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KIRJA "Tornion kaappaus 1944" palkitKadettisäätiiin toimesta maininnalla:
"Sotiemme erään erikoisluontoisimman,
mutta perin vähän tiedostetun sotatoimen
yksityiskohtaisena kuvauksena leos on
monitahoisen opeltavainen esimerkki tehtävistä, mihin suomalainen upseeri sodassa saattaa joutua. Vaikka esityksessä
vilahtaa subjektiivista jälkimakua on tapahtumat siksi selvästi dokumentoituia,
että teoksella on myös historiallista ab

tiin

T0R1{l0N
KAAPPAUS

Yoa.tt

1944

SUOMEN marsalkka Ma n ne r he i m kirjoittaa
"On laskettava kenraalimajtri P ai ar i n johtajakyvyn ansioksi, että maihinnousu ja Tormuistelmissaan:

nion valtaus kaikesta huolimatta sujui onnellisesti. Menesrykseen vaikutti sekin, että Tornion suojeluskuntalaiset ja lomalla olleet sotilaat panivat toimeen eräänlaisen kansannousun saksalaisia vastaan."

Edellä olevasta voidaan huomata, että Mannerheimin
mielestä kansannousun osuus oli varsin keskeinen Röyttän maihinnousun onnistumisessa.

THURE LABJO

ti**"

Tornion kaappauksen
keskustaa.

: Jääkäri- ia
lituskadun risteys.
2 : Yhteislyseo.
3 : Kauppaneuvos
Husan taloia.
4 : Lipon talo,
5 : Kemin osuuskauppa
6 : Tornionjoen silta,
7 : PYP:n talo.
8 : Kaupungintalo.
9 : KOP:n talo.
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Tornion kaappaus, jota Mannerheim muistelmissaan
kutsuu kansannousuksi, on ollut täysin tuntematon vaihe
viime sotiemme historiassa. Sen ansiosta saksalaiset keskimivät koko huomionsa Tornioon. Heidän taistellessaan

Tornion kaappaajia vasraan kenraali Pajarin joukot

nou-

sivat kaikessa rauhassa mail.rin Röytässä.

komentajana kenraalieversti

-a

L. Rendulic

ofti

haltuunsa Pohjois-Suomen. Siihen kuului 9 divisioonaa,
noin 200 000 miestä.
Suomalaisia joukkoja alettiin keskittää jo .1. sr'1'skuuta
alkaen Oulu-Kajaani linjalle. Toiseen suuntaan olimme .iuuri heiluttaneet rauhanpalmun lehvää ja heti sen
;älkeen jouduimme toiseen suuntaan nostamailn raistelu-

lipun. Kenraali Hj. Siilasvuo

Tapahtumien laustaa

o-

orti

rintamavas-

ruun 27. syyskuuta. Hän päätti suorittaa r'llärtIr'än mai-

hinnousun saksalaisten selustaan Kemin-Tornion
Helmikuun 9. päivänä 1943 påä.najan tiedustelujaoston
pä?illikkö

piti

eduskunnalle tilannekatsauksen, jossa suh-

tauduttiin Saksan voitonmahdollisuuksiin varsin

pessi-

mistisesti.

Rauhantunnusteluittemme vuoksi saksalaiset kiinnittiväc huomiota Pohjois-Suomessa oleviin joukkoihinsa.

Neuvostoliiton suurhyökkäys pakotti suomalaiset etsi-

alueelle. Tätä puolsi myös se, että Neuvosroliiron valvontakomissio saapui maahamme samoihin aikoihin ,ia
vaati todellisia tuloksia saksalaisten karkortamiseki.
Tämän rohkean operaation esivalmisteluna sain tehtävälseni koota kaikki mahdolliset mieher Tornion ympäristöstä ja organisoida ne yllärykselliseen hrökkäykseen
salsalaisia vastaan.

mään tiiviisti rauhaa. Eduskunta hyväksyi sodan lopettamisen 2. syyskuuta. Samana päivänä annettiin Saksan

Helsingin-lähettiläälle noorri diplomaaftisten suhteiden
katkaisemisesta

,f

a kehotus poistaa saksalaiset

Suomesta [5. syyskuura mennessä.

joukot

Torstaina

ja

Ruot-

siin. Ylipäällikön käskystä aloitettiin saksalaisten

kanssa

Pohjois-Suomi pääteriin evakuoida etelään

Käsky kaappaamisesta ia valmistelut Kemissä

28.

syyskuuta ilmoinauduin eversti Antti

Pe n n as e I I e Kemissä Pajusaaressa n'önjohtajakerhossa. Hän ojensi kirjelmän luettavakseni. Sen oli alle-

ärj estämiseksi.

kirjoittanut kenraali Siilasvuo. Luin paperista, että

Saksalaiset yrittivät 1). syyskuuta ylläköllä vallata Suursaaren. Tästä ajankohdasta lähtien Saksa ilmoitti olevansa sotatilassa Suomen kanssa. Salaan 20. vuoristoarmeija,

Länsi-Pohjan suojeluskuntapiirin esikunta alistettiin Pennaselle. Kirjelmässä käsketriin valraamaan Tornio ja estdmään siellä siltojen tuhoamiset. Toiminta aloitettaisiin

neuvottelut maastapoistumisvetäyrymisen
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j

jonakin lähiyönä klo 02.00, joka päivä riedorecraisiin
myöhemmin.
Pennanen sanoi Siilasvuon määränneen minur suoritt,unaan Tornion valtaamisen. Sain tietää, että Röyttään
suoritettaisiin maihinnousu. Tornion valtaamisen p:åätarkoituksena oli Tornion ja sen ympärisrön saksalaisten
huomion puoleensa vetäminen ja näin Röyrän maihin-

Majuri Thure Larj o. Tornion kaappauksen
valmistelija i8 iohtaia

nousun edistäminen. Käyttöni alisteniin Kemin ammattikouluun majoirunut 961. is.komppania, jonka vahvuus oli 140 miestä.
Virkahuoneessani ei ollut ryörauhaa sakalaisten rakia.

Suunnitelmaa ryhdyinkin laatimaan kotonani. Ikkunani
alla 3 metrin päässä oli salaalainen panssarivaunu ja
kaksi muuta 40 metrin päässä.

Kemissä kaappaamiivalmistelur merkitsivär kaiken
käynökelpoisen huomaamista, sen halruun saamisra ja
Tornioon lähemämisrä: henkilöstön, raisteluvälineiden,
pioneerivd.lineiden, viestiväl.ineiden, kuljerusvälineiden,
elintarvikkeiden ja kansliamrvikkeiden. Osasto Pennaselta saimme radioaseman, salakirjoirusvälineet, 2 radiomiestä, 4 pioneeria ja 50 kiloa räjähdysainetta, jotka

kuljetettiin Tornioon.

Tässä

kaikki mirä Pennanen

rui antamaan. Ei käsikranaatteja, ei yhtä

suos-

panssarinkau-

huakaan niisrä kahdestakymmenestä, jotka hän sanoi itsellään olevan.
Talousupseeriksi pyysin Peräpohjolan kansanopisron

maatalousopettajaa

Antero Ollilaa,

joka

heri

suostui. Elintarvikkeita siirsimme Kemistä kuormaautoilla

10

000 päiväannosra Tornioon Ollilan huosraan.

Mietin vaikeata tehdvääni ja pientä heikosri varusretrua joukkoani. Keskiryin siihen, miten voisimme edes
välttävästi selviyryä tehtävästä. Tarkan harkinnan jälkeen
päädyin seuraaviin kulmakiviin:
1. Asiat täyryi dukasti salata salaalaisilta.
2. Saksalaiset räyryi hiimäcä niissä asioissa, joira ei
voinut salata. Päätin että esiinny'mme edelleen evakuointitehtävissä.
3. Saksalaisten puhelinyhreydet ja kaikki muutkin pu-

helinyhteydet Torniosta muualle rär'n'i katkaista kaappauksen alkaessa.

4. Kaupungin kaappauksen täyryi onnistua, muuren
meitä uhkaisi perikato. Tornion sillan eheänä säilymisen
vuoksi täyryisi saada haltuumme asema-alue. Se toisi monia etuja. Tärkein se, emä veräisirnme saksalaisten huomion puoleemme.
5. Jos maihinnousu myöhäsryisi paljon, meille tulisi
rukalat oltavat. Tähän en vielä keksinyt ratkaisua.
Lähdin Torniota kohden autolla klo 21.00. Lentokentän tienhaarassa vastaan n:li yksi kuorma-autoisramme

tavara: . Saksalaiset olivat estäneer sen markan
Kemijoen siltojen yli. Kun 961. ilmasuojelukomppaniasta oli kuljettamama Tornioon ainakin puoler, tåytyi palata takaisin. Ab Kemi Oy:n isännöitsijä järjesti niin, eträ
hinaaja lähti perjantaina 29. syyskuuta klo 08.00 massatehtaan laiturista hinaamaan proomussa miehiä Röyt-

dynnä

tään.
Saapuessamme aamulla Kemijoen

silloille

saksalainen

aliupseeri tarkasti auromme. Siltojen roiseen päähän
puessamme hän

Ho

jäi

saa-

pois. Tornion kerholle saavuimme

07.41.

Valmistelut jatkuvat Torniossa, juna
maihinnousujoukoille
Tornioon saavuttuani perustin tukikohtamme Tornion

kerhoon roiseen kerrokseen. Aloimme tehdä ryötä Tornion pelasramiseksi ruholra.
Viestikapteeni Aarne Hedberg suunnitreli puhelinyhteydet. Ne järjesti puhelinteknikko Veikko
Orkasalo. He suunnittelivar myös puhelinyhteyksien katkaisut Rovaniemen ja Kemin suunriin.
Tarvirsimme lisää miehiä. Alisrin käyttööni Torniossa
olleen teurastusjoukkueen, aseman sotapoliisikomennuskunnan ja keräsimme Tornionlaalsota lomalla ja sairaslomalla olleet kenttäarmeijan miehet. Röynään merirse
saapuvien miesten vastaanortaja soirti klo 11.00:
Tu- piti
kit ovat saapuneet Kuusiluodon sahalle. Kun junan
lähteä saksalaiset vaativat pädstä mukaan oman vahvan
pafiionsa kanssa. Emme lähettäneet junaa, haimme miehet kuorma-autoilla.
Eri syistä ja erilaisin ilmenemismuodoin minulle aiheuttivat huolia vastaanhangonelijat. Ainainen nahistelu
oli rasittavaa ja kavalluksen pelko alkoi ahdistaa. Majoiruspaikoissamme, tukikohdissamme, niiden päälliköt
suunnittel ivat vastarintatoimi nnan.

Antero Ollila ilmoitti minulle Tornion ja Alatornion
suojeluskuntien varastoissa vielä olevan evakuoimattomia
aseita. Annoin käskyn siinää ne heti muualle. Uudelleen
varastointi tuotti vaikeuksia. Pelämiin saksalaisten kos
toa, talon varml räjäynZimisrä rai polttamisra. Nykyään
Torniossa eläkkeellä olevan Antero Ollilan hankkimilla
aseilla, lähes 200 kiväärillä ja patruunoilla, oli rarkaiseva
vaikurus Tornion kaappauksen onnistumiseen.
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Tiedustelu osoitti, että saksalaisilla oli kaksinkenainen
ylivoima. Heidän aseisruksensa ja varusteensa olivat ensiluokkaiset, olihan Torniossa heidän suuri huoltovarastonsa. Sekä perjantaina 29. ettå lauantaina 30. syyskuuta
havaittiin saksalaisten upseerien suoriffavan usein tiedustelua Torniossa.

Iltapäviillä 30. syyskuuta Alarornion is.mieher ryhryivät keräämään veneitä Tornionjoen itärannalta Saarenpäähän ja etelätullin luokse. Saksalaiser eivät huomanneet tätä. Luokseni saapui Tornion komendanrti Birger

Sovio. Hän ilmoini majuri Festerin

saapu-

neen kolmen muun saksalaisen kanssa komendantin virast@n. Aseet komendanrtiin suunnarruina Fester oli
vaatinut tietoja majurista, joka oli tullut Tornioon joukkoineen.

Ryhdyimme siirtämään suomalaisten hallinnassa ollurainoata junaa maihinnousujoukkojen avuksi. Rauratieupseeri vastrsri sitä. Oli pakko kertoa koko toruus.
Nykyään Oulussa apulaisasemapällikkönä olevan Arve

ta

Blässarin

johraessa,

hän pani

ammattimiesten

kanssa tuulemaan. Salsalais€n rautarieupseerin käsistä li-

vahtanut veturi haki Haaparannalta vaunuja. Juna saapui Röyttän saramaan lauantaina 30. syyskuuta klo
20.00.

Optimismille oli nyr vaikea löyrää kesrävää katetta,
sillä mirään vasta vaa emme voineet aserraa ruleen. Aikalaskelmieni mukaan emme ehtisi rikkomaan rataa.
Laskin salsalaisten vahvuuna, päädyin I 500 mieheen.
Peruutanko koko iskun asemalle2 Arvioin rappiomme
kaatuneina, haavoitruneina ja vangiksi joutuneina voivan kohora noin 50 %:in, koska pimeä auraisi. Päivän
valossa tappioprosentti olisi 100, sillä kaikki joutuisivat
vähintään vangeilai.
Päätehtävämme oli Rör'nän maihinnousun edisäminen. Karsoin, ertä minun oli pakko ottaa tämä riski.
Pätin että isku asemalle suorireraan. Sillan yli hyökkäväksi suunnitellun joukkueen l«iskin jäädä asemaan sillankorvaan. It.vaunun vuoki pelkäsin suuria tappioita.
Joukkueen olin määrännyt kaupungin puolelle sen vuoksi, että jos kaupungissa ilmenisi jorain vllättävää joukkue

olisi käyremävissäni. Kaikkein rärkein tehtävä kun oli
Tornion haltuun saaminen.
Osasto Larjon avoimeen taisteluun käyminen

merkisi alkuharjoituksia. Pääharjoiruksen alkaisivat maihinnousujoukot Röyrräsrä.

Kaappaus, kulietuskalustoa maihinnousujoukoille

Käsky tulee, salainen puhuttelu, dramaattinen
uutinen
Kaappaamisen olin suunnitellut siten, enä pääosa joukoista kaappaa Tornion ja pririrråå siellä olevat 3 saksalaisrukikohtaa, seminaarin, yhteislyseon ia Lipon ralon.
Osin iskemme kansanopiston suunnalra Tornion asemalle. Samaan aikaan hyökkäämme kaupungista sillan yli tai
veneillä vesice raurarieasemalle. Muodostamme sillanpään ja suojaamme Tornionjoen siltaa.
Vähitellen loimme perusran Tornion kaappaukselle.

Sen onnistuminen avaisi suotuisia näkymiä kahteen
suuntaan: maihinnousu Röynään helpotruisi ja Tornion
kaupunki sääsryisi tuholta.
Lauantaina 30. syyskuuta klo 21.30 sain meriupseerin
Kemistä tuoman kirjeen: "Halsti rykmenneineen
saapuu sinne 1.10.44. Alkakaa toimintanne suunnitel-

mienne mukaan. Minä otan samanaikaisesri Ajossaaren
halruuni. Pennanen."
Vain neljä tuntia loppuvalmisteluja varten oli liian lyhyt aika. Pefinanen irse sai käskyn radiosanomana jo klo
13.50. Miksi hän ei lähecänyt sitä minulle heti radiosa-

Karikosken komppanian kolme joukkuetta lähtivät liikkeelle eri tukikohdistaan klo 01.45, johrajat kiirjessä. Ne hyökkäsivät klo 02.00 kaupungin saksalaisten
rukikohtien kimppuun. Kapteeni Pekka Karikoski, nyRaahessa johtajana, kaappasi Tornion ja piiriai 3
saksalaista rukikohtaa. Se takasi sotatoimien jatkamisen
mahdollisuuen. Osasto Larjo otti haltuunsa Tornion kau-

§ään

pungin.

Luutnanni Unto Toivolan, nykyään Kajaanissa metsänhoitajana, johtama joukko iski samaan aikaan
pohjoisesta Tornion asemalle.
Suomen ja Saksan aseellinen yhteenotto Torniosa oli
alkanut. Osaston vahvuus oli vähän yli 300 ja saksalaisten noin 1 500 miestä. Lukumääräisen heikkouremme
korvaisi uskalias, ylläryksellinen, yöllinen hvökkäyksemme ja hyvä henki.
Toivolan iskiessä asemalle voitto oli jo käden ulottuvilla. Tdllöin saapui sotilasjuna Kemin suunnasta, varmaan siinä ruli majuri Festerin komentama jääkäripataljoona. Tämä painoi vaa'an kielen toiseen suuntaan. Klo

kassa,

03.00 saksalaiset hyökkäsivät Tornionjoen sillan yli kaupunkiin. Konekivääritulemme lakaisi maahan hyökkäyksen. Saksalaisten ylivoimaisuuden vuoksi Toivola anto^
irtaanumiskäskyn. Kansanopiston rannasra miehet kulje-

noa, jonka käskyä myös roreltaisiin. Käskynanto päättyi

teniin veneillä kaupunkiin noin klo 0).CI). Joukkojamme ei ollut enää mailla halrneilla, murra raistelu asema-

keskiyön hetkellä.

alueella jatkui.

nomanaT

Klo 22.L5 oli kerhossa, öisen operaation komentopaikoolla 17 upseeria. Puhuttelusa verosin Mannerheimiin, sillä tässä rinraman kääntämisessä hän oli aiTapahruu usein, ertä raistelun ollessa alkamassa alkavat odottamattomat tekijät vaikucaa tapahtumien kulkuun.

Sunnuntaina

1

lokakuuta klo 01.15 raurarieupseeri

nrli ilmoittam^ait

Klo 00.30 raurarieasemalle saapui
- jossa on toisrasataa haavoitrunutsaksalainen sairasjuna,
ta. Keskellä junaa on panssaroitu ir.vaunu, ja siinä yksi

nelipiippuinen it.kk., yksi kevyt it.rykki ja kaksi panssarintoriuntarykkiä. Juna on siren pysäyte«y, eftä sen ir.vaunu voi aseillaan pyyhkiä suoraan Tornionjoen siltaa.
Veturi lähti heti hakemaan Laurilasta sodlasjunaa, ja siinä tu.lee saksalainen jv.paraljoona. Juna saapuu Tornimn
klo 02.00.

