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KES/iKUU L943 oli kulumassa. 1. Divisioona majaili Hiisjärven maisemissa. Kuun puolivälin jälkeen tuli
käsky: Divisioona siirqry Käppäselkään lepääm åan!

Kyllä Jumala kolhii kerjäläispoikaa! valitti
KTR 5 :n Turun patteriston 2. patterin tulenjohtueen
ajomies Lehtinen. Rirskaan surun murtamina valmistarutuivat muutkin lähtäln. Taistelut«rimintzrzr ei ollut

sanottavasti esiintynyt pitkiin aikoihin. Tilanne oli
vakiintunut. Elämä näytti mukav alta.
Panna hantti! Ei mennä! neuvoi p.,helinalikersantti Ritari,
Ei avta itku markkinoilla, totesi tähystysaliupseeri, ylikersantti t'on Scbantz. Mennänpäs ratsurien jr-rttr.rsille, j,rt vaikkzt päästäisiin lähtösaunirern.
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Lagu ksen joukot saapumassa Karhumäkeen

Ratsurien uusi hieno hirsisauna oli sinä päivänä ensimmäistä ja viimeistä kertaa teki jöittensä käytössä.
Mätä viuhka kerrassaan. Rakentaa nyt uusi sauna
täysin tuntemattomille porukoille! Siinä oli hieman
liiaksi kohtalon waa.
Patteri oli kokonaisur-rdesszran koosszr Ahvenjärvellä
topinän tukikohdassa. Patterinpäällikrin sijainen, luurtnantti Sancl.rtrö rn piti puhuttelun ennen lähtöai. Tähdensi marssikurin noudattamista yleensä ja Karhtrmäen kohdalla erikoisesti. Siellä on divisirx)rlerrl salarisia tarkkailr-r-upseereita valvomassa marssir-r surlritusta. On siis pidettåvä yksikko tiukasti koossar jar suljettuna. Muuten tulee taas haukkumiset.
Marssijäryesrys: tulenjohtue, kolonna, tuliptttteri.
Ah,rksi Vitskan kautta menevää pitkää kesaitietri
Pindusiin.

Yllätti

valt ava kaatosade. Leiskuvat salamirt Karhumäen seudun komeitten ylänkiijen yllä rnuistuttivirt
mieleen soclan avauksen Korpiselässä. Tzrivas sLrurenmoisissa turnmissa värivivahteissaan sai mielen juh-

lalliseksi. Tällaisia ukonilmoja ei näe joka päivä. Ei
liioin näin ylväitä maisemiakaan.
Tykkimies Lehtinen on kuorm alIaan tiirailh-rt maisemia vaakunapullon kautta. Ensimmäisellä taukopaikalla päällikkö havaitsi miehen muistuttavzrn lähinnä niin sanottua käkeä. Hintelä heikk«> mies. Laulaa renkutuksia ja manailee.
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Kuinka te kehtaattekin! Minä jr-ruri teroitin
kaikille mallikelpoista kayttaytymistä marssin alkana.
sikamaista!
Ja Lehtinen larttaa itsensä humal aan
K)'l måå Liisuni hoiran! intti ajomies
vastaan.
Saarvuttiin Lumbusin kzruttu Kerrhumäkeen. Kaupunki sivuutettiin ja painr-rttiin eteläiselle tielle. Näillä
nr,rrkillir ei m«rnikaan ollut Karhumäen valtar-rksen
jälkeen käynyt. Ylämaista kurn tultiin lomalle lähtöä
virrten irstuttiin junttitn kaupr-rngin asematlta ltt tåmä
paikk,r sivutrtettiin hieman sivummalta, juntrn jo hurist rressir [r1'vä?i vauhtiit

.

Punkkerikr-rkkr-rlan alapuolella

tiellä oli pLromi jo

kir'ääriniekka sotzlpoliisi Onks kulkuluprrtr7
Vai kulkulLrptra kysyt suljetult'osastoltT tuohtr,ri kärjessä pyöräilevä sirnavahnis korpr,rirli Hietaniettti.
Onks mokomaa kuultuT Nosta n)'t äkkiä se
I)Llonti ),l,is tui me nostetil sintrt ittes t()nr)e puamin
rurkkitrr ktrk l<rttnrt!
Pyiiräporukassu syntyi mclk«rincn rähinä. Osa naLrrirrr riihritti katketakseeo, t«riset kiroilivilt arryneinä.
Rinnallani rrjava rykkimies Lirte huomarutti:
Pirun jyrkkiä nuo kr,rkkulat tältå puolen. Muistaks kun tuolta tultiin erlas / Se musta käsivarsi tossa
sillanpielessä tienviittana.. .
Kylleihän rninä muistin. K«rva pakkzrnen tekee ihmisrunmiin harnraaksi. Joku oli tarttunlrt kuolleen venäläisen pystyssä olevuan käteen ILL se oli murtunut ir-

ri. Osuimme kulkem aan ohi. Joku keksi, että käsi olisi
l'är'mökelpoinen tienviitta jäljessä tuleville. Ja niin se
muitta mutkitta vietiin sopivaan paikkaan päätien
varteen.

Muistui tässä mieleen palio., muurakin. Pari vuorokautta tuolla kukkulan pååIlä ja takana oli maleksitru edellisen vuoden joulukuussa. Se tilanne oli alkanut oikeastaan siitä, kun tulenjohtueemme Perälahdessa sai käskyn kiireesti ottaa yhteys III/JR 62:n, majuri Karntoon, joka juuri oli häipynyt nälcrvistämme
luovutettuaan taisteluasemansa osasro Ylis elle (lR
i, ). Mekin odotimme vaihtoa maltittomasti päästäks€mme Karmon perään, muma III Pston tulenjohtue
(ltn Paajanen) kuppasi la runaroi tapsiensa kanssa
jossakin metsässä. Juuri vaihdon aikana naapuri osasi
antaa kiivasta raskaitten aseitten tulta etulin jaan.
Telttamme oli jo purertu, joten rossupolun varressa oli
h1wää aikaa seurata liikennettä. Kukkulalla oli meiltä pari tähystäjää, murra Karmon sakkia alkoi valua
sieltä pois. Panin merkille, että useita kuolleita ja vielä useampia haavoittuneita raahattiin mukana. Taisi
siinä olla jokunen JR 4):nkin mies jo niin kuin malliksi mukana.
Huomioin tässä kuten usein ennenkin, että kun
vaihto tapahtuu näin dramaartisissa olosuhreissa, uudet miehet ovat kaksinverroin kauhistuneira, olkoonpa heillä takanaan minkälaiset omar kokemukset tahansa. Oudot paikat aLna pelon avat enemmän kuin
futut.
Vasta 16 jälkeen illan alkaessa hamäryå pääsimme irtautum aan. Vaelsimme kuutamossa pataljoonan
iälkiä monen järvenselän )'li. löysimme lopulta patalioonan noin 6 km:n päässä läntisen varsitien varrella
majoittuneena. Oli reservissä. Hur raat Tilanne vaikutti heti niin lauhke aka,, ectä tulenj ohtaja luutnantti
Sandströnt. ja puhelinry,6rlr, lohtala kersantti Koht'akka katsoivat asialliseki nosraa kovan rähinän
relttalyhdystä. Luutnantti väimi tarvitsevansa kirkasta
valoa tasoryötään varren. Kersanrri puolestaan kielc"vtvi hyväksymästä omavaltaisuuksia, koska lyhry oli
puhelinryhmän.

Eiks'herrat vois'siirryä neuvottelema vaikka
reltan ulkopuolel', ehdotti korp raali Hietaruiemi,
Pitäis nämä haotki vähitelle saara levitettyd.
Perälahden koukkauksesta oli kulunut lähes kuukausi. Sen jälkeen olikin tulenjohtueemme olo runrurut melko siedett åvältå, sillä edessä oli tarvinnur olla
,,ain 3-t påivaå kerral laan Tämä johtui siitä, että
pukot kasaantuivat tänne Ää.risen poh jukkaa kohti
ultaessa, joten tulenjohtueita ei tarvinnur paljoakaan
.evitellä. Kyllä siitä huolim atta aivan tarpeeksi oli
;aatu virkisrystä Karhumäen lounaispuolisessa ryteik<oisessä kukkulamaasrossa rämmittäessä ja tapeltaes)a jalkaväen mukana kukkulaka toiselle. Vihollinen
)li sitkeä kuin terva )a hidas luopum aan yhdest åkåån
<ukkulastaan.

Karhumäen ympäristöä

Seuraava påivä (4.12.4I) oltiin edelleen reservissä. Todettiin naapurin saaneen useita englantilais-

mallisia hävittäjiä, joista oma ilmatorjunta ampui yhden poikki ju alas. Osasto Kari (JR 60) oli saanur
I«äs§n hyökätä varsitien suunnassa kahden pataljoonan voimin, mufta heikoin tuloksin.
, .L2. loppui reservissä olo. Klo L3 käs§ lähteä
liikkeelle Karmon jälessä. Klo 7 oli kuulema yleinen
hyökkäys Karhumäkeen alkanut ja Lagtts panssareineen tunkeutunut kaupungin läpi. Olimme mielestämme aika nopeita, kun korvikkeenjuonnista lähtöön
kaksine hevosinemme selvittiin 28 minuutissa. Muuraman kilometrin päässä tavattiin I ia II pataljoona sekä Kev. Os. 8 tulikosketuksessa viholliseen. Kiire loppuikin siihen.
Tien poskessa olevasta komentoteltasta puikahti
paljaspäinen upseeri ulos
Antaa mennä käs§ läpi: rynnäkköhuuro! Muuramassa minuutissa käs§ oli
edennyt mies mieheltä linjan päästä päåhän. Ja silloin
repesivät ilman pielet! Laskevan auringon verenkarvaiseksi hehkuttamalle pakkastaivaalle kohosi §mmenkertaiseksi kiihdytetty tuliaseitten räiskinä ja sadoista kurkuista lähtenyt suora huuro ja mylvintä.
Erottui joukosta sentään varsinainen rynnäkköhuurokin: Ka rjalal Karj alat Mutta tielle keräänryneer
Karmon hevosmiehet pelästylät, käänryivät ympäri iu
hevoset vauhkoina yrittivät päästä pois. Luulivat van99

jun tulevan päälle. Vaivoin rauhallisemmat

qrypit

melkein kuin koiranpentui.. maanittelemista.
Mr-rttir vähitellen entinen henki valtasi miehet. Tun-

Sen verran vihollisetkin hermostuivat, että panivat
aseensa soimaan. Kai oli tarkoitr-rskin saadzr
selville vastapuolen asevahvuus, sillä kukaanhan ei
liikahtanutkaan rynnäkkcön lähteäkseen.
Oli selvää, ettei tästä enåå minnekään tånään päästäisi. Siksi II pataljoona palasi jonkun matkaa takarsin ja asettui yöpuulle. Pakkasta oli kuin pohjoisna-

nustel iltrt ILL kärkipartio sivuuttivat Åminoffin. Sota
oli taers vähin äänin saatu käyntiin.
Mitään järjestetryä puolLrstusta ei enåå esiinrynyt.

vaLla.
Itsenäisyysp

Tä?

saivat hevosmiehet pysäyteryiksi.

kaikki

äivä valkeni. Klo 7 patal joona lähti
liikkeelle. Tavattuaan omat äärimmäiset varmistuselimet Karmo antoi kzis§n levittäytt,å trristeluryhmitykseen. Keskellä eteni luutnantti Aminc,-frtru 10. komppa-

nia. Sen mukana liikkuivat tulenjohtue la pataljrb-

nan komentoporras. Näiden takana vielä k«rossapidetry konekiväärikompp anua finnin aamarsen påallikkönsä
johdolla. Tåmå nä§i valppaasti pitävän yhteyttä Karmoon.
Sotaväsymys

oli ilmeisen suuri. Yksikköjen vahvuus

oli huvennut ehkä puoleen alkuperäisestä. Komp panian levittäytymisestä ei tahtonut tulla mitään ) vaan
joukko pyrki melkein sul jettuna neliönä lähtemään
liikkeelle. Luutnantti Aminoff eteni yksirråän §mmeniä metre jä osastonsa edessä konepistooli valmiina.
Väliin hän kääntyi ympäri viittom aan miehilleen.
rulkaa perässä vain' ei

,or)

7llåä:t:^'i;',å:x

Mufttr ylläq,ksiä saattoi hiljaisissa metsissä kohdata.

Viu

vir-r

vir-rh.

..

Vzrimeir pistoolinlaukerus-

ten sarja kuiahti edestä. Tänne ne viuhuivat. Seurasi
yksinäinen kiväärin laukaus. S,sähdys. Mitä oli tekeilIlmeisesti ei juuri mitään. Kaikki oli taas hiliaista.
N{atkan jatkuessa tavattiin hangella päa puhki ammuttuner yksinäinen politn-rkki, tyhjä tähtipistoolin kotelo v1,össään. Kukarhan tunnustelija oli evakuoinut
pistc»lin/
Pari tuntia hidas eteneminen oli jatkunut. Aurinko
kiipesi jo metsän yläpuolelle. Ylitettiin vihollisen kovaksi tallarttu huoltopolku, joka keskellä leveää laaksoLr piti ),hteyttä kahden korkean kukkulan välillä.
Laakson koko tiheä metsä oli hakattu murrokoksi.
Miioir.\'irilrilstrr välittämänä kärki tunkeutui sinne )a
sieppasi pari polottavaa vihollista kiinni.
KulrDdt kurtussa silmäiltiin kukkuloita. Niistä jot
ar\rirtti.lisiin kk-tuli alru leraksoon, niin tässä oltaisiinkin liemessä. Varsinkin vasemman, kaupungin puoleisen kukkulan ylätasanteella, jyrkkien seinämien yläpLrolella armmotti useita pr"rnkkerin aukkoja uhkaaviKarhumäen hotelli

na murrokon ja laakson suuntaan. Olikohan

Eteneminen oli pysähtynyt. Majuri Karmo seurueineen jäi yksin polulle. Ryk*entistä mahdollisten upseeritappioitten varalle mukaan liitrynyt luutnantti
asetti uskollisesti mukana raahaamansa venäläisen
pikakiväärin asemaan ja parabellumiaan heilr-rtellen
huusi ylös kukkulalle
Kto vyi takOiT Suuren
punkkerin eteen ehkä sadan metrin päähän oli ilmestynyt joukko miehiä, joista tänne asti ei päässyr perille, keitä olivat.
Omiat ;Ut<aa helvetissä tänne ampuko! huudettiin kukkulalta hermostuneesti vastaan. Siellä oli
Aminofln III joukkueen miehiä. Upseeri laski pistoolinsa, mutta silti muutarnat vielä epäluuloisina silmäilivät taakseen. Eihän noista äkkinäisistä tiennyt...
Punkkerista ilmestyi pari punasotilasta antautuak-

TäIlä välin patal joonan viestiryhmä veti pikilankansa kukkulalle. Puhelinta vaan ei saatu toimimaan. Oliko mikrofoni jäässä vai mikä hitto... Siinä
touhusivat viestimiehet, upseerit, Karmo itse, sekaantui Kohvakkakin omaa ryhmäänsä laaksosta odotell
lessaan. Ei toiminut.
Jo saapuivat tulen johtueenkin tapsimiehet. Rahisevia keloj aan rämisytellen he kiipesivåt ylös. Kohvakka oli kauan kateellisena katsellut pataljoonan uutta
ruliterää johdinta. Oma tapsi oli ikivanhaa, solmuja
ja jatkoksia tåynnä. Mutta yhteys taakse saatiin heti.
Ylimielisesti Kohvakka ojensi luurin pataljoonan komentajalle!
Jos on asraa..'?
- oli
Kukkulalla
myös useita asuntokorsuja, ovet visusti kiinni.
Kapeaa ojaa myöten joku tunkeutui ikkunattoman
korsun ovelle. Kuunteli, ryönsi oven auki ja peräytyi

seen.

hätkähtäen.

keet miehitetry

pesäk-

?

Kukkula näytti olevan siis miehittämätön. Komentoporras ja tulen johtue kiipesivät sinne myös.

