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PAAVO LIIMATAINEN

LOKAKUUSSA

v.

1943 perusretriin uusi rl.kistökou-

TKK 4 Kouvolan kasarmilla. Erikoisuuksia tällä uudella osastolla oli montakin. Se oli koottu
lutuskeskus

kautta koko Suomen. Miehet olivat kaikki r.anhempia
ja joukossa oli vielä muutamia sellaisia, jorka olivat aikaisemmin palvelleet jossakin toisessa aselajissa, murta
joilla rintamalla haavoittumisen tai jonkin muun syyn
vuoksi oli kunto laskenut jatällä perusteella päässeet siviiliin. YksikkO sai myöhemmin nimekseen Raskas
patteristo 40.' Elåvän voiman ehtyessä ja uusien ikäluokkien nuoretessa vuosi vuodelta, oli pakko rarkistaa
aikaisemmin suoritettuja kutsuntoja. Niukkojen puolustusbudjettien seurauksena oli että miehiä "raakattiin" melko löysin perustein ja näin jäi sirten hyvinkin
raistelukelpoisia miehiä siviiliin, sillä sotateollisuus ja
maatalous oli organisoinut heidät palvelukseensa. Jälleen oli kääntynyt lehti saapuneiden alokkaiden elämässä. Uusien kutsuntojen jälkeen heidär passitettiin Kouvolan kasarmille. Tämän kirjoittajakin sai komennuk-

sen Riihimäeltä

TKK l:sta, juuri

saapuneena Vaasasta

tykistön taistelukoulusta komennertuna ja uusilla ajatuksilla ja innolla ladattuna, sekä pitkien rintamavuosien veltostus karkoiretruna.
Ilman ennakkoluuloja alertiin sitten alokkaira koulurtaa "tykkijulleiksi". Muutamia heistä jouduttiin
liian vaikeina tapauksina lähettämään takaisin kotiinsa,
murra lopuista ennen pitkaa alkoi hahmottua oikea suomalainen tykistöyksikkri. Helmikuuhun -44 mennessä
oli sitten osasto siinä kunnossa, että pienen rintamalta
tuodun täydennyksen jälkeen lähdettiin "sinne jonnekin". Pitkan matkan jälkeen etappi osoittautui Syvärin
sillanpäässä sijaitsevaksi Podporozen kyläksi (Syvärin
kaupunki). Siellä meidät alistettiin 20. Pr:n tykistöksi,
minkä jälkeen jäimme reserviksi sekä täydentämään
koulutustamme kovapanosammunnan fa tykkijumpan
muodossa. Välillä kaivertiin tulenjohtopaikkoja etulinjan takana oleviin puolustusasemiin.
Ensimmäisenå tddlld Podporozessa tulijan silmään
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pisti Muurmanin radan rautatiesilta, jonka pohjoispään
nostotorni oli vaurioitunut jonkin verran. Vasemmalla
näkyi kylän satama, jossa oli vielä kaksi viholliselta jäänyttä matku stajalaivaa, toinen siipiratasmallia. Kylässä
näkyvimpänä hallitsivat korkeat terästornit voimalaitosrakennuksella. Maellä oli entinen luostari, jonka sanottiin viime aikoina toimineen punaupseerikouluna ja
kirkko, jota myös kävin katsomassa. Tämä, niinkuin
kkaikki muutkin näkemäni kirkot, oli viimeisinävuosikymmeninä palvellut aivan muissa tehtävissä kuin miksi se alun perin oli tarkoitettu. Viimeksi tämä pyhäkkö
oli ollut majoitustehtävissä, liekö sitten voimalaitosrakennuksen työmiehiä vaiko sotilaita varten. Ihailin kuitenkin millä taidolla ne kaksikerroksiset sängyt oli sidottu ongenvavan paksuisista koivuista, vitsoja siteinä
käyttäen. Koko kirkon lattia oli täynnä, lukuunottamatta kapeita käytäviä.
Huvielämääkin täällä oli, mm. vapputeatteri, jossa
näytettiin etupäässä suomalaisia vanhoja elokuvia.
Useat ehkä muistavat impilinnan, jonne oli kerätty armeijan pesulassa työssä olevia itäkarjalaisia tyttöjä, jotka kaikki puhuivat suomea. Siellä oli mukava käyda
iuttelemassa ja silmiään lepuuttamassa aina iltaan yhdeksään, jolloin vartiomiehet armorta häätivät ulos.
Tanssejakin pidettiin joskus. Muuten kylä oli synkän
harmaa. Aika kului, tuli määräys lähteä linjoille. Kevät
oli jo niin pitkällä, että tykkien kuljetus päätettiin
huonon tiepohjan vuoksi toteuttaa linjojen takamaastoa
kiertävää kapearaiteista rat^a myöten junalla. Kalusto
lastattiin neljään kapeaan vaunuun Vapputeatterin lähellä olevalla ylikäytävällä. Sain tehtäväkseni lähteä tämän junan "konduktööriksi". Ennen lähtöämme varoitettiin kohdasta, jossa rata kulkee vaarallisen lähellä
etulinjaa. Vihollinen oli tiettävästi joskus ampunut veturista höyryt "kankaalle". Näillä eväillä sitten lähdin
matkaan ja päämäärdtnä oli muistaakseni joku Tuomi
niminen pysäkki.
Juna puhkui ja jyskytti kuin isompikin kaimansa.
Tuntui oudolta, että veturinkuljettaja oli puhdas "vansotavanki. Olin tavallaan hänen armoillaan. Minia"
ne mennään
mitä hänellä on mielessään
ajattelin.
Vauhtia oli, radan huomioon ottaen vähän liikaakin. Istuin viimeisessä vaunussa tykin lavetilla. Mitä perh-,
nyt hän hiljentää, vilkuilee taakseen. Samassa jarrut
kirskuvat pyörissä, pysähdyimme. Otin tukevan otteen
selässäni olevasta konepistoolin tukista. Yritäpäs loikkia pakoon, ajattelin. Samassa veturinkuljettajani pudottautui rintaman vastakkaiselle puolelle ojanpientareelle. Hänen selässään oleva iso V-kirjain vain vilkkui
varvikosta, hänen nyhtäessään tukon kulottunutta heinää. Ottaen veturista öljykannun hän lähti radan sivua
junan takapäähän pysähtyen viimeistä edellisen vaunun
kohdalle. Aukaistuaan pyörälaakerin öljykupin kannen,
työnsi hän heinätukon sinne ja kaatoi öljyä päälle. Nyt
käsitin, että laakeri oli kulunut niin väljäksi, ettei öljy
pysynyt siellä ilman täytertä. Toimenpide oli siis vält258

tämätön päästäksemme jatkamaan matkaa.
Vihdoin oltiin perillä. Tykit otettiin vaunuista alas
ja ajettiin asemiin, jotka edeltäjämme olivat jättäneet
perintönä meitä varten korsuineen ja rottineen, joita
viimeksimainittuja oli sadoittain. Koska ampuminen
oli kielletty, tein laudoista muutamia loukkuja ia nyt
tuntui onni hymyilevän. En ehtinyt saada kaikkia loukkuja vireeseen, kun jo ensimmäiset alkoivat laukoilla ja
rotta-armeija harveta. Mutta sitten alkoi saaliiden koko
pienetä ja lopuksi oli jäljellä enää vain pieniä karvattomia punaisia pentuja, jotka eivät edes jaksanee: laukaista pyydystä. Täytyi siis luopua siitäkin, ei sillä etteikö
rottia ollut, mutta ne olivat yhtä kokemusta rikkaampia, eivätkä enää menneet pyydyksiin.
Tdmä linjoillaoloaika muodostui tavallaan jonkinlaiseksi harioitusajaksi mihin tällainen asemasota-aika oli
paikallaan, varsinkin kun ilmassa oli jotakin enteilevää.
Uutiset itärintamalta toivat aina uutta "jobinpostia"

Syvärin luostari
Syvärin asema
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s"ksalaisten vetäytymisestä. Huolimatta siitä, eträ koko

si:n

aikana ei politikoitu, ainakaan yksiköissä joissa
::ieä palvelin, epäili jokainen, errei sotaa voiteta. Sit-

:=:l tuli tieto liittoutuneiden maihinnoususta Norman:iassa. Olihan siitä puhuttu ja sitä oli odotettukin. Nyt
-iotertiin kiihkeästi uutisia d,ltä, uudelta rintamaka.
Siiloin se tapahtui! Kesäkuun 9. päivänä -44hyökkäs:r.ät venäläiset Kannaksella, muutta nyr olivat heti en.::nmäiset tiedot hälyttäviä. Tilanne oli meidän koh:.ilamme sikäli jännittävä, ertä olimme painopisre':unnalta Kannakselta noin 250 km suoraan irään, siis
:"r'.rllaan venäläisten selustassa, takanamme leveä S1'vä:::l virta ja rautateitse oli matkaa Suomeen n. i50 km.
Tåmä pani jokaisen vähän "haistelemaan ilmaa". Saimne mddrdyksen jättää asemamme vihollisen huomaa:natta. Ammuimme lähtölaukaukset, jorta vihollinen
.:ulisi meidän vielä olevan paikoillamme ja lähdettiin
:ratkalle marssien. Ohitimme Podporozen ja sr.ivuim-

me ATp:lle, joka sijaitsi aikaisemmin mainitsemani kapearaiteisen radan varrella. Siellä oli monenlaista "tavaraa", mm. erikokoisia tykkejä ja ammuksia. Vaihdoim-

mekin viisituumaiset tykkimme saksalaisten Minskistä
sotasaaliiksi saamiinsa melko uusiin kuuden tuuman
haaralavetrisiin tykkeihin. Vetojuhdiksi otimme seitsemän tonnin telaketjutraktorit, joilla kalusro siirrettiin
Syvärin asemalle. Siellä yövyimme odotellessamme kuljetusjunaa. Rukoilimme huonoa lentosäätä, sillä pelkäsimme "hävittäjäsaarruetra", joka eittämättä kuului vihollisen vieraanvaraisuuteen.
Åamulla junan saavurrua kunnioittikin kaksi venäläistä maataistelukonetta läsnäolollaan lastauspuuhiamme. Kiusallinen häiriö kesken lastausta päättyi kuitenkin suuremmitta tappioitta. Tämän jälkeen lastaus sujui nopeasci, pääsimme lähtemään kohti koti-Suomea
auringon paisraessa täydeltä cerältään pilvettömältd taivaalta. Maatessamme puolialastomina vaunujen katolla
ihmettelimme missä olivat venäläiset lentokoneet. Vasra Elisenvaaran asemalle tultuamme aloimme saada kuvaa tulevasta, sillä täällä alkoi näkyä pommitusten jälkia ja kuljetusjunien jäännöksiä. Matka Elisenvaarasta
Viipuriin ei enää ollut pitkä. Kuitenkin vasta vuorokauden kuluttua päästiin Tammisuon asemalle, jonne
jo alkoi tippua kranaatteja. Saimme kaskyn jalkaantua,
minkä jälkeen lähdimme Juustilan kautta kiertämään
Lappeenrannan tielle ja sitä kautta Viipuriin.
Asetuimme asemiin Tienhaaraan, Suomenvedenpohjan rantaan 20. päivänä kesäkuuta -44 kello 4. Tykit
pantiin paikoilleen. Lähellä olevan huvilan tenniskenrän verkkoaira revittiin alas ja vedettiin tykkien päälle
naamioverkoksi. Pojat lämmittivät huvilan saunan, jossa kylvimme matkan tomut pois. Uimme rannalla missä oli "turvallisra", sinne pystytetyissä kilvissä nimittäin
oli kielto maihinnoususta, koska se oli yksityisaluetta.
Asiat olivat nyt kaikin puolin kunnossa, mutta ammukset
niin ne ammukset. Edessä oli venäläinen
voitroisa -armeiia, joka oli 10 päivässä edennyt Rajajoelta Viipurin edustalle ja jonka tarkoituksena oli vallata
kaupunki. Meillä oli kyllä asemissa sen ajan parhaat tykit, mutta ei ainoataan ammusta. Pakostakin tulivat
mieleen ne ammusvarasror, jotka laivat Syvärille. Vihdoin kahdeksan maissa tuli Citro6n kuorma-auto, jolla
oli 40 laukausta kuormassaan, siis kymmenen kranaatria tykkiä kohti. Kun kuorma-auto saatiin puretuksi
ruli kohta tulikomentoja. Venäläiset olivat lähteneet
liikkeelle kohti Viipuria suurien panssarivaunumuodostelmien tukemina. 10 kranaatin ampuminenhan ei kestänyt kuin viitisen minuuttia, vaikka tykit olivatkin
vielä outoja miehistölle. Ihmeeksemme kuulimme kuirenkin venäläisten perääntyneen yhdeksää hyökkäysvaunua köyhempänä. Niihin oli tullut keskityksessä
täysosuma.

Muutaman tunnin kuluttua toi "sitikka" taas lastinsa. Venäläiset uusivat hyökkäyksensä, tulikomentoja
tuli aivan satamalla. Yritimme ampua järjestyksessä,

mutta silloin tykkimme vaikenivat. "Maurin" tapaan ne
olivat sanoneet sanottavansa. Tulenjohtajan kordinaattitulva täytyi nyt keskeyttää. Kuullessaan ammusten
Ioppuneen totesi hän, että "täältä tullaan", koska noin
70 hyökkäysvaunua oli tulossa kohti asemiamme. Ja
sieltä tosiaan tultiin, näin sen omin silmin vähän myöhemmin kun rykmentinkomentaja evl Mäki saapui autollaan asemiimme huolissaan siitä, että joukot ovat
rintaman luhistuessa niin sekaisin, ertei mistään saada
järjestäytynyrtä "poppoota" Kivisillan suunnalle puolustukseen. Venäläisillä kun oli sielrä esteetön ylitys ja
loppukin turvallisuutemme uhattuna. Koska paikalla ei
ollut kuin luutnantti Soralahti patterin upseerina, sain
tehtäväkseni jaosupseerin tehtäviä hoitavana koota kaikista tulipattereista jokaisen miehen. Järjestelin heistä
sitten jonkinlaista puolustusketjua, voidaksemme tulit-

taa silraa "terneillämme", mitkä meillä olivat aseina.
(Ternit olivat tunnetusti kelvottomia italialaisia kivääre jä.