324

Yötaistelu runtui aioirtain epävarmalra. Todellisuudes-

hrrär. Osasto oli taistellut odotettua paremmin. Tunrui iuulrevalra, emä saksalaiset ryhryisivät rajuihin vastatoimenpireisiin. Erikoisa tulokset olivat odoaamamoman

sesti pelkäsin panssarien, noiden terishusaarien, yliruloa.
Silai annoin räjäyttää kaupungin puoleisen sillanpenkereen, suoritimme ns. Tornion pamaulisen.
Klo 06.30 sain tietää, errä maihinnousujoukkojen laivat olivat jo saapuneet Röyttän redille. JR 11 alkoi maihinnousun klo 07.00 vastarintaa kohtaamana. Jotta osastomme ja maihinnousujoukkojen sotaroimet saataisiin
nivelleryiksi toisiinsa selostin puhelimitse tilanteen II/JR

11:n komenrajalle. Puhelun paäryryä patalioona lähti ju-

nalla Torniota kohti. Kun saksalaiset lopuksi tuhosivat
kaiken rautatiekaluston, tämä juna jäi ainoaksi PohjoisSuomessa viiden kuukauden ajaksi.
Ensimmäisenä maihinnousseen JR 1l:n täyryi nol>eas-

ti laajentaa sillanpätä. Voimasuhteet olivat 1. lokakuuta
rykmentille edulliset: Saksalaisia oli ISOO:2 000 ja
suomalaisia 3 200. T'ällöin oli vielä aseistuken rasavertaisuus, mutta ennen kaikkea rykmentillä
suyllätyksen antiuna suuri etu puolellaan.

oli maihinnou-

Klo

10.00 salsalaiset alkoivat kiireesti siirtää Tornionjoen itärannalle järjestämänsä nrlikannan raskaita
aseita Röyttän suuntaan. Osasto Larjon toimesra oli klo
02.00 katkaistu kaikki puhelinyhteyder Rovaniemen ja
Kemin suuntiin, neljristä eri paikkaa. Saksalaisten Roraniemellä sijainnut ylijohto sai tietää maihinnoususra vasta myöhään iltapäivällä. Varmuuca ldhenrclevdllä rodenniköisyydellä sillä oli ratkaiseva merkirys maihinnousun
onnistumiseen. Se oli Aarne Hedbergin,
ny§ään Kemin kaupunginvoutina, ja häntå avuslaneen
Veikko Or k a s a I o n todellnen suursaavutus.
Koko sunnuntain ihmettelimme sirä, errä JR 11 taisteli jatkuvasti asema-alueen eteläpuolella. Samana iltana
klo 21.30 sain Pennaselta radiosanoman: "Missä Halstii" Hänkin ihmemeli rykmentin hidastelua ja senhän
olisi pitänyt olla salamaroiminraa.
Maanantaina 2. Iokakuuta klo 13.50 kenraali Pajari
saapui Tornion kerhoon. Hän käski selinää pääpiirtein

Tornion kaappaamisen avulla kaupunki selvisi kaikis
ta Lapin kunnista pienimmdllä tuhoprosentilla. Vahingot
olivat vain vajaa | 7o. Olimme rehneer hyvää ryötä Tornion ja torniolaisten hyväksi.
Saksalaisten arvovallalle osasro Larion toiminra oli ankara kolaus. Tätä todistaa parhairen se, errä 20. vuoristoarmeijan ylipä?illikön kirjelm2issä läninneuvos G.
NyhoImille noin puolet kirjelmästä käsinelee

osaston suorittaman Tornion kaappauksen taistelutoimintaa. Saksalaiset l'lihteet mainirsevat myös, emä Tor-

nionjoen silta säilyi osastofilme taistelutoimenpiteiden
a(§losta.

Vaikea tehtävämme oli onnistunut, vieldpä useissa
kohdin yli alkuperäisen tehtävän ja kaikkien odotusten.

toimintani. Kerroin kenraali Siilasvuon määräämän tehtävän olleen vallata Tornio ja estää siellä siltojen ruhoamiset. Selostin miten olimme rehtävän suorittäneet. Havaitsin pian, emä Pajari suhtautui epäsuopeasti osaston
suorittamaan Tornion kaappaukseen, sillä nä§'ä sai vain
hänen aiheuttamansa toiminra.
Hakiessamme Tornion.laaksosra lomalaisia ja roipumi

s-

On saatava kokki, onko kellään alokkaista

-taipumusta sellaiseen ammattiin ?
Kyllä, herra vääpeli.
- Mikä olette siviilissä?
- Alfaltinkeittäjä, herra vääpeli.
-

lomalaisia lähetettiin samalla Kittilän evakuointia avuy
tarnassa olleelle vänrikk.i

Penai Siltaselle

kii.lq'

lähteä autoineen heti Tornioon. Hän lähti 1. lokakuura
36 kuorma-auton kansa. Pelloon saavutruaan hän sai
tietää sotatoimien Torniossa alkaneen. Siltasen onnistui
siirtää autokolonna Ruotsin puolelle. Kaikesta huomasi,
ertä Ruorsi runsi Suomea kohtaan voimakasta sympariaa.

Tiistaina 3. lokakuuta kolonna saapui Haaparannalle.
Kun Pentti Siltanen, nykyään palovakuurusyhtiö Pohjolassa jaostopäällilkönä, saapui Tornioon olin häntä etelärullissa vastassa. Siltanen sai parhaimmat kiitokseni.
Osasto Larjon tappiot olivat 8 kaatunutta ja 13 haa-

voiffunutta eli 7 wa:n tappiot. JR ll:n tappiot olivat
3,5 %o:n suuruiset. Asutuskeskuksen valtaaminen aiheut-

taa yleensä aina suuremmat tappiot kuin muu taistelutoi-

minta. Kukaan osastoon kuuluneista ei karannut Ruotsiin. Kaikki tekivät velvollisuutensa.

Kaappauksen merkitys
Tornion kaupungin onnisrunut kaappaaminen, Röyttän
satamassa maihinnousujoukkoja odortava juna, saksalais
ren puhelinyhteylsien karkaisemiset ja maihinnousujoukoille keräryt yli 50 kuorm^-autoa puhuvat selvää kieltä
maihinnousun onnistumisen saralta.

Everstiluutnantti

Penfti Silvast

kirjoittaa:

"Röy'ttän maihinnousu tapahtui lokakuun ensimmäisenä
pdivänä. Onnistumiseen vaikutti ratkaisevasti se, että
Tornion seuduilla olleet saksalaiset joukot sitoutuivat
varhaisista aamutunneista alkaen kaupunkialueella käy-

ryihin taisteluihin."

" l lm

iömäistä tarkkuutta."

OLI Talvisodan toinen sotapäivä Suojärven suunnalla.
"Marokon kauhu" rautjärveläisineen viivytti tehokkaasti
vainolaista Suojärven Pogotan kaakkoispuolella Pyhäjdrven eteldpään tasalla. Iltapäivällä havaitsi hyökkääjä Pyhäjärven jädr, jo kantavan ja pääui yrirtää oikaista jäitse
suoraan Kokonniemen kylään. Olin k?iymzissä paikalla ja
rulenjohtajani, Iuutnantti Helvelahden kera saimme suo.

riaaa elämämme ensimmäisen tosi tulenavauksen järven
keskellä olevaan Suursaareen, johon etelästä käsin oli jään

yli

saapunut joukko vainolaisia. Alkukankeudestako lie

johtunut, että ensimmäinen kranaattiryhmä meni kovin
pi*äki, ainakin puolisen kilometriä yli maalimme. Jlirven eteläpääsä olevat tarkkailijat, joiden joukossa sattLrmalta oli myös tunnettu valistusupseerimme, sanomalehtimies ja luutnantti Palolampi, olivat kuitenkin havain-

neet näiden "karanneiden" kranaamiemme sopivasti osuneen juuri heikkoa jäätikköä ylittävän vihollisjoukkueen
keskelle, aiheuttaen sen, että jään särkyessä kymmenet
vainolaiset joutuivat §lrnän veden varaan.

Muutaman päivän kuluttua saimme lukea sanomaleh-

distä kertomuksen tapauksesta otsikoin: "Suomalaisen
rykistön ilmiömäistä osumatarkkuuma. Heti ensimmäiset
kranaatit keskelle etenevää vihollisjoukkoa. "
Onneksi ei Palolampi silloin tiennyt, että ilmiömäinen
tarkkuus tällä kertaa johtui tekemdstämme virheestä.
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vÄrtrö HAHTELA

illUlS0DArl
IT[|AJA
ALKUTU]I}IELMIA
Luutnantti
Väinö

Hahtela
1. K:n

päällikkö

ja hänen
v€rraton

vääpelinsä,

jääkärivääpeli
Aleksanteri

Kantonen

KOLME päivää olivat jo toisen maailmansodan myrskyt
huuhtoneet Puolan rnaaperää hävimäen eäälimämömästi
kaiken tieltään tuona kohralokkaana syksynä vuonna
19,19. Suursodan kaiku kiiri voimakkaana ympäri maailntaa ja heimi pahoja aavistuksia myös kansamme keskuuteen.

Jääkäripataljoona

1:n komentaja, everstiluutnantti
oli kutsunut upseerikuntansa

Martti Sakari Nurmi

kokoon vanhaan kodikkaaseen Kiviniemen varuskunnan
upseerikerhoon. Tarkoituksena oli keskustella vallicevasta tilanteesta ja syödä yhreinen päivällinen. Komentaja,
joka yleensä karttoi kaikkia puheita, puhui nyt pitkään,
painomaen jokaista sanaansa. Vakavahenkistä puhetta särytti kauttaaltaan upseerin vastuu ja velvollisuuden täyttäminen viimeiseen saakka, tulipa kunkin eteen minkälainen tilanne tahansa. Ja lopuki hän puhui ihmisen
suhtautumisesta kuolemaan
ottaen esimerkin erädstä
nuoresta upseerin rouvasta,- joka samana kesänä kuoli
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vaikean raudin murtamana, näyttäen ainutl.raruista rohkeutta ystävilleen kulkiessaan kohti iäisn ttl.
Svyskuun auringon heittäessä viimeisil vrisuja säteitään Pienen Valkjärven yli, poistui koment;ja ensimmäisenä vanhan hyvän tavan mukaan, anrren näin nuoremmille tilaisuuden vapaampaan seurusreluun. Irlurca nyrpä
ei tahtonutkaan ilo irrota eikä juttu juonru.r Kaikkia askarruttivat komentajan vakavat saner 1a j,rtkuvat sotauutiset eetterissä. Vanhimmaksi paikalle jäiinvt, ikuinen
humoristi, jääkärimajuri Erkki S .r .r r s' a , laukaisi
kuitenkin ankean tilanteen ja otti puheenvuoron: "Ei sotaa suremalla käydä, vaan lar-rlamalh je reippaalla mielel-

lä, pannaanpa pojat vanhat pör'tiileulur pvörimään!"

Ja

Åapon komea basso,
pian kuuluikin Viskarin
"taas viini kun hehkuu helmeillen ... Llhyeksi jäi kuitenkin illanvietto. Muutaman pör'tälauiun jälkeen kaikui

voimakkaana Nuijamiesten marssi, 'meil on hanki ja jää,
meil on halla ja yö"... ja sitten vähirellen tyhjeni kerho.

Monivuotinen Jääkäripataljoona 4:n
komentala, everstiluutnantti
Martti Sakari Nurmi.
Komensi Raudussa vahvennettua
JP 4:ää Talvisodan alussa ja
joutui viivy§svaiheen pää§ttyä
Taipaleen lohkolle. Saatuaan
ylennyksen everstiksi hän pääsi
käymään helm ikuussa perhettään
tapaamassa Ahtärissä.
Paluumatkal la takaisi n

rintamalle Nurmi kuoli 6.2.40

Vesangan asemalla junan ajaessa
hänen autonsa päälle

Tulisieluinen soturi,
kapteeni Paul-Åke J o h a n ss o
tuli eversti Nurmen jälkeen
JP 4:n komentajaksi.
Kaatui Pukitsassa 13.1.40

n

Kukaan ei tuolloin vielä aavistanur, errä se ilta jäisi tuon
rehdin ja iloisen upseeriveljespiirin viimeiseksi. Ei aavistemu myöskään sitä, emä joukostamme tulisi poisrumaan
velvollisuurta täyttäessän talven kuluessa 9 upseeria eli
tasan kolmannes, heidän joukossaan pidetty komentajamme. Komentajan puhe oli rodella enreellinen.
Seuraavat syyskuun viikor kuluivar kovan koulutuksen
ja ankarien harjoitusten merkeissä. Kesällä vapauruneer
ikiluokat kutsuniin rakaisin palvelukseen. JP +:n varusmiehet olivar suurimmalta osaltaan Pohjanmaan poikia,
osa aina Lapin perukoilra saakka, mutra vähäinen märä
myös Itä-Suomesta. Moottoriajoneuvordydennys suorirertiin sopimusteitse ja toimintavalmius harjoireltiin äärimmilleen. Puhumeluja ja keskustelutilaisuuksia pidettiin
miehistölle. Samoin muutamia tilanneselostuksia salamasodan kulusta Puolassa. Oli mielenkiintoista seurata jääkärien mielialoja noiden viikkojen aikana. Salamasodasta
keskusteltiin paljon, mutta yleinen mielipide oli tinkimätön, ei tuumaakaan periksi. Syyskuun lopulla saapui

27. PionK luutnantti Pohdon johdolla ja alistettiin pataljoonalle. Tiedusrelu totesi tavallisuudesta poikkeavaa

liikehtimistä rajan takana, ja venäläisten lentäjät

aiheuttivat ilrnahälytyksiä vähän väliä yliräessään njan.
Kaikki merkit viittasivat siihen, emä uhkaa oli ilmassa ja
vakavampia tapauksia voi odotraa minä hetkenä tahansa.
Odotusaika jäikin lyhyeksi. Suojajoukkojen siirrot rajavyöhykkeelle alkoivat.
Lokakuun 6. päivånd klo 17.00 antoi JP 4:n komentaja käskyn yksiköille siirrymisesrä sodanajan kokoonpanoon. Aamuun mennessä nrli olla lähtövalmiina. TZimä
vaihe sujui niin kirkattomasti kaikissa yksiköissä, että
ruskinpa kenenkään tarvitsi aukaista edes 'punaista kirjaansa". Aamulla oli kaikki valmiina lähtiön.
Lokakuun 7. päivånä alkoi JP 4:n raskas ja kunniakas
sotapolku, mikä päätryi 13.3. Laatokan Karjalassa LavayZirvellä. Klo 15.20 ylitti Esik.K vääpeli H o k k as e n johdolla vanhan rutun marssikynnyksen, Kasar-

milan lähellä olevan neljäntien risteyksen. Rauhan vuosr§mmeninä oli tätä tienristeystä käytetty niin usein
marssien lähtökohtana, että siitä riitti leikinlaskuakin.
Sanottiin, että se oli jo niin kulunut, että kersanfii
Musakan piti se vuosittain uusia puusepän vers-

taalla. Tuttu

oli tie, jota moottoroitu pp-rivistö nyt

marssi pitkänä kiemurtelevana helminauhana kohti Rau-

rua. Tuauja olivat myös seudut marssitien varrella. Su327

vanto, Savioja, Kiviniemen kylä, sen äärellä koski

maantie- ja rautatiesiltoineen. Sinne jäi kasarmialue, joka oli ollut kantahenkilökunnalle useita vuosia kotina,
muutamille varuskunnan perustamisesta alkaen. Ensimmäisenä tavoitteena oli Peräjärven kylä, jonne leiriy-

dyimme

ja josta jatkoimme matkaa Rautuun vasta 9.

päivänä.

Rautuun saavuttuamme majoitettiin yksiköt tuleville
toiminta-alueilleen. Kapteeni
Johanssonnin
2.K sai kaistakseen Rauru-Raasuli suunnan ja luutnant-

ti Hahtelan l.K Orjansaaren maaston, luutnantti Viskarin 3.K:n jäädessä reserviksi. Rajan pinnassa oli luutnantti Halla-Seppälän
6.RajaK.
pääpuolustuslinja oli Kuolemanlaakson--{rjansaaren tasa.lla.

Rautuun saavuttLra alistettiin JP 4:lle Metsäpirtin
Osasro, komentajana kapteeni I n k i ne n, Palkealassa oleva Er.P (>, komentajana kapteeni Oiva Onni
Saarelai nen, edellä mainittu 6.RajaK, 7.RajaK,
päällikkönä kapteeni Pitkänen ja l.Er.Ptri, pääl-

Syntyi erilaisia esteitä, harvennuksia, murroksia, ampumakuoppia ja an.rpumahaudan pätkiä, miinoituksia ,ia
aruoituksia sekä purojen patoamisia. Paikallisen väestön
pysl'minen paikoillaan [r;rirtesi erirtäin pahoin varustelutöitä. Murta minisrerithiin eir'ät uskoneet sodan mahdollisr.ruteen, vaikka sirä sorilesjoliJon taholla pidetdin selviönä. Eipä silri, hi'r'äuskoislrutta ilmeni vanhoissa krrnnon eversteissäkin. Kun sor.r rikoi j.r Metsäpirni jo paloi
täyttä vauhtia, niin Metsäpirtin Os.rsron komentaja, kap-

teeni lnkinen soirti Taipa.leen .iohkon komentajalle,
eversti Urho Koitto Sihr-oselle. että n1't se sota
alkoi. Sihvonen ei ottanut ilmoitute kuitenkaan todeki,
vaan loihe lausumahan: "Kuule hlr'ä r'eli. ei tämä voi
olla totta, venäläiset vain leikitreler'ät. Lujahermoinen
kapreeni Reino Inkinen, tuleva rintamaeversri. murahti
puhelimeen ykskantaiseen ryyliinsä: "Herra eversri, jos
tdmä on leikkiä, niin kyllä se on hevosenleikkiä. '
Eniten meitä komppanian päälliköitä huolestutti kenttätöiden aikana panssarintor junnan järjestely. Olihan
meillä kaksi uutta pst-tykkiä, muma eiväthän ne riittäKiviniemen asema, .joka varmasti palauttaa
sotilasmuistoja mieleen tuhansille tämän
lehden lukijoille. Uusi ikäluokka tulossa

-,f-i

likkönä kapteeni

Mersola.

