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SyfsyffÄ 1939 sain kutsun kertausharjoituksiin.
Olin 5.IF-l26:n mukana taisteluissa Kannaksella.
Joukkueemme johtaja oli vänr Raudaskoski ja komp.paällikkö luutn Salminen. Syksyn sateissa ja talven pakkasissa saimme sitten kokea monenlaisia taisteluja. Toisiaan seurasivat monille silloin mukanaolleille tutut
paikat: Räisälä, Tommola, Virkkula, jossa
ollessamme sota varsinaisesti alkoi, Vuoksi ja -Punnusjoki.
Kaikkein kohtalokkaimmiksi minulle muodostuivat
kuitenkin taistelut Salmenkaidalla, jonne joukko-osastomme oli joutunut täydennysmiehiksi.
Taistelut Salmenkaidalla jatkuivat yhtämittasina
kolme vuorokautta, 23 I 2.-25 I 2. Y enåläiset aloittivat
hyökkäyksen, aluksi vain pienemmät joukko-osastot rekivät rynnäkköja yrittaen ylirtää puolustusasemien välissä olevan, n. 100 m:n levyisen notkon, mutta turhaan. Joka kerta heidän täytyi lyötyinä palata takaisin.
Tähän vaikutti ehkä ratkaisevimmin se, että vihollinen
ei tiennyt tarkkaan asemiemme sijaintia. Tyksitötulella
ei ollut sanottavaa merkitystä, koska he tulittivat aluksi
kukkulan rinnettä, jonka takana asemamme olivat ja
sirren asemiemme takana olevaa metsikköä, eivätkä he
siten saaneet aikaan tuhoa miehistössämme. Ankaralla
taistelulla pidimme puoliamme parin vuorokauden
ajan, mutta kolmantena päivänä oli vastassamme ylivoimaisen suuri joukko.
Koko yön oli keskitys jatkunut, kranaattien räiske ja

rykin jylinä oli lakkaamaton. Olimme väsyneitä pitkastä valvomisesta ja ennen puoltapäivää meidän oli annettava periksi. Viholliset mursivat pääpuolustuslinjamme
(Mannerheim-linjan). Aluksi linian läpi pääsi pieni
hyökkäysvaunu, joka rehokkaasti avusti tulitusta. Toinen hyökkäysvaunu, joka oli suurempi, upposi suoperäiseen maastoon ja kolmas palasi takaisin huomatessaan edellisen kohtalon, mutta ylipäässyt sai aikaan
suuria tuhoja asemissamme. Kun 9. komppanian lähetri tuli ilmoittamaan, että myöskin heidän kohdaltaan
on linja murtunut, olimme saarroksissa ja tilanne tuntui toivortomalta. Kävin ilmoittamassa tapahtunöesta
komppanianpäällikölle. Olin tulossa kasematista ja menossa takaisin asemapesäkkeelleni, kun kk:n suihku
osui reiteeni. Jäin liikuntakyvyttömänä makaamaan
polulle, monta kertaa ammusten räjähtämisesta johtuva
ilmanpaine paiskasi minua jonkin matkaa. Pysyin kuitenkin tajuissani ja tiesin mitä ympärilläni tapahtui,
vaikka tuskat jalassani olivat kovat. Ne asemapesäkkeissä olleet, jotka eivät olleet kaatuneet, olivat haavoittuneer, kuitenkin sen verran lievästi, että pystyivät
liikkumaan ja niin he perääntyivät. Koska en pystynyt
itse liikkumaan, eivätkä hekään voineet minua kuljettaa mukanaan, ajattelin että minun olisi parempi kuolla. Pyysin heitä ampumaan itseni, tai antamaan aseen,
että olisin ampunut itse, mutta kukaan ei noudattanut
pyyntöäni. Niin jäin yksin kaatuneitten joukkoon.
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linja-autolla. Emme päässeet kuitenkaan keskeytyksettä
perille sillä vihollisen kone yllätti meidät ja me jouduimme sen maalitauluksi. Kaikki ne, jotka olivat liikuntakykyisiä, pakenivat rnetsään. Minun lisäkseni jäi
muutamia meistä autoon, koska emme kyenneet liikkumaan minnekään paareiltamme. Avuttomina kuuntelimme, kuinka kk:n kuulat raapisivat auton kattoon,
peläten osumaa. Kun tulitus oli ohi ja matkamme saattoi jatkua huomasimme, että autossa oli kaksi kuollutta. En tiedä osuiko heihin, vai kuolivako he aikaisemmin saamiinsa vammoihin. Rauhan sairaalassa minulle
tehtiin ensimmäinen leikkaus, sillä reisiluuni oli 10
senttiä murskana. Samassa leikkauksessa menetin
myöskin vasemman jalkani varpaat, koska ne olivat paleltuneet. Tämä leikkaus ei jäänyt ainoaksi, sillä jalkaani oli jäänyt sirpaleita ja ne alkoivat mätiä.
Talvisota oli jo päättynyt raskaine rauhanehtoineen ja
Jatkosotakin alkanut ja päättynytkin, ennenkuin minut
viiden vuoden kuluttua haavoittumisestani lopulta ko-
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Salmenkaidan varustenu linja

Viholliset olivat pystyttäneet kk.pesäkkeen vallattuaan asemamme. Osa vihollisista ylitti taistelupaikan
edeten perääntyneiden jäljessä, osa jäi hoitelemaan kk. pesäkettä. Läpimurron aikana omassa kk.pesäkkees-

sämme

ollut asetoverini Heikkilä löysi minut haavoit-

tuneena polulta, hän ei tiennyt, että venäläiset olivat jo

vallanneet asemamme ia aikoi lähteä asemapesäkkeellemme hakemaan apua. Yritin estää häntä, mutta hän
ei uskonut, vaan luuli minun hourivan. Vaikka minä
tiesin hänen kulkevan kuolemaansa kohti, en voinut sitä estää. Tuskin hän oli ehtinyt montaakaan metriä,
kun kk:n suihku osui häneen ja han kaatui suulleen
maahan. Olin jälleen yksin. Ajatukseni kiersivät vain
puolihämärästi samaa rataa: kaikki on lopussa. Ehdin
olla n. yksitoista tuntia yksin, ennenkuin kolme kk.pesäkkeeseen jåänyud miestä löysi minut. Pyysin heitä
menemään ja !ättämään minut sinne, sillä tunsin, ettei
minusta olisi enää mihinkään, murta kaikesta huolimatta he ottivat minut mukaansa. Niin alkoi vaikea ja
vaarallinen vaellus kohti sidontapaikkaa. Aluksi he
kantoivat minua selässään noin puolisen kilometriä.
Sitten eräs miehistä haki ahkion, jolla he vetivät minua.
Taistelu jatkui koko yön ympärillämme. Kulku oli
hankalaa. Auttajieni täytyi ryömiä hangessa sekä vihollisen että oman ketjun läpi, vetäen minua perässään.
Vaikka tehtävä oli uhkarohkea, selvisimme kaikki hengissä. Päästyämme sidontapaikalle, jaksoin vain selvittää, että jalat olivat paleltuneet, sitten kadotin tajuntani.
Kenttäsairaalaan tullessamme kavin kylla tajuissani,
mutta ajan kulusta en tiennyt mitään. Laakarit luulivat, etten jäisi enää eloon, mutta minut lähetettiin kuitenkin Rauhan sairaalaan Imatralle saamaan lisähoitoa.
Meitä oli useampia kuin meitä lähdettiin kuljettamaan
66

"Ässä"-rykmentin, eli JR 26:n lähetti
tutkii viholliselta otettuia merkkejä
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Keskitystapaus VK 2.
REINO KALERVO

-

Viivytysalueen takaraja

JO rauhan vuosina, kauan ennen Talvisodan syrtymistä, oli Yleisesikunnassa pohdittu myös Laatokan Karjalan puolustuskysymystä. Oli laadittu tutkielmia ja pidetty sotapelejä, oli joka suhteessa pyritty suorasraan
tieteellisellä tarkkuudella syventymään asiaan. Korkeampien upseerien ja yleisesikuntaupseerien suorittamat laajat operatiiviset tiedustelumatkat eivät nekään
olleet vähäisiä tuota ongelmaa ratkottaessa.
Suunnitelmia laadittiin, tarkistettiin ja hyljätriin
joitakin niistä sentään, kuten luonnollista oli
pidettiin käytrökelpoisina ja niiden, seulan läpi käytyään,
yaraar. rakennettiin sittemmin ruon ns. "toisarvoisen
sotanäyttämön" (Karjalan kannashan oli ilman muuta
pääsotanäyttämö) puolusrussuunnitelma, paremmin sanoen puolustussuunnitelmat, niitä kun näet oli useampia.

Noissa suunnitelmissa oli Laatokan Karjalan puolustamisra varren vararru IV Armeijakunta, jonka toiminta-alue käsirti aluksi ei vähempää kuin sen osan Laato<an Karjalasta, jota valtaLinnoitustyöt ennen Talvisotaa
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kunnan rajaxa alkaen eteIässä rajoitti Laarokka ja
pohjoisessa ylimalkainen
linja Uimaharju-Lupasal-

mi-(Paadene). Ortaen
huomioon alueen laajuuden
ja näinollen venäläisten erilaiset operaatiomahdollisuudet, ei tehrävän suori-

tustapaa voitu etukäteen
määritellä. Se oli IV AK:n
valittava itse rilanteen mukaan. Ehdottomana vaatimuksena oli kuirenkin se,
ettei vihollista missään rapauksessa päästetä linjan
Jänisjoki
Jänisjärvi
Korpiselkä-

Ilomantsi Iänsipuolelle.
Kohta kun sotatoimer olivat todella alkaneet, kavennettiin
armeijakunnan
aluetta sikäli, errä linjan
Jänisjärvi-Suojärvi pohjoispuolella oleva alue erotettiin kokonaan eri sotaroimiyhtymän hoidettavaksi.
Tämä karsotriin välttämärtömäksi ennen kaikkea
viestiteknillisistä syistä, jos
kohra muitakin hyvin perusteltuja syitä oli.
Laatokan Karjalan strateginen merkitys oli siinä, että tämän alueen hallussapi-
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dolla estettiin vihollinen saavutramasra ns. Karjalao rataa, rautatielinjaa Viipuri-Sor,"rrr1u-Joensuu, koska
päinvastaisessa tapauksessa itäiset yhteydet etelästä
pohjoiseen katkeaisivat ja venäläisille avautuisi tie etelään, Karjalan kannaksella taistelevien joukkojemme
selustaan.

Tämän tehtävän suorittamisessa oli varauduttava

I

kahteen vaihtoehtoon, jotka perusruivat tulevan vastustajan raisteluvalmiuteen ja vahvuuteen, ja nämä vaihtoehdot määräsivät IV AK:n joukkojen keskittämisen

YH:n

alkaessa.

KESKITYSTAPAUS VK 1 nojautui siihen todennäköisyyteen, että armeijakuntaa vastassa olevan vihollisen voimat olivat heikot ja sen taisteluvalmius suhteellisen pieni. Tällöin tuli kenttäarmeijan keskityskuljetuksia suojaavien ns. suojajoukkojen heti vihollisuuksien puhjetrua vallata etukäteen mdär^tryjä, tärkeitä rajantakaisia maastokohtia ja tdllä tavoin luoda armeijakunnan päävoimille edulliset olosuhreet hyökkäysope-

lemme vain keskitystapausta

sodan alkuvaiheessa.

KESKITYSTAPAUS VK 2 taas oli tarkoitettu toteuttavaksi olosuhteissa, jolloin taisteluvalmiuteen
nähden voimakkaampi vihollinen ylittää rajan keskityskuljetusten vielä ollessa käynnissä. Tällöin tuli suoja-

joukkojen aluksi viivytystaisrelua ja sittemmin
saatuaan keskitettävistä kenttäarmeijan joukoista vahvenpuolustustaistelua kayden antaa armeijakunnuksia
nan päävoimille
aikaa jadlaa ryhmittyä vastahyökkäykseen maahan tunkeutuneen vastustajan lyömiseksi ja
heittämiseksi takaisin rajan raakse.
Tämänkin keskitystapauksen perusajatuksena oli
näin ollen IV AK:n taholra suoritettava hyökkäys, jos
kohta paljon myöhäisempänä ajankohtana.
Tässä yhteydessä sivuutamme kaikki muut ja käsitte68

jos kohta sitäkin

Suunnitelman pääpiirteittäinen tarkastelu on välttämätön ymmärtääksemme niitä sotatoimia, joita Laatokan
Karjalassa Talvisodan aikana suoritettiin.
Kuten sanottu, nojautui keskitystapaus VK 2 siihen
periaatteeseen, että vihollinen oli sekä toimintavalmiuteen että joukkojen lukumäärään katsottuna edellä suomalaisista, ts. se oli saanut aloitteen käsiinsä.
Kun suunnitelmassa puntaroitiin vihollisen mahdollisuuksia päädyttiin siihen, että aluksi tulee venäläisillä
olemaan kolme jokseenkin erillistä voimaryhmäå, Y iteleen, Kolatselän ja Suojärven ryhmät.
Heille oli erinomaisen tärkeää, että molemmat ensiksi
mainituista ryhmistä saariin mahdollisimman pian taktilliseen yhteistoimintaan keskenään. Mitä nimenomaan Kolatselän voimaryhmään tulee, oli sillä Käsnä-

Ensimmäiset taistelunsa käynyt
joukkue Hyrsylän tiellä

raatioita varten.
Ydinajatuksena keskitystapauksessa VK 1 oli näin
muodoin taistelujen siirtäminen rajan taakse ainakin

VK 2

joka sittemmin
vain ylimalkaisesti
YH:n aikana
miltei sellaisenaan toteurettiin, vieläpä edullisemmissa
olosuhteissa kuin konsanaan oli osattu toivoakaan.

Suvilahti palaa

selän kylän valtaamisen jälkeen tilaisuus edetä suoraan

Iänteen, Koirinojaa kohden, tai kääntyä luoreeseen,
Loimolaan. Viimeksi mainittu suunta ei tuntunut kovinkaan rodennäköiseltä sen takia että näin menetellen
ei yhteistoimintaa Viteleen ryhmän kanssa voitaisi pitkiin aikoihin saavuttaa, ja jos kohta otaksuttu ensimmäinen tavoite, Kitilä-Loimola-Suojärvi saavutettaisiinkin, olisivat joukot jotakuinkin hajallaan. Niitä
uhkaisi silloin ilmeinen vaara tulla lyödyiksi erillisinä
osina. Suomalaisille taas helpottuisi tässä tapauksessa
tilanne Uomaan suunnalla merkittävästi ja myös Salmin
suunnalla voitaisiin viivyrystä entisestään tehostaa.
Näin joutuisivat venäläiset voimaryhmät entistäkin
kauemmas toisistaan.

näin suunnitelmassa otakToinen vaihtoehto oli
s3g[ Kolatselän -voimaryhmä suunnataan suosuttiin
jossa tapauksessa sen hyökkäyssuunta
raan länteen,
Viteleen
ryhmän hyökkäyssuunnan Koirinoialleikkaa

la, jonka valtaaminen takaisi näiden molempien venäläisten voimaryhmien välittömän yhteistoiminnan.

talta toiselle.

Heidän joukkojensa huoltokin helpottuisi silloin oleellisesti. Ja ennen muuta oli varteenotettavaa, ertä eteneminen vahvoin voimin Käsnäselästä Koirinojaa kohden
pakottaisi suomalaiset tyhjentämään Salmin suunnan
joukoistaan ollenkaan riippumatta siitä, miten vahva
painostus viimeksi mainitussa suunnassa olisi tai olisiko
sitä lainkaan.
Keskitystapauksessa VK 2 päädyttiin lopulta siihen,
että kun jo rajaviivan kulku tarjoaa venäläisille erittäin
edullisen hyökkäyslähtöaseman Kolatselän maastossa
sekä lyhimmän tien operatiivisesti fa huollollisesti rärkeään Koirinojan tiesolmuun, on ilmeistä, että he ainakin vihollisuuksien alkaessa sijoittavat iskuryhmänsä
Käsnäselän-Koirinoj an suuntaan.
Omalta kannalta tilannetta arvioitaessa tultiin Yleisesikunnassa siihen lopputulokseen, ertä oli sitä edullisempaa mitä pitemmälle Koirinojaan suuntautuva voimaryhmä saadaan vedetyksi Laatokan rannikon suunnassa, tietenkin vain sillä edellytyksellä, että rintama
Loimolan suunnalla kestää murrumatta. Tätå varten oli
välttämätöntä Loimolan oikean sivustan suojaamiseksi
ainakin keveiltä venäläisiltä voimilta pitää hallussa Polvijärven-Saarijärven välinen kannas.
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten oli toden tullen
torjua Laatokan Karjalaa vastaan kohdistuva vakava
hyökkäys? Vastustajaan verrartuina olivat voimamme
kovin vähäiset ia puolustettava alue tavattoman laaja
sehän ulottui pohjoisessa aina Oulunläänin rajalle saakmutta meille onneksi oli tuon valtavan vyöhykka
- tieverkosto varsin kehittymätön.
keen
Joka tapauksessa olivat mahdollisuutemme minimaaliset. Koko laajan Laatokan Karjalan puolustamiseen liikeni, kuten mainittu, vain yksi ainoa armeijakunta. Tämd, kenrm J. Heiskasen komentama IV AK
muodostettiin kenttäarmeijan joukkoihin kuuluvana
kertausharjoituksiin kutsutuista, pääasiassa Karjalan ja
Savon sotilaslääneihin kuuluvista reserviläisistä ja käsitti se valmiina sotatoimiyhtymänä suojajoukkojensa lisäksi (joita kenrm Heiskanen myöskin komensi) seuraavat taistelujoukot:
12.D, komentajana eversti L. T. Tiainen esikuntapaallikkönään maiuri M. I. Sarparanta.
13.D, komentajana eversti H. E. Hannuksela esikuntapäällikkönään majuri Hj. Raatikainen.
PPP 7, komentajanaan majuri J. E. Saarwa ja
Le.Lv.16, komentajanaan kapteeni A. V. Viherto.
Lisäksi kuului armeijakuntaan ja divisiooniin tarpeellinen mädrd pioneeri-, viesti- ja huoltomuodostelmia.
Jo aikaisessa vaiheessa annettiin armeijakunnan käyttöön myös panssarijuna ja tuki sen sotatoimia lisäksi oikealla sivustalla LM.P:n alainen rautatiepatteri. Aivan
aikaisessa vaiheessa siirrettiin tämä kuitenkin Loimolaan ja sen jälkeen sitä heiteltiin tarpeen mukaan sivus-

tei hän missään olosuhteissa saanut vetäytyä linjan Jänisjoki-Korpiselkä-Ilomantsi länsipuolelle. Muuten

Armeijakunnan komentajan saama ohje edellytti, et-

hän sai (tuon ohjeen mukaan, johon Päämaja tämän tästä puuttui) toimia itse parhaaksi katsomallaan tavalla,

kuten luonnollista olikin.
IV AK:n toiminta-alueelle ei rauhan aikana ollut sijoitettu vakinaisen väen joukko-osastoja ja niinpä keskityksen suojaaminen jäikin pääasiassa rajavarcio- ja
suojeluskuntajoukoista muodostettuien suojajoukkojen
tehtäväksi.

