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TAMMIKULIN alkupäivinä 1940 kohdistui MikkeIiin, joka oli Paamajakaupunki varsin voimakas ilmahyökkäys. Tällöin tuhoutui tulipalossa myös perinteistä rikas Mikkelin Seurahuone, ioka siiaitsi ravtatieaseman välittömässä läheisyydessä. Palossa menetti

myös sotamarsalkka Mannerheim silloisen asuinpaikkansa ja kertoivat hänen menettäneensä myös Yarasaappaansa (kts. takakansi).
T?illöin Päamajun tärkeimmistä osastoista, osia ennen kaikkea tiloien ym . takia, siirrettiin kaupungin
ympäristoön. Eräs tärkeimmistä, nimittäin operatiivinen
osasto, siirryi silloin Otavan kansanopistolle, noin L2
km Mikkelistä. Siellä oli riittävästi tilaa.
Pari viikkoa pommituksen jälkeen soitti ev.ltn. (silloin maiuri) Sig. SötJerberg toimeksisaaneena Otavan
1

Oy:n toimitusjohtaja Hi. Polhölle tiedustellen,
voisiko tämä luovuttaa heti yksiryisasuntonsa marsalkan ja pienen selrrueen käyttoön toistaiseksi. T:åmä
ersunto sijaitsi n. 2,1 km päässä Otzrvan kansanopistolta eikä ollut Savonradan välittömässä läheisyydessä,
sahar

silloin olivat sanoneer
mikäli heitä olikaan. Sahalle meni tosin pistoraid., mLrtta sitä käytettiin vain tarvittaessa ja kiskot
huurtuivat helposti, pakkanen kun oli kova.
Hi . Pölhö suostui tällaiseen pyyntoön ilman muura,
minkä kaiketi jokainen suomalainen olisi niissä oloissa tehn),t. Lisäksi hänellä oli mahdollisuus majoittaa
toiselle paikkakunnalle muutamia kotinsa menfftäneitä perheitä ja aina mahtui omiakin. (Itse hän muurri
kr-rten turvallisuusmiehet

sahan konttoriin.)

Koska asizrlla tuntui olevan kiire, selvisi muutamien puhel insoittojen jälkeen, että marsalkka itse rulee selrrrlavana aamuna klo 10.00 henkilökohtaisesti
rrsrrntoaan katsomaan. Lisäksi: ei tullut ryhryä mihinkään toimenpiteisiin käynnin johdosta eikä asiasta

puhua kenellekään. Tämä oli
kuren muistettaneen äärimmäistä vakoilupelkoa Talvisodan
saarnur

kuukausina, jolloin pnistettiin rautarieasemilta "kyltrejä" ja maaseudulla tienviittoja, mikäli niitä ei käännetty osoittamaan päinvastaiseen suuntaan. Arvattavasti tämä oli suurempi harmi omille. Joka tapauksesser hämminki oli ymmärrettävä, kun kaksi mustaa autoa ajoi pihaan noin 8.30 ja sanoin sisarelleni Sirkalle, että vaikuttaa ihan Mannerheimilta. Sirkka sanoi,
että älä höpise, oe on taas niitä Gr.zeitin miehiä. Näin
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tosiaan oli sananvaihto, vaikka vitsi on kulunut. Oli
tapahtunut pieni aikavirhe?
Koska pääovi oli muutenkin raollaan, astui sisään
alakerran porstup aan ensimmäisenä marski, hänen
jälkeensä kaksi korkeata upseeria, joista toinen anraLlumme mukaan oli kenraali Oesch, toinen todennäkoisesti majuri Grönuall, marsalkan adjutantti. Kummallakin oli lampaankarvainen turkki, ju adjutantin
esittelyn pilasi täysin kuulumattomiin kaiken tämän
vasta silloin älynnyt talon isännän poydän alla
uniaan maannut vähän reurnaattinen Schäfer, 9, nimeltään Kasper. Syntyi kohtalainen rähäkkä, mutta
Kasper saatiin lopulta keittioön. Tämän jälkeen vasta
saimme tietåå tämän varsin arvokkaan vierailun syyn.
Olimme sisareni kanssa kuin nuij alla pddhan lyötyjä, äitimme, talon emäntä, oli mennyt asioilleen kaupunkiin jo aamuvarhaisella, koska entuudestaan tiedettiin se turvalliseksi ajaksi. N-liittolaiset eivät näet
Talvisodan aikana yleensä päiväLlä pommittaneet
maaseudun asutuskeskuksia ennen klo 10.00.
Mannerheim käväisi alakerran huoneet läpi "kiertona" käsittäen ruokailuhuoneen, olohuoneen ja isännänhuoneen.

Missä minä saan levätål Aha!

-Tämän jälkeen hän ketterästi harppoi

yläkert aan,
jossa hänelle näytettiin yksi kolmesta makuuhuonees-

ta. Tämä kelpaa, hän sanoi ja huomasi samalla yLähallissa tikkataulun nuolineen. Se ei ollut sinne heittämistä varten ripustettu, vaan tuotu väliaikaisesti.
Marsalkka omi taulmta yhden "tikan" ja heitti, iol-

loin osuma meni läheisen komeron oveen puolisen
metriä sivuun.
Toivon, että sotilaamme ampuvat paremmin,
sanoi marsalkka, kiitti käynnistä ja lupasi jo illalla
tulla taloksi.
Kohta seurueen lähdetlyåL (varjostusauto ajoi lumivalliin jq pysyi siinä tunnin verran) talon isäntäkin
höyrysi paikalle, jolloin voitiin vain todeta tapahtuneet asiat.
Evakuointi suoritettiin nopeasti ja myoskin niissä
kahdessa yläkerran huoneessa marskin käynnin aikana uinuneet tulivat mukaan tietäm ättå sen enempää
vierailusta.
Koko talo luovutettiin sellaisenaan sotamarsalkan
käyttoön. Isäntien puolesta jäi taloon "vahdiksi" ko-

tiapulainen, nti Toini Kekkonen ja koira Kasper.
'
Ruumiillista hyvinvointia lienee järjestetty Otavan
kansanopiston taho lta.
Käsittääkseni talo tarjosi malapaikan Mannerheimin lisäksi kenraali Oeschille, majuri Gripenbergille
sekä adjutantille, joka joutui nukkum aan näin ollen
alaker ran sohvalla. Tässä yhteydessä on mainittava,
että varsinainen ns. työhuone oli marsalkalla Otavan
kansanopistolla ja ko. talo oli hänen ym. asuntonaan
yli kuukauden. Sinänsä tämä jo merkitsi sitä, että puhelinyhteyksien takia taloon ilmesryi koko måara kaapelia ja johdinta, joista loput PVM:n taholta kerättiin vasta Jatkosodan aikana pois.
Aikaisemmin mainittiin koira Kasperista. Kun hänen isäntänsä muutti sahan konttoriin asuma?t, oli

Kasper siellä pari päivåä konttorin poydän alla ia
haukotteli il«ivysryneenä. Sitten se juoksi takaisin kotiinsa ja omaksui Mannerheimin uudeksi isännäkseen.
T'ämä on vähän vaikea käsittää, mutta eräs asiantuntlja tiesi kertoa, että asumistottumuksella on joillakin

koirilla lujempi sija kuin ympäristönsä henkilöllä.
Niin se sitten poydän alla marskin jaloissa makasi ju
nukkui toinen silmä kiinni ja toinen raollazn, kuten
sen tapa oli.

Kerran Mannerheim kenenkään huomaamatta oli
heittänyt turkin päällensä ja sanonut Kasperille, että
lähdet ådn. Vartiomies oli tierysti lähettien mökissä
pokkapeliä katsomassa, koska ei ollut nähnyt mitään
tapahtuvan.
Otavassa ollessaan Mannerheimillä oli ollut ruokasalin kaapissa pullo konjakkia, josta hän joskus kaa-

lasillisen ja siemaisi sen kertaheitolla, ratsuväen
tapaan Tässä yhteydessä sopinee huom avttaa, että alkoholin käyttö Talvisodan esikunnassa on ollut varsin
vähäistä. Sen saattoi nähdä asunnon palattua entisille
omistajilleen (tyhjät pullot) ja paikalla olleen kerto-

toi

mina.

Marsalkka Mannerheim mainitsee muistelmissaan
(III osa siv. 253) tavanneensa päåmajassa brittiläisen
kenraali Lingin ja ranskalaisen eversti Ganevalin
neuvottelussa, joka koski sotilaallista apva Suomelle.
Muistelmistaan päätellen Mannerheim lienee ajatellut, että pojat lähtivät liian myöhäiselle visiitille. Hän
on ajotttanut muistelmissaan tämän tapahtuman pyöreästi helmikuun 20. p:n tienoille.
Tiedetään, että ever$i Ganenal tuli Suomeen ja
Mikkelin tienoille puoliksi paleltuneena (-lZ'C) , ju
häntä hoivailtiin neuvottelukuntoon. Brittiläinen oli
varustautunut paremmin.

Kerrotaan myös, että marsalkan tarjotessa kahvia
eräille korkea-arvoisille vieraille ilmoitettiin väliton ilmavaara. Marsalkkaa oli heti kehoitettu siircym åån
suoj aan, joka oli pö"kitetty talon jääkellariin. Mannerheim oli sanonut, ettei pommi kosk aan putoa sota-

päällikon

Marsalkka Mannerheim
Pommituksen iälkiä
M

ikkelissä

SA-åna

tantteineen
Otavassa
ad ju

SA-kuoa

päähän

tat ainakin harvoin.

Kuulemma sanonut muissakin yhteyksissä. Vähältä piti, kun venäläisten laivue oli tehnyt pitkän kierroksen
ja tuli länsi-itä-suunnasta, että se pudotti koko lastinsa ja osumatarkkuus oli (lähin) ,00 m. Suurin osa
pommeista putosi Otavan maatalouskoulun pelloille,
loput Kyyhk?irä-nimiseen lampeen ja yksi iei räjdhtämättä osuttuaan suureen kiveen.
Ei sitten mennyt kuin päivä tai kaksi ja talon haltijalle ilmoitettiin, että talo on yapaa. Lisäksi kävivät
reviisorit kyty-ässä valituksia, muffa niitä ei ollut.
Talon isäntä sai yastaanoffaa kiitokseksi ystävällisyydestä kirjan "I\{ATKÅ AASIANI HALK[". Luettuaan tämän 2-osaisen kirjan sanoi johtaja Pölhö tulikivenkatkuisten voimasanojen myötäillessä: "Enpä
vain lähtisi moiselle matkalle".

ERKKI KORKEAKANGAS

Uudenuuoden

dtona
1989

uudenvuoden aatto ja olimme matkalla sk-harjoituksiin Vaasan Paukkulaan. Ilma oli selkeä, kun
verräläisten lentolaivue lähestyi kaupunkia ia annettiin hälytyksiä. H^jaannuimme kaikki maastoon, ia

OU

koneet lensivät ylitsemme. Niitä oli 7 koneen laivue.
Samassa alkoi kaupungista kuulua pommien pauketta ia liekit nousivat taivaalle. Kun pommitus oli ohi,
§syimme johtajaltamme, sk-vänrikiltä, joka oli jo
vanhempi mies, eikö olisi parempi lähteä kaupunkiin
pelasttrstöihin kuin Paukkulaan. Hetken mietittydån
hän oli kanssamme samaa mieltä ja niin läksimme
takaisin.
Päästyämme "Him aLajan" "€li Hyppyrimäen kohdalle kuului uuden laivueen ääni. H^iaannuimme
taas hawaan metsikkön ja samassa alkoivat Pommit paukkua keskellämme. Meitä seinäjokisia oli kolfre, muutamia muualta maakunnasta ia loput olivat
vaasalaisia, eli yhteensä noin 2r-30 nuorta miestä.
Vaasalaiset olivat suksilla, me muut olimme ialkaisin.

Kun pommien pauke loppui ja savu hälveni, huusin: Onko kukaan haavoittunut? Ei kuultmut mitdän aäntä, rnutta huudettuani toisen kerran, kuulin
sivultani hiljaisen äänen tulkaa tänne! ICåänsin
4

päätäni äänen suuntaan ja näin Leppälän Paavon makaavan vatsallaan suuren pommikuopan reunalla kiven vieressä. Häneltä olivat molemrnat iaLat poikki
polven alapuolelta ja takarnus oli melkein lihaton.
Itse olin myös fonkin verran sekaisin ia pääni tuntrri painav alta. En ehtinyt asiaa enempää miettiä,
vaan harppasin muutamia askeleita, jotka veivät
Paavon luo. Hän oli tajuiss aan mennessäni hänen
luokseeo, mutta voi olla, että hän oli sen hetken Pommituksen jälkeen tajuttom ana, kun ensi kerran huusin. Huusin toisia auttam aan ja siihen tulikin jostain
sivulta Karjalan Reino, joka oli Paavon huonetoveri.
Yhdessä nostimme haavoittuneen toverimme tasaisemmalle paikalle ja Reino otti tuulikangastakkinsa ia
käärimme sen Paavon jalantynkien ympärille suoiaksi. Samassa neljä muuta kaveria kantoivat iotain vaiun ovea, jolla he arvelivat jaksavan kantaa haavoittuneen tien varteen. $ysin kuitenkin paihta mieheltä sukset ja tein niistä ja tuulikangzrstakistani hatdpaaÅt, jotka olivat paljon keneåmmät kuin tuo vaian
ovi. Nostimme Paavon vatsalleen näille paarcille,
mutta ennen kuin lähdimme, kuului ylempänä polun
varrelta avtrnhuutoja ja samassa meidån vänrikkimme tuli paikalle juosten sinne ja tänne kuin mieltä
vailla ja hoki: Oliko tämä minun syyni, en suinkaan minä ole tähän syyllinen?
Avunhuuto ei kuulunut kuitenkaan häneltä, vaan
lähtiessämme kantam aan Paavoa tien varteen, kuulin
hangesta polun varresta valitusta, joka hiljalleen vaikeni. Huomasin Vrcrimaan Reinon makaavan siinä
myöskin pahoin haavoituneena ia lumi oli verestä
punainelt.
Samassa tuli teurastamolta päin kaksi sanitäärineitosta muka naan pienet ensiapulaukut. $rysin toista
jdämdän Reinon luo apuun ia toista hakem aan suurempia siteitä ja myös kiristyssiteitä ennen kuin veri
valuu kuiviin.
Lähdimme taas jatkam aan matkaamme tien Yar.
teen. Laskimme kantamuksemme maahan ia pysäytin
ensimmäisen kuorma-auton, joka tuli melkein saman-
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Vaasan pommitus
Hyppyrinmäellä

31.12.1939

aikaisesti pitkin tietä Sepän§lään päin. Veimme haavoittuneen kaupungin saftaalaan. Päästyämme sairaalaan rappuj.r, eteen, di sisältä heti kaksi miestä
paarien kanssa ja nostimme Paavon' paareille ja
veimme ylös. Samassa tuli uusi laivue yli sakaalarakennuksen ja jouduimme taas lyömään maihin. Pommei a ei kuitenkaan sille alueelle pudonnut.
Lälsimrne takaisin kohti Vöyrin kaupunkia, jossa
Reino K. asui. Hän jäi "Katekismuksen" talon kohdalla asunnolleen. Minä lälsin sk-talon ohi Vuorikadulle. Tultuani Pitkänkadun ja Vuorikadun kulmatn,
huomasin, että kellarikerroksen siirtom aatavarakaupan kohdalle oli myöskin tullut pomm i ju kellarista
kuului ädniå, ja valitusta. Menin jostain aukosta sisälle ja huomasin siellä olevan naisia ia lapsia. Eräs
neitonen oli haavoittunut siqpaleesta ylähuuleensa ja
oli aivan veressä. Koska kadun toisella puolella hieman yläviistoon oleva koulu oli muutettu ensiapuasemaksi, vein hänet sinne apua saarna an. Huuleen i"i
pieni arpi ikuiseksi muistoksi Yaasan pommituksesra.
Sitten läksin kävelemään kaupungin keskustaan) rorille päin. Iriksen talon ja A. Lindemannin talojen
väliin oli tullut myöskin pomm eja. Kannoimme monta tuntia tavaroita, sokeria, korkkimartorullia, am-

muksia ym. suoj aan varastorakennuksesta. Palon takia oli osa arnmuksista rdjåhdellyt ja teki evakuoinnin hiema n vaaralliseksi.
Ilta oli jo pimeä, kun menin asunnolleni ja pesin itssåni sen kun oli mahdollista. Ikkunat olivat rikki ja
tuuli heilutteli verhoja.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, mennessäni
serkkuani tapaamaan keskusrikospoliisiin Vaasassa,
tapasin uudenvuoden aaton jälkeen ensi kerran Vuorimaan uudelleen. En olisi varmaankaan tuntenut häntä, mutta kun V:ta pyydettiin puhelimeen, iäi nimi
soim aan korvissani ja puhelun jälkeen §syin: Oletko
sinä sarna Vuorim aan Reino, joka haavoituit uudenvuoden aattona -39 Hyppyrimäen maastossa?
Hän hämmäsryi kovasti iu kytyi: Mistä te sen tiedåtte? Sanoin, ios olet sama Reino, niin sinuttele
vaan. Minä olen Erkki. Ja niin hän kertoi mitä tiesi
ja sanoi kaksi§mmentä vuotta §selleensä tapauksesta eikä kukaan ollut tiennyt kertoa mitään. Lisäksi
hän kertoi 3 vuorokautta kadonneen hänen elämästään, koska oli ollut tajuttomana sen ajan. Minä kerroin hänelle mitä oli tapahtunut hänen ollessaan tajuton ja minne hän oli iäåny, meidän lähtiessämme viemään toista haavoittunutta sairaalaan.