)

Lentokoneita kieppui ilmassa ja tykistö ampui häirintätulta perääntyvien suomalaisten sekaan. Tämä antoi lisävauhtia niille meikäläisille, jorka hysteerisinä ilman aseita, pakkauksia, vaatreira, jorkut jopa ilman
kenkiäkin, jouksivat sillalta, seassaan vauhkoontuneira
hevosia, hävitäkseen Tienhaaran metsikköön tlma- ja
näkösuoiaan. Siinä jonkinlaista suojaa kaivaessamme,
kuka kasillä tai löytämällään peltipalasella, ehti joku
neuvoa meiräkin, että älkää hyvät pojat jääkö rähän,
kyllä teidät siihen teilataan. Kaivaessamme asemia tuli
jostakin takaa käsky
tykit pois asemista. Tällä kerraa
mielestämme oikea ratkaisul
Niin alkoi juoksu "ruli rakamuksissa". Asemiin ajaessamme oli jo kahdesca verotraktorista katkennut telaketju, joten käytössämme
oli enää kaksi traktoria. Annoinkin pojille puhtia ilmoittamalla että ne rykir, mitkä ovat nopeimmin valmiina, viedään myös ensin pois.
Jäin tykkien taakse seuraamaan valmisteluja, kuunnellen samalla "serenaadia kahdelle tykille" vihollisen
häiritessä puuhiamme. Välillä komensin pojat maahan.
Sirpalesatefn vähän hellittäessä häärivät pojat jälleen
tykkien kimpussa. Sitten tulivatkin traktorit suojistaan
ja tykkimme pantiin perään. Pois ajaessamme tapasimme vääpelimme, ylik Makkaran tiepuolessa "hermona"
autoineen, kun kuljettaja ei ollut saanut häkäpöntöllä
varustettua Stalinitsia käymään. Toimistotarpeet arkistoineen olivar autonlavalla. Emme voineet avttaa asiaa,
vaan jatkoimme matkaa noin kilometrin verran jättääksemme tykit ilmasuojaan. Palatessamme takaisin huomasimme vääpelimme tehneen ratkaisunsa. Siellä loimusi koko toimisro auton vieressä. Tuhkasta törrörti
harmonikan luurankokin. Eräs tykkimies oli iättänyt
sinne haitarin ja siellä se nyt oli. Silmäni tavoittelivat
diagonaalisia lomahousujani, jotka olin tallettanut
myös toimistoon, mutta vääpeli olikin kunnon kaverina
pelastanut ne. Samassa huomasin, että pojat olivat
kaikki ojassa suojautuneina, kieltäytyen lähtemästä
260

Rask.Psto 40

Viipurin puolustuksessa

tulirus jarkui. Selvittäessäni
heille, että millä puolustauduraan. ellei ole rykkejä,
sain heidät kuitenkin jalkeille.
Näin jatkettiin edestakaisrn kunnes saimme tykit
talteen. Viimeistä kuormaa viedessämme tulivat vasraan patterin päällikkö, kapreeni Sampsa Ilantere ja
luutnantti Soralahti, tiedustellen onko kenell dkååo ajoenää tykinhakuun, koska

Tykistö asemissa
.!E

f

t

-<orrtia, että saisi sen toimistoauton vielä pois. Tkm
Lahti lupautui traktorilla hinaamaan sitä kanssani.
-lälleen matkalla kohti Viipuria, seuratessamme len:okoneiden liikkeitä taivaalla oli aikaa tehdä yhteenveroia päivän tapahtumista. Jokohan venäläiset ovat

ylit-

:a:reet Kivisillan, jonka noin pari tuntia sitten jätimme
-.'.rtiotta? Onhan auto, mitä nyt olimme hakemassa, lä:ellä sitä. Häirintätulen aiheuttamia savupatsaita pöl-a-rteli ympärillämme ia lentokoneita kieppui ilmassa,
lurta ihmisiä ei näkynyt missään. Koko 20. prikaati
:-i perääntyessään hajonnut suojaavaan metsään, jonne
.:rrokoneidenkin mielenkiinto kohdistui.
Noustessamme traktorilla erään kumpareeen päälle,
luomasin kuinka punainen lippu liehui Viipurin linnan
:ornissa,
se oli siis menetetry,
Viipuri! Eniten
- ettei oltu saatu ammuksia,
- vaikka niirä oli:armitti se,
si ollut riittävästi ATp:lla. Mutra virastohölmöyden
suoksi ne loppuivat. Tämän ainoan kerran koko sodan
.iikana koimme puutetta ammuksista.
Seuraavana päivänä siirryimme sitten Viipurinlahden
:uolustukseen. Töitä olikin riittämiin, kun naapuri
vritti väellä ja voimalla ylitse. NYT meiltä eivät kui:enkaan loppuneet ammukset.
Asemamme vakiintuessa koko rintamalla luopuivat
venäläiset suurhyökkäyksestään. Siirryimme Tolvajärvelle, jonka puolustuksessa ollessamme ruli aselepo.
Tåmän patteriston toiminta päärryikin Ristisaareen,
jonne jätimme tykkimme hy'vän ofennukseen. tl

KUNNIAMERKIT:
Eräät radikaalipiirit tuomitsevat kaikki
kunniamerkit pannaan "porvarillisuuden" tuotteina Tiedämme, että Venä-

jän kommunistivallankumouksen tekiiät tuomitsivat kunniamerkit hornan
kitaan. Kuinka on tilanne nyt?
9.9. L9l8 Leninin aloitteesta perustettiin Punaisen lipun ritarikunta. Tällä
hetkellä on Neuvostoliitossa 15 eri ritarikuntaa, ioilla kullakin on useita eri
arvoisia kunniamerkkeiä. Puolan kansantasavallalla on 7 ritarikuntaa, Bulgariassa 7, Romaniassa 4, Unkarissa 9,
Tshekkoslovakiassa 5, DDR:ssä 4, Albaniassakin 7 iaJugoslaviassa 3. Muista

tasavalloista mainicakoon vallanku-

mousten edelläkävijä, Ranska, jossa on
yli 20 ritarikuntaa. Norian kuningaskunnassa on vain yksi ritarikunta ia 3
erillistä ristiä Suomessa iakaa kunniamerkkeiä rauhan aikana vain 2 ritarikuntaa.
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ILMAIL UMUSEOYHDISTYS RY:n

pyswä ilmailunäyttely Helsingin lentoasemalla avoinna yleisölle maanantaita ia tiistaita lukuunottamatta arkisin klo 15-18 ja
lisäksi aattoina ja pyhäisin klo 13-18. llmailun kehitystä koskevan pyswän osan lisäksi on esillä toistaiseksi myös avaruustutkimusta koskeva näyttely. Pääsymaksu aikuisilta mk 2,-. Tukekaa sotamuistoja ia
ihmetelkää.
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PAULI ANTERO LEHIKOINEN

OLI heinäkuun alkupäiviä v. 1941 kun 4.lJP. 8 saapui
melko rasittavan marssin jälkeen muun pataljoonan
mukana Tohmajärven Kenraalinkylään. Majoituimme
itdrajan läheisyyteen "Kuusikkoon".
Totesimme venäläisten pommituslentoja maahamme. Krh:kin ampui ralan takaa kranaatteja puolellemme, joten sodan tuntua oli ilmassa.
Oli muistaakseni heinäkuun l. päivän iltapuoli kun
kuulin, että joukkueemme johtajaa kutsuttiin komppanian päällikön, kapteeni Bomanin ja edelleen pataljoonan komentajan, kapteeni Väänäsen puheille. Hän lähtikin viipymättä.
Olin silloin korpr. A. Mustosen kanssa joukkueenjohtajan taistelulähettinä. Kun kaikista merkeistä päätellen sota oli vääjäämätön tosiasia, esitin lähettiveljelleni sellaista sopimusta kaiken varaka, ertä mahdollisen
sodan syttyessä jos meistä jommallekummalle sattuisi
jotenkin huonosti käymään, niin kirjoitettaisiin toisremme omaisille miten on käynyt. Samoin autettaisiin
toisiamme mahdollisen haavoittumisen sattuessa, ettei
toistamme vähällä jätettäisi viholliselle. Hän suostui
heti ehdotukseen. Olimme nakOjaan toistemme luotramuksen arvoisia, koska sopimuksemme syntyi heti.
Piirros tapahluma-alueesta
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Joukkueenjohtajan palattua huomasin heti, että nyt

on tosi kysymyksessä. Hän esittikin asian: olisi tehtävä
partiomatka rajan taakse ja siihen tarvittaisiin vapaaehtoisia. Tämän kuullessaan Mustonen sanoi, minuun
katsoen: "Tottakai meidän on seurattava ioukkueemme
lohtalaa minne vain" ia sen hyväksyin minäkin. Kohta
saatiinkin kokoon tarvittava mådrd vapaaehtoisia, ehkä
noin 17 miestä.
Monenlaiset ajatukset risteilivät silloin mielessäni
ei ammutakaan paukkupatruutämä on nyt totta
noilla. Pyysin ajatuksissani Korkeimman suoielusta itselleni la kaikille partioon lähteville. Iluonan saatuamme lähdimmekin tuolle reissulle, joka ei mielestäni
koskaan unohdu. Ylitimme rajan onnellisesti. Tuli sellainen tunne kuin olisi kantanut painar-aa reppua, vaikka sellaista ei ollut mukanakaan, iännirvs kai sen teki.
Sitten alkoi vaivata sellainen tunne. ertei tämä reissu
onnellisesti mene. Koetin salata tunnertani, mutta en
voinut olla sanomatta Mustoselle, errä kuinkahan tässä
[dsl5s2akseni hän naurussa suin vastasi:
käynee
-.
Sen kun porskuttaa.
-Menimme Petäjävaaran kautta suuntana Havuvaara.
Reitillä olleen joen ylitimme tekemällämme kopukalla.

MBTIO
Kävimme Havuvaara-Värtsilä tiellä saakka ja lähdimme paluumatkalle. Tuumittiin mitä kautta palaisimme, kunnes joku ehdotti: "Samoja iälkiä". Vaikka kaikissa harjoituksissa oli opetettu, ettei partio saa palata
samoia iälkiä, unohdettiin tämä. Perusteluna lienee ollut se, ettei tullessa oltu tavattu tuoreita merkkejä vihollisesta. Oli 314.7. välinen keskiyö. Ilma oli lämmin, poutainen ja muutenkin kaunis, kesäinen. Ylirimme edellä mainitun joen samalla kopukkalautalla ja
vli päästyämne keitimme saikat ja hiukan levähdimme.
Muistan kun korpr. Mikko Jääskeläinen, aina hyvänruulinen sotilas, kiusotteli korpr. Munnukkaa, joka
myös oli erittäin rauhallinen, lihavahko, ei liikoja kiireitä pitävä mies:
Olis se mukava jos vihulainen sen verran säikäyt- että näkisin kuinka kovaa Munnukka juoksee paräisi,
koon.
Hy-y kavaisi useamman kasvoilla, mutta olikohan
tuo sanonta enne mitä tuleman piti? Siinä maastossa oli
iokin karjapolku jota lähdettiin nousemaan Petdjdvaaraan. Seutu oli melko sakeaa sekametsä. Polku kulki
vinosti erään harjanteen yli, jora lähesryimme. Yhtäkkiä edessäni kulkeva korpr. Laukkanen sanoi:
JR 8:n joukkoia Havuvaaran eteläpuolella

pojat, tuota ei ollut tullessa.
että tuoretta sora oli työnnetty
polulle. Samassa etuoikella vilahti joku vihollinen ja
kuului terävästi: "Stoi
silagyi!" tai jotain siihen ta- avasi tulen kivääreillä ja konepaan. Samalla vihollinen
tuliaseilla. Ne eivät olleet paukkupatruunia, kaikkialla
rapisi. Menin ennätysvauhtia maahan kun kohdallani
vanja ampui vain 15 metrin päästä. Säikähdin niin, että
veri kulki kohisten suonissa, vilahtelipa elettyä elämääkin silmien ohi. Oli siinä räiskettä! Hetken ammuttuamme lähdimme vetäytymään rinnettä alas. Olimme
vaikeassa tilanteessa, takana noin 100 metrin päässä
lammeksi levinnyt joki, edessä noin 2 ha:n niittyaukea.
Tuli mieleeni mottiin joutuminen. Kun olimme vetäyneet niin paljon, että vihollisen luodit menivät reilusti
yli, päätettiin ylittää niitty toivossa ettei vastustaja olisi
sitä miehittänyt. Juostuamme niitylle noin 50 metriä
avattiin sielläkin tuli ja myös lammen takaa ruvettiin
ampumaan. Olimme ristitulessa aukealla, josta ruvettiin syöksymään takaisin metsään. Ihme kyllä, niitylle
ei meistä kukaan jäänyt kovasta tulituksesta huolimatta. Esitin vänrikille, että tie avattaisiin auki rynnaktilla
Seis

huomasin,
Samalla

ja tarjouduin itse käsikranaatinheittäjäksi kunhan saisin

mukaani pari konepistoolimiestä. Jääskeläis-Mikko
lähti toiseksi, toisen nimeä en enää muista, ja niin lähdimme aistit valppaina. Pääsimme ilman muuta polulle
ja vasta nyt aloimme katsella keitä meistä mahtaa enää
olla iäliellä. 4 oli poissa, mm. Ahti Mustonen. Tuumittiin, että kierrettäisiin ja hyökättäisiin takaapäin,
mutta siihen meitä oli liian vähän. Ei ollut mitään
mahdollisuuksia auttaa aseveljiä. Otettiin uusi suunta
ja lähdettiin jatkamaan. Tuntui sanomattoman raskaaltaiåttdä aseveljet oman onnensa noiaan, sillä heidän taholtaan kuului vieläkin kovaa ammuntaa.
Jääskeläis-Mikko lähti vapaaehtoisesti kärkeen ja nyt
me vuorostamme yllätimme vihollisen, joista ainakin 2
jäi kentälle. Ylitimme rajan ja pääsimme omalle puolelle. Kyllä taakka putosi hartioilta kun ei enää tarvinnut kulkea aistit valppaina. Majapaikalla olevat olivat
kuulleet rajan takaa kiivasta ammuntaa ja paljon heillä
olikin kyseltävää, sillä heti he kiinnittivät huomionsa
vähäiseen lukumääräämme. Vaikeata oli myös partion
johtajalla kayda selvittämässä rapahtumia. Komentaja
oli vain kiittänyt ja sanonut: "Sota on sotaa".
Näin päättyi reissumme. Saimme ruokaa ja pääsimme hetkeksi nukkumaan. Uni vain ei tahtonut tulla,
mieltä askarrutti aseveljien kohtalo.
Mustosen omaisille kirjoitin kirjeen.
Jonkun aikaa levättyämme tuli samana iltana yleinen
liikkeellelähtö rajan yli ja samaan suuntaan minne
olimme partiomatkamme tehneet. Pienien kahakoiden
iälkeen saavuimme metsiä kulkien noin 1 km pohjoiseen Petäjävaarasta joka oli joukkueemme tavoite. Aamuyöllä naapurikomppania otti asemat vastaan ja meitä
kehoitettiin menemään Petdjåvaaraan, johon tulisi
kenttäkeittiömme ja saisimme ruokaa. Oli kulunut 3
263

