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SITTEII
Karjalan kannas
NEUVOSTOJOUKOT aloittivat 1. päivänä Summan
alueella hyökkäyksensä, jotka laajenivat koko Kannak-
selle. Hyökkäystä tuettiin lukuisilla panssarivaunuilla

fa voimakkailla tykistövalmisteluilla. Kyseessä ei ollut
ilmeisesti vielä varsinainen suurhyökkäys, sillä hyök-
kaykset suoritettiin eri alueilla yleensä rykmentin voi-
min. Neuvostojoukot pyrkivät toiminnallaan uuvutta-
maan suomalaiset. Tällaista uuvutusvaihetta kesti perä-
ti kymmenen päivää. Suurhyökkäys alkoi varsinaisesti
11. päivänä, jolloin Muolaanjärven ja Karhulan välillä
hyökkasi 9 divisioonaa, 5 panssariprikaatia, jalkaväki-
prikaati ja 10 kenttätykistörykmenttiä. Samanaikaisesti
hytikkasi muissa suunnissa 9 divisioonaa. Summan
alueelle keskittyi taistelujen painopiste. Raivokkaissa
taisteluissa hyökkaykset torjuttiin vastaiskuin kaikkial-
la muualla, mutta Lähteen lohkolla neuvostoioukot
pääsivät murtoon. Se ei vaikuttanut aluksi tavanomaista
vaarallisemmalle, mutta kun vastahyökkäys jouduttiin
suorittamaan liian myöhään, se ei enää pelastanut tilan-
nerra. Vastahyökkäys tyrehtyi lopullisesti 13. päivä

neuvostotykistön hirvittävään tuleen. Neuvostoioukot
ryhtyivät puolestaan hyökkäykseen murtaen tukilinian.
Seuraavana päivänä II AK:n esikunnassa todettiin, että
pääasemaa ei voida enää pitää. Ylipäällikkö antoikin
15. päivänä kaskyn ioukkojen vetämisestä väliasemaan.

II Armeijakunnan joukot vetäytyivät hyviissä färjes-
tyksessä väliasemaan 17. päivänä. Jo seuraavana päivänä

neuvostoioukot pääsivät eräissä kohdin murtoon tässä-

kin asemassa, mutta murrot rajoitettiin. Neuvostojouk-
kojen jatkuvat hyökkäykset johtivat kuitenkin uusiin
murtoihin, joita ei kyetty lyömän takaisin. Ylipäällik-
kö antoi tilanteen edelleen huonontuessa 27. päivänä
kaskyn väliaseman jättämisestä. Seuraavana yönä suo-

malaiset vetäytyivät taka-asemaan, iossa toivottiin
luonnonesteisiin tukeutuen toriuvan puolustuksen on-
nistuvan.

Laatokan Kariala
Laatokan koillispuolella jatkuivat koko helmikuun ajan
ankarar mottitaistelut. Siellä tuhottiin 4. päivänä ns.

Länsi-Lemetin motti, 18. päivänä ns. Rykmenttimotti

39



ia kuukauden viimeisenä päivänä Itä-Lemetin motti.
Sotasaaliiksi saatiin mm. 71 panssarivaunua,24 tykkiä
ja 2000 kivääriä. Suomalaisten puolustus vakiintui eri-
tyisesti Itä-Lemetin lyömisen jälkeen Uuksunjokilinjal-
le. Toisaalta on otettava huomioon, että muutamat mo-
tit taistelivat sodan loppuun saakka.

Pohjois-Suomi
Kuhmon suunnassa 9.D saartoi helmikuun alkupäivinä
Rastin tielle linnoittauruneen 54.D:n useisiin mottei-
hin, joita ei kuitenkaan saatu tuhotuksi. Saarretun divi-
sioonan avuksi pyrkinyr nk. Dolinin hiihtoprikaati tu-
hottiin sitävastoin 15. päivänä. Ylipäällikön käyttöönsä
suunnittelema 9.D sitoutui mottien sitkeyden vuoksi
Kuhmon alueelle. Helmikuun 26. päivänä ruotsalainen
vapaaehtoisprikaati otti rintamavastuun Sallan suunnas-
sa, josta suomalaiset voitiin siirtä Viipurinlahdelle.

Sotatoimet merialueilla
Sotatoimet olivat helmikuun aikana Viipurinlahden
alueella muuttuneet maasotatoimien luontoiseksi. Koi-
viston saarten puolustajat hävittivät kiinteät tykkinsä ja
poistuivat saarelta kaskyn mukaan 22. päivänä. Tämä
johtui lähinnä siitä, että neuvostojoukot aloittivat jo
18. päivä hyokkaykset Viipurinlahdella, joka kesti ras-
kaimmankin kaluston. Suomen päämaja oli olettamus-
tensa vastaisesti saanut uuden vaarallisen hyökkäys-
suunnan, jäälakeudet. Viipurinlahden puolustuksen
vahventamiseksi perustettiin 28. päivänä Viipurin ran-
nikkolohko. Viipurinlahdelle siirrettiin nopeasti jouk-
koja rannikkolohkon käyttöön. Seuraavan kuun tapah-
tumat tulivat osoittamaan kuinka tärkeitä nämä toi-
menpiteet todella olivat.

Ilmasotatoimet
Neuvostoliiton ilmavoimien toiminta sai helmikuussa
selvästi määrätietoisemman luonteen kuin aikaisem-

min. Maalien valinnassa noudatettiin kokonaisratkaisun
asettamia vaatimuksia. Hyökkääjän painopiste oli edel-
leenkin pääsotanäyttämöllä Karjalan kannaksella. Pom -

mitukset kohdistuivat edelleenkin myös kotialueelle,
murta entistä keskitetymmin. Kotialuetta pommitet-
tiin mm. 2. pdivdnä 400 koneen voimin. Samana päivä-
nä neuvostokoneet pommittivat voimakkaasti myös so-

tatoimialueen kohteita. Ratkaisuun tähtääväksi oli il-
meisesti tarkoitettu Viipurin pommitus 18. päivänä,
jolloin kaupunkia pommitettiin 250 koneella. Kaupun-
ki autioitui pommitusten johdosta. Arvion mukaan
Suomen alueella oli helmikuun aikana noin 17 000 ko-
netta. Kuukauden aikana pudotettiin yhteensä 242
neuvostokonetta. Näistä hävittäjät ampuivat alas 99
konetta. Oman lentotoiminnan painopiste oli Kannak-
sella. Neuvostohävittäiien toiminnan johdosta meillä
oli jo tiedusteluvaikeuksia.

Kokonaistilanne kuukauden lopulla
Suomalainen sotilas oli suuresta vastustajan ylivoimasta
huolimatta taistellut kolmannenkin sotakuukautensa
erittäin uhrautuvaisesti. Tilanne oli pysynyt johdon kä-
sissä, eikä missään ollut tapahtunut ioukkojen ruhoutu-
mista. Tilanne oli kuitenkin helmikuun lopussa vaka-
vasti huonontumassa. Neuvostoliiton ylijohto pyrki
murskaavall a materiaalisella j a m uullakin ylivoimallaan
saamaan nopean ratkaisun. Suomen sota oli sille vielä
jatkuvana kiusallinen, sillä länsivallat olivat jo 5. päivä-
nä päättäneet auttaa Suomea. Olkoonkin, että niillä ei

näyttänyt olevan siihen resursseia, mutta ei Neuvosto-
liitollakaan ollut haluja joutua tuossa tilanteessa sotaan

länsivaltojen kanssa. Oli siis odotettavissa ankarat
hyökkäykset yli Viipurinlahden ja koko Karjalan kan-
naksella sekä edelleen voimakkaat hyökkäykset Laato-
kan Karialassa ja ennen kaikkea entistä voimakkaampi
ilmatoiminta. Asiamme alkoi olla poliittisen iohdon
käsissä, murta olihan se jo nytkin saanut aikaa sodan
päättämiseksi.

TOIMITUKSEN PALSTA

Pari sotamiestä taluttaa lehmää Kannaksella raiste-
lujen loppuvaiheessa. Kenraali Laatikainen tulee vas-
.aao ja kysyy lupsakkaan tapaansa:

- 
No härällekös ne pojat lehmää kulertaa?

- 
Ei, herra kenraali, vaan rykmentin komenta-

jalle, vastaa toinen sotamiehistä.

Lehtemme numerossa 1/75 sivulla 27 on kirjoituksen
nimestä johtuen sattunut erehdys. Kuva "Punainen

talo" kuvaa KOLLAAN ns. punaista taloa eikä kerto-
muksessa tarkoitettua erästä, myöskin punaiseksi
maalattua taloa Uomaalla.
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vHUURNANEN Olin toisten armoilla
OLI menossa hyökkäys erääseen parakkikylään keski-
Syvärillä. Kuuluin JR 51 II pataljoonan 6. komppa-
niaan. Komppanianpäällikkönä luutnantti Jussi Louna-
vuori. Päittemme yläpuolella suhisi oman tykistön en-
simmäiset ammukset mennen kohti vihollisasemia.
Meidän täytyi keskeyttää hyökkäys. En tiedä olimmeko
lähteneet liikkeelle liian aikaisin vai oliko tykistötuli
myöhästynyt.

Olin syöksymässä suojaan pikku syvänteeseen, kun
yhtäkkiä kuin olisi halolla isketty oikeaan lonkkaan.
Vatsaltaan syöksyasennosta heitti iskun voima selälleen.
Nyt tiesin, että luoti oli sattunut vatsaan, kulkien
poikki vatsan, seisahtuen oikeaan lonkkaluuhun. Puris-
taen käsin vatsaani nousin seisaalleni, otin jonkun aske-
leen, kaaduttuani uudelleen en enää päässyt ylös. Lou-
navuoren Jussi, kuten me kaikki häntä nimitimme,
sattui olemaan lähelläni ja kysyi mihin sartui, pääsetkö
omin voimin. Selostin ensimmäiseen kysymykseen ja
viimeiseen annettuani kieltävän vasrauksen hän sanoi
lähtevänsä noutamaan lääkintämiehiä. Komppania pe-
rääntyi lähtöasemiinsa n lf 2 km. Viholliseen vajaa 100
m. Siinä odottaessa tuli mieleen kaikenlaiset ajatukset.
Kumpi puoli ehtii ennen hakea pois. Kuinka sitten
käyttdytyd jos vihollinen ehtii ennen. Kuulin monen
sanovan vastaavassa tilanteessa ampuvansa itsensä, en-
nenkuin antautuu vangiksi. Luulen, ertä kun ihminen
joutuu katsomaan kohti todellisuutta, niin kyllä se kai-
kille on henki rakas ja teko jää tekemättä. Tuli mieleen
laulun säe: 'Vaalea armahani, tule sitomaao haavoja-
ni..." Pimeän turvin vihdoin pääsivät lääkintämiehet
noutamaan. Oli siinä pojilla kantamista kaikkien ry-
teikköjen halki yli puolen kilometriä kk-teltalle. Maka-
sin liikuntakyvyttömänä paareilla. Kylmä kalisutti
hampaitani jaioka paikkaa. Olinhan joutunut olemaan

Oli siinä kantamista ryteikköjen halki

;&ru '§*
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n 6 tuntia lumen peittämässä maastossa. Ketään ei ollut
teltassa. Tuli paloi kamiinassa. Sisälle saapui suomalai-
nen sotilas katsellen alta kulmain, virkkamatta sanaa-
kaan. Pyysin heittämään kengät jalastani ja siirtämään
paareja lähemmäksi kamiinaa. Hetken katseltuaan ryh-
tyi pyyntöjäni täyttämään sanoen: "Kyllä minä asevelieä
autan, kun aseveli on avun tarpeessa".

Hän luuli että joku herra hänen palvelustaan vaatii.
Muonakuskin matkassa pääsin JSp:lle. Tilanne siellä oli
aika synkkä. Tupa ja kamari täynnä haavoittuneita,
suurin osa vaikeasti. Siitä matka jatkui Ruoppaojan
kenttäsairaalaan A=osastolle.

Siellä oli kaikki valmiina odottamassa, vaikka oli
keskiyö, lååkådt, "valkeat sisaret" ja leikkauspöytä.
Heräsin eetteriunesta huomenpäivänä iltapäivällä. En-
sipyyntöni oli vettä. Mutta herättäjähoiajatar puisti
päätdår. ja lähti pois. Tajuntaan palasi vähitellen mitä
minulle oli tapahtunut. Koetin lonkan laitaa. Ei enää
kuulunut luotia siinä, vaan se oli siirtynyt toivomukse-
ni mukaisesti harsolla sidottuna kaulalla olevaan runto-
levyn nauhaan. Koetin kääntyä, kyljelleni, murta tuntui
että sitä mukaa suolisto :'ulee 24 sm pitkästä leikkaus-
haavasta ulos, vaikka hakasrivi todisti toisin. Samassa
huoneessa oli meitä 21 potilasta. Useimmat vaikeasti
haavoittuneita. Olin itsekin vähän toista kuukautta se-

lälläni makaava potilas, täysin toisten armoilla. Erityi-
sesti mieltäni lämmittää se hyvien hengetärten joukko,
mikä meidät ympäröi tuona aikana. Te teitte kaiken
voitavanne puolestamme, yöunestannekin luovuitte
meidän hyväksemme. Sellainen kohtelu oli meille pa-
rasta lääkettä. Jos satutte lukemaan näitä rivejä, te hy-
vät hengettäret, niin lausun Teille jokaiselle parhaim-
mat kiitokseni kaikkien puolesta. tl
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Hyrsylän mut[asta llollaalle
Vihollisen tykistötulta Kollaan asemiinEINO LAPPALAINEN

PATAIJOONÅMME komenrajana oli majuri I. Salo-
vaara, ia 6.llP. 34:n päällikkö, johon kuuluin, oli luut-
nantti Juutilainen, runnettu nimeltä Marokon kauhu.

Pataljoonan esikunnan sijaitessa Suojärvellä, taisteli
komppaniamme Myllyjärven-Kokonjärven välisellä
kannaksella. Vahvennuksena oli meillä konekivääri-
joukkue.

Kolmannen sotapäivän iltapuolella saimme kaskyn
vetäytyä vihollisra viivyträen Suojärvelle. Taistelut oli-
vat olleet varsin ankaria, sitäkin merkillisemmältä run-
tui, että olimme menettäneet kaatuneena vain yhden
miehen. Koko aian oli mielissämme piillyt ajatus, ettei
meistä kukaan voi selvitä hengissä. Tykistöä ei tuolloin
ollut vielä kummallakaan puolella, mutta venäläisillä
kylläkin tukenaan kranaatinheittimiä.

Suojärvelle tullessamme kohtasi meitä mahtava näky.
Illan pimetessä roihusi kolme sahaa lautatarhoineen yh-
tenä tulimerenä, jota täydensivät Kaipaan suunnalla pa-
lavat yksinäiset talot. Jäällä näkyi liikettä, venäläiset
olivat parhaillaan ylittämässä järveä,. Tämän takia em-
me voineetkaan Suojärvellä pitempään viipyä, ettei ve-
täytymistiemme olisi katkennut. Lähdimme Loimolan
tien suuntaan ja pyrimme sitä pitkin länttä kohden.
Tien olivar venäläiset kuitenkin jo ehtineet katkaista,
joten ei ollut muuta neuvoa kuin yrittää pitkin rautatie-
tä. Paperon pysäkillä voimme taas siirtyä tielle ja saim-
me samalla tiedon, että pataljoonamme tuli asettua
puolustukseen Kollaalle. Meidän oli ehditrävä sinne
vielä saman yön kuluessa. Jatkoimme edelleen Piitsoin-
ojalle, jossa pidettiin lyhyehkö tauko. Levätessämme
saapui paikalle JR 16, jonka tuli asettua sinne puolus-
tukseen ja sen miehet kehuivat kylla ajavansa vanjan ta-
kaisin lähtöasemiinsa. 

- 
Toisinhan siinä sittemmin

kavil
Neliäntenä sotapäivänä aamuyöllä saavuimme Kol-

laalle, kello lienee ollut siinä 4 maissa. Väsyneinä pys-
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tytimme teltat ja oikaisimme itsemme lumisille ja iäi-
sille havuille. Reppu vain pään alle ja peti oli valmis.
Eikä unta tarvinnut odottaa. Vaikka routaanrunur maa
ja jäiset havut hohtivatkin kylmää hikiseen selkään, ei
se unta häirinnyt.

Aamulla kävivät upseerimme rarkasramassa työvel-
vollisten YH:n aikana rakentamia kk.pesäkkeitä. Ne
olivat vain avonaisia hautoja ilman minkäänlaista sirpa-
lesuojaa. Aloimme kunnostaa ia parannella niitä sekä

laittaa konekivääreitämme ampumakuntoon.
4. kivdåri, johon kuuluin, oli sijoitettu Punaisenta-

lon mäkeen lähelle rautatietä eika viipynytkaan pitkaan
kun kiväärimme oli ampumakunnossa. Jäimme nyt
vain odotrelemaan vihollisen lähestymistä.

6./JR 34 oli sijoitettu maantien molemmin puolin,
siis pahimpaan paikkaan, koska venäläiset etenivät juuri
maantien suunnassa. Asemat olivat mäen harjanteella,
tiheässä männikössä. Mutta komentopaikakseen otti
Juutilainen joen rannalla olevan kaksihuoneisen mökin.
Kyllähän hänellä oli telttakin valmiina kaiken varuka
rinteen takana. Hän piti muuten aina kahta lähettiä,
Rautjärven poikia, nimeltään Varis. Toisen hän risti
linnunpojaksi ja siitä tuli pikalahetti. Toinen Varis sai
suorittaa vähän rauhallisempia tehtäviä. Rohkeita poi-
kia nämä Varikset olivat ja nopeita viestejä kuljetelles-
saan.

Rauhallista olotilaa ei kestänyt kauaakaan kun tuli
kasky miehittää kaikki puolustusasemat. Tällöin emme
vielä tietäneer, että venäläiset olivat jo murtaneet puo-
lustuksemme Piitsoinojalla. Joukkueenjohtajamme
meille rästä kertoi ollessamme jo asemissa ja lausui kai-
ken lopuksi: 'Näistä asemista ei sitten lahdetä ilman
kaskya." Hän, vänrikki Tontti, antoi lisäksi ohjeita tu-
levaa toimintaa silmälläpitäen.