OLTIIN Sallan

alla Yaara§län kenttävartiossa Jouluaamuna v. 194L. Kello oli vähän yli 3 ia
vartiot äsken vaihdettu, kun pihavartioon juuri saapunut sotamies Kuha hihkaisi kämpän ovelta: "Pihavartion mies on häipynyt" ja painui sen jälkeen takaisin
rintam

vartiopaikalleen.

Se oli tehokas herärys la muutarnassa minuutissa
oli joka mies täysissä varusteissa lähtövalmiina pihal-

Ia. Kun oltiin kaukana erämaassa, eristetrynä omista
joukoista, oli totuttu joka hetki olemaan valmiina pahimman varalle. Niinpä miehet olivat äkkiä rivissä ja
taisivat siinä hätäisimmät jo juosta asemiinkin, loita
oli jo sulan maan aikana kaivettu tukikohdan )/mpärille.

Pian todettiin, että nostomies "koltta-Mikko" oli
vartiopaikal taan kadonnut tietymättömiin. Häntä etsittiin kaikista mahdollisista paikoista, mutta miestä
ei vain loytynyt. Kun koko yön oli vallinnut sakea lumipyry, oli se pyyhkinyt myös kaikki jäLjet aukealla
sileäksi.

Etsintä ei johtanut tulokseen, ja näytti iäavän arnoaksi mahdolliseksi, että vihollinen oli lumipyryn
suojassa tunkeutunut tukikohtaan ja yllåttånyt Mikon,

tiomiehen lekotella. Tulihan siinä etsintätouhussa saunaankin kurkistettua, mutta mies lienee silloin ollut
valveilla ja varoi synnyttämästä minkäänlaista ääntä
ja niin hän oli jäänyt pimeässä löytäm ättä.
Nythän tietenkin etsintäpartion matka peruuntui.
Kun sitten koltta-Mikkoa kuulusteltiin, kävi selville
että hän ei ollut saanut minkäänlaista sotilaskoulutust?, eikä tiennyt sotilaskurista eikä sotilaan velvollisuuksista tuon taivaallista. Nämä seikat alik. Arvola
hänen lähimpänd esimiehepään tiesi ennestään, samoin
kuin senkin, että Mikko on |ir]26y25ga laho", siis qfyntakeeton. Nämä seikat huomioonottaen jätti vänr. Nivala Arvolan päätettäväksi, että tehdäänkö komppanian päällikölle raportti vai ei, sillä melko varmasti
olisi sotaoikeus tuominnut miehen zunmuttavaksi, eikä
Arvola halunnut sellaista ratkaisua, joten raportti iäi
tekem ättå. Päätettiin vain, että enaa ei Mikkoa yöIlä
panna yksin vartioon, .vaan kaveriksi parivartioon,
kun kuitenkin oli sellaisiakin joka yöksi asetettaya.
Kun tamå asia oli saatu selväksi, alettiin suunnitella Joulun viettoa, muistettiin näet, että oli Joulup äivä.
Påivän jo sarastaessa päätettiin läheisestä metsästä
noutaa kuusi, kun lahjapaketeista oli saatu muutamia kynttilöitäkin.

MBTIOPUUHIA
JOUIUITA;
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Tietä miinoittamassa

joka kyllä saattoi

toisi naan

olla huolimatonkin var-

tiopaik allaan, sekä siepannut hänet mukaansa.
Oli siis lähdettava takaa-ajoon heti, kun päivä vähän valkenee. Kenttävartion päällikkö vänr. I'{iaala

määräsi alik. Aruolan ottam aan 10 miestä mukaansa
ja valmistautum aan matkalle.
Aamun valkenemista odotellessa oli joku miehistä
pistäytynyt aamupesulle ja hämmäsq i aika tavalla,
kun kuuli lauteilta kovaa kuorsausta. Kukapa muu

kuin Mikko siellä veteli hirsiä kuin ainakin leponsa
hyvin ansainnut isänm aan puolustaja. Aattoillan iäIjiltä oli sauna vielä lämmin, joten kelpasi siellä var6

Mutta yllärykset jatkuivat Metsänreunasta hiippaili nimittäin vihollissotilas, sauvat kainalossa, tassut ylhädlld. Selässä miehellä oli saksalainen ialkaväen kivääri, jonka piippuun oli taottu luoti, joten se
oli käyttökelvoton. Patruunoita, tai muita varusteita
ei miehellä ollut. Kuulustelussa mies kertoi harhaillecnsa eksyksissä kaksi vuorokautta

ja olleensa vuoro-

kauden ilman ruokaa. Kun hänelle sitten tarjottiin
ruokaa, €i mies kuitenkaan tuntunut olevan erikoisen
nälkäinen, mikä herätti katsojissa kummastusta. Kun
muutenkin miehen tarlna vaikutti vähemmän vedenpitåvåItä, päåtettiin tarkastella hänen tulojälkiään. Hän

oli erittäin

tiritrrvzlsti ylittänyt miinakentän, {röntänyt
suksensa ansalangan alitse ja astunut sitten langan

yli. Lähempi

tzrrkastelu os«ritti, että miinakenttä oli
etukäteen rncrkittl, ja S,Iittåjå sitten puolihr-rolinrutt«>masti yrittänyt hrivittää merkit. Voitiin todeta, että tuli jall at oli «rll ut arvustat jar, joka sitten oli palunnut trrkrrisin, seuttettuarrn t«lverinsa miinakentän yli.

Nyt oltiin varmoja, että liikkeellä oli vahva viholIispartio, joten voitiin odottaa välittömästi hyökkät,stä.
Kokemuksest:r tieclettiin, ettei vihollinen koskrrarn läl-retä miestä )rksin eikZi kaksinkaan tiedusteluretkille.
Arvolirn oli siis kr-ritcnkin liihdettävri tiedustelulenkille
ja toiveet rauhallisesta Jor"rlun vietostrr sarivat jåå,Jä.
Hiipparin iälkiä noin I kilometriä hiihdefty[[p, partio kohtasi lrrclulf , r>trr vitrnf rtr.tn oli hiihtri.)rt k)rrrrrncf

olisi käynytkin, im partion lähtö olisi viivästynyt tunnin tai pari.
[Jusi tilanteen errviointi johti päätelmään, että vihollinen ci noin vuhv«rin voimin ole lähtenyt liikkeelle
vzrin tiedustelutitrkoituksessa, vaan clli tekeillä vakavat hytikkä)rt kenttävatrtiotat vitstztttn ILL sinne tr-rllr-rt
hiippailiya «>li lähetetty arvustajarksi, mutta miten se
olisi v«>inut tirpruhturr, sitä ei Arvolan järki kyennyt
ratkaisemaan, eikä .),t ollut aikaak aan pulman pohtimiseen. Oli sarrtirvtt selville vihollisen aikeet ja siinä
mielessii pirrtio lähti seurereuneran luturr. Ei tosin ollut
hr-rolen itihettrr, vaikker vihollisella oli miesylivoimu,
ei se tien.),t sel tstttsstlrtn olevitn 1 1 sisukastl sissiä,
jotka tunsivat erämaasodan niksit. Vai tiesivätko hei
Varovasti seurattiin vihollisen latua, joka näytti
sLrLlr-rtirutuvirn melkein sLrorrraln kenttiivrrrtiota k«lhti il
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Varmistuspartio kierroksel laan

nizi miehiä. Latuir seurettcn ttrltiin pienelle kumrnulle,
jossu vihollisprartio oli nlihtävtisti yöpyn),t. Siirrli «rli
lrscitrr vielii kl,teviii nu«lti«rnpoh jiir i,, hitvLrvLrotcita. Ainrtkin 50 nricstii «rli siinä majrtillut. Vitrmistus niil[i
«rli ollr-rt äärimmiiisen tirrkktt. Joka puolclla oli ollut
prrrivrrrtiot, tlillaisestir kertoivart jriljet. Vihollinenhan
ei jr,mri koskztitn partioinut joukkuetta picnernmällii
joukolla. Kenttävrrrtioon ttrllut hiippailija «rli nähtävästi aamr-rlla lähtenyt yripymispaikalta la hämziämisiarkoituksessir lriitrtiinyt tu lolitturtrln j«rnkun mettkurt
i,, sitte n 1'roikcnnut kcnttiivru'ti«rtir k«rhti. Oli keti luorcrrLr siiherr, crtzi tuiskur ehtii pcittriii jäljct ILL niirr kai

Arvola «xlotti rähinär-r alkavttn millä hetkellä trthansir. Or-rncksi michct sicllä "kot«lnrt" osasivitt ctllzt viIruillirrrn. Olihirn sicllri sitlipititsi tchokus rtseisttts, oli
mln. )rksi konekivätiri, vttttltrt N{ztxirn.
N«lin kilometrin pääss2i virrtiostit vihollisen lttttt
kliainq,i jyrkästi p«rispräin. Mutrtumiir metrejä vielä hiihclettl,[2in Arv«lla tunsi äkkiä ansalan€lrrn rinnallaan ILL
tiesi heti, että siinä oli miina. Hän heittäytyi maahan
ja samalla karjrrisi "mitahan"' Se oli sirpalekäsikran:rittti., kuolcttetvan tch«>kers. Sen palzrmisaika on l sentirt., j«rtcn chtii siis hcitt?iyt)rii mitithztn, j«rs ei aikttilc. Toisct michct «rlivrrt tnaassa rnelkein srlmassit kuin

ktr

Arvolakin, lukuunottam atta hänen takanaan hiihtänyttä kp.mies Halttalaa, joka ei joko kuullut tai ei
)/mmärtänyt. Hän sai osrunan vasem paan kylkeensä.

§allan'IIanta-

vetäm åän haavoittunutta kenttävartioon, josta se vie-

Iahden

Nyt oli pysähdytävå sitomaan kovasti verta vuotava
haava. Mies sijoitettiin ahkioon ja kaksi miestä lähti

tiin

hevosella noin

20 km:n

päåhån huoltotien yar-

teen.

Vaikka partion vahvuus oli näin pieni, päåtti Arvola jatkaa vihollisen seuraarnista, kunnes saataisiin
varmuus siitä, enä se on poistumassa. Siirryttiin ladulta syrjään ja hiihdettiin sen runrumassa noin 2 kn.
Kun sLrunta nä1,111 koko ajan poispäin, käännyttiin ta-

[aukopartiossa
rporolllaooo

kaisin.

Varmaankin vihollinen, kuultu aan miinan råjähdyksen, aryasi taka a-ajon olevan käynnissä ja siltä
suunn alta selustaansa vaafan uhkaav &D, joten se
päatti luopua hyökkäysaikeistaan. Näin ei siis tåma
jouluinen partiohiihto ollut turhaa.

UUTTA KIRJALLISUUTTA
DAvlDlN stlruÄ on dokumenttipohjainen teos, joka on
ilmestynyt Steve Eytanin tekijänime!lä ja paljastaa kai-

ken, mitä on ollut salaperäistä Lähi-iciän tapahtumien
taustalla. Siitä selviää, m iten lsraelin salainen palvelu on
käynyt omaa sotaansa jo ennen kuin lsraelin valtiokaan
oli perustettu. Teoksen rinnalla kalpenevat mainehikkaatkin salapoliisiromaanit. (Gummerus)
SOTAKoRVAUSTEN AIKA on yli-insinööri llmari Harkin
kirjoittama teos sotakorvaustoimituksista. Harki toimi nk.

Sotevan valtuuskunnan varapuheenjohtajana ja omistaa
siten monipuolisimmat tiedot sotakorvaussuorituksista.
Teos on ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoitettu kuvaus maamme merkittävistä taloudellisista ponnisteluista,
joita saatiin kokea sodan seurauksina siitä, miten 200
m ilja rdin suuru iset sotakorvaukset toteutettiin. (Gumme
rus)

RUUNUNRAAKKI
WOSI 1942. Ikäluokka 1,923 on ollut kutsunnassa. Aron Heikki oli saanut "raakin paperit "
ja lykkä1,ksen toistaiseksi. Seu raavana aamunå1
Heikin nuoremmat velimiehet pitivät

herätyksen

ja huusivat:
parem-

mat vaatteet pääIleen, nousi junaan ja meni sotilaspiiriin ilmoittauturn aatt uudest aan vapaaehtoiseksi. Kelpasihan mies
Hän oli miesten
parh atta rintam alla, kunnes vuotta m)röhemmin
tapasi kohtalonsa Poventsan lohkon taisteluhaudassa Maaselän kannaksella.
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MARRASKLIUSSA tuli kirjakauppoihin TVSOY:n
kustantaffrana laajahko dokumenrtiteos Jatkosodan
pohjoisrintalnan hyökkä),svaiheista nimellä Sallan .raL,ottd -4t. Kirja merkitsee ensimmäistä itsenäistä kokonaisselvitystä puolentuhatta kilometriä pitkältä

saksalais-suomalaisten joukkoj.. eråmaarintam aka,
sen tuodessa esiin pal jo. tähän saakka tuntematonta
tietoa Koillis-Lapin kovista korpitaisteluista vuoden
l94I kuluessa. Kirjailija Jukka Tyrkkö on pitkät ajat
{röskennellyt uutterasti teoksen luomisty§556 sen Iaaion autenttisen aineiston pohi alta, joka kerättiin narden asevel jien keskuudesta eri puolilta Suomea, Saksael, Ruotsia ja Amerikkaa myöten. Etual alla värikkäässä ja monipuolisessa kuvauksessa on Suomen aF
meijan 6.D. eli "sallan divisioona", joka koostui lähinnä Lapin savottajätkistä ja pikkutilallisista, poromiehistä j... Mainittu suomalaisdivisioona jonka
rinnalla Saksan Lapin- armetja saa kriittistäkin rinnakkaiskuvaustaan oli Suomen armei jan sotatoimiy[1),mistä sodassa ensimmäisenä ja viimeisenä sekä
m),ös useammalla rintamalohkolla kuin mikään muu
divisioona. Pohjoisen erämaissa sen toiminta sai myös
omalaatr-risia muotojrr, jotka esim . " sunkun laivaston'' ja poroilla tehdyn 200 km: n kaukopartioretken

osalta ilmeisesti olivat poikkeuksia koko
maailmansodassa.

