkylää 5.12. idästä ja pohjoisesta. Olimme selvillä siitä, ettemme silloisilla voimilla voisi pitää sitä
hallussamme. Senvuoksi se oli päätetty tuhäta, ettei
vihollinen voisi käyttää sitä tukikohtanaan hyökkäystä
länteeo päin jatkaessaan.
Olin tuhoamisryhmän mukana jonkinlaisena aseellisena tukena joulukuun 6. päivän iltana. Päätien varrella

olevat suuret kauppaliikkeet olivat viimeistä hyl-

lyään myöten täynnä joulumyytävää ja jokapäiväisiin
käyttötarkoituksiin varattuja tavaroita, joita ei ollut
ehditty evakuoida taaksepäin. Nousi mieleen ajatus,
olivatko korkeimmissakin asemissa olevat herrat ja virkamiehet niin sinisilmäisiä ja hyväuskoisia, etteivät
uskoneet sodan mahdollisuuteen

ja toirnineet s€n mu-

kaan.
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lä partiomatkalla. Näin oli ehditty jouluun, ja vihollinen vain kiihdytti hyökkäyksiään idästä, Raatteen

Kiertelimme täpötäysissä myymälähuoneistoissa.
Kurkistelimme toisissa konttorihuoneisiinkin. Muutamat kauppiaat olivat lähteneet niin kiireesti, ettei kont-

suunnasta, tarkoituksenaan päästä yhtymään kirkonkylässä olevien, pohjoisesta hyökänoeiden joukkojensa

toreissa olevia kassalippaitakaan niissä olevine kovine
rahoineen ollut ehditty ottaa mukaan. Muutamat kauppiaat, jotka olivat jääneet viimeiseen saakka seuriamaan liikkeittensä ja varastojensa kohtaloa, kehoittivat
valitsemaan hyllyiltl mitä r,ain mieli teki ia mitä heillä oli tarjottavana. Kun jokaisella oli kuitenkin pak-

kanssa. Suunnitelma vihollisdivisioonien yhteisestä
joulupuurosta jäi kuitenkin poikiemme puolustustahdon vuoksi nauttimatta.
Tilanne oli äärimmäisen vakava. Sen vuoksi sai
Suomussalmen seudun joukkojen komentaja, evetsti
Siilasvuo käskyn kirkonkylässä ja Hulkonniemellä olevien vihollisvoimien tuhoamisesta sekä apujoukkoja

kauksensa ja aseensa sekä aseenlaadusta riippuen enem-

män tai vähemmäo patruunoita kannettavanaan, ei
tehnyt juuri mieli lisätä kantamustaan. Nyt oli käyn-

toimintansa tueksi. Hrökkäyspäiväksi oli mddrdtty 27.
päivä joulukuuta ja hyökkäyshetkeksi minun yksikköni

nissä sellainen alennusmyynti, että mikään ei maksanut

mitään. Vain tupakkaa koetin pakata minäkin kaikki
taskut ja kaasunaamarilaukun täyteen. Sitä riittikin
sitten muistaakseni seuraavaan vuoteen saakka. Liekkimeri ja,i vain jälkeemme ja valrisi verenkalraisella
hohteellaan pimeän talviyön. Vihollisen konekir'äärija tykkituli huolehti taustamusiikista. Vihollinen hyökkäsi ensin pohjoisesta poltettuun kirkonkylään 7.12.
Seuraavat viikot n'renir.ät sitten yhtenä hulinana yötä
päir,ää, hyökkäyksissä ja puolustustaisteluissa. Ihdin
olla mukana myös r.ihollisen selustrln tehdyllä pitkäl-

kohdalla kello

I

aamulla.

Komppaniamme päällikkö, luutnantti Heikkinen oli
haavoittunut edellisten päivien taisteluissa, ja yksikkömme päälliköksi tuli uusi mies, jonka nimeä en ehtinyt painaa muistiini hänen toimintansa lyhyen ajan
vuoksi. Kun Vuonanniemen rantatöyräällä odottelimme hyökkäyshetkeä.

hin srnoi meille:

Nyt pojat emme olekaan enää yksin, sillä meitä
on- kolme rykmenttiii
i
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Kuten jo mainitsin, hyökkäyshetkeksi oli määrätty
kello 8. Oman tykistömme oli määrä ampua keskitl's
Turjanlinnan maastoon, jonka jälkeen meidän tehtävänämme oli hyökätä kapeahkon jän'enlahden yli Turjanlinnan kohdalta.
Tulihan se tulivalmistelu r.iimeinkin. Kuului pari
vaimeaa jysähdystä ja siinä se luvattu keskitys sitten
oli. Ei tainnut olla pojilla putkiin pantavaa. Jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että tämä olikin vain onneksemme, koska vihollinen ei edes herännyt keskitykseen.
Pudottauduimme rantatörmäLtä jääLle,

ja vimmattu

kiritaipaleen hiihto kohti Turjanlinnan rantatörmää
alkoi. Odotimme joka hetki vihollisen tulenavausta.

hien virratessa pitkin selkäpiitä. Jos vihollinen olisi
ollut varuillaan, moni poika olisi tavannut matkansa
pään järvenlahtea ylittäessään.
Olin jo lähellä rantaa kun viimein räiskähti. Konekiväärien valojuovasuihkut tnenivät kuitenkin ylitse,
sillä rantapenkereen alla olimme kuolleessa kulmassa,
jossa oli hyvä vetää henkeä hiukan takaisin enoen seuraavaa rynnistystä. Kun pääsimme törmän päälle, pis-

telivät viimeiset piippalakit kiukkuista kiritaivalta
piha-aukealta metsän suojaan. Vihollisen konekir'ääri
\'.4-krt

oli Turjanlinnan

perunakuopassa, rnutta ampujat k.rtsoivat parhaaksi siirtyä ajoissa metsään.

.

Jos meidän onnistuikin yllåttää r,ihollinen aamul.rä-

märässä, sivuuttaa Turjanlinnan savuavat rauniot ja
päästä läheisen metsän reunaan, niin nyt tuntui ainakin olevan jokainen vanja valveilla. Vihollinen antoi
tulta kai'killa aseillaan. Sukset oli jätettävä ja koetettava puita ja maastoa hyväksikäyttäen päästä eienemään. Tehtivä näytti alussa mahdottomalta. Uusi
komppanianpäällikkömme haavoittui ensimmäisenä ja

Iuovutti päällikkyyden vänrikki Karjalaiselle. Karjalainen taas esiintyi mielestämme liian uhkarohkeasti.
Hän hiihteli vielä suksillaan enempää suojautumatta,
vaikka me toiset kuljinrmekin enin-rmäkscen konttaamalla.

Nyt oli jokaisella jo taistelukokemuksia, mutta joukossamme oli yksilöitä, jotka eir'ät kyenneet voittamaan pelkoaan kiperissä tilanteissa. Kun olimme joutuneet viholliseen päin viettävälle rinteelle, eräs joukkueemme miehistä, nimeltään Kaikkonen, sai luotisuihkun läpi reitensä ja jäi a,akealle paikalle muutarnan
kymmeniseo metriä eteemme. Hänen siinä valittaessa
ja pyytäessä apua käski päällikkömme, vänrikki Kar-

a
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Vihollisen tankkijättiläisen
teki suomalainen kasapa-

Vihol

lisrivistöjen käyttämäl

tiet joutuivat

Suomussalmella tukkoon suomalaisten joukkojen hyökättyä

niiden sivustoille

nosmies liikuntakyvyttömäksi, sulki siten Suomussalmelle johtavan
maantien sekä pysäytti

6

km pituisen kuormastorivistön erämaahan kinosten keskelle, jonne se
myös tuhottiin.
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Venäläisten lennätinvaunukin jäi Suomussalmen

danneista menetyksistä hän määräsi porukkamme ko-

tielle

mentoonsa.

Luottamukseni entiseen komppanianpäällikkööni

oli niin suuri, etten osannut tuntea
jalainen erästä miestä auttamaan Kaikkosta. Irfies

ei

kuitenkaan uskaltanut oostaa päätään suojaavan mättidt takaa, vaikka Karjalainen uudisti käskynsä. Kau-

hu kahlitsi miehen paikoilleen. Tämän

huomattuani

Iähdin konttaamaan Kaikkosta kohden ja pääsin hänen
luokseen, vaikka luotisuihkut pyyhkivätkin rinnettä yhtä mittaa. Auttaessani Kaikkosta kuulin r,änrikki Karjalaisen kiroavan:
Sitten on piru, ettei se mies nouse siitä mättään
Hän hiihti aivan miehen taakse.
takaa!
Huomioni
ollessa kiinnitettynä autettavaan Kaikkoseen, kuulin melkein samassa takaani mätkähdyksen.
Katsoessani taaksepäin näin Karjalaisen kaatuvan suksilleen. Niin olimme taas ilman päällikköä. Kun melkein samanaikaisesti haavoittuivat myös viimeiset joukkueenjohtajamme, kersantti Karjalainen ja alikersantti
Niemi, jäikin vastuu porukastamme yksinomaan ryhmäniohtajille. Eteenpäin kuitenkin yritettiin. Minäkin
sain vaihdettua haavoittuneen Kaikkosen kanssa pikakiväärini konepistooliin, joka olikin paljon kätevämpi
ase näin metsäisessä maastossa

ja

pesäkkeiden tuhoa-

misessa.