Tämä alistussuhde kesti

2.12. saakka, siis kolme päir.ää r,ielä sodan alettua.
Vahv.JP 4 ktrului nyt Raudun r1'hmään, jonka komentajana oli 3.Pr:n komentaja, eversti Kaila. Taemmissa asemissa linjaila Riiska-LeininkylänjärviMäkränkannas-Sai.yanjoki

olivat Viipurin,

Pohiois-

ja Savon Jääkärirykmentin joukoista muodostetut
pataljoonat, jotka muodostivar -1.Prikaatin. Raudun
ryhmä oli varsin vahva ja pataljoonat vakiuaiseu väen
Savon

hyvin koulutettuja joukkoja.
Kun majoitus oli saatu joukkojen osalta kuntoon, alkoivat kenttäryöt täydellä teholla. Töitä paiskittiin lyhyen päivän aikana aamuhärnärästä iitapiryreään. Nuoria
jääkäreitä ei tarvinnut liioin hoputtaa, jokainen raatoi
kuin olisi muokannut kotipeltoaan jossain Pohjanrnaan
lakeudella tai Savon vanhoilla kaskirnailia. Vaara vrtistottiin seivästi, vihollinen on pysäytemävä tänne rajan pintaan. Onhan Rautu rautaa ja Kivennapa kestää... Näin
tuumaftiin kaikkialla ja työt edistyivät nopeaa vauhtia.
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neet kuin Raasulin teiden suunrrrrn Komppaniani lohkolla olivat laajat Orjansaaren auke::. 'orkl tarjosivat
erittäin edulliset erenemisaltreet plnis-i:i\'.runuille. Kapteeni Johanssonnin kanssa kekin.rme mir.i iluneellisimpiä laitteita ja esteitä. Jopa iumesr.: ::xenneniin prrin
metrin korkuisia valleja, joira vail rsrert:rn pnr.rnrungoilla ja sen jdlkeen jäädytemiin -JilkeenpIra. kr.rn muistelee
noita erilaisia laitteita, niin eir'lr Ilrs:.i monetkaan tunnu kovin vakuutravilta. mllttl hir.: ei iue l.rkia. Kun ei
valtiovalta antanLrt jr.ruri kiittl pire::;.i.i. niin jotain oli
kel<sittävä. Olil.rar.r ilmeistä. errl r ih.r.-inen vrittäisi myös
51lilgnhän eivät venäsalamasotaa saksalaiseerr m.rllii:t
mrastossa Pystyläiset joukot kuitenka;rn meikiilrse»ä
neet. Vahinko, että kaikki i;rrrteemnie .iir'ät luovutetulle
alueelle, niistä olisi sa.rnr:t kiintois.rn ntuseokokoelman,
jos ne olisivet nährär'iss,i.
Kenttätyöt saariin JP '+:n ,rlueella YH:n aikana varsin
ryydyttävään kuntoon. \'ein korsur i'r pitemmät ampumahar.rdat olivat tekemärtä. Mr'öhemmin joulukuussa
f

jouruesamme Keski-Kannakseile reserviksi

,1a kolutessamme vastahyökkäyssuuntia, huomasimme, että Raudun
asemat olivat paljon paremmat kuin täällä asemat monis-

sa kohdin. Kenttätöiden lomassa järjestettiin joukoille
myös viihdyrystä. Raudun suuri asemahalli oli siihen
erirtäin sopiva. Niissä tilaisur.rksissa eivät vielä laulaneet
käheä-ääniset pimut eikä soinut neekerimusiikki enempää kuin Aänisen aallotkaan, ne olivat vakavia tilaisuuksia, vakavan tilanteen saneiemia. Kovia kokenur R,rudun
kirkko kokosi sotilaita Jumalansanan kuulen.riseen. Irlirä
pitemmdlle syksy kului, sitä vahvernrnaksi lujittui puolustuksemme sekä materiaalisesti eträ henkisesri. Srri
mukaa kirisryivät suhteemme myöskir.r Neuvosroiiittoon.
päättyen neuvottelujen lopullisesti k.rriu,lurrui Trlvivrtaan. Epävarmuuden, toivon ja epäroivon .rikakrusi oli

ohi. Rajakomppanioiden ja suojrjoLkkojen muk.rn.r

sei-

soi koko Suomen yksimielinen k.rns.l. T:emFin.1 (enttäarmei ja.

Kuinka lyhyt olikaan ej:rnsearosa pari'ruosikr mnrenri.
Vuonna 1918 katselin varriopoikana kotikvldsräni IIer-

säpinin Saaroisista iltapimedllä tykkien putkivalkeita,
kun Raudun asemasta taisteltiin. Silloin oli aseenani yksipiippuinen haulikko, nyt konepistooli ja komennossani
hyvin koulutettu .iääkärikomppania. Keskustelimme
usein upseeritovereiden kanssa, eftä minkälainenhan
mahtaa olla tosi sota? Pian sekin nähtiin.

Komentajan puhuttelu 29.11 .39 kesti myöhäin aamuyölle. Annettuani vastaavat käskyt ja ohjeet joukkueen johtajil-le, pääsin pitkäkseni aamulia klo 4.00. Ko-

oli YH-aikana Orjansaaren osuuskaupan
ja komppaniani oii majoittuneena kansa-

menropaikkani
huoneistossa

koululla. Annoin määräyksen lähetilleni, jddkåri V

ä-

liviidalle:

Jor rajalra alkaa kuulua ampumista, niin herättä-

kää- heti minut.

rajalta alkaa kuulua ampumista, niin herätän he-

Jos
ti -herra luutnantin, kuului Väliviidan sotilaallinen

toisto.

Hyvä, hyvää yötä Väliviita.
-Unet jäivät lyhyeksi. Klo 7.00 koputti lähetti ovelle ja

ilmoitti:
Tuttu Kiviniemen kasarmialue kymmenille
tuhansille Pohjanmaan pojille ja
monille muillekin ympäri Suomea

+

ffi

Herra luutnantti, nyt kuuluu rajalra ampumis;.a... ja
tuli ikkunasta lasinsirpaleet sisään. Kranaatti
näet räjähti kar,rpan pihalla, joten vihoilinenk.in halusi
varmistaa herätykseni. Komppaniani vääpeli, jddkårivåå-

sarnalla

peli Aleksanteri Kantonen

tuli samalia

myös

huoneeseeni ja tuttuun tapaansa veti ilmaa huuiiensa vä-

Kovia kokeneessa
Raudun kirkossa pidettiin
j umalanpalveluksia sotilaille
koko YH:n ajan

listä ja totesi samoin kuin me Väliviidankin kanssa, eträ
nyt se sitren alkoi
se sota. Mutta niin alkoi toirnintakin.
- ja taisteluasemiinl
Komppania hälyrys
Menryämme pihalle kuului rajalta, joka oli noin 8 km
päässä, käsituliaseiden tasaista räiskettä. Siellä taisteli
luutnantti Halla-Seppälä 6.RajaK:n kanssa. Muaa meille
sillä kenaa oiivat paljon puhuvampia ne tuhannet lähtölaukaukset, jotka kuuluivat vihollisen pattereista rajan
takaa. Hyvin näyttivät venäläiset olleen selvillä joukkojemme majoitusalueista, sillä ne olivat selvästi tykistön
kohteina, vaikkakin huonoin tuloksin.
Nyt piti päästä nopeasti komppanian luokse, mutta
vzilillä oli aukea, johon tuli "kranuja" kuin satamaila.
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Kantonen katsoi minua

ja minä Kantosta, että

mlten

nalla. Komppaniaani vastaan hyökkäsi päivällä 200 mie-

edetään. No mikäpä tässä, olinhan minä ruhansiakertoja
opettanut miehille, miren rykistötulessa edetään, juoksemalla kuopasta kuoppaan. Ja niin mentiin, minä edellä,

hen suuruinen vihollinen, muaa lyötiin aukealla suolla
helposti takaisin. Johansson soini innoissaan minulle ja
ilmoiai, että hyökkäysvaunu)a meni jatkuvasti miinoihin
ja omat rykkimme olivat ampuneet ainakin 6 vaunua
pois pelistä. Eversti Blick ilmoirti, että viholliselta
on siepattu radiosanoma. josta ilmeni, e«ä 13.HvPr.

Kantonen ja Väliviita kantapäilläni. Nuolimme kiltisti
alkutaipaleella muutzuran kranaatinkuopan pohian, mutta sitten huomasimme, emä hikihän tässä tulee. Nousimme ylös ja nauroimme. Samalla aloimme oppia erorta-

maan, milloin kranaami mlee lähelle, milloin kauemmaksi. Etenimme nopeasti ja pääsimme ehyin nahoin komppaoian luokse.

Ja mikä näkyl Rauhallista toimintaa, nasevia k2iskyjä
aivan kuin rauhanafan harjoituksissa. Hieman kalvakoita
kasvoja, mutta päättäväisiä ilmeirä kaikkialla. Muutama
rohkaiseva sana komppanian päälliköltä, ja niin ovat
miehet hävinneet Orjansaaren maastoon poreroihinsa. Itse siirryn uuteen komentopaikkaani, kansakoulun taakse.
Nyt seuraa yhteydenotto eteen, sivuille ja paraljoonaan. Samoin käynri tukikohdissa ja jokaisen miehen
poterossa. Saavuttuani komentopaikalle odotti siellä Vä-

liviidan keittämä väkevä musta kahvi. Jäimme seuraamaan tilanteen kehitystä. Mutta yksi asia oli vielä rarkaistava, mitä teen ajokoiralleni, joka oli minulla mr.rkana koko YH-ajan. Laskin sen irti. Jäniskeli oli mitä loistavin. Ajo alkoi heti ja kesti kaksi päivää. Siellä se kierteli pitkin ja poikin Orjansaaren maastoa n'kkirulen ja
taisteluäänien säestäessä ajoa. Toisen sotapäivdn iltana
oli siirä luo\urrava

sain koirani kiinni, jolloin minun
ainiaaksi.

-

Kun ensimmäisen s<,,tapäivän aamu valkeni, niin ilmesryivät vihollisen lentokoneet taivaalle. Ne iensivät
matalalla, mutta eivät tulirtaneet asemiamme, lienevät
olleet tiedustelukoneita. Raasulin suunnalta ruli jatkuvasti tietoja. Vihollisen eteneminen oli varovaista, kovaa
huutoa ja meteliä piti rajan ylirtåjä yllä. Miinar ja ansar
räjähtelivät ja oma ruli sekä tarkat patterimme tuli-iskut
saivat aikaan pahaa sekaannusra etenijän riveissä. Näytti
jo aivan selvältä heti alkuun, ettei salamasotaa ndin kdydä. Ensimmäisiä sodan uhreja oli nuori rautulainen siviilipoika, jolta sirpale oli repäissyt alaleuan niin, emä se
roikkui rinnan päällä. Päivä kallistui vähitellen illaksi,
vihollisen saavutukset olivat varsin vähäiset, taistelua
k'äytiin vielä rajan tuntunassa. Mutta pauketta ei puut-

unut. Vihollisen monet patterit jauhoivat Raudun maastoa jatkuvasti. Yön aikana ampuivat hyökkäysvaunut ja
sadat konetuliaseet. Kun valo.juovia oli runsaasti joukossa, oli yllämme komea iloruiirus. Ja koko tuo rulimassa
meni liian ylös, kuten koko Talvisodan ajan rapal.rtui. Ty-

kistön tulikin

oli

hajanaista, alkaen aina jostain Saijan-

joen seuduilta ja siirtyen sirten koko rinramamme yli
itään. Yöllä partioitiin ja saatiin paljon pahaa aikaan vihollisen sivustoilla.
Ensimmäinen sotayö oli hirveän kylmä. Vanha perunakuoppa oli kunnostettu jonkinlaiseksi komenrokorsuk-

si, muna siinä ei ollut enempää kattoa kuin oviakaan.
Muutaman tunnin värjöttelimme kk-joukkueen johtajan
luutn. Pekka Kokon kanssa tuossa montussa ia
yritimme lämmittää itseämme kanfermitipoilla j a sokerilla, mutta sirten siirryimme ihanaan teltan lämpimään.

Kyseinen perunakuoppa jäikin ensimmäiseksi ja viimeiseksi korsuksi minun osaltani Talvisodassa. Tuo ensiyön
§lmyys oli kuitenkin leikkiä siihen, mitä tulimme tammikuussa kokemaan Laatokan koillispuolella Pukitsanmäellä, kun pakkasra oli 46 astena ja olimme ilman telt-

§a.

Toisena sotapäivänä tapeltiin lujasti Raasulin suun-
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avaa jalkavaen kanssa tien Rauruun. Rajakomppaniat vedettiin taakse iltaan mennessä. Luurnantti Viskari, pell«iämätön soturi, hyökkäsi ilialla Pirholanmäelle, joka
osoittautui ryhjäksi vihollisisra. Jarkaminen ereenpäin
suoraan päin panssaripirssiä olisi kuitenkin ollut turhaa.
Niinpä toisen sotapäivän ilrana vedertiin kaikki JP 4:n
joukot pääpuolustuslinjalle Rauru-Kuolemanlaakso
--{rjansaari.

jarkui melko samanKolmas sotapäivä
2.12.39
- varovaisra junnarsca
- Vihollisen
laisena kuin edellisetkin.
kohti Raurua, paljon pauketra ja melua, muna vähän
villoja. Iltaan mennessä oli vihollinen kaikkialla asemiemme edessä, mufta asemat olivar hyvd.t ja torjunta

helppoa. Konepisroolit rätisivät ja pysrykorvat tekivät
tarkkaa ryötä. Parrerimme ja korohoror antoivar aina

sinne iskunsa. missä vihollinen kokoontui sankemmin
joukoin. Hvökkär-svaunuja ajoi kymmeniträin riviin
Kuolemanlaakon eteläharjanreille. Ne olivat kevyitä,
aseisruksena rksi r1'kki ja kk. Meidän kahdella Bofors-putkellamme ei todellakaan ollur maaleisra puuräma.

Kaikki odorimme seuraavaa aamua ja ajattelimme, onko
Rautu rautaa, kestääkö Kivennapa? Rautu olisi kyllä
kestänyt, mutta ylempää tulleen käskyn mukaan meidän
oli 2.12. klo 17.30 irtaannucava ja vetäydyrtävä Nurmijärvelle. Läksimme vihollisen nenän alta kuin koira veräjeistä ilman pienintäkään hämminkiä. Kun olin koonnut
komppaniani Orjansaaren takamaastoon ja lähtenyr

marssimaan pohjoiseen,

tuli Mäkrän kannaksella pienoi-

nen yllärrs. Kaikki kiviesteet oli panru tielle paikoilleen
j.r rier.r vierer ansoitettu ja miinoitettu. Kylän talot paloir.rr jir ympäristöön tuli hajanaista tykkitulra. Yhdessä

kapteeni Kumlinin

kanssa sairnme kuirer.rkin

nopeasti kivet syrjään ja niin pä2isin jatkamaan rnarkaa.
Ktimlin oli Mäkrän puolustajia ia virheelliser.r ilnoituksen perusteelia hän oli sulkenut rien. Seuraavan piivän

,6

olimme puolustuksessa Nurmi.järvellä rnajuri Li nden i n patalioonan kanssa. Oli vaikea käsirrää miksi
kaksi patal,joonaa sullotriin päället1'sten riihän kr-lään.
Sen seuraukset ilmenivät saman päivän iltanr. kun JP +
irtaantui klo lU ja marssi Pölläkkäliiän Sr.romea puhuva
vihollispartio yllätti Petäjärven asemiln si-runn;rltr erulinjassa olevan luutn. H e i n o r-r kon-rpp;rnirn ja sai aika;rn pahaa sekaannrrsta.

Raudun asemien jättämir.ren

oli

pern'mvs koko JP

:i:lle. Se johtui kuitenkin mr-trsr;r tillnteesta Kannaksella. Vaikka kolmen päir'än ;rrkrnr r.enäläiser arnpuivet

kaikilla aseillaan äärertön.rir.r ntiäriin niitä erilaisempia
ammuksia, niir.r tapp.iontme oiivrr vrin kaiken kaikkiaan
parikymmentä miesrii. KLrn JP + oli irtaantunur Raudun
asernista, tapahrur se viholliser.r tietdmärtä. Oli merkillistä, miten viholliser koko ser.rraavan yön taistelivat ilmeisesti keskenäirr. sillii pauke ja melu oli kova. Arveltiin,
etteivät heiJän joukkonsa olleet kaikkein parhairnmin
kouluterruj,r.

UU§I LOI§TELIA§

Jääkäriprr.., j,r()n., +.rt r,rirninrrra noina sodan alkupäi-

vinä sar-noin k,.rr

s,

ri ja järjesn's sei..

,i,, T.llvisoJrn ajan leimasi kova

ku-

., :s:-,r': s,rrurihenki. Tämä trenki ei
penrstrnut esimiesre: .. ..^..:.:e:t velieiln rt r.aln rehtiin
toverLluteen. käskrt.r ::.- :: ::..:.:: ..:,,rrrr.Lnrrseen ,ia

velvollisuuden tär'trf,nisee:.'..::-..:se;:t s...rkk.i -11:risren
oikeudenmukainen kohre.- . :e :s:. :--r-ehrrn-iLnen k.rikkein vaikeimm.issakin u,, :.;. -,. -..,):i:.rn-x,ien. jotr sc,dassa rarviraan.

,1

::
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PENU§TT'IYA

PUHTAIN
ASEIN
SUOMEN MARSALKAN PÄIVÄKÄSKYJÄ
1918-1944

Teos, joka ilmestyessään v. 1942 myytiin loppuun ennakkotilauksina. Teos, joka katosi kokonaan v.1944.

Uudelleen koottuna

ja

laajennettuna alkupe-

räisaineiston pohjalta.
Vapaussota Lisäksi Apulaisprofessori
Talvisota Vilho Suomen artikkeli:

Välirauha
Jatkosota

Raudun asema v. 1939

MitenMannerheiminpäiväkäskyt

syntyivät?
Mannerheim Mannerheim-museo
Päämajassa
Runsas, alkuperäinen, osin ennen julkaisematon kuva-aineisto.
Kirjan ulkoasu on erittäin edustava ja korkeatasoinen. 216 sivua. Yli 200 kuvaa. 68 päiväkäskyä. Teoksen toimittaja Einari Kaskimies.

Hinta sidottuna 30 mk.

