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HISTORIAA
JA,,HISTORIA/A"

ENGLANTILAINEN kirjailija George Orwell
kertoo teoksessaan "Vuonna 1984" kuvitellussa
totalitaarisessa maassa toimineesta Totuuden
Ministeriöstä, jonka tehtävä oli muuntaa koko
historiallinen materiaali sellaiseksi, että se vas-
tasi kulloinkin noudatettavan politiikan vaati-
muksia.

Orwellin kuvaaman rappeutuneen valtion
kauhukuvat tulevat etsimättä mieleen lukiessa
joitakin viime sotiemme poliittista historiaa kä-
sitteleviä ns. tutkimuksia, joissa sensaationha-
lusta ja aineellisen voiton toivossa törkeästi vä-
heksytään edellisen sukupolven ja sen suurten
miesten työtä.

Mannerheim-ristin ritarien säätiö on antanut
julkilausuman, joka kasittelee reosta nimeltään
Toinen tasavalta. Mainitussa kirjassa on esitetty
Suomen marsalkkaa halventavia lausuntoja.

Julkilausumassa todetaan Dfr., että Manner-
heim Paasikiven käsityksen mukaan oli ainoa
henkilö, joka kykeni johdatt^ma n maansa rau-

haan kahta suurvaltaa, Neuvostoliittoa ja Saksaa
vastaan käydystä sodasta ilman katkeria sisäisiä
kriisejä, joita ilmeni useissa vastaavassa asemas-
sa olleissa valtioissa. Mannerheim oli suuri soti-
las ja suuri valtiomies, jonka toiminta ainatdh-
täsi sodan arpien parantamiseen, yhteiskunnal-
listen vaikeuksien tasoittamiseen ja tdtd tietd
kansamme olemassaolon perusteiden lujittami-
seen.

Julkilausuma jatkuu: "Kaikki ne, joilla on
ollut riittävät edellytykset marsalkka Manner-
heimin elämäntyön persoonallisten motiivien
ymmärtämiseen ja arvioimiseen, jopa hänen
vastustajansakin aina generalissimus Stalinia
myöten, ovat olleet valmiit myöntämädn, etta
hän oli viisas ja rohkea Suomen mies, jonka
toiminnan moraalisena johtotähtenä oli ehdoton
uskollisuus sukunsa tunnuslauseelle: Puhtain
asein pubtaan asian puolesta."

Tähän ei ole mitään lisättävää.
Aina ja kaikkialla esiintyy tietenkin yksittäi-

siä henkilöitå ja vähemmistöjä, joille kansa, sen

menneisyys ja tulevaisuus eivät paljoakaan mer-
kitse 

- 
oma etu on kaiken yläpuolella. Yaaral-

lista on, jos tällainen ajattelutapa yleistyy.
"Itsenäisyyden turvaaminen on jokaisen su-

kupolven velvollisuus", on nykyinen president-
timme todennut. J. K. Paasikivi on puolestaan
lausunut: "Kansakunta, joka ei kunnioita ja

tunnusta historiaansa, ei voi tulevaisuudessa-
kaan luoda mitään kestävää."
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§uomen armelian
tä$tämätaseet

l0lt-1015
76K/O2 Paino 11OO/200O k9 (= tuliasemassa/aiossa);
Vo (= 6p,.rgsen suurin lähtönop€us) : 590 m/sek;
X (: suurin ampumaetäisyys) : 10,7 km

jonka kestävyydestä riippuu voitto tai tappio. Tykistö on ialkavdked
kalliimpi aselaji ja usein pienen maan sotatalouden koetinkivi.

Köyhyydestä johtuen oli tykistökalustomme kirjavaa ia ampumatar-
vikkeita vdhdn Talvisodan alkaessa oli kutakin tykkiä varten vain noin
600 laukausta eli kuusikymmentä minuutin kestävää tuli-iskua - mi-
nuutin tulitoiminta joka toinen päivä!

Jalkaväki ja kenttätykistö muodostavat taistelevan armeijan rungon,

LAURI HARVILA

f,ETTTÄTYf,ISTÖ
VAPAUSSODAN AIKA
VALKOISET joukot saivat ensimmäiset rykkinsä Poh-
janlahden rannikon venäläisilrä varuskunnilra, jotka rii-
suttiin aseista vapaussodan alkuviikkoina. Myöhemmin
sodan jatkuessa vallattiin rykkejä myös punaisilta jou-
koilta. Suurin osa tykeistä oli vanhanaikaisia, kaliperil-
taan sekalaisia jäykkalaverrisia aseita.

Tähän aikaan oli Saksassa suuria määriä sotasaaliina
saatuja venäläisiä aseita. Suomen hallitus saikin näistä
varastoista ostaa tarvitsemiaan aseira ja ampumatarvik-
keita. Niinpä Suomeen ruotiin sodan kuluessa muun
muassa 32 kpl76KlO2-keottäkanuunoita ja niihin am-
pumatarvikkeia 32.000 laukausta seka 8 kpl l22Hl
10-haupitseja ja niihin 8.000 laukausra.

Sodan loppuvaiheessa huhtikuun lopulla 1918 käsitti
valkoisen armeijan rykisrö yhteensä 27 patteria. Ne
olivat joko 2- ar 4-tykkisiä. Suurin osa pattereista oli
erillisiä. Varsinaisia tykisrömuodostelmia nykyaikaises-
sa mielessä oli kaksi, nimirräin Jääkäritykistö-Prikaati,
joka käsitri kolme parteristoa, kussakin kaksi 4-tykkis-
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tä parteria, seka Helsingissä saksalaisten johdolla perus-
tettu ja vielä koulutusvaiheessa oleva Jääkäri-Prikaatin
Tykistö-osasto. Se oli patteristo, joka käsitti kolme 4-
tykkistä patteria.

Vapaussodan valkoisen armeijan tykistön tykkikalus-
to käsitti huhti-toukokuun vaihteessa 1918 alla lue-
tellut määrät tykkejä:

76YKl04
76Kl02
r22Hlt0
87K177
r07Kl77
r5oKl77

ja 09

ja 09

Yhteensä siis 89 erimallista tykkiä, ioista runsaat
puolet oli "nykyaikaisia" joustolavettisia tykkejä.

Tykistön tuliroiminnan vilkkaudesta vapaussodassa
mainittakoon esimerkkinä ne sotatoimer, jotka 24.-
29.4.1918 johtivat Viipurin ja koko Karialan kannak-
sen valraukseen.

Näiden kuuden päivän aikana ampui koko Itä-armei-
j^n tykisrö rykkiä kohti seuraavar laukausmäärät:
76K102 130 laukausta, L22H|O9 2l0laukausta, 87K/
77 ,O laukausta ia LO7K|77 19 laukausta. Nämä luvut
ovat keskiarvoja. Patterien ammuskulutuksessa oli suu-
ria eroja. Osa partereista ei ampunut laukaustakaan, ne
kun eivät pystyneet seuraamaan nopeasti etenevää jalka-
väkeä kelirikkoisilla teillä hevospuutreen vuoksi.

Kun venäläisten jälkeensä jättämät ase- ja ampurna-
tarvevarikot inventoitiin sodan jälkeen, todettiin, että
niissä oli suuret mddrdt erilaisia tykkejä ja ampumatar-
vikkeita. Valitettavasti nämä varastot olivat laadullises-
ti sangen kirjavia.

Kuten tunnettua harjoitti Suomen hallitus vapausso-
dan jälkeen vuonna 1918 Saksaannojaavaa ulkopolitiik-
kaa. Tånd aikana olivat saksalaiset upseerit pesiytyneet
kaikkiin merkittäviin armeijan johtopaikkoihin, niin
että armeija oli asiallisesti saksalaisten johdossa. Heidän
tarkoituksenaan oli käyttää Suomen puolustuslaitosta
tarpeen niin vaatiessa. hyökkäykseen Neuvostoliittoa
vastaan. Tässä tarkoituksessa saksalaiset toivat Suomeen
tulevia sotatoimia varten muun muzrssa suuret määrät
venäläistä sotasaalis-tykistökalustoa. Saksan sitten hä-
vittyä ensimmäisen maailmansodan vetäytyivät saksa-

Iaiset joukot pois Suomesta vuoden 1918 viimeisinä
viikkoina, murra jättivät tänne tuomansa sotamarcÅaa-
lin meille.

TALVISODAN AIKA
Sodan ajan tarpeisiin varattu rykkikalustomme ennen

talvisotaa oli, kuten edellä olen kertonut, venäläisiltä ja

saksalaisilta saatua sotasaaliskalustoa. Tämän lisäksi oli
muutamia tykkejä ostettu kokeilumielessä Ranskasta.
Kotimaista tykkituotantoakin puuhattiin jo 1930-lu-

8 kpl
40 -,,-
14 -,,-
22 -,,-
3 -,,-
)_
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vulta alkaen. Vuoden 1938 perushankintaohjelmaan si-
sällytettiinkin sirten 140 kpl 105 mm:n keveitä haupir-
seja ja 50 kpl raskaita 150 mm:n haupitseja. Nämä
tykit piti valmistettaman Boforsin lisensillä.

Kevyet haupitsit tunnetaan nimellä l05H l37

- 
valmisruivar vasta maaliskuussa v. 1943, jolloin ne

jaettiin joukoille. Tämä tykki on osoitrautunur ominai-
suuksiltaan hyväksi. Raskaiden haupitsien tuotanro ei
sen sijaan päässyr edes alkamaan.

Sodan ajan varasroissa olevalla sekä rauhan ajan jouk-
kojen ja suojeluskunrain käytössä olleella rykkikalusrol-
la varusterriin sitten talvisodan alkaessa tykistöjouk-
komme, jotka käsitrivdr 29 kevyttä parterisroa ja 8

erillistä kevyttä patteria eli yhteensä 91 parteia. Raskas
tykistö kasitti talvisodan alussa 4 patteristoa, niissä
yhteensä 1 1 parreria. Tykkivarastot oli tyhjennetty käy-
tännöllisesti katsoen viimeistä jousrolavettista tykkiä
myören. Reservikalusroa ei jddnyr tappioiden ja vaurioi-
den varalle.

Joustolavettisten tykkien lisäksi oli varasroissa melko
runsaasti käyttökelpoisia vanhoja jäykkälavettisia ryk-
kejä, "hyppyheikkejä", joiden kaliperi vaihteli 87
mm:stä 152 mm:iin. Koska niihin oli suhreellisen run-
saasti ampumatarvikkeita, otetriin niirä ylimääräisinä
rykkeinä käyrtöön patrerien "kylkiaisina" sekä myös
erillisinä paikallisina jaoksina rai rykkeinä, niille kun ei
voitu antaa kuljetusvälineitä. Kaikkiaan näirä rykkejä
oli talvisodassa käytössä arviolta 70 kpl.

Ampumatarvikkeita oli kenttätykistöä varren varas-
roissa yhteensä noin 270.000 laukausta. Rintamakäy-
tössä olevien eri kaliperisten tykkien kesken tämä lau-
kausmäärä jakautui seuraavasti:

Lauhauhsia
Tybkimalli bpl Tyhhejti Lauhauhsia/

76LKlr3 56.060 70 -,,-
L22Hl09 ja

IO

to7Kl17
r50H \
r52H I
Yhteensä 27 1.378 412 kpl keskim. noin

600 ls/putki

Hyvän kuvan näiden ampumatarvikemäärien riittä-
mättömyydestä saa, kun muisretaan, että kevyet kanuu-
nat ampuvat yhdessä normaalissa, yhden minuurin ruli-
iskussa 10 laukausta putkea kohti. Näin ollen koko so-
danajan varasto olisi riittänyt noin 60-70 tuli-iskuun
tykkiä kohti. Ohjesäännön mukaan tykistö voi ampua,
kalustoa liikaa rasirtamatta, lt-20 tuli-iskua tunnis-
sa.

Kotimainen teollisuus aloitti täysitehoisen ampuma-
tarvikkeiden tuotannon vasta YH:n aikana, mutra val-
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kälavettisia "hyppyheikkejä" ja niihin suuret mdärdt
ampumatarvikkeita 

- rämä siitä huolimama, errä meil-
lä itsellä oli näirä samoja venäläisrä alkuperää olevia
tykkejä varastoissa noin 175 kpl ja niihin suhteellisen
runsaasti ampumatarvikkeita. Näistä "Niukkasen ry-
keistä" saapui maahan pääosa vasta välirauhan aikana.

Mutta suoritettiin myös asiallisiakin hankintoja. Alla
on luettelo sodan aikana ostetuista tykeistä.

Ostomaa TlkkinalliMäärä SaaPumisai- Osalli*uiaat

Ruotsi

-ts-

->s-

Englanti

'll-

Norja
Espanja

usÅ

Ranska
-sr-

7rKl02

to5Kl34

r5o}ll06
2toHlrT
1t4Hl18

84Klt8

t52HlL7

7rKl0r
tt4H'ltT

7lKlt7
203HlL7

75K197
r05Kl13

r15r{lt5

T.sodan
aikana

,,

,,

V.rauhan
aikana
T.sodan
aikana

V. rauhan
aikata

,,

,,
T.sodan
aikana

Ei käytössä

Molemmar
sodat
Talvisota

Jatkosora
Molemmat
sodat

Jatkosota

Jatkosota ')

Talvisota

Jatkosota

Jatkosota
Jatkosota
Jatkosota
Jatkosota ')

Jatkosota ')

7rKlO2 24 YH:n aika- Talvisota
DA

32

L2

t2
4

2'

30

L2

r2
36

200
32
36
t2

I2

miita ampumatarvikkeita se alkoi tuortaa merkittävässä
määrin vasra vuodeo l94O maaliskuussa.

Vaikka tykistöllä olisi ollur miltei rajartomasri ruli-
tehtäviä ja mitä kiitollisimpia maaleja, sen oli vaietta-
va, koska ammuksia oli säästeträvä.

Kun sodan uhka marraskuussa L939 oli jo ilmeinen,
yrittivät poliittiser päätöksentekijät nyt korjata aikai-
sempia laiminlyöntejään: alotettiin ulkomailta hysteeri-
nen sotatarvikkeiden osrotiedustelukamppan ja. Endä ei
kysytty rykkien vuosimalleja, ampumaominaisuuksia
eikä käyrrökelpoisuutta! Kaikki kelpasi! Ei myöskään
ringitty hinnoissa. Tämän hysterian vallassa osrettiin
mm Ranskasta silloisen puolustusministerin Juho
Niukkasen vaatimuksexa 288 kpl eri kaliperisia jäyk-

Selitys: "Jatkosota "" = Tällä kalustolla varusterru pat-
teristo oli talvisodan päärtyessä vielä perusramisvaihees-
sa.

Sodan aikana suoriteruista tykkikalusto-ostoista oli
merkityksellisin kenr Nenosen USA:sra osrama 200 ke-
vyen kanuunan 

- 
75Kl17 

- 
erä. Se ratkaisi kertahei-

tolla meidän kevyen tykistömme kalustopulman. Se ei
ehtinyt vielä talvisotaan mukaan, mutra jatkosodassa se

osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi tykiksi. Sitäpaitsi
siihen oli saatavissa ampumatarvikkeita, koska 75 mm
oli hyvin yleinen kevyen kanuunan kaliperi.