OIin suorittanut vuosina 191L-L9J2

asevelvolli-

suuteni Kiviniemessä 3./YJP:ssä, jossa komppaniani
päällikkönä oli silloin luutnantti Mankonen. Suuri
oli hämmästykseni, kun nyt 7 vuotta myöhemmin sama
luutnantti saapui porukkamme kohdalle takaapäin.

Tällä välin hän oli kuitenkin saanut kapteenin tähdet kaulukseensa. Kuultuaan komppaniaamme koh334

enää pelkoakaan,

kun jatkoimme taas hyökkäystä vihollisen

pesäkkeitä

ja ampumakuoppia vastaan. Siinä hyökätessämme muis-

tui

mieleen eräs tapaus, kun asevelvollisena olimme
kerran taisteluharjoituksissa. Sen päätyttyä päällikkömme kiitti meitä hyvästä suorituksesta ja sanoi lopuksi:
'Sitten, pojat, kun meillä on tosi sota ja vastaavanlai'
nen tilanne, silloin annetaan joka miehelle pitkät rommiryypyt!' Nyt olisi ollut hyvä tilaisuus kysyä, kuinka'
pa olisi asia niiden rommiryyppyjen kanssa, mutta tilanne oli edelleen siksi kireä, ettei tähäo ollut sillä
kertaa aikaa.
Etenemisemme edistyi hitaasti metri metriltä. Vihollinen teki edelleen vimmattua vastarintaa osoittaen
monessa kohden suoranaista kuolemanhalveksuntaa.
Eräässäkin rinteessä se oli kaivanut syvän poteron, jos-

ta heti lensi käsikranaatteja, kun yritimme sitä lähes'
tyä. Omat käsikranaattimme oli käytetty loppuun, joten vastaheittoon ei ollut tilaisuutta. Antautumiskehoituksiin vastattiin vain kranaateilla. Viimein erehtyi
toinen heittäjistä kohottautumaan hiukan liikaa heittäessään, ja saadessamme hlneen osuman, ei kranaatti
lähtenytkään enää osoitteeseensa, vaan räjähti heittä'
jänsä kädessä. Siinä tapasivat kohtalonsa vihollisup'
seeri ja kiikarikiväärillä aseistettu sotilas.
Kyllä pitää olla mokomaa kuljettavaa tämä

kinttupolku, manaili kaverini illan hä'
Iki-Kiannon
Hyökkäyksemme oli näet kulkenut koko
Ilmari Kiannon huvilasta Hulkon'
päivän kirjailija
niemen kyläaukealle ja maantielle johtavan polun si'

märtyessä.

Ei siinä itse polusta paljon selvää tosin saanut, mutta Kianto oli sen merkinnyt värikkäillä tienviitoilla. Niihin oli maalattu mooella värillä kulkijain
vustoia.

kuvia, ukkoa, akkaa, kantamuksineen matkalla Turjanlinnaan. Oli maalattu mietelauseita, ohjeita kulkijalle,
ettei saa häiritä luonnon rauhaa, sekä tervetulotoivo-

Vihollisen sairaskuljetus-

vaunu pysähtyi erämaatielle, jonne jäivät myös
sai raat

tuksia mieluisille vieraille. Åjattelin, että olisipa kirjailija Kiannolla nyt aiheita laajaankin romaaniin,
jos olisi tilaisuudessa seuraamaan polun nykyisiä kulkijoita.
Ilta saapui ja pimeän tullessa oli tavoitteeseemme
lossille johtavalle tielle vielä matkaa. Rivimme olivat
harventuneet kaatuneista ja haavoittuneista. Väsymys
alkoi painaa jäseniä, sillä olihan hyökkäys jatkunut
jo kokonaisen kellonkierroksen. Sen vuoksi päästyämme Hulkonniemen talojen peltoaukeaman reunaan

saimme käskyn kaivautua asemiin. Kenttälapio osoittautui taas, kuten monesti ennenkin, tärkeäksi taisteluvälineeksi, sillä lapioiden puuttuessa sai monikin tyytyä pelkkään lumikuoppaan.

Pimeän tultua saimme täydennystäkin. Joukkoja lukumäärä jäi minulle tuntemattomaksi. Samassa yhteydessä sattui pari tapausta, jotka huvittivat
meitä "vanhoja tekijöitä". Eräskin joukkue saapui nuoren vänrikin johdolla hiukan taempana olevan ammuskuormastomme luo ja tiedusteli aliupseerilta, mi"Tuonne methinkä täällä oli järjestetty majoitus.
- yöksi majoitsän reunaan ne meidän pojat ovat täksi
tuneet" sai vänrikki vastaukseksi. Sinne heitä saapuikin pimeässä ja "majoituskuoppansa" he kaivoivat, kuten toisetkin. Minusta oikealle sattui oikein ahkera lapiomies. Hän kaivoi ainakin metrin pituisen ja metrin
syvyisen kuopan ja asettui makailemaan kuopan pohjalle. Kun annettiin käsky ampua pitkin yötä hawaa
yksittäistulta, koska haluttiin herättää vihollisessa tarpeellista kunnioitusta, sai saman käskyn myös tuo pitkän poteron mies. Niinpä hän maatessaan selällään
poteron pohjalla otti pikakiväärin kainaloonsa pystyasentoon ja päräytti aina vähän väliä kiukkuisen sarjan kohti tähtitaivasta. Kun tätä jatkui jonkin aikaa,
herätti se ihmetystä upseereissakin yksin jo ammuskulutuksen vuoksi. Viimein tuli eräs luutnantti poteron laidalle ja äfiäisi:
Mitä helvettiä te mies oikein meinaatte tuollai'
- räiskimisellä ja lisäksi vielä päin taivasta?
sella
Herra luutnantti, änkytti mies, minä tässä koetan- vain viholaista pelättää.
"Peloituksesta" huolimatta vihollinen yritti yön kuluessa vallata takaisin menettämäänsä maastoa ja koetti vuorostaan pelättää meitä hurjalla huudolla. Saimme
hyökkäykset kuitenkin torjutuiksi. Yön kuluessa saapui
takamaastoon myös kenttäkeittiöitä, joista saamamme
hernesoppa maistui todella "taivaalliselta".
Aamulla päivän valjetessa jatkettiin etenemistä. Vihollinen vetäytyi yön kuluessa pois Hulkonniemeltä,
joten eteneminen lossille ja sille johtavalle maantielle
sujui tappioitta. Talvinen päivä alkoi kuitenkin taas
hämärtyä, kun maantien ylitettyämme levittäydyimme
tutkimaan Roinilan aukeamalla olevia vihollisen korsuja ja pesäkkeitä. Suuri osa vihollisen 163. divisioonan miehistä näki paon ainoana pelastumisen mahdollisuutena. Omien joukkojemme katkaistua vihollisen perääntymistien pohjoiseen ja alkaessa vihollisasemien vyörytyksen etelään lossia kohti, joutuivat viholliset suuntaamaan pakonsa pitkin Kiantajäwen iäätä Juntusrantaa kohti. Vain hajaantuneita vihollisia
osasto

ja vihollisryhmiä oli jäänyt taistelualueelle

harhailemaan, jotka nekin myöhemmin antautuivat tai tuhottiin. Tarkastellessamme vihollisen korsurivistöjä Roinilan aukealla poikkesin tarkastamaan alempana rantatöyräällä olevaa saunaa. Siinä näytti olevan pieni kapea eteinen keskellä ja sen toisella puolen sauna ja toisella saunakamari. Åstuin eteiseen konepistooli kainalossani, potkaisin saunan oven auki ja ärjäisin tavan'

mukaisen antautumiskehoituksen. Vastaus tuli, mutta
päinvastaiselta suunnalta. Saunakamarin ovi kolahti
kovalla voimalla selkääni ja sieltä syöksähti pari vihol-

lista liukkaasti ulos sekä samaa kyytiä saunan nurkan
taakse, josta pudottautuivat sakean rantavesaikon läpi
Kiantajärven jänlle. Kun viimein sain viholliset näkyviin, pistelivät miekkoset varmaankin elämänsä kiuk-

kuisinta kiritaivalta aikaisemmin päivällä paenneiden
tovereittensa jälkeen. Koetin kirittää heitä lisää muutamilla kp.sarjoilla, mutta kun hämärä alkoi yhä tihen'
tyä, en vaivautunut ottamaan selvää, tuliko uupumus
kummallekaan kesken kiritaipaleen.

Korsuista ei ilmaantunut enää vihollisia, mutta kun
olivat valot, emme vaivautuneet niitä tarkemmin tutkimaan, vaan varmistimme kylän valtausta
muutamilla käsikranaateilla.
Illao pimetessä palailimme takaisinpäin hyvin väsyneinä, mutta tyytyväisinä. Olihan päivä mennyt meidän hyökkäyskaistallamme ilman taistelutoimintaa'
Suuri osa vihollisdivisioonasta oli lyöty pakosalle, jomonessa

ten paine helpottui kokonaan rintamamme osalla.
Kun kuormasto oli seurannut perässämme ja lämmin
ruoka ja teltat olivat odottamassa, eivät väsyneet miehet levon lisäksi enää muuta kaivanneetkaan.
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PALAVA Kontupohja jei 2.1t.4L taakse. Herrat,
joihin eivät kuuluneet luutnantti Lassi Kokko ja ratsumestari Sirama eikä oikein majuri Susikaan, vaan ne
toiset, olivat keksineet, ettei JP 6
Hurja kuutonen
- hiilloksille, vaan
jäisi lämmittelemään kaupungin
-lähtisi takaa-ajoon. No, sehän oli tietysti selvää ennestään.

oli

Mäenselänkylä, noin parikymmentä
kilometriä Käppäselkään päio. Kärkijoukkueen johtajana toimi tämän kirioittaja, II joukkueen johtajana
kersantti Fransu Väätti, III joukkueen johtajana kersantti Korpiovaarz ja töpinät perässä. Komppaniamme

Tavoitteena

päällikkönä oli (myöhemmin Mannerheim-ristin
ritari) luutnantti Lassi Kokko ja pataljoonan komentajana majuri S. V. Susi.

Lähtömme ei ollut niin kadettikoulumaisen puhdasoppinen, enempää kuin muukaan touhumme, mutta
kaikki oli kokemuksen, talonpoikaisen järjen ja "Hurjan kuutosen" hengen mukaista. Marraskuinen ilta
vaihtui yöksi. "Haatana", kun kylmä kohmetti leukojakin

!

Ensimmäinen herätys tapahtui uuden ja vanhan tien
yhtymäkohdassa, johon vanjat olivat tiputelleet pieniä miinoja kiireessä niin huonosti peittäen, että ne
erottuivat tiellä kuin ison kissan kasat. Niitä purkaessamme saapui vanhaa tietä myöten rämisevä "Molo",
lava täynnä toppatakkisia miehiä. Luovutimme työn
sille, ja se suorittikin homman nopeasti aiheuttamatta
meille mitään vahinkoa. "Raivaajaryhmämme" vahin-

kona oli kuolleita, haavoittuneita ja täysin tuhoutunut
Gaz-kuorma-auto.

Hissuttelimme eteenpäin jo vähän virkeämpinä. Seuraavassa mutkassa tutustuimme uuteen aseeseen. Se
oli jänislanka, joka oli vedetty poikki tien suorana ja
koskettaessa aiheutti valtavan pamauksen. Tunnustelijamme kokeili yhtä. Siinä meni Pihtiputaan pojalta
jalka. Kärkimieheksi tuli nyt vapaaehtoisena jääkäri

Heimonen, jolla aikaisemmin oli ollut vaikea kriisi
pelkonsa voittamisessa. Tänä yönä hän osoitti vapautuneensa pelostaan toimimalla tunnustelijana Mäenselän kylään asti suostumatta vaihtoon. Notkea vapa
kädessä ja epäilyttävissä paikoissa tarkka tutkimus.
Jopa onnistui, kuusi lankaa löytyi ja purettiin.

Yö tarjosi ihmeitään. Se tarjosi niitä nähtäväksi
jopa aitiopaikoilta. Näyttämönä oli Muurrnannin radan ja maantien risteys, jossa kahdeksan vanjaa sahaili puhelinpylväitä poikki, irroitteli kiskoja ja vuo'
rollaan lämmitteli radalla räiskyvän nuotion äärellä.
Seurasimme esitystä kymmenisen metriä korkean rataleikkauksen reunalta, mutta esityksen käytyä yksitoikkoiseksi lopetimme sen räiskyvään ilotulitukseen.
Meillä on kiire kohti uusia ihmeitä. Hätyyttelimme
pienen pysäkin nurkissa hiippailevan polttoporukan
pakosalle ja saavuimme aamupuolella yötä 3.11. Mäen'
selän kylän laitaan. Ilmoitus taakse, ja sitten eteenpäin.
Kyläaukean puolivälissä tuli meitä vastaan viisi
mustaa miestä. Meille oli juuri jaettu lumipuvut, mutta emme tienneet oliko JP 7:lle.
Seis, kto tam? Onko seiskan porukka?
- Kyllä on.
- Mistä komppaniasta?

-Vieraantuntuista

supinaa.

Tulta!
-Kaksi |äi, toiset katosivat.
Lähetti Karinen, nopeasti komppania eteen,
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en-

nenkuin ehtir,ät toimittaa hälytyksen kylässä. Ketjuun,
eteenpäin

!

Juostiin vähälumista, kivikkoista peltoa ylös, kaa-

duttiin, juostiin ja päästiin jo lähelle ensimmäisiä
taloja. Edessä oli taisteluhaudan pätkiä, joihin pudot-

tauduimme. Silloin alkoi kylästä lappaa ukkoja samoi-

hin hautoihin, mihin meillä kuitenkin oli jo ensimmäinen kiinnitys, ja siitä pidimme kiinni. Alkoi korvia huumaava pauke ja rätinä. Talojen ikkunoista,
nurkilta ja edessämme olevan tsasounan kiviaidan
takaa tuli tulta yhtenä suihkuna.
Karinen, ilmoitus taakse tilanteesta, mitä
teemme?

Pian tuli vastaus: "1. komppania koukkaa tielle kyIän taakse. Seuratkaa tilannetta siellä, miten koukkaus
rupeaa vaikuttamaan !"

Puolisen tuntia kestettyään tuli alkoi molemmin
puolin laimeta ja loppui pian kokonaan. Kylässä oli
aivan hil.jaista.

EINO HANELL
OO

YKST YO

l+. PuoLl
PATYAA

Lipunnosto JP 6:n

#

ja

7:n

yhteistoimin 7.10.41 valtaamassa Munjärven kylässä.

Majuri Susi

joukoille

puhumassa

JP 6:n komentaja,
S. V. Susi (kesk.)
pine upseereineen

majuri
lähim-

337

ffi
irri:: :

Suomalaiset

l:;:'::"i

#;,1!

hyökkäämässä

palavan Kontupohjan kaup-

palan läpi, jonne JP 6 tunkeu-

tui kärkijoukkona 2.11. kello
2'l aikaan ja JP 5 kello 22

Meidän käsityksemme mukaan vihollinen, nostaessaan kätensä ylös, muuttui vihollisesta ihmiseksi, jota
kohtaan saatoimme tuntea jopa tietynlaista ys,tävyyttä.

Np
Minä kysyin:
tekisi

?

-

Hei, Fransu, mitäs Kokko nyt

Yläjärven kylän laidassa hän suunnilleen tässä
tilanteessa kysyi majuri Sudelta vain, että herra majuti,

saanko rysäyttäd?

Niinpä niin. Alkoi olla jo kylmäkin. Korviketta ei
voinut keittää. Nälkä alkoi vaivata eikä tapahtunut
mitään. Tuossa kivenheiton päässä oli taloja, ehkä
lämpimiäkin. Jalkoja palelsi eikä koukkauksesta kuulu-

nut mitään.
Hei pojat, eiköhän Iähdetä keittämään korviketta -tuonne kylään. Se on kai tyhjä.
Lähdetään.

-Kersantti

Korpivaara, jädkäri Karinen, minä ja kaksi

muuta kompuroimme tielle, katselimme ja lähdimme
korvikkeen keittoon. Silloin alkoi taas tapahtua. Åamu
alkoi valjeta ja tsasounan kiviaidan raosta äkkäsimme
konekiväärin piipun. Taidettiin siinä jokin konepistoolisarjakin ampua aitakiviin, mutta suurimman vaikutuksen teki valtava ärjymisemme: "Kto tam, idi

sudaa, ruuki verh!" Väliin huudettiin "haatanaa" ja
pahempaakin. Kymmenkunta ukkoa tuli kädet pystyssä
tsasounasta ja äkkiä aukesi tien toisella puolella olevan

ladon ovi, ja suomea puhuva inkeriläinen aliluutnantti
astui sieltä esille muutamia miehiä mukanaan ojentaen

minulle naganinsa ja ilmoittaen komennossaan olevan
jälkivarmistusosaston antautuvan, koska ovat saarroksissa. Tiesivät kai paremmin kuin me. Täten tuli
Mäenselän kylä vallatuksi kello 8 mennessä.
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aloitimme tavanomaisen kokardinvaihtokaupan

tupakalla, sillä kokardeilla saattoi lomalaisten puheideo mukaan kotirintamalla saada vaikka mitä. Meillä
taas oli kotirintaman taloissa leivottua vanikkaa, josta
meidän aseillamme ei saanut kappalettakaan irti. Korvikkeessa liotettaessakio sen piota vain liukastui. Laguksen porukalla kuului olevan sellaisia tykkejä, jotka
saivat siihen loven. Kaupankäynti ei tapahtunut täyden tasavertaisuuden pohjalla. Ikävä kyllä se myös keskeytyi ensimmäisen komppanian saadessa operaationsa
siihen vaiheeseen, että se ampuen ja huutaen hyökkäsi

kylään, jolloin jouduimme
uusien kauppiaittemme kanssa suojautumaan ojiin litteänä kuin postimerkit, kunnes tilanne viimein selvisi.
Aloitimme kylän tarkastelun. Nousimme erään tavallista komeamman ja päädystään erittäin kauniisti
koristellun talon yläkertaan. Toisessa huoneessa huomasin pianon, jolla paukuttelin muutaman akordin.
Joku varoitteli:
Älä hiidessä sitä soita, pian ne ovat muutenkin
vastapäisestä suunoasta

räällä

I

Ketkä?