Mitä nähtiin kukkulaltat
Karhumäki! Höoo!
Suoraan edessä kauan tavoitellun kaupungin eteläisiä taloja, laaja kasarmialue, lähinnä suuri nelikerroksinen kasarmi. Aidattuia alueita. Oikealla matalahko harju, pyöreä näkötorni huipullaan Sen takana
tieniin olevan Aänisen, vaikkei sitä tååltå näkynyt. Oikealla kukkulan alapuolella oli etelästä tuleva päätie.
Kaukana vasemrnalla Pora järven tien suunnassa levittäytyi suunnattoman suuria tuntureita muistuttavta
pyöreälakisia kumpu ja. Kiikarilla erottLri lumipukuisia miehiä hitaasti liikehtivän kummuilla. Todennäköisesti siellä olivat I ja II patal joona tulossa.
Aminoffin I ja II joukkue olivat jääneet jälkeen.
Kun rintama tässä käänryi selvästi kaupunkia kohti
olivatkin joukkueet nyt itsestään omalla paikallaan
vasemmalla. Sieltä rävähti äkkiä kiivas tulitus.
Punkkerikukkulan ja kasarmialueen välillä levittäyryi 600-.800 metrin levyinen aaltoileva aukea. Sen
keskellä mutkitteli leveä piikkilankavarustus, missä oli
muutamia aukko ja. Kasarmin luona seisoskeli vajaan komppanian suuruinen vihollisjoukko. Havaittuaan ensimmäiset suomalaiset matalalla har julla
ampumassa ja innostuneina hihkumassa joukko näytti
joutuvan pakokauhun vaLtaan. Se ilmeni siten, että
nunma massa lähti sekasortoisena laumana päättömästi juoksemaan piikkilankaesteessä olevia aukkoja
kohti. Kuvittelivatko he ehkä vielä ehtivänsä miehittämään harjun ja kukkulan ryöntämällä ensimmäiset
miehemme sieltä pois, mene tiedä. Vai ehkä he kiirehtivät antautumaan? Joka tapauksessa näky oli niin

Pimeydestä lehahti ällöttävä vodkan la oksennuksen
lemu. Laverilla istua kyyhötti kokoonlysähtänyt punasotilas, näkemättömin silmin tuijottaen oviaukkoon.
Valkoinen silkkihuivi roikkui kaulassa.
Korsun tarkastajat äkkäsivät tilanteen. Sotilas nostettiin kauluksesta pystyyn ja työnnettiin raittiiseen ulkoilm aan Se teki kuitenkin pahaa miehelle. Hän vapisi , käari manttelin tiukemmin ympärilleen ja räpytteli haaleita silmiään. Eikä hänestä muuta irti saatu
Karhumäkeä valtaamassa

pelott ava, että meikäläiset avasivat tulen.

Vihollislauma heittäyryi lumeen. Osa jatkoi etenemistään yksittäisin syöksyin, toiset vastasivat tuleen.
Monet olivat kokon aan aseettomia. Mutta ihmeellisen
äänetöntä porukkaa tåma oli.
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kuin että annosviinat juotuaan oli sammunut korsuun
toverien häipyessä tiehensä.
Kyllä tää isäntä on
juonut jonkun toisenkin annosviinat!
naureskeli Kohvakka.

Piikkilankaesteen aukosta tunkeutuvan vihollisjou-

kon kärjessä juoksi upseeri. Harjulle toisten mukana
kiirehtinyt alikersantti Heino otti tämän tähtäimeensä
ja antoi tulta puoliautomaatistaan nopein sarjoin, kuten muutkin. Upseeri heittäytyi pikku kiven taakse
suojaan. Kaatuiko ehkäi Ei, vaan nosti kätensä merkiksi antautumishalustaan, mutta rohkeus petti suomalaisten edellecn kiivaasti tulittaessa takana tulevaa joukkoa ja suojautui uudelleen. Jälleen uskaltautuessaan esille hän näytti vaivalloisesti ryömivän lumessa
varmaan haavoittuneena. Koska vihollis- ei enää niryttdnyt olevan vaaraa, joku lZihti
joukosta
auftamaan upseeria.

Tåmä osoittautui tummaukkaiseksi palavasilmäiseksi naiseksi. Kapteenin arvomerkit kauluslaatoista
ratkottiin nopeasti irti ja katosivat sarnan tien auttajan taskuun. Nainen oli haavoittunut ialkaan. Hellämielinen Heino tunsi vielä kauan jälkeenpäin omantunnonsyytöksiä, sillä hän oli varma, että juuri hänen
ampumansa luoti oli naisen jalkaan osunut.
Kapteeni saatettiin Karmon luo, missä venäjäntaitoinen Aminoff alkoi kuulustella häntä. Siitä nyt ei
paljon viisastuttu. Se vain selvisi, että kapteeni oli siviilissä hotellin portieri Moskovassa.
Vankeja ei sekavan tilanteen vuoksi vielä voitu
lähteä kuljettamaan taakse. Siksi Karmo salli kapteenin asettua itselleen varattuun korsuun, kun lääkintämies ensin oli tarkastanut ja sitonut jalan.
Suurin osa törmäilijöistä oli kaatunut, mutta iso
joukko otettiin vangeiksikin.
Lännestä käsin etenevän joukon kärki oli myös jo
ehtinyt kaupungin laitaan. Miehiä alkoi parveilla kasarmialueen aitauksen luona.
Tykistötulta ei ollut tarvittu lainkaan.
Tuli yö, kuutamo, tähdet ja kiljuva pakkanen.
Punkkerikukkulakin oli varmistettava. Sen tehtävän sai tulenjohtue jakaa Karmon komentoryhmän

miesten kanssa. Komppaniat varmistivat

jossakin

alempana.

Etelästä rannikkotietä vetäytyvä vihollinen tulitti
kukkulaa pikku-tiltulla, mufta ei yrittänyt itse päästä
sinne.

Räjäytetryjä rakennuksia kaupungin laidassa paloi
koko yön. Kaiken kokoisia nuotioita vilkkui myös kasarmialueen aitausten luona ja aukeain notkoissa.
Oli taisteluetuvartioita ja eteentyönnettyiä parivartioita. Tuskin nämä viimeksi mainitut sentään nuotioita
uskalsivat pitää, vaikka yön ilmapiirissä selvästi olikin
havaittavissa tunnelma, että tuskin toveri vanja tässä
mitään erikoisempa a enåd yrittdä,.
Meitä oli pari§mmentä miestä tunkeutunut ehkä
viiden miehen korsuun. Kamiinan torvi oli liian pieni
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peittääkseen rynnyrin §lkeen puhkaistun reiän. Siksi
ainakin puolet savusta tunkeutui korsuun. Tervainen
savu pani silmät kirvelemään kuin tulessa. Hieman
helpotusta tuotti ainoastaan se, että piti silmiään koko
ajan kiinni. Nukkumisesta ei voinut puhua . Ja joka

puolituntiset vartionvaihdot toivat aina levotonta liikehtimistä tulless aan Yksi kun nousi oli kaikkien
muinenkin siirryttävå. Hiekkaseinän viereen joutuneitten toinen puoli vartaloa oli jatkuvasti kohmeessa.
Mutta samoin maapohjasta uhosi hyytävä §lmyys,
sillä tässä korsussa ei ollut minkäänlaista laveria.
Teltta olisi tierysti ollut parempi, mutta eipä niitä ollut kellään mukana.
Pataljoo naa oli koko eilisen päivän seurannut vankijoukkue, jonka päallikkonä oli lumivalkoisella sotasaalishevosella ratsast ava pioneeriupseeri. Joukko oli
tarkoitettu mahdollisiin tienkorjauksiin ja miinoj..
raivauksiin käytettäväksi. Vahingonilo on kuulema aina suurin tf lIoa ja siksi monet nauroivat itsensä kipeiksi kun kukkulaha seurasimme joukkueen liikehtimistä. Tilanteen kehitrymistä mitenkään seuraamatta
pioneeriluutnantti vei porukkansa kukkulan itdpäästä
polkua pitkin alas aukealle. Komeasti hän edelleen
istui ratsunsa selässä. J.r*i tällöin rävähti taistelu
käyntiin vasem malla. Ilmeisesti luodit alkoivat viu-

l{oidannuoliko?
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Silloin ei paljon lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.
Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua lievittävää ainetta

S"'

,ft
#.

ffi,

.-

":""

,

,,..,',..ji:,:',

, , . . ',j.::::::::::

.

,

,

,.

s-u:::::::::::;::::::::::i::

r

:

:

il:

:r:::::i._.:.:::::

i

:

.,

,,

:::'i::::.::::..

ir:::::

'::.

ffi*ffi.,,,','i+il:'r,,r
'11;,,'1:11,

,,,:,,

,:,: :,:::':

, ,i:,.:i,::,i,i,:1,,

iii1..i.......i..:: li:...

.i::iiri

:i::::i::i:::;i:r:'

...

,r#i:i::ii:'i,',i'i:''

(trometamolsalicyl aattia).
Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

IMryl
-uoide llhassädryyn

r

Lääketehdas
Medisan, Uppsele

Laguksen ps.joukot
Karh umäessä

hua pioneerinkin kon'issa, koska hän äkkiä vähemmän arvokkaasti s1'öksähti satulasra maahan ja kiireesti oh jasi poppoonsa takaisin kukkulan taakse
murrokon lartaan Tiånne joukkue aserrui yöpuulle
suuren nuotion ympärille.
Aamuhämärissä lähetettiin eri joukkueista ja tulenjohtueesta koottu suurehko partio eilistä tietä muonan

hakuun. Oli syytä epäillä harhailevien vihollispartioitten katkaisseen tien. Kahakoita oli käyty yön kuluessa ja muutamia vihollisia oli tuhottu jopu läheisen
murrokon laidassa. Tähän oli osittain syynä vankiporukan nuotio, joka oli houkutellut lisää punaso tllaita
luokseen. Ohimennessäni havaitsin minäkin, että joukko oli lisääntynyt monella 1,ksilöllä.
Pääsimme onnellisesti omiemme luo. Kolonnan leirialueella oli vietetry levoton 1,ö. Hevosmiehet olivat
suurimman osan yöstä olleet asemissa viereisellä harjulla ja tapella nahistelleet harhailevien vihollisten
kanssa.

Kolonna opastettiin lähtem åän Porajäffen tielle ja
sieltä kaupungin lartaan.
Paluum atkalla punkkerivuorelle havaitsin kulkeva.
ni yksin. Olipa syytä tarkistaa karabiinin kunto. Aamulla toisiin luottaen en ollut siihen vilkaissutkaan.
Kylmä hiki kihosi otsalleni. Yöllä aseer oli pidetry

korsussa. Karabiini oli hikoillut. Patruuna oli nyt jäärynyt piippuun ja iskuri lukossa liikkui kuin täi tervassa.

Ei ollut

tulitikkuja taskussani voidakseni sulatella asetta. En koskaan ollut niin hartaasti silmäillyt
ympärilleni toivossa löytää poisheiteryn, muma kunnossa olevan kiväärin. Mutta eihän silloin mitään löydä
edes

kun tarvitsisi.

Vihasta puhisten kompuroin lopulta tukikohtaan.
Pitkiin aikoihin en kehdannut mainita asiasta kenellekään. Ei ollut helppoa antaa anteeksi itselleni tallainen munalrs, joka helposti olisi voinut johtaa hengen ja terveyden menoon.
Kaupungin laidassa vallits i eråänlainen ' hiliaiselo.

Kersantti Kohvakka nlroren puhelinmies Lirudin (katosi myöhemmin liirytty åån Törnin kaukopartioporukkaan) kanssa lyöttäytyi muutarnan Karmon miehen
sakkiin ja lähtivät silmäilemään kasarmialuetta.
Korkeaa kasarmirakennusta ei päässyt suo jassa Iähesrymåån miltään suunnalta. Mutta sinne vaan mentiin keskellä kirkasta päiväå.
Talo näytti olevan autio, mutta vaan näytti. Alimmasta kerroksesta kuulr-ri äkkiä kovaa pulinaa, juoksuaskeleita ja pari pistoolin laukausta. Ikkuna helähti
sirpaleiksi, laudalle ilmestyi politrukki. Hän kääntyi
103

Ka rh um äen

uus inta

kaupunginosaa

Kranaat i nhe iti njou kkue Karh umäessä

ympäri, heitti käsikranarutin hr.urneeseen ja putnsi

sen

jälkeen suorrran sLromalrristen syliin.

menncssä.
'l'rr lcn
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j«rhttrccrr tclrtlivri

piiiittyi trihiirr.

nt sai käs§n siirtyä tulipatterin yhteyteen.

olivat Kurmon kolonnzrn mukana saapuneet
karupungin länsilaitaan, missä oleilivat mLrutamissa
taloissa )a puolittain maahan kaivetuissa turpeilla
Her-oset

jet

venäläiset tällä trrvalla hiukan selvittelivät
keskinäisiä välej åån.
Kasarmisttr tarvattiin parikymmentä puna-armeijalaista, jotka htrlusivat antautua. Ei saatu selville oliko politrukki ollut eri mieltä ja siitäkö vihat, mutta
tämähän näymi todennäköiseltä.
Lind ehätti evakuoim aan politrukin kaulasta kiikarin. Kohvakka puolestaan asettui puukko kourassa
ovipieleen vastaanottam aan jonossa ulos tulevia sotilaita. Silmät siinä monelta laalenivat, mutta ei Kohvakka sen pahem paa tehnyt kuin kiskoi kokardit )a
muut arvomerkit itselleen.
Levisi mielikuvituksellinen juttu eteläiselle tielle
syntyneestä motista. Vihman joukot olivat kuulema
ahdistaneet divisioonan verran vihollisia kolonnineen
Ää.,ise., jaalle, mistä pyrkivät oikotietä pakurn Poventsan suuntaan. Tykisto kaikilta kaliibereillaern
ampui kuitenkin kolonnat murskaksi . Jä" oli muuttunut veriseksi teurastuskentäksi.
Ei siellä mitään divisioonia ollut, mutta siteeksi kuitenkin taruissa oli totta, koskapa mottiin 1aåneet ior'rkot eivät pahemmin pyrkineet tien suunnassa kaupunkiin. Yhteys Vihmaan saatiin kahdeksanteen päivään
Vel

Sdilditri)

[,uurnirntti

karetuissa sotaväen parakeissa.

Laskeuduttiin punkkerivuorelta alas tielle. Muutaman talon hevosv'dlasta oli toissa yönä kr-u-rlLrnut pitkälri ihmisen valitusta. Löydettiin 1aärynyt punasotilas, ;olta joku kovakourerinen tarkastala oli jo ennättän1't vååntäå käden kyynärpäästä poikki.
Kolonnan luokse kerättiin sotarvankeja. Useimmillzr
oli hy,vät lammasnahkaturkit. Ne olivat liian houkutteleva pala monelle hevosmiehelle. Suornalainen
mantteli oli tunnetusti hiukan ohut näillä leveysasteilla. Jr, niin sai m«rni vanki luvan riisua turkkinsa la
huopikkaansa pois. Useimmat tekivät vaihtokzrupan
reilusti sikäli, että vanla sai påållystakin tilalle, ehkä
vielä tupakkazr harjakaiseksi. Muttzr ol i toisenlaisiaRiisu turkki prois! Jt, niin sai punetkin vaihtrr jio.
sotilas ohuessa puserossaan värjötellä kiliuvarssa pakkasessa.

Silloin oli monen sivustakatsojan mitta täysi
Anna sille n)rt joku manttelinriepr-r tilalle! Vai haluaks, että me riisutaan sinut ittes alasti lumihzrnkeen!

No niin. Olihan niitä mlristoja. Mutta nyt «rli kesä
ir, kiirpiisc't . .1,, ;''l,iiriiilinunc krrikcssir retulrrrssrr ttcliiiirr

ajautuneen vettyneen puutavaran rinnallzr ja joukossa versovat lukemattomat ruusLrpens aat. Karjzrlan
ruusu viihtyy hyvin täål,la Aänisjänren pohjoisten niemien rehevissä lehdoissa. Niistä riittäisi vielä monenkin osaston tarpeisiin.
Veljet, eiko tyrs§t Äänisellä
-meille kohise kr-rin kutsu hellä...
nrnoili kersantti Ko-rki??elt Yrjö J1'lbin. säkeitä n«rjatcssaan p)röränsä satLrlaan ltl heittäessään viimeisen viipyvän katseen Ää.rir.., våråjävälle ulapalle.
Patterin jatkaessa marssiaan on jokaisella vähin-

hin

yksi ruLrslr lakissaan.
J.rr sotilaalla yleensä on elämässään juhlahetkiä,
niin tåmä on sitä. Rauhanomainen marssi rintamalta
tåän

poispäin, hempeämieliseksi tekevä ruusu lakissa ia parin päivän kuluttua odotettavissa oleva juhannus idyllisen Saidom aiåwen rannoilla. Se nayttåa onnelta parivuotisen sodzrn hankaamista sotureista.
Mtrtta ajomies Lehtinen ei ole onnellinen. Hänellä
on vilu. Surkeus kuvastuu kasvoista. Juhannusviinat
on juotu ja palkkana krapula.
Siksipä hän kärryillä nuokkuessaan virittää surumielisen laulun:
Paljon olen kulkenut meriä ja maita,
niin paljo. olen kärsiä saanut vaan.
Sotamiehen elämä on surua ja vaivaa,
mutta haudassaan hänkin kyllä levon saa.

Karhumäestä.

ERIKOISTARJOUS

Tuskin olimme puomimiehen sivur.rttarneet, kun vastaamme alkoi lappauturr miestä kuin meren mutaa.
6. Divisioona, tiukan kurin alaisena Käppäselässä
maiaillut joukko siirtyi oftarn aan rintamavastuuta itsellee

Karhumäen ja Sunkun tienha aran puolivälissä
maantie sivuaa aivan Ää.rise., rantaa. Tässä ruokailtiin ja levättiin kolmatta tuntia.
Marssilevon jälkeen matka jatkui.

Tulenjohtue pyörineen jäi hännille.