Nouse sieki ruununraerkki ylös!

-Heikki kimpaantui, puki vähin äänin

JUKKA TYRKKO

toisessa
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HARRY GUSTER

2.KKK/Jn 69:n komppanianpäällikkonä jouduin

so-

dan loppuvaiheessa ottzlm aan osaa Kollaanjoen mainehikkaisiin taisteluihin. Patal joona, johon komppaniani kuului, saapui rintamalle tammikuun -40 lopus-

oli kokoonpantu täysin kokemattomista miehistä, minkä vastustajammekin näyttivät pian saaneen
tietää , TäLlä suunn alla oli näet aikaisemmin jo ollut
melkoisen hiljaista vastustajan opittua tunrem aan
suurta kunnioitusta meikäläisiä kohtaan olivathan
sa. Se

talla suunn alla taistelleet monet suuren puolustussotarnme kuuluisimmista sankareista, kapteeni Aarne
Juut'i.la'inen. eli "Marokon kauhu", eversti Ville Tetttiruen eli Sota-Ville, tunnettu voimamies, vänrikki Make
Uosi,kkinen, luutnantti To'iuiainen,, ratsunestari von

Hartnttt??, Ahteen Jaska maluri, Leinon Pelle, kapteeni
Eero Sruna, luutnantti Ltine, ja monet muut. Muttzt
pian ilmoittivat venäläisten kovaääniset meille, että he
tietävät vastassaan olevan ainoastaan alokkaita ja
että me hryin pian saarnme lryllä kokea, miltä sota
oikeastaan tuntuu.

Saattoikin hryin havaita, että venäläiset varustautuivat suureen rynnistykseen. Sillä lohkolla, mikä oli
puolustettavanamme kulki maantie, joka itäänpäin
onneksi teki melkoisen jyrkän käänteen ja tässä taite-

oli lisäksi näkyväisyyttä ehkäisemässä korkea
kallio, joten liikenne tälla puolella sen johdosta helpottui . Maantie kulki sitten sillan ylitse joen kapeimmalta kohdalta siinä joki oli vain pahainen puro,
kohdassa

l

:..

jonka äarellå kuitenkin taisteltiin raivoisia taisteluja
usein mies miestä vastaan. Tien molemmilla pur>lilla
oli metsäisiä suoalueitir ja varsinaiset puolustuslinjurnme kulkivat pitkin jyrkästi jokeen viettävää harjannettz, josta ne siirryivät sitten my§hsmmässä vaiheessu
jonkin verran taaksepäin.
Mainittua tietä pitkin sen venäläisellä osuudella «rli
havaittavissa varsin vilkasta liikennettä, mikä sai jatkua aivan rauhassa, koska meillä ei ol I ut riittävästi
rykistöä käytettävissä sitä häiritäksemme ja niin raaha-

sivat venäläiset kaikessa rauhassa rerskasta. kal ustoaan arna viidensadan metrin päähän asemistamme.
T?ässä suhteessa, mitä tykiston käytön mtrhdollisur-rksiin
tulee, olivat taas venäläiset, niinkuin yleisesti hyyl;t
tiedetäänkin, kokonaan toisenlaisessa asemassa j;, he
käyttivät tykkitulta erittäin mielel låån ja suorastaan

Pataljoonan komentaja, majuri Harry Guster

jfujettömän tuhlaavassa mittakaavassa. Tästä pari
esimerkkiä.

Hajoitimme kerran konekivääritulella eråan ryhmän maantiellä ja siitä oli seurauksena suorastaan
raivoisa rykistökeskitys meidän asemiimme. VenäläisilIä oli erinomaiset tähysrysmahdollisuudet ja kun rintamalin jat lisäksi kulkivat varsin vähäisen välimatkan
pässä toisistaan, voitiin tulta ohi ata myöskin kuulon
perusteella. Niinpä tapahtui aLna, että kun meikäIåLisff hakkasivat halkoja kahvinkeittoa tat saunaa tahi
jotakin muuta tarkoitusta varten, niin siitä säännöllisesti seurasi tykistön keskitys, mikä lopulta pakoitti
meidät siirtämåån tällaiset puolitarpeettomat toimet
niin kauas varsinaisten linjojemme taakse, ettei toimiamme ainakaan kuulon perusteella saattanut kek10

siä.

Samalla tavalla vih«>llinen aina vastilsi rykkitulella anturaimme narskumiseen lumessu joka kertrr,
kun he kuulivat meidän kävelevän hang;ella, he sulrntasivat tykkitulensa kävelijää vasraan, vaikkapa sitten olisi ollut kysymyksessä yksi aino:r mies. Heillä oli
ilmeisesti Yaraa siihen.
Om:tsta ptrolestani voin mainita, että selvästi näin
muutamien Ly--enien metrien päässä toisistaan vihollisen tykkien tulenleimahduksen heidän pommittaessaan asemiamme, vaikka toiset eivät sitä tahtoneet oikein uskoak aan, ennenkuin annoin itse koordinaatit tykistollemme johtaen itse tulta ja saadenkin
häviteryksi useita vihollispesäkkeitä.
Koetimme tietysti parhiramme mukaarn harheruttaa
vihollista ja heidän tähystyksiään oszrksi säästääksemme tositärkeitä kohteitamme osaksi taas houkutellaksemme heitä yhä suuremmassa laajuudessa tuhlaamaan turh aan kalliita ammuksiaan ja tässä onnistuimmekin hyvin. Jo Juutilaisen aikana «rli moniin sopiviin paikkoihin rakennettu puunrungoista tai muusra sellaisesta valetykkejä, joita lentäjät näyttivät mielenkiinnolla tutkivan ja joita tykisto sitten säännöllisesti pitkän aikaa tulitti mitä tuhlaavaisimm alla tavalla. Kun tåmå menetelmä siis oli todettu meikäläisille varsin kannattavaksi, rakensimme pian lisää tållaisia samanlaisia valerykkejä ja nekin saavuttivat
hyvän suosion venäläisten silmissä. Samaan tapaan
koetimme valmistira rnyöskin valekonekivä ärejå, i.iden luona tavallisesti aluksi myöskin ammuttiin varsinkin tähyst äjalentäjlå ensimmäisellä kerralla heidän
huomionsa kiinnittämiseksi niihin. Sitten siirrettiin oikeat kiväärit pois ja annettiin venäläisten tuhlata ammuksi aan ja pomm ejaan. Tämä sotajuonemme on tierysti tallå hetkellä venäläisten tiedossa, koska kaikki
nämä laitteet jäivåt viholliselle rauhanteon jälkeen ja
he siis saattoivat kaikkiin niihin tutustua. Varmaan
tämän asian laidan havaitseminen saattoi heitä harmittaa.
Suunnilleen samanlaisen juonen avulla suojelimme
myöskin huoltr>tietämffie, jota viholliset ja varsinkin
lentokoneet kovasti po-mittivat. Annoin avata uuden
tien huomatessani, että tietä kohtaan suunnattu tuli
päivä päivältå yhä vain kiihtyi )a se tehtiin sen vetran
kaltevaksi ja lakaistiin huolellisesti joka aarnu, ettei
mikään paljastanut sitä ylhaakäpäin katrcessa eivätkä
myösk åån varjot tulleet näkyviin. Hevosenlanta Iakaistiin atna huolellisesti pois ja vietiin vanhalle tielle, joka sitten näytti jatkuvasti olevan käytossämme ja
niinikäan jatkuvasti joutui pommitusten kohteeksi.
Muuten tåytyy sanoa, että minulla oli erinomaisia
miehiä käytettävänäni ja varsinkin eråat aliupseerit
olivat ensiluokkaisia. Jouduin loppuvaiheessa entistä
suuremmassa määrässä turvautun aan heilrin, koska
upseeritappioni olivat suuret. Tässä muistuu muuten
mieleeni eräs viimeksimainituista, reservivänrikki Karabka, joka on erehdyttåvålla tavalla mainittu eräässä

tunnetussa Kollaan taisteluita käsittelenäsvå teoksessa.
oli eråän tukikohtamme päällikkönä varsin vaikeassa asemassa ja joutui pitkän aikaa taistelemaan
miltei täydellisesti eristetrynä ja jop^ niinkin, ettemme

Hän

saaneet sinne pariin vuorokauteen muon aakaan toimitetulsi. Venäläiset painostivat erittäin ankarasti ja
aloittivat lopuksi ruiman hyökkäyksen, joka viimein
johti siihen, että menetimme tämän tukikohdan. lulkaväkerrme vetäytyi pois ja ainoastaan konekiväårimiehet vänrikki Karahkan johdolla jåivdt asemiirlsa.
Heidän vastarintansa näytti toivottomalta, mutta he
eivät sittenkåän luopuneet taistelusta. Neljä kertaa he
käsikr anaattien avulla heittivät vihollisen takaisin
vänrikin seisoessa juoksuhaudassa ja ladatessa käsil<ranaatteja toisten niitä heitellessä. Mutta kun
vihdoin tukikohdan viimeinen mies haavoittui, otti
vänrikki hänet mukaansa ja siirryi toisten luokse

tuaan pitkästä valvomisesta ja rasittavasta ryöskentelystä niin perusteellisesti, että hänet lopulta oli nukutettava. Olen varma siitä, että ellei rauha olisi tullut
väliin, olisimr.ne vanhaan hyvään tapaan saaneet vallatuksi viholliselta takaisin ne pari tukikohtaa, jotka
olimme heille menettäneet.
Miehet olivat hyvää ainesta, eil«ä heissä ollut mi-

tddn vikaa. Sattui kerran, että muuan venäläinen
kompp anta oli päässyt sivustaa kiertäen sryälle linjojemme sisäpuolelle. Muuan pienehkö partio sai tehtäväkseen sen tuhoamisen ja silloin tämä vähäinen partiojoukko todellakin tåytti tehtdvänsä ja tuli vahingoittumattomana ilmoittamaan täyttäneensä käs§n.
Niinikdän hävittivät kevyet partiomme kerran kokonaisen vihollisen hiihtop atalioonan. Venäläisten tappiot olivatkin suunnaffomat. He hyökkäsivät kerrankin marssien nelirivissä yli jään. Annoin tulenavausKollaan rintaman
keskusta

taemmaksi, jolloin verråläiset pääsivät valtaam aan
mainitun tukikohdan. Valvomisesta, nälästä ja rasituksesta ylenm äärin uupuneena vänrikki hetkeksi menetti hermojensa hallinnan, mutta hänen uupumuksensa oli täysin ymmärrettävä ja hän palasi pian jälleen takaisin joukkoomme täysin tervehtyneenä. Hän
otti vielä osaa taisteluihin ja haavoittuikin myöhemmin. Se kuvaus, joka kuulussa Kollaan kirjassa "Kollaa kestää" annetadt, on erehdyttava ja johtuu ilmeisesti kuulopuheiden väärinkäsittämisestä, joten olen
halunnut tässä yhteydessä kåyttåd tilaisuutta hryäkseni
sen oikaisemiseksi. Olen varma siitä, että tämän tukikohdan miehet kuuluivat tämän sodan parhaimpiin.
Itse jouduin jonkin aikaa taistelujen loppuvaiheessa
toimim aan patalioonan komentajana hänen uuvut-

l«is§n heidån pääsryädn riittävän lähelle ja tyhjensin
itsekin viisi patruunanauhaa heidän tiheisiin riveihinsä. T?åten meidän yksi ainoa konekiväärimme tuhosi
1.r00 vihollista.
Vielä muuan erillinen esimerkki osoitukseksi miestemme päåttdväisestä rauhallisuudesta. Pataljoonarnme
viestikorsu oli sijoitettu perin nurinkurisesti merkillisen
eteen, kauas komentokorsun etupuolelle. Taistelujen
loppuvaiheissa tuli pari miestä ilmoittamaan minulle,
että vihollinen oli sen vallannut ja että heidån oli ollut pakko poistua sieltä.
Entä itse kesktskone? §syin minä. Missä se on?
- Se jäi sinne. Hautasimme
sen heikon lumen alle
korsun läheiseen maastoorr.
Hakekaa se pois, komensin lyhyesti ja miehet
11
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Konekivääri on vedetty suojaan, mistä se tarvittaessa
nostetaan alustal leen

poistuivat ilman muuta. He palasivat jonkin ajan kuluttua takaisin raahaten keskuskapineita mukan aan.
Tiedustelin, eiko vihollinen enää ollutk aan korsussa,
kun he olivat saattaneet saada sen käsiinsä. Rauhallisesti he selittivät, että korsu §lläkin oli ollut edelleen täynnä venäläisiä, mutta he olivat hiipineet niin
hlljaa ja varovaisesti, että olivat saaneet pimeässä
kaivetuksi keskuskoneen lumen aka la tuoduksi sen
pois.

Ne, mitkä ehkä eniten pyrkivät miehiä hermostutramaan, olivat ainaiset ja säännölliset ilmapommitukset. On muuten palio. keskusteltu siitä, olivatko venäläisten lentokoneet panssaroituja. Omasta puolestani
olen ehdottomasti sitä mieltä, effä tähän kyry-ykseen
on vastattava myönteisesti. Olen itse ampunut mataIalla lentävää lentokonetta la väitän, että koneen olisi
tavallisissa oloissa täytynyt saada ostuna. Annoin
kiinnittåä konekiväärin poikkiarnmuttuun puunrunkoon ja ammuin sulkua parins adan metrin korkeudessa lentävää lentokonetta kohti niin, eftä sen olisi pitänyr saada reikiä, elleivät luodit olisi kilpistyneet sen
rungosta, mutta kone lensi horjun atta suihkun läpi.
12

Olen siksi vanha konekivääriampuia, että

uskallan

esittää tämän väitteen.