Espanjasta ostetuilla ll4H/18 haupirseilla on oma
mielenkiintoinen historiansa. Tykit ovat englantilaista
alkuperää ja osallistuivat ensimmäiseen maailmansoraan
englantilaisten mukana. Sodan jälkeen ne palvelivat
Englannin siirtomaajoukoissa. Sen jälkeen ne osallisrui-
vat Espanjan sisällissotaan Francon joukoissa. Nyt ne

tulivat meidän käyttöömme ränne kylmään Pohjolaan.
Sotasaaliina saadut ja ulkomailta ostetut tykit tekivät

mahdolliseksi paitsi jo perustettujen patteristojen ka-
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TYKTSTöJOUKKOJEN TYKKTKALUSTO TALVTSODASSA

Tykki-
malli

Mistä
ostettu

Alkuperä-
maa

Kantama

km
Paino

t.as:ssa kq
Lukumäärä kol Huomautuksia

t. t2.39 13. 3. 40
Kevyt
76Rl02
76LKlt3
76K123
76K122
76KlOO
87K|9'
L22HlOg
ja 10

7rKl02
7'Kl40
76K116
1L4Hlt7

Raskas
107K/10-11
ro7Kl77
LtoH,lL4(J)
rr2HlrT
LS2H,ltO
lroH/08
t12Kl77
totKl)4
LrzlllLT
rr'HlLs
?LOH|tT

Ruotsi
Ruotsi
S-saalis
Engl.

n.,oari

Kuotsr
Engl.
Ranska
Ruotsi

Venäjä
Venäjä
Ranska
Ranska
Venäjä
Venäjä
Venäjä

Ruotsi
Ruotsi
Venäjä
Englanti

Ranska
Venäjä

Japani
Ranska
Venäjä
Ruotsi
Venäjä
Ruotsi
Ranska
Ranska
Ruotsi

7,6
6,9

LO,6

10,6
7,6
7,t
7,5

g,g
12,8
13,5
7,'

13,0
8,'
8,'
8,5
7,'
7,'
9,3

L6,2
8,'
9,0

lo,2

1.100
600

t.200
t.200
r.200
1.300
1.300

1.000
1.375
r.620
r.475
Yht.

2.300
2.roo
3.600
3.600
2.300
2.r00
3.180
4.000
3.600
3.040
8.700
Yht.

224
70
4
4
4
8

76

,:

224
70
4
4
4
8

76

24
8

t2
24

St. Chamond
Schneider

Jäykkälavettin

Schneider

Jäykkälavettin
Menetettiin
Schneider

Bofors

Jäykkälavettin

Schneider
St. Chamond

414 418

10

4
L2

T2

j

10

4

12

8
L2

t2
12

l2')
l2')
4"

46 98

Huornautuksia: Tykkien lukumäärässä
poistuneita yksittäisiä rykkejä.
')Psror perustamisvaiheessa vielä 13. 3.

l). ). 40 ei ole otectu huomioon sodan aikana syystä tai toisesta käytöstä

1940.

luston täydentämisen ia rappioiden korvaamisen myös
viiden raskaan ia kuuden kevyen patteriston perustami-
sen. Näistä ehti rinramalle ennen sodan päättymistä
kolme raskasra ja neljä kevyttä patteristoa.

Tykistöllämme oli myös kalustomenetyksiä. Yksityi-
siä rykkejä tuhoutui ja vaurioitui luonnollisesri viholli-
sen tykistötulesra. Niirä voitiin korvata vain rajoitetusti
uusilla, koska varakalustoa oli sangen niukasti.

Sodan loppuvaiheessa 13. 2. l94O meneti RaskPsro
2 koko tykkikalustonsa 

- Lr0Hll4l - vihollisen
panssareiden murtautuessa Kannaksella Lähteen lohkol-
la patteriston tuliasemiin. Kun jatkosodassa joukkom-
me etenivät tämän alueen kautta, oli siellä vielä entisis-
sä tuliasemissaan hyljättynä rnuutama kappale näitä
tykkivanhuksia. Samoin kuin RaskPsto 2:lle kävi myös
yhdelle I/KTR 2l:n patterille - 76K86 - Viipurin
edustalla Kukonmäessä 2.3.1940. Siellä panssarit am-
puivat patterin valf akot ja ajoivat tuliasemassa olevien
rykkien yli. Ne murskautuivat romuksi.

a2

Talvisodassa käytössä olleesta rykkikalustosta on yh-
teenvetona oheinen taulukko. Siitä ilmenee kalusto tal-
visodan alkaessa ja päättyessä. Erilaisia tykkimalleja oli
23! Talvisodan alussa oli raskaita tykkejä koko kenttä-
rykistön kalustomäärästä l0 %c, kun niitä talvisodan
päättyessä oli noin 18%. Raskas tykistö oli siis sodan
aikana lähes kaksinkertaistunut.

Edellä olen maininnut, että talvisotaan lähdettäessä
oli ampumatarvikkeita putkea kohti noin 600 laukaus-
ta. Siitä huolimatta, että täydennystä oli saatu melko
runsaasti ulkomailta ja kotimainen tuotantokin oli jo
sodan loppuviikkoina päässyt kohralaiseen ruoranro-
vauhtiin, olivat varastot huvenneet niin vähiin, että
sodan päättyessä oli enää vain noin 300 laukausta tykkiä
kohti. Se merkitsi noin 30 yhden minuutin tuli-iskua.
Ne olisi pystytty ampumaan suurinta tulinopeutta
käyttäen noin l,r-2 tunnissa. Olimme katastrofin
partaalla!

JATKUU



Yuosalmen taistelujen aikana oli Panssaridivisioona jo pahasti piesty 
- 

useim-
mat alkuperäiset jääkärit olivat poistuneet riveistä antaen tilaa kokemattomille
täydennysmiehille.

Tehtävät eivät kuitenkaan olleet helpottuneet.
Kovien komentaiien ia päälliköiden johdossa saatiin asiat kuitenkin järjesryk-

seen. Vihollinen pysäytettiin Vuosalmelle.

EINARI JÄNTTI

KUN venäläiset valtavista yrityksisrä huolimatra eivät
onnistuneet läpimurtoyrityksissään Viipurin ja Ihanta-
lan suunnissa, keskittivät he valtavat voimavaransa uut-
ta läpimurtoyrirystä varren Vuosalmen suunnalle.

Kovien ja verisren taisreluiden jälkeen oli ylivoimai-
nen vihollinen suurien panssari- ja tykisrövoimien tuke-
mana onnistunut valtaamaan Vuosalmen etelärannalla
sijaitsevat Äyräpään harjanteet sekä kirkonkylän alueen.
Noilta harjanteilta vihollinen pystyi rulellaan hallirse-
maan salmen pohjoisrannan paljon alempana olevaalaa-
keaa maastoa.

Suuresri harvenrunein voimin Vuosalmen kapeikon
puolustajat eivät lopulta voineet rorjua venäläisren pää-
syä salmen ylitse ja saamasta sillanpääasemaa sen poh-
joisrannalta.

Ensimmäisen ylitulon onnistuttua venäläiser keskit-
tivät kaikki mahdolliset voimavaransa saamansa sillan-
pääaseman laajentamiseen. Jarkuvasti hupenevat ja
kaikkensa ponnisraneet meikäläiset joukot eivät pysty-
neet enää estämään sitä, että vihollisen saama maa-ala
vähitellen laajeni niin, että siinä oli lopulta vahvojen
panssarivoimien tukema kokonainen divisioona lisävoi-
mien pyrkiessä jatkuvana virtana salmen yli.

Kaiken edelJäkuvatun tapahtuessa Äyräpään harjan-
teilla takana olevat tykistömassat, joilla oli mitä ihan-
teellisimmat tulenjohtopaikat hallitsevilla harjanteilla,
moukaroivat jatkuvalla rumputulella suomalaisten puo-
lustusasemia ja huoltoreitä.

Muutamia päiviä täydennyksen saapumisen jälkeen

sain käskyn saapua paraljoonan komentajan käskynan-
toon.

Käskynanto ei kestänyt kauan, mutta siitä selvisi
kaikki mitä olimme odottaneerkin: Panssaridivisioona
siirtl,y Vuosalmelle.

Valmisteluihin ei mennyt paljon aikaa 
- 

pian oli
pataljoona jo pyörien pädlld polkemassa kohri Vuosal-
mea.

Perille saavuttuamme seurasi uusi käskynanto,

selvisi jatkotoiminta: Panssaridivisioona hyökkää ja ty-
hoaa yhteistoiminnassa paikallisten joukkojen kanssa
salmen pohjoispuolelle tunkeutuneet vihollisvoimat.

Etulinjassa, kaartuen sillanpääasemaa vastaan, olivat
vasemmalta lukien seuraavat siellä taistelleet 2.Divi-
sioonan joukot tai paremminkin ne, mitä niistä vielä oli
jäljellä: vasemmalla l9.Prikaati Vuosalmelta koilliseen
johtavan maantien varrella ja siitä kaarruen itäkaakkoon
salmen rantaan saakka, keskellä, mainirusta maantiestä
länteen, Jalkaväkirykmentti 7 ja olkealla, oikea sivusta
Vuokseen nojautuen, Jalkaväkirykmentti 49.

Erulinjan taakse, maantiestä länteen olevalle mersä-

Kenraalimajuri Lagus tarkastaa joukkojaan Kannaksella
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Majuri Hynninen sartui olemaan komppaniam-
me luona ja istuimme keskustellen mättäällä, kun ry-
säys tuli. Lähellä olleeseen kuuseen osui kranaatti ro-
jauttaen räjähtäessään kuusen nurinniskoin maahan. Ih-
meeksemme kuusen juurella ollut jääkäri selvisi pelkäl-
lä säikähdyksellä.

Pahimman osan sai meistä vähän taaempana ollut
viestijoukkue, joka menerti useita miehiä ja joukkueen
johtajana toiminut luutnantti kaatui.

Osa komppaniamme III Joukkueen täydennysmie-
histä joutui pelästyksen valtaan tönttöillen kuka min-
nekin. Joukkueen johtajan, täydennyksenä saapuneen
vänrikin, löysin erään poteron pohjalta, jossa hän peläs-
tyneenä, multaa silmälaseistansa pyyhiskellen ja toi-
mintatarmonsa menertäneenä kyyhötti. Todettuani hä-

nen tilansa kielsin häntä puurtumasta enää millään ta-
voin joukkueen asioihin.

Kutsuin joukkueen varajohtajana toimineen yliker-
santin avukseni ja yhdessä hänen kanssaan kokosimme
joukkueen hajaantuneen osan. Asiasta riedon saatuaan
kaski majuri Hynninen lähettää vänrikin prikaatin esi-
kunraan. Sinne hän sitten jäikin ja mainitusta vlikcr-

Mannerhetm-ristrn ntari, everstiluutnanltr Jouko Hynninen

alueelle, ryhmittyi Panssaridivisioonan Jääkäriprikaati
hyökkäyslähtöasemiin. Panssarivaunur ryhmittyivät
maantien suunnalle ja siitä jonkin matkaa länteen.

Ecumaiseen hyökkäysportaaseen ryhmittyivät JP 5,

JP 2 ja JP 4, joista viimemainitru joutui prikaatin oi-
kealle siivelle, oikeana naapurinaan JR 49. Jdräkäripa-
taljoona 3 määrättiin toistaiseksi toiseen portaaseen pri-
kaatin reserviksi.

Patal joonamme eteni huonoa rnetsätietä etelään
Raassuonniittyjen ja etumaisen hyökkäysporraan väli-
selle metsäalueelle, jonka läheisyydessä sijaitsevalle pie-
nelle niittypahaselle myös pahainen metsätie päärtyi.
Komppanioiden huolto-osar ja pataljoonan huolto jätet-
riin Raassuonniittyjen pohjoispuolelle.

Lukuunortamatta vihollisrykistön häirintätulta pää-
simme ilman mainirtavia hankaluuksia ryhmitysalueel-
lemme, jossa sijoituimme heri coimintavalmiuteen.

Tässä vaiheessa Jääkäriparaljoona 2 sai pahan kolhai-
sun: sen ryhmitysalueelle osui vihollisen raskaan heitti-
mistön voimakas tuli-isku, jolloin muun muassa patal-
joonan johtoportaasra osa kaatui ja haavoittui. Vaikeasri
haavoittuneiden joukossa oli pacaljoonan komentaja
majuri Olsoni. Satuimme näkemään, kun tuo sisu-
kas majuri rukevaan keppiin nojaten ja jonkun paraljoo-
nansa miehen tukemana ontui ryhmitysalueemme läpi
matkallaan joukkosidontapaikalle. Myöhemmin kuu-
limme, että hän oli kuollut sairaalassa haavoihinsa.

Vähän myöhemmin iski raketinheittimistön, urku-
pyssyjen, tuli-isku pataljoonamme alueelle: ensin kuului
venäläisten suunnalta nopea lähtölaukausten rumina ia
herken kuluttua iskivät kranaatit keskellemme.
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santista tuli III Joukkueen johtaja.
Muutamaa tuntia myöhemmin 3. lääkärikomppania

sai käskyn siirtyä etulinjaan. Meidän oli tukittava etu-
linjassa oleva miehittämätön aukko, joka oli jäånyt JP
2:n ja JP 4:n väliin. Edessä oli nyt Vuosalmen aukeama
ja läheltä Vuoksen rantaa, etuoikealta, näkyi raunioitu-
neena Lehtolan taloryhmä.

Tulitoiminta oli kiivasta ja venäläisten panssareira
risteili etumaastossa tuiskaurellen pitkistä tykinputkis-
taan sivalluksia asemiimme. Ehkä kiusallisimmiksi
heittäytyivät maataistelukoneet. Ne tulivat kaksittain
tai pieninä parvina, lentäen perärysren pitkin asemiam-
me melkein vähäisten puiden latvoja hipoen ja samalla
posottaen pikatykeillään ja konekivääreillään poteroi-
hinsa suojautuvia miehiämme. Poterotkaan eivät tar-
jonneet riittävää suo,aa noita vihattuja herhiläisiä vas-
raan, koska ammukset ja isokaliiperiset luodit tulivat
viistosti ylhäältä. Lähesryessään nuo helvetinkoneet
suitsuttivat tavaraansa koneen nokkapuolelta ja loiton-
tuessaan vielä pyrstönsä alrakin. "Taas nuo perkeleet tu-
levat!" tuli moni poika mananneeksi, kun huomasi
moottorien ulvonnan lähenevän.

Komppaniamme oikean sivustan suunta alkoi huo-
lestuttaa, sillä Jääkäripataljoona 4:n kaistalla taistelun
äänet tuntuivat siirtyvän taaemmas, emmekä onnistu-
neet saamaan yhteyttä. Myöskään pataljoonamme pää-

osaan emme enää saaneet yhteyttä. Tiesimme vain, että
se ei ainakaan enää ollut lähtöalueella. Vasta myöhem-
min sain epämääräisiä tietoja, että he olivat joutuneet
lähtemään vastahyökkäykseen jonnekin oikealle.

Yöllä ruli vasemmalta JP 2:n kaistalta vääpeli muu-
ramien miesten kanssa matkalla taaksepäin. Pysäytin
heidät ja tiedustelin, mistä he tulevat ja mihin ovat
matkalla.

Vääpeli sanoi olevansa JP 2:sta ja etsivänsä pataljoo-
nansa komentopaikkaa. Kyselin edelleen, mitä JP 2:n
suunnalle kuuluu, jolloin hän ilmoitti, että pataljoona
on saanut kaskyn irtautua ja vetåytyä taaemmas uusiin
asemiin. Kysyessäni, tarkoittaako kertomanne sitä, että

JP 2:n asemat tällä tasalla jdd,våt tyhjiksi, vastasi vääpeli
sen tarkoittavan juuri sitä. Kummastellessani, ettei mi-
nulle ole tullut mitään vastaavanlaista käskyä, sanoi

vääpeli, errä siihen hän ei tieda mitään, mutta heidän
patalioonansa ktritenkin lähtec.
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En kysellyt enää enempää. IJän jatkoi miehineen
matkaansa ja minä jäin syviin mietteisiin.

- Oikea sivustani oli jo avoin, Luoja ties kuinka sy-
välle. Jo pitkän aikaa on siltä suunnalta kuulunut hi-
tonmoista, loittonevaa taistelun melskettä. Jos nyt JP
2:n vääpelin vakuuttava kertomus pitää paikkansa, jiÄ
vasenkin sivustamme avoimeksi. Joutuisipa komppa-
niamme silloin melkoiseen pohjukkaan, sillä vihollinen
ei epäröisi työntyessään vetäytyvän paraljoonan perässä
eteenpäin! Jos näin olisi, miksi komppaniamme jätet-
täisiin yksin tänne7 Tilanne tuntui kovin epäselväkä ja
mietin, irtautuako vaiko ei. OIin kuitenkin saanut käs-
kun asettua tänne asemiin ja päätin räällä toistaiseksi
myös pysyä.

Varokeinoihin oli mielestäni aihetta kuitenkin ryh-
tyä. Komppaniasta oli kolme joukkuetta etulinjan ase-

missa ja yksi joukkue reservinä. Sillakin voisi ehkä hä-
tätilanteessa hidastaa vihollisen motitusyrityksiä sen

verran, että etumaiset joukkueet ehtisi vetää pois pussin
perältä. Lisäksi vedin etulinjan kummankin siiven päitä
niin paljon taaksepäin, että ne pystyivät varmistamaan
lähisivustat.

Sitten muistin JP 2:n vääpelin sanoneen pyrkivänsä
pataljoonansa komentopaikalle. Ehkäpä se komento-
paikka on vielä paikoillaan. Otin pari taistelulähettiä
mukaani ja lähdin pyrkimään sinne. Loput läheteistä jä-
tin yhdysmiehiksi omalle komentopaikalle.

Kakkosen komentopaikalla ei tiedetty irtautumiskäs-
kystä mitään! Kerrottuani heille vääpeliltä kuulemani
tarinan pitivät he sitä vääpelin harhakäsityksenä.

Ilmoitin heille, että olkoon asianlaita niin tai näin,
me aiomme pysyä asemissa. Mutta koska emme ole saa-

neet yhteyttä omaan pataljoonaan toivomme, että IP 2
välittäisi meille mahdolliset käskyt. Sen he lupasivat
mielihyvin tehdä.

Palasimme ainakin jonkinverran keventynein mieiin
omalle komentopaikallemme, mutta suoritetuista varo -

toimenpiteistä emme luopuneet.
Ennen aamunkoittoa irtautumiskasky sittenkin saa-

pui. Sen mukaan meidän piti vetäytyä Raassuonniitty-
jen eteläreunassa oleville matalille metsäharjanteille.

Reservinä olleen joukkueen suojaamana irtautui
komppaniamme joukkueittain ja vetäytyi uudelle puo-
lustuslinjalle. Samotessani lähettieni kanssa viimeisenä
vetäytyvän joukkueen mukana halki metsäisen maaston
emme lP 2:n komentopaikkaa enää nähneet. Saapues-
samme Raassuonniittyjen reunaan olivat edellä vetäyty-
neet joukkueet io sijoittumassa uusiin asemiin. Patal-
joonamme pääosa oli ehtinyt sinne ennen meitä ja oli jo
asemissa.

Niityn reunassa tapasin pataljoonamme komentajan.
Tällöin selvisi, miksi emme saaneet yhteyttä pataljoo-
naan. Jäåkäripataljoona 4:n suunnalla oli todellakin
panssarivoimilla vahvennettu voimakas venäläisten
hyökkäyskiila päässyt puolustuksen läpi ja työntynyt
syvälle selustaan. Tilanne oli ollut jo niin uhkaava, että
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pataljoonamme kaikki käytettävissä olleet voimat oli
jouduttu heittämään salamavauhtia vastahyökkäykseen.

Hyökkäys oli ollut menestyksellinen. Yhdessä lP 4:n
voimien kanssa pataljoonamme oli tuhonnut pääosan

vihollisen hyökkäyskiilasta loppujen vetäytyessä takai-
sin. Puolustusasemia ei kuitenkaarr endd voitu palauttaa
ennalleen, mikä puolestaan aiheutti edellä kuvatun ve-
täytymisen ja rintamanoikaisun. Ajoittain uhkaavalta,
jopa sekavaltakin tuntunut tilanne oli ainakin toistai-
seksi selkiintynyt, ehkä vakiintunutkin.

Tuosta vastahyökkäyksestä ei siis 3. lääkärikomppa-
nialla ole omakohtaisia kokemuksia enkä niinollen liene
oikea henkilö kuvaamaan siltä osin taistelun vaiheita ja
tapahtumia. Kuvaus siitä löytyy silloisen komentajam-
me, nykyisen kenraalimajurin ja Mannerheim-ristin ri-
tarin Jouko Hynnisen omana kertomana eversti Joppe
Karhusen kirjoittamasta kirjasta Kärkimiehet.

Aluksi menestyksellisesti alkanut hyökkäys Vuosal-
men pohjoispuolella olevien vihollisvoimien lyömiseksi
tyrehtyi. Sen iälkeen venäläiset aloittivat vLrorostaan

Näkymä Koskis€lästä Vuokselle

Jalkaväkeä Vuosalmella



hyrikkayksen ja suomalaisten oli siirryttävä hyökkayk-
sestä puolustukseen.

Salmen pohjoispuolella oli jo liian vahvat vihollisvoi-
mat ja lisävoimia tuli jatkuvana virtana salmen etelä-
puolelta. Lisäksi venäläisten tulivoima osoittautui jäl-
Ieen monin verroin meikäläistä suuremmaksi. Jatkuvis-
sa taisteluissa joukkomme lisäksi hupenivat nopeasti ei-
kä meille liioin lisävoimia virrannut.

Mutta tyrehtyi se vihollisenkin hyökkdyst Maa-alaa
menetimme sen verran, etteivät venäläiset enää pysty-
neet hallitsevilta Äyräpään harjanteilta metsäisen väli-
maaston läpi suoraan tähystämään asemiamme. Voi-
mien suuresta epäsuhteesta huolimatta vallitsi lopulta
eräänlainen taistelun tasapaino.

Taistelun siirryttyä Raassuonniittyjen tasalle saapui
käyttiiömme meille ennastaan tunremartomia panssa-
rintorjunta-aseita. Ne olivat saksalaisia rakertiaseita,
joiden ammusten kerrottiin pystyvän läpäisemään kaik-
kien silloisten panssarivaunutyyppien panssarin. Noita
aseita tuli kahta tyyppiä, suomalaisilta nimiltään Pans-
sarinkauhu ja Panssarinyrkki.

Suhtauduimme aluksi hieman epäillen noihin ihme-
aseisiin, mutta kun lyhyen pikakurssin suorittaneet
miehet ryhtyivät niitä käyttelemään, haihtuivat epäi-
lyksemme.

Seurasin erääseen komppaniamme tukikohtaan sijoi-
tetun kauhupartion toimintaa.

Matalahkolla harjanteella sijainneen tukikohdan
edessä oli metsää, josta etuoikealla oleva alue nuorta
kuusikkoa. Tuon kuusikon suunnasta rynnisti jalkaväen
seuraamana joukko vihollisen panssarivaunuja. Puiden
latvojen huiskimisesta niiden laotessa vaunujen alle
pystyimme seuraamaan hyökkääjien liikkeitä näiden
mesoessa vielä sakean kuusikon kätköissä.

Tarkkailin jännittyneenä vuoroin lähestyviä rumi-
luksia ja kauhuampuiaa, joka aseellaan suunnaten seu-
rasi etumaisen vaunun lähestymistä. Osuuko ammus ja
jos osuu, läpäiseekö se 34-tonnisen Sotkan paksun pans-
sarin?

Sotka työntyi esiin kuusikosta ja kauhuampuja otti
sen jyvälle.

Jysäys - 
ammus lähti ja kauhun putken takaa syök-

syi pitkä tulikieleke!
Oliko kyseessä aseen kunto, ampujan tarkkuus ja

edullinen ampumaetäisyys vaiko vain hyvä tuuri, mutta
ammus osui maaliin! Kuului huumaava räjähdys, kun
ammus vaunun sisälle tunkeuduttuaan laski voimava-
ransa valloilleen. Sen jälkeen ei ollut enää vaunua eikä
vaunun miehistöä. Oli roihuavia tulenlieskoja jaleviåvd
musta savupilvi, josta kantautui öljyn ja räjähdysaineen
katku.

Katsoin ampujaan. Hänen naamansa loisti ja niin kai
teki omanikin, koska poterosta kuului:

- Uskooko herra luutnantti nyt?

- Uskoo takuulla! vastasin.
Vaunun saatua osansa avasivat tukikohdan puolusta-

jat tulen. Johtajavaunun jouduttua tuolla tavoin pois
pelistä eivät toiset enää jatkaneet pitemmälle, vaan
kuusikon lakoaminen alkoi päinvastaiseen suuntaan.
Menettäessään panssariensa tuen häipyi jalkaväkikin
pois areenalta.

Mutta taistelu Vuosalmella ei hellittänyt. Päivästä
päivään pauhasi tykistö- ja heitintuli. Kerta kerran jäl-
keen hyökäsi vihollisen jalkaväki ja sen mukana panssa-
rit, mutta yhtä usein ne lyötiin takaisin.

Komppaniamme oli juuri vapautunut etulinjavas-
tuusta ja siirtynyt pataljoonan reserviksi. En muista,
oliko 1. vaiko 2. Komppania vuorossa siirtyä etulin-
jaan. Olimme ryhmittyneer siten, että hälytyksen sat-
tuessa olimme heti valmiit lähtemään liikkeelle.

Komppanian töpinästä, huoltoportaasta, saapui juuri
parahiksi keittoruoka ja tavanomainen kuiva muona.
Keiton kuljetukseen käytetyt 60 litran maitoronkl:a ja
muut kuljetusastiat olivat tyhjenryneer miesten pakkei-
hin, joista he ryhmityspaikoissaan lusikoivat parhail-
laan hernesoppaa nälkäisiin vatsoihinsa loikoen kylfel-
lään kyynärpäänsä varassa tai istuen selkä puunrunkoon
nojaten. Tuntui melkeinpä viihtyisältä!

Mutta ruokarauhaa ei oltu meille suotu!
Kesken kaiken osui paikalle raskaan tykistön tuli-is-

ku kranaattien ryöpyttäessä koko ryhmitysaluetta ja sen
ympäristöä. Sillä siunaamalla olivat kaikki maassa ma-
hallaan vetäen kypärää päänsä suojaksi. Kenellä oli vielä
keitto pakissa, se sekoittui ryöppyävästä mullasta ja
muusta moskasta.

Maassa maaten eräs ruokaa tuoneista huollon miehis-
tä veti tyhjentyneen tonkan kumolleen pänsä etupuo-
lelle ja malttinsa menettäneenä yritti tonkan kantori-
voista vetäen epätoivoissaan päästä sen sisälle suoiaa saa-
dakseen. Hänen kohtalonsa oli kuitenkin jo sinetöity.
Kranaatti iski viereen, räjähdyskuopan reuna hipoi
miestä ja kranaatin sirpaleet repivät hänen kylkensä au-
ki. Oli ihme, ettei hän heti menettänyt tajuntaansa,
vaan tuskissaan valittaen huusi Jumalaa ja lääkintämie-
hiä avukseen.

Räjähdyksistä ja ujeltavista sirpaleista piittaamatta
syöksyivät lähimmät lääkintämiehet haavoittunutta
auttamaan, mutta paljon he eivät voineet ensiapuväli-
neillään ja sidetarpeillaan tuollaisessa tilanteessa tehdä.

Kaikki loppuu aikanaan ja niin tuokin kranaattisade.
Vaikeasti haavoittunut asetettiin paareille ia muuta-
mien lievästi haavoittuneiden seuraamana seka laakinta-
miehen saattelemana muonan tuojat kantoivat asetove-
rinsa huoltoportaan lähellä sijainneelle pataljoonan
joukkosidontapaikalle. Palattuaan lääkintämies kertoi
tuon haavoittuneen saavuttaneen matkansa pän sidon-
tapaikalle saavuttaessa. Tajuntansa hän menetti jo mat-
kan alussa.

Päivät ja yöt kuluivat. Miehiä kaatui ja haavoittui,
mutta Vuosalmen taistelu vain jatkui. Peli oli kovaa.
Vihollinen yritti kaikkensa, mutta kaikki sen hyök-
kaykset kilpistyivät puolustajan tuleen ja vastaiskui-
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hin. Vuosalmen rintamaosa kesti, vaikka alkupe-
räisessä tehtävässä, salmen pohjoisrannan takaisin
valtaamisessa, emme onnistuneetkaan. Vihollinen
oli siellä missä oli, mutta ei päässyt pitemmälle.

Joskus oli ilo nähdä, kun stuka-laivueet syöksyi-
vät sillanpääaseman ja Äyräpään tykistöasemien
kimppuun ja lentopommien jyminä kantautui kor-
viimme. Tiesimme, että stukien jokainen pommi-
tussyöksy tuotti meille helpotusta.

Huolto ja täydennys oli hankalaa. Pataljoonam-
me kaistalle johti yksi huono metsätie, melkein
kinttupolku. Tuokin ainoa napanuora oli jatkuvas-
ti vihollistykistön ja raskaan heittimistön yllättä-
vien tuli-iskujen kohteena. Millään panssaroimat-
tomalla ajoneuvolla ei voinut tulla lähellekään etu-
linjaa. Muona ja ampumatarvikkeet oli tuotava
eteen kantaen. Haavoittuneiden ia kaatuneiden
pois kuljettaminen oli vieläkin vaikeampaa, joskus

mahdotontakin.
Sodassa voi syömättömyyttä ja levon puutetta

sietää hyvinkin pitkalle, mutta ampumatarvikkei-
den loppumisen uhka ja haavoittuneiden kärsimys-
ten näkeminen voimatta heitä mitenkään auttaa on
jo aivan toista, kun taistelu riehuu ympärillä ja jo-
kainen mies on kultaakin arvokkaampi. Sotilaskin
on ihminen.

Vuosalmen taistelun aiheuttamien henkilömene-
tysten måäråd en enää muista, mutta sen muistan,
että raskaat ne olivat. Täydennystä kyllä jonkin
verran saapui, mutta menetysten jatkuvasti lisään-
tyessä täydennys tuskin pystyi korvaamaan niitä.

Saapuneista täydennysmiehistä osa oli aiemmissa
taisteluissa haavoittuneita, sotasairaaloista palaavia
kokeneita rintamamiehiä. Osa taas oli vuonna 1926
syntyneitä nuorukaisia, jotka tiesivät rintamaelä-
mästä ja taisteluista vain sen, minkä he koulutus-
keskuksessa olivat kouluttajiensa kertomina kuul-
leet.

Nuo kokemattomat nuorukaiset joutuivat tulles-
saan suoraan taisteluasemien poteroihin tdyttä-
mään ne paikat, jotka kaatuneilta ja haavoittuneilta
olivat jääneet tyhjiksi. Joutuessaan suoraan sellai-
seen hirvittävään leikkiin, mikä silloin Vuosalmella
raivosi, sen täytyi olla heille kova henkinen koette-
lemus.

Jokainen silloin mukana ollut myöntänee, että
saapuneet nuorukaiset olivat rohkeita taistelijoita
ja omaksuivat nopeasti kokeneiden toveriensa esi-
merkit ja neuvot. Mutta sittenkin 

- 
tottumatto-

muus taisteluun ja sen säälimättömiin ilmenemis-
muotoihin vaikutti luonnollisesti epäedullisella ta-
valla heidän kaatumis- ja haavoittumislukuihinsa.

Eråänd päivänä saapui komentopaikoille Jalka-
väkirykmentti 15:n upseereita. He olivat tutustu-
mismatkalla saadakseen tietoja lohkon puolustuk-
seen liittyvistä kysymyksistä sekä tutustuakseen
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maastoon ja paikallisiin olosuhteisiin. Kaikki tuo
enteili joukkojen vaihtamista.

Heinäkuun 20. päivänä vaihtaminen toteutui. JR
1, otti rintamavastuun ja Panssaridivisioona siirtyi
armeijakunnan reserviksi, mikä samalla tiesi osit-
taista lepoa ainakin verrattuna yhdentoista vuoro-
kauden yhtämittaiseen kuluttavaan taistelutoimin-
raar:. lääkä.ripataljoona 3 leiriytyi Kuurmanpohjan
kylän läheisyyteen.

Ei Kuurmanpohjassakaan toimettomuudessa le-
koteltu.

Taistelutoiminnassa ei kulu ainoastaan elävä voi-
Eä, vaan rasitus kohdiscuu ankarana myös kalus-
toon ja varusteisiin. Aseer, polkupyörät, mootto-
riajoneuvot ja muut varusreet tarvitsivat huoltoa ja

täydennystä. Mikä voitiin huoltaa ja korjata patal-
joonassa, ne suoritettiin siellä. Mitä ei voitu, ne oli
vietävä korjaamoille. Pyörämekaanikoilla ja auto-
miehillä oli täystyöllisyys ja varaosia sekä pyörän-
kumeja tarvittiin paljon.

Aika, mikä huolrotoiminnalra j^i, kului pää-

asiassa taistelukoulutukseen. Komppaniassamme
kuten muissakin jääkärikomppanioissa oli valtaosa

koulutuskeskuksesta saapuneita nuorukaisia, joista
suurin osa saapui muutamia päiviä ennen Vuosal-
melle lähtöä ja loput suoraan etulinjan poteroihin.
Tosin heillä oli Vuosalmella hankittua taisteluko-
kemusra puolustustaisrelussa, mutta nimenomaan
polkupyöräjääkäreille tarpeellinen nopea hyök-
käyksellinen koulutustaso ja -taito oli vajavainen.
Tuota lisätaitoa voitiin saada vain koulutuksella ja

harjoittelemalla. Patal joonan komentaja piti kyllä
huolen siitä, että niin tapahtui. Emmehän sitäpaitsi
tienneet, kuinka pian noita lisätaitoja tultaisiin vie-
lä tarvitsemaan. Aikanaan tuo rehkiminen osoit-
tautui hyvinkin tarpeelliseksi, iopa välttämättö-
mäksi. Emme silloin vain aavistaneet, missä ja mil-
laisissa olosuhteissa niitä joutuisimme tositilantei-
siin soveltamaan. Niin kuitenkin tapahtui 

- ios-
kus jopa inhimillisen kestävyyden däriraioja hi-
poen.

SINUNKIN VERESI

VOI PELASTAA

IHMISHENGEN
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SEITAJARVEN
TUHO
PENTTI H TIKKANEN

Sissisota lienee kovinta ja julminta
sotaa 

- se ei aina säästä siviili-
väestöäkään. Partisaanivaara oli
jatkosodan viimeisinä vuosina
Lapin väestölle kovaa todellisuutta.
Ja kuitenkin tuho aina tuli yllättäen.. .

VUODEN 1944 ralvella pudotti venäläinen lentokone
kaksi desanttia, toinen alunperin lokkalainen ja toinen
toisen polven kemiläisiä, Seitajärvelle. Laskuvarjomies-
ten perään pudotettu tarviketorpeedo särkyi maahan
pudotessaan ja siinä olleet toisen miehen sukset ja ra-
diolähetin rikkoutuivat. Tiedustelutehtäviin lähetetyt
miehet joutuivar nelisen kilometriä Seitajärveltä poh-
joiseen olevassa maastossa poromiesten vangiksi, luovu-
tettiin sotilasviranomaisille ja vietiin Rovaniemelle,
jossa saivat tuomionsa.

Heinäkuun viidennen päivän suomenkielisissä uuti-
sissa ilmoitti "Tiltu", että seuraavana päivänä tulisivat
venäläiset pommittamaan "Savukosken kaupunkia".
Uutiset kuunneltiin myös Seitajärvellä Abiel A rajär-
v e n talossa.

Seuraavana päivänä seitajärveläiset tähyilivät toisen-
kin kerran taivaalle, mutta pommikoneita ei kuulunut.
Luultiin radiotiedotreen olevan pelottelua.

TUHOISA YÖ
Kuudennen päivän ilta on ehtinyt kymmeniin. Seitajär-
ven kenttävartion miehet ovar vetäytyneet omalle puo-
lelleen ia muutaman savun kylässä valmistaudutaan yö-
puulle menoon. Kylän koirat räksyttävät helteestä vai-
vautuneina.

Abiel Arajärvi kehoittaa kenttävartioon kuuluvaa so-
tamies Metsolaa katsomaan, onko aidan takana
vaikkapa hirvi, joka koiria ärsyttää. Metsola menee,
mutta miestä ei kuulu takaisin. Abiel vähän ihmettelee

lA-futa Juntusrannan tyttöiä, joita partisaanit
säikyttelivät heinäpellolla

miehen viipymistä, mutta päättelee, että Metsola on
jäänyt naakimaan hirveä. Pian nukkuu koko kylä. Met-
sola ei koskaan palannut.

Aamuyön tunnit ovat jo pitkalle kuluneet. Yöusva
on noussut järven pinnasta harsomaisen utuisena. Var-
tion päivystäjä on käväissyt ulkona tarkastuskierroksel-
laao.

Yöuntaan uinuvan erämaakylän ympärillä vallitseva
hiljaisuus revähtää siekaleiksi joskus kolmen tienoilla
pikakiväärin takoessa kuolemanlauluaan.

- 
f(6nss1 ovat tulleet pommittamaan kylää, kavai-

see Abielin aivoissa hätäinen ajatus. Ulos vilkaistessaan
hän näkee epämääräisiä hahmoja juoksevan taloa kohti
kyyrysillään.

- 
Partisaanit! parahtaa hän.

Talon väelle ei tarvinnut tarkemmin selittää tilannet-
ta. Luodit napsahtelivat ilkeästi talon seinähirsiin.

- 
§3vg612an! komentaa hån kellariin pyrkivää per-

hettään.
Tuvan takaikkunasta työntyy talon väki ulos. Yhtenä

köytenä, toisiaan kasistä piräen he juoksevat kiviseen
navettaan. Kaksi tytöistä on jäänyt tupaan.

Arajä,rvi komentaa perheensä lehmien eteen ja peitte-
lee heidät heinillä. Siinä hän huomaa pienten tyttöien
puuttumisen. Mutta taloon ei ole enää palaamista, sillä
partisaanir ovat jo sen miehittäneet...

Mattilan talosta törmää ensimmäisenä ulos Hannes
Arajarvi, joka oli komennertu kenttävartioon rintamalla
saamiaan haavoja parantelemaan. Partisaani ampuu
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Seilaiårvi on neljån
savun eråmaa§lä
Savukcken
pohjoispuolella

Taistelualue
Seitaiärvellä

häntä vain rnuutaman metrin päästä. Luoti osuu, mutra
Hannes pääsee ojaan suojaan.

Mattilan talon väki jää vangiksi. Partisaanien joukos-
ta kehoitetaan suomen kielellä kaikkia anraurumaan.
Väki kootaan talon pihalle.

Abiel näkee piilopaikkaansa navettaan, kun hyökkää-
jät lähtevät kohti metsää vieden edellään vangit.

Yksi sotilaista muutraa suunraa ja tulee naverraa
kohti.

Åbiel hyppää suojaan lehmien rurvan eteen.
Pitkään seisoo partisaani naveran sepposellaan olevan

oven aukossa, mutta poistuu. Sitten roinen sotilas rulee
navettaa kohti. Nyt Abiel suoiauruu suuren vesirynny-
rin taakse. Tämäkään mies ei tule sisälle asri navettaan,
vaan etääntyvät askeleet kertovat hänen menevän osas-
tonsa perään. Mutta vielä kerran tulee parrisaani, nyt
sisälle ja menee hevosen pilttuuseen. Hän vie hevosen
mennessään, mutta ei huomaa navetassa olijoita. Mutta
tuvasta he ovat vieneet Årajärven lapset.

Järven itäpäässä on herätty ammunnan ääniin. Talon
emäntä, Marja Ollila, parisraa perheensä navettaan
suoiaan. Partisaanit työntyvät näky'viin, kun hän sulkee
navetan ovea. Hän tuntee, ettei ole lapsineen suojassa.
Hän päättää paeta metsään sontaluukun kaurta.

Emäntä saa itsensä ja kolme nuorinta lastaan ulos.
Kuusitoistavuotias Valtteri on auttanut sisariaan sisältä.
Viimeisenä vanttera poika tunkee itsensä aukkoon,
mutta jää kiinni hartioistaan. Ensimmäiset partisaanit
ovat tulleer io näkösälle. Poika kehoittaa äitiään juokse-
maan suojaan sisarien luo. Tuskaisin ajatuksin on Mar-
jan jätettävä poikansa pinteeseen, parrisaanien armoil-
le...

Muut lapsensa metsässä tavattuaan hän juoksee ensin
umpimähkään, sattuu sitten Värriöön johtavalle polulle
ja vie sinne sanan partisaaneista.

2N

osas to sau saa vnr. ioT.l:im#Sra.unees ta. Hetkessä
on Alakulpin joukkue auton lavalla ja matkallaYar-
riöön. Pirkaän eivät takaa-ajoon lähteneet miehet jouda
kuuntelemaan selityksiä Värriössä, kun harppovat kohti
Seitajärveä. Hikimärkänä törmää osasro järven eteläpää-
hän. Hetkessä he ovat pohjoispäässä. Tuhottua kylää ei
jäädä ihmettelemään, vaan työnnycään parrisaanien jäl-
j ille.

Osaston taivallettua noin neljä kilometriä rulevat
tunnustelijat pienen metsäaukean reunaan. Karskit so-
tilaat säpsähtävät aukealla olevaa näkyä. Puun oksilla
peitettynä, liikkumattomina makaa siinä ihmishahmoja
muistuttava rivi... Siinä ovat Seirajärven vainajar, riviin
ammuttuina...

Vainajia tutkirtaessa löytyy kasasta yhdeksänvuotias
tyttö, pistimillä tökitty hänkin. Mutta sotilaat havait-
sevat hänessä elonmerkkejä. Mirja parahtaa karkeraan
itkuun tuntiessaan vääpeli Oinosen, joka on ottanut
hänet syliinsä... Tytöltä saadaan jonkinlainen kuva ta-
pahtumista.

- 
Sinä jäät tytön kanssa ja viet Seitajärvelle ja edel-

leen lentokoneella sairaalaan. Muut partisaanien perään.
Nyt pojat mennään ja muistakaa, että ruuti on kui-
vaa...

Monrakaan sataa metriä eivät koiramiehet ehdi edetä
runnustelijoina, kun miina rdjähtdä toisen jalan alla.
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Osasto pienenee, sillä jalkateränsä menetränyt on saata-
va hdtåpaareilla kiireesti Seitajärvelle ja lentokoneella
hoitoon.

Takaa-ajo suuntautuu kohti Kemijokea. Alakulpin
porukka on liimautunut nopeasti partisaanien tuntu-
maan. Hetki hetkeltä käyvät pakenijoitten jäljet tuo-
reemmiksi. Sanoma partisaaniosaston reitistä lähtee ra-
diolla. Osasto Sau järjestetään Kemijoen ylimenopai-
koille väijyksiin.

Väijytyspaikat joutuvat odottelemaan melkein täy-
den vuorokauden. Alakulppi ei hetkeksikaan hellita
tuntumaa partisaaniosastosta. Kemijokivarteen saavut-
taessa venäläiset pitävät tauon ja ruokailevat. Takaa-aja-
jat eivät pidä kiirettä hyökkäämisellään, sillä he oletta-
var väijytyksen olevan paikallaan.

Sillä aikaa oli jostakin tullut käsky väijytyspaikkojen
siirrosta. Lattunankosken väijytys siirrettiin kymmeni-
sen kilometriä ylemmäksi, Kuttusvaaran tienoille.

Tauon jälkeen venäläisestä osasrosta erkanevat har-
hauttajat pohjoiseen, mutta pääosa yrittää Lattunankos-
kesta yli. Alakulpin miehet ovat osaston hännässä, aseet

toimintavalmiina. Odotetaan vastarannalla olevien
miesten tulenavausta.

Venäläiset ovat päässeet melkein kokonaan kahlaus-
paikan yli. Laukaustakaan ei ole heitä kohti ammuttu.
Takaa-ajajat ihmettelevät tilannetca. Viimeisten parti-
saanien ollessa rämpimässä vastarannalle selviää kaptee-

1 Vihollis€n iäl,ille
korpeen!

+ Mannerheim-ristin
rilari, kapteeni

Olavi Alakulppi

ni Alakulpille, ettei vastarannalla olekaan luvattua väi-
jytystä. Saun miesten aseet rävährävät ia muutama par-
tisaani tuupertuu koskeen.

Tukkaansa raastaen ja mielessään kiroten suomalai-
nen upseeri ja takaa-ajaiat ihmettelevät:

- 
Että niitten piti päästä menemään! Minne kum-

maan se tulppaosasto on täältä temmattu! Senhän piti
olla tässä vastassa...

Myöhemmin selvisi, eträ tulpan aseman jättö tuli
kaskynä aina Rovaniemeltä asti. Lieneekö aiheutunut
vihreän veran ääressä tehdystä tilanteen arvostelusta vai
mistä, sitä ei historia kerro.

Seitajärven hävittäneen partisaaniosaston takaa-ajo
epäonnistui nähdäkseni juuri täsrä syystä. Partisaanit
pääsivät omalle puolelleen turyaan ja suunnittelemaan
uusia tuhotöitään.

Seitajärven tuho oli hirvittävä. Puolenkymmenen ta-
Ion väki sai maksaa sodalle uhrin neljäntoista siviilin ja

nel jän sotilaan menecyksenä... tr
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Ristisalmen taistelu kesällä L944 käy-
tiin saksalaisten johdossa. Ehkäpä täs-
tä syystä oli ylimenotaulukkokin laa-
dittu minuuttien tarkkuudella yli 48
tunniksi! Taulukkoa ei kuitenkaan
tarvittu, koska peliin puuttui myös
kova ja sitkeä vihollinen.

PATALJOONAMME, JP7, kuului 2. JPr:iinja aloit-
ti sotatoimensa Ilomantsissa. Se kaäntyi Oinaansalmelta
vesistön itäpuolirse etelään päämääränään Tolvajärvi.
JP) ja JP6 pujottelivatkin metsien kautta taistellen
Tolvajärvelle, murra me "seiskan" poiat takerruimme
Peurujoen venäläisen tukikohdan kanssa nahistelemaan
ja kun samaan aikaan venäläiset aloittivat Möhkön suu-
nalla ankarat vastahyökkäyksensä, jouduimme sinnc
Ratsuväkiprikaatin avuksi. Kun tilanne siellä vakiinttri
ja Peurujoen motti selvisi, pataljoonamme koottiin
21.7.1941 illalla Oinaansalmelle ja sieltä pyörillä Ilo
mantsin ja Korpiselän kautta Tolvajärvelle. Kohta Tol -

vaharjulle saavuttuamme heräsin teltan ulkopuolellrr
käytyyn kovaan rähinään. Kömmin teltasta ulos otta-
maan selvää mokomasta metakasra. Siellä 1./JP 7:n po-

lat manasivat päällikköään luutnantti Sorsaa. Kertoivat,
että pataljoonamme komentaja majuri Nevasaari oli
kutsunut komppanioiden päälliköt puhutteluun. Oli
näyrtänyt karralta erästä Tolva!ärven eteläpuolella ole-
vaa kannasta, mikä olisi varmistettava. Luutnantti Sorsa

oli heti pyytänyt tehrävän komppanialleen. Tästä pojat
mekastivat. Kohta tämän jälkeen saapui paikalle mei-
dan komppaniamme 2.lJP 7:n paallikkö luutnantti Ar-
vas kertoen, että komppaniamme tehtäväksi on annettu
Ristisalmen ylitys yhdessä saksalaisen pioneerikomppa-
nian kanssa. Huomasimme, että luutnantti Sorsa oli va-
linnut komppanialleen hyvän osan.

Suojärven valtaaminen näytti noihin aikoihin muo-
dostuneen Karjalan Armeijalle tärkeäksi tavoitteeksi.
Armeijan Komentaja alisti 17. 7. 1941 sotatoimiyhty-
mämme, Ryhmä Oinosen saksalaisen kenraaliluutnantti
Engelbrechtin johtoon ja dten muodostuneen saksalais-
suomalaisen sotatoimiyhtymän lähimmäksi tehtäväksi
annettiin Suojärven valtaaminen. Kanraali Engelbrecht
jakoi sotatoimiyhtymänsä kolmeen ryhmään. Etelästä
Näätäojalla toimivaa ryhmää komentamaan hän siirsi
Ryhmä O:n komentajan kenraali Oinosen. Me Tolva-
järvellä olleen keskiryhmän suomalaiset jouduimme ko-
konaan saksalaisten komentoon. Tätä ryhmää komensi
saksalainen ev.luutnantti Ritzmann ia hänen alaisenaan

toiminutta Ristisalmen ryhmää saksalainen maiuri
Schwarz. Omat everstimme ja majurimme olivat jää-
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Saksalainen konekivääri
veneen keulaan!

neer syrjään. Pelkäsimme pahaa, mutta emme osanneet

pelärä pahinta, mikä sittenkin tapahtui.
Suojärven hallussaprtäminen oli myös venäläisille

tärkeätä. Näätäojan ryhmä ei päässyt eteenpäin yrityk-
sistään huolimatta. Myös Ristisalmi, toisen Suoiärven
tien portti, oli vahva ja tärkeä. Jo 15.7.1941 JP 6
yrirti ylittää Ristisalmen, mutta se osottautui mahdot-
tomaksi. 20-21.7. 1941 kaksi saksalaisen JR 307 pa-

ralioonaa yrittivät kaksipuolisella saarrostuksella lau-
kaista sitä, mutta turhaan. Suomalaiset patalioonat JP 5

ia JP 6 sekä kolme saksalaista patal joonaa kiersivär Ylä-
järven kautta aikomuksenaan Ägläiärven kylän valtaa-
minen. JP 6 katkaisi jopu Ägläiärven-Aittojoen
maantien ia otti sitä haltuunsa viisi kilometriä. Vaikka
näin voimakas voimaryhmä oli venäläisten yhteyksillä ia
yhteydet olivat katkenneina, eivät venäläiset osoittaneet
mitään irrottautumisen oireita Ristisalmella. Asemat
olivat heille tärkeät ja ne olivat vahvat.

Huomasimme ioutuneemme saksalaisten komen-
toon. Tehtävään valmistautuminen oli perusteellista.
Salmi on noin 100 metriä leveä. Kun kysyimme sen sy-
vyyrtä, saimme vastauksen: "Polven yläpuolelle" (Kun



N[ilEilTAISTEI,U
EINO MUSTAMO

Rrstasalmi katkaisee etenemrsen
Tolvajärveltä Aglälärvelle

päällystön antamat lupaukset sodan kestäessä eivät lä-
heskään aina pitäneer paikkaansa, sai Ville Vainikainen
aiheen leukailla, että ainoa totuus rämän sodan aikana
herrojen puheissa oli se, että Ristisalmessa on vettä pol-
ven yläpuolelle. Salmen syvyys oli näet kaksi metriä.)

Edelleen kuului selostus: saksalaiser pioneerit raken-
tavat räjäytetyn sillanosan kohdalle juoksusillan.
Komppaniamme jaetaan kahtia. Kaksi joukkuetta me-
nee saksalaisilla syöksyveneillä yli vasemmalta ja kaksi
joukkuetta odotraa sillan korvassa juoksusillan valmis-
tumista ja juoksee yli. Salmen ylitettyään joukkueet le-
vittäytyvät ja tekevät aukon jälkiioukoille.

H-hetki oli määrätty kello 21. Sitä ennen, jo hyvissä
ajoin, olimme siirtyneet noin 300 metrin päähän Risti-
salmesta. Siinä kohdassa Tolvahariussa on korkea paik-
ka, josta sitten rinne laskee Ristisalmelle. Tässä kukku-
lan kainalossa, rien pohjoispuolella on syvä laakso, min-
kä itärinteeseen oli v. 1939 syksyllä tehry korsuja ja
kukkulan päälle ampumahautakaivantoja. Tässä laak-
sossa odottelimme kello 21 alkavaa tykistön tulivalmis-
telua. Se kestäisi 15 minuuttia ja sen jälkeen alkaisi
meidän vuoromme. Näin erään suuren männyn juuressa

komppaniamme komentoryhmän makailemassa. Päärin
mennä vielä ennen lähtöä poikia jututtamaan. Lähestyin
jo heitä, kun aivan kuin jokin sisälläni olisi kieltänyt
menemästä. Käännyin toisaalle ja aloin noukkia musri-
koita suuhuni. Samalla kuului ensimmäinen tykin Iäh-
tölaukaus. Kranaatti tuli viheltäen ja iski juuri sen
männyn latvaan, jonka juurella komentoryhmä makaili.
Sirpaleet tekivär kamalaa jälkeä ryhmässä. Useita kuoli
ja vielä useampi haavoirtui. Ehjäksi ei jäänyt kerään.
Seuraavat kranaarir tekivät jo korkeamman kaaren,
mutta huonoa tämä tapaus enteili. Mikä esti minua me-
nemästä ryhmän luo? Kiertelemättä on sanorrava, ertä
siinä toimi Jumala.

Kaksi ioukkuettamme lähti vasemmalla lal'rden poh-
jasra syöksyveneillä ylitse. Miehet istuivat veneen reu-
noilla kyyryssä, vihollisen tykistön peuhatessa kranaa-
teillaan järven pintaan veneiden ympärillä ja konekivää-
reiden suihkujen tasoitellessa laineita. Pitkäpyrstöiser
syöksyveneet kiitivät kohti vastarantaa, tekivät rannan
lähellä äkkikäännöksen, jolloin mieher hyppäsivät ve-
teen ja sitä tietä rannalle. Veneet palasivat hakemaan
uutta lastia, kunnes kaksi joukkuetta oli toisaalla ran-
nalla. Kahden saksalaisen joukkueen oli madra mennä

ioukkueittemme mukaan, mutta jostakin syystä ne ei-
vät menneetkään. Poikamme joutuivat aloittamaan työt
siellä yksin. Kasapanokset jymähtelivät bunkkereihin ja
kaikki tuntui menevän hyvin.

Luutnantti Arvas lähti vetämään meitä alas rinnettä,
kohti Ristisalmea. Oman konekiväärit tukivat mäeltä
ylitsemme etenemistämme, mutta venäläisetkin olivat
heränneet. Heidän konekiväärisuihkunsa pyyhkivät ris-
tiin rastiin joka puolelta laskeutuvaa rinnettä. Suoma-

1o\va5j

Saksalainen liekinheitin hyökkäyksessä
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Saksalainen ilmakuva Ristisalmesta lännestä itään,
otettu ennen hyökkäystä. Vihollisen asemat näkyvät metsän reunassa

laisten ja saksalaisten rykistön ruli oli kerrassaan mahta-
vaa. En ole toista kerraa kuullut niin mahtavaaiymioåä
suomalaisten tykeistä. Kun venäläisren vasraus tykeil-
Iään oli vähintään yhtä voimakas, oli silloin melkoinen
jyrinä Ristisalmella. Etenimme maralana maantienoiaa
pitkin jonossa. Huomasin siinä rinnerrä laskeutuessani
Iuutnantti Arvaksen istumassa ojan reunalla kannon
päässä. Vedin hänet ofaan. Hän sanoi haavoirtuneensa
kantapäähän. Perässä rullut kaveri sai tehräväkseen aut-
taa lur.rrnanrin äskeisessä rotkossa olleeseen sidontakor-
suun.

Tulimme salmen ranraan. Siinä oli noin parinkym-
menen metrin levyinen puuton niitty. Maantie oli sillä
kohdalla pengerrerry noin metrin korkuiseksi. Kohdal-
lamme maantiellä oli kaksi saksalaista pst.tykkiä ampu-
massa vastarannalle. Saksalaiset olivat jossakin rakana
valmistaneet juoksusillan osat räjäyteryn sillan osalle.
Ne oli panssarilla vedetty siihen mersän reunaan ja nyt
parhaillaan kaksi saksalaista pioneeriioukkuetta yritti
asetella niitä paikoilleen. Yritys jäi valitetravasti yri-
tykseksi, sillä venäläisren konekiväärien suihkut pyyh-
kivät siltaa ristiin. Oli surkeaa karsella saksalaisten pu-
toilemisra sillalta järveen. Rakentaminen jatkui viimei-
seen mieheen. Ketään ei sillalta palannut. Tässä yrityk-
sessä oli monia meille suomalaisille outofa ja vieraira
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piirteitä. Tuo rouhu oli järjettömyydessään yksi niisrä.
Mainitut saksalaiset pst.tykit kävivät kaksinraistelua

vastarannalla olleiden venäläisten panssareiden kanssa.
Panssarit vaanivat jossakin mutkan rakana. Yhtäkkiä ne

syöksyivät esiin ampuen vimmatusti rykkejä ia ilmei-
sesti meiräkin. Tykit vastasivat tuleen. Kohta panssarit
pyörsivät piiloon, tullakseen taas uudeileen. Kumpi-
kaan osapuoli ei saanut osumia toisiinsa. Mutta sitten
tuli rysäys. Kun savu, tomu ja hiekka olivar hälvenneer,
näkyi maantiellä äskeisten tykkien kohdalla suuri kuop-
pa. Tykit ja miehet olivat kadonneet. Venäläinen kuu-
situumainen oli osunut. Meille tuo neljän metrin päässä

räjähtänyt kuusituumainen olisi ollut ilmeisen vaaralli-
nen, mutta olimme metrin verran maantiestä alempana
tien reunassa.

Seurailin vierelläni heinikossa venäläisten konekivää-
rien luotien liikettä. Makasimme joukkureen johtajan
vänrikki Eero Eräsaaren kanssa perätysren heinikossa
maanrien reunassa. Välillämme läherrimme. Varorrelin
lähettiä heinikossa pyyhkivistä luodeista. Yhtakkia han
sai niistä suihkun reiteensä. Autoin lähetin raakse ja
pyysin poikia viemään häner sidonrapaikalle. Palattuani
paikalleni minusta alkoi tuntua mahdottoman ahdisra-
valta maata juuri siinä entisessä paikassani. Ryömin
Eräsaaren vierelle ia kerroin kokemastani ahdistavasra



Ristisalmen silta räiäytetty

Veneillä yli salmen tykistötulen suolassa

olostani tuossa äskeisessä paikassa. Makasimme viere-
tysten ja katselimme mersän reunassa korkeassa pyl-
väässä ollutta taulua'Luonnonsuojelualue". Eräsaari sa-

noi, että pitäisi ilmoittaa venäläisille ruosra raulusta,
etteivät tykeillään tietämättömyydessään särkisi kiellet-
tyä metsää.

Takana olleesta lepikosta ryömi saksalainen upseeri
tykistön tuleniohtotaulukko kädessään. Hän asettui
juuri siihen, mistä olin pari minuuttia sitten siirrynyt,
noin kahden metrin päähän jaloistamme. Hän keskus-
teli jotakin saksaksi Eräsaaren kanssa. 

- 
Kun heräsin,

kuulin puhuvani itsekseni haavoittumisestani. Huoma-
sin, että päälläni oli maasta nousseita puita, turpeita,
mutaa ja kiviä. Kun pääsin niistä vapaaksi, huomasin
jalkojeni vieressä suuren ja syvän kuopan. Saksalaisesta
ei aluksi ollut jälkeäkään, kunnes huomasin kauluksis-
sani ja olkaimissani lihan riekaleita. Vänrikki Eräsaari
makasi liikkumatta vierelläni.

Tönäsin häntä kylkeen. Hän nousi nopeasti ylös ja al-
koi kävellä metsän reunaan. Kaadoin hänet maahan,
pystyssä käveleminen olisi saattanut olla kohtalokasta.
Nyt vänrikki lopultakin heräsi tokkurastaan seurauksel-
la, että hänen toinen jalkansa ei ottanut ollenkaan pääl-
Iensä. Sen kantapäässä oli kova ruska. Katselimme jal-
kaa. Kantapään kohdalla kengässä oli reikä. Hyvin vas-

tahakoisesti hän suostui ryömimään oiaa pitkin sidonta-
korsuille. Olin joukkueen varajohtaian vakanssilla tässä

rähinässä, nyt jäivät vastuulleni joukkueen tekemiset ja

rekemättä jättämiset.
Selkäni tuntui merkillisen puutuneelta. Vasemman

lavan kohdalla tuntui lievää kipua. Olinkohan haavoit-
tunut? Muistui siinä mieleeni kuulemani kasku savo-
laispojasta, joka kesken kiivainta tappelua alkoi riisua
asetakkiaan pois päältä mutisten: "katson minä, oonko
haavottuna".

En kuitenkaan alkanut riisuuntua, vaan taivutin oi-
kean käreni vasemman kainalon alta selkääni ja löytyi-
hän sieltä puseron selkämyksestä reikä, jossa oli kos-
teaa, verta. Selkään tullut raapaisu ei aiheuttanut toi-
menpiteitä. Katselin jaloissani ollutta valtavaa kuop-
paa. Jos maa olisi ollut kovempaa, emme Eräsaaren
kanssa olisi enää olleet ihmettelemässä, mutra pehmyt
muta päästi kranaatin syvälle ennen räjähtämistä ja näin
ollen sirpaleet nousivat jyrkästi ylös.

Meikäläinen ja venäläinen tykistö ampuivat yhtenä
jyrinänä. Kranaatit suhisivat salmen yli molempiin
suuntiin. Ihmettelin, etteivät törmänneet toisiinsa il-
massa vastakkain viuhuessaan.

Kello oli 0.30 28. 7. kun lähetti toi vetäytymiskäs-
kyn. Tuntui raskaalta lähteä. Kaksi saksalaista jouk-
kuetta oli jäänyt salmeen, tykistö oli ampunut tuhansia
kranaatteja, oman joukkueenkin tappiot olivat melkoi-
set. Silloin en tietänyt vielä sitä Jobin postista, mikä
teltoilla odotti. Ja kaikki tämä turhaan. Mitään tulosta
ei saavutettu.

Sidontakorsulla tapasin luutnantti Arvaksen ja vän-
rikki Eräsaaren. Eräsaaren kantapäästä oli vedetty lui-
den väliin tunkeutunut kivenkappale. Kävelynsä oli
vaikeaa, mutta sairaalaan hän ei lähtenyt. Arvas istui
saappaat jaloissaan, eikä suostunut hoidattamaan haa-
vaansa. Hän lähti mukanani JSp:lle. Minun selkääni
pantiin laastarilappu. Telttoiemme kohdalla tiellä sak-
salainen arnmusauto oli saanut täysosuman. Räjähtäes-
sään se poltti kolme muuta autoa sekä kaksi telttaam-
me. Siinä ihmetellessämme paikalle saapui kersantti
Velling. Hän oli I joukkueemme johtaja. Oli mennyt
joukkueensa kanssa syöksyveneillä järven yli ia kertoi
nyt synkkää tarinaa. Maihin päästyään I ja IV joukkue
olivat alkaneet menestyksellisenti hyökkäyksensä ja
kaikki näytti menevän hyvin. Venäläiset olivat kuiten-
kin koonneet vahvan osaston vastaiskuun ja vastaan pa-
nosta huolimatta työntäneet meikäläiset takaisin iär-
veen. Poiat asettuivat asemiin rantatörmän suojaan ja
pysyivät aluksi siinä odotellen ratkaisua maantien suun-
nasta. Kun sieltä ei alkanut kuulua mitään lupaavaa, he
riisuuntuivat ja lähtivät uimaan takaisin noin kilomet-
rin levyisen järven yli. Venäläinen tykistö, heittimet ja

konekiväärir ampuvat järveen pakenevien sekaan. Noin
60 järven yli mennestä yhdeksän tuli takaisin. 51 huk-
kunutta oli lopullisesti pois vahvuuksista. Yhdeksän
pelastunutta juoksenteli alastomina Tolvanhariulla, ei-
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1 Saksalaisia menossa taisteluun - ja tulossa sieltä J

ka lopulta löytynyt "rättimikko" aikonut antaa heille
varusteita. Hän olisi vain vaihtanut.

Meilla oli II joukkueen johtajana rautalampilainen
vänrikki Kauko Niutanen. Hän puhui tavallisenti rehe-
vää Savon murretta ja esiintyi aina kuin itse rauhalli-
suus. Hän tuli nyt siihen keskustelupiiriin ja ilmoitti
entiseen tyyliinsä: "Min oon nyt komppanjan piällikön
ominaisuuves". Hänet oli määrätty v.a. komppanian
päälliköksi ja hän antoi minulle tehtäväksi ottaa tarkka
selvä komppanian taisteluvahvuudesta. Kiertelin ryh-
mästä toiseen ja panin paperille jokaisen paikalla ja tie-
dossa olevan miehen nimen. Kun työ oli tehty, menin
Niutasen luo. Istuimme kaatuneen hongan rungolla aa-

muauringon paistaessa ihanalla Tolvaharjulla, mutta
mieli oli maassa. Laskenta nimittäin osoitti, eftd 2.
komppaniassa oli kaksi upseeria, toinen jalkavaivainen
Eräsaari, 37 aliupseeria ja miestä. Yhteensä 39. Komp-
paniamme oli kärsinyt kolmen ja puolen runnin taiste-
lussa yli 80 miehen tappion, joista kaatuneita ja hukku-
neita oli noin 60.

Istuimme vaiteliaina. Lopulta Niutanen sanoi: "Piä-
sisköhän toenen sovassa helepommalla kuin toenen"?
Varmasti pääsee, vastasin, johon Niutanen: "se soattaa

olla päen vastoinnii".
Virallisessa teoksessa "Suomen sota 194l-1945" 2.

osan sivulla 153 sanotaan kerrotusta taistelusta: 'Yli-
meno tapahtui 27.7. lllalla maantien pohjoispuolella
tykistövalmistelujen jälkeen. Vihollinen aloitti heti kii-
vaan sekä tykistö- että jalkaväentulen. Neljä kertaapää-
sivät syöksyveneet salmen yli ja jotkut miehet io mur-
tautuivat piikkilankaesteenkin läpi. Silloin kuitenkin
vihollisen murhaava tuli ryrehdytti hyökkäyksen. Tap-
piot olivat tuntuvat. Osa ylimenneistä pelasnr.i uimalla
salmen länsirannalle. "
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O KIRVUN KÄRÄJILLÄ oli mustalaismies tuo-
mittu murhasta e]inkautiseen kuritushuoneran-
gaisrukseen. Tuomitun toveri oli vihainen ia se-

litri eteisessa karajayleisolle:

- Nurmekse lai mukkaa Valdu ois vappautet
ja vainaja saant sako.

O SIIRTOLAISEMÄNNÄLLÄ oli kukko korissa
mukana, paljon muura ei ollutkaan. Joku kysyi,
kannartiko nyt kukkoa kuljertaa, eikö olisi ollut
tärkeämpääkin pelastettavaa.

- 
Siin talo mis kukko, koira haukkuu korves-

sakkii, vastasi emänrä.



Ik imuistettauat uiisi heinäkuun
uuorokautta Somerilla Y. 1942KYLLIKKI POIKELA

Näkyn6 Sornerin majakalta itåån

Noin 40 kilometriä Virolahden saariston ulkoreunasta etelään sijaitsee kallioinen
Somerin majakkasaari.

Heinäkuun aluss a 1942 saari joutui vihollisen kiivaan hyökkäyksen kohteeksi.
Saarella käytiin kaksipäiväinen ankara taistelu jossa vihollinen lyötiin sille ras-
kain tappioin 

- 
128 kaatunutta, I23 vankia ja 17 tuhottua alusta Omatkin

tappiot olivat huomattavat.
Miltä tuntui sotilaskotisisaresta tehdä työtään saarclla taistelujen polttopistees-

sä?

OLIN ollut v. 1941 kesälomani sotilaskotityössä. Tar-
koituksenani oli myös kesällä 1942 pyrkia samaan työ-
hön. Niinpä aloin jo hp,issä ajoin ennen lomani alkua
tiedustella mahdollista paikkaa. Minulle järjestyi matka
Haminaan.

Saavuin sinne heinåikuun 2. pnä. Somerin sotilasko-
din hoitajasisaruksista vanhempi neiti V. oli pari päiv'ää
aikaisemmin lähtenyt 10 päivän lomalle, joten siellä
tarvittiin apulaista. Matkani pämääräksi tuli siis So-
meri. Haminan sotilaskodissa kertoivat, että onhan So-
merin saari aika lähellä vihollista ja silloin tällöin 

- ^i-ka useinkin 
- 

kiiyvät siellä pommittelemassa, mutta
että ei siellä nyt kummempia ole sattunut.

Seuraavana aamuna minä sitten lähdin kohti märä-
paikkaa. Noin 15 km:n kuorma-automatkan jälkeen
tultiin tantaatr, jossa suuri moottorivene odotteli ulko-
saariin lähtijöitä. Autossa minua puhutteli eräs laivas-
toon kuuluva sotilashenkilö:

- 
Minnekiis neiti on matkalla?

Minä vastasin, että Somerille. Sen kuultuaan mies
tuumasi:

- Ohhoh, kolkko paikka se Someri!

Tähän minä taas puolestani lisäsin, että kai siellä nyt
viikko jotenkin kuluu, monien ihmistenhän on täyty-
nyt olla siellä kuukausimäriä.

Noin 3 1/2 tunnin kauniin ja rauhallisen merimatkan
jälkeen tulimme perille. Lähestyess?imrne saarta ihmet-
telin mitä se mies oikein iutteli snnoessnan tuota haus-
kannäköistä pientä kalliosaarta kolkoksi 

- sehän vai-
kutti niin hiliaiselta!

Sotilaskotiin oli rannasta vain ehkä 30 metriä, raken-
nus löytyi helposti saaren harvojen rsrunusten joukosta.
Kauppa siellä kävi tietysti h1ruin, aina oli täyttä ja miel-
lyttäv'dä siellä oli työskennella. Ikava vain, että ryösken-
tely tuolloin loppui aivan liian lyhyeen.

Niin ihmeelliseltä kuin tuntuukin ei Somerin lukui-
sissa pommituksissa kevän ja kesän aikana ollut koitu-
nut mitän vaurioita eikä yksik?än mies ollut saanut
surmaansn. Pommit olivat tavallisesti pudonneet lähis-
tölle mereen, fa pojat olivat saaneet satoja kiloja kaloia
suolaan. Nyt oli saarella ollut rauhdlista viikon verran,
minun aikanani sitä iatkui vielä kolme päivä. Noiden
kolmen päivän aikana ehdin tutustua saareen toverini,
nuorernrnan neiti V:n myötävaikutuksella. Muita naisia
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saaressa ei meidän lisäksemme ollutkaan. Vapaa-aikoina
kiipesimme usein lähellä olevaan tähystystorniin, josta

saatoimme kiikaroida edessä olevaa Lavansaarta ja sen
ympärillä liikkuvia vihollisen laivoja. Niitä katsellessa
välähti mieleen, mikseivät nuo voisi joskus lähteä tule-
maan meitäkin kohti. Matkaahan ei ole kuin 22 km, ja
merellä matka vaikuttaa niin lyhyeltä.

Somerin saari on muuten kovin pieni saari, ainoas-
taan noin kilometrin pituinen ja ll2 km:n levyinen.
Kun mies tähystystornissa puhui kovaääniseen, kuului
se saaren joka kolkkaan.

Neljäntenä päivänä iltapäivällä alkoi tapahtua: saim-
me pari pommiryöppyä. Pommit menivät kallioille,
mutta sellainen tunne siitä jäi jokaiselle, että kyllä ne
pian tulevat uudelleen, varmasri jo ensi yönä.

Niin sitten tapahtuikin. Me sisaret jätimme asunnos-
samme ikkunan auki, ertä heti kuulisimme koneiden

olijat toisiimme. Samassa tuli myös linnakkeen pälli-
kolta kasky:

- 
Miehet taisteluasemiin!

Siekailematta nämä ottivat aseensa ja painuivat kal-
lioille. Heti alkoivat myös tykit jylistä, valmistaudut-
tiin ottamaan ilkeää naapuria vastaan. Naapuri ei näh-
tävästi odottanut tällaista vastaanottoa, vaar. ehkä luuli
melko rauhassa voivansa astua Somerilla maihin. Olivat
tietysti ajatelleet ilmapommituksenkin saaneen suuria
tuhoja aikaan.

Ei alkaakaan kun kellariimme, joka myös oli sidonta-
paikkana, saapui ensimmäinen haavoittunut: korpraali,
jonka olkavarresta ja sormesta vuoti verta. Hän oli haa-
voittunut saaren itäpässä, jonne oli kellarista noin 400
m, ja jonne viholliset erityisesti yrittivät maihin. Poika
pahoitteli haavoittumistaan, kun ei nyt enää voinut jat-
kaa tappelua, lisäten:

surlnan. Toverini kavr oikein kunnolla nukkumaan,
mutta minä heitin puolipukeissani sängyn päälle. Neiti
V., tottuneena pommituksiin, ei nytkään antanut ilta-
päiväisen kokemuksen vaivata itseään vaan osasi heti
nukkua. Minä sensijaan jäin aivan kuin odottamaan jo-
takin.

Vähän yli klo 24 tulivat sitten vihollisen syöksypom-
mittajat.

Sieppasimme päällystakit hartioillemme ja juuri ja
juuri ehdimme n. 15 metrin päässä olevaan pommisuo-
jaan eli tuettuun kellariin ennenkuin ensimmäiset pom-
mit putoilivat. Niitä tuli sillä kertaa toista sataa. Ih-
meellisesti kellari kuitenkin säilyi, vaikka viholliset eri-
koisesti sitä yrittivät. Tiesivät sen saaren varmimmaksi
paikaksi, itse kun olivat sen joskus rakentaneet. Oli
kyllä aika kamalaa todeta, kuinka viholliskoneet tekivät
syöksyjä juuri pään päällä.

Heti ilmapommituksesta selvittyämme kuulimme
tähystäjän huutavan:

- 
Syöksyveneitä tulossa Lavansaaresta, suunta on

kohti Someria!
Kyllä silloin vilkaisimme totisina kaikki kellarissa
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"Kolkko paikka se Someri!"

- 
f,s1[iin minä sentään saada osumia ainakin vii-

teentoista venäläiseen siinä veneessä! Minä olen niin rai-
voissani niille, ne ovat vieneet kotini ja kaikki!

Poika oli kotoisin LJuraasta.
Pian tuli toinenkin haavoittunut, joten toverilleni ia

minulle alkoi myös tulla hommia auttaessamme tohto-
ria. Saaressa oli kaksi lääkintämiestä, mutta he olivat
lomalla molemmat. Seuraavana aamuna he kyllä kii-
reesti palasivat saareen.

En ollut käynyt mitään lääkintäkursseja, mutta osa-

sinhan kuitenkin ratkoa auki hihoja ja housunlahkeita
sekä ojentaa sidetarpeita.

Painostavin hetki kellarissa oli silloin, kun kuulim-
me ilmoituksen, että itäpäässä on vihollisen onnistunut
päästä maihin. Jokainen ennätti sinä hetkenå aiatella io
vaikka mitä: pääsevätkö he muuallakin saaressa maihin
ja mitenkahän tässä oikein käy. Julkikin tuli lausutuksi
ja saman tien päätetyksi, että vangeiksi emme ainakaan
aio antautua.

Sellaiset ikävät ajatukset onneksi pian kaikkosivat,
kun tuli tieto, että omat koneet clivat tulossa. Niitä
aloimme nyt odotella.

Pian vihollisen päästyä maihin tuli kellariimme eräs



vänrikki vettä ja verta valuvana. Kertoi uineensa salmen
yli itäpäästä (noin 250 m) ja ennättäneensä irroittaa lu-
kot omista tykeistä, joten viholliset eivät päässeet niitä
käyttämään. Se oli kyllä suurenmoinen teko. Mies oli
haavoittunut päähän, mutta onneksi lievästi. Sidonnan
jälkeen hän lähti heti takaisin kallioille tuumaten:

- 
Minusta tuntuu, että Somerin leikki ei ole vielä

minun kuolemakseni.
Ei ollutkaan, joskin myöhemmin haavoituttuaan

toistamiseen hän oli pakoitettu jättämään Somerin.
Tein sen havainnon, että mies ei suuria pelännyt, koska
aina katsoessani kellarin ovelta näin hänet pystyssä kal-
lioilla. Samanlaisia rohkeita ja urhoollisia olivat monet
muutkin ja aina hyvällä tuulella. Kellarissa heitä poik-
kesi tuon tuostakin ja kun kysyi, mitä sinne ja sinne
kuuluu, oli aina vzstaus:

- Kiitos, kyllä se vaan hyvin menee!
Koko ajan oli tietysti hirveä paukkina ja ryske. Itä-

päässä kalliot näyttivät halkeavan ja savusivat, kun saa-

ren muista osista tykit niitä tulittivat. Silloin tällöin
erotimme vihollisia kallioilla ja näimme heidän kohot-
tautuvan kivien takana. Vihollislaivasto lähestyi tuon
tuosta perin uhkaavasti ampuen koko ajan pitkillä ty-
keillään. Kerran laskin laivoja ja torpeedoveneitä saaren
ympärillä ainakin 20. Ilmiliekeissä merellä näin viisi
laivaia 

- Somerin poikien täysosumia! Niiden roihua-
mista katselimme nautinnolla - syystäkin.

Siinä taistelua jännittyneinä seuratessamme näimme
erään uskomattomalta tuntuvan tapahtuman: eräs oma
mies käveli kaikessa rauhassa itäpäästä omiensa luo. Ta-
hystäjä tiedoitti:

- Sieltä tulee oma mies, ei saa ampua!
En tullut tietämään, miten hän oli säilynyt hengissä

samoilla kallioilla vihollisten kanssa yli kaksi tuntia. Se

oli puheenarvoinen tapahtuma sillä kertaa ja jälkeenkin
päin.

Yhtäkkiä kuului sitten tornista tuo hartaasti odotet-
tu:

- 
Omia koneita, omia koneita!

Se oli todella ilon hetki ja kaikkien kasvot alkoivat
loistaa! Koneiden saapuminen vaikutti tietysti paljon
tapausten kulkuun. Omia VM-veneitä oli jo aikaisem-
min havaittu läheisyydessä. Oli niin hauskaa tiedottaa
nyt tilanteesta noille viidelle haavoittuneellemmekin.
He olivat muuten suurenmoisia, eivät he kertaakaan va-
littaneet ja joukossa oli sentään pari vaikeastikin haa-

voittunutta.
Kellarissa alkoi vähitellen kayda ahtaaksi, joten oli

ajateltava haavoittuneiden evakuoimista. Klo 7 aamulla
eräs oma tykkiveneemme pääsi onnellisesti satamalaitu-
riin. Aloimme heti siirtää siihen haavoittuneita. Se oli
todella vaikeaa, vaikka matka rantaan ei ollut suinkaan
pitkä. Mutta viholliset, huomatessaan mitä oli tekeillä,
alkoivat kahta kovemmin ampua kellaria kohti. Hitaas-
ti ryömien, lukemattomien kuulien vinkuessa ylitsem-
me meidän onnistui lopulta päästä laiturille. Lähdim-

Tykkivene tulee avuksi
Somerin vesille

Sotilaskoti toimi
taistelujen lälkeen
ilmavissa tiloissa

me, toverini ja minä, poikien mukaan heitä hoivatak-
semme ja koska oli tullut mdårdys: naiset pois saarelta!

Juuri kun olin astumassa tykkiveneen kannelle vilkaisin
ylös ja huomasin yläpuolella kaksi omaa konetta aivan
matalalla. Ne olivat suojanneet meidän matkaamrne
rantaan. Ohitimme siinä rantaan hiipiessämme myös
saaren kaivon, johon oli tullut täysosuma ja joka oli
mennyt aivan umpeen. Sotilaskotiin oli onneksi iäänyt
pari ämpäriä vettä, jotka haettiin kellariin, jotta saa-

toimme keittdä haavoittuneille iotain lämmittävä.
Matkamme tykkiveneellä onnistui kaikin puolin hy-

vin, vaikka pari viholliskonetta meitä vielä pommitteli
lähellä Virolahden rannikkoa. Ennen määräpaikkaan
tuloa tykkivene poikkesi ottamassa vettä eräästä merellä
olevasta suomalaisesta sotalaivasta. Sen miehistö tietysti
uteliaana kyseli kuulumisia. Joku sieltä sitten yhtäkkiä
sanoi:
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- Jaha - 
pä.ivdä,, neiti! Enkös minä sanonut, että

kolkko paikka se Someri!
Muistin heti miehen ja vasrasin:

- 
lailaase tällä hetkellä olla, mutta kyllä saari vaan

on miellyttävä ja mukavaa oli sen sotilaskodissa touhu-
ta.

Saatoimme haavoittuneet sairaalalaivaan, j osta heidät
myöhemmin siirrettiin sotasairaalaan. Itse jatkoimme
mantereelle päästyämme matkaa Haminaan. Suurin osa

tavaroistamme jäi Somerille, mutta pojat hyväntahtoi-
sesti lähettivät ne sieltä seuraavina päivinä. Jotain sen-
tään saimme mukaamme, sillä kerran meidän onnistui
juosta asunnossamme. Haminassa viivyimme sen päi-
vdn, ja yön hyvin nukuttuamme lähdimme aamulla jäl-
leen Somerille päin: Ulko-Tammion sotilaskotiin. Ku-
ten tiedämme, kesti Somerin taistelu lähes kaksi vuoro-
kautta ja päättyi suomalaisten suureen voittoon.

Kun näin jälkeenpäin ajattelee niitä jännittäviä tun-
teja, jotka joutui Somerilla taistelun aikana viettämään,
oikein ihmetyttää, että silloin saattoi melkein tyystin
unohtaa pelon. Tähän vaikutti luonnollisesti se, ettei
tarvinnut olla joutilaana, vaan voimme omalta osaltam-
me auttaa siinä missä taisimme. Omasta puolestani olen
tyytyväinen, että sain olla mukana taistelussa ja nähdä
läheltä taistelun kulun. Miellyttävää oli myös omakoh-
taisesti havaita todeksi kuvaukset suomalaisen sotilaan
sankarillisuudesta ja velvollisuuden täyttämisestä. tr

SOTAINVALIDI.

ADRE§§IT
saatte kätevästi

puhelimitse

669008, 627366
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Maaseudulla mukavammin
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VÄINU HAVIA Kevlrt
Patteristo 29

fÄUÄ parteristo oli kiireisellä matkalla Sallasta Kan-
nakselle, josra oli kantautunut vähemmän mieluisia uu-
tisia miesten korviin. Sitä kuljettaneet kaksi junaa oli-
vat ehrineet jo Savonmaahan saakka ja hurisrivat nyt
täydellä vauhdilla etelään päin.

Mutta sitren alkoi toisen junan veturi yskähdellä ja
haukkoa henkeään ja vauhrikin väheni huomattavasti.
Lopulta oli koko se juna ohjattava erddllä asemalla sivu-
raiteelle. Siinä ensihätää suoritetussa tarkastuksessa
huomattiin veturin olevan niin huonossa kunnossa, et-
rei se paljon jaksaisi itseään liikuttaa, junasta puhumat-
takaao.

Mitenkä nyt käy matkan jatkaminen? Siinäpä oli
meille pulmaa kerrakseen. Murta silloin osattiin puhal-
taa samaan hiileen, kun isoimmista asioista oli kysy-
mys, ja se auttoi monessa kiperässä tilanteessa. Niin kä-
vi nytkin. Eteläsrä päin lähestyi matkustajajuna ja ase-

man junanlähettäjä ohjasi sen sivuraiteelle sotilasjunan
viereen, jonka edestä oli epäkuntoon mennyt veturi jo
siirretty pois. Matkustajajunan veturi siirrettiin nyt so-

tilasjunan eteen ja junanlähettäjä antoi lähtömerkin 
-selvä on, saarte mennä! Veturia tosin ei ehditty käåntäd,

mutta hyvin se veti takaperinkin.
Tämän pienen keskeytyksen jälkeen huristettiin taas

täydellä vauhdilla Kannasra kohden. Kouvolan tultua
sivuuretuksi alkoi vastaan tulla Kannakselta evakuoitua
väesröä ja heidän tavaroitaan oikein junanlasteittain.
Maanrietkin kuuluivat olleen täynnä sieltä päin tulevia
kuormia ja karjalaumoja. Oli siinäkin työtä ja touhua,
mutta hätä ei lue lakia, kun räytyi pyrkiä pois sodan ja-
loista.

Miehet karselivat vaunuistaan tätä evakkojen matkaa
ja moni ravisteli pädtddn ajatellessaan, ettei tuokaan mi-
rään lairapeliä ole, kun joutuu tuolla tavoin lähtemään
pakosalle omasta kodistaan ja ilman omaa syyrään, eikä
joukossa ole paljon muita kuin naisia ja lapsia. Joku
harmaapäå ukko siellä näkyy vielä joukossa olevan. Osa
kai oli jÅdnyt kotinsa kynnykselle, kun ei raskinut siitä
noin vaan luopua. Vaikeata se olisi ollut kenelle tahan-
sa. '

Tämä näkymä velvoitti parhaassa iässä olevia patte-
riston miehiä aika tavalla ja moni tunsi sisimmässään
sellaisen tunteen voimistuvan, eträ pellit vaan auki ja

täysi häkä päälle! Nyr mennään Kannakselle, kävi sitten
miten kävi!

Kaikkien miesten tiedossa oli, että siellä tulee ole-
maan kovat paikat, kun päästään vihollisen kanssa vas-



Liikkuva suurtaistelu asetti tykistöllekin vaikeita tehtäviä: oli yritettävä tukea
jalkaväkeä viimeiseen asti iddrnättä kuitenkaan vihollisen jalkoihin. Kallis kalus-
to oli pelastettava, vaikka vihollisen ilmavoimat terrorisoivatkin marssiteitä.
Toiminta kysyi luiia hermoja 

- 
paniikkia ei saanut syntyä!

Evakkoiunat tulivat vastaan

tatusten. Tämä ei kuitenkaan pelottanut, sillä he olivat
näiden vuosien aikana sellaiseen jo tottuneet ja patte-
reissa oli runkona sellaiset miehet, jotka jo Talvisodan
Summassa seisoivat tykkien takana ja katsoivat kuole-
maa silmästä silmään.

Tämä patteristo oli kokoonpantu kolmesta Talviso-
dan aikaisesta patteristosta vanhempien reserviläisten
tultua niistä sitä ennen kotiutetuksi. Yksi näistä patte-
ristoista oli muodostettu Kannaksella ja kaksi Tampe-
reen seuduilla.

Viipuri oli nyt ensimmäinen tavoite ja hyvin sinne
päästiinkin eikä koko matkalla minkäänlaisia kommel-
luksia sattunut lukuunottamatta sitä veturin vaihtoa.
Mutta Viipuriin oli vihollinen järjestänyt lämpimän
vastaanoton Ristimäen hautausmaan kohdalle, jossa sen

koneet hyökkäsivät junaa vastaan ja saivat yhden vau-
nun hajalle. Miesten oli poistuttava junasta ja etsittävä
suojaa lähellä olevalta hautausmaalta. Siinä rytäkässä
3.Patterin korpraali Laine haavoittui ja matka hänen
kohdaltaan keskeytyi siihen.

Tästä pommituksesta selvittyään lähti patteristo jat-
kamaan matkaa Valkjärvelle vievää rataa, mutta palau-
tettiin kohta takaisin ja ohjattiin rar.tarat^a pitkin Koi-
vistolle ja edelleen Kuolemajärven asemalle, jossa ta-
pahtui junien purkaminen. Silloin oli 15. päivä kesä-
kuuta 1944.

Asemalla oli paljon evakuoitavaa tayara odottamassa
kuljetusta kauemmaksi ja muutamia naisia istui kädet
risrissä niiden päällä. Tarkoituksena oli, että sikäli kun
vaunut tyhjenivät sotilastavarasta työnnetään evakuoi-
tavaa tav^raa heti tilalle.

Tuskin oli junan purkaminen päässyt kunnollisesti
alkamaankaan, kun vihollisen lentokoneer hyökkasivät
junan ja pattereiden kimppuun tulittaen niitä pom-
meillaan ja tuliaseillaan. Tällöin kaatui luutnantti Hil-
runen ja haavoittuivat alikersantti Laaksonen, korpraali
Siivola ja tykkimies Yliluoma.

Viimein saatiin junasta kaikki ulos ja päästiin lähte-
mään pois vaaralliseksi osoittautuneelta asema-alueelta.
Evakuoitavan tavaran kuormaajat jäivät jatkamaan työ-
tään.

Patteristo lähti jatkamaan matkaa Uudellekirkolle
johtavaa tietä ja ajoi tuliasemiin Uudenkirkon Rovas-
tinpappilan peltoaukeiden reunaan. Huoltoporras, jo-
hon kuuluivat myös pattereiden toimitusjaokset ja pat-
reriston komentotoimisto, siirtyi Peippolan kylän poh-
joispuolelle, Kaukjärven itäpuolitse Viipuriin johtavan
maantien varteen. Nyt oltiinkin jo odotusasemissa ja

arvailtiin, milloin pääsisi leikkiin mukaan.
Seuraava päivä toi paljon uutta tullessaan. Tilanne

edessä vaihteli nopeasti aiheuttaen monia kiusallisia ti-
lanteita vahvojen vihollisvoimien työntyessä esiin mil-
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loin mistäkin kohdin. Siellä aikaisemmin toimineet vä-
häiset omat voimat eivät voineer asialle paljon mitään.
Uudet joukor, muun muassa 3.Prikaacin pataljoonar,
olivat vasra saapuneira ja valmistautuivat yhteenottoon
vihollisen kanssa. Tähän prikaatiin kuului myös Kevyr
Patteristo 23.

Patteriston komentaja majuri Kivisalo lähti seuraava-
na aamuna adjutanttinsa, vänrikki Havian kanssa pri-
kaatin komentopaikalle, joka silloin oli Peippolan kan-
sakoululla. Siellä piti olla tärkeitä tietoja saatavissa ja

vielä sellaisia, jotka koskivat patterisroa.
Koulun pihalle päästyä meni komenraja heti tykistö-

komentajan luo. Adjutantti jäi opastamaan paikalle sat-
tumalta tullutta Talvisodan aikaista tuttavaa, iouk-
kueen johtajaa, joka kyseli, mistä saisi ruokaa tyhjään
vatsaansa ja varsinkin parillekymmenelle miehelleen,
joiden vatsa oli vielä tyhjempi. He olivat olleet ilman
ruokaa Vammelsuusta saakka, kun jouruivat siellä eris-
tetyksi omista joukoistaan. Adjutantti ohjasi heidät
prikaatin huoltopäällikön luo ja lähti icse komentajansa
perään. Hän ei kuitenkaan ehtinyt edes ovea avaamaao,
kun komentaja tuli jo takaisin ja pyysi auton paikalle il-
moittaen lähderrävän takaisin ja nopeasti.

Tilanne oli muodostumassa uhkaavaksi. Osa prikaa-
tin pataljoonista oli junasta päästyään kiiruhtanut Uu-
denkirkon ja Kanneljärven väliselle alueelle siellä voi-
mansa runnossa eteenpäin rynnistävää vihollista vas-

taan, pysäyttääkseen sen etenemisen. Tehtävä oli kui-
tenkin ylivoimainen ja pataljoonien räytyi anraa periksi
sekä veräytyä vähän taaksepäin. Vihollinen pääsi työn-
rymään Kanneljärven asemalle ja siitä rautatien suun-
nassa Lounatjoelle ja Perkjärvelle päin.

Patteristo oli jäämäisillään mottiin, sillä toisella si-
vustalla vihollinen oli lähestymässä Halolan järveä, eikä
sillä suunnalla ollut tarpeeksi taistelukelpoisia joukkoja
sen pysäyttämiseksi.

Asioiden kehiryttyä cällaiseksi täytyi pitää kiirettä,
jos tahtoi päästä rältä alueelta pois ennenkuin motin suu
sulkeutuu. Komentajan tarkoitus oli käydä ensin hälyt-
tämässä lähempänä oleva huoltoporras liikkeelle ja sit-
ten mennä tuliasemiin. Muita tiedotusvälineitä kun ei

ollut käyrettävissä, tdytyi hälytys suorittaa ajamalla au-
rolla kumpaankin paikkaan.

Koulun pihasta maantielle päästyä lisäsi kuljettaja
kaasua ja ajor samaan suuntaan hitaasti kulkevan jatyh-
jältä näyttävän kuorma-auton ohi. Komentajalle tuli
nyt sellainen ajatus, että rällä tavoin toimien kuluu
liian paljon aikaa ja tuliportaalla voi olla vain minuutit
kysymyksessä. Hän käski adjutanrin mennä huoltopor-
taaseen suorittamaan hälyrystä, otti sitten kartan kä-
teensä ja näytti siitä paikkaa sekä antoi huoltopäälliköl-
le välitettäväksi käskyn siirtää koko huoltoporras Vil-
likkalan tienristeyksen pohjoispuolelle sopivaan paik-
kaan. Itse hän kääntyisi takaisin tuliasemiin sekä palaisi
tuliportaan mukana tätä samaa tietä. Siellä tienvarrella
sitten tavattaisiin.
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Ne olivat selvät sanat. Adjutantti kävi aucosta pois ja

nousi kohta toiseen, siihen perässä hiljalleen kulkenee'
seen kuorma-autoon. Se oli kuitenkin kaatuneiden ruu-
miita kuljettava auto. Mutta kun ei ollut valinnanYaraa
ja nopeasti oli päästävä huoltoportaaseen, hän kaivautui
näiden hiljaisten poikien väliin istumaan ia matkusti
siinä niin kauan, kunnes auto kääntyi vasempaan mene-
välle sivutielle, jolloin hän hyppäsi autosta pois, kiitti
kuljettajaa kyydisrä ja jatkoi loppumatkan kävelemällä.

Huoltoporras sai ajoissa hälytyksen, kuormasi tava-
ransa ja lähti huoltoupseerin johdolla sille määrärylle
uudelle alueelle. Muutamat viholliskoneet kävivät kii-
rehtimässä lähtöä pudottamalla pommeja 2.Patterin
toimitusjaoksen alueelle. Ne eivät saaneet suuremPaa

vahinkoa aikaan, mutta eräs huollon mies säikähti niin
paljon, ertä läksi huutaen ja parkuen juoksemaan sy-

vemmälle metsään. Sille tielle hän sitten jäikin 
- 

so-

dan loputtua palasi sotavankien vaihdossa samannimi-
nen mies takaisin, lieneekö sitten ollut sama.

Huoltoporras pääsi suuremmitta vaikeuksitta Villik-
kalan tienristeyksen pohjoispuolelle, joten se vaaralli-
nen paikka Perkjärveltä tulevan tien kohdalla oli nyt
ohitertu.

Huoltopäällikkö, adjutantti ia toimistoaliupseeri
odottelivat huollon vanhassa paikassa patteriscon ko-
mentajaa ja tuliporrasta 

- 
heidänhän piti tulla samaa

tietä, oli komentaja sanonut. Mutta sitten selvisi, että
he olivatkin menneet Kaukjärven länsipuolista tietä,
jolloin tämä odottava kolmikko lähti viimeisellä autolla
huoltoportaan uudelle sijoituspaikalle.

Tilanteen mennessä rällaiseksi ioutui adjutantti pa-

Kiivaan taisteluloiminnan
aikana on käskyn
lähdettävä heti!



kosta huoltoportaaseen, vaikka hänen olisi pitänyt olla
komentajan mukana. Ajatellessaan tätä asiaa tuli hän
siihen tulokseen, että komentajaan on nyt saatava yh-
teys. Hän on ilmeisesti tulossa järven länsipuolista tie-
tä, jonne on lähdettävä vastaan ja heti. Tästä aikomuk-
sesta hän ilmoitti huoltopäällikölle ja sanoi vielä ole-
vansa varma, että komentaja ja tuliporras tulevat sitä
tietä, mikäli ovat vielä olemassa.

Huoltopäällikkö rypisteli otsaansa ja ilmoitti, että
hänenkin olisi saatava yhteys komentajaan. Muuten ei
tästä koko hommasta tule yhtään mitään! Huoltoupsee-
ri ottakoon täällä komennon siksi aikaa.

He lähtivät sitten yhdessä polkupyörillä ajaen Ryy-
synsillan yli Iivanalaan ja edelleen kyläaukean toisella
puolella olevalle metsäiselle alueelle. Tahan mennessä ei
ollut näköpiiriin ilmaanrunur yhtään eldvää olentoa.

Uudenkirkon iyhkeä kellotapuli
taistelualueella sA-Luoa

#i;:t' :

Mutta nyt alkoi edessä olevasta metsästä kuulua kovaa
kärryjen kolinaa ja kohta sieltä tuli näkyviinkin oman
ruliportaan ajomiehiä kuormineen. He ajoivat aika ko-
vaa vauhtia ja eräs huusi panssarin olevan takana ja lisäsi
vaan vauhtia.

Siinä sitä oltiin! Huoltopäällikkö ja adjutantti arvioi-
vat muutaman silmänräpäyksen ajan tilannetta, jonka
jälkeen huoltopäällikkO ilmoitti paikLansa olevan huol-
toportaassa, kaansi pyöränsä ja lähti ajamaan samaa tietä
takaisin. Adjutantilla urr kuiterrkin mielessä yhteyden
saaminen komenrajaan ja niin hän lähti yksinään jatka-
maan matkaa, mutta pyöräänsä talutiaen, jotta pääsisi
nopeammin suojaan, jos sattuisi vaikka vihollisen pans-
sarin kanssa vastatusten jossakin tienmutkassa.

Hän hiipi varovasti edelleen ja kohtasi J.Patterin sii-
nä tien läheisyydessä. Se oli juuri suorittanut aseman-
vaihdon ja järjesteli paikkoja kunroon päästäkseen am-
pumavalmiiksi. Adjutanrti iriipi yhä edelleen. Mutta
sitten erään mutkan takana vilahteli jotain puiden välis-
sä. Mitähän tuo on? Hän vetäytyy sivummalle tienreu-
naan ja terästää kuuloaan. Hetken kuluttua sieltä kuu-
lui selvää suomen kieltä.

Jännirys laukesi heti. Tästä rohkaistuneena hän meni
lähemmäksi ja näki siellä kaksi 2.Patterin tykkiä ase-

missa suunnattuna edessä olevaan rienkaarreeseen ja
ammuslaatikot avattuna tykkien vieressä. Toiset kaksi
tykkia olivat samalla tavalla varustautuneina vähän
matkan päässä tien toisella puolella.

Tykinjohtaja kertoi heidän tulleen kaikessa rauhassa
tätä tietä pirkin tarkoituksenaan ajaa asemiin vähän
tuonnempana, jossa asematiedustelukin oli jo käynnis-
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Asemanvaihto metsån kautta

sä. Sitten tuli rakaa rivistöä pitkin komentajalta käsky,
että kanuun at jdävä,t panssaritorj untaan. Sitten irroitet -

tiin tykit ensimmäisessä sopivassa paikassa ja tässä sitä
nyt ollaan. Tulisivat vaan ne panssarit, että saisi pa-
mautella oikein suoralla suuntauksella! Olisihan siinä
joitain nähtävääkin.

Asia selvisi nyt ajomiestenkin kohdalta. Rivistöä pit-
kin annettu komentajan käsky oli jonkin hätähousun
suussa muuttunut ilmoitukseksi, että panssarit ovat ta-
kana. Muuta ei tarvittu, kun rivistön alkupää lähti
omille teilleen! Onneksi siellä tienvarrella asemariedus-
telussa ollut kapteeni Pekkanen sai ajomiehet järkiinty-
mdän )a pysähtymään.

Tykkimiehet olivat täällä uskollisesti tykkien rakana
ja pirivät tarkoin silmällä, milloin ensimmäinen pans-
sari työntyisi tienmutkao takaa näkyviin, jolloin heti
olisi pamahtanut. Haupitsit olivat vähän taaempana
valmiina ampumaan kauempana olevia maaleja, mikäli
niitä ilmaantuisi.

Valmiina olivat ratsuritkin. Heillä oli hevoset val-
jaissa ja valmiina etuvaunujen edessä. Ei olisi tarvittu
kuin pieni merkki, niin he olisivat ajaa karattraneet
valjakot tykkien luokse. Tilanne olikin nyt sellainen,
että varpaillaan oli oltava 

- 
lähtö voisi tulla millä het-

kellä hyvänsä.
Täältä adjutantti sai tietää komentajan olevan jalka-

väen komentopaikalla. Hän meni sinne ja löysikin ko-
mentajan, joka taistelulähettinsä ja viestimiehensä
kanssa tarkkaili kiinnostuneena erumaastoa ja siellä ta-
pahtuvaa liikehtimistä. Tapahtuneer muurokset otet-
tiin huomioon pattereille ja patteristoupseerille käskyjä
annettaessa.

Tilanne tuntui muuttuvan epävarmemmaksi ja kol-
mannelle patterille piti antaa käsky varotoimenpiteistä.
Mutta radiopuhelimella ei saatukaan yhteyttä patteriin.
Adjutantti sai nyt lähteä polkupyörällä viemään käskya,
mikä ei sen kummempi ollut kuin että patterin toinen
jaos ajoon ja toinen jää ampumavalmiiksi.

Adjutantti ei ehtinyt vielä lähtemään kyseisestä pat-
terista poiskaan, kun komentajan taistelulähetti, tykki-
mies Sinkko, tuli juoksujalkaa sinne uuden käskyn
kanssa 

- koko patteri ajoon!
Edessä oli taas aseman vaihto, mutta tällä kertaa ajet-

tiin vähän pidemmälle, yli Työppölänjoen, ja vasta
Kinnassaaren läheisyydessä patterit ajoivat asemiin. Sil-
lä paikalla oli ennen sotia vapaaehtoisen linnoituskau-
den aikainen panssarivaunueste, jossa oli teksti: 'Tähän
asti, mutta ei edemmäs!"

2*

'Hyuästi,
f,uuttilahti!"
sanoi ty[istön
ti-ryhmä
RALF V. LINDHOLM

Pitkä asemasotavaihe oli totuttanut
joukot mukavuuteen, lomiin ja puh-
detöihin 

- 
toivottiin pahimman so-

dan jo olevan ohi.
Toisin kuitenkin kävi.
Uuden raskaan liikuntavaiheen al-

ku oli kovaa leikkiä Syvärin tulenjoh-
tueillekin.

8/KTR 7:n tulenjohrueen elämänmuodot ja -vaiheet
asemasodan päärtyessä ja ensimmäinen perääntymiseen
liittyvä taistelutoimi kesällä 1944 tulevat herkästi mie-
leen vielä neljännesvuosisadan jälkeen. Laatokan Karja-
laan siirtyi Kannakselta Ollilan lohkolta majuri Paavo

Haltun komentaman hausjärveläispatteriston mukana
tulenjohtoryhmä alkukesällä 1943. Sodan loppuvai-
heessa oli yksikkömme alistettu eversti Kuistion johta-
malle 15.Er.Pr:lle. Tulenjohtoryhmä sai haltuunsa ase-

mat Syvärinjoen länsirannalta. Itäranta oli vihollisen
hallussa. Miehistä oli vuorotellen puolet lepovuorollaan
töpinässä Kuuttilahdessa toisten ollessa etulinjassa tu-
kikohdassa, joka tunnettiin peitenimellä 'Viipuri". Tu-
lenjohtoryhmään kuuