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IIIANNAARVO
TOISELLEKI N
Rintamamiehiä on joskus haluttu syyttää militarismista, sodan ihannoimisesta. Tällainen väite ei voi pitää paikkaansa. Vain sodassa mukana
olleet tietävät sen koko karmeuden ja ovat aina
valmiit rauhan ajatuksen lujittamiseen
kunja
han se tapahtuu pyyteettömässä todella sopua
rakentavassa hengessä eikä pasifismia käytetä
vain omien sotaisten pyrkimysten sumuverhona. Vaikka aseellinen puolustus ainakin toistaiseksi näyttääkin välttämättömältä eikä rauhaan
tietenkään voida pyrkiä millä hinnalla rahansa,
arvostaa kovat kokenut rintamasoturi kaikkia
kanso j en väli seen yhteisymmärrykseen tähtääv iä
vilpittömiä pyrkimyksiä. Puhtain rauhan ajatus
kasvaa taistelukentän kranaattikuopi sta ja syvenee yksinäisen öisen vartiopaikan hiljaisuudessa. Kannanotto on niin itsestään selvä, että siitä
ei tule usein edes puhuneeksikaan.
Etulinjan taistelija ei sodassakaan vihannut
vihollista huolimatta siitä, että taistelun tiimellyksessä toimittiin häikäilemättä ja veren maku
suussa
laki oli tappaa tai tulla tapetuksi.

-

Taistelun jälkeen tarjottiin sotavangin vapiseviin käsiin tupakka.
Jo Talvisodan kovina päivinä rintamamiestä
loukkasi eräiden tiedotusvälineiden vihollista
väheksyvä propaganda. Vain asioita tuntemattomat voivat naureskella sotilaalle, joka on kerta toisensa jälkeen valmis hyökkäämään ruumiskasojen yli tai puolustamaan itseään tulipalopakkasessa laukoen kivääriään ranteeseen
kiinnitetyllä rautakoukulla, kun sormet ovat
jäässä. Jatkosodan aikana todettiin lopullisesti,
että silloinen vihollinen oli kunnioitetta,v^ jaarvonantoa ansaitseva vastustaja. Tässä suhteessa
liikutaan molemminpuolisen kunnioituksen ja
arvostuksen vankalla perustalla, jolle on hyvä
rakentaa.

Kaikkien maiden rintamasotilaat ovat oppineet tuntemaan elämän ja kuoleman kovat lait
ja inhimillisen suorituskyvyn rajat. He ovat

valmiit rakentamaan uutta,

parcmpaa yhteiskuntaa ja antavat arvon jokaiselle, joka vilpittömin mielin pyrkii samaan pdämddrddn.
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kaalle aseelle suomalaisissa olosuhteissa asetettavta vaa-

oo

, §uomem armeiian
[ayttämätasmt

lflt-10{0
Kranaatinheitin oli sodassa jalkaväen
lempiase, jolla nopea tulituki usein kätevimmin järjestettiin.
Kevyt heitin saatiin aikoinaan aseistukseemme melkein sattum alta
raskas
myöhästyi eduskunnan kitsauden vuoksi
Talvisodasta, mutta ehti ripeiden toimenpiteiden ansiosta Jatkosotaan.
Toisessa maailmansodassa kranaatinheitin aiheutti enemmän tappioita kuin
mikään muu ase. Onko lentoratatutka nyt
kosto tälle sodan julmimmalle aseelleT

timuksia.
Englantilaiset olivat sodan aikana kokeilleet myös
miinanheittäjää paljon kevyempää ja näppärämpää
suusra ladattavaa aserta päästakseen käsiksi kaivautuneeseen viholliseen. He nimitrivat tata asetta kranaatinheittimeksi. Se oli periaatteessa nykyisen kranaatinheittimen alkutyyppi. Murta aseen kovin suuren hajonnan vuoksi se hyljätriin ja jäi unohduksiin. Sodan jälkeen englantilainen Stokes/Brandt-ase- ja ampumatarviketehdas-yhtymä otti uudelleen esille tämän unohdetun aseen. Nyr todettiin, että sen suuri hajonta oli johtunut lenro-ominaisuuksiltaan huonosta ammuksesta.
Pitkien turkimusten ja kokeilujen jälkeen heittimelle
kehitettiinkin sitten ammus, yolla oli erittäin pieni hajonta. Se oli sekä pituus- että leveyssuunnassa noin

:o llokkaa ampumamarkasta.
Kun Suomessa kenr Nenonen sai kuulla tästä Stokes/Brandt-heittimestä ja tutkitruaan aseen hajonraa
), 7a

koeampumapöytäkirjojen perusteella, päätteli hän, että

oli nyt tarjolla suomalaisiin oiosuhreisiin sopiva
"jalkaväkitykki". Välittömästi rämän jälkeen tilattiin
tehtaan edustajalta pari heirintä ja kokeiluja varten niihin parisataa ammusta. Heicrimen kaliperi oli vain satrumalta, ilman erikoisia perusreita 81 mm. Heirtimet
ja ampumatarvikkeet saatiin maahan keväälld 1926.
Teknilliset koeammunnat ja Perkjärven leirillä samana
kesänä suoritetut näytösluontoiset taisteluammunnat
osoittivat, että ase oli todella erinomainen ja hyvin sopiva meidän jalkaväkemme raskaaksi aseeksi, "jalkavä,kitykiksi". Siitä huolimatta olivat monet johtavassa asetässä

massa olevat upseerit täman aseen sopivaisuuden suhteen epäröivällä kannalla. Ratkaisu oli ehkä heidän mielestäan liian yksinkertainen. Eihän tätä asetta ollut vielä

minkään armeijan käytössä, he sanoivat. Mutta Nenosen ollessa vielä saman vuoden syksyllä Sotaväen päälli-

LAURI HARVILA

IIBAITAATIIT.

HEITTIMET
ENSIMMAISEN maailmansodan asemasotavaiheessa oli
vihollinen kaivautunut suoiaan jalkaväen laakatuliaseiden tulelta. Tästä syystä ryhdyttiin kehittämään jalkaväelle sellaisia kaarituliaseita, joilla se pääsisi kasiksi
kaivautuneeseen viholliseen. Näin syntyivät erimalliset
miinanheittäjät. Niiden kaliperi vaihteli 75 mm:stä
150 mm:iin. Tällaisia tyypillisiä asemasodan kaariruliaseita oli jonkin aikaa Vapaussodan jälkeen meidänkin
armeijamme käytössä, kun parempiakaan ei ollut. Mutta ne hyljättiin, koska ne eivät täyttäneet jalkaväen ras192

kön viransijaisena mäaräsi hän tilattavaksi näitä

81

mm:n heittimiä 70 kpl sekä koulutusta varten rarpeellisen määrän ampumatan'ikkeita. Näin ruli meidän jalkaväkitykkikysyml'ksemme "kertaheitolla" ratkaistuksi
ilman konstikkaita komiteamietintöjä. Muutaman vuoden kulutrua oli tämä heitin jalkaväen raskaana aseena
käy'tössa miltei kaikissa armeijoissa.
Vuodesta 1932 alkaeo on Suomen armei ja käyrtänyt
pääasiassa kotimaisia, Tampellan valmistamia heittimiä. Ensimmäinen kotimainen heitin on nimeltään
81Krh/32. Sen putken pituus oo ll43 mm. Myöhemmin on valmistettu useira uusia vuosimallela, mutta periaatteessa ne ovat kaikki samanlaisia, vain putken pituudessa on muutamien millimecrien eroja. Venäläiset
ovat valmistaneet myös 82 mm:n kaliperisia heittimiä.
Meidän käyträmämme 81 mm:n heittimen ammukset
sekä sodan että rauhan aikana ovat olleet pääasiassa kotimaista valmistetta. Tulkoon vielä mainituksi, eträ kevyt heitin on suhteellisen halpa ase. Sen hinta vastaa
suunnilleen 150 ammuksen hintaa.

Kevyt heitin painaa noin 57 kg. Kuljetusta varten se
voidaan jakaa kolmeen osaan, putkeen, jalustaan eli tu-

keen ja vastalevyyn eli vastimeen. Kukin osa painaa
noin 20 kg. Kuten olen jo maininnut, on kranaatinheitin kaarituliase. Sen lähtönopeus on suhteellisen pieni
vaihdellen 70 metristä 200 metriin sekunnissa käyterystä panoksesta riippuen. Pienestä lähtönopeudesta
johtuen on ammuksen lentoaika suhteellisen pitka.
Suurin kantama, noin 2600 m, saavutetaan suurimmalla, viidennellä panoksella ja 42 asteen korotuskulmalla.
Tällä matkalla ammuksen lentoaika on 26 sek. Tottunut miehistö pystyy ampumaan heitt;mellä 30 suunnattua laukausta minuutissa. Heittimen putki on sileä, siis
kierteetön. Ammus, joka painaa noin 3,3 kg, pyryy
kuitenkin vakavana lentoradalla, koska se on pisaran
muotoinen ia varustettu pyrstösiivillä. Ammuksen lentovakavuudesta johtuen on aseella pieni hajonta, lyhyillä ja keskimatkoilla vähän alle l7o ampumamatkasta,
siis esim. 1000 m:n ampumamatkalla putoavat ammukset ympyrän muotoiselle alueelle, jonka läpimitta
on noin 10 m.
Suojattomia eläviä maaleja ammuttaessa tekee krhruli pahaa jälkeä. Räjähtäessään hajoaa kranaatti nimittäin noin 3000 sirpaleeseen, joilla on taistelukyvyttömäksi tekevä vaikutus noin 15 m:n säteellä ammuksen räjähdyspisteestä. Kenttälinnoituslaitteisiin ei
81Krh:n tulella ole sanottavaa vaikutusta. Samoin ovat
poteroihin suojautuneet taistelijat melko turvassa krhtulelta. Talvella paksussa lumessa oli krh:n sirpalekranaatti melko tehoton. Kuului vain poksahdus hangen
alta.
Edellä mainitsin, että krh:n pienestä lähtönopeudesta
johtuen on ammuksen lentoaika kaikilla matkoilla suhteellisen pitkä. Tällä seikalla oli sodassa määrätyissä tilanteissa suojautumisen kannalta rdrked merkitys. Vanhat rintamamiehet muistavat varmaan vielä hyvin seuraavanlaisen tilanteen: Vihollisen puolelta kuuluu jo turuksi tulleesta krh-tuliasemasta esim. viisi lähtölaukausta. Ne muistuttavat limonaatipullon korkin avauspamahdusta.
Nyt pojat salamana suojaan! On aikaa
Sitten ensimenää ehkä enintään 10-1, sekuntia.
- lähellä. On
mäiset kranut räjähtelevätkin kiusallisen
pysyctävä vielä suojassa, sillä vasta on räjähtänyt kolme.
Ilmassa on tulossa vielä kaksi. Jännittäviä hetkiä. Menevätköhän ohi, vai saadaanko niistä nahkaamme reikia?
Syödessä ruokahalu kasvaa
sanotaan. Tämä koski
myös kranaatinheitinaseen kehitysvaiheita. Kevyt heitin oli osoittautunut kaikissa armeijoissa oivalliseksi pataljoonaportaan raskaaksi aseeksi. Nyt ruvettiin vaatimaan myös rykmenttiportaalle sopivaa heitintä, jolla
olisi suurempi teho ja pitempi kantama. Näin syntyi
sitten raskas 120 mm:n kranaatinheitin.
Suomessakin ryhtyi Tampella puolustusvoimain tukemana jo 1930-luvun alussa kehittamaan kotimaista
120 mm:n heitintä. Itse heittimen rakenne monine yksityiskohtineen oli suhteellisen helposti ratkaistavissa,

mutta riittävän tehokkaan ja samalla ballistisesti hyvän,
lentovakaan ammuksen kehittäminen tuotti vaikeuksia
ja vei paljon aikaa. Kun heittimen ja ammuksen teknilliset kysymykset olivat tulleet puolustusvoimia tyydyttävällä tavalla ratkaistuksi, sisällytettiin vuoden 1935
perushankintaohjelmaan silloin tarpeelliseksi katsottu
määrå 120 mm:n heittimiä. Ne karsittiin siitä kuitenkin pois ohjelman saadessa lopullisen muotonsa. Säästäväisyyssyistä! Seuraavan kerran tuli 120 rnm:n heittimien hankinta esille vasta vuoden 1939 kesällä. Tällöin
puolustusneuvosto nimittäin hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan kenttäarmeijan jokaiseen divisioonaan perustettaisiin tykistöön kuuluva raskas kranaatinheitinpatteristo, joka käsittäisi kaksi patteria, kummassakin
kuusi heitintä. Tämän suunnitelman toteuttamiseksi
tuli Tampellalta tilata välittömästi 120 kpl heittimiä ja
niihin yhteensä ampumatarvikkeita 64.800 laukausta.
Silloinen tykistön tarkastaja kannatti heittimien hankintaa, mutta oli sitä mieltä, että niitä ei tulisi liittää
kenttätykistöön, koska ne käyttönsä puolesta tarkoituksenmukaisemmin kuuluvat jalkaväelle, nimenomaan
rykmenttiportaaseen.
Tämä puolustusneuvoston alote jäi kuitenkin toteutumatta Talvisodan aattokuukausien muiden kiireiden
vuoksi, kunnes joulukuussa sodan jo sytyttyä puolustusministeriön taisteluvälineosaston päällikkö sopi puhelimitse (sanoo: puhelimitse!) Tampellan kanssa, että
siellä pannaan heti työn alle 120 kpl:een sarja tätä Tampellan kehittämää 120 mm:n heitintä. Päätöksentekijäin näin jouduttua tapahtuneen tosiasian eteen vahvistettiin tämä'puhelintilaus" virallisella hankintasopimuksella seuraavan tammikuun aikana, jolloin työt olivat Tampellassa jo täydessä käynnissä. Sodan ajan monista, mm. raaka-ainevaikeuksista johtuen valmistuivat

heittimet vasta vuoden 1940lopulla, jolloin heitin

sai

nimekseen L2OKrhl4O. Ensimrnäinen suhteellisen pieni ampumatarvike-erä valmistui vasta juuri ennen jatkosodan alkua.
Sekä kevyen että raskaan kranaatinheittimen syntyhistoria Suomessa on, kuten edellä kerrotusta on selvinnyt, sangen erikoislaatuinen. Ne molemmat byrokratian aitauksesta karanneet miehet, jotka aikanaan oivalsivat, ehkä aikalaisiaan selvemmin, kranaatinheitinaseen merkityksen tulevassa sodassa ja panivat omalla
vastuullaan alulle näiden aseiden hankkimisen puolustusvoimille, ansaitsevat tästä rohkeasta teostaan erikoisen kiitosmaininnan.
Muutamia numerotieto ia l20Krhl40: n teknillisistä
ja ballistisista ominaisuuksista. Ase painaa marssikunnossa ajolaitteineen noin 390 kg ja tuliasemassa noin
180 kg. Ammus on myös pisaran muotoinen ja ohjaussiivekkeillä varustettu. Heitin on suusta ladattava, sen
sileä putki on noin 1890 mm:n pituinen. Tavallinen
sirpalekranaatti painaa noin 13 kg. Melkoinen keveitten kenttälinnoituslaitteiden tuhoamisvaikutus saavutetaan jäykällä sytyttimellä varustetulla kranaatilla.
193