Haavortlununa
kannetaan turvaan

vuorokautta partiokahakasta ja päätimme kiertää sen
kahakkapaikan kautta nähdäksemme olisiko mitään
merkkejä sinne jääneistä aseveljistä. Tulimme paikalle,
jossa meidät oli yllätetty ja huomasimme heti hautapaikan näköisen sorakumpareen polun vieressä. Meikäläinen rautaisannoslihapurkki oli avartuna sen päällä, sisällykseen ei oltu koskettu. Otimme kenttälapior ruveten kaivamaan hautaa auki. Noin puoli metriä kaivettuamme tuli esiin stm Muisto Kääpän runneltu ruumis,
jonka nostimme polun varreen oman maan multiin vietäväksi. Jonkin verran kiertelimme siinä ympäristössä,
mutta emme löytäneet kuin yhden kp.lippaan ja meikaläisen sotilaslakin. Näin sitten läksimme ruokailupaikalle tuumien, että lääkintämieher saavat hakea ruumiin pois. Sen he tekivätkin.
Ruokailtuamme käskettiin lepoon, sillä lähtö voisi
tapahtua milloin tahansa. Minuun tuli jonkinlainen
rauhattomuuden tunne, hetkeäkään en voinut olla samassa paikassa. Tämän huomasi heti korpr. Jääskeläinen tiedustellen mikä minua vaivaa. "En tiedä, murra
en voi olla yhdessä paikassa, on niin kumma olo." Hän
hymyili ja otti Saima-askin sanoen: "Panehan tupakaksi, siitä se rauhoittuu." Otin savukkeen, aloin poltella,
mutta en edes sitä aikaa voinut olla hänen luonaan vaan
täytyi lähteä kävelemään ilman mitään päämäärää. Menin hieman kauemmas toisista, istuin erään puun juurelle ja tuumin, että pitäisi tehdä jotain, mutta mitä?
Käännyin ajatuksissani Korkeimman puoleen pyytäen
fräneltä selvitystä ja silloin minulle selvisikin, että on
vielä mentävä partiokahakkapaikan luo. Pyysin lupaa
ioukkueenjohtajalta ja hän suostui mikäli saisin mukaani 5-6 miestä. Yksin en missään tapauksessa saanut
lähteä. Jääskeläinen oli heti valmis. Kaikkiaan sain
muistaakseni mukaani 6 miestä. Kuljimme ketjussa,
ettei mikään jäisi huomaamatta. Vierelläni kulkeva
Jääskeläinen sanoi: 'Tuolla on Mustosen ruumis!" Näin
samanaikaisesti meikäläisen kesäpuseron ja miehen pitkallaan noin 10-15 metrin päässä, suuren kiven ja
pienehkön tuuhean kuusen välissä. Sitten tapahtui
264

odottamatonta. Ruumis nousi istualleen jalkarätti silmillä, jonka hän kiskaisi samassa pois sanoen: "Meidän
pojat tulee. "
Jäykistyin hetkeksi kuin salaman lyömänä ja riensin
toisten kanssa hänen luokseen.
Hän oli ollut metsässä yli 3 vuorokautta vaikeasti
haavoittuneena. Kasvot hehkuivat kuumeesta punaisina, nenästä ja suusta oli tullut verta ja vasen olkakin oli
kuivuneessa veressä. Heti ensimmäiseksi hän pyysi vettä. Annoin kenttäpullollisen pyytäen, etrei hän joisi
palion, mutta mies joi kaikki sanoen, ettei kenttäpulloon paljoa mahdukaan. Oli siinä kyselemistä puolin ja
toisin. Ei hän muistanut kauanko oli ollut täällä haavoittuneena, eikä liioin pysynyt pystyssä tahtoessaan
näyttdd, minkä verran hän voi kävellä. Rintaansa kädellä
painaen hän sanoi hengittäessään: 'Yoi että tekee kipeää." Vaikka oli kesä hän valitteli kylmää. Olinpaikka
oli noin t0 metrin päässä lammesta, josta hän oli ryömien käynyt vertä juomassa. Viimeisellä matkallaan
hän oli ottanut mukaansa jalkarätin, huuhdellut sen ja
tuonut mukanaan vedellä tihkuvana saadakseen edes sen
lievettä imeskellä janoonsa. Sitten Mustonen oli tuntenut, ettei hän enää jaksa kayda juomassa. Maatessaan
ja
hän oli muistanut, että on äidin kuolinpäiväkin
niin taitaa nyt kayda hänellekin
Mutta niinkauan
-.
kuin on elämää on toivoakin.
Haavoituttuaan hän oli lähtenyt muiden mukana
juoksemaan rinnettä alas lampeen päin, nähnyt jo veden
kun maailma oli tummunut silmissä ia hän oli kaatunut
suin päin veteen. Sitten joskus, kun taiunta oli palannut, hän oli ollut kuivalla maalla vaatteet märkinä, viluisena ja haavoittuneena. Ne sielulliset tuskat joita
hän, rehti aseveli, sai kärsiä ovar monille käsittämättömiä.
Lähdin viipymättä hakemaan paareia. Juostuani
komppanian majoituspaikalle oli joukkueemme johtaia
valveilla ja nähtyään kiireeni kysyi, että mitä minä
juoksen. Kerrottuani, että Mustonen oli löytynytkin
elävänä hän sanoi: 'Lepää, minä vien paarit", ja se oli
totisesti menoa kun hän lähti paarien kanssa juoksemaan. Heti he toivatkin heikon haavoittuneen pois saamaan parempaa hoitoa.
Määtästä ja Varniolasta en ole jälkeenpäin kuullut
mitään. He olivat komppaniamme ensimmäiset uhrit
Jatkosodassa.

Aikaa on jo kulunuc niin paljon, ettei muistini ehkä
pidä yhtä tapahtumien kanssa, mutta en sentään pahemmin erehdykään.
Tapasin Mustosen pyhäin miesten päivänä v. 1965.
Tapaamisemme oli rydämellinen. Hän kertoi ofieen
elämänsä mieluisimman äänen mitä oli kuullut: "Tuolla
Q62s tulevat. Se on Suomea.
on Mustosen ruumis".
- pitkallaan ollessaan etuvaLuoti oli mennyt hänen
-semmalta ammuttuna vasemmasta olkanivelestä repien
keuhkoja, sydänpussin läpi päättyen selkään lähelle si-

vuja.Seluotioli9m/m:nkonepistoolinkuula.

TUIilIOHTA
TAUNO POLLÄNEN

KESÄKUUN 17. päivänä 1943 saapui II/JR 12, ionka
6. komppaniassa palvelin, Vienan kanavalle. Ry'hmämne, jota johti vänrikki Strengell, sai puolustectavakseen tukikohta "Puljun", joka sijaitsi noin kilometrin
päässä Pirunsaaresta Poventsan kaupungin suuntaan.
\feistä oikealla oli naapuritukikohra "Mutka" ja vasemnalla Pirunsaari, joka myöhemmin osoitraurui komppaniallemme todelliseksi surman loukuksi.
Puolustusasemamme oli rakennerru korkeaan jokirörmään ja samoin oli vihollinenkin rehnvt. Åsemiemme väliä oli noin 150 m ja vain erirtäin s1-r'ä iokiuoma
eioitti meidät toisistamme. Maasto oli asemien kohdalIa avoimeksi hakattua kangasta, vain korsumme ympärillä kasvoi jonkinlaista sekametsää, jonka läpi iohri yhteyshauta vartiopaikalle. Paikka, johon olimme joutuneet, osoittautui suhteellisen rauhalliseksi, murra vihollisen tarkka-ampujien takia myös vaaralliseksi. Ne
rainosivat meitä kuin metsäsräjä saalistaan. Kaikenlainen tähystys ja vartiopalvelus olivat päiväsaikaan mahdottomat suorittaa ilman ns. periskooppia.
Kesä oli kauneimmillaan ja ilmat hyvin lämpöisiä,
mutta siinä me vain olimme naapurin kanssa nenät vastakkain ja vahtasimme toisiamme kuin kissa hiirtä. AiTukikohta "Puljun" miehistöä

na silloin tällöin saatiin pieni kranaattiryöppy puolin ja

toisin, mutta mitään hyökkäyksiä ei tapahtunut niiden
parin kuukauden aikana, jolloin oleskelimme Puljussa.
Monet ryhmämme miehistä tosin myöhemmin kaatuivat maansa puolesta.
Komppanian sauna, joka sijaitsi noin 200 m korsumme takana oli jatkuvasti käytössä. Kylpijöitä riitti
aina ja jatkuvasti, sillä eihän se ollut yksinomaan meidän omaisuuttamme. Tämä sauna oli jonkin, kai Sorokkaan johtavan, tientapaisen varrella.
Eräänä päivänä tuli tukikohtaan mäarays, että vihollisasemat oli ammuttava tuleen valojuovilla. Kangasmaasto olikin rutikuivaa ja kaiken lisäksi olivat vanjat
rakentaneet asemiensa eteen risuaidan ehkä näkösuojaksi, ehkä myös suojaamaan tarkka-ampujien osumilta.

Avasimme vimmatun tulen valojuovapatruunilla ja
pian roihusikin koko vihollisasema ylnd päältä tulessa.
Yrityksemme onnistui täysin ja palo levisi nopeasti kovan kuivuuden vallitessa. Venäläiset vasrasivat tuskin
laukauksellakaan, sillä nyt heillä oli uusi ja joka suhteessa uhkaavampi vihollinen, asemissaan riehuva valtava tulipalo.
Voimme melko vapaasti katsella kuinka naapuri yritti sammuttaa rulta. Sen leviämisrä koetettiin esrää jos
jonkin näköisillä havuilla ja oksilla, mutta varsin heikoin tuloksin. Tuli levisi leviämistään. Meitä hieman
hymyilytti kun näimme, että kesäkuumuudesta huolimatta joillakin venäläisillä oli päällään pitkät manttelit. Tulipalon roihuessa olisi luullut olevan lämmintä
pakkasellakin. Kuului kovia rysähdyksiä ja rätinää, kun
käsikranaatit ja parruunat räjähtelivät tulen seassa. Taisivatpa arojen poikien hermotkin joutua pingoitukseen
mokornassa tohinassa.

Me puolestamme riemuitsimme, tunsimme vahingoniloa sanan täydessä merkityksessä, sillä olihan tilanteella huvittavatkin piirteensä. Huutelimme joitakin
julkaisukelvottomia sanoja ja kehoituksia, mutta niistä
venäläiset vihastuivat. Osoituksena tästä oli muutamia
piiskatykin kranaatteja. Ne räjähtivät taisteluhautamme penkassa. Minä, joka vastoin kaikkia määräyksiä,
Periskooppi käytössä

olin

asemissa ilman paitaa, sain oikean olkapääni täyteen kivensirpaleita. Se oli kuin olisi haulikolla ammut-

tu. Onneksi sirpaleet jäivät aivan pintaan ja nousivat
pois omia aikojaan. Kaverit pääsivät pelkällä säikähdyksellä.
Vihollisasemat paloivat meidän katsellessamme ainakin noin 500 m:n leveydeltä. Mukana näytti menneen
ainakin pari asuinkorsua niin, että tulipahan naapurin
pojille jälleenrakennusta muutamaksi päiväksi.
Lopulta palo hiljeni ja me palasimme takaisin korsuumme, jonne postikin oli tällä välin sopivasti tullut.
Otin kirjoitusvehkeet esille vastatakseni saamiini kirjeisiin ja asetuin hämärän takia akkunan ääreen. En ol-

lut vielä ehtinyt kirjoittaa kuin muutaman sanan, kun
kuului muutamia lähtölaukauksia. Ne olivat raskaan
heittimen ammuksia, jotka putosivar korsumme viereen. Akkunan ruutu lensi tuhansina sirpaleina silmilleni ja pciydalle. Hiekkaa tuli niinikään sekä akkunasta
että katosta. Vähään aikaan ei nähnyt mitään ja korvatkin olivat menneet täysin lukkoon. Mutta tämähän oli
sellaista pientä suuressa sodassa. Ja tähän päätänkin
pienen kertomukseni lähettäen samalla terveiseni vielä
elossa oleville Puljun aseveljille.

Rautjärven-lmmolanjärven rintama elokuun alussa
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18.D:n joukot ylittivät välirauhan aikaisen valtakunna
rajan Rautjärvellä heinäkuun 31. p:nä v. 1941. Päähyökkäys, joka tapahtui Hiidenjän'en koillispuolella,
onnistui hyvin ja johti sisäänmurroon vihollisen kovasta
vastarinnasta huolimatta. Sitävasroin HiidenjärvenImmalanjärven välillä suoritetur hyökkaykset tyrehtyivät nopeasti. Sen vuoksi ne olikin r-älillä kokonaan keskeytettävä ja joukot ryhmirerrävä uudelleen. Tämän
iäriestelyvaiheen aikana, joka kesri 6-8 vrk, suoritettiin aktiivista tiedustelua vihollisen puolustusryhmityksen heikoimman kohdan selvittämiseksi.
Ne JR 6:n joukot, jotka hyökkäsivär VähikkälänHaukkavuoren tien suunnassa, joutuivat vaikeuksiin
heti hyökkäyksen ensi vaiheista alkaen. Jo valtakunnan
rajan tuntumassa silainneen Kankaanmäen valtaaminen
ruotti hyökkääiälle tappioita, vaikka vihollisen voimat
täällä olivat varsin vähäiser. Mutta sen lukuisat jalkaväkimiinoitteet olivat siräkin tehokkaammat. Lisäksi vi-

hollinen sytytti fosforikranaatteja ampumalla joukon
metsäpaloja, joiden synnyttämä savuverho oli ajoittain
niin tiheä, että näkyvyys oli vain 5-10 m. Myös hengittäminen tällaisessa savussa oli vaikeaa. Jotkut yrittivät helportaa sitä pitämällä märkää rättiä suun edessä,
toiset käyttivät välillä kaasunaamariakin. Ja kun joukot
näistä vaikeuksesta huolimatta jatkuvasti ponnistelivat
eteenpäin ja saavuttivat Soinin talon tason, joutuivat he

vastakkain vihollisen hyvinvarustetun tukikohdan
kanssa. Täähä hyokkaajan eteen suunnattu konekivä266

:ren ristituli pysäytti hytikkayksen lopullisesti.
Tässä vaiheessa saivat toisessa portaassa edenneet joukor käskyn ryhmittyä nopeaan puolustukseen Kankaan-

::rakeen ja täten turvata ensimmäisen iskuportaan jouk-

kojen irtaantumisen taistelusta. Tähän samaan puolusrusryhmitykseen liitettiin tilapäisesti myös ne ensimnräisen iskuportaan joukot, jotka hajallaao ja ilman
iohroa vetäytyivät etumaastosta. Tämän tarinan kirioitraja mm. sai tehtäväkseen muodostaa tällaisista joukoista pesäkkeen Kankaanmäkeen Vähikkälan-Hauk(avuoren tien itäpuolelle. Tehtävä oli vaikea, sillä sar-un muodostamassa pimeydessä oli mahdoton saada selrä kuvaa etumaastosta. Kun mm. etsin sopivaa asemapaikkaa parille konekiväärille, kävelin kompassi kadessä pitkin mäen etelärinnettä varmistuakseni siitä, että
konekivääreille tulisi edes jonkinlainen ampuma-ala ja
luodeille maaston pintaa pyyhkivä lentorata. Kun jonkinlaisen tällaisen paikan lopulta löysin, sain seuraavasavun ajoittain hälvennyrtyä
todeta,
na päivänä
- hiekkakonekiväärit maatuneen
errä olin sijoittanut
Jalkaväkimiinaa asetetaan trelle
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kuopan reunamille siten, että niiden ampumasuunnat
osoittivat ristiin kuopan pohjalle.
Edestä vetäytyville joukoille oli neuvotru eksl'misen
välttämiseksi seuraamaan hyökkäyksen aikana maastoon
vedettyjä puhelinkaapelilinfoja. Jotkut rulijoista noudattivatkin neuvoa niin kirjaimellisesri, että koko ajan
kävellessään soluttivat kaapelia sormiensa lomitse.