Suojajoukkojen miehistö oli suurimmalta osaltaan
kotoisin rajaseudulta, joten sillä oli mahdollisimman
suuri paikallistuntemus ja se oli jo siviilielämässään
eläytynyt Laatokan Karjalan erikoisiin erämaaolosuhteisiin. Tämän parempaa sotilasainesta ei ylipäänsä ollut
saatavissa etenkin kun otetaan huomioon se, että miehet olivat saaneet sotilaskoulutuksensa rajavartiostojen
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Uuksujoki

asevelvollisissa komppanioissa ja siis "paikan päällä".

Käsky suojajoukkojen perustamisesta annettiin
6.10.1939, joten ne armeijakunnan keskityskuljetusten 10. 1O.1939 alkaessa olivat täysin toimintakykyisiä
ia jo ryhmittyneinäkin määrätyille kaistoilleen. Suojajoukot käsittivät:
Karjalan ryhmän, komentajana Salmin Rajavar- komentaja, everstiluutnantti V. Räsänen ja
rioston
Er.P 11:n, komenaiaoa Joensuun Raiavartioston komentajan apulainen, majuri V. Nikoskelainen.
Karjalao ryhmä perustettiin Salmin sotilaspiirin toimesta käyttäen runkona Salmin Rajavartioston rauhan
aikaista henkilökuntaa. Valmiina, sotavahvuisena joukko-osastona se käsitti seuraavat alayksiköt:
Er.P 8, komentaiana kapteeni A. A. A. Nikula.
- Er.P 9, komentajana maiuri J. A. Malkamäki.
- Er.P 10, komentajana majuri V. Paloheimo.
- III/JR 37 (myöhemmin Er.P 112), komentaiana

-
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menettämisellä ollut sanottavampaa merkitystä, vaikka
eräs korkea-arvoinen pää,majaan kuulumaton upseeri on
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Talvisodan esteitä Uuksujoen suulla

I

kapteeni

A. G. Karhama ja

3.Er.Ptri, päällikkönä kapteeni E. Korpikoski.
-Yllämainittujen taistelujoukkojen lisäksi kuului ryhmään tarvittavat pioneeri-, viesti- ja huoltomuodostelmat.
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Er.P 11 perustettiin Joensuun Raiavartioston henkilöstöä runkona käyttäen Lieksan sotilaspiirin toimesta
ja tavanmukaisten pioneeri-, viesti- ja huoltoelimien lisäksi kuului pataljoonaan myös kokonainen kuormastokomppania. Se oli välttämätön pataljoonan itsenäisen ja
erillisen aseman takia.
Yleisesikunnan hyvin perustellut laskelmat perustuivat siihen, että vihollisella tulee Käsnäselän suunnassa
olemaan noin kahden rykmentin suuruinen voimaryhmä ja niinpä otaksuttiin, että sen viivyttämiseen ja Polvijärven-Saarijärven kannaksen sulkemiseen riittäisi
neljänteen liikekannallepanopäivään saakka, jolloin ensimmäisten kenttäarmeijan kuljetusten piti olla perillä,
yksi vahvennettu suoiajoukkopataljoona. Tämä oli majuri Malkamäen komentama Er.P 9, jolle alistettiin

5./KTR

12.

Etelämpänä, Salmin suunnalla oli kapteeni Nikulan
Er.P 8 ja pohjoisessa, Suojärven alueella majuri Palo-

heimon Er.P 10.
Eri vaihtoehtoja harkittaessa ja puntaroitaessa tultiin
siihen lopputulokseen, että varsin todennäköisenä oli
pidettävä tilannetta, jolloin vihollinen ylittäisi raiao jo
liikekannallepanon iulistamispäivänä. Käsnäselkää sen
ei uskottu saavan haltuunsa kuin vasta valmistelupäivän
iltana. Toisena liikekannallepanopäivänä olisi jo pakko
luopua LJomaan kylästä, ja silloin vihollinen myös ryhtyisi etenemään Loimolaa kohden ainakin keveillä voimillaan. Koirinojan suuntaan etenevät venäläiset pääsisivät Kotajärven-Lavaiärvien viivytysaseman eteen
kolmantena liikekannallepanopäivänä, mutta näiden
vahvojen asemien murtaminen veisi aikaa ainakin päivän tai pari. Tällöin olisivatkin ensimmäiset kenttäarmeijan joukot jo täällä käytettävissä.
Osittain tässä esitetyillä, osittain muillakin perusteilla määriteltiin suojajoukkojen viivytysalueen takaraj aksi ylimalkainen linja: Lavajdrvet-Kotajärvi-Polvi järvi-Saari järvi ja siitä koilliseen. Yleisesikuntaupseerien suorittaman maastontiedustelun perusteella IV
AK:n komentaja sitten tämän hyväksyikin.
Armeiiakunnan yleistilanteen kannalta ei Suojärven
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niin väittänytkin. Siellä voitiin viivytysalueen takaraja
vetää niin kauas länteen, ettei tuhoutumisvaaraa sillä
suunnalla toimivalle suojajoukkopataljoonalle (Er.P 10)
syntyisi. Kun takarajaksi määrättiin ylimalkainen linja
Kotajärvi-Salonjärvi laskettiin samalla, että pataljoonan joukot kestäisivät siellä hyvinkin neljänteen liikekannallepanopäivään saakka. Siihen mennessä olisi jo
L2.D:n osia ennättänyt paikalle.
Näin pohdiskeltiin keskitystapaus VK 2:ssa tapahtuvaa sodanavausta. Sitä pohdittiin yhtä hyvin Yleisesikunnassa kuin 3. divisioonan esikunnassa Mikkelissä.
Tämä divisioona tuli näet perustamaan ja olemaan runkona IV AK:lle. Luonnollisesti harkittiin myös tulevan
puolustusaseman sijaintia, mutta se ei enää kuulu tämän kirjoituksen puitteisiin. Tulkoon sentään ohimenne mainituksi, että se tuli noudattamaanlinjaa Laatokriono j a-Sysky järvi-Polvi j ärvi-Sa ar ilarviPiirsoinoja-Salonjärvi. Katsottiin, että se ehditään
miehittää, mutta vain meille edullisessa tapauksessa.
Keskirystapaus VK 2:n ylimalkainenkin tarkastelu
osoittaa, että oli tarkoitus ryhtyä heti rajanpinnasra lähtien sitkeästi viivyttämään maahan tunkeutuvaa vihollista, kunnes sitten määrätylld, linjalla siirryttäisiin

ka-Koi

puolustukseen. Perusajatus oli .sentään syvemmällä:
Kun puolustustaistelun avulla saataisiin vihollisen
hyökkäysvoima kulutetuksi loppuun, siirryttäisiin vastahyökkaykseen armeijakunnan keskitetyin voimin. Vihollisen voimaryhmät pyrittäisiin tällöin lyömään erillisinä, ensi sijassa Uomaan kautta Koirinojaa kohden
etenevä yhtymä, joka oli vaarallisin. Tapahtuisiko tämä
vastahyökkäys sitten Ruokojärven-Varpajärven linjalta kaakkoon vaiko Loimolan suunnasta lJomaata kohden, sen sai tilanteen kehittyminen ratkaisra. Joka tapauksessa IV AK:n joukkojen keskittäminen suoritettiin molemmat mahdollisuudet varteen ottaen siten, että 13.D keskittyi alueelle Suistamonjärvi-Suursarka
osin alueelle Kitilä-Koirinoja-Ruo-Leppäsyrjä,
kojärvi kun taas 12.D keskitettiin alueelle Vaaherjoki
ivasenselkä-Roikonkoski.
-NVihollisuuksien puhkeaminen kesti odotettua
kauemmin ja näin saatua aikavoittoa käytettiin hyväksi
siirtämällä joukkoja lähemmäs rajaa ja ryhmittämällä
niitä uudelleen. Jokaisen valtatien varteen sijoitettiin
osapuilleen vahvennettu rykmentti, jolle tien vatressa
rähän saakka olleet suojapataljoonat alistettiin. Poikkeuksena tästä oli vain Suojärven pohjoispuolinen alue,
Tolvajärvelle johtavan maantien suunta, jonka puolustaminen annettiin Erillinen Osasto Räsäsen huoleksi.
Sen komentajaksi määrättiin everstiluutnantti V. Räsänen, joka vapautui aikaisemmasta tehtävästään Karialan
ryhmän tulrua uudestijärjestelyn yhteydessä hajoitetuksi. Poikkeuksen teki niinikään Ilomantsin suunnalla ollut Er.P 11, joka otettiin suoraan IV AK:n komentajan
johtoon.
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Linnakkeeksi maahankaivettu tankki

PUHUTTAESSA Talvisodasta, Summan ihmeestä ja
Mannerheimin linjasta
tahdotaan helposti unohtaa,
- yhtä tärkeää paikkaa, joissa
että Kannaksella oli monta
jouduttiin taistelemaan yhtä epäitsekkaasti kuin Summassakin, jossa sentään oli'puolustuslaitteitakin".
Haluamatta millään tavoin verrata kertomukseni tapahtumia Summan miesten raisteluihin, kerron olosuhteista Muolaanjärven Oinolan kylän maastossa, tammi-

kuun lopulla 1940.
Sanoin maastossa, sillä mitään "asemia" siellä ei ollut, eikä edes kunnon kaivantoja, koska vihollinen oli
ampunut kaivamiemme poteroiden penkat maan tasalle
käyttäen muun muassa Muolaanjärven vastarannalla
-olevia kenttätykkejä suorasuunta-ammuntaan, puhumattakaan lähimaastossa olevista "piiskatykeistä" ja
maahan kaivetuista, maastoon jääneistä tankeista, joija myös käyden tykkitornit olivat käyttökunn
tössä.

Ei sovi myöskään unohtaa tammikuun pakkasia.
Suoritettuaan vartiovuoronsa avonaisessa ampumahaudassa, oli mies enemmän kuollut kuin elävä vaihdon
tullessa. Eikä sieltä kaikki elävänä selvinneetkään, sillä
vihollisen tykistö jauhoi aina, pakkasesta välittämättä.
Niillä, jotka selvisivät, oli kaikilla paleltumia, sillä
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joukoillemme ei oltu saatu kunnon talvivarusteita.
Pr. oli saanut YH:n alkaessa M-27 asepuvun
housut, asetakin, kenttälakin ja lapikkaat tai kumiteräsaappaat. Joillekin oli liiennyt manttelikin. Ja jotkut
olivat onnistuneet evakuoimaan vetäytymisvaiheen aikana epämääräisiä siviilivaatteita vaatevarusteidensa
täytteeksi. On sanomattakin selvää, ettei tällaisilla varusteilla varustettu rintamamies ollut mikään sankari4.

hahmo.

Kaikesta huolimatta siellä pysyttiin asemis
Summan miesten "siivellä"
loppuun asti.
joulupäivän iltana,
asemat
ottamaan
Jouduttuamme
emme olleet vielä kunnolla toipuneet paljonpuhutusta
"Kannaksen suurhyökkäyksestä".
Mennessämme ottamaan niitä asemia vastaan, tunsin

entistä suurempaa vastuuta, sillä olin juuri saanut "nelosryhmän" komentooni. Siihen kuului silloin neljä
miestä ja vanha sk:n maximi 09. Kk, jolla ikåiä oli luulja sotakokemusta
tavasti enemmän kuin itselläni
paljonkin enemmän! Kuitenkin olimme
sillä jotenkin
päriänneet, kannettuamme sitä halki Kannaksen
melkein Kivennavalta asti. Nyt olimme raahanneet sitä
lähes kilometrin matkan rikkiammuttua tietä kohtauspaikkaamme, jätettyämme hevosmiehen ajoneuvoineen

rurvallisempaan maastoon.

Vilusta hytisten odottelimme nyt pakkashuuruisessa
mersässä, jossa yltympäri näkyi taisteluissa rikkoutuneita ajoneuvoja ja varusteita. Niistä päätellen vihollisella oli ollut aikaisemmin paikka hallussaan, sillä materiaali oli sieltä peräisin. Puolijoukkueenjohtajamme,
kers Vakkilaisen tullessa vaihdettavan kk-ryhmän alikersantin kanssa saimme tietää, että asemat olivat hieman kauelnpana, johon vihollinen oli vetäytyn/t, kärsirtyään n. 400 miehen tappiot suomalaisren suorittamassa vastaiskussa pari päivää takaperin. Nyt se kuitenkin koetti jatkuvasri tunkeutua takaisin, jolloin meidät
oli pitänyt tuoda loppuunväsyneiden joukkojen tilalle.
Alikersantin puheista päätellen heidän miehensä eivät enä pysyneet alinomaisen tykkitulen alaisena olevissa asemissaan, vaan hiippailivat pimeän tullessa
taemmaksi suojaan: "Kyllä poijaat jouduitte kusisehen
paikkahan!" ilmoitti hän meille kainostelematta. Koettaessamme vakuuttaa, ettei se suinkaan ollut meille ensimmäinen kerta, katsoi hän meitä epäillen ja kehaisi:
"Multa meni asemis kaks miestä ja koo-koo, eikä toiset
enää pysy paikoillas, vaan hipsii pimiän tulles pois ases.\-tut

Vartiomies talvipakkasessa
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mista, ette te sielä kauan pysy!"
Koska asiaa ei vbinut puhumalla selvittää sanoin, että käytäisiin nyt kuitenkin katsomassa, miltä siellä
ndyttirä, jolloin alikersantti selvitti, ettei sinne nyt juuri voinut mennä kun siellä ammuttiin: "Se ampuaa juuri
sille suunnalle!" selvitti hän meille vakavana. Sanottuani, ettei sodassa voi käydä odottelemaan, kunnes ammunta loppuu, sain hänet lähtemään oppaaksi.
Kulku kavi yha hankalammaksi, mitä pidemmälle
ehdittiin. Metsä oli ammuttu miehenmittaiseksi kannokoksi ja kaatuneer puur muodostivat ilkeitä ryteikköjä, jotka oli kierrettåvä. Maa oli kranaartikuoppia
täynnä. Päästyämme pahemmasta ryteiköstä muuttui
maasto kiviseksi ja kumpuilevaksi. Pimeässä häämötti
joitakin rikkiammuttuja rakennuksia, joiden ohi menryämme meitä tervehti viholliskonekiväärien valojuovailotulitus. Valojuova-ammuksista oli meille varmaan
enemmän apua kuin vihollisella, silla siita näimme, ettåvanja ampui liian ylös. Saavuttuamme matalalle harjanteelle, alkoi siitä mutkitteleva ojapahanen jota. pitkin oli ryömittävä vihollistulen alla eteenpäin. Alikersantin varoittaessa: "Pitäkää päänne matalana, se ampuaa aina tähän juoksuhautaan kun kuulee liikettä!"
Sen totesimme itsekin päämme påälld risteilevistävalojuovista. Päästyämme "juoksuhautaan", heitti naapuri
sekaan joitakin krh:n ammuksia, murra ei osunut kohdalle. Jatkaessamme matkaa, tarttui lumipukuni huppu johonkin, enkä päässyt irti ennen kuin olin ottanut
askeleen taakse. Irroittaessani huppua puun oksaksi
luulemasrani haarukasta, huomasinkin sen ihmisen kädeksi. Tarkemmin karsottuna kaatuneita oli useampiakin, joista kaksi makasi alimittaisessa juoksuhaudassa,
tehden kulun siitä vieläkin ahtaammaksi.
Seuraavana päivänä me poistimme "estee." haudasra
pois ja vähitellen ne hävisivät vihollisen kranaattitulessa
näkymättömiin, ennen kuin niitä ehditriin viedä
muualle, sillä ne eivät olleet omia.
Päästyämme viimein meille määrätcyyn kk-asemaan
osoittautui se pajupensaan vieressä olevaksi kranaattikuopaksi, jonka reunalle oli asetettu tuliterä Tikkakosken kk ampuma-asemaan. Kuopan pohjalla kyyhötti
vartiomiehen tumma hahmo, joka varoitteli hiljaisella
äänellä olemaan hiljempaa.
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Kk:n etumaastossa häämötti peltoaukea, näkyi rikkiammuttua piikkilankaestettä, joka häipyi usvaiseen
yön hämärään. Huomattuani, että vaihdettavalla kkryhmällä oli uusi ase, ehdotin alikersantille, että vaihdettaisiin kivääreitä, niin heidän ei tarvitsisi kuljettaa
asettaan vaikeasti kuljettavan maaston kautra, sillä
meidän ase oli jätetty kohtaamispaikalle ja ryhmästäni
oli vain ampujaksi siirtynyt Ahola tullut mukaan asemaa tiedustelemaan.