- TK-miehet kameroineen.
- Ahaa, alte Kameraden. Välillä kuului risahdus
nurkassa
seisovasta vaatekaapista.
Nykäisimme oven

auki, jolloin sieltä kömpi esiin kaksi pelästynyttä ja hiuKorpivaara katsoi ajankohdan
kan noloa vanjaa.
ja koska talo tarjosi
sopivaksi pieneen kevennykseen,

siihen hyvän tilaisuuden rakenteensa puolesta, hän
kyykistyi hirren varaar. asettaen konepistoolinsa oven
viereen nojalleen. Silloin aukeni ovi, ja kaksi muuta
vanjaa hämmästyi melkoisesti Korpivaaran PomPatessa
housujaan kannatellen ylös ja ärjäisten hurjasti: "Ruki

Pa,uligin ka,hwia,, teetä,

hilloja,, pa,ka,steita,,
rna,u steita,,

jääteröä.

.

s

äilykkeitä,

.. .

a,rnrna,ttita,ito a, j a,

kokernusta, edusta,wia,
laa,ttrttrott eita,, j oilla,
on perinteitä jo
wuodesta 1876 alka,en.
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Tyyli käs karjalais-vepsäläi-

nen talo Mäenselän kylässä, jonka JP 6 valtasi 3.11.
Edessä oikealta luutnantti

IåHl& Y?å'',Jio=;g'

""''-

verhl" jota käskyä äijät eivät ajatelleetkaan jättää
noudattamatta.
Talon uuni oli lämmin, ja se oli

täynnä hy'r'in paistuneita
limppuja. Yritys syödä niitä
päättyi kuitenkin heti, sillä ne maistuivat paloöljylle.

Venäjää puhuva lähettimme, Nikolai Onatsun otti
vangeilt.r selr'ää asiasta, jolloin nän-rä selittelivät, että
eivät he niitä olleet lianneet, r'ean politrukki oli lähtiessään kaatanut taikinaan p.rioölrrä.

Luutnantti Kokko saapui sitten pian paikalle antaen

meille ansaitut nuhteet törmäilenlisestä

ja

vastuun-

tunnon puutteesta:
_- Mitenkäs, pojat, suu olisi pantu. jos juttu ei olisikaan päättynyt näin yksinkertaisesti ja kompprniasta
olisivat menneet taas joukkueenjohtajat?
Hän oli
- varovaiviime aikoina muutenkin alkanut painostaa
suuden tarpeellisuutta ja turhien tappioiden välttä-

tietysti
PAIIT9AInI

mistä. Kokko oli hänelle ominaisella tarmollaan aina
pitänyt komppanian puolta, olipa kysymyksessä huollon järjestely tai lomalaisten perässä tulevat sotapoliisiraportit, jotka koskivat kunnianteon laiminlyöntiä,
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kumpuilevat
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pieniä .leirlunlurituksia ja sensellaista. Hänen taktillinen kykynsä ja tuntonsa sorrnenpäissä r,aikeissa tilanteissa olivat edelleen erehtymättömät. Hänet tunsi jo
vastustajakin, joka oli joskus sekavissa tilanteissa huudellut: Täällä Kokko, täällä omia! Mutta me tunsimme Kokkomrne emmekä lentäneet lankaan. Olimme
myös arvosteluissamme yhtä ehdottomia kuin hän ja
tunsimme syr'ää vastenmielisyyttä TK-miehiä, om^a ja,
vastustaian propagandaa, sotapoliiseja, hirssipuuroa,
täitä ia pomminkestär,ää vanikkaa kohtaan.
Helpotus valtasi mielen ja juttu alkoi taas luistaa:
'Hei, pojat, kun Karhumäki on lallattu, me päästään
sinne varuskunnaksi ja -11 syntyneet ja sitä vanhemn.rrt kotiutetaan. Lomaa saavat kaikki ja sapuskat parane\.at.
Laguksen porukka tulee valtaamaan Karhumäkeä -oltuaan Äänislinnassa "operatiivisessa levossa".
Viime viikon sokeriannoksesta
yksi pala.
-Töpinässä tehdään kiljua. Eukko puuttui
ei ole saanut kan- Kun päästään lomalle,
sanhuollosta kengänostolupaa.
täytyy käydä siellä juoksemassa ne nurin.
- Jalkaväki
oli vallannut Käppäselän, koska ne niin herkästi
täällä

irtautuvat ja antautuvat. Ne taitavatkin olla motissa,
mutta kyllä siellä vielä meitäkin tarvitaan. On hiton
kumma, ettei mitään saada valmiiksi, ennenkuin me
ollaan kaikki jär,iestetty. Kuutonen hyökkää, Kuuto-

nen koukkaa, mitä ne muut tekevät? Ne vartioi ja
varmistaa vaan.'

Kon'iketta keiteltiin, ja parahiksi saapui paikalle
myös pataljoonamme pappi, jonka tehtävät ja velvollisuudet kirkkolaki fa kirkon etu määräsi. Vaistomaisesti siivosimme r,ähän suutamme hänen läsnäollessaan. Hänellä oli luotettavimmat tiedot tilanteesta
pataljoonan portaasta, vaikka hän aina seurasikin etulinjan komppaniaa taistelussa sitoen haavoittuneita,
keräten kaatuneita ja auttaen missä voi. Siksi kunnioituksemme häntä kohtaan oli vilpitön. Hänen kanssaan
keskustellessamme olimme vain poikia, jotka olivat

Iiian nuorina joutuneet liian lujille, ja joita täytyi auttaa. Hänen sanansa toivat mieleen kodin, perheen ja
jotakin muutakin, iota ei tarvinnut selittää. Mutta ne
eir,ät olleet häiritseviä tekijöitä tehtävää suoritettaessa,
vaan liittyivät siihen. Niiden eväiden turvin, jotka hän
antoi, oli niin helppoa taapeftaa. Kaikki oli niin selr'ää. Kun tilanne näytti toivottomalta tarvitsi vain
ajatellu Jumala siunatkoon. Ei hän näitä sanoja meille
opettanut, vaan ne tulivat mieleen jostakin kaukaa ja
ne auttoivat. Aina.
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Me joimme korviketta ja kylään alkoi saapua lisää
joukkoja. Tuli Kev.Psto 13, tulivat internationali-autot
jyristen tykkeineen ja vetotraktorein€en, tuli oma töpinämme kantohevosineen ja tulivat TK-miehet, joiden
homman tuloksena nähtiin myöhemmin Radiokuuntelijassa kansikuva: Vepsäläismallinen talo Mäenselän
kylässä.

Karhumäki. Se oli
Meillä oli taas uusi tavoite
nyt haaveittemme ja uniemme -kaupunki. Siellä meitä
odotti kaikki hyv'd' ja sinne me menemme.
Päivä oli jo puolessa, kun kuului: "Komppania
tielle kokoon !"
Pyörät olivat jääneet Kivatsun kosken taa, jot€n
reput selkään, aseet olalle ja matkasn. Je taas kuului
Väätin Fransun rallatus: "Ramppa ra ramPPan ramPraija... ." Se oli Kuutosen polkka. - -^paa
Matka jatkui. Usko itseemme fa mahdollisuuksiimme oli vielä rajaton.Vielä me olimme "Hurja kuutonen" ja vielä me kykenimme "rysäyttämään". Sotatoimet jatkuivat pohjoista kohden ja vielä 6-8.12pataljoonamme osallistui Karhumäen ankariin valtaus'

taisteluihin.

Tili mukononne

suurem-

pookin ostosto vorten

Kun Teillö on Konsollisponkin kciyttötili, voitte nos-

too siliö rohoo milloin voin jo missö voin. Köyttötilillö ovot rohot yhtö oikoo mukononne jo Konsollisponkisso kosvomosso korkoo. Torvitessonne
enemmönkin rohoo Teillö on tili heti kayteltavissönne ponkkiojosto rirppumotto. Köyttöiili on
joustovo, köyttötili on nykyoikoinen. Avotkoo köyttö-

tili jo tcinöön

I
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O

s[KE. PIII KKI

siellö oino ystävö
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TALVELLA t943 oli T-Le.Lr,. 16:n kakkosleotueesta
osa siirretty jäälle Kumsjärven kylän rantaan. Toimin-

tamme tehostamisen kannalta ja. huomioonottaen
tehtäviemme luonteen, tukikohdaksemme valittu paikka oli mitä sopivin tarkoitukseen. Lento l\{aaselän
kannaksen suunnalla oleville rintamalinjoille kesti
täältä vain muutaman minuutin, kun se vakinaisista
tukikohdistamme toimien vei puolisen tuntia. Lyhyt
lento rintamalinjalle lisäsi huomattavasti yllätysmahdollisuuksiamme ja yllätys on jo puoli voittoa. Huomioonottaen vanhentuneen kalustomme tämä saattoi
usein merkitä ratkaisevaa etua ainakin vihollishävit-

täjien vastatoimenpiteitä vastaan.
Kakkoslentueen kalusto käsitti silloin etupäässä
yksipaikkaisia Gloster-Gladiator hävittäjiä, sekä joitakin §7'estland-Lysander tiedustelukoneita jotka kaksipaikkaisina olivat kömpelöitä käsitellä silloisissa
tehtävissämme. Eikä niitä Kumsjärvelle mukaan otettukaan. "Gelli" sensijaan ketteryytensä ja hyvien
lento-ominaisuuksiensa puolesta sopi erinomaisesti
tarkoituksiimme siinä monipuolisessa toiminnassa,
jota nyt alettiin suorittaa neljän koneen voimalla
"Kumsan tukikohdasta" käsin.
Välttämättömien mekaanikkojen ja tarpeellisten
huoltomiesten lisäksi kuuluivat tukikohtammevahvuuteen lentueenpäällikkö ja kuusi ohjaajaa, kolme vänrikkiä ja kolme"kersua".Majoitus oli järjestetty "Amerikankommunistien" aikaisemmin rakentamaan ihannekylään, jonka kahden perheen taloissa oli jokaisessa
kaksi huonetta. Pienin korjauksin saimmekin niihin
melko siedettävät majoitusolot, vaikka lämmityspuoli
tahtoikio tuottaa ylimääräisiä vaikeuksia, sillä hirsien
väliin oli rakennusvaiheen aikana jäänyt liian paljon
ilmaa. Se seikka ei meitä kuitenkaan paljoa huolestuttanut, sillä olimme vetoon tottuneita miehiä.