Kaikki tulifat uskoivat olevansa viimeisiä edestä veräyqviä omia joukkoja ia vakuuttivat, errä kaikki heidän
jälkeensä tulevat ovat varmasti vihollisia. Näirä ehdotromasti viimeisiä tuli kuitenkin jatkuvasri monen runnin ajan. Ja viimein, kun jo hyökkäystä seuranneen yön
aamutunnit olivat meneillään, tuli vielä eräs luutnantti, joka ilmoitti, että hän oli se johtaja, jonka käskysta
vetäydyttiin näitä kaapelilinjoja seuraten. Myös hän vakuutti olevansa viimeinen edestä irtaantunur, murra piri silti mahdollisena, että joitakin eksyneitä harhailijoita saattaisi tulla vielä pitkienkin aikojen kuluttua.
Olettamus oli oikea, sillä pari miestä tuli vielä kyseisen
päivän iltapuolellakin. Miehet kertoivat harhailleensa
eksyksissä useampia tunteja löytämättä kuitenkaan takaisin omalle puolelle. Sen iälkeen he olivat piilouruneet Kankaanmäen etelänpuoleiselle suoalueelle, jossa
ortivat muutaman tunnin nokoset ja lähtivät savun hiernan hälvettyä yrittämään uudelleen.
Haukkavuoren tien tuntumassa vihollinen pyrki pitämään kiinteän kosketuksen vetäytyjiin. Sen vuoksi se
myös halusi mahdollisimman nopeasti saada haltuunsa

Kankaanmäen eteläpuolella sijainneen Soinin maaston.
Paikka oli kuitenkin tärkeä myös meikäläisille, joten
sitä ei sovinnolla haluttu luovuttaa. Tämän vuoksi sen
omistamisesta syntyi tulisia yhteenottoja. Kun ensimmäinen näistä ei ratkennut käsiasein, vetäytyivät molemmat osapuolet hieman taaksepäin ja tilasivat kumpareelle rykistökeskityksen. Se alkoi ja loppui molemmin puolin lähes samanaikaisesti ja niinpä sitä seurannut rynnäkkökin oli jälleen samanaikainen. Taistelu
päättyi lopuksi meikäläisten voittoon, ja moni kumpareelta vetäytynyt vihollinen tapasi matkansa pään Soinin eteläpuoleisella hakkuuaukealla. Mutta tappioita
kokivat meikäläisetkin. Eräs kranaatti mm. osui täysosumana meikäläiseen tulenjohtoaliupseeriin. Hänen
jäännöksensä koottiin taistelun päätyttyä tavalliseen
600 kpl:n kiväärinpatruunalaatikkoon. Vain miehen
konepistooli oli säilynyt suurin piirtein eheänä; ainoastaan tukki oli murskaantunut. Satuin myöhemmin,
kukkulalla hiipiessäni, löytämään tämän aseen. Kaivoin
tikulla pois vaipan leikkauksiin liisteröityneet entisen
omistaian veriset jäännökset. Kun vielä eräs kätevä
asealiupseeri veisti katajajuurakosta tukin tilalle pistoolimallisen kädensijan, tuli aseesta panssarimiesten konepistoolia muistuttava. Sellaisena se sitten keikkuikin
lonkallani koko hyökkäysvaiheen ajan. (LKP:ssa olin
saanut henkilökohtaiseksi aseekseni'vain" kiväärin.)
Tiedustelutulokset sekä ensimmäisessä hyökkäyksessä saadut kokemukset osoittivat, että ennenkuin uutta
hyökkäystä voitiin aloittaa, oli tavalla tai toisella eliminoitava Soinin talon eteläpuolella sijaitseva vihollisen
tukikohta. Maastollisesti tämä paikka kasitti pyöreähkön, noin 150 x 150 m:n suuruisen, hieman peltoympäristöstään korkeampana kohottuvan metsäsaarekkeen. Sen pohjoislaidassa sijaitsi kaksi ristiin ampuvaa
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konekiväripesäkettä, joissa kummassakin oli ainakin
kaksi ampuma-aukkoa. Näiden eteen oli raivattu, metsän puusto kokonaan kaatamalla ja poistamalla, ampuma-alaa noin 15G-200 m:n levyinen vyöhyke. Tämä
tukikohta oli ratkaisevasti vaikuttanut meikäläisten ensimmäisen hytikkayksen epäonnistumiseen tässä suunnassa. Mutta tukikohdan ja Soinin talon välinen hakkuuaukea oli muodostunut kohtalokkaaksi myös viholliselle itselleen sen jouduttua useampaan kertaan ylittänään aukean Soinin kumpareesta taisteltaessa.
Edelläkerrottu kiusallinen tukikohta päätettiin viimein vallata iskuosastohyökkayksellä. Tätä varten tehtävdän valittu iskuosasto kokoontui ercdnä iltana Kankaanmäessä siiaitsevan hiekkakuopan maastoon. Mutta
toiminnan käyntiin saattaminen tuotti aluksi melkoisia
vaikeuksia, sillä upseeri, jonka johtamispanosta ja paikallistuntemusta olisi tehtävän suorittamisessa kipeästi
tarvittu, oli juuri haavoittunut. Johtamisvastuu jäi nyt
4.K:n ylikersantti Martti Salmelalle, jonka tehtäväksi
alunperin oli suunniteltu vain iskuryhmiä tukevien konekiväärien tulitoiminnan johtaminen. Ylikersantti
Salmelalla oli monia vaikeuksia voitettavanaan, sillä hänellä ei ollut edes tarkkaa kuvaa maastosta eikä siitä,
miten hyökkäys oli aiottu suorittaa.
Tässä vaiheessa erät minulle ennestään tutut iskuosaston miehet kääntyivät puoleeni pyytäen minua roimimaan molempien iskuryhmien yhteisenä iohtajana.
Koetin kuitenkin estellä, sillä olin juuri palannut

useampia tunteja kestäneeltä rasittavalta partioretkeltä.
Tule ainakin minun kanssani etumaastoon ja esitä

- paikan päällä tietosi vihollisesta, ehdotti ylik.
siellä
Salmela.

Suostuin pyyntöön ja opastin Salmelan sekä häntä
seuranneet iskuryhmien johta!at Soinin talon eteläpuolelle, jossa esitin tietoni vihollisesta sekä omat näke-

mykseni hyökkayksen suoritustavasta. Mielestäni vihollistukikohtaan voitiin p?iästä ainoastaan ryömimällä
jonossa hakkuuaukean yli johtavaa matalaa metsäoiaa
pitkin. Oja suuntautui aivan tukikohdan itälaitaan, joten vihollinen ei voinut tähystää eikä tulittaa suoraan
ojan suunnasta. Mikäli aukean ylitys onnistuisi, olisi iskun suuntaaminen pesäkkeiden selkäpuolelle jo paljon
yksinkertaisempi tehtävä.
Tuo oja on niin matala, ettei sitä pitkin voi ryö- vihollisen huomaamatta, epäilivät ryhmänjohtajat.
miä
Tuletteko mukaan, jos ryömin ensimmäisenä? ehdotin. Alikersantit sanoivat suostuvansa. Näin myös
toimintasuunnitelman tärkein kohta, hakkuuaukea ylitetään ojaa pitkin ryömimällä, oli saanut ratkaisunsa.
Pienen pohdiskelun jälkeen muodostui suunnitelma
muilta osin seuraavaksi:
Konekivääripuolijoukkue suojaa iskuryhmien etenemistä ja tukee niiden toimintaa tulittaen tarvittaessa
ennen kaikkea tukikohdan koillislaidassa esiintyviä
maaleja, mutta varautuu tarvittaessa ampumaan myös
iskuryhmien yli. Konekiväärit siirtyvät eteen vasta eri
Konekiväärit tukevat iskuosaston hyökkäystä

268

.askysrä siinä vaiheessa, jolloin tehtävän onnistuminen
;c nä1'trä todennäköiseltä. Siihen saakka ne pysyvät
asemassaan ollen valmiina tukemaan iskuryhmiä myös

keeseen paenneiden kintereillä seurasivat kuitenkin
myös ensimmäisenä edenneen iskuryhmän konepistoolimiehet, jotka asettuivat pesäkkeen oviaukolle ja terä-

s:inä tapauksessa, jos tehtävä epäonnistuu ja iskuryhnät joutuvat vetäytymään takaisin.
14.K/JR 6:n asettama suorasuuntaustykki tulitraa- tukikohdan luoteisosassa esiintyviä maaleja.
Iskuryhmät antavat valkeaa rättiä seipään päässä
heiluttaen metsän laidasta merkkejä vyörytyksen edis-

villä konepistoolisarjoillaan estivät ketään pääsemästä

n'misestä.

Sovittuna kelloaikana lähtivät iskuryhmät ryömipitkin metsäojaa. Tämä osoittautui paikoitellen
niin matalaksi, että oli suoranainen ihme, ettei vihollinen huomannut ryömivien miesten takamuksia. Aukean puolivälissä ryömijät joutuivat ohittamaan pari
ojan pientareella ollutta, tuhansien toukkien vellomaa
ruumista, joka näky täydentyneenä ruhoista lähtevällä
hirvittävällä löyhkällä aiheutti joillekin miehille pahoinvointikohtauksia ja viivästytti sekä vaaransi räten
koko etenemissuoritusta. Tavoitteeseen kuirenkin pääsriin, vieläpä niin, ettei kummalrakaan puolelta ammutru ainoatakaan laukausta.
Vihollinen huomasi tukikohtaansa tunkeuruneet
hyökkääjät vasta siinä vaiheessa, jolloin ensimmäiset
konepistoolimiehet jo lähestyivät etenemisuraa lähinnä
sijainnutta pesäkettä. Sen oviaukon runrurnassa keittopuuhissa olleet miehet juoksivat pesäkkeeseen ja hieman etäämpänä olleet päinvastaiseen suuntaan. Pesäkmään

pesäkkeestä ulos. Konepistoolimiehiä seurasivat tuhoojat kasapanoksineen. Kun pari viiden kilon panosta oli
samanaikaisesti heitetty pesäkkeen sulletun oven taakse, vetäytyivät niin tuhooiat kuin varmistajatkin pois

pesäkkeen tuntumasta. Muutaman sekunnin kuluttua
näytti siltä kuin koko pesäke olisi hieman kohonnut
maasta ylös ja yksittäiset hirren pätkät lentelivät korkealle ilmaan. Samanaikaisesti tämän tapahtumasarjan
kanssa eteni toinen iskuryhmä läntiselle korsulle, joka
muutamia sekunteja myöhemmin koki naapurinsa koh-

talon.
Tuhoamistehtävän tultua suoritetuksi lähtivät iskuryhmät vyöryttämään, toinen tukikohdan itä-, toinen

länsilaitaa kohtaamatta kuitenkaan minkänlaista vastarintaa. Äskeisestä.verilöylystä säästyneer viholliset
pakenivat suin päin, toiset jopa aseensakin jättäen, seuraava n tukikohtaan ja sitä reunustaville pelloille. Pakenijoille antoivat omalta osaltaan vauhtia myös tulitukiportaaseen jätetyt aseet, iotka niille annettujen sovittujen lippumerkkien mukaisesti siirsivär tultaan ja pehmittivät vihollista omissa suunnissaan.
Kun vyörytys oli loppuunsuoritettu ia iskuryhmien
miehet järjestetty tilapäiseen puolustukseen tukikohdan etelälaitaan, alkoi jo vihollinenkin toipua hämmäsHyökkäys meneillään Rautiärvellä
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tyksestään fa ryhtyi lähimmästä tukikohdastaan suorittamaan kiivasta "nikkelivarmistusta". Tämä oli kuitenkin tarpeetonta patruunoiden tuhlausra, sillä iskuosaston voimar eivät riittäneet hyökkäyksen jatkamiseen,
eikä sitä edellyttänyt sen saama tehtäväkään.
Tässä vaiheessa lähetin taisrelulähetin viemään ylikersantti Salmelalle ilmoituksen, että koko tukikohta
oli vallattu. Itse lähdin tarkastamaan, olivatko ryhmänjohtajien puolustukseen asettamat miehet pysyneet pai-

koillaan. Tarkastin ensin tukikohdan itäosan. Siellä
kaikki oli niinkuin pitikin. Samaa ei valitettavasti voinut sanoa tukikohdan länsiosasta, josta löysin vain pari
miestä. Tämän vuoksi suuntasin askeleeni ylikersantri
Salmelan luokse pyytääkseni häneltä joko lisää miehiä
tai konekiväärien siirtämistä eteen. Matkalla tapasin
I
I

l.

Ylikersantti Martti Salmela kk-miehineen

kuitenkin lähettini, joka ilmoitti, että jostakin ylemmälrä taholta oli tullut käsk1', joka edellytti, että koko
iskuosaston oli kiireesti palattava takaisin. Läherti sanoi
myös välittäneensä tämän käskyn kaikille tapaamilleen
iskuosaston miehille. Tässä siis oli svy siihen, miksi
miehiä ei löytynyt heille määrätyiltä paikoilta. Toruin
lähettiä hänen liiallisesta omatoimisuudestaan, jonka
jälkeen lähdimme yhdessä ylikersantri Salmelan luokse.
Tämä tuli kuitenkin matkalla vastaamme, ja oli vihainen kuin ampiainen. Hän oli juuri saanut esimiehiltään
tilannetiedotuksen ja toimintaohieer, joisra paljastui se
katkera totuus, että meidän hlvin onnisrunut "rysäyksemme" oli menettänyt kaiken merkityksensä. Lassilan
suunnassa oli nimiträin juuri aikaansaa-Hirslammen
tu laajahko sisäänmurto, josra johtuen Haukkavuoren
suunnassa ei hyökkäystä enä tulla jatkamaan, koska vi.
hollinen vetäytyy täällä kohta ilman taisteluakin.
Ylikersantti Salmelalla, samoin kuin koko iskuosas.
tolla oli totisesti aihetta sekä harmiin että pettymyk
seen. Olihan yrityksemme h1'väksi nähty palion vaivaa
Myös 20-30 miehen henki oli melkoisen tovin ollu
vain hyvän onnen ja Luofan armeliaisuuden varassa
Tunsimme myös jonkinlaista tekijänylpeyttä hyvin on
nistuneen ja melkoista uhkarohkeutta vaatineen suori
tuksemme iohdosta. Lisäksi pidimme todennäköisenä
että jos juuri avaamasramme aukosta olisi heti rysäyk
semme jälkeen työnnetty uusia joukkoja eteen, olir
hyOkkayksen jatkaminen ollut mahdollista tässäki
suunnassa.

Erilaisten vaihtoehtojen puntaroiminen oli nyt ku
tenkin rarpeetonta. Olimmehan saaneet selvän kaskyr
joka ei sisältänyt vaihtoehtoja. Allapäin, pahoilla mi,
lin vetäydyimme tukikohdasta ja palasimme takais
Kankaanmäkeen ja sieltä edelleen omiin yksikk<iihin
me.
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Jååkärijoukkue polkee suorittamaan tehtäväänsa

OLI aurinkoinen heinäkuun päivä 1941.
JR 50:n neljä jääkärijoukkuetta polki

ensimmäisen

ia tiettävästi viimeisen kerran yhdessä erilliseen raistelutehtävään. Muodostimme iskukykvisen joukon, n.
150 jo taisteluihin tottunutta miestä kannoillamme
kaksi kuorma-autoa, niiden lavoilla tykkin'hmät. joiden aseet, Boforsin 37 milliset pst-c'kit. keikkuivat
autojen perässä. Olimme kolmisen viikkoa aiemmin
Iähteneet Onnevirralta, Korpiselästä voimiemme runnossa, kahakoineet hiukan erämaissa ja uskoimme vielä
vankkumattomasti sodan loppuvan kuukauden. kahden
sisällä.

Taistelutehtävästämme ei meillä ollur iuuri hajuakaan. Joku suhki meidän olevan menossa valtaamaan
Harlua. Liekö niin, siitä ei myöhemmin kerraakaan
mainittu.
Suistamo, kaunis karjalainen kirkonkl'lä leimusi liekeissä. Pysähdyimme siellä vain savukkeen aiaksi.
Liikkeelle, maars! komensi päällikkomme, luut- Nousiainen, vaalea, pienikokoinen kaaderiupsee::anrci
:i.
Nousimme pyörillemme. Taakse jäi ennen niin kauris k1,läyhteisö, nyt savuava pogosta, autiona ja lohdutr,)rrlän näköisenä.
Ålatru! Muutama säästynyt mökki, mustaa savua

tupruttava valtaisa kaurakasa, josta puolet jo oli muuttunut hehkuvaksi hiillokseksi. Tuntui vaikealta ohittaa
sitä, mutta meillä ei ollut aikaa vaihtua sotilaista palokunnaksi. Tienhaara oikealle. Luutnantti nosti kätensä.
LiikSeeis! Upseerit tarkastelivat tovin karttoja.

-keelle!