Ei kestänyt kauaa kun ensimmäiset piippolakit vilah-
telivat puiden takaa. Se jännitti, mutta toiselta puolen



nauratti noiden JR 36:n miesten omakehu, että viholli-
nen lyötäisiin takaisin lähtöasemiinsa. Mitään taistelua
ei tässä vaiheessa sentdän syntynyt, molemmin puolin
oltiin vain odottavalla kannalla.

Illan hämärtyessä suunrasi vihollisen tykistö keski-
tyksensä meidän tykistöämme kohtaan, nimenomaan
sen majoitusalueelle, joka tuntui olevan vanjan tiedos-
sa. Se olikin totisesti ankara ja tarkka keskitys, koskapa
meidän majoitusalueellemme ei tullut yhtän kranaattia
huolimatta siitä, että majailimme aivan tykistön naapu-
rissa, ainoastaan maantie oli välissämme. Väkisinkin
tuli mieleen, että nyt täytyy venäläisillä olla tulenjohta-
ja meidän puolellamme. Ja olihan niitä kommunisreja,
maanpettureita jos milla mitalla. Nauratti kun kehui-
vat hekin olevansa muka suomalaisia. Ryssän kätyreitä
ja maksettuja kavaltajia ne olivat 

- 
ja ovat vieläkin.

Tällainen "suomalainen" tai oikeastaan niitä oli kaksi,
jotka ajelivat omalla, armeijan merkillä varustetulla au-

Kollaanjoen ja Hyrsylän välinen alue

tolla ja johtivat radiolla tulta, pidätettiin ja heidän lop-
punsa oli liiankin suruton.

Parin tunnin hiljaisuuden jälkeen tuli meidänkin
vuoromme saada tervehdys vastustaialta. Sen antama
tuli-isku oli tuntuvasti ankarampi fa pitempi. Se kesti
aina seuraavaan påivään, lähelle puoltapäivä, komppa-
nian päällikön telttakin meni taivaan tuuliin. Kranaatti
tuli niin lähelle sitä, että ilmanpaine repi ja vei teltan
mennessään, niin että miehet jäivät siihen pitkälleen
katsomaan taivaan tähtiä, kuten viiäpeli Pakkanen ta-
pahtuman totesi. Marokon kauhulta särkyivät myös ko-
mentomökin ikkunat, siellä rintamien välissä, joten hä-
nen oli yöllä tultava lähettiensä ja kuuluisan kiikkutuo-
linsa kanssa turvallisempaan paikkaan.

Loppuihan sekin keskitys aikanaan ja kuten arvata
saattoi aloittivat venäläiset hyökkäyksen tukenaan viisi
hyökkäysvaunua. Meillä ei silloin vielä ollut panssarin-
torjunta-aseita polttopulloja lukuunottamatta, mutta
maantie oli miinoitettu vihollisen puolelta samoin kuin
Kollaanjoen yli johtava siltakin. Luulimme siitä olevan
apua panssareita vastaan, mutta ihme ja kumma, yksi-
kään vaunu ei ajanut miinaan. Etumaisen panssarin jäl-

Marokon Kauhu ja pastori Antti J. Rantamaa SA-Luta

kiä seuraten ne etenivät hiljalleen ampuen kaikilla aseil-
laan taukoamatta. Ensimmäinen ruli jo lähelle siltaa ja
pysähtyi siihen edelleen tulittaen, mutta sillalle se ei
tullut ikäänkuin aavistaen jotain. Se kääntyi takaisin ja
nyt kuului ankara räjähdys. Se oli sittenkin mennyt
miinaan ja telaketju katkennut. Vielä se kuitenkin on-
nistui kiertämään itsensä ojan reunaan, iosta piti fatku-
vasti tulta yllä. Eteen- tai taaksepäin se ei päässyt ja pe-
rässään sillä näytti olevan tykki. Tämä tuotiin sittem-
min omalle puolellemme. Kun tykistö oli onnistunut
sytyttämään toisena olevan hyökkäysvaunun tuleen
kääntyivät muut takaisin. Kaksi selvisikin rinteen suo-
jaan, mutta kolmas ajoi sekin miinaan.

Vihollisen jalkaväki painoi päälle sitä lujemmin,
yritti nähtävästi läpimurtoa, mutta kerta kerran jälkeen
sen oli vetäydyttävä metsän suojaan. Tappioistaan se ei
mitään välittänyt, vaikka ne olivatkin melkoiset. Pi-
meän tulo loperti vihdoin hyokkaykset.

Kun taistelutoiminta oli laantunut ja yö teki tuloaan,
nouti Juutilainen lähettiensä ja joidenkin miesten kans-
sa ensimmäisen panssarivaunun perässä olleen rykin sil-
lan yli omalle puolelle. Samoin toivat heti mukanaan
laatikollisen ammuksia. Sitten ei muuta kuin rykki ase-
maan keskelle tietä ja putki suunnattiin kohden vihol-
lisasemia. Kun kukaan ei tiennyt asteikoista tai muista
hienouksista mitään, meni Juutilainen vähän kauem-
mas tykistä ja sanoi silmämääräisesti arvioiruaan: "Nos-

tetaan sitä putkea vielä hivenen verran". Sitten hän an-
toi tulikomennon ia ammus lähti menemään. Kukaan ei
sentään voinut sanoa osuiko se määrättyyn paikkaan.
Kun alikersantti Pekkinen kysyi mahtoiko se osua maa-
liin, vastasi Juutilainen: 'Varmasti osui, niitähän on
siella kaikkialla". Tämän jälkeen ammuttiin viela kaksi
laukausta, mutta sitten tykki vaikeni. Ja niin vaikeni
koko rintamakin yksityisiä kiväärinlaukauksia lukuun-
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JATKOSODASSA 4. divisioona otti osaa Karjalan kan-
naksen taisteluihin, sen takaisinvaltaamiseen saakka ja
siirrettiin sen jälkeen junilla kå-Karjalaan. Viestipatal-
joona purettiin junasta Jessoilan asemalla, joka olikin jo
naapurin puolella. 3. viestikomppaniakin oli taas val-
mis seuraamaan mukana mihin vain jalkaväkirykmentit
menivätkin. Ja meniväthän he, sillä suunta oli selvä,
eteenpäin, joskus oikealta, joskus vasemmalta kouka-
ten, uuvuksiin asti väsyen, hikeä valuen ja kiroten saa-

vutettiin tavoitteet toinen toisensa jälkeen.
Olin puhelinkeskuksen hoitajana alusta asti ja kun

hyökkäysvaiheen aikana eteneminen oli nopeata niin
pyrimme olemaan aina etenemässä olevan joukon run-
tumassa tapseja vetäen ja jos katsoimme paikan sopi-
vaksi pystytimme siihen keskuksen, jonka roinen ryh-
mä taas miehitti. Me lähdimme raas eteenpäin, mie-
luimmin pysähdyimme aina konekiväärien runrumaan,
sillä sitä oli hyvä aina seurara siinä rytinässä, jos se hil-
jeni osasimme mekin olla varuillamme, ottaa vehkeet
kainaloon ja lähteä joko eteen- tai taaksepäin, mutta ai-
na he eteenpäin menivät, vain kerran Tsopinassa meina-
sivat joutua vanjan syliin, murra kunnolla siitäkin sel-
vittiin. Täisinä, kupeet vereslihalle raavittuina, nälkäi-
sinä, kovasti kiroten ja purnaten saavutettiin ne linjat
jossa sitten vihaa pidertiin hlwinkin pitkän aikaa. Tämä
on kaikille tuttua ja monesti|<in kerrottua tarinaa, sillä
ei sota kenellekään siellä olleelle helppoa ollut ja kaik-
kia meitä siellä tarvittiin, kipeästi tarvittiinkin. Murta
minä haluaisin nyt kertoa teille miren yksi puhelinkes-
kusryhmä vietti loppuvuoden 1942 ja talven 1943 vap-
puun asti.

Pataljoonamme komentajana toimi koko sodan ajan
kapteeni Paavo Saukkonen ja komppanianpäällikkOnä
luutnantti Martti Kokko maaliskuuhut 1943 asti, ion-
ka jälkeen hän lähti tynkä-Suomeen kouluttamaan nuo-
ria viestimiehiä. Hän palasi kyllä kuvaan mukaan lop-
purytäkän ajaksi, hyvin pidetty mies päällikkönä ia ih-
misenä. Rintamien pysähtyessä meillä viestimiehillä oli
töita kädet täynnä, sillä alkoi rivakka viestiyhteyksien
rakentaminen, vedettiin kirkasjohtolinjoja metsien läpi
ja teiden varsiin, vedettiin rapseja jos johonkin korsuun
ja poteroon, rakennettiin puhelinkeskuksia, milloin
isompia milloin pienempiä. Vihdoin alkoi yhteyksiä ol-
la jo tarpeeksi asri ja yksi 10 linjan keskus joutui sen

ryhmän hoidettavaksi johon tämän kirjoittajakin kuului
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yhtenä keskuksen hoitajista. Keskuksen peitenimenä oli
Ansa ja se sijaitsi Savujärven ja lankkutien puolessa vä-
lissä korkealla mäellä aika yksinäisellä paikalla. Komp-
paniaan oli matkaa noin nelisen kilometriä. Siellä oli
hyvin yksinäistä olla, vain yksi ryhmä omassa seuras-
saan, ympärillä synkkä korpi. Mutta ei meille poiat su-
ru puseroon tullut, sillä päärettiin, että jotain toimintaa
pitää olla, sillä muutenhan täällä yksinäisyydessä alkaa
pöpöjä pelätä. Kesällä -42 olimme keskuksen kanssa
vain teltassa, mutta kun ilmeni, eträ rästä tulisi pitem-
piaikainen asuinsija, niin päätimme rakentaa tänne oi-
kein talon ja koska ryhmän pojilla ei ollut peukalo kes-
kellä kämmentä niin kaunis ja lämmin talo siitä tuli-
kin, 5X5 m se oli kanttiinsa, hella paistinuuneineen
sinne muurattiin, pirtin pöytä penkkeineen, keskus-
pöytä nojatuoleineen ja kaikki kalusto oli itse tehtyjä.
Laudac höyläsimme ja puhalluslampulla polrettiin pin-
ta. Siitä tuli kaunis kokonaisuus. Talossa oli myös tape-
ritkin seinillä, toin ne lomalla käydessäni. Se talo oli ai-
na siistissä kunnossa, me vuorottelimme aina tupapal-
velijana, jonka ensisijaisena tehtävänä oli pitää talo puh-
aaoa ja sitten pitää koko ryhmä korvikkeessa koko
päivän. Korviketta piti olla kaiken päivää. Liinakin
meillä oli aina pöydällä, uskokaa rai älkää, mutta sen

vajaao vuoden minkä me siellä asuimme, se talo oli aina
tiptopkunnossa, eikä siinä koskaan ollut mitään pur-
nausta, koska sen piti olla, niin se oli. Viestikomentaja
majuri Hiltunen kavi siella monta kertaa laaina kehui,
eträ näin kodikkaaseen kämppään tulee mielellään,
tulee kuin siviiliasuntoon, näin viihtyisää keskusta ei
ole koko Maaselässä. Hän tuli aina yllättäen. Kerran hä-
nen tulonsa oli antaa meille aika yllätyksen, mutta siitä
myöhemmin. Siinä se meidän kesä ja syvspuoli -42 sit-
ten menikin ryönrouhussa, ei siinä ikaväkään ehtinyt
tulla, kalastertiin välillä läheisellä järvellä, siellä oli
runsaasti kalaa isoa ja pientä. Sitten tuli syksy ja pitkät
pimeät illat, ei mitään mitä tekisi. Meidän keskuksen
tilaajatkin väheni niin, että huonommalla aikaa oli vain
neljä tapsiparia sisällä ja nekin tilaajat olivat hyvin vä-
hän työtä antav^ väkeä, yötkin saimme nukkua melko
rauhassa. Linjatkin oli rakennettu niin hyvin, että ani-
harvoin jouduimme lähtemään vikapartioon. Meille tu-
levat ja määrätty osa muitakin yhteyksiä kuului meidän
kunnossapitovelvollisuuksiin. Meillä oli korjausröitä
varren mies ja hevonen ja sillä hevosella teimme myös
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Kenttäkaapelin veloa hangessa

saunamatkat komppaniaan. Hevoselle rakensimme
myös hyvän lämpimän tallin, ei 'Vapun", se oli hevo-
semme nimi, elämässä moitteen sijaa ollur. Vapun hoi-
tajan Eepan kanssa tuli joskus pientä napinaa siitä, kun
Vapun kupeet olivat joka matkan jälkeen märät, mutta
olikos se nyt mikään ihme kun hevonen, vireä sellainen,

huilaa kuukausikaupalla, sitten kun tie aukeaa turvan
edessä, sitä mennään kanssa. Eihän sitä mikään jaksanut
pidellä. Olihan silla lammin talli missä kuivatella ja hy-
vä hoitaja. Muona ja posti meille tuotiin kerta päivässä

komppaniasta, ei meillä siis ollut ruokahuoliakaan.
Olimme ihan yksin, ryhmä vain, samat tutuiksi käy-
neet pärstät näkyvillä. Siinä tuli jo ääneenkin lausutuksi
ja moneen kertaan, että mitä me oikein tehtäisiin, ja

loppujen lopuksi me tehtiin myös. Keskukseen tuli
syksymmällä uusi peitenimi, siitä tuli nyt Hilja. Ansa
haudattiin vähin äänin, tokkopa sitä moni tiesi olevan-
kaan, mutta Hiljan ja sen pojat tunsi laaia keskuksien
ryhmä, harva pärstältään, mutta äänestään sitäkin
useampi, me olimme oman onnemme seppiä ja taoim-
me sen hyvin kuumaksi, sanon kuumaksi sillä oli osit-
tain palonkin vaara. Missä miehiä on siinä ideoitakin
syntyy ja olimmehan kaikki alle 30 vuoden, paitsi Eep-
pa. Ensin lähti Eero lomalle ja hänelle annettiin vietä-
väksi kirje postiin, Iltatarinoihin, että saataisiin kir-
jeenvaihtoystäviä, nimimerkillä tietysti ja sellaiseen

lehteen, joka ei ilmestynyt kotipaikkakunnalla. Kyllä
niitä vastauksia tulikin. Siitä alkoi leikki, joka pani ky-
nät heilumaan, jopa eräs meistä tai eräs heistä tytöistä
löysi oman kultansakin. Mutta kyllä se meiltä muilta
jäi vain pelkäksi ajan kuluksi ja suureksi iloksemme.
Muistan aina omalta kohdaltani tapauksen. Minulla oli
tuolta Länsi-Suomesta eräs kariakko ystävänäni iaarvai-
lin hänen ulkomuotoaan pieneksi ja hennoksi, mutta
varjele rannat, kun sieltä tuli vastaus ia siinä selvitet-
tiin, että voinko minä kuvitella hennon tytön ison son-

nin sarvissa ja miten ne hennot kätöset kantavat sian-

ruokaämpäreitä. Vaikeatahan sitä on kuvitella, mutta

Vikapartio työssään
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olen minä nähnyt hentojakin karjakoita. Sain minä hä-
neltä kuvankin, voi veljet, me pihistimme sitä kuoresta
kuin korttimiehet ikään, ensin arvosteltiin hiukset ja
sitä myöten alaspäin vähän kerrallaan, mutra nenä, siitä
ei tahtonut tulla loppua ollenkaan, oli mahtava nenä,
mutta muhkean näköinen oli muutenkin. Meillä oli
Hiljassa tyttöjen kuvia paljon, mutra minun ystäväni
oli yliveto. Kukaan ystävistämme ei saanut meiltä ku-
via, sillä valitettavasti se kirje aina katosi matkalla, jos-
sa kuva oli. Noin viikon päästä pahoittelimme, että ei-
hän sen takia nyt olisi tarvinnut ysrävyyttä lopertaa
vaikka kuvaa ei voinutkaan lähettää, ja niin se taas jat-
kui kerran sammuakseen. Tämä oli yksi lysti, mutta
kaksi on vielä jäljellä, pontikankeitto ja viihdemusiikin
lähetys. En muista kenen ruttu se Et:peen kersantti
oli, joka oli siinä juonessa mukana, murta kyllä hän
sentään eräitä ruisjauhopusseja Hiljaan heitti raaka-ai-
neeksi ja osansa liemestä sai. Käteviä poikia ja monitoi-
misia kun Hiljan pojat olivat, niin syntyi torvet omassa
kämpässä. 50 litran maitotonkka, puusaavi ja åmpäri,
ne oli tehdasta varten ja kolme pienempää mäskitynny-
riä me pöllittiin mikä mistäkin, olihan meillä hevonen,
joren kantaa ei rarvinnut. Nyt oli kaikki valmista jau-
hoja myöten, Eeppa oli hyvä mesrari ja kirkas hyvä pon-
tikka virtasi tai oikeammin tippui pikkuhiljaa monta

Puhelinkeskus talossa

kuukautta pulloihin ia sieltä Hiljan poikien suihin.
Mutta kerran oli käydä kalpaten. En varmasti tiedä, tie-
sikö meidän päällikkö niistä meidän rouhuista mitään,
murta kerran hän soitti ja ilmoitti, että viestikomentaja
majuri Hiltunen ja pataljoonamme komentaja kapteeni
Saukkonen ja hän itse, rulevat aivan kohta katsomaan
miten me siellä jaksamme. Se oli pommi se, paikathan
meillä sentään oli aina kunnossa tuli kuka hyvänsä ja
milloin vain, mutta nyt oli kolme mäskitynnyrlå, tdy-
dessä käynnissä ja ulkona kova pakkanen, ei niitä sinne-
kään voinut viedä ja huomenna olisi ollut keittopäivä.
Otettiin riski ja jätettiin tynnyrir sisälle, sillä eihän
Iuojan viljaa voi eikä saakaan tärvellä. Ei siinä muuta
tehty kuin hellan uuniin vain lisää puira ja kämppä
kuumaksi, asetakit henkariin tynnyrien kohdalle ja
manttelit eteen, toiselta puolelta asetakkien kohdalta
jäi pytyt näkyviin, mutta siihen pantiin tuoli ja Eeppa
siihen lehteä lukemaan. Lavastus oli valmis, pyttyjä ei
näkynyt. Mutta haju, se oli vahva. Aikanaan herrat tu-
livat, tehtiin sotilaallinen ilmoitus majurille, hän oli
kuulemaansa ja näkemäänsä ryytyväinen, kehuikin mei-
tä vähän ja totesi, että ei täällä kyllä tarvitsekaan ase-

takkeja yllä, kun täällä on niin lämmin, mutta mieles-
sään varmasti ajatteli, että kyllä paskakin haisee. Eihän
ne herrat siellä kauan viihryneer turkit päällä sellaisessa