Kusrannusoro.,**7Hl
JP 4:n puolustusryhmitys
Raudun asemissa

30.11.-2.12.39
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Raiajo€n vehmaita rantoia.
Taustalla lnkerin Puolen kYliä

SOTA-AIKANA monet miehet tiesivät erukäteen, millon
heidän lähtönsä hetki oli koittava. Mistä he sen tiesivät,
on ja pysyy yhä vieläkin pimeän peitossa. Tåmä tarina

kerroo tapahtumista YH:n aikana syksyllä 1939 sekå'
jolnuoresta reservin vänrikistä, E. Porvalista,
le lähtö sotaan ilmoitettiin hiuksia nostavalla tavalla.
Silloin oli englantilaisia neuvomelijoita matkalla Moskovaan. Junan ajaessa kotikyläni, Kuokkalan lävitse matkalla itäänpäin näytettii,r heille enteellistä merkkiä:

ve-

dettiin kämmensyrjällä viittoen kaulan poikki. Englantilaisten keskuudessa herätti tälläinen menettely hieman
ihmetystä, mutta paria kuukautta myöhemmin he ymmärsivät, mitä tämä merkkimme tarkoitti.
Sodan uhka oli maailman ja Suomen yllä. Jatkuvasti
oli myös väinelyä siitä, kumpi Suomeen hyökkäisi, Neuvostoliitto vai Saksa. Vasemmistoiaiset väittivät kivenkovaan Saksan hyökkäävän, oikeistolaiset taas olivat toista
mieltä.
Kuokkalan miehet oli jo komennemr rajakomppanioihin. Herätti kuitenkin ihmerystä, miksei minua oltu vielä kutsuttri palvelukseen, t uikku olin Kuokkalassa melkein ainoa upseeri. Tämäkin asia selveni sitten myöhemmin.
Eraåna pimeänä lokakuun iltana, iolloin sodan vaara

liehui jo väistämättömänä maamme yllä, istuin äitini kera kotona kahdestaan. Kello näytti stinä 20-21. Keittiöstä, jossa silloin istuimme, johti kolme ovea ulos. Ensin
oli eteisen ovi, simen verannan ja verannalta kulkivat raput alas ulko-ovelle.
Siinä teetä juodessamme kuulimme, miten ulko-ovi
avautui tutusti naristen. Tämän jälkeen kuului raskaiden
saappaiden askeleita, jotka nousivat ponaita ylös. Sitten
avattiin verannan ja eteisen välinen ovi. Kuulimme askeleiden lähesryvän keittiön ovea, mutta sitten ei kuulunutkaan enää mitään. Odotimme jännittyneinä keimiön
Mitään ei tapahrunutl Aivan kuin
oven avautumista.

-
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odottamaton vieras olisi jäänyt seisomaan keittiön oven
Katsoimme hämmäsryneinä toisiamme. Tuntaakse.
niskakarvani nousivat värähdellen pysryyn'
kuinka
sin,
Mitähän se siihen jäi? Miksei se tule sisällei' sanoin

-äidilleni.

Joku vain tierysti pelleilee

kanssamme,

Mutta siitä huolimama en saaajattelin huojentuneena.
nut karistetuksi tunnetta, ioka kouristi sydäntäni ja sai
kuin tuhannet "pikkueläimet" pistelemään vatsanpohjassani.

Pitkriltä tuntuneen ajan jälkeen, joka todellisuudessa
ei kestänyt kuin muutaman sekunnin, menin avaamaan
oven eteiseen. Ketään ei nä§nyt. Tutkin vielä varmuuden vuoksi kaikki muutkin huoneet, iopa komerot ja verannan. Missään ei kuitenkaan näkynyt ristin sielua. Väliovet olivat vieläpä kaikki kiinni ulko-ovea myöten,
vaikka olimme aivan selvästi kuulleet niitten aukenemisen.

Seuraavana iltana samoihin aikoihin joimme jälleen
reetä keitdössä. Simen yht'äkkiä kuulimme iiilleen samaolaisten askelten lähesryvän keittiömme ovea. Asiasta
ei voinut erehryä. Askeleet olivat aivan samat, iotka olin
"pikkueläieilisiltanakin kuullut. Tunsin jälleen, kuinka
jo katÅloinkin
met" alkoivat pistellä vatsanpohiassani.
sella hieman kåttä pidempää, kuullessani askeleiden pysähtyvdn oven taakse. Mutta n1't kuitenkin mies tuli sisälle. Han oli serkkuni Aleksanteri Porvali, entinen kylän poliisi. Hän toi minu-lle palr-elukseenastumismääräyksen jonka mukaan minun oli ilmoirtauduttava
JP l:ssä samana iltana klo 22. Kt'säisin serkultani, oliko
äf,H na" käynyt eilen illalla meillä näihin samoihin aikoihin, mutta ei jostakin svlstä kuirenkaan tullut sisään'

oli kielteinen.
Aloin saman tien koora tavaroitani, ja heitettyäni

Saamani vastaus

no-

peat jäähyväiset lähdin matkaan. Ilman suurempia kommelluksia pääsin perille. Ilmoinauduin JP 1:n 3. komppanian päällikölle, luutnantti Mi k ko I all e.

SEPPO PORVALI

Asia unohtui kuitenkin melko nopeasti, sillä kaikilla

oli paljon tehtäviä. Muma

ollessamme Summassa joulu-

kuun 13. pnä minulle tuotiin murheellinen tieto. Jädkäri, joka kuukausi sitten oli ennustanut omaa lähtöänsä,
oli kaatunut. Vihollisen kranaatri oli ruhjonut miehen
lopullisesri. Tapaus teki minuun järkyttävän vaikutuksen.

Enteitä
sodan
II
yessa

Mutta palatkaamme vielä aikaan ennen sodan alkua
puolustuslohkollemme Pullisen kylään. Linnoitusrakennustyöt olivat tdydessä käynnissä. Venäläiset tekivät puo
lestaan melko useaan ofteeseen valehyökkäyksiä koko
komppanian voimalla Rajalokea kohden paukkupar.roksia
ampuen ja yrittäen siten saada meitä avaamaan tulen
heitä vastaan. Emme heidän lankaarsa kuitenkaan langenneet, sillä määräyksenämme oli avata tuli vasta sitten, ktrn vihollinen on ylittänyt raian 50 m alueelta.
Samaan tahtiin kuluivat päivät, kunnes tapahtui kuuluisien Mainilan laukauscen ampuminen, josta meitä syytettiin. Tähystäjämme päiväkirjan mukaan nuo laukaukset ammuttiin Neuvostoliiton omalta puolelta metsdstä
ja kranaam räjähtivät siellä Mainilan kylässä. Tämän

kaiken kertoi tähystäjämme nähneensä aivan selvästi.
Toisaalta oli täysin käytännöllinen rnahdottomuus meidän ampua ne laukaukset, sillä tykistöä meillä ei ollut
lähimaillakaan. Vasta Kuutersel?issä peräytymisemme jälkeen saimme rykistön tukea. Siihen saakka saimme tulla
Tulokkaan kylämaastoa Raiaioen
etelärannalla. Taustalla näkyy
Yenäläisten tähys§etorni

Silloisissa kärjisn-neissri oloisa en s;r.lnur mielesräni

pois kotini portaista kuulemiani hCmärlperärsil rskeleita, olivatko ne jännitryneiden odorusten slnnvrrimiä
harhakr.rulemisiai' Vai olivatko ne jokin enne. on .rsra.
joka on askarruttanut mieltäni vielä nykypäivinäkinl'

Nukuttuani serrraavan yön l-rieman levottomasti, lähdin heti aamulla kohti Pullisen kvliiä, jossa 3. komppanian ja lähinnä joukkueeni puolustuslohko sijairsi Raja-

joen varressrr. Triällä jouJurn toimimaan IV joukkueen
johtajan, vänrikki Timo Kannon henkilökohtaisenn apr.rlaisena Siviilir'lesrö.i ei enää näkynyt. Talot oli
q'hjennetrl' .jo aikojr sirren. sillä \'armaa alkamispäivää
sodalle ei tiedern Åino.rr henkilöt, jotka siellä iiikkuivat rneidän lisäksemme. olir'.rt rajavartiosotilaita. Etuvartioasemamme oli sijorrerru .rivrn joen rantaan Pimiän talrxrn, jossa irsekin vör'vin useira kertoja. Tähystäjän
olimn-re taas laittaneet pi:uhun. pirämään påivakirjaa
kaikista tapahtumisra. llhinni rrjan ruon puoleisista.
Kaikki sujui rauhallisesri puolin jos toisinkin. Arvel-

tiin.

tr.rleeko tästä sor;r.r oilenk.r.rn. Kohta kai ilmoitecaan

harjoituksen pätq'r'än j; r'oimme kaikki palata koteihimme aivan kuin väess,i muur.rma vuosi sitten. Ne hämäräperäiset askeleetkin olin jo hil jalleen unohtanut
mielestäni.

Mutta sitten eräänä marraskuun iltlna, ollessani puolijoukkueen kanssa telrassa. serrui reprus, joka sai jälleen
pahat aavistukset hiipimään mieleeni. Miesten siinä jutellessa kaikenlaista, lausui eris jääkäri oudon vakavalla

"",}:JI

äLT;r:iä:'ä

l1'" ffi
u., i m arr as ku u n v i i.
meistä edellisenä iltana Terijoen ",,
upseerikerholla viettämässä iltaa muiden upseereiden kanssa, kuulimme yhr'
r

äkkiä radiosta tulevista uutisista Neuvostoliiton sanoneen hyökkäämättömyyssopimuken irti.
Huomenna se sitten alkaa, sanoin puolileikilläni

toisille.

Vanjat eivät uskalla hyökätä. Puolustuslinjamme

Tr-rrhaan yritimme saada hänrä iloisemmale tuulelle.

- liian vahvat, vastasi luutnantd H onk a n e n.
ovat
Sepäs nähdään. Muistelkaapa vaikka Kronstadtin
ja miten siinä kävi.
kapinaa
Seuraavana aarluna n. klo 7. heräsin kovaan jysähdykseen. Vaarteet suorasraan lensivät päälleni, hyppäsin
pyöräni selkään ja aloin polkea huimaa vauhtia asema-

Eihän sirä ecukäreen kukaan tiedä. milloin tädltä
- lähtemään, yritimme lohdumae häntä. Muma turjouruu
hean. Hän pysyi itsepintaisesti kannassaan.

paikkaani kohti, sillä yön olin viettänyr upseerikerholla
ja matkaa oli n. 1 km. Koko matkan sain vastaani viholiisen tykistön tulta, josta huolehtivat venäläisten sotalai-

iiänellä:

Ensi joulukuun 1.1. pnä lähden joukostanne, pojat,

- enää palaa.
enkä
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rrlllglripehmuste
pfiaa
DK)tee$n
'paikoillaan

r

Ei päivittäistä vaihtoa

SNUG on tieteellisesti ko-

keillusta muovista valmistettu pehmustelevy, jonka avulla löystynyt hammasproteesi
saadaan tukevasti pysymään
paikoillaan. SNUG-pehmus-

te on helppo

kiinnittää.
ei
SNUG kestää kauan

päivittäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puh-

distatte proteesin. Täysin
vaaraton ikenille ia teko

hampaille.

Kemikaalikau-

§Nuc

hammaspehmuste

poista ja apteekeista.

P.

S.

Leikatkaa

irti

tämä

ilmoitus. Silloin muistatte
ostaa SNUG proteesipehmustetta seuraavalla ostosmatkalla.
Tuonti: OY TAM-KOS AB, Helsinki

Tllanno Karjalan kannaksen etelärajalla «).1

1 .1
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Valkeasaa.i

Edellä mainirsemani alikersantti oli hävinnyt kuin tina tuhkaan. Häntä en nähn1'r enää sen koommin. Miesparan hermot olivat ilmeisesri perräneer.
Koska laukauksia alkoi kohra kur.rltra nryöskin jo pir-

kälti selkämme takaa, sekii oikealta errii vasemmaita,'lähetin sotakoiran mukana viesrin komppaniamn.re piiälli

kölle, luutnantri Mikkolalle tiedusreLlen,

pai

pysl.rnrnekö

koillamme vai verä1,dyn-rn.rekö r
Pysykää paikoillannel Åpua «rn tulossa,

-

oli

vas-

taus.

Hetken kuLrttua saapuikin luutnrrnrri L ahd e nä on-ran .joukkueensa kera. Tiistä lvusta kuiren-

per

kaan huolimatta veräydyin.rrle sen päir,än kuluessa pul.rrulanmdelle, oikaisten samalla hiernln puoh.rsruslinjari.
Rajaioen vartijoita

Rajajoen

vojen ty'kir Tuli ei kurrenkaän ollut erikoisen tarkkaa,
vaan kranaatir räjähreirvir siellä sun räällä. Sirä kesti 3
runtia. Sitren ruli vhr lkxinen hiljaisuus. Mistään päin ei
kuulunut mitään. ilieheni. jorka olivat ryhmittyneet asemiinsa hyvissä ajoin. kummasrelivat myöskin iilannetta.
Käskin kuirenkin eriln .riikersentin ottamaan mukaansa
pari miestä sekä n-rennf, rurkimaan tilannerta erurnaasros_
sa. Noin 15 minuurin kulunua hän palasi kasvot kalpeana.

Herra vänrikki. sielh on ukkoa niin pirusti. Kokcr
- ihan kuhisee niirä. 1a kaikki ovat tulossa tännemetsä
päin.

No, ovarkos ne omi;r vai vihollisia, kysyin nyt jo

- kalpeaksi valahtaneeltl rrlikersanrilta.
täysin

Poika-parka oli niin hermosrunur ja peloissaan, errei
osannut edes siihen vasrara. Olihan itsestään selvää, eträ
vihollinenhan sieltä oli rulossr. sillä tuskinpa meikdläisiä
olisi ollut rajan tuolla puolen.
Ja yht'äkkiä alkoi etumaasro elää. Olin anranur kdskyn
iunpua vasta sitten, kun annan siihen luvan. Annoin vil.rollisren ensin tulla tarpeeksi lähelle.
Sranof, stanof, karjuivat venäläiset rynnätessään.

- Tulra, karjaisin, minkä keuhkoisrani lähti.
- Trrrrrrrrrrrrrrr-ta-ta-ta- tal
-Se oli pk-ampuja, joka ampui heti pirkän sarjan

ja jo_
hon vhtyivät kaikki muut mieher. Enää ei oltu harjoi_

Puhtulanmäellä jouduimme käymään vielä kesrävää viirytystaistelua. Sieltä raas veräydyimme edelleen Raivolan
puolustuslinjalle, ollen kuirenkin yhtdmirtaisessa taistelu-

kosketuksessa viholliseen, joka hätyytteli meitä ruon
tuostakin.
Vasta Raivolassa saimme ensimmäisen levähdystauon.

Tai ainakin luulimme niin. Olin jo asetraeu mieheni

soppajonoon, naurriaksemme .juuri keirerystä hernerokag
ta, kun pr-rimen lawojen yläpuolelle ilmestyi vihollisen
hävittäjä, joka alkoi laskea pääl.lemme myrkyllisd kaasua. Rokka meni siinä herkessä syömäkelvottomaksi ja
miehiä alkoi pyömyillä.
Kaasuhälyrys, sain huudettua yskimiseni lomasta.
Samalla
etsin kuumeisesri kaasunaamariani. Onneki selvisimme pelkällä säikähdyksellä, sillä kaasunsa laskettuaan kone hävisi. Vasta sen jälkeen saimme kipeästi
kaipaamarnme levähdyksen. Keitroa ei rosin enää voinut

syiidä, mLrtta

nyt maisrui "vanikkakin" puolta

parem-

malta kuin aikaisemmin. T:ilIöin laskirnme myöskin ensimmäisen kerran rappiornme. Kolme joukkueeni kokelasta oli kaatunut heri ensimmäisessä yhteenotossa. Miehet olivat olleet nuoria, kokemartomia sekä tyhmänrohkeita. He olivar nousseet seisomaan kiivaassa rulituksessa
ia kk-suihku oli katkaissut heidät kahtia. Ensimmäiset
trhrit isänmaan puolesra oli vuodatettr.r.

nrksi ssl.

ixa oli syrrynyr.
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EERO HAAPIA!NEN
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"Marokon kauhun"
miehet suksilla
helmikuulla 1940
Kollaalla

I
§

OLEN lukenut joistakin tilastoista, errä wonna 1909 oli
synryväisyys Suomessa ennäryskorkea. Siitä kai lie johtunut, että minut niin helposti vapautettiin vakinaisesta
asepalveluksesta keuhkokuruneen jälkeen kesäkuun 20.
pnä 1929. Olin astunut palvelukseen maaliskuun 4. pnå
szunana l'tlonna Karjalan Kaartin 7. komppaniaan. Palvelukseni

I

I

jäi siis niin

lyhyeksi, että jouduin nosroväen

toiseen luokkaan.

Tunnustan, eftä asia painoi mieltäni. Jollakin lailla
koin olevani jotakin vailla, koska asevelvollisuus jäi suo
rimamatta. En ole koskaan ollut ns. "sotahullu", vaan pikemminkin rauhan mies, mutta joka tapauksessa korvik-

liiryin Viipurissa suojeluskunraan. Suojeluskuntaharjoitukset olivat sekä sopivaa urheilua, että
mielenkiintoista vapaa-aikojen vienoa ja tdssä puuhassa
koin saaneeni myöskin korvauksen suorittamarta jäneelkeena edelliselle,

le asevelvollisuudelleni.

Kun Talvisota alkoi, olin ryössä Viipurissa SOK:n
myllyllä, tarkemmin sanotruna leipätehraassa. Tämä oli
sellaista työtä, jossa olisi saanut olla asevelvollinenkin,
koka kansakunnan kannalta se oli välrrämärönrä. Kun
olin II:n luokan mies, ei minua tähän ryöhön komenner-

ru, muma ei myöskään estetry lähtemästä varsinaisiin sotilastehtäviin.
Olin työssä Viipurissa tammikuun alkuun 1940. Olo

kaupungissa oli raskasta. Aluksi olimme päivät ryössä,
mutta jatkuvien ilmahälyrysren takia ryhdyimme yötöi-

hin. Päivällä ei kuitenkaan juuri voinur nukkua, koska
sota teki kaiken rauhatromaksi. Varsinkin ns. "aavetykki" sai aikaan paljon levottomuurra. Ei koskaan riennyr,
milloin ja missä råiähtdå.. Sen lisäksi lenrokoneet vierailivat tavallisesti useamman kerran päivässä.
Voisin sanoa tämän osasyyki siihen, että tammikuun
alkupäivinä kävin kutsuntatoimisrossa anomassa pääsyå
armeijaan. Lääkärin tutkimuksen mukaan olin erinomainen A I-luokan mies. Ihmekös se, olinhan harrastanut
urheilua ja elänyt tosiraitista elämää. Sitäpairsi olin saa-

nur sotilaskoulutustakin, joten: mars matkaan! Myös
asuintoverini Vilho Silvennoinen,
myöskin
nostoväen II lk:n mies lälai samalla kertaa armeij aan, ia
niin Viipuri jäi meiltä selän taa.

