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Pitkäsryttävän turhan odotuksen keskeyttivät Iaivueenkomentajan antamat tiedustelutehtävät, joita
päivittäin suoritettiin kaukana vihollisen selustassa.
Nämä pitkät kaksituntiset tiedustelulennot antoivat
meille lentämisen riemua, mutta toiminnallisesti ne
olivat nimenom aan hävitt äjålentäjille tappavan yksitoikkoisia.
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VIHOTLISEN vuoden L942 alussa Poventsan suunnalIa tekemän vastahyökkäyksen rauettua ryhjiin rauhoittui ilmatoiminta jälleen hiliaiseloonsa. Hävittdjå,laivue 24:n ohi aajat eivät kuitenkaan saaneet asettua talviteloilleen, vaan jatkuva päivysryspalvelu
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tuki kohtaansa kuljettaen
ah kiossa haavoittu nutta
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Sekeh-Petrovski-Jrn-Danilova-Peljoki, miten
milloinkin reittimme kulkikin, aina oli yhtenä påätepisteenä Petrovski-Jam. R,rp.simme nimittämaån näitä

tiedustelulentojamme yksinkertaisesti " Petrovski-Ja-

min lenkeiksi". Pitkät ajat kiertelimme vihollisen selustassa, jolloin ei yleensä tavattu yhtään ilmassa liik-

.

Tavallisesti päiväs aikaan maatoimintakin oli
Meille hävitt åjåohjaajtlle muodostui pikkuh lljaa sellainen käsirys, että tämä kaikki oli
kujaa

hil jaisen puoleista.

turhaa touhua.
EradlLå lennolla helmikuussa

näin Petrovski-Jamia

kohden avattavan lumilinkojen avulla eteläsuunnasta
ul jasta talvitietä. Silloin en enää malttanut pysytellä
mdåråryssä tiedustelukorkeudessa, vaan painoimme
33

auringon suunnasta syöksyyn, ja johtamani parvi antoi kaikkien aseittensa iskeä kahteen lunta sinkov aan
tienav aajaan.

oli suuri

huoltokeskus, joka päivä
paivåLta näytti tulevan suuremmaksi ja täydellisemmäksi. Laskemamme automäaÄt olivat jo varsin kunnioitet tavia.
Petrovski Jamissa

Helmikuun puolivälissä tuli lentokelvottomia säitä,
joten hälytysvuoromme muodostuivat pelkäksi oleskeluksi. Helmikuun L4. päivänä kello 10.1, saapui yllättäen matalassa säässä lentomestari Martt r Paas o??en JU- I24:llä Kontupoh jan jååLIe. Silloin selkeni minulle, etteivät tiedustelulentomme Petrovski Jamissa
olleeckaan olleet turhia) vaan olivat tietämämämrqe
palvelleet tiedustelutuloksina ylempää johtoa, ja parhaillaan oli yksi sotiemme hurjimmista sissitoimista
käynnissä kyptyreen "hedelmän" poimimiseksi.
Lentomestari Paasonen oli saapunut tukikohtaarnme jatkaakseen iltapäivallå polttoainetäydennyksen
jälkeen vihollispuolelle Koruajärvelle, mistä piti noutaa sissipäällikkö luutnantci Ilmari Honkasen taistelussa haavoittuneet 6 sissiä.
Puolelta päivin laskeutui tukikohtaamme ja siitä
itäänpäin aina rintamalinjalle asti paksu jaatåvä sumukerros, joka teki lentotoiminnan mahdoftomaksi.
Tukikohdan päällikkö katsoi parhaaksi kieltää lentomestari Paasosen lähdön pitäen tilannetta sellaisena,
etta, tuossa säässä lennolle lähtö olisi miesten sufina ja

koneen tuho.
Joka tapauksessa lentomestari Paasonen
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saätllanteen kehitq mistä.

Purnaavin, mutta sarn aIIa toivorikkain mielin kiertelimme yhdessä Paasosen kanssa jääLIä "Junnv?" ,
jonka moottofia tuon tuostakin käytettiin lämpimäksi,
ior sdå sittenkin muuttuisi.
Tuli ilta ja sovittu hakemisaika oli taakse jaänyttä
elåmaa. Huomasin lentäjätoverini Paasosen ajatuksen
kiertävän sarnaa rataa sissien parissa jatkuvasti. Hän
oli tottunut auttam aan sissejämme, ja .)rt sään takia
epäonnistunut yritys kohdistui ikäänkuin henkilökohtaisena iskuna tuohon pienikokoiseen, mutta sitä sitkeåmp ädn lentä jåän. Olosuhteita ei kuitenkaan voi ihmisvoimin toiseksi muuttaa. Seuraayana påivånå lensi
lentomestari Paasonen Junkersil laan takaisin omaan
tukikohtaansa. Sissit, jotka hiihtivät vihollisselLrstassa,
noudattivat omaa alkatauluaan eivätkä siitä voineet
poiketa. Konzajäwi oli jo jään1,t heidän selkänsä taakse.

Taistelukoulun yleisen komentajakurssin kuudes op-

pilas, silloin majuri L. Krui.rrnd??en, kirjoinaa kaukopartiointia koskevassa tutkielmassaan mm. seu raavaa:

"Vihollisen Stalinin kanavan rintaman huoltokesMaaselän kannaksen

5

olisi

lunnut yrittåå, sillä sisseille oli luvattu apua ja hän
olisi oman henkensäkin uhalla )/rittänyt sitä antaa.
Käsky oli käs§ eikä siinä muu aLrttanut kuin katsella

idänp uoleinen

Luutnantti Honkasen
kau kopartio palannut

sotatoimialue

retke ltää n

kus sijaitsi tiedustelutulosten mukaan Danilovassa ja
pienempi Lobskajassa. Näitten tuhoamista oli suunniteltu. Tällöin huolto kulki maanteitse Pudoshista käsin.

Tammikuun lopussa eräs kaukopartio, joka ),litti
Äärris.r, sen leveimmältä kohda ka, sai tiellä Pudoshi-Lobskaja siepatuksi vangiksi eraån huoltovääpelin,
jonka kertoman mukaan mainittu huoltokeskus oli
juuri siirreny Danilovasta Uikuyän,en etelärannalle
Petrovskii-Jamiin ja huolto tänne tuli kulkem aan
Sorokasta käsin jåäteitå pitlSin Uikujän-eä. Huoltokeskuksen tuli palvella koko Maaselän kannaksen vastaista rintamaa. Vanki tuotiin omarlle puolelle ja häneltä saatiin vielä yksiq,iskohtaisia rieroja k.o. paikasta ja hr-roltokeskuksen sijoituksest.r siellä. N),, q,hdyttiin hävitysretkeä valmistelemaan tähän uuteen kohteeseen. Osaston oli Voljän,en )-li ederrävä kohteeseen,
tuhottava se la paluumatkrrlla ruhoma\:a m)rös I"obsh.uiu" huoltopaikka sekä palemava omalle puolelle
Aänisen lahden ),li Sun-e:unniemeen. \'ielä ennen hävir)rskomennuskunnan lähtöä saariin kan avalla eräåka
yliloikkarilta varsin r-ksin-iskohraisia rieroja k.o. huoltokeskuksesta, mitkä sittemrnin osoittautuivat täysin
paikkansapitäviksi ja aiheurrir-at eråira muutoksia retken suunnitteluun.
Komennuskunta käsirti i-hreensä 100 miestä 1 + 7
ups. )7 au ja >6 miestä. joisra 21 pioneerla. Osasto
jaettiin neljåån joukku€rseen ie nämä edelleen 4 4,h-

maån Ryhmät olivat 54 miehisiä. Koulutus suoritettiin yötoim rnraa silmälläpitäen.

oli kasapanoksia 36 kpl , T-rasioija
ta 100 kpl rotulia 100 kg sekä latumiinoja ja vaHävit1,svälineinä

lohälyttimiä.
Yhteysvälineenä oli 2 kpl k-partioradioita.
Komennuskunta lähti liikkeelle 8.2. klo 20 Vol järven saaresta. Saatto-osastona oli 1 + 20 miehinen
saattopartio.' Sen tuli paluum atkalla pyrkiä rähinöi-

mään vihollisen kanssa harhauttamistarkoituksessa.
Menomatkan atkana pyrytti heikosti, joten oli olemassa mahdollisuus järven seläI1ä komennuskunnan
latujen umpeutumiselle.
Kolmantena päivånå komennuskunta saapui Uikujoen varteen P-Jamin eteläpuolelle ja klo L, (IL.2)
saavutettiin suunniteltu tukialue. Matkalla otettiin
muutamia vankeja, jotka kuulusteltiin tarkasti. Kohteitten tiedustelua ja tähysqrstä suoritettiin klo L9
saakka, jonka jälkeen osaston lohtaja, luutn. Honkanen antoi lopullisen käs§rnsä.
Kohteita oli 6, joten osasto oli sen mukaan jaettava kuuteen taistelu{rhm aån.
Huoltokeskuksen eristämiseksi ennen hävitystoiminnan alkua lähetettiin viisi partiota katkaisemaan puhelinyhteydet. Muualla tehtävä onnistui paitsi Telekinoon johtavalla tiellä, jonne saapunut n. 50 autoa
käsittävä kolonna esti toimenpiteen.
Hyökkäystoiminta aloitettiin L2.2 klo 0,45 ja taistelu kesti n. 2 tuntia, jolloin osaston johtaja antoi kokoontumismerkin.
Osasto oli P)'s)/n)'t viholliselta salassa ia täten koko
huoltokeskus uinaili rauhallisesti. Hyökkä),t tuli tä1rdellisesti ylläryksenä ja kun se alkoi sarnanaikaisesti
kaikissa kuudessa kohteessa, tuloksena oli huolto - ja
asutuskeskuksen täl,dellinen tuhoutuminen.
Omat kokonaistappiot olivat t kaatunutta, 6 haavoittunutta ja 3 lieviä varnm oja saaneita, niistä yksi
latumiinan räjähd),ksessä.
VihoUisen kokonaistappiot olivat: miehistötappioita: n. .500 rakennuksien ulkopuolella ja jäällä kaatunurra, minkä lisäksi tulevat kasapanoksilla ja käsil<ranaateilla rakennuksien sisään tuhotut sekä , sotavankia. Sen materiaalitappiona oli 3 linj a-avtoa, L6
henkilöautoa la fi kuorm a-avtoa eli yhteensä 52

täydellisesti tuhottua avtoa, sekä lisäksi 40-50
ps-luodeilla ja käsikr anaateilla osittain käyttökelvottomiksi vioitettua kuorm a-avtoa. Lisäksi tuhottiin auto-

ja autonv araosavarasto, jotka sisälsivät
runsaasti sotarn aterlaalta, polttoainevarasto, n. 300
hevosta, rehu- ja heinävarasto sekä kuormastoko r jaaffio, jossa oli mm. 30 rekeä ja 2r-30 tynnyriä tervaa) a-varasto ja e-varasto erilaisine ruokatarpeineen
ja vaatetusvarasto.
Toiminnan arkana vallitsi lumLpyry, mikä P),säytti
pohjoisesta paikalle tulossa olevan n. 200 autoa käsittävän miehistökuljetuksen keskelle Uikujärveä.
korj aamo
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Osastomme pääsi rauhassa rrtaantum aan paluumatkalle. Huono sää esti kuitenkin haavoittuneiden

jetuksen lentoteitse ja samalla hävirysmateriaalin täydennyksen, joten Lobsk ajan häviryksestä oli
luovuttava ja osasto palasi omalle puolelle Voljärven

poiskul

yli

16.2

Tämä lienee ainoa tapaus, iolloin vihollinen on ilmoittanut tappionsa meidän laskelmiamme suuremmiksi.
K.o. tuhoarnisretki oli Jatkosodassa suoritetuista
hävirysretkistä tuloksiltaan ylivoimaisesti suurin. Taistelu jouduttiin käymään arvan pieninä 2-3 miehen
ryhminä."
Suorittaessamme tiedustelulentoja Honkasen sissiretken jälkeen oli Petrovski-Jam autio ja ryhjä, mustia

raunioita

ja

talo

jätteitä täynnä ilman

aikaisempaa

vilkasta h uoltokesktshyöri nää.
Lukijaa alkanee varmaan kiinnostaa, miten sissimme selvisivät tuolta 60 kilometrin etäisyydeltä vihollisselutasta elävinä takaisin, sillä johan ladutkin paljastav at hiihtävän joukon.
Kyseisenä yönä oli onneksi lumimyrsky PetrovskiJamin alueella. Nyr teki neuvokas sissipäällikkömme
jälleen omaperäisen ratkaisunsa vihollisen hamåämiseksi. Hän päätti palata samoja latuja mitä oli tullutki., jolloin hän sai joukolleen nopeammin vauhdin ja
haavoittuneiden veto ahkioissa oli helpompaa.
Tappioluvut jåivåt onneksi pieniksi, vaikka yhmaaräinen vihollispataljoona oli ollut majoittuneena
alueelle. Kaikk raan kaatui viisi sissiämme ja kuusi
haavoittui kolmen saadessa varnmoja råjåytystehtävissä. Haavoittuneista viisi oli ahkioissa vedettävå omalle puolelle. Päähänsä " jakauksen" saanutta vänrikki
Jouniaa vedettiin ahkiossa niin kauan kuin hän oli
tajutto manq mutta sen jälkeen sisukas sissi hiihti kotiin. Pioneerikersanrti Jäcis keläin en asettui tämän jälkeen ahkioon hiihdettTrvav, sanotut 20 km nilkka
murskaksi arnmuttuna. Pioneerivääpeli U'itto, joka oli
saanut luodin olkapäänsä lävitse, hiihteli sissiemme
matkassa yhdellä sauvalla koko ajan.
Sovitulle haavoittuneiden evakuointipaikalle Konzajåwelle polkivat sissit suksill aan kiitoradan tapaL36

sen. "Lentoonlähtö olisi siitä käynyt hyvin päinsä", ar-

veli komennuskunnan johtaja Honkanen. Kun konetta ei kuulunut, jatkettiin matkaa, vaikka ensin vähän
sisuksissa kaivelikin. Sitten alkoi tuntua siltä, että taisi
olla parempikin, kun kone ei tullut hälytt ämdån vihol-

lisia niskaamme. Se, että menolatu valittiin myös paluureitiksi, muodostui viholliselle täydelliseksi yllärykseksi. Koko takaa-ajosysteemi toimi nyt Poventsasta
Sees järven suuntaan, siis lyhintä reittiä suomalaislinyoille haravoiden. Siellä olivat lentokoneet ja suuret
vihollispartiot ajamassa akaa komennuskuntaa, joka
kuitenkin haavoittuneineen ja kuusine vankeineen ennätti livahtaa Voljärven turvalliseen kenttävartioon.
Sissipäällikkö Honkanen halusi tämän retkensä yhtevdessä erityisesti mainita luutnantti Raaen, joka sekä saarroi että vihollisen puolella otti vastaan komennuskunnan. Sekä mennessä että tullessa täma antoi
"porukalle" turvallisuuden tunteen, jota ei ole niissä
olosuhteissa vähäksi arvio itava.