50 Krh/39 eli "Naku"

l20Krhl40:n lähtönopeus vaihtelee 116 metristä 290
metriin sekunnissa käytetystä panoksesta riippuen, joita
on kuusi. Suurin kantama 5639 m saavutetaan suurimmalla panoksella ja 50 asteen korotuskulmalla lentoajan
ollessa 39,8 sek. Lentoradan joustavuutta kuvaa esimerkiksi 2026 m:n ampumamatka, joka voidaan saavutraa
suurimmallakin panoksella, joka antaa 290 metrin lähtönopeuden, sekä 80 asreen korotuskulmalla. Lentoaika
on tällöin 51,3 sek. Ammus käy siis hyvin korkealla.
Tottunut miehistö saa putkesta ulos jopa 20laukausta
minuutissa.
Raskas kranaatinheitin osottautui sodassa reknillisiltä ja ampumaominaisuuksiltaan tarkoituksenmukaiseksi aseeksi, mutta sen ampumamenetelmät ja taktillinen
käyttöperiaate eivät mielestäni ehtineet vielä kypsyä lopullisiin muotoihin. Tämä johtui siitä, että tämä uusi
ase tuli joukkojen käyttriOn "kylmiltään", ilman että
menetelmiä olisi ehditty rauhassa jo rauhan aikana kypsytellä ja hioa.
Kranaatinheittimistöön on kuulunut vielä kolmaskin
tyyppi, pienoisheitin, jota on nimitetty myös komppaniaheittimeksi. Vanhat rintamamiehet muistavat vielä, miten vihollisen pienoisheitin, "naku", joskus häiritsi tulellaan heidän puuhiaan. Sanortavampaa vaikutusta ei nakun tulella juuri ollutkaan, ellei ihan kohdalle sattunut. Tämän venäläisten nakun kaliperi oli 52
mm. Sen kantama oli noin 800 m. Ammuksen, sirpalekranaatin paino oli 0,7 kg. Ase painoi ampumakunnossa noin 14 kg ja suurin tulinopeus oli 35 laukausta
minuutissa. Meidänkin miesten käytössä oli joskus nakuja, joita olivat saaneet sotasaaliina viholliselta. Pulmana vain oli ammusten puute.
Suomessakin ryhtyivät puolustusvoimat yhdessä
Tampellan kanssa jo v. 1933 suunnittelemaan pienoisheitintä. Sen kaliperiksi valittiin 47 mm ja ammukseksi
silloinen munakäsikranaatti, joka varustettiin siipipyrs-

töllä ja karki-iskusyryttimellä. Ammurraessa heittimen
korotuskulma pidettiin muuttumattomana noin 45 asteessa. Ampumamatkan muutokset aikaansaatiin
muuttamalla panoskammion tilavuutta yksinkertaisella
vivulla, jolloin ammukselle saatiin halutun suuruisia
lähtönopeuksia ja niitä vasraavia ampumamatkoja. Heitin saatiin pitkaaikaisten kokeilujen jälkeen valmiiksi
vuoteen 1938 mennessä. Lopullisissa koeammunnoissa
sattui 24.1.L938 valitettava onnettomuus kranaatin räjähtäessä heittimen putkessa, jolloin silloinen jalkaväen
tarkastaja kenrm A S Heihinbeimo sai surmansa. Tama
tapahtuma aikaansai viivytyksen heittimen lopullista
hyväksymistä odotettaessa. Se hyväksyttiin hankittavaksi armeijalle vasta kesällä 1939, mutta siinä vaiheessa ei Tampellalla enää ollut vapaata kapasiteettia pienoisheittimen valmistuksen aloittamiseksi. Ja näin
jäimme ilman omaa kotimaista nakua.
Sodan aikana todettiin suurella mielenkiinnolla, että
venäläiset suunnittelijat olivat ratkaisseet oman pienoisheittimensä sisäballistiikan samalla periaatteella
kuin me täällä Suomessa.

tämän kirjoitukseni kranaatinheittimistä ker tomalla, eträ sekä Naton että §(/arsovan liiton maide4
armeijoissa on nykyään käytössä laser- ja elektroniikkaP ddtä,n

tekniikkaan perustuvia mittauslaitteita, jotka pystyvät
havaitsemaan krh:n ammuksen lentoradan ja sen perusteella määrittämään ampuvan krh:n tuliaseman sijainnin sekä antamaan ampumaperusteet tykistölle. Koko
tämä tapahtuma krh:n lähtölaukauksesta siihen hetkeen, jolloin tykistö on valmis avaamaan tulen, kestää
vain muutamia sekunteja. Onko näin ollen kranaatinheittimistön toisen maailmansodan aikainen "loistokausi" jo taakse 'lddnytrd elämää? Saako se tämän päivän
taistelukentällä tykistön tuli-iskun niskaansa heti avattr
tuaan tulen? Se jää nähtäväksi.
195

fuokio§rromen
kohrqlon drcreimqo
TARU STENVALL

Taru Stenvall toimi molempien sotien aikana Mikkelissä huolehtien mm. tarioilusta kuuluisassa Marskin pöydässä. Kokemuksistaan hän on kirjoittanut menestyskirjan Marski ja hänen hovinsa. Tässä artikkelissaan hän esittää tuokiokuvan
kuvan, iota
Marsalkasta sellaisena kuin aikalaiset ja työtoverit hänet näkivät
sensaatioita tavoittelevat ns. tutkijat eivät pysty himmentdmddn.
TULIKASTEENSA Talvisodassa Mikkeli sai rammikuun viidentenä. Pommitus, jossa kuoli 27 ja haavoittui 14 henkilöä, tuli täydellisenä yllätyksenä ilman että
tavanmukaista ilmavaara-hälytystä enempää kuin ilmarorjuntaakaan olisi kuulunut.
Mieleeni on jäänyt tuo talviaamu jotenkin pahaenteisenä. Pakkanen on niin kova, ertä kaupungin kodikkaat
puutalotkin näyttävät kyyristelevän sen kourissa jotenkin irrallisina kuin varpaillaan ja ilma on niin liikkumatonta, että lämmityksen savu nousee taivaalle korkeina pystysuorina pilareina. Itäisellä taivaanrannalla
kajastaa vaisu punerrus.

Työhön kävellessäni mieleni valtaa outo levottomuus, kuin ennakkoaavistus tulevasta onnettomuudesta.

Mikkelissä oli tuudittauduttu turvallisuuden tunteeseen, kun Pdämaia oli tullut kaupunkiin. Minäkin olin
kuullut upseerien puhuvan, että vihollislentäjien olisi
vaikea löytää Mikkeliä.
Seurahuoneella on kiireistä touhua ja kodikasta lämKirioittaja Taru Stenvall

sieltä käsin unohtuvat aavistukset naurettavina!
talossa. Miten hyvin siellä viihdynkään! Olen niin innostunut työhöni, ettei sodalle siellä jossakin juuri liikene mielenkiintoa.
Seurahuoneella olimme juuri saaneet katetuksi upseerien "seisovan pöydän" ja kannetuksi siihen leikkeleet
ja kaikki herkut, joita silloin vielä oli yllin kyllin. Upseerien ruokailuaika alkaisi hetken kuluttua, mutta vielä he olivat toimistoissaan, hotellissa oli vain sen henkilökuntaa.
Yhtäkkiä kuului hirvittävä rysähdys, lattia vavahteli
kuin maanjäristyksessä ja ikkunalasit räiskähtelivät lattialle.
Vasta kun seurasi uusia räjähdyksiä ymmärsimme
mistä oli kysymys.
Kaikki meille Pädmajan taholta pommituksen varalta
annetut neuvot kaikkosivat päästäni, luultavasti tovereiltanikin, sillä syntyi pakokauhu. Törmäsin ulkoovelle päällysvaatteitta.
Hotellin aulassa näin Marsalkan sotilaspalvelijan Ei-

pöä

Olen- vasta toista kuukauttani

Ylipäällikkö lähimpine apulaisineen

pädmajaan
olikin \tarma, ettei "tähän taloon"
pommi osu.
Myöhemmin kuulin Marsalkan kertovan:
[ssuin työpöytäni ääressä, kun ikkunat romahtivat
- ja sirpaleita lensi pöydälleni. Jumalan kiitos, ei
sisälle
käynyt hullummin.
Tällä kerralla Seurahuone vielä säästyi. Ikkunalasit
oli ilmanpaine paiskannut lattialle sirpaleiksi. Lounasruuat olivat koskemattomina pöydällä, jonka ääreen nyt
illalla alkoi kerääntyä upseereita ruokaa ottamaan.
Marsalkka saapui adjutanttinsa majuri Grönuallin ja
kenraali Kekonin seuraamana. He istuutuivat rikkinäisen ikkunan ääreen syömään.
Sähkövalot eivät toimineet, mutta pilkkopimeä ruokasali ei ollut. Korkeaa tummasävyistä huonetta valaisivat nyt tulipalojen häälyvät punaiset lieskat.
Marsalkan noustessa pöydästä kiihkeä puheensorina
vaimeni ja upseerien joukossa kävi kohahdus kaikkien
yhtenä miehenä ponkaistessa seisomaan. Ulkoa kuului
tulen kohina, muuten huoneessa vallitsi syvä hiljaisuus.
Vieden käden ohimolle ja aavistuksen kumartaen
Marsalkka seisoi hetken paikallaan antaen katseensa
kiertää kaikki läsnäolevat, minkä jälkeen hän poistui.
Hänen kävellessään ioustavin, tarmokkain askelin läpi
suuren salin kuului lattialta särkyvän ikkunalasin terävää räiskettä. Tässä "sotavalaistuksen" punaisessa loimussa Marsalkka näytti tavallistakin .kookkaamm alta ja

uljaammalta.
Marsalkka ja Taru Stenvall Mikkelissä

nar Fromin tempaavan lähimmästä huoneesta lakanan
lumivaipakseen ja ryntddvän konepistooli kainalossa
ulos ovesta huutaen:
Nyt ne saatanat tulevat jälleen!
-Työtovereistani eksyneenä juoksin talon kellarikerrokseen ja kuuntelin kauhuissani, miten uusia pommisarjoja jatkuvasti putosi kaupunkiin. Halveksin itseäni
nähdessäni hotellin siivoojattaren kulkevan rikkalapio
kädessä etsimässä taloon mahdollisesti osuvia palopommeja. On niitä sankarillisiakin ihmisiä!
Sitä hornanmyllyä kesti koko päivän, vasta illan pimetessä annettiin vaara-ohi-merkki.
Kaupunki oli laajana tulimerenä. Liekit roihusivat
ahmien kuivia puutaloja. Palomiesten ja pelastustöissä
olevien sotilaitten huudot hukkuivat tulen pauhinaan.
Noen mustaamista raunioista tuprusi taivaalle kipinöitä
ja käryäviä valtavia savupilviä.
Oi sitä hävityksen kauhistusta!
Pommituksen perusteellisuus osoitti vihollisen olevan täysin tietoinen kaupungin merkityksestä sodan

Näky on painunut mieleeni. Tuo tuokio Suomen
kohtalon draamaa oli vaikuttava kokemus. Kun sitä
näin jälkeenpäin muistelee, oli se kuin fantastinen kohtaus jostakin

sotaelokuvasta.

X

Taru Stenvall tarjoilee hyvinvoivalle Päämaian

komendantille eversti Bruncronalle

SA-kuva

ffi

hermokeskuksena.

Marsalkalla oli oma pommisuojansa Naisvuoressa,
murra lieneekö hän käyttänyt sitä koskaan, sillä tunnettua on, ettei hän juuri suojautunut. Monta kertaa kuulin kenraali Aironkin sitä ruokapöydässä pahoittelevan.
Ei sitä senpuoleen tehnyt kenraali itsekään, mutta hän
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Siiranmäki oli suomalaisen sotilaskunnon ja miehuuden näyttämö kesän 1944
kovissa otteluiss a
se kesti, vaikka muualla repesi! Taistelua johti etulinjassa
eversti Adolf Ehrnrooth, ioka henkilökohtaisestikin pysäytteli hermonsa menettäneitä ja asemista poistuneita taistelijoita: "Ku rjan henkennekö puolesta pätt aNuori tykistöupseeri kertoo, kuinka
sitte tdlld Isänmaan kohtalon hetk elld?"
sodan kova todellisuus muutti koko hänen rnaailmankuvansa.

Siiranmäen
puolustaja
eversti
Adolf
Ehrnrooth
SA-kwa

Siiranmäen
taistelut
1

3.-14.

6.

Kahden
vihollisdivisioonan
hyökkäykset
on pääosin
torjuttu

!

Soorermoo

,a\I
'r

Se

I

,P
ffi

itqksi

ö,

toisip uhoulorr
pLikkr onkoåsi€ to

kiviesieilö

^^
Vafvenreiut
nerk rm' ,olrrio lollteilo,
nuut s!urrrte t!:c'lrr lisiri€iöisi0

SIIRANMÄKI oli keväällä 1944 pieni, unelias karjalaiskylä, jonka rauhaa parinkymmenen kilometrin päässä oleva rintamalinja ei asemasodan pitkinä vuosina paljoakaan järkyttänyt. Se sijaitsi neljän tien risteyksessä.
Yksi tie johti Vehmaisiin, toinen tuli Kekrolasta, kolmas takasi yhteyden Ahijärven suuntaan ja neliärtä pitkin päästiin Vuotraalle. Kylänseutua hallitsi korkeahko
jonka korkeimmalta kohdalkukkula
Siiranmäki
ta saattoi hyvällä ilmalla nähdä pitkälle itään Vehmaisren suunt?ran ja etelään Suurselkään, Soppikylddn ia
Kekrolan suuntaan. Sodasta huoiimatta oli kylässä siviiliasutusta, talonpojar tekivät kylvöjään, kauppiaat myivär niitä vähiä tavaroita, joita siihen aikaan oli saatavissa, ja emännät rekivät kotiaskareitaan koettaen unohtaa
kokonaan sellaisen ikävän käsitreen kuin sota. Jonkinlaista järkytystä ja havahtumista merkitsi rierysti se,
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kun päämajan linnoitusherrat saapuivat tutkimaan ja
mittailemaan maastoa ja päättivät lopuksi, että Kannaksen rärkein puolustuslinia, ns. Vammelsuu-Taipale eli VT-linja tulisi kulkemaan juuri Siiranmäen kautta, tulisipa se vielä muodostamaan tärkeän painopisteen
tällä linjalla. Murta vaikka linnoitusjoukor pian rämän
jälkeen ryhtyivätkin töihin myllertäen Siiranmäenkin
rinreitä, tottuivat kylän asukkaat aianoloon tähänkin
olotilaan.

Mutta :atd rauhaa ei kestänyt kauan. Kesäkuun 9.
pnä klo 6 aamulla heräsivät siiranmäkelaiset kaakosta
kuuluvaan voimakkaaseen iylinään, ioka vahvisrui vahMikkeliin ja Helsinkiinkin saakka. Kaakon kulma oli tulesta punainen.
Karjalan väestö tiesi vanhasta kokemuksesta, mitä tämä
merkitsi. Se tarkoitti sitä, eträ kodit ja konnut oli taas

vistumisraan kuuluen lopulta jopa

ties monennenko kerran

-suin päin pakoon sodan jaloista.
-

jätettävä ja lähdettävä

Taistelut pääasemassa eivät kestäneet kauan, ja jo 13.
pnä kesäkuuta seisoivat venäläiset 281. D,381. D ja
178. D Siiranmäen edustalla valmiina murtamaan VTlinjankin ja työntämään puolustajat pakosalle. Mutta
tässä vaiheessa alkoivat astua esiin uudet tekijät. On sanottu, että suomalainen puolustus ei ollut vielä kasvanut nykyaikaisen suurhyökkäyksen tasolle, ja tämä. pitää varmasti paikkansa myös suomalaisen sotilaan suhteen. Mutta meikäläinen on tarpeen vaatiessa myös
joustava, sitkeä ja kehityskykyinen. Siiranmäen puolustukseen järjestäytyneer eversri A. Ehrnroothin komentaman JR 7:n miehet olivat toipuneet suurhyökkäyksen
aiheuttamasta hirvittävästä moraalisesta järkytyksestä ja
asettuneet pesäkkeisiinsä siinä mielessä, että niistä ei
enää lähdetä ainakaan elävinä.
Toimin niihin aikoihin tykistön tulenjohtajana Siiranmäen puolustusta tukevan ev.ltn (silloin majuri) P.
G. Aallon komentaman tykistöryhmän riveissä.
sa1-

-

VT-linian taisteluhautaa Siiranmäessä

SA-kwa

kemmin sanottuna Kev.Psto 24:n 2. patterissa. Kuuluin siihen "sotahullujen" ryhmään, joka oli aikoinaan
lähtenyt taitelukentälle vapaaehtoisena suoraan koulun
penkiltä. Hyökkäysvaiheen aikainen sotakokemukseni
oli varsin vaatimatonta luokkaa, ja asemasotakin oli sellaista kuin se oli. Kuten muukin ikäluokkani tunsin ja
tiesin tosin, mitä oli maata kranaattikeskityksessä, millaista oli raivata yön hämärinä hetkinä maastoa linjojen
välissä ja millaista oli hiipiä vartiopaikalle etummaiseen
pesäkkeeseen syyspimenänä yönä, jolloin vihollisen
vanginsieppauspartiot ovat liikkeellä. Tulenjohtajana
olin ohjannut kranaatteja kohti vihollisosastoja ja nähnyt näihin osastoihin kuuluneiden miesten jäävän taistelutantereelle hengettöminä. Mutta jollakin tavoin tämä oli ikäänkuin ulkokohtaista, enkä ollut vielä tuntenut veren tahraavan kasiäni.
Siiranmäen taistelu kokonaisuudessaan merkitsi minulle järkyttävintä sotakokemustani. Sen alkaessa olin
vielä kokematon, sinisilmäinen koulupoika, mutta taistelujen pddtyttyd totesin katselevani maailmaa kokonaan toisin silmin. Muutamassa päivässä olivat käsitteet
muuttuneet. Sodan olemus on tuhoava. Se ei tuhoa ainoastaan eldmää ja materiaalia, se tuhoaa myös ajatuk-

sia, käsitteitä ja mielipiteitä. Siiranmäen taistelu oli yhtä ainoata helvetillistä leikkiä, jossa ei armoa annettu
eikä myöskään pyydetty. Vihollisosastot aloittivat operaationsa aluksi Saarenmaan suunnalla klo 13 maissa.
Klo 16 pääsi hyökkäys käyntiin Kekrolan suunnasta 14
raskaan panssarivaunun tukemana jatkuen tuntia myöhemmin 25 Sotkan ja Klimin (raskaita ps-vaunuja) tukemana.