Vaihtokauppa syntyikin ilman välirahoja, sillä alikersanrilla oli vain yksi mies asemassa
toiset olivat
- hipsimään".
tämän kertoman mukaan lähteneet "taas
Vähin äänin häipyi alikersantti miehineen takamaas73
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Sekalaisia varusleita (malli Cajander) Talvisodassa
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toon. Jätettyäni Aholan vartioon, läksin selvittelemään
muita asioita. Tavattuani ryhmän muut mieher, kannoimme meille jääneet panoslaatikot asemiin ja aloimme kaivaa uudelle aseellemme pesäkettä, toisten pyyhkiessä konekivääristä enempiä varastorasvoja pois. Käsitykseni mukaan sillä ei oltu vielä kertaakaan ammuttu.
Eikä se olisi toiminutkaan
niin paksussa rasvassa se
oli.
Aseman kaivamisesta ei kuitenkaan tahtonut tulla
mitään, sillä vihollinen yltyi heti ampumaan äänen

a

I

suuntaan, kun lapio kilahteli johonkin esreeseen.
Olimme juuri saaneet aseen ampumakuntoon, kun
puolijoukkueenjohtaja tuli äskenmainitun alikersantin
kanssa asemiin kysyen, olimmeko vaihtaneet aseita?
Tunnustettuani tehneeni vaihtokauppoja alikersantin
myötävaikutuksella, pystyäksemme paremmin pitämään puoliamme yhteistä vihollistamme vastaan, määräsi Vakkilainen, että aseet oli vaihdettava takaisin.
Kiukustuneena epäonnistuneesta asekaupasta, käskin
tuomaan entisen kk:n asemiin takaisin. Kiusaantuneena
alkoi alikersantti selitellä: "Etteks te poijaat vähän auttais mua, kun mun miehet on kaik hipsiny jonnekkin,
Se
ia luti on hurjana kun se näki sen teirän romunne!
uhkas panna mun sotaoikeutehen, ellen mä heti vie
koo-koota takaasin".
Laitoin poiat viemään kk:n pois ja tuomaan oman
"romun" takaisin. Aamun valjetessa oli vanha aseemme
uudessa asemassa ia vähitellen sumu hälveni niin paljon, että saatoimme katsella tulevaa vastuualuettamme
hieman pitemmälle.
Mutta kovin pitkälle emme ehtineet katsella, kun
huomasimme, että naapuri oli majoittunut aivan lähituntumaan ja kaivoi uusia asemia aivan puhematkan
päässä. Silloin selvisi myös, että 3. kiväärimme oli
74

taempana oikealla
entisen pääasemaan kuuluneen
- takana. Korsun vihollinen oli
puurakenteisen korsun
räjähdyttänyt perääntyessään, eikä sitä voinut enää
käyttää kk-asemana, mutta miehet saivat siitä sentään
jonkinlaisen tulisuojan itselleen.
Meidän taas oli koetettava pysytellä mahdollisimman
hiljaisina asemassamme, ettei vihollinen olisi keksinyt
salaista kk-asemaamme. Vähitellen yön aikana saimme
parannelrua sitä niin paljon, että se suoiasi pahemmalta, mutra pakkasta se ei pystynyt estämään.
Ålkuaikoina meillä oli vihollisen kanssa yhteisiä
puuhia, kun kilpaa koetimme polttaa välimaastossa olevia rakennuksia. Kumpi osapuoli siinä onnistui paremmin en tiedä, mutta kaikki tuli poltettua. Luultavasti
vihollinen kuitenkin suuttui meidän puuhistamme, sillä se keskitti huomattavan määrän tykistöä juuri sille
lohkolle. Oli meilläkin yksi tykkipatteri suojana, sekä
krh-jaos, mutta niillä ei ollut kuulema ampumalupaa?
Toiset sanoivat sen johtuneen ammusten puutteesta.
-Vihollisella niitä oli varmaan liikaakin, koska ne koettivat ampua tykillä yksinäistä miestäkin, jos tämä tuli
kurkistaneeksi penkan yli sinne päin.
Turhien tappioiden välttämiseksi kiellettiin ylemmältä taholta turha "kurkistelu" ja "yksinäisten miesten" ampuminen. Siitä huolimatta tahtoi joka päivä
rulla tappioita
sivustassamme olevien kiväärimiesten
- kk-miehiä oli silloin niin harvassa,
keskuudessa. Meitä
etteivät saaneet osumaan.
Tammikuun lähestyessä loppuaan oli maasto aseja metmamme lähiympäristössä täysin muuttunut
sänreuna oli siirtynyt entistä kauemmaksi niin, ettei hitaasti pitenevä yhteyshautamme koskaan saavuttanut
sitä, niin hartaasti kuin sitä toivoimmekin.
Kaiken lisäksi vihollinen oli aikoja sitten keksinyt
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"Kk-pesäkkeessä huutelin
apulaista, mutta turhaan'

:.

Venälärsten tykistöå asemissa

Olin jälleen hevosmiehen kanssa kiväärillä vihollisen
ampuessa tavanomaista häirintäänsä. Se alkoi aseman
etupuolelta ja siirsi tultaan taemmas, seuraten tarkasti

päässeet

meidän olinpaikkamme, kun sen partiot eivät koskaan
siitä lävitse. Sen vuoksi meidän oli kaivaudut-

yhteyshautamme pätkää ja siitä aina tulenjohtokorsulle
asti. Sitten taas takaisin. Kuultuaan lähtölaukaukset,
saattoi jo tottumuksesta sanoa, mihin osumat putoaisivat. 6-tuumaiset olivat nyt vuorossa. Olin juuri mennyt
yhteen sudenkuoppaan tupakalle, kun keskirys muuttui
rumputuleksi, osumien tullessa kk-n lähelle. Ryömiessään ohitseni, sanoi hevosmies menevänsä vähän taemmaksi suojaan. Seuraava ryöppy osui kohdalleni ja kaikki pimeni. Tullessani tajuihini, tuntui maa lainehtivan
ympärilläni. Kun runto palasi jäseniini, tunsin olevani

tava yhä syvemmälle sitä mukaa kun naapuri käänsi
tykkitulellaan asemiamme ylösalaisin ja tasoitteli pienimmätkin kaivautumisesramme aiheutuneet kohoumat maan pinnasta.
Kun maa oli routaantunut aina merrin paksuudelta,
koska lumi oli ammuttu jatkuvasti pois, opimme kaivautumaan ampumahaudan seinämiin. Tällainen "sudenkuoppa" suojasi melko hyvin srapnelleiä ja sirpaleita
vastaan, mutta joskus siitä muodostui loukku, johon
uhri tukehtui
osuman tullessa kohdalle ja "katon"
luhistuessa alas.- Pari miestä oli jo saatu kaivaa ylös tällaisesta loukusra, mutta ei se enää auttanut. Molemmat
olivat tukehtuneet.
Ryhmässäni oli enää neljä miestä kaikkiaan
hevosmies mukaan luettuna. Olimme aina kaksin asemassa, toisten ollessa lepäämässä. Vaihto suoritettiin pimeän aikana, sillä päivällä ei asemaan ollut menemistä
vihollisen suoran näköyhteyden takia, sillä yhteyshauraa ei ollut tarpeeksi. Ja vihollisen katetut kk-pesäkkeet
ja pk-asemat olivat niin lähellä, että ampujan silmämunat näkyivät, jos uskalsi katsoa!

purisruksissa, murta yläruumis mahtui liikkumaan.
Ponnisteltuani hetken aikaa kasilläni pääsin irti purisruksesta. Silloin totesin, että maa oli lohjennut suuremmalta alal:a ja muodosti katon ahtaan kuoppani
päälle. Paljon ei kuitenkaan ollut liikkumatilaa, eikä
valoa näkynyt mistään päin. Olin umpisukkulassa ja
tukehtumisen pelko pani minut huutamaan. Turhaa
huusin, sillä ympärilläni riehuva kranaattisade pani
maan huojumaan, eikä siinä ääni kauas kuulunut maan
sisältä. Murta hätä antoi myös voimia. Käsillir'kaivaen
aloin siirtää maata jalkojeni alle, kaivautuen vähin erin
ulospäin. Tuntui kuluneen iäisyys, kun viimein käteni
ylti ulkoilmaan ia valon kajoa tunkeutui onkalooni. Se
rauhoitti huomattavasti, mutta ympärille iskevät kranaatit saivat ponnistelemaan uudelleen, kunnes pääsin
kaivautumaan kokonaan maan pinnalle.
Yhteyshauta oli sillä aikaa muuttunut tuntemattomaksi kuun maisemaksi. Toljailtuani puolipyörryksissä
ympärilleni, tajusin viimein missä olin, jolloin minulle
tuli kiire siirtyä kk-pesäkkeelle, sillä vihollinen oli siirtänyt tykkitulensa takamaastoon ja se saattoi merkitä
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mitä tahansa.
Todettuani, ettei naapureita ollut vielä näkyvissä,
laitoin kk:n ampumakuntoon ottamalla sen päällä olleen lumipuvunriekaleen pois. Tarkastettuani luistin ia
lukon liikkuvan, latausvivusta liikuttamalla olin valmis
ottamaan mahdolliset "vieraat" vastaan, huutaen samalla hevosmiestä kakkosen paikalle asemiin. Mutta huudoistani huolimatta ketään ei tullut. Sen sijaan vihollinen siirsi keskityksensä takaisin kk-pesäkkeelle.

Ensimmäinen tuli-isku iäi muutaman metrin lyhyeksi heittäen multakökkäreitä päälleni, jolloin kk:n
vyölaatikko putosi pois ampumavallilta. Nostaessani sitä ylös, tajusin lähtölaukaukset, sitten tulivat kranaatit, niiden äni muuttui kohinaksi, enkä minä enä
odotellut, vaan heittäydyin pois pesäkkeestä, kohti yhteyshaudan mutkaa.
Maa huojahti, polttava tuska repi sisälmyksiäni ja
silmissä välähteli oranssinvärisiä valoja, jotka vähitellen
muuttuivat punaisemmiksi, tajunnan lainehtiessa hiljaa
pois...
Vähitellen aloin tajuta dänid, mutta en tiennyt missä
olin. Viimein tajusin, että kranaatteja räfähteli ympärilläni. Avasin silmäni, mutta en nähnyt kauemmaksi.
Päästyäni pystyyn näin ensimmäiseksi rikkiammutut
piikkilankaesteet ja kauempana vihollispesäkkeiden väliin jääneen hyökkäysvaunuesteen. Silloin tajusin missä
olin. Olin lentänyt ulos pesäkkeestä ja olin nyt noin viiden metrin päässä olevassa kranaattikuopassa. Kk-pesäke oli hävinnyt ja sen paikalla oli valtava kuoppa. Konekiväärin jalusta ja varsinainen olivat lentäneet erilleen
pesäkkeen etupuolelle ja rikkoutuneet. Silloin tajusin,
ettei minulla ollut siellä mitään tekemistä ja aloin juosta umpeen ammuttua yhteyshautaa pitkin taakse, kaatuillen kaikenlaisiin esteisiin. Koettaessani juosta sekapäisenä pois asemista, koetin hokea itsekseni: "jos tähän
ei kuole, niin sitten ei kuole mihinkään".
Tähän asti se onkin pitänyt paikkansa!
-Pitkalle en kuitenkaan päässyt, kun tunsin tukehtuvani ja pimeys laskeutui kaiken ylle.
Aikaa myöten löysin hevosmiehen ja pari hengissä
olevaa kiväärimiestä yhteyshaudan takimmaisista sudenkuopista, mutta heistä ei ollut mitään apua kun
pyysin heitä menemään ilmoittamaan taaksepäin, että
kk on pois pelistä. Joskus myöhemmin heräsin 3. kiväärin asemasta ja sieltä pojat auttoivat minut tulenjohtokorsulle ja edelleen hevosella JSp:lle.
'Lievä taisteluvamln2"
sanpi lääkäri tarkastuksen
- muutamia pikkunirhamia
jälkeen, sillä nahka oli ehyt,
ja melkoisia mustelmia lukuunottamatta. Saatuani päivän Vp:tä läksin korsulle lepäämään. Vielä viikkoja jälkeenpäin olivat sisuskaluni niin kipeät, ettei yskimistä
voinut kärsiä, mutta ei se ollut mitään
lqi2n2x11iiuleen verrattuna
f,i162s52 kutakin
Meitäkin, vaikka emme olleetkaan Summassa.
tl
Kuitenkin olimme samalla asialla
76

-

-

HEl.ilffiUUI
USEIN on sattunur kasiini papereita joita en ole halunnut hävittäkaan. Tuollainen oli myös sotilaspuvun ylätaskuun sopineen pienen muistikirjan lehti. Tuo lehti
on ollut minulla 7. päivästä helmikuuta L942Lähtien.
Paperi on puhdas, mutta sen keskiosassa on kaksi reikää, kaksi pyöreätä, luotien tekemää reikä. Nuo reiät
kertovat tainaa majuri Ruokosen kaatumisesta ja samalla omankin elämäni jännittävimmästä hetkestä.
Pataljoonamme, I/JR 45 oli ollut Kannaksella sodan
alkupuolella, sioltä se oli siirretty Itä-Karjalaan ja oli
nyt kovan korpimarssin jälkeen käynyt jo parisen kuukautta asemasotaa Maaselän kylän edustalla sillä linjalla, johon korpr Pallaksen mukaan "Kalle Kustaa oli
märännyt minut pysähtymän". Pataljoona ei ollut
enää alkuperäisessä kokoonpanossaan, vaan siitä oli tehty ns. Joulupukkipataljoona siirtämällä nuoret miehet
muualle ja keräämällä v. l9l2 ja sitä ennen synryneet
miehet useammasta porukasta tänne. Mutta tapella se
osasi vieläkin. Pataljoonan komentajana toimi majuri
Ruokonen, erittäin pidetty mies. Itse olin siihen aikaan
patalioonan pioneeriupseerina.

Valkeni 7.2.1942 pakkaskuulaana ja kirkkaana.
olin 2.K:n päällikön, luutn Herol-

Edellisenä päivänä

din kanssa tiedustellut komppanian asemien taakse sulkulinian ja tukilinjan ja tänään piti majuri Lauri Ruokosen tulla se tarkastamaan. la hän tulikin! Mukana oli
pataljoonan adjutantti, kapt Parikka. He ajaelivat uudella valkealla reslareellä komppanian komentoteltalle,
iosta sitten suksilla lähdettiin neliään mieheen maastoon. Ja siellä kuluikin mukavasti kolmisen tuntia.
Sulkulinfa ja tukilinja lyötiin kiinni, kuten ammattikielellä sanotaan ja niin palattiin teltalle, josta Ruokosen ja Parikan piti jatkaa matkaa komentopaikalle.
Ruokonen poikkesi vielä ohimennen pariin telttaan
poikiaan katsomaan. 'Miten täällä jaksellaan? Hyvin
menee vai kuinka? Onko tullut kirjeitä kotoa?"
la
teltan hämäräsd kuuluu: "Akat siellä vaan halkoja- hakkaavat." Ja vielä toiseen telttaan, jossa juttukaveriksi
sattui Vanha-Roope eli kers Kuusela, ioka ei teltan hämärässä tuntenut komentajaa. "Miten aika kuluu?"
"Hyvinhän tässä on aika kulunut."
Puhukaa
-'Mitä?
vähän kovempaa, sillä minä en oikein hlvin kuule."'Mitä sinä täällä teet, ios olet kuuro. Huonokuuloiset
minä'pääse
pääsevät pois, jos menevät JSp:lle."
pois, sillä minä olen ammattisotilas."-'En't{iinhän me
- "Se on patalkaikki olemme!" Joku nykäisee Kuuselaa:
joonan komentaja." Kuusela jatkaa juttuaan muuttaen
sentään sinuttelun teitittelyksi.
Tehdaan lähtöä. Ruokonen ia Parikka asettuvat rekeen. Vielä puuttuu juttuun Herold: 'Miten sen linian

ao
toolisi, jos sattuisi jotakin. Onko siinä paukkuja?"
"Piruko sen tietää, mutta luulisin olevan." Heitän konepistoolin olalle ja hypähdän ensimmäisenä polulle. Se
on kovanlainen. Lieriöeste linjan edessä on polun kohdalla painettu alas, joten kulkuväylä on esteerön. Siinä