Tåmän maineikkaan sissiretken jälkeen nimitti Yli27 .2.L942 luutnantti Ilmari Kalervo Honkasen Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi.

päällikko

Perusteluissa sanotaan

:

"Sodan alettua luutnantti Honkanen todellisena
urheilumiehenä pyrki näitä taipumuksiansa vastaaviin
tehtäviin ja pääsikin liittym ään erääseen sissiosastoon,
jossa hänestä lyhyen koulutusajan kuluessa kehitq,i
korvaamaton partio njohtaja. Hän on {,ksyn ja
talven kuluessa tehnyt partioineen useita syvälle vihollisen selustaan ulottuneita partioretkiä, suorittaen
näillä matkoillaan arvokkalta tiedustelu-i ia muita sotatoimille tärkeitä tehtäviä. Erinomaisten johtajaominaisuuksiensa ansiosta luutnantti Honkanen on selviytynyl taisteluista atyan mitättömin tappioin, ollen
tuhottujen vihollisten ja materiaalin mäårå hryin suuri. Luutnantti Honkanen on entisaikain suomalaisten
sissipäällikköjen kunniakas seuraaja. Hän nautti miestensä ehdotonta luottamusta ja kunnioitusta, jonka
vuoksi he seurasivat esimiestään sokeasti kuinka yaarallisiin ja vaikeisiin yriryksiin tahansa. "
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Balalaäfiaripatatoona
Ilomantsin taisteluissa
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HEIKKI LAULAJAINEN

Taisteluosasto Partisen
koukkaajat Hullarin
maastossa matkalla
vihollisen selustaan.
Kosketus viholliseen
saatitn Koitaioella
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.44 aamulla Korenrov aaran maasroon.
Pataljoona alistettiin heri 2I . Pr:lle ja otri rintamavastuun llajanjärven pohjoispuolella. Siellä vihollinen aloitti yöllä 26127.7. hyökkäyksen, joten osa patal joon asta joutui jo vaihtaessaan taisteluun, jopu lähitaisteluun. Hyökkäys tuli torjutuksi.
Pataljoonan ryhmirys oli 26.7 . aamuyöllä seuraa25.7

YA:

2.K (ltn Hu-

li). Siitä edelleen poh joiseen llajansuolla 3.K

(ltn
kä1taas'i) asemat suosaarekkeilla, taisteluparrior
jatkuvasti liikkeellä Vattuahoo, Iljanv aaran ja Kokkokankaan suuntiin. Tukilinjassa reservinä 1.K
(kapt Koiuisto), sekä Tykkijoukkue, (vänr Pulkk'inen
Pit

,J'

dj

jetettiin autoilla ja

Etulinjassa llajanjärven pohjoispäässä

,,ä

H*

OLLESSAAN taistelussa Tolvajänren rintamasuunnalla Ri.P 3 sai pikaisen käs§n siirryä Ilomantsiin.

Sinne

ffi

ja kers T. J. Karjalainen). I(rh-joukkue, (vänr IVIann'i.nen) ja Jääkärijoukkue, (vänr L,indström) Lipsunahon maastossa. Komentopaikka Lipsunahon tienhaarassa. Huolto Korentovaaran itäpuolella. Mainittakoon että ehkä desanttien ansiosta Korentoyaaran kylää ja pataLjoonan aikaisempaa majoituspaikkaa lentopommitettiin 2-3 kertaa, jolloin tuli hevostappioita ja pataljoonan kengitysseppä kaatui.
2.K:n kohdalla llajan poh joispäässä oli jatkuva
taistelukosketus viholliseen, muualla toiminta tapahtui varmistusluontoise tt, joskin taistelupaftiot tormäsivät myötäänsä vihollisen taistelupartioihin. Myös vihollisen partiotoiminta oli erittäin vilkasta. Ilajanjärven-Vattuahon-Kokkokankaan linj alla käytiin
vaihtelevalla onnella monta partiotaisteluz, joista
sellaiset johtajat kuin ltn M. S. Kaikkonen, ltn Hautamäk'i,, vänr V. E. Niemelä, vänr V. Aronen, vänr
37

Kalske,

ylik U.O.

Hätönen ja kers M. Bäck jäivät

erikoisesti mieleen. Vihollisellakin näytti olleen himoklrcrita partiomiehiä, koska eräs nyyttipää näyttäytyi
monelle partiollemme eri päivinå. ja eri paikoissa. Lie-

nee jossain haavoittunut päähän, koska oli siteissä
niin, ettei lakkia voinut käyttää.
28.7. noin komppanian vahvuinen vihollinen hyökkiisi Ilajanjärven pohjoispäässä, mutta yöllisessä taistelussa lyötiin takaisin. Kaatuneiden luku asemien edessä lisääntyi jälleen.

29.7. 3.K:n taistelupartiot joutuivat kosketukseen
vahvan vihollisen kanssa Palokankaalla Hattuvaaran itäpuolella. Partioiden nokkimisesta välittämättä
vihollinen eteni ripeästi Hattuvaaraa kohti. Kun pataljoonan komentaja sai tästä tiedon, lähetti hän heti
1.K:n Kokkokankaalle tehtävänä lyödä vihollinen takaisin. Komppanian hyökkäys osui etenevän vihollisen
§lkeen, eikä pystynyt pysäyttämään vihollista kuin tilapdisesti. T?issä taistelussa haavoittuivat mm. ltn

tui

kriitilliseksi, sillä vihollinen aloitti voimakkaan
krh-tulen ja 4:n panssarivaunun tukem ana äkillisen
hyökkäyksen Ilajanjärven poh joispäässä. Ltn Hulin
kompp anra joutui yksinään paineen kohteeksi, sillä
3.K oli pääosin levitelrynä useiksi taistelupartioiksi ja

kapt Koiviston kompp ania oli vasta

palaamassa

Hattuvaaran taistelusta. Vihollisen onnistui murtaa
2.K:n puolustus llajanjänren poh joispäässä ja aloittaa
eteneminen kohti Korentovaaraa. Hyökkäys saatiin
kuitenkin pysäytettyä vajaan 2:n kilometrin pdähän
Ilajanjoelle, jonne Koiviston kompp ania oli pääosin jo
ehtinyt. Tätä lännemmäksi vihollinen ei enäa päässytkään. Tästä alkoikin sitten vihollisen 9 päiväinen
"Via Dolorosa" kohti itäå.
Tässä taistelussa vihollisen krh-tuli alkoi äkillisenä
ja voim akkaana. Samalla neljä panssarivaunua aIkoi jurrata Ilajan harjanteelle. Tykistön tulenjohtaja-

Kaikkonen, vänr Aronen ja vänr Kalske. Tiillöin
kapt Koivisto ilmoitti, että Hattvvaaraa kohti hyökkådvä vihollinen onkin oletettua vahvempi. Tämän
johdosta Ratsuväkiprikaati muodosti Taisteluosasto
Siraman, vahvuus 2 eskadroonaa ynnä kevyt kh.

joukkue. T'åme osasto tuli kiireesti Komppania Koivis-

ton avulsi. Vihollinen oli jo tällöin

tuppautumassa

Hattuvaaran taloihin. Hyökkäys lähti ripeästi käyntiin
ja taistelun polttopisteeksi muodostui Kiukoin
Kokkokangas maasto. Nyt selvisi että Hatttwaaraa
kohti hyökkääkin vihollisen JR 52. Tällöin koko Hämeen Ratsurykmentti lähti hyökkäykseen, eteni etelästä saarrostaen Kokkokankaalle, tuhosi siinä olleen vihollisen ja jatkoi 30.7. aamupäivästä alkaen hyökkäystä aina Hullariin asti.
Hattuvaaran taistelujen eråänä yksityiskohtana
mainittakoon, että jo 29.7. iltapäivällä Kiukoisten talon luona tuli tuhotuksi eräs vihollisen upseeriryhmä,
jonka kantalaukuista saaduista kartoista kävi selville, että hyökkä2imässä oli sillä kohtaa JR 52:een kuuluva pataljoona ja punaiset nuolet kartoissa osoittivat
tavoitteena olevan mm. Hattuvaaran. Sen pitemmälle
kartat eivät riittäneetkään. Ihmettelimme silloin, miksi
vihollisen suunnitelmissa ei ollut minkään osaston
kääntymistä Hattuvaarasta etelään, jonne johti hyvä
maantie, mutta seuraavana päivänä tämäkin syy selvisi, sillä vihollisen JR t, aloitti hyökkäyksen Ilajanjäwen pohjoispäässä. Muuten Sikrenvaarassa tavattiin
kaatuneita, joilla oli mukanaan suomalaisia pumpulitäkkejä ja tyynyjd. Mukavuusajatus eli sodassakin!
Eräs radioasemamme oli ollut vihollisen käytössä
-vuorokauden verran, sillä 28.7. aamulla vänr Kalskeen partio joutui lljanvaaran
Ahvenlammin väja menetti ralillä taisteluun vihollispartion kanssa
joutui
dionsa. Sama radio
kiisiimme seuraavan päivän
illalla Kiukoisten talon eteläpuolella.
30.7. klo 10,15 tilanne Rj.P 3:n kohdalla muodos38

Rj.P 3:n
toim inta-alue

llomantsin taistelun
aikana eteneminen

ajalla 25-31 .7.44

Lehmivaaran suuntaan
SA-kuaa

na ollut luutnantti kaatui heti, ja vähän myöhemmin
päällikkö ltn Huli haavoittui. Panssarivaunut ampuivat syryt)rsarnmuksilla maastokohdan
kerrallaan tuleen ja nytkähtelivät sitten savun suojassa eteenpäin. Kersantti Räisänen sai panss artnyrkillä
osrunan erään vaunun kanteen. Tällöin vaunun torni
keikahti vinoasentoon siten, että tykin putki jäi poikittain vaunun kulkusuuntaan nähden. Muuten se iäi liikuntakyLyireksi. Samoin rj Heikkilä osui panssarinyrkillä toisen vaunun telaketjun alle ja vaunu jäi liikunta§vyttömänä, mutta täysin tulituskykyitenä palkalleen. Vihollinen teki rynnäkon harjanteelle ja karkoitti puolustajan, joka osittain palamisvaaran iohdosta oli jo pakotettu siirrym åån sellaisiin paikkoihin,
kompp anian

jotka eivät vielä olleet tulessa. Tykkijoukkue oli sijoitettu siten, että 1. rykki oli llajanjoen itäpuolella ja 2.
rykki länsipuolella. A-prunasuuntana llajalta Lipsunahoon johtava tie.
3 panssarivaunuä, mukanaan saattojalkaväki, tuli

nä§viin ja 1. tykki aloitti tulituksen. Tykkimme arnmukset eivät kuitenkaan tehonneet vaunuihin. Näkyi
vain, kun tuli sähähti ammuksen osuessa torniin tai
runkoon. Joukkue€n varujohtaja, kers Karjalainen
latoi komentoja: "Torniin, Ketjuun". Vihollisen julkaväki jåttäytyi jälkeen ja komentosanat siellä karjuttiin erittäin kuuluvasti, mutta toistaiseksi tuloksetta.
Nyt vaunut havaitsivat tykin ja ensimmäinen psv:n
ammus pyyhkäisi palan kilvestä. Kaksi putkea käänt),i rykkiä kohti ja toinen syyti kovia, toinen paloammuksia. Kohta oli rykir ympäristö tulessa ja savun
peitossa, sekä rykkimiehistö haavoirrunut si{paleista.
f
-!t

vänr Pulkkinen sai haavan otsaansa ia silmille valuva veri sokaisi näön. Tykin lukko
meni kuumuudesta jumiin eikä tikahtanutkaan. Vihollinenkin sai jalkaväkensä jälleen liikkeelle, toimintakyvytön rykki oli jätettava. (Se löydettiin Vell ivaarasta 10 päivaä myöhemmin.) Toisen rykin tulitus hetkistä myöhemmin j"i myös tehottomaksi, joskin jalkaväen eteneminen jälleen hidastui. Vihollinen teki saman konstin, ampui rykin ympäristön tuleen ja takoi
kovia sekaan. Nyt alkoi myös jalkaväen tuli vaikuttaa paremmin ja kohta pyy*,kivät luotisuihkut rykkiasemaa. Eräs suihku hiveli kers Karjalaisen §lkeä ja
luoti lävisti käsivarren, niin oli joukkueen varajohtaja
poissa pelistä. Tällä alkaa oli vänr Pulkkinen käynyt
sidottamassa otsansa ja palasi jälleen taisteluun. Eikä
Karjalainenkaan mitään kiirettä pitänyt, vaikka toinen käsi olikin toimintakyvytön. Vasta pyörrymiskohtaukset ajoivat miehen Jsp:lle. Tykkimiesten suhteellisen hyuä onni lienee ollut siinä, että savu ja tuli sokaisivat myös vihollisen psv:t, etteivät ne saaneet
tarkkaa suuntausta.
Myös vänr Lindströmin johtama jådkarijoukkue
siirrettiin kiireesti llajanjoelle, jossa se osallistui taisteluihin joen itå- ja länsipuolella. Ajoittain taistelevat
joukot olivat mitä merkillisimmissä ryhmiryksissä, sillä
metsäpalokohdat ja sankka savu rajoittivat liikkumista ja estivät .äkyvyyden. Saattoi käydä niin, että yhtäkkiä huomattiinkin, että taistelutoveri olikin vihollirrerr. 30.7. iltaan mennessä linjat kiteyryivät lopullisesti llajanjoelle ja kahden panssarivaunun ajaessa jokipenkalle silta rdjäytettiin. Vihanpito jatkui kuitenkin
kiihkednä. 3I .7. kers Mikael Bäck'in johtama tuhoojapartio eteni salaa io.., yli ruhotakseen er'åän maahan kaivetun panssarivaunull. Partio päsi ampumaetäisyydelle, sai panssarikauhulla osuman vaunuuo,
mutta se ei kuitenkaan syttynyt tuleen. Osuma oli
liian alhaalla, jossain pyörästössä. Nyt vihollinen havahtui iu lähti nopeasti partiota tuhoamaan Bäck veti nopeasti takaisin joen rantaan ja edelleen yli. Tuppioita ehti kuitenkin tulla, mm. Bäck sai kaksi luotia
istumalihaksiinsa ja lonkkaansa. Vaunu lienee tullut
liikunta§vyttömäksi, koska vihollinen seuraavana yönä hinasi sen pois. Varsinkin krh-tulta käytettiin runsaasti molemmin puolin. Ri.P 3:n vahvennuksena oli
Ratsuväkiprikaatista 2 krh. joukkuetta. Vihollisella
näytti sitä aseistusta olevan runsaasti.
Vihollisen partiotoimintaa rupesi ilmenemään runsaasti Aittolammen{lmiriihisen suunnassa. Kyseessä tuntui olevan tiedustelu. Meikäläisten vastapartiointi oli vilkasta ja se pyrittiin ulottam aan myös llaianjoen yli. 3L.7. vihollisen partio ampui väiiyksistä kotPraali Haapaniemen llajanjoen suulla. TuPauksen
merkillisyyttä lisää se , että kosketuksessa ammuttiin
vain tuo yksi laukaus.
3I.7 . iltapäivällä lähti kers Räisäsen johterma partio liikkeelle tehtävänaän vangin sieppaus. Partio eteJoukkueenjoh taja
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karuttrr Korkerrkanktrarn trtlon pxrhjoispuolelle, jossa yhtäkkiä näki kaksi vihollissotilustrl.
Toinen nukkui vzrrtiopaikallirrrn ILL toinen, aivitn nLrori poika, oli heittänyt kerrgät jirlirstrran la oli pirrhaillatrn jalkar artcjå käärinrässä. Räisäncn kertoi, ctt?i
häntä vähän ihmet1,61 kun jalkarättimies ci millään
lailla hätkähtänyt, eikä p1'rkinytkään tarttLmrrirn Lrseeseen, vaan jatkoi aloittir.milirnsrr hommuit välittämättå kohti kävelevästä vihollisester. Runsaan j:n tunnin
kuluttua Räisänen oli takaisin patal joonan komentopaikalla kaksi vrrnkier. nrukanirirn. Näistä jalkarlitin
kaåri1å oli alle 20 vuotizts poika t yt. nukkuj,r )'li 1O
vuotias mics. KuulustclLlssrr l-rciclär-r tietonsir rLlntr-riv rtt
varsin vähäisiltä. Kertt-rivut olevLtlrsal h r-rollostit ratl)gaistukseksi etulin jaan siirrett ), jå. Vangiksi jor-rtr.uninen tuntui heistä helpotukselta.