Ilta-auringon viimeinen rusko ku jastelee Aänisen
aavaLLa ulapalla. Pienet valkopäiset laineet kimaltelevat jalokivien tavoin. Heikko tuulenhenki puitten
lawoissa kahisten valmistautuu yöksi vaikenemaan.
Pitkin rantaa, niemessä ja lahden poukamassa, mai-

I

LMA IS ETU JA

ESA AIITTAIA]'I
KAUKt]PARTIt)-SARJA
Esa Anttala on tunnetuimpia sotakirjailijoitamme. Hänen kuu-

n. Olipas tykistö ehti.),t kerrankin jalkaväen

edelle, huomasin. Asemiinsahan meidän divisioonamme jalkaväki oli 1åånytkin meidän lähtiessämme. Poikketrksema jokaisella vastaantul ljalla oli punainen villiruusu lakissaan.
Jestas! ihasteli von Schantz. Mistäs ne noita
ovat saaneet/ Ain iltaisin, myös päivisin mä ruusuista Venäjän uneksin..!
Ei oltu ylhäällä Ahven - ja Hiisjärven rannoilla ruusuja.. nähty. Eipä juuri ruohoakaan, saati sitten tällaisia Aänisen rannan vehmaita lehtipuurnetsikköiä.
Ruusuj.. salaisuus paliastui ennen pitkää.

-

lut kaukopartiokuvauksensa

nyt ilmestyneet

ovat
kahdeksanosai-

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

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

m

saarroksissa, Hopeaa rajan takaa, Päämaja kutsu kaukopartio, Viimeinen partio, Kädet ylös kaukopartio, Aavepartio ja Kuriiri katoaa. Pikatilausetuna saan rengasmuislion.
Maksun suoritan käteisellä I osamaksuehdoin tr

Nimi

.

tpäinoii'riaimin

Osoite

Omak. allek.

KIRJA-SILTA

-. riitos)
xr+

Oy
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TALVISODAN ensimmäisten torjuntavoittoi.., jäIkeen sää teki tepposet niin vihollisen kuin omankin
lentotoiminnan vilkkaudelle. Vain muutama partiolento suoritettiin, muuten oltiin täydessä hälyrystilassa
jokaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. T ämå
päir1,5[,saika käytettiin tarkoin, sillä ,),t oli hävittäjälentueilla mainio tilaisuus slveptyfl yhä uudestaan
la uudestaan taktillisiin hyökkäysmenetelmiin. Rauhanajan monimutkaiset hyökkäystavat hyl jättiin jo
ensimmäisen tulikasteen jälkeen. Fokkerien nopeus ei
sallinut ylim åårårstä liikehtimistä; vihollisen SB-2

tys

oli siinä, että lentue kasvoi la voimistui yhteishenla etukäteen sovi-

gessä. Se sai yhteisen ajattelutavan

tuissa hyökkäystavoissa perehtyi valmiiksi erilaisiin il-

mataktillisiin tilanteisiin. Jokainen tiesi velvollisuutensa )a oman osuutensa, olipa vihollismuodostelma
millaisessa kokoonpanossa hyvänsä. Lentueenpäällikön

ei tanrinnut muuta kuin antaa hyökkäyskäs§nsä

ja

iskeä, kaikki muu seuraisi itsestään. Ja tuo valmius
yhdist),neenä taistelutahtoon teki Fokker-laivueen lentueista isku§§isiä yksiko itä.
Nuo hiliaisen lentotoiminnan päivät antoivat myös

IIPUIIA
JOPPE KARHUNEN

I

&.

pommituskoneet olivat liian nopeita, niihin oli kåydvä kiinni kuin nälkäinen leipään. Jrt ryhtyi punomaan
jotain mutkikasta hyökkäysmenetelmää, viholliskone
livahti pilveen tat painettuaan matalalentoon saavutti etumatkan , jota Fokkerilla ei pysq nyt kuromailn
kiinni.
Nämä keskustelutilaisuudet lentueiden päivysrysteltoissa olivat antoisia. Siellä punnittiin asiat realipohjalla ja niistä myös kiisteltiin. Lopputulos oli kuitenkin yksimielinen, sillä teoreettisestikin laskien tultiin
samaan näkemykseen, minkä yo käydyt ilmataistelut
olivat osoittaneet todeksi. Entistä enemmän kehitettiin
lentueen partioiden yhteistoimintaa hyökkäyksessä, silIä oltiin yksimielisiä siitä, että vihollislaivueen torjuntatuli oli saatava hajoitetuksi. Onni ei ole ikuinen, joten vastatoimenpiteet ovat tarpeen.
Kenties näiden keskustelutilaisur-rksien suurin merki106

aikaa miettiä kokonaistilannetta, mihin maa oli io.,runut käsiryksen mukaan syyttä. Ensimmäiset kir jeet
rulivat kotiseudulta, niissä ilmennyt yksimielisyys ia
luofiamus Korkeimman suojelukseen siirtyivät suoraan kirjearkeista luki joihinsa. Kauhistuttiin Helsinja syyttömien siviili-ihmisten surmaa-gin pommitusta
mista. Hävittäjälentäjien kädet puristuivat nyrkkiin ia
merkitsi iskua takaisin lentäville murhaajille.
Suomalaiset pommituskoneet olivat jo asialla. Tästå Fokker-lentä jät saivat todisteen eräan Blenheimse

koneen saapuessa Immolzrn tukikohttran illan jo häla lumisateen muutenkin huonontaessa nä§zvyyttä. Kone oli tehnyt pitkän tiedtstelumatkan
Laatokan koillis- ja itäpuolelle ja samalla pommittanut erääseen kylään ruuhkautunutta viholliskolo nnaa.
Luutnantti Karheen saapuessa Blenheimin luo siitä
nostettiin parhaillaan haavoittunutta konek wäanam-

märtyessä

pujaa ambulanssiin. Tähystäjä oli kiirehtinyt antamaan tiedustelutuloksia puhelimitse pommitusrykmen-

tin esikuntaan

Oh

jaaja poltteli savuketta noiaillen

ajokkinsa suurikokoiseen pyörään. Hän näytti hikiseltä

ja pyyhki silloin tällöin lentoturkkinsa hihalla

kasvo-

jaan.

Karhe katsoi lähesryessään miestä pitkään; hänessä
oli jotain tuttua . J a kymmenen metrin etäiqyydestä
luutnantti tunsikin lentomestari Unto O ksan, vanhan
tuttavansa Kauhavan lentokoulun päiviltä.
Sinäkö sieltä tulitkin 7

Minähän tässä.

- Oliko kova reissui
- Melkoinen, mutta ei mitään ihmeitä. Kyllä siitä
selvittiin.
Haavoittuiko konek iv åårrampui a pahastikin ?
- Sai koipeensa rajahtävän, mutta kyllä hän siitä
selviää. Hän on sitkeä kaveri.
Viivytkö kauan/
- Otamme vähän polttoainetta la eikohän sitä sitten lähdetä. Vänriklii meni soitt amaan ja käski odottaa lähemptä ohieita. Hän on koneen päällikkö.
T arjoaisin sinulle kahr-it tuolla sotilaskodissa,
sinne ei ole pitkä matka.
En voi nyt tulla. Katson ensin, että panevat sen
polttoaineen oikeaan reikään ja sitten näet piti odottaa, joten kiitos vaan! JuoJaan toisella kerralla!
Samassa saapui huohahteler-a reseruivänrikki karttalaukku heilahdellen h'ljessä ja pitäen kädessäån rypistynyttå karttalehteä. joiron hän oli merkinnyt
kallisanroisia tiedusteluruloksi.ran. Suurin osa tietoa
oli hänen päässään ja nuo merkinnät vain terästivät
muistia, jossa filmin tavoin r-rhollisen vakavat kolonnat olivat katkeamamomana naruh ana.
Joudumme odottamaan toistaiseksi. Lumisade
ja siihen yhrynyt surnualue ovat juuri peittäneet tukikohtamffie , mutta sään odotet aan paranevan melko
Joka tapauksessa lennämme heti, kun sää-

::O:^trt

olosuhteet sen suinkin sallivat.
Vielä rånä lltanal
- Kyllä, laivueenkom entajan käs§!
- Saanko mennä tankkauksen jälkeen kahville sotilaskotiin?

Sopii, hälytän sieltä, kun lähdemme. Soitan nåarmei jakunnan
esikuntaan Tiedustelu-upseeri voi vaikka tenttiä lisätietoja. Näkemiin!
Toimelias reservivänrikki poistui miltei puolijuoksua jälleen puhelimeen. Hän oli taynnå intoa ja tiedustelutulostensa tärkeyttä, ettei edes huomannut riisua lentoturkkiazn, joka moisessa menossa todella oli
liikaa. Mieshän oli lähes sulamispisteessä, mutta nähtävästi hänellä ei ollut siihen arkaa.
Hetken kuluttua kaksi lentäjätoverusta käveli rauhallisin askelin kohti sotilaskotia.
Sinulla on touhukas koneenpäällikkö?
- Kova mies, usko pois!
- Varmasti oo, ottaa sodan oikein tosissaan.
- Niin tekee. Minua oikein hirvitti tuolla vihollisselustassa, kun piti kunrata urkupyssyillä suo jattua
WIää moneen otteeseen. Vänrikki näet laski tien varteen ajettuja panssarivaunuja ja muuta roinaa. Veti
vanhan miehen hermot tiukalle, mutta ei siinä mikään auttanut. Kova mies, kova mies, usko pois!
Sotilaskotiin saapuvat lentopukuiset miehet herättivät tiettyä huomiota. Karhe tilasi kahvit nuorelta sotilaskotisisarelta ja tiedusteli, voisivatko he istua hetken sivuhuoneessa, joka oli varattu kirjeiden kirjoittamista varten. He halusivat jutella vähän kahden kesken pitkästä arkaa. Hänellä ei ollut mitään ehdotusta
vastaan ja pian pommituslentåjä sai kertoa kuulumisiaan hävitt åjätoverilleen
Emme ole vielä päässeet oikein iskemäån, mutta
tTllä heti sään parunnuctua annamme oman osuutemme. Olemme kuitenkin olleet koko ajan puuhassa suorittaen tiedustelulentola la samalla pommittaneet her-

mä tiedustelutulokset vielä suoraan

.

"Blenheim"-kone eli "Pelti-Heikki" lähdössä pitkälle lennolle
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olisi pitänyt tutkia talojen sisukainakin minusta alkoi tuntua siltä. Moneen
kertaan kurvattiin se kylä ja vänrikki laski ja laski.
Kyselipä minunkin mielipiteitäni välillä ja käski konekivääriampu jun kurkkia omasta poterostaan. Siinä
kusiaispesässä en viihtyoyt, sillä niillä piruilla oli urkupyssyjå niitä nelipiippuisia ilmatorjuntakonekivähän joka puolella. Ei niillä nayuånyt olevåarejä
van patruunapulaa.
Nähtävästi mäårårahajutut ovat
siellä päin hoidettu hyvin. Saimme tasoihimme reikiä
ja lopuksi viimeistä edellisellä kerralla konekiväåriampuia koipeensa. Olisin luullut, että nyt olisimme jo
suksineet kotiin, mutta vänrikki päätti nyt pommittaa
WIäå. Kysyin konekivääriampui aka, kestäisikö hän
muutana minuutin viivyryksen, johon tuo koiranleuka
sanoi: "Kyllä kestetään, pankaa pommeja niskaan
domomasti. Meidän

setkin

Viholl isen rivistöä pommitetaan (piirtänyt
TK-ta itei liya E rkki Kaponen 1942)

kullisimpia maaleja lähinnä häirintämielessä. Kyllä
tanåånkin meni makoisaan kohtaan.
Sepä hyvä!

- Joo, sen ansiosta ei tämä lento enåå pirutakaan,
- kyllä kåyrå oli korkealla ensialuksi.
mutta
Miten niin?
Katsos, kun ensiksikin tiedustelulento oli suunniteltu miltei toimintasäteen rajoille, ja hiton huono
sää pakotti lentäm ään pintasuunnistuksen avulla ja
noilla Karjalan salom ailla tuli tietenkin mutkaa puolelle iot toiselle. Kompassikin heitti siellä Pitkän rannan seutuvilla päin pärstäänsä. Nä§vyys oli usein
vain parisen kilometriä eikä sitäkään. Pilvet lei juivat
vaarojen laeissa kiinni, joten siellä oli pidettävä varansa, ettei sankarikuolema tullut turhan takia. No
kaikki meni hyvin. Saimme arvokkaita tiedustelunrloksia valtakunnan rajan takaa. Siellä oli upeita
utrsia teitä ja musta naan kansainvaellusta isänmaahamme. Saakeli, sieltä tulee väkeä ja kamaa! Ihan
minua hirvitti, mutta vänrikki piti asiaa hyvin kiinnostav ana ja tuhersi niistä ilmoitusta karttaansa ja
ilmoituslehtiöönsä kuin höyryveturi . Ja aina välillä
tiukkasi minulta tarkkaa paikkaa. Yritin pysytellä
kärryillä oman karttalehteni avulla, rutistelin sitä
kourassani siinä ohiauksen ohella, varoin ajamasta
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vaaro jen

§lkiin ja taas poukkailin tien varteen.
Kuulaa kalloon tarjottiin heti, kun "Pelti-Heikkimme" lähesryi tietä. Poikittain yli vaan ja toinen katsoi
oikealle ja toinen vasemmalle. Konekivääriampuia
ruilautti pari piipullista myötätuntoa vaeltajille silloin
tällöin.

Kun urakka siellä rajan akana oli ohi, käänsin keulan kotim aata kohti. Olin huomauftanut vänrikille, että meillä on kuusis ataa kiloa tuliaisia matkassarnme, joten oli korkea aika harkita sopiva maali.
Vänrikki sanoi hakevansa sellaisen kotimatkalla lähempänä rintam alinjaa.

Päästelin Suomeen johtavan tien tuntumissa
tuntien mielihryåa siitä, että pahin oli takana. Siinä
pahoin erehdyin. Vänrikki innostui näet yht'äkkiä
nuuskimaan matkan varrella ollutta WIää. Siellä oli
tosiaan tauhkaa kosolt i ju hän riemastui vallan mah108

Yaan!"

Viimeinen ylilento tapahtui sitten §län valtavåyldå seuraten ja vänrikki teki miehen tyon vetäisten
pommit sarj ana parhaimmalle paikalle. Kaikki meni
hyvin, vaikka housuissani oli epämiellyttävä tunne, ettå lentokorkeutemme oli liian pieni. Pelkäsin saavamme omista sirpaleista osamme. Jos olisin nostanut lentokorkeurta, olisimme joutuneet pilveen ja pommit tietenkin läheiseen suohon. Otin riskin enkä puhunut
vänrikille mitään; hän oli innoissaan unohtanut tuollaisen pikkuseikan.

Ja tässä sitä nyt

hörpit åän kahvia.

Kiitos,

se

maistui hyvältä!
Ei kiittämistä. Miten päätit lentää tukikohtaammei
Ajattelin konekivääriampuiaamme ja polttoainekin oli siinä hilkulla riittääkö vai ei kotikentälle. Ja
siksi toiseksi vanhalla on vainu nokass aan Aiattele,
lumislunu ja polttoaine vähissä. Siinä olisi ollut naunrssa pidättelemistä, jollei olisikaan heti osunut kiitoradan päähän ja takatoosassa haavoittunut mies...
Oikein ajattelit. Olet tehnyt ansiokkaan lennon.
Kvllä teillä on kovat paikat. Toivottavasti onni seuraa matkassanne edelleen!

Samoin teillä! Pelinavaushan oli upea. Olimme
hyvin
ylpeitä.
siitä
Minusta tuntuu, että hävittäjälentåjän osa on
simenkin helpompi kuin pommituslentåjän Me iskemme ilmataistelussa omaten aloitteen ainakin useimmissa tapauksissa; teitä isketään ja vainot aan joka
tavalla. Yhdellä rottapyssyllä ei paljonkaan torjuta.
Onhan se niinkin, mutta älä aliarvioi ilmataisteli jankaan osuutta. Kyllä se on kovaa leipätyötä sekin.
Illan håmfuå oli muuttunut sysimustaksi yöksi, kun
yksinäinen Blenheim nousi hävittäjätukikohdasta suunnaten lentonsa kotikentälleen. Luutnantti Kahre katsoi pitkään koneen jälkeen ja kun surina vaimeni, hän
sanoi vierustovereilleen påätään nyölrytellen
Kovia poikia!