§EITSEIEA§
KALLE SISTOLA

polun varrella on jokunen ansalankakin, mutta niistä ei
ole haittaa eikd vaaraa. Ties heidän vaarojaan, sillä jo
kolme pioneeriä on haavoittunut ja verissäpäin vederty
pois ahkiolla heidän korjatessaan putkimiinakenttää.
Olihan meillä tieto kentän olemassaolosta, mutra mitä
me siitä tällä kertaa. Suuri koivu kasvaa polun varressa.
Metsä on harvaa asemien edessä ja sieltä pilkottaa myös
aukea. Pensaikko ulottuu aukean molemmin puolin aina aukean tämän puoleiseen päähän vihollisen suunnasta. Vihollisen asemat ovat aukean toisessa laidassa, sehän on todettu muutamalla partioreissulla. Ja omien
asemien siirtämisestä aukean toiseen laitaan on keskusteltu monet kerrat, mutta siihen se on aina iäänyt. Nyt

siirtämisen kanssa tuolla kannaksella? Me kävimme
siellä katsomassa, mutta tulimme siihen tulokseen, että
asemia ei kannata siirtää aukean laitaan." Asia oli tuttu
kaikille, sillä siitä oli monet kerrat tarinoitu ja nenät
kartassa pässinmunan' valossa tutkittu ja tuumittu.
Ajomies nykii hevostaan liikkeelle. Ruokonen: 'Voisi-

ja , ei tuossa kauan
han sitä joskus kayda katsomassa
viivy, vaikka mennään heti. Ajomies!
ajakaa hevonen
rien ja polun risteykseen ja odottakaa siellä."
Neljään mieheen kävellään kapeata polkua asemiin,
kahden suoalueen välissä olevan kuivahkon kannaksen
poikki kulkevaan poterolinjaan ia pysähdytään sen viimeiseen pesäkkeeseen, jossa näin päiväsaikana yksi ainoa mies pitä vartiota. Ei sinne riitä enempää, vähän
on vahvuutta komppaniassa. Eikä sinne enempää tarvitakaan, teltat kun ovat melkoisen lähellä. Pesäkkeestä
lähtee linjojen eteen polku, jonka pikkupartiot ovat
yöllisillä reissuillaan sinne survoneet, ia oli tuolla käyty
muutenkin vilkaisemassa, kun asiaa oli satrunut. Montussa seisoo parrakas mies. Konepistooli on pantu montun etureunaan, jossa joku puunpala on estämässä aseen
lumeen painumista. Potero ei ole suuren suuri, ei neljä
lisämiestä olisi siihen mahtunur ja siksi tarinointi käy
poteron vieressä seisten. "Oletko huomannut liiketrä

se asia ratkaistaan.
Siinä mennään peräkkäin. Olen itse keulassa, seuraa-

vana Ruokonen ja hänen takanaan Herold ja Parikka.
Kuljemme kuin muita ei maailmassa olisikaan, kuljemme asemien välissä ei kenenkään maalla ilman huolia ja
murheita. Saavumme aukean laitaan n. 80 m omien
asemien eteen ja asetumme siinä polulla polvillemme
niin lähekkäin kuin vain voimme päästä, sillä Ruokosella on kartta, josta asiaa pohditaan. Katsellaan maastoa iakarttaa, sekä viittoillaan käsillä ja puhutaan mitä
puhuttavaa tapauksen johdosta on. Ruokonen aloittaa:
'Ei taida linja parantua..." Prrrrrrr! pistää konepistooli
n 20 metrin päästä pensaasta, pajupehkosta lyhyen sarjan katkaisten Ruokosen puheen ja muiden ajatuksen

siellä mirän ole ollut, olen mel-'Ei
jo sinne karsellut." Vartiomies naputkein kaksi tuntia
telee suuria saappaitaan montun pohjaan jalkojen lämpimänä pitämiseksi, onhan pakkasta kolmisenkymmentä astetta. Itse toimitan vartiomiehelle: "Meinataan
mennä tuonne aukean laitaan, ainna minulle konepisecumaastossa?"

juoksun. Voitaisiin sanoa: Se tuli kuin salama kirkkaalo aivaaka. Kauhusekunti! Ehdin tajuta, että Ruokonen kaatui taaksepäin, kun me muut taasen painuimme
eteenpäin. Mielessäni välähti, että Ruokoseen sattui. Ja
Haavoittunutta viedään ahkiossa
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ajatus jatkui: "Mihin seuraava vihollisen sarja osuu? mihin osuu
mihin osuu?" Melkeinpä jo maahan heittäytyessäni- tempaisin konepistoolin selästä kasiini 1a
tempaisin liikkuvat osat taakse. Tuntui kuin siihen menisi ikuisuus, vaikka itse asiassa se tapahtui erikoisen
nopeasti. Jo sain ensimmäisen sarjan pensaaseen, ruiskaan toisen. Alkaa jo hieman jännitys laueta, koska minua huvittaa oma asentoni: Polvet kovalla polulla taka-

puoli korkealla, pääpuoli

pehmeässä hangessa

ja mies

mahdollisimman epämukavassa asennossa. Konepistoolia ei tahdo saada lumen yläpuolella pysymään. Ja kuitenkin: Osuuko Iivana? Osuuko Iivana? Konepistoolini
rätisee... ja klik! Vetäisy liipasimesta
ei apua, eikä
vaikutusta
laukeamaton patruuna piipussa ja toinen
poikittain hylsyn poistoaukossa. Järki ei heti luista niin
paljoa, että lippaan poistamalla ja liikkuvia osia käsittelemällä aseen saisi taas kuntoon. Vai eikö siihen ollut
aikaa? Vilkaisen sivulleni katsoakseni tilannerta omieni
joukossa. Ruokonen makaa vieressäni liikkumattomana
kartta rinnallaan ja Parikka sekä Herold konttaavat
taaksepäin jo suuren koivun luona. Tuo sotki aikaisemmin mieleeni tulleen suunnitelman: Minun ampuessani
kaverit vetäisivät Ruokosen pois, mutta en ollut ehtinyt
saada tätä kaverusten tietoon. Nyt ei ollut minullakaan
muuta mahdollisuutta kuin lähteä konttaamaan takaisinpäin. Päästyäni suuren koivun luo asetuin sen taakse,
olin siinä turvassa, sillä puu oli niin suuri, ettei sylimitalla ympäri saanut ja laitoin aseeni kuntoon. Eihän siinä suurta touhua ollutkaan, kun sai sen rauhassa suorittaa. !äin koivun taakse asemiin, sillä siitä näki Ruokosen ruumiin, jotta vihollisella ei olisi mahdollisuutta
päästä hänen luokseen.
Parikka ja Herold juoksevat teltoille, joissa soittavat
rykmentin komentajalle. Saatu kasky oli lyhyt ja selvä:
"Ruokosen ruumis on saatava pois hinnalla millä hyvän'Yritämme!"
sä."
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Herold kerää vapaaehtoisia komppaniasta. Niitä onriittävästi tähän tehtävään, pääasiassa vanhoja
2.K:n kantajoukkoa, joka Ruokosen kanssa oli joutunut kokemaan sotaretken raskauden. Joukosta valitaan
seitsemän konepistoolimiestä ja pari ahkion yeäieä.
Pojat tarkistavat nopeasti aseitaan. Olin tullut asemiin,
sillä lähden vetämään joukkoa, jos se nyt sitten mitään
vetdjäd kaipaa
mutta olenhan mukana kuitenkin
joukon jatkona.- Parikka on määrätty pataljoonan komentajan viransijaiseksi. Hän saapuu asemiin, johon
lähtevä joukko on kokoontunut. Korpr Ranta menee

kin

hänen puheilleen:
Kai tästä saa lomaa, kun on vähän vaikeanlainen

jurtu?

- " Joka
pois.

mies saa 14 vrk:n loman, jos ruumis saadaan

Ole huoletta, kyllä se nyt saadaan pois vaikka
- asemista.
vanjan
Olisihan ruumis haettu pois ilman lomiakin, mutta
tässä on osoitus siitä tarkkuudesta, jota pojilla on eräissä asioissa.

Selvitän pojille suoraviivaisen suunnitelman:
Lähdetään poteroista, juostaan ketjussa ja kaiken
- ammutaan etumaastoon. Takaisin lähdetään heti,
aikaa
kun ahkiomiehet saavat ruumiin mukaansa. Levittäydytään! Joku touhuaa tulitukea lähellä olevalta konekivääriltä, joka välittömästi aloittaa jatkuvan ammunnan
aukean takareunaan.'Liikkeelle!" Kahdeksan konepisjuostaan hangessa ja ammutaan
toolia alkaa surista
juostessa niin paljon -kuin kukin ehtii. Putkimiinakenttää ei kukaan muista, mutta ei siinä räjähdakaan. Ammuraan etumaastoon, jotta painettaisiin mahdollinen
vihollinen matalaksi. Mitään ei näy edessä. Jostakin
kauempaa vihollisen puolelta kuuluu muutama laukaus. Ahkiomiehet saapuvat ruumiin luo ja keikauttavat sen ahkioon ja lähtevät paluumatkalle. Samoin ko-

Vartioasema Maaselän etulinjalla

nepistoolimiehet käntyvät, ampuen kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan. Ehti siinä parisän lipasta
miestä kohti tyhjentyä. Koko joukko on onnellisesti
selvinnyt takaisin tehtävänsä suoritettuaan.
Kiitos teille pojat, lomanne alkaa huomenna, sanoo Parikka.
Tarkastetaan ruumista. Vihollisen konepistoolisarja
on tikannut reikiä sydämen tienoilta aina vasempaan
käsivarteen asti. Ja siihen se oli loppunut. Jos se olisi
jatkunut vielä tuumankin, olisi ollut jo minun vuoroni.
Ylätaskussa olevassa pienessä muistilehtiössä on pari
reikää. Otamme muistoksi ruosra muutaman lehden.
Ruumis viedään ajoneuvon luo. Siinä ollut ajomies hätkähtää silminnähden, sillä hänen äsken kuljettamansa
mies on nyt jäykkä ja kellahtava ruumis.
Palataan äänettömänä telroille. Äänettömänä jokainen. Ajatus kiertyy komentajaan, joka oli tullut tutuksi
poikiensa kanssa, voisipa sanoa ystäväksi monien kovien
kuukausien aikana.
Teltassa koetetaan selvittää asiaa.
Meni liian hyvä mies, aloittaa korpr Pallas. Se oli
ilmeisesti jonkinlainen kuulovartiomies, eihän siellä
ennen ole ollut mitään. Piruko sen nyr sinne heitti?
Mafurilla oli kartta kädessään, siitä kai päätteli
- viskaaliksi.
isoksi
|v[g1sa kyllä se niin on, että ios siinä olisi ollut
meikäläinen samanlaisessa tilanteessa, olisi siihen iäänyt neljä ruumista. Omaa selkänahkaani on kihelmöinyt omituisesti ensimmäisestä laukauksesta alkaen.
Maalitaulunahan täällä on joutunut olemaan useinkin,
mutta sittenkin tämä tuntui erikoiselta
Siinä jutellessa soi puhelin. 'Visa, Herold." Hän
kuunteli aikansa toisen juttua ja vastaa puhujalle melko
rumasti sekä heittää puhelimen torven pois. 'Mikä
"Rykmentistä soitti joku viskaali ja kyseli
nyt?"
- karttalaukkua. Sanoi otravansa sen, jos se on
Ruokosen

Valtion." Tuo laukaisi jotakin minunkin sisälläni. Mitdpä tdtd suremaan, sotaahan tämä vaan on. Sota senkun
koveni vaan tiedustellessani omaa lomaani.
Kyllähän sinä sen ymmärrät, ettei upseerismiestä
voi laskea lomalle.
Kun en ymmärtänyt! tr

-

Yksinäinen vartiomies
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TAMSOTA oli alkanut ja Ilmajoen

savisia peltoja
harjoituksissaan tarponut 1./II/KT-Pr:kin saanut lopulta lähtökaskyn rintamalle, jossa sotatoimet olivat
mielestämme olleet jo tuskastuttavan kauan käynnissä.
Oli itsenäisyyspäivä, joulukuun 6. 1939, kun prikaati
lastasi Ilmajoen asemalla ottaakseen paikkansa rajaseutujen puolustuksessa. Missä
sitä ei ainakaan miehis"Siellä jossakin."
tö tiennyt.
Varusteet -olivat mahdollisimman kehnot ja "epäsotilaalliset". Miehistö oli siviilitamirieissaan. Vain kunkin
YH:ssa mukaansa orramaan lakkiin ripustettu kokardi
kertoi, että oltiin armeijan rullissa. Kenellä oli hattu
takaraivon peittona, kenellä lippalakki, monilla jo sentään sunnuntailomien aikana hankitru karvalakkikin.
Sama sekalaisuus vallitsi muihinkin pukeisiin nähden.
Toisilla oli päällystakkikin, läheskän kaikilla ei. Pikkutakkisillaan jopa puseroisillaankin siinä olivat maanpuolustajat lähdössä. Ja surkeinta olivat jalkineet. Lä-

heskän kaikilla ei ollut edes saappaita jalassaan. Oli

uskottu armeijan pukeisiin ja lähdetty pienissä sunnuntaikengissäkin, joissa oli jatkettava. Puolustustahtoa se
ei lannistanut, eikä sellaisista napistu, mutra kovin vähän yhtenäiseltä tuo armeija silloin näytti. Se oli pikemminkin ryysyläisjoukko, joka kuin hädän edestä
yritti vielä lähdön hetkellä täydentää "parseeliaan" Ilmajoen kaupoista, mikä ostaen mikä "muuten hankkien". Ja sanoa tdytyy, ettei maksu ollutkaan pääasia.
Kauppiaatkin pitivät lähes kunnia-xianaao anraa sen
mikä kelpasi. Hevosvaljaista alkaen siinä varusteluja
tehtiin.
Ja parivuorokautisen junakuljetuksen jälkeen se sitten rupesi rintamalohkokin selvenemään. Oltiin Joensuun asemalla, jossa purettiin ja linja-autot kuljettivat
miehistöt kiireesti Ilomantsiin, iossa vihollinen eteni
kohti Oinassalmea ja kirkonkylää, paljonkaan välittämättä vähäi sten raj ajääkärijoukko j en vi ivytykses tä. Pri kaatin oli märä kiireesti pysäyttää tämä eteneminen
viimeistän Oinassalmelle, jossa oli jonkinverran valmiita kenttävarustuksia, ampumahautoja ja korsuja.
Mitään rintamaa ei ollut näin ollen vielä muodostunut. Vihollinen eteni päätien suunnassa, eivätkä joukkoja kuljettaneet autoilijat läheskäan aina edes tienneet
Joensuusta palatessaan, minne saakka vihollinen oli jo
80

ehtinyr. Yleensä rajavartiojoukkojen miehet

sentään

pysi'ttelivät tien suunnassa vihollisen tuntumassa ja olivar anramassa tulijoille merkin, missä autojen on pysähdyttävä ja purettava. Kävi kuitenkin niinkin, että
joukkojenkuljetusautot pääsivät ajamaan linjojen läpi,
jolloin "tulikaste" saatettiin saada autoon päin. Allekirjoittanut sattui tällaiseen kulietukseen.
Autonkuljettajat, jotka joukkuettamme olivat viemässä taistelualueelle, olivat edelliset lastinsa purkaneet jossakin Möhkön kylän liepeillä, jossa vihollisen
etujoukot olivat silloin olleet.
Olimme jo ohittaneet Oinassalmen ja ajelimme kohti
Möhköä pahaakaan aavistamatta, mitään varoitusta ei
ollut annettu. Autonkuljettajakin ajeli hyvää kyytiä
eteenpäin. Olimme juuri erästä pitkä vastamaata ylös
Vihollisen kaksi
kiipeämässä, kun se sitten tapahtui.
pikatykkiä avasi kiivaan tulen edessä olevalta mäeltä
kohti autojamme. Eikä ampunut huonosti. Ammukset
ensimmäisistä alkaen lävistivät auton ja jättivät tuhoisan jäljen haavoimaen useita täyteen ahdetussa autossa
olleita sotilaita.

een Ilomantslssa
Oinaansalmen maisemia

TYKKIASEMIEN VALTAUSYRITYS

uöHrössÄ

I

Tilanne oli kammottava. Haavoittuneet valittivat ia
miehet tunkivat henkensä hädässä auton oviaukkoihin
ulospäästäkseen ja piiskatykin ammukset viuhahtelivat
tiheässä tahdissa autojen läpi ja ympärillä, jv.tuliaseiden säestäessä tätä kuolemankonserttia lähtöpaukahduksillaan ja rä,jähtävien kuulien kammottavalla räiskeellä lähiympäristön metsässä.
Kuolema oli armot- seassamme. Yllätys
tomana silmien edessä
se liikkui
oli niin täydellinen ja kaiken
ymmärtämyksen sekoittava, että on vielä tänänkään mahdotonta koota minkäänlaista muistikuvaa, millä t av alla siitä tienvarsimet sään selvittiin. Jollakin tavalla kumminkin, jopa niin,
että suurin osa miehistä selvisi siitä hengissä, niin herpaannuttavan uskomattomalta kuin se tilanteen pahimmillaan ollen oli näyttänytkin.
Olimme saaneet tulikasteemme ja sotatoimet kohdaltamme olivat alkaneet hiukan tavallisuudesta poikkeavan kovakouraisesti.
Vihollinen pysäytettiin sitten Oinassalmelle, jossa
asemat monia vaiheita kokien pidettiin sodan loppuun
asti.