Ensimmäisenä kokoamispaikkana, johon jouduimme,
olivat Kouvolan kasarmit. Siellä annemiin meille siviilipalttoot armeijan vaaterukeksi ja kokardi lakkiin mer-

kiksi, että olimme sotilaita. Parin päivän kulutrua kyseltiin, oliko vapaaehtoisia, jotka haluavat lähteä pst.koulurukseen Hämeenlinnaan. Minä olin. Oli tietenkin toisiakin. Koulutuksen mädränä olivat kolmen viikon harjoiukset. Kun kiire oli oppia, niin kyllä siinäkin ajassa ehti aika paljon oppia, vaikkakin asia oli meille lähes kai-

kille uuna. Venäläisiä pst.rykkeiä oli meillä

kalustona.

Varsinkin maastokoulutusta suksien kanssa saimme runsaasti tykkikoulutuksen lisäksi. Hämeenlinnan aika jäi
mieleeni erikoisen myönteisenä. Teimme monia hiihtoretkiä Hattelmalan harjulla ja Aulangolla. Kaksi hyvää
toveria siellä oli, joiden kanssa sovimme, että sodan lopurtua rulemme yhdessä Aulangolle juhlimaan. Niin
pärimme. mutta toisin kävi, kuten myöhemmin sain
tietää. Toinen näisrä pojisra, hämeenlinnalainen, ehti olla vain pari päivää sodassa, kun jo kaarui ja toinen jäi
invalidiksi samoin parin rintamavuorokauden jälkeen.
Hämeenlinnassa kysyttiin jälleen vapaaehtoisia. Kouluruksen oli märä kestää kolme viikkoa, muna parin
viikon koulutuksen jälkeen dedusteltiin, olisiko vapaaehtoisia lähtemään rintamalle. Kollaalle tarvittaisiin heti
yksi tykkiryhmä. Tälläkin kertaa olin vapaaehtoinen ja
niin matka alkoi kohti rintamaa. Olin jo niin paljon pitärillähän ulkoildin
risrynyt Viipurin päivien jälkeen
paljon ja saatiin nukkua rauhassa - ss6[ tunsin olevani
- ei tuntunut laineEmäni kunnossa. Rintamalle meno
niin koin
kaan peloittavalta, vaan siinä oli
viehättävä jännirys.

-

-

Matkasta rintamalle ei ole mainitsemista. En muista
edes, mistä me läksimme varsinaiselle rintamalle, etulinjaan. Joka rapauksessa paikkamme oli Kollaanjoella
maantien vasemmalla puolella. Tien oikealla puolella oli

H Juutilaisen eli "Marokon kauhun" komppania.
"Kauhulla" oli eruvartioasema jopa joen toisella puolella. Yksikkömme nimi oli Psr.4ll2.D. Se riittäneekin

asian virallisesta puolesta. Komppanian päällikkönä oli
sodan loppuvaiheessa res. luutn. Olavi Höi jer, ny§inen Vaajakosken talotehtaan johtaja.
Kun jouduin komppaniaan, jonka miehet olivat jo olleet noin pari kuukautta rintamalla
tulin Kollaalle

helmikuun alussa

Vaikkakin
runtui olo turvalliselta.

- jatkuvasti, joskus oikein kovaakin,
tykistökeskitystä oli
niin aseveljien rauhallinen mieliala antoi rurvallisen tun-

teen. On tietenkin väärin sanoa, ettei sodassa peljätä,
mutta tietoisuus asian oikeudesta ja luottamus siihen, että meillä oli mahdollisuuksia, loivar mielialan, jota sodan
pelko ei särkenyt. Olihan näilIä miehillä jo tosi kokemulaiakin sodasta. Oli taitoa kuulla "Kranun" tulo ia
heittäytyä maahan oikealla hetkellä. Oli myöskin runto,
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milloin vihollinen aikoo hyökätä ja milloin vain pidetään muuten vihaa. Tässä seurassa minäkin sain ensimmäiset sotakokemukseni. Eikä se
nyr jälkeenpäin ajassllsn
ollut mitenkään negatiivinen.
Tiesin
1ei5g6n
[2r65aettä rämä oli rilanne, johon meidät-oii pako- varma siitä, että kukaan ei tahronut soraa ja
tettu. Olin
että jokaisen mieli peloi kotiin omaisten luo.

Muistan kuinka eräänä päivänä löimme veikkaa
100:sta markasta. Eräs toverini vdirti, eträ sora ei lopu
ennen kesää, muma itse olin sitä mieltä, errä se loppuu.
Ymmärsin erremme voi kestää soraa niin kauan näin
pienenä maana sullrvaltair vastaan. Simen aikanaan
rullessani kuukalrsien kulunua sairaalasra
kaveri rarjosi minul.le 100 markkaa. Hän muisti veikkansa:
en kuitenkaan orranur sirä, koska iloitsin. kuren hänkin, että
sota oli loppunur.
Korsukokemus oli oikeastaan vllärrär'än mr,önteinen.

Siellä oli lämmin ja ilmanvaihtolin roimi hj.vin. Siräpaitsi, vaikka kranaatit räjähtelivär katon kivilohkareissa, se ei häirinnyt, koska olimme jo kokeneer, että se
kestää. Uni maistui hyvin, varsinkin silloin kun oli ravanomaista rykistötulta. Hiljaisuus oli hieman peloirtavaa, samoin myöskin kiihkeä n'kisröruli. Ellei nukurtu,

keskusteltiin vakavina edessä olevisra päivistä ja
monet miehet lukivat lahjaksi saamiaan Virsikirjoja tai

Uusia Testamenrrejä. Joskus kirjoiterriin kirjeitäkin.
Milloinkaan ei puhuttu "tuhmia . kuten mieher usein
ryömailla puhuvat. Tilanne tunnerriin vlklr';rksi. joskaan
ei paniikinomaiseksi eikä roivottomaksi.

Muita varsinaisia puolustusasemia ei ainakren meidän
lohkollamme ollutkaan, kuin miehisrökorsur. Pst.n'kir
olivat vain hieman maahan kaiverruna iln-rrn mrriän rakennelmia. Tunruu ihmeeltä, errä päsimme r,l..rnomaisina päivinä niinkin pienillä menety'ksillä. kuin pääsimme, vaikka suojavarusruksenamme oli pääasias.r
Venäläinen panssarintorjuntatykki
suomalaisten käytössä

r''

-

lu-

mivalli. Mennessämme varriopaikalle, kuljimme lumivallin suojassa ky1,ryssä. Vihollinen ei tietenkään nähnyt,
milloin me vaihdoimme varrior, koska lumivalli oli edessä. Varsinkin, kun vaihroaikoja hieman muurimme, meni kaikki suhr'kohr' hyvin. Mutta kerran sitten satnri
minulle. Siitä

seuraavaa:

Olin ollut noin kolme viikkoa rintamalla. Joistakin
hyökkäysyrityksistään huolimatta ei vihollinen ollut

oli juuttunr-rt paikalleen. Olimme siis ns. "Kollaanjoen" roisella puolella ja
vihollinen toisella. Tavallinen "normaalitila" vallirsi rintamalla. Tullessani varriosra n'hdyin puhdistamaan kivääriäni. Tappurarukko juuttui kiinni kiväärinpiippuun
enkä saanut sitä ulos. Menin korsun ereen, iossa oli parempaa rilaa rassata. Silloin se sattui...
Kranaatti räjähti jossakin puussa korsun edessä. Tunsin humahduksen ja paineen, joka heirri minut maahan.
Hetkessä tuntui siltä, eträ kranaarri oli vienyt pääni
mennessään. Päähäni näer runsin hirveän töytäisyn. Uskoin, että nyt oli kaikki lopussa. Siinä sekunnin osassa,
jolloin ehdin tajuta jotain, koin suunnarroman monia
asioita. Tiesin että nyt oli minun vuoroni lähteä, mutta
kyseiin: miksi? Miksi olinkaan ollut niin huoleton, että
rurhanpäiten tulin ulos korsusta. Mitä mahtanevar ajarella kotona äiti, veileni ja sisareni. Näin hengessär.ri valkoisen arkkuni, .jossa minut lasketaan sankarihauraan.
Olinko valmis kuolemaani' Rukoukseni nousi sydämestä:
pädssyt etenemään, vaan rinrama

Jumala, pelasra sieluni...

Mitä muuta koin, siitä on mahdoton kerroa. Kukaan
korsusa olijoista ei tiennyt, että minuun oli sattunur. En
lainkaan tiedä, kar.ranko olin siinä rajuttomana, kun totesin ihmeekseni, että minä elän vielä. Todennäköisesti rajuttomuuteni kesti vain muutamia sekuntteja tai korkeintaan minuutteja. Kun tajuntani palasi, muistan, errä
koskenelin päätäni ja riesin, että se on vielä jäljellä.
Ryömin kontaten korsuun, jossa ihmetellen todertiin minr.rn haavoittuneen. Sirpaleita oli selässä, istumalihaksissa
ja jaloissa, mutra ei päässä ainuttakaan. Tunsin kuitenkin hengirysvaikeuksia, vaikka ei muuta kipua tuntunutkaan. Ahdistava tunne rinnassa tuntui voimistuvan. Taitaa sittenkin rulla lähtö...
Tuli ainakin lähtö JSp:lle, jossa sirpaleiden aiheurta-

mar haavat sidottiin ja todettiin, emä on asiaa kenttiisairaalaan. Silloin oli normaalitilanne, vain harvakseen sa-

teli kranaatteja, joten pääsin melko pian kenrtäsairaalaan. Vallitseva tunne oli, että en jaksa kauan. hengirys
k?ivi yhä vaikeammaksi ja sanoinkin lääkärille. joka kävi
minua katsomassa:
en jaksa enää aamuun asri.
- kenttäsairaalaan pääsin. JonkinlaiSilloin oli jo ilta, kun
sen pistoksen siellä sain ja yö meni lähes t.rjurromana".
Ehkä minä nukuin rauhoittavan lääkkeen ansiosta, vai
lienenkö ollut muuten tajuton, sitä en os.ra sanoa. Hä-

märästi vain muistan, että aamulla varhain päsin siihen
kuljetulseen, joka vei haavoirtuneita yrrrs.rrraalaan. Junamatka kesti kauan, en ollut laink:.rn rietoinen, minne
me menemme. Myöhemmin tiesin. errä j-:nr kulki uutta
Joensuun rataa Varkauden kautr,r. Päre:.semana oii Siilinjärvi, jonne meidät siirrerriin Sielllhln oli Tarinaharjun parantola, joka oli
kuren nuurkin vastaavat

(

sotasairaalana.

-

Junamatkasta en palio; murste. muftr

-n

fuå, fr.,

r,t#'":
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parantolassa

olon alkuajat muistan tuoil.risina apaanisina muistikuvina. Tuntui siltä. etrii minä en elä. murra kuirenkin olen
olemassa. Ehkäpii noin viikon verran kesti tällaista
apaattisra olotilaa. Sirren eräänä aurinkoisena aamuna,
kun heräsin melko sikeästi nukurun vön jälkeen, minä

totesin: minä elän.
Se oli unohtlunaton kokemus. Miren se lie tu-llutkin
niin yhtäkkiä. Vammani oli sisäinen verenvuoto keuh-

koihin, joka aiheutti tukahduffavaa runnetta, vaikkakaan
mitään kipuja en runrenur. Sinä aamuna tuo tukahduttava tunne oli lähes kokonaan poissa ja tunsin, emä rninä
paranen. Kr.rn meillä jokaisella on normaalisti elämisen
halu, niin tuo kokemus, että minä, joka uskoin kuolevani, nyt kuirenkin paranen, oli valtava. Se tunne varmasri
vaikutti myös tervehdyrrävästi. Kun lääkäri oli suunni-

tellut leikkausta poistaakseen keuhkopussiin vuoraneen
veren, sitten päätti, eträ katsoraan nyt ensin muuralTta
päivä, miten asia kehiryy

ja sinen

huomasikin, että
leikkausta ei rarvitakaan, itsekin ihrnerreli asiaa. Luulen

että uusi elämänhalu oli vaiktrmanut voimakkirasri siihen.
että rnaksoittunut veri poistLli normaalin verenkierron
mukana, kuten lääkäri selini.
Tervehrymiseni edisryi nyt nopeasri ja muisran kuinka
olin jo jalkeilla rnaaliskuun 13. pnä, joka oli erittäin kirkas aurinkoinen päivä. Aamulla ienteli venäläisiä lentokoneita sairaalan ylitse, muma ne eivär olleet pahaila
pä:illä. Mitään pommeja ei pudotertu Siilinjärvelle eikä
muuallekaan lähitienoille. Sairaalan parvekkeella orin
aurinkoa, kun radiosra alkoi kuulua uurisia. YarajdvdJlä,
änellä kuulin jonkun kerrovan, emä rauha on tehty ja
Suomi jouruu luovurtamaan Karjalan ja paljon muura.

EI VAIN KELLO

ASTRONIC
a
a

Kello-kronograli:

6 aika-asteikkoa

-

5 osoitinta
itsevalaisevat osoil-

timei ia numerot

magnetisoitumaton
2 painonappia

laskee pinta-aloja
laskee tilavuuksia
O laskee tuntinopeuksaa
O laskee välimatkoja
lD muuntaa markat
ulkomaan rahaksi ia
ulkomaan rahaksi ia
päinvastoin

O suorittaa yhdellä

ruostumaton
iskunkestävä
nahkaranneke

kä-

denliikkeellä kerlo-,
iako- prosentti- ym.
laskula.

Suora toim itus raioitetun
aian kutuessa
0ä saatte vanhasta:15 mk!)

hiniaan

,villl/v mK

Matalaki se pani mielen. herkessä ajattelimme, että
kaikki tämä r'erenvuoJerlrs oli oilur rurhaa. Mutta vain
hetkeksi. Tiesimme. erri rimi k.rikki oli meille isiin-

maan vapauden hint,r. S"i::r::re ecelleen pir.i;i irsen.iisvr temme, päättä;i omisrt rsi,:s::::::'.e
Siksi
kaikesta huolir:-:::-.
.:.. r.:.e..::e:: srni.
- ::.:.e::.. r:..,: e,j.ml.
päivänä.- Tunsin, eträ minu-e ,--;
Eläisin sen vapaan mf,.rni :-,,,esr" ;"re:-.;::a rier.aisuuteen uskoen.

Punaisen talon mäki Koltaan
rintaman keskustassa

ASTRONIC on eräs Sveitsin kelloteollisuuden viimeaikai-

sista saavutuksista. Siinä on COLTON DE LUXE koneisto, ioka ennen asennusta on käynyt läpi mitä tiukimman
kontrollin. Siinä on särkymätön iousi ja kaksi erillistä käyn-

tilaitetta, toinen sekuntikelloa ja toinen tavallista ajannäyttäjää varten. ASTRONIC on ihanteellinen ratkaisu
insinööreille, lentäiille, työnsuunetä iokaiselle tavalliselle
ihmiselle, iolle ajan tarkka mittaaminen
on ärkeää.
Sen
huokean hinnan on tehnyt mahdolliseksi toisaalta rationalisoitu suursarjatuotanto, toisaalta välikädetön myynti
sekä ammattimiehille

ninelijoille, tutkijoille- jne.

;(

I
I

fl
lE

Hyvi§s

15,-

Vuoden täystakuu
ASTRONTC kellokrono-

Ättää treittätö

työn että osat peittä-

tämme Teitä siitä

Yä vuoden täystakuu

mk:lla!

grarille ja laskinko
ieelle annetaan sekä

I

,{l

-

suoraan maahantuojalta kuluttajalle.

vanhaa

kelloanne pois! Jos lähetätte sen meille hyvi15

Lähsttäkiiä minulle niin pian kuin mahdollisla ASTnONIC kellokronograti ia lsskinkoie selvine ia täydellisine käytlöohieineen vuodån
tåyslakuulla hintaan 79 mk, ionka

D
E
!

! olån maksnul ps. tilillenne n:o 153806
pyydän perimåän posliennakolla, iolloin osallislun loimituskuluihin li!äksi 2 mk:lla.
Oheistan vanhan kelloni, losta hwitätle minua ASTRONIcIN hinlähetån ohessa

na33a 15 mk:lle.

Nima:

Osoil€:
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mädänty'vien hevosten

ja muiden jätteitten

oli tuonut meidät maantielle
Akonjärven eteläpään kohdalla Ontrosenvaaran itäpuolelle rakana. Tdmi erd'maaretki ei käynyt ilman taisteluja, mutta vihollinen ennätti aina vetäyn'ä tieltämme.
Kun tulimme maantielle, näimme siinä puuhun kiinniteryn juiisteen, .lossa luki kuin ilkkuen:
Saontdlaitet.' älkää ltraLko, cttä nc tit,t jäiinnne
n ottiilt.l
Siinä tiellä oli kaikenlaista pientä kamaa ja vielä höyryävä kenttäkeittiökin, joten kiire oli naapurilla jokataka,j2irven eteläpään kautta,

TALVISODAN taistelutanterilta Kuhmon Löyrövaarasta
ja Kilpeiänkankaalta, jossa lemusi vieläkin rutLmiitten,
ällöttävä

löyhkä, oiimme kesällä 19,i i edenneet taistellen aina
Rukajärven porteille saakka. Motteja oli tehry ja murrettu Talvisodan tapaan. Taistelujen tie, joka alkoi talvella
1939 Kuhmon uhatun kirkonkylän liepeiltä Jyrkänkoskelta aina rajalle saakka, oli nyt vuorostaan jatkunut saroja kilometrejä syvälle Vienan erämaihin. Tämän pitI«in taistelujen tien olin minäkin ,ioutunut käymään

oli minullekin Talvisodasta saakka perin tuttu, sillä siellä, ennen

päästä päähän. Suomen puoleinen tieosuus

paukesa ollut. Tämä taistelujen tie oli jälleen jatkunut
parilla kymmenellä kilometrillä, ja nyt kolkurtelimme

Jatkosodan rajan ylitystä sain viimeksi viettää hiljaisen
hetken viimeisen konekivääripesäkkeeni äärellä. Tämä

noin 10 km päässä olevia Rukajärven portteja.
Tuo Rukajärvi oli väikkynyt mielessämme sellaisena
tdmän sodan lopullisena tavoiteenamme, jonka jälkeen

tie oli ollut hien ia veren kostuttarna tie tuhansille vasrustajillemme, jos kohta meillekin. Toistakymmentä kukistettua mottia sen varressa kertoi tästä.
Olimme kiertäneet jälleen. Neljän, viiden päivän saarrostava hyökkäys Rukajärven tien varrella olevan Novin-

simen kaikki olisikin selvää. Tämän peräti kauppaiaksi
kutsutun kylän ja meidän välilliimme olivat enää vain
Rukavaaran harjut ja niiden alla, länsipuolella virtaava,
kapea Pismajoki. Vaikka olimmekin jo menertäneet toiSA'bra

SA-hna

JR 52:n osia
saapumassa etulinjaan

Rukajärvelle 24.7.41

Tupakkatauko marssilla
Rukajärvelle

uNToKUM,,LA,NEN

Eräs

"ullmelnental$o
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§eerune heinäntekoon pääsystä

ja elotkin oli

meidän

kohdaltamme tältä vuodelta leikattu, uskoimme vielä, et-

tä tuon "kauppalan" valtaaminen tulisi olemaan "vii-

meioen taisto" ja pääsemme sitten ajamaan junalla kotiSuomeen.
Tämän junakyydin kun oli komentajamme

"Kumu" meille
puoli totta leikisti luvannur marssiessamme vdsyneinä ja hikisinä aina pölyavdå sorarierä.