-

Jatkoimme suoraan, ykktisjoukkue kärjessä vääpeli
Eino Keshiser komennossa.
Tie sukelsi aukealle. Oikealla vietti heinittynyt aho
ja pellot leveään, tasaisena soluvaan Jänisjokeen, vasemmalle jäi puuton harjanne verhonaan pensaikkoa ia
rehevää roskaheinikkoa. Kaukaa edestä piirtyi horisonttiin korkea savupiippu: Läskelän tehtaat.
Olin jättäytynyt hännille viitasaarelaisten, luutnantti
Toiao Reinihaisen ioukkueen kanssa iuttusille. Tihitin
tahtia ja surrasin keulacn omieni luo.
Edessä nousi pitkä, loiva rinne. Painavien varusteiden kanssa ei monikaan halunnut polkea sitä ylös. Siksi
kaikki jalkautuivat. Siinä junnasin ylös kärkeen tunnustelijoina pyöräänsä taluttavien korpraali Ossi Aution
ja sotamies Kalle Kuhnon väliin.
Hei! Ossi vilkaisi minua ia viittasi ioen taa.

paikka tämä oikein on?
Mikähän
Katsoin! Siellä talutteli pitkä jono miehiä kulkuneuvojaan lykäten. Sivuilla joki ja paljas harju, edessä teh-
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taan savupiippu ja joen takana selvästi erottuvat ampu-

mahautojen sahanterämäiset mutkat.
Läskelä. Nuo ovat Talvisodan aikaisia
- Jänisjoki,
asemiamme
tuolla joen takana.
Tapeltiinko tässä?
- Ei, muistaakseni.
- Eipä näy vanjoja.
-Ta ta- ta ta- tat- tat- prr- prr- tatatatatatatata......
Luotikuurot iskivät tiehen sivuillamme, edessämme,
takanamme. Tuntui kuin koko entinen ampumahautamme olisi ollut täynnä kone- ja pikäkiväreitä. Aseiden luotisuihkut vinkuivat, poksahtelivat johonkin
osuessaan, vihelsivät ja ryöpyttivät multaa ja soraa.
Olimme salamana maantiellä. Ossi makasi vinoittain
edessäni ja hänen saappaittensa pohjat melkein yltivät
kasvoihini. Kumma kyllä, mutta en runtenut pelkoa,
oli vain outo, hämmentynyt olo, hetki, jolloin tuntee
päänsä täysin tyhjäksi ja katselee maailmaa kuin minänsä ulkopuolelta.
Ossilla on saappaissaan naulatut puolipohjat? Sen
ajatuksen yhä vieläkin muistan. Mutta minne hävisi
Kuhnon Kalle aivan takaani? Nostin päätäni. Mäen alla
pöllähti korkea savupilvi. Molemmat automme olivat
syttyneet tuleen ja roihusivat valtavasti savuten. Sieltä
kuului yli kiivaan konetuliaseiden räiskeenkin raivokkaita karjaisuja, kirouksia ja avunhuutoja.
Ossi makasi edessäni liikahtamatta. Tuijotin kuin
noiduttuna nenäni edessä, pyörän tavaratelineeseen
kiinnittämääni reppua, jonka läpi viuhui luotien sihahtava jono. Luotien ulostuloreijistä sojottivat väristen
katkenneet vihertävät langat. Kaksikymmentä senttiä... kymmenen senttiä ja pääni olisi tohjona.
Ätt ia heräsin kuin lumouksesta.
Ne teurastavat meidät tähän! karjaisin Ossin jaloille.
En voi mennä eteenpäin. Ei ole suojaa, hän huusi
kasvot hiessä.
Katsoin taakseni varovasti. Siellä ehkä kymmenen
metrin päässä oli suojaava oja, mutta tovereitani täynnä. Me kaksi vain fäimme kuin tarjottimelle, mäkileikkauksen kohdalle.
Ei auta, pystyyn vain ia äkkiä! karjuin uudelleen.
-Ossi käntyi selälleen, nosti
päätään ja nauroi.
Oliko poika menettänyt järkensä?
Samassa hän nosti konepistoolinsa suoraan taivasta
kohti ja lasketti yhteen rimpsuun ainakin puoli lipasta.
Moraalista tukea, hän hihkaisi, pyörähti samalla
kontalleen ia porhalsi valtavin loikin tietä pitkin kymmenisen metriä, käntyi rinteelle ja katosi muutamalla
hypyltä johonkin kuoppaan.
Olin seurannut hänen menoaan pahaa aavistaen. Konekivärit takoivat joen takaa aukottomin sarjoin. Ihme, kun poika selvisi.
Sieppasin aseeni ja seurasin. Vahingoittumatta syöksyin korpraalin viereen. Ja melkein samassa joku läähättävä sotilas kaatui niskaamme.
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Kalle! Voi perhana! Mistä sinä ilmestyit?

- Heinikosta. Sotamies Kalle Kuhno ei tuhlannut
sanoja. Hänen pyöreä, päivänpaaht^ma n
koskaan
mansa

^hymyili, kuin olisi ollut maailman yksinkertai-

sin asia tehdä monen konetuliaseen luotisuihkujen kohteena kahdenkymmenen metrin syöksy.
Olit hölmö, kun sinne näkörinteelle pomppasit.
- siellä ollut pienintäkän tulisuojaa.
Eihän

Kallen pienet pikisilmät vilkkuivat.
kzian.

Se pikakivärimies

luuli jo

kuin tarjottimella,
oliåmehan

-

Ei'teillä-

saaneensa meidät,

siksi onnistuimme. Sat-

tuiko kehenkän?
Saappaani varresta

läpi, Ossi näytti ja virnisti.

-Kuhno ravisti päärään.

Ele sanoi: "ei".
Hyvä! Mutta tästä on päästävä ja äkkiä.
-Pensaiden suojassa tähystin ympärilleni. Ainoa tie
suojaan vei paljaan harjun yli. Kolmenkymmenen metrin syöksy vastamäkeen laskin, mutta oli pakko yrittdä.
Ties, vaikka naapureilla olisi jo iskuryhmä edestä tulossa.

Yksitellen loikimme harjun taa ja onnistuimme.
Tulitus vaikeni yhtä äkisti kuin oli alkanutkin. Nostimme heinikon suojassa varovasti päitämme. Viholliset olivat näkymättöminä pesäkkeissän. Hetki sitten
he olivat kylväneet kuolemaa ioukkoomme, nyt he
odottivat kuka paljastaisi itsensä.
Kavereillemme taisi käydä huonosti, Kuhno sanoi.-

Miten lie omalle joukkueellemme? Ossi kysyi.
Tiellä
mäen
tuolla
kaatuneita
ainoatakaan,
ei sillä kohtaa näy
alla niitä on monta, hän mutisi.

-Kuhno ryömi varovasti ylemmäs ja tähysti.

Menemme rinteen suoiassa sinne ja sitten metsän

- pitkin jonnekin
laitaa

Peiiakas, kun
taa, sanoin.
reppumme jäivät!
Jo sadan metrin päässä tapasimme toisia. Pitkin
matkaa heitä liittyi meihin. Näytti kuin melkein kaikki olisivat selvinneet.
Äänettöminä ja harmissamme marssimme laumana
parisen kilometriä tulosuuntaamme kunnes vasta koivikossa pysähdyimme. Takanamme savusivat yhä automme.

Suoritetussa nimenhuudossa Puuttui liki kaksikymmentä miestä. Muutamat tiesivät kertoa, että kolme
vaikeasti haavoittunutta o I i li ikuntakyvyttömä nä iääny t
maantien ojaan.
Istuimme puiden alla ia kiroilimme menetystä. Lisäksi olivat kaikkien reput pyörissä kiinni ia siellä olivat
muonat sekä jokaiselle aamulla iaettu cäysi jässikkä
Työmies-savukkeita.

Muutamat kiroilivat melko avoimesti pällikköämYksi aime. Hän oli muka lukenut karttaa värin.
ja siinätänne
noa tienhaara koko matkalla Suistamolta

kin

se s

erehtyi.

^t^na
Totta se
erehdys ei tietenkän voinut olla, mutta vas-

Itrrt

I
K11

I

Kolme tai neljä miestä?
Toivo Reinikainen seisoi lähellä vänrikki
vieressä.
Heidän nuoret kasvonsa punoittivat noJäntin
loudesta. Edellisenä iltana he olivat äänekkaasti kehuneet poikiaan rykmentin parhaiksi, eikö niin ollutkaan?
Kun yksi edes ilmoittautuisi, seuraisivat loput ilman

-Luutnantti

l'latkaselkä

muuta.

-)

Yö on valoisa, komppanian päällikkö sanoi anmeille aikaa, mutta sen hämärässä on paras
taakseen
yriuäå. Nyt vanjat kyllä pitävät varansa... Neljä miestä. Hevosen voimme lainata tuolta iuuri tulleelta yksiköltä. ". No?
Siellä oli niillä pikasilta, vanjat ovat meitä odot-

ramassa,

kun menemme, joku mutisi puoliääneen.
Vääpeli Keskinen astui harmista puhisten rivin

eteen.

--

ORIAYAI.

Pikasilta, voi perhana! Pikasilta, hän toisti hal-

veksivasti.

1aan.

Minä en menettänyt yhtään miestäni tänään,
- minä haen poikieni kanssa ne haavoittuneet pois,
murra
Pojat, siellä kolme tovehän jatkoi päättäväisesti.
riamme tarvitsee apua. Emmehän jätä heitä kuolemaan
haavoihinsa. Kuka lähtee mukaani?
On äärettömän vaikea kuulla sellaista vetoomusta siihen myöntymättä. Siinä tuntee suurenkin joukon sähköisen odotuksen: Kun joku lupautuisi, kyllä minäkin.
Nostin käteni ylös. Eino oli vanha ystäväni jo vuosien takaa.
-- Hyvä! hänjanyökkäsi ja katsoi minua tyynesti silminä siis. Kuka muu?
miin.
Sinä
poika.
Punapää, Yrjö Hetemäki, vapaaeh---Tämä
roinerr sotamies vielä silloin, nosti kättään.
Ir{inä... minä... minä! kuului jo pitkin riviä.
-Yksi minä kuului tiellä seisovan vieraan yksikön alikersantin suusta.
Hyvä, pofat! Keskinen ei yrittänytkään salata ylpeyttään. Ja kuin tahallaan osoittaakseen liian kauan
odottaneille ynseyttään, hän kääntyi tuntemattoman
puoleen.
Sinä siis. Mistä olet?
- yksiköstä. Vanttera, vaaleatukkainen aliTuosta
Saan kyllä luvan, jos kelviittasi tien taa.
kersanrti
paan mukaan.

JR 50:n komentaja, maluri Y. Nahi

Suistamon kirkonkylää elnen sotia

Suomalaisten eteneminen Jänisioen itäpuolella

toinkäymisten sattuessa helpottaa kummallisen nopeasri, jos voi löytää syntipukin.
Mielten tasaannuttua käski luutnantti Nousiainen
komppaniamme iärjestäytymään joukkueittain. Hänen
harminsa ja mielipahansa oli aitoa. Taisrelurehtävämme
oli mennyt myttyyn mikä se sitten olikaan. Parruunat
ja eväät olivat vihollisen nenän edessä avoimella maanriellä, autot palaneet, tykkien kumipl,örät niiden mukana. Ja haavoittuneet oli saatava pelastetuksi mihin
hintaan tahansa.
Tiedämme, että sinne jäi ainakin kolme vaikeasri
haavoittunutta, hän sanoi, kakkosen, kolmosen tai r1'kmentin jaakarijoukkueen poikia. Tykkien miehistä jäi
vain muutamia eloon, he saavat iäädä pois. Tan'irsen
kolme tai neljä miestä.
Hän katseli odottavasti hiljaista sotilasriviä.
Kolme miestä.
Komppania seisoi vaiti. Monet olivar nähneet runti
sirten monen hyvän toverinsa kuolevan. Kaikki ruijorrivat kuin näkemättömin silmin ja kuuroina tien taa,
jonne ioku vieras yksikkO juuri alkoi pysryttä reltto-

277

Minulle kelpaat. Minulle kelpaa aina mies, vää- sanoi painottaen viimeistä sanaa, astui tarjokkaan
peli
luo ia puristi lämpimästi tämän kättä.
Hajaantukaa toistaiseksi! komppanian päällikkö

komensi.

Hiukan ennen puoltayötä saimme kiertoteitä ajaen
ajoneuvomme harjanteen suojapuolelle, jonka takana
joen vartta sivuavan tien laidalla apuamme tarvitsevat
olivat.
Jätämme hevosen tähän, lähemmäksi emme voi
- Keskinen
ajaa,
sanoi.
Olin matkalla miettinyt keinoja, miten voisimme
parhaiten menetellä. Jos vihollisilla todella oli pikasilta
tai jos muutamia heistä olisi tullut muilla keinoilla yli,
olisi tarpeetonta heti summamutikassa juosta heidän
aseittensa eteen.

Menen Yrjön kanssa kahden. Tiedän suunnilleen,

- ne haavoittuneet ovar. Löydämme heidät varmasmissä

ti, mikäli ovat elossa. Tuomme yhden tullessamme.
Viemme sitten paarir jos on tarpeellista. Mitä sanot?
Sopii, odotamme teitä tässä, Keskinen päätti lyhyesti.

Me kaksi konttasimme heinikon halki. Sitä jatkui
alas tielle. Luotimme hämärään ja joesta nousevan us-

No niin, tuossa on tie, jupisin.
Se juttu pikasillasta oli pelkkaa pötyä, Yrjö tokai-

Selvä se, en nähnyt minäkään. Enka liioin usko
naapureiden
tulleen yli. Ja tuossa ovat autor. Hyi hel-

vetti, millainen

haju!

Katku oli kuvottava, vaikka silloin emme vielä tienneet, että autojen lavoille oli palanut muutamia tovereitamme.
Tuossa makaa yksi keskellä tietä seulaksi ammur- Tunnetteko?
tuna.
En. Hän oli tykkimiehiä. Hyppäsi autosta ja tuo- käpertyi.
hon
J21ka5s2n tuon tien takaisen rinteen ja oian, Yrjö
tarjoutui.
Hyvä, minä jatkan tätä puolta. Mutta pidä varasi.
Naapurit istuvat vielä sormi liipaisimella. Huutele hiljaa, jos haavoittuneet ovat tajuissaan he kyllä vastaavat.
Punapää konttasi näkymättömiin. Hetken päästä
kuului hänen äänensä:
Hei pojat, täältä tulee apual
Vastatkaa! Pojat, hei.. -!
Tat- tat- ta- ta- tat- t^tat- tat.. ! Kaksi tai kolme konekivääriä louskutti joen takaa kiukkuisesti.
d6sp11 nyt, pirulainen! Punapää karjui.
Minua et ainakaan saa. Pojat, hei pojat!
Entistä kiivaampi rätinä oli ainoa vastaus.
Tutkimme koko tien sillä lojuvain polkupyörien pituudelta. Yainaiia kaikki, heitä näytti olevan ojissa ia
tiellä, mutta ei ainoatakaan elollista.
Tule, lähdetään Keskisen luo! huusin Punapäälle.
-Neuvottelemme siellä, mitä teemme sitten.
- Ryömimme yli pellon ia vasta painanteessa nousim-

278

hin

selin:

Koita kestää, kaveri. Tuolta tieltä kuului huuto-

ja.-Pojat ovat nyt meitä etsimässä.

Tddltä, tullaan, sanoimme ja astuimme esiin.

-Istuva sotilas kaantyi vaivalloisesti.