Vilrt>llise

iiil

lccn

Valkcrr

lir-

ven-Sirirri yrirvcn-Krrun is jiirvcn tricmckkeesecn ja näytkertirrr Il arttLrvititritn sLtLlnnallir. Tt>itä1rt1ziy2i1 2-],
m intrt virikutti tictlustclr-t ltit.
Vilr«rllisclt toinrintir hcir-riikurussir HatttLlvitatrztn-l lirjar-r sLrLrnnrrlla varikufti jotcr-rkin srtillttattt«>Irlrtltat. SillZi
oli näillä slrLrnnillrr käytcttrivissä sentZiän 2 rykmenttiä
JR )2 ia JR tt. Kuiter-rkin hyiikkäykset ttrpal-rtuivztt
junnaamalltr, pitkässä krrpeassir muodostelmassa. Patal joonamme oli aikaisemmin saanut kokon aan toisenliriscn ktrvan vih«>llisen hyökkäyksistä, sillä Pisin,
Vitclecn,, Tulemrr j«rcn, Lavzt järvcn, Pitkäntnnztn jl
N{r-rLrirr)non j2ilkccn Ilomarntsin vihr>llincn tLu}tLli kovin
kesyltä. No, sc oli rneidärr orlnelltme .Elokuun
1 . p:nä lähdettiin sitten hyökkääm aan.
I
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Vaikka tiesimme matkamrne måarän, jv.koulutus
"sttlkeineen'' )/nnä soraäänisine korpraaleineen, ei

Venäläinen pst.tykkr asern rssa

mielestämme ollut vallitsevassa tilanteessa ihan oikeaan osunufta. Voi aan viikon olimme olleet osallisinir LJurrransaaren puolustamiseen la vielä hieman
"vihre rnä" Talvisodan kovien miesten keskellä, kun
jor-rduimme etsimään rl,killemme sopivaa asemapaikkaa .),t eclellä mainitun kansakoulun läheis)Tdestä.
Joukkueemme toinen tykki oli 1åän1,t Suikkalan§,län laitatrn , l& se oli sazrnut "suojakseen" joukkueemme johtalno, luutnantti Ve/tsciläisen, käy{,ssä sodassa
kovia kokeneen miehen. Valitettavasti parisen päivåa
m),öhemmin hänen johtamisensa päätqri Nisalahden
lähistöllå,, vihollisen "taskuh ävittäjån" konekiväärin
suihkulrn. Kun vielä mrrinitsee, että porukkamme alistarninen erinäisiin patal jooniin tai komppanioihin
riippui aina siitä, missä meitä tarvittiin kipeimmin, ja
näin muodoin voi sarn ana päivånä peitelukumme
muuttua pariinkin kertaan, niin ettei meillä itselläkään ollut lähimainkaan selvillä mihin yhteyttä ottaa
ja kuka meitä kulloinkin ruokkii tai komentaa. Näin
tulee selvitetq,ä kohdaltamme''operatiivinen'' toiminta ennen [Juraansaaren viimeisen yön taistelua. Viimeksi saalnalnme siirqrrnismääräyksen yhteydessä
olimme saaneet suurinpiirteisen selviqrksen vallitsevasta tilanteesta lohkolla, missä nyt olimme ja lohkon
komentopaikasta, viisi metriä pitkässä . kaivannossa,

MilS§ABIIITOnJUilTAA
TAI.UI§ODA§§A
vENÄralsuALLINEN psr q'kkinrme oli saaru siirreq,ksi ruunalnme Pilkun vetämänä Stiikkalan kylästä
Monolan kansakoulun läheis\-\'teen. Reipzrs rllLrnamme oli raskaan vetot)/önsä lälkeen päässvt trjomiehensä
toimesta takaisin "töpinän " runrurnrlän ja meidän
varsinaisten tykkimiesten oli rämän jälkeen miesvoimin siirrett avä ''Kalleamme" rarpeen mukaan. Onneksi olimme kaikki vain rl,kkimiehiä, vaikka rykkimies Lentsua tituleerattiin tl,kinjohta;aksi ia minua,
rykinampujaa, sen varajohtajaksi. Nimiq,kset olimrne
saaneet lähtiessämme Hämeenlinnasta, ei tosin koulutuksen perusteella, vaan kun ne oli jollekin maåråttäyä, jotta $zhmämme toimisi sääntöjen puimeissa. Olimme ns. vapaaehtoisizr., jotka jv-koulutuksista eri puolilta Suomea koottuina, lyhyen koulutusohjelman läpikäyneinä jouduimme pst.§,kkeinemme puolusraln aan
synnylrunaarnme kam araa. Meidänlaisista "vapaaehtoisista" ei silloin ollut pllurerra.

PENTTI KANERVA

saimme lohkon komentajana toimiv aka vänrikiltä lisävalaistusta asiaan, mutta miestä oppaaksi ei ollut
annettavissa, vaan oli omin päin etsittävä asema
meille osoitetusta suunnasta.
Sen tiesimffi€, että vihollispanssarit olivat olleet päivällå pakanan röyhkeitä ja ajaneet jv-pesäkkeiden
taakse sekä tulittaneet meikäläisiä selkäpuolelta . Tämän toiminnan estämiseksi meidät oli måärätty paikalle. Lohkolla tuntui nyt illan hämärryessä perin tauhalliselta , hujanaisia laukaussarjoja kuului vain sieltå ja tååltå, jokunen kranu tipahti lähettyville, mutta
paksu lumipeite esti niiden aikeet melko olemattomiin. Saatuarnme "Kallemme" si joitettua rantaan
viettävän rinteen harjalle päätimme poruk alla mennä

tutustunismatkalle rannalla sijaitseviin pesäkkeisiin.
Olettamuksiemme mukaan niitä siellä piti olla, mutta
vasta seuraavana aarnuna meille selvisi, että niin ei
asia todellisuudessa ollutk aan! Puolustusjoukkomme
41

hanralukuisuus oli tehnyt olettamuksellemme kepposen la sen saimme tuntea kun kahistelimme hangessa
rinnettä zrlaspäin. Kävelimme suoraan vihollistankin
eteen ja ihmeen kaupalla säilyimme kaikki hengissä
siinä tulisuihkussa, minkä )/stävämme" meille tervehdykseksi osoini. Hyrässä epäiärjestyksessä otimme pitkiä harppoja takaisin rykillemme. Mukanarnme io.rduimme myös tuom aan rykinjohtajamme Lentsun, joka oli saanut osunan reiteensä. Se jäikin ainoaksi
tappioksemme uteliaisuudestamme ja Lentsun lähdet\,a hakem aan Jsp:n kautta sotasa raalasta terveitten
paperia, ryhdyimme muut viettämäån hiliaiseloa rykkimme, eli "Kallemme" takana. Linjojemme sijainnin arviointi ja meitä tenrel'rtineen tankin jääminen
otaksuttujen pesäkkeiden ")/övarti jaksi ", askarrutti

seestani loppui lyhys5li niin kuin toistenkin poikien
torkut. Valt avan tuntuinen räjähdys heitti meidät automaattisesti maahan ja omalta kohdaltani tunsin
niin kuin selkääni olisi tullut vierasta tavaraa. Pienen
hiliaiselon jälkeen sain ääneni kuuluviin ja tiedustelin
poikien vointia, toisen ihmeen samana iltana mielessäni kokien, huomasin kaikkien olevan kunnossa hei-

dän hieman änkyttävistä vastauksistaan huolim atta.
Om alta kohdaltanikin saamani tärsky osoittautui
vain p)rörän töytäisyksi la jumottava tunne selässäni
hälveni nopeasti, kun aloin aprikoida, mistä moinen
paukku oli keskuuteemme pudonnut/
T1,kin edessä, sivuilla tai takana ei näkyny1 jälkeäkään mikä edellyttäisi räjähd),ksen tapahtuneen välittomästi läheiqTdessämme

-,t

ainoa mahdollisuus olisi

Panssari ntorjuntatykki seu raa jalkaväen etenemistä

mieltämme siinä rykinkilven takana värjötellessämme
ja vaikka paikkaan missä jouduimme toteam aan tankin olemassaolon, ei ollut kuin vajaat sata metriä,
niin ei sitä voinut iltayön hämärässä paikallistuttaa.
Meillä ei ollut muuta tekemistä kuin vuoronperään
tarkkailla tankin toim rntaa, mutta siinäkåån ei ollut
mitään kiinnostayaa koska sekin näytti viettävän
"passiivista" olemassaoloa sotatoimiin nähden. Meidän kahistelemisemme ihan sen nokan edessä, oli vain
hieman hermostuttanut sitä ja varoituksen annettuaan otti nyt nokkaunia, ollakseen seuraavana pårivanä aktiivisemm aLIa tuulella. Tähän luortaen ja tietämättömänä, että olimme "etumainen pesäke" sillä
kohdalla uskalsimme hieman pistää torkuksi, minäkin
nyt korkeasti kunnioitettava qrkinjohtaja-ampuja" nojasin "Kallen" P)rörään ja vastuun tuntien painoin
vain toisen silmän kiinni, niin ainakin luulin , ja vietin fanikk a-paIan nakerrettuani "see staa"
mutta
42
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ollut ilmassa, mutta sekään ei tuntunut todelliselta,
koska meille ei ollut tapahtunut, henkistä "vauriota"
Iukuunottam atta mitään , ja varmasti paukku oli tapahtunut ihan välittömässä läheislTdessärrune. Saamani töytäisy ja havaittavissa oleva ruudin kärykin todistivat teorian paikkansa pitäväisyyttä. Oltiin siinä hyr,än arkaa tuumittu tapahtunutta, kun saimme melko
1,llättävän selg,yden räjähd),ksen s)/nqryn. Muuten aika
velikullaksi osoittautunut lataala, eli '$röttä jämme"
Lep pci-abo oli ollut hiliaisena koko paukun jälkeisen
ajan, mielessäni olin jo ajatellut että hänen saarnansa
henkiset haaverit paukun johdosta olivat suuremmat,
kuin meidän toisten, mutta näin ei asia ollut. Hieman
allapäin hän qrhqzi tunnustamaan olevansa syyllinen
kertoi unenpöppörässään nousseen ylös
paukkuun
-t
tukea
etsien
la oli siinä vahingossa painanut
B,kistä
laukaisijasta! Putkessa kun oli panos ja varmistin sotatoimissa ei jouda päälle, niin luonnollisesti tykki toi-

mii kun

jasta laukaisee. Tilanne oli meille
selvinn),t ia pisti jo hieman hymyilyttämäänkin kokemalnme " järk5,{rs " . J a kun todettiin että vähän niin
kuin varkain lähtenyt kranaatti meni suoraaln sitä
paikkaa kohden, mistä illalla oli kuulunut haitarin
soittoa ja ''vieraskielisen " naisen laulua' sai lataajamme pal jo. anteeksi äkkiheräq,fu5estä ;onka meille
järjesti. Kun asemarnme oli tullut näin paljirstettua,
siirsimme "Kallemme" uuteen paikkaran ja pistrmme
sen kiireissämme sellaisiin asemiin, että siitä ei ollut
mahdollisuus liikkua muuta kuin ereenpäin. Tekemämme virheen saimme todeta Se uri1i1\'ana päivänä
ja
kun olisi piiänyt vetää tykkimme pois asemista
laukaisi

pois koko Uuraansaarelta.

Aamu)rön tunnit vietimme vrrlr-oen

-t

"Kallen"

tarka-

Pahaksi onneksemme olimme pistäneet "Kallemme" tosi virheellisesti asemiin. Meidän ja tankin välii
muodosti kr"rolleen-kulman mäennyppylän tapaineo, ja
kirkastuva påivä paljasti muutenkin meille asemarnme sijainnin ),leensä, ja sijainti oli enempi kuin epänrielll,ttåvä. Tankki j),rräsi ),Iöspäin, mäenn),ppylä esti
ampumisemme, onneksi se esti m),ös tankin tulen kohdistr-rmasta meihin. Edessämme oli jonkinlainen kapea
lalrdelma, anriolta hieman toistas ata metriä, lahdelman toiselta rannalta pidettiin huolta, ettei tykkimme
luona liiaksi liikuttr-r. Tykkimme siirtoa parempiin
asemiin esti edestäpäin tullut vartiointi , ld tykin aisoj., sijoittaminen pr-riden runkoi..r väliin esti sen enemmät liikkeet niin eteen, sivulle, kuin taaksekin, oli q\,dyttävä olem a?n siinä la odotettzrvar vain mitä tule-

Miehet talvisissa
väijytysase m issa

n?, nyt ei kenenkään tehnyt enää mieli torkkua! Pojat
olivat saaneet takaisin entisen tll'linsä ia pienestä pelon tunteesta huolim atta, vitsailut j.r kin.rstelut elämän arvoista saivat sijansa valvojaisissamme, puuttui
vain korttipakan selailu mikä oli luonnollisempia toimenpiteitä hermoj.. kuriss a pitåmiseen, sil loin kun siihen vain oli vähänkin mahdollisuuksia.
Jot vieteqrn )/ön hetket olivat omalla tav allaan
jännittävat, niin alkavan päivän kokemuksemme sodasta tulivat olem aan todellista totta la vaikka ne eivät asiain vanhetessa olleet sen ihmeellisempiä, kun
mitä Talvisodan loppupäivät tat pitkä Jatkosota kohdallemme toi, niin ainakin meille, jotka onnekkaimpina olimme selvinneet porukkamme "runko na" loppuun asti, se päivä oli säilyvä eråänå kovimpana sotakokemuksiemme antajana. Heti aamulla yön hyvin
levännyt tankki alkoi jyrrätä rinnettä ylös ja soitteli
aarnusäveliä, jotka tosin eivät meitä miellyttäneet.

man pitåå. Tankissa tiedettiin qrkkimme sijainti, koska sen kranut la muut räjåhtåvåt ja rajåhtämättömät
pudottelivat oksia niskaamffie , sekä uhelluksil laan
häiritsivät oloamme rakkaan "Kallemme" takana.
Melko puhdas lakana q,kinkilven naamiona hämäsi
osaksi vastarannan tulitta jiamme, niin ettei sieltä dnnerru meille mitään raskaam paa tenrehd),stä, luulivat
kai avallisiksi jv-miehiksi, jotka pitävät rantav artrota
ja joiden kanssa tankki parlaå, kuten edellisenäkin
påivänä. Tykkimme takana elettiin jänniqrstäytteisiä
hetkiä ja muutalnan minuutin odotus tuntui tunnin pituiselta. Hryästä pakkasesta huolim atta tunsin pientä
hikeä vaatteitten alla, vuoroin tähtäimestä ja kilven
yli kurkistaessa punnitsin kehitryvää tilannetta, jospa
rykki olisi ollut puolikin metriä ),lemp anä niin olisi
päässyt toimimaan, mutta nyt oli vain odotetta.va.
"S)röttäju" L.ppä-aho nousi täyteen pituuteensa kurkistaessa kilven yli ja silloin tulla suhahti tankin kranu,
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Panssar i nto rju nta

käynnissä vihollisen
hyökätessä
Cl-K-taiteilija
Lin debe rg in

piirros)