Venäläisillä oli Möhkössä voimakas tykistö, joka
"päivätöikseen" möyhensi Oinassalmen länsirantaa ia
sen takamaastoa, tehden suomalaispuolustajien olon
joskus tukalaksi. "Katrässejä" tuli
isoja ja pieniä
'henkeä
ettei kaikin ajoin tahtonut päästä
vetämään".
Metsä oli leveältä kaistalta Miljoonasillan päässä silppuna ja maa'perunapeltona". Vain erimittaista kantokynäkköä, jossa taisteluasemia oli päivittäin kunnostettava tykistökeskitysten jäljekä.
Se oli omiaan suutut- toimenpidettä tilantamaan ja kannusti harkitsemaan
teen helpottamiseksi. Omasta tykistöstä ei
varsinkaan sodan alkuvaiheessa
krrollut "mitän vaaraa",
- joukoissa todettiin. Lieten kranaattisateesta kärsivissä
neekö montaa tykkiä ollutkaan. Yksi sieltä takamaastosta aamupäivisin pari kolme kertaa haukahti, yllyttäen venäläiset pippuroimaan itseään ja
meitä. Jos- leikiteltiin
kus todettiin, että Möhköstä suorastaan
kustannuksellamme. Tykkipatterit ampuivat laakealta
mäeltä suorasuuntauksella asemiamme.
Olisivat sil- hiljaa.
loin röykyttäneet! Mutta silloinpa oltiinkin
Jalkaväkijoukoissa oli jo harkittu, että venäläisten
mOhkOlaistykit käytäisiin joku yö särkemässä ja käntämässä seljälleen, ei niistä muuten päästä. Tästäkö lie
herännyt sodanjohtokin, mutta sama ajatus oli lykännyt
itunsa sielläkin: Tykkipatteristo hävitetään.
Ja niin kävi, että erådnd yönä oli 1./II/KT-Pr:stä
koottu hävitysjoukko kenttävartioita vältellen ja sydänkorpia noudatellen koukkaamassa Möhköön pannakseen
venäläistykistön matalaksi.
Ajatuksena se oli viehät- ovatkin kaksi eri asiaa,
tävä, mutta teoria ja käytäntö
sen me tulimme tälläkin reissulla toteamaan.
Olimme ilman suurempia kommelluksia saapuneet
Mrihkön pohjoispuoliseen korpikuusikkoon, josta asuttu peltovaara avautui laajana rinteenä eteemme.
Siellä se pahuuden pesä nyt oli. Mutta miten päästä peltojen yli ja käsiksi siihen? Arvattiin, että vartioita on
vähän joka puolella. Kokousteltiin ja kolistettiin korvessa, niin ankara määräys kuin äänettömyydestä oli annettukin.
Ainahan se jokin kolahtamaan pääsee.
ilmeisesti
se oli myöskin merkillepantu venäläisJa
Mäeltä
rupesi kuulumaan politusta ja liitukikohdassa.
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kehtimistä, joka ilman muuta keskeytti jo toteuttamisvaiheessa olleen mäelleryntäämisemme. Oli jäätävä
odottamaan, miksi tilanne kehittyy.
Eikä meidän kauan tarvinnut odottaakaan. Se kehit-

tyi

nopeasti ja ennalta arvaamattomaan suuntaan. Mäellä leimahtivat tykkien suuliekit ja samassa oli koko korpi yhtenä ryskivänä helvettinä. Kranaatit räjähtelivät ja
puut pudottelivat latvuksiaan ja kaikki oli yhtenä tutisevana ja pauhaavana sekamelskana. Joukkueenjohtajat

yrittävät antaa miräräyksiään, mutta äänet hukkuivat
tykkien ja käsituliaseiden pauhaavaan melskeeseen.

I
I!

Onneksi olimme mäentaipeessa, kuolleessa kulmassa ja
lähempänä kuin venäläiset nakOjaan luulivatk^an.
Heidän suorasuuntaushelvettinsä pieksi tyhjää korpea.
Tietämistä siellä olisi ollut.
Olimme herättäneet vartiomiesten huomion (Miten
lähellä lie olleetkaan?) ja nyt oli parasta luikkia takaisin
niine hyvineen. Tykkiasemar jdivdt ia mekin selvisimme ilman tappioita, vaikka omien puolella oli jo luultu,
ettei sieltä palaa ketään.
Ja seuraavana päivänä Oinassalmen varustukset saivat
kestä entistäänkin voimakkaampia tuli-iskuia.
Kulkeappa nyt vasiten härnäämässä, purnattiin
linjoissa.
Onneksemme venäläisten tykinammukset jäivät
huomattavalta osaltaan "suutareiksi". He ampuivat kranaatit yleensä niin jäykkinä, että ne räjähtivät vain erittäin kovaan vastukseen satuttuaan. Monilla korsuilla oli
suoranaisia kasoja näitä räjähtämättömiä tykinammuksia. Keräilijöitä riitti
uhanalaisuudesta ja varoituksista huolimatta.

Halalle ammuttu korsu Oinaansalmella

Suohon uponnut hyökkäysvaunu

MOTISSA OINASSALMELLA

Oinaansalmella

OINASSALMEN puolustusasemat Ilomantsissa olivat
sitkeästi puolustettaessa sekoittaneet venäläisten talvisotaoffensiivin lohkollaan. Alussa niin vääiäämättömältä näyttänyt eteneminen kohti Joensuuta ja sydän-Suomea oli pysähtynyt siihen: salmen yli johtavan "miljoonasillan" takaisin eteentyönnetty tukikohta ja sillanpään Ilomantsin puoleiset puolustusasemat olivat se tapahtumien keskipiste, joka hallitsi sotatoimia. Ilomantsiin tulevaa tietä hallittiin näistä asemista ja niistä
käytiin joskus ankaraakin kamppailua. Varsinkin sillantakainen eteentyönnetty koki monia vaiheita, vihollisen painostaessa sitä suorilla rintamahyökkäyksillä ia
sivustapainostuksilla, sellaisten johtaessakin lopulta sillanpääasemasta luopumiseen ja salmen yli iohtavan,
vastavalmistuneen sillan räjäyttämiseen salmen poh-

mia kilometrejä Oinassalmelta Ilomantsiin aivan silloin
linjavuorossa olevan 1./II/KT-Pr:n komentoportaan ta-

iaan.

Vihollinen lähetti lähes jatkuvasti partioita ja koukkaajajoukkoja näiden asemien tutkimiseksi ja valtaamiseksi. Eräskin tällainen parin vahvistetun komppanian
vahvuinen koukkausjoukko oli kerran päässyt jostakin
kenttävartioiden välistä etenemään selustaamme ja kat kaissut yhteytemme sekä ottanut tien haltuunsa muuta82

kana.

Vänr. Mantereen joukkue, johon kirjoittaiakin kuu
lui pk-miehenä, oli silloin eteentyönnetyssä, emmek?
tienneet tapahtuneesta mitään, vaikka tilanne oli kestä
nyt jo aamusta alkaen. Vasta iltahämärissä, kun saimmr
vaihdon ja meidän piti päästä taakse lepäämään, ilmoit

ri

joukkueenf ohtaja "pienestä puhdistustehtävästä" me
nomatkalla. Mahtoiko tietää hänkään asiain todellist
laiaa, ennen kuin huoltoportaan, komppaniamme "tö
pinän", hevosmiehet ohimennessämme kertoivat, ett
komentopaikan takainen metsä aivan vilisee vihollisie
jotka pitävät tietä hallussaan. Huolto ei ollut toiminr
koko päivänä ja yhteydet takana olevaan rykmenttii
Komentaja ei ollut uskonut alkuur
olivat poikki.
kaan koko asiaan ja oli ajanut ilmoittamaan mennel
hevosmiehet pois komentopaikalta, haukkuen näitä "a
naisiksi paskahousuiksi, jotka näkevät näkyjä kirkkaal
päivälläkin". Vasta illalla oli tilanteen karmeus hänell
T
kin paljastunut ia toimenpiteisiin oli ryhdytty.
Lepoon men
lanteesta oli omatoimisesti selvittiwdi

-

vä joukkue avatkoon tien mennessään.
Komentopaikalla tehdyn "sotasuunnitelman" mukaan lähestyimme sitten hämärtyvässä illassa paikallistettua vihollista sivusta koukaten, mutta saimme kiivaan luotisateen vastaamme. Vihollinen oli linnoittautunut erääseen mäenkumpareeseen maahan kaivautumalla ja useilla konekivääreillä puolustautuen. Onneksi
ampuivat pimeässä yli, etteivät "suolanneet" ehkä varo-

vihollispartio joukkojemme puristuksessa. Sitkedsti se
teki vastarintaa, eikä irronnut asemistaan ennen kuin
huomattava osa sen konetuliaseista oli vaiennut ampujien kaatuessa. Vähitellen sekin kuitenkin tapahtui vihollissotilaiden lähtiessä päättömästi pyrkimään kohti
linjoja ja omiaan, mutta joutuivat suurimmalta osaltaan
nyt io joka puolelta piirittävien suomalaisten vangiksi.
Useimmat heidän upseereistaan oli kaatunut mäenkumpareesta tapellessaan.

Räjähtämätön
tykinammus

Venäläisten rakeniama Möhkön silta

mattomastikin lähestynyttä joukkuertamme viimeiseen
mieheen. Haavoittuneita tuli heti ensikohtaamisessa
useita. Joukkueen oli peräännyttävä syvemmälle metsään ja hakeuduttava tulisuojiin uusia toimenpiteitä
harkitessaan. Oli ilmeistä, ettei joukkueen ilman lisävoimia kannattanut ryhtyä mäenkumparerta väkivalloin
valtaamaan. Se saattaisi yön pimeydestä ia vihollisen
suuresta ylivoimasta johtuen olla joukkueen tuho. Oli
keskityttävä vihollisen sitomiseen ja matalana pitämiseen siksi kun paikalle saadaan jostakin apuvoimia haalituksi. Linjasta käsin niitä ei ollut saatavissa, sillä siellä
vihollinen sitoi joukot häirintätoiminnallaan, joka oli
erittäin vilkasta samanaikaisesti kuin partio oli selustassamme.

Ainoa mahdollisuus olivat takana Ilomantsissa olevat
reservit. Ne oli saatava hälytetyksi.
Tässä mielessä lähtikin eräs ryhmänjohtajakersantti
pyrkimään metsiä kierrellen takamaastoon ja rykmenttiin, sekä onnistui välttämään tien suunnassa taaksepäin
olleet vihollisen asettamat tunnustelupartiot ja hälyttämään rykmentin.
Aamupuolella yötä olivat.sitten apujoukot paikalla ja

Kokciiisen nahistelun jälkeen olimme täten jälleen
tilanteen herroina, selusta puhdas ja tie hallussamme.
Huolto ja yhteydet pelasivat taas ja hyvinansaittu lepo
Miten pitkZlan?
foukkueellamme vihdoinkin edessä.
Siitähän ei ollut niissä olosuhteissa koskaan tietoa.
Kirjoittajalle se tiesi nousemista haavoittuneita pois
kuljettavaan sairasautoon.
Lumisessa metsässä asemia vaihtaessa oli pikakiviiärini
saanut lunta ja märkyyttä lukkoonsa, joka ruudinnoen kanssa jäätyessään
aiheutti luisrin juuttumisen. Kun eivät liikkuvat osat
sitten lähteneet käsipelissä ja makuulta käsin liikkumaan oli noustava seisomaan ia jaloin asiaa auttamaan.
Sattui kuitenkin silloin juuri ilma olemaan liian "sakeata". Käsivarressa runtui kuin kalikan sivallus, käden
puutuessa toimimattomaksi. Siihen oli sattunut luoti,
joka käsivartta tunneloidessaan lievästi vikuutti myös
kyynärpäätä.
Sitä lepoa eivät häirinneet vihollispartiot!
Mainittua vihollisvihollispartiota koskevana saatiin
sitten myöhemmin tietä, että sen oli selustaamme
opastellut eräs sodan alussa venäläisten puolelle luikkinut, paikalliset olosuhteet hyvin tunrenut ilomantsilaismies, jonka kerrottiin sittemmin joutuneen suomalaisten kasiin ja saaneen "nopeasti sanellun" tuomionsa.

ILMAILUMUSEOYHDISTYS RY:n

pysyvä ilmailunäyttely Helsingin lentoasemalla avoinna yleisölle maanantaita ja tiistaita lukuunottamatta arkisin klo 15-18 ja
lisäksi aattoina ja pyhäisin klo 13-18. Pääsymaksu aikuisilta mk 2,-. Tukekaa sotamuistoia ja ihmetelkää.
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Goran kukkula

VUOSINA

l94l-42 palvelin JR 30:n III pataljoonan

kranaatinheitinjoukkueessa suuntaajana. JR 30 joutui

moniin koviin koitoksiin

edetessään Pälkiärveltä
TapioPirttipohjan
Kirjavalanlahden
Harlun
lan
Sortavalan
Koirinojun- Pyhäjärven
- Kaskanan - Orsekan Äanislinnan -LatHoja
marovitsin
Baranin kautta Goran kylän
- Juksovan
korpiin taistelemaan.
Koko matka kulki metsien kautta
taistellen. Tällä mutkaisella matkalla jätin jonta paikkaa vielä yllä mainitsematta, joissa käytiin koviakin
kahnauksia naapurin kanssa ennen kuin oltiin Goran
korvessa.

Tältä reissulta on tämäkin tapaus, jonka nyt

tässä

kerron.

Krh-ioukkue oli koottu Tervon ja Karttulan miehistä, johon loppukesällä l94l saatiin Tampereen puolesta
4 täydennysmiestä. Joukkueen vahvuus oli Tervosta
lähtiessä 1 upseeri ja 60 miestä aliupseerit mukaanluettuna. Gorassa eräänä päivänä oli sen vahvuus vain kaksi
miestä, Aukusti Pulkkinen (Kalakukon Aukusti) ja tämän kirfoittaja,. hevosmiehet ovat tästä luvusta pois.
Olimme edenneet Juksovaan asti jo ennen joulua.
Kun Juksovassa taisteltiin, tulessa oli myös "korohoro"
harventuneine miehineen. Heittimemme olivat olleet
jo useita päiviä samassa paikassa asemissa ia tehneet
luultavasti vahinkoa naapureille ja tästä kimpaantuneena naapurit lienevät päättäneet kostaa meille pahat tekomme. He haparoivat väliin heittimillä ia tykeillään
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meitä, mutta eivät löytäneet. Eräänä aamuna tuli vartiopaikaltaan juoksujalkaa alikersantti Ilmari Puranen
tuomaan sanaa heitinasemaan sanoen: 'Nyt tulee io hyvin läheltä paljon porukkaa ja yhdellä on vain lumipuku".
Arvasin, että nyt naapurit taas tulevat meitä oikein -kädestä pitäen tervehtimään. Niinikoski sanoi silloin: 'Nyt pojat vieraita ottamaan vastaan ja lämpimästi". Silloin syntyi liikettä teltassa. Joku suhahti, että
lähdetään karkuun, kun meitä ei ole kuin 12 miestä ia
tulijoita on vissiin pataljoona. Kysyttiin minultakin,
mirä aion tehdä. Vastasin, että teen kuten ennen ia
Suomen pystykorvan ke:ra jdän vartioimaan eväitäni.
Minulle oli tullut juuri kolme joulupakettia kenttäpostissa. Sanoin, että ei näitä eväitä vieras syö, ennen kuin
minulta panokset ja henki loppuu, enhän jaksa näiden
kanssa paljossa lumessa

Sieppasin

pitkalti

mennä.

kivärin käteeni ja panoksia kahmin

tas-

kuuni ja läksin

juoksemaan kolmennalle heittimelle
päin. Pysähdyin erään myrskyn kaataman puun iuurakon taakse hetkeksi tarkkailemaan tilanteen kehitystä.
Siitä näin, kuinka naapurin pikakiväärin suihku Pyyh-

käisi teltan seinien läpi. Puhelinyhteys katkesi heti
alussa, emmekä voineet tehdä yllätyshyökkayksestä ilmoitusta patalioonaan. Syöksyin juurakolta heittimelle, joka oli alimmassa kohtaa, eivätkä sitä naapurit olleet vielä huomanneet, kun se oli hiukan vielä maahan
kaivettu säkean lepikon laidassa. Kahdelle muulle heittimelle ei ollut enää hyvä mennä, koska ne olivat io

naapurin tulen alla.
Naapuria suosi maasto hyökätessä, sillä se pääsi tulemaan lumessa ia levittäytymään 40 metrin päähän heitinasemamme edessä olevalle metsäharjanteelle. Me
taas olimme kapeassa notkossa, jossa takanamme kohosi
maasto vastamäkeen. Siitä ei elävänä olisi enää kukaan
tässä vaiheessa pässyt vetäytymään. Tässä naapuri alkoi
ampua myös heittimillä meitä, mutta onneksemme ne
menivät vfiän ylitse ja ympärillemme. Ammuimme
{

t

l,

JR 30:n miehiä etenemässä

kiväreillä

ahkerasri edessämme olevia maaleja, jotka
näyttivät vain päitän lumirajassa harianteella. Meiltä
alkoivat jo loppua'kivärin parruunat, yleensä meillä
olikin niitä vähänlaisesti.
Saman iuurakon takaa, missä minä äsken olin, näin
Veikko Vätäisen ampuvan kivärillä ja viittasin poistumaan siitä. Veikko hyppäsikin lumihankeen syrjän
ja samassa luotisuihku kopisteli multaa juurakosta.
Nyt näin, kun naapuri laittoi jo yhtä konekivääriä
ampumakuntoon ja pian sen jälkeen kolmelle muulle
myös katsoivat paikat.
Tämän kolmannen heittimen luona oli jo Jussi Sormunen Karttulasta ja Veikko Keurulainen Tervosta
ampumassa konekivääreilliiän viimeisiä patruunoita.
Joiltakin ne olivat jo ennen loppuneet ja maaleja tuli
vain lisää, kuin turkin hihasta. Sanoin Keurulaiselle,
joka oli heittimen johtaja, että nyt pitäisi meidän osata
ampua heittimellä ja nopeasti, muuten meidät paha
korjaa. Kersantti Keurulainen vastzsi, että ei se mitenkaan kay päinsä näin lähelle, kun ei ole sellaisia "kortitaatejakaan" olemassa ja toisekseen

se

on jo itsellemme-

kin hengenvaarallista, eihän jalustallakaan saa niin pystyyn heitintä. Sanoin, että nyt on saatava heitintulta.
Kuka rupeaa pitämään heitintä pystyssä? Ehdotin Keurulaista, kun hän oli heittimen johtaja, mutta hän ei
ruvennut. Kehoitin sitten avustamaan Sormusen kanssa
ja tähän molemmat suostuivatkin, varoittaen vain, että
en ampuisi nakuja omaan päähäni. Repäsin voimak-

kaasti putkesta käsilläni, että sain jätyneestä maasta
heittimen jalat irti ja pyysin Keurulaista pitämään heitintä sen aikaa kasilaan, kun tarkastin suunnan. Kivääriä piipusta käsin riiputtaen tarkistin sitten pysty- ja sivusuunnan, mitka Sormunen vielä nopeasti tarkasti.
Heittimen vieresiä oli paljon kärjitettyjä kranaatteja lisäpanoksineen valmiiksi laitettuna. Hyppäsin heitinmonttuun ja otin rukkaset kädessäni varovasti heittimen putkesta kiinni, ettei suunta muuttuisi. Samassa
alkoi fo ensimmäinen venäläinen kk. laulaa ja tirli myös
tykin kranaattejakin. Nyt tyrkkäsin hiukan heittimen
putkesta naapureihin päin, sitten kallistin vähän oikealle, missä päin se laulava kk. oli noin 50 metrin
päässä. Sormusta pyysin ortamaan lisäpanokset pois
kranaateisra ja Keurulainen rupesi niitä putkeen pudottelemaan sen kun suinkin kerkesi. Ei se kk. kauan kerinnyt laulaa, sillä jo toinen kranaatti sai siihen täysosuman ja se vaikeni miehineen. Suuntailin putkea kallistelemalla sitä jatkuvasti Keurulaisen tiputellessa siihen
nakuja tuimassa tahdissa. Silloin huomasivat toiset
miehet, että naapurilla on jo toinen kk. ampumavalmiina vielä lähempänä. Kuulin huudettavan, että nyt
ne työntävät siihen jo patruunavyötä paikoilleen. Suuntasin siihen ja onneksemme jo ensimmäinen "naku"
osui. Näimme kuinka manttelien helmat siellä ilmaan
lensivät. Kyllä rupesi jo pikku pulinaa kuulumaan. Sitten oli jo kolmannen ja neljännen kk.:n vuoro, joita he
eivät kerinneet saada edes ampumakuntoon, aivan nenämme edessä 40 m päässä, vaan heitin leipoi ahkerasti
etumaastoa.