Hänen kasvonsa

olivat uupumuksesta hyvin kalpeat.
oli aikakin,
- Jo
hän sanoi.
Kuinka on laitanne?
- Minulla on luoti kupeessani, toinen osui varpai- Tuolta ojassa makaavaka kaverilta on reisi poikki.
siin.
Meillä on hevonen, paarit ja kaksi kumppania tuolla
pensaikon takana. Pian saatte hoitoa.
Onko teillä vertä? Janottaa hirveästi. Ojan poh- makaava nosti päddän
ja ähki tuskasta. Hänen
jalla
kasvonsa olivat aivan mustar. Suuren verenhukan aiheuttamaan janoonsa hän oli nuollut ojan märkää pohiamutaa.

Me.. me olemme ryömineer ainakin kaksi kilo-

metriä.

Mitka kaksi? Punapä oli herken ymmällään en-

van suojaan.

si.

me kävelemään. Konekiväärit vaikenivat.
Shh! Tuolta pensaikosta kuului ääniä. Punapää
- varoittaen kättään.
nosti
Hiivimme konepistoolit valmiina edelleen. Norkelmaa halkovan ojan partaalla istui joku, joka puhui mei-

- kuin tajusi.
nen

Tuossa kunnossa ryömien sata metriä
vastasi pitkaäkin kilometriä.

Kannoimme heidät kärryihin. Kahden kilometrin
yksikön, jonka
jätimme.
huostaan heidät
Lähtöpaikassamme erosimme
kättä lyöden tuntemattomasta toveristamme.
Kiitokser sinulle, olit reilu mies, kun autoit meitä,-vääpeli kehui.
Ei kestä, alikersantti vähätteli ja karosi relttaansa.
-Marssimme kolmisin kohti Suistamoa komppapäässä tapasimme erään äsken saapuneen

niaamme etsien. Se oli kokonaan kadonnut maisemilta.
Punapää horiui väsymyksestä. Poika oli hylätty vakinaisesta heikon rintansa vuoksi. Pitkä ryömiminen märässä heinikossa ja ainakin viisitoista tuntia ilman muonan muruakaan oli vienyt häneltä kaikki voimat.
Jges5z on joku poppoo yöpuulla, mennään kii-

oaamaan
heidän telrtaansa, Keskinen päätti nähtyään
nuoren toverimme olevan kaatumaisillaan väsymyksesrå.

Läskelän tehtaita

le. Miellyttävä lämpö tulvahti vastaamme.
Mitä helvetin hiippailijoita te? joku urahti kiuk-

kaukaa korviimme. Samassa ujelsi. Syöksyimme päistikkaa ojaan. Kranaatit iskivät tiehen viitisenkymmentä metriä meistä tulosuuntaamme. Juuri siltä kohdalta
hetki sitten lähtenyt Punapää tuiskahti tiehen.

Porkaiskaa heidät pellolle! Karkureita emme hyy- säesti toinen yhtä ynseä ja halveksiva äänL
saä,
Olkoon aamuun! joku teltan perältä määräsi käskevästi.

tyyn.

Telran kamiinan torvesta kieppui savu öiselle taivaal-

kuisesti.

Kipinämikko, älä laske heitä livohkaan! Luovu-

- heidät aamulla viskaaleille.
ramme

i':

Tunsin, kuinka raivo nousi aivoihini. Minulla oli
vallan hirvittävä nälkä, olin ajanut pari peninkulmaa
polkupyörällä, kävellyt yli kymmenen kilometriä ja
konttaillut kilometrin verran märässä yökasteessa, vuorokausi ilman ruokaa ia savukkeita ia luullut tehneeni
hywän päivätyön, ja nyt joku saatanan syöttiläs, rarsuri,
ilkAa haukkua karkuriksi ja uhkaa muka herroillaan.
Ponnahdin kiukkuisena ylös io lämpimästä alustasrani.
Malta! Eino mutisi hiljaa.
- Mistäpä nämä kaverit tietävät, millä asioilla me
kuljemme.
Uskovat olevansa oikeassa. Ei haukku haavaa tee. Ei ole syytä riitaan. Aamulla kaikki selvidä.
Katso Yriöä, hän ei jaksa enää askeltakaan.
Punapää makasi silmät ummessa, kasvor kamiinan
hehkussa. Hänen hengityksensä kuului nopeana ja ldÄhärtävänä. Niin, sinä uskollinen, iloinen Punapä, sinun vuoksesi on minun pakko hillitä kiivauttani. Teen
sen mielelläni. Jä niin painauduin alas ja samassa jo nukahdin.
Aamulla isäntiemme käytös muutrui. Saimme ruokaa ja savukkeita. Muutamia tunteja marssimuamme ja
kyseltyämme löysimme patalioonamme. Punapän väsymys katosi jo ennen il,taa ja poika rallatteli raas entisiä
laulujaan.
Vasta kolme vuorokautta ikävän ylläq'ksen jälkeen
joku komppaniamme koukkasi joen taa ja tie polkupyörillemme vapautui. Tieto siitä herätti fäkärijoukkueessamme huikean huudon. Ihmekö se, sillä siirä saakka
olimme olleet ilman savukkeita. Ja heti niiltä askelmilta nakkasimme konepistoolit selkäämme ja painuimme
tielle, Autio, Kuhno, Punapää ja minä, toisia odottelematta.
Tunnin kiivaan marssin päästä olimme perillä. Loivasti nousevalla tiellä olivat pyörämme pakkauksineen
juuri samoissa paikoissa kuin tulituksen alle jädessämme. Pilvinä surisivar kärpäset kaatuneiden ympärillä ja
kaamea löyhkä löi vastaamme kuin seinä.
Riensimme pyöriemme luo. Punapän ajokki oli
joukkueemme jonon hännillä, meidän kolmen keulassa.
Nostin ajokkiani.
Ennallaan on, vain repun sisus tohjona. Menivätpä-liki päätäni.
Ossi virnuili:
Taisitpa olla tavallista litteämpänä.
voit
Sen
uskoa. Ajetaan pois. Punapäkin näkyy

Iö1'täneen
pyöränsä.

Ivan ampuu tänne! Ossi karjaisi.

-Neliän lähtölaukauksen jymy kantautui jostakin

Yrjöön osui. Yrjöön osui! Ossi kariui.
Eipäs, Kuhno epäsi tyynesti ja nosti pyöränsä pys-

Ja totta: siellä poika viiletti tien sivua jalat hyrräten.
Ät t<ia liikkeelle! karjaisin.
-Ajoimme kuin hullut ja seuraava sarja jytkähti tiehen

melkein lähtökuoppiimme. Kolmas tuli jo kauas taa.
Siihen tulitus loppuikin, ja vastaamme tulleet kumppanimme saivat noutaa ajokkinsa sekä kaatuneensa kenenkaan häiritsemättä.

Niillä oli vielä siihen tähystys. Hitto, jos pomauttivat
silloin, kun koko porukka oli kamppeitaan
keräämässä, Ossi sanoi.
Osuiko sinuun? kysyin Punapäältä hiukan huolis-

sani.

Ilmanpaine vain antoi ilmaista kyytiä, poika to- huolettomasti.
kaisi
Ja roikkuvasi litistyivät, Ossi härnäsi. Punapää
vain nauroi.
Leirissä tarkastelimme vahinkojamme. Avasin reppuni.
Voi helvetti! Töskänä koko komeus. Kuusi pur- hyvää tanskalaista Milkkiä kuivana liisterinä,
killista
monta savukelaatikkoa hajalla. No, savut saan, en ker-

ma.
Punapää tarjosi.
Tästä saat yhden.
- Ota koppi! Ossi sanoi.

- Minultakin, Kuhnon Kalle mutisi ia ojensi kaksi
purkkia.
Hänen lämpimät pikisilmänsä hymyilivät.
Kurkkuuni nousi paksu mtihkale. Nieleksin, nielin,
kunnes sain sanotuksi:
Kiitoksia, pojat.

-

Tapahtuman jälkinäytös esitettiin noin kaksi viikkoa

myöhemmin Hyrsylässä.
Kuulimme, että se kolinas haavoittunut, jota emme
löytäneet ja jota pidimme kuolleena, mutta josta kahta
haavoittunutta tuodessamme olimme tehneet tiellä tapaamallemme majuri Hannu Väänäselle ilmoituksen,
oli hänen toimestaan seuraavana päivänä haettu pois.
Poika, Hämäläinen-niminen voi kuulemma hyvin sairaalassa. Hän oli silloin yöllä nukkunut verenvuodosta
heikentyneenä, eikä kuullut huutojamme.
Ja sitten illalla koottiin pataljoonamme neliöön.
Käskynjako! Iltahartaus!
Siinä sivussa Punapää sai korpraalin natsan ja Vm
1:n. Minulle ojennettiin toinen prenikkani.
Punapää naureskeli:

No ei sitä tarvitse paljon touhuta, kun meistä tuja rinta lätkiä täynnä.
Siitä olimme koko joukkue hänen kanssaan täysin samaa mieltä

lee- pian isoja kihoja
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Liinahamarin
LInahamartn satamaa

VÄINU TIRKKONEN

SEURAAVAN episodin kertoja siirrettiin

kesäkuussa

1941 Petsamoon satamakomendantiksi. Samalla silloinen kapteeniluutnantti V. Tirkkonen toimi vajaan satamiehisen "Petsamon Meriosaston" päällikkönä ja hänel-

le oli myös alistettu paikallinen luotsipiiri. Suomen
merenkulun vilkkain kausi oli tällöin jo Petsamossa sivuutettu ja uusi sota oli ovella. Sodan sytyttyä Petsamon merenkulku muuttuikin saksalaisren sotilaskulietuksiksi, joita vasraan neuvostolaiset hyökkäsivät.
Venäläisten tietojen mukaan olisi ensimmäisenä sukellusveneenä Liinahamariin tunkeutunur suv. "M172" jo 18. pnä elokuuta ja upottanut siellä aluksen.
Kolme päivää myöhemmin olisi vuonossa käynyt suv.
"M-174", mutta sarama olisi ollut tyhjä. Näistä markoista eivär suomalaiset kuitenkaan tiedä mitään, vaan
Liinahamarin sotapäiväkirfan mukaan olisi elokuu ollut
"M- 174" (entinen M-92)
hiljainen ia sådt sumuisia.
oli rakennettu v. 1938 ja se kuului M XII -sarjaan, jos280

sa kaikkiaan oli 48 venerrä. Veneen uppouma oli 206
tonnia, nopeus pinnalla 13 ja sukelluksissa 8 solmua sekä sen aseisruksena oli 45 mm:n tykki ja kaksi 533
mm:n torpedoputkea keulassa. Tällaisen torpedon rä-

oli yli 200 kg. Veneer tulivat Kuolavuonossa, Muurmanskissa olevasta tukikohdastaan.
Syyskuussa "M-174":n päällikkönä oli vanhempi luurn.
jähdysainelataus

N. E. Egorov.
Mainittakoon, että molemmat sukellusveneet katosivat v. 1943 Jdrämerellä.

KAUNEIN kesä oli mennyt ja syksy saapunut Liinahamariin sekä tuonut tullessaan mitä kauneimman ruska-ajan. Ruskaa ovat moner Lapin maalarit yrittäneet
kuvailla ja heidän käyttämänsä värit ovar etelän ihmisille täysin käsittämättömiä. Sellaisia tauluja olin minäkin nähnyt ennen siirtoani Petsamoon, mutta on sanottava että todellisuus oli taruakin ihmeellisempää. Vai
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Lrrnahamarirt satama-alue 26.9. 1941

syyskr"rtn 26. paiva 7941 ja Petsamon vuonon
suu lepäsi ryynenä auringon säteiden kimallellessa veden pinnalla. Laiturit olivat täynnä sotatarvikkeita purkavia laivoja. Olipa siellä laiturissa sattumalra saksalainen R-raivaajien (noin 121 tonnin, p1'peita moottoriraivaajia) osastokin ja pysyvästi vuonoa purtlr-rsti moni-

Oli

t_

mrrä pitäisi sanoa siitä, ettii viiritsrcikon k.iikki eri vivahteet
punainerr, sininen. kelrainen, r'ihreä ja lila
milrei tnnnistir runtiin. Tunnelm,r parin
muuttuivat
',.ikon
oii
kuin eläisi satumaailmassa eikä karun
aikana
.'l.rn keskellä. Sl'vskuun lopulla ruska-aika alkoi jo ol.., ,iri, mutra aurink,, t'i r ielä ollut jiittänvt Liinahanta:i3.

käyttöinen ja -kaliiperinen tykistö. I'ähystys, varsinkin
ilmatilan, oli hyvällä tolalla, sillä olihan tätä saksllaisille erittäin tärkeää huoltotukikohtaa vastaan tehty lukuisia lentohvökkäyksiä. Näistä mainirtakoon englantilaisten lentokoneiden tukilaiva "Victoriotrs":elta tekemä hyökkäys heinäkuun 30. pnä, joka aiher-rtti paljon
ikkunavaurioita, eräitä henkilötappioita ia j«rlloin myös
eräs pienehkö norialaisalus upotettiin. Alus oli ollut
rommilastissa (rommi kuului niillä leveysasteilla saksaIaisten päivittäiseen muona-annokseen), ioten lentohytikkäystä taidettiin saksalaisten iotrkoissa rnuistaa
pitkaan. Erikoisuutena voitanee mainita eräs ven?iläis281

ten lentohyökkäys, jolloin nämä pudottivat torpedon

saareen"

satamaan laskuvarjolla. Torpedon peräsimet oli asennettu siten, että tultuaan veteen torpedo alkoi kulkea
mutkitellen siksak-kurssia, mutra tämä tuhoisaksi tar-

nettu

koitettu yritys kariutui siihen, että torpedo osui rantaan, jossa se räjähti. Ainoastaan torpedon pyrstöosa ja
jonkun verran laskuvarjon kankaankappaleita jäi jäljelle.