Alussa näyttivät myöskin panssaroidut jåäkelkat
tuottavan meikäläisten keskuudessa hämminkiä, kun
kuulien kilpisryminen niihin kuului selv åna naksahduksena. Mutta tilanne muuttui heti miesten itsensä
huomatessa tilanteen ja alkaessa ampua ristitulta,
jolloin ryöntäjät saatiin ammutuksi. Muuten sattui
eraän tämänkaltaisen hyökkäyksen yhteydessä merkillinen tapaus, joka ansainnee tulla kerrotuksi. Näimme
selvästi miten mies kaatui ja hänen toverinsa kaivautui häneen viereensä syrymäen kaatuneen toverinsa
ruumiin palam aan. Hän sai siitä sekä tuffaa että
lZimpoä ja kun ruumis paloi vielä useaa tuntia myöhemmin iltapäiv'ållä, niin emme voineet tehdä muuta
johtopäätöstä kuin sen, että hänellä oli ollut mukanaan petroolia ja että hän oli käymänyt sitä.
Muuten miehet viihryivät niin hyvin kuin tällaisissa
olosuhteissa saattoi. Meillä oli l«åytettävissä erinomainen korsusauna, jota vielä vahvistimme ja johon
mahtui kokonainen joukkue kerrallaan. Siten pysyimme puhtalna ja vältimme esimerkiksi syöpälätsvaaran,
mikä monella muulla rintamanosalla oli pahana

monasti ihaillut hänen mahtavia shäferkoiran nahkasta valmistettuja käsineitäan, jotka kovassa pakkasessa tekivät hänelle loistavan palveluksen. Kun
minä sitten kerran määräsin hänet konekiväärin luo, ei
hän nåyttånyt tästä pitävän, vaan saapui eråånä tltana luokseni ja ilmoitti tuoneensa mahtavat käsineensä minulle. Ilmeisesti tässä oli jonkinlainen takaajatus, sillä hän alkoi sitten selitellä, ettei hän tuntenut riittävän hyvin konekivåårlå ja pyysi, että hånet siirrettäisiin pois. En kuitenkaan suostunut hänen
pyyntöihinsä ja asia jäi silleen. Vähän myöhemmin
huomasin, etteivät hänen koirannahkakäsineensä enaa
olleetkaan minun tavaroitteni joukossa ja rauhanteon
jälkeen havaitsin ne hänen käsissään paluumarssilla.
Kysyin, miten ne ovat joutuneet hänelle.
No, kun minä tarvitsin niitä, niin kävin ne hakemassa, hän selitti. Ilmeisesti hän ei ollut oikein ryyqruäinen minuun ja oli tuona iltana vienyt ne mielenosoituksellisesti mennessään anrellen, etten minä täL-

Konekiväärejä il matorjunnassa

haittana. Lähettyv illä oli lisäksi lähde, josta saimme
riittävästi vettä, sekin erinomainen etu, lota kaikkialla
ei ollut ja muualla miehemme saivatkin ryyryå sulatettuun lumeen, joka usein oli ruskean likaista, sillä
tulilinjoilla ei ollut mitään hohtavan valkoisia, runollisia hankia, vaan ainoastaan likaista lumisohjoa
kuin jonkin suurkaupungin vilkasliikenteisten katu jen
varsilla.

Tietysti tällaisessa suuressa joukossa aina on hyvin
erilaisia ja myöskin erikoisia ihmisryyppeiä. Muuan
tällainen oli sotamies Tappura'inen Hän oli kerran
saanut siviilipaketin osoitettuna tuntemattomalle sotilaalle ja saadakseen mahdollisesti toisenkin läheryksen
hän ryhryi kirjeenvaihtoon paketin lähettäneen naisen
kanssa. Tiedustelin häneltä, eikö hän mahdollisesti
suostuisi ilmoittam aan tåtä osoitetta minullekin, mutta hän selitti tahtovansa pitåä sen om ana tieton aan.
Sitten hän lähti lomalle la kun hän sieltä palffii, hän
oli joutunut kihloihin. Syystä tar toisesta hän ei enäå
tämän jälkeen katsonut mahdolliseksi olla kirjeenvaihdossa tuon vieraan naishenkilön kanssa, vaan tuli nyt tarjoamaan osoitetta minulle.
Tappurainen hoiteli a jomiehen vakanssia ia olin

laista lahjaa ansainnutkaan.
Itse taisteluihin en halua tässä yhteydessä sen Laajemmalti puuttua, mutta annan lopuksi sananvuoron
eraan puoli joukkueeni johtajalle, res.kersantti Niilo
Rantaselle, joka kuvailee oman puolijoukkueensa toimintaa Koll aalla.
Tulimme Koll aanjoelle helmikuun puolivälissä ia ensimmäiset kolme viikkoa sujuivat melkoisen rauhallisesti lukuunortarn atta vihollisen tavanmukaista tykiston häiritsemistoimi ntaa. Tämän rauhallisen ajan
käytimme tarkkaan vihollisen toiminnan tarkkailemiseen, asemiemme varustamiseen sekä korsujen rakentamiseen ja kunnostamiseen . Maaliskuun 2. påivana
alkoi hyökl«äys, joka melkein lakkaamattomana kesti
rauhanteon paivåan saakka erittäin kiivaana ja voimakka ana. Painostus etuvartioasemia vastaan oli
niin ankara. että niiden oli vetäydyuävä pois, mutta
emme saaneet tästä tietoa ennenkuin kolme tai neljä
tuntia myöhemmin.
Seuraavana aarnuna huomasimme, että viholliset
olivat yön aikana edenneet lumeen kaivettuja Wåytåviå pitkin edessärune olevien k*opujen yli alan meidän asemiemme eteen suunnilleen noin kahdensadan
metrin päähän niistä. Tähän venäläiset nyt alkoivat
kalaa taisteluhaut oja. Otin pystykorvan ja yhdessä
konekläåriampujan kanssa- ammuimme sinä päiväna
viitisenkymmentä vihollista. Huolim atta ankarasta
tulituksesta ja mieshukastaan vastustajamme kuitenkin jatkoivat edelleenkin taisteluhauto jensa kaivamista siksi, kunnes ne olivat valmiit heidän käyttö åån
varten. Näistä uusista asemistaan venäläiset sitten alkoivat tehdä ankana hyökkäyksiä pääpuolustuslinjaamme vastaan, mutta heidän hyökkäyksensä saatiin
arna tor jutuksi, eikä meidän toistaiseksi kertaakaan
ollut pakko ampua konekivaäreillämme kovin monta
ryötä, niin että saimme pidettyä pesäkkeemme viholli13

selta salassa vastaista aktiivisempaa toimintaa vatten.

Muistaakseni kuudentena hyökkäyspäivänä alkoivat
venäläisten hyökkäysvaunurumilukset vyöryä pesäkett'ämme kohti erään tullessa siitä noin seitsemän§mmenenviiden metrin päåhän. Sitä seurasi viisi hyökkäysvaunua, jotka asettuivat toisiaan tukemaan sellaiseen
asemaan, ettei kasapanoksilla voinut ajatellakaan
niitä tuhota, koska aukeata matkaa oli vaunuihin
noin viisi§mmentä metriä, eikä kukaan olisi saattanut elävänä ylittää. tätä hyökkäysvaunuryhmän edessä
olevaa aukeata. Laitoin kuitenkin kasapanokset ja
pullot valmiiksi jääden odottamaan, että hyökkiiysvaunut jatkaisivat matkaansa yli aukean kohti metsän reunaa, missä ne ainakin pimeän turvin olisi saattanut saada helposti tuhotuksi. Harmiksemme huo
masimme niiden kuitenkin lähtevän illan ja hämärän
tullen vyörymään takaisinpäin.
Menin illalla komppanianpäällikön, luutnantti
Gusterin luo ja ehdotin, että yöllä miinoitettaisiin se
tie, jota myöten hyökkäywaunut olivat tulleet asemiemme eteen siltä varalta, että ne jälleen seuraavana
azununa uskaltautuisivat etenemään sunaa tietä. Hän
laatikin heti suunnitelman miinoittamista vaften ja
pyysi pioneerejä tähän tehtåvdän. Tietääkseni tämä
miinoitus luvattiinkin suorittaa, mutta syystä tai toisesta se sittenkin jäi tekemättä. Tämä oli tosiaan suuri
vahinko, sillä seuraavana päivänä samat hyökkiiysvaunut ilmestyivät jälleen eteemme samaa tietä kulkien ja olisivat siis ilman muuta tuhoutuneet, jos miinoitus olisi suoritettu, niinkuin olimme ehdottaneet.
Pyynnöist'ämme huolimatta emme saaneet myöskåän
tankintorjuntatykke jä.
Hyökkäysvaunut olivat aivan lyhyen matkan päässä tukikohtirrune edessä ja oli vaara olemassa, eftä
ne pian aikaa sen keksisivät. Näin ollen koetin keksiä
keinon, jonka avulla saisin ne nopeasti tuhotuksi. Menin tykistön tulenjohtajan luokse ja pyysin keskirystä
tähän hyökl«åysvaunuryhmään ja tåmå. keskitys §llä

sitten tulikin, muffa vaunuja se ei §ennet tuhoamaan. Sensijaan oli sillä muuten sangen huomattava
vaikutus, sillä se osui keskelle sellaista kohtaa, johon
vihollinen juuri keräsi joukkojaan hyökkäystä varten.
Tuhot näyttivät olevan melkoiset ja venäläiset menettivät komppanian verran miehiään.
Kun sain kuulla, että rautatien varrella oli tankintorjuntakivääri, pyysin, että se lähetettäisiin pesäkkeeseemme, mutta kun se sitten tuli, ei siitä ollut meille
mitään hyötyä eikä apua, vaan päinvastoin suurra vahinkoa, sillä kiväriä johtanut res.luutnantti ammutti
pesäkkeemme ampumasektorista sillä seurauksella, että viholliset huomasivat pesäkkeemme ja ampuivat
sen rikki hyökkäysvaunutykillä. Keksittyään pesäkkeemme vihollinen ampui sitä tykeillä joka päivå tå'män jälkeen ja hyökkäysvaunut tulittivat sitä alituisesti. Konekiväärimme meni rikki, mutta saimme uuden,
14

jota sitten saimme pyöritellä kaikenmoisissa kranaattikuopissa. Toiseen konekivääripesäkkeeseen oli pari
paiväå aikaisemmin tullut täysosurna, joten puolijoukkueemme kummatkin pesäkkeet olivat poissa pelistä.
Kun konekiväärimme maantien oikealla puolella
oli ammuttu rikki, ilmoitin tästä luutnantti Gusterille,
joka lupasi hankkia heti uuden. Sam ana lItana oli
painostusta myöskin maantien toisella, vasem malla
puolella ja menin sinne seuraarn aan hyökkiyksen torjuntaa. Noin kello 17 maissa painostus kuitenkin laimeni niin, että jätimme ainoast aan tähyståjat paikoilIeen ja päästimme muut miehet lepääm åån Tuntia
Konekivääri sii rretään vaihtoasemaan
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myöhemmin alkoi kuitenkin kukkulaa vastaan ankara tykistökeskirys la vihollinen hiipi pimeän ja rykkitulen suojassa aivan lähelle korsuja meidän huomaamattamme. Tällöin vasra tähystäjä hälytti puolijouk-

titulta, millä olikin erinomaisen tehoisa vaikutus. Täten alkoi voitto olla meillä la vihollinen oli tungettu

kueen.

puun ja minä kävisin hakemassa konekiväärin, mutta

Viholliset olivat kuitenkin päässeet etenem åån meidån huom aamattarnme noin viidenkymmenen metrin
päähän korsuistamme la kun lähdimme ulos, he hurrasivat valtavasti la kovalla äänellä. Komensin konekiväärin asemiin, muma sarnassa pettivät erään alikersantin hermot ja hän lähti pakosalle vetäen joukon
miehiä mukaansa. Koetin pysäyttåå heidät, mutta onnisruin tässä ainoastaan muutarnien suhteen. Menin
nyt maantien oikealle puolelle ja sain eri korsuista
kootuksi yhteen paril* mmentä miestä ja yhdessä sitten
lähdimme etenem aan kukkulaa kohden yksitellen
syoksyen ja hujaannuimme siellä ketjuun saartoa varten. Nyt vasta saimme konek waäritkin kunnolliseen
asemaan ja ajoimme toisella ampua edessämme olevla vihollisia sarn alla kuin ammuimme toisella sulkua niin, etteivät venäläiset saaneet läheteryksi lisäjoukkoja kukkulalle. Näin aloimme kiristää ketjua ja
pakoitimme vastustajamme perääntymään kranaattikuoppiin. Nyt kul jimme kuoppa kuopalta eteenpäin
ja "ruuttasimme" vihollisiamme konepistooleilla ja
kivääreillämme monttujen pohi aan. Painoimme yha
lujemmin ja pail kertaa saimme tueksemme kranaat-

venäläisten painostus ilmeisesti lisääntyi tämän jälkeen
tai he saivat lisävoimia, en tiedä, mitä tapahtui, mutta joka tapauksessa sain tretää seuraavana aamuna,
että vihollinen oli vallannut kukkulan takaisin.
Aamun val jetesssa sain rikkonaisen konekiväärini
tilalle uuden. Iltapäivällå alkoi jälleen uusi hyökkäyt
pesäkkeitämme kohti savuverhon suojassa. Hyökkäys-

jo aivan lähelle joen

rantaa. Sitten sovimffie, että viereisen kompp anian päällikko johtaisi vastaiskun lop-

vaunut, jotka olivat noin 7, metrin päässä pesäkkeistämme, ampuivat asemiamme lakkaam atta sekä rykeillä että konekivååreillään, jotka jo alkoivatkin olla
melko pehmeitå. Koska nämä hirviöt olivat näin Iähellä pesäkkeitämme, emme voineet ilvata tulta niitä
kohti muuta kuin äärimmäisessä hädässä, sillä se olisi
ollut sekä pesäkkeitten että miesten meno. Hyökkäys
kohdistui etupäässä vasemmalla olevaa pesäkettä vastaan, joten menin oikealla olevan konekiväärin luo ja
arnmuimme sillä sulkua edellisen konek wåårin eteen.
Näin torjuimme hyökkäystä, mutta jalkaväen miehet
I«årsivät sam aan alkaan raskaita menetyksiä . Tånä iltana 10. pnä maaliskuuta påättyi toimintani
rintam alla, sillä haavoituin sen kuluessa la toivuttuani
oli jo rauha.
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Vihollispunkkeri
Tyrf ässä

EINO KARJALAINEN

Enunohm

VERISENÄ ja armortom ana riehui taistelu Tylån
§län laitamilla. Se aaltoili paikka paikoin edestakaisin, iorkin maastokohdan vaihtaessa omistajuu
kaksikin kertaa gåivässä, kuten tapahtui esim. "Munakukkulan" valtauksen päivinä. Tykistötuli oli alituista, se kesti yöt, päivät ja hyökkäystoiminta jatkui.
Metsä ja Lylä paloivat, ilman täyttivät savu ja palaneen suon kirpeä haju.

Kaiken tämän keskellä liikkui JR 7:n komentaja,
A. Keruppi kuin isä poikiensa parissa, rauhallisena ia rohkeana aina siellä missä oli painopiste tai
missä tilanne alkoi kehittyä kriitilliseksi. Tieto siitä,
että, komentaja on paikalia levisi miehestä mieheen.
Se loi näihin rohkeutta ja uskoa asian onnistumiseen.
Meille huhtikuussa väkeen tulleille eversti muodostui
suorastaan legendaariseksi hahmoksi, jota me lähinnä
Jumalaa pelkäsimme ja kunnioitimme.
Verinen hyökkäystaistelu jatkui päivästä päivaän,
sillä Ty{an kylän oli vihollinen varustanut lujasti ja
sitä puolustivat sisukkaat pataljoonar. Vasta sen lopullinen valtaaminen avasi tien Karjalan kannaksele\rersti

le.

Ratkaisu tapahtui yöllä 718.8. ja elokuun 8. päivän
aamuna.

oli vihollinen morirerru Tylän
Edellisenä
iltana
oli JR 28 painunur eversri
§lään.
Kotila'isen johdolla venäläisten selustaan jättden e\rersti Kempin rykmentteineen varrioimaan morria. JR
7 :n tykkikompp anian neljäs joukkue sai varmistustehtåvan Saareksen suuntaan johtavan kärrytien varressa. Edetessämme näihin asemiin jouduimme rykistökeskitykseen, joka oli vähällå tehdä lopun koko joukkueesta, mutta selvisirnme siitä senrään kuin ihmeen
kaupalla. Nyt oli yön pimein hetki ja taivas harPåivää aikaisemmin
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§0 ssal
maan pilviverhon peitossa. Se teki yön entistäkin mus-

temmaksi.