Kirkasiohtoliniaa rakennetaan SA-hua
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kuumuudessa ja haiussa, sehän meillä oli tarkoituskin.
He lähtivät ia toivottivat hyvä jatkoa meille. Kyllä
meidänkin niska punoitti jännityksestä ia ehkä muusta-
kin. Mitähän siitäkin olisi seurauksena ollut jos käry
olisi käynyt. Mutta ei käynyt, meillä oli pontikkaa fa
lauennut jännitys, joka purkautui lauluun ja soittoon.
Ei meistä kukaan koskaan mykkyräkännissä ollut ja
kuri oli kova ja se mies joka hoiti keskusta oli aina selvä
mies ja hoitajan karjaistessa "turpa kiinni" hiliaisuus tu-
li kuin veitsellä leikaten. Koskaan ei tullut pienintä-
kän valitusta mistään päin. Sehän oli meidän elinehto,
eträ kaikki luisti hyvin, muutenhan meille olisi tullut
lähtö kuin luteelle, eikä se meidän pirtaan sopinut, läh-
tö nimittäin, sillä vastahan meidän show-ohjelmamme
alkoi. Kerronpa vähän taustaa. Noin parinsadan metrin
päässä mäen alla oli korohoron kuormasto majoitettu ja
heillä oli siinä myös kanttiini ja Hilkka sotilaskotisi-
sarena, meidän kaikkien Hiljan poikien tosi ystävä.
Kyllä me aina suumme pesimme, että Hilkka ei kos-
kaan yhtään tuhmaa sanaa meidän suustamme kuullut.
Tosi on, ketä ihmisenä kunnioittaa ei hänen läsnäolles-
saan ajattelekaan mitään tuhmia saati sitten puhu.
Hilkka kävi usein meitä katsomassa ja valitti, että kun
hän asuu yksinään pahvimajassa, hän pelkä siellä. Ei-
hän me voitu tehdä kuin vetä omalla luvalla hänelle
puhelinlinja laverinsa viereen sekä asentaa puhelin,
olihan meillä niitä virkapartiopuhelimia useampia-
kin, koska olimme omien miesten joka sängynkin ve-
täneet puhelimen erikoiskuuntelua varten. En tiedä mi-
ten oli niin onnellisesti sattunut, että meidän ryhmässä
oli niin musikaalista sakkia, että kolme oli soittajaakin
loput aika hyviä laulajia, allekirjoittanutta lukuunotta-
matta, minä osasin vain puhua. Meillä oli kolme irrstru-
menttia, haitari, kitara ja mandoliini. En minä sitäkään
muista miten se lahti alkuun, mutta kuitenkin me soit-
telimme ja lauloimme vain omaksi iloksemme, mutta
kerran illalla myöhään kun lopetimme, Hilkka soitti ja
kiitti hauskasta illasta. Me vähän ihmettelimme ensin,
mutta eihän siinä muuta selitystä ole kuin, että keskus
antoi läpi, ja Hilkan korvan vieressä oleva puhelin hil-
jaisessa kämpässä kantoi sävelet korvan kuultavaksi.
Siinä me sitten istuttiin ja tuumattiin, että eiköhän
huomenillalla anneta vähän muidenkin kuulla ja seuraa-
vana iltana asetimme kuutisen kappaletta puhelimia
hyvään asentoon ja puhelinliikenteen hiljennyttyä siinä
klo 22:n jälkeen avasimme muutamat reijät auki ja
marssi soi. Siinä syntyi "Petsamo" ja sen kuuluttaiana
minä "Setä Petsamo". Emme uskaltaneet omalla "Hilja"
nimellä ohielmaa lähettää vaan ristimme aseman uudel-
la nimellä, ne oli harvat jotka tiesivät paikan mistä oh-
jelma tuli, mutta niitä oli satoja poikia Maaselässä, jot-
ka tunsivat nimen Petsamo. Meille tuli kyselyjä kym-
menittäin, ehkä valehtelen jos sanon satoja, jotka etsi-
vät mistä saisi yhteyden "Setä Petsamoon", ja saivathan
he, jonkun aikaa odotettuaan. Minä otin monta kertaa
luvun montako pistettä oli verkossa mukana kuuntele-

massa, paras luku oli 43. Me teimme tätä viikkotolkul.
la, aina tuonne kolmeen jopa neljään asti yöllä. Päivät
nukuimme aina soppakuskin tuloon asti, yksi kyllä tie-
tysti piti puhelinvälityksestä huolen. Soppakuskin tuo-
tua ruuan ja postin söimme ja tutkimme kirjeet, siinä
olikin taas töitä pitkaksi aikaa, kun niihin kirjeisiin
vastasi. Meillä oli täystyöllisyys. Me olimme tykättyjä
poikia, sillä kerrankin sieltä välistä huusi erään jalkavä-
kiporukan talousupseeri vääpeli Patias, että kuuleeko
Petsamo, keratkaa rahat, niin saatte hakea muutaman
kartongin tupakkaa, ainahan me tuollaiset asiat kuu-
limme. Haimme pari kolme kertaa ja tupakka oli poi-
kaa. Sitten eräs jalkaväen luutnantdl, siviiliammatiltaan
vankilavirkailija, nimeä en muista sillä sanoimme häntä
aina 'tot rusinaksi", (sillä kaikkien juttujensa päälle hän
aina sanoi vot rusina) halusi välttämättä tutustua lä-
hemmin meihin. Järjestimme sen tilaisuuden, eksyt-
täksemme muita kuuntelijoita käskimme hänet jää-

mään tiettyyn paikkaan lankkutien varteen ja hakevam-
me hänet autolla. Vapulla me hänet haimme. Hän kavi
meillä monta kertaa, hauska lauluveikko, eikä me vie-
roksuttu häntä yhtään, meillähän oli vain yksi aliker-
santti, loput miehistöä. Marraskuussa Hilkan päivän
jälkeisenä aamuna lähti Hilkka lomalle ja viipyikin ko-
tonaan pitkän aikaa vakavan sairauden takia. Lornitta-
jaksi tuli uusi sisar, Eeva-Elina. Hän oli Helsingin tyt-
töjä, Maaselkää hän oli jo kyllä kiertänyt lomittajan
hahmossa jo pitkän aikaa, mutta Hiljan naapuruus taisi
olla pitkäaikaisin pysähdyspaikka hänelle ja mielenkiin-
toisin. Me taas tavan mukaan pidimme tupaillan Eeva-

Elinaa paremmin ajattelematta, mutta sitten seuraava-
na aamuna alkoi tapahtua. Aamulla aikaisin keskus an-
toi herätyksen ja Hanski alkoi päivystyksen, Hanski
tuuppasi minua kylkeen ja suhahti, että mitäs nyt teh-
dään, se uusi likka kanttiinista haluaa Petsamoon ja ni-
menomaan sinne mistä saa Setä Petsamon langanpää-
hän. No mikäs siinä, pyysin yhdistämään tähän omaan
sänkypuhelimeeni ja kiersin vähän puhelimen ympärille
pyyheliinaa, ettei puheeni kuuluisi liian kovaa, sillä
olimmehan aivan nurkkanaapureita, hän mäen alla, me
mäen päällä. Viimein oli yhteys selvä ja Eeva-Elina kiit-
teli lämpimästi hauskasta illasta, ihanasta laulusta ja

musiikista, hän piti minua kai jonkinlaisena johtaiana
alusta pitäen, vaikka minä olin vain tavallinen kuulut-
taja, koska en osannut soittaa enempi kuin laulaakaan.
Siitä aamusta alkoi eräs Eeva-Elinan ja Setä Petsamon
pitkaaikainen puhelinystävyys, joka ei sen pitemmälle
saanut kehittyäkään. Pojat päättivät kerran, että kyllä
Eeva-Elinalle täytyy Petsamon setä vähintään kapteeni
olla ja niin taas kerran keskusteltaessa, joita muuten oli
tuhkatihedän, Hanski naputti ovenpieleen, otti muuta-
man askeleen, napsautti kaikuvan asennon ja ilmoitti
sotilaallisesti: "Herra kapteeni, virkapostia". Näin oli
kapteeni valmis, Eeva-Elina hienotunteisena tyttönä lo-
petti puhelun, että pääsin rauhassa tutkimaan postiani

f a olihan niitä kirf eitä, joskaan ei niin sotilaallisia ja vi-
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rallisia. En tiedä olinko minä niin puhelias vaiko hyvä
kuuntelija, mutta mistä ihmeestä meillä sitä juttua riit-
ti sitä en tiedä. Eeppakin jaksoi omasta puhelimestaan
kuunnella meitä aina kun sattui kämpillä olemaan. Ee-
va-Elinakin oppi käymään Hiljassa ja tutustui poikien
kanssa, puhui Petsamosra ja jopa sen sedästäkin, murta
ei hänellä ollut harmainta aavistustakaan, että hän istui
keskellä Petsamon sydäntä, vasta paljon myöhemmin
hän sai sen tietää. Minulle hänen käyntinsä oli oikeata
piinaa, sillä jos minä vain suuni avasin jotain sanoakse-
ni, hän aina ihmetteli, että missä hän oli kuullut minun
ääneni se tuntui niin tutulta, puhukaa vähän enemmän.
Hän oikein yritti puhuttaa minua, mutta enhän minä
voinut vaan olin kuin myrskyn merkki ja sanoin, että
olenhan minäkin toki kanttiinissa käynyt, missä te olet-
te minun ääneni kuullut ja kai teidän tuttavapiirissänne
on saman äänisiä miehiä. Eikä hän minua puhumaan
saanut, ei lypsämälläkään. Palohan siinä olisi tullut
kerralla, emmekä me sitä halunneöt, sillä olimme oppi-
neet juomaan korviketta milkin kanssa ja halusimme
jatkaa sitä. Milkkiä saimme Eeva-Elinalta, maksoimme
sen kyllä, emme me sitä ilman saaneet, emmekä pyytä-
neetkään. Minä kerran puhuin, että kun tuo korvike on
niin kitkerää juoda ilman maitoa ja kun sitä on aina saa-
tavilla ja tulee juotua ihan liikaa. Silloin hän sanoi, että
tule hakemaan, minä annan, mutta miten minä sinne
ilman tähtiä, mutta jollain ilveellä minä sain hänet pu-
huttua, että Hiljan alikersantti hakisi sen paketin kant-
tiinista ja laittaisi sen heidän muonakuskillaan minulle
ja kumpikaan ei heistä tiedä mitä paketti sisältää. Sys-

teemi pelasi hyvin, alikersantti vei kirjekuoressa rahat
Eeva-Elinalle ia sai paketin. Hiljassa nautittiin milkki-
korviketta taas hyvän aikaa. Alikersantti haki sieltä
kanttiinista monta kertaa Setä Petsamolle milkkiä, em-
mekä me sitä miksikään rikokseksi katsoneet. Eeva-Eli-
na pyysi monta kertaa, että eikö hän voisi tulla katso-
maan edes kerran sinne paikan päälle tai enkö minä voi-
si tulla hänen luokseen käymään, hän paistaisi oikein
hyviä lettuja. No minä onneton lensin lankaan ja lupa-
sin mennä siinä seitsemän ajoissa illalla ja nauroin vielä,
että älä hämmästy jos minä tulla sujahdan mahakelkalla
sinun kämppäsi eteen, vakuutin hänelle, että niinkin
voisi käydä. Jos hän olisi taiunnut, että Hilja ja Petsa-
mo ovat sama paikka se olisi ollut helppoa, sillä Hiljan
rapunpielessä seisoi aina mahakelkka ja suora hyvin tal-
lattu mäkipolku vei hänen majansa eteen. Mahakelkalla
olisin voinut mennä ja selittää, että kovassa vauhdissa
tähdet lensivät kauluksista, mutta niin paljon minulla
ei silloin vielä huumorintajua ollut. Eeva-Elina oli hal-
tioissaan minun lupauksestani. Hän soitti monta kertaa
pof ille, että nyt vihdoinkin Setä Petsamo tulee ja minä
paistan hänelle lettuja ja hyviä paistankin. Kävimme
monta kertaa ovella haistelemassa letunkäryä, mutta
siihen se meidän nautintomme sitten jäikin. Minähän
tiesin, että minua odotettiin ja juuri minulle paistettiin
lettuja ja odotettiin iännittävin mielin, mutta minä en
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mennyt, silla olinhan minä vain haave kapteeni. Uskon,
että Eeva-Elina oli pahoillaan, mutta niin olin minäkin,
sillä miten minä selitän tämän kaiken. Luonto tuli sii-
hen avuksi. Tuli jo iltapäivällä aika hyvä tuisku ja kiila-
si iltaa myöten ja paheni yöksi oikein myrskyksi. Sinä
yönä minä kaytin valtaani, otin puhelun, käärin paksul-
ti pyyheliinaa sen ympärille ja soitin puolenyön jälkeen
Eeva-Elinalle, hän ei tahtonut oikein kuulla, kun pyy-
heliina oli niin paksulti, mutta minä huusin, että dota
vähän, kohta kuuluu paremmin, sillä vähennän hieman
kääreitä. Vähensin niin paljon pyyheliinaa, että voim-
me siedettävästi keskustella ja ilmoitin hänelle, että au-
toni oli jäättyt kinokseen, enka tieda oikein koska tääl-
täpäin pois pääsee, enkä näinollen voinut tulla hänen
luokseen. Mutta hän tiukkasi kovin mistä käreistä mi-
nä puhuin, ettei vaan minua ollut sattunut. Hyvinhän
me siitäkin jutusta kuiville selvittiin. Sitten tuli Hilkka

Lottien pahviteltta SA-huoa

takaisin ja teva-Elina lahti toiseen paikkaan. Samaan
aikaan korohoron kuormastokin muutti lankkutien var-
teen ja veivät myös Hilkankin mennessän. Sattui mu-
kava tapaus heidän lähtönsä jälkeen. Me usein soitte-
limme Hilkalle ja hän meille, mutta sitä ylellisyyttä ei
hänellä enää ollut, kuin omaa puhelinta. Heidan aitin-
sä, komppanian vääpeli ei katsonut suopein silmin mei-
dän puheluita, koska Hilkka piti hakea puhelimeen
noin 50 metrin päästä. Koska puhelin oli vääpelin toi-
mistossa, han oli hena ja hidalko, eikä muutenkaan ty-
kännyt, että heidän tytölleen soitettiin. Minä kerran
taas yrittelin monta kertaa Hilkkaa puhelimeen, mutta
aina se katkesi vääpelin kysymykseen "kuka kysyy", ia
siihen se aina tyssäsi, enkä minä selitellyt. Mutta siften
minä tuumin, että eiköhän ukon tavat parane. Sanoin
pojille, että nyt aukenee tie. Soitin. Väpelin kysyessä

kuka kysyy, sanoin, että täällä puhuu kapteeni ja sanoin
myös oikean nimeni, ettåväårdd ei ollut kuin arvo. Vää-
peli häkeltyi pahankerran ja sanoi, että täällä on väpeli
Mikkonen, vääpeli Mikkonen herra kapteeni. Hetkinen
vain, hetkinen vain herra kapteeni. Ja niin tarkoin hän
muisti minun ääneni, että soitin koska tahansa aina tuli
kohteliaasti "hetkinen herra kapteeni". Jälkeenpäin ta-



varessani Hilkan hän kertoi, että lähetti oli tuoda oven
pihtipielet sisään, rullessaan hakemaan häntä puheli-
meen, joutuin, joku kapteeni kysyy. Hilkka sanoi kyllä
arvanneensa minkälainen kapreeni siellä kyseli, mutta
jaksoi olla torinen, vaikka nauruhermoja kutkuttikin.
Sirten meille alkoi tulla pilviä taivaalle, me saimme uu-
den komppanian päällikön, hän oli luutnantti Saurus,
vanha armeijan vääpeli ja vääpelin orteet. Hän tuli kat-
somaan meitä ja jo ensi kerralla hän huomautti siitä, et-
tä koska ei sisälle tule kuin neljä linjaa, tämä täällä on
tarpeeton keskus ja että nämä voi yhdistää seuraavaan
lähimpään keskukseen. Hän antoi meille aikaa vap-
puun, sitten perhe kasaan niin kuin kaikkien äitien ta-
poihin kuului. Meille se oli isku, sillä olimmehan oppi-
neet elämään jo omissa oloissamme, murta olihan meil-
lä vielä vähän aikaa. Eeva-Elinakin soitteli tämänräsrä ja
pyysi minua luokseen pääsiäisenä, hän oli silloin Ah-

venjärveltä muutamia kilometrejä Karhumäkeen päin.
Lupasin ilmoittaa lähempänä pääsiäistä. Ilmoitinhan
minä, kirjoitin hänelle pitkän kirjeen. Kului pitkän ai-
kaa, ei kuulunut Eeva-Elinasta mitään, mekin olimme
kaikki vähän hiljaisia. Pojat vähän moittivatkin minua
siitä, että paljastin sen meidän sumutuksen, heitä kir-
veli se milkki juttu. Me olimme kaikki syyllisiä, minä
möhlasin kun paljastin kaiken, en tiedä, mutta en voi-
nut olla paljastamatta totuutta. Mutta sitten soi puhe-
lin, pyydettiin Setä Petsamoa puhelimeen, siellä oli Ee-
va-Elina. Hän vain kysyi, että saisiko tulla vielä kerran
katsomaan Hiljan Poikia ja sitä äkäisennäköistä miestä
erikseen. Me sovimme hänen vierailupäiväkseen Va-
punpäivän, sillä se oli myös meidän viimeinen päivä
siellä, sillä seuraavanapäivanä aloimme purkaa taloam-
me ja siirtää sitä komppanian yhteyteen samalle majoi-
tusalueelle. Vappu tuli ja kaunis tulikin, meidän vii-
meisemme siellä ja Eeva-Elinan vierailupäivä. Minä
hoitelin sillä kertaa keskusta, kun hän ruli, pojat olivat
ulkona ja ottivat Eeva-Elinan vastaan vähän häkelrynei-
nä ja syyllisen tuntoisina. Tukala olo minullakin oli,
"syntipukilla". Aikani rohkeuttani kasaten menin vih-
doin ulos Eeva-Elinan luo, ojensin käteni tervehdyk-
seen. Katselimme toisiamme silmiin hämillisinä, niin
äärettömän tutut, mutta kumminkin niin vieraar toisil-
lemme. Pojar havisivät heti sisälle, ajattelivat tieten-
kin, että syököön soppansa, kun on keittänytkin. Siinä
me sitten istuimme kivellä ja katsoimme toisiamme sa-
laa altakulmain, mutta sitten laukesi vapauttava nauru
ja meillä oli juttua niin kuin konsanaan ennen vanhaan
puhelimessakin. Hän sanoi minulle, että eihän tähdet
kauluksissa olisi välttämättömyys ollut, ilmankin olisin
ollut tervetullut letuille silloin myrskyiltana, kun näin
lähellä oltiin. Hän nauroi makeasti, kun näytin hänelle
sitä mahakelkkaa siinä talon seinustalla. Hän tunnusti
myös pelänneensä minua aina kun kavi Hiljassa kyläile-
mässä, kun minä olin niin totinen ja peräti vihaisen nä-
köinen, mutra sanoi ymmärtävänsä asenteeni täysin, sa-

noi, että olisi tuntenut ääneni varmasti. Vihdoin saatte-
lin Eeva-Elinan kotimatkalle ja näin hänet silloin vii-
meisen kerran, murta niin kauan kun hän siellä oli hän
aina muisri soitella minulle. Mutta sitten ei kuulunut
pitkaan aikaan mitään, kunnes tuli kirje osoitteella
KPK I 1831 Setä Petsamo (Entinen Hilia), kirje tuli
perille, sille miehelle kenelle se oli tarkoitettukin, hän
ei tiennyt minun oikeaa nimeäni silloin, mutta halusi
minuun yhteyttä kotoaan kasin Helsingistä ja sai sen ja
seuraavan kirjeen hän voi jo laktaa oikealla nimelläni.
Niin alkoi taas arki meidänkin elämässä, purimme ja
rakensimme talomme uudelleen Sauruksen mädrädmålle
paikalle. Ahersimme ja puursimme Itä-Karjalassa niin
kauan kun ruli taas lähtö Karjalan kannakselle ia sen

kiivas halkijuoksu, Valkjärveltä nykyisien raiojen taak-
se. Teimme vielä lopuksi retken Pohjois-Suomeenkin
saksalaisten jälkiä korjailemaan, mutta se oli jo toinen
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TOIVO PELTOTIAA