Viipu rin lah den
Uu

raan saaressa

palaa suomalaisten
joukkojen
aloittaessa
vetäytymisen
mantereelle

mutta onneksi sen verran hänen päänsä yli, että hänelle ei koitunut muuta vahinkoa kuin lryy.ä rpaån lyöminen alnmuslaatikkoon, heittäessään voltin taaksepäin ilmanpaineen vaikutuksesta. Ensimmäiseksi q/kintähtäimestä tuli näkyviin tankin torni ja siitä sojottava putki. Poikien toivomukseen, että olisin rauhallinen vastasin asian niin olevan, vaikka todellisuudessa
ristikkotähtäin meinasi väkisin olla liiaksi håmäraå tekoa, jor olisi ollut aikaa ajatella muuta kuin edestäpäin tulevaa "möhkäIettä", olisi tähtäimen håmaq1,destä syyttänyt sen "valmistaj aa", joka ehkä tietoisena siitä, että joskus sillä voidaan tähdätä häntä ja osumisen pelosta, teki tähtäyksen epätarkaksi liioilla viivoilla ju pykälillä!
Tankin rykkimies tuntui aikailevan liiaksi, sillä käsirykseni mukaan sillä blisi ollut jo hyvät tårayuämi44

sen mahdollisuudet. Putki sojotti vain asemaamme
kohden, mutta ilmeisesti §rkkimme kilven peittona
oler.a lakana toimi erinomaisena naamiona ja esti
''putkenhoita jun" totearnasta tarkalleen
{rkin si jaintia. Omalta kohdaltani oli vielä esteenä se, että "Kallen " putki oli tähtäimeen verrattuna huomattavasti
alemp ana ja jot .),t ampuisin tähtäimen mukaisesti,
k'ntäisi kranaattt edessä olevaa harjannetta ja kimpo;risi ),läilmoja kohden. Koko lohkolla vallitsi täysi
rähinä paåIlå,, kranaatteja tulla tupsahteli melko Iähelle meidänkin olinpaikkaa, mutta varm aankaan
i-ksikään meistä {,kin takana olevista, ei huomannut
muuta kuin edessämme pörräävän tankin äänen, ffiinulla oli "kunn ra" seurata sen nousua tähtäimestä,
roisten oli vain kuulon perusteella todettava sen lähesn-minen. Pienintäkään liikettä, ilman )zhteistä sopimusra. ei sallittu, oltiin olemassa, mutta toisaalta toivottiin, ettei oltaisikaan! Aikaisemmin tuntemani hiki
oli kuivunut ja tunsin itseni melko rauhalliseksi, osaksi se oli jonkinlaista turtumista ja kun lopulta katsoin
ajan koittaneen antaa "Kallen'' soida, niin laukesi
rurtLunukseni karjaisuun, ettå "nyt"! ja painallus laukaisijasta lähetti kranun tehtäviinsä. Tankin §,kinampuia käsitti vaärin ehkä karjaisuni "osoitteen", sillä se
toimi myöskin sam alla hetkellä ja lähetti vastal ahjan
minulle! Onneksi meidän vaihtamilla "teryehdyksillä" oli eri lentokorkeus, niin etteivät törmänneet ilma^ssa yhteen, vaan minun kynsi harjanteen harjalla
olleen lumen läpi tiensä johonkin tankin alaosasn,
kun taas kaverin kranaatti suhahti rykinkilven )rli,
katkaisten jonkun matkan takanamme olleen männyn poikki.
Toista tervehd)rkse., vaihtoa meille ei sitten tullut-

kaan, tankki vierähti jokusen metrin taaksepäin rinteessä iq jäi onnistuneesti kuolleeseenkulm aan, vain
hieman tornin huippua pilkotti tähtäimestä, joten arnpuminen oli melko turhaa. Tarkoituksenarnme olikin
sen jälkeen, kun pystyirnme taas rauhallisesti arvioimaan tilannetta, siirtää "Kalle" uuteen paikka?D,
mutta yrittäessämme eteenpäin saimme sellaiset pktai kk-suihkut niskaamm€, jotta yriryksestä oli luovuttava. Samoin kävi yrirykselle nostaa aisoja ilm aan ja
saada niitä puiden välistä pois. Meidän tulitoimintaa
paljon haitannut mäennyppylä oli n)'r meille tavalLaan suojakilpeoä, ensin ryömimällä la simen kyyrysillä mennen, pääsimme tykille ja siltä pois. Kun tilanne
oli tällainen lähetin miehet pois q,kiltä ja jäin itse ensimmäisenä vartioon. Sitä ennen olin kävnyt ortamassa yhteyden lohkon komentalana roimiv aan vänrikkiin ia selostettuani hänelle tilanreen olin saanur yksinkertaisen keis§n toimimaa n'kki pois asemistaan
sopivan tilanteen tullessa. Tällaista tilannetta ei tullut, silla linjat murtuivat Monolankoulun kohdalla ja
varmasti monessa muussakin paikassa, koska oli tullut käs§ vetåytyä pois koko Uuraansaaresta. Tämå
kätLy ei tavoittanut minua "Kalleni" takana, ja kun
kohdallamme linjassa ei ollut jalkaväkeä edellisestä
päivästä lähtien, jouduin ihmenelemän jonkun aikaa
syntynyfiå hiliaisuutta jr--aseiden kohdalta. Monolankansakoulun suunnalla oli han'ahkoa mänrymetsää
ja otaksumani mukaan ennen h's. koulua sijaitseva
pitkältä näytåvå aukea oli raurarielinjaa. Sitä myöden mennä pörräsi "höökivaunu kaikessa rauhassa,
jonka huomattuani minulle ruli kiire komentopaikalle
etsimään rykkimme poikia, luulin soprmuksen mukaan
löytäväni heidät sieltä. Tarkoiruksena oli, että yrittäisimme nyt hieman rauhoimuneen rilanteen alkana
rykkiä pois asemistaan, jotta pääsisimme estämän linjaa pitkin ajavan vaunun aikeet.
Komentopaikka sijaitsi 11. sadan metrin päässä asemastamffie , sinne pääsryäni havaitsin sen aivan tyhjäksi. Pieni kiukku mielessäni ajanelin. enä olisihan
pojista joku voinut tulla sanom aan, ertä komentopaikkaa muutetaan ja olisihan jo niin kuin aika
vaihtaa vaftiomiestäkin. Kiukulleni ei ollut pitkää aikaa, sillä korviini tuli radan suunnasta selvää venäiää. Nyt äkkäsin että oli otettava jalat alleen jot mieli
hengissä säilyä, melko vahvaa hiihtolatua suunnistin
juosten "sisäm aata" kohden. Omat rykit olivat parisataa metriä edessäpäin, yhryneet ampum aan kiivaassa tahdissa ja melkein suorasuuntauksella tulosuuntaani päin . "Venäjänkieliset" tulivat hyvåa vauhtia takaani j^ hanremmissa metsäpaikoissa sain sarjoju perääni askelteni nopeuttajaksi. VähäIlä piti myös
ettei omat varmistusmiehet ennen Uuraan satarn aan
pääsyäni tehneet minulle sarnaa temppuä, se olisi ollut valitetta:vaa, sillä silloin en olisi tiennyt rninne
päin olisin askeleeni suunnistanut.
.o
Onneksi he ymmärsivät suomea ja sain painua

liaikaisen puolustuslinjun lävitse omien puolelle. Ennen rantaan pååsyå sattui eteeni sukset sauvoineen ja
l«iytin sattunaa hyväkseni, olin ennen sotaan lähtöäni piirin parharta hiihtäiLä, monet kilpailut voittanut,
mutta :"äyryy sanoa että elämäni parhaan hiihdon suoritin TJuraansaaresta Esi-saareen ja kuitenkin jouduin
tällä matkalla usearnman kerran pysährymään .jåista
ylöspistävien laivojen kiinniryspilarien taakse. Lastauslaitureilta tuli tulisia kannustesarj oia ja niiden tikittäessä hangessa, suksien vieressä, antoi se voimia
vaikka millä mitalla 1'rittää parast aan Sinä päivänä
yritti moni poika parast aan, mutta monella oli
epäonnea matkassaan. Uuraansaaressa oltiin käyry
kovia puolustr:staistelu ja, )a n)'t ne huipentuivat tåhän kilpaan, mitä kä1,tiin kuolemasta ja elämästä keskellä luojan kirkasta påiväå, sen sataman jääIIä. Hieman edelläni hiihti riskin näkoinen nuorukainen, hänet saavutettuani huomasin, että hänelle oli venähtänyt "kasvo,.." peitoksi pitkä punainen parta. Juuri
ohittaessani hänet havaitsin, että sitä partaa ei tultaisi ainakaan hänen toimestaan enaå koskaan ajamaan pois, sillä hetkellä lankesi hänen kohdalleen,
ehkä ar\ran oikusta, suorittaa häviön hiihto. Kats ahtaessani siihen viereeni hangelle tuupertunutta kilpaveikkoa, uskoin tosissani sanontaan "että takana lähteneellä on kaikki edut puolellaan voittaal" Niin ar-
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Ruotsa laisen vapaaehtoi spatal joonan

komppanianpäällikkö, kapteeni Malcom
Murray, keskustelee miehistön kanssa

i

HUHU kertoi, että hyökätåän Hankoon. Mutta ennen
kuin sinne lähdettäisiin, korkeampi johto halusi saada
vihollisesta niin täydelliset tiedot kuin sr"rinkin. Mitä
tähyst1r5 tar tavanomaiset tiedr,rstelupartiot olivat saaneet selville, ei riittänyt. Väkivaltaisen tiedustelun
avulla oli )zritettava saada vihollinen paljastaln aan
tähän saakka piilossa pitämänsä konekwåårir ja muut
aseet. Vielä parempi, iot saataisiin selville m)rös tykis-

töasemat. Vankien kertoman mukaan piti näet Hanolla kaksi patteristoa, jotka tähän mennessä eivät olleet ampuneet laukaustakaan.
Eräånä myöhäisenä iltapäivanå syksyllä L94L minut
kutsuttiin komentokorsLrun komppanian päällikon pLrlreille. Ruotsalaisen vapaaehtoispataljoonan komentalz, everst t Berggren oli m),ös paikalla. Molempien esimiesteni vakavista ilmeistä päättelin, että jotain erikoista oli tekeillä.
Komppanian päällikkö on valinnut sinut johtamaan partiohyökkä)rstä tänä iltana, sanoi eversti.
Tehtävåna on edetä komppanian oikealta siiveltä yli
m aantien, ohittaa panssarineste la rautatie sekä painaa muistiin havaitut aseet ja niiden ampumasuunnat. Vihollisesta emme tiedä muuta kuin mitä vangit
o\-at kertoneet, nimittäin, että sen pääpuolustuslin ja
kulkee osapuilleen näin
Eversti viittasi lentokuvagossa

karttaan. Tämän kukkulan toisella rinteellä on
venäläisen komppanian komentokorsu. Konekivafui
lienee jossain tällå kohdalla ja suorasuuntaLrspatteri
noilla seuduin. Mikäli tiedetåän, rautatien molemmin
puolin on kaivettu maahan 600 kg trotyyllä. Aseiden,
enempää kuin rä jähd)/saineidenka ?n, tarkkaa si jaintia
r-angit eivät osaa sanoa, mutta he olettavat niiden
Eversti asetti sormensa
olevan jossain näillä main
siihen, missä panssarikaivanto yhqri rautatiehen:
Nämä vankitiedot on otettava varteen vissein
varauksin. Iskujoukon vahvuudeksi mååraän L2
miestä ja sarnan verran pioneercla. Luuletko, että ne
riirtävät

?'

Kyllä, herra eversti!
kea

Saammeko mitään tulitu-

i

Saatte! Koko kompp ania miehittää asemansa,
ia majuri Murray huolehtii yhteistyöstä raskaine aseineen. Aluksi voi Vran,g tukea heittimillään. Hänen tulen johtopaikkansa on sopivassa kohdassa, ja olettehan te ennenkin ryöskennelleet yhdessä. Edelleen tukee hyökkäystänne kaksi patteristoa, yksi 7-senttinen
la 1'ksi 21-senttinen.
Haukoin henkeäni tämän kuullessani. Ei ajateltukaan mitään pikkujuttua.
Hyökkäys alkaa kello 2I .10. Tekisitko sinä,
Murray, tulisuunnitelman ja hoitaisit yhteistoiminnan
rykistön kanssa heti, kun saat ttetåa, miten Kretz atkoo menetellä.
KyIlä,, herra eversti!

- Onko H-hetki

todella kello 2I .107 §syin minä.
atka valmisteluihin. Eikö

Tällöin jää kovin lyhyt

voitaisi hyökätä vasta'kello 23?
Mahdctonta, keskeyfti eversti. Tämä on käsky ylemm dLtä taholta, ja tehtäväsi on vain osa kokonaisesta toimintasarjasta. On mm. johdettava vihollisen huomio pois kohdasta, johon oikea siipipataljoona
suoritt aa maihinnousurl.
Everstin sanat olivat minulle kuin kuolemantuomio. Kaikki olisi voitu jfujestäd, jor olisi ollut riittävästi alkaa valmisteluihin. Mutta nyt olisi meidän
rynnättitvä kuin suoraan leijonankitaan ilman yksiryiskohtaista suunnitelmaa, ehtim änå edes selvittää
miehille, miten olisi meneteltävä. Yrirys sellaisenaan
kenties onnistuisi, mutta tuntien hyvin vihollisen tarkkaavaisuuden ia voimakkaan tulen, joka usein tuli
juuri siitä maastokohdasta, johon meidän piti hyökätä,
laskin omat mahdollisuuteni sangen vähäisiksi. Voisin
olla kiitollinen, ior selviäisin jupakasta vain lievästi
haavoittuneena. En roh jennut ajatell akaan selviyryväni siitä täysin ehyenä.
Esikunnan lähetti vei keis§n edelleen vääpelille, että tåmä valitsisi mukaani 12 miestä.

luutamme katkaista. Kun oli odotettavissa, että io.rtuisimme läpäisem ään lujat esteet, tarvitsimme avuksi
kaksi pioneeriryhmää, toisen rajdyttämaån aukon
hyökkäystämme ja toisen paluutamme varten. 2l-senttinen pitäisi vihollisen vastarintapesäkkeen "Kouluvuorella" aloillaan ja samoin maaston siitä etelään
maantien ja rautatien välillä. Kevyt rykistö ampuisi
tulipeitteen eteemme sitä mukaa kuin etenemisemme
jatkuisi. Kranaatinheittimet suuntaisivat tulensa ensin
välittömästi hyökkäysvaunukaivannon takana olevaan maastoon ja sitten, meidän sivuuttaessamme sanotun paikan, siirtäisivät sen viitisen§mmentä metriä
edemmäs, vihollisen asema an.
Majuri Murray näytti muutamin viivoin lentokuvakanalla, miten hän oli suunnitellut rykistön tulituen.
Minulle selvisivät siitä eri tulituskohteet ia -aiat. Hänen suunnitelmansa oli selvä ja yksinkertainen. Oli
vain toivottava, ettei venäläisillä olisi konetuliaseita
taisteluhaudan eteläpäässä. Mutta sinnekin voisimme
sentään suunn ata nopeasti kranaatinheitintuleo, ios se
osoittautuisi tarpeelliseksi.