Pimeyden mukana

suus, joka

oli tullut myös omituinen hiljai-

oli täynnä pahanenteistä

salamyhkäisyyttä.
kammottavaa, aivan kuin kaiken ylle olisi laskettu musta, läpinä§mätön esirippu, jonka
takana valmistellaan uutta näytöstä. Oli merkillepantavaa, että kukaan ei nuku, ei edes torku, vaikka
kaikki olivat melkein näännyksiin saakka väsyneitå.
Kaikki ovat omituisen valppaita. Kiersin joukkueenjohtaj &D, vänrikki Piluiön taistelulähettinä miehestä
mieheen ja jäin viimein makaam aan Korbosen ja
I'{ykäsen, väliin, tykin sivustavarmistukseen. Vaihdettiin muutama sana puoliääneen. Nykänen latasi piippunsa, joka hänellä oli aina suupieiessä. Se ei trättinnyt äskeisessä tykistökeskiryksessäkään pienemmistä råhinöistä puhum attakaan ia häntä kutsuttiinkin
piippu-Nykäseksi. Pilviö ja rykkiryhmän johtajana toimiva alikersantti siirtyivät lähemmäs rykkiä, mutra
minä jain makaam aan melkein Korhosen Hugon
§lkeen. Jalkoia ja koko ruumista särki väsymys, pää,
tuntui raskaaka, mutta painajaisenomainen hil jaisuus ei suonut hetkenkään lepoa, ei väsyneille jäsenille
enempää kuin jännittyneille hermoillekaan.
Akkiä repesi pimeys kahtia, piiskacykki ampui. Samassa silmänräpäyksessä suhahti ylitsemme myös konekivääÅsarja. Meteli kiihryi nopeasti tienristin ja Akkaharjun tien suunnassa. Tuntui siltä kuin kaikki sodan hornan aänet pääsisivät sarnaan aikaan valloilleen. Saimme tulta aivan oudosta suunnasta ja se
osui vaarullisen alhaalle. Luodit iskivät puihin eikä
enaa erottanut yksicyisiä laukauksia, kaikki oli jatkuvasti samaa pauketta.
Vänrikki Pilvio liikkui melkein polvillaan paikasta
toiseen epätietoisen näkoisenä. Oli vaikea sanoa mitä
Se

oli omituisen

o[emaani
tienristin suunn alla tapahtui, mutta paisuvasta taistelun melskeestä päätellen mottiin sullotut viholliset pyrkivät yö. pimeyttä hrväkseen käyttäen murtaurumaan
läpi.
Saareksesta Tyrjälle lohtavaa kärrytietä juoksi Tyridlta päin kumarzssa rnies, taluttaen sivullaan polkupyörää. HuutarD aLLa kytyit tunnus sanaa saarttatta
vastausta. Pimeässä erlme erottaneet oliko mies oma
vai vihollinen. Nykänen yritti huutaa kysyen tunnussanaa, mutta räjähtävien luotien pauke vei äänen.
Nyt oli mies melkein kohdallamme, vain parin"Olisikohan tuora amky--enen metrin pässä.
- " arveli Nykänen helmuttava, kun ei huutoa tottele?
"Alkää hitossa
littämåttå piippua suupielestään.
ampuko, ei se ole vanja, ei niillä ole polkupyöriä", sanoi Korhonerl. Vedin ilmaa keuhkoihini ja karjaisin:
"Tunnussana, mikä mies?" En tiedä kuuluiko
huuto, mutta mies pysähryi j^ huomattuaan meidät
"Onko Pilviö siellä? "
huui
Sehän olikin Viilala, joukkueen toinen taistelulähetti, joka oli ollut
komppanian komentopaikalla. Nyt hän huusi katkonaisesti: "Nopeasti tienristille, ne tulevat läpi! "
Ensimmäinen rykkiryhmä saatiin uskomattoman
nopeasti liikkeelle, toinen seurasi perässä alikersantti
Olli l{iirasen johdolla. Tempasin kiinni polkupyorän
tangosta ja juoksin sitä taluttaen vänrikki Pilviön rinnalla tykkiryhmien edellä. Miehet vetivät tykkejä juoksujalkaa eteenpäin luotituiskusta välittdm attå, joka
tuntui menevän sivulta ohi.
Tie painui pienen k*opareen taakse. Se suojasi pahimm alta luotisateelta. Pilviö hyppäsi pyörän sell«åän
huutaen "juoksuun tykki"' Minä hyppäsin myos pyörälle ja niin me laskemelimme edelle ottzrm aan selvää

tulevasta rykkiasemasta.

Tuo pyörällä ajo oli vähällä

Tyrjän taistelu on päättynyt.
JR 7 marssilla Laatokkaa kohden.

minulle kuin Pilviöllekin. Olimme noin parin§mmene1r metrin verran edellä etumaisesta rykistä, kun suoiaava k*rpare pääryi. Samalla hetkellä näin, kuinka vihollisen hyökk2iysvaunu kääntyi Akkaharjun tieltå meitä kohden. Pimeys oli onneksi niin tihså, ettei
vaunusta meitä havaittu, mutta kaikesta huolim atta
oli tilanne tukala. Heittäydyimme pyörinemme tien
ojaan ja Pilviö karjaisi: "Tykki ampumakuntoon! "
Tuskinpa ympärillämme vallitsex/an melskeen takra
äänt rykille saakka kantautui, mutta joka tapauksessa siellä toimittiin melkein silmän räpäyksessä. Vilauksessa se oli kääntynyt ympäri j^ lavetit laritetty. Hetken aikaa piippu liikahteli, sitten leimahti suuliekki.
Vaunu horjahti, kallistui tien laitaan ja jäi siihen. Se
oli saanut osuman ja oli poissa pelistä. Tornin luukku
avautu i ju miehen påd pilkisti esiin. Hetken tirkisteltyådn hän ponnahti ulos, mutta putosi kuolleena maahan. Pentti Kokko ampui hänet kiväärillä.
Jos kohta ensimmäisen vaunun tuhoutuminen oli
helpotus, ei kestänyt kauan, kun vaunuja tuli lisää.
Yritimme Pilviön kanssa ryomiä ojaa pitkin rykin luo,
sillä oli hirvittävää olla sen ja maalin välissä. Mutta
miksi rykki ei ammu? Vaunuja tuli yhäti lisää niin,
että tienvarren lepikko heilui uhkaavasti ja tykki vain
seistä möllötti keskellä maantietä, tuo Talvisodan sotasaahina saatu 4t mm:n piiska. Miksi Herran nimessä se ei ammu? "Tulta, ampukaa! Ne tulenat
pääIle, tult a!" huutaa Pilviö itkunsekaisella ddnelLä,
tuskan hien valuessa pitkin hänen nokista naamaansa. Epätoivo ahdisti rint aani, ehdin ajatella jo kaikkea mennyuå, mutta nyt liikkuikin rykin rylppä putki.
Se oli aivan kuin tuntos awi, joka etsi saalist aan. Pari nytkähdysä vielä ja sitten tulta! Tykki tulitti
nopeasti ia tarkasti. Vihdoinkin olin sen kohdalla,
poissa tuosta välimaastosta ja näin miten vaunu toi19

Mutta silloin alkoi tieltä ja
metsästä kaikua hirvittävä taisteluhuuto "Uraa
uraaaa...t " Se on pirullinen, luihin ja ytimiin asti painuva huuto, joka saa veren miltei hyytysensa iälkeen pysähtyi.

Tyrjän taistelussa lyödyn viholl isen
iiälkeensä jättämää iäämistöä

mään. Sen huutajina ovat sadat äärimmäisen jännittyneet ja epätoivoiset, kuolemaa halveksuvat ja varmaan tuhoon syöksyvät miehet, joiden ainoana toivona oli tuhota mahdollisimman monta vastustajaa ennen omaa kuolemaansa.
Sanotaan, että jokaiseen ihmiseen on kåtketty peto,
joka odottaa vain tilaisuutta päästäkseen valloilleen.
Ja meissä uinuvaa petoa oli viime viikkojen kuluessa
totisesti härnätty ja ärsytetty äärimmilleen. Sille oli
näytetty vihollista aivan kuin vilauksella, oli ollut
jännittäviä kk-pesäkkeiden ja pst-rykkien tuhoamistaisteluja, joissa piti toimia äärimmäisen nopeasti ja tar
kasti, ettei itse tulisi tuhotuksi jne. Oli kiusattu vähällä ja heikolla ruoalla sekä viime päivinä kärsitry myös
janoa.
Mutta nyt tuo ärsytetty peto pääsi meissä
valloilleen kaikista kahleistaan ja estoistaan. Jokainen mies taisteli kuin loukkoon ajettu eläin, toiset ikenet irvessä hammasta purren, toiset hymyssä suin, ku'
ten Nykänen.
Åjoittain näytti siltä, että motista pois pyrkivät sotkisivat meidät jalkoihinsa suuren ylivoimansa avulla.
Kun heistä etumainen kaatui näytti kaksi nousseen tilalle. Tykkimme syyti minkä ennätti sirpalekranaatteja ja kuultiin kumeita räjähdyksiä, kun viholliset juoksivat omiin miinoihinsa. Kauhukseni näin vihollisia
virtaavan tien yli ja Niirasen rykin ohi ilman, että
§kenimme heitä siitä estämään. Eihän meillä ollut
muita konetuliaseita kuin pari konepistoolia.
Nyt alkoi tilanne todella olla kriitillinen. Jos kohta
painostus meidän kohdallamme olikin hieman helpottanut, hriomasin miten Akkaharjun tien suunnasta tehokkaasti tulittanut konekiväärimme äkkiä vaikeni. Se
oli kammottava havainto tässä tilanteessa, sillä joskin

olemme selviytyneet vihollisen

hyökkäysvaunuista,

niin

tavattomasta jalkaväkimassasta tuskin selviäisimme ilman tuon konekiväärin tulta. Mutta jatkoimme taistelua kuin kuumeessa. Tuskin kukaan ehti
ajatella tai harkita tilannetta, vain yksi ajatus täytti
mielemme: meiön oli kyettävä estämään motin purkautuminen. Vänrikki Pilviö heilui pistmli kädessä.
Minä makasin tien penkalla ampuen minkä ennätin
toisella puolellani ryynesti taisteleva Hänninen ja toisella rykinjohtaja-alikersantti. Joku rohkeimmista
näytti olevan jopa seisaallaan rykin kilven suojassa.
Pahat aavistukset valtasivat minut selustaan juosseiden vihollisten ja vaienneen konekiväärin takia.
Hyvä Jumala! Alä anna niiden erää. yrittåå rynnäkköä, rukoilen, sillä vielä uusi rynnäkkö eikä meitä enää
Mutta Jumala antoi heidän
ketään ole elossa...

- kerran. "Uraa
yrittää vielä yhden
" kaikui

uraa

aivan tien toiselta laidalta. Painun polvilleni, taistelun melu oli huumannut minut
vraaaa...t
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kokon aan. Näin kuinka Hännisen päå painui kiväärin
perän päälle eikä enåå noussut. Vanha alikersantti

koettelee kädellä poskeaan, sormien välistä pursui ver-

Mutta ihme tapahtui! Vaiennut konekivåä,ri
ta.
tulitti taas ja hyökkåajien "vraa" laimeni nopeasti,
samoin koko hyöklciyksen teho ja voima. Ei nåyttanyt
vihollisilla johtoa, juostiin neuvottomina,
kunnes kaaduttiin tai pyörrettiin takaisin mottiin.
Vielä ei tilanne ollut kuitenkaan selvä, päinvastoin!
Vilkaisin taakseni nähdäkseni, miten haavoitruneelle
alikersantille kävi, kun huomasin noin 30 miestä käenäå olevan

sittävän joukon, joilla oli pyöreät l<ypärät, ja ne tulivat suoraan päälle selustasta käsin.
"Nyt on piru irti", huusi vänrikki Pilviö, "Niiranen, tee tuosta laumasta selvää! " Niiranen käänsi
rykin nopeasti ympäri ju ampui sirpalel<ranaatteja,
mutta sai vastaansa l«åsikr anaatteja. Yksi niistä putosi keskelle tykkiryhmää, josta kuului voihkaisu, mutta
ryhmä §keni kaikesta huolim atta torjumaan tämän
selustasta tulleen hyökkäyksen.
Hiljaisuus joku harhautunut laukaus yksinäinen konepistoolisarja! Tulos on kauhistuttava! Sitten
se juottaa mei&åt omituisella voitonhumalalla: Tykkejä, hyökkäysvaunuja, kuormavankkureita, konetuliaseita, haavoittuneita ja kaatun etta hevosia, kaatuneita ja haavoittuneita miehiä kaikki allal
Kk-pesäkkeen luona seisoivat eversti Kemppi ja luutnantti Usvasalo. Nuori kk-ampuia selosti, kuinka vihollinen syöksyi hänen kimppuunsa montun reunalta,
mutta tapasi kohtalonsa järkähtämättömän konekiväåriampujan puukosta. Siinä makasi p.rn a-armeijan
kapteeni, jolta ei totisesti puuttunut rohkeutta eikä urhoollisuutta mitenkåhän mei&ån olisi käynyt, jot
tuo vankien kenoman mukaan pataljoonan komentajana ollut upseeri olisi johtanur selustaarnme hyökännyttä laumaa? Komppaniamme päällikkö,
luutnantti l*ppänen loisti ja syystä, sillä hänen pst-

della l<ranaatilla hän oli tehnyt selvää vaunusta kuin
vaunusta. Silmäänsä hän oli saanut rykin suuntauslaitteesta jo ensimmäisellä laukauksella, sillä silloin ei
kiireessä ollut ehdiry kaivaa kannuskuoppia.
Katsohan kuinka sodanjumala Mars ratsastaa,
sanoi Juss'ilan Elis.

Luulen ensin hänen tarkoiffavan tdtå kaikkea taistelun jättämaa sekasotkua ympärillämme, mutta sitten
huom aan pienen, melkein aasia muistuttavan venäläisen ratsun ja sen selässä istuvan lihavan miehen, jo.ka jalat melkein maata viistävät. Hän ratsastaa kaiken sekasorron keskellä päässään valtavan suuri saksalaismallinen §pärä. Mutta sehän olikin kapteeni
I'{iss'/nen, ensimmäisen komppanian päällikkö. Näky
oli uljuudestaan huolim atta niin huvitt ava, ettei sille
malttanut olla hymyilemättä.
. Niinä päivirrå ja öinä luotiin JR 7:n kuuluisa Tyrjån rykmentin maine ja sen saavuttamiseen osallistui
jokainen mies eversti Kempistä meihin vihreisiin, vasta kolme kuukautta armei jassa palvelleisiin sotilaisiin. Se henki, mikä silloin synryi, kesti kaikki sodan
myöhemmät vaiheet murtum atta vaikka komentaja ja miehet vaihtuivatkin. Tyrjällä syntynyt taistelutahto ja peräänantamattomuus säilyi ja muistot koetuista elämyksistä elävät yhäti Tyrjan miesten sydämissä.

KUULIKO VIHOLLINEN
HEINAKUULLA l94l oltiin Nenäpalon maastossa, joka nimi ei yarmaan hevillä unohdu

II/JR 14:n miesren mielestä.

rykkikomppaniansa

oli

tehnyt enemmän kuin oman

osuutensa tässä välien selvittelyssä. Ensin ensimmäinen

tykki alikersantti Moilasen johdolla pysäytti
l«åyksen ja

hyök-

nyt neljäs joukkue teki selvää hyökkäysvaunuista. Valitettavasti oli vain niin monia, jorta mikään kiitos tai tunnustus ei enåa tavoita. Meidänkin
joukkueestamme oli neljännes miehiä poissa, pääosa
sentään vain haavoittuneina. Ensimmäisen ryki. ampuia Aarne Heino tarkasteli silmäkulma pahoin sisäänlyötynä ja vertavuotavana alkaansaannoksiaan
ia kyllä hän oli osannutkin ampua. Korkeintaan kah-

Taas kerran oli hyökkäys käynnissä ja majuri
Korri johti henkilökohtaisesti parin joukkueen
vahvuista iskuryhmää etulinjassa. Taisteltiin lähietäisyydellä tiheässä koivuviidakossa. Majuri
Korri karjui puhelimeen (tyhentin komentajalle):
Vihollinen kuulee joka sanan, minkä tässä
puhun, mutta jatkan hyökkäystä. Nyt sain piehaavoituin
nen sirpaleen nenävarteeni
mutta kyllä minä jatkan vielä Läheltä kuului karjaisu:
Mitäs niistä pienistä, olisi nyt kerralla sattunut edes nyrkinkokoinen!
Jälkeenpäin ihmeteltiin: Kuulikohan se vihollinen sittenkin?