Tulenjohtopaikkani sijaitsi lähellä Siiranmäen korkeinta kohtaa, joten minun oli helppo luoda itselleni
kuva taistelun vaiheista ja vdlittåä se myös takana oleviin komentoportaisiin. Neuvostojoukkojen ensi yritykset
niitä tehtiin 13. päivän aikana kaikkiaan viisi
kilpistyivät
maj. Kuvajan pataljoonan poikien jär-kahtämättömään vastarintaan. Yö oli rauhallinen, mutta seuraavana päivdnä alkoi murskaava tykistötuli ja ilmapommitus klo 8 aamulla ulottuen etuasemista syvälle takamaastoon. Monituntisen ankaran taistelun jälkeen onnistui vihollisen klo 13 maissa tunkeutua asemiimme Seppälän talon kohdalla ja ajaa toistakymmentä raskasta ps-vaunua Siiranmäen korkeimmalle huipulle. Omat joukkomme joutuivat vetäytymään metsänreunaan, jonne pureuduttiin puolustukseen.
Voidaan sanoa, että Siiranmäen taistelut huipentuivat niihin vastahyökkäyksiin, joita meikäläiset suorittivat useita sekä 14. että 15. pnä jajoiden tuloksena tais'
teluhautoihin kertyi sananmukaisesti ruumisr<iykkiOitä.
Näissä vastahyökkäyksissä olivat mukana jokseenkin
kaikki Siiranmäen lohkolla olevat kynnelle kykenevät
miehet kiväärimiehistä aina tykistön tulenjohtueen poikiin saakka. Olin uskonut jo kokeneeni sodan koko järkyttävyydessään, mutta kokemuspiiristäni puuttuikin
vielä lähitaistelu kaiken viiltävässä, kaiken paljastavassa
ja koko elämänkäsityksen mullistavassa kauheudessaan.
En usko olevani ainoa soturi, jonka ympärille on ennen
suurta taistelua laskeutunut pelon vaippa aiheuttaen pahoinvointia ja oksennuskohtauksiakin mutta toisaalta
lienee myös niin, että sellainen, joka ei ole kokenut
suurta pelkoa, ei osaa myöskään altaa arvoa rohkeudelle.

Lukijani, oletko koskaan nähnyt kuoleman silmänvalkuaisia ja kuullut vieressäsi hänen läähätystään ja
karjuntaansaT Kuolema kuvataan tavallisesti luurankomieheksi, mutta Siiranmäen Kuolemalla oli todella elävät silmäterät, hän oli lihaa ja luuta, olipa hänellä vielä
venäläiser arvomerkitkin ja konetuliase kädessä. Tuon
verisen taistelun yksityiskohdat ovat häipyneet ikäänkuin ohuen sumuverhon taa, mutta jälkeenpäin saatoin
todeta, eträ olin konepistoolillani murskannut leningradilaisen nuorukaisen kasvot ja oman rakkaan puukkoni löysin venäläisen kapteenin kylkiluitten välistä. Käteni olivat verestä punaiset, enkä oikein jaksanut kasittää, mikä oikeus minulla oli elää, kun niin moni aseveljistäni ja vihollisistamme oli jäänyt särkynein silmin
katsomaan kesäkuiselle taivaallemme.
Ponnisteluista huolimatta vastaiskumme tyrehtyivät
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Joko tulevat? Tulenjohtopaikka
valmistautuu toimintaan

neina tj -ryhmäni koko miehistön sain tässä vaiheessa
ohjeet ilmoittautua tykistöryhmän komenropaikalla.
Sinä tai minä

-

vaunu on tuhottava!

SA-kuu

Vohvpnrrlut mprkrnnDt volniitD l0attoito,
muui suunnrteltulo loi keskonercrrslb

Siiranmäen taistelut 15.6. Kolnras vihollisdivisioona saa murron
puolustus ioustaa, mutta ei murru.

syntymään

ja jouduimme vetäyrymään kerta roisensa jälkeen takaisin mersänreunaamme. Neuvostojoukot kehimivät molempien sivustojen kaurta uuden valtavan hyökkäyksen
ja etenivät Kylmäojalle saakka jåttden Siiranmäen itsepintaiset puolusraiat mottiin. Muutaman tunnin ahdistavan odotuksen jälkeen, mikä toisaalla merkitsi myös
kuumeisra toimintaa, Raassinan poikien vastaisku kuitenkin työnsi vihollisen rakaisin, ja kun kolmannen
taisrelupäivän ilta koitti, olivat linjat taas ennallaan.
Menetettyäni kaatuneina, haavoirtuneina ja kadon-

-6x

-

Neljännen taistelupäivän jouduin siis olemaan poissa
Siiranmäestä, mutta se ei tieträvästi ollutkaan edellisiin
verrattava, koska VT-linjan kohtalo oli tässä vaiheessa
ratkennut roisaalla, Kuuterselässä. Kun joukkomme
16. ja 17. päivien välisenä yönä Vuottaan kylän halki
vetäytyivät taempiin asemiin saatoimme todera, että sotilaamme olivat kestäneet viimeiseen asti ja eträ nimi
Siiranmäki oli saanut suorastaan legendaarisen hohteen.
Haluan vielä rässä yhteydessä rehdä kunniaa muuramille taistelijahahmoille, jotka erityisesti jäivät mieleeni Siiranmäen verisiltä päiviltä. Näitä ovat lähinnä
luutn. Lauri §7allden, esimerkillinen ja kylmäverinen
komppanianpaallikkö, joka jäi Siiranmäen kentälle,
nuori sotamies Eero Seppänen, josta yhdessä päivässä
tuli "Siiranmäen-Seppänen" senjälkeen kun hän oli tuhonnut yksinään 7 ps-vaunua ja ansainnur täten Mannerheim-ristinsä, ev.ltn Varko, jonka tapasin komentopaikallaan aivan etulinjan takana verinen kääre päänsä
ympärillä, kapc. Herve, joka johti urheasti erästä vastaiskua, ja nuori Tuntematon Kokelas, joka kiivaimman keskityksen aikana konttasi vastaani alas rinnettä
molemmat jalat täysin murskana ja pää luodin lävistämänä. Hän tuupertui mielectömästi valittaen betonikorsumme sisäänkäytävän seinustalle, ja tunsin miltei
vastustamatonta halua vapauttaa hänet tuskistaan. Ja
lopuksi haluaisin nostaa käteni kunniantekoasentoon
muistellessani oman tulenjohtueeni poikia, joista monet iäivät taistelukentälle, enkä tahtoisi unohtaa myöskään rohkeita vihollissotilaita, joisra viitisentuhatta jäi
sammunein katsein makaamaan pienen karjalaiskylän
vaiheille. He olivat valiomiehiä
hekin. Sota vaatii
omat lunnaansa, ne on maksettavasekä pienten että
suurten.
tr
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Sota on sattumien aluetta Taistelun tiimellyksessä saattoi tapahtua asioita, joita

hurjinkaan mielikuvitus ei olisi voinut ennakolta kuvitella.
Kaikki rintamamiehet muistavat, että varsin monet tiesivät kuolinpäivänsä etukäteen. Sensijaan tuskin kukaan tietdd, mistä tdrnd tieto tuli
Korkeammilla
Voimilla on monta nimeä..

EI ne mitään kummituksia olleet ja tarkka lukija löytää
niitä kolmekin tästä kirjoituksestani.
Kummituksia ne eivät olleet siinäkään mielessä, että
varsinkin ensimmäisen ihmeen, joka todellakin on erittäin harvinaista sodassa, olen voinut tarkistaa neljältä
eri kerrojalta, jotka kaikki pääpiirteissään kertovat samoin, joskin toinen saattaa muistaa yksityiskohdat vähän eri vivahteisina.
Haastattelin Jalkaväkirykmentti 27:n L. KKK:n (4.
Komppania) joukkueen johtajaa, sodan ajan luutnanttia
nykyään majuri
Jaakko Salmista. Näin se

-kävi.
-

-

Milta tuntui

Jatkosodan ensimmäinen taistelu-

päivä?

Pataljoonamme

IllF. 27 lähti Rautjärveltä hyök-

käykseen
toisessa linjassa. Edessämme hyökkasi majuri
T u r k a n III P ja sen vasemmalla puolella ltn Jaakko
Kilven 7. Komppania.
Turkan pataljoonan Kirjavaisen, Kivelän

ja

Pössin komppaniat painuivat lujaa vauhtia taistellen
vihollisen puolustusaseman sisään ja meidän pataljoonamme majuri Toppolan komentamana seurasi jäljessä. Kivelä jaKirjavainen valtasivat Kuisman ja Pössi
eteni Lankilan suuntaan.
Kun Kuisma oli vallattu, saimme kaskyn lähteä
Siisiälän
suuntaan. Kivelä hyökkasi Peussanmäen takaa
sen vihollisen selustaan, jota Kilven komppania kuritti

tietä. Mukana oli myös panssarintorjuntakivääri, joka
eteni myös tiellä.
Teimme tilaa ja kaksi panssarivaunua jyräsi sekaamme tietä pitkin. Kivelää tai Kirjavaista ei näkynyt.
Vaunujen ajaessa juuri seassamme avautui toisen torniluukku ja sieltä nousi ylös miehen pää ja vartalo. Mies
veti kätensä päähineeseen ja ajaa huristi ohitsemme.
Meille selkeni äkkiä, mitkä ja kutka joukossamme
ajelivat! Siinä oli vanjan piippolakki , vanjan pusero ja
vanja!

Vihollisia
mitä tehdä?
tai pelko siitä, että omienkin
Oliko se ritarillisuutta
voi käydä huonosti, mutta vaisto sanoi: "Älä ammu, anna mennä, heillekin on elämä kallis ja he ovat rohkeita
miehiä!" Vaisto sanoi myöskin, että vaunut pitäisi tuhota, mutta sekin mahdollisuus oli jo melkein samalla
hetkellä ohi. Ammupas siihen, kun parin metrin päässä
marssii omia eikä osattu ollenkaan valmistautua!
Vihollinen ajoi kunniakujaanne pitkin?
- Niin ajoi, sotilaallisesti, tekipä vielä kunniaakin
meille.

Milta tuntui

jälkeenpäin?

- En katunut, päätökseni oli selvä, enkä kadu vielä- Hetken kuluttua kuului kyllä edestäpäin jysäykkään.
siä. Siellä oli oma panssarintorjuntatykki tehnyt tehtävänsä. He olivat varmasti tyytyväisiä.

***

rintamasuunnassa.

Olitte vihollisen keskellä, estikö

Siisiälään?

se etenemistänne

Eipä juuri, mutta tilanne oli vähän kiinalainen...

- Kerro!
- f,lsnirnme Peussanmäen takana Siisiälään päin.
- tieto, että Kivelä Kirjavaisenkin nimi siinä
Tuli
- vallatulla höökivaunulla ja
tulee viholliselta
esiintyi
sitä ei saa ampua.
Asiahan

oli

selvä.

Hetken kuluttua alkoi takaamme kuulu pörinää ja
telaketjujen kolinaa. Kokkose n kivärijoukkue eteni metsässä tien kahden puolen ja minun kk-joukkueeni

-

Sitten toinen tarina!

lddn.

f,ssnsrnisemme

jatkui, olimme

menossa Siisiä-

Tulimme pienehkön puron varteen ja edestä kuului
taas panssarien meteliä. Nyt ei ollut mitään epäselvää!
Siellä ei tullut Kivelä eikä Kirjavainen, siellä ajelivat
vanjat!

Asetuimme asemiin.
Valmistuessamme taistelutoimintaan tuli paikalle
myös krh-joukkueemme tulenjohtaja vänr Syrjä (nyt
kenraali), hyvä kotipuolen tuttavani, kysymään, kuinka
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lähelle omia hän voisi ampua. Kaipa hän sen tiesikin,
mutta kokemus puuttui
Käskin hänen aloittamaan ensin kauempaa ja vetamään tulen sitten lähemmäksi, parhaaseen mahdolliseen kohraan. Etäisyys viholliseen oli ehkä noin 150
metriä. Syrjä teki ohjeen mukaan ja tulos oli hyvä.
Hetken kuluttua alkoi kevyitä panssarivaunuja ajaa
asemiamme kohden. Psr-kiväärimme oli hyvässä ase.

massa.

Tuli vaunu aukealle.
Tuli paukku tai parikin pst-kivääristä ja siihen jäi.
Tuli roinen vaunu, tuli paukku ja siihen jäi.
Sisukasta joukkoal
Tuli kolmas ja sama tulos
alkoi palaa. Tummaa
ja
savua oli maasto täynnä
vaunut ampuivat koko ajan

asemiamme. Savu sotki niiden tähtäyksen ja

tuli oli

epätarkkaa, onneksemme.

Näkyviin tuli vielä neljäs vaunu ja sortui

samaan ro-

mukasaan!

Hurjia kavereita, kunnioitertavan hurjia, murra sora
ei nyt lukenut lieviä lakipykäliä.
Tuli vielä viideskin vaunu ja tuli paukkuja sekä tumma savupilvi sakeni sakenemistaan.
Näin kertoi nauhurille maj Salminen ja jatkoi:
Puolustajan selkäranka oli katkaistu ja me hyökkäsimme mäkeen. Eräästä vaunusta jdi ajaja henkiin.
Kysyimme häneltä: "Miksi jackuvasri ajoitte kaikki peS,4-Äara

JR 27:n komentaia
evl Haanterä selostaa
Kirvun valtauksen
jälkeen tilannetta
ev Palarille
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JR 27 etenee
-kohti
llmeen kylää

räkkäin, vaikka näitte, kuinka edellisen aina kdvi?"
Tähän vihollinen: "Tiesimme tuhomme melko varmaksi lähdimmepä mihin suuntaan tahansa. Katsoimme tämän parhaaksi ja uskoimme ainakin osan pääsevän läpi."
Kovia ja hyviä sotureita! sanoi Salminen ja jatkoi

vielä:

Hyökkäyksemme Hynnilän ja Ilmeen suuntaan
- Kokkosen kiväärijoukkue hyökkäsi tien itäpuojatkui.
lella syvässä notkelmassa olevan pellon yli.
Meillä oli harvinainen tilaisuus avustaa jalkaväkeä
ampumalla sen yli ns yliammuntana korkealta mäeltä
toiselle mäelle, jossa vihollinen oli. Sen selkäranka oli
todella katkennut, sillä hyökkäys onnistui kevyesti.
Maaston perusteella oli nyt siirryttävä tien länsipuolelle ja hyökkäys jatkui seuraavalle kukkulalle. Sinne
päästiinkin, mutta vihollinenkin pysytteli paikoillaan
lujissa bunkkereissaan.
Siihen tulivat jo pataljoonalle alistetut pioneeritkin
apuun. Kasapanoksillaan he tuhosivat erittäin reippaassa tahdissa bunkkerin toisensa jälkeen.
Innostuin toimintaan ja lähdin pioneerien edellä
heittelemään käsikranaatteja bunkkerien ampuma-aukoista sisään. Henkilökohtaisesti minuun kohdistuvana
muisran aivan elävästi seuraavan tapauksen, jota monasti jälkeenpäin olen ihmetellyt.
Olin heittänyt bunkkeriin käsikranaatin. Jäin seisoSA'hn'a

Jokin yliluonnollinen tapaus tai voima! Ehkä tii-

maan ampuma-aukon eteen noin neljän metrin päähän
nojaten männyn runkoon konepistooli kainalossa suun-

viit- puvut ohjasivat läheltä ammuttua

nattuna ampuma-aukkoon. Silloin cunsin rinnassani
pistoksen ja samassa vaistomaisesti painoin liipasimesra. Suihku osui viholliseen.
Tässä rysäyksessä oli tapahtunut jotain ihmeellistä. Vihollinen oli ampunut minua pisroolillaan noin
neljän metrin päästä. Menoreikä oli takissani melkein
sydämen kohdalla, mutta siitä jatkui ainoastaan punainen vertynyt viiru ihoni pinnalla kylkiluitten suuntaisena. Tuloreikä takissani oli vähän selkäpuolella. Luodin kulku oli siis ollut kaareva.

Oliko jatko yhtä ihmeellistäZ
Kyllä oikeastaan niinkin voi sanoa.
- Kerror Tämähän on mielenkiintoista.
- En pidä ihmeenä, koska jo Kangasalla ennen lähtöämme
tiesin, mitä sinä päivänä vielä tapahtuu. Kerroinkin siitä parille omaiselleni

Tuhooiat la yksi eheä vaunu. Pää korkeimmalla on J. Salminen

Siukosaaren komppaniakin oli jo mukana hyök-

luotia?

***

Kerropas vielä!

- Seuraavassa mäessä saimme jo paljon lujemman
vastuksen,
mutta meidänkin voimamme olivat vahvistuneet. Tykistö oli mukana erittäin tehokkaasti ja
käyksessä.

Salmisen joukkueen konekivääriasema. Toinen vas. ltn Salminen

Miten se oli mahdollista?

- Jospa tietäisinkin. Mutta sen roresivar lääkärir- kun samana päivänä jouduin JSp:lle, ja olivat ihkin,
meissään.

Oliko sinulla jonkinlainen

panssari2

- Päälläni oli tiivis kesäpusero ja sen alla yhtä tiivis
urheilupusero
sekä ihopaita.