Everstiluutnantti Hans Bergg ren, ruotsalaisten vapaaehtoisten
komentaja Hangossa, vastaanottanut ioukon ruotsalaisia
kansanedustajia

Hpkkäysmaasto oli minulle tuntematon ja oli pidettävä kiirettä, jos mieli saada siihen silmäys ennen
pimeän tuloa. Majuri Murray hah:si itse nayttaå sen
minulle, ja niin kiiruhdimme maastoon.
Yhdessä komppanianpäällikön ja joukkueenjohtajien kanssa hiivin mahdollisimman lähelle ja sain selville alueen, johon hyökkäyksemme kohdistuisi. Jos
ohittaisimme oikealta erään lennätinpylv aän, jossa
eristäjätkin vielä olivat paikoillaan, tulisimme suoraa
päatä taisteluhautaan. Hämärän takia emme erottaneet etumaastosta paljoakaan, mutta muistin lentokuvan la sen perusteella oli suunnitelmani kohta valmis.

Tarkoitukseni oli edetä lyhintä tietä tavoitteeseeni,
rautatien toisella puolella olevaan maastoon, ja mikäli mahdollista, tfrota siellä todettu konekiv äåri.
Takaisin palaisin toista tietä, ettei vihollinen voisi pa-

Sillä välin kun komppanian päällikkö neuvotteli yk-

kiiruhdin takaisin korsuuni. Sinne oli vääpeli Göthlin io koonnut
miehet, jotka parhaillaan tarkastelivat käsikranaatteja ja täyttivät konepistoolin lippaita. Lähettini oli jo
ehtinyt ottaa esiin partiovarusteeni, ohuen haalarin ia
piikkikengät. Tapanani oli näet aina ollut käyttdä Partiomatkoilla piikkikenkiä. Niiden avulla voitti hiukan
aikaa eli juuri ne hetket, jolloin vihollinen ehtisi hyvin tähdätä.
Pukeutuessani muistin, että oli hååpdtiväni, .ja vaimolleni olin luvannut muistaa häntä iuuri tuona Päivänä. Nyt sitä tuskin ehdin tehdä, mutta sen sijaan
siryiskohdista rykistöupseerien kanssa,

kutsuin vääpeli

Gthlinin hieman sivummalle ia sa-

noin:

Jot minulle tanä yönä sattuu iotain, niin kirjoita vaimolleni , että muistin kyllä hääpäivämme.
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Etenemisemme alkoi voimakkaan tykistötulen saaftamana. Aikaa oli kulunut paljon, enkä ollut edes ehtinyt antaa ryhmille tarkempia ohjeita. Ne annoin vasta nyt. Yksi pioneeriryhmä varattiin erilseen sitä var-

ten, että tapaisimme vihollisen konekivääripesäkkeen.
Matka toisen jbukkueen asemiin tuntui loputtomalta.
Katsoin kelloa. Kahdeksan minuutin kuluttua siirtäisi
tykistö tulensa edemmäs, ja hyökkäys alkaisi. Oli pakko juosta, mufta onneksi tykistön ääni vaiensi askeltemme kaiun.
Kaivannon päässä ilmoirtautui pioneerien johtaja,-eräs ylikersantti.

Ryhmitin joukkoni, pioneerit etunenässä, läpimunokohtaa vastapäätä, kutsuin luokseni ryhmänjohtajat
ja laskeuduimme kaikki vanhaan suojakaivantoon.
Olimme nyt komppanian puolustuslohkon äärimmäisellä oikealla siivellä ja annoin siinä joukolleni selostuksen mazstosta:

Etelä on tuon korkean kannon suunnassa. Mul-

- alkaa siitä, mihin pensaat loppuvat. Maantie
tavalli
Hankoon kulkee multavallin toisella puolen samansuuntaisena sen kanssa.

Valtavat räjähdykset enrmazrstossa vaimensivat timän tästä ääneni. Minun oli pakko huutaa!
Hyökkäywaunueste, syvä hautakaivanto, on
maantiepenkasta lounaaseen, rautatien suuntaan. Vihollisen puolustusasemat ovat kaivannon toisella puolen. Mahdollisesti on kaivannossa sivustaruliaseita.
Valitut pioneerit ja ialkamiehet muodostavat iskufoukon. Hyökk?iiimme haudan ja rautatien yli ottaen
huomioon vihollisaseiden sijainnin it ampumasuunnan. Komppania Lntaa edetessämme tulitukea ja
"harraata". Tavatut vihollispesäkkeet tuhotaan. Tukena ovat myös jo aikaisemmin mainitut heittimet ja
kaksi patteristoa, joista toinen on 2l-senttinen.
Se tykistö- ja heitintuli, ioka nyt pyyhkii liihintä
€tum,rastoa hyökkäysvaunuhautaa myöten, siirretään
eteenpäin kello 2l.l0, jolloin iskujoukko hyökkiiä.
Hyökkäyssuunnan osoittaa eristäfillä varustettu lennätinpylväs. Edelleen yli haudan ja sen vihollisenpuoleista sivua rautatietä kohti ja sen yli. Stjernsö ryhmineen
vasemmalla, Hanssonin ryhmä oikealla minuxa. kijon vastaa henkilökohtaisesta suojaamisestani ja seuraa kiinteästi takanani.
Kranaattien räjähdysten takia tuskin kuulin omaa
'däntåni. Kun suuret sirpaleet lensivät, kuulin niiden
surinan jo matkojen p?ästä ja painauduin maahan.
Siinä sitten makasin ja annoin kiis§jä, ioita toiset
tuskin tajusivat, vaikka huusin. Kädessäni oli kello,
jonka sekuntiviisari tuntui kiertävän tavallista nopeammin.
Sovittu hetki! Pioneerit rynt:isivät ylös kuopistaan,
yli kuun valaiseman tierrallin ja katosivat pimeän
kannokkoon.
Vahva tykistötuli, joka oli suunnattu vihollisen asemiin vaikutti kai, että siltä puolen tuli vain jokunen
kivärinlaukaus. Nyt oli meidän vuorofltme lZihteä.
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Eteenpäin! huusin ja syöksyin ylös.

-Ei ollut helppo juosta mutrokseksi alnmutussa ja
piikkilangoin sotketussa pensaikossa. Olimme hädin
ruskin ehtineet nousta, kun meitä kohti suunnattiin
konekivärituli oikealta, aivan läheltä. Suihku tuli
suoraan meitä vastaan, oli vaikea rynnistaä. Taytyi
heittäytyä maahan. Huomasin Edlurudin lähelläni.
Sinä rdjaytyspartion kanssa vaiennat konekiväärin, huusin.
Hän teki merkin, että oli ymmartänyt, ja katosi.

Viikatteen tavoin pyyhki tuli yli maastoo, jossa
makasimme. Pens aat katkeilivat ja puun kappaleita
lensi suhisten ilmassa.

Että pitikin hyökätä näin, ehtim åua antaa kunnon
käshiä, tuumailin. Ryh-äni tuskin tiesi, mistä nyt oli
§symys. Minun kaatuessani eivät nyt toiset edes tiedä
tehtävää eivätl«å missä ovat ja miten pääsevät takaisin. Käs§jä ei liioin voinut tässä metelissä antaa.
Mutta tulitukea oli käytettåvä hyväksi ja aikamaäristä pidemdvä kiinni. Meidän oli mentävä yli maavaLlin ja tien. Kannikkomaastossa kenties löpyisi suojautumispaikkoja, kunnes vihollisen tuli vaimenisi. Varmasti menetämme muutaman miehen, mutta nyt oli

lskujoukko etenee savun
suojassa estelinjan läpi
Hangossa
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saatava poiat mukaan alusta pitäen.

Lyhyt syöksy eteenpäin luodit vinkuivat korvissa
ja taas maahan, kun olin päässyt riepenkalle. Se
ei ollut mikään sopiva paikka suojaurumiseen, koska
siinä ei ollut pienintäkään s) /ennvsrä. Nfutta juuri tässä minun oli pysyttåvå, jotta jäljessä tulevat näkisivät
ja seuraisivat muka na.
Ryhmittäin eteenpåin, syöksymäin! huusin minkä jaksoin.
Kukaan ei lähtenyt liikkeelle. Itseni on näytettavå,
että se kä1,, ajattelin ja ryntäsin pirkällä hypyllä yli
maantien. Eräässä s) /ennyksessä heittä1,d)'i., maahan
suojaa hakien.

Samassa huomasin, että molemmar r1,hmänjohtajatkin olivat muutarnan miehen kera ehtineet yli, ja
loput olivat tulossa. Sen jälkeen komensin heti syöks)Tn, kun tuli hellitti.
Taistelulähetti ilmesryi eteeni ja ilmoitti, ertä pioneerit olivat päässeet hyökkäysvaunukaivannolle, mut-

ta törmänneet

kaksinkertaiseen piikkilankaesteeseen.
Paitsi kk-tulta olimme nyt alttiina myös rautatien ja
haudan suunn aka tulevalle tulelle . Täällä kannokossa menivät vihollisen luodit sentään yli. Työnnyimme

lähemmäs hautaa ja vasta nyt huomasin, että koko
komppaniamme antoi tulta.
Meistä vasemmalla kuului ruotsalaisten hurraahuutoa ja melua. Ääni nousi ja laski, ja vaikka tiesin, että se tuli omasta komppaniasta, joka oli asemissa, tuntui kuin raivohullujen muuri olisi rynnännyt
päin vihollista. Jatkoimme syöksyjä kuopalta toiselle.
Tuossa olivat myös pioneerit, mutta he eivät olleet
vielä ennättäneet saada aukkoa piikkilankaesteeseen,
joten oli odotettava.
Alku oli ollut hyvä. Maatessamme siinä hyökkäysvaunuhaudasta pöllynneen hiekan suojassa tuntui,
kuin olisimme olleet pääosan esittäjiä kummallisessa
näytelmässä, jota silmiemme edessä esitettiin. Tykistö
moukaroi koko voimallaan vihollisasemaa ja sai heittimien tulen vaikutta.maan sangen vaatimattomalta.
Kun komppaniamme tuli hetkeksi laimeni, kuului voimakasta tulta koko rykmentin kaistalta. Meidän tähternme, auttaakseen meitä eteenpäin, oli jokainen
mies tänä yönä asemissa, ja tuhannet luodit vinkuivat
ilmassa. Miltä mahtoi vastustajasta tuntua, kun se
asemissaan maaten odotti mies siellä, toinen täällä.
Säikkyä heidän taytyi, vaikkeivät taisteluhaudoissaan
olleetkaan pahemmin alttiina tulellemme. Tåmå ajatus antoi minulle voimaa.
Selvä on, huusi joku. Pioneerit ovat saaneet au- esteeseen.
kon
Alas hautaan sitten!
-Näin kahden suomalaisen pioneerin hyppäävän
alas ja hyppäsin perässä. Haudan syvyydestä ei ollut
aavistustakaan. Tällaisesa puuhassa ehtii ajatella
paljon. Muistin lukeneeni jostain venäläisjapanilaista
sotaa kuvaavasta teoksesta, että venäläisillä oli tapana asettaa teräviä paaluja suoiahautaan, jonne he
odottivat hyökkäystä. Saisinkohan nyt siis paalun mahaani?

Kun nousin haudan pohjalla seisomaan, huomasin,
m korkuiset. Pohjalla oli mel-

että seinät olivat noin 3

koisen pimeää. Yläpuolellani näin
taivasta vasten
- hyppäsi haukatsoen
missn mies toisensa jälkeen
taan. Ryömin
vihollisenpuoleisen seinän luo. Siellä oli
merkillisen hiljaista. Konetuliaseen ääntä haudan toisesta päästä ei enää kuulunut. Ehkäpä kranaatinheittimet olivatkin sen vaientanect.
Menemme suoraan yli, sanoin pioneerijohtajalle.Suomalaiset pioneerit olivat reippaita poikia.
kaksi heistä nosti johtajansa haudan reunalNopeasti
le, ja hänelle ojennettiin pitkät trotyylilatingit.
Maahan! huusi hän ja heittäytyi hautaan. Painuimme kokmn. Suu auki ja mahdollisimman våhäisessä tuntumassa maahan odotimme räjähdystä.
Mahdoin olla liian lähellä räjZihdyspaikkaa, sillä
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pamahtaessa oli kuin rautakäsi olisi painanr-rt minut
mirata vasten. Konrissa suhisi , ja kun jälleen jotain
tajusin, hLlornasin olevani hiekan peitossa. Miehistäni
en aluksi nähnyt mitään. Alas valuneista hiekkakasoista erotin sitten vähitellen olentoja, jotka pyrkivät
pinnalle. Epäroiden, kr-rin 1,llätq,neinä siitä, että olivat
elossa, rervistelivat miehet hiekkaa pois ),ltään ja tarttuivat aseisiinsa.
Ensi ajatukseni koski kelloa. Oliko se pysähq/n),t/
Ei, valaiseva sekuntiviisari pyöri edelleen . 45 sekunnin kuluttua meidän pitäisi lähteä haudasta. Annoin
nostaa itseni reunalle.
Ylös! huusin.
-Mutta juuri kun aioin heilluttaa itseni yli reunan,
heittä1rcyl pioneedjohtaja päälleni. Hän oli ehtinyt ennen minua tarkastam aan räjähd),ksen vaikutusta. Este oli ollut liian leveä, joten hänen oli pitänyt s1,q'trää
vielä uusi panos.
Suojaan!

-Tållä kertaa olimme paremmin varautLrneet tai sitten panos oli pienempi kuin äsken. Välittomästi pirLrkun jälkeen autoimme toisemme ),1ös. Suuremmat

)LL

vahvemmat nostivat ensin kevl,smmät toverinsa, jntka sitten puolestaan ojensivat kiväärinsä la vetivät
heidät niiden avulla ylös.

(jatkut

tt.;o -i li: I

Tylisfilta!
(

PAULI TUOMINEN

TYKISTOTAISTELU meTelIä, pimeässä )/össä on

marhtava näytelmä. Olletikin jnr taistelevina osapr-roliorl sarttuu olem aan raskaita sotar-alr-rksia. Se on mie-

leen 1ååva kokemus m),öskin näkijälle. Haittzrpuolenzr
rässä näytelmässä on se, että sivustaseLrraajakin voi äk-

70 vuotta

täytti 10.2.1972

Ye-everstiluutnantti
RE]NO ILMARI KALERVO
Jo koulupoikana hän otti osaa Vapar.rssotaamme. Talvisodassa hän

oli IV AK:n (kenrl Hägglund) operatiivisen toimiston päällik-

könä sekä TaistelLrosaston komentajana, Jatkosodassa pataljonnan la rykrnentin komenajana sekä Karjalan Armeijan (kenrl
Oesch), sittemrnin Aunuksen Ryhmän operatiivisen toimisron
päzillikkönä. V:n 1942 keväthyökkäyksen atkana hän oli VI AK:n
(kenrl Blick) esikuntapåallikkönä. Lehtemme toimitukseen on
evl Kalervo kuulunut miltei sen perLrstamisesta lähtien. Ikäänsä nähden nuorekkaana la tarmokkaana hänen toimintansa on

haarautunut toirnituksessa vähin kaikille aloille. Päätoirnenaan hänellä on kuitenkin ollut lehden talouden hoito, mille
suuri lruolellisuus on leimaa antava.
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kiä joutua vaelrzrv)rtjh)rkkeeseen, aivzrn tahtometttaan,
koska merellä käytåvåå tykistötaistelua ei voi verrata
maalla käytävåän kamppailuun. Maalla raskaat kanuunat la haupitsit ovat )rleensä tr-rliusemassa paikoillaan la pysyvät yleensä myöskin siinä koko tulituksen ajan Mutta merellä asia on aivan toisin,
koskir tulit(ava sota-alus saattaa taistelun kestäessä
liikkua alkr"rperäiseltä paikaltaan h),rinkin pitkiä
martko ja. Se voi alaa muutamia meripeninkulmia
sinne tai tänne ja taistelu jatkuu siitä huolim Lltta kaiken aikaa. Juuri tässä on se haittapr-roli, joka voi koiru.1 lähistöllä ntukzrnar. olevalle sivullisellekin kohtalokkaaksi.
Kerron.)rt tässä eräästä tällaisestu sLrlrrten sotalaivo jen r,älisestä voimienrnittelöstä, johon olimme mekin, pienen ja hiterun kauppzrlaivan kanssa sotkeentua pahan kerran.
Vuosi oli 1942, ja laiva, jossa silloin palvelin puolimatrullsiner, oli Hacklin. ),hqzmän ''Riitta H". Olimme lähteneet iltapäivällä Arnsterdamistir. Lrrstina oli
perunoita Suomeen. Kaikki ruumat tä1,nn1 perunoita!
Miehistö vitsailikin arna kokille, että "mitä sinä niitä

vitse. Silloin keulapakalla tiiraileva täh1,stäjä ilmoitti,
että kaksi sLrLrrta alusta alaa rneiclän rinnalla, kuitenkin h)rvän matkan päässä ja että niiden kurssi on selvästi sellainen, että se leikktra meidän kurssimme
muutaman meripeninkulman kuluttua. Kapteeni tiedusteli häneka, näkeekii hän mitä aluksia ne ovat
Tuskin ovat kauppalarivoja, tähystä jä ilmoitti.
Ne
ovat liian mertarlia kauppalrrivoiksi jt näillä on erilainen mitseppirrrkenneLnar kr-rin ),leensä kauppalarivoilla. Kapteenimme tr-rli uteliatrksi la käski viestimiestä
lq,ty.t, aån morselirmpulla hävittäj altå, tietääkö se mitä
ah"rksia on edellämme. Sieltä tr-rli jälleen lyhyt la tyly
vastaus: "Ei kuulu teille. Ajakaa vain entistä kurssia!