SOTAilUI§TOJET POIUI.TA
Kun se sijaitsi vain noin 800 metrin

OLAVI VAARANVIRTA

Pitkä rann an saaris-toa I ueet

Ku,va.

.

nierni

\

\

\

\

KERTOMUKSENI näin vuosien akaa liittyy Jatkosodan loppuvaiheiden traagisiin ja kriittisiin tapahtumiin, jotka eivät kenties koskaan jää mielestäni. Sodan jälkeen ensi viikkoina, jopu kuukausina ne ilmestyivät tavallisina painajaisunina melkeinpä joka yö.
Varsinaisena tehtävänäni oli toimia radistina Putkisaaressa, joka sijaitsee Laatokan koillisosassa Pitkänrannan edustalla. Tehtäväni oli siitäkin syystä erittäin
ärkeä, koska kyseiseen saareen ei ollut puhelinyhteyttä. Maihinnousumme saareen tapahtui muistaakseni
elokuun 10. päivänä 1944 liitryessään joukkojemme
vetäytymiseen pois Aunuksesta. Meidät vietiin sinne
myöhään illalla moottoriveneellä, ja kaikki aan oli
meitä noin joukkueen verran. Aluksi tuntui kovin
vaaraLliselta nousta maihin, koska vihollinen huusi
kovryåänisellä Pitkästärannasta. Tuntui aivan kuin se
olisi ollut juuri siinä saaressa, johon olimme menossa.
No, tdllä kertaa se osoittautui kuitenkin vaarattomaksi. Yön pikku hlljaa h2imärryessä kävimme ketjussa,
kiväärit ampumavalmiina haravoimaan saarta. Meidån piti saada yhteys sinne jo aikaisemmin tulleisiin
13 mieheen. Yhteyden saimmekin ja pimentynyt loppuyö meni verrattain rauhallisesti, lukuunottam atta
maarintam alta kantautuvaa rykistötoimintaa, joka

oli ajoittain varsin vilkastakin.
Toisena yönä oli toim intaa jo aivan tarpeeksi. Mieleeni jäi eräs vihollisen maihinnousu, joka tapahtui
välittömästi läheislrydessämme olleeseen lähisaareen.
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päässä meistä,

oli

se om taan lisäämäån tilanteen vakavuutta.

Seuraav ana ikana oli toiminta erittäin vilkasta.
Venäläiset yrittivät veneillä maihinnousua, mikä torjuttiin, ja viholliset tuhottiin rannalle. Näitä tapahtumia
oli kaiken aikaa, kunnes L2. tai L3.päivänä elokuuta
vgnäläiset hyökk?isivät saaren pohjois- ja myöhemmin
eteläpäähän keskellä kirkasta päivää ja yllättivät meidät täydellisesti. Ei oltu osattu odottaa hyökkäystå, kes-

kipäivällä. Olimme jatkuvasti olleet taistelun melskeessä Syväriltä saakka ja kaikki miehet nukkuivat
Iopen uupuneina asemissaan. Vihollinen puristi meidät saaren keskiosaan ja pahinta oli, että veneerrme
olivat kaikki saaren pohjoisosassa, josta meidän olisi
tullut tiukan tullen vetääntyä toisiin saariin. Nyt ne
oli kaikki menetetry . Taistellen oli veneet saata:va
saaren keskiosaan ja siinä onnistuimmekin. Itse olin
koko ajan toimimassa radion kanssa.
Saaren puolustaminen alkoi tuntua toivottomalta
ja meneryksiäkin tuli jatkuvasti. Radioaserna oli kivibunkkerissa, jossa se oli hieman suojassa tulelta ja
sinne alkoi nyt tulla myös haavoittuneita. Joku miehistä lähti kuljettam aan heitä veneellä omaan yksikköömme, mutta matka muodostui kovin pitkäksi. Se
oli ehkä noin , krn, kun aluksi oli soudett ava kohti
Valamoa ja myöhemmin rnuutettaya suunta Vuoratsuun.

Taistelu saaresta jatkui. ftse lähetin sanomia tulipatteriin ja p1rysin tulta saaren pohjoispäähän. Aluksi
tulikin jokunen kranaatti, mutta sitten tuli loppui.
Haavoittuneita tuli yhä lisää ja vene toisensa jälkeen
lähti heitä kuljettamaan. Kun tuli viimeisen eli neljännen veneen vuoro ja totesin tilanteen yhäti vaikeutuvan ja myös sen, että joukkueenjohtajakin oli jo
poistunut, lähetin radiolla viimeisen tervehdyksen ko
tiini. Käsitykseni oli, että ainoa mahdollisuts oli ioko
antautua tai kaatua.
Tein viimeisen päätökseni ja lähdin saaren rantaan. Matkaa oli vain noin 70 m, mutta koko aian
oli käytettäva maastoa hyväksi, koska 'vihollinen tulitti jatkuvasti. Påäsin sentään perille ehjin nahoin, mutta totesin viimeisen veneen jo lähteneen. Yritin huutaa tulevani mukaan ja sain vastauksen, ettei veneeseen enää muita mahtunut. Alikersantti Rasinikoff kehoitti veneestä käsin minua uimaan. Olin tietenkin
hänelle kovin kiitollinen, mutta vaatteitani en ehtinyt
riisua, yaan ne pädllå, räpiköin veneen luo, johon minut sitten nostettiin. Rannalla näin vielä kersantti
Nikkasen, joka parhaillaan riisui paitaa yhtään Iäh-

Laatokan pohjoisrannan saaristoa,

johon välittömästi liittyvät kallioiset,
keasti vallo itettavat

vai

Pitkän rannan saaret

teäkseen uim aan johonkin lähisaareen. Miten hänelle
kävi, sitä en tiedä, mutta perille hän ei arnakaan koskaan tullut.
Näin jatkui martka kohti omaa yksikköä, ia pelastumistamme voi pirää suoranaisena ihmee frä, koska
vihollinen tulitti meitä heti, kun olimme päässeet rannasta n. ,0 m päähän. Venekin oli heikk«>kuntoinen
ja suurin osa miehistä haavoittune rta. Terveitä oli
vain 3-4 miestä, joistir kaksi sitternmin haavoinui
vihollistulessa.

Alkumatka oli erittäin hunkala, kun haavoittuneet
huusivat ja valittivat. Svnt),ipä veneessä erimielisyyttäkin joidenkin halLrtessil mennä pienelle luodolle, joka
oli lähtörannastamme valin n. 100 m päässä. Olin sitä
mieltä, että voisimme kär'ttää luotoa tulisuo lana, koska vihollinen yhäti meitä tulitti. Jrp, kauempana oleva kranaatinheitinkin irversi tulensa.
Vihdoin häipyi saaren rilotil näkyvistämme. Sinne
oli 1åånyt ehkä 2, miestä, jotka joutuivar vangiksi.
Matkamme loppuvaiheessa tuli moottorivene meitä
vastaan. Vielä tällöinkin sattui erikoislaatr-rinen tapaus. Kun näet moottorimiehet kiinnittivät veneemme
köyden moottoriinsa la panivat räydsn höyryp päålle,
sukelsi veneemme kaikkine miehineen veteen. Oli siinä nåhtåvåå, kun me jouduimme uittamaan kaikki

ERIKOISTARJOUS

ILMA IS ET U JA
ESA A]TTAUN
KAUKt]PARTIt)-SARJA
Esa Anttala on tunnetuimpia so-

takirjailijoitamme. Hänen kuu-

lut kaukopartiokuvauksensa ovat
nyt il mesty neet kah deksanosai-

sena kirjasarjana.
on vain 15 mk ja silti ne on sidottu edustaviksi ja kestäviksi. Kun
tilaatte koko sarjan saatte Päämajan kaukopartio -kirjan täysin
ilmaiseksi, jolloin sarjan hinta on vain 105 mk.

Pikapalkinto: Tilatessanne sarjan kymmenen päivän aikana tulee
Teille lähetyksen m ukana ilmaiseksi muovikantinen rengagnuistikirja, jonka kätevä koko on 9 x 11 cm ja ovh. on noin 10 mk.
Myös osamaksulla: Tilaus on mahdollista maksaa myös osamakilman korkoa ja osamaksulisää: alkumaksu kirjoja vassulla
taanotettaessa
15 mk ja kuukausimaksu 6x15 mk.
Tilatkaa tällä kupongilla
inulle postivapaasti Anttalan KAUKOPARTIOSARJAN teokset: Päämajan kaukopartio, Päämajan kaukopartio

-

Lähettäkää

m

kaukoparsaarroksissa, Hopeaa rajan takaa, Päämaja kutsuu
ja Kutio, Viimeinen partio, Kädel ylös kaukopartio, Aavepartio
riiri katoaa. Pikatilausetuna saan rengasmuistion.
Maksun suoritan käteisellä tl osamaksuehdoin ll

Nimi

.

(p"i noki'rjaiml n'

I

riitori

Osoite

Omak. allek.
KT1

hzravoittuneet mcpftoriveneeseGn.

Niin vihdoin pääsimme monien vzriherikkaiden hetkien perästä om aan yksikkörnme.

-

KIRJA-sltrA
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ESll:'Ui\?L|åal"eenrinna
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NIILO KARSA

Laatokan vuoristoisia rantoja

"SLJAVAT mennä ketä huvittait, vurrn minä en lnIte! " f'ur>llrtisct rlielenilrrririsr.rt olivrrt osittrrin oiker-rtcttujakin, sillä olivzrthrrn Trrlvisoclern katkerat kokemr,rksct vielä liiankin tuoreina miesten mielissä.
Kutstrntoja vastarrn plrrniravien joukko supisttri'kuitenkin vähäiseksi lzl monessa trrpau,rksesser tr-rotti päinvastztisen tuloksen. Niinpä minäkin, kuunneltuani r-roita jutttr jar, pakkasin reppLrni i. ilrnoitttruduin Varkaudessrt rn uod«)stettuun Sisävesil aivastoon, vaikka mintrir
ei vielä ecles olttr kutsuttu.
Lähtr)ni ei kuitenkrrern rnu«rdostunLrt helpoksi, sillä
vtrirnoni, jokrr innostilen ja luottavrrisin mielin oli minut nttrtkrrrrn sirattrurLrt, olisi itsckin hrrlLrnnut seLrrertlr
lnatkatl lc.

"K),llä rninä vielä tLrlen", olivat hänen viimeiset srtnatnsit, jotklr ktrul ir-r irvonrrisesta erLrton ovesta ennen
l..l

lalrtoa.

Piarn alkoikin mtttkarmrne kohti ruuhatontzr ra jatt
i,, Punkusahneir. Täällä nostettiin uiva krrlustomme
rautrttievirunr-rihin, ja kohta huomasirnme seisovermme
Värtsilän ra1ä1rtst)rn rrrutattiesillan tuntuttilsSat.
Muutrrmia päiviä sarlplunisemme jälkeen valmistui
råjäyte{,n rzrutartiesillan viereen ponttonisiltrr. Pian
sirapuivrrtkin suomalariset parnssrrrit sekä saksirleriset
kolonnat, jotka )rhdessä jatkoivert etenemistään. Mtrttu
näiden jotrkk«ri", mukanrr sairpui m),cjskin ),ksinäinen
lotta, joka ilmoittarutni laivirsto-osaston palvelukseen.
Jotain tuollaistrr olinkin jo a.uvistellut, sillä lähtöhetkel

lä kr-rtrlemarni srrnat , '' kyllä minä vielä tulen'', ol i

liiankin selvästi sanottn.
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Miinavene Laatokalla

Kaiken järjen mukaan hänen paikkanszl olisi ollut
kotirintrlmallrr, vielåpä lääkärin valvonnern arlerisenrr,
sillä kirntoihzrn hän yo tuona hetkenä pientä ihmistarintit st'dämensä arlla. Teh\'å ei kuitenkaeln saanut enåa
tekemättiimäksi, vaan tiltrnteeseen oli tnukauduttarvir
sellaisenerrrn. Kaiken lisäksi oli hänellä asianmuktrinen Leppävirran suo jeluskunnan arntamzr komennustodisrus, jolla måaråttiin viipym ätt1t ilmoittarutumaarn
ko. l,ksikköön. Tällä välin olivert suornillariset iskeneet
vihollisen rintatmatln niin s)'vän kiilno, ettei etenemi-

nen ilman polttoirinetä),clennystä voinut tulla k1,s1,m),kseen. Karikki vähänkin kul jetukseen soveltuvart
rrh-rkset lastattiin polttoaineella
eteläpäähän alkoi.

jl

martkrt

Jär-ris

järven

Strvuharrsoi.r karttrulanrt r"rinaili Jänis jårvi heinäkuun ),iissä, kun arlus toisensar jälkeen lipui Jänisjoen
kapeikostir kohti zrvirrampia vesiä. Suuntauin kulkuni
mzrlrdollisimmarn keskelle 1åweå, sillä olivatharn molc.mmrtt rannat vielä täy5in harmvoimattar hojalle lyiid),istä vihollisista.

Järven yllä leijaileva savuherrso suojasi miltei täy5ip
sarrttueen, mutta siitä huolim atta rikkoivat ),ön hil jaisuuttrl ),ksinäiset lrrukaukset, jotka ilmeisesti ååntå
kohti ammuttuina eivät kuitenkaan tuottaneet mitään
vahinkoar.

Purkaus suoritettiin sarnalla nopeudella kuin lastauskin. Ei ollut atkaa laitr.rrien rakentamiseen, vaan
astier toisensa jälkeen molskahti matalaan rantavereen, mistä ne piarn katosivat odottaviin autoihin. Seuraavanir päivanä lähetettiin partio tuhoam aan yöllisiä

Partioveneitä

Lotat sotapoikien apuna

rauhanhäiritsiyöirä. ntLr.tt.1 h'h1,sn tulitaistelun jälkeen,
josszr

menetettiin ]-ksi .ilikersrrntti, jor-rttri partio pirlirir-

maan takaisin.