I/JR24
leuossa
10. 12.89-2.2.40

JR 24:n puolustuslohko oli Talvisodan helpoimpia. Td-
mä johtui siitä että Vuoksi ja Suvanto muodostivat hel-
pon puolustuslinjan. Vihollisen hyökkäystoiminta fäi-
kin vähäiseksi, paitsi sodan alussa Kiviniemen kosken
kohdalla, josta se yritti päästä yli keinolla millä hyvän-
sä. Hyökkäys olikin aivan päätöntä ja hyökkäjä uhrasi
koskeen suuret mdärät hyökkäysvaunuja f a syöksyvenei-
tä aivan turhaan. Osa miehistä voitiinkin siirtää naapu-
rilohkolle, jossa painostus oli jatkuvasti kova. Ilman
näitä siirtoja olisivatkin lR 24:n tappiot iääneet aivan
vähäisiksi.

Näinollen ei mistän suurista tapahtumista tältä loh-
kolta olekaan kertomista, mutta luulisin ainakin I/JR
24:n miehiä kiinnostavan muistella jo vuosien takaisia
asioita. Silloin tekemieni muistiinpanoien avulla voin-
kin kertoa tapauksista totuudenmukaisesti ja aion tällä
kertaa kertoa vain siitä ajasta, jolloin olimme levossa.

Joulukuun 9. päivänä 1939 tuli lR 24:n komenta-
jalta, eversti Merkalliolta määräys, että I pataljoona
siirtyy lepoon Pannusaareen ja sen tilalle Kiviniemeen
tulee II pataljoona. lO.12. vastaisena yönä tapahtuikin
vaihto. I pataljoonan koko kuormasto oli koottava yh-
teen ia kuljetettava maantietä Kiviniemestä Pannusaa-
reen pimeään aikaan, koska tie kulki peltoaukeiden
kautta, josta oli hyvä näkyväisyys Suvannolle. Sen taka-
na olivat venäläisten tykistöpatterit.

Kuormasto lähti liikkeelle aamuyöstä ja niin aikai-
sin, että sen olisi pitänyt pimeän turvin päästä ylittä-
mään peltoaukeat. Kuormaston jälkipään valvojaksi oli
määrätty esikuntakomppanian pällikkö, luutnantti
Holmberg, ja etupään valvojaksi komppanian väpeli
Peltomaa. Kävi kuitenkin niin, että matkalla rikkoutui
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ajoneuvoia, kalusto kun oli huonoa, ja tästä johtuen
matka viivästyi siksi paljon, että kuormaston etupään
päästessä lähelle peltoaukeamia, olikin päivä jo valien-
nut.

Väpeli oli käynyt jo aikaisemmin ko. aukeilla ja tie-
si, että ios valoisana aikana liikkui tiellä, vaikkapa vain
yksikin henkilö, ammuttiin häntä heti Vuoksen takaa
"piiskatykillä". Tåmän iohdosta pysäytti vääpeli kuor.
maston ja aikoi ratsastaa kuormaston iälkipässä oleval-
ta komppanianpälliköltä saamaan ohjeita. T?illöin hä.
nen luokseen tuli mies, joka oli suorittanut asevelvolli.
suutensa Kiviniemessä, ia kertoi tietävänsä tien, joka
johtaa metsän läpi Pannusaareen. Miehen näytettyä
kartalta tien, ohjasi väpeli kuormaston alkuptiän sille
ja määräsi odottamaan kunnes palaa komppanianpäälli.
kön puheilta.

Päästyän komppanianpiällikön luo selitti väpeli ti.
lanteen ja ehdotti mentäväksi Pannusaareen miehen
neuvomaa tietä. Komppanianpäällikkö ei suostunut
kuitenkaan ehdotukseen, vaan sanoi, ettei uskalletz
muuttaa rykmentinkomentaian märäystä.

Väpeli sanoi komppanianpällikölle: 'Emme vit
kuormastoa varmaan tuhoon, vaan menemme Pannu.
saareen miehen neuvomaa tietä ia koska minut on mää.
rätty etupään valvojaksi, vastaan minä myös siitä, ett2
teemme toisin kuin rykmentinkomentaia on määrän.

nyt."
Kuormaston päästyä Pannusaareen oli siellä sekä ryk.

mentin- että patalioonankomentaja. Y'åäpeli teki ryk.
mentinkomentaialle ilmoituksen: "Herra eversti! En,
simmäisen pataljoonan kuormasto saapunut täysilukui.
sena paikalle. Emme kuitenkaan pässeet tulemaan her.

läsarrrlä
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ra everstin määrdämäå tietä, koska ajoneuvojen rikkou-
tumisen takia tulo viivästyi, emmekä uskaltaneet tulla
aukean tien kautta valoisana aikana." Väpeliä hieman
'hirvitti" ilmoitusta tehdessään, mutta eversti vain kiit-
ti ilmoituksesta, eikä sanonut mitään muuta. 

- Seu-
raavassa päiväkäskyssä oli väpelille myönnetty toisen
luokan vapaudenmitali, mikä osoittanee sen, että evers-
ti oli hyväksynyt määräyksensä muuttamisen.

Pannusaaressa olimme vain kolme vuorokautta ja
13.12. pystytimme teltat harvaan metsikköön lähelle
Haitermaan kylää. Tähän aikaan oli lentotoiminta vil-
kasta, varsinkin joulukuun 18. ja 19. päivinä. Tällöin
sattui tapaus, josta en malra olla kertomatta.

Siihen aikaan oli jo kielletty ampumasta lentokoneita
muilla kuin ilmatorjunta-aseilla. Tämä senkin takia,
ettei ilmaistaisi majoitusalueita. Useiden kymmenien
lentokoneitten ollessa telttojemme yläpuolella noin
1;500 metrin korkeudessa, alkoi eri puolilta majoitus-
aluettamme kuulua pauketta. Tällöin pataljoonanko-
mentaja huusi kovalla äänellä ja moneen kertaan: 'T,i saa

ampua! Kuka p:le siellä ampuu!" Huudoista huolimatta
jatkui pauke pitkahkOn aikaa. Sitten todettiin, ertä ma-
joit'usalueelta ei ollut kukaan arnpunut, vaan pauke
johtui lentokoneista amrnutuista räjfitävisrä kuulista.

Jouluaattona oli erikoisen rauhallista niin että meistä
osa pääsi käymään joulusaunassakin Kiviniemen kasar-
milassa. Joulupäivää vasten yöllä oli ankana tykistötul-
ta, varsinkin Taipaleen suunnassa ja koko joulupäivän
olimme hälytysvalmiudessa. Joulukuun 27. yäivän il-
tana siirryttiin Sakkolan aseman läheisyyteen telttoihin,
joista osa kaivettiin puoleksi maan sisään.

30.12. saimme todeta kuinka tehokas riedustelu- tai
vakoilutoiminta venäläisillä oli. Olimme majoittuneet
toista kilometriä pitkälle L:n muoroiselle alueelle met-
sikkOOn. Tällöin nimittäin alkoi venäläisen tykistön
keskitys alueellemme niin, että se alkoi L:n toisesta
päästä päättyen toiseen ja sitten taasen rakaisin, tehden
aina mutkan iuuri siinä missä se oli mafoitusalueessam-
mekin. Onneksemme ammuksista suurin osa jäi ly-
hyiksi tai pitkiksi johtuen siitä, että suurin osa majoi-
tuksesta oli kuolleessa kulmassa. Ammukset olivat vain
kolmituumaisia, eikä henkilömenetyksiä sarrunut.
Keskityksen aikana oli telttojen takana suolla eräs mies
"riu'ulla" iolloin yhden pitkäksi menneen ammuksen
paine heitti miehen paljain takapuolin lumihankeen.
Mies ei saanut naarmuakaan ja kömmittyän hangesta
sanoi: "Eivät anna edes paskan rauhaa."

Tähän majoituspaikkaan tultuamme aloimme heti
rakentaa korsuja. Saatuamme niistä yhden valmiiksi tu-
li taas.kolmituumaisten keskitys. Korsu jäi aika hei-
koksi kun katolle ei saatu muuta vahvistusta kuin hiek-
kaa ja kaivospuita ja näinollen epäilimme sen kestä-
vyyttä. Keskityksen alettua työntyi korsu miehiä niin
räyteen kuin suinkin seisomaan sopi. Keskitys oli aika
tiuhaa ja viimeksi lähetti sanoi: "Saapa nähdä kestääkö. "
Tämän )alkeen olivat kaikki aivan hiljaa, paitsi yksi

miehistä mumisi hiljaisella äänellä Herransiunausta.
Hänenkin lopetettuaan odottivat kaikki sanatomina,
jännittyneinä, ia - sitten se jyrähti, keskellä korsun
kattoa. Hiekkaa tuli kovasti niskaamme ja kun sen tulo
lakkasi, sama lähetti, joka oli arvellut kestääkö, hihkai-
si: "Kesti!" Pian keskitys sitten loppuikin ja pääsimme
pelkällä säikähdyksellä.

Eräänä yönä miehen seisoessa puoleksi maahan kaive-
tun teltan edessä vartiossa, kuuli hän kranaatin vihel-
lyksen. Tällöin mies syöksyi telttaan ja juuri siinä, mis-
sä hän oli juuri seisonut, räjähti kuusituumaisen am-
mus. Teltan yläosa meni seulaksi ja katossa ollut myrs-
kylyhty särkyi. Teltassa nukkuneer miehet ryntäsivät
ulos ja totesivat teltan edessä olevan suuren montun ja
teltan vierellä telineessä olleista kivääreistä ja suksista
useiden särkyneiksi. Palattuaan telttaan ja saatuaan sin-
ne valoa totesivat he siellä makaavan yhden miehen ja
pelästyivät luullen miehen kuolleen. Tarkasteltuaan ja
ravisteltuaan miestä, tämä heräsikin ja selitti, ettei ol-
lut tiennyt koko tapauksesta mitään. Näinkin sikeästi
voi nukkua.

Vuoden viimeisenä päivänä oli hiljaista, murta

l.l.l94O alkoi, ja nytkin varsinkin Taipaleen lohkolla,
kova tykistötuli. Tammikuun 11. päivänä vaihtui pa-
tal joonankomentajamme. Kapteeni Malmivaara siirret-
tiin divisioonan esikuntaan ja tilalle tuli kapteeni Kan-
gasyaara. Koko tammikuu oli erittäin kovat pakkaset,
mm. 17. 1. näytti lämpömittari 

-46o, 
mikä lienee ai-

van harvinaista tällä leveysasteella. Kun lentotoiminta
oli vilkasta ei päivän aikaan voinut pitää tulta kamii-
noissa ja niinpä päivät olivatkin kylmän suhteen pa-
hemmat kuin yöt. Ihme kyllä, ei suurempia paleltu-
mistapauksia sattunut.

Tammikuu kului korsujen ja esteitten rakentamises-
sa. Suvannon rantaan tehtiin piikkilankaesteitä ja sa-
hattiin jäähän railoja vihollisen mahdollisen ylittämis-
yrityksen varaka.

Tammikuussa, päivä en ole merkinnyt muistiin,
rykmentinkomentaja määräsi lähetertäväksi tiedustelu-
partion Suvannon yli. Mielestämme tämä toimenpide
oli aivan turha, mutta jotain toimintaahan piti olla.
Purnausta ja arvostelua se kuitenkin aiheutti, mutta
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kasky oli täytettävä ja emmehän me olleet päteviä ar-
vosrelemaan rykmentinkomentajan toimenpiteitä. Va-
paaehtoisia lähtijöitä kuitenkin löytyi.

Pimeän yön turvin partio ylitti Suvannon. Sen oli
mildrä päästä vihollisen linjoien läpi, saada selville sen
joukkojen vahvuuksia ja tuoda mahdollisesti vanki mu-
kanaan. Aamuhämärissä tuli partio kuitenkin takaisin
lumipuvut mustina ja repaleisina. Mukana olleen ali-
kersantti Heikkilän lumipuku oli aivan kuin mustassa

väripadassa uitettu. Hänen kasvonsa olivat mustat ja

turvoksissa, joten en häntä tuntenut, ennen kuin äänes-

tä, hänen leikillisesti sanoessaan: "Meinasivat tehdä mi-
nusra neekerin." Hän oli Suvannon takana astunut pol-

'f....rlr...#

kumiinaan. Siihen olikin partion eteneminen päätty-
nyt, sillä miinan rä!ähtäminen oli aiheuttanut venäläis-
ten asemissa sellaisen pulinan, että oli palattava kiireen
vilkkaa takaisin Suvannon yli krh.ammusten saattele-
mina.

Tammikuun 21. päivänä oli lentopommitus Sakko-
laan ja 30.1. kello 8.30 alkoi kova tykistökeskitys
alueellemme ja seuraavana yönä oli kolme keskitystä.

3 .2 . 1940 vastaisena yönä vaihdettiin asemat II patal -

joonan kanssa, joten lepoaika oli päättynyt.
Samana päivänä Vuoksen takaa venäläisten asemista

kuului kovaäänisestä huuto:'Tervetuloa Kannuksen
polat asemlln. r-

Kiviniemer
kasarmejaALLERGIALIITTO - ALLERGIFÖRBUNDET TY

aloittaa vuoden 1975

A LLERG IA-ARPAJAI S I LLA
arvan hinta on 2 mk.

Tunnuksena on Allergialiiton merkki, joka puhuu tarkoituksiemme puo-
lesta - puhtaampaa ilmaa - sitähän me kaikki tarvitsemme.
Arpajaisten tuotto käytetään Kabbölen Kuntokotimme toiminnan turvaa-
miseksi. Siitä kerromme lisää tarjouskirjeessämme.
Nyt kerromme mitä arvan ostajalla on mahdollisuus voittaa 2:lla mar-
kalla, samalla kun hän tuo kortensa yhteiseen kekoon.
KAIKKI VOITOT OVAT PIKAVOITTOJA:

väritelevisio Salora tai perämoottori Mercury
7,5 hv, souluyene lacikuitua, Enonkoski, krie-
lallikruunu Maria Tereeia tai geinäryijy, aulom.
rannekello, miesten tai naisten, kiikareita tai
kristallilampetteia, böömil. kristallia, naislen
tai miesten rannekelloja, 1 kg eriä villalankaa,

Pirtin kehräämö tai ilmapatioja,
palkeita tai riippumattoja,
nahkaiaia aeiakirjasalkkuja ym.
Allergia-arpajaiset alkavat 1. 2. 1975, joten heti kun
Sinulle tarjotaan näitä uusia arpoja, kannattaa ottaa
vastaan ja kokeilla onneaan.
OSTAMALLA TAI MYYMÄLLÄ ALLERGIA-ARPOJA
-75 TUET TYÖTÄMME.

Allergialiitto - Allergilörbundat ry
Teknisesti arpaiaiset hoitaa:
Arpajaisyhdistys ry Lönnrotinkatu 3. 00120 Hetsinki 12.
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Suomalainen ryhmäniohtaia Lapin sodassa

NIKSMANNI, saksmanni, saku, aseveli - millä ni-
mellä häntä kulloinkin kutsuttiin. Tutuksi hän sota-
vuosien aikana eräissä porukoissa ehti tulla ja ensi vie-
rastamisen jälkeen, oltiin välillä jo hyvää pataa keske-
nämme. Tuli sitten se loppurevohkan aika Pohjois-Suo-
men sodan nimellä ja aseveljeys silloin sanotriin lopulli-
sesti irti. Pahemmalla katkeruudella tuskin enää nyt
muistellaan noita viimeisiäkään aikoja, sillä aika on ta-
soittanut ja haavat nuollut.