"

Kerpteeni tarkasteli aluksia 1,ökiikirrilla, mutta

Suomen laivasto suojaamassa meriyhtey xsrä ianteen

l-rie-

man utuinen ilma esti tirrkrrn tuntemuksen. Kuitenkin
hän tr-rli siihen tulokseen, että niiden tåyqti olla isoja
sotal awoja, joko risteililöitä tai taistelulaivoju., jotka
olivat lähteneet Bremerhavenin sotalszttamasttr la olivat menossa Tanskan rannikkoa seuraillen 1,1ös poh-

stelu öisellämuGllä
perunoita keittelet siellä k..ibi-i'sissi. lirsketaan vaan
kuumaa vettä lauhdumajast,.l rul:rrr.1;:1. niin siellä on
keitetqrjä perunoita koko vuodeksi '.
Meitä oli vain kolme alusra. jorL.i suuntasimme
kulkumme kohti Kielin kanä\-;1i1. Saarraj.rna oli yksi
raskas hävittäjä, mutta se oli kuulemm,,1 r,ain kuin
"armosta" mukana, koska se oli m.lrk.rila Gdyynian
sotasatarn aan Se ei tuntunut oikein pirär-än tästä komennuksesta, koska se komenteli meirä vähäväLlä
muutt amaan muodostelmarnme r1'hmirvstä. Välillä
meidän piti ajaa jonossa, sitten taas pari jonossa. Toisinaan se kehimi äkkiä täyden vauhdin )a jätti meidät
hetkessä kauaksi jälkeensä. Sitten se käänn-i raas kaukana horisontissa la ajoi meitä vastailn keul a kr-rohuen ja viestimi piruillen: "Mitä te siellä kuhnailettei'
Vauhtia! Vauht tat " Meidänkin kapteenilta meni lopulta pinna niin kireälle, että käski viestimiehet vasrata: "Ei me olla mitään hävittåjLä. Olemme kaupp alarvoi at " Vastaus oli l),hyt ja ytimekäs! "Turpa kiinni
siellä ja vauhtia masiin aant "
Matka siis jatkui kuitenkin htuuå vauhtia, hävittäjån temppuilusta huolimatta. Olimme illalla noin
)2:n aikoihin suunnilleen §filhelmshavenin ja Helgolandin välissä, joten montakaan tuntia ei olisi enaå
tanrinnut alaa, kun olisimme olleet Brunsbymenin
edustalla, jossa meidän olisi ankkuroitava aarnunkoitteeseen asti, koska Kielin kanavasta ei viety yöllä Iä-

joiseen. Niiden vzruhti oli sen verran kovemp-ri, ettli niiden kulku reittimme poikki ei tekisi rneille mitään
harttaa, koska se tarpahtr-risi mr-rutamia meripeninkul-

mia meidän edellä.
Juuri srunalla hetkellä välähti kaukana vasemmrr.lIa Pohjanmerellä kaksi kirkasta välähdy51[ Kukaan
ei kiinnittän121 niil-rin sen suurem pa'a, huomiota, koska
oli elokuun loppuaika ja ilma kostean lämmintä. Jokainen luuli niitä salamoiksi, joko oikeiksi tai elosalamoiksi. Muna tuokion kuluttua {/mähti kuusi raskasta kranaattia veteen, ehkä noin 300 metrin etäisy1,delle meistä. Kuitenkin lähemmäksi noita suuria aluksia
kuin meitä. Silloin alkoi todellinen hr-rllunml,lly pyöriä

!

Hävittalå oli jälleen jättän1,t meidät oman onnemme
noi aan la oli kaukana edellämme. N),, se kuitenkin
palasi takaisin täydellä vauhdilla la morsevilkutti
vimmatusti: "Pysähq,kåä heti! Taistelukosketlrs! Pysähdyttåvä heti, taistelukosketus! " Se oli muuten helpommin käsketty kuin tehqr. R askzrtrssar larstissa olevia kauppala:oja ei niin äkkiä p1,säy1etä. Ne kulkevat vielä koneet P)/sä)rtet{zn[ pitkän matkan ja siihen
vaihtoehtoon, että koneita käytettäisiin tzraksepäin, e i
moni kapteeni suostLr, kurin rrivan ehdottomrlssa håtatilanteessa.

Hävittåjä kierteli kuin kahlekoira )/mpäri pientä
saattuetta la huomattuaztn, että pysähqrminen ei ta'
51

pahttrnutkaan sen toivomalla tavallu, se vilkutti LlLrclen käsk1,p: "Käåntyft;v heti takaisin! Käänq,kaå heti
takaisin! "
Yhden joukossermme olevun aluksen
kapteeni hatåänsrl niin, että pr-rclotti ankkurin. Hävittajalla huomzrttiin tämå heti, se viestitti oitis : " Kukir
torvi siellä aikoo jäädå ankkuriin/! Ankkuri ),I«is jl
äkkiä! " Meidän kävi oikein sääliksi ttrota kapteeniparkaa, varm aan hän manasi hornantur-rttiin kaikki
hävittå1ät ja muut mukana olevat osapuolet.
Jälleen r1,mähti uusi sarla kranaatteja mereen, nostattaen k),.t,-eniä metrejä korkeita vesisuilrkuja ),kis
ilmaan. Nämä tulivtrt tälla kertazr lähemmäksi meitä,
kuin edellämme olevia sotalaivoja. Jokaisen mielen ILL
ajatuksen tä1211i pelonsekaitren kaluftu:
Olivacko
tr.rolltr kaukan,t tr-rlittzrvart sotalaivat ereh{rneet T Ltrulivatko ne meidän neljää alustir vihollisen sotalaivoiksi!' ja rliksi eivät edellärnme olevat vieläkään tulittaneet vilstililn, vaikka ne ol ivirt selv2isti rarskaitu sotirIaivola? 'Miehisto sekä paäll),sto kl,selivät rårå toinen
toisiltaan, mLrtta varmaa verstallrstzl ei kukaan kT".n)rt a.ntamairn, joten epätiet«>isur-rs varin lisäsi hämmenn)'stä.

Kaikki alukset olivat sircen jo käänq/neet ja painelivzrt päinvastaiseen suLrntairn, rninkä vain suivat koneistaan irti. Mutta vernhoilla kzruppalaivoilla tuo
meno ei tietenkään ollut 1ärin veruhdikastar. LJr-rsi kuuclen kranaatin sarrja putosi jälleen laivojen virnzrveteen, tr)/t jo arveluttuvzrn lähelle. N),, ei r>lh-rt enåå rnitaån epäilystä siitä, milrin nuo ammukset oli «rsoitettLr:
ne tuvt>ittelivat epäilem åttä naita ptrkoon p),rkiviä

aluksiar, joko erehdl,ksessä taL tahallisesti!

Meitä pakoon hätistellyt hävittäjä huomasi myöskin,

että sen vastuulla oleva pieni saattue oli joutumassa
tr,rhon ornaksi. Se teki jotain, millä teolla se sai kaiken entisen temppuilunsa meiltä anteeksi: se jatti meicJät jatkam aan pakoamme ja kääntyi takaisin. Pääs\,åan meidän joukosta eroon se avasi tulen keula sekä
peräkannen q,kill åån! Katselimme ihaillen sen pontevzrzr menoa, kun se paineli kohti vihollista tykit leimirhdellen. Kukaan ei tosissaan uskonut, että se edes
),ltäå pienillä e,keillään sinne asti, missä nuo leimahdukset nä§riy[s, mutta kaikki vaistosivat sen todellisen tarkoituksen: se halusi vetää vihollisen huomion
itseensä, jolloin kaurpp alalat pääsisivät pakenemaan!
Vastatoimenpiteitä vihollisen puolelta ei tarvinnut
krruern odottaa. Kirkk arta leimahduksia nä§i jälleen
l-rorisontissa ja monta korkeaa vesisuihkua ponnahteli
här,itt ä1an molemmilla sivuilla. Tuntui siltä , ettå vastustil lalla oli erikoisen h)rrrät tutkat, taikka muut mittauslaitteet, koska sen rykistötuli paikallisti myöskin
här,ittåjan liikkeet melko helposti. Ehkä oli vain ajan
§'s1'm1,s, milloin raskas kranaatti iskeyq,i5i rys§zsn
tuon hävitt åjån kannelle.
Simen seurasi tapahtuma, jota olimme jo kauan
odottaneet: huikaisevan kirkkaat leimahdukset valaisivart äkkiä )/mpäristoä laajalta alalta. Ukkosen jS,rinåå muistuttava, mahtava jt,rinä sai laivarnme kansirrrkennelmat tärisem åån jalkojen alla. Edellä alaneet
isor alr-rkset olivzrt lopultakin avanneet tulen!
Ifr-rna ne olivzrt m),öskin kaäntäneet kurssinsa. Ne

Saksalainen
laivastoosasto
köliIi
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eivät enäå ajaneet meistä poispäin, niin kuin alussa,
yaan ne olivat käänryneet kulkem aan sarnansuuntaisesti kuin mekin! Kaikille miehistön jäsenille tåmå oli
uusi yllärys, josta syntyi jälleen vilkasta arrrarlua.
Puosmanni, joka oli parhaiten perillä sotalaivo jen
taisteluliikkeistä, koska hän aikoin aan oli palvellut
Suomen laivastossa, selitti lopuksi s)T/n tähän. Hänen
sanojensa mukaan tämä oli aivan norm aah taisteluryhmitys, koska sota-alukset yleensä, taistelukosketuksen alkana, kääntävät kulkunsa samansuuntaiseksi
vastustajaan nähden. Tällöin ne saavat koko rykistonsä tehon vaikuttamaan taistelun kulkuun. Tämå
tuntui varsin järkeenkäyvältä seliq'kseltä, sillä selväähän or, iot sotala rva ajaa esimerkiksi suoraan kohti
vihollista, silloin se voi kåyttåå ainoastaan keulak annen torneja.

Hävittaja oli palannut jälleen takaisin, "isojen poikien" yhryessä leikkiin mukaan. Se käski meidän jutkaa peräänrymistä edelleen täy'dellä vauhdilla. Koko
vapaana oleva miehistö seurasi ahteritäkiltä tåta
mahtavaa krrrppailua, jollaista suurin osa ei ollut
koskaan ennen nähnyt, eikä tuskin rulisi enää tämän
jälkeen koskaan näkem aan N{iehistö oli kerääntynyt
puosmannin ympärille, joka tuntui tuntevan nartä sotalaivatyyppejä. Yhteislaukauksien huikaisevassa valähdyksessä niiden silhuemi oli selvästi näkyvissä. Puosmannin anrelun mukaan, etunaisena kulkeva täyqzi
olla taistelulaiva. Sen tä1,q,i olla joko Scharnhorst tar
Gneisenau, koska Saksalla ei tämän tyyppisiä taistelulaivoja ole niin palio.,, että niiden tuntemisessa q/nryisi sekaannusta, hän päämeli. Toinen alus, joka seurasi
noin 2 kilometrin etäis1'ydellä, oli epäilemåttä raskas
risteili jä. Mutta sen nimeä hän ei alkanut awailemaan, koska niitä kuulemma oli useita, foten nimeäminen sen kohdalla oli vaikeata.
Molemmat alukset antoivat rykkiensä puhua nopeassa tempossa. Ititään varsinaista tykin laukausta
muistuttavaa äåntä ei kuulunut, ainoastaan mahtavel,
miltei jatkuva j1'rinä, kuin ukkosmyrskyn riehuesser
pahimmillaan Samalla kuului omituinen repivä äänq
aivan kuin ilma olisi revenn)'t tai palanut, raskaiden
l<ranaanien lähtiessä matkaan. Koskaan aikaisemmin
en ollut kuullut tuollaista åäntå, mutta en myöskään
koskaan aikaisemmin ollut nähn),t enkä kuullut näin
raskaiden tykkien toiminnasta sl,nrpriä ååntå.
Vastapuoli antoi myöskin kiukkuisesti takaisin.
Kranaattien nostattamia vesisuihkuya ponnahteli iutkuvasti alusten ympärillä. Sielläkin oli kaksi alusta,
koska leimahdukset välähtelivät kahdesta eri pisteestä.
Kaksi kertaa kuului selv åna tuon jyrinän ja pauhun
seasta omituinen kirskuva räjähdys, jonka aiheutt ajasta ei kukaan ensin osannut mitään päätellä. Vasta perämies selitti tuon äänen aiheutuneen siitä, että vastapuolen kranaatit olivat osuneet jompaan kumpaan
noista aluksista. Mahdollisia seurauksia oli mahdoton
todeta niin kaukaa, koska lisäksi pimeys oli haittana.

Perämies kuitenkin arveli, että muutama kranaatti
noin ramkaisiin aluksiin tuskin k),kenee tekem äan järin
suurta vahinkoa, riippuen palio. paikasta, mihin se
sattuu. Miehistotappioitzr se kuitenkin melkein arna
tuo tulless aan, oli hänen päätelmänsä.
Pakoamme oli kestänyt jo pitkälti toista tuntia ja
kapteeni alkoi huolestua siitä, että keritäänkö tåIla
menolla lainkaan aamuksi Brunsbyttenin edustalle.
Mutta sitten välähdykset horisontissa alkoivat vähitellen harveta ja tuokion kuluttua ne loppuivat kokonaan. Vastapuoli oli ilmeisesti saanut taqpeekseen ja
lähtenyt vetäyt)/mään pois. Vähitellen loppui tuo korvia koetellut jyrrnä kokonaan ja outo hiljaisLrus palautui jälleen kaiken 1'lle. Arvoitukseksi jäi mitä aluksia vastapuolella oli ollut, la miten ne olivat uskaltautuneet niinkin lähelle mannerta. Ja mikä niillä oli

ollut lopullinen tarkoitus. Ehkä ne olivat aikoneet
upottaa muutamia kaupp alaloja, juuri tallå vilkkaasti liikennöidyllä redillä? Ehkä oli meille onnen
sattulna, että juuri tuona )/önä oli myöskin raskaita

sotalaivoja liikkeellä samalla redillä. Jot näin ei olisi
ollut, ilmeistä oo, että ne olisivat silloin ajaneet vielä
lähemmäksi ja seuraukset olisivat voineet olla varsin
kohtalokkaat.
Ken tietää, l-rän vastatkoon.