-
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ESIKUNNAN yläpuolella jvrisi satakunta vihollispommittajaa hopeanhohtoisena divisioonana, muodostelmassa yksitoista 9:n koneen kurkiavraa, suunrana
pohjoinen. Sää oli Talvisodan ravarunukainen, pukkashuuruinen ja kelmeän aurinkoinen. Otavan helmikuisesta maisemasta uhosi lokin, joka kertoi talven
selän taittuneen, muma kansanopiston pihakivillä oli
vielä jäinen y,lioppilaslakki. Juuri esikunnan kohdalla
viimeinen aurapan,i irraurui muista, alkoi jyrkästi
laskeutua, känq,ä voimakkaasti vasemmalle länteen ja otti pian uudel leen kurssin poh joista kohti
päästyåan kilometrin \rerran divisioonasta vasemmalle. Pauhaava manööveri nähtiin yläpuolella järven,
jonka poh joisrannalla, pistoradan päässä oli saha savupiippuineen ja sahan takana tehtail ijan huvila.
Noiden rakennusten 1'llä vrhollislaivueen komentaja
käski avata luukut, ja samassa valtaisa måarå jåttimäisiä teräspisaroita sinkosi kohti Suomen kamaraa.
Muutamassa hetkessä monra hehtaaria maata nousi
lumen aka kuin iso-ukon kuokkimana, Suur-SavoIaisessa pitäjässä oli maanjäristys. Pommit oli tarkoitettu
nron huvilan tuhoksi, mufta onneksi ne menivät yli
kohteensa, olivat "liian pitkiä". Niin, onneksi sanomme. Tuossa huvilassa oli näet io viikon päivåt asunut
ja ryöskennellyt Suomen armei jun ylipäallikkö , ja noiden pommien räjähdellessä istuikin huvilan salongin
kirjoituspoydän ääressä sotamarsalkka Mannerh eint.
tarkastellen asiakir joju. Vihollinen oli toimeenpannut
hyökkäyksen, joka oli suunniteltu kohdistuvaksi nimenom aan Ylipäällikon henkilöön.
Paamaj^n esikunnan reaktion lukija anraa. Esikunta nopeasti pani välineensä kuljetuskuntoon , ja kun
silmäys viimeistenkin jälkien hävittämiseksi oli heitet-

V, oltiin valmiit päivän

hämärtyessä siirrym åan

muualle. Uudet majoitustilat oli tiedusteltu, varattu
ja varustettu Juvan pitäjässä ja nopeasti siellä esikunnat pystytettiin kolmeen kartanoon, jotka kaikki sijaitsivat saman kylätien varrella. Ensiåmäinen niistä
tuli operatiivisen osaston ja kuriiripostin majapaikaksi, toinen, Inkilän hovi, kai kookkain rakennuksiltaan
sai moniviikkoiseksi asukkaakseen Ylipäällikon sekä
yleisesikunnan päällikon kenraaliluutnantti K. L.
Oeschin, Päämajamestarin, kenraalimajuri A. F. Airon ja heidän lähimpänsä; ja kolmas, Degerien Tietti,
Huolto-osaston esikunta- ja majaparkaksi. Huoltopäälliköllä, eversti H. Roosilla oli virkahuone myös
Inkilässä, sillä hänellä oli kiinteä yhteys kenraali Airoon sekä esittel/t Ylipäällikolle juuri saman katon

tuli

alla.

Huolto-osaston kolonna saapui Tiettiin päivällisen
aikoihin, illansuussa. Siellä miehet kiireesti alkoivat
kokoonlyödä kirjoituspöytiä puu- ja pahvivalmiista
osista. Tämän kirjoittaja järjesteli a:varaa, sunnuntaikuntoista kartanosalia kansliaksi ja yleisesikuntaupseerit majoittuivat tiloihinsa ja kohta kaivoiyat papereitaan esiin jatkaakseen päivällä keskeyrynyttä ryötåån Kun joku esiupseereista tiukkasi minulta kirjoituspöytäa heti, menin kiirehtimään poikien tyotahtia
pihamaalle, jossa muutarnan kuusen varjossa kolmen
miehen puuseppätehdas teki pian valmista.
Paluutiellä, juostessani kohti pääportaikkoz, keskelIä Tietin laajaa prha-aukeaa, yhtakkiä leimahti ja jäi
loistam aan taivaalla voimakas valo ja lentokoneen
moottori sutrasi jossakin korkeuksissa. Käskin miesten
pysytellä varjossa, hyppäsin lähim päan kuolleeseen
kulma tn, josta silmin seurailin valopommin hiljaista,
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laskuv afion pidättelemää putoarnista. Yksipisteinen
päivänvalo 'loi seutuun aavemaisia, liikkuvia varjoja,
kunnes valo katosi kauem pana jåänpinnasta runsaina
törröttäviin rantaruokoihin. Meitä etsittiin. Mutta turhaan sillä kertaa. Kai kulkutiemme oli ollut vartioitu
ilman Marsalkan lupaa Aika -sitten osoitti, errä
nyt esikunnille oli löydetry rauhallisin ryöympäristö
koko sodan atkana. Ja kyllä sitä tarvittiinkin.
Helmikuun ensimmäisenä päivånå alkanut neuvostodivisioonien suurhyökkäys, tasavahva rynnistys Karjalan kannaksen pääpuolustuslinjamme jokaista kilometriä kohti , jota lukemamomar panssari- ja rykistorykmentit tukivat ja tuhannet lentokoneer avusriyat,
oli tuonut viholliselle menestyksen kuun 13. påivänä

Lähteen lohkolla. Kolmetoista neuvostodivisioonaa
paripenikulmaisella kaistalla hyökkäsi tuolla Summan suunnassa, ja kaikki kolme kenraali H. Öbquistin divisioo naa länsi-Kannaksen puolustuksessa taisteli todellisessa tulen ja teräksen myrskyssä. Puukotkin
olivat suomalaisten käytössä käsirysyissä. 2. Rannikkotykistörykmentti puolusti Viipurinlahden saada ja
lahden länsirannikolle muodostettiin paratkaa puolustusryhmäå, mm. ruorsalaisten vapaaehtoisren vapaurtama Sallan pataljoona oli sinne markalla. Vihollinen lentohyökkäyksin entistä enemmän pommitti teollisuuskeskuksiamme ja tavan takaa ja kaikki alla, valoisan ajan pidentyessä ahdisteli niin juna- kuin aurokuljetuksiakin . Ja arnmusvarat, nimenomaan rykistön
laukaukset olivat vähissä, sillä säästämistoimenpiteistä
huolim atta puolustus suurtaisteluissa nieli enemmän

kuin tuotantoa oli.
Tykiston tulivoima ehtymistään ehtyi
Armeijamme rykistö koostui monista maista hankituista eriikäisistä ja -kaliiperisista putkista, ja kiivaissa taisteluissa joukko-osastoja, pattereita, jaoksia ja yksinäisiä
rykkejä siirreltiin aina eniten uhanalaisille lohkoille.
Vähistä varastoista huollettu ammustäydennys noistakin syistä paljo. vaikeutui. Vielä kuuluu muistaa, että
yhtä tärkeätä kuin komentajille on säilyttää hallussaan eläväå reservivoimaa (meidän armeijassamme

Ylersesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti K. L. Oesch

Sotamarsal kka Mannerheim

vaikeasti toteutettava periaate) yhtå välttämättömästi
komentajien oli pidettävä takanaan tulivoimaa (mikä
ei ollut yhtaån vähemmän vaikeaa). Lukumääräisesti
suuresti ylivoimainen vihollinen aiheutti toiminnalIaan ikään kuin jatkuvan yllätysten sarjan kaikkea hyökk aåväå oli paljon, kaikki vastassa oleva oli
suurta ja murtuvan muurin paikkailuun juuri tykistölaukaukset olivat parasta laastia. T ainnee olla
siten, vaikkemme nyt otakaan huomioon Paämajun
resurss eja, että ennen kuin länsi-Kannaksen armeijakunta ja Kannaksen Armeijalle (Kan.A) alistettu
kenraali Oescbin Rannikkoryhmä saattoivat ampua
1.000 laukausta, tåytyi eri portaissa olla sama maårä
reservissä samaa vuorokautta kohti, ehkä enemm ånkin laukauksia Kan.A:n maksimit kun otetaan huomioon. Mistä tiedettiin, missä ja milloin vihollinen
Tykistömme niukan,
yritti ratkaisevaa läpimurtoa.
harvanlaisen tulen oli vastustajakin
pannut merkille.
Kenraali Öbquist kertoo muistelmissaan tapauksen
Taipaleen rintamaka. Siellä venäläinen kapteeni jo.rtui vangiksi ja oli kohta keskustelun alussa ottanut
puheeksi meikäläisen tykistön arnmunnan. Miksi ette
arnmu enerrun an, oli hän kysynyt ja jatkanut: "Kun
melkeinpä aina jo ensimmäiset laukaukset osuvat
maaliin, kannattaisi ampua enemmän." Niukkuuden
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laki kahlitsi sotatalouttamme ja arnmusplrutteeseen
huipentui puolustuksemme traragillisuus.
Kun esikunnassa sai silmäillyksi raporrisra, errä
hyökkääjä jonkun divisioonamme lohkolla 6 runnin
aikana on voinut ampua lähes 200.000 lru-rkausra, ja
meidän koko kannakselaispuolustuksellirmme selmaa
vuorokautta varten on voitu m)röntää laukauksia )rhden prosentin verrtrn tuosta huikeasrtr nååråstä, niin
selviää, etteivät nuo sotajalalla olleer armeijat olleet
yhteismitallisia.

Päämajamestari . kep raal rm å1i.i rr A

F

. Airo

Tai kun vasrahi-ökkäi-s kuululla Mannerheim-linjalla huipentuu siillen. ertä suornalaiset vetävät pLrukot esiin ja viimein sarvat tukikohtansa takaisin, ja
sitten vaihdon jälkeen loppuunväsyneinä heittäytyvät
hangelle poh jantähden .rl la vaipuakseen ikuiseen
uneen kolmi§mm€oclste isssa pakkasessa (ellei noitzr
uupuneita olisi saatu her-ospelillä siirreryiksi suojaan),
niin piirryy mieleen kur-.r kahdesta, verstakkaisesta
voimatekijästä, jotka taask.r,rn eir'ät ole yhteismitallisia. Toinen henkinen, roinen nlareriaalinen möyryävine panssareineen. Ne o\-at kuin voimiltaan tasoisstr.
Toinen on kuitenkin suurempi. Ifuttzr kumpii

Paine sodan johtoa \'åsraralD kohosi porensseihin
taistelujen poh jois-Kannarksellar ja Viipurinlahdella
lähetessä kulminaatiotar. Pååmaiassa Marsalkka,
Oesch ( joka lähti rintamalle löytääkseen lah joilleen
oikeamman ympäristön la olosuhreer), Airo, Roos la
operatiivinen päåIlikkö, eversti V. l{ihtilä ( ioka juuri
oli palannut rintam alta II Armeijakunnrrn puolustusavustajan tehtävistä) olivat kuitenkin voimakkaiter
ja rauhallisia. Tarpeellista oli, että Juvalta löyryi se
työympäristö, josta edellä olen kertonut. Vaikeuksia

esiintyi päivä päivåkä yhä enemm ån, ne eivät kuitenkaan päässeet kasaantumaan. Työtä tehtiin melkein
taukoamatta, hartiavoimin; ja nyt työrauha säilyi.

Noita "relporttikuv ia" tämän kirjoittajalla on palio.,. Niitä tuli erilaisista lähteistä, kerrottakoon tässä
mLruan Kenraarli E. Heinrichs, joka oli tartava
§nänkåyttå1ä, lähetti kerran kuvauksen "Taipaleen
hengestä'.' ollessaan vielä III Armei jakunnan komentalanLl jossakin Rrh ålarven Taubilassa tar Räisälässä.
Kerron kuvauksen omin san«rin muistini lokeroista.
Kauzrn kestänyt venäläishyökkäys tunki aLna uudistu-

vin voimin puolustalaa kohti pyrkien ratkaisuun ja
rneikäläinen tukikohdan komentaja oli jo katsonut
enernmän puolustuksen toivottomaksi. Hänestä verenvuodatus oli turha. Eteen lähti käsky peråäntymisestä
)tL sitä ),leensä toteltiin. Kaksi rniestä konekivääreineen
jäi ktrirenkin irsemualn, eivätkä totelleet vielä uudistettuakatitn käskyä. He elivät kuin taristelun hurmossa,
maxirn tr>imi loistavasti ja patruunavöitä riitti. He
lar-rlarttivat asettazrn taukoamatta ja tehokkaasti , ja
kaatuneitten röykkiöt joella kasvoivat, venäläisten
menet),kset olivat olleet puistattavat. Vähitellen zrmpujille näytti tulleen vaikeuksia ja viimein ase vaimeni hiliuiseksi. Mutta hyökkäyksen aina uudistunut kärki oli my§5 pysyvästi taittunut ia neuvostomuodostelmien jälkijoukot vetäytyivät asemiinsa. Kun sitten konekivääriasemairmme mentiin tarkastamaan, nähtiin
molemmat suomalaispuolustajat kiväärinsä vierellä.
Molemmat olivat kaatuneet. Mutta raju vihollishyökkäys oli m),ös lyöty takaisin
sillä kertaa.
Tuntuu turhuudelta tässä- mainita, että nuo kertomukset Huolto{saston laalan asiamateriaalin lisänä
Esikuntapalolivat velvoittavia vaikutukselt aan
veluskin voi olla kovua, ei sitä kuitenkaan voi verratrr rintarmarmiel-ren ponnistuksiin. Eikä päinvastoin. Mitat täyttävä esikuntrrmies ei atna kotiinnu rintamalle,
eikä arina paraskaern tukikohdan puolustaja löydä
postia esikunnassa, jossa hän olisi täysin tehokas.
Työt ovat erilaisia, me olemme erilaisia Noiden
kertomusten velvoitus oli siinä, että esikuntamiehen oli
m),ös tehtävä kaikkensa yhteisen asian eteen, oli yrttettävä ylitråå itsensä.
Tietin kartarnon påärakennus on pitkä, yksikerroksinen, leveälaudoituksinen hirsirakennus, jonka akkunoista osa on 9-, osa 6-ruutuisia, ja jonne johtaa kolme sisäänkåytåvåå; kaikissa tilava tuulikaappi. Ensimmäinen käynti kylästä tultaesszr vei vieraspuolelle.
Porstua oli avara, huoneen levyinen ja sen perällä ovi
isännänkamariin, johon majoittuivat toimistoesiupseerit, majurit (myöh. everstiluutnantit) P. Arua la S.
Su.si. Kartanon saliin avautui ovi vaserrrrn alla. Sali
oli suuri, nelikulmainen huone, rakennuksen levyin€o,
akkunrrt molemmilla sivuseinillä. Huoneen kummzrnkin päätyseinän keskessä seisoivat valkeat kaakeliuunit. Peräseinällä, uunien kummankin puolen ovet
avautuivat vierashuoneisiin. Niistä oikeanpuoleiseen
majoittui Paamajnn huoltopäällikkö, eversti H. Roos
ja vasempaan yleisen huoltotoimiston pdällikkö, eversPorstuan oikealla puotiluutnantti Jussi Turt oltr
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lella oli kartanon ruokasali kauniine,

koristeltuine

ja pikkuesineineen. Sen takana olivat lähettien tilat, monistamo, keittiö ja tlloja kartanon
kaappeineen

omalle väelle.
Taloa emännöi leskirouva Deger ja emännöitsijänä
toimi paikallisten lottien avustzunana leskirouva
Kaarin Riipinen, jonka hyvistä teoista kertoileva hymy säilyy minulla jatkuvasti elävänä muistikuvana ja
jonka ystävällistä apua joskus myöhemmin ja toisessa
ympäristössä tarvitsin, kun häiritsin Marsalkan illallisrauhaa hakiessani hänen seurueeseensa kuuluneelta
Roosilta allekirjoituksia.
Rouva Degerin tytär kulki mustissa. Talvisodan -ensimmäisissä taisteluissa hänen miehensä kaatui. Paitsi vaimoa jåi sankarivainajaa suremaan myös 6-vuotias tytåt, joka näytti jo olevan erinomainen hevosmies. Pienellä ponilla tyttö vedåtti lantaa pellolle, milloin taas lapsiystäviään pienessä kirkkoreessä, jonka eteen talon silloin ainoa
miespuolinen jäsen, kartanon pehtoori oli ponin valjastanut, kun pikkuneiti oli §ll2istynyt yksitoikkoiseen
reittiin lantalasta pellolle ja takaisin.
Kartanon itäiset akkunat antoivat memän peitossa
humisevaan niemeen. Sinne rakennetuissa parakeissa
toimivat huolto-osaston erikoistoimistot. Ja niissä asui
myös muu upseeristo kuin edellä mainittu sekä kaikki
vikkeläsormisa, sievät konekirjoittajattaremme.
Tietin hovin edustustilat on kai jo miljiö, joka
menneitä muistellessa voimakkaimpana lähestyy nåiden rivien kirjoittajaa, vaikka on tässä tullut nähryä
muutakin kuin elokuvia. Helmi-maaliskuun päivien
pidentyminen muistutti kevään lähestymisestä ja jatkuvasti tietoon tulivat raportit taistelujoukoista ja tapauksista rintamilla loivat hetkittäin muuttuvia tunnelmia. Mistään tunnelmoimisesta Päämajassa ei kuitenkaan ole §symys. Ainoan lämpimän piirteen muistan, kun os,lsto lähetti yhteisen onnittelukirjeen joukostamme rintamalle lähteneelle kapteeni Kalervo
Inimu.lle, joka Tolvajärven taisteluissa kunnostautuEsiintulleita kysyneena oli saanut kunniamerkin.
ja
myksiä ratkottiin
vaikeuksia poistettiin asiallisesti,
ulkokohtaisesti ja vähäsanaisesti. Vaikka toiminnassa
on viileyttä, ei subjektiivista suhtautumista kokonaan
voi välttää. Siinä suhteessa kovimmalle kirjoittaja joutui henkilötappioita selvitellessään.
Hiljaisuuden siellä rikkoi kirjoituskoneiden alituinen rätinä, ja §llä Tietillä oli saunaakin muistuttava
piirteensä. Ei tietenkään sellainen kuin oli sisåärrlämpiävällä savusaunalla, joka vieläkin Tietin muistoja
lämmittää, mutta siihen päästiin tutustumaan vasta
aselevon päivinä.
- oli silmääviihdyttävän kodikas.
Tietin kartanosali
Akkunain välissä oli trymoo-peilejä ja ruitå, juhlistamassa kristallilampetit §nailöineen. Ja kristallikruunu oli samaa §nttilätyyliä. Seinillä oli muutamia so
mia tauluja, ja salin keskellä oli rokokoo-pöytä kristallimaljoineen, joka malja oli sär§ä, kun ensi mi112

Päämajan huoltopäällikkö, eversti H. Roos

nuumeina perille päästyämme joku aiheutti korkeapainema tämän kirjoittaiaLle.