Omasta mielestämme meidän JR 52:n I pataljoonamme olisi ollut nyt kaiken kohtuuden nimessä päästävä
vihdoinkin jo monesti luvamuun lepoon, mutra niin
kuin hyökkäyssdassa melkein ainakäy, tämä lupaus jälleen jäi vaan toiveeksi. Jo eräänä iltata L4.8.1941 juoksi
taas "pahanilman

lintu" ympäri leirialuetta. Tämä

mies,

joka olisi ollut muuten mies mitä parhain, ellei olisi sattunut olemaan pataljoonan komentajamme taistelulähetti, sai kyllä kuulla kunniansa: "Taas se helvetin haaskalintu kiertää siellä kuin kiljuva jalopeura
se tierää
taas vientiä se", murisivat väsyneet pojat -nuotioillaan.
"Ei tainnut tulla sitä lepoa taaskaanr." Ja niinhdn siinä

kastellut puut ja alikasvillisuuden. Edestämme, suoraan
idästä nouseva aurinko häikäisi silmiä ja sai meaän kimaltelemaan. Etenimme hiljaa, kaikenlaista ääntä varoen
kohden Pismajoen yliryspaikkaa, joka oli tiedusteltu
noin kilometrin maantien eteläpuolelta. Tulimme ilman
mitään kommelluksia melkein puurroman suon laitaan,
jonka takana joki virtasi. Paraljoonaamme tilapä.isesti
komentava kapteeni Lauri Hyöky määräsi puolijoukkueeni asemiin suon laitaan siltä varalta, eträ erenemistä, taikka pahimmassa tapauksessa vetäyrymistä olisi
ruerava. Suolla leijui matala,sumu. Miehet katosivat sinne kuin aaveet. Heidän kenrtäharmaat asunsa sulauruivat

erinäin hyvin suon väreihin ja leijuvaan sunuun ja vain
§pärät näkyivät. Pian eroitimme vain kuin parven itsestään ilmassa leijuvia kypäröitä. Ne eivät ainoasraan
näkyneet, vaan ne loistivat, sillä kosteisiin kypäröihin
satfllva auringonvalo heijasti niistä kuin peiiin pinnasta.
Perin paljastavia ja vaarallisia nuo kypärät tässä tapauksessa, totesirnme. Onneksi ei vihollisella ollut kuiten-

$",n6,r,",:

kävi, kuten peläniin: Lepoa ei tullur, vaan määräys, että
miesten on heti laitettava aseensa ja varusteensa kuntoon, sillä aamulla anivarhain, ennen kukon kiekaisua
lähdetään hökimään sinne unelmien kauppalaan. "Viimeinen taisto" on alkava. Muaa siinä kulon polmamalla
kankaalla, nokisten ja puoleksi palaneitten puiden alla

yötä viettäessämme ja näirä miettiessämme me errune
vielä tienneet, että tie sinne on nyr tukossa kertakaikkraan, ja että sinne meno siinyy vielä kolmella viikolla.
Emmekä me myöskään tienneet siä, että seuraavana päir'f,nä on pataljoonamme tappioluku jälleen kasvarrx 76
niehellä. Tappioluku, joka jo tähän mennessä oli suu-

rmpi kuin

muiden rykmendn pamljoonien yhteensä.

Åemu 15.8. valkeni kuulaana. Oinen sankka sumu oli

kaan varmistusta suon takana ja me päsimme onnellisesti sen yli, samoin kuin sen rakana olevan joenkin yli,
joka oli sillä kohtaa vain melkein kuiva puronuoma.
Kun taisteluosastofiIme, johon kuului myös toisessa
linjassa etenevä II P, oli päässyt kokonaisuudessaan joen
yli, käänryi hyökkäyksemme joen suunnassa suoraan
pohjoiseen ja siltamaaston vallattuamme meidän piti yhdessä tdstä sen jälkeen yli rulevan III P:n kanssa hyökätä edelleen Rukavaaralle ja murtautua siellä mahdollises
ti olevien puolusrusasemien läpi. Tehtävä oli siis perin

pitkäjännitteinen ja edellyni onnistuessaan, että vihollisen vastarinta olisi vielä järjestämättä, mihin kai divisioonan johto oli laskelmansa perustanutkin.
Etenimme joen itärantaa. Maasto oli harvaa petäjik341
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köä kasvavaa kangasmaata, loivaa harjannetta, jonka moIernmilla puolilla oli suota. Lännessä olevan kapeahkon
suokaistaleen akana oli yhä leveämmäksi ja vuolaammaksi käywä Pismajoki ja idässä vähän laajemman suon
takana kohosivat Rukavaaran komeametsäiset harjanteet.

sinne ne vaan menivät. Parhaat oppivat tämän taidon
niin hyvin, että io kolmas taikka neljäs kranaatti tipahti
sinne, minne pitikin.
Kun tämä "keskirys" oli käynnissä, meidän piti juoksurraa sarnanaikaisesti yksi konekivääri erääseen vasem-

Kun olimme edenneet runsaan puoli kilometriä, törmäsi
kärki juuri kaadettuun Iaajaan murrokseen. Muca tämä
murros ei saanut olla esteenä ja niinpä hyökkäystä jatkemiin, mutta silloin kajahti murroksen takaa ruli ja
vänrikki J o u h t i m ä k i suistui maahan lähettinsä
kar»sa ensimmäisenä. Synryi muitakin tappioita ja kun
murros havaittiin vahvasti miinoitetulai ja ansoitetuksi,

malla olevaan pieneen metsäsaarekkeeseen. Se oli hurjan
rohkea yrirys ja pojat empivät sitä. Juoksin toisen konekiväärin luokse, murta silloin näin ampujamme, korpraa-

oli miesten vetäydyttävä kiireesti sieltä pois. Murroksen
takaa, sekä oikealla olevan suon takaa näkyivät vihollisen vahvalta vaikuttavat bunkkerit.
Olimme siis hyvin varustetun puohstuslinjan edessä.

Eteneminen pysähryi. Samanaikaisesti alkoi murroksen
takaa kuulua vaimeita pamahdulaia, "vekun" haukahdukia, joiden änen merkityksen jokainen arvasi. Sitten
kuului yläpuolellamme sarja perämäisiä, noita lyhyitä,

mutta sitä pirullisempia suhahduksia ja pienoisheittimien kranaatit räjähtelivät ympärilldmme. Herkkinä ne

laukeilivat myös puiden okissa. Suojaurumattomisa joukoisa ne saivat heti aikaan rappioira, ja haavoirruneir.r
ja kaatuneita saatiin ruveta kanramaan puron uomatrn.
Tuohon puron uomaan. josta sinen tuli muolosru-maan hyökkäysosasromme komentajan. everstiiuurnanni
L. Kumlinin ehkä ikåvin komenropaikka tissd
sodassa. Aseet vaihruivat heri lapioihin ja ainakin meidän I pataljoonamme erumaiset osar karosivat ruota
pikaa maan alle. Maa oli pehmeää ja täysin kiveöntä
hiesua, mikä helpotti kaivautumista ja sittemmin pelas-

ti meidät

katastrofilta.

Mutta luonnollisestikaan ei yrityksestä vielä luovutru.

Olimmehan rulleet jo tänne saakka, kärsineet tappioitakin ja vihollinen oli nenämme edessä. Toaa kai sinne tavoimseseen myös mennään, sillä onhan meillä rykistöä.
Näin lienee tuumitru siellä puron uomassa. Saimme tietää tästä, samoin kuin siitäkin, enä rykistö tulee antamaan sillanpään bunkkereihin keskiryksen, jollaista ei
tällä suunnalla ollut vielä annettu. Me jäimme poteroihimme odotielemaan tuota keskirystä. Vihdoin sen kerrottiin tulleenkin. Minä en tosin sitä huomannut, sillä
en ollut sillä hetkellä aivan murroksen laidassa ja sen
keskityksen ääni kai hukkui noiden pienoisheitdmien
ammusten räjähtelyyn. Pojat kirosivat, mutta niin kuului
tehneen myös everstiluutnantti Kumlin. Sitten ylös ja
eteenpäin. Muma usko oli jo poissa. Edessä miinoitetru,
eriaäin vaikeasti edettävä murros ja takana vahvat bunkkerit, joiden miehistön valppauden nuo kymmenkunta
l«anaattiamme olivat herättäneet. Saimme tulta tierysti
ja jälleen poisrua murroksesta sekä aloittaa haavoittuneitren ja kaatuneiaen kantamista joen uomaan.
Mutta aina on sodassa jotain yritetävä ja niinpä nytkin. Pataljoonazurune komentava kapteeni Hyöky ajatteli, että oma apu on paras apu ja niinpä konekiväärimme
pojat laittoivat hänen toimestaan omat "patterinsa" kuntoon. Meillä näet oli jo pitemmän aikaa ollut muutamia
vihollisilta "varastettuja" pienoisheimimiä sekä niiden
kranaatteja ja olimme jo useaankin kertaan antaneet

niillä rykisdllemme "diapua", kuten pojat sanoivat.
Niin komentoryhmän pojat laittoivat "patterinsa" kuntoon, ja vihollisen "pehmirys" alkoi. Se ei tosin aina

aluksi tahtonut sujua nuotden mukaan, sillä eihän pojilla

ollut mitään rulenjohtotaulukoita tai muita tj-laitteita ja
niinpä maalit oli "haarukoitava" silmämääräisesti. Mutta
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li Väinö Kainulaisen

viskaavan konekivää-

"varsinaisen" olalleen ja lähtevän juoksemaan ryhmän muiden miesten mukana kantamuksineen. Kun he
olivat juosseet muutaman kymmenen metriä ja päässeet
murroksen lairaan jääneen pst. rykkimme luo, suhahti
jälleen ilmassa ja pienoisheitdmen kranaatit räjähtivät

rin

parvessa hyökkäävän konekivääriryhmän ympärillä. Roh-

kea ja sumeilematon korpraali Kainulainen suisrui konekiväärinsä päalle, ja sai heti surmansa. Muut, yhtä lukuunottamatta, haavoittuivat. Samassa pyyhki suihku toista konekivääriämme ja sen vaippa ja laatikko ammuttiin
puhki. Haavoittuneena yritti kiväärinjohtaia, alikersanmi
Pekka Huttunen pelastaa mitä pelastettavissa oli
ja lähti juoksuttamaan kahta raskasta vyölaatikkoa taemmaki. Näin hänen juoksevan raskaasti, samalla kun tunsin. kuinka suihkur plvhkivät ylitseni. Huusin Pekalle

minl:.i jrksoin. eträ menisi maahan, mutta sitten näin
hänen suisrcvan suulleen ja paikalle riennetryäni ennätin

vain känrä hiner selilieen. kun verenvaahto ryönryi
trinen huuliensa vdlistä ja hän huokaisi viimeisen raskaan huokaisunsa. Suihku oli osuout selkään.
Juoksin kapteeni Hyö§'n poteroon ja sanoin hänelle,
errä ereenpäin ei päästä, eikä konekiväriä suosaarekkeeseen saada, minkä jälkeen jatkoin, enä minulla ei ole
enä enempää konekiväärejä kuin niiden käyaäiiZikä:in.
"Kuinka niin?" §syi Hyöky pahinta aavistaen ia kuulElaan, että molemmat kivärit oli ammutru rikki ja että
vain kaksi miestä puolijoukkueestani on enää sotimass4

meni hänen ilmeensä hyvin vakavaksi ja hänen leukansa
viirähti hivenen. N?imä kaikkihan olivat hänelle henkilökohtaisesti perin ruttuja poikia, sillä olimmehan kaikki
samalta paikkakunnalta. Kun §syin, että mitä minä nyt
siren alan puuhailla? hän sanoi: "Olet tdssä ja seuraat
minua ja teet mitä kiisken" Ja niin minusta, kiväärittömästä ja miehiä vailla olevasta puoliioukkueen johtajasta

di

kapteeni Hyö§n ylimäräinen lähenialiupseeri.

Me olimme vielä tähän mennessä selvivrrneet kuitenkin melko vähäisin tappioin, ja ne tappior mitä oli tullut, olivat rulleet vain tdssä aivan eCersä. ruon pienen

harjannekukkulan äärimmäisessä käriessi Mutta koska
ilman perusteellisesti valmisterua ia soimakasta rykistöapua, oli hyökkäyksen jatkaminen =:e-erönti. rnnetriinkin meille vetäytymiskiisky ilmo:--: s:.:::r.iia, että
kaatuneet oli hämärän turvin ruotrr'.: r:r-. =-:okselta.
Murroksen laitaan kaaruneen arnP'-:r:r1r \-j.irii Kainulaisen ruumiin luokse pääsimme s!i: Bernerin
kanssa panssarintorjuntatykin suoi : lri ;se: suoj assa edeten
ja saimme hänet saappaan sarres: setien sen verran
taakse, effä hänet saatiin kannerce 5-soirtuneitten suojapaikkaan. Muiden kaaruneittec iuol- ei ollut yrittämistäkään.

Mutta sitten kun meidän olisi pirinr-r aloirtaa vetåyty'
minen, tulivatkin eteen toiset r!:ulnat. Vihollinen oli
omia ansoitusaukkojaan kirtdeo niiminyt illan hämärtyessä aivan eteemme ja alkoi heitell'i käsikranaarteja.
Heti tämän jälkeeo ujelsivat ensimmäset kranaatit ja is
kivät asemiimme tällä laakealla hariannekukkulalla. Vihollisella oli ollut hy'rää aikaa vetä Rukavaaralta tykke-
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jään suorasuuntarsasemiin vasemmalla sivustallamme
olevan suon taakse, josta se pystyi avaamaan meihin pirullisen tarkan ja tehokkaan tulen. Muutamassa hetkessä
oli jylinä ja pauke täydellinen inferno, jossa saartoi elää
vain maan alla. Nekin, jorka olivat vielä olleer kyllin
laiskoja kaivaurumaan, katosivat myös ruosa ruokiosa
maan sisään. Pehmyt hiesu helpoai heitä rässä ryiissä ja
niin oli koko hyökkäysosasto, kaki pataljoonaa, kadonnut inaan alle. Se oli pelasrus, sillä kun myös heirimet
ja

edessä, sillankorvamaastossa olevat suorasuuntausaseet

olivat avanneet tulensa ja olimme näin jouruneet kahdelta suunnalta tulen alle, olisi kaivautumaron osasto ollut
ruhon oma. Vihollisen "piiskat" nrlittivat edestä sillan
takaa pitkin joenuomaa, ja näin joutui myös everstiluutn. Kumlinin komentopaikka suorasuuntausruleen.
Myös siellä todeniin, että rykistötulta saatiin, muma se
nrli toiselta suunnalta. Siellä kyyhötettiin myös poteroissa, eikä enää soitemu ja kiroiltu rykistöllekään, sillä yhteydethän katkesivat heti. Myös lähetit elivät vain poteroissa. Salskeat petäjät kaaruivat rys§en maahat ja
kuoppa kuopan viereen synryi ruolla laakealla kukkulaharjulla. Samalla odotimme rynnäkköä murrokselta, missä vihollineo jo oli aivan asemiemme edessä. Tappioita
nrli, mutta niin haavoimrneet, kuin kaaruneetkin, oli annettava olla aloillaan. Oli vain odotemava, eaä jylinä
edes hivenen laanuisi.
Tiimän kaaoksen aikana ennätin minäkin olla jo kaaruneitten kirjoissa. Kyyhödn erän toverini poterosa,
joka oli kaivettu hyvin syväksi. Poltin siinä savukkeen ja

loikkasin sirten muutamien metrien päässä olevaan
omaan poterooni. Tissä olin pienen hetken ja kuuntelin
kranaattien ujellusta, kunnes loikkasin jälleen seuraavaan
poteroon. Tarkoirukseni oli eaiä käsiini kapteeni Hyö-

K"" olin syöksynyt omasta poterostani, kuulin takaani kaksi perämäistä räjähdystä. En niitä kuitenkaan huomioinut sen enempää, vaan jatkoin loikkimista kuoppa
kuopalta. Löysin kapt. Hyökyn aivan enrmaisista poteroista kypärä päässään. Sain Fineltä siinä jotain neuvoja
ja märäylaiä. Ne koskivat miesten pitiimistä asemissa
hinnalla millä hyvänsä. Kun tulin sitten takaisin omalle
"komentopaikalleni", niin havaitsin siellä olevan kaaoksen. Poseroni oli hävinnyt ja sen tilalla oli vain suuri
l«anaattikuoppa ja vierellä kasvanut suuri honka oli kaatunut poteron päälle. Kranaatti oli sen katkaissut rinnan
ky.
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korkeudelta Loikkasin §mmenkunta metriä eteenpäin,
missä tiesin olevan erään toverini poteron. Kun siihen
hyppdsin, näin ällisryneinen kasvojen tuijottavan minua
kuin aavetta:
Si - si.inäkö sinä oletkin?

- T'Cssähän minä. Missiis minun sinen pitäisi olla?
- Er siis olekaan kaarunur?
- En tiettävästi vielä.
- No, voi veljet! Moni näki sinut tuossa poterossasi
silloin, kun siihen iskivät ne kranut. Miten sinä siitä
selvisit?

si. -

En ilmeisesri ollut silloin siinä.
Ja kun taakse on jo mennyt tietokin kaatumisesta-

Se oli vielä liian aikainen uutinen.
Toverini
naama loisti ja hän oli yhtä onnellinen kuin
minäkin siitä, että elin, ja olin hengissi.