Eräät joukko-osastot joutuivat olemaan verrattain lä-
heisessä yhteistoiminnassa pitemmänkin aikaa ja näin-
ollen opittiin tuntemaan toisemme lähemmin. Näin oli
laita Petsamon, Sallan ja Kiestingin suunnalla taistele-
vissa joukoissa, sillä rintamavastuu siellä kuului saksa-

laiselle XXXVI armeijakunnalle ja suomalaiset joukot
sotatoimiin nähden olivat sille alistettuina.

Eversti Viiklan ja sittemmin kenr.majuri Vihman
komentama 6. divisioona joutui sodan alkuvaiheet tais-
telemaan Sallan suunnalla ja sen JR 12 myöhemmin
Kiestingin suunnallakin. Nämä joukot joutuivat saksa-

laisten kanssa läheisiin tuntemuksiin siis jo näissä vai-
heissa ja myöhemmin uudelleen v. 1944 loppuvuoden
vastakkaisina osapelureina. Tarkoituksena tässä yhtey-
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ALE RIVINOJA

dessä ei ole käsitella niitä hankauksia, joita mahdolli-
sesti sattui johtoportaissa, vaan pysähtyä niihin havain-
toihin, joita tavallinen rivimies teki asevelisuhteissa.

Kun saksalaisten keskitykset Lapin kairoihin alkoivat
ja jo alkukesästå 1941 saksalaisia joukkoja alkoi saapua

Rovaniemelle ja :.äältä edelleen hivuttautua pohjoista
kohti, pani moni meikäläinen merkille heikäläisen
huollon. Muulit aasinhäntineen kipittivät rivistöinä
kohti pohjoista ja möläyttivät aika-ajoin hurjan huu-
tonsa ilmoille kuin vastalauseeksi oudoille maisemille.
Nelipyöräiset vankkurit näyttivät meikäläisiin ajoneu-
voihin tottuneille oudoilta ja kyseltiin, kuinkahan noil-
la erämaan kairoissa sujutellaan. Motoroituakin kuor-
mastoa oli ja lujat pelit tuntuivatkin olevan. Suvenai-
kaisista miehistön varusteista ei osattu sen enempää
päätellä, mutta aseistuksena ainakin tuli-iskuvoimaa
näytti riittävän. Kuri ja järjestys niillä pojilla näytti
olevan tip-top, että sivusta katsottuna oikein pelotti.

Aikanaan jouduttiin sitten samoille sotapoluille fa lä-
hemmän tuttavuuden tekoon ryhdyttiin. Meikäläisten
keskitysmarssissa saksalaiset tekivät samoin ihmeellisiä
havaintoja kuin me heidän. Suomalainen rivistö mennä
touhotti omalla tyylillään. Etäisyydet saattoivat venäh-
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tää ja rivistö oli toisinaan jonkinlaista porukkaa. Puse-
ron kaulus reuhotti tietysti auki ia hihat olivat kaarit-
tyinä, saappaan varret laskostettuna ja housun takamus
viistämässä lähellä kinttutaipeita ja lakki niin päin
päässä, että kokardin suunnan saattoi vain arvata'. Ki-
väri retuutettiin mukana kulloinkin mukavimmalla
tavalla, repun mallit olivat moninaisia ja vyöllä sitten
killumassa moninaisia tykötarpeita, puukkoa ja pahka-
kuppia myöten. Kuormasto tulla retusti perässä, mutta
olivathan kumipyöräiset laakeat r^tt^at sentään toista
kuin nelipyörävankkurit. Saksalaiset katsoivat näitä ri-
vistöiä ihmetellen ia arvelivat, että mistähän nuo sakit

t ,"on irti päästetty ja rivistöt sellaisenaan eivät ainakaan
sotilaallisesta kurista paljon kerro.

Päästiin kasiksi sotatoimiin. Sallassa saksalaiset ry-
mistivät tien suunnassa ja suomalaiset ohjattiin erämaa-
taipaleitten kautta'sivustaan ja koukkauksiin. Näinhän
oli oikein. Saksalaisten vetimillä ei juuri ollut tieltä
poikkeamista ja metsä oli heille outo ja pelottava ja sen

havaitsi jo niistä kauhunsekaisista katseista, joita he
metsään loivat. Arveltiin kyllä, että saksalaisten toh-
keilla tien suunnassa paraiten menestystä on, mutta
toppihan siellä tuli ja kuukausikaupalla iouduttiin jy-
kertämään vihollisen lujia asemia niin Sallassa kuin Aa-
pajärven linjalla.

Sallan korpi alkoi vähitellen opettaa saksalaistakin ei-
ka han enää hieman totuttuaan eksynyt ensimmäisessä
pusikossa. Lapin sääskiä vastaan oli kyllä öljyt ja tökö-
tit, mutta kiusa heille näistä elävistä silti oli pahempi

Aseveliiä napapiirin kohdalla

kuin suomalaisille. Kartat olivat suuressa mittakaavassa
ja paikat oli niissä merkitty suurin piirtein suunnilleen
sinne päin. Oli kompassit, mutta vikaan pakkasi mo-
nesti suunnistus viemään heidät, mutta kun opastusta
jaksettiin riittävästi arrtaa, menettelihän se jollakin ta-
valla.

Saksalaiset tulivat eräässä vaiheessa vaihtarnaan mei-
kalaiset joukot asemistaan Aapajärven-Polkuvaaran-
Killuntaivaaran maisemissa. Sotaa oli kestänyt jo pari-
sen kuukautta, joten tottumustakin oli saatu. Infante-

il

rieregiment 324 pataljoonat.
Allontay ja Schneider tulivat vastaanottamaan Jtr

33:n lohkon. Meikäläisille riitti vieläkin ihmettelemis
tä niistä varusteista ja tarvikkeista, joita Saksan poia
raahasivat mukanaan. Kampsua ja kilua oli joka mie
hellä niin runsaasti, että jo sen painon alle nääntyi. Juo
miseksikin raahattiin mukana vichyvesipulloja, koskap,
purovesissä saattoi asustaa bakteereja. Muuhun saksalai

seen muonapuoleen suomalaiset ioukot olivat kyllä jr

tutustuneet, sillä muonituksen he huolsivat myös suo

malaisille. Joskus iotakin outoa tietysti oli niinkuin n
suuret homejuustopyörät, iohon tottumattomina mei
käläisiltä ne jäivät monesti kuusen juurelle. Riittävä i
vaihteleva muonitus vain oli.

Tilapäinen vaihto asemissa kävi mutkattomasti j

viittomakieltä apuna käyttäen linjojen kulku alkoi gsl

vitd ja toisillemme onnea toivotellen puuhat jatkuivat.
Alkoi sitten Nurmitunturin suuri hyökkäysvaihe j

siinä sotatoimet suomalaisten ja saksalaisten kesken oli
vat jo läheisessä tuntumassa ja puolin ja toisin päästiir

kokemaan näkemään miten se maastossa oikein kay. S

oli terveellistä ja hyödyllistä tutustumista. Saksalaise

olivat marssivia rivistöjämme aikanaan katsellessaan ih
metelleet minkähanlaista sotaporukkaa tuo oikeastaa:

onkaan. Suomalaiset taas olivat tulleet jo kokemaan, et

tä metsä ia eråmaa on saksalaisen suurin vihollinen ja jo

hänellä taistelussa kaikki kantamukset ovat mukana
uupumus varmasti tulee kesken kaiken.

Käsitteet vähitellen selvenivät. Saksan poika havait

Suomalaisia joukkoia Vermanjoella



si, että kyllä suomalaisella riitti taistelussa sorilaalli-
suutta aivan tarpeeksi ja maastoa tämä osasi käyttää hy-
väkseen siinä määrin, eträ siitä sopi ottaa oppia. Arvon-
anto ja kunnioitus kohosivat puolin ja toisin.

Niin hyökkäysvaihe edistyi Nurmitunturiin, Ala-
kurtille, yli vanhan rahan, Kutujoelle, Voitaioelle ja

viimein Tolvantojärven rantamille ja Vermanfoelle.
Rintarinnan etenivät niin suomalaiset kuin saksalaiset
joukot saksalaisten edetessä kuitenkin pääasiassa tien
suunnassa ja suomalaisten hoidellessa tietöntä erdmaata
ja koukkauksia. Tiukoissa paikoissa jouduttiin toimi-
maan myös samoissa kohteissa.

Voitajoella vihollisen vastus oli luja ja esimerkiksi
siinä sillanpääasemassa, jonka JR )3 oli puskenut ioen
yli, kohta viikkokaupalla iskettiin kuin päätä seinään.
Hyökkäys ei edistynyt yritti siinä saksalainen tai suo-
malainen. Saksalaisten porukka tuli myös vuorosraan
koettamaan voimaansa suomalaisten apuna. JR 33:n
pojat saivat silloin nähdä malliesimerkin, minkälainen
on saksalainen hyökkäyshenki. Etumaasto oli vihollisen
lujasti miinoittama ja lujat varustetut asemat olivat
edessä. Tulta tuli niin raskailla kuin keveillä aseilla,
kun vähänkin meikäläiset liikehtivät. Saksalaiset lärjes-
täytyivät vuorosraan hyökkäykseen.

Tulesta huolimatta fo ryhmittyminen oli mallikel-
poinen kuin jossakin taisteluharjoituksessa. Liikkeelle
lähtö täsmällistä ja sumeilematonta kuin jossakin pa:al-
tikentällä. Miinoja laukeaa, kranaatteja ja jv-aseitten
rulta tulee, ettei sinne sekaan eheänä mahdu. Saksalais-

ten rivistöt vain etenevät ja se maaston hyviiksi käyttö

- melkein olematonta.

- Tapattavat vain nuo itsensä tuolla konstilla, tuu-
mivat pojat, vaikka ihailu väreilikin änessä. Tapatti-
vathan he. Heidän kai piti näyttä mallia, kun suoma-
laiset sattuivat niin hyville aitiopaikoille seuraajiksi.
Verissä päin rippeet palasivat takaisin lähtöasemiin ia
Voitajoen rantamille saksalaiset pystyttivät pitkät rivit
hautaristejä.

Vermanjoen rauhoittuneessa asemasotdtaiheessa eh-
dittiin sitten tarkkailla toisiansa tyynemmin ja oli tultu
tutuiksi. Iloisia ja huolettomia poikia olivat niin SS-

miehet kuin §Tehrmachtin miehet. Kyllä heillä huo-
lensa oli, mutta eivät sitä juuri vieraalle näyttäneet.
Kaukana heillä oli koti ja omaiset, lomat vetivät har-
voin, kuri oli ankara ja suomalaisten arvioinnin mukaan
joskus kohtuuton. Kotimaan sankarihauta ei ollut odot-
tamassa matkalla uupunutta, risti ja kypärä vain jäivät
merkiksi lohduttomaan syrjäiseen erämaahan. Pelottava
korpi ei tullut tutuksi. Tuli sitten ankara talvi luminie-
toksineen ja pakkasineen. He kavivät suomalaisten luo-
na saamassa oppia miten käytetään kirvestä ja miten ke-
lohongasta saadaan kuivana rätisevää polttopuuta eikä
siihen kelpaa tuore koivunoksa. Kävivät ottamassa op-
pia miten rakennetaan lämmin korsu.

Mutta pakkanen oli silti kimpussa. Varusteita ei oltu
ajateltu Pohjolan tulipalopakkasia varten. Raudoitetut
kengänpohjat olivat pikemmin pakkasfohtimina kuin
kylmää hätämässä. Ei ollut turkislakkeja ja ohuet han-
sikkaat jäätivät kadet. Olisi pitänyt opetella hiihtä-
määnkin, sillä vyötäröön asti muuten lumi ulottui. Oli
siinä Berliinin ja Hampurin pojalla tietämistä.

Niksmanni-nimi tuolloin vakiiätuikin aseveljen ni-
meksi. Toki meidän pojat auttoivat. Jostakin ihmeestä
siunautui milloin ylimäräinen turkislakki, milloin
lämpimät huovikkaat, rukkaset, sukat ja milloin mitä-
kin lämpimän pitävää. Ei niitä ilmaiseksi tarvinnut an-
taa. Saksalaisilla oli konjakkia, rommia, punaviiniä ja

mitä sorttia lieneekän fa vaikka sitä pieninä muona-an-
noksina tuli meikäläisillekin, eihän se mihinkän pojil-
le riittänyt. Niks-konjakki oli myös vakiintunut sana,
joka ymmärrettiin. Vaihtokauppa kavi vilkkaana ia mo-
lemminpuoliseksi tyydytykseksi. Johtoportaat tieten-
kdän eivät sitä mielellään katselleet.

Jekkua se juttu tosin oli, kun erän porukan pojat
vaihdettuaan ensin komean metson konjakkipulloon,
päättivät jatkaa liiketoimintaansa ja senkertaisen met-
son puutteessa ampuivat muutzrman korpin ja hyvin ne

kynittyään tekivät !älleen vaihdon. Hyvinhan se kavi ja
naapuriporukan miehet yrittivät samaa temppua. Mutta
niksmannit olivat viisastuneet ja selittivät: niks kvaak,
aber grr grr... Kielitaito sen kun vain kehittyi.

Kun 6. divisioonan joukot tämän lähes puoli vuotta
kestäneen rinnakkaiselon jälkeen jättivät Sallan suun-
nan ja saksalaiset jäivät hoitamaan asemat, oli hienoinen
kaipaus molemminpuolinen. Oli opittu tuntemaan toi-
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sensa puutteet ia hyvät puolet, oli opittu.kunnioitta-
maan toisen avuja ja niin aseveljeys alkukankeudesta
selvittyä oli solmittu.

Lopullisesti kestävää asevelieydestä ei tullut. Syys-
kuussa 1944 6. divisioona ja sen mukana JR 33 oli
marssimassa asevel jeä vastaan. Asevel jeydestä huolimat-
ta keskinäiset suhteet eivät kuitenkaan olleet muodos-
tuneet niin kiinteiksi ja sydämellisiksi, että uusi vaihe
suomalaisille olisi tuotranut suurempia tunnonvaivoja.
Toivo menestyksestä yhteistä vihollista vastaan oli jo
rnenetetty ja välirauha Moskovan kanssa tiesi pojille ko-
tiin päsyä, kunhan vain selvittäisiin kunnialla entisen
aseveljen kanssa. Linjoille kantautui myös puheita hei-
dan liian väljästä veljeilystä kotiseudun naistemme
kanssa. Kaiaanin liepeille keskitetyt joukot radion ja
muiden tiedotusvälineitten kautta kuulivat, kuinka
saksalaiset joukot Pohiois-suomessa valmistelivat hävi -

tyksiä ja ennenpitkZia niita alkoivat myös toteuttaa. To-
si koetus tässä on tulossa, alettiin ennenpitkä aavistaa.

Etenemisen alkuvaiheissa aina Kaiaanista Pudasjär-
ven korkeudelle saakka, kaikki sujui sentään aika mu-
kavasti. Entinen aseveli tosin oli vastassa, mutta väistyi
tieltä melko sovinnossa ja vähäistä rauhallista yhteyttä-
kin ioskus pidettiin, vaikkakin kyräilevä epäluulo tuli
selvästi ilmi. Saksmanni oli jo miinoittanut teitä ja rä-
jäy ttäny t s ilto j a, mutta alkuvaiheessa toisi naan varo itt i -

kin niistä.

Saksalainen hevoskolonna kapulasiltaa
ylittämässä Sallan suoalueella SA-lua

Pian kuitenkin sävelet muuttuivat. Kemissä jaTor-
niossa oli otettu lujasti yhteen ja ennenkuin Rovanie-
men suuntaan etenevät joukot olivat saavuttaneet Ra-
nuan, iskettiin tälläkin suunnalla lujasti yhteen. Nyt ei
enää veljeilty, vaan tulta annettin surkeilematta jakäy-
tiin päälle kuin ampiaiset puolin ja toisin. Turhaan
Saksan poika ei ollut näitä vuosia rämpinyt Lapin kor-
vissa, sillä taito erämaassa ja metsissä liikkumiseen oli
kasvanut ja tuossakin suhteessa se oli otettava jo täyspi-
toisena vastustajana.

Tämäkin asia Lapin osalta selvisi lopulta ja niksman-
nin viime rippeet saatiin njan yli tosin vasta seuraavan
vuoden alkupuolella ia loppuhuushollin joutuivat hoi-
tamaan nuoret ikäluokat, joilla vanhaa aseveljeyttä vas-
tustaiaan ei juuri ollut.

Vaikka vanha aseveljeys lopulta tyystin karisi suoma-
laisten ja saksalaisten välillä ja alussa tunnettiin ehkä
katkeruuttakin, on aika jo sovittanut menneet rikkeet.
Tiedettiin, että "korkeammat tahot" johtivat yleisen
suunnan ja määräsivät mitä on tehtävä eikä niistä ollut
vastuussa linjojen taistelija. Eränlainen sääli ja myötä-
tuntokin ulottui tuohon henkensä kaupalla vetäytyvään
ja jo osittain epätoivoiseen vastustajaan. Kun muutama
vuosi sitten saksalaiset kokosivat Lapin taisteluissa kaa-

tuneitten toveriensa jo osittain lahonneita luita Rova-
niemen Norvajärven rannalle pystytetryyn kaatuneitten
mausoleumiinsa, tunnettiin myötätuntoa entistä asevel-

jeä kohtaan. Tavattiin silloin aikanaan mukana olleita
entisiä aseveljiä ja niinpähän vain muisteltiin menneitä,
ei enä entiseen railakkaaseen tyyliin, vaan eräänlaisen
haikeuden vallassa ja todettiin maailman muuttuvai-

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA
Uula Aapa: Sotakoiria partioretkillä. Kirja sotasanka-
reista, lotka eivät itse kerro urotöistään.

D

Saksalaisia telttoja metsässä



Oma uaivihollinen
MIKKO NAKARI

PARTION johtafa pysähtyi ja kuulosteli ympärilleen.
'Taidamme olla eksyneet", hän sanoi hiljaa. Sanat kuo-
livat miesten huulille ennen kuin ehrivät tavoittaa tove-
rin korvaa. Äskeisen kiivaan laukaustenvaihdon jälki-
mainingit kumisivat vielä jäisessä metsässä. Puiden
huojahtelu öisessä pimeydessä loi äänettömien eteen pe-
lottavia varjoja.