Kuultuani tilanneselostuksen palanneelta partioltrr,
määräsin kolme nopeinti.r arlusta valmistaLlturnaern
lähtön, sillä uskoin onnistuvrrni karkoittrrmelan rarnnalla piileksivät r-iiroiiiset. Esimieheni pitivät yritystzi
liian r-rhkarohkerrn; päir'än aikanrr suoritettavzrksi,
mutta hyväks),ivät kuitenkin suunnitelmani. Ainoa , joka ei epäillyt Iniltk;ni onnistuvzrn, oli keittiöllä haåräilevli lottar.
'#n

Laatokan laivastoa

Tulokseton ei ntatk.r.mme ollut, sillä rannikko tuli
puhdistetuksi hiippailijoist.r, ilman että olisimme kärsineet menetyksiä. Tämä r'ähäpätöinen operrurtio takrrsi
m),öhemmin suoritetuille kul jetuksille esteettomän liikkumisen Jänisjärvellä. Piirn tämän jälkeen alkoikin
siirqrrninen uuteen, Laatok,rn rannalle perustettavaan
tukikohtaan, sillä mall\-oim.r.t olivat onnistuneet mlrrtarnaan vihollisen vasterrinoi.lo, jokar paonomaisesti
vetäytyi varnhern rtjan trrakse.
Yksikkoni esimiehenä toimi luutnantti Pentti Liibclc.
Hän, ior kukaan oli esimerkillinen upseeri, peloton,
mutta asiallinen. Toineo, eikä ),htään huonompi, oli
pursimies, Lauri Tolt',rn en. Hän oli todellinen Laatokan kasvatti, joka tunsi siellä jokaisen saaren la poLrkamxo, mikä suuresti helpotti sotatoimia. Hän ei ollut
aryost aan kipeä, sillä kerrrrn kun olimme pirrtiomatkalla, hän sanoi: "Kuuleppas Niilo, kun sinä olet ollr-rt useilmmin näillä partiomatkoilla, niin n),t orirr
jor-rkon johtoosi ". Nr.r«l santrt vrrrrraul hetkellri ltrusuttLr-

nrt olivert kersarntille suurtu kunniaa eikä niidcn irrvo
vLrosienkaarn jiilkeen ole himmentynyl.
Jnt tukikohtiurrme ol ikin kuuniilla prrikalla, ei sen
kauneLrttrt atinrt kerin.)rt ihailernzlzln. Joktr yii jys§rttivåt trlustemme koneet saritristou kohti, j«rtka olivart
vielä vihollisen hallinnassrr. Ihnan ttrppioitrr ci näitä
matkoja kr-ritenkari.rn arinrr su«rritcttu, viriur nrr>ni poikir
sai lunastaar $,dänverelläain silirren vltparllden. Vihollinen oli h1,vin tietoinen «rlcmassarolostrrmmc i,, siitri r,rhkasta, minkä pienikin laivasto voi rriheuttrrrr. Sen

vuoksi se J,rittikin kaikin keinoin saerdir al r.rksernme
tuhoturksi.

Eråån ycillisen matkan jälkeen, jolta vänrikki Jdttdei palitnnttt, ilmesqri Läskelän tuivitirlle pomrnituslaivue, jotar suojrrrtmrtssel oli k),rrrrrenittiiin hävittåjtå. Luutnirntti Lähde ILL pr-rrsimies Tolvanen, srrttuivat olemiran joen toisella rannellla, kun tukikohtamme ),läpuolella rrlkoi kan-rselli p),öriti. Olin vrrnhin
alir"rpseeri paikalltr, sillä {,kinjohttrjrr sekä l-ränen miehensä olivat kr.rkrr rniss?ikin. N),, jnt k«>skirrrn heitä olisi tarvittlr, sillä hävittåjåt tr-rlittivat jittkuvarsti tukikohrtttirt.en

tetrrmme.

Juoksin Madsen-piktr{,kille ja kiskoin sLrojapeitettå,
lotan, joka tor-rhusi panoslippaitten parrissa. Kchoitin häntä viipym attå poistr-rmairn
kellariin, muttu kaikki kehotukseni olivirt turhiit.
"Ei minnn henkcrri ole ser) kalliimpi kr.rin sinunkaan'', hän sanoi.
kr-rn huomtrsin sivr.rllani

Srtatturrni

t),kin illnpllln itkunt(x)n., auttr>i h:in ntitrua

v),orcmnrirr kiirrrritl,kscssii i,, vltstrt scr-l jiill<cc'rr lrcittlil'25

tyi

mrraharn

Kohttr tämän jälkeen odottivrrt koko laivusto-oserstoa uudet tehtävät. Rautalahden motti oli kypsä, sekä
saaristo vapaa vihollisista. Siirq minen uLrteen tukikohtaan alkoi.
Ja todellakin, kar-rnista katselt rvaa se olikin, sillä
olihan nyt samanaikaisesti koko Laatokan Rannikkoprikaatin Laivasto-osasto liikkeellä, sLrLrntana Lahdenpohiu.
Ja tietysti lotta seurasi mukana minun aluksessani.
Ohiatessani alusta saarenkapeikkoon, kuulin takaani
konekiväärin latausliikkeestä aiheutuneen äänen. Katsoessani äänen suuntaan näin, kuinka lotter sr.roritti latausliikkeen kestotulelle.
"Pelottaako?"
"No ei nyt juuri pelota, mutta varma on aina varmaa. Eihän sitä koskaan tiedä, mistä niemestä saa
tultar silmilleen".
Pari viikkoa Lahdenpohi aan saapunisemme 1äIkeen , sairastui lottamme niin vaikeasti, että hänet oli
vietävä Savonlinnarn sairaal'aan, missä suoritettiin
leikkar"rs, jonka tuloksena oli terve poika. Minä kuuluin niihin onnellisiin, joka serin olla szrarttalmassa lottaa, sairaalamatkalla. Mutta toisinh:rn ei olisi pitänytkään olla, koska kyseessä oli juuri omu vaimoni,
lotta Mila Kcffsct.
( Otlrtt,uu tnc kirloittttfttlt oirtilall,r, loi tttittr.s )

tykin viereen.

Ensimrnäinen sarja 2}-millisiä ammuksia halkoi ilmaa vasta silloin, kun tulta syöksevä paholainen oli
tullut melkein q kkiin kiinni. Mutta eipä ollut pelkuri
vastlrstajanik aan, sillä jatkuvasti lepattivat suuliekit
hyökkåävän koneen etupäässä. Painoin laukaisinläppäa kerta toisensa jälkeen, mutta aina yhtä huonolla
tuloksella. Mutta eipä naapurikaan päässyt kerskumaan tuloksilla, vaikka syöksyi.. lukum äårå olikin
erittäin suuri . Ja sitten kolahti lukkolaite ryh jää. Ammtrkset olivat loppuneet.
"Voi
ana) .)rt loppuivat ammukset".
"Tässä on lisää, minä toin tuolta kellarista".
Ja ei-t
kos siinä kontannutkin lotta, täysinäinen arnmuslieriö
krrpeellaan. Hän oli aavistanut, että panokset saattavut loppua, minkä vuoksi oli hakenut uuden lippaan.
'I'ilarnne oli pelastettu ja sen oli tehn).t lotta. Ammuntrr szrattoi jatkua ja se jatkui. Joen toisella rannallar suojelutrrneet luutnantti Lähde ja pursimies Tolvrrrlen olivat koko ajan seuranneet kaksintaistelua,
joll«rin Lähde oli sanonut: "Katsoppas nyt Lassi kuinkit po jat ampuvat. Jokainen valo juova leikkaa rLrngon keskiosaA".
Kun tilanne lopultakin rauhoittui, voitiin vain ihrnetellä, kuinka kaikki oli voinut päattyå ilman menety ksiri
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3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli
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laajapalvelu, Postilokero 82O,00101 Helsinki
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viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
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Osoitteenmuutokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

Tällöin on ilmoitettava nimi ia nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoim ipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautukset

jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, fohonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
ia osoitteenmuutos saadaan voimaan
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

Tilaus

2 viikon

kuluttua

Uimme[o
sotilas

I

kar[ureit*
PAAVO NIEMINEN

OLIN ollut

Talvisodassa

IV AK:n

esikunnassa lähet1,941, sodan merkit alkoivat jälleen
näyttdytyä reserviläisten kokoutuessa, alkoi henki vetåå jälleen retkelle mukaan. Ypäjän ratsukoulusta,
jossa olin 15-vuotraana oppilaaoa, päätin eräån toverini Viljon kanssa lähteå yrittäm aån rajaa kohden.

tinä ja kun kesällä

Onnistuimme "vaneerin" k"ppaleita

taskuissarnme

kätkeytya reserviläisiä la ajoneuvoja kuljettavaan junaan ja niin alkoi seikkailumme itään päin. Vaiherikkaan matkan jälkeen saavuimme eraånå påivåna

kerroimffi€, millä tavoin olimme päässeet retkelle mukaan. Voi olla, että tästä se tieto alkoi levitä yksikossämme edelleeo, mutta ehkei yltänyt komppanianpäällikon tietoon, koska meille ei siitä mainittu mitaån.
Näin pääsimme monien "Yaarojen" kautta Koqpiselän lähimaastoon. Va arojahan Poh jois-Karjalassa
Sotapoika Paavo Nieminen

Joensuun asemalle.

Ilta oli jo vaihtunut yöksi, kun pääsimme

jatka-

maan Joensuusta rajalle päin. J.r.afiune puski raskaasti kohti rajaseutua. Kaikesta mitä oli edessäpäin,
emme tienneet mitään. Måärånpää oli vain harvojen
tiedossa. Viimein kuljetusjunamme pysähryi j^ alkoivat purkaustouhut. Arvelin, että olimme Hammaslahden seudulla. Kylläpä siinä synryikin hyörinää ja vilskettä, kun pataljoona valmistautui marssille. Miehet
arvioivat keskuudessaan suuntaa, johon lähdemme,
marssimmeko Värtsilää,n vai Korpiselkään päin. TavaLlaan koin pienoisen pettymyksen, kun tavoite olikin viimeksi mainittu.
Meille Viljon kanssa annettiin pyörät allemme, joten pysryimme liikkum aan jokseenkin vaivattomasti.
Niinpä ajoimmekin aina yksikkomme edellä hankkiaksemme voita ja maitoa tienvarren taloista, sillä
tuseimmilla oli kaiketi halu vapautua liioista rahoista. Joskus pelasimme pois toistemme reppuja "nakilla", ja täten ehkä osaltamme helpotimme toveriemme
taakkaa. Näin aloimme itsekin vähin erin tottua ja
kotiutua tähän olotila?n, joskin pelko painoi mieltä,
että olisimme edelleen tavallaan karkureita. Onhan
voinut sattua niinkin, emä se kuormastoyksikkö, jonka
matkasta meidät potkittiin pois, olisikin tållå samalla
suunnalla ja tdmd pelko osoittautuikin myöhemmin
oikeaksi. Eräässä levähdyspaikassa tosin uskalsimme jo tskoutua eräälle alikersantille ja parille muulle
meihin paremmin tutustuneelle miehelle, joille myös

onkin lukuisasti, kuten Tuupo- Kiihtelys- ym . vaarat.
Toinenkin §symys on jåå,nyt mieleeni samasta kilvasta. Kysyttiin: Mikä onni on ollut pataljoonallamme?
Vastauksena oli patalj.komentajan etunimi "Onni".
Niin, tuossa se nyt edessä olisi Korpiselän kirkonLyläkin. Siellä jossain si jaitsee Tsokin kylä, isäni synnyinseutu ja nyt vastako voisin päästä ensike rran
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eläissäni niille tanhuville. Majoittauduimme Vilio. kanssa komentoryhmän telttaan ja kävimme levolle kuten toisetkin sotilaat, uupuneina päivän toimista. IJnemme häiriyryi ehkä tavallista poikkeavammalla tavalla. Sitä ei suorittanut päivystdjd, ei ainakaan oma miehemme. Ehkä " naapuri" kohteliaisuudesta toivotti uudet miehet tervetulleiksi. Teltat tyhjenivät nopeasti ja me pojat olimme tietysti juonessa
mukana. "T'ärnä on sotaa", lausui joku miehistä meille, "painukaa matalaksi". Olimme, emme rohkeudestz, vaan tyhmyydestä johtuen jääneet seisoskelemaan
teltan edustalle, sillä tämähän oli tosiasiallisesti meidän ensimmäinen "tulikasteemme", jor niin voi sanoa. Toisille reserviläisille oli musiikki vanhan kertausta. Onneksemme lukemat arnpuiille oli virheellisä ja tervetuliaispaketit paiskaantuivat vahir,k oia
tuoftam atta suomättäisiin. No, tämän pikavi erailun
jälkeen saimme sitten kypärätkin omiin nimiin. Kulutimme aikaamme pikkutehtäviä suorittaen ja odotimme
toisten mukana. Aikan aan joutui komppaniamme
''vitj aan" , mutta meille siirto ' 'töpinään'' . J a eihän
sotilaan sopinut purnata vastaan. Autoimme suo jakaivantojen teossa hevosmiehiä, tuurasimme iltayöstä
vartiovuoroja, sillä emme halunneet olla joutenkaan.
Pienikin risahdus nostatti outoja väreitä ihon pintaan,
mutta onneksemme vuoromme aikana ei tapahtunut
mitän, vaikka naapurikin oli joskus lähett ånyr tiedustelupartioita tälle puolelle. Nämä esimerkit ehkä an-

toivat viitteitä omillekin joukoille, sillä juuri

sarnan-

laisella retkellä lähettitoverini Viljokin oli tapaamaisillaan kohtalonsa! Hän pääsi ryhmän matka?i,
jonka tehtäv anä oli vihollisen puolelle yrinåva tiedustelu komppanianpäällikön johdolla. Muma sielläkin
valvottiin, ja "piisk alla" ammuttuun ruleen sortuivat
komppanianpäällikkö ja ryhmänjohtaja. Toiset mukana olevat haavoittuivat, joukossa Viljo toverinikin. Isku oli ensimmäinen komppaniallemme.
T'åmä oli sotaa sanan täydessä merkiryksessä. Nyt
se hipoi läheltä monia miehiä. T'äLmä tapaus ehkä pani esimiehemme harkitsem aan osauunme yksikössä,
olihan odotettavissa H-hetki, mutta milloin, siitä ei
annettu sanomaa. Yksikkömme vääpeli, ylikers. Uosukainen alkoikin puhua minulle tupakan hankinnasta.
Lähin tavoite Joensuu, johon on ehkä matkaa 60-80
km? Matka tehtävä polkupyörälIä! Tuumasta toimeen. Yääpeli antoi pyoränsä ja niin aloin yötd vasten pyöräillä päåmåtuååni kohti.

Pääsryäni muutarnan kilometrin taivalluksell ani,
huomasin tienvarrella erään sotilaan uusista lapikkaistaan tutuksi, jo aikaisemmin kerrottuun kuormastoyksikkoön kuuluvaksi. Se oli merkki siitä, että hekin
asustivat samalla suunnalla. En tietysti mennyt juttusille. Poljin vain kiirehtien eteenpäin. Tuli eteen myös
tienristeys, jossa sotapoliisit tutkivat papereitani. Nämäkään eivät kiinnittäneet mitään huomiota, luulivat
ehkä läheislTdessä majailevan yksikön lähetiksi. Alkoi
vähitellen tulla rauhallisemman näkoistä )/mpäris-

töa, tuli kenttä sairaala, erääseen kouluun sijoitettuna,
sieltä kiirehdin kyty-åån toveriani. Riemu oli suuri
kun löysin hänet vuoteeseen asetettuna. Kerto I saaneensa muutamia "kranun" siqpaleita, onneksi ei pahempia, mutta kuitenkin häntä odotti siirto koti-Suomen sotasairaalaan. Heitimme hryästit toisillemme ja
toivotimme pikaista tapaarnista entisessä yksikössä.
Taivalsin eteenpäin. Ja jälleen piti sattua. Vastaanl
tuli jo Talvisodan aikoina tunteiDani kornetti Ahonen, Nyt pysähdyin ja sainkin yllättavästi tretäa, että
toisetkin RK:n oppilaat ovat remmissä mukaoz, kevyeen osastoon kuuluvina. Hän torui retkestämme ja
sanoi, että "olisitte odottaneet, niin palvelisitte sarnassa poppoossa". En tiedä, mutta epäilin, olisimmeko

joutuneet lainkaan matkaan vielä siinä vaiheessa.
Epäiliköhän kornetti jv.asel ajin olevan meille sopimamoman, sillä kuuluimmehan " jaloon ulaanikaartiin" ? Tulkoon tässä välillä mainittua, että k.o. kevyessä yksikossä palvellut rats.oppilas, Harlusta syntyisin oleva Yrjö Hakkarainen j"i taipaleelle, hänellä
ja toisilla oppil allla olisi varn aan enemmän kertomista. Erosin kornetista, toivottaen terveiseni muille
oppilaille ja jatkoin matkaa. Kiirettäni alkoivat lisätä

vielä nousevat, uhkaavannäköiset sadepilvet.

Ympä-

ristö tuntui jotensakin kammottavalta yksinäisestä
kulkijasta. Alkoi salamoida, ukkonen jyrisi ja joukkoon sekaantui jareåmpääkin jylinäa. Tåmå johtui, k*ten myöhemmin kuulin, rykistökeskiryksestä Korpiselässä.
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Korpiselkään

Pääsin aikanani tavoitteeseeni, sain "viisisatasen
Sevillaa" joten paluumatka voi alkaa. Se sujuikin
hankauksitta arna siihen asti, kunnes aloin lähesryä
sitä paikkaa, josta komennukseni alkoi. Seutu vaikutti
kovin hiliaiselta, pelkäsin tapaavani majoitusalueet
ryhiinä. Niin kävikin. Mikäs nyr eteen? Tiesin polun,
jota myöten miehemme olivat menneet vitj aan Sitä
seuraten löydän varmasti porukkani. Polkupyörää taIuttaen aloin takaa-ajon. Huom aamatta siirryin rujalinjan yli, tulin leve"åmmälle tielle, jossa alkoi nal<ya
selviä perääntymisen merkkejä. Tienvarsille oli heiterry
patruunataskuia, aseita, rattatta ym. ro jua. T?åssä
vaiheessa varustin itseni kiväärillä . Ja suuntaan nähden olin varmasti oikeilla jäljillä. Nyt taittuikin matka nopeammin. Aloin sivuuttaa yksinäisiä, pieniä sotilasryhmiä, jotka haravoivat "puskasellaisia". Kyselin
omaa joukko-osasto an1 "siellä se on edessäpäin".
Kohta kuulinkin huudon, "hei Kaliberilähetti". Se oli
mannaa korvilleni. Olin viimein saavuttanut "omat
miehet". Tuliaislaatikko purettiin, tupakat tasattiin
ja "käntyt" syötiin. Tehtavå oli suoritettu, joskin tupakkaa sain häviävän pienen erän. Perästäpäin käsitinkin, ettei se komennukseni ollutk aan muuta kuin
Mutta sota iutturvallisuusoperaatio kohdalleni
kui, tosiasiassa se oli vasta alussa, vaikka usealnmat
puhuivat heinätöihin lähdöstä. Sitä ennen pili meidän
matkata läpi korpien, suuntana Suistamo. TälIä retkellä sain postittaa isälle tietoa matkastani, lukuunottarnatta paikannimiä. Vielä Jalovaarassa 'joutui yksikkömme kiinni pureutuneen vihollisen kanssa kosketukseen, mutta sen jälkeen kait kevyet osastot §yditsivät edellä olevaa pitkälle. Ialovaarastrl on Jäånyt
mieleeni huvitt ava tapaus. Taistelun tuoksinassa oli
tähtäimeen saatu sianköriläs, mutta koska hetki ei ollut otollin€o, niin saalis piti kiireessä vain peittää ettei
toiset sitä "evakuoisi". Tilaisuuden ilmaantuessa sika
puhdistettiin, paloiteltiin ja tehtiin rokka joka maistui
kesäkuunallakin hyvältä.
Suistamolla majoittauduimme jonkin matkan päähän kirkon§lästä. Nyt oli meillä kiire pistäytya tutustumismatkalle. Kävimme kirkossa, joka sisustuksesta
päätellen oli saanut toimia teafterina taL klubihuoneena. Kiersirrme koluamassa isot kellarit läheisellä rinteellä. Tååltå hamstrasimme suolakurkkuja ja tomaatt eja. Hapankaalicynnyrit eivät kiinnostaneet. Samalla reissullani sain sotasaalishevosen. Tarkoitus oli
kayuaä sitä ratsuna. Samaan aikaan pistäytyivät yksikossämme TK-miehet Tulio ja Tiili,kainen, Tarinoitiin
nauhalle ja filmattiin. Påäsi hevonenkin taustaksi ja
johon sen palvelukset omistuksessani loppuivatkin, silLä en saanut ratsastaa, kuten Napoleon, vaan oli turvauduttava polkupyörddn. Lääkintäviranomaiset veivät herrosen tunteettoman §lmästi pois, sanoivat sen
joutuvan karanteeniin , vai olisiko joku sillä verukkeella narrannut minulta humm an? Joka tapauksessa tiemme erosivat.
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Lålhdetry?imme Suistamolta eteenpäin olimmekin jo

tutuilla teillä. Siellä tienvierellä töröttivät savupiiput
Kuusimäen? talosta, jossa w. 39-40 sijaitsi IV
ÅKE:n toimisto. Tuosta kääntyi tie Åmalarvelle, tienhaara taisi olla Pallomylly niminen, sieltä hiihdettiin
usein Särkkälån ja Araman taloihin sekä koululle, jossa oli pääkallonpaikka, rnutta nyr emme joutaneet
sinne poikkeamaal, vaan eteenpäin elävän mieli. Leppäsyrjän seuduilla levähdimme tulilla. Aloimme lähestyä Talvisodan katkerien taistelujen paikkoja, kärkijoukot olivat ties jo missä asti. Lepäilimme muistaakseni jossain Lavajäwen harjulla jälleen jonkin aikaa,
mutta lähön hetki koetti sieltäkin. Eikä tarvinnut arvailla suuntia, tiesimme nyr menevämme pitkänrannan tietä «eenpäin. Kiiremä oli pidettävä ja ehkä siihen aikaan huollollakin oli hankaluutensa, koska
tuntui lievää leipäpulaa. Yksikkömme kohdalla se
loppui ainakin sillä hetkellä, kun reserviläiset nosrivar
minut ohimatelevan muonakolonnan viimeisen auton
lavalle. Ei ollut vaikeuksia ojentaa pitkiä leipäpaketteja alhaalla odonaville! Sivuutimme aikoinamme
myös Salmin savuavan kirkon§län ja siirryimme Miinalanjoen varreen lepoon.

Siellä vain olimme ja elimme. Huolsimme varustei-

td, pesimme pyykkiä ym. Hankalaa olikin hinkata
paidan hihoja, mutra tämä huoli hävisi, kun napsautimme hihat pois. Sanui myös omia hermoja kutkuttava tapauskin. Parin hevosmiehen rullessa heinänniitosta läheisen talon pellolta he ilmoitrivat nähneensä
pari venäläistä sotilasta. Kiireesti oli §hättävä etsintäpartio, mutra miehistä oli puutetta, sillä suurin osa
porukkaa vietiin Lunkulansaarelle. Poppoo saatiin
§hätyksi, jouduin ketjussa lartaan. Jätin kuitenkin
osan maistoa tarkastatnatta ja eihän siinä mikään
auttanut muu kuin suorita tehtävä uudestaan yksin!
Silloin pelkäsin. Kuvittelin minkä puskan takana
napsahtaa, mufta onneksi mitään ei löyrynyt. Niin sitten epäselvissä huhuissa sanottiinkin niiden olevan hevosmiesten tarinoita, ei kuitenkaan missään pahassa
mielessä. Juttuja kertyikin levossa ollessa mahdottomiin saakka. Mitäpä muutakaan silloin olisi osanu
tehdä. Paistettiin räiskäleitä, pelattiin pokkaa, tms.
Tåälln levossa ollessa tuli myös virallisesti yksikkömme tietoon meidån "sotilaskarkureiden" taival.
Olin eräänä päivänä, tavanomaisella postinhakumatkallani, kun ilokseni totesin toverini Viljon laskeutuvan autosta. Jälleen olimme siis yhdessä. Vaihdoimme
pikaiset kuulumiset postia Jajitellessa ja huomasimme
kauhuksernme kirjeiden joui<ossa yhden ypäjän RK:sta
lähetetynT (Olin ilmoiftanut sinne osoitteemme) Tulipa nyt pulma eteen, mufta oli kestettävä mitä vain tulisi. Annoin postin yksikössämme ja odotimme tulosta.
Tuli sen Ypäjän kirjeen vuoro. Se sisälsi varusilmoituksemme lisäksi sivuhuomautuksen "n?imä varusteer
oli oppilailla mukanaan karatessaan RK:sta,,!
Komppaniamme päällikön ihmetellessä tapaustä, pG
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Joukot ylittävät rajaa Värtsilässä 11.7.
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lasti uosukainen painavilla sanoillatan meidät nuhteilta. Näin varm aan Viljo-toverini saamat sirpaleet
pudottivat oudon taakan minunkin sydämeltäni.
Saimme olla edelleen siinä kuin toisetkin, vaikka luulen, että moni meitä iäkkäämpi olisi valinnut vielä tässä vail'reessa m atkan kotiin, mLrtta nuoret ovat nLroria.

Tätå räiskälejuhlaa ei riittänyt koko kesää. Lepoaika oli ohi ja Ruiakonnun kautta paineltiin Viteleeseen kylpem aän ja edelleen

kohti Säntämää. Tåmå oli-

kin mielestäni pirullinen paikka. Linjat juuttuivzrt
kiinni. Komppaniamme siirryi "vitj aan" . Meillä olivirt poterot topinässä. Nyt olimme oppineet ennzrkkoonkin varaurun aan keskityksille. Rakensimme it-

Jorrkot saavuttaneet Korpiselän

sellemme oman pienen maakuopan, kahden nukuttavan, mutta jostain ihmeellisestä tLrnteesta johtuen painuimme keskityksen rrlkircssu metsäån, oleskelimme
siellä puidenjuurien tunturnassa, näin tunsimme olevarnme enemmän tLrrvattuja. Mainitsin Säntämää pirulliseksi paikaksi, ja ehkäpä aikamiehetkin tunsivat
sarnaa, sillä kohdaltani sain tutu korvissani ensi kerran srapnellien ujelluksiar.
Menimme vääpelirnme kanssa postinviennille "vitjaan" , la eikos silloin "nirapuri" tåtä huomannut ja
arlkoi hypittää meitä. Pur-rlta pr-rulle hypellen mentiin
eteenpäin, muttat mielestäni nLro lyijym'arjat tuntuivat
ujeltzrvarn vaxallisen läheltä. Päästiinhän sitä komentokorsLrLrn, tehtiin visiitti taisteluhautaan ja turistiin
asioita. Väliin ampaisi "piiska" vihaisesti, il«äänkuin
varoittaren ja kehoittaen painumaan kotiin. PalLrumatkzunme saimmekin suorittaa jo rauhallisemmin.
Aikan aan ltrovutti komppaniamme tämänkin paikan
seuraavalle yksikolle ja meidän retki sLruntautui Tuulosjoelle.

Tuulosjoella muodostui alkuaika varusteluryöksi.
Komppaniamme kävi yöllä "paiseessa" poteroj", teossa. Joskus piipahdimme partioimassa Laatokan rannalla. Olimme kerran toverini kanssa muiden mukana. Matka kulki jylhien hongikkojen kautta kiemurrellen veden partaalle. Siellä puhaltelivat vapaat
Laatokan hyrskyt, työntäen ajatr"rksen sodasta takaSuomalaiset ylittävät Tulema.ioen

Salmissa
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alalle. Ei ollut tämäkaän ilo pitkäaikainen, yksikkömme siirryi "paiseen" haltijaksi. Tukikohta sijaitsi Tuulosjoen takana. Pistäydyimme joskus siellä asioimassa.
Matka sinne oli suhteellisen helppo suorittrra polkupyörällä. Rohkeimmat, kuten eräs Sakkolan poikakin,
ajoi joen rantaan asti. Meikäläisen oli jåtettavä p),örä
eternmälsi ja edettävä päiväsaikaan lyhl,illä syöksyillä, varmuuden vuoksi, sillä naapuri saattoi merkitä. Eråånä päivänä vein linj aan tiedon Viipurin valtauksesta. Kiertelin poterot, katselin ihmeellisiä patentteja, joista paistoi huumorin henki, kuten kahden
puun väliin kiinnitetryä pyörän sisuskumia. TälIä poiut ampuivat tyhjlä hylsyjä ja kiviä valaan sadan
metrin päässä oleviin vihollisen asemiin. Samallar
matkalla myös totesin huumorin olevan kaukanakin.
"Pikkunakut" antoivat 4 x 2, laukauksen szrrjan
kranaatteja vihollispuolelle. Kuvittelin vastaav aa annosta tänne päin, mutta ihmeekseni tuleen ei vastaftu.
Samaisen yön vietin "vit jassa". Painuin eraän
pk.-ampujan poteroon. Iltayö oli jotensakin rauhallista. Simen ampui joku laukauksen, kohta tuli toinen ja
hetkessä paukkui koko linjalla. Jälleen tauko la sama
uudelleen. Yleensä käytettiin vain kivääriä ja ilmeisesti tarkoituksena oli pitdå joukkoa valveilla sekä estää
ylläryksiä. Nuorukaisen uteliaisuudella sormeilin "Emmaa", pk-ampujan torkkuessa poterossa, mutta ei se
alarkåiselle ''laularlut' '. Aamun val jetessa loppui räiske ja matka kohti topinää alkoi. Samalla se oli hyvästijättö kohdaltani kenttäarmei jalle siltä osin, sillä
kohta vei auto minua kohti koti-Suomea ja uusiin
palvelutehtäviin. Heti alkoikin Tuuloksessa myös sodan siihenastisesti suurin rykistokeskirys, joka edelsi
vyöryd, Syvärille.

Sinne jäi Viljo toverini jatkam aan talaLta. Lieneekö tämän kertomuksen tavoitettavissa, toivon niin,
vaikka toisaalta huhu kertoo hänen kaatuneen -),öhemmässä vaiheessaT

Kertomukseni ei vilise sankaritekoja, sankzrrithan
ovat kaatunfft, mutta olkoon tåmå edes pienenä valaisuna siihen mitättomään osaan, jota tuhannet nuorukaisetkin sotatoimissa osoittivat lukemattoman monissa tehtävissä. Eikä tämä ole synrynyt sotaa ihannoi.vana, kaukana siitä, päinvastoin saatoimme jo nuorena tuntea sen kirot ja kauhut ja opimme tietäm åån
kurjuuden, johon sodat syöksevät kanso ja, mutta se
opetti osaltaan myös tärkryden, jota puolustusvoimat
koulutusmuodossaan noudattavat.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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Kansikuva: Sotamarsalkka Mannerheim

ja YE:n päällikkö, kenraali

Hein richs neuvottelussa sodan aikana

NUMERO 1 :n KIRJOITUKSET
Veikko Polhö:
N{ANNERHEIM OTAVASSA.

.

1

Erkki Korkeakangas:
VAASAN POMMITUS UUDENVUODEN

AATTONA

1,939..

4

Johan Virtanen:
PARTTOPUUHTA JOULUNA

1941,

6

Jukka Tyrkkö:

SALLAN-KANTALAHDEN

KAUKOPARTIOSSA-POROILLA..
'
Harr1, Guster:

8

JUTJTILAISEN MUKANA KOLLAANJOELLA 9

KOLLAANMARSSI

..

Eino Karjalainen:

EN UNOHDA SODASSA

16

KOKEMAANI.

18

Olzrvi Y aaranvirta:

SOTAMUISTOJEN POLULTA

Niilo Karsa:
KYLLÄ MINÄ VIELÄ TULEN

22

24

Paavo Nieminen:

OLIMMEKO

SOTILASKARKUREITA?.

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan Yain, ios
postimaksu seu raa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistooll. Maksetut valokuvat
jäävät Iehden omaisuudeksi, muut palautetaan, mikäli palautusta on pyydetty käsikirioituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.
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