Kolme ensimmäistä konekirjoitta jaana sijoitettiin
ryöskentelem aän saliin, huolto-osaston kansliaa.n, sen

seinustalle heillehän kuului
parhain valo. Oikealle sivustalle rakennettiin jättiläispö)-tä, toisesta akkunaseinästä keskilattialle päin. Sen
äressä ryöskenteli yhteysupseerimme, jäåkarimajuri K.
Roktld, agronomi-luutnantti H . Blomquist diarioasioissa, sekä muutrunissa erikoistehtävissä ia samalla
kanslian toiminnan kulkua järjestellen noiden aikojen
muistellja. Sain salista myös majapaikan. Työskentelin itäisen seinustan ensimmäisen akkunan vieressä ja
takanani, kaakeliuunin ja sivuseinän välissä oli sotilasruoteeni ja sen vieressä iakkara puhelimen alustana aamuyön tuntien lepohetkinä. Keskellä lattiaa arkisto ja sisältävät sotakirstut muodostivat liikenneympyrän la viitoittivat tien päälliköitten huoneisiin ia
ulos. Keskilattialla oli vielä domestik-tyylinen, valkea
keinutuoli , jota en muista kenenkään muun kuin
eversti Roosin käyttäneen istuimenaan. Kun hän aamuyön tunneilla palasi sodanjohdosta, hän istahti siihen ja kätensä ristiten mietti aarnun hiliaisuudessa a?
meijan huollon aina uusia, lukemattomia kyty-yksiä.
Kenraali Roos oli Korkeimman johdatukseen luottatotilas if
"u
ilvisodan sytryessä eversri H. Roosin
asema oli afirattavasti vaikea, vaikka hänen henkilönsä Paåmaiun huoltopäälliköksi oli mitä sopivin.
Huoltoportaan päällikon nimitys§symys sai hänessä
onnellisen ratkaisun. Mitään huoltoporrasta ei armeijallamme eikä yleisesikunn alla ollut ennen sotia, kutakin erikoishuoltoa hoiti osastonsa. Sellainen oli
suunniteltu paperilla, mutta sen tapainen elin ei milvas€rrunalle läntiselle
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lnkilän kartano Mikkelin lähellä,
jossa yl ipääll ikkö majaili Tal v i sodassa

loinkaan ollut toiminut. eikä sirä \-arten ollut varojakaan. Eikä rauh analan rleinen huoltoporras juuri anna kokemuksia ylläq'ksisrä riiikf,an sodan varalle, jotain ko-ordinointiharloirusr, s*rrenkin , ja voi hyvinkin tiivistää huollollista rtruninraa. Yleinen elämän

kokemus erin'iscri liike- i; talouselämä ja tietorikkaus ovat parhaat er-äär P'åämajan huoltomiehelle. Vaikka armeija marssii r-;.rsallaan ja elintarvikemakasiinit pysn'vät rär-nämän muonituskäskyt, ilmenee sodankäynnissä r-aikeuksr;. kun liikekannalle kutsuttuia miehiä ei p)'sq-rä ralr-en r-aarimuksin vaareftamaan. Mitä olisikaan rapairrunur. ellei suojeluskuntavormuja olisi ollutT Ja miren suureksi avuksi oli naistemme kotiuurastus. Ja mitä sirren. kun puuttui viestivälineitä tai kun aseet ja piippuun pistett åvat ovat vähissä? Lisäksi sodan jokainen hetki tuo tulless aan erikoisongelmia, jotka on saara\-r, ratkaisuun taistelevan sotilaan ryydyrl,kseksi i, r-hreiseksi h1väksi.

ra. Mutta Llrvata saatamme hänen ajatuksensa silloin, kun sodan toisella ja kolmannella kuukaudella
maan viimeiset kotona vielä olleet miesvoimat koottiin sotatoimiyhtymiksi ja taisteluosastoiksi, eikä armei j alla varikoissaan oikeastaan ollut pal joakaan
irnnettavat. 2I. divisioona koottiin Riihimäen seudulla ja sen vaatetus hankittiin talvikäyttöön sopivia
vaatteita myyvistä kar-rpoista. Tampereen tehtaat toimittivat sentään domestikia, twilliä la lakanakangast3, jotta miehillä oli jotenkin yhdenmukainen lumipu-

Oli eversti Rmsilla senrän muitakin resursseja
kuin hänen omaan henkiloönsä iiirn-vät. Hän sai valita henkilökuntansa ja häneliä io Talvisodan aikana
oli myös esittelyoikeus Ylipäällikölle. Kuljetusväline-

kapasiteetti affostettaneen mr-ös mr'önteiseksi elintarvikevarastojen ohella, erin'isesri autokanra oli hyvänlainen verrattuna sitä esimerkiksi Puolan vastaavaan,
joskin polttoaine teki tiukkaa. Puupalikoita oli ja häl<åkaasuttimia, tosin jatkuvan kehimämisen rarpeessa.
En paljoa tiedä kenraali Roosin Talvisodan aikaisista ajatuksista, sillä Pämajassa ei paljoa puhuta.
Ja olihan asemassamme ja sotilasarvoissarnmekin arkamoinen ero. Hän oli osastolla ylin , ja minä olin
alin. Päämajassa organisaatio toimii ja miehet tekevät työtä. Eikä siellä kuri ole välikappale jotakin varten, vaan jo saavutettu, jotenkin näkymätön padmdd-

Ken
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Operatiivisen osaston pääll i kkö
V. Nihtilä

Jalkaväenkenraali

A. E. Heinrichs

eversta

ku. Siitä tulikin tuon divisioonan univormu. Kun tuo
sotajoukko iäkkäänpuoleisia miehiä helmikuulla saapui Taipaleen rikkiammuttuun maastoon hohti sen
valkea, puhdas vaatetus häikäisevästi, ja Terenttilän
ja Kirvesmäen jermut keksivät tulokasporukalle kohta
'antaa nimen "posliinidivisioona" . Osa divisioonasta
taisteli länsi-Kannaksella. Kun .kolmetoista neuvostodivisioonaa 1 1. päivänä helmikuuta paripenikulmaisella kaistalla hyökkäsi Summan suunnassa ja 13.
päivanå helmikuuta saivat arkaan Lähteen lohkolla
murtuman, oli JR 6Z 21,. divisioonasta (silloin jo liitettynä 23. divisioonaan) Summan tiellä kuoppia kaivarnassa la vähine rykkeineen, kasapanoksineen ja
polttopulloineen vihollispanssareita tuhoamassa. KylIä everstt lkonen. ja majuri Eloc)aara tiesivät ja silloin
myös tunsivat, mitä majuri Glanzin patteristosta oli
rukea. Ei se pal jru voinut ampua, vaikka suorittikin
tehtävänsä hyvin tarkasti. Muistan nekin ajat, jolloin
kenraali E. Hanellin johtamaa Haminan Ryhmää
koottiin keskisen Suomenlahden, Kotkan, Vehkalahden ja Virolahden rantojen suojaksi. Silloin moni jo
vatsakkaaksi käynyt iäkkäämpi nostomies sai kiskoa
päälleen kapean merimiespusakan, joka alkuunsa oli
tarkoitettu pari§mmenvuotiaalle, solakalle varusmiesalokkaalle. Tai kun kenraali Oesch Pååmajasta saapui maaliskuun alussa vähän aikaisemmin perustetun
Rannikkoryhmän (RR:n) ja Vilajoen puolustuksen
komentajaksi, niin ehkäpä hät puutteita havaitessaan
ajatteh, että häntä lähellä olleet miehet Pååmajassa
olivat laiminlyöneet tehtävänsä. Niin .vajaaka kai hä114

tuntui RR:n huolto. Mutta kaikki sinnekin oli
annettu mitä annettavisszr oli ia loppuja toimitettiin
kädestä suuhun systeemillä ja hänen johtamansa
ryhmä pystyi ihmetekoihin.
\/aikka Påamajun aselajikomentajat ja huoltojohtajar johtavat alaansa la Sotatalousesikunta ponnistelee tarvikkeiden hankkimiseksi, oli eversti Roosin
q'ö laajaa kokonaisnäkemystä ja organisatoorisia Lyl§'iä vaativa raskas tehtävä. Milloinkaan hän ei menettän1,t maltti aan, eikä asiain ytimeen porautuvaa
positiivista tahtoaan. Ainoa, missä rasituksen laljet
näkf ivät, oli hänen firysinen olemuksensa. Silmät hänellä kävivät ikään kuin anovarnmiksi ja hänen painonsa kai tuntuvasti laski, vaikka hän silloin oli mies
parhaissa voimissaan. Häntä ponnisteluissa oli tukemassa yleisen huoltotoimiston päällikkö, e\rerstiluutnantti Jussi Ttrtola Tampereen Messukl,lästä.
Turtola edusti hämäläistä upseeriq,)'ppiä. .Jo näöltåän hän oli sitä. Keskikokoinen, vankka. vaalea, komton mies, poskipäissä punerrus. Aina puhtaiden silmälasien takaa säteilivät hänen silmänsä r,iisautta ja
hpräntahtoisuutta, mutta noissa kirkkaissa katseissa
öli joskus myös timantinkovaa tahtoar, vielåpå uhmaa. Turtola oli äänetön toiminnoissaan la hänen atsiltä tuntui
kaansaannoksensa olivat joskus
ajattom alla ajalla tehdyt. Hänen tekstinsä huokui
korkeatasoista ryylillistä vaistoa la stilististä Lahjakkuutta . Laaiut, koko armetjaa koskevat käskyt ja
valtion sekä armeijan ylintä johtoa asiain kulusta ja
tilanteiden muuttumisesta tietoisena pitävät selvittelyt
nestä

#
*'

Komentoesikunnan pääll rxxo. (e ^ raatr luutnantti
W. E. Tuompo

osoittivat kirkasta ajartelua. i; ne olivat olennaisen
ilmaisevia, niin kuin häner käsialansa oli helposti
luettavaa ja pienikokoitsn nopeaa la kaunista. Olen
kulkuni varrella r;r.\-r.oni:r r-;in muuramia henkilöitä,
jotka itsensä )a rarkoiruksensa o\-ar saaneer ymmärreryiksi niin vähäeleisesri rurn e\-ersri Turtola.
Niin kuin kapree ni K"ilen-o b,irrt rr, ny§inen everstiluutnantti la }fannerheun-ristin ritari, ja esittelyä
jatkaakseni, poikar-uosi lra \-arf,n'hmän johtajani Tampereen Eräpo lat-panioiärie:rössä. Talvisodan alkupäivinä ennen rintamalle låhröän opemi minulle jotain
påämajun organisaatiosra ta selvineli PM:n huoltoosaston tehtävien luonnema. s.imoin eversti Jussi Tur-

tola vähän myöhemmin selr-ineli minulle sodanaikaiseen palvelukseeni kuuluvia joskus laajahkojakin
kyryrrryksiä. Se tapahrui aina jotenkin seuraavasri.
Esillä olleen asian tulrua rarkaisruksi ja valmiiksi, ja
ryhdistäydytryäni poistumisra \-arren Turtola katsoi
minuun ja hymyillen lausui muurarnan lauseen. Näiden lauseiden sisältö ehkä r-ain sivusi esillä ollutta
asiaa. Hänen lopeterruaan odotin vielä lisää. Kun sitä
ei tullut, vain katse ja h)--)- rulvivat silmiini, käännyin ympäri ju poistuin. Istuudunuani virkapoytäni åäreen tuntui kuin olisin pistäy'r1,np Sotakorkeakoulun
luennolla. Olin jälleen viisaampi joissakin alistuksia,
siirtoja, huollollisia alistuksia koskevissa asioissa.
Turtolassa oli ikuista poikaa. En milloinkaan
unohda hänen silmiensä säihkettä, kun hän Mikketin
yläkansakoululla iltayöstä 1r. 1 2.39 tuli kansli aan ilmoittaen Talt,elan voitosta Tolvajärvellä. Tuo uskon

Sotatalousta rkastaja, ken r aalimaju
L. A. M. Grandell
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lu jittava voitto sai sitten seuraajia Aittojoella, Suomussalmella ja Raatteessa. Ja helmikuussa saapui
voitonsanomia yhtenä helminauh ana Laatokan koillispuolelta, sieltä kenraali Hrigglrurudin sotaroimialueelta. Ja arna juuri Turtola ilmoitti sanoman

kansliassa.

Sodassa l94I-44 eversti Turt oIa vaati ja sai komentoonsa jalkaväkirykmentin, joka taisteli Kiestingin-Louhen suunnassa. Rintamakomentajanakrn hänen lahjakkuutensa kävi ilmi. Turtolan rykmentti
kasvoi divisioonaksi. Se sai nimen Div.J.
Noilla
seuduin etelämpänä taisteli sam aan armeijakuntaan
kuulunut toinenkin suomalaisdivisioona, Div.F (kenraalr Fagerruäs ), Kun kenttäolosuhteissa esikuntien
konttoriteknillinen työ ei aLna ole parasta mahdollista ja muutenkin Turtolan alkuki rjain "T" olisi saattanut joskus aiheuttaa sekaannusta tuon "F:n" rinnalla, otettiin koqpidivisioonalle nimimerkiksi komentajansa etunimen alkuki rjarn J (lussi). Siellä Vienan
soisessa korvessa taisteli silloin Messu§län Jussin divisioona.
Poh joiset alistus

- ja komentosuhteet olivat mutkik-

kaat Kenraali Si'ilasauo pyysi esikunta-apva divisioonalle. Saapuneesta upseeristosta rykistökomentajakin
lienee ollut virkai altå TuftoLaa vanhempi , ja komentajaksi

tuli kenraali Palojärui. Turtola oli jälleen rykja hän kävi joukkoineen (ei ryk-

mentinkom entaja,

mentteineen) niin kaukana idässä, etta sai nähdä Louhen aseman Muurmanin radalla. Saksalaisten ja heidän komentajansa, kenraalieversti Dietlin, toiveet saa115

da Muurmanin rata pysyvästi katkaistuksi olivat näkojään toteuturnassa. Mutta ei. Ei Louhessa eikä Sorokankaan suunn alla. Koskaan Dietl, joka neuvottelumatkalla Saksassa tapasi kohtalonsa lento-onnettomuudessa Steiermarkin vuoristossa, ei saanut nähdä
toiveittensa täyttyvän. Kenraali Airo oli puuttunut
asiain kulkuun ja sanonut Siilasvuolle, joka eurooppalaista kuuluisuutta nauttivana korpisoturina ei tietenkään totellut loppuun asti muita kuin Marsalkkaa
ja Suomen Päämajuu, ettei kuulunut Ylipällikön intresseihin Muurmannin radan katkaiseminen eikä Louhen seutujen vakaaminen. Tässä kyty-yksessä, niin
kuin kaikessa Marsalkka säilytti itsenäisyytensä ja toi
esiin sen, että käymme erillissotaamn€, emmekä ole
sodassa liittoutuneitten Neuvostoliiton liittolaisten kanssa Turtolan vahvisterru, kovia kokenut

JR 5 3 käänryi takaisin, ja perääntymistaisteluissa
Tuoppa- ja Pinko järven poh joisilla soilla pååttyi
eversti Jussi Turtolan elämä.

Kerran matkalla Helsingistä kotiini Tampereelle
sain mieluisaa seuraa eräästä aikaisemmasta kurssitoveristani, joka oli palvellut Tuftolan rykmentissä ja
lähellä komentajaansa. Hän melko yksiryiskohtaisesti
kertoi everstinsä viimeiset vaiheet. Sain sen käsiryksen, että Turtolan pelastaminen olisi ollut mahdollisuuksien rajoissa. Miten sitten lieneeT
Kun puolitoista vuotta Talvisodan pådttymisen jälkeen Påamajaan saatiin tieto Turtolan kaatumisesta,
tuntui se järkyttåvåkå. Ja kuitenkin olin kuolemaan
tottunut, joskin jo Talvisodassa se haitallisesti vaikutti
mieleni tasapainoon, vaikka sitä tasoittikin tehtävästä
toiseen vaihtuyt, kova objektiivinen työ
Numerolliset tiedot edellisen päivän kaatuneista ja haavoittuneista kulkivat käsieni, silmieni ja aivojeni kautta
jokainen rlta, ja niitä seurasi sankarivainajien upseeriluettelot täydellisine nimineen, aliupseerien ja miehistön
Pääintendentti, kenraal i maj u ri
G. V. Gustafsson
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luetteloiden hakeutuessa suoraan kenttäpiispan toimistoon. Heti Talvisodan ensi päivistä katselin ystäviä ja tuttavia nimirivissä, jokaisen levätessä lautakirstuissaan
niine kasvoineen, joka mieleni peilissä heistä kuvastui.
Jo sodan kolmantena pdivånä kaatui kurssitoverini Jorma l'{isu.la, jättaen vaimon ja kaksi pienokaista,
sitten porilainen laul ajatoverr Sakari Airo kaatui
Kannaksella, hieno Kullenro Geitel, Villarnon joukkojen ilonpitåJå löysi matkan påån Lapin tundro rlla,
Pentti Lurn.tne, seuraa jani aikaisemmassa toimessani,
lensi viimeisen lentonsa Laatok alla ja monen monet

muut yhden pienen ruusukkeen upseerit. Toinen sota
alkoi )a heti sen alussa nuorin lankoni, luutnantti
Helge Saosta kaatui Tsokkilassa, ja tiedon siitä saavumua, muistan todenneeni: se luoti tiesi paikkansa!
Ja h1'myilevien, lautakirstuissa makaavien nuorten
miesten rivi tuli jo loputtomaksi, kunnostautunut opiskelijatoveri Kalle Cederberg, nuori velikulta Klaus
Oeich ja ..., kunnes pääsin tehtävästä eroon. Ellen olisi
s),nt)'mälah jana saanut raskasta ja rakasta taakkaa
olla jonkinlainen altruisti, tuon kaiken jälkeen sitä kuitenkin olisin.