IMAINE'| KIIIGU
Varma menetelmä päästä eroon tupakasta.

NC-tabletteih i n perustuva menetel mä on sadattuhannet kerrat

osoittanut tehonsa sekä Suomessa että ulkomailla. Teillä on
nyt titaisuus kokeilla sitä rÄYstru lLMAlsEKsl. Tavallinen

hoitokuuri käsittää 120 tablettia. Kun palautatte

m.eille

allaolevan kupongin, saatte ILMAISEKSI ja MIHINKAAN
SITOUTU MATTA 10 tabletin koe-erän täydellisine käyttöohjeineen. Parhaassa tapauksessa pääsette io näillä ilmaisilla tableteilla koko loppuiäksenne eroon tupakointipaheestanne! Jos ette vakuutu NC-hoidon tehosta koe-erän
avulta, unohtakaa koko juttu! Ette voi hävitä mitään,
lähettäkää siis kuponki heti!
Leikatkaa tästä

C.P.ÄT.Tvuorikatu 6 B

2o,0o1oo Helsinki 10
ja pyydän lähettämään
tupakoinnin
vaivatta
lopettaa
Haluan
ILMAISEKSI 10 kpl koe-erän NC-tabletteja käyttöohjeineen.

Jos tabletit osoittautuvat tehokkaiksi, tilaan Teiltä

täy-

dellisen hoitokuurin, mutta en nyt sitoudu mihinkään. Toimituskuluja varten oheistan 2 mk (postimerkkeinä tai rahana).

rliri

;

o.äiir:
Posiinrr"io i" -ioiritio,
53

ELIMME silloin Talvisodan kovimpia päiviä Summan
rintamalohkolla. Päiväkaudet olivat tiheät kranarattipilvet p)l,hkineet asemiamme ja tuntui ihmeelliseltä,,
että me vielä olimme hengissä. Kiusanamme oli lisäksi
kiliuva pakkanen, joka ei antanut armoa millekään
ruumiinosalle.
Tällaisessa pakkasessa olimme eräänå )/önä kur-riovartiossa sotamies Koiu rts en, kanssa. Kirkasta v alo.1
levisi ympärillemme tähdistä ja kuusta. Siinä sitten rähyilimme eturnaastoa kaikki aistit valppaina. \/äiiin
näyttå),{,i jokin lumikinos liikkuvaksi ihmishahmoksi
ja väliin näytti jokin 'kaatunut juurakko vuorenvar-

masti hiljaa kulkevan meitä kohti.
Silloin kur-rlimme pakkashangelta hiliaista sipsutr-rsta. Erotimme oman hengiqrksemmekin, kun terästimme kuuloamme . Taas uutta sipsutusta, ja silloin olimme varmoja, eftä aivan lähellämme oli vihollissoturi
lähesrymässä meitä.
Aseet verlmiina odotimme kuunvalossa näköpiiriimme ilmesq,våä yöllistä hyökkääjää Samassa närmme jonkun askeleen päässä pusikossa selvää liikettä, ie
liikku iun siirq,vip aukeamalle, jossa päivänselr'äsri
nä§i kuunvalossa kaikki ympäristöstä. Siinä näimme
lähesryjat: kuusi p)'),tä hangella! Katsoimme toisiermme, jänniq's laukesi ju sanaa sanomatta puhkesimme
hysteeriseen nauruun.
P)Tr, jatkoivat matkaansa, tuskin )/mmärtäen, että
ne olivat aiheuttaneet kahdelle suomalaiselle sotilararlle yöhiippailullaan sievoisen hermojänniryksen.
Saatuamme aikanzran käs§n perääntya Summilsra
siirryimme Ylä-Sommeen §lään. Saavuimme sinne hikisin paidoin, kovassa pakkasyössä. Kukin koitti parhaansa mukaan pitaå luitaan lämpim äna, huhkien
sinne tänne lumisessa metsikössä. Osuin korsulfe, jossa
totisena istui Viipurista juuri saapunut nuori upseeri.
Kysyin häneltä tilannetta ja vastaukseksi sain: "ltse
tiedäme varmaan sen paremmin. " Kysäsin vielä, että
uskallammeko mennä Ylä-Sommeen §lään yöpuulle,
joka näkyi kirkkaassa yössä noin 300--400 metrin
päässä. "Menkää omalla vastuullanne", oli vastaus la
se riittikin meille. Lähdimme tarpom aan sryässä lumessa yli aukeaman. Mukanani olivat sotarniehet
Risto Ahlgren ja Risto Salomäki. Jälkeemme när'tti
liitryvän muitakin ja me otimme kohteeksemme eråån
suuren talon. Siellä olivat ovet auki ja pakkanen sisällä. Valtasimme talosta pienen päärykamarin ja sovimme ryö.jaon. Ahlgren ryhryi uuninlämmittåiäksi la
minä Salomäen kanssa sonnustauduin "evakointiin "
talon kellariin. Sieltä löyryikin $,ltti- ja kurkkupurkkeja, lannuja, perunoita ym.
Näine eväinemme palasimme ylös, jossa Ahlgren ;o
lämmitteli itseään uunin valkean hohteessa. Vedimme
pari sänkyä arvan uunin eteen ja olomme tuntui varsin siedett åväLtå. Vesi alkoi höyqztfl kattilassa ja pistimme siihen joukkoon roppakaup aIIa vadelmasylttiä.
Se lämmitti lopultakin olomme.
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Siinä sitä sitten hr;r'erirmmc meikein kotioloista.
Juurikkaat antoivat lisäksi uun lssr miellt'ttävän imelän tuoksun kä-ppåån.
Kielloistani huolrmama Foiat paiskasivat saappaansa pois jaloista, joskin pist,^rlinsa pitivät käden
ulottuvilla. Loikoilin siinä, konepisrooli jalkojeni i*,,rella ja veistelin kuumaa juurikasta. \'iereisessä kämpässä tuntuivat jälessämme tulijar rsetruneen m)rös )röpuulle. Valkea räis§,i vain uuniss; j; etupuolta kuumotti, intkin huoneen lZi-p" oli r-ie1ä lähellä O-astetta.
Parahiksi tutun in siinä jr-ruri, että .1ooetå.1npa oikein
porurkalla huomenna talon saunassa räille lopputili.
Havahduin kuitenkin mietteissäni. sillä hirsiseinän
lävitse alkoi tulla kuulaa satamalla. Konekiväärin ilkeä raksutns kuului selvästi. Potkaisin nopeasti uunin
luukut kiinni ja huoneen pimeydessä ärji'in. pojat ylös.
Oli siinä kiire pojilla hapuilla saappaira lalkaansa.
Nopeat liikkeet olivat tarpeen. Kuulien r-inkuessa ympäri kämppää ryömimme ovelle. Ulkoeteinen oli suuri
lasiveranta ja siinä.. huikkasin vieruskämpän miehille:
"Ulos ja sassiin! " Aåntakään ei kuitenkaan sieltä kuu-

tuuleen. Tulivart kait täydellisesti ),lläteq,iksi kuten
mekin. Nupealla syöks1,lLå olimme ulkona ja kauempaa pal avan rakennuksen kajossa näimme kuinka
noin ,0 metrin päässä rneistä sairpui komppaniern verran vihollisia. He juoksivat pihamaalle upseeri edellä
"tJraata" huutaen. Syökqrimme talon nurkkauksen
taakse, jossa heitin konepistoolin poskelle ja päätin
heittää kuulasar jan lähestyviin vihollisiin, jotka varmaan eivät olleet meitä huomanneet.
Konepistooli p)/s)/i kuitenkin mykkänä ia nopea tunnustelu siihen ilmoitti, että lipas oli poissa.
Ät t ia sukelsimme lumeen. R),ömimme, juoksimme
ja taisimme kontatakin, mutta menimme kuitenkin
vauhtia, lota lumikaan ei p)/sq/nyt ehkäisemään.
Kun pääsimme noin 200 metrin päähän talostu,
heittäyd)rimme hankeen selällemme ja nauroimme
hysteeristä naLlrua, josta ei tahtonut tulla loppua. Sitten talsimme asemiimme ja hyppelimme loppu1,ön

lunut.
Pojat olivat kummallakin puolin minua, kun potkaisin ulko-oven auki. Edessämme seisoi 2-) metrin
päässä kolme hahmoa. Ärjäisten h,s),in tunnussanaa.
Ei vastausta. Pudottauduin polven varaan ja katsoin taiversta vasten miehiä samallir uudelleen ar1åisten tunnussana.
Samalla miehet häipyivät pimeyteen kuin akanat

olisi ryhqrpyl yöllä ampum aan

lämpimiksemme metsikössä.

Aamun kajossa alkoivat piiskatykit iauhaa samaisen talon kivinzrvetasta asemiamme. Ellei vihollinen
")rökortteeriamme",

olisimme varmasti autuaallisesti nukku€r, pitkien
valvomisten perästä, joutuneet unten mailta vangeiksi.
Saman aarnun siirtys55i puoleen päivään sai Risto
Salomäki sankarikuoleman. Kohtalon oikkuko oli, etta hän ei jor-rtunut vangiksi, vaan kuolema otti omansa.
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MATTI PRATSKONEN

Betonipesäkkeistä taistelti in
Ohdan maastossa 4.9.41

HYOKKAYSVAIHEEN alkana, elokuun loppupäivinä, v. I94I olimme saapuneet Pihlaisten kylän laitaan. Kylässä tuntui Kev.Os.6 olevan kiivaassa taistelussa, koska sieltä tuotiin yhtä mittaa kaatuneita ja
haavoittuneita. Mekin siinä §län reunaa varmistaes-

marssi edellä ja perässä vaelsi muutamia suuria rykkejä kaikkine varusteineen ja miehistöineen. Viimeisenä oli muuta kuormastoa.
Houkuttelevan saaliin nähdessämme emme enäå
malttaneet odottaa apuvoimien saapumista, vaan
päästimme valtav4n, oikein selkäpiitå karmivan huudon, jota vielä säestimme konepistoolitulella. Vihollinen ylldtryi täysin, sen joukot menivät aivan sekaisin
ja alkoivat kauhuissaan paeta metsään. Kun he pärvällä olivat olleet huomattavasti paremmassa asemassa, ei tällainen ylläkko ollut juolahtanut kenenkåän mieleen. Sanota?o, ettei huuto avta, mutta lc)rllä
se ainakin tälla kertaa tuntui tepsiv ån.
Ilman mitään tappioita oli meillä ,),t melkein käsissämme anrokas saalis. Kaikesta huolim arta pelkäsimme sentään vihollisen taholta yllärystä kun apujoukkoja ei kuulunut. Ennen kuin vihollinen ehti kuitenkaan toipua saapui paikalle komppaniamme päällikkö, luutnantti Rusarn.a mukan aan kaksi joukkuetta. Nyt ei enäa ollut håtåpaivääkään. Ihmettelimme
kun vihollisen taholta ei arnmumu laukaustakaan,
mutta kun sitten vedimme ketjun. arvokk aan saaliimme ympärille totesimme, että venäläiset olivat jattäneet kaikki aseensa kuormastoon.
Yö oli sateinen ja me vuorottelimme vartiossa. Lopulta aarnu valkeni ju ryhdyinune haravotmaan metsåä. Ainakin suurimman osan vihollisista saimme kä-

samme kärsimme ensimmäisen menetyksemme kun
harhaluoti osui sotamies Bergmaniin, Iopulta oli Kev.Os. 6:n vetäydyttåvå §lästä. Komppaniamme Wällikkö lähetti nyt eteen tiedustelupartion. Se kävi tavoitteessaan, mutta ei tavannut lainkaan vihollisia.
Niinpä me lähdimme liikkeelle taloryhmiä kohden. Yö
oli tulossa ja oli saatava selville, oliko lähetrlruillä vihollisia vai ei.
Vänrikki Eerola lähetti liikkeelle viisimiehisen partion Kivennavalle johtavan tien suunnassa. Olimme
jo noin kilometrin päässä §lästä, kun hämärqruässä illassa havaitsimme maantiellä jotain liikettä. Etenimme varovasti liikettä kohden saadaksemme selvää mitå edessä oli, ja näimme viholliskolonnan, joka pyrki
Kivennapaa kohden. Pidimme neuvottelun, jonka
pätteeksi lähetimme yhden miehen hakem aan apuvoimia.

Hetken vielä tilannetta pohdittuamme aloimme
seurata kolonnaa, roikuimme melkein sen viimeisen
ajoneuvon tuntunassa. Mitään yllärystä ei tarvinnut
pelätä, koska vihollisella ei ollut jälkivarmistusta
enempää kuin sivustapartioit akaan Sen jalkaväki
56
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otimme vangiksi. Vanjojen naarnar venyi-

vät aika tavalla heidän todetessaan vähäisen lukumååramme itseensä verratruna. Vangeilta saimme
m),ös kr-rulla, että heidän piti mennä Vuokselle vastaiskuun. Se toivon kipinä kuitenkin sammui Pihlaisten
§'laan.
Kr-rlkumme suuntautui Pihlaisista Kivennavalle
päin ja sieltä Vuottaralle sekä Siivonmäelle. Siellä oli
vähäinen taistelu, josta vihollinen lannistuneena vetäyqri pian ralalle.
I

r....

Ruj alla ei vihollista enäå tzrvattu, nutta vasta Rrrjajoen takana saimme kovemman vastarrinnan. Kiivaasti taistellen jouduimme lähes saarroksiin. Siinä
kaatui useita miehiä ja vänrikki Eerola haavoittui.
Viime hetkessä saimme Kevyt osasto 6:n avuksemme
ja pelastuimme tuholter. Taistelu jatkui Ohdan näkötorniin asti.

Aamulla ilmesryi joukkoomme sotilaspastori'l' urtt,in.en, joka seurasi meitä arna annettuun tavoitteeseen
asti. Hän oli l-rurja mies, joka ei helposti maihin lyö.),t. Hän verin heilui )'d, hosui kuin toisetkin syntiset.

Hänellä oli puoli:rutomaamikivååri kaintrlossa ja pistooli kädessä. Oli tällä hengen miehellä onnea, sillä
hänen kahtapuolta kaatui la haavoittui miehiä, mutta pastoriin ei vain sattunut. Näin sitkeästi etenimme
kohti Ohdan aukeata, jossa vihollinen piti sitkeästi
puoliaan om aIIa maape ralläån Vihdoin päästiin tavoitteeseen, joka oli meille annettu. Jäimme niin sanotun Ojasen bunkkerin luokse ja siihen myös sitten asemat jurjesryivät.
.l'
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Illalla tuli JR 28, otti meiltä asemat vastaan ja
me päästiin lepoon. Menimme Siesjärven rantaan
Multalan §lään. Olimme olleet siihen asti atna menossa. Sotilaspastori Tuovinen sitten saarnasi meille
retkemme lopettajaisiksi. Näin päåttyi hyökkäysvaihe.