Ennen hyökkäystämme kerroin pojilleni, että nyt se
sitten pian tapahtuu: minä haavoitun.
Menin yksinäiseen paikkaan ja luin Isä-Meidän-rukouksen katse ylös suunnattuna.
Olin sitten taas enrisessä taistelukunnossa ja lähdin
muiden mukana hyökkäykseen. Korkeimman käsi ohjasi meitä.
Tykistö pehmitti lujasti edessä olevaa mäkeä, samoin
sinne ampui vänr Syrjä. Sinne pojat hyökkäsivät. En
voinut seurata heitä, sillä se oli nyt tapahtunut: olin
vaikeasti haavoittunut!
En sanoisi itseäni uskovaiseksi, mutta huomattavasti
lähempänä sitä olen kuin Jumalan kieltämistä.
Tämän kaiken kerroin nyt, jotta nykypolvet ja tulevatkin saavat lukea suomalaisen sotilaan luottaneen
Korkeimman johtoon. Olen myöskin siitä varma, että
huomattavan suuri osa sotilaistamme näin teki, vaikka
suomalainen luonne, myös minä, ei haluakaan tässä
asiassa olla julkinen. Salassa, hiljaisuudessa nousi päivittäin tuhansia rukouksia Korkeimman puoleen. Monen moni suomalainen sotilas kantoi joko raamattua tai
uutta testamenttia selkälaukussaan eikä niitä turhuuden
tai ulkokullaisuuden vuoksi kannettu. Asiamme Jumalan kanssa ovat kahdenkeskisiä.
Näin pohdittiin Salmisen kanssa vakavia asioita.
N[i1sn voit selittää sen, että tiesit haavoittumisesi
jo -ennakoltaT
En tiedä, en voi enkä haluakaan. Tämä on vaan
- siitä, että meitä ohjasi korkeimman käsi.
todiste
Entä jatko?
- Kuulin pojilta, että mäki vallattiin. Kuulin
kaatuneiden joukossa olleen ainakin komppamyöskin
niamme vanhimman miehen "Isän" seka Vilho P i sp alan ja Artturi Ristilän. Muistini mukaan haavoittuivat Eino Mäkelä ja Eino Lehtinen.
Näin syvämietteisesti ja asiallisesti muisteli sodan
ajan tapahtumia maj Jaakko Salminen. Monet muutkin
aavistivat kaatumisensa, mutta sodanajan luutnantti
Salminen tiesi haavoittumisensa, ilmoitti sen muille ja
!
se tapahtui.
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Hyvän asevelien ja ystävän kuolema oli aina sodan järkyttävimpiin kuuluva ko,
kemus.

"Kadetti, joka viime itsenäisyyspäivänä oli ryhdikkäänä juhlistamassa Tasavallar
Presidentin vastaanottoa, viruu nyt tuossa vesisateessa voimattomana, rääsyise,
nä, julman sodan rikki repimänil.."
v. 1941 kesäkuussa lähdössä Jatkosotaan Suolahden asemalla hän ilmoittautui ns. härkävaunussa I/JR 50 pst. joukkueeniohtaiaksemme.
Lähes pari vuorokautta Kuusiiänelle kestäneen rautatiekuljetuksen aikana meistä tuli hyvät ystävät.

OLLESSAMME

Olimmehan kumpikin saman rajapitäjän miehiä, näiden toisheimolaisten joukossa. Minä rahvaan parissa
k'asvaneena osasin antaa hänelle monta hyvä neuvoa,
mitkä omalla yksinkertaisella, mutta tehokkaalla tavalla miellyttivät tavallista rivimiestä ja edesauttoivat
luottamuksen rakentamista johtajan ja alaisten välille.
Matkan aikana hän linkkuveistäni apuna käyttäen kiinnitti kauluksiinsa vänrikin ruusukkeet ja perille Kuusjärvelle päästyämme hän osoittautui hyvin alaistensa
tarpeista huolehtivaksi upseeriksi.
Muistaakseni hän oli syntynyr Salmin pitäjän Uuksun kylässä v. 1918. Oli keskimittainen ia miellyttävän
näköinen toisen vuosikurssin kadetti. Kadettikoulusta
Suolahden sotilaspiirin komennettuna, hän oli nyt
kanssamme matkalla kohti rintamaa, yllään kadetin
palveluspuku, jossa hän helposti erottautui siitä harmaapukuisesta ja useimmiten epäsotilaallisesti käyttäytyvästä reserviläis j oukosta.
Olimme kokeneet io monen monet sodan kauhut

-
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ja kärsimykset, vähäisinä lepohetkinä yhdessä tyhjentä
neet monta korvikepakillista, kun hän erään kerran sa
noi kyllästyneensä tähän pst. joukkueenjohtajan tehtä
vään ja anoneensa siirtoa kiväärikomppaniaan. Siirror
jälkeen harvat tapaamisemme muodostuivat meille mo
lemmille kuin läheisten sukulaisten sydämellisiksi ta

paamisiksi. Niinä lyhyinä hetkinä kerroimme toisil
lemme niin niukat ilot, kuin suuret surutkin ja ilmar
sopimusta teimme aina tasajaon vähäisten eväiden kes
ken.
Eräänä sateisena syyskuun alkupäivänä olimme kouk
kaamassa Kinnasvaaran kylään. Noin kilometri enner

kylää pysähtyi etenemisemme vihollisen voimakkaar
vastarinnan johdosta. Vaikka kuinka yritimme, eteen
päinmeno tuntui mahdottomalta, sillä tienposkessa, so
rakuopassa pari raskasta vihollisen höökivaunua piti ty
keillään huolen siitä, että eteenpäin ei kuolevaisella ol
asiaa. Niinpä monen pojan elämä sai loppupisteen noini
syyskuun sateisina päivinä Kinnasvaaraan pyrkiessäm
me.

Koko yön olin ollut asemissa pst-kiväärin kanssr
- keskuudessamme pahaa aikaansaaneita hyökkäys
noita
vaunuja kyttäämässä, mutta tuloksetta. Aamun valjet
tua konttasi viereeni uusi joukkueenjohtajamme, saari

järveläinen Einari Paananen, kehoittaen minua menemään ruokailuun, sillä kenttäkeittiön piti tulla Jsp:n
lähelle, minkä piti olla puoli kilometriä takanapäin
tienvarressa. Tultuani ilmoitetulle paikalle, ei siellä ollut kenttäkeittiötä, eikä sita sen vuorokauden aikana
tullutkaan, mutta sinne tuli ja sinne tuotiin jatkuvasti
kaatuneita ja haavoittuneita, joiden joukossa pahaksi
mieleksi huomasin ystäväni kadetti Roseniuksen. Lonkasta sisään ja nivuksien kohdalla ulos tullut räjähtävä
luoti oli tehnyt ammottavan reiän, katkaisten samalla
ialkaan johtavat pääverisuonet.
"Kaikki voitava on io hänen hyväkseen tehty", selitti- minulle morfiiniruisku kädessään heiluva pataljoonan lääkäri. Kysyttyäni vielä Roseniuksen eloonjäämistä, hän surullisesti pudisti p^ tddn ja kuiskasi minulle,
että "loppu on kohta lähellä", sillä näin vaiavaisissa
kenttäoloissa noinkin va tivaa operaatiota, kuin valtimoiden liittämistä ei kukaan pystyisi suorittamaan.
Menin haavoittuneen viereen, jolloin hän minut huomattuaan tarttui lujasti käteeni. Silmät hätääntyneinä,
vähäisintäkin apua anoen kysyi minulta "jäänkö henkiin"? En vastannut kieltävästi, enkä myöntävästi, vaan
koetin rohkaista häntä sanoillani, mutta hän aavisti, että'loppu hänen kohdallaan on pian tuleva. Haavoittuneen kasvot olivat tuskasta ja kovasta verenvuodosta
kalpeat. Hetken perästä hän pyysi minulra pistoolia, sanoen lieventävänsä sillä kestämättömältä tuntuvia ja
yhä yltyviä polttoja. Kohta hänen valituksensa hiljeni ja
pienen hetken jälkeen hän pyysi kirjoittamaan leskiäidilleen ja kertomaan viimeisistä hetkistään, iotka hän
sanoi liikoja valituksia pitämättä miehekkäästi kestävänsä. Lupasin tdyttå hänen toivomuksensa ja viittasin
paikalle sattuneen pataljoonan pastorin hänen luokseen.
Siinä syyskuun harmaana, sateisena päivänä, märässä maassa selällaan maaten teki viimeistä tilitystä
monet elämän vaiheet kokenut, rohkea, taisteluissa pelkäämätön kadetti. Kadetti, joka viime joulukuun kuudentena päivänä oli presidentin linnassa ryhdikkaasti
juhlistamassa itsenäisyyspäivämme pääjuhlaa, viruu nyt
tuossa vesisateessa voimattomana, rääsyisenä, julman
sodan rikki repimänä, kertoen voimattomin, katkonaisin sanoin häntä ripittävälle papille tahtomattaan tai
tahtoen tehtyjä syntejään. Vain vaivoin hän sai nieltyä
ehtoollisleivän ja kalkin. Niin sammui erään lesken poian elämä, pojan, iosta äiti toivoi uljasta upseeria ja jonka toive näytti toteutuvan. Nyt sodan kirot tuhosivat
kaiken...
En tuntenut enää nälkää, enkä jo parin vuorokau- valvomisen väsymystä. Loin viimeisen silmäyksen
den
ystävääni Roseniukseen ja kävelin kuin morfiinilla puudutettuna etulinjaan. Ennen etulinjaa minua kohtasi
eräs järkyttävimpiä näkyjä, mitä karun elämäni aikana
olen nähnyt. Tien vieressä istui saarijärveläinen iääkärikapteeni Turkka äskeisen kaatuneen l8-vuotiaan poikansa vieressä itkien, poikansa tukkaa silitellen ja toisella kädellä pakista perunoita syöden. Voiko sota pu-

Kadettien upseerivala ylipäällikölle

Vänrikin matkan pää

hutella ankarammin ihmistä?
Kuin unessa saavuin etulinjaan ja sanaakaan sanomatta viittasin j oukkueenjohtajalle, että olen saapunut.
Sen loppupäivän tapahtumista en muista mitään. Mutta
hämärän laskeuduttua minun suruni mitta oli täysi.
Lienee monenkin mielestä epämiehekästä tämän tunnustaminen, mutta tunnustan kuitenkin. Minä polvistuin Lahti-Saloranta pst-kiväärin taakse ia kyyneleet silmissäni, ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvana ja ristinmerkkejä tehden, rukoilin Taivaan Isää antamaan
kaatuneelle ystävälleni synnit anteeksi ja saattamaan hänen sielunsa sinne, jossa ei ole suruia eikä kipuia, vaan
on loppumaton elämä. Samoin minä pyysin Jumalalta
lohtua ja voimaa kaatuneen ystäväni äidille, hänen saatuaan kuolinviestin rakkaasta pojastaan.
Nyt vuosikymmenien saatossa tuon yli kolmenvuoden takaiset surut ia murheet ovat lienkymmenen
tyneet. Kuitenkin kauan aikaa painoi mieltäni, etten
kerennyt ennen rouva Roseniuksen tästä ajallisesta elämästä poissiirtymistä kertomaan hänelle poikansa viimeistä tervehdystä, silla viikon kuluttua kadetti Roseniuksen kaatumisen jälkeen haavoituin Prääsän ja Petroskoin välillä, toipumiseni eri korjauspaioilla kesti lähes vuoden päivät ja sillä aikaa Tuonen Viikatemies teki
uutta luokoa.
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Suomenlahden miinoitteet v. 1944
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Sodan päätyttyd alkaa miinanraivaajien työ, joka ei juuri sotatoimista poikkea:
kuolema vaanii aaltojen alla. Rauhallista merta kauniina kesäpäivänä purjehtiva
turisti ei useinkaan tule ajatelleeksi työtä, jonka ansiosta väylät ovat turvallisia
HAAPASAAREN, Suomen pienimmän kunnan kallioisessa maastossa on muistokivi, jonka pintaan on kaiverrettu 28 miinanraivauksissa kaatuneen miehen nimi.

vänsä

Nämä miehet antoivat henkensä varmistaakseen ja tehdäkseen turvalliseksi sen elinkeinon ja ammatin, jonka
tärkeydestä jo muinaiset roomalaiset olivat tietoisia sanoessaan: "Elää ei ole pakko, mutta merenkulku on
välttämätöntä. "
Merenkulki ja, joka näinä päivinä purjehtii tuolla laajalla merialueella, Koivistolta Ruotsin rannikon Understeniin saakka, ei aina tiedä eikä muista, että hänenkin turvallisuutensa hintaan on kuulunut myös noiden
miesten elämä.
Ne 55-60.000 merimiinaa, joita eri kenttiin olivat
aikoinaan kylväneet suomalaiset, saksalaiset, venäläiset
ja osittain myös ruotsalaisetkin, olivat tehneet tehtä-

kesällä 1944 törmäsivät omaan kenttäänsä menettäen
paitsi aluksiaan 300-400 miestään.
Rauhansopimus velvoitti Suomen omalta osaltaan
raivaamaan merialueet turvallisiksi merenkululle. Se oli
suuri tehtävä, joka vaati la jar. organisaation, aikaa, varoja ia ihmishenkiä. Ja niinpä juuri tässä työssään nämäkin Haapasaaren muistokivessä mainitut miehet menehtyivät miinan, raivausasteen tai räjähdystarttujan
räjähdyksissä huuhtoutuen polttopuilla täyteenlastattujen aluksiensa jäisiltä kansilta hyiseen veteen tai kuka
mitenkin hukkuen meren vieminä.
Tuo kaikkihan kuuluu jo menneisyyteen, aikaan, joka ei tuohon työhön osallistuneille ollut sotaa eikä rauhaa, vaan jotakin siltä väliltä. Se oli tavallaan kuin rintamapalvelua, jossa kuin ilmassa leijuvana liiteli aina
kysymys: "Tiedä, minä päivänä se satruu..." la noiden
28:n kohdalle se sattui...
Kuuluen kanta-aliupseeristoon sain kevättalvella
1945 komennuksen vasta perustettuun V Raivausosastoon, jonka tukikohtana oli Hanko.
Osaston komentajana toimi everstiluutnantti Norman Simonen ja laivueeni päälikkönä majuri Aane Helminm. Osaston purjehdusupseerina coimi kapteeniluutnantti Lasse Örö. Lähimpiä esimiehiä ja kouluttajia olivat mm. luutnantit E. Silaasti, P. Jokisalo ja Brunila.
Naapurilaivueita johtivat komentajakapteenit T. Asihainm, E. Rautio ja majuri S. Lundqoisl, apulaisinaan
luutnantit Huhari, Haao, Pettnsson ym.
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ja nyt oli tullut aika noiden kenttien purkamiNe olivat jo osoittaneet tehonsa ja tuhonsa jopa
omille kylväjilleenkin kuten mm. saksalaisille, jotka
seen.
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Koulutus oli parhaillaan käynnissä ja se koostui monesta eri aineesta. Se käsitti miinaoppia, raivauskalusroa,
viestitystä, merenkulkuoppia ja monia muita aineita.
Varsinkin merenkulkuoppi oli monelle aivan uutta, sillä useankin oppilaan "meripalvelu" käsitti ainoasraan
Syvärin ylityksen, kuten eräskin oppilaista totesi. Samoin myöskin miinojen tuntemus, joka sekin useasti
rajoittui vain maamiinojen polkemiseen.
Raivauskaluston käytöstä sai toden makua vasta meren auettua raivausharjoituksissa Hangon edustalla.
Sitten olimmekin jo valmiita tositoimeen. Osastomme alukset koostuivat muutamia poikkeuksia, kuten
laivaston ja merivartioston aluksia lukuunottamatta,
pitkin rannikkoa ja aina Saimaata myöten kootuista hinaajista. Jokaisen aluksen kannella seisoi Bofors- tai
Madsen-tykki.
Myöhemmin Bofors osoittautui pikkualuksille liian
207

nuottaa. Tämä oli nyt torta, ei harjoirusta ja mieleen
hiipi ajatus: "Milloinkahan se räjähtää...?"
Ajatus viipyi hetken mielessä, karosi ja palasi raas
uudestaan, kadotakseen.
Sitten kalustosta kuului terävä,

muta ei kovinkaan
kova räjähdys. Rejähdystarttuja oli katkaissur ensimmäisen miinan ankkurivaijerin. Märkä miina pulpahti
pintaan törröttävin sarvin. Se näytti yhrä hämmäsryneeltä kuin mekin. Kalusto nostetriin ylös ja miina ammuttiin lr{adsenilla.
Raivauskalusto nousee mereslä

raskaaksi merenkäynnissä

ja vaihdettiin

pienempään

Madseniin.

Osaston henkilökunrakin osoitrautui paljon kirjavammaksi kuin miltä aluksi näytti. Pairsi kantahenkilöstöä ja varusmiehiä siihen kuului myöskin siviilejä,
merikapteeneja, perämiehiä ja konemestareira, joilla
tuohon aikaan oli työn puurerra suurimpien aluksien
jouduttua sotakorvauksina Venäjälle.
Ensimmäinen tehtävä ennen miinakentille menoa oli
alusten demagnetisoiminen. Se tapahrui Suomenlinnassa alusten kiertäessä kehää Lonna-saaren ympäri, jossa
hurisi kovaa ääntä pitävä magneerrisuuden poistava koneisto.