Tätä hullunmyllyä kesti vajaan runnin ajan, mutta sitdi loppui äkkiä. Seisoimme poteroissamme aseet
valmiina, murta mitään rynnäkköä murrokselta ei näkynyt eikä kuulunut. Ei hiiren hiiskahdustakaan. Outo hiljaisuus vallitsi runnellulla kukkulalla. Tämän hiljaisuuden katkaisi vain aina sieltä tältä kuuluva lääkintämiehen kursuhuuto. Oli jo melko pimeä. Kaatuneet ja haovoimuneet vietiin jokiuoman raake. Yetäyryminen tdstä
pahasta loukosta alkoi. Mutta kun jo melkein kaikki

ten

miehet olivat poistuneet ja viimeisetkin vetäyrymistä
suojaamassa olleet kiväärimiehet olvat lähdössä, muis-

timme älikiä sen panssarintorjuntan'kin siellä murroksella. "Se on saatava poisl" sanoi kapteeni H1'öky. "Vielä
sekin. Voi saakeli! jatkoin minä. Hvö§' märäsi minut
eaimään miehiä sen hinaamiseksi mistä tahansa. Se oli
kuitenkin helpommin sanomu kuin tehry, sillä miehet,
joita sain kiinni, olivar väsvneitä kivärikornppanian
miehiä ja purnasivat l'astaan: 'Vai vielä tässä rykkiä hinaarnaan. Hakekoot irse. senkin jänishousut". Muma seki maaniaelu.lla että vähän uhkaillenkin sain kuin sainkin muutamia miehiä nöhön la niin hinasimme raskaan
rykin murrokselra läpi mvllerreryn taistelualueen joen
taakse. Edemmäksi miehet eivät halunneet sitä vetää,
enkä minäkäin enem;rå heiltä vaatinut. "Hakekoot siiTimän rykin miehistö oli kaatäl " ajattelin minäkin.
- ioten sen
jääminen vihollisrurunut taikka haavoitrunut,
leen oli täysin ymmärrecävä asia.

S
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Patai.joonamme komentajana tässä hyökkäyksessä ollut

si oli epäonnisrunut. Se peljasti. ertä edessämme oli voi-

kapteeni Hyöky vetäyryi kirjaimellisesti viimeisenä miehenä pois. Seurasin tierysti häntä, koska olin hänen "ylimääräinen taistelulähettinsä", miehetön ja aseeton kone-

makas viholiinen hr''r'in r':rrusretuissa .la edullisesti puolustettavissa asemissa. ioiden murtamiseksi oli tehtävä
perusteelliset suunnitelmrt. \'.rstr kolmen viikon kuluttua me mursimme nämi iinl.rt j.r silloinkin oli kärjessä I
pataljoonamme. Silloin pel::r rvkistö erinomaisesci ja me
saimme nyt todella nähdl rlil.i sr.runnalla "ennen näkemättömän" tykistöavun. J.l x-:n :r'ntäsimme Rukavaaran
laelle, näimme me allamme vjikehrir'än Ruka.järven ja
sen takana oievan "unelmierru::e i:uppalan", jota tähyillessä taisi yksi ja toinen mies rj.r..1 pertvmystä ja silloin

kivääripuolijoukkueen johtaja. Muut komppaniamme
miehet olivat vetäytyneet io ajat simen. Lienee ollut jo
aamuyö kun tulimme Akonjärvelle. Ryömin väsyneenä
johonkin telttaan mikä lie ollut ja nukuin heti sikeästi.
Herdsin aamulla, kun aurinko oli jo korkealla ;a läksin
etsimään komppaniaani. Löysin sen pian. Siinä erään
teltan edessä seistessäni tuli siihen joukkueeni johtaja
vänrikki Berner. Hän katseli minua pitkään. Oli varmaankin kuu.llut "kaatumiseni", mutta kun näki minut
täysin terveenä, kysyi hän äänessään tietry sävy:
Kas niinl Siinähän te olette. No, missds kersanni
on-oikein ollut? Missä olitte sen keskityksen aikana.'
Tunsin, kuinka vereni kiehahti. Minun oli hyvin vaikeaa olla nyt sotilaallinen, ja sanoin melko jäätävästi:
Kysykää sitä kapteeni Hyökyltä.
asia jdi tdhdn, sillä totta kai hän oli sitä
kysynyt ja saanut tietää, että olin hänen mukanaan koko
ajan ja viimeisenä miehenä hänen kanssaan vetämässä

-Tietysti tdmå

rykkiä vihollisen nenän alta. Tdllaistakin sattuu

sodassa,

sillä siellä ovat ioskus hermot kireällä niin vänrikeillä
kuin tavallisilla poteromiehilläkin. Joskus myös sattui,
että hieman liian nuoren vänrikin oii vaikeaa asennoirua
vanhempiin ja kokeneempiin ålaisiinsa asiailisesti.
Ndmä olivat kuitenkin molemmissa sodissamn.re loppujen lopuksi perin harvinaisia tapauksia.

Tämä miesten puolileikiilä nimittd.mä "viimeinen tais-

to", hyökkäys Pismajoella Rukajärven kylän valtaamisek-

tiiysosumcr

kuulin sanat:
Voi helvetti sitä kaupp.rlrrl T,,r.itrtoinen kylärähjä.-

Ja kylärähjähän se vain oli. Iluir, r':inerseksi tavoitteeksemme se kuitenkin käyrännö^^i.csri k;rtsoen jäi.

Sieltä me sitten vuosien ku.lunu: F.r,-i:rme jdlleen
koti-Suomeen. Ei tosin junalla, vaan jlliee:. ::::rssien.
Sodassa kun ei aina kaikki mene niin k-.i:r .:. s::unnireltu taikka kuviteltr.r.

Mutta Kuhmon Kilpelänkankaalla j.. Li-::, r'.:.'.r;rss;r,
käydessäni siellä kerran myöhemn-rin mi:rs: :t:ie^i.i olivat sotatiemme pahat tuoksut jo häipr-neei . :::i::kesti
kasvoi ruoho ja vesat taistelutantereille, perr:,.:. :"istelujen jälyet ja vain yhä pysryssä törröttävä .r.i\e:-,;::i iertoi
tämän sotatiernme alkamisesta. Luhistuni:: : :,h.rsti
maatunut oli entinen konekivääripesäkkee:.r.i.:. siinä
tien poskessa. Vietin sen äärellä jälleen hiij:rs;.. :e:ken.
Onkohan tämä kaikki ollut turhaa, aianelin. :: :..r.: otinulle selvisi, että eihän tokil Tuo tuossa m,.--:::-'.-:. xilometrin päässä oleva valtakunnan vanha r.i:,.:...: : r'hii
samalla paikalla.
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MAilSSILAil
TAISTELU
PENTTI OKSANEN

OLI heinäkuun

1. päivän aamu 1944.
Makailin maanrien laidassa, pienen hiekkakuopan reunalla ja kuunrelin läheisestä miesjoukosta kantauruvaa
puhetta. Joukkueenjohtaja-ylikersantti siellä kohensi

miestensä mieliä:

Ei siellä ole pojar kuin vanjan kuormastoa. Help-

po-iuttu. Kohta pistellään säilykelohta ja kaviaaria.
mun mitä r,otkaa. vastaili joku. Kyllä siellä on
- Ja
r.rkkoa
kansse ja pirusti. Kun lövriiisi e.les kunnon teltrakankaan

I

Kävi vähän kareeksi. sill.i vlikcsuli.r oli oike: rnli.
Tuohon tapaan sit.i olisi Frlnir r:rui:. rl:hr:r::ssj::-.:-

mutta kun ei mitään erikoisempaa tapahtunut,
niin mielet laukesivat. Manailtiin vain niitä kiusoja, joita aina riitti: janoa ,1a hikeä, väsymystä, suonsilmää ja
ali.rssa,

hyttysiä.

Erään metsäsaarekkeen edustaila tunnustelijamme sai
Se pani aavistelemaan jo yhteenoton lähestymistä, .ja seuraavan aukean häämöimäessä alkoikin
kuultra laukausten napsetta. Meaän reunassa törmäsim-

iuodin reiteensä.

me risuaitaan. jr samassa puhkesi edessä aikamoinen
merell. T,iisi siinii rätistä konetuliaseidenkin serjoje,
m Lur.:. r'll.irr.iv intii oli etuoikealta kr.rulr.rva vihainer-r viuhkin: OmirLriser suheukser iskiviir eteemme ar.rkealle.

nullakin puolijoukkue, lähirorlunrrr:riehil vhJer f:nssirikauhun ja jonkin kasapanoksen vorm.rih. Tuohon r.lpaan juuri, mutta kun ei osannut, ei jaksanur, siliä mielessä velloi koko ajan, kuinkahan t:issä käyi, Ja siksi täyryi mielessään antaa tlrnnusrus tuolle naapurille, sillä
varmasti hänen vyönsä kohdalla oli yhtä onrro runne
kuin minuilakin.
Makailimn.re Rajirkonnr-rr.r ja Manssilan aukeiden pohjoisreunassa, jrr aukeilra kantautuva

jytinä kenoi, ertei

etulinja enää ollut vallan kaukana, ehkä kilometrin tai
parin päässä. Siellä eversti H. E. Sauren knmentaman rykmenttimme, JR 2:n, pääosar koettivar pidätellä hyökkäävää vihollista, kun raas meidär, III pataljoona, oli ryhmitetty hyökkäämään riistä valtatien varresta lounaiseen suunt2lan, Laatokan rantaan, jonne ei pitän1,t olla pirria kilometriä enernpää. Rantateitä pitkin venäläinen oli näet päässvt etenemään pitkälle ohitsemme,

ja meidän piti nvr kirrkaista heidän hyökkäyskiilansa.
Toiset sitten laukaisisii.rr morin, ios me saisimme sen
syntymään. Niinpä niin. seil.rrn tuotir vrittää, vaikka vähän epäilytrikin. Hrr'älrä niivrti .rin;rkin, errä vritertiin
muutakin kuin pelkkäii verf,vn'misrii. År.rnuksessl se ei
niin huolettanut, murra kun edellsenä päir,änä mltiin

vanhan rajan yli, pani se jo r'ähän .rj.rtrelemaan. Nlr:k;rvaitahan se tuntui, kotoiselta. n-rr.rrt.l joku liarteli asirn
pitemmd.llekin:
Pojar, tämä on .rinrkrn meidän omae
- kuinka meidän klv.
puolta, katsokaas,
Siihen ei kukean osannur sanoa mitään

No niin, olin siis mainirun

-

puolijoukkueen kanssr

setrailemassa jalkaväkikomppaniaa hvökkärskaisrrn vesemmassa laidassa. Pataljoonan painopisre oli meistä oi-

ja siellä vaikutti myös toinen puolijor:kkueeni
kersanrti Vuoren luotemavassa hoidossa. Rvhmirvs

ke.rlla.

velmistui ja hyökkäys lähti liikkeelle aivan jokapäivd.isissä merkeissä. Tavanomaisra kankeutta ja jännirystä oli

Manssilan seudun taistelumaastoa

Kerrassaan helvetillinen ääni. Kolmensadan metrin aukea näytti tr.rossa metelissä ylitsepääsemättömältä.
[fshlxxlilykki se vain on, tuntui joku sanovan

yli-vaan!

-

Joku kävi aitaan kiinni, mufta kovin korkealta se nyt
vaikutti. Olihan sitä hehtaaripyssyä kuulnr ennenkin, eikä se aivan noin pirullista aantå pitänyt7

Silloin olivat rninunkin ryhmäni jo paikalla, nehän
ja korpraali
Reino Haapala eli "Humppilan jätkä", kuten
häntä joukkueen omassa piirissä kaikessa ystävyydessä
ser.rrailivat jalkaväkiketyLra omana jononean.

kutsuttiin, nousi aidalle:
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-

pätv år

Mitäs

tässä

oikein munitaan, ylös joka sorkka ja

ahq a tienaamaan

I

Jotenkin tuohon tapa n se oli ja vähän muutakin, ennen kaikkea valittuja apusanoja hänen laajasta varastostaan.
Åita rytisi, ja sitren menriin kovasri, sillä aukealla -ei sopinut viivytellä. Ketju putkahti esiin lepikosta, laajeni ja laajeni, ja kun juostessani vilkaisin oikealle,
näkyi koko pataljoona ryhmitryneenä ja nopeasti etenemässä. Mieleeni välähti voimanrunto: tällä mennän läpi
mistä vain!
Aukean alkupuolella ei juuri paljoa ajateltu. Taisi olla
vain kaksi teemaa: nopeasti yli ja kunpa ei sanuisi!
mutta kun alettiin pääsrä vihollisen tunrumaan, tuli
muutakin. Jokin luoti vinkaisi epämiellyttävän ldheltä,
ja sitten huomasin, emä suihku ryöpsäytti maata edessäni, yhä uudestaan ja uudestaan. Jostain vasemmalta se
nrli, ilmeisesti pikakivääristä, ja suojaa ei missään. Hätä

set kaksi miehittivät vasemmalle jääneen kukkulan, jonka edessä kuormaston jätteitä savusi ja räjähteli. Komppanian komentopaikka svnryi siihen, missä ensiksi nou-

simme harjulle,
kanssa. Tavoire

ja sen lähelle ;äin minäkin miesteni

oli meidän

osaltamme saavutettu. Se oli
käynyt helpommin kuin olin odottanut, ja kylla oikealla
selviäisi yhtä kärevdsri. olivarhan siellä pataljoonan päävoimat. Nyt vain monrruj,r kaivamaan siltä varalta, että
vihollinen yrittäisi aurrar moritetruja miehiään.
Mitäs nytT Vasemm;lrr. metsäiseltä kukkulalta tuli
läähartåvä lähecri kompp:n i-rnpäällikkönsä luo. Kuunrelin ja ihmettelin: paljon rrppioita, molemmar joukkueenjohtajarkin pahasri h:.:.r'oinuneer. Merkillistä kerrassaan, sillä eihän sieili nieJi nävttänyt olevan mitään
erikoista toimintaa. jokin .;.:r.:::s vain siiloin tällöin ja
Eillähdys palavissa kuormiss.:. K,.,sk.r olin aivan joutilas
sillä erää, sain käskyn orrr.r rou-i.:ueer tai paremminkin
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JR 2:n joukkoia votäWmässä Ylä-Vitel6€stä
kesäkuun lopussa 1944 länteen

Samassa oli edessä reilu oja, ja loikkasin siihen komealla leiskauksella. Turvassa oltiin. Katsoin ojan suunraan, ja se johri viivasuoraan eruvasemmalle erästä männikkökukkulaa kohti, jolta vihollinen
näyni juuri irtautuvan. Olinpa tosiaan suojan löytänyt,

niiden rippeet. Vilkaisin omia miehiä:

mutta väliäkös hällä enää.
Sama metsäinen kukkula jatkui harjanreena ereemme,
ja täIle harjulle hyökkäys suunrautui. Melkein sen juurelIa tavoitin jalkaan haavoitruneen tunnusrelijan, ja sitten
ylös harjulle, jonka toista reunaa kierteli kärrytie.
Osuimmepa sittenkin vihollisen kuormastoon. Pillastuneita valjakoita yritettiin kåantaa vasemmalle, pois hyökkäyksemme tieltä, mutta sikäli kuin meikäläisiä ehti paikalle, kävi yrirys yhä toivottomammaksi. Joku siellä yrit-

nus.

häilähti mielessä.

ti

roikkua ohjaksissa, mutta putosi pian, kuormia syrryi

palamaan, ja hätäinen hirnunta leikkasi säälittävänä ilmaa. Jalkaväkikomppanian kaksi joukkuetta jatkoi hyökkäystä eteenpäin, Laarokan ranraan, joka siinä jo edessä
puiden välistä pilkotteli sinisenä ja houkurtelevana, toi348

p,::: ': ::ai'rtivät
nrlevan kuntoon, ja alikersanmi H::'..<.:i.l io
pystyi varmasti hoitelemaan asiat siinä k...:. -i-r: :vr'äosä. Eikä tuolla mäelläkään varmasri se: ,<-::-::-.::::i.:. o1iut, tappiot kai syntyivät jo hyökätessl H=-i. - iomenNäissä tunnelmissa rulin mäele j;
.<,:.ela paik".,-.::.
koja. Kaksi joukkuettako täällä piri , - . . -\tsiuummin

kaksi ryhmää, ehjässä kunnossa nim:::"-:- -."-<intämiehet tekivät ankarasti työta, ja rinreeL" rr.:.r:it :.)ravoittuneita, joille ei vielä ollut ehditn' rei:i, :.::.,: Ja kumminkin oli oudon hiljaista. Sain :is::::.:.:.-, selostuksia
tappioiden syistä: vihollisen rarkk"-"::-:-.: .riivar parin-kolmenkymmenen merrin päJss1. --=-: r'iiistö ampui, venäläinen rykistö, hehraarin'i;x:. ::^s.<.:. . Useimmilla taisi olla oma teoriansa. IIil.ior::i:.:r":: Likki nämä
haavoittuneet saataisiin rien vrrree:. , :::isr.r riircäisi
kantajta?

Kiipesin mäen harjaile ja nousin

räirr

srimlän.

Sekun-

nin pari ehdin katsoa, kun käsi kävi olkapäähäni ja viereinen mies selini vähän anteeksipyydellen, muna varmasti, että pään nostaminen tiesi varmaa menoa. Ja eikös vain viuhahtanutkin todisruskappale heti perään.
Ehdin kuirenkin nähdä tarpeeksi. Harjanne jatkui sa-

mansuuntaisena mäen toisellakin puolella. Kolmenkymmenen merrin päässä meistä siinä <lli pieni kohouma,
jonka takana ilmeisesti joku kymäsi, mutra suuremman
joukon liikkuminen ei siinä käynyt helposti, ja varovainen vaniomies pysryi esrämään yllätykser. Muissa suunnissa taas

oli

suorasraan helppo maasro: harjusta oikealle

rantaan päin harvaa, soista metsää, vasemmalla samaa
aukeaa, minkä yli olimme hyökänneet, ja sen roisella
puolen oma konekivääriryhmä. Eipä pitänyr vihollisen
pädstä siis ainakaan yllättämällä niskaan.