3A

Åika kului nopeasti tiedustelu- ja maataistelulentojen merkeissä
ilman tappioita, eikä tehtävistä ollut
puutetta. Tavallisesti
käytimme tehtävien suorittamiseen kahden koneen partiota, mutta toisinaan oli koko "Kumsan lentue" paotava liikkeelle, sillä valvontaalueemme

oli laaja. Alkaen Tiiksan vastuualueesta

Rukajärven korkeudelta se ulottui idässä Muurmanninradasta itään Uikujärvelle ja edelleen kaakkoon
Poventsanlahden taa sekä tarvittaessa vieläkin kauemmas. Pääasiallinen toimintasuunta keskittyi kolmioon:
j ärvi-Sekehe-Po'r'entsa-Karhumäki.
Kumsan komennuskunnan päällikkönä oli koko
ajan toiminut erittäin ansioitunut tiedustelulentäjä,
kakkoslentueen päällikkö, luutnantti Håkan Strömberg. Toverillisen luonteensa ja poikamaisen käytöksensä takia oli "Hokki" erittäin pidetty alaistensa keskuudessa, sillä hän oli meille enemmän kuin päällikkö.
Hän oli toveri ja ystävä jokaiselle lentueen miehelle
ikään ja arvoon katsomatta ja lentueen henki oli sen

Sees

mukainen.

Nyt kuitenkin himmensi tunnelmiamme lähestyvän eron tunne, sillä Hokki oli määrätty yhdysupseeriksi II AK:aan Maaselän kannakselle. Ymmärsimme
tietysti varsin hyvin, että tällainenkin komennus kuului hyvän upseerin tehtäviin, mutta vielä paremmin

käsitimme hänen oman mielialansa komennuksen johdosta.

Millaiseksi hänen lähtönsä muodostui sitä emme
osanneet aavistaa vielä sinä kuulakkaana huhtikuun 7.
päivän aamuna, jolloin lentue valmistautui muuttoon.

Ennen muuttoa oli kuitenkin suoritettava "viimeinen sotalento" Kumsan tukikohdasta, sillä Hokki

halusi saada henkilökohtaisen kuvan rintamantakaisista olosuhteista, ennenkuin siirtyisi uuteen tehtäväänsä.

Edellisenä iltana, jolloin lentueen muutto lyötiin
lopullisesti lukkoon, sanoi Hokki:

Heti aamulla me mennään Kallen kanssa katsomaan,
onko sieltä naapurin puolelta mitään kerrottavaa niille Maaselän herroille!
Ja katsellaankin tavallista tarkemmin ! vakuutin

- vaikkei nimeni ollutkaan papinkirjojen muminä,
kaan Kalle. Mutta "Kalle" sopi lempinimeksi yhta
hyvin kuin joku muukin
ja minun kohdallani
siitä oli vähitellen muodostunut
jonkinlainen "arvonimi". Eikä minulla muutenkaan ollut mitään Hokin
tekemää ehdotusta vastaan, ja toisetkin hyväksyir'ät
sen yksimielisesti, vaikka meillä tavallisesti olikin
pientä kinaa sotalentovuoroista, kun kaikki olisivat
halunneet olla joka lennolla mukana. Mutta nyt oli
johtajan oma läksiäislento kysymyksessä ja hän valitsi
myös parinsa vuorolistoista välittämättä.
Aamulla aikaisin, hieman ennen "ylösnousua" tuli
Hokki kämppäämme, jossa kersantti Paavolaisen kansja kiirehti minua lähtöön.
sa asuimme kahden
Nousin nopeasti ylös -ja aloin pukeutua lentotamineisiin. Osaamatta sen paremmin kummastella Hokin
kiirettä tulin vilkaisseeksi kelloa ja aloin tavan mukaan purnata: "Mikäs kiire sinua nyt lennättää? Ehdithän sinä sinne jalkar,äkeen myöhemminkinl"

o=---i-----i8-Km
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kuuluvan Maaselän kan-

naksen rintamalla

VIHTAYUORI
toriooo

töVden sorion

VIHTAVUORI ROYAL

YIHTAVUORI OLYMPIA

keskinopeus V5: 370-380 m/sek.

keskinopeus V5: 360 m/sek.

keskipoine:650 kg/cm'?
houli koot: 4, 6,7, 8,1 0 jo

keskipoine: olle 650 kg/cm,
1

2

houlikool:3 jo

4

VIHTAYUORI METSO

YIHTAVUORI SKEET

keskinopeus V5: 360-370 m/sek.

keskinopeus V5: 350 m/sek.

keskipoine: olle

keskipoine: olle 650 kg/cm,

550 kg/cm'z

houlikoot: 4, 6, 7, 8,

1O

jo 12

houlikool: 2 jo

4

VIHTAYUORI MUSTARUUTI

VIHTAVUORI TRAP

keskinopeus V5: 290-300 m/sek.

keskinopeus V5: 340 m/sek.

keskipoine: olle 300 kg/cm'?
houlikoot: 4,6,7,8,10 jo 12

keskipoine: olle 650 kg/cm?

Vl HTAVU O Rl -

houlikool: 2 jo

3

siihen voitte luottoo
343

Mutta tänä aamuna tuntui Hokilla olevan tavallista
kiireempi, eikä hän malttanut odotella vaan sanoi:
Pojilla on saikka valmiina! Juo sinä saikkaa
- aikaa, kun
sillä
minä käyn koneilla-katsomassa joko
pian päästään lähtemään !
Tuskin olin saanut vänrikkien keittämän saikkamykin nokkaoi alle, kun eräs apumekaanikko tuli
kiirehtimään lennolle lähtöä sanoen Hokin jo odottavan koneessa. Olin tuskin päässyt ulos kämpästä,
kun Hokki käynnisti konettaän. Ehdittyäni niemen
toiselle puolelle, jossa oma koneeni oli lämmitettynä,
koukkasi hän jo ylitseni -_ Iähtöäni kiirehtien.'Silloin täytti mieleni outo aavistus, sillä Hokin kiireessä
oli jotain ennen kokematonta, minua kun ei tavallisesti tarvinnut odotella.
Päästyäni ilmaan, häipyivät kuitenkin turhat aavistelut, sillä sotalennoilla niitä on turha tuumailla. Lentäessämme yli pälvettyvien maisemien mieleni valtasi
vapautunut lentämisen ilo, jota sopivasti tehosti alkavan tehtävämme jännittävä odotus. Jo etukäteen saatoin arvata, minkälaiseksi tämänkertainen tiedustelumme muodostuisi.
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"Gellin" moottori kehräsi moitteettomasti

noustes-

samme ylemmäksi. Ohut pilviharso kaartui hohtavana
yllämme, ja ilma oli kirkas ja tasainen, eikä mikään
rikkonut lentomme viehätystä lentäessämme rintamalinjan yli Maaselän kannakselle vajaao kahdentuhannen metrin korkeudessa. Kaikki näytti epäilyttävän
hiljaiselta ja rauhalliselta. Eivät edes Nopsan raskaat

it.patterit toivottaneet meitä tervetulleiksi tavanomaiselle ulkomaanmatkallemme.
Seuraten alkuperäistä suunnitelmaamme Hokki lensi
sovittujen maastopisteiden kautta suorittaen niiden
tiedustelun. Minun tehtävänäni oli ilmatilao tarkkailu,
etteivät vihollishävirtäiär pääsisi meitä yllättämään.
Käytännön opettamina ja tehtävän tuntien saatoimme
kuitenkin täydentää toistemme suoritusta tarkkailemalla toistemme katvealueita tai maastossa näkyviä
yksityiskohtia. Ja kun maasto oli ulkomuistista tuttua, saattoi siipikoneen ohjaajakin merkitä karttaansa
jonkin mielenkiintoisen havainnon, ettei se vain jäisi
huomioonottamatta.

Kun koneittemme vanhentuneet radiot osoittautuivat käytännössä epävarmoiksi, olimme otattaneet ne
pois koneista
turhan painolastin vähentämiseksi.
En tiedä, paranivatko
GL:n lento-ominaisuudet tästä
toimenpiteestä paljoakaan, vaikka niin uskoimmekin.
Mutta monikymmenkiloisten "mykkien" radiolaitteiden mukana kuljettaminen ei myöskään olisi asiaa
parantanut, joten olimme tyytyväisiä, kun pääsimme
niistä eroon.

Meillä ei siis ollut muuta, kuin näköyhteys ko-

neesta toiseen, mutta merkkikielemme korvasi monin-

kertaisesti "mykän radiokielen", sillä olimme jo tottuneet tuntemaan toistemme eleet ja niiden tarkoituksen.

Kaartaessamme poh,ioiseen viivähdin hetken iohtokoneen Iähituntumassa ja saatoin panna merkille Hokin vakavan ilmeen hänen nyökäyttäessä päätään merkiksi siitä, ettei mitään erikoista ollut tiedossa, ia ettå
tehtävä sujui suunnitelmien mukaisesti.

Tällä lennolla oli tarkoitus suorittaa myös Kärkiiärven Ientokentän kunto- ja konevahvuustarkastus
todetaksemme, joko kelirikko alkaisi haitata vihollislentäjien toimintoja. Tavallisesti ei tällaisia "kentäntarkastuksia" suoritettu useinkaan, sillä kentällä oles344

Lentuepäällikkö, luutnantti Håkan Strömberg,
joka suoritti 157 sotalentoa ja viimeisen lentonsa
7.4.43
l
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Kumsan lentotukikohdassa Maa-

selän rintamalla

kämppänså

ovella vasemmalta lukien luutnantti Håkan Strömberg eli "Hokki" sekä vänrikit Hårmälä, Vilamo

ja

Helppi.

keli tavallisesti kiukkuisia "tovereita", jotka eivät hyväksyneet meikäläisten valvontalentoja alueellaan,
vaan nousivat hyvin herkästi ilmaan häiritsemään tärkeitä tehtäviämme. Ylempää tulleen käskyn mukaan

TDATSI.TNT

meidän taas tuli parhaan taitomme mukaan \,älttää
vihanpitoa naapureiden tunnetusti uudenaikaisempien
lentovehkeiden kanssa. Ja ehkä niin olikin parasta,
vaikka .joskus mieli olisi tehnyt r'ähän kokeilla "r'anhalla här'ittäjällä". Edellisenä syksynä olikin Hokki
sattunut kerr.rn iltahämärissä yhyttämään juuri samalta
kentältä ilmaan nousevan R-5:n, ja sen "häirintälento" päättyi kentän laitaan, pommien pamahtaessa
ihan vikapaikassa.

Kerran taas lentäessämme Hokin kanssa tämän mielenkiir.rtoisen lentokentän tuntumassa sieltä nousi
kaksi nopeaa konetta ilmaan, mutta niiden kanssa
meillä ei ollut napin jakamista, sillä ne olivat PE-2:sia,

joita eivät meidän nopeimmatkaan hävittäjämme pystyneet saavuttamaan. Niinpä mekin silloin jatkoimme
omia hommiamme ja kävimme ampumassa Seesjärvellä ajelevia vihollisen moottorikelkkoja, PE-koneiden pommittaessa samanaikaisesti meikäläisten hallussa olevaa Paatenetta. Kun meillä ei ollut radioita,
saimme tästä tietää vasta pelattuamme.
Lennon jatkuessa rauhallisena, putkahtelivat aikaisemmat tapahtumat herkästi mieleen sitä mukaa kuin
niiden kohteet lähestyivät. Ja jälleen olimme tulossa
tämän epäystär'ällisen vihollistukikohdan yläpuolelle
nuuskiaksemme "hitailla katiskoillamme" heidän hienoja vehkeitään.
Koettaen ottaa hitaista koneistamme irti mahdollisimman suuren ylinopeuden pudottauduimme alas pitkässä syöksyliu'ussa ja pyyhkäisimme pinnoissa yli
kentän. Koetimme nähdä mahdollis:mn-ran paljon r'äKumsan tukikohdassa kämpän
rappusilla kolme "kersua" Paavolainen (vas.), Pakarinen ja kertomuksen kirjoittaia Kuuluvainen.
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Tunnettuia

-.DANLOP
kaikkiin
aioneuvoihin
polkupyöristä

maangfftokoneisiin

.hässä ajassa, silmiemme valokuvatessa kaiken yhdeksi

suureksi muistikuvaksi aivojen lokeroihin.

Liekö tulomme "auringosta" tullut viholliselle täytenä yllätyksenä vai olivatko it.miehet vielä aamukohmeessa

sitä en pystynyt selvittämään, mutta taval-

jäi
Iista vaatimattomammaksi

vastaanottoilotulitus

poistuessamme nopeasti matalalennossa paikalta.

Muistikuva kentästä jäi nopean ylilentomme johdosta laihanlaiseksi, mutta jotain siitä kuitenkin saattoi päätellä.
Kiitorata näytti olevan lentokunnossa
yöpakkasen jä|ji|td,,
mutta lumi oli sulanut kentältä
melkein kokonaan. Tavanomaiset konekorsut näyttivät sensijaan olevan tavallista tyhjemmät, joten oli
todennäköistä, että ainakin osa koneista oli jo siirretty muille kentille kelirikkoa pakoon. Heikko it.
vahvisti myös tätä olettamusta sillä hetkellä.
Kaartaen vasemmal.le vedimme lisää korkeutta, jolloin siirryin johtokoneen takasektoriin pitääkseni jälleen huolen ilmatilan tarkkailusta. Hokki jatkoi tie-

dustelua Muurmannin rataa seuraten. Yksi tärkeimmistä tiedustelukohteistamme olikin juuri tämä rautatie, sillä sen liikennetiheys paljasti helposti, olivatko
liikkeellä tavalliset "lomajunat" vai joukkojen siirrot.

Ja paljon muuta mielenkiintoista kytkeytyi

tämän

vihollisen rautaisen elinhermon tuntumaan.

Tuskin olimme lentäneet kahta asemanväliä, kun
johtokone kaartoi takaisin ja alkoi Ientää etelään päin
ottaen lisää korkeutta. Tietämättä syytä äkkinåiseeo
suunnanmuutokseen lensin johtokoneen siivelle ja heilautin kättäni kysymyksen merkiksi. Irvistäen iloi-

sesti, viittasi Hokki eteenpäin

ja nyökäytti päätään.

Tästä arvelin, että hän halusi varmistautua jostain
asiasta ja olimme menossa sitä "katsomaan". Siirryin

siis tavanomaiselle paikalleni

ilmatilan tarkkai-

- viholliskentän tunluun, kuones saavuimme uudestaan
tumaan noin 1 600 metrin korkeudessa. Siirryin silloin johtokoneen siivelle ja poistin aseiden varmistuksen, sillä luulin tietäväni, mitä nyt s6u12l5i
Alku sujuikin arveluni mukaan, kun Hokki painoi
koneensa nokan kohti kenttää päästyämme sen reunaan. Huomaamatta vielä it:n vastatoimenpiteitä seurasin johtokoneen siivellä yhä jyrkemmäksi muuttuvassa syöksyssä

.SEK-

Consul-sytytin on kätevä
jokaisessa kädessä.
Ja tiukankin
paikan tullen

arna 0n
BOSTON
FILTER

kessä sen siivet irtosivat iskien- yhteen rungon ylä-

ja runko
verhous irtosi hulmahtaen
puolella
moottoreineen
iskeytyi kenttään kiitotien- pohjoispuolella. Kirkas

räjähdyspatsas kohosi korkealle kohti
heitti konettani oikaistessani sitä hurjasta syöksystä. Silmäni hämärtyivät keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Vetäen konetta
ylöspäin kaarroin takaisin kentän yläpuolelle nähdäkseni, olisiko Hokki lentänyt ulos koneesta sen hajotessa ja pelastunut laskuvarjonsa varassa.
Mutta mitään ei näkynyt enää taivaalla. Palavat
koneenrauniot vain roihusivat kentällä tasaisesti leviävässä Iiekkiympyrässä

taivasta. Hulmahtava paineaalto

etoa{r.^st
Amer-Tupakka Oy

kia.

Tuo ei enää ole mahdollista !
syttyi aivoissani
johtokoneen kääntyessä selkäsyöksyyn
arviolta kuudensadan metrin korkeudessa.
Seuraavassa het-

T

aikaa
Bostonin
verran

kentän syöksyessä vast&amme

Mitä kummaa- se Hokki nyt aikoo?
välähti -mie- konetta noulessäni, koettaessani voimieni takaa estää
semasta pois syöksystä nopeuden kasvaessa tavallista
suuremmaksi. Noin tuhannen metrin korkeudessa
painui johtokone pystysyöksyyn, minun kykenemättä
enää jyrkentää syöksyäni suurten ohjainvastusten ta-

-
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Hokkia ei enää ollut
- täytti rintani kierrellessäni
Tukahduttava tyhjyys
matalalla viholliskentän yläpuolella palavia koneenjätteitä tähystellen. Mutta turhaksi jäi tähystelyni,
sillä kaikki oli ohi. Tai ei oikeastaan aivan kaikki,
sillä kentän ilmatorjunta palautti miout äkkiä takaisin sodan kolkkoon todellisuuteen. Lähellä räjähtele-

vät it.tykin kranaatit alkoivat tavoitella konettani,
jolloin häikähtäen totesin olevani "urkupyssyjen" ja
20-millisten "rottapyssyjen" ristitulessa, valojuova-

yläpuolelle kuolion partaalla roikkuen. Kun moottori
veti edelleen täysillä kiemoksilla, sain pidettyä koneen
ilmassa sen kärsimättä puihinajosta pahempia vaurioita. Ainoastaan oikeanpuoleinen siipikivääri oli mennyt käyttökelvottomaksi, mutta muuten kone oli täysin lentokunnossa. Rysähdyksen aiheuttama säikähdys
sensijaan palautti takaisin harkintakykyni ja päätin lopettaa hullut törmäilyt päästäkseni hengissä takaisin
kertomaan surullista viestiäni.

an'rmusten punoessa helminauhojaan kentän ylle. Viimein oli vihollisen it. herännyt toimimaan täydellä
teholla ja minua ammuttiin kentän joka puolelta,

40-millisten iskiessä "karvapallojaar." joukkoon

Jatkoin lentoa tuttua reittiä seuraten, jolloin huomasin olevani venäläisten vahvasti linnoittaman moottorikelkkatukikohdan tuntumassa Seesjärven Pinemolahdessa. Unohtaen tyystin äskeiset terveelliset aikeeni
päätin saman tien hieman "peloitella" naapurin moot-

kauempana kentältä olevista asemistaan.

torirekimiehiä

keitä tehden lensin suoraa päätä it.tulta pakoon siihen
suuntaan, mihin koneen nokka sillä hetkellä sattui
osoittamaan. Vasta jonkin aikaa leonettyäni maaston

tellä". Vastaani ryöpsähti kahden "urkupyssyn" ja
lukemattomien muiden tuliaseiden luotikuuro heti,
kun olin tullut metsän takaa näkyviin. Osumien napsahdellessa siivissä ja koneen rungossa tyrkkäsin kulkuneuvoni kiireesti kohti Seesjärven pintaa, jossa sukset jäätä viistäen aloin lopultakin lentää kotia kohti
vihollisen räiskytellessä vimmoissaan jälkeeni.
Laskeuduttuani Kumsjärvelle, rullasin koneeni suotaa.n lähinnä taloja olevalle seisontapaikalle, josta
Hokki oli lähtenyt. Kun vain yksi kone palasi, alkoivat paikalla olevat epäillä pahinta. Asia selvisi heille

Nopeasti pois kentän tuntumasta !
itse-lennähti
säilytysvaiston varoitus tajuntaani. Hurjia
väistöliik-

suojaavassa läheisyydessä uskalsin irroittautua pinta-

lennosta tarkistaakseni asemani.
Silloin aloin a.iatella järkevästi, vaikka tyhjä tunne
sydänalassani ei vieläkään hellittänyt, sillä Hokin paikka siellä oli tyhiä.
Päättelin yhteisesti omaksumallamme tavalla
lentäessäni Muurmannin radan suuntaan: Tehtävä on

suoritettava loppuun, maksoi mitä maksoi ! Jos itse
olisin pudonnut, olisi Hokki varmasti jatkanut tiedustelua. ... Nyt on se minun suoritettaval
Jatkoin Ientoa eteenpäin "suunnitelman mukaisesti", lensin pohjoiseen aina Lintujärven asemalle
asti, josta Sekehen lentotukikohtaa välttäen kaarroin suurille korpialueille.
Hokin putoamisesta aiheutuneen tyrmistyksen
helpottaessa vähitellen lennon jatkuessa tuli sen tilalle käsittämätön, raivoisa kostonpuuska, jota aloin
purkaa kaikkiin tielleni osuneisiin vihollisesiintymiin,
autoihin, hevosiin ja kaikkiin tiellä liikkuviin, seuraten tunnontarkasti alkuperäistä reittiämme, jonka suoritus oli päälliköltä jäänyt kesken, mutta joka ei saanut

ja otin tähtäimeeni korpitukikohdan
paaluvarustukset, mutta huomasinkin liian myöhään,
ettei tyhiillä konekivääreillä niin vain ketään "säiky-

kuitenkin heti, kun tulin lähemmäksi ja käänsin koneeni rantalepikon suojaan. Sammutettuani moottorin

laskeutui syvä hiljaisuus ympärilleni mekaanikkojen
ryhmittyessä vakavina koneeni ympärille. Miesten kysy-

viin

katseisiin saatoin vain sanoa:

on mennyt! - Hokki

jäädä suorittamatba.

Olin jo ampunut melkein kaikki patruunat loppuun,
kun tapasin eräällä suoaukealla viisipäisen hevosryhmän, joka täisine kuormineen oli menossa Pinernolahden tukikohtaan päin. Heti ensimmäisellä ylilennolla sain ammuttua kolme hevosta kuoliaaksi miesten
hypätessä tiepuoleen. Kaksi muuta hevosta lähti säikähtäneenä juoksemaan läheistä metsää kohti
ajomiesten huitoessa hurjasti ohjaksiaan. Mutta turha
oli heidän kiireensä, sillä nopeasti suoritettu tdyskaarto toi minut heti uudelleen ampuma-asemaan ja neljäs
hevonen miehineen löysi määränpään suoaukeao puolivälissä. Viimeinen hevonen juoksi nyt valtoimenaan
tietä pitkin, ajajan pudottua kuorman päältä. Kun
vain oikeanpuoleinen siipikivääri toimi, sain ampua
tavallista pitempään, ennenkuin hevonen sai kuolettavan osuman. Silloin huomasin kauhukseni, kuinka
korkeat puut syöksyivät vastaani
pisimpien puiden-

latvojen ollessa koneen ylätasoa- korkeammalla. Hät'
hätää ehdin tempaista koneen pystyyn ja työntää samalla moottoriin täydet kiemokset päälle. . . . Läpi
äärimmilleen kiihdytetyn moottorin ulvonnan kuu-

lui katkeavan puun rysähdys koneen sukset
ja laskuteline vastasivat puiden latvoihin ja kone
nyökkäsi pahasti, mutta tempautui kuitenkin metsän
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Täyd.P

4:n

komentajan,

majuri A. Ylisen komentopai kka Alavoisissa Tuuloksen maihinnousutaistelun
aikana

VÄINö V. RUMMUKATNEN

MELKEIN

YANKINA
JO useamman päir'än ajan oli Aunuksessa Nurmoilan
Kalajärvellä kesäkuussa 19{.1 r'.rllinnut epävarmuuden
tunnelma, huhut kiersivät, ja puhuttiin lähdöstä rintamalle. Milloin minnekin oli mukamas yksikkömme
mdd.rdtty, mutta lopullistr selr'ää ei vain tullut, ennen-

kuin pari päivää ennc-n .juhannusta. Silloin alkoi näet

Viteleen suunnalta kuulua aivan erikoisen kovaa jyrinää ja vihollisen hävittäjiä sekä pommareita näkyi

liikkeellä ta'r,allista enemmän, Arvasimme jotain eri-

koista tapahtuneen tai olevan tapahtumassa. Jännitys
laukesi loppujen lopuksi käskyyn, että pataljoonan
oli oltava autokuljetusta varten valmiina kello 24.

Käsky aiheutti mm. 2./Täyd.P4:ssä kovan hälyn ja
kiireen. Vääpeli touhusi toimiston papereiden ja kaman kimpussa, joukkueenjohtajat joukkueittensa
aseistuksen, r'arusteiden, ampumatarvikkeiden ym.
mukaansaanriseksi,

oli lopuksi määräaikana valmiina,
joukkueittain nousimme autoihin. Määränpää ei
ollut tiedossamme, mutta kaikkialle löytär,ä huhutar
ilmoitti lähtömme syyksi jossain rannikolla maihinnousua yrittävän vihollisen torjumisen. Laatokan rannan tiesimme ja arvasimme ehkä matkamme johtavan
jonnekin Viteleeseen. Årvelumme osoittautui todeksi,
koska Aunuksenlinnassa käännyimme juuri Viteleeseen ja samalla virallinen taho ilmoitti vihollisen
nousseen maihin 23.6. Tuulosjoensuussa ja meidät mrn.
määrätyn sinne toriuntaan. *)
Ihmeeksemme emme suoraan jatkaneetkaan Tuulokseen, vaan Ioppuyöksi pysähdf imme Alavoisiin.
Komppaniamme

ja

Koko yön kuului lakk.ramaton jvtinä Tuuloksesta,
lentokoneita oli sadoittain. Pommarit kiersir,ät aivan
määrättyä rataa, niin että saatuaan "kuormansa" pu-

*) Venäläisten suorittantasta Tuuioksen maihinnoususta on
Kansa Taisteli.lehdessä ollut kertomus myös numerossa 61L964.
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Suojeluskuntoin Historio
N. V. HERSALO_ HANNES RAIKKALA
Teos kokonoisu udessoon
ilmestynyt

Scotovono kustontojolto, kirjokoupoisto jo osiomiehiltö
Kunniokkqon lujitustyön suorittonut
jörjestö on soonut onsoitsemonso
muistomerkin

Kustontojo

HATA OY
Mikonkqtu 13 A, Helsinki. Puh. 1595'l

meistä käsin hiukan kohoavalla harjanteella n. 100 m
edessiimme. Vein miehet ketjuun, ja koska oikea si-

Toimituksen polsto
K i rjoituspol kkioiden suorittom isto vorten
pyydetöön ollomoinittujo ensi ti losso
ilmoittomoon osoitteenso lehtemme toimitukselle, os. Töolönkotu 35 B, Helsinki

26.

Honnukselo, liris
Helpi, Usko
Hermunen, Eino
Niemi, Kolevi

vusta oli avoin, enkä tiennyt mitä siellä oli, jätin
ketjun viimeisen miehen tien reunaan tehtävänään tähystää erityisesti suolle. Tdmän tehtyäni läksin mies
mieheltä tarkastamaan asemia. Tuli oli koko ajan rnelkoisen kiivasta ja tappioita alkoi tulla. Päästyäni noin
ketjun puoleen väliin toi taistelulähetti k?iskyn saapua
heti Sistolan puhutteluun tielle. Läksin, mutta tielle
tultuani ei siellä ollut Sistolaa enempää kuin muita-

kaan upseereita, vaan kuulin joltain sotilaaltamme
hänen haavoittuneen ja konekiväärikomppaniamme
Joukkola saapuu Tuulok-

sen sillanpään

lelle

ete:äpuo-

24.6.44 vastahyök-

käystä varten

dotetuksi ne lähtivät jälleen uutta hakemaan hävittäjien koko ajan varmistaessa. Koska aikaa oli, eikä uni
käsitettävän jännityksen vuoksi tahtonut tulla, jokainen käytti aikansa varusteiden tarkastamiseen ja tdydentämiseen, omaisille kirjoittamiseen yms. Tiesimme
mikä meitä odotti, jännitys lisääntyi.
Vihdoin kello 5 tulivat autot, ja niin lähdettiin. Istuin komppanian päällikön, kapteeni Sistolan rinnalla
auton kopissa. Komppanian toiset joukkueet olivat jälempänä. Vähän väliä oli autosta juostava metsään

hävittäjien ahdistaessa, mutta ilman tappioita saavutimme kuitenkin Tuulosjoen sillan. Täällä meille
ilmoitettiin vihollisen olevan n. 1 km päässä asemissa.

Åutosta pois ja tien suunnassa eteenpäin! Kosketus
saatiin melko pian, ja joukkueeni määrättiin tien oikealle puolelle. Kapteeni Sistola jäi tielle odottamaan
toisia joukkueita.
Maasto edessä ja oikealla sivustalla oli harvahkoa
havupuumetsää kasvavaa suomaastoa.
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Vihollinen oli

päällikön nyt johtavan tulilinjassa olevia joukkojamme. En tiennyt missä tämä olisi tavattavissa, ja kiire
kun oli, juoksin takaisin ketjuun.
Koska jo alunperin olin epäillyt oikeaa sivustaani
ja tuli oli mielestäni juuri siellä kiivainta, päätin hiukan vilkaista sinne. Jo kauempaa näin siellä liikettä,
mutta mikä kummallista, se suuntautui taaksepäin.
Kymmenkunta miestä mennä viiletti suolla aivan pakoon menossa. Paoksi sitä luulinkin ja oikaisin heidän
eteensä huutaen pysähtymiskäskyjä. He maastoutuivatkin. Lähestyin heitä nyt nopeasti huutaen ketjuun
viimeiseksi iättämäni sotamies Haapalan nimeä. Vastausta ei tullut, mutta sen sijaan konepistoolisarja
itseäni kohden.

En vieläkään osannut ajatella tilannetta

muuksi

erehdykseksi tai hermostumisesta johtuvaksi,
mutta kun sarjoja alkoi tulla lisää ja pari kiisikranaattiakin muksahti lähelleni, käsitin toden olevan
kysymyksessä, olivatpa vastustajat ketä tahansa.

kuin

KrRlotTUsKlLPA!LU
TALVI-JA JATKOSODASTA
K,{N§ä TAISTELI

-lehden järjestämien kirjoituskilpailujen kautta on todettu
kerälttjuän puolustusaoimiernn e toitninnasta ja kansamnrc raskaista kokernuk-

sista Talai- ja Jatkosodan aikana kaikilta aloilta erittäin araokasta historiallista
aineistoa. Tämän auoksi K,4.NJ,A TAISTELI -lehti julistaa jälleen kirjoituskilpailun, jonka tarkoitulesena on koota talteen jajulkaista kertornuksiaja kuaauksra. niistä lukemattomista teoista, jotka aielä eläaät mukana olleiden nruistossa.

RAHAPALKINNOT
JAKAANTUVAT
SE

U RAAVA ST I:

I polkinto
ll polkinto
lll polkinto
l0

Sfl) mk
3(X) mk
2fl) mk
polkintoo kukin 50 mk

Arvostelulautakunta pidättää itselleen oikeuden jakaa palkintoihin varatun rahamää-

rän toisinkin, jos asianhaarat niin vaativat.
Rahapalkintojen lisäksi jaetaao lohdutus-

palkintoina 20 lehtemme vuosikertaa. Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistar-ista kirjoituksista kirjoituspalkkio.

KANSA TAISTELI-lel.rti toivoo uuteenkin kirjoituskilpailuunsa yhtä runsasta osanottoa, kuin mitä aikaisempien kilpailujen osaksi on tullut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla postitettu toimitukselle, osoite Töölönkatu 35 B 1, Helsinki, viimeistään 28. 2.1966. Kilpailun tulos julkaistaan lehtemme toukokuun numerossa.

Kirjoituskilpoilusso noudotetoon
seuroovio ohjeito:
1. Kuvattujen tapahtumieo tulee ehdottomasti olla

tosi-

asioihin perustuvia.
2. Kirjoituksesta tulee mahdollisimman tarkkaan ilmetä tapahtuma-aika, paikkakunta ja j.oukko-osasto (yksikkö)
samoin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttaneiden hen-

kilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.500-3.000 sanaa,
Kirjoittakaa vain yhdelle puoeli 2-4 lehtemme sivua.
leile paperia ja koneella-kirjoittaessa joka toiselle riville.
.i. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, sodanaikainen ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo, sekä
tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen mukaan.
5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kirjoituksia. Myös lottien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisarten
osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksineen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan
korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse py1'detään merkitsemään lähettäjän nimi ia osoite.
7. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden toimituksessa myöhempää julkaisemista varten, ellei kirjoittaja nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirjoitukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirretään
sota-arkistoon.

8. Kilpailun

arvostelulautakunnao valitsee Sotamuistoyhdistys r.y:n hallitus.
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Edessäni oli matala suo-oja, johon heittäydyin ja
koetin saada kir,ääriini patruunoita, kun kuulin venäjänkielisiä sano,ia ja huomasin olevani melkein saarrettuna. Tuntui kuin etuoikealta ei olisi tullut tulta niin
paljon kuin muilta suunnilta, ja päätin yrittää sinnepäin. Se oli onneni, sillä todellakin siellä oli jonkin-

lainen aukko.
Juoksin nyt varmasti kovemmin kuin koskaan ennen elämässäni. Viholliset tulittivat koko ajan ja huomasin pudottaneeni ainakin leipälaukkuni. Siinä menivät eväät ! Edessäni oli suossa pehmeämpi paikka,
johon upposin vyötäisiä myöten. Vedin itseni sen ylit-

se kivääriä apuna käyttäen ja huomasin vihollisteni
juuri tässä kohdin jättäneen takaa-ajon. . en olisikaan
enää pitkälle jaksanut lepäämättä.
Olin todella kurjassa kunnossa, nälkäinen, väsynyt

ja

ylt'e päältä mudassa. Suossa rämpiessäni

oli

kaiken

lisäksi pudonnut kivääristä lukko, joten olin joka
suhteessa aivan avuton. Piilouduin pusikkoon ja koetin ammunnan perusteella määritellä suuntaa johon
lähtisin. Harhailin ja aina liikettä kuullessani piilouduin, sillä mistäpä tiesin, ketä kulloinkin oli lähelläni.
Näin tuli ilta, ja jolloinkin yöllä osuin Tuulosjoen
sillan luo, jossa tapasin erään majurin. Tehtyäni selkoa retkestäni, hän nähtyään viheliäisen tilani järjesti
kuivaa ylleni. Levättyäni ja syötyäni sain määräyksen
ilmoittautua Viteleessä komentajallemme, majuri Yli-

Konsikuvo:
Ammustäydennyspaikka
näyttää tuntuneen turvalliselta,
vaikka miesten yllä olikin vain "malli Cajander"

selle.

Tullessani juuri tältä matkalta Viteleeseen kuulin
poikien löytäneen leipälaukkuni suolta. Minua cli pidetty jo vangiksi joutuneena. Seikkailuni johtui siitä,
että ketju

oli

N U M ERO ll:n

Kl RJOITUKSET

poissaollessani vetääntynyt aina Tuulos-

joelle saakka, tosin vain sen äärimmäinen oikea siipi,
ja näin ollen törmäsin viholliseen. Harhailuni aiheuttamat jälkiseuraukset selvisivät onnellisesti.
Joka tapauksessa pysyy tämä harhailuni mielessäni
yksityiskohtiansa myöten elämäni jännittävimpd,nä ja
miksikäs ei myös sen onnellisimpana tapauksena. Säilyihän henkeni kaikesta huolimatta.

Peotti Ilmari Rautom?iki:

TÅLVISODAN SYTTYESSÄ LIPOLAN N[UT.

KASSA
Toivo

i2I

Ruponen:

HELSINGIN ENSININIÄISET POMNIITUKSET
Y.19)9

)24

Kauko O. Hiiri:
1)1

NUORUKAISTEN TULIKASTE
Eino Karhu:

IKI.KIÅNNON KINTTUPOLUILLÅ
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Eino Hanell:

YKSI YÖ JA PUOLI PÄIVÅÄ

...

)16

Onni Kuuluvainen:

VIIIUEINEN LENTO:

i12

Väinö V. Rummukainen:
TfELKEIN VA,NKINA

Ki

Tuuloksessa maihinnousseen viholllsen sillanpäätä vartioimassa.
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rjoittojot vqstoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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KKI-podosso voitte keitröö, poistoo,
kuumentoo jo houduttoo. Ll E KKI-poto
on liekinkestövöö keromiikkoo. Ll E K K l-poto on
kotimoinen . lootutuote, A R A B I A N mooilmonkuuluo muotoiluo. LIEKKI-poto
trL
ARABIA
on myös ed ustovo torjoiluqstio.
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