Tätä ympäriajoa kesti niin kauan, kunnes Lonnan koneisto osoitti mddrdttyå, nollapisrettä, jonka merkiksi
nousi viiri tankoon työn onnistumisesra: alus oli immuuni magneertimiinoille.
Monen monta auringonnousua saimme tuona ensimmäisenä purjehduskautena nähdä, murra ensimmäinen
päivä miinakentällä on jäänyr muira paremmin mieleen.

Kalusto oli laskertu mereen ja alukser erenivät rinnakkain kuin rintamaketjussa veräen perässään miina-

Hämmäsryksemme oli suuri, kun miinan 200 kiloinen "aines" ei räjähtänytkään, vaan ammuksen rei'istä
valuva vesi upotti sen syvyyksiin.
Raivaus jatkui taas
päivästä toiseen, viikosta viikkoon. Samanlaisena ja-kuirenkin erilaisena, sillä tavallisesti jokainen päivä toi jotain uurta tullessaan.

TAPPIOITA

Tuli sanoma: "Miina räjähtänyt kalusrossa. Kaksi
tä kuollut. Kolmas pelastunut jalattomana".

mies-

Taas muistamme vaaran ja puemme päällemme pe-

lastusliivit, jotka hankalina työskentelylle olimme jo
heittäneer pois.
Turkikohtamme muuttuivat kenrtien mukana. Ne
olivat Pirttisaaressa, Glosholmassa, Suursaaressa, Suomenlinnassa ja milloin missäkin.
Oli erilaisia kenttiä. Toisissa vain miina siellä, toinen
td llä, taikka, kuten Suursaaren ja Tytarsaaren vesillä
miina miinassa kiini, kolmessa eri syvyydessäkin. Parhaaksi saaliiksi muistan yli sata miinaa yhtenä päivänä
eri laivueiden yhteisenä tuloksena. Aluksia räytyi irrottaa ruodusta yksinomaan miinojen ruohoamiseen. Aallokossa oli vaikea osua maaliin ia luottaen miinan uppoamiseen siirryimme ampumaan liian läheltä. Mutta
jotkut miinat räjähtivätkin ammuksen osuessa sarveen
tai jostain muustakin syysrä särkien aluksista ovia ja ik-

Miina tehdään vaarattomaksi. Tässä työssä ei tarvitse pelätä haavoittumista, räjähdysainetta on 100 kg!

-**,{
'F-*-

* *ffiffir-

§
,

p*.9,,

åi

-b

I
"q*'

o..tn!".
-*år

"d:!

r

t*+

_

.

fit#'

q§

§

"

*{*

.. '-ä
;{
-t

\i,*

*i@

*'-;--ra,*
*' **

".*
'ffi,

-å**sffi.-*--"d;lf*+
§*

ä::

-:'lr-

s

':q'

l*

Balahtr!

kunoita. Kun meri suinkin salli, siirryimme raas ohiesäännön mddrddmddn 300 metrin päähän miinasra
kunnes asia taas unohtui. Ei ollut aikaa eikä halua tuhIata turhaan ammuksia.
Milloin sää suinkin salli, venyivät päivät pirkiksi.
Vielä pitemmiksi ne venyivät polttoainetäydennysten
vuoksi. Haloista ja polrroöljystä oli pulaa. "Halot" olivat useasti kaivospropseja tai halkaisemattomia, mutta
kuorittuja paperipuita. Varsinkin kevätpuolella vuotta
kaikki puutavara oli tuoretta ja siis huonosti höyrystävaa tavaraa. Mutta kaiken palavan oli kelvattava. Oli
noina aikoina hieman koomillista nähdä meidän silloisten suurimpienkin sotalaivojemme kansilla propsi- tai
halkopinoja rannikkokaljaasien rapaan. Niillekään ei
näet kivihiiltä riittänyt. Mutra hyvä, että edes jotain sai
poltettavakseen ja siksi olikin iltaisin kova kiire päästä
ensimmäisenä halkolotjan viereen, sillä jos oli huono
tuuri tässä suhteessa, sai halkoja heittää kolmenkin
aluksen yli ennenkuin ne olivar oman aluksen poksissa
ja kannella.

VÅLVONTAA
kävi
vieraanamme
valvonrakomission miehiä,
_foskus
r-enäläisiä ja englantilaisia, ottamassa selvää työmme

edistymisestd

tai kiirehtimässä sitä. Toisinaan

he

taas kyselivät aseitemme
laatua ja lukua, sillä se oli sen

ajan muotia.
Vuodet, raivauskaudet ja tukikohdat vaihtuivat. Viimeksimainitut olivat jo edenneet Ahvenanmaalle Eckerön ympäristöön.
Hyvät ja huonot sanomat, nekin vaihtelivat. Tuli sanomia täpäristä pelastumisista tai päinvastoin: ne ja ne
toverit ovat poissa, kuolivat semmoisessa tai semmoisessa tilanteessa, kunnes noiden 28 kivessä mainitun
miehen ajat olivat täyttyneet.

Mutta miinatkin oli ainakin suurimmalta osalta saatu
raivatuksi ja väylät turvallisiksi. Osaltaan tässä työssä
talvisin miinoja räjäyttelevä
oli auttanut itse luonto
jää. Osa lienee vieläkin,-vuosikymmenien jälkeen, löytämärtä, sillä kaikkia niiden sijaintia osoittavia merikortteja ei ole löydetty.
Käsite raivaushenki on maalla syntynyt ia sillä on aina ollut hyvä kaiku. Noina raivausvuosina se tunnettiin
merelläkin niiden kesken, jotka sodista säästyneinä ia
säilyneinä tahtoivat rauhanaikanakin uhmata kohtaloaan yhteisen asian hyväksi. Kaikki eivät tuosta työstä
palanneet.

!
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Minulla on mukanani viulu, joka kainalossani olt
ratsastanut kuin trubaduuri melkein vuorokaudet
Ojennan sen Oskille ja esitän Martti Alarodun, vith
omistajan kainon toivomuksen, että se sopisi johonk
kuormaan.

"1800"

ASEMASOTAVAIHE oli päättynyt keski-Kannaksella. Ohdan lohkolla Jalkaväkirykmentti 7,
Tyrjan Rykmentti, alkoi vetäytyä VT-linjaa
kohti. Rykmentin muiden yksiköiden tavoin
olivat Krh. Komppanian joukkueet jättämässä
jo tutuiksi tulleet asemapaikkansa, I Joukkue ja
komppanian komentopaikka Ohdan aukean laidan ja II Joukkue Suur-Harvasuon takaisen
Lampijärven lohkon.
Rykmentin huoltoportaan siirtyessä oli myös vääpeli
Oskar Lambergin johtama Krh.K:n toimitusjoukkue
lähdössä liikkeelle. Kotoinen Rajajoen rantatörmä, jossa oli asuttu melkein kolme vuoma, oli nyt jätettävä.
Alueelle oli rakennettu muutamia korsuja, sauna, keitriö, varastoja, tallit ja pyykkärityttöjen pahviteltta,
jonka katroon piilotetcu mikrofoni oli lähettänyt monta
hauskaa "keskusteluohjelmaa", sekä upea punahonkainen hirsitalo, joka oli tarkoitettu joskus palaavalle siir-

toväelle, mutta palveli nyt komppanian toimistona.
Kesäkuun 10. päivän aamuna alueella vallitsi vilkas
rouhu. Ajoneuvoja oli valmiina kuormausta varten, valjaira kunnostettiin, tavaroita lajiteltiin
mitä voidaan
ottaa mukaan, mikä ehkä mahtuu rykmentin kuljetukseen, mikä on pakko hylätä.
Vääpelin ääni kaikui ylinnä, hän näytti ehtivän joka
paikkaan. Lyhyet, usein sutkautusten saattamat käskyt
ohjailivat toimintaa. Apuna heiluivar talousaliupseeri,
kirjuri Häybä ja koko muu töpinän porukka viimeistä
hevosmiestä myöten. Hevoset hermostuivat ja koko
paikan yllä oli eräänlainen markkinatunnelma.
Lähestyn aluetta ratsain komppanian komentopaikalta päin. Näen kaiken kiireen ja vilskeen. Olen jokseenkin väsynyt useamman vuorokauden valvomisesta ja
mieli on muutenkin maassa ja hämmentynyt taPahtumien odottamattoman nopeasta kehityksestä.
Vääpeli huomaa minut ja tapansa mukaan ainakin
pääpiirteittäin sotilaallisia muotoja noudattaen heilauttaa kättä päähän ja ilmoittaa:
Herra kapteeni! Töpinä valmistautuu suunnitelmalliseen
vetäytymiseen, vahvuus ainakin yhtä hyvä
kuin ennenkin!
210

Näen, että Oskin ennestäänkin punakka naama Pt
nastuu jos mahdollista vielä lisää. Hän tarttuu viulu
kaulaan, nostaa sen korkealle, humauttaa sen lähimpää
rehukärryn tukitolppaan ja lausahtaa:
On kyllä niin, että nyt on soitot soiteltu ja viuh
vingutertu,
edessä on tosipaikat!

UUSI ORKESTERI ASTUU REMMIIN!
Näytti todella siltä, että soitot oli meidän osaltamn:
soitelru ja nuotitkin loppuneet, kun raas toisaalta oli at
tumassa remmiin uusi orkesteri, jolla oli vallan uusi
instrumentte jakin.

Jotain tällaista kai liikkui mielessämme, kun kesZ
kuun 9. päivän aamuna heräsimme metalliseen pau
hr,run. Tuntui, kuin olisi oltu suuren rummun sisällä

jota jatkuvasti pärrytetiin. Ulos kurkistaessamm

näimme parin tuhannen metrin korkeudessa iatkuva
virran vihollislentokoneita matkalla koti-Suomea kohti
Siinä oli hävittäjää ja pommittajaa, kaikkia tyyppei
emme tunteneetkaan.
Omilta I in joiltamme kajahteli hajanaisia kiväärinlau
kauksia, joku pikakivåäri ja konepistoolikin yrittel
mukaan saamatta kuitenkaan mitään näkyvää aikaan.
Hähkäsen Jaska, lähettialiupseeri ja nokkelaälyiner
savolaispoika ehti toteamaan:
Nyt tuli, poejat, meillennii tarttimerkki!
-Esikunnasta päin alkoi tulla käskyjä ia erilaisia toi
mintaohjeita niin, että vähitellen olimme valmiit jättä
mään tutuksi käyneen hiekkarinteen korsuineen ja ase
mineen. Saunankin, jonka kiukaassa olleella viisituu
maisen suutarin kuorella olimme säikytelleet vieraitam
me väittämällä sen olevan purkamaton. Topi Hokha
nm, v iestialiupseeri, pani Heppukeskuksemme kokoor
ja keräytti puhelintapsit pois, heittimien johtajat las
keskelivat kalustojaan ja lastauttivat aioneuvoja. Kaikk
tapahrui rauhallisesti eikä vihollinen siinä vaiheessa vie
lä käynyt hankalaksi.
Todettuani I Joukkueen selviävän liikkeelle Martt
Alarodun johdolla otin hevosen lähteäkseni katsomaar
II Joukkuetta ja töpinää. Siinä vaiheessa r1'önsi Alarotr
viulunsa kainalooni, mistä sitten oli seurauksena aluss
kerrottu "välikohtaus" töpinässä.
Tämä sinänsä pikku tapaus kuvaa hyvin tunnusomai
simpia piirteitä aseveljessäni Oskar Lambergissä. Oler
varma, että vaikka viulu olisi ollut minun ja vaikkap
laadultaan jotain Stradivarius-tasoa, niin käsittely olis
ollut aivan sama. Oskilla oli kyky erottaa nopeast
oleellinen epäoleellisesta, välttämätön tarpeettomasta
Tilanteen kiristyessä Oski ikaankuin kasvoi. Hänellä ol
heti epäselvissäkin tilanteissa selvillä kokonaiskuva i
keinot, vieläpä konstit, kun ensinmainitut loppuivat

olla, että kaikki tosikot eivät ymmärtäneet Oskin karjalaisittain välkehtivää mieltä. Oskin kasvatustavoista
kertoi eräs upseeritoverini, joka oli ollut Oskin alokkaana, esimerkin.
Mainittu alokas ei ollut, niinkuin itse myöhemmin
jouduin toteamaan, mitenkään helpoimmin käsiteltäviä.

Olipa sattunut iokin rike, minkä sovittamiseksi Oski
määräsi poistumiskiellon Huuhanmäen kasarmilta, ja
jotta alokkaan aika ei kävisi pitkäksi, hän sai tehtäväkseen kantaa vettä noin 100 metrin päästä kasarmin seinustalla olevaan saaviin. Vaikuttaa helpolta, mutta
mutkisti se, että saavi oli yli sadan litran
vetoinen ja kantoastiana oli käytettävä kenttämukia.
Nykyiset "asiantuntijat" tietenkin kauhistelevat tällaisia
barbaarisia menetelmiä, mutta asianomainen rangaistu
itse kertoi, että aluksi se otti koppaan kovasti, mutta
sitten, kun saavi oli täynnä, hän tunsi suurta riemua
niin kuin olisi saavuttanut suurenkin voiton ja myönsi
Iopuksi hyvinkin ansainneensa ojennuksen ja rangaistuksen olleen varsin mieleenpainuvan.
Talvisodassa Oski oli Taipaleenjoella krh:n tulenjohtajana, onnistuen mm. kerran saamaan täysosuman vihollisen panssarivaunuun. Ns. välirauhan aika meni
meiltä molemmilta Savonlinnan liepeillä 7. Prikaatissa
erilaisia tehtäviä hoidellen. Jatkosota alettiin taas molemmat samassa 2. D:ssa. Oski oli monipuolisena miehenä vaihtanut täs§ä vaiheessa erään pataljoonan esikuntakomppanian vääpeliksi.
asiaa hiukan

Lähtö on edessä! Raskas heitin otetaan asemasta

JB 7:n upseereita tutustumassa VT-linjalla oleviin
Siiranmäen asemiin ennen suuria vetäWmistaisteluja

Kuvattujen tapahtumien aikaankin tilanteiden nopeasti vaihdellessa Oski säilytti malttinsa ja toimitti
ajoneuvoja eteen, jotta joukkueet pääsivät irtaantumaan, ja hallitsi oman kuormastonsa valiten tarkasti
tarpeellisen ja hyläten vähemmän tärkeän. Oski ei tuona aikana ollut turhaan "komppanian äiti". Hän säilytti
selkärankansa, ja ajattelipa hän mielessään miti tahansa
mahdollisesta sodan lopputuloksesta, hänelle oli itsestään selvää sotilaan velvollisuus tdyttdä, paikkansa loppuu n as t i parhaalla mahdol I i sel la tav alla . Syyll istymättä
vlisanoihin voi todeta, että ios tässä vaiheessa monenkin
ote pyrki kirpoamaan, niin Oski se vain tiukensi.
Oski oli palvellut jo sodan edellä ammattisotilaana
silloisessa Viipurin Rykmentissä. Useat alokaspolvet
rulivat hänet tuntemaan eivätkä varmaankaan kaikki aivan miellyttävimmiltä puolilta. Oski saattoi olla kova,
n'I1'nkin tapainen, mutta ei koskaan ilkeä eikä epäoikeudenmukainen. Huumori oli Oskilla herkässä ja voi

SATTUMA KORJAA SATOA
Kun jälkeenpäin ajattelemme sattumuksia, jotka muuttavat miehen uraa varsinkin sota-aikana, niin saattaa
kayda, että aikanaan ikäväntuntuinenkin tapaus jälkeenpäin näyttää jopa onnekkaalta. Oskin kohdalla sattui niin, että iatkosodan alkupuolella hänet pantiin vastuuseen asiasta, jossa oikea vastaaja olisi ollut eräs Oskin silloinen esimies. Rohkeus ei kuitenkaan riittänyt
totuuden tunnustamiseen. Onko koomista tai traagista
vai molempia, kun samainen esimies myöhemmin palkittiin korkeimmalla kunniamerkillä arvattavasti rohkeudesta ja neuvokkuudesta.
Oskin rangaistukseen kuului muun ohessa siirto takaisin entiseen yksikköön, Kranaatinheitinkomppaniaan, ja nimenomaan tulenjohtajaksi, ei komppanian
vääpeliksi. Oskille se ei merkinnyt sitä eikä tätä, hän oli
yhtä pätevä kumpaankin tehtävään. Oliko siis edellämainitusta Oskiin kohdistetusta rumasta tempusta vahinkoa? Tuskin muuta kuin henkiset kärsimykset, joita
se Oskille aiheutti.
On hänelle hyvin kuvaavaa, ettit hän ei suinkaan julistanut lnaailmalle katkeruuttaao ja vdäryyden voittoa,
vaan sisuuntui ja todennäköisesti tuumi itsekseen: 'Vielä se meilläkin sauna palaal"
Ja paloihan se, joskaan ei millään dramaattisella tavalla. Oski osoittautui mieleltään sortaiaansa suurem211

maksi niin ettei hän tietääkseni ole edes sanallisestikaan
pyrkinyt saamaan minkäänlaista hyvitystä jättäen tempun omaan arvoonsa.
Kun minut määrättiin keväällä 1942 13.lJ}d'_ 7:n eli
Krh. Komppanian päälliköksi, minulla oli tilaisuus
esirtää toivomuksia muutamista henkilökysymyksistä
komppaniassa. Eräs toteutuneista oli se, että Oski kelpuutettiin jälleen komppanian vääpeliksi . Tåtä tehtävää
hän hoiti, kuten edellä jo on kuvattu, varsin menestyksellisesti. Niin kuin tiedetään, armeijassa perusyksikön,
komppanian tai vastaavan johtamisen onnistuminen
riippuu oleellisesti siitä, millaisen toisiaan räydentävän
parin päällikkci ia vääpeli muodostavat. Jos vallitsee

Kuten kait jo on tullut mainituksi, Oski oli ja on
edelleenkin erittäin energinen, aloitekykyinen ja kiinnostunut kaikenlaisista asioista. Åsemasodan ajalta palaa mieleeni tapaus vuodelta 1943.
Sattui niin, että alkukesästä aloin tuntea itseni huonovointiseksi, mutta en oikein päässyt perille, mikä
minua vaivasi. Valittelin kai Oskillekin asiaa. Tarmokkaana miehenä hän ryhtyi heti toimenpiteisiin:
Kussn tiedät, tässäkin pätee, että jos sauna ja viits' tulehan käymään töpinässä,
niin suoritetaan asianmukaiset
hoitotoimenpiteet!
na-ja niin edespäin

"Hoitotoimenpiteet" todella suoritettiin ja seurauksena oli, että seuraavana aamuna olin kauttaaltaan kauniin keltainen. Olipahan keltatauti, joka siihen aikaao
levisi joukoissa epidemiana!
Saatiinhan ainakin tauti selville, ja värinmuutos
onnistui
yli odotusten, Oski totesi.

KOVA KESÄ

1944

Kesällä 1944 komppania joutui kuten koko tasavallan
armeija todelliseen tulikokeeseen. Tappiot kasvoivat,
mieliala laski, toivottomuuskin rupesi voittamaan alaa.
Oski ei lannisrunut. TOpina hoiti komppanian huollon jopa itsensä ylittäen. Muonankuljettajat pitivät
huolen, usein hyvinkin kireistä tilanteista huolimatta,
että 13. Komppania oli yksi niistä harvoista rintamaykRaskas heitin aikoo yhtyä orkesteritn
Siiranmäen kylää lännestä nähtynä

keskinäinen Iuottamus, onnistuminen on hyvin todennäköisrä.

"MITÄS NE MUUT TEKIVÄT?''
Edelläolevaa ei pidä tietenkään käsittää väitteeksi, että
Oski ja minä kahdestaan olisimme suorittaneer 13./JR
7:n tehtävät. Kumpikaan meistä ei unohda Alarotua,
Rahkilaa, Levosta, Molkentinia, Hiryhad, Gröniä, Koivistoa, Koskelaa, Väyrystä, Häkkästä, Hokkasta, Ojalaa, Eloa ja monia muita, joiden ansiota tietenkin on se,
että komppania todella toimi ja täytti sille asetetut tavoitteet.
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siköistä, jotka söivät ruona kesänä loka pair'ä keirtoruokaa. Eikä Oskin osuus tähän saavutukseen ollut suinkaan vähäisin.
Oli käyty Siiranmäen, Äyräpädo ja Vuosalmen taistelut, kun komppania 17. p:nä heinäkuura, kaksi päivää
muuta rykmenttiä myöhemmin, pääsi lepäämään Oravakydön kylään. Komppania oli menertänyt runsaassa
kuukaudessa yli 70 % alkuperäisestä vahvuudestaan
kaatuneina ja haavoittuneina. Kalusto oli kuitenkin
edelleen täydellisenä tallella, joskin melko kuluneena.
Eräässä vaiheessa kalustonkin menetys oli hyvin lähellä.
Vain parin miehen neuvokkuus ja oma-aloitteisuus pe-

lasti komppanian muuttumasta hyvästä krh-komppa-

KOTIIN

niasta huonoksi kiväärikomppaniaksi.
Lyhyen lepovaiheen jälkeen orettiin rintamavastuu
jälleen Vuosalmen sillanpään oikealla lohkolla, ja siellä
syyskuun alussa tehty aselepo tapasi komppanian. Mieliala oli maassa, epävarmuus tulevaisuudesta sävytti
kaikkia keskusteluja.
Tänä aikana Oski taas oli se, joka pystyi levittämään
ikuista optimismia, luottamusta valoisampaan tulevai-

Aikoinaan sitten komppania kotiutettiin, tiet erkanivat
ja uudet tehtävät odottivar. Oskin usko ei joutunut häpeään. Uhraukset kantoivat sittenkin hedelmää, niin
että kansakunnan turvallisuus ja omaleimainen kulttuuri säilyivät. Lippukin on edelleen sama.
Oski ja minä jatkoimme myös eri suuntiin, Oski palvellen armeijassa, minä livahdin siviiliin.
Tuli sitten syksy 1974. Aarre Häyhä soitri ia kertoi
olleensa yhteydessä muutamiin komppanian entisiin
miehiin
Mikko Ojalaan, Toivo Hokkaseen, Väinö
- ja eräisiin muihin. OIi herännyt ajatus, että
Koskelaan
jospa kokoonnuttaisiin, kun 30 vuotta savotan loppumisesta tuli täyteen.
Niinpä sitten marraskuun 17. p:nä Mikkelissä kokoontui aseveljiä useita kymmeniä. Itse en valitettavasti
päässyt mukaan, mutta Mikkelistä palattuaan Toivo
Hokkanen kävi kertomassa terveisiä ja kuulumisia sekä
tuomassa vanhimmalle ryttärelleni osoitetun paketin,
jonka oli lähettänyt sotilasmestari evp Oskar Lamberg.
Paketti sisälsi Suomen lipun, nimenomaan pöytäsellaisen ja lippua seurasi oskimainen tiedotus:
"Asia ei ole ollut unohduksissa, onpahan vain vähän
viivästynyt. "
Nykyisin lippu on tyttäreni uudessa kotimaassa Tanzaniassa muistuttamassa Isänmaasta ja Oskar Lamber-

suuteen. Vetäytymismarssi takaisin Moskovan rauhan
rajalle kesti noin pari viikkoa, ja täod aikana olivar yhteydet poikki kotisedulle, koska kenttäposti ei toiminut. Minulle henkilökohtaisesti yhteyksien katkeaminen oli kaksin verroin raskasra, koska perheemme esikoista odotettiin maailmaan juuri niihin aikoihin. Oski
oli, sydämellisen luonteensa mukaisesti, ainakin yhtä
innokkaasti mukana odotuksessa kuin minäkin, ja nähdessään hermostuneisuuteni hän kerran tilannetta keventääkseen tokaisi:
Oli tyttö tai poika, niin heti kun päästään täälrä,
- ostan sille Suomen lipun, nimittäin pöytäsellaiminä
sen!

Tuntui jokseenkin hyvältä, kun niissä oloissa kuuli
jonkun pitävän noin irsestään selvänä, ertä valtakunta
vielä eli, että lippu oli ja tulisi olemaan jatkuvasti käytössä, ja että nousevakin polvi vielä tarvirsisi saman itsenäisyyden symbolin, saman sinivalkoisen ristilipun!
Tulenjohlopaikka Vuosalmella rauhallisena hetkenä

gista.

!

SA-Lvta

Tunnetteko pahan ilmao tuloo
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, liimpii tuntuu
miellyttävältii. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.
Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eitä

tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

-Ydle lihcsärlgyn
Löötcrehdrs

MdisrD, Uppde
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rässä marssimista, vaan jatkuvaa vetääntyvien

kolonnien

suojaamista kayden puolustus- ja viivytystaisteluja niitä

vihollisen voimia vastaan, jotka sivusta koukkaamalla

Iläsymyksen

pyrkivät katkaisemaan tämänkin armeijakunnan perääntymistien. Tässä touhussa lienee ollut mukana jokainen jv-pataljoona niitten monien teitten sivustoilla,
joita pitkin joukot vetääntyivät. Tehtävä ei ollut helppo

ääriraioilla

kenenkään kohdalla eikä varsinkaan niiden joukkojen,
jotka marssivat näkyvinä maalitauluina tiellä. Liittoutuneiden toimittamat uudet aseet, maataistelukoneet,

ESKO LAARI

muitten pommareitten ja hävittäjien lisäksi,

saivat
näissä joukoissa aikaan henkistä kaaosta ja paikoitellen

Henkiset ja ruumiilliset rasitukser sekä valvotut yöt synnyttivät joskus fatalistisen tunnelman, jossa ainoa ajatus
oli saada nukkua. Vihollisen oli helppo käyttää tällaista tilannetta hyväkseen.

VARTIO- ja partiotoiminta, jolla
IlIR45 varmisti, ertei vihollinen

pataljoonamme

päässyt ylittämään Sy-

värid ja saartamaan joukkoja, jorka Homorovitsan suunnasta vetääntyivät Syvärin yli, oli nyt päärtynyt. Olimme saaneet vetääntymiskaskyn ja taisteluiden ja tuskien

tie oli alkanut suunnassa Kuujärvi-Mäkriä-AunusNurmo i la-Tuulos-Vi tele-Koiri noj a-Sysk y jdrv i,
jossa sitten sotamme muuttui pysyväksi asemasodaksi
rauhantuloon asti. Mökkikylä Syvärin kaupungissa, jossa meidänkin pataljoonamme oli monesri ollut lepovuorossa sotavuosien aikana, näytti savupilvistä päätellen
palavan ja jv-aseitten sarjoja kuului vielä tältä suunnalta. Vetäännyimme voimakkaan vihollisen tykkitulen
alla ja meikäläisten tykkivaljakot kiiruhtivat nyt hurjassa ravissa alta pois. Kauempana kurnutti muutamia
vihollisen hävittäjiä ja pommareita syytäen tulta niitten
joukkoon, jotka siellä vaelsivat tätä tuskien tietä. Mekin jätimme hyvästit Syvärin maisemille ja seurasimme
osana varmistusjoukoista kohti länttä.
Pataljoonamme toiminta ei suinkaan ollut vain peTienvarsikylät olivat jatkuvan tulen alla

2'14

-

suuriakin miehistö- ja materiaalitappioita. Näytti monin paikoin siltä, että siinä lienee joltain poppoolta
kaikki mennyt
niin oli jälki joskus paha ja tavaraa
tienvarrec täynnä. Niinhän se oli vihollisellakin aikoinaan ollut, kun suomalaiset joukot Syvärille menivät.
JSp:n poppoosta olivat mukaani lähteneet muistaakseni alikersantit Niilo Ylitalo ja Heikki Asunmaa sekä
korpraali Palm ja muutamia sairaankantajia. Pääosa
JSp:n porukasta seurasi muuta kolonnaa ja heidän mukanaan myös pataljoonamme lääkdri, joka vasra hiljattain oli joukkoomme komennettu. Hevosia ei tässä vaiheessa voitu mukaan ottaa, koska reittimme kulki tiettömien rämeitten ja hyllyvien soitten halki. Pahvilastat, erilaiset sidostarvikkeet ja pillerit sekä kuiva muona
rautaisannoksineen pullottivat laukuissamme, kun pataljoona kaahasi jo toista pdiviÄ jossain Vienan korvessa.
Vihollisesta ei vielä siihen mennessä ollut kovin
suurta haittaa ollut, vaikka kosketuksessa oltiinkin jo
muutaman kerran oltu. Ei myöskään sen ilmavoimista,
vaikka ne melkoisen taajoin välein vetelivät suojautuneen joukkomme yli. Vain kaukaa kuului räjähdysten
kumu osoittaen minne ne lastinsa kulloinkin purkivat.
Saartaminen ja päätien katkaiseminen oli vihollisen jalkaväen ilmeinen tarkoitus, mutta aseistukseltaan ja
kenties muutenkin tasaväkisenä joukkona pystyimme
aina torjumaan kaikki sentapaiset yritykset. Omia tappioita pyrittiin välttämään kaikin keinoin, joten viivytysasemat oli valittu tihein välein ja ne miehitettiin
monasti varsin vähäisin joukoin, mutta tehokkain tulija painumalla korpeen pääsi sittenkin helpommalla

asein, ia meille edullisista maastonkohdista.
Erään hetteisen suon ylitettyämme jäimme taas vihulaista odottamaan suuren suon keskellä olevaan saarekkeeseen, jonka laella seisoi kolmiomittaustorni. Tähystäjä noituili, kun kranaatinheittimiä ei ollut voitu matkassa kuljettaa, sillä suon rannalta tarpoivat jo takaaajajien laumat useina eri muodostelmina. Olisi siinä ollut hyviä maalejat Tähystäjä arveli joukon muutamaksi
sadaksi mieheksi ja laskeutui jo hyvissä ajoin turvaan
maan kamaralle.
Jännitys tiheni, ja kohta siinä repesi räme, kun molemmin puolin ammuttiin aseet kuumiksi! Vastapelureilla tuntui olevan räjähtäviäkin luoteja joukossa, niin
ilkeästi ne paukkuivat ympärillämme ja puitten oksissa.
Meikäläisten konekivääri syyti tehokasta tulcaan ilman
jalustaansa, joka jo tässä vaiheessa oli tarpeerromana
painolastina jonnekin heitetty ja haudattu. Tarkkaa
näytti olleen parin pikakiväärimiehenkin tuli, koska vihollismuodostelmat kirppuilivat sinne tänne paeressaan
poikien tulen alta. Konepistoolimiesten tuli oli sekin
ainakin moraalisena tukena, mutta tarkoituksenahan ei
ollutkaan pyrkiä lähitaisteluun näin pienellä joukolla.
Seurailin näytelmää osan ryhmäni kanssa kumpareen
korkeimmalta kohdalta turvallisen kiven suoiasta ia
kuulostimme, sattuisiko jostakin kuulumaan tuota pelkäämäämme huutoa "Lääkintämiehet, tulkaa auttamaan!"
Onneksi tätä huutoa ei kuulunut, vaikka asemissa pysyttiin niin pitkään, että vainolaiset ehtivät
pötkiä pois tulemme aka ja ryhmittyä uudelleen. Nyt
ne näyttivät aikovan kiertää tukikohtamme kauempaa,
mutta mekin irtaannuimme ja häivyimme heidän ulottuviltaan
kuin halla tattarista, ilman tappioita! Näin
ei suinkaan käynyt hyökkääjille, sillä liikkumattomia
myttyjä jäi heidän jälkeensä laskematon määrä suon
pinnalle.

Oli taas hölkän vuoro
muutamia kymmeniä kilo- taas saavutimme omat pojat
metrejä taaksepäin, sitten
uusissa tuliasemissa. Tähän tyyliin sitä tulla nahisteltiin
vuorokaudet umpeensa ilman unta ja lepoa, Pervitiinin
voimalla jo kolmatta vai olikohan peräti neljättä vuorokautta yhteen menoon. Leipälaukut rautaisannoksineen
ja muine tykötarpeineen olivat tyhjentyneet jo aikoja
sitten ja ja pahimpina vihollisina tuntuivat olevan uni ja
nälkä, jotka sai polvet notkahtelemaan jaherdämädnaina silloin, kun johonkin tuuskahti.
Vaan kun hätä on suuri, on apukin lähellä. Niinpä
nytkin. Metsänreunan takaa tulla jyrräsi suuri kuljetuskone meikäläisin tunnuksin. Sen uumenista syydettiin
pahvisia leipäkartonkeja, puisia voiastioita ja purkkisäilykkeitä. Vaikka muonitus tapahtui melko matalaka ja
heinäiselle aholle, levisi jokainen voitynnöri lähes aarin
alalle. Leipäkartongit halkesivat ja vanikka meni pieniksi siruiksi, mutta säilykepurkkeihin tuli vain lommoja. Eihän niitä ollut laskuvarjoja tuohon aikaan elinrarvikkeita varten! Olisi siinä ollut ottamista tarkem-

JSp tauolla korpimarssin aikana
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paankin varsinkin voin ja leivän osalta, vaan kun sattui
olemaan se hölkän aika, ei siinä auttanut jäädä keräilypuuhiin kovin pitkäksi aikaa. Haavittiin vain voita pakit täyteen ja vanikkaa leipälaukut pullolleen
vain
lihapurkeista lienee paikka tarkemmin tyhjentynyt.
Huonoa tuuria oli ainakin siinä, että pudotus tapahtui
kohta irtaantumisen jälkeen eikä sen joukon kohdalle,
joka nälkäisin vatsoin odotteli meitä ja vihollista seuraavassa väijytyskohteessa. Hekin kyllä saivan osansa
tuliaisina, mutta paljon jäi voita ja leipää naapurin pojillekin, vaikka siinä heinikossa saappaita rasvattiin oikein tarkoituksella sotkea ia maustaa se voi suomalaisen
korpisoturin jalkahiellä. Huumoriakin oli vielä tuossa
vaiheessa melkoisesti, ja olihan aihettakin, kun oltiin
toistaiseksi selviydytty ehjin nahoin.
Nyt pärjättiin taas mainiosti vatsan kanssa, mutta
seuraavakin uneton yö otti jo puolestaan niin ahtaalle,
ettei aina ollut itsestäänkään selvillä, oliko hereillä vai
unessa. Onneksi tilanne oli helpottumassa tältäkin osalta, sillä kaikki tämän tien suunnassa perääntyneet joukot olivat io sivuuttaneet vesistökapeikon. Kun viimeisetkin viivytysjoukot olivat tulleet joen sillasta yli, lensi
se ilmaan pioneerien toimesta. Siinä meni nyt tie tuu-

leen! Hytikkaajat pysähtyivät tämän

luonnonesteen

eteen ja perddntyjät puolustukseen sen toiselle puolelle.
En tiedä, mitä muita joukkoja oli tien toisella puolella,
mutta pataljoonamme lohko alkoi sillan tuntumasta
suon suuntaan ja miehitettiin vahvoin voimin ja tehokkain tuliasein. Tarkoitus oli viivyttää vihollista mahdollisimman kauan, jotta muut kolonnat saisivat riittävästi turvallista etumatkaa. Huomasin, että valmistelutöitä oli tehty meidänkin hyväksemme, koska osa kolonnan mukana olleista JSp:n hevosista oli purilaineen
ja ajomiehineen varattu tiettyyn maastokohtaan. Kersantti Eino Kuusela ja ylikersantti Väinö Kokkonen olivat olleet kuulemma asialla ja terveiset heiltä tulivat hevosmiesten mukana. Muuna täydennyksenä oli iso lääkintälaukku, huopia ja paareja sekä kaikkein kaivatuinta, nimittäin tupakkaa! Kuusela ja Kokkonen toimivat
lääkintäaliupseereina kolonnan mukana ja olivat kylästä
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Ortakaa karttanne
esille ja merkitkää niihin
kaikki pisreer, jotka sanon!
Pysymme näissä asemissa
niin kauan kuin tilanne vain
sallii. Miehrtys on suon
suuntaan kulkevan mersätien mukaisesti rämän harjanreen päälla, aina suon

Dth

reunaan saakka. Siellä, pisteessä se ja se 1a niin edel-

Bhr

jo lähteneet, kun me sinne saavuimme
siellä jossain kaukana tiellä.

-

he vaelsivat jo

Olimme asetrumassa siihen notkelman lairaan rinteen katveeseen, kun komentajan lähetti tuli kutsumaan majurin puhurteluun. Tämä riedusteli, missä lääkari oli. Mistäpä minä sen riesinl Majuri Ahi hieman
tuskastuneena tokaisi adjuranrilleen:
Huolehdipas sinä siirä, että herra tohrori seuraa
- lährien taistelevia joukkoja ja tulee sielrä kylästä
tästä
JSp:lle!
Komenraja anroi selvän ja lyhyen kaskyn suunnilleen
Väsymys on tavannut miehet!

2't6

leen, on ensimmäinen parivarrio ja tuossa pisteessä toinen. Nämä kuulovarriomiehet ampuvar kaksi peräkkaista hälytyslaukausra, jos vihollisia ilmaanruu suolle,
mutta tulitaisteiuun eivät anraudu, vaan suorittavar
hälytyksen lähimmille joukoille.
Kranaarinheitin on
tr-rliasemassa tuossa pisreessä ja -sen rulenjohtue suon
ja sen kohdalta
reunassa.
Tuossa pisreessä on
- käyrtämätön tie, jokaJSp
lähree lähes
on puupilkoin selvästi merkilty ja jora pitkin mahdolliset haavoittuneer
evakuoidaan karttaan merkityn kylän ensimmäiseen
taloon, josta autokuljetuksena eteenpäin.
Puhelin-

-

yhteyksiä

ei rulla

järjestämään, muma lähettiyhteys

pidetään aina rarvittaessa.
Kaikilta jalkaväen aseilra
on aiheeton paukuttelu ehdotromasti
kielletty. Viholliselle näyttäyrymistä on varorrava. Nuotioita ei saa syKysyttävää?
rytellä.
Mitäpäs meillä oli, niin selvän kaskyn jälkeen, joten
vetelimme vain kättä lippaan hyvästiksi, mihin tervehdykseen isällinen komentajamme evästeli:
Valvokaa ja levätkä nyt sitten omien tairojenne

mukaan!

Turtunein silmin ja itikoiden ja paarmojen puremista
turvonnein pärstin hortoilimme läpiväsyneinä kukin
oman poppoomme luo. Tien varressa makasi poikia syvässä unessa, kuin hypnoosissa,- ja siinä viimeisenä tien
poskessa nukkui konekiväriryhmäkin, varsinainen
kannonpäässä, vyönauha sen kitaan työnnettynä.
Järvikuiranteen takana näytti olevan elämää: siellä
kuhisi venäläistä kuin kimalaisra! Kenttäkeittimet höyrysivät ja tankit suuntailivat purkiaan asemiamme kohti
ikaankuin meikäläisiä härnäten. Laukausrakaan ei ammuttu puolelta eikä toiselta, vaikka maaleista ei ainakaan naapurin puolella puuretta ollur. Vihollisella lienee ollut vähemmän maaleja, sillä meikäläiset korpisoturit nukkuivat kuorsaten maan kamaralle eikä vihollinen heitä nähnyt. Valveilla näyttivät olevan vain ne
muutamat johtajat, jotka unenpöpperössä hiljaisina saapastelivat omiensa luo.
Saapuessani JSp:lle eivät kaikki olleet vielä unten
mailla. Lääkäri ja pastori olivat tällä välin ilmaantuneet
joukkoomme ja istuivat rinteellä nukkuvien joukossa.
Selvitin hereillä olleille komentopaikan kuulumiset ja
ryhmityksen sekä sanoin lopuksi, että on viisainra nukkua kimpsut ja kampsut hihnasta olalla, errei sicten mitddn jää, jos jotain yllättävää sarruisi.
Vähään aikaan ei kuulunut muuta kuin hevosren jalkojen tömistelyä. Ne seisoivat paarmojen pistelimänä
lähtövalmiina purilaitten edessä. Hevosmiehet olivat
menetelleet viisaasti ja ajaneet ajokkinsa hyvään ilmasuojaan melkoiseen leppäpusikkoon. Oma leiripaikkamme oli muotoutumassa siihen parinkymmenen
metrin päähän, joten arvelimme, että lienee syytä hiukan hajaantua kaiken varalta ja järjestiÄ vartio.

Aina avulias pastorimme kiirehti lausumaan:
Mitähän, jos tehtäisiin sillä tavalla, että minä ot- ensimmäisen vartiovuoron. Minulla on tämä paraisin
raljoonan henkilökortisto aivan sekaisin kaaruneimen,
kadonneitten ja haavoittuneiden osalta, joten ehkä jaksan valvoa ainakin vähän aikaa, kun niitä selvitrelen.
Inhimillisen kestokyvyn raja täyttyi kuitenkin myös
kelpo pastorimme kohdalla ja hänkin nukahti. Valvotut
vuorokaudet sekä fyysinen ja henkinen paine murskaavissa ilmapommituksissa olivat nujertaneet hänen kesrokykynsä, ja siihen oli vaipunut tämä hengenmieskin
roisten joukkoon syvän uneen, pataljoonan henkilökortiston levitettyään.

En muista, miten pitkään siinä lienee ehditty hirsiä
vedellä, kun taivas repesi! Vihollisen tiedustelupartion
armoton konetuliaseitten tuli pyyhki läheistä leppäpusikkoa ja hevoset kaatuivat niille sijoilleen. Kun herätys
oli äkillinen, ei lähtökäskyäkään tarvittu. Tulituksen
vimmassa ei vihollispartio heti huomannut lähtöämme,
kun syöksyimme pusikoista rinnettä alas notkoon. Siinä
vasta minäkin sain suuni auki ja huusin:
Tulkaa tänne, älkä sinne menkö!
-Tuskinpa he sitä siinä metelissä kuulivatkaan, sillä
heillä oli edessään vastakkaisen rinteen kujanjuoksu
kuolema kintereillä. Me seurasimme tilannetta siinä
notkelman pohjalla ja näimme, miten kipinät sinkoilivar kivistä pakenijoitten ympärillä. Pastori paineli viimeisenä rinnettä ylös ja silmälasinsa kadottaneena kompastui moneen kertaan
sekin mieleen, kun vih- iäi kun luulin häneen osumaisi mieltd aina niin ilkeästi,
neen. Ei osunut ja niin varjeltuivat toisetkin kuin ihmeen kaupalla ja koko porukka häipyi metsän suojaan.
Partion tulikin lakkasi, mutta pulinaa kuului, kun
siellä saalisra tarkasteltiin ja hattujamme jaettiin. Nyt
vasta huomasin ympärilläni monia muitakin hatuttomia, mutta mieskohtainen aseisrus ja muu varustus
näytti jokaisella mukana pysyneen.
Nyt, pojat, lähdetän!
-Niin juoksimme tavallista lujempaa siinä laakson
pohjalla, kunnes pysähdyimme ja vetelimme happea
palkeisiin.
Arvelin, että olemme sen konekivääriaseman korkeudella, jonka JSp:lle tullessani näin, ja nousimme ylös
tielle. Ei oikein osuttu ja hölkkäsimme nyt tietä pitkin
eteenpäin mielessä pelko siitä, että omat pojat voivat
ampua erehdyksessd. Tdmä pelko osoittautui kuitenkin
aivan turhaksi! Pojat kuorsasivat edelleenkin samassa
paikassa ja sanoivat, etteivät he olleet mitään pauketta
kuulleetkaan! Emme mekään olleet kuulleet niitä hälytyslaukauksia. Jälkeenpäin kuulin, ettei niitä ollut ammuttukaan ja parivartiomiehetkin olivat kuulemma heränneet vasta silloin kun Jsp:llä alkoi paukkua.
Siihen jäivät nyt konekiväärimiehet sydän pamppaillen ja sormi liipasimella odottelemaan. Me jatkoimme
matkaa ja ravistelimme aseveikkoja hereille pitkin tien
vartta.
Komentopaikallakin oltiin täysin unten mailla, vain
läheteisrä joku torkkui istuvillaan. Majuri Ahia en nähnyc missään, mutta kapteeni Mäntylä nukkui kiven kupeella radiopuhelin kainalossaan. Selostaessani hänelle,
miten meille oli käynyt, alkoi tien suunnasta kuulua
kk:n pitkä sarja, johon kohta yhtyi muitakin aseita.
Komentopaikalla alettiin kiireesti touhuta vastaiskua,
mutta taistelun melske taukosi ja venäläinen partio pakeni suon yli omiensa joukkoon. Kolme vihollista makasi tiellä konekiväärisuihkun kaatamana.
Pastori oli jälkeenpäin kovin murheissaan, kun silmälasit putosivat ja pataljoonan henkilökortisto oli vie-
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Vihollisen asemiin oman tykistötulen seassa!

se vaati älyä, päättäväisyyttä, hylskuosastotoiminta oli kovien miesten sotaa
ja
vää kuntoa
salamannopeaa reaktiokykyä. Venäläiset olivat siinä mestareita,
mutta myös meikäläiset §kenivät asiaan huolella paneuduttuaan mittaviin suorituksiin. Kaiken on suiuttava kellon sekuntiviisarin tarkkuudella...

-

"KARJALAN kannaksella ei mainittavaa taistelutoimintaa. Oma partiomme suoritti väkivaltaisen tiedus-

jaksi

telun siepaten vangin ja hävittäen tukikohdan korsut ja
pesäkkeet. Omia tappioita ei tullut."

Harjoittelua kesti useira viikkoja: lähestyminen, asemiin tunkeutuminen, taisteluhautojen vyörytys, vangin

Elettiin viimeisen sotavuoden kevättä. Ylläoleva tiedotus kuultiin rintamauutisissa huhtikuun 28. päivänä.
Valmistelut oli aloitettu jo helmikuussa. Todettiin vihollisen vilkastunut toimeliaisuus Kannaksen rintamalla ja haluttiin saada ensikäden tietoja toimeliaisuuden
syystä. Kaivattiin vankia.
Vangin saaminen ei ollut helppoa, sillä molemmin
puolin rintamaa oli yhtenäinen tukikohtien ketju. Päädyttiin tarkoin suunniteltuun ja harjoiteltuun väkivaltaiseen tiedusteluun, jonka yhteydessä vanki olisi mahdollista siepata. Tehtävän sai JR 49nl Pataljoona, jonka komentajana oli kapteeni, sittemmin majuri ja Mannerheimristin ritari Veikko Toiaio.
Kohteeksi valittiin Lappalaisenmäkeä vastapäätä oleva venäläisten tukikohta, joka ilmavalokuvattiin tarkas-'
ti. Valokuvat täydennettiin näköhavainnoilla. Senjäl-

sieppaaminen, pesäkkeiden ja korsujen tuhoaminen sekä vetäytyminen. Harjoitukset olivat pitkän päälle yk-

keen

valittiin

asemiemme takaa samanlainen maaston-

kohta, joka muutettiin tarkaksi jäljennökseksi vihollisen tukikohdasta taisteluhautoineen, pesäkkeineen ja
korsuineen. Pataljoonan komppanioista valittiin vapaaehtoisina 45 miehen iskuosasto, jota ryhdyttiin järjestelmällisesti koulutt,unaan tehtävään. Allekirjoittanut sijoitettiin kolmimiehisen sieppausryhmän johta218

jokaisella oli oma, tarkoin määrätty tehtävänsä

- operaatiossa.
tulevassa

sitoikkoisia, mutta muodostivat sopivan vastakohdan
tapahtumaköyhälle asemasodalle. Kaikki kavi jo kellon
tarkkuudella ja jokainen mies osasi tehtävänsä, vaikka
toisaalta tiedettiin, että vihollisellakin olisi sanansa sanottavana toivomastamme yllätyksestä huolimatta.
Tehtävän menestyksellinen suoritus vaati pimeää yötä, tuulta ja mieluiten sadetta, jolloin vihollisen vartiomiesten ei olisi mahdollista kuulla osaston pakostakin
aiheuttamia ääniä. Sellainen yö tuli 27. päivänä huhtikuuta. Sopivasti naamioidun hälytyksen saatuamme kokoonnuimme Lappalaisenmäen tukikohtaan. Aseistuksena oli jokaisella konepistooli, joten iskuvoimaa oli.
Varalippaat, käsikranaatit ja puukot laitettiin sopivasti
siitä riipsaataville ja muukin varustus tarkastettiin
- jakoi jopui tehtävän onnistuminen. Lääkintäaliupseeri
kaiselle voimakkaita yskäntabletteja kaiken varalta, sillä lähestymisvaiheen aikana ei sopinut yskiä.
Vaikka johdossa oli kokenut upseeri, luutnantti K4jala, vårikki Saari varajohtajana, ei voinut välttyä pie-

neltä vatsanpohjan kaiverrukselta. Eniten askarrutti
haavoittuminen ja siten vangiksi jääminen. Mutta siitä

vaan! Olihan tehtävään lähdetty vapaaehtoisesti ja eräänä valintaperusteena oli ollut naimattomuus. Tiesimme
myös oman tykistömme ja heitinpatterien tukevan yritystämme.

Viimeiset henkisavut korsussa ja joukkomme soljui
äänettömästi, tarkoin määrätyssä järjestyksessä välimaastoon. Asemien väli oli sillä kohtaa noin 600 metriä. Satoi tihkusadetta, tuuli oli puuskittainen ja melko
voimakas, joten yllätykseen oli kaikki mahdollisuudet.
Lumi oli osittain sulanut ja muodosti pieniä lammikoita suolle. Etenimme kumarassa, kasvot mustattuina
ja kaikki aistit valppaina, tunnustelijoiden jalanjälkiin
astuen. Tunnustelijat kulkivat ennakkoon valittua uraa
pitkin ja miinoituksia varoen. Matkan puolivälistä lähtien ryhdyimme ryömimään. Olimme olleet matkalla jo
noio 45 minuuttia japian olisimme venäläisten asemien
edessä, kahden vartiopoteron välissä. Kunpa nyt eivät
kiertävät partiot osuisi kohdalle! Vielä viimeinen pysähdys, hengityksen tasaus ja aseiden tarkisrus. Pitkaan
ei asemien edessä sopinut vitkastella, sillä jokainen minuutti vähensi yllätysmahdollisuutta.
Sieppausryhmämme paikka oli heti ensimmäisen
vyörytysporukan takana. Kaikki oli sujunut hyvin,
olimme tarkoin aikataulussa ja noin 20 metriä vihollisasemien edessä. Etuoikealla häämöitti katerru vartiopesäke, olimme siis täsmälleen oikeassa kohdassa. Saimme
kuiskaten ilmoituksen, että tunnustelijat olivat saavuttaneet taisteluhaudan.
Samassa vartiopesäkkeestä kuului venäjänkielinen
kysymys melko tiukassa äänensävyssä ja konetuliaseen
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saria pärähti. Meidät oli havaittu! Nyt ei ollut väliä hiiviskelystä! Ryntäsimme yhdyshautaan, jota ensimmäiset olivat jo alkaneet vyöryttää. Tukikohta heräsi eloon.
Ensimmäisen pesäkkeen toinen vartiomies oli kaatunut,
mutta toinen oli päässyt pakoon tekemään hälytyksen.
Saimme vastaamme tulra, mutta pimeässä onneksi epätarkkaa. Samalla hetkellä rävähti asemiemme takainen
taivaamanta eloon. Oma tykistömme ja raskas heittimistömme aloittivat sulkutulen tukikohdan taakse ja
molemmille sivuille esräen apuvoimien saapumisen.
Näytelmä oli mahtava pimeässä yössä! Kranaatir iskivät
ryskyen, konetuliaseet surrasivat ja kasikranaatit räiskyivät yhdyshaudoissa. Suomenkieliset huudot sekoittuivat venäjänkielisiin. Mutta ei ollut aikaa katsella
näytelmää, oli toimittava.
Sieppausryhmämme sai osalleen vuorostaan haudan
vyörytyksen. Toverini heittivät käsikranaatteja mutkan
taakse, jonne surrasin kp:llä. Saimme heikkoa tulta vastaamme, mutta venäläiset olivat nähtävästi selvillä osastomme tulivoimasta ja puikkivat pakoon. Kun tulimme
korsulle johtavan yhdyshaudan haaraurumaan, otrivat
toiset paikkamme, sillä tärkein tehtdvämme alkoi.
Etenimme vastarintaa kohtaamatta korsulle, jonka
Bunkken vallataan
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Kansa talstell
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miehet kertovat

1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki

postimerkkiä ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaa,apalveluumme puh. vaihde 79 08 22, suunta 90.
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli
miehet kertovat. Tilaalapalvelu.
Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osakeyhtiö ia kirioittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekiriakauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiätietoja
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista la asioimistoista.
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Osoltteenmuutokset
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Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa loko kirjeellisesti tai puhelimitse
Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse lohonkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja ny§inen osoite siinä muodossa kuin se on
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lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin, että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.
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iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään teke-
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mlehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

6 tapaa tllata Kansa TaEtell
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Huomautukset
mään Tilaaiapalveluumme, lohonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus la osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaajapalveluumme.

oviaukon molemmin puolin hivuttauduimme. Huutaessamme ainoat osaamamme venäjänkieliset sanar
räiskähti korsun oven läpi konetuliaseen sarja. Toistuva
huutomme aiheutti täsmälleen samat toimenpiteet,
mutta olimme sivussa tulilinjalta. Aikaa ei ollur hukattavaksi. Koska puheet eivät nähtävästi auttaisi, päätimme käyttää käsikranaatreja.
Heitimme munan oven eteen ja oven pirstouduttua
toisen kranaatin sisälle. Se räjähti melkein heti ja näimme ilmeisesti äskeisen ampujan kynnyksen taakse lyyhistyneenä. Uudistimme huutomme antaurumisesta ja
samassa kompuroi korsusta venäläinen sekapäisenä, käsi
verta valuen. Tehtävämme ensimmäinen osa oli onnistunut ia nyt oli aika aloittaa vangin kuljetus omille linjoille. Varmistajilta saimme kuulla, errä osasto valmisraucui poistumaan tukikohdasta.
Sulkutuli jatkui oman tykistömme toimesta. Sidoimme hätäisesti vangin kaden ja lähdimme pyrkimään tulopolulle.
Samassa alkoivat venäläiset vuorosraan ampua sulkua
omien asemiensa ereen tarkoituksella estää poistumisemme. Tämä hidasti kulkuamme, sillä vankia oli ralutettava välissämme ja aina vähän väliä heiträydyttävä
vetiselle suolle kranaattien iskiessä. Jouduimme pois
oikeasta suunnasra liiaksi vasemmalle. Varovasti omille
vartiomiehille huudellen osasimme tuloaukkoon ja siitä
tukikohdan korsulle.
Asiasta kiinnostuneet korkear upseerit olivar odotramassa paluutamme. Teimme ilmoituksen tehtävän
täyttämisestä. Pataljoonan komentaja myhäili, toimmehan kipeästi kaivatun vangin, ja mikä parasra, oma
osastomme oli selviytynyt leikisrä ehjin nahoin. En tiedä, mahtoiko sieppaamamme vanki antaa sellaisia rietoja, joira varten koko homma järjestetriin, mutra sehän
ei kuulunut enää meille. Meille kuului ilo tehtävän onnistumisesra ja lupaus 14 vuorokauden korilomasca! Samalla olimme sitä mieltä, että sodassakin hyvin suunniteltu on puoleksi tehty,
n

oli asutertu hämäläistaloon. Kerran

evakkoisäntä lähti johonkin ajamaanja talon emäntä kyseli tämän evakkoemännältä, mihin isäntä

oli

Sotarovasti Kinos oli aikoinaan Puolustusvoimain piiris -

sä merkittävä persoonallisuus, jonka vaikutus tuntui
laajaki. Muiden toimiensa ohella hän opetti 3O-luvulla
kadeteille sotilaspsykologiaa varsin mieliinpainuvalla
tavalla.
Kerran oli tunnilla esillä johtajan ote ja asenne johdettaviin. Kinos korosti, että alaisiin on suhraudurrava
sydämellisen ystävällisesti, mutta että johtajan on samalla oltava luja ja peråänantamaton. Esitystään hän
valaisi seuraavalla esimerkillä.
Niinpä minäkin jouduin kerran aamuyöllä papillisia velvollisuuksiani täyttäessäni kulkemaan tuolla
Söörnäisten kaupunginosassa ja siellä apteekin kulmalla
alkoi minua seurata oikein pahannäköinen hamppari.
Minä yritin kiristää vauhtia, mutta se hamppari tuli
vaan. Mieleeni tuli jo, että kuinkahan tässä pappiparan
oikein käy. Sitten se hamppari tuli aivan lähelle ja sanoi: "Siinä sinäkin pappi perkele kuljet
vaan etpä
taida kulkea kauan!"
tämän
Silloin minä käännyin
- parabellumin sen mahaan ja saveljen puoleen, painoin
noin sille ystävällisesti: "Jollet sinä rakas veli nyt heti
häivy, niin Jumalan kuu paistaa sun lävittesr."
J^
niin kävi, että tämä minun ystävällinen asenteeni- vaikutti ja tämä veli poistui aivan heti.
Rovasti Kinos ei pitänyt repivästä puoluepolitiikasta,
jota hänen mielestään eduskunnassakin oli aivan liikaa,
mistä syystä todella tärkedt asiat jäivät hoitamatta. Kerran oli täysi-istunnossa taas soitettu suuta tavallista
enemmän ja sydämystyneenä Kinos sunnuntain jumalanpalveluksen loppurukouksessa lausahti:
Siunaa Tasavallan presidenttiä , maan hallitusta ja

eduskuntaaåiz.

..

Joku pikkusielu teki asiasta kantelun ja Kinos sai
tåstd hin-tavusta tuomiokapitulilta muistutuksen sekä
parin kuukauden saarnakiellon.

TAPPAIS SAMAL KAIK
Siirolaisperhe

PERSOONALLISUUKSIA

mennyt.

Emäntä selitti kivennapalaismurreellaan:
Hää män kirkole, ko aarreel, jor jos rappais
siel sen kunnajohtajan. Ja ei huolis tehhä uutta
matkaa, jos samal tiel rappais sen siirtoväen huoltojohtajan ja valtuuston puhheejohtajankii, ni rulis
näi kerraal selvääks kaik.
Ester Marjamaa

,& t(

åT

"Syyni" käynnissä. Kutsutuilla tuntuu olevan "oma koti
kullankallis", koskapa valituksia iittää lääkärin tuskas tumiseen asti. Tulee sitten vuorollaan roteva poika, joka
on tullut tarkastukseen hiihtäen 17 kilometrin päästä.
Poika ei puhu mitään.
Leäkäri: "No, anna tulla vain. Vai eikö sinulla mitään

valittamista olekaan ?"
Poika katsoo kysyjää, katsoo ympärilleen, pyyhkäisee
ylähuultaan ja virkkaa:
"Ka, huono olj suksenkelj."
Korsulukemisco L943
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Taitaa tulla keripukki, sanoi sotamies Viljakainastahammas irtosi.
Korven Kalku L942

-nen, kun

å$ å$ ,t
Sotamies Jaskari kirjoittaa kotiin:
"... ja jos te ette kohta ala lähettää tupakkaa tänne, niin
minä lakkaan vähäksi aikaa tappelemasta ja päästän muutamia venäläisiä sinne koririntamalle..."
Korven Kaiku 1941

.,t)F*
Sotamies Manner kantaa hernekeittoa kapteeni Airistolle. Astia on ääriään myöten täynnä, jaMannerin peukalot puolelta mitaltaan keitossa.
Kapteeni: "Mitä hel-vet-tiä! Kuinka te pidätte peukaloitanne sopassa?!"
Manner: "Herra kapteeni. Ei tää polta "
Kasapanos 1942

Omaiset ja aseveljet soittelevat ja kirjoirtavat silloin rällöin lehtemme toimitukseen pyyräen lisärietoja jossakin
kirjoiruksessa mainirusta rakkaasta vainajasta tar kadonneesra henkilösrä. Eräissä tapauksissa onkin asia
selvinnyr, kun kysyjä on ohjattu käänrymään kirjoitta-

jan puoleen.
Ehkäpä yhteys toimisi roisinkin päin, rs. omaiser
voisivat pyytdd tietoja lehden lukijoilta, jotka ovat taistelleer samoissa joukoissa ja tunteneet kyseisen henkilön. Erityisesti kadonneiden kohtalo askarrurtanee vieläkin monien omaisten mieltä.
Kokeillaan siis
läheträkääpä roimitukselle kaaru- nimi, syntymäaika ja -paikka sekä
neen tai kadonneen
mahdollisesti joukko-osasto ja katoamispaikka! Myös
lyhyt tieto miehen viime vaiheista voisi selventää asiaa,
samoin valokuva. Ehkäpä vielä löytyy aseveli, joka jota-

kin

asiasta tietää.

Mahtaisiko muuten vielä löytyä lorria ym. sodan eri
tehtävissä toimineira naisia, jotka haluaisivar kertoa kokemuksistaan jälkipolville? Myös meri- ja ilmavoimien
piiristä ottaisimme mielellämme vasraan uusia jurtuja.

Kaunista kesää kaikille lukijoille!

NUMERO 5:n KIRJOITUKSET
.. .ANNA ARVO TOISELLEKIN
Lauri Harvila:
SUOMEN ARMEIJÅN KÄYTTÄMÄT

ASEET

192

Taru Stenvall:
TUOKIO SUOMEN KOHTALON
DRAAMAA
Mauri Nordberg:
3 PÄIVÄÄ SIIRANMÄESSÄ

O.

222

196

t98

Ojala:

KAKSI IHMETTÄ
Heikki Suopela:
KADETTI ROSENIUS
Arvo Seppinen:
MIINANRAIVAUSALUKSESSA

201
204

MERELLÄ

207

"1800":

LIPPU

210

Esko Laari:

VÄSYMYKSEN ÄÄRIRÅJoILLA

2t4

M. O. Nenonen:
VANGINSIE PPAUS NÄÄTÄUNTYÖNÄ

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä epäsäännö!llsyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva klrieenvaihto on !ähetettävä
osoitteeseen PL 20, 00211 Helsinki2l, puh. (90-)
6924061 tai 670272. Toimitus ei niitä käsiftele.
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m iel ipiteistä.
Käsikirjoitukset on pyrittävä tekemään koneella
harvalla rlvivällllä. Kirjoitus ei saisi olla 20fl1sanaa pitempi. Maksetut klrloltukset ja kuvat iäävät
Iehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain, jos
palautuspyyntö ia postamaksu ovat tulleet vuoden kuluessa klrjoltuksen saapumisesta.

Kirjolttaj at vastaavat esattäm istään

K,s.ileirilla Perkjaraella ohaessa leirin päällihön ualaomat
<(,k Iututtarhastuhset o\it at tilaisuuhsia, joibin johainen pyrki
t.ilntistautumaan parbaalla mahdollisella taualla. Yhsihön
1; ir,ubbo-osaston bunnia oli silloin \symyhsessci. Jokainen

iltti

jct jobainen elin rathaisiuat suorituhsellaan bohonaistutt,ksen. Heikhoja hobtia ei saanut olla. Mutta haihhi t,arusiltLhet eiuiit olleet aina samdn tasoisia.
Kerran Nenonen oli tulossa suorittamaan erästä tällaista

tarkastrrsta. Asianomaisessa patterissa oli tl,bbimies, joba 1ksikön ptitillikön mielestci oli niin toiuoton, että tyhmlldellcicin
olisi pilannut baihhi menestl,misen mabdollisuudet. Sihsi hrin
kaski miehen py'sytelLi metsässä tarhastubsen ajan.
Kät'i kuitmbin niin, että Nenonen Libestyessciän tarbas-

tuspaihbaa tapasi karbotetun tien uarrest.l.
K1s1,myhseen,

miksi tämri brlshenteli

metscissci l,hsincicin.

ttkhimies uastasi:

Käshi0t minut pois patterista, hun sinne tulee jobu

- Kenonen.
herra
$sfiri rybaili,

otti pojan dut00nsL1 1a ajoi tarhastuspaiktlle. Patterin ptiAllihbi) batbabti pahemtnan berran ncibdesiaan murbeenhrlyninsä odottamattoman jublallisen paluun.

Kranaatti plttlaa korsun t'iereen keshen ttterioinnin, räjäbc[s
kuulostaa mabtat'alta. Sotamies onbien römppriansri pudonneita roshiat

Ei

bassumpi ruoka tässä hapakassa, mutt(l ahustiihha

on -kauhea.

Nfesrarivalehtelijoitakin oli korsussa kuin korsussa. Yksi heisrä oli Parantainen, Kannaksella ralvisodan aikana
joukkueen johtajana toiminut savolaismies.
Tässä eräs hänen jutuisraan:
Venäläinen painoi päälle Summassa. Minä komensin
koko komppaniaa, koska päällikkö oli kaarunut. Huomasin, että nyt menee Karjalan kamaraa oaapr.rreille, jollei jorakin rarkaisevaa tehdä. Minä löin kaatuneen venäläisen upseerin piippalakin päähäni ja hiivin
ht'okkaajien laumaan. Siellä huusin, errä rakaisin. Ryssär kääntyivär ja juoksivat pois. Taas oli rilanne käsissä.
Mutta ethän sinä veoajd'd osaa, murisriin kuulijoi- raholra.
den
Mina tietysti käytin tulkkia. Hyvää vendjda se puhuikin, oli Parantaisen salamannopea vastaus.

JR 30 siirtyi Syvärille, Parannin kylän läheisyyteen, määrättiin korsut heti rakennettaviksi. Pataljoonirn komentajan hämmästykseksi erään komppanian
jor,rkkue sai korsunsa jo parissa päivässä valmiiksi. Hän
päärti pistäytyä moista ihmeträ katsomassa. Pojat loikoilivat lavereillaan, kun eversri kurkisri sisään ovesta,
joka oli vain yläkamanaan kiinnitetty säkki. Mitoilt.rankin korsu oli peräti vaatimaton. Eversti murahti:
Tämähän on niin matala, ettei täällä voi syödä- kun pariloitua lahnaa ja pannulätryjä.
kään
KLrn

HUOLESTUNUT LÄHETTI
PATALJOONA oli siirretty lepoon raskaan rintamapalveluksen jälkeen ja hermoien laukaisemiseksi oli saatu oikein luvalla ostaa Alkon tuotteita. Sokeri houkuttelee aina kärpäsiä ja niinpä komentopaikalle ilmestyi muidenkin yksiköiden upseereja,
joille vieraanvarainen komentaia tarjoili avokätisesti.

Tärnä huolestutti komentajan lähettiä ja niinpä
tämä kenenkään huomaamatta piilotti joukon pulloja lähimaastoon. Kun sitten tarjoilu alkoi loppua,
lähetti vihjaisi vieraille, että hän tietäisi paikan,
missä ehkä olisi... Olihan siellä, ja vieraat olivat
iloissaan saadessaan hekin tariota- Tosin se maksoi
paljon, sillä lähetti peri maksun silloisen mustan
pörssin taksan mukaan.
Aamulla harmitteli komentaja tyhjien pullojen
suurta määrää f a alkoi talousupseerin kanssa laatia
kustannusarviota.
Pieni ei ollut heidän hämmästyksensä, kun komentajan lähetti ojensi pöytään sievoisen määrän
seteleitä kertoen, mitä kaikkea yöllä oli tapahtunut.
Kiiteltiin siinä miehen neuvokkuutta, mutta tämä vain tokaisi:
Oma maa mansikka, muu maa mustikka!

-

LAURI URMAS

Saaliksi häy aibollista, kun tuo Viljo on niin ahhipihai-

-nen, sanli euhho, hun miebensä lahneuaitä

laitteli.