Oli aika katsoa, mirä haavoittuneille pysryrriin tekemään. Toinen joukkueenjohtajista, sama ylikersantd, jo-

merkillisistä räjähdyksistä, joita ilman minkäänlaista ennakkovaroitusra kun.rahteli puissa juuri ketjumme kohdalla. Odomamama, säännöllisesti vain jysähteli, kuutui
huutoa ja valitusta, ja likaisen rä1ähdyspilven alta sai silloin vaihtaa uusiin entiset vartiomiehet, jotka säännöllisesti olivat ainakin haavoittuneet. Kukaan ei osannur sanoa, mitä se oli, mutta jäljet näkyivät eikä näin saanut
jatkua, sillä jonkin minuutin tarkkuudella saattoi laskea,
milloin viimeisen miehen vuoro tulisi. Årvioin, että yksi
mies riittäisi valvomaan erurnaasroa. Vähän uskallerulta
se tuntui, mutta muuta keinoa ei näyttänyr olevan tappioiden vähentämiseksi: mäki tyh;äksi, mieher niiryn
lairaan, ja yksinäinen tähystäjä sai nyt orpona kantaa koko paineen. Hänellä ei ollut arvailemista muussa kuin
siinä, kestäisikö hänen vuoronsa viisi vai kerrassaan

§mmenen minuuttia, .ia minkälaisella haavoirrumisella
selviäisi. Mutta toisten laita ei ollut ,iuuri sen paremmin,

-?'

Marssil la Aunuksesta sodan
lopulla 1944 Suomeen

ta ennen hyökkäystä olin kuunnellut, oli jo

SA'fura

ilmeisesti

viery pois, roinen, ruttu vänrikki, makasi puolitajumomana melkein vieressä, valittaen .ja tiukaten:
Onko

omia, sanokaal Alkää jämäkö viholliselle, ampukaa...
Koetin keksiä hyvän sanan. lausuin oman nimeni, ja
haavoittunut näytti kuin laukeavan armahravaan tajuttomuuteen. Sitoessamme kon'an alla iLmmottavaa rajåhtåvän luodin reikää jarkoin puhecta siinä heikossa toivossa,
että se jotain aunaisi. Mitäpä siinä muutakaan. Kauhisrus ja sädli läikehtivät mielessä. ja niiden mukana ajatus:
pari§mmentä vuotta kasvatusta ja koulurusta, mies parhaimmillaan, eikä sitten tan'ita kuin onneron silmänräpäys, sokea, eloton metallinkappale. Iv{aksoiko rämä vair',rn7 Mutta olihan se mierinl' jo enn.rkoita valmiiksi,
nvr ja tässä ei voinut käydä k2isi poskelle. Siteet vain
kunroon ja mies matkaan sairaalaa kohri.
Haevoittumisista olivat jotkut iuodin, murra useimmat
sirpaieiden aiheuttamia. Minkäänlaisia kranaattien ääniä
ei kuitenkaan kuulunut. Tappiot aiheuruivat mäen laella

kun he siinä mäen juurella odortivat vuoroaan. Tämä
järjestely ehkä hidasti tappioita, muua ei lopetranut niitä, ja jos taistelu jatkui kauan tähän tapaan, niin tulos
oli yhtä synkeä.
Tällaisessa tilanteessa ei ajan ku.lumisesta tai tapahtumien yksiryiskohtaisesta järjesryksestä jää selvää käsirystä. En voi sanoa, montako miestä mäellä jouduttiin vaihtarnaan, mr.rma säännöllisesti, harvakseen siellä kumahteli

ja useimmin samalla tuloksella, ja arna uusi mies kiipesi
ylös kuin se olisi ollut maailman luonnollisin asia. Kun

"vaihtoa" suoritettaessa kiipesimme rinnämä ylös, en
voinut olla ihailematta ja samalla säälimättä sitä rohkeutta, mitä tällä mäeilä osoitettiin ja suunnattomasti
haaskattiin, näennäisesti tapauksettomassa taistelussa.
Mikä voima sai nämä miehet alistumaan melkein varmaan tuhoon, kuin lammas, joka teuraaksi viedään,
vaikkei heissä suinkaan mitään lammasmaista ollut? Tavanomaisella kurilla ei asiassa ollut paljonkaan tekemistä. Jokainen kyllä tiesi, että meidän oli pakko pysytellä
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siinä ja että tuo ainoa vartiomies mäen laella oli välttämätön, mutta tällainenkaan tieto ei tee pelkurista rohkeaa eikä siis sekään selitä asiaa. Elämästä oli kysymys,
kukin ymmärsi tehtävänsä ja vastuunsa laajemmaltikin
ottaen. Tavallisissa oloissa nämä samat miehet melko
varmzrsti kirosivat ja purnasivat aivan lystikseen, mutta
nyt ei kukaan, tai oli sentään yksi poikkeuksen tapainen.
Kun taas kerran jysähti ja sanoin lähimmäile miehelle:
teidän vuoronne, niin hän hätkähti ja vilkaisi sivuilleen
kuin ansaan joutuneena:
Ei perkele, en minä mene,

siellä kuolee varmasti! - Ei siinäkään simen sen kummempaa, olipahan se jonkinlainen
vain reaktio, ehkäpä

hän ehti vdlillä ajatella jotain miellvttär'impää paikkaa
kuin Manssilan aukeita eikä sanoillaan rarkoittanut sen
kummempaa. Astuin hänen viereensä ta kiipesimme
mäelle tavalliseen tapaan.

Tuli siinä tierysti pohdituksi monelr.r kann.rlta. oliko
jotain muuta tehtävissä. mum.r .rinl s.rm.rli" rulokselia:
mäki oli pidettävä, ei voinut mennä enempel ereen kurn
taakekaan päin. Kun ei vihollisen puolelle niilnlt mitän liikettä tai muuta levottomuuden .riherr;. kivin
myös komppanian komentopaikalia, joka ei oilur sen
kauempana kuin parin kolmen sadan metrin plissi
Pädllikölläkin oli asiaa: rantaan edenneiden jouklueiden
niskaan ampui piiskarykki jostain meidän mäeltämme
päin. Se olisi pitänyt tuhota, mutta sen paikkaa oli mahdoton todeta. Kaikki touhu jäi pieneksi näpertelyksi: si-

katsellen armottomasti paahtavaa aurinkoa ja hajoavia
savun jätteitä, inhimillisiä likatahroja taivaat sinisellä

tausralla. Seisoin kuin juuri heränneenä, jolloin ajatus
kiertelee katkonaisena ja voimartomana kerien irrallisia
langanpäita. Jonkin sekunnin tai minuutin kulucua leimahti uudelleen samassa paikassa, juuri ruijottaessani.
Koetin arvioida matkaa ruhjottuun männyn latvaan'. 6
metriä, korkeintaan 8, ja ihmeaelin, mitä räjähdyksiä ne
oikein olivat. Samoja tierysd kuin ne aikaisemmatkin.
Sopivat muuten hyvin 3 tuurnan kranaateiksi, mutta
miksi en ollut saanut pienintäkään naarmua? Sirpaleitahan olisi pitänyt lentää yhtenä sateena.
Todennäköisesti vähän tärmän jälkeen totesin istuvani
erään haavoittuneen vieressä tupakalla. Lieneekö turtuneen ajatuksen virkistänyt tupakan kirvely janon liimaamassa suussa var vlerestä kuuluva valirus tai jokin ruskainen liikahdus, joka tapauksessa mieleen alkoi koneellisesti rekisteröiryä säälittömiä kuvia siitä, mitä aisdt ilmoittivat: ertä edessä makaava oli aivan tuntematon, jostein jalkaväkijoukkueesta, niinpä tierysti, siitä samalta
mielrä jomm,rsrakummasta joukkueesta. Ikneisesti toivo!,)n tip.ir-s. Jonkun paidanhelmasta reväisty likainen side
o.: xre-r-nr r i.rul;n vmpärille ruskeanharmaaksi nuoraksi pij.:s:.:.e: i::r':n Kurkku ;rmmorti räjähtävän luodin

yilrilrä l'l:eei ::rirriori:\':rnl rukkon.r. ja maksottuneen
veren xesie,: k:;,: r.r. e:niun"inen r',rahto katkonairn henginisen trhi§5.. Srnseniiiltär'ä kärpdspani piti

Suomalaisten
hyökkäykseen

/

liittyvä
kou kkaus
käyn n issä

I
*

I
I

I

teitä hankittiin, vaikka useimmat haavat taidettiin silti
kitkeä paidan kaistaleilla; haavoittuneiden kuljetusta yritettiin järjestää, sillä lääkintdmiesten työ oli kuin pisara
meressä eikä joukkueista voitu irrotuaa miehiä siihen
ryöhön, ei olisi näet jäänyt ketään tappelemaan.
Muu osa pataljoonasta oli oikealla juuttunut vihollisen
kolonniin eikä päässyt eteenpäin. Siellä oleva puolijoukkueeni oli joutunut lähitaisteluun hehtaaritykin kanssa,
l«irsinyt täysosuman, jossa meni neljä miestä, muffa saanut myös hehtaaripyssyn ruhotuksi samoin kuin pari
panssariautoa. "Kauhun" kranaatit olivat kuitenkin miltei lopussa, täydennystä oli haettu täältä vasemmalta,
minne oli jäänyt vain pari kappaletta. Täytyi toivoa, et-

tei täällä meidän puolellamme samuisi panssarihyökkäysta, ei ainakaan kahta vaunua enempää.

Olin jossain vaiheessa tulossa oikealta ja jo melkein
kukku.lalla, kun yläviistoon edesäni puussa pöllähti savupilvi. En muista tajunneeni mitään ääntä, jonkinlainen paineaalto vain hulmahti siinä ja taisi jollakin lailla
lamauttaa, koska totesin seisovani samoilla jalansijoilla,
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ahnaita kestejään hätisrelystäni huolimatta, koska en ol-

lut huomannut korjata sidetd. Ainoa hyvä puoli asiassa
oli haavoittuneen tajuttomuus. Ehkäpä hän ei rajunnur
ruskiaan, vaikka kärsivät liikkeet ja äännrihdykser puhuivatkin päinvastaista.

Näihin aikoihin tilanne rupesi ratkaisevasti muurtumaan. Ensimmäinen selvä merkki hyökkäyksen epäonnistumisesta kuu-lui valtatien suunnasta, sieltä, mistä
olimme aamulla lähteneet ähän hyökkäykseen. Ankaraa
arununtaa kuului jostain metsän ja aukeiden rajoilta,
hiljeni satunnaiseksi paukkeeksi, joka siirryi nopeasti
pohjoista kohti, ja sen tilalle tuli kova moottorien surina
ja telaketjujen pauke. Venäläiset olivar päässeer läpi. Ainoa pääsytie omiemme luo oli nyt teiden välisessä mettierysti sillä edellyryksellä, että vihollinen pysyi
tiellä eikä su,lkenut tätä parin kolmen kilometrin aukkoa, ja mikäli tässä metsässä pääsi yhtä nopeasri kuin
vasrustaja eteni. Olivatkohan haavoimuneet ehrineet
sässä,

päästä ajoneuvoille? Ensimmäiset ehkä, mutta toisren
kohtalo oli kyseenalainen.
Samaan aikaan rantaan edenneet joukkueer alkoivat
palailla komentopaikalle mies tai ryhmä kerrallaan, juoksujalkaa ja jotkut vähän kauhisruneina. He väittivät, että
panssarivaunut olivat tulimaneet heitä ja lähesryivät rannan ja harjun välisessä maasrossa. Tunrui uskomattomalta. Ammuntaa tosin kuului, murta melko laimeana, samoin oli korva erottavinaan jonkinlaista surinaa, hyvin

heikkoa. Ei siellä voinut olla panssareital Maastokin vaikutti niin soiselta, että melkein toivoi venäläisten ajavan
siihen raskaat vaununsa.

Kumminkin tähysteltiin nyt tavallista tarkemmin, ja
viimein oli pakko uskoa: surina voimistui, ja er'äs tavallista komeampi mänty heilahti ja kaatui vaivatomasti
melkein suoraan meitä kohd. Toivoin hartaasti, että
vaunuja ei olisi kuin yksi tai korkeintaan kaksi, mutra
kerranko sitä pettyy: neljä rumilusta mateli hitaasti
suolla likaisine kylkineen kuin muinaisten aikojen panssarikylkiset hirviöt. Eikä meillä ollut kuin kaksi laukausta panssarikauhuun.

Pataljoonasta lähetettiin meille apua, ilmeisesti silai,
emä pääsisimme irtautumaan kunnolla.

ruli ryhmän

Vänrikki

Savela

kanssa ottamaan laicimmaisen kukkulan.

Pääsin siten omaan joukkooni, jonka toinen puolikas
saapui myös paikalle. Heillä oli ollut hyviä maaleja ja
menestystä, mutta myös ikäviä menetyksiä, ja tiheiköissä
arnmutraessa olivat useimmat ammuket räjähdelleet oksissa. Niinpä heillä oli enää yksi arnmus jZiljellä, muismakseni sekin viallisen näköinen, joten synryi kai puhetta, että se olisi heitettävä suonsilmään. Kahden vaunun
ruhoamista saattoi siis yrittää edellyttäen, että ne tulivat
tarpeeksi lähelle. Ja tulivathan ne.
Saapui vetäyrymiskäsky, ja harjua alettiin tyhjentää oikeaile päin, metsää kohti. Samanaikaisesti vaunut lähesryivät ja alkoivat tulittaa. Kersanmi Vuori seisoi poteros-

Panssarikauhu

toiminnassa
Laatokan

pohjoispuolella
kesällä 1944

Tuhottuja
vihollisen
panssarivaunuja
Manssilan

rajasuunnalla

Millainen oli
TALVISOTA ulkomaalaisen silmin?

Miksi RUOTSI pysytteli passiivisena, vaikka
HARKITSI SODANJULISTUSTA NEUVOSTOLIITOLLE?

Sen näette amerikkalaisen

MANKIND-lehden
marraskuun numeron pääarti kkelista
FINLAND's WINTER WAR 1939---40

Numero on nyt lehdenmyyjillä alennettuun hin-

taan 4,80. Voitte tilata sen myös suoraan
osoitteella:
RAUTATIEKIRJAKAUPPA OY, Ulkomaanosasto
Kampinkatu 2, Helsinki 10
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saan \Tötdisiään myöten näkyvissä, apulainen samalla ta-

voin vieressä, ja luodit pöllyttivät hiekkaa heidän ympärillään. Odotin heihin osuvan millä hetkellä hyvänsä.
Vuori tähtäsi tavattoman kauan, mielestäni liian kauan,
mutta hän ei tahtonut meneftää hyvä tilaisuutta. Näin
hänen vetävän liipaisinta, mutta mitään ei tapahtunut.
Hän laski torven alas, tarkasteli sitä monta iäisyyden piruista sekunttia, tähtäsi raas, ja nyt leiskahti tulenliekki
putken takana. Samoihin aikoihin alikersantti Hirvikal-

lio ampui oman vaununsa.
Huokaisin helpotuksesta ja hyvästä mielestä, kun miehet pääsivät harjanteelta alemmalai ja tappioitta. Hyvin
tehry, eikä enempää voinutkaan. Kiireesti vain metsän
suojaan, ennen kuin vihollisen "Emmat" alkaisivat
pyyhkiä pitkin harjua. Kaikki näyttivät pääsevän turvaan, äskeinen taistelupaikka jäi välimaastoksi, johon
jonkin hetken kuluttua ilmestyisivät viholliser. Silloin
alikersanmi Hirvikallio koki suuren kiusauksen, palasi
aukealle harjanteen suojassa, nousi rinteelle juuri panssarivaunujen kohdalla ja laukaisi kauhunsa. Se oli ehdottomasti viimeinen afirmus, tietdmäni mukaan käyrtökeh,oton ja vaaraksi ampujalle, joka nyt kumminkin kär'eli
kaikessa rauhassa takaisin ryytyväisenä mvhäillen. Tär'v
osuma, torta kail Kahdenkymmenen metrin päästä ei
afiunuta harhaan. Emme voineer ;äädä tähy'stämän sen
pitemmäksi aikaa, siliä muu osa pataljoonaa oli jo menossa emmekä tavanneet muuta kuin erän jv-joukkueen
rippeitä, joiden kanssa koerimme pirää kiirettä. Mutta
eräät viestimiehet olivat meitä paremmassa tdhystyspaikassa samaan aikaan, ehkä jossain aukean laidoilla hekin, ja he kertoivat myöhemmin varmasti nähneensä, että kolme panssarivaunua siellä harjulla paloi.
Jos näiden kolmen vaunun lisäksi otetaan huomioon
oikealla tuhotut panssariautot ja hehtaarirykki, ei rulosta
voine sanoä muuksi kuin hyväksi. Toisaalta neljän miehen meno, erikoisesti joukkueen nuorimman, U u s it a I o n , kaatuminen, oli raskas hinta. Sama taitaa koskea koko pataljoonaa. Vaikka oikealla ei aivan rantarr
asti päästykään, niin vihollisen hyökkäyskiila oli poikki.

Kanrlkwa:
Ministerit Tan ne

t ja P aas i k iv

i

palaavat Moskovasta takarsr n
Helsinkiin marraskuun 15.
päivänä 1939

NUMERO 11:n KIRJOITUKSET
Thure Larjo:

TORNION KAAPPAUS

1944..

i21

Väinö Hahtela:

TALVISODAN AATTOA JÅ

.

ALKUTUNNELMIA

i]6

Pataljoonan voimat eivät tietenkään riinäneet motin
purkamiseen eikä kai niin ollut tarkoituskaan. Vihollisen
murtautuminen päätiellä muufti sitten tilanteen kokonaan toiseksi. Pataljoonan kärsimät tappiot lienevät ol-

leet melkoiset. Virallisia numeroita en ole nähnyt, mutta
eräät monessa liemessä keitetyt "vanhat" sanoivat myöhemmin, etteivät he olleet koskaan nähneet niin suuria
menetyksiä enempää Talvisodassa kuin "hyökkäysvaiheessakaan".

Mutta silloin, kun jätimme Manssilan aukeat ja sukelsimme vihreän metsän turviin, emme laskeneer voittoja
emmekä tappioita. Vielä ei ollut siihen aikaa. Tilanne
jatkui kireänä. Olimme imekukin selvinneet tähän asti,
entä eteenpäio? OIi elettävä hetki kerrallaan. Taistelun
jännirys, joka kiihoittaa kåyråmÅän viimeisetkin voimat
aivan huomaamatta, oli hävinnyt f a tilalle tullut lamauttava vastavaikutus. Pelko, jano ja suunnaton väsymys
hallitsivat vaivalloista vaellustamme eciessämme tietä vi-

Seppo

Porvali:

ENTEITA SODAN
Eero Haapiainen:

KOLME VIIKKOA

..

SYTTYESSA .

ii2

KOLLAALLA

)36

Unto Kumpulainen:
ERAS ''VIIMEINEN TAISTO"

.. . ..

Pentti Oksanen
MANSSILAN TAISTELU.

hollisloukkojen välitse omien puolelle, turvaan.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyydetään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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Kirjoittoiot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoqn vqin
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