Heittimestä vasemmalla oli sakea lepikko lumivaija tdtd suuntaa minä iouduin kiväritulellani
tulittamaan, kun nakut loppuivat. Nyt viholliset vetivät nokkansa pois harjanteen pääkä ja tulittivat vain kiväritulella meitä, mutta luodit menivät ylitsemme ja
niin myös meidänkin. Mutta sitten saimme jo hakea
kahden muun heittimen ammukset ahkiolla viereemme. Venäläiset alkoivat kuitenkin rynnätä pian esiin ja
nyt olivat kivärin panokset lopussa minulta, samoin
muiltakin. Taas rupesi meidän heitin "lumputtelemaan" oikein kahden heittimen voimalla ja niin menivät ennätysajassa kaikki kranut. Sitten löytyi karkilaatikoiden seasta onneksemme vielä yksi laatikko, joka sisälsi 500 kpl kivärinpanoksia ja se löytyikin juuri sopivaan aikaan. Tämän löydön turvin jatkoimme taistelua
monin kymmenin kerroin ylivoimaista vihollista vastaan, kun meitä oli enä vain 8 miestä, toiset olivat lähreneer "kärkiä" hakemaan... töpinästä. Sitten tapahtui
ihme! Aukusti Huuskonen toi juoksujalkaa täyden ahkion nakuja ia lähti heti uutta lastia hakemaan. JR
51:n heitin oli noin 250 metrin päässä meistä akana ja
sieltä Aukusti toi kaikki niiden kranaatit sinä päivänä
meille. Tuo mies ei tavallisesti ollut siellä missä ahkerimmat kuulat soi, mikä lie rohkaissut miehen tällaiseen urotyöhön. Kolme JR 5l:n heitinmiestä tuli kiväreineen meitä auttamaan Aukustin mukana. Yksi
passaan
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Sauna Juksovan kylässä

vihollisen sotamies oli tullut lumen sisässä 5 metrin
päähän meistä ja hyppäsi pystyyn kädet ylhäällä antautuen vangiksi, kiväri oli häneltä siinä rytäkässä hävinnyt lumeen. Pian ammuimme ahkiosra nakuja, välillä
täytyi turvautua kiväriin päälle pakkaavaa vihollista
vastaan. 'Nakut" tekivät nättejä kaaria myös lepikon
yli. Joitakin vihollisia pääsi kuitenkin tunkeutumaan
heitinasemaamme, yhden kanssa vänrikki Niinikoski
kavi kaksintaistelua 5 metrin etäisyydellä, ampuen
kumpikin toisiaan ja kävellen perätysten, molemmat
läähättivät hengästyneenä kovasti tarpoessaan paksussa
lumessa. Niinikoski tähtäsi aina vasemmalla silmällään
silmälasit päässä, sanoen lomassa: "Perkele, kun en saa
sattumaan". Naapuri myös ampui samalla tuloksella,
mutta häneltä loppuivat ensin panokset ja läksi pakenemaan omiensa luokse. Niinikoski ryntäsi perään lyöttäen tyhjä kiväriään, kun panokset olivat häneltäkin
jo loppuneet. Taavetti Heikkinen auttoi Niinikoskea
saamaan ja taisteli jo lopulta kenttälapion kanssa, kun
ei ollut panoksia enää hänellä eika vihollisellakaan.
Neljä tuntia kestäneen taistelun jälkeen naapuri katsoi
parhaaksi kerätä haavoittuneiaan ja kaatuneitaankin ja
läksi äkkiä vetäytymään pois. Kyllä oli heittimen putki
kuumana taistelun ollessa kuumimmillaan, oikein rukkasen läpi poltti vaikka ammuimmekin vain peruspanoksilla. Nyt saimme apua. Meille oli lähetetty iskuryhmä, johon kuului 20 iääktuilä, näillä kaikilla oli konepi stoolit, kasapanoksia j a käsikran aarteja. Läksimme kin sitten haravoimaan taistelumaastoa. Jääkärit soittelivat konepistooleitaan melkein joka puskaan, heittelivät kasapanoksia ja käsikranaatteja, etta korpi siinä kyllä vapisi, mutta enää ei ollut vastarintaa juuri ollenkaan. Löysimme kuitenkin viisi ehjää miestä taistelutantereelta, jotka otimme vangeiksi, näistä yksi oli piilottautunut heittimen kranaattikuoppaan vetäen päälleen viisi kaatunutta ja tekeytyen kuolleeksi. Huomasimme tämän vasta palatessamme, kun näytti siltä, että
joku olisi kaatuneita liikutellut. Laskimme kentälle
jääneet kaatuneet ja niirä, oli 45. Omia tappioita ei ollut, ei edes yhtään haavoittunutta. Kärkien hakijat palasivat asemaan vasta seuraavana päivänä. lO tääkäriä j^i
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meille yön ajaksi yllätyksen varaka ja järjesrimme parivartion kaatuneiden keskelle.
Yöllä paloivat nuotiotulet naapurien puolella lähellä
meitä ja sieltä kuului surkeaa huutoa. Luulimme ensin,
että vihollinen valmistelee yöhyökkäystä asemaamme,
mutta sitä ei tullut. Aamulla kävivät Jussi Sormunen ja
Veikko Keurulainen tämän suunnan partioimassa.
Oli ollut vain yksi haavoittunut mies enää riutuvan
nuotion luona ja leveä verinen polku johti pois taistelupaikalta. Tuon miehen elämä oli sammunur sen riutuvan hiilloksen mukana.
Kun kersantti Auvo Korhonen rytäkän loppupuolella
tuli tulenjohtopaikalta luoksemme, hän kurkisteli salaa
meitä aran näköisenä kivääri kourassa. Huomasin hänet
ensin putkea pidellessäni, oli luullut jo heitinaseman
olevan mennyttä kalua. Viittasin tulemaan luoksemme.
Hän sanoi myöhemmin, että jo teki hänelle hyvää, kun
näki, että ainakin yksi mies oli vielä elossa. Kun heitin
tupsutteli savua ahkerasti, eikä hän ollut kuullut lähtölaukauksia siinä paukkeessa, oli luullut, että kranaatit
tulevat kaikki naapurin puolelta ja ettei enää ole meitä
yhtään miestä elossa. Komppanian miehet olivac seisseet etulinjassa reput selässä, eivätkä olleet uskaltaneet
lähteä meitä auttamaan, vaikka komppanian paallikkö

oli heitä kaskenyt. Olivat luulleet naapurien

pitävän

sellaista moikinaa ia olivat pitäneet meitä jo kuolemaan

tuomittuina. Naapurin porukka oli hyvin varustettua
nuorta sakkia, erittäin lämpimästi puettuja. Saimme
palfon sotasaalista, 4 konekivääriä, useita pikakivääreiä, kivääreiä röykkiöitdin ja näiden panoksia suuret
määrät. Konekiväreistä oli kaksi särkynyt heittimemme "nakusta", mutta kaksi saatiin pian kuntoon ja samana iltana suoritimme niillä koeammunnan. Nyt oli
meillä koko sodan aikana parhaiten varustettu heitinasema vähien miesten käytettävissä, omat kiväärit f a kolme heitintä, lisänä kaksi konekivdä,rid, pikakivääreitä ja
edellä mainitut kiväriröykkiöt, eipä ollut myöskän
panospulaa pitkän aikaan. Seuraavana päivänä vielä
evakuoimme vaatetavaraa ja kahden valtakunnan rahaakin. Saimme muuttaa puhtaat vaatteet päällemme ja
olipa niitä vielä paljon antaa muillekin. Vasta kotilomalta tullut Jussi Pulkkinen sai saalispaidan lumipuvukseen vartioon lähtiessään. Vartiosta tultua huomasimme ruskeata Jussin takapuolessa. Kysyin oliko hän
tullut kuralle kotilomalla käydessään. Jussi vilkaisi helmaansa ja sanoi: "S-tana, minä en pidä piälläni toisen
p-kaista paitaa" ja repäisi sen kahtia päällään.
Joukkueen johtaja, vänrikki Ake Laiste oli "suorasuuntauksen" aikana kotilomalla, v4rajohtajana oli
meillä edellä jo mainittu vänrikki Timo Niinikoski.
Heri kotilomalta palattuaan Åk. L"ir.. ylennettiin
luutnantiksi, kun hänen miehensä tekivät sellaisen urotyön. Mielestäni olisi hyvä opettaa näin rauhan aikanaki'n nuorille miehille "korohorolla" suoraa suuntausta,
sillä sen kautta Jumala silloin varmasti henkeni pelasti,
tr
samoin monen muunkin.

Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta

KARJALAN HEIMO.
Perustettu 1906.

Mitä sanoi Pappa Laatikainen, mitä muistettavaa
tekivät muut vanhat herrat? Millaisia temppuja
käyttivät kouluttajat, miten santsarit julmistelivat?
Miten kuluivat kanareittarien päivät ja illat Haminan ympyröissä, miten junailtiin, miten taisteltiin?
Mistä saivat nimensä Veriaukia, Sotamieskukkula, Elefanttiaukia, Homeperseensuo ja m uut?
Miksi Varvaraa rakastettiin ja Luukasta pelättiin? Reserviupseerikoulun kaskuperinteen tallentamiseksi RUK:n oppilaskunta ja kustannusosakeyhtiö Weilin + Göös

julistavat

kaskukilpailun
RUK naulaa

Pirteä, runsaasti kuvitettu yleiskarj alai nen aikauslehti.

Lehti ilmestyy Helsingissä 6 kertaa vuodessa kaksoisnumerona, yht. noin 20O-sivuisena lukemistona.
Hinta mk

15.-

vuosikerta, irtonumeroita ei myydä.

Tilaukset: postista, R-kioskeista, tai suoraan julkaisijalta:

KARJALAN SIVISWSSEURA
Mellsteinintie 11 A 6,
002170 Haukilahti
Puh. (90-) 424065

Nyt haetaan vielä julkaisemattomia, mieluimmin nimettyihin henkilöihin ja kursseihin lii§viä
juttuja. Kilpailun parhaat
julkaistaan ensi syksynä
ilmes§vässä teoksessa,
jonka toimittaa kirjailija
Simo Hämäläinen, tiedotuspäällikkö kurssilta 143.
Kilpailun palkinnot

1

2
3

palkinto mk 750, "
400,"
250,-

Jokaiselle julkaistun
kaskun lähettäjälle lähetetään teos sen valmis-

tuttua ilmaiseksi. Palkintolautakuntaan kuulu-

vat RUK:n oppilaskunnan
ja Reserviupseerikoulun
edustajat sekä Oy Weilin
Göös Ab:n puolesta
kirjan toimittaja Simo
Hämäläinen ja maisteri
Rauno Ekholm.
Kaskut pyydetään
lähettämään viimeistään
30. huhtikuula 1974
mennessä osoitteella
Oy Weilin*Göös Ab,
Kirjallinen osasto, Mannerheimintie 40, Helsinki
10. Kuoreen pyydetään
merkitsemään sana
"RUK kaskukilpailu".

*

f,ymenlaafison uapaaehtoisen
maanpuolustusuäcn
voimannäyte Ialui sodassa
A.V. WDENOJA:

VASTAPAINOKSI televisiossa usein esitetyille mielipiteille, että aseellinen maanpuolustus jaaito maanpuolustustahto nykyään jo ajatuksena on tuomittava ja melkeinpä rikollinen tahdon ilmaisu, olen nyt tarttunut
kynään, todistaakseni kuinka järkkymätön maanpuolustustahto suurten ratkaisujen edessä voi saada ihmeitä
aikaan ja tehdä mahdottomankin mahdolliseksi. Kenttäarmeijan liikekannallepanon jalkeen Talvisodan riehuessa Kymenlaakson suojeluskuntapiiri kykeni alueeltaan muodostamaan hajanaisista suojeluskuntarippeistä
vielä kokonaista seitsemän vapaaehtoista suojeluskuntapataljoonaa, joista viisi sodan kriisihetkellä hälytettiin

Kotkan rannikkolohkon käyttiiön. Muistissani on erittäin hyvin noiden patalioonien perustamisvaiheet, koska iuuri minä piirin silloisena järjestelytoimiston päällikktina sain tuon perustamistehtävän hoitaakseni.
Muistelmiensa toisen osan sivulla 214 Saomn Marsalhha kirjoittaa vihollisvoimien hyökkäyksestä jäätyneen Suomenlahden yli Suursaaren ja Lavansaaren kautta Kymenlaakson rannikolle maaliskuun 4.-9. p:nä
1940. Ylipäällikkö päätttd tämän hyökkäyskuvauksen
seuraavasti: 'Nama hyökkäykset olivat erittäin huolestuttavia, koska Kotkan lohkon jalkaväkiyksiköt oli lähetetty taistelemaan muualle ja vihollinen lisäksi saattoi
tuoda sinne jäiden yli moottorireillä ja autoilla suuria
voimia. Uhan torjumiseksi muodostettiin kiireen kaupalla Kymenlaakson yli-ikäisistä miehistä ja nuorista
poikasista 5 suojeluskuntapataljoonaa, jotka asetettiin
rannikkopuolustuksen käyttöön".
Kun kunnioitettu ylipäällikkömme noinkin arvpstaa
muistelmissaan Kymenlaakson vapaaehtoiset suojeluskuntapatalioonat, lienee aiheellista lähemmin kosketella noiden pataljoonien perustamisvaihteita.

VAARALLINEN TILANNE
Edellisestä saa sen käsityksen, että nuo sk-pataljoonat
poljettiin maasta noina kriitillisinä maaliskuun alku-

päivinä. Nain ei kuitenkaan ollut asian laita. Jo joulu88

kuun alkupäivinä saapui Kotkan rannikkolohkon silloinen komentaja evl T. Kainulainrn Kouvolaan Kymenlaakson suojeluskuntapiirin esikuntaan ilmoitten huolestuneena, että pian on Suomenlahti vahvassa jässä,
joten vihollinen voi yrittää maihinnousua rannikolle,
jonka puolustus on kokonaan vain harvojen rannikkolinnakkeiden varassa. Jalkaväkireservejä ei ole, koska
Påämajan ja rannikkolohton reserviksi varattu Taavetti-Kaipiaisten seudulle keskitetty evl ,{. Pajarin rykmentti oli heitetty Laatokan koillispuolen torjuntataisteluihin.
Silmäys piirin suojeluskuntien vahvuusilmoituksiin
osoitti, että suojelukuntakoulutuksen saaneita miehiä
oli vielä käytettävissä, mutta aseista oli huutava puute.
Lohdullista oli myös se, että joka päivä liittyi suojeluskuntiin uusia miehiä säätyyn ja puolueisiin katsomatta,
vaikka varastoista ei ollut enää antaa miehille muuta
kuin käsivarsinauha. Totesimme, että jotakin on nyt
tehtävä ja mahdollisimman pian.

SK.PATALJOONIEN PERUSTAMINEN
ALKAA

Niin alkoi suojeluskuntapataljoonien

lrrustaminen.

Sodanaikaisten alue- ja paikallispällikköjen avulla hajallaan kodeissaan asuvat suojeluskuntalaiset si joitettiin

yksikktijen iohtokorteille ryhmiksi, joukkueiksi ja
komppanioiksi, sekä laadittiin yksityiskohtaiset hälytyssuunnitelmat miesten kokoamiseksi perustamispaikkoihin. Kun tämä työ oli tehty, sain tehtäväkseni perustaa sk-patalioonien koulutuskeskuksen Kausalan
suoieluskuntatalolle. Tuossa koulutuskeskuksessa, jonka päällikkönä toimin, annettiin patalioonien ryhmänja joukkueen johtajille sekä komppanioiden päälliköille kin todellinen sota-ajan pikakoulutus kolmena parin
viikoå kurssina. Jalkaväen konetuliaseista oli huutava
puute. Kuvaavaa Talvisodan aiatustavalle oli, että kun
konetuliaseita ei ole, niitä otetaan taistelussa viholliselta. Tätä silmällä pitäen koulutuskeskukseen hankittiin
Suomussalmen suurmotista saatuja muutamia venäläisiä
pika- ja automaattikivääreitä, joiden käyttöä kurssilaisille opetettiin. Piiriesikunnissa silloin reserviläisenä
palveleva luutnantti, sittemmin majuri ja vuorinouvos
Juuso Valdn sai tehtäväkseen hankkia pataljoonalle
aseita. Isänsä, kenraali §Taldenin, myötävaikutuksella
hän hoitikin asiansa hyvin, sillä pian alkoi piirille saapua ruotsalaisia Mauser-kiväreitä, jotka jaettiin piirin
eteläosien suojeluskunnille. Rannikon suoieluskunnar
Sippolaa myöten aseistettiin, patruunaräydennyksen
yhdenmukaistamiseksi, Mauser -kiväreillä, koska myös
rannikkopatterien miehistö oli niillä aseistettu.

rusteiden hankintaan. Tyhjästä loihdittiin tarvittava
erikoisvarustus. Kukaan ei kysynyt mistä saadaan korvaukset. Kenttäkeittiöt korvattiin rekien päälle si joitetuilla rehukeittimillä. Anjalan Paperitehtaan korjauspajalla valmistettiin omatekoinen kenttäkeittiö, joka
sittemmin oli Sippolan pataljoonan mukana Kotkan
saaristoretkellä. Maakunnan elävä maanpuolustustahto
näytti voimansa. Jokainen aavisti, että jos vihollinen
päsee pureutumaan Kymenlaakson rannikolle ja sieltä
katkaisemaan Kouvola-Viipurin radan, on kaikki
mennyttä.

NOSTOVÄEN KUTSUNNAT
Tammikuulla aloitetut nostoväen miesten täydennyskutsunnat aiheuttivat sk-piirin tarmokkaalle komentajalle, eversti §7'alter Bergh'ille ja tämän kirjoittajalle kiireellisen matkan Kotijoukkojen Esikuntaan Hämeenlinnaan ja Rannikkopuolustuksen esikuntaan Helsin-

kiin.

ja uhrimieli, millä maakunta suhtautui patalioonien va-

Molemmissa esikunnissa annoimme selostuksen
sk-piirimme valmisteluista ja ilmoitimme samalla, että
jos nyt alkavissa kutsunnoissa Kymenlaakson suojeluskuntalaiset märätän palvelukseeSr sisämaan kaukaisiin
koulutuskeskuksiin, menettävät Kotkan rannikkolohkon turvaksi muodostetut sk-pataljoonat parhaan miehistöaineksensa. Molemmissa korkeissa johtopoftaissa
oltiin enemmän kuin yllättyneitä sk-piirimme omaaloitteisesta toimenpiteestä ja saimme kenraali L.
Malmbergin jaY. Valaen kiitokset sekä lujat kaden puristukset. Jo ennen matkalta palattuamme oli sk-piirissä Päämajan puhelinsanoma, jolla Kymenlaakson suojeluskuntalaiset kutsunnoissa märämiin palvelukseen
rannikkolohkon turvaksi muodostettuihin sk-pataliooniin.

Kirioinaia, kapt. A. V. Wdencia

Kymenlaakson Sk-piirin Talvisodan aikuinen esikunta

SUORÅSTAAN LIIKUTTAVAA
OLI TODETA SE ALTTIUS

n

r''il"t*il*S

try'

PUHUTTELUSTA SUORAAN
MAIHINNOU SUTORJUNTAAN
Piirin komentaja katsoi ajan tulleen, jolloin hän

_
pääl-

lystön puhuttelulla halusi varmistua kodeissaan hälytysvalmiudessa oleviqn sk-pataljoonien hälytysnopeudesta ja taisteluvalmiudesta. Niinpä kaikki pataljoonien
komentajat ja komppanian päälliköt komennettiin puhutteluun Myllyhoskm tehtaan konttoriin maaliskuun 3.
päiaän aamuhsi. Juuri kun puhuttelu oli alkamass^, sa pui piirin komentajalle Kotkan Rannikkolohkon komentajan puhelinsanoma, jolla hän ilmoitti että vihollinen etenee jäitse kahrena kolonnana kohti Kotkaa ja Virolahden rannikkoa.
Viivytyksettä eversti Bergh an- eteläiset pataljoonat, Kotkan
toi heti kaskyn hälyttää
seudun kaksi pataljoonaa ja Sippolan pataljoona Kotkaan, Vehkalahti-Haminan kaksi pataljoonaa Haminaan ja sieltä edelleen Virolahden alalohkon käyttöön.
Puhuttelu päättyi tähän ja pataljoonien päällystö riensi
täyttämään annettua kaskya. Kouvolan seudun pataljoona ja erilliset komppaniat määrättiin tehostettuun
valmiuteen, tarvittaessa siirrettäväksi myös rannikkolohkolle. Jo seuraavana päivänä olivat sk-pataljoonat
määräryillä keskitysalueillaan Kotkan rannikkolohkon
uuden komentaian evl A. A. Lehonhosåan komennossa.
Suursaaresta Kotkan suuntaan edennyt vihollinen
torjuttiin rannikkopatterien tulella, mutta Lavahsaaresta Virolahden suuntaan edennyt vihollinen pääsi pureutumaan ulkosaariin ja teki sieltä useita yrityksiä rannikolle, mitkä yritykset kumminkin torjuttiin juuri skpataljoonien avulla.
Kuinka olisikaan käynyt, ellei noita pataljoonia olisi
juuri silloin ollut rannikkolohkon käytettävissä. Jos tuo
rannikkopatterien välimaasto olisi ollut avoin, vihollinen varmaan olisi esteettä pässyt etenemään vaikka
Kouvolaan asti. Tuskinpa myös kymmenen vuorokautta
myöhemmin solmitussa rauhassa Uudenkaupungin rauhan raja olisi riittänyt, vaan raja kulkisi nytkin Kymijoessa.

LOPPUPÄÄTTTUÄ
Heikosti olivat aseistetut ja varustetut ne sk-patalioonat, iotka hälytettiin ratkaisevalla hetkellä Kotkan rannikkolohkon tueksi, mutta vieläkin heikommin olivat
varustetut ne hajanaiset yksiköt, jotka kaikessa kiireessä
Päämajan kaskytla maan eri koulutuskeskuksista haalit-

tiin kokoon ja keskitettiin Kouvola-J2avs11i ratalinjan eteläpuolelle. Sitäpaitsi nuo yksiköt eivät olisi ehtineet ajoissa paikalle. Rauha 13. 3. 1940 tuli todella yhdennellätoista hetkellä ja pelasti sk-pataljoonat veristen
torjuntataistelujen kurimuksesta. Joka tapauksessa esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää osaa näyttelee meistä
riippumattomissa kriisitilanteissa luja ja tinkimätön
maanpuolustustahto. Tuon tahdon vähättely ja måärdtietoinen murentaminen rauhankin päivinä on rikos
C
isänmaata kohtaan.
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AMPUI TARKASTI...

Kesällä -41 teki venäläinen hävittäjäosasto hyokkayksen
Värtsilän kenttää vastaan, iolloin kaksi L Lv 16:n Lysanderia paloi, yhden vaurioituessa lievästi. Sitä korjattaessa todettiinkin vain jarruputken ja öljynjäähdyttimen vaurioituneen ja kone saatiin jo seuraavana päivänä
lentokuntoon. Vasta lennolle lähdettäessä huomattiin
ja lisää vikoia
ettei kannuspyörä käntynyt kunnolla
oli ryhdyttävä etsimään...
Silloin vasta huomattiin, että vih.hävittäjän luotisuihku oli mennyt niin tarkasti koneen ali laskutelineiden välistä, että vain yksi luoti oli osunut kannustukeen, lukiten sen paikoilleen...
Vaikka sekin mekanikkojen mielestä oli harmitava
'sattuma'
siv[g he kuitenkaan olleet antamatta tunnustusta vastustajan taidosta, jonkun tullessa irvailemaan:

Ei kai se Iippa perhana lentänyt suoraan ruolta
- alitse, kun sai osumaan tuohon kannustukeenÄlyn
kin?...
Ei ei kai ne sentään Iipatkaan niin taitavia ole?
- toinen, mutta kyllä ampu pirun tarkasti ohi!
päätteli

-

-

EI PITÄS MAALATA PIRUJA...

Pommicuslennolle lähtö keskeytti kerran pahasti P Le
Lv 46:t lentäjien kortinpeluun, jonkun sanavalmiin 'sähisräjän pannessa korttipakan taskuunsa, ehdottaen, että jatkettaisiin peliä vaikka ionkun kannon nokassa naapurin puolella, jos saavat ammuttua alas...
Siihen arveli johtokoneen tähystäjäksi määrätty
luutnantti
että ei tässä mitään'mettäpelejä'ruveta
G
jatketaan'Sekehen seurahuoneella'
vaan
harrastamaan,
kun häntäkin on pyydetty Sekehen kaupungin ko-mendantiksi! ...
Kohteena olivatkin todella Sekesan kuuluisat sotatarviketehtaat, mutta huono sää f a pimeys aiheutti sen, että perässätuleva osasto ei nähnyt edellä lentävää kärkiosastoa vaan tuli kohteelle samanaikaisesti sen kanssa ja
pudotti pomminsa alapuolella lentävän osaston läpi,
jolloin yksi pommi meni räjähtämättä johtokoneen
keulasta läpi, rikkoen ohjaamon lasit...
Jäämättä odottamaan jatkoseurauksia, hyppäsi
luutnantti G laskuvarjolla ulos koneesta, muun miehistön selvitessä vaurioituneella koneella takaisin tukikohjatkamaan keskenjäänyttä korttipeliään...
taansa
- ei tarina kuitenkaan kerro, jatkoiko "Sekehen
Sitä
lähtenyt tähtäri peliään. palattuaan
komendantiksi"
vankien vaihdossa takaisin Suomen puol

ToLIIA.IånuEt

BIIITAilf,

12.12.1939.

f,IINA§TUI.ES§A
STEPANI NEKKONEN

sAIN LIIKKEELLTpaNoTÄSKyN 7.ro.-i9., niin
kuin kaikki muutkin raiaseudun pojat. Yksikkömme
oli l./Er.P 10 ja kokoonpanru Suojärven pitäjän pojista. Komppaniamme päallikktina oli rohkea luutnantti
Haapokari.

Joukkue, iossa kirjoittaja toimi, oli I joukkue, 1.
ryhmä. Joukkueen johtajana oli kersantti Havu ja ryhmän johtajana alikersantti Malja. Tiedustelutehtävien
johdosta jouduimme stm. Närhin ja Pussisen kanssa
erilleen komppaniasra. Tehtävä oti Äghjärven kylän
eteläpuolella taistelevan kapteeni Toppolan komppanian tarkkailu, milloin se lähtee vetäytymään. Piti tuoda tieto omalle komppanialle. Se lähtikin vetäytymään,
mutta Toppolan toinen komppania puolustautui liian
kauan. Kun se lähti peräytymään oli kylä jo vihollisten
hallussa fa paloi täyttä päätä. Me emme päässeet oman
komppanian mukaan, kun emme tienneet mihin suuntaan se oli lähtenyr vetäytymään, eikä meillä ollut
muuta mahdollisuutta kuin lähteä kävelemään Ristisalmea kohti. Tiellä kulki vaikka millä mitalla miehiä.
Me kyselimme aina upseereilta 3.lEr.P l0:tä, mutta
vastaus oli aina: "Ei he tieda." Sitten tuli kuorma-auto
ja me pyysimme päästä kyytiin. Autossa oli joku upseeri ja hän kyseli missä yksikössä ja millä asialla tddllå
kuljimme erillään omasta yksiköstämme ja olimmeko
mahdollisesti karkureita. Selitimme, miten olimme
ioutuneet erilleen omasta yksiköstämme. Niin päästiin
lavalle ja tullessamme Ristisalmelle jäimme me siihen
ja jossain talossa oli monen joukko-osaston esikuntaa.
Sieltähän löytyi meidänkin pataljoonan esikunta. PuheIimet soivar ja måäräyksiä annettiin joukkojen päälliköille. Meiltä kysyttiin lyhyesti millä syyllä me olimme
joutuneet erilleen omasta yksiköstä, ja taas meidän oli
selitettävä syy. Ja niin meille sanottiin, että nyt lepäämään, kyllä aikanaan yksikkö löytyy. Aamuyöllä karjaistiin: "3.lBr.P 10:n miehet ulos ja autoon" ja sanoivat vielä, että Tolvajärvellä tavoitatte yksikkönne.
Mutta kun tulimme Tolvajärvelle ei siellä tiedetty
muuta kuin, että se 3./Er.P vetäytyy pohfoispuolitse
korpi- ja kyläteitä pitkin tavoitteena Tolvajärvi. Meidät
maioitettiin koululle yksikköä odottamaan. Siellä me
olimme pari päivä fa kävimme aina esikunnasta kysymässä milloin se yksikkö tulee. Mutta nyt vastattiin,
että ei ole varmaa, sillä komppanialla on vaikeuksia perääntymistiellä. Pitää raivata tietä taistellen, sillä nopea
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Tolvajärven taistelu 12. 12. 39
Eversti Pajari ia esikuntatalo Tohmajärvellä

*

vihollinen oli jo vastassa. Luultavasti se vetäytyy Kokkariin. En muista varmaan oliko 9. tai 10. pvä kun iltahämärässä rupesi järven yli tulemaan valoiuovia ja pst. rykinammuksia kylään. Ne räjähtelivät talojen seiniin.
Kylässä alkoi olla fo liikettä. Ja niin koottiin kylässä
olevat vähäiset miesvoimat kokoon ja menimme järven
rannalle asemiin. Siellä oli jo meitä saman komppanian
poikia meidän lisäksi Möttönen, Perälä, ja Bogdanov.
Ja niistä asemista tähyiltiin toiselle rannalle tulta syytävää vihollista jokunen puoli tuntia. Silloin ilmaantui
meidän luoksemme turkkiin pukeutunut upseeri f a tiedusteli, mistä yksiköstä olimme ja missä suunnassa vihollinen oli. Vastasimme, mutta hän sanoi, puhukaa
kovemmin, hän on heikkokuuloinen ja nimeltän
eversti Pajari. Hänen miehensä ottavat nämä asemat
vastaan ja te pääsette lepoon, ja lähti. Heti sen jälkeen
tuli joku aliupseeri joukkueineen ja miehitti meidän
asemamme ja me pääsimme pois. Me jouduimme lähtemään Kokkariin ja sinne tuli myös meidän komppaniamme 10/11.12 välisenä yönä loppuunuupuneena ja

rappioisra kärsineenä, sillä matkan varrella käydyssä
taistelussa oli kaatunut läkintäalikersantti Tähkänen ja
muistaakseni sotamies Laakkonen seka laakintäsotamies
Näre oli vaikeasti haavoittunut. Me ilmoittauduimme
komppanianpåiällikölle fa hän oli iloinen, kun olimme
vielä elossa. He olivat luulleet meidän joutuneen vangiksi tai kaatuneen. 11. päivänä komppania huilasi ja
seurasimme taistelun melskettä Tolvajärven suunnassa.
Ja sitten koitti se päivä, jolloin meidänkin yksikön voimia tarvittiin. 12.12. aamrilla meidän oli valmistauduttava lähtiön. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli se,
jossa oli käyty "makkarataistelu" eli vihollinen oli yöllä
hiipinyt huoltoportaaseen ja siellä oli käyty kova kahakka vihollisen partion kanssa ja siinä oli myös tykistöpatteri. Me seurasimme kun se ampui surmantulta vihollisen hyökkäykseen valmistautuviin porukoihin. Sitten
alkoi se hetki! Ensin lähti hytikkaykseen II/Jr.R 16
Tolvaharjua kohti. Sen jälkeen tuli meidän komppaniamme vuoro lähteä hyökkäykseen. Joukkueet kokoontuivat komppanianpäällikön luo ja luutnanrtimme
antoi lyhyen tilanneselostuksen. Hän ilmoitti että
komppania hyökkiä Hevossalmen yli ja siitä Tolvaharfulle, Matkailumajaa kohti. Tehtävä on vaarallinen,
mutta kyllä me sen täytämme, taistelemme tai kaadumme viimeiseen mieheen, hän jatkoi. Sitten hän sanoi: "Komppania liikkeelle!" Ensimmäisenä rohkea
luutnantti ja meidän ensimmäinen joukkueemme hänen kannoillaan ja toiset perässä. Jo ennen salmelle laskeutumista tuli sairaskuljetushevosia vastaan, ne olivat
täynnä haavoittuneita ia sankarivainajia. Sotamies Närhi, joka hiihti vierelläni sanoi, että nyt mennän teurastettavaksi, ja minä totesin siihen, ertä siltä näyttdä.
Kun päsimme Hevossalmen jäälle oli otettava sukset
olalle ja iuoksimme salmen yli räntäsateessa. Jää oli
kuin verkko, täynnä reikia ja lisää tuli, kun kranaatit
puhkoivat lisää. Salmen yli päsimme muutamalla suksensauvan katkeamisella. Miesmenetyksiä ei sattunut.
Mutta nyt alkoivat kovat paikat. Kcmppania lähti
juoksemaan rinnettä kohti. Muutamat harjun alkupään
asemat olivat jo ensimmäisen hyökkäysporukan valloittamat. Åmpumahaudoista kuului vihollisen haavoittuneiden avunhuutoja. Ylempänä harjua oli io meikäläisiä
haavoittuneita ja kaatuneita ia tulta tuli joka suunnalta.
Lopultakin päsimme ensin hyökänneiden asemiin ja
siitä se todellinen kiirastuli alkoi. Konekivärit syytivät
ristitulta ja kivärien pauke oli sanoin kuvaamaton.
Meidänkin komppanian miehiä alkoi kaatua ja haavoittua. Valitusta ja avunhuutoja kuului kaikkialta, mutta
ei. ollut aikaa auttaa. Hyökkäys oli suoritettava loppuun. Voittaa tai kuolla! Me syöksimme tulta minkä
vain aseiden piipuista sai lähtemään ja pesäke pesäkkeeltä vihollinen tuhottiin. Sitten alkoi vaikea, jyrkkä
rinnettä ylös kiipeäminen. Vihollinen ampui majan ikkunoista. Meidän oli tulitettava ja samalla roikkuen
puun juurissa ia sammaliin tarttuen kivuttava harjun
påiälle. Vihdoin iäisyydeltä tuntunut rinteen harja oli

saavutettu. Silloin vihollinen käytti viekkautta hyväkseen, majan päätyikkunasta tuli lakkasi ja toisen kerroksen ikkuna avattiin. Kiväärin piippu työnnettiin
ulos ja siinä oli valkoinen lippu. Sillä tavalla he saivat
meidän rohkean päallikkömme ansaan. Hän huusi:
'Tuli seis, vihollinen antautuu!" ja nousi pystyyn. Miehet seurasivat päällikön esimerkkiä ja nousimme pystyyn ja yritimme lähteä majaa kohti, mutta silloin se
repesi! Vihollinen avasi tulen kaikista ikkunoista jamajan f a meidän välillä olevista ampumahaudoista ja alkoi
syytä kuolemaa meidän riveihimme. Ja miehiä kaatui
kuin viikatteella. Samalla ilmoitettiin, että komppanianpäällikkö Haapokari oli kaatunut. Siirä säikähtäneinä eräät alkoivat perääntyä rinnettä alas. Mutta silloin otti komppanian komentoonsa ainoa upseeri, vänrikki Lauronen ja näytti rohkeutensa. Sanoi, että komppania kuuluu hänen komentoonsa, eikä yksikän mies
peräänny senttiäkään tai hän ampuu jokaisen, joka ei
pysy asemissa. Tilanne palautui ja miehet olivat niin
kuin leiionia, eivätkä pelänneet kuolemaa, vaan suitsiPataljoonan komentopaikka Ägläjärvellä

vat tulta. Mutta pahaksi onneksi pikakivärit ja konepistoolit eivät toimineet, vaikka niiden takana vielä olisi ollutkin ampuja elossa, sillä iyrkkä rinnettä kiivetessä ne olivat saaneet multaa ja lunta kuumiin piippuihinsa. Kun tuli "tuli seis" niin ase kerkisi jäähtyä ja se
oli toimintakyvytön. Vänrikki Lauronen riehui ja antoi
kaskyla pistooliaan heiluttaen, tosin sen hyökkäyksen
ajan vain. Toinen oli kersantti Riekkinen, joka oli aina
rohkea ja rauhallinen. Silloin hinattiin konekivääri rinteelle, majan päätypuolelle, jossa mekin olimme. Nyt
vihollinen ampui kolmessa kerroksessa. Vihollisen konetuliaseiden sylkemällä luotisateella vieri moni poika
rinnettä alas valittaeq tai vaieten ikuisesti. Siitä konekiväristäkän ei ollut apua
taas oli pettymys suuri.
Kaksi konekivärimiestä raahasi,
toinen jalustan, toinen varsinaisen ylös iyrkk?iä rinnettä ja pyöräytti valssin
tahtia ympäri sanoen, että nytpä pannaan Emma-valssi
soimaan, mutta eipä valssi soinutkaan ja siihen se yritys
jäi. Melkein pari tuntia oli syösty tulta puolin ia toisin.
Minun vasemmalla puolellani oli vänr. Lauronen jon93

kun kymmenen senttiä edelläni. Kun minä ammuin
siitä, hän karjaisi: "Per...., älkä ampuko takana, pysy-

kä

samassa linjassa." Silloin oli mittani täysi, hyppäsin
pystyyn ja iuoksin suoraan majat kiviseinän viereen ja
siinä olin ikkunasta tulta sylkeviltä suojassa. Eivätkä
viholliset vielä uskaltaneet ampua tykeillä talon viereen, sillä olihan maja vielä heikäläisten hallussa. Sitten
tuli io toisiakin poikia, en muista heidän nimiään, ei
siinä ollut paljon aikaa siwilleen vilkuilla. Ainakin
stm. Vanhanen oli ja hänen kanssaan me heitimme käsikranaatteia ikkunoista sisälle. Joulukuinen päivä alkoi hämärtdd ja majassa oleva vihollinen pani valotuikun palamaan. Me heitimme yhä kranaatteja sisään ja
räjähdyksen voimasta valo sammui. Mutta sinnikkästi
majan puolustajat laittoivat valon uudelleen palamaan.
Mutta kun toinen saria kranaatteja heitettiin sisään tuli
sammui toisen kerran, eivätkä he enä sitä sytyttäneetkään. Ikkunoista vihollinen syyti kranaatteja samalla
mitalla. Yhtäkkia vihollinen vaikeni ja me yritimme
mennä ovesta sisään. Pariin kolmeen otteeseen sisään
yrittäjä sai aina tulta vastaansa ia haavoittui tai kaatui,
ja sitten yrityksestä luovuttiinkin. Sen iälkeen tuotiin
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kymmenkunta konekivääriä talon ympärille ja avattiin
tuli joka suunnasta, tulitettiin toisen kerroksen kiviseinät varvi varvilta ja päästiin talon herraksi. Menimme
sisään, eikä siellä ollut enä vastarintaa, huoneessa oli
ruudin ja kranaatin räjähdyksistä aiheutunut sietämätön haju. Oli siellä muutakin, nimittäin silpoutuneita
ruumiita ja haavoittuneita ja valitus oli surkeaa. Sähkölampuilla tarkkailimme ympärillemme. Seinänvieret
olivat täynnä kuolleita miehiä. Kehoitimme huonolla
venäjänkielellämme heitä nousemaan ylös, mutta he eivät olleet tietäkseenkään. Silloin otimme iriitirert
miestä yht'aikaa puukot esrrn ja sanoimme: "Pitääkö
puukolla laskea ilma kaikilta. " Se tepsikin ja heitä alkoi
kömpiä pystyyn pari-kolmekymmentä miestä. Joku
haki kenttäkaapelia ja niin sidoimme toisen toiseen
kiinni ja komensimme kalppimaan ulos. Ulkona oli
parhaillaan käynnissä ampumahautojen puhdistus valekuolleista. Satuin yht'aikaa kersantti Riekkisen kanssa
näkemään vihollisen upseerin ruumiin. Riekkinen otti
siltä vyöstä pienen 6,35 pistoolin ja minä samasta remmistä ison puukon. Vastapuolella, muutaman metrin
päässä, ampumahaudan toisella puolen oli vielä meidän
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O30itteenmuutokset

kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
kaan.
Huomautukset

iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaalapalveluumme, iohonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
ja osoitteenmuutos saadaan voimaan
siitä, kun se on tullut Tilaa,apalveluumme.

Tilaus

2 viikon

kuluttua

rohkean päällikkömme Haapokarin ruumis. Niin se
taistelu oli taisteltu ia voitettu sekä myöskin kaaduttu,
niin kuin luutnanttimme oli sanonur ennen hyökkäykseen lähtöä. Jäljellä ei ollut kuin tynkä komppaniasta.
Kolme ja puoli tuntia oli se kiirastuli kestänyt, josta
kukaan ei luullut elävänä selviytyvänsä. Mutta eiväthän
sodassa kaikki kuole, siviilissä kylläkin. Niin meidänkin porukastamme jäi osa eloon. Taistelukenttä oli niin
kuin joskus kesällä palanut kangas, ruudinsavun iakranaattien mustentama. Pääsimme yöksi lepoon ja haavojamme nuolemaan. Pystytimme teltat jonnekin korpeen ja siella yövyttiin. Päivällä aloin katsella sitä venäläiseltä upseerilta evakuoitua puukkoa, se oli suomalainen puukko fa siinä oli terässä kirjoitus "...oppilas Parko Niilo", kurssiajan p:äivämåärä ja muistaakseni Rovaniemi sekä iskulause Vienanmerestä ja loppulause jiäkiiön mainitsemarta. Sitten tuli taas lähtö vihollisen takaa-ajoon. Ennen lähtöä alikers. Malia löi peukalonsa
melkein poikki ja joutui sairaalaan. Ållekirjoittaneen
hän määräsi ryhmänjohtajaksi ja sitä tehtävä toimitin
rauhan tekoon asti.
Niin alkoi uusi taival. Ajoimme vihollista takaa Äg-

läjänrelle asti. Välillä tapeltiin, Äghjärven valtaustais-

telut muodostuivat sitkeiksi ja koviksi, mutta lopulta
sekin vallattiin. Siellä sattui pieni välikohtaus. Kun
taistelu oli meidän komppaniamme kohdalta tauonnut,
aloimme pureksimaan limppua sekä keskustelimme
yöllisen taistelun vaiheista. Siinä oli stm. Pauli Häkkinen ja Pauli Sidoroff. Kylässä käytiin vielä taistelua ja
yhtäkkia väliimme singahti kuula, johon emme kiinnittäneet sen enempä huomiota. Muutaman minuutin
kuluttua uielsi toinen kuula ja me aloimme tarkkailla
kylän puoleista maastoa. Siellä olikin n. parinkymmenen metrin päässä meistä mätäs ja sen takana nousi kypärä näkyviin. Häkkinen pisti limpun hampaisiinsa ja
laukaisi heittolaukauksen ja samassa kypärä lensi.
Juoksimme katsomaan ja siellähän makasikin venäläinen upseeril ÄgHjärven taistelujen fälkeen olimme taas

valmiit lähtemän uusiin tehtäviin. Sitä ennen kuitenkin joulu vietettiin jossakin korvessa. Saatiinhan joulun
kunniaksi Mannerheimin viinat, puolikas neljän mieheen. Joulun jälkeen alkoi todellinen korpisota. Ensin
olimme Aittojoella, punaisen sillan mäessä, mersänvartija Nevalaisen talon raunioiden luona. Huomaamattamme vihollinen soluttautui yön aikana meidän asemiimme ja niin alettiin paukutella. Yhtäkkia ilmestyi
patalioonankomentaja Toppola keskelle taistelun melskettä komppaniamme luokse ja huusi, että nyt on taisteltava vaikka viimeiseen mieheen ja esikunta pelastettava, muuten minä valitan surkeasti. Ja niin sitä tapeltiin ja vihollinen lyötiin takaisin. Se jätti muutaman

Tolvajärven matkailumaja
Korsunsuu Ainoioella

konekiviärin ja muita tuliaseita sekä pari kolmekymmentä kaatunutta. Sen jälkeen siirryttiin Viitavaaraan,
josta meille tuli kissanhännän vetopaikka. Me valtasimme sen ja foku toinen porukka miehitti sen ja antoi takaisin viholliselle. Muistaakseni me otimme sen viholliselta ja menetykset senkun kasvoivat. Siellä eräässä
kahakassa oli minunkin henkeni hiuskarvan varassa. Pikakivärisuihku repäisi hihan olkapäästäni irti, mutta
onneksi päsin kuolleeseen kulmaan eikä suihku eniä
tavoittanut minua. Kun liikutin kättäni, totesin että se
toimi eikZi ollut sattunut lihaksiin. Mielessäni ajattelin,
että olisi saanut vähän raapaistakin, että olisin påiässyt
edes muutamaksi päiväksi lepoon. Viitavaarasta siirryttiin Lammassärkkän. Siellä käytiin sitten loppusotaa.
Komppanian vahvuus hupeni kuin pyy maailmanlopun
edellä eikä täydennyksiä saatu. Niin vartiovuorot pitenivät ja partiovuorot tihenivät. Lopulta, helmikuun
puolivälissä pZästiin Ristisalmelle lepoon ja siellä sainkin sitten loman. Mutta sanoin, että saisivat anraa sen
jollekin toiselle, kun ei ollut minne mennä. Perhe oli
vihollisen puolella vankina, eikä muita omaisia ollut,
kun koko Hyrsylänmutkan siviiliväki jäi ensimmäisenä
sotapäivänä vangiksi. Mutta ioukkueenjohtaia sanoi,
että saisin lähteä hänen mukaansa Värtsilään hänen perheensä luo. Ensin epäilin, etten uskalla lähteä tämännäköisenä tuntematromiin, mutta hän sanoi, että kyllä
siellä otetaan vastaan niin kuin hänetkin. Ja niin sitä
95

lähdettiin. Kolmantena meillä oli alikers. Sidoroff.
Hyvänä meitä siellä Riihikankaalla pidettiinkin, mutta
hyvää ei kestä kauan. Loma loppui. Kiitoksia vain

Ristisalmen taistelumaastoa

emännälle tuntemattomien sotilaiden vastaanotosta ja
vieraanvaraisuudesta! Loman jälkeen komppania siirtyi

jonnekin Kollaan välimaastoon partiotehtäviin. Oli
maaliskuun 12. päivän ilta. Jouduin ryhmän kanssa illalla kymmenen jälkeen partioon. Neljän km:n päässä
oli iso järvi ja sen toisella puolen kylä. Meidän piti ottaa selvä oliko siellä vihollinen. Ja olihan siellä! Rannalla me tarkkailimme heidän liikkeitän, palasimme
komppaniaan, kävin ilmoittamassa komppanianpäälikölle ja hän kiitti tehtävän suorituksesta ja sanoi, että
nyt ei tarvitse lähteä partioon, sillä rauha on tullut!
Meille karjalaisille se oli raskas rauha. Ei ollut vielä rauhan ehdoista tietoa, mutta Karjala ja kotimme oli menetetty. Menimme nukkumaan. Aamulla kuunneltiin
sitä tulen lakkaamisaikaa, mutta aika meni umpeen ja
tykkituli senkun vain yltyi. Samalla lensi vihollisen tiedustelukone yläpuolellamme. Me odotimme ampumista, mutta koneen oviaukosta työntyi kasi ia heilutti valkoista lippua. Nyt vasta aloimme uskoa rauhan tuloon
ja lakkasihan se tykkien jyskekin rintamilla. Tuli haudan hiljaista. Niin sota oli sodittu ja kodit menetetty.
Me Hyrsylän pojat olimme melkein suunniltamme, sillä olihan meidän perheemme vihollisen vankeina. Sitten seurasi vetäytyminen uuden rajan taakse. Ajan
kanssa perhekin tuli täysilukuisena vankienvaihdon yhteydessä, touko-kesäkuun vaihteessa.
Niin oli sota
sodittu! Tapahtumapäiviä en muista,- mutta paikat,
joissa jouduin taisteluja käymään, eivät unohdu muistista koskaan. Nyt lukija voi kysyä, miksi en ole maininnut ketään urotyön tekijäsankaria
sen vuoksi, että meidän komppaniamme miehet olivat kaikki sankareita, sillä he suorittivat hyökkäys- sekä muut rintamatehtävät sankarillisesti ja kuolemaa pelkämättä. Olen
lukenut tämän lehden palstoilla kirjoituksia sankari- ia
urotekojen tekijöistä, mutta melkein kaikki kaatuivat
alkuvaiheessa, ikävä kyllä. Eikä yksi pääsky kesää tee,
niin kuin sanotaan. On niitä vastakohtia, sankareita.
Pelkurit, ne kaatuvat sankareina alkutilanteissa, he
hyppivät kuin kirput kovimmissa kranaatti- ja luotisateissa ia muuttivat asemia, seurauksena kaatuminen tai
haavoittuminen. Sodassa onkin tärkeintä tilanteen harkitseminen ja hermojen kurissapito. Kaikkihan sodassa
pelkäävät, mutta kaikkien henki on yhtä kallis. Parhaat
aseveliterveiset lukijoille.
tr

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90790822 tai 790355
96

NUMERO 3:n KIRJOITUKSET:
Aarne Adolf Jokilehto:
MUTSTELUJA YLI 30 VUODEN TAKÅA . .
Reino Kalervo:
IV ARMEIJAKUNTA TALVISODASSA . . . .
Onni Kuuluvainen:
ASEMASOTA
Kalle Sistola:
HELMIKUUN SEITSEMÄS
Oiva Lahti:
SUORAAN TULIKASTEESEEN
TLoMANTSTSSA JA JATKOA... .
Oskari Huttunen:
SUORALLA SUUNTAUKSELLA
A. V. §fidenoja:
KYMENLAÅKSON VAPAAEHTOISEN
MAANPUOLUSTUSVÄEN VOIMANNÄYTE
TALVISODASSA
Stepani Nekkonen:

65
67
72
76

80
84

88

TOLVAJÄRVEN RINTAMA
KIIRÅSTULESSA

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä.
Käsikirioitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
ios pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.

92