Palatakseni alkuperäiseen asiaan oli edellämainittuna
päivänä (26. 9.) Merenkulkuhallituksen v.t. pääjohtaja,
merenkulkuneuvos S. Tainio ollut tarkastamassa Petsa-

oli

enää vain pari metriä. "Suursaari"

v.

rettiin

oli raken-

1927 ja oli 219 brt:n vetoinen alus, joka siirPetsamoon Talvisodassa meneteryn "Jäämeri"-

aluksen tilalle.
Venäläinen sukellusvene oli vaarantanut itsensä tulemalla syvälle vihollisen tukikohtaan, jossa se paremmalla onnella olisi torpedoillaan voinut saada suumakin
tuhoa aikaan. Ilmeisesti sen päällikön rohkeus oli huomattavasti taitoa ja veneen henkilösrön koulutustasoa

mon Luotsipiirin toimintaa. Sotilasasioissa oli luotsipiiri alistettu minulle, joten tarkastuksen jälkeen toimin

isäntänä matkailumajalle järjestetyn korviketarjoilun
aikana. Keskustelumme liikkui luonnollisesti merellisissä asioissa ia näistä lahinnä Petsamon merkityksessä
Suomen meriliikenteelle ja tämän liikenteen turvaamisessa. Muisran tilanteen aivan selvästi, sillä kun tuli
poislähdön aika, niin vilkaisin ruokasalin ikkunasta,
josta näki laajalti Liinahamarin satamaan, ja huomasin
keskellä lahtea sukellusveneen keulan ja osan torniakin
nousevan veden pinnalle. Hetkisen katselin outoa näkyä, mutta pian veneen henkilöstö sai aluksensa jälleen
hallintarrnsa, koska vene painui jälleen sukelluksiin.
Minua suututti aluksi, kun saksalainen tykistö ei avannut heti tulta, rnutta ilmeisesti nämäkin olivat siksi yllättyneitä vihollisen oudosra tulosuunnasta etteivät pystyneet toimimaan välitrömästi. Tulen avaus tapahtui
vasta sitten, kun vene oli uudelleen veden allaia tykkitulen tavoittamattomissa. Sukellusveneen pulpahtamiPiiskatykki vartioimassa Kalastaiasaarennon .ja Petsamon sataman
välillä kesällä 1941
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nen pintaan lienee johtunut siitä, että se ampui molem-

mat keulatorpedonsa, jolloin äkillinen painon vähentyminen nosti keventyneen veneen keulan pintaan. Oheiseen piirrokseen on piirretty veneen kulkusuunta sarajälkimmäimassa ja sen ampumat torpedot. Toinen
ja
nen
torpedo osui rantakallioon
pirstoutui sinne,
- taasen kulki ammuslastissa olleen hl. "Mimotoinen
na":n keulan editse puulaiturin alle ja pysähtyi sinne
pystypaalujen väliin. Matkaa laiturin toisella puolella
olleeseen Merenkulkuhallituksen tarkasrusalus "Suur282

Sukellusveneverkkoa lasketaan Petsamon

v-cno. ,i--
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suurempi. Nyt veneellä oli vielä sikäli onneir, että se
ehti poistua vapaasti kenenkään hairrrsemäträ. Saksalaisten R-raivaajien miehistö oli maissa saunassa ja ennen kuin osasto saatiin valmiiksi rakaa-ajoon, niin sukellusvene oli jo ehtinyt pois vaara-alueelta. Raivaajat
kävivät kylläkin pudorrelemassa sy\Tyspommejaan,
mutta suureen Jäämereen niitä mahtui eikä sukellusvenettä tavoitettu.
Kun matkailumajalta Iähderrr'äni ehdin toimistooni
saapui sinne myös "Suursaaren" päällikkö ltn. Husgaf vel, joka hätääntyneenä kerroi laituriin takertuneesta
torpedosta ja että sen koneet vielä kävivät ja potkurit
pyörivät. Annoin hänelle kaskyn heti poistua laiturista,
koska ei ollut tietoa romahtaisiko torpedo pohjaan ja
mahdollisesti vielä räjähtäisikin, kun sen polttoaine
loppuisi ja potkurit pysähtyisivät. Ilmoitin samalla saksalaiselle satamakomendantille uhkaavasta vaarasta, jolloin hänkin puolestaan ryhjensi laiturin omisra laivoistaan.

Aivan sattumalta seuraavana päivänä sain kuulla, että
Liinahamarista oli lähdössä pois sukeltaja apulaisineen
ia laitteineen. Otin häneen yhteyden ja suostuttelin hänet
silloisissa oloissa huomattavaa palkkiota vastaan
avustamaan
torpedon nostossa. Sukeltajan tehtävä
-rajoittuisi siihen, että hän kiinnittäisi hinausköyden
torpedon pyrstöön. Tehtävä oli kuitenkin aikaa viepä,
koska oli noudatettava mitä suurinra varovaisuutta, sil-

;

tomiksi ja molemmat rdjäyttdjät oli poistettava.

ollut etukäteen tietoa kuinka "hilkulla"
:r.rpedon räjäyttäjien iskurikoneistot olivat kaiken kol:rimisen jälkeen. Syyskuun 28. päivänä ryhdyttiin töi:rin aamusta pitäen. Ilmapumppu tuotiin laiturille, su<elra ja pukeutui varusteisiinsa ja apulaiset alkoivat
:rrnpara ilmaa. Ensin sukeltaja kavi ottamassa selvää
;orpedon tilasta, koska torpedoa ei enää voitu laiturilta
rahdä. Käytyään alhaalla sukeltaja ilmoittikin, että
ktr.vden kiinnittäminen torpedon pyrstöön olisi mahCollista, mutta miksikään helpoksi tehtäväksi se ei
osoittautunut työskenneltäessä kömpelössä sukeltajanpuvussa. Kiinnitykseen kului aikaa monta tuntia, kun
eihän kellään

Satamakomendantin alaisena oli meriosasto, joka
miehitri mm. Jäämeren äärellä olevat vartioasemat, ia
jonka tarmokkaana paällikkönä toimi aliluutnantti Aimo A. Björklof. Hän oli Merisotakoulun kasvatteja ja
käynyt sen reserviupseeriosaston laivastolinjan syksyllä
1940. Kysyttäessä vapaaehtoisia ilmoittautui hän välittömästi ja ryhtyi kylmäverisesti irroittamaan torpedon
kärjessä olevia iskurikoneistoja räjäyttäjineen. Muita
paikalla olleita ei tarvinnut kahdesti käskeä, vaan kaikki kaikkosivat ainakin vaararajaksi ilmoitetun 300 metrin päähän. Tarpeellisia erikoisavaimia ei paikalla ollut,
murta purkaminen onnistui siitä huolimatta, koska torpedon iskurikoneistot, nallit ja räjäyttåjät olivat täysin
kunnossa eivätkä aiheuttaneet yllätyksiä. Mainittakoon, että veneen ampuma toinenkaan torpedo ei räjähtänyt, vaikkakin se pirstoutui rantakallioon. Ehjä torpedo oli lähes seitsemän metriä pitka ja halkaisijaltaan
53 cm, joka sellaisenaan lähetettiin sotasaalisnäyttelyyn
Helsinkiin. Matka järjestyi mukavasti JR 14:n kuljetusautolla Rovaniemelle ja sieltä junakyydillä edelleen.
Tämä sukellusvenehyökkäys jäikin sitten ainoaksi.
Kuulin saksalaisten myöhemmin asettaneen sukellusveneverkon vuonon suulle suoiaamaan satamaa uusilta yllätyksiltä. Itse sain siirron Petsamosta pois seuraavana
keväänä, mutta verkko oli kuulemma pitävä aina sodan

nöt oli kahdesti keskeytettävä ilmahälytyksen takia.
Onneksi pommitukset eivät sillä kertaa kohdisruneet
Liinahamariin, vaan sieltä 12 km etelämmäksi Parkkinan kylään. Vihollinen tuhosi kylän lähellä olevan Petsamonioen yli johtaneen sillan, jolloin myös joki näillä
kohdin muutti uomaansa tuntuvasti. Köyden kiinnittäminen torpedoon onnistui lopulta. Köysi oli 300 metriä
pitkä ja sen toinen pää oli yhdysaluksena ja raivaajana
käytetyssä kalastusvene "Sigge":ssä, joka hinasi rorpedon laiturista jonkun matkan päässä oievan rasaisen
rannan läheisyyteen. Suomalainen JR 14 oli anranut
peräti komppanian verran miehiä torpedon kiskomiseksi kuivalle maalle. Tällaisella miesvoimalla kaikki kävikin käden käänteessä, mutta vaarallisin osa n'ösrä oli
r-ielä suorittamatta. Iskurikoneistot oli rehrär'ä \'aarar;

D

Ioppuun asti.

oin vartiopaikka Jäämeren rannalla
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Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä liimpövaikutus pehmittää lihakset.
Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

T_hprarryl
.
-Y*le lilnsärtyyn
Lääketehdas
Medisan, Uppsala
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Hiliaaiam talalla
ONNI KUULUVAINEN

Fokker-kone
Tanskasta
tuotuna
Malmin
kentällä

SIMT

ja vanha, noen ja rasvan tahrima
lotkallaan
moottori painuksissa
seisoi vanhanaikainen Fokkeri
- lastinsa täyttymistä.
kentän laidassa odottaen
Rivakasti, mutta vähemmän tottuneesti, siirreli
joukko ronskipuheisia sotilaita muona- ja ammuslaatikoita entisen matkustajakoneen uumeniin, nahkatakki sen mekanikon kierrellessä koneen ympärillä lastausta
valvomassa. Kirouksilla ja kompapuheilla tehostaen
koetti mekanikko saada koneeseen siirrettävät ravarar
tarkoituksenmukaiseen järjestykseen, lastausporukan
yrittäessä parhaansa mukaan panna ilmavoimien mieheltä pasmat sekaisin.
Muuten näytti suuri lentokenttä autiolra ja tyhfälrä.
Uneliaana ja leppoisena peitti elokuinen iltapäivä lähiympäristön ja kaukaisen Itä-Karjalan korpikentän autereiseen vaippaansa. Kaikki tuntui kaukaiselta f a epätodelliselta, vaikka huomaavainen tarkkailija saattoikin
havaita metsikössä ja kentän laitamilla
osaksi maahan kaivettujen sirpalesuojien katktissa - erilaisia len- Mutta muu tokoneita. Tiedustelukoneita ja hävittäjlä.
ten oli hiljaista ja rauhallista, sillä elokuun alkupäivät
ja vuosi 42 olivat jo menossa
ja sota oli asettunur
-paikoilleen. Sitä kai kuvasteli tuo- vanha siviilikonekin
kentän laidassa, vaikka sen kylkeen olikin maalattu
ja sotakoneiden tunSuomen llmavoimien hakaristi
juova
r.rus
keltainen
rungon ympärille. Kaikki oli
paremmanpuoleista
kuitenkin
sota-asiain salaamista,
sillä tyhmempikin ilma-aseen erikoistuntifa olisi osannut päätellä, että vanha matkustajakone oli asetettu
lentoaseen käyttöön, mistä se sitten lie saatukin?
Yarmaa vain oli, ettei sitä oltu ostettu Suomeen parhaina päivinän. Luultavasti se oli yksi niistä surullisenkuuluisista "asehankinnoista", !oilla Talvisodan jälkeen
maan puolustusta lujitettiin.
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Saatuaan auton lavalla olleet laatikot ja muonapakkaukset siirrettyä koneen matkustajaosastoon, josta
penkit oli poistettu ja ovi otettu pois saranoiltaan, hyppäsivät rääväsuiset lastaajat autoonsa ja ajoivat nauraen
ja toisiaan nälvien tiehensä, lastausta seuraamaan py-

sähtyneen vartiomiehen lähtiessä ikävystyneenä jatkasormillaan konepismaan vartiouransa kahlaamista
- monipuolisuudesta
toolinsa perää naputellen. Sodan
iohtuen naputtelivat toiset sotamiehet pyssyillään kuoleman säveltä kaukana korpien kätköissä.

kilometrin

koettivat suomalaiset
korpisoturit saada pihteihinsä yhtä suomalaista raiakersanttia, joka oli ryhtynyt naapurimaan majuriksi ja oli
sitten ruvennut koukkailemaan enristen maanmiestensä

Noin

sadan

päässä

selustassa suuremmanpuoleisen vihollisosaston johtajana.

Asian selvittämisessä menikin sitten paljon aikaa ja
tupakkaa, muonasta !a ammuksista puhumattakaan.
ja suureksi osaksi Valli-nimisen ent.
Kaiken tämän
vuoksi oli nähtävä mokoma vaiva
kersantin kostohalun
ja vanha Fokkerikin oli jälleen pantava liikkeelle, ties
monennenko kerranT
Tämä kerta ei ole muita kummempi, mutta se on valittu kertomuksen aiheeksi siksi, ettei totuus unohtuisi
ja etteivät näidenkän lentäjien nimet unohtuisi siitä
-pirkästä lentäjien ansiolistasta...
Naama moottoriöljystä ja hiestä kiiltäen raahasi koneen mekanikko painavaa öljykannua apinamiehen notkeudella korkean koneen nokalle ia alkoi täyttää sen
alati tyhjenevää öliysäiliötä kiroten apumekanikkoja,
jotka taas olivat suksineet syömään juuri ennen koneen
lähtöä, vaikka eturuokailuun saivat mennä vain "matkatle" lähtijät.
Saatuaan koneen huollettua lähtökuntoon, laskeutui

pyörien väliin loikomaan kuin koira
=ekanikko koneen
isandnsä tuolin viereen. Oikaistuaan itsensä pehmeään
sarnmalikkoon, alkoi mies pian kuunnella mettisiä
'a nukkui pelkämättä työpaikalleen, kun ei ollut ehtinrr rekemään sitä edellisenä yönä moottorihuollon ta<ia.

EiHetken perästä tuli koneen luo kaksi miestä.
rär kuitenkaan ne "kaksi", joilla aina peloitellaan

vaan kaksi sotamiehen näköistä, joilla työmiesaskin -siiasta pusakan rintataskussa oli marssikompassi ja vyölla
9 mm:n FN-pistooli. Kädessään he roikottivat lentogähineitä, mutta housut ja pusakka olivat samaa SA-

oli huolellisemmin
neulotut kauluslaatat. Hän oli kersantti Peijari. Toinen
kersantti oli Kk-ampuja Määttänen.
Peijari otti nuhruisen karttalehden vasemman saappaansa varresta ia selvitti siitä jonkun yksiryiskohdan
Määttäselle, joka alkoi vetä mukanaan tuomia haalarinrisoja jalkaansa. Kyyristyessään panemaan toista jalkaansa haalarin lahkeeseen huomasi hän koneen alla
koisaavan mekanikon
- ylös et päästä lähtemä!"
"Hei äijä!
nouseha
mökäisi hän nukkuvalle Uuvenkirkon murteella, sillä
hän oli syntynyt Uudellakirkolla. Peijari taas PohloisSatakunnassa, Jämijämellä, eikä heilla siina suhreessa
ollut mitään yhteistä, paitsi tämä tehtävä. Siinäkin oli
yksipuolinen osansa, johon toikummallakin oma
- sanomista. Mekanikko sensijaan
sella ei ollut palion
pomppasi säpsähtäen ylös unen maailmoisra ia rokaisi:
"Kunnosa onl
siin on tiölit ja pensat katottur"
Mutisten hyväksymisensä, pani Peijari kartan rakaisin
saappaansa varteen, veti huuvan päähänsä ja kiipesi tavarapaalien yli
koneen sisäkautta ohjaamoon. Mät- viereen nostetun "Suomi-konepistootänen otti koneen
lin" ja pari lipasta mukaansa ja kiipesi koneen takaosaan. Heitettyän kp-lippaat koneen takaosassa olevaan verkkohyllyyn, ripusti hän konepistoolin hyllyn
alla olevaan vaatenaulakkoon
kaiken varalta, sillä
koneessa ei ollut muuta aseistusta.
Mekanikko, jonka nimi on unohtunut, niinkuin monen muunkin "rasvamikon", ioiden tehtävänä oli vain
ja odotraistelu- ym. koneiden kunnossapitäminen
raminen --- heräsi myös toimimaan jaalkoi -rikkoa kenrällä vallitsevaa luonnon rauhaa, huutaa huikauttaen sodan veltostamia apumikkoja paikalle. Turhaan, sillä se
vain häiritsi naapuripuljan hälytysvuorossa olevien hävittäjälentäjien päiväunia. Apumekanikot olivat nimittäin hiippailleet äänirajan ulkopuolelle
sotapesään,
peitenimeltdän "3:n P:n kanttiini".
Huomattuaan huutonsa tehottomaksi, heitti hikeentynyt mekanikko koneen vieressä lojuvat moottoripeitteet ia öliykannut sivummalle ja veti pusikosta esiin
punaiseksi maalatun vaahtosammuttajan. Pengottuaan
koneen käynnistinveivin esille koneen varustekokoelmasta, tunki hän
lievä väkivaltaa käyttäen
moottoripellissä olevaan käynnistinreikään ja alkoi veiINT-mallia. Pienemmällä vain
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vata raivokkaasti liike-energiaa koneen käynnistimeen,
karjuen samalla ryypyrysohjeita ohjaamossa puuhailevalle ohjaajalle.
Saatuaan käynnistinlaitteeseen tarpeeksi kierroksia,

hyppäsi mekanikko pois potkurin ulottuvilta ja huohotti viimeisillä voimillaan: "KONT-aakt"
"koon-jaak" mutisi ohiaaja hampaidensa välistä kiskoen
käynnistinkytkimen päälle ia pannen sytytyskatkaisi jan
| + 2 asentoon...
Käynnistin päästi pahanlaisen vinkaisun, potkuri
- pari nytkahtävä heilahdusta ja pysähtyi "niskaansa
teki
nykäisten" ilkikuriseen vino-asentoon.
"Kupee"
henkäisi mekanikko harmissaan, aloittaen "saman- uudelleen". Mikän häntä ei jurnuttanut
kovemmin kuin käynnistymätön moottori, sillä hän oli
jo ollut melkein ihmisiän ilmavoimissa
elävänä

-
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Sama Fokker-kone suomalaisin tunnuksin (FE-2) huolto- ja
sairaankulietustehtävissä sodassa

starttimoottorina.
Sanomattakin on selvä ettei sellaisesta toiminnasta,
sodankaan aikana annettu urhoollisuus- ja kunniamitaleia. Mutta, jos oikein hyvin teki tehtävänsä, sai aina
olla varma, etteivät työt vähentyneet.
Ohjaaiaa harmitti myös koneen huono käynnistyminen. Sivulliset, joita aina ilmestyi jostain merkillisestä
syystä lähtötouhuja töllistelemään, saattoivat luulla, että ohjaaia oli sellainen tunari, joka ei saanut edes konetta käymään?
Tuskin tuo osaisi kunnolla lentäkän,
koska oli joutunut
tuollaista vanhaa haaskaa kuljettamaan _ 2
!
Eri miehet ne oli, jotka hävittäjillä lensivät
- Kyllä ne tunnettiin nimeltä, ja muutenkin.- Oli
- luettu sanomalehdistäkin
niistä
!
Eri miehiä ne
- olivat _
Eri miehiä olivat nämäkin, vaikkei sitä moni tullut
-ajatelleeksi.