Näkymä vihol I islin joi I le
dassa

Oh

Suomalaisia joukkoja etenemässä rajaa kohden
Kiven navan-Joutselän tiel lä 30-31 .8.41
't
§
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OLLESSANI Venäjän puolella sotrrvankileirillä joudtrin eräänå paivånå lähellä olevan kolhmsin pellolle
toihin. Sinne pantiin sillä kerralla meistä suomalaisista vuin Vil i jt minnt. Toiset mukanu. olevat olivat
saksalaisia ja romaniarlaisia.
Työnämme oli erotellzr pellolla suurista sipr-rlikasoista kookkaimmat eri kasoihin. Jokaiselle kaszrlle
pantiin neljä miestä, muttzr kun meitä sLromalaisia oli
vain kaksi, niin saitnme kavereiksemrne kaksi romrrnialaista.

Romanialaiset istuivat toisella puolella kasaa jl
minä Vilin kanssa toisella plrolen. Sipulit olivzrt slmria ja mehr-rkkaittr, ntutta eivät niin väkeviä kuin Sr-rolnessa, joten söimme niitä kuin omenizr. Kr-rrkistin ka58
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srln toiselle prclelle nähdäkseni, paljonko kin'erit olisaaneet aikaran. HLromruin, että l-re olivat kaivaneet ison montun, jonne keräsivät sipuleita, koska
ne hyvi1, P),syivät siellä vierim ättå minnekään, JLt
kuoppaan oli niitä hryä heitellä. Vangin horisoncista
katsottuna se ei kuitenkaun ollut viisir.star. Me teimme
päinvzrstoin. K)rhäsimme mulltrsta korke,tn kr"rmpareen
ja rrsettelimme sipr.rlit sen päälle. Hetken päästä meillä
oli näyttävä krrsa lajiteltuja sipuleita.
Tulip. siihen vzrrtiomies ILL jåi katselemeran tor-rhujarmme. Hän vilkaisi meidän kasuarmme jl sitten romanizrler.ister-r jl uuclellcen meiclän. Vcti ilrrrirrr ;ralkeisiinsa jl alkoi nroittirr rornrrnirrlirisiar laiskt,,iksi j,,
pinnareiksi. Siunulla hän kehr-ri, miten suomalaiset

vat jo

ovat ahkeria p l-r1,v1i {,öntekiyiiitä, lgparsipar meille
vielä ylimääräisen soppä-zrnnoksenkin. Romanialaiset

nostivat kovan metelin, puhuivat käsillään jl osittarin
jaloillakin, muttrl kr-rn he eivät osanneet'miriln kieltä,
ei siitä onneksi tullut sen selvempåå. Ver.rtiomies huitaisi kädelIään ja lähti. Pelkäsimme Vilin krrnsser, että
he rupeaisivat potkimaan sipr-rlikasiramme nurin,
mutta kun he eivät sitä tehneet, niin päiittelimmc, että
he eivät huomanneet keppostamme.
Sitten tuli ruokatunti la järjestäl'dl'imme soppajonoon. Rom amalaiset seisoivat trrkirnirmfnc ja pitivät
jatkuvasti kovaa porLla. Kertoivrrt toisillekin, että
"finskit' ' saavat "snplimenttiir' ' (i-limiiäräisen irnnoksen), vaikka eivät ole tehneet sen enempää kr-rin hekaan.

Vartiomies tuli kuitenkin luoksemme ja kehoitti
meitä mukaansa. Hän vei meidät kcitonjakajan luo
ja käski ant'ra kaksinkertaiset .rnnokser. koskzr me
olimme tehneet kovasti q'ötä. Kun olimme s)zöneet,
§rönsi Vili puulusikan tirskuuns.r j.r rotesi, että kl,llä
täalläkin pätee vanha suomalainen s.irr.inlrrsku: "Hullu paljo. §,ötä tekee, viisiu päiisee r-ähemmåIlä."
:i<

ERÄÄLLÄ vankileirillä oli ri'öpä.iilikkiinä

tiukka mies, joktr ci sLrvainntrt pinnitustrr. Jokaisen piti tehdä työtä, niitä lukr-runottamatter, joilla oli lääkärin antarrlir VP-lrrppu sairauden vuoksi. Jnt §,öpäällikkö taparsi leirillä joutilazrn näkoisen rniehen, hän
lq,syi oitis: Mitäs työtä sinä teet / Pinnari sarztttoi saada pahimm rlssrl taprruksessal pLrtkatuomictnkin.

Kerran eräs slromalainen pinnasi q,östä ILL piileskeli
leirialueella. Kun poika huomasi päällikon olcvan
tarkastuskierroksellrr, hänelle tuli kiire piiloutuar. Parakkeihin ei ollut asiaa, sillä parakin vanhin ei päästänyt sisälle ilman VP-larppLrrl. Poi*., krrtse hatrhaili
pitkin leirialnettrl 1,rittäen keksiä mirl-rck>llisur-rtta livistämiseen. Piilnpaikkrr löyq,ikin, vaikka epävarmtt.
Paikka oli leirin silLrnrr, jonka piipusttt nousi savLrit,

,

koskrr oli serunap åivå. Siellä oli eräs sirksulainen vakituisentr lämm ittalänä )a kirverimmc patineli srlLln.rrln
toivossa, ettei saksmanni nosterisi meteliZi.
Pojalla oli h),v1i onni, sillä lämmirtalå oli menn)/t
johonkin asioille. Samassa astr-rikin q'öpäällikkö sisään, murttat kavcri ei häkelq'n)It. Hän meni reippaasti
päällikiin eteen p teki tiukan asennon sekä kaikkien
aikojen ilmoituksens;r venä jän kielellä: "Toveri påållikkö, saunrl on valmis!" Työpäällikkö veti kättä päal-rineeseen ja totesi , etta hyvä on sekä painr-ri saman
tien ovesta r-rlos jatktren kierrostitzrn.

varartivrr
Näkymä vankileiriin
Vite lessä
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Halu atte ko m u istoesineen talvisodastamme.
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LIENEEKO missään rintamakertomuksissa kerrottu
l9:nnen pst.q,kkikomppanian ihmeellisestä matkasta
Säntämän motin läpi. Kr-rn kuitenkin olin itse tässä
mukana, ja vielä n)rtkin pidän matkamme onnistumista ihmeellisenä Luojern varleluksena, kerron sen sillä
tavoin kuin tavallinen rivimies sen silloin koki.
19:s q,kkikomppania, jonka toiseen joukkueeseen
silloin kuuluin, oli siirretq, Säntäm åän Salmista, jossa
olimme olleet pari vuorokautta levossa. Kun tulimme
Säntäm aån, kovimmat taistelut oli jo silloin taisteltu,
ja tilanne alkoi rauhoittua. Muistan vain, että pstrykkimme olivat asemissa jossakin pellon reunassa,
mutta muistini mukaan emme niitä tarvinneer käyt-

*to

lafn )jp k I

täå.

Ktrn tilanne vaikutti rauhalliselta, läksin eråanå
aarnLlna tutustumisretkelle peltoaukean yli metsän
reunaan. Siellä oli pal jo. kaatuneita vihollissotila Lta,
jotka olivat kiinalaisen näköisiä miehiä. En tiedä mistäpäin Yenä1ää miehet olivat, mutta joka tapauksessa
he olivat jotain eri rotua. Kaatuneilla oli hyviä aseit&, mm. kiikarikiväåreitå. Otin eräån tällaisen mukaani, kun palasin. Kaverit pitivät minua sankarina, kun
olin tällaisen aseen saanut hankituksi la joku sen sitten ostikin minultar. Näin iälkikäteen muistan, että minulla oli retkelläni vzrin sellainen poikamainen seikkailunhalu, enkä tulh-rt ajatelleeksi sodan vaaroista
sen enempää. Hprinhän kr-ritenkin selviyd)rin. Se siitä.
Entä se varsinarinen asiar, jostzr teki mieleni kertoa.
Tilanne oli tosiaan sekava. Joka tapauksessa iohdon
taholta uskottiin, että ns. "motti" Säntämän ja Nurmoil aa.n johtavan päätien välisessä maastossa olisi
vaaraton. Säntämästä johti sivutie Nurmoilan tielle la
tien vzr.rrella teiden ),hgrmäkohdassa oli jo suomalaisia, jotka olivitt tr-rlleet sinne toista kautta.
Niinpä komppa.niamme oli saanut tosin varovasti annetun måara)rksen lähteä liikkeelle Säntämästä sivutietä "motin" läpi Nurmoilan valtatielle,
jossa varmasti tiedettiin olevan jo meikäläisiä. Komppaniamme oli täysin ' 'motorisoitu'', meillä taisi olla
62
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TengurebäA
Säntämän-Nurmoilan
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rmoi lan kylä, m issä
käytiin kiivaita
taistel uja vihollisen
ollessa saarrettuna
Nu

Säntämän-Nurmoilan
maastossa

lähemmä parrikl/tnment2i alLttolr. Kr-rorlrlil- sekä henkiliiauto ja.

Mieleeni !äi sellarinen muistikLr\-.r. cttä päivä oli sLrnnuntai, kun starttasimme. Jokrr t;rpiruksessir oli jo iltahäm årå, trrisipa olla lähes pimeä. )teille sanottiin,
että matkern varrellrr voimmc koir.iate r-ihollisia, joten valppainrr olisi oltin'ir. Hilirlleen a jelimme kaitaa metsätietä ja sellrarsimnre tilrooettil valppainrr.
En muista kuinka pitkä mrrtk.i .-rii. muttrl me viivlriqlme kyllä mertkrrlla ehkä pririsen runti.r.
Kun lähesq'imme erästä pikku h-lää. huomasimme,
että tien varressrr oli useit.i iriiln-r'iä nr-rotictita. Hieman hämmästf imme. Totesinrnre kr,ritenkin, että ketåån ei näkyn1,t. Kaik§ t,1i hiiren[iljaistat. Kr-rn mitaån ei kuulunut eikä näl!'n)-t. me latkormme martkazr. Ajattelimme, että nur-rtiuli.r olleet karverit ovirt

häipyneet jonnekin. Pieni kylä tai taloq,hmä oli erään
järven rannalla ja huoma.simme siellä kyllä liikettä,
muttar kun kr.rkaarn ei meitä häirinn)/t, me vaan ajelimme eteenpäin. Eräs moottoripyörämies tosin läksi
erään talon pihasta ja ajoi karmeeta vauhtia tielle
meidän edellemme. Minne hän lopulta katosi, sitä en
tiedä tänäkään päivänä. Ihmettelen vieläkin ettei meidän kornppanianpääLlikkomme millään tavalla rea-

goinut näihin ilmiöihin. Kaipa hänelle oli annettLr
määräys ollar puLrttLunartta asioihin, ellei meitä häiritä.
Tehtävämmehän oli kulkea kolonn ana Nurmoilan
päätielle jl
edelleen Nurmoilzran. Komppanianpaallikkonä oli silloin muistarakseni kapteeni Pulkkinen, mies, joka ei vaikuttarnut lainkaran sotilaalta, oli
erittäin hiliainen ja rauhrrllinen q,yppi, siviiliamm atllteran muistaakseni sosiaalipäällikkö.
Suomalaiset etenemässä Nurmoilaa kohden pitkin
aunu kselaista I ehtometsää
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Näin me jatkoimme matkaa. Tuskin pysähd1,imme
lainkaan koko matkalla ja sitten lähesq,imme Nurmoilan vakatietä. Tienhaarassa oli meikäläisiä sotilaita valppa rna) he aluksi luulivat meidän olevan vihollisia ja §zllä heiltä pääsi ihmetyksen huudahdus,
kun totesivat meidän olevan omia. Nurmoilan tien
varsi aina Nurmoilaan saakka oli omien hallussa.
Sinne Nurmoilan kasarmeihin meidät sitten majoitettiin yöksi, ennen kuin seuraayana pdivånå matkamme
alkoi taas kohti Sryäriä.
Kuulimme, että seuraav ana päivänä juuri Lagaksen joukot joutuivat kovaan taisteluun tallä alueella,
jonka läpi me matkustimme ikäänkuin turistit. Me
voimme vain kuvitella millainen kohtalo meillä olisi
ollut, ior olisimme joutuneet yllätyshyökkäyksen kohteeksi

Miksi meidät sitten laskettiin näin vapaasti menemään vihollismotin Läpl? Siinäpä §zsymys. Kuulin jälkeenp äin, että taalta saadut vangit olivat kertoneet,
että he olivat täysin yllätq/neet tulostamffie, johon he
eivät olleet lainkaan varautuneet. Kun me ajelimme
niin rauhallisesti vihollisalueen läpi, he olivat luulleet, että meitä on niin ),livoimainen joukko, että vihollissotil aat katsoivat parhaaksi olla hiljaa. Juuri
se, että me emme välittäneet edes heidän nuotioistaan,
antoi heille sen kuvan, että meitä on niin paljon, ettei
meidän tarvitse olla varuillaan Tuo lähes kahden-

ky--enen auton karavaani pimeässä yössä lienee ollut tosiaan vaikuttava nä§r, varsinkin kun se oli vihollissotilaille uskomatonta ja ylläryksellistä. Se todisti
heille poikkeuksellista rohkeutta, vaikka eipä meistä
olisi ollut heille suurta vastusta, iot he olisivat voineet
tietää tulostamme ja järjestäneet meille våljytyksen.
Tallainen on minun käsirykseni asiasta. Tois aalta
pidän tåtå seikkailumatkaamme täysin ihmeenå. Mistä
varjeluksemme todellisuudessa lie johtunutkaan.
Kun "Kansa taisteli" lehdessä mainitaan, että kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä, niin
tunnustan, että en tarkkaan tiedä esim . nditå
rintamatilanne- ja maastoolosuhteita, jotka tähän
kertomukseen liitqruät. Voi olla toisinkin. Kuitenkin
sen voin vakuuttaa, että me olimme ensimmäiset, jotka kuljimme tuon Säntämän "motin" läpi. Meidän läIkeemme tulivat vasta Laguksen joukot, jotka saivat
kokea suuria menetyksiä. Ihmeellisiä ovat joka tapauksessa sotakokemukset kunkin kohdalla. Tåtå tapausta vieläkin kummastelen.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki «)0.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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Uskokaa jo vihdoin, hyvä rouva.

-Tämä ei ole kampaajan numero!

NU MERO

2:n KIRJOITUKSET

Jopp. Karhunen:
PETROVSKI JAMIN LENKKI ILMASSA JA
}TÅASSA

33

Heikki Laulajainen:
tuTJAJAAKARr PATALJOONA
I LOIvTANTSIN TAI STE LUI SSA
HEINAKUUSSA 1,944.

3

37

Penrti Kanerva:
PÅ*\ SSARITORJT]NTAA TALVISODASSA

Åt

4L

. Kretz:
ISKUJOUKKO HANGON RINTAMALLA
46

1. OSA

Pauli Tuominen:
TYKISTÖTAISTELU ÖTSETLÄ MERELLÄ

,0

G. O. Merikoski:

,4

HYSTEERISTÄ NAURUA
Nfami Pratskonen:

VIHOLLINEN LYÖTIIN HUUTAMALLA

,6

Ernst Helenius:

KOKEMUKSIA SOTAVANKILEIRI LLÄ

,8

Eero Haapiainen:

KULJTMME

rÄpt VIHOLLISMOTIN.

.

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan vain, ios
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut valokuvat
iäävät Iehden omaisuudeksi, muut palautetaan, mikäli palautusta on pyydetty käsikirjoituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.
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Tilauskonttori: Hämeentie 155, 00560 H:ki 56, puh.790822
Toim itus: Töölönkatu 35 B, 00260 H:ki 26, puh . 4462 42
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