Kun kuulin tiedon eversti Turtolan 29.8.41 sattuneesta kaarumisesta, näin samalla sisäisin silmin

erän upseeristomme parhaimmistoon kuuluneen miehen elämänkulun, nopeasti kiitävä nd, kiehtoyana, mykistär'anå rainana. Upseeriston parhaimmistolla tarkoitan tässä vanhempia virkaluokkia, everstejä ja
kenraaleita. Heidän monipuolinen koulutuksensa, varmuutensa ammatissa, lujuutensa moraalissa ja kaikessa kestokryyssä on verrattavissa talouselämän korkeimpien miesten vastaaviin ominaisuuksiin. Heidät
jäIkimmäiset , ju edellisetkin.
minä rLrnnen

-

Talvisodan Paåmajassa istuin virkatuolilla, joka
Huoltotoimiston päälli kkö, everstiluutnantti
Jussi Turtola

vaatimattomuudest

aan

huolim

atta oli

keskeinen.

Asiakirjoista kokonaistilanne pysyi mielessä selkeänä
ja puhelinkeskustelut sotatoimiyhrymiin, varLkkoihin
ja kuljetusesikuntiin täydensivät kuvaa. Päivä päivältä
sotatoimialue tuli joukkosi joituksineen tunnetuksi,
melkeinpä tutuksi, ja joskus yön tunteina katselin Tietin salongin näkötornistani koko sotatoimialuetta
Hangosta Petsamoon ja ajattelin miehiä, joiden urheuden ja sitkeyden varassa oli hyö[+'aallon pidätteleminen. Selkäpuolella oli kotialue, korijoukot ja -väet.
Lujuudesta ja uhrautuvaisuudesta kenoivat tiedot sieltäkin. Kaikkraka huokui yksimielisn's )a tahto pååttåväiseen toimintaan Miståån ei kuulunut säräht ävaä
åänta, ei edes: milloin tåmå kaikk loppuu, ellemme
nyt halua muistaa itsensä mn'neirä maanalaisia voimia, viidettä divisio ona4 jonka rekoien seurauksena
koettiin ihmishenkien menetvksiä ia muuta pahaa.
Viimein sota pååtqri, 10, kunnian påiväå toi rauh an.
Tuon "kunnian päivien luvun'' alkutekijät ovat "pyhät" onnenluvut 3, 5 ia eiki kello kerinnyt lyödä
Suomelle vielä viimeistä 12 :ta maaliskuun l2:nnen
päivå-yönä kun rauha allekuioireniin.
Jotkut kirjail ljat la l0-lu\-un elämäntarkkaili jat
ovat viime aikoina rulleet ihmeelliseen synnintuntoon
ja ovat unohtaneet erään ke-kuttelun, joka kevättalvella 1.944 kä1,tiin Tukholman Saltsjöbadenin hotellissa. Tarkoittamassani keskurrelussa edustajamme I.
K. Paasikit'i sanoi Neuvostoliiton suurlähettiläälle,
rouva Kollont,tt lle ; Emrne me suomalaiset kai aloittaneet sotaa vuonna I 9 19. ia madamen vastaus kuului tähän: It{eidän oli varrnistaudunava Hitlerin Saksan varalle! Siinä oli nittäväsri s\l-rä pienen, vajavaisesti varustetun kansan iourumiseksi sodan kurimukseen. Sotaan la sotiin puii:niin suurvallan aiheettoman epäluulon vuoki. mum.1 kaiken jälkeen ei meidän ainakaan ole tan-innur här'erä.
Linnoitustöiden joht qa. kenraa
E. F. Hanell
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KEMKSEEN
SYKSYLLÄ I91l oli Sotasairaala 56:ssa Nokian jutkokoululla potila ana mm. vaikeasti ialkaan haavoittunut sotamies Vihtori Heimonen Sumiaisista. Heimosen toisesta jalkaterästä oli aluksi taistelukentällä
tapahtuneen räjähdvksen repimdnä ia myöhemmin
sairaalassa mätimisen seurauksena hävinnyt kaikki liha jalkapöydän luiden ympäriltä. Akillesjänne samoin myös tuarpaat olivat jdd,neet täysin vahingoittumattomiksi. Tästä syystä lddkä,ri uskoi, että jalkapohiaan sekä kantapäähän saattaisi kasvaa jonkinlaista
lihaa ja rustoa eikä näin ollen suostunut katkaisemaan ialkaa.

Potilaskautensa alkuaikoina Vihtorilla oli toisinaan niin kovat tuskat ia niin korkea kuume, ettei
hän aina pystynyt hillitsemään itseään, vaan karjui ja
temmelsi vuoteessaan niin hurjasti, että tarvittiin
useita miehiä häntä pitelemään. Mutta niinä hetkinä,
folloin hänen tilansa oli parempi, hän oli varsin
miellytt'ivd, ia söurallinen potilastoveri iu, mikä ihmeellisintä, niin energinen, että lueskeli lehtiä ia kir-

joitteli kirjeitäkin.

EÅå,nd, aamuna, kun "Leenan

sairaalaan

posti" (postin jakeli

toimistossa

työskennelll,t neiti Lee-

na Crderberg) taas
oli Vihtoria muistanut,
nähtiin hänen varsin

Reumaattinen

mietteliddnd, tavallista

SARKY

tutkivan
erästä saamaansa kirjettä. Välillä hän pani sen
pois, mutta otti pian takaisin. Hän ei ndyttdnyt
lukevan uudelleen koko
prtempaan

kirjettä, vaan ainoastaan mdd,rdtqd kohtaa
kirjeessä. Viimein hän
kääntyi vu«rdetoverinsa
puoleen ja sanoi:

Lue sinäkin tuo
viimeinen kohta! Minusta tuntuu, että siinä
on jotain hassua, vaikka sanat tarkoittavatkin
kaikkea hyvää!
huomicnn
Ottaen
Vihtorin tuskaisen tilanteen voidaan kirjeen
viimeistä lausetta pitdti
hyvinkin erikoisena. Se

nimittäin kuului: "Samanlaista kivaa toivotan sinulle edelleenkin!"

F muut lihaskiuut
lieueneuät
nopeasti
Algesal -hoidolla

Reumaattinen lihassärky ja

niveljäykkyys,

neuralgiat,

nyrjähdykset, revähdykset ja

noidannuoli kaipaavat lievitystä. Kaikki nämä sekä myös

eriko isten rasitusten, kuten
työn ja urheilun aiheuttamat
lihaskivut hoidatte m iellyttä-

västi Algesalilla.

Algesal uaikuttaa
nopeasti
Sivelkää Algesalia iholle suoraan kipeään kohtaan. Se vai-

ei aiheuta
kuumotusta eikä ärsytä pikkukuttaa heti. Se

lapsenkaan ihoa.

Kipu tulee yllättäen 1a apu

pitää saada heti. Patäkää varalla Algesalia, tunnette sen

vihreästä putkilosta.

Resep-

tittä kaikista apteekeista.
LATE MA

(ilmoitu

s)
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6.K:n päällikkö, oli 1.3. saanut ensimmäiset täydsnnysmiehensä, )/hteensä 42 miestä. Siitä hu«rlimatta ei
komppanian vahvuus noussut kahta täy5iyahvuista
joukkuefta suuremmaksi. Vahvennuksekseen sai Petäjäsaari vielä patal joonan hiihtojoukkueen vänrikki
Viljo Pärnäsen johdolla, konekivåårijoukkueen , jota
johti luutnantti Ku,usisto la yhden pst.{,kin, johtajana
vänrikki Va.reni.rus, Paimionsaaressa oli kaksi kranaatinheitintä johtaj anaan vänrikki Kinnlltteil.. Nämä
heittimet osallistuivat myös Petäjäsaaren puolustukseen.

AATos pÄnnÄnEN

PITKANRANNAN liepeillä kohoavan Petäjäsaaren
nimi tuo mukanaan jårkyttävlå muistoja. Siellä Talvisodan alkana käytyjen taistelujen erityisenä runnusmerkkinä oli peräänantamaftomuus, taistelu viimeiseen mieheen. Siellä tuhottiin mm. venäläinen laskuvarjopataljoona täydellisesti helmikuun 1r. påivånå v.
1940. Siellä lyötiin verisesti takaisin myös muiden venäläisten hyökkäysjoukkojen rynnäköt helmikuun 23.
påiväna, jolloin venäläisistä hyökk ååjistä pelastui takaisin vain L9 miestä.
Mutta lopullisesti ratkaistiin Petäyäsaaren kohtalo
maaliskuun 6. paivänå 1940. Silloin 'kaatui suom alatnen vahvennettu 6. /JR 3, itsepintaisen ottelun jäIkeen lähes viimeiseen mieheen ja saaresta tuli
suomalais-venäläinen sotilashautaus maa. Päåmajan
tiedonannossa 6.3.40 mainitaan: "Tånåån hyökkäsi
vihollinen Pitkänrannan saaristossa hallussamme olevia Laatokan saaria vastaan vallaten niistä muuramia."
Jo useita päiviä aikaisemmin oli suomalaisten tähystys pannut merkille vilkasta toimeliaisuutta vihollisen puolella. Se saavutti huippunsa , .3.40. Pitkärannasta suuntautui vilkas liikenne lähellä olevaan
Putkisaareen ja hyökkäysjoukot ryhmittyivät valmiusasemiinsa. Ratkaisun hetket lähesryivät ja kaikki oli
kuin suuren murhenäytelmän viimeisen näytöksen aIkaessa.

Mitä oli sitten tehty suomalaisten puolella? 4.3.
oli 6./JR 31 ottanut vasruulleen Petäjäsaaren puolusruksen. Rykmentin 4. komppania oli Paimionsaaressa
ja , .K mantereella Vuoratsussa. Luutnanrti Suhonen,
120

Yö vasten 6.3.,10 oli verraten hiliainen, vihollisen
rykistökään ei, ihmeellistä kyllä, ampunur. Luutnantti
Suhonen oli päivällä käynyt pataljoonan esikunnassa
tuomassa ilmi huolestumisensa viholliskeskiryksen j.hdosta,, lv hänelle annettiin rauhoittavia lupauksia:
apua tulisi lq,llä, mikäli sitä tarvittaisiin.
Tanå maaliskuun t. päivän iltana oli Petäjäsaaressa iop,. ir'r'hlan tuntuakin. Kotipitäj än, Rantasalmen
naisten lähett ämat paketit olivat saapuneer ja niitä
jaemaessa riitti jokaiselle jotakin.
6 3.-i0 aamulla, kellon käydessä seitsemää kujahti
vihollisen puolelta yksinäinen tykinlaukaus. Kranaatti
ruli ujeltaen ja putosi jäälle Se lienee ollut merkkilaukaus, sillä kohta jyräht i iu kaikki helvetin voimat runtuivat päässeen valloilleen. Nyt tuli kranaatteja satarn alla. Tykistökeskitys oli ennenkuulumattoman voimakas. Telttarivistoönkin tuli osumia.
Putkis aarta vastap äätå olevat asemat miehitettiin
heti rulikeskiryksen alkaessa, jolloin pst.tykki sai osLr-
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Keskellä meren lahtea Maksimansaari. Suomalaisten huoltotie
kulki edessä olevalta
mantereelta suoraan saareen
ja venäläisten huoltotie saaren
ja mantereen välitse

Pitkän rann an saaristoa
Ma ks im ansaa ren

eteläpuolella

man ja tuli toiminta§vyttömäksi. Saaren ainoaan
korsuun alettiin koota haavoinune ita.

Taivaalle ilmestyi lukuisia pommituslaivueita, jotka tyhjensivät kuormansa ja pauhu oli sanoin kuvaamaton. Kranaateista putosi suurin osa §lläkin jåälle
ruhjoen sitä pahasti, mutta vallan riittävästi niitä osui
kolmeen saareenkin, jotka vihollinen oli valinnut
hyökkäyksensä pääkohteiksi. Ne olivat Maksimansaati, Petäj åsaarr ja Paimionsaari. Osansa sai myös Vuoratsu ja puhelinyhteys sinne katkesi.
Oltiin varmoja, ertä tämänlaatuinen valtava pommitus ja rykistön tulivalmistelu edelsi vakavaa hyökkäystä. Mutta sitä saatiin kuitenkin odoffaa. Vihollinen oli päattänyr tehdä perusreellista ryötä ja tappiot
kasvoivat Alikersanm i Maunilalla oli korsussa työtä
liiaksikin ja vaikeimmin haavoittuneet olisi pitänyt
keinolla millä tahansa saada lähetetyiksi Vuorarsuun
sieltä edelleen toimitenaviksi. Näissä oloissa se oli kuitenkin mahdotonra.

Nyt ne tulevat!

Tykistötuli vaimeni ja siirryi
kalliolta oli
jatkuvasti seurattu tilanteen kehimymistä Petäjäsaaressa ja apujoukko valmistautui lähtöön. Mutta vihollinen oli ottanut tämänkin huomioon. Tuskin olivat
apuvoimat ehtineet jäälle, kun ne saivat kimppuunsa
hävittäiiä Ap,r, iota niin kipeästi olisi kaivaitu, jäi
pääosahaan Vuoratsuun. Sen korkealta

saapumatta.
Putkis aaren tal<aa

ilmestyi yhä uusia ja

uusia

hyökkäyskolonnia. Ensimmäisinä tulivat panssarivaunut alkaen kiertää saarta. Niitä seurasivat niin ikään
Patnssitrit, j«ltka vetivät perässiirin nriclriä tiiynnä oleviur

panssaroituja rekiä. Ne ajoivat rantaan ja tyjensivät
ktrormansa. Ja lopuksi ruli niemen akaa esille jalkaväkeä, vallan nelirivissä marssien ja rivisto rivistön
jälkeen. Yhä uusia ja uusia rivistöjä tuli nä§viin, jää
oli niitä mu$anaan.
Nyt jot koskaan olisi tarvittu rykistön sulkutulra,
mufta sitä ei vaan kuulunut. Kyll ähän Paimionsaaren
kranaatinheittimien keskirys teki hyvåä jätkeä, murra
se oli riimämätön.
Jalkaväkiaseiden tuli pysäytti ensimmäisen hyökkäysaallon. Erityisesti kunnostautui tässä sotamies Edvin
Matti.la, joka päästeli loistavia sarjoja tiheimpiin vihollisparviin. Kokonaiset pitkät miesrivistot näyttivät
kaatuvan jåålle.
Vihollisen oli sentään onnistunut pureutua rannan
suoj aan Panssarien kokoontuessa uudelleen avustamaan jalkaväkeä eteenpäin oli puolustajien pakko
ryh jentåä saaren eteläkärki. Lyhyin syöksyin välillä
ampuen he vetäytyivat, näin he olivat menetelleet kaikissa edellisissäkin taisteluissa. Mutta vihollinenkin
oli varannut tähän hyökkäykseensä kaikki mahdolliset
sodankäyntivälineensä eikä aikonut hevillä hel littåa
otettaan. Kaiken lisäksi saivat puolustajat kokea uuden vastoinkäymisen, jonka varalle ei oltu osarru vaPaimionsaari vaikeni noin kello 10 tierautua.
noissa. Aikaisemmin helmikuussa käytyjen taistelujen
alkana ei vihollinen ollut edes yrittänytkään tåtä saarta vallata, mutta nyt se korjasi tämän virheensä. Paimions aarta olikin ollut vaikea puolusraa sillä miesmåfuällä, mikä siellä oli, ja voimakas hyökkäys ruli sitäpiritsi täysin yllättäen. Siellä kaatui mm. pidery k«>121

Kuinkaknttiaikansa
Ytrdppankissasåiåistettyåiåin

alkoiviipyäentistär§,Trffiä

Varsinkin kauniilla ilmalla
Pentti mietiskeli asiaa pitkään.
Katseli taivaalle ja laskest<-eti. Hänen tavoitteensa oli korkeammalla
kuin monilla muilla. Sitten Pentti
paineli Yhdyspankkiin ia alkoi
säästää.