***

"Kont-akt" kajahti, ties monennenko kerran
Hurjasti paukahdellen ja savuten lähti vanha masiina
viimein käyntiin. 'Aähtipäs vaan, kun sai tarpeeksi
kehaisi mekanikko. "Se on vanha juoppo,
huikkia"

-
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niinkuin hoitajansakin"

kuului joku

toteavan.

- jälkeen viittasi ohjaaja pukit
Lyhyen lämmityskäytön

pois pyörien edesrä ja käänsi koneen nokan kentälle
päin. Välittämättä enempää tyhjänpäiväisistä töllistelijöistä, työnsi Peijari kaasun auki ja starttasi suoraan yli
kentän. Ei ollut syytä lähteä rullailemaan ympäri kenttää ia herättää "Desanttiviestittäjiä" kentältä nousevaa
pölypilveä tähyilemään. Nyt iäi pölypilvi kiertelemään
ja uteliaiden silmiin ja henkoneen seisontapaikalle
gityselimiin.
Vaappuen ja kentän epätasaisuuksissa töyssähdellen
mittasi raskaasti lastattu koneenrohjo melkein koko
kentän, ennenkuin nousi vapiseville siivilleen ja kohosi
metsänreunan yläpuolelle.
Samanaikaisesti alettiin riisua suojapeitteitä metsän
laidassa olevien Gloster-Gladiator kaksitasojen yltä.
Neljä kakkoslentueen Gelliä oli määrätty suojahävittä-

jiksi Fokkerin huoltokohteen yläpuolelle,

tuli

jossa niiden
ja maa-

suojauslennon lisäksi suorittaa tiedustelu-

taistelutehtäviä eri määräyksen mukaan. Niille ei olru
kuitenkaan annettu hävittäjiä, eikä muutakaan suojaa
vihollisen tunnetusri uudenaikaisempia koneita vastaan, joita usein tuppasi sekaantumaan näihin yhreis-

toimintalaivueen operatioihin.
Suojahävittäjien lähtöaika oli laskettu noin puoli
tuntia Fokkerin lähtöaikaa myöhäisemmäksi, jolloin ne
ehtisivät kohteelle samanaikaisesti suojattinsa kanssa.
Vaikka GL
olikin jo vanhentunut ia hävittäjätehtäviin kelpaamaton
sanan varsinaisessa merkityksessä,
oli se lentäjien mielestä
laivueen (T-Le.Lv. 16) iskukyja halutuin sotakone, sillä yksipaikkaise.ra si
kyisin
- menettänyt hävittäjäominaisuuksiaan ja ketei koskaan
teryyttään. Siksi suojauslennolle lähtijät olivat nytkin
henkeä täynnä suunnatessaan lentonsa kohdettaan koh-

ti.
Vetäessään moottorit soiden taisrelumuodostelmassa
kentän yli herättivät he kentälle jäneiden mielessä
kiihkeän halun päästä edes kerran mukaan tällaiselle
lennolle. Gladiaattorien lähdössä oli aina jotain kiehtovaa ia vastustamatonta railakkuutta. Se ei kuitenkaan
johtunut yksin koneesta, vaan tavasta, jolla sitä lennettiin. Mutta ne miehet olivat taas Eri miehiä, joista ei -palioa puhuta.
Lennettyään tarkoituksellisesti kiertoteitse ja huolella valittujen maastokohteiden kautta, alkoi vanha Fokkeri rotkotella taistelualueen yläpuolella. (Voliärvi-
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Suomalainen hävittäjäkone "Gloster-Gladiator"
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Mainittu toiminta-alue

!
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Pölkkylä-Kuusiniemi -maastossa). Tehtävän mukaan
auolropisteet" oli tarkoin määritelty, mutta niiden
lö1'ryminen maastosta vaati aivan erikoista taitavuutta
ja kokemusta. Sissisodan luonteesta ja muista metsä-

raisrelun hienouksista johtuen ei läheskään aina huollerrava porukka löytynyt aikaisemmin sovitusta paikasvain tällaisiin tehtära, vaan se oli haettava muilla
- sillä kaiken lisäksi
riin tottuneen lentäjän keinoilla,
ja
raistelijat koettivat piiloutua lentäjien katseilta
muilta vielä pistävämmiltä havainnoilta.
Määttänen voimisteli koneen takaosassa pakkausren
ia laatikoitten seassa siirrellen niitä sopivampiin pudotusasemiin. Hänen näkökenttänsä maastoon rajoittui
pääasiassa koneen avonaisesta ovasta näkyvään alueeseen, joka nousi ja kallisteli sen mukaan, miten ohiaaja
sompasi ohjaimista. Heikkovatsaiselta olisi jo aikoja
simen tulleet murkinat pihalle, mutta monessa leikissä
mukana ollut koo-koo-ampuja tarkkaili vain ohjaajan
antamia merkkejä, toimittaen nopealla liikkeellä pakkauksia alhaallaolevien saataville. Työnsä ohessa hän
saattoi nähdä alhaallaolevien ilonpurkauksia, tai vihanpurkauksia, aina tilanteen mukaan, sillä kone kierteli
yhtä paljon omien kuin vihollistenkin yläpuolella. Väja joskus muillalillä konetta ammuttiin jv-aseilla
kin. Osumia napsahteli suuren koneen rungossa !a siivissä, mutta ei sentään osunut vaarallisempiin paikkoihin. Eikä niitä ollut syytä käydä seuraamaan tarkemmin, sillä ne olivat muutenkin hengenvaarallisia.
Peiiari seuraili katseellaan peitteistä maasroa ia ohjaili konetta sen mukaisesti, antaen kk-ampujalle merkin,
kun kone ylitti maastossa olevan huoltopaikan. Taistelujen ja metsäpalojen takia leijaili alhaalla savuja ja ilrausva hiipi hiljalleen peittämään alavampia ia kosreampia maastokohteita. Omien viesrivaatreiden ia
runnusmerkkien löytäminen oli yhä vaikeampaa, sillä
omia ja vihollisia oli sekaisin laajoilla alueilla. Tietäen,
ettei ollut syytä kauaa viivytellä samoilla alueilla, koetti
tunnollinen kersantti löytää mahdollisimman nopeasti
omat pudotuskohteet, mutta yhdellä ylilennolla se oli
näissä oloissa mahdotonta, joten hän kiersi yhä uudelleen noidankehäänsä löytääkseen kaikki huollettavat.
Lisäksi hänen oli koetettava pitää ilmatilaa silmällä, silIä viholliskoneet ilmesryivät tavallisesti liian nopeasti
paikalle omiensa kutsumana.
Tietäen omien GL:lien kiertävän aluetta hänen yläpuolellaan, saattoi Peijari nyt paremmin keskirtyä ha-
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kemaan puuttuvia porukoita. Ainoana keinona oli hakea kaikki porukat näkyviin ia tehdä iohtopäätökset,
kenelle paketteja lähetettäisiin. Tällä koneenrohiolla oli
se hyvä puoli, että paketit voitiin heittää alas ilman las-

kuvarioa, jolloin ne menivät tarkasti osoitteeseensa.
Tosin ne ioissakin tapauksissa upposivat suohon, tai
pakkaukset hajosivat vastaanottajiensa ympärille metsän osuessaan kiviin tai kantoihin, mutta selvästi näki,
kuinka tervetulleita tuomiset olivat. Miehiltä olivat
useimmiten ammukset ja ruoka lopussa eivätkä tavalliset huoltojoukot näissä oloissa palioon pystyneet.
Sama vaikeus oli myös kaukana omilta huoltopaikoiltaan toimivalla vihollisella, joten heitäkin huollettiin ilmasta kasin. Kumpi osapuoli onnistui paremmin
tehtävässään, ei ole tiedossa, mutta iälkeenpäin kerrottiin, että alhaallaolevien huolto onnistui kohtalaisesti
molempien ilmavoimien myötävaikutuksella. Ruo-kapuolikin oli kuulema tavallista vaihtelevampaa. Ja
aseetkin olivat useissa tapauksissa samaa mallia
ia

kaliiperia.
Mitään selväpiirteisiä rintamalinjoja ei ollut, mutta
kauempana pääkohteesta oli joukoilla ensiapu- ja muita
osastoja, joilla oli telttoja ja nuotioita, joista saattoi
päätellä kumman valtakunnan sotaväkeä siellä majaili.
Savut ja nuotiot paljastivat helposti eri armeijoiden erilaiset menettelytavat. Venäläiset harrastivat havulaavuja ja paalutuksia, joiden vaiheille nuotioroihut antoivat
lämpöään ja lentäiien nähtäväksi paljon savua. Suomalaisilla oli vähemmän savua antavat kynsitulet, tai sitten tasaisesti palavat rakovalkeat, tai oikeat teltat, jotka
erottautuivat metsästä tummina "mustepilkkuina".
Ät t ia alkoi metsän päällä vilahdella nopeita lentokoneita, eikä Peijaria tarvinnut varoitella poistumaan paikalta, sillä hän oli jo menossa mäenkumpareen suojaan,
kun Gladiaattorimiehet huomasivat yhdeksänkoneisen
Hurricane-parven törmäävän paikalle aseet leiskuen.
Huomatessaan Hurricaanit metsän pinnassa, vaaputti suoiapartion johtaja parvensa hajalle, jolloin kaikki
pudottautuivat pintalentoon. Maaston epätasaisuuksia
taitavasti hyväksi käyttäen he tuotapikaa eksyttivät
HC:t kannoiltaan. Kokoontuen sovitussa paikassa he
saivat luvan lähteä paluumatkalle, sillä Fokkeri oli rotkotellut omille salaisille paluureiteilleen, niinkuin maa
olisi sen niellyt, vihollisilmavoimien ruokkiessa vuorosraan maassa taistelevia joukkoja oman hävittäiäsuojansa
turvin.
Palattuaan lennolta illan hämärässä ia rullattuaan koneensa omille paikoilleen, jäivät GL-miehet jännittyneinä odottelemaan kentän reunaan, mekanikkoien peitellessä heidän ajokkejaan lepikon suojaan.
Aikansa odoteltuaan kuulivat kentälläoliiat puimakoneen raksutusta muistuttavan änen, joka puidenlatvoja hipoen lähestyi hitaasti, mutta varmasti. Ät<kia aani hilleni ja tumma hahmo laskeutui majesteetillisesti
kenttää kohti. Arvokkaasti keinahdellen laskeutui suuri
koneenrohjo kanervikon laitaan lähelle seisontapaik287

kaansa, käntyi sitten raskaasti vaappuen ja moottori
paukahdellen ja rullasi pommikuoppia väistellen omille
lähtöjäljilleen. Moottori satkähti vielä muutaman ker-

ran, potkurinlavat heilahtivat ja pysähtyivät ilkikuriseen vino-asentoon
mekanikon rientäessä avuliaana
paikalle panemaan peittoa
öljystä savuavalle moottorille.

Määttänen hyppäsi ulos avonaisesra ovesra ja alkoi
heittä haalareita pois päältän, Peijarin kömpiessä
kangistunein jaloin ulos koneesta.
"Mites ne meni?"
kysyi hän Määttäseltä.
"Mänhä ne, eikä piisantkaa!"
veisteli Määttänen
"räiskiit vaa nii pirust, ettei -meinant uskaltaa ulos
-kattoo! Oisiit viel osuneet silmii vällii!"
'Ei ne- osu, usko pois!"
vakuutteli Peijari vakaumuksella.
\.12512 nyt he-huomasivat koneen luo tulleet Gl-miehet
- -täl kentäl näi myöhä kuleksiit?"
'No mitäs pojat
ihmetteli Määttänen.
"Jäätiin vain katsomaan, miten selviätte takaisin"

_-

'No

ainahan sitä on selvitty!"

totesi Peijari painellen nenäliinalla veristä kämmentään
'Mikäs sinulla siinä?"
-'Tuli vaan pari rakkoa ja ne puhkesivat, kun oli
-arveli vähäpuheinen kersantniin puuskainen tuuli"
ti, Gl-miesten vilkuillessa merkitsevästi toisiinsa.
Määttänen sensijaan oli puheliaampi ja selosti
vilkkaasti,
kuinka hanakasti maassaolijat olivat hyö-

känneet lentopakettien kimppuun
- ilmast kii!" tou'Ne koitti ottaa pakettii suoraa
husi Määttänen tohkeis
"Hyuä ol, ettei kukkaa
saant päähäsä!"
Kaikesta päätellen miehillä oli ollut mielenkiin- reissu, mutta kuinkahan moni kentälläolijoista
toinen
olisi ollut valmis vaihtamaan hommiaan Määttäsen
kanssa?
kuka muu olisi halunnut istua Peijarin
- Ja ?
kuskupukille
- - sitä olisi sopinut kysyä!
Aivan oikein
- Sitä sopii kysyä
- vieläkin sillä siihen tarvittiin
eri miehiä!
Kuitenkin kumpikin edellämainituista teki sitä sivutöinän, sillä he kuuluivat FK-syöksypommittajiin.
Tällaisia huoltolentoia he tekivät vain paremman puutja aseveljiä auttaakseen.
teessa
-Kuinka suurelle vaaralle he paneutuivat alttiiksi?
-sen saa jokainen itse päättää.
!

-

Kaikki tilauksia, osoatteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännölllsyyksiä tai puutteel lisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähetettävä
osoatteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töö!önkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 9079O822 tai 790355
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MAUNO KOIVISTO 1969:
Itsenäisyydestään j a turvallisuudestaan huolehtivan

kansakunnan tulee rakentaa suojaksi sellainen
kynnys, että mahdollinen hyökkääjä joutuu ainakin
harkitsemaan uhrausten ia saavurusten viilistä suhdetta

URHO KEKKONEN L97O:
Me

suomalaiset olemme tottuneet luottamaan
omiin toimiimme turvatessamme vapauremme ja
turvallisuutemme. Tämän mukaisesti emme hae
apua tai avustusta miltään taholta.
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