"Eksyneet", kertasi joukon johtaja. Sanoja seurasi
kolmen asepukuisen miehen painostava hyminä. Vihol-
Iinen liikehti jossain kuusivyön rakana saartaen heidät
omien joukkojen tuntumasta.

Yksinäinen laukaus herätti miehet synkkaan valveu-
teen. Hanki vain rapsahteli jonon liikkuessa eteenpäin.
Minne? Oliko suunta oikea, vai taivalsivatko he suoraan
vihollisen asemiin 

- 
kuolemaan? Joukon johtaja kqlki

muutaman askeleen muiden edellä. Kiväärin kirkas
lukko välkehti puiden lomasta kajasravan hohteen
osuessa siihen. Etumies pysähtyi hätkähtäen ja peitti
kädellään liipasimen. "Edessä", hän kuiskasi ja osoirti
kappaleen matkan päässä puunrungon takana varjo-
maista hahmoa. Partio painautui lumeen, ja eräs heistä
alkoi varovasti kiertää taakse. Jännitys tiivistyi. Jokai-
nen odotti laukausta, säräjävän luodin vinguntaa. Mitä
siellä oli? Partioko vai mikä? Tuntui kuin mahtavat
naavapartaiset kuusetkin olisivat aistineet jännityksen
ja kuoleman. Niiden haikea valitus sekoittui sivulta
kuuluvaan kiivaaseen u--rrrriur..

Liikkeelle lähtenyt oli jo aivan tumman olennon ta-
kana. Muita varjoia ei näkynyt. Harmaa puuhkalakki
osoitti miehen viholliseksi. Äkillisellä syöksyllä röytäisi
hiipijä kiväärinsä perällä vihollisen selkään. Kuului
vain jäinen rasahdus, ia mies kaatui kyljelleen rungon
viereen.

Piinallinen jännitys laukesi hilialleen. Hämillinen
naurukin kuului öisessä metsässä. Partion johtaja töy-
häisi makaavaa miestä aseellaan ja lausahti: 'Vihollinen.
Ei, enää se ei ole kenenkään vihollinen."

Puuhkalakkinen jäätynyt jäi omalle vartiopaikalleen.

Pieni partio eksyksissä
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Huoltohevonen
iulossa
kenttävartioon

Lotat ioutuiual
RJ P 6:n 2. komppania, johon kuuluin, oli jaettu kent-
tävartioihin pitkin Ontajärven länsirantaa. Puolijouk-
kueemme kenttävartiopaikaksi oli määrätty järven puo-
livälin paikkeilta lähellä r^ntaa sijaitsevan saaren poh-
joispää.

Vuoden 1943 syksyn kuluessa rakensimme kenttä-
vartioomme kaksi huonetta käsittävän vartiokämpän,
johon muutimme ennen joulua, jolloin järvenjää oli jo
niin vahvaa, että kantoi hevosen kuormineen. Kenttä-
vartion ympärille laitoimme piikkilankaesteet valohä-
lyttimineen. Esteiden edustalla olevan rantajäätikön va-
rustimme jäämiinoituksin. Vartion ympäristöön kai-
voimme rarvittavat taistelupesäkkeet. Lähistöllä olevas-
ta kylästä siirsimme saunan saaremme rantaan. Tässä

saunassa otimme monet "makoisat" löylyt sen kuluvan
talven aikana.

Tässä kenttävartiossa ollessamme tehtäviimme kuu-
lui mm. meistä etelään päin lähinnä olevan kenttävar-
tion ja oman vartiomme välisen alueen varmistaminen.
Tämän teimme siten, että aamun valjettua partiomme
hiihti suksilla iäätä pitkin tarkkaillen näkyykö iäällä
iälkiä, joita vihollisen liikkuessa olisi rullut. Paluulatu
taas kiersi rantametsän kautta, joten varmistuimme et-
tei selustasta päin vihollinen ole uhkaamassa. Tämän
jälkeen vasta oli komppaniamme hevosmiehillä lupa
tulla tuomaan posti, muona, puhdas pyykki ym. tar-
vikkeet vartioihimme.



OIVA HEINONEN

mäiseen rekeen. Toinen hevosmies oli haavoittunut lii-
kuntakyvyttömäksi, jonka vuoksi viholliset olivat sur-
manneet hänet pistämällä pisrimellä valrimoiden koh-
dalta kaulan läpi. Lotat he veivät vangeiksi ja muistaak-
seni toisen hevosmiehemmekin. Edellä ajanut hevonen
oli saikahtanyr ampumista ja hypännyt laukkaan, jol-
loin kyydissä ollut lomalainen oli pudonnut reesrä jääl-
le, mutta sotkeutunut onneksi hevosen ohfaksiin ja he-
vonen oli vetänyt hänet mennessään pois tulitusalueelta
ja näin hän pelastui.

Lähinnä olevista vartioista lähtivät heri partiot vihol-
lista takaa-ajamaan, mutra kun se oli saanut jo hyvän
etumatkan, niin sitä ei enää tavattu ja näin se kerkesi
vankeineen omiin tukikohtiinsa järven itärannalle.

Näiden tapahtumien kuluessa iltakin jo hämärtyi. Il-
lan kuluessa kahvia juodessa ja lottien leipomaa pullaa
syödessä ajatuksemme kiersivät ikävässä tapahtumassa
ja näin joulumielemme olivat apeat huolimatta siitä, et-
tä saimme tuntemattoman sotilaan joulupakerteia. [l

Piikkilankaestettä kenttävartion suoiana

sotauangeiksi
Joulunaattona -43 teimme taas tavanomaisen varmis-

tustehtävämme naapurivartioon. Jäällä oli railoja, joisra
oli noussut vettä jäälle ja yön aikana jäätynvr sileäksi ja

kiiltäväksi kuin lasi. Vähän ajan kulurtua parriomme
lähdön jälkeen oli sitten komppaniamme huoltoporuk-
ka ajanut kahdella hevosella perässämme. Heillä oli
mukana myös kaksi lottaa, roinen sukunimelrään muis-
taakseni Ruotsalainen, roisen nimeä en enää muisra.
Lotat olivar saaneer läheisen joulun kunniaksi luvan
kayda kenttävartioissa myymässä kanttiininsa tavaroita.
He olivat myös leiponeet pyynnösrämme muona-an-
noksistamme säästämistämme vehnäjauhoista joulupul-
laa kenttävartioomme. Edellä ajavan hevosen reessä oli
mukana myös eräs lomalta palaava naapurivarrion sori-
las.

Partiosta palattuamme kuului naapurivartiosra päin
ampumista. Otimme selvää, mistä rämä ampuminen
johtui ja saimme rierää, että perässämme lähtenyr huol-
toporukka oli joutunut vihollisparrion väijytykseen.
Tämä vihollispartio oli tullut jäätynyttä railoa pitkin,
näin jäträmäträ paljastavia jälkiä ja asettunut rantapen-
kan taa odottamaan huoltoporukkaa. Varmisruspar-
::omme he olivat antaneer mennä rauhassa ohi. Ennen
:uiiruksen alkamista oli edellä ajavan hevosen reestä aja-
:a siirtynyt tupakalle perässä ajavao hevosen rekeen, jos-
:: myös lotat olivat. Hevosten ehdittyä väijycyksen
<ohdalle olivat viholliset avanneet tuliruksen jälkim-

Jalkaväenkenraali Taavetti Laatikainen vietti eläkevuo-
siaan Mikkelissä. Vanha ruttava, joka hyvin tiesi, ettei
Laatikainen ollut vuosiin noussut suksille, kysäisi:

- 
Oletkos hiihtänyt ahkerasri?

- 
Hiihtänyt, tokaisi Laatikainen, miten tiällä hii-

hät. Juuri kun piäsöö vauhtiin, on eessä liikennemerk-
ki: suurin noppeus viiskymmentä kilometriä runnissa.
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VIL'O JAHTISAARI

OSÅSTOMME, Kevyt os,rsto 5, oli tammi-helmikuun
vaihteessa 1940 ioutunut torjuntataisteluihin Muolaan-
jänen pohjoispässä ja färvellä olevissa saarissa. Polku-
pyöräkomppaniamme piti varmistusta Suursaaressa ja
yön aikana pitkin jänrenselkää ja tähän varmistukseen
osallistui myös ryhmä eskadroonasta, joka muodosti
osastomme toisen päosan. Päivisin teimme varustelu-
töitä, asemia ja korsuja, ioita ei aikaisemmin oltu tehty
lainkaan ja öisin vei vartiointi miesten ajan niin, että le-
vosta ei tahtonut tulla mitän. Minä jouduin kahtena
yönä peräkkiiin ns. desanttijahtiin, joskin huonolla me-
nesryksellä. Kuitenkin hiihteleminen pitkin metsiä ja
peltoia pimeässä rasitti aika tavalla, siksi pyysinkin ko-
mentajaltamme, ratsumestzui Boismanilta, että nyt
kaksi yötä valvottuani saisin levätä päivän ja komentaja
suostui.

Kello oli kolme, kun saavuimme korsuun ja riisuun-
tumatta heittäydyimme laverille. Olimme nukkuneet
suunnilleen tunnin, kun heräsimme karjaisuun: "Häly-
tys" ja sen perän kuului selitys, että vihollinen oli hyö-
kännyt Suursaareen ja oli riennettävä nopeasti apuun.
Täysissä varusteissa nukkuminen oli nostanut hien pin-
taan ia nyt tuntui kolkolta lähteä kirpeän pakkaseen
alusvaatteet hiestä markinä. Väsytti muutenkin kovas-
ti, mutta ei auttanut. Olin miehineni tuota pikaa ulko-
na ia valmiina seuraamaan liihettiä. Matkalla liityimme
muihin eskadroonan miehiin, joilla oli sama pämärä.
Perille tulimme viime hetkellä, sillä vihollisen panssarit
olivat jo saaren rannassa ja maihinnousu odotettavissa
joka hetki. Olin silloin niin viisynyt, että aluksi en näh-
nyt juuri mitän ja siksi pyysinkin Koskisen Kallea oh-
jaamaan minut asemaan. Hän käski ryömimän peräs-

sän ja niin päsimme erän kiven suoiaan. Yritin tä-
hyståä vihollisia, mutta heikolla tuloksella. Sitten oma
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pst-tykki ampui erään panssarin tuleen ja sen valossa

aloin jotain nähdäkin. Kun vielä painoin lumella sil-
miäni, rupesi näkö palaamaan. Taistelusta, joka näin oli
alkanut, sanon vain sen, että hyökkZiys torjuttiin ja vi-
hollinen iätti fälkeensä paljon kaatuneita ja tuhottuja
hyökkäysvaunuja. Koskinen, joka minut ohjasi ase-

maan, kaatui. Toinen tapaus, joka kannattaa mainita
oli se, että eräs iso hyökkäysvaunu, johon oma pst-tyk-
kimme ei pystynyt, ajoi aivan asemien eteen, noin 50
m:n pähän ja oli meille aika kiusallinen. Siinä tilan-
teessa käskin alik Viljo Niemistä, jolla oli uusi pysty-
korvakiväri ja jonka tiesin hyväksi ampujaksi, ampu-
maan vihollispanssarin tykinputkeen. Nieminen teki
ryötä käsketryä ja minä yllytin p.ursaamaan yhtämittaa
vain. Ja niin kävi, että panssarin rykki vaikeni. Pst-
tykkimme ampui panssarilta telan poikki ja myöhem-
min se tuhottiin kasapanoksin.

Eskadrooan I joukkue, johon kuuluin, jäi puolijouk-
kueella vahvistettuna saareen varmistamaan konekivä-
rein. Kornetti Hallantie oli joukkueen johtaja ja kone-
kivääreitä johti kornetti Ventola. Tilanne muuttui kui-
tenkin nopeasti koko Kannaksella ja niin kavi meidän-
kin kohdallamme. Muutaman päivän kuluttua kävi
niin, että vaikka vihollinen ei pahemmin enä yrittä-
nytkään saareen, se kiersi meidän taaksemme ja tästä
taas seurasi, että huolto ei toiminut ja viimein katkesi
muukin yhteys. Jos panimme matkaan lähetin, niin
hän ei palannut. Kun sitten olimme olleet 2 vuorokaut-
ta ilman muonaa ja ammustäydennystä, lähti kornetti
Hallanrie iltayöstä ottamaan asiasta selvä. Sovimme,
että ellei hän palaa tai ei tule muuta ilmoituksen tuojaa,
me lähdemme loputkin omin luvin saaresta aamuyöstä.
Niin sitten kävi, että aamuyöstä tuli lähtö vihollinen
kintereillämme. Tässä vaiheessa alik Karkkula, joka oli



joukkueen varajohtaja, sanoi minulle: "Kai sinä jäät rä-

iäyttämään ne kolme korsua, jotka on panostettu, kyllä
sinä meidät kiinni saat kun olet hyvä hiihtäjä. " Sana,
'hyvä hiihtäjä", minua vähän harmitti, mutta toisek-
seen se oli tehtävä. Sanoin Karkkulalle, että tarvitsin
yhden miehen, joka varmistaa ulkopuolella sillä aikaa,
kun minä olen sytyttämässä korsuja ja Karkkula miÄrå-
sikin erään stm A:n kaverikseni. Ensimmäinen korsun-
syryrys kavi hyvin, samoin toisen. Kuitenkin tullessani
ulos korsusta en enä löytänytkän A:ta. Ajattelin ensin
hätäisesti hänen joutuneen vihollisen käsiin, sillä hei-
dän pulinansa kuului melko läheltä, mutta järki sanoi,
että kyllä A. on varmaan lähtenyt omien perän niin-
kuin sitten selvisikin. Riensin juosten kolmannelle kor-
sulle. Sen sytytys ei käynytkän yhtä kivuttomasti kuin
edellisten. Kun meni sisälle ja yritin raapaista tulta,
tikku vain hieman suhahti, katkesi ia putosi. Toinen
tikku ei katkennut, mutta ei antanut tultakaan. Raa-
paisin usean kerran ja joka kerta tikku hieman sähähti,
mutta ei syttynyt. Vaihdoin tikkua, mutta nyt ei kipi-
nä syntynyt enä lainkaan. Se oli niin sanottu "harjoi-
tustikku". Sellainen, joka oli jo raapastu ja pistetry ta-
kaisin laatikkoon. Tikkuja oli muutenkin vfiän ja lä-
hempi tarkastelu osoitti, että ne oli jo raapaistuia. Mitä
nyt tehdä? Vihollinen voi olla tällä millä herkellä hy-
vänsä. Vielä ei kuitenkaan ulkopuolelta kuulunut.mi-
tän äntä. Varovasti käsin tunnustellen lähdin kiertä-
mdän korsua, koska tiesin räjähdyspanoksen olevan kor-
sun keskellä. Olinhan käynyt siinä aikaisemmin ja siksi
tiesin missäpäin oli lämmityskamiina. Sitä kohti suun-
tasin, ajatellen löytäväni sieltä joko tulitikkuja tai ehkä
tulisia hiiliä. Liiysin kamiinan, mutta se oli aivan kyl-
mä. Kopeloin joka puolelta etsien tulitikkuja mutta se-

kin oli turhaa työtä. Sitten osui käteeni paperinen pat-
japussi ja sitä hieman siirrettyäni näin punaista valoa.
Lähempi tarkastelu osoitti, eftä valo tuli öljylämmitti-
mestä. Otin lämmittimen ja ravistin sitä. Aivan oikein,
öljy oli loppunut. Käänsin sen ylösalaisin, jossa asemas-
sa pidin sitä hetkisen. Sitten känsin sen oikeinpäin ja
nyt rupesi sydän hehkumaan kirkkaammin. Kuunrelin
hyvin tarkasti kuuluuko ulkoa ääntä. Mitään ei kuulu-
nut. Repäisin patjapussista sgikaleen, avasin lämmitti-
men ja hiljaa puhaltaen asetin paperinsuikaleen hehku-
van sydämen pälle. Paperi syttyi heti ja sen valossa
näin kaiken. Repäisin lisää paperia, johon otin rulen ja
sen valossa känsin syrytyslangan räjähdyspanoksen
påiälle. Vielä repäisin lisä paperia ja sitten panin koko
patiapussin tuleen ja laskin senkin panoksen päälle. Nyt
kiireesti ulos. Siellä kuuntelin hetken, onko tie vielä
vapaa vai onko naapuri jo pässyt edelle. Onneksi ei ol-
Iut. Riensin juosten rantaan suksilleni. Liiysin ne heti,
sieppasin käteeni ja juoksin vielä vähän matkaa jäälle,
sii.le kohtaa mistä tiesin ladun alkavan. Asetin sukset
-adulle ja ryhdyin niitä sovittamaan jalkaani. Mutta mi-
ri nyt? Sukset eivät sopineetkaan jalkoihini!Minulla oli
huopasaappaat, sellaiset, joissa terät ovat nahoitetut ia

sitä varten olin varannut nahkamäystimin varustetut
sukset. Joku oli kuitenkin ottanut minun sukseni ja
jättänyt tilalle kiintositeiset. Jokainen tietää, että täl-
laiset saappaat eivät sovi kiintositeisiin. Nyt ei ollut ai-
kaa tuumailuun. Asetin jalkani suksille ja tasatahtia
työntäen lähdin matkaan. En päässyt pitkällekän, kun
korsu räjähti fa jotain roinaa lensi melko lähelle minua.
Vihollinen ei vielä ollut kintereilläni, ei ainakaan am-
punut, siksi hiljensin vähän vauhtia, kun olin muuten-
kin hyvin väsynyt. Vähän matkaa vielä ryönneltyäni
olin näkevinäni edessäpäin jotain tummaa mikä näytti
muodottomalta möhkäleeltä. Seisahduin ja kuuntelin.
Ei kuulunut muuta kuin vihollisen huutelua takaani
saaresra, mutta siitä ei enä tarvinnut välittä, koska he
eivät minua nähneet. Åsetin konepistoolin hihnasta
kaulaani, jotta se paremmin olisi käyttövalmis tarvit-
taessa ja lähdin taas eteenpäin. Musta näytti edelleen
pysyvän paikoillaan. Ajattelin, onkohan vihulainen tie-
toinen tulostani ja asettunut kyttämään. Seisahduin
taas ja nyt olin kuulevinani jotain dättd. Se oli hiljaista
enkä saanut siitä mitään selr,ää. Ajattelin, että siellä on

Näköala Muolaanjärven luoteisrannalta
Suursaareen

kaksi tai useampia ja kuiskuttelevat, kun ovat huoman-
neet minun lähestyvän. Äa.ri l"kkusi ja pätin jatkaa
matkaani. Asetin molemmat sauvat vasempaan käteeni
ja oikean asetin konepistoolille; sormi liipasimella. Pää-

tin toimia heti kun möhkäle vähänkin liikahtaa. Näissä
ajatuksissa etenin varov,rsti. Olin jo noin 30 m:n pässä,
kun taas kuului aäntå. Pysähdyin ja laskeuduin polvel-
le. Nyt kuulin aivan selvästi itkua. Nousin ylös, koska
ensimmäien ajatus oli, että minulla ei taidakaan olla
mitdän vaaraa. Kuitenkin pidin sormen liipasimella
kun lähdin eteenpäin. Nyt näin jo hyvin, että edessäni
oli mies, joka istui suksiensa pällä. Luokse päästyäni
tunsin miehen, vaikka ei tämä nostanutkaan katsettaan.
Kysyin häneltä: "Miksi itketT" Mies nosti päätään ja

katsoi pitkän ennenkuin vastasi ja selitti, että suksen
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remmi meni poikki ja hän oli sitä yrittänyt paikata, kun
rupesi kuulemaan takaapäin hiihtäjän äntä. Hän luuli
hiihtäjä viholliseksi ja menetti kokonaan toimintaky-
kynsä. Tulija oli kuitenkin ratsumies A, joka oli jäänyt
minun kanssani saareen. Rmt A oli sanonut, että hän
oli viimeinen suomalainen, joka tulee ja nyt kun minä
vielä kuitenkin tulin oli poika luullut vihollisen tule-
van. Totesin, että poika on oikea, sillä hän oli 18-vuo-
tias vapaaehtoinen. Huomasin heti, että poialla oli mo-
nokengät ja kun minulla taas oli kiintositeiset sukset,
niin että nehän sopivat hyvin yhteen. Ensin vähän kiu-
kutti kun ajattelin, ertä poika oli ottanut minun sukse-
ni, mutta sitten aloin sääliä häntä ja sanoin: "Äh itke,
eihän tässä mitään hätä ole. Sinulla näyttä olevan mo-
not ja minulla kiintositeiset, joten ala painua. Menet
tuohon suuntaan, koska edestäpäin kuuluu jo taistelun
ddntä, joten sinne ei enää pääse, ja vie tieto, että minä-

senkin takia, että tämä hyvä latu kulki aivan saaren ran-
taa pitkin. Poikkesin saareen ja sieltä näin, että viholli-
nen yritti parasta aikaa maihinnousua. Hyökkäysvaunu-
ketju oli 1äällä aivan rannan tuntumassa ia kaksi vaunua

io näkyi palavankin. Tämä näky riitti minulle ja lähdin
takaisin. Oli mentävä n. 200 m taaksepäin, ennenkuin
voin poiketa toiseen suuntaa, jottei vihollinen huomai-
si. Niin sitten teinkin ja poikkesin ladulta umpihan-
keen. Nyt alkoi tosi rämpiminen sillä suksi, jossa ei ol-
lut sidettä nousi aina pystyyn kun paino siirtyi sen päl-
le. Jalka lipsahti pois ja olin joka kerta vähällä kaatua.
Siinä tilanteessa vasta huomasin, että lumen alla oli pal-
jon vettä, iota huopasaapas imi sisänsä kuin sieni.
Tunsin voimieni uhkaavasti heikkenevän, sillä kuten
edellä jo on sanottu, en ollut nukkunut pitkiin aikoi-
hin, enkä vuorokauteen syönyt mitään. Lisäksi minulla
oli raskas kantamus. Repussa oli 16 kp:n lipasta, vyöllä
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kin olen rulossa." Poika ilahtui silminnähden. Ryhdyin
tutkimaan pojan suksien remmiä. Ajattelin vetää kat-
kenneen remmin pois ja laittaa repusta oterun pakkaus-
remmin tilalle, mutta remmi oli jätynyt eikä liikahta-
nutkaan. Taas olisivat tulitikut olleet tarpeen, jos niitä
nyt pimeässä aavalla jäällä olisi uskaltanut raapia. Ei
auttanut muu kuin yrittää eteenpäin niillä välineillä
mitä oli. Kävihän se meno jotenkuten kovalla ladulla,
mutta latua ei sopinut käyttä enä pitkän, sillä vihol-
linen'oli jo rannassa sillä kohtaa. Olin siis vihollisten
välissä. En kuitenkaan vielä nähnyt mitä rannassa oli te-
keillä sillä lähellä tant^a oli Lammassaari iase erotti mi-
nut vihollisesta. Päätin poiketa saareen tähystämään jo
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oli 4 lipasta ja yksi oli aseessa. Siis yhteensä 21 lipasta.
Lisäksi 4 munakäsikranaartia ja tässä lastissa yritin
eteenpäin, kunnes viimein kaaduin ja katkaisin molem-
mat suksisauvani. Kömmin ylös ja istuin suksien pälle
aiattelemaan, mikä nyt neuvoksi. Korvat kohahtelivat
sydämen lyöntien tahdissa ja väsytti tavattomasti. Teki
jo mieli heittäytyä pitkälleen, mutta järki kuitenkin sa-

noi, että on jatkettava matkaa. Nousin, otin suksen
kumpaankin käteen ja niihin nojaten yritin keventä
painoani, samalla kun jaloilla työnsin itseäni eteenpäin.
Kuljin kuin hevonen, jonka etujalat on toisen hevosen
reessä. Pitkän ei tämäkään konsti auttanut. lalat pai-
nuivat aina jähän asti ja kun siellä oli vettä, kastuivat



jalat likomäriksi. Nilkkoja paleli jo kovasti ja matkaa
oli vielä ainakin 1 km, koska täytyi kiertää, jottei vi-
hollinen huomaisi. Istuin taas suksien päälle ja nostin
jalkani .vlös, että vesi vuotaisi pois saappaista. Siinä ti-
lanreessa kuulin moottorin däntä, ja kun käänsin katsee-
ni, näin kaksi valopistettä lähestywän suoraan kohti.
Rvntäsin kiireesti suksilta hankeen. Otin repun selästä-
ni painaen senkin lumeen sekä otin taskustani 4 kra-
naarria, joista tempasin varmistussokat pois. Painau-
duin lumeen polvien ja kyynärpäitten varaan, jotten
kastuisi kokonaan. Olin varma, että vihollinen oli huo-
mannut minut ja tulee tekemään lopun rämpimisesräni.
Pätin kuitenkin puolustautua ja siksi otin käsikranaa-
tit valmiiksi koska tiesin, että konepistooli ei panssariin
pysty. Jyrinä ja valot lähestyivät nopeasti. Tunsin vapi-
sevani, mikä varmaan johtui jännityksestä. ?ihystin lä-
hestyjää ja nyt aloinkin nähdä sen muodot. Enää ei ollut
matkaa välillämme kuin vajaat 100 m, kun huomasin,
että se olikin panssariauto. Ilmankos se ruli niin lujaa.
Nyt se oli jo n. 4O-5O m:n päässä ja huomasin eträ ei-
hän se raidakaan ihan päälle tulla. Saman tien se jo oli
kohdalla ja ohikin. Huokasin helpotuksesta. Auro ohir-

Hyökkäysvaunuketiu jäällä
rannan tuntumassa
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ti minut noin 2 metrin päästä ja vesisohjoa roiskahti
päälleni. Teki mieli nousta ylös vähän oikomaan raajo-
ja, mutta sitten ajattelin, että ehkäpä ne eivät huoman-
neetkaan minua, mutta ovat kuitenkin tietoisia reissus-
ani ja etsivät nyt vähän laajemmalta alueelta. Jalkani
olivat vedessä reiden puoliväliin asti. Käteni nostin ve-
destä ylös ja hieroin niitä. Seurasin koko aian auton
.rikkeitä. Alkoi jo päiväkin vaaleta ja tiesin, että piak-
<oin on lähdettävä, jos mieli ennen päivä päästä ran-
r:an. Auto aioi järven jäällä ja luultavasti poispäin, kos-
<a valoja ei enää näkynyt. Ajattelin jo nousta kokonaan
r'-os, kun taas näin valot melko kaukaa. Nyt se tulee ta-
,<aisin, ajattelin. Odotin ja koetin keksiä jotain puolus-

tuksekseni. Ovatkohan ne sittenkin nähneet minut ja
tulevat nyt noutamaan, ajelivat ehkä vain laajemmalti
nähdäkseen, onko jäällä muitakin tulijoita. Auto läheni
taas yhtä nopeasti kuin äskenkin ja näytti tulevan äskei-
siä jälkiään. Painauduin alas ja koettelin liikkuuko kp:n
Iukko. Jos auto seisahtuu kohdalleni ja joku yrittää tul-
la sieltä ulos, niin heitän kranaatin tai ehkä useampia-
kin ja yritän saada ne takaisin sisälle autoon. Asetin kä-
sikranut oikean kaden puolelle. Auto lähestyi nopeasti
ja oli jo melko lähellä, enkä huomannut, että sen vauhti
olisi yhtdän hiljentynyt. Naytti taas kuten äskenkin, et-
tä se tulee suoraan päälle, mutta mitä lähemmäksi se

tuli, sen paremmin huomasi, että se rnenee entisiä jäl-
kiaan. Ja niin sitren kävi, ertä auto meni ohi kuten äs-

kenkin. Odotin vielä hetkisen ja sitten ryhdyin kömpi-
mään ylös. Aluksi se oli vaikeaa. JaIat eivät tahtoneet
ojentua millaan. Palelemista en tuntenur ja siitä ajatte-
lin, että onkohan verenkierro jo tyrehtynyt. Pääsin hi-
vurrautumaan istuvilleni suksien päälle ja kasin nostin
ensin toisen ja sitten toisen jalan ylös, lotta vesi pääsi
valumaan pois saappaista. Sitten hieroin reisiä ja sääriä,
kunnes rupesi jalkateristä pistelemään ja huomasin, että

Panssari
tulessa

jalat eivät olleet paleltuneet, vaan puutuneet. Kaivoin
repun esille lumesta ja totesin että sekin oli imenyt vet-
tä aika tavalla. Roikotin sitä hetken aikaa, että vesi va-
lui pois. Sitten yritin ottaa sukset, mutta ne olivat jää-

tyneet yhdeksi köntiksi, kun olin istunut niiden päällä
ne painuivat veteen kun vielä panssariauto roiskutti ve-
sisohjoa niiden päälle. Oli lähdettävä rämpimään lumi-
ja vesisohjossa. Nostin repun selkääni ja pistin kasikra-
naatit takin rintataskuihin, vaikka niistä olikin varmis-
tussokat pois. Vesi tunkeutui koko aian ialkineisiin ja

tuntui olevan taas hyvin kylmää. Päivä valkeni nopeasti
ja se sai kiirettä kinttuihin. Oli päästävd jääka pois no-
peasti. Reppu alkoi ioka hetki painaa yhä enemmän fa
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enemmän ja viimein tunsin, että en enää iaksa sitä raa-
hata. Kumarruin ja asetiä kadet polvien varaan leväh-
täkseni, mutta siitiikän ei ollut apua. Lähdin taas
eteenpäin hyvin vaivalloisesti. Reppu painoi jo niin, et-
tä olin mennä kasaan. Jalat purskuttivat kuin kirnun
mäntä joka askeleella, sillä saappaar olivat raas lähes
puolillaan vettä. Hätä ei lue lakia! Pysähdyin ja puo-
liäneen kirosin, että mikä perkeleen pakko minun on
sitä reppua ruahata ja samantien jo irroitin repunhihnoja
olkapäistäni. Annoin repun pudota vierelleni ja ajare-
lin että kyllähän sen tästä hakee myöhemminkin, jahka
sopiva tilaisuus rulee. Nyt tunrui olo taas paljon ke-
vyemmältä, ainakin toistaiseksi. Åskel oli vetävämpi.
Aloin jo lähestyä piikkilankaestettä, joka oli noin 5G-
60 metriä rannasta la^llä. Pelkäsin koko ajan, eträ va-
semmalla oleva vihollinen huomaa minut, sillä nyt oli
jo hyvä näkyvyys, tai että kohdallani rannassa olevat
omat miehet luulevat minua viholliseksi ja ampuvat.
Kun sitten viimein oli esteellä, huusin kovalla änellä:
'äkaa vain ampuko, olen suomalainen!" Rannasta ei
vastattu eikä annettu muutenkaan mitän merkkiä.
Laskin käsikranaatit taskustani jälle, jottei rulisi mi-
tän vahinkoa esteen yliryksessä ja konepistooli selässäni
kiipesin piikkilankoja ylös. Esteen harjalle pästyäni vi-
hollinen huomasi minut ja alkoi ampua konekivärillä.
Luodit naksahtelivat lankatolpissa ja minulla ei siinä
vaiheessa ollut muuta neuvoa kuin hypätä alas. Vaattee-
ni ja jalkineeni takertuivat lankoihin ja repeilivät, mut-
ta alas tulin, ties miten päin. Kun siitä pääsin jaloilleni,
juoksin nopeasti rantaan ja heittäydyin ampumahau-
taan. Vedin hieman henkA ennenkuin nousin ylös. Ih-
meekseni huomasin, että haudat ja pesäkkeet olivat
tyhjiä. Tiesin olevani Kev.Os 4:n alueella, mutta missä
olivat miehet? Liiihdin hautaa pitkin kulkemaan kohden
omaa porukkaani ja vihdoin tapasin vartiomiehen, joka
sanoi olevansa Kev.Os. 4:stä. ja selitti, että he olivat
joutuneet auttamaan Kev.Os. 5:ttä ja sen takia osa hei-
dän asemistaan oli jäänyt tyhjiksi. Ajattelin, että kuin-
kahan kovilla siellä Kev.Os. 5:n pojat mahtavat olla-
kaan, kun sinne on apua tarvittu. Sekin asia selvisi pian
minulle, mutta se jääköön tällä kertaa. Nyt kerrottu
reissu oli kyllä sotieni raskain. n
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NEUVOSTOLIITON Helsinkiin vuoden 1944 helmi-
kuussa suorittamien suurhykkäysten tarkoituksena oli
painostaa Suomi irroittautumaan sodasta. Tehtävään
määrätyt hyökkäysvoimat kuuluivat Neuvostoliiton
kaukotoimintavoimiin (ADD), jotka ilmamarsalkka
Golovanovin komentamina olivat suoraan ylijohdon
alaiset. Niiden vahvuus oli noin 25 lentorykmenttiä eli
noin 5Of-600 konetta kokonaisvahvuuden ollessa
noin 7OG-800 konerra.

Ilmatorjuntapatteristosta rykmentiksi vahvistetun
It.R l:n komentaiaksi tuli vuoden 194) maaliskuussa
ev.ltn. Pekka Jokipaltio, joka ryhmittämällä yksiköt
entistä tarkoituksenmukaisemmin hahmotteli yhdessä

torjuntapäällikkönsä kapteeni Aake Pesosen kanssa
Helsingille tehokkaan puolustussuunnitelman täsmälli-
sine vastuusektoreineen. Rykmentin toimintavalmiutta
rehostettiin jatkuvilla harjoituksilla ja kaikkialle ehti-
västä komentajasta tuli pian meidän eversti ja sitten Jo-
ki-Pekka.

Rykmentissä oli neljä raskasta patteristoa, joiden ko-
mentaiina toimivat majurit Reino Oksanen, Pentti Paa-

tero ja Kalle Seppälä sekä kapteeni Aki Marte. Kaupun-
gin ympäristijön si joitetut valonheittimet olivat kaptee -

ni K. H. Pentin komennossa ja toriuntakeskuksen yh-
teydessä toimivan ilmavalvontakeskuksen päällikkönä
toimi kapteeni Risto Kavanne. Rykmentin kevyet
it.yksiköt oli sijoitettu kaupungin alueelle satamien,
aseman ja teollisuuslaitosten suojaksi.

Suurhyökkäykset Helsinkiin tapahtuivat vuoden
1944 helmikuun 6, 76 ja 26 päivän iltoina jatkuen aina

melkein yhtäjaksoisesti seuraavaan aamuun. Hyökkää-
jien taktiikkaan kuului lähettää ensimmäisissä aalloissa

valopommeja pudottavat kohteen merkitsiiäkone€t.
minkä jälkeen seuraavat pommikoneer hyökkäsivät tais.
telun alkuvaiheessa kaupunkia kohti samanaikaisesti er

suunnilta. Tämän jälkeen seurasi uuvutusvaihe eli pien
ten muodostelmien tai yksittäisten koneiden suoritta
mia hyökkäyksiä iatkuvalla syötöllä. Koska suurin osi

koneista toimi Leningradin kentiltä käsin, ehtivät erää

niistä suorittaa kaksikin lentoa samana yönä. Useimma
koneet olivat LI-2-tyyppiä, joka pystyi ottamaan 4 kp



HEI.IEIIIUUil I9I4
ilmahyökkäyston toriunta

250 kg:n pommia ja lisäksi kymmenkunta 25 kg:n sir-
palepommia. Koneiden lentokorkeudet vaihtelivat
3000:sta 5000 m:in, mutta 6500 m:n korkeuksiakin
mitattiin. Raskaimmat pudotetuista pommeista olivat
500 kg:n painoisia.

Kolme Helsingin suurpommitusta käsitti yhteensä
lähes 1200 lentoa, joiden aikana hyökkääiät pudottivat
arviolta yhteensä 11000 eri suuruista pommia. Näistä
osui kaupunkiin vain 530 elin noin 5 7o. Suurin osa
pommeista putosi mereen tai kaupungin ympäristixln.
Hyökkääiiä harhautettiin myös pudottamaan lastejaan
Vuosaareen, jonne tässä tarkoituksessa sytytettiin ro-
vioita kaupungin tulipaloja markkeeraamaan.

Taistelujen aikana vallitsi torjuntakeskuksessa kor-
keapaine. HyOkkäävien koneiden reitit piirrettiin tut-
kamittausten perusteella roriuntatasolle ja niiden perus -
teella komensi torjuntapäällikkö sulkuja kapteeni Veik-
ko Rantalaisen ja muutamien upseereiden ja aliupsee-
reiden avustamana. Taistelun johto oli hermo- ja sekun-
tipeliä sillä maalit liikkuivat yli 100 metriä sekunnissa.

Ensimmäinen ilma-ammunta Suomessa 1 6.9.1 927.
Tyr«i on 76 ltl014 Putilov.

Heti kun keskukseen saatiin yksiköiltä ilmoitus pom-
mien putoamisesta mereen tai todettiin torjuntatasolla
hyökkääjän alkavan kaartaa kaupungista poispäin, koh-
distettiin sulkutuli uusia hyökkääiiä kohti. Täten väl-
tettiin myös tarpeeton ammuskulutus, loka hyökkäys-
ten venyessä muutenkin nousi niin suureksi, että ajoit-
tain oli tyydyttävä ampumaan vain puolisulkuja.
Onnistuneen torjunnan ohella pudotettiin näiden kol-
men hyökkäyksen aikana 25 konetta, joista 6 tuli kah-
teen viimeiseen hyökkäykseen osallistuneiden saksalais-
ten yöhävittäjien tilille.

Hyökkäyksissä haavoittui siviilihenkilöitä yhteensä

356 ja kuoli 146, joista 103 ensimmäisessä hyökkäyk-
sessä. Tappiot vähenivät ratkaisevasti, kun väestö oppi
suoiautumaan seuraavien hälyytysten aikana. Taloia tu-
houtui yhteensä 109, tulipaloja syttyi 111 !a )25 taloa
sai sirpale- ja lasivaurioita.

Miehistötappiot olivat 6 kaatunutta ia 6 haavoittu-
nutta rykmentin vahvuuden ollessa huoltojoukkoineen
4600.

Näinkin vaatimattornasti täy§i ilmatorjunta aloittaa. 7,62 Madm
konekivääri känynpyörälle asennettuna
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Jääkärimatrikkeli
I Vuonna 1975 tulee kuluneek-
si 60 vuotta siitä kun ensimmäi-
set iääkärit lähtivät Saksaan
saamaan sotilaskoulutusta.
Merkkivuoden iohdosta Jääkä-
riliitto on päättänyt iulkaista
iääkärimatrikkelin, joka ilmes-
tyy vuoden 1975 alkupuolella.
Teoksen alussa on iääkäreiden
tervehdys Suomen nuorisolle.
Lisäksi on sen yhteydessä Ku-
ninkaall isen Preussilaisen Jää-
käripatalioona 27zn historiikki
ja iääkäriliikettä koskevia tilas-
toia. Lähes 2000 iääkäristä on
elossa enää 1Oo/o, heidän kes-
ki-ikänsä on noin 80 vuotta.
Näin ollen on selvää, että kir-
iassa on lähes täydelliset tiedot
jääkäreistä.
I Tuotot kiriasta käytetään jää-
käriaatteen vaalimiseen sekä
pu utteessa olevien jääkäreiden
ia heidän omaistensa avusta-
miseen.
I Kirian hinta on 140 mk ja nah-
kaselkäisenä 170 mk.

Lääkintäluutnantii puhuu terveydenhoidosta.

- Mitä on hygienia, hän tiedusteli.

- Se on sitä, vastasi alokas Kumpeli, että posee itsenså, vaikka ei ms-
nekään minnekään, hena luutnantti.
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VÄINU TIRKKONEN

Miinoiiusta
tarkastetaan

TALVISODAN alkaessa julisti Neuvostoliitto rannik-
komme saartoon katkaistakseen elintärkeät yhteytemme
länteen. Havaittuaan tammikuussa siihenastiset toi-
menpiteet tehottomiksi ryhtyi vihollinen vihdoin myös
miinoittamaan reittejämme. Täten sodan alussa Raivaa-
jalaivue, jonka päällikkona olin, ei joutunut suoritta-
maan varsinaista tehtävänsä 

- 
miinojen raivausra.

Niin kauan kuin vedet olivat sulina eli koko joulukuun
ajan laivue toimi Rannikkolaivaston tukialueen Ahve-
nanmaalla olevan Föglön selän tuloväylien edustoilla
vartiotehtävissä. Tdmän lisäksi valmisteltiin Ahvenan-
rauman (Märketin) kapeikon miinoitusoperaatio ja Ah-
venanmerellä osallistuttiin sukellusvene-etsintään. Vä-
haä ennen jäiden tuloa lähetin puiset raivaajat talvehti-
naan Raumalle. Rauta-alukset sen sijaan siirtyivät ha-
iasijoitteluun Maarianhaminaan, jossa ne sitten jäiden
kahlitsemina pysyivät sodan ajan.

Ruotsin radion välityksellä seurasimme tapahtumia

maarintamilla ja monen mieli teki mennä sinne mu-
kaan, mutta emmehän voineen laivojamme hylätä. Joi-
takin miehid, joita emme välttämättä tarvinneet laivo-
jen huolto- ja vartiotehtävissä, pystyimme irrottamaan
Ahvenanmaalla perustettuun saariston desanttipartioin-
tiin lähetettävään ryhmään. Näin oli edetty aina helmi-
kuun alkupuolelle asti. Radiosta kuulimme, että lento-
koneet olivat pudotraneet Turun saaristoväylille miino-
ja ja siten talvimerenkulkuamme oli vaikeutettu. Aika
kului ja asian olimme melkein unohtaneet, sillä tuntui
luonnolliselta että lähinnä olevat voimat hoitaisivat
miinat. Mutta lähes pari viikkoa myöhemmin kutsui
minut luokseen kaptl Unto Voionmaa Ahvenanmaan
Puolustuksen esikuntaan ja kertoi, että myös Sottungan
saaren eteläpuolitse kulkevalle väylälle oli 2. pnä helmi-
kuuta miinoja pudotettu. Paikallisia Ahvenanmaan
suojelukuntalaisia oli raivaamassa, mutta nämä eivät ol-
leet onnistuneet poistamaan kaikkia, joten laivastovoi-
mien olisi autettava.

Kun sitten kävi selville, että Sottungasta kaakkoon
olevien saarten suojassa oli väylävartiossa, joskin kiinni
jäätyneenä merivartiolaitoksen "Aallotar", josta voisin
saada ukikohdan seka joitakin miehiä käytettäväksi,
päätin lähted katsomaan mitä siellä olisi tehtävissä. Mu-
kaani otin miinanpurkaamiseen eriko'istuneen pursimies
Hugo Armas Puton, joka sujautti mukaansa tarpeelliset
avaimet. Helmikuun 9. pnä vei lentokone meidät Maa-
rianhaminasta paikalle. Lentokoneessa oli ohjaajan ja
mekaanikon takana kaksi paikkaa, mrkä oli tarpeeksi
meille. Lensimme mataLalla ja jo noin puolen tunnin
lennon jälkeen löysimme "Aallottaren". J^ oli vähän
epätasainen, mutta lasku onnistui kuitenkin hyvin. Lai-
van päällikkö ia muukin henkilökunta tuntui tietävän
miinoitetun paikan. Saimme laivalta lumipuvut ja mu-
kaamme pari miestä, joiden opastuksella tarpominen
kohteeseen alkoi. Jäällä kulkeminen oli raskasta, kun
tuuli oli poimuttanut jäätyneen lumen epätasaiseksi ja

matkaakin paikalle kertyi runsaat viisi kilometriä, kos-
ka aikaakin meni pirkälri toista tuntia.

Perille tultuamme totesimme suojeluskuntalaisten
olevan täydessä ryön touhussa. Ensin tutustuin perus-
teellisesti tilanteeseen. Lentokoneista oli pudotettu
miinoja kaikkiaan kolme kappaletta, joista keskimmäi-
nen oli räjähtänyt osuessaan jään pintaan, eteläisin oli
noussut asetinslvyydelleen ja suojeluskuntalaiset olivat
upottaneet sen räjähdyspanoksen avulla, mutta uoman
pohjoispuolelle pudonnut miina oli vielä pohjassa,

vaikka sitä oli yritetty saada ylös yli viikon ajan. Suoje-
luskuntalaiset olivat hakanneet jäähän miinan putoa-
mispaikasta noin kuuden metrin pxiähän noin 2 X 2

metriä suuren avannon ja sitten miinan putoamispaikan
ympärille useita pienempiä avantoja. Raivausmenetel-
mä oli seuraava. Ns. raivauksen hakuköysi, joka oli
noin 150 metrin pituinen vaijeri kiinnitettiin muuta-
man metrin pituiseen seipääseen, joka uitettiin jådnalla
keksien avulla isosta avannosta lähtien pienten avanto-

Xeöra.-

Sottungan vesistö ja miinoituksia

67



f,lrlrrrd \

itftq3Frorsrllq

I 
eFr'lb

{r
?"ålrtrr
l{ilr5r93

f,*rn,," 
;o

;rltellu'

\
Hugö

I 10.

e??'ir,(.:.sr

Kertomukseen liittyvä piirros miinoiluspaikasta

jen kautta takaisin isoon avantoon. T?illöin hakuktiydes-
tä muodostui ympyrän muotoinen kehä, jota ruvettiin
kiristämän vetämällä vaijerin molemmista päisrä, jol-
loin miinan olisi pitänyt "hirttäytyä" hakuköyteen.
Näin oli tehty io viikon aian, mutta kosketusta miinaan
ei oltu saatu. Minusta tuntui, että suojeluskuntalaisten
käymiimä avantopiiri oli liian pieni 

- 
sen halkaisija oli

vain alun toistakymmentä metriä. Niinpä sitten hakat-

Piirros raivauksesta sy\4ryskuvana

tiin muutamia avantoja lisä entistä kauemmaksi. En-
simmäinen ryöväivä påiättyi ilman että olisi piäsry koet-
telemaan uutta avantosysteemiä.

Seuraavana päivänä taivaan ollessa pilvettömän ja
pakkasen ylittäessä 20" lukeman läksimme tarpomaan
uusin innoin ryöpaikallemme. Yön aikana avantomme
olivat fänyteet lft, cm:n paksuun jäähän, jonka
paksuus yleensä oli viihintäin 40 cm. Åvantojen aukai-
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- rniehet kertovat

Kansa laisteli - miehel kertoval ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 iapaa tilala Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponkr - postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh vathde 7908 22.
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taistelr - mrehet kertovat. Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820,00101 Helsrnkr '10 Ja rlmorltakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelos:a Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n o 86 00-8. Sanoma
Osakeyhtiö ja kirioittakaa Tiedonantoja-kohlaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellerrme. Rautatiekiria-
kauppaan, kirjakauppaan tai posliin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritäan err lrsamaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelrJkonttoreista la
asioim istoista.

Osoitteenmuutoksel
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa loko krrleellrsesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnilla tar puhelamltse jo-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin'on ilmoitettava nimi ja nykyinen osorte siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin.
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmarstu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelrpuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
iotka koskevat esim. lehden poslitusta tai laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaaiapalveluumme. johonkrn asiakaspalvelukontto-
riimme lai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Piinos miinolen raivauksesta ylhäältä katsoen

seminen tuuralla ja lapiolla oli ryö sinänsä. Sitten jäl-
leen hakuköyden pujottelu ja odottelua, että köysi en-
nättäisi laskeutua riittävän syvälle 

- 
veto ja jälleen

tyhjää. 
- Nyt tuli keskeytys työhömme, sillä

kaakosta lähestyi vihollisen pommituslaivue. Heittäy-
dyimme lumipukuinemme fälle pitkäkseen ja annoim-
me laivueen jatkaa matkaansa. Vielä kerran tuli saman-
lainen keskeytys työhömme, mutta tuskinpa lentoko-

neet olivat meitä huomanneet.
Seuraavalla vetoyrityksellä saimme sitten kosketuk-

sen miinaan, mutra emme vieläkän onnistuneet sitä
"hirttämään". Tuli yö väliin ja kolmas päivä 

- 
helmi-

kuun 1l's 
- 

alkoi samaten kuin edellinenkin hakkaa-
malla avannot auki. Sen jälkeen seurasi hakuköyden
uittaminen avannosta avantoon ja kun kosketus saatiin,
niin entistä varovaisempi vetäminen siten, että kosketus
säilyisi koko ajan. Näin hiljaa vetäen saatiin miina,
mallia Ml 12, ison avannon kohdalle, josta se sitten nos-
tettiin varovasti ylös rakentamalla mukana olleista sei-
päistä avannon ympärille kolmijalka. Hyisestä syvyy-
destä nousi näkyviin uhkaavan näköisenä musta miina-
pallo, joka oli edelleen kiinni ankkurissaan. Väki vetäy-
ryi kunnioittavasti kauaksi sivuille, kun Putto avaimi-
neen astui esille ja alkoi kiertä miinan räjäyttäjää suo-
jaavaa tulppaa auki. Jännitys nousi korkeimmilleen,
sillä mitä tapahtuisi, jos miina esimerkiksi olisi ollut
ansoitettu, tai muuten vaarallisesti vaurioitunut. Nyt ei
kuitenkaan mitän tapahtunut, vaan Putto veti avatun
tulpan aukosta varovasti räjäyttäjän ulos.

- 
Pursimies Putto ennätti purkaa elämänsä

aikana runsaasti toista sataa miinaa. Talvisodan ja sen
jälkeisenä aikana otettiin talteen kaikki miinat, jotka

{*;tr,å,. ).,
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suinkin saatiin ylös. Jatkosodan aikana oli miinojen
purkaminen työn vaarallisuuden vuoksi kiellettyä ja sa-

maten suuressa raivauksessa sotien jälkeen. Kuitenkin,
fos miinaa ei voitu esimerkiksi asuntojen läheisyyden
vuoksi råiäyttää, niin purkaminenkin oli sallittua ja li-
siiksi siitä maksettiin runsas purkamisraha 

- 
myös

apulaiselle. Raha osaltaan houkutteli ja niin v. 1947
Putto sai luvan purkaa erän rantaan ajauruneen mii-
nan. Mitä siellä tapahtui, sitä ei kukaan ole kercomassa,
sillä t?imä miina räjähtikin ja Putto apulaisineen sen
mukana.

Mutta nyt oli talvisodan helmikuun 11. päivä ja ol-
tiin Sottungan vesillä. R?ijäyttäjän irroituksen jälkeen
saattoi laskea muutkin miehet lähemmåiksi fa yhdessä
vedetiiin puolillaan vettä oleva miina ankkureineen
jälle, iossa oli helpompi poistaa iskurilaite nalleineen.
Miina oli nyt täysin vaaraton ja kohdaltamme työ oli
piättynyt, koska kaikki kolme miinaa olivat poissa pe-
listä. Kiiskin ahvenanmaalaisten toimiraa miina uuden
avatun väylän varteen edelleen Turkuun toimitettavak-
si. Mukaamme otirnme räiäyttdiän, jotta se ei aiheuttai-
si asiaa tuntemattomille vahinkoja. Palasimme tuki-
aluksellemme ja ryhdyin järfestelemän paluutamme
Maarianhaminaan.

"Åallottaren" pällikkö onnistui jollain ihmeellisellä
tavalla loihtimaan näkemykseni mukaan asumattomien
saarien keskellä meille hevosen rekineen. Siinä vällyjen
alla mukavasti lekotellen saavuimme illan suussa Sot-
nrngan pZl?i§liiåin, josta löysimme majatalonkin. Ma-
ioitushuone pantiin heti lämpiämän, murca se ilmei-
sesti oli ollut niin kauan §lmillän, että Puton kanssa
palelimme koko yön eikä nukkumisesta tullut mitän.
Kun muita yhteyksiä Maarianhaminaan ei näyttänyt
olevan, niin tilasin lentokoneen noutzunaan meidät Sot-
tungan länsipuoliselta j?iiiaukiolta. Nousin ilmaan ja
nytkin matalalla lentäen oltiin ylittämässä Ahvenan-
maan mannema, kun iälleen sattui erikoista ja mieltä
jännimävä. Moottori pysficyi jaohiaaia alkoi hakea so-
pivaa laskeurumispaikkaa. Olimme lähellä erästä pel-
toaukeamaa ia olin juuri antamaisillani Putolle käskyn
heicä sylissän ollut miinandjäyttäjä menemän, kun
viime tingassa moottori alkoi uudelleen kayda. Pdätan-
kin johdot olivat tukkeutuneet, murta varatankki koi-
rui pelastukseksemme.

Kolmipäiväisen operaatiomme seurauksena oli, että
Turun 

- 
rthvenaffnaan pääväyh voitiin jälleen ottaa

kiiytttiön ja luopua hankalista kiertoteistä. !

Kalkki tllauksia, osolttoenmuutoksla ym. sekä
epåsäännöl I lsyykslä tal pu uttee! I isu uksia lehden
lakeluesa koekeva klrleenvalhto on lähetettävä
osoltteesoen: PL 820 Uno3 H:ki 3fi). Toimitus
(Tiiölönkatu 35 B) ei nlltå käsittele: Puh. 9O-
7fi822 ral 790355

70

Ravintolassa

- H-h6i portsari! Viheltäkääs mu-mulle taksi

- En ole portieri, vaan meriups€eri.

- Nho - bnvä, viheltäkää sitte laiva!!

NUMERO 2:n KIRJOITUKSET:

Helge Seppälä:
HELMIKUU 35 VUOTTA SITTEN

V. Huurinainen:
OLIN TOISTEN ARMOILLA

Eino Lappalainen:
HYRSYTÄN MUTKASTA KOLLAALLE

Martti O. Väkevä:
,,HILJAN POJAT"

Toivo Peltomaa:

UJP* 24 LEVOSSA
1O.t2.39-2.2.40

Ale Rivinoja:
ASEVELJEYS ELI JA KUOLI

Mikko Nakari:
OMA VAI VIHOLTINEN

Oiva Heinonen:
LOTAT JOUTUVAT
SOTAVÅNGEIKSI 

'8Viljo Jahtisaari:
RASKAS REISSU
HELMIKUU 1944

Väinö Tirkkonen:
MIINOJA NARRAAMASSA
TALVISODAN AIKANA

Ki rloittalat vastaavat eslttåm lstään m iel i plteistä.
Kåsikirloltukset on tehtåvä koneella loka tolselle
rivllle. Kirloitus el såisi yllttiiä 2000 sanaa. Mak-
setut klrloatukset la valokuvatläävät lehden omai-
suudeksi, muut palautetaan vain, lo3 pyyntö la
postimaksu on tullut yhden vuoden slsällä.
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