Ja oli todella hyvä päivä, kun
Pentti aloitti lentotuntinsa. Ei ollut
enää lentolupakirja ainakaan rahasta kiinni.
Itse tiedät oman tavoitteesi.
Tee siitä totta. Samalla kun aloitat,
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nekiväärivänrikki Sarasalo, lempinimeltään "saracoglu"
Paimionsaaren meneryksen jälkeen jäi Petåjåsaari taistelemaan ilman vähäisintäkään voiton toivoa. Vain pimeän tulo saattoi enäå antaa miehille tilaisuuden poistua saaresrzr, mufta siihen saakka oli
taistel tava, ja taisteltiinkin !
Panssztrilevyjen suo jzrssa eteni vihollinen vähä våhältä yl2irinnettä noLrsten ILL painoi vähälukuisia pLrolustajia taakscpäin. Ei sentään ollut venäl?iistenk äån
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#
helppoar edetä. Panssarilevvt antoivat suo jera vain
suoraan edestä ammutulra tulelta, mufta ainahan
joskus tuli hetkiä, iolloin niiden takana kyyhöttavrä
miehiä voitiin tulinaa sivultapäinkin.
Vihollisen tykistötuli alkoi uudelleen. Se runteli kylIä puolustajia, muma myos hyökkääjiä koska tykkimiesten oli mahdotonta arvata missä etulinjat kulkiyat taistelijoiden ollessa vallzrn toistensar tLrntumassa.
Iltapäivä oli jo käsissä ja vähälukuisen puolustusjou-
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pyydä säästöohjelmavihko kontto-
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ristamme. Yhdyspankin tavoitesäästäjänä hyödyt koko ajan. Rahasi kasvavat korkoa. Ja kun tulee
päivä, jonka varalle säästit,
voit toteuttaa suunnitelmasi varmemmin ja edullisemmin. Kertaheitolla ja käteismaksun eduin.
se hyvä

alikersantti Heikki Maunila. Hän oli masentunut.
Aamusta alkaen hän oli ahertanut sitoen ja hoivaten
haavoittuneita, muma nyt olivat hänen mahdollisuutensa lopussa. Liikuntakykyisille haavoittuneille hän
oli antanut kehoituksen yrittåä pelastua omin voimin.
Muutamille se oli onnistunutkin, monet sentään jaivåt
makaamaan jääkentälle vihollishävittäjien konekiväåritulen tappamina tar muuten voimansa menettäneinä.

Säästä

saa! uta Y hdl'spankissa.

YHDYSPANKKI
{*
.b'

Iuottamuspanldd

Alkoi kuulua voimakasta jyrinää, koko ilman täyttaväå pauhua. Venäläinen pommituseskaaderi jyristi
saariston yli. Se oli ottanut varsinaiseksi kohteekseen
Petäjäsaaren puolustajien viimeisen pesäkkeen, heidän
teltta-alueensa. Ensimmäiset pommit putosivat jäålle,
muma sitten kuultiin hermoja repäisevä rysähdys. Joku
pommi oli osunut korsun ylle kaartuvaan kallionkielekkeeseen. Se lohkesi ju putosi armottomasti alla olevan korsun päälle
Kukaan ei jåånyt henkiin!
Ohikulkevan sotil aan silmät havaitsivat raunioista
esiin pistävän jalkaterän.
Petäjäsaaren viimeiset hetket alkoivat olla käsissä.
Luutnantti Stthonen oli jo kaatunut, samoin luutnantti Kuus'isto ja vänrikki Vasenius, Vänrikki Pärnänen,
oli haavoittunut ja pelastui, jor kohta vaivoin. Vähäiseksi supistunut puolustajien joukko lähti vetäytymaån.

,

kon oli vallannut taistelun kiihko. He eivät enåå tunteneet väsymystä eivätkä liioin nälkää
Suoma lainen sotilaskunto näyttäyq'i parhaimmillaan. Kuolemanpelko oli voitettu käsite, kun tiedettiin, ettei minnekään voi paeta. Ei voitu väist1'ä, oli luotettava hyvåän onneen.

Ampumatarvikkeet alkoivat huveta ja pian koittaisi hetki, jolloin viimeinenkin patruuna sytryisi.

Haavoittuneiden keskellä

istui påä alaspainuneena

Asemat jätettiin ia keräännyttiin rantaan, pieneen
lahdekkeeseen, josta talvitie Vuoratsuun alkoi. Nokisia, väsyneitä miehiä, kaikki aistit turtuneina, siinä he
seisoivat. Jokainen tiesi, että jor vielä mieli pelastuä,
niin on lähdettävå heti
Jälkeenpäin ei kukaan
noista miehistä muistanut keitä kaikkia heitä oli tahi
montako miestä heitä oli siihen kokoontunut.
Sotamies Erkki Hytön,en kertoo:
Meitä oli noin kaksikymmentä miestä, kun
aloimme rantakallion suo jassa edetä kohti Vuoratsua.
Mutta vihollinen oli Paimiosta tullut lahdekkeen vastapäiselle rannalle ja avasi melkein heti sieltä tulen.
Heittäydyimme jååLle ja odotimme mitä tuleman piti.
Kun emme vastanneet tuleen, niin vihollinenkin lakkasi pian ampumasta. Näimme kuinka panri venäläisiä
sotilaita tuli jäalle ja alkoi lähesryä meitä. Silloin
erååt joukostamme avasivat tulen ja näimme venäläisten juoksevan takaisin maihin. Nyt kohdistettiin meihin voimakas tulitus myös sieltä, mistä olimme äsken
lähteneet. Kun emme enåå vastanneet, lakkasi vihollisen tulitus viimein. Näin venäläisten jälleen lähestyvän. Nyt varovasti la ampumavalmiina. Kaksi soti-

lasta tuli luokseni. Nousin pystyyn kädet ylhäällå. Toinen sotilaista lähesryi pistin tanassa. Tunsin, että hän
olisi lävistänyt minut, ellei toinen olisi murahtanut jotakin. Silloin tämäkin laski pistimensä ja ryyryi tutkimaan taskuni. Kiväärin perällä tyrkkien kuskattiin
minut rantaan. Meitä oli kuusi suomalaista sotilasta,
joita pian lähdettiin viemään kohti Pitkär antaa.
Olimme sotavankeja.
Sotamiehet Augut Jordan ja Lauri Kilpehiinen oli123

t:
vat viimeisessä vetäytymisessä ajautuneet

Petäjäsaaren

Kummallakin oli konepistool i jn matkallaan he tekivät selvää kohtaamistarrn vihollisistzr.
Rantaa kiertävä tankki ampui treitä tykillään ja osui
siihen kiveen, jonka takana he olivut la kivestä sinkoavat sirut olivat vähällä surmata heidät. Onneksi
he sentään löysivät toisen kivenlohkrrreen la odottelivat sen takana kunnes tankki oli lähtenyt.
Eikö lähdetä, sanoi Kilpeläinen.
luoteis rannalle.

- Lähdetään vaan, vastasi
an.
-He laskeutuivat jäåIIe jaJord
aloittivart seikkailurikkaan matkansa . Jäällä ei suinkeran voinlrt kulkea sLroraviivaisesti. Se oli lukemattomien tykinirmmlrsten la
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lentopommien särkemää. Vihollincn kaiken lisäksi anrpui heitä senkun kerkes i ju luodit viheltelivät ilkeästi
korvissa. Mutta onnea poi illa oli! He saarpuivar Vuoratsuun kello 17 maissa.
JdåIakeudella ponnisteli myös 1,ksinäinen vaeltaja.
Hän oli lääkintämies Erkki L1 1 r ikäi n e rt , itsekin haavoittunut. Kutsumukselleen kuitenkin usk«rllisena hän
Petäjästä lähdettyåän oli nostanut haavoittuneen asevel jen ahkioonsa, la näin alkoi matka, joka kesti
useita tunteja. Kerrankin oli hänen pakko tekeytyä
kuolleeksi saadakseen vihollishävittäjän keskeyttämään
tulituksensa. Oli jo tullut pimeä ennen kuin k>pen väsynyt sankari saapui. Vuoratsun rantaan. Aseveli, jota
hän oli ahkiossa vetänyt, oli ta juton, muntr pelastui
sittemmin hänkin elämälle. Nämä nriehet olivat
viimeiset Petäjäsaaresta palanneet.
Pitkänrannan saariston kulmukivet Maksirninsa ari,
Petäj åsaari ja Paimionsaari oli auttrunattorrlarsti menetetty. Mustanaan vilisi venäläistä jalkaväkeä Petåjäsaaressakin. He olivat v«rittaneet lil he myös iuhlivat
voitto aan Kuultiin kuinka balalaikka soi la naiset
nauroivat kun maaliskuinen härnärä laskeutui taistelukentän ylle...
Elokuun 1 1. päivänå v. L940 täyttyi Rantasalmen
pitäjän suuri 3 000 paikkainen kirkko eivätkä sentään
läheskådn kaikki edes mahtuneet sisään. Koko pitalan
väki oli koolla, oli kentälle jaäneiden muistojuhla.
Rovasti puhui:
Nuoret miehet väsyvät ja kaatuvat.
-Oli tuollainen herkkä hetki, jolloin eivät vain omaiset, vaan koko kansa käsitti sen uhrin, jonka sodassa
kaatuneet sankarit olivat antaneet. Eikö jo Hel-

laan kansa kunnioittanut suurimpina sankareinaan
niitä 300 spartalaista, jotka kaatuivat Thermopylain
solassa viimeiseen mieheen?

jäsaarcn miesten osaksi

Kuten heidän, myös Petä-

tuli sortuminen valtavan yli-

voiman edessä.
Petäjäsaaren sankarit lepäävät nyt tuntemattomissa
haudoissaan vieraalla maalla, joka sentään oli heidän silloin, kun he henkensä sille uhrasivat He
ovat kuitenkin jättäneet jälkeensä muiston, joka ei
konsaan tule katoam aan niiden suomalaisten mielistä, joille l«åsite Isänm aa on pyhä.
124

JI{AI-IERI

Uinalurnari

h'kkina
'ooo

o.o-_
_

L\rostati

1-\...=r!=

rrb@ T

o,;y(_

Läril,,E

\\.ffi

=./

-"ff'
»6

)

Hm

,i"='§.-r.

/L/

..$/

D'

o 4 1'3

*

+

'r'

Ka rttap ii

rros

Petsamon-Litsan
rannikosta

Partiointia
JÅTKOSOTA oli juuri alkanut ja olimme yhdessä
Urho Kaortin kanssa lähdössä Muurmanskin suunnalle partioon.
Olimme viikko sitten Petsamon Parkkinassa katselleet, kun saksalaiset aloittivat salamasotansa. Näimme heidän kahtena kilometrien pituisena jonona painu\.an Petsamojoen itärannalta ylös tuntureille ja
kohti valtakunnan rajaa, samalla kun monet StukaIaivueet lensivät taivaalla kohti itäå.
R^j alla olevat vihollisen vahvat betonibunkkerit
eivät naytaneet hidastavan etenemistä juui lainkaan.
Tosin saldalaiset odottamattomilla la armoffomilla
Stuka-pommituksilla taisivat repiä vrhollisen bunkkereita la sotamoraalia atka paljo., alas, joten jalkavåki liekinheittimillään savusti heidät aika äkkiä bunkkereist aan ulos.

Niinpä hyökk aåjåt muutarnan päivän päästä olivat
Litsa-joella, sillä vihollisen ensimmäisten puolustusasemien murruttua oli suurimpana vastuksena oikeastaan oma huolto, joka teiden puuttumisen vuoks i alkumatkasta rajalle oli mennyt suorastaan sekaisin.
Siksi saksalaiset pysähtyivät Litsalle vähän hengittämän ja odottelemaan huollon järjestäyry-istä.

Ensimmäistä hyökkäyskiilaa johtanut eversti otti
nyt yhteyden luutnantti Vähäkallioon, joka oli Päämajan kaukopartio-osaston Petsamon ryhmän päånä
ja pyysi råtä lähettämään partion tiedustelemaan vihollisen ryhmitystä sekä sen mahdollisia viivytys- ja
puolustusasemia

tien

suunnassa

Litsalta Muurmans-

kiin

Kun Petsamon ryhmän silloinen vahvuus oli Vähäkallion lisäksi vain rne kaksi paniomiestä, Kuorcri ja
minä, arpa lankesi luonnollisesti meihin . Ja kuten sanottu, nyt olimme lähdössä tehtär'ää suoritt amaan.
Saksalaisten asemista koukkasimme ensin suoraan
etelään siinä viisi kuusi kilometriä la käännyimme sitten itään kiertääksemme sieltä hilialleen vihollisen selustaan. Emme nähneet :aållå eteläpuolella riekkoja
lukuunottam atta minkäänlaista liikettä la niinpä siinä
tunnin verran kävelr1,ämme orimmekin kurssin suoraan pohjoiseen, kohti Litsan-Ifuurmanskin maantietä, joka maastosta johrur-ar mutkittelut huomioon
ottam atta kulkee suoraan lännesrä itään.

Meidän kulkemamme maasro ei suinkaan ollut aukeata tunturia, tosin tuntureiden laet, muutamaa harvaa vaivaiskoivupensasta lukuunomam atta, olivat arvan aukeat. Näkosuojaa tarjosivat ainoastaan siellä
taallä kuin vahtina seisovar suurer kivet, mutta kuruissa ia tuntureiden rinteillä kasvoi pahuksen tiheää
joskin matalaa koiviklioa ;a rlemp ånä rinteillä liian-

rin

päässä alemp ana istuskeli kaksi venäläiseen asepu-

kuun pukeutunutta miestä, joista toinen, jolla oli kur-rloke kädessäan, näytti olevan aliupseeri. Koetin painLra yhä matalammaksi manaten itsekseni: Kenttäp,rhelin! Kiinteä tähysrysasema ja minä onneton olin
tormännyt siihen pahki! Vedin hiljaa pistoolin käteeni, jor nuo miehet, jotka olivat syventyneet tarkkailemaan etumaastoa, kääntyisivät, olisi piru irti, sillä minulla ei ollut minkäänlaista näkosuoi^u. Kun miehet
eivät kääntyneet, aloin hitaasti hiipiä taaksepäin silmät naulittuna selin istuviin miehiin. Pääsin vetäytymään erään ison kiven suoj aan, keuhkoissani tuntui
pistävää kipuzr, ja vasta nyt huomasin, etten muutamien kymmenien sekuntien aikrrna ollut hengittänyt
kertaakaan. Nyt uskalsin yo silmäLllä hieman ympäristöäkin.

Hieman alemp ana erään puskan juuressa näin
Kuortti-urhon kyyrisryneenä pistooli kädess åan Oli tietenkin nähnyt vetäyrymiseni ju ymmärtänyt asian kalleuden.

Kiven akaa minulla ei ollut

enää vaikeuksia ve-

:'äyryå alemmaksi kaverini luo, sillä vihollinen eturinteellä alkoi jo jäädä tunturinlaen varjoon.

Silmäilimme

jo toisen kerran hiukan vaisusti toi-

siamme, oli tulla yo toinen munaus, perhans, jot toinenkaan noista olisi käantänyt pååtaänt Olisipa ammunta päätt1'n)'t miten h1'vänsä, meidän reissumme

lEurmans[in suuntaan
kin tiheitä vaivaiskoivupuskia. Kul jettuamme pian
rörmäsimme alan yllättäen
maantiehen. Olimme kulkeneet tunturikuruja, joissa
koivikko oli estänyt nä§r-äisn'den niin ettemme olleet
aiemmin nähneet tiestä vilaustakaan. Vilkaisimme
toisiamme hieman ryhmän näköisinä, niinhän me kävellään kuin siviili-retkeil ljdr. Onneksi ei tiellä sillä
hetkellä ollut minkään valrakunnan liikemä, joten
pääsimme vähin häpein vetär-q'mään metsän suoj aan
tarkkailemaan tilannetta. Kurusra nousivat tunturin
rinteet aika jyrkästi molemmin puolin, joten päätimme
nousta lännen puoleiselle tunturille silmäilläksemme

pari tuntia

poh joiseen

1.0$Ä
MAUNO RAEKALLIO
Petsamon tärkeä satama

ffi

vihollisen mahdollisia ryhmin'ksiä Litsa- joen rtärannalla. Vaivaiskoivupuskien suo jassa pääsimme lähes
laelle.

Muutamien kivien riittämäcrömässä näkosuojassa
lelhdin hiipim dän tunturin päälle, kaverin jäädessä
tarkkailemaan liikennettä maantiellä, joka tänne ylös
nä§i selvästi harma ana käärmemäisenä koukerona.
Ryömitryäni tunturin laelle aloin kaivella kiikaria kotelosta?n, mutta siihen jäykisryi käteni ja jäykisryi koko mies, olin vilkaissut alemmaksi rinteelle ja perhana! Ei kauempana kuin noin kolmenkymmenen met125

niiden olevan jonkinlainen vaihto, murra niin kauan
kuin olimme tien tuntumassa emme nähneet ainuttakaan miestä tuotavan edestä pois. Yhteydenottoaikana menin alemmaksi rinteelle ja lähetin mukanamme
olevalla pienellä lähettimellä jonkinlaisen yhteenvedon huomioistamme.

Petsamon alaluostari
SA'l.tt a

1

Petsamon korsuja, rakennettu
maan päälle kivistä ja turpeista

olisi heti alkuunsa epäonnistunur, olisimmehan hälyyttäneet koko tienvarren varpallleen. Tien toisella puolella, jonkin matkan päässä poh joiseen näytti olevan
sarnanlainen tunturin pahka kuin tämäkin, päätimme
yrittää sille, ei kai nuokaan pahukset ole jokaista
pahkuraa miehittäneet, olimmehan senrään usearn pia
kilometrejä etulinjo jen takana ja toisekseen, mikäs
meidän auttoi, puhehan oli ottaa selvää ensimmäisistä
vilvytysasemista.

Ylitimme maantien ja nousimme varoyaisesti toiselle vuorennyppylälle eikä tåallä tosiaankaan ollur
meidän haittanamme ketään. Minkäänlaisia vihollisen
kiinteitä puolustusasemia emme lähem pänä Litsa-jokivartta voineet havaita, sen sijaan näimme miesryhmiä monissa paikoin, siellä näytettiin olevan jonkinlaisissa töissä, luultavasti kaivettiin taisteluhauto ja
tai pesäkkeitä. Viidestä eri paikasta näimme nousevan
pieniä savuja, mutta koska ne eivät voineet olla nuotioita, arvelimme niiden nousevan kenmäkeittiöistä.
Liikenne oli tiellä vähäistä, joitakin kuorm a-autoja
meni lastissa eteen ja toisia palaili tyh jinå takaisin.
Ihmeeksemme näimme yhdessä välissä kahden suuren
traktorin menevän etulinjoille päin. Tunnin pari siinä
tähysteltyämme tuli takaa autokolona, jossa oli seitsemän kuorm a-astoa ja yksi henkilöauto. Viidessä ensimmäisessä autossa oli soril aita siinä kahden§mmenenviiden paikkeilla autoss aan, kahdessa viimeisessä
kuorma-autossa oli kuorma päällå. Koska komppanian verran miehiä siinä siirryi eteen, arvelimme ensin
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Sittenpä meidän olikin lähdettåvå nostelemaan syvemmälle vihollisen selustaso, lähemmäksi Muurmanskia. Koetimme kulkiessamme pitää jonkinlaista
näköyhteyttä maantiehen, vaikkei se maasron ja tiheiden koivupuskien vuoks t arna ollutk aan mahdollista.
Kuljettuamme siinä viisi kilometriä tuli ereemme laaja, alan aukea tunturi ju kun näillä korkeuksilla ei
heinäkuussa tule yötä, ollenk aan, €i aurtanur muu
kuin kulkea vähän takaisin ja lähteä yrittäm åån tien
eteläpuolelta.
Tääkä löytyikin taas risukkoja ja marka jatkui.
Noin neljännestunnin asteltuamme pysähdyimme kuin
yhdestä käskystä, kuulimme useampien auto jen porinåä, olivat tulossa Muurmanskilta päin. Työnnyimme
nopeasti lähemmäksi maantietä ja näimmekin neljän
kuorma-auton ajavan ohi, kolmessa ensimmäisessä oli
sotilaita lavat täynnä, kun taas neljännessä tavaraa.
Vihollinen kuljetti siis vahvistuksia etulinjoihin! Kun
muuta liikennettä ei enäå nä§nyt, jatkoimme matkaa
ja noin tunnin taivalluksen jälkeen tuli ereemme korkeahko tunturi, jolle aloimme nousra.
funne kasvoi koivikkoa arka ylös, emmekä nousse-etkaan ylemmäksi vaan kiersimme koivikon suojassa rinteen itäpuolelle. Alkaessamme nähdä edessä olevan kurun takana olevalle rinteelle vedimme syvään
henkeämme ja vilkaisimme toisiamffie, rinteellä oli,
hitto soi, meille katselemista riittämiin! Rinne aivan
lruhisi lapiomiehiä. Osa näytti tekevän sivuteitä Litsan-Muurmanskin maantiestä sekä etelään että pohjoiseen pitkin tunturin rinnettä. Tien sivussa seisoi suuria
traktoreita ja tykkejä, jotka oli hyvin naamioiruna ilmatähystykseltä vedetry tunturin rinteeseen. Tähysryspaikastamme saatoimme nähdä niitä kuusi kappaletta.
Enhän ollut mikään rykistön tuntija, muma ne nåyttivät alka järelkä, arvelin niiden olevan kuusituumaisia. Oli selvää, että tähän kaivettiin pl,svviksi tarkoitettuja rykistö-asemia. Ihmettelin vain hengessäni,
miksi ne tehtiin eturinteeseen eikä idän puolelle rinnet-

täl
Meillähän ei siellä koivikkorinteellä tuntunut olevan suurempaa hatää, kukaan tykistöpattereilla hääräävistä ei näyttänyt kiinnittävän huomiota lähim aastoon, eivät tietenk ään näinkin kaukana selustassa aF
velleet kenenkään asiaan kuulumattoman hiippailevan. Oltiin tottumattomia kesäsotaan, niin he kuin
mekin. Myöhemmässä vaiheessa ei tämmöisiä hommia
noin vain olisi tähystelty .vajaan kilometrin päästä.
Tykistöasemien yläpuolella lähellä tunturin lakea
oli jonkinlaisia häkkyröitä, varmaan rakennetru ilma-

Parkkinan-Litsan tunturitie

sA-kttt,t

tähystystä varten. Olimme nähneetkin päivemmällä
parin saksalaisen Storchin kiertelevän taivaalla. Kummank aan puolen hävitt äjåt eivät nä1,ttäneet olevan
lentoruulella.

Lähetettyäni tekemämme havainnor radiolla ereenpäin tai paremminkin taaksepäin, sovimme varriovuoroista, saattoihan toinen aLna vuorollaan vetåä sammalilla lonkkaa.
Olin lepovuorollani nukkunur ja nähnyt unia kaikesta muusta kuin sodasra. kun kaverini äkkinykäyksellä herätti minut todellisuuteen.
Katsohan helvetissä, hän kuiskasi. Unenpöpperöissäni en heti älynnyt mistä oli kr-$'m1's, mutra pian kä-

sitin. Tiellå, nyt jo n'kistöpamereiden alapuolella,
marssi pari jonossa sotilaita kaikilla kantamukset selässään.

Etumaiset olivat jo meidän kohdallamme alempana tiellä marssimessa Litsajoelle päin. Aina vain lisää
vahvistuksia! Mikäli me saratoimme päätellä olivat sotilaspuvut uusia, miehet olivat luultavasti vasta aseisiin kutsuttuja reserv ejä.
Vaistomaisesti painuimme aivan matalaksi koivui.r, sekaan, vaikka turhaahan se tietenkin oli, meitähän oli mahdottomuns nähdä maalnrieltä käsin.
Unet olivat karisseet silmistäni. niinpähän aloin kiikaroida vihollisen touhuia huomaamarra lainkaan,
että auringon pahr-rs oli ehtin)'r melkein itaan ja paistoi nyt etuviistosta )'li tekeillä olevien tykistöasemien.
Auringon säteet varmirrlo heii;rstuivat kiikareittemme
linsseistä, sillä vihollisen ilmavalvontapaikassa alkoi
nä§ä liikettä ja vähän pääsrä lähti parrereilta joukkueen verran miehiä tulemrli.ln suoraan olinpaikkaamme kohti. Eihän meillä ollut siinä valikoimisen
varaa ja taisimme hiemun pelätäkin, niinpä vähin äänin haalimme reput selkäämme ia lähdimme nostelemaz1n. Sen ehclimme sentään katsotr, ettei tulijoilla ollut koiria mukan aan.
Kiersimme tunturin laen turvallisesti koivikkometsän suojassa ja otimme länsipuolella kurssin etelään.
Kuruun päästyämme ja etäänn1,tryämme jatkuvasri
maantiestä emme juuri enåå pelänneet noita rinteelle
nousevia vihollisia, eiväthän he olleet meitä nähneet
eivätkä voineet olla varmoja oliko siellä rinteellä koskaan ketään ollutkaan, eivätkä he missään tapauksessa ilman koiria voisi löytåå parra miestä näistä risu-

koista. Jo.rkin matkaa kul jettuamme tulimme suon
laitaan ja sitä kiertäessämme jouduimme ihmeen sievälle koivikkorinteelle, tååIIa olivat koivut kookkaimpia, oli todellakin jo metsää ja tåållå koimme kaikkein omituisimman sattunan koko reissullamme. Ilman muita varoituksia kuulimme ujeltavan äänen ja
vieressämme noin parin-kolmen§mmenen metrin
päässä räjdhti kran aatti ja sitä seurasi toin€n, kolmas
ja monta muuta, jotka onneksi menivät hieman viistoon ylemmäksi rinteelle.
Matalana siinä maatessamme ihmettelimme mitä
hittoa tämå oikein tarkoitti.
Ensi hätkähdyksen ja hämmästyksen menryä ohitse
saatoimme ajatellakin asiaa.
Eihän pirukaan voinut tietää meidän juuri sillä hetkellä kävelevän sillä rinteellä la vaikka olisi tietänytkin ei kukaan olisi niin täräht ånyt, että alkaisi raskailla kranaatinheittimillä ampua summamutikassa
kahta taivaltajaa.
Joko tulenjohto oli suuntinut päin mäntyå, tai sinen
sen täytyi olla jonkinlaista harjoitusammuntaa, mutra
kuka harjoittelee arvan etulin jun tuntumassa?'
Ampuivat mitä ampuivat mutta epätenreellistä se
meistä oli. Tuli uusi sarja, tosin nyt ylemmäksi rinteelle. Hyppäsimme pysryyn ja lähdimme pitkin suon laitaa puoli juoksussa pyrkim aan pois maalialueelta, kuka takaisi mihin seuraava keskitys sattun. Pois rientäessämme kuulimme vielä yhden laidallisen räjåhtelevän rinteellä, mufta eivät enäå meidän kantapäillämme räjähdelleet.
Olimme jättäneet räjähdysalueen taaksemme ja siirtyneet hyvän matkaa länteenpäin näkem ättä ristin sielua, kun yllättäen saavuimme todella kauniiseen paikkaan.
Puhut aan

Lapin karuudesta. Jor kohta tämäkin oli
karua, niin se oli kauniin karua. Edessämme oli kap€ä, korkeintaan viisikymmentä metriä leveä tunturijärvr, jolla oli pituutta siinä puolisen kilometriä. Järvi
oli aivan kuin jollakin jåttllåiskädellä painettu suoraan tunturin sisään, oli kauttaaltaan heti part metriä
ympäristöään alemp ana ja sen vuoksi kauempaa miltei mahdoton havarta.
Koivurisukkoa kasvavat rinteet laskeutuivat melko
jyrkästi alas järvelle.
Jårveä kiersi parin metrin levyinen hyvin tasainen
ranta, oli aivan kuin se olisi ollut käsin tehry , ylhaåltä katsottuna näytti paikka kuin matal alta amfiteatterilta. Sota unohtui, siviilimies sieppasi vallan, enempää, ajattelematta työnnyimme rinnettä alas järven
rantaan. Olen k)rllä ollut kalamies koko pikku ikäni,
kalastellut järvissä, joissa ja Jåämerellä, mutta kaverini rinnalla minusta ei kannata mainita samana päivänäkään Ennen kuin olin saanut kunnolla edes reppua selästäni, hän oli jo jostakin reppunsa salataskusta kaivanut esiin koukun siimoineen ja nlrt jo täydessä
touhussa puukko kädessä haeskelemzuser jotain suu127

rempaa risua vavaksi. Sen saatuaan hän kaiveli lahonneita koivun kantoja ja löysi kuin löysikin lihavia
valkoisia toukkia, asetti niitä koukkuun ja kiireesti
onkimaan.
Tuskin olin saanut pienen nuotion palam aan ja
veden römsässä kiehum aan, kun jo Kuortti-Urho oli
kiskonut kuiville viisi tunmapintaista ahventa, joita
nyt perkasi rantakivillä. Syöryämme hiilillä paistetut
kalat ja juotuamme saikat makeisiin suihimme, meilLä oli taas aikaa palata todellisuuteen. Hätkähdimme
taas kerran, perh ana kuinka helppo meidät olisi ollut
tässä yIlåttäå. Vilkaisimme tapamme mukaan toisiamme ja syyllisen näköisinä nostimme nopeasti reput pykälään ja kipusimme järven penkalle tähystämään.
Kaikkialla oli kuitenkin hiliaista ja aivan rauhallista, olisimme toivoneet koko maarilmankin olevan
täysin rauhallisen, olisimme saaneet jäådä siihen kauniin järven rannalle onkimaan Mutta ei, maailmalla
myrs§si ja meidän piti lähteä.
Ilman suurempia kommelluksia pääsimmekin sitten
saksalaisten linjoihin
Everstin komentoteltassa oli meitä jo odottelemassa
myöskin luutnantti Vähäkallio. Tehryämme tarkemman selostuksen reissustarrune yritin teroittaa everstin
mieleen, kuinka tärkeätä heidän olisi hyökätä hetkeäkään viivyttelemättä.
Vihollinen ei Litsa-joen rtårannalla ollut vielä ehtinyt pureutua maastoon eikä sillä ollut riittävästi joukko ja ja tykistopatterit kymmenkunta kilometriä syvemmällä olivat keskentekoiset, nyt nopealla hyökkäyksellä pääsisivät saksalaiset suoraan Tulomajoelle,
Muurmanskin länsiosiin. Vaikka luutnantti Vähäkallio painokkaasti koitti vahvistaa sanojani, ei eversti
kuin vähän hymähti, ymmärräähän sen, suomalainen
aliupseeriko heille rupeaisi neuvomaan sodankäyntiå.
Sanoi kuitenkin meille heidän tässä vielä hetken odottelevan, tulevat tiet kuntoon ja huolto hyvin jengoihinsa. Sitten he lähtevät ja ovat Muurmanskilla parissa kolmessa päivässä. Eversti osoittautui kuitenkin hyvin huonoksi oraakkeliksi, tosin hetken he kyllä vielä
levähtivät, mutta kun sitten lähtivät hyökkååmäån he
eivät päässeet enäå metriäkään missään Litsajoella
eteenpäin, päinvastoin heidän täytyi vetåyya siellä ja
täåilå vähän taaksepäin. Tosin silloisen majuri Pennasen suomalainen pataljoona valloitti Piksujeffin niemen, mutta vihollisen merivoimien yhdymyä leikkiin
oli sieltäkin vetäydyttävå kipin kapin pois.
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Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toim itus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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NUMERO 4:n KIRJOITUKSET
Vilho Kankare:
Ä,rh{tsEN RUUSUT

97

Joppe Karhunen:

KOVIA POIKIA

106

Reino Helin:
KÅTSELEN SOTIAMME

pÄÄruaJAN IKKUNASTA

Åatos Parnånen:
VIIMEISEEN MIEHEEN.

t0g

120

Nfauno Raekallio:

PARTIOINTIA MUURMAI{SKIN
SUUNTAAN. 1. OSA

t2,

Kirjoittajat vastaayat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
ioka toiselle riville. Ne palautetaan Yain, ios
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut valokuvat
jäävät Iehden omaisuudeksi, muut palaute'
taan, mikäli palautusta on pyydetty käsikirioituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.

/l I )
12/lt ja 2/lz julkaistiin
toimeenpantavaksi kirj oituskilpailu. Samassa yht eydessä
mainittiin, että tulokset
lehtemme numeroissa

j
Voimakkaan lihasrasitu ksen jäl keen koettu lihasten
kipeytyminen ja särky on jokaiselle tuttu ilmiö.
Lihasrevähtymä voi syntyä h arjaantumattoman
!ihaksen äki llisestä ponnistuksesta. Myös
epämukava asento aiheuttaa I ihasryhmissä
voimakkaita kipuja. Jännittäminen autoa
ohjattaessa ja koneella kirjoitettaessa jäykistää
hartioita ja niskaa. Lantion tai ristise!än lihasten
kipeytyessä nim itetään sai rautta kansanomaisesti
noidannuoleksi. Asuntojen vetoisuuden katsotaan
olevan syynä varsinkin vanhempien ihmisten
reum aattisi in I ihassärky ih in .
Olkoonpa syyt mitkä tahansa, kärsivät lihasryhmät
vaativat samanlaista hoitoa
!epoa
voidakseen
- levon
parantua mahdol lisimman nopeasti.
Mutta
lisäksi tarvitaan kipuja lievittävää lääkettä.
Atsopyran Mite tabletit on valmistettu reumaattisen
säryn ja Iihaskipujen lievittämiseksi. 2-3 tablettia
3_4 kertaa päivässä on riittävä annos aikuisille,
kouluikäisille vastaavasti 1 tabletti.
Hoitoa tehostetaan hieromal la hoitoalueelle
muutamia kertoja päivässä kipuja Iievittävää
Atsopyr voidetta. Voidetta voidaan käyttää myös
yksinään, esimerkiksi urheilutapaturmien jäl keisissä
tulehduksissa, turvotu ksissa ja mustelmissa.
Se imeytyy helposti ihon läpi kudoksiin ja edistää
paikallista verenkiertoa. Atsopyr voide on hajutonta
eikä tah raa ihoa tai vaatteita.
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Sattuneesta syystä

tiedotetaan, että kirj oltus-
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JERMUN
LP.KANSIO
muistoksi itselle
lahjaksi aseveljelle
tuliaisiksi tuttava! le

Kaksi lp-levyä kansiossa vain mk

30,-

JERMU sisältää 32 suosituinta ia alkuperäistä sda-ajan
iskelmää ia laulua: mm. S inne jonnekin, Aänisen aallot,
Eldankajäruen jää, Pelko pois Rosemarie, Pikku lrmeli,
Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, Kirje sieltä jostakin,
Tellervo, Liisa pien, Sillanpään marssilaulu, Aseveikko,
Muistoja Syväriltä, Kaarina, Sinäkö äiti, Orvokki, Alä sure
tyttökulta, Pienet kukkivat kummut, Meripojan preivi, Suomi
marssii jne.

ATSOPMilM[[
ATSOPYRAN MITE 20 ja 50
tabletin pakkau ksissa
ATSOPYR voide 30 g:n
pakkau ksi ssa

Pohjoismainen Sähkö Oy
Musiikkiosasto

Tuottaja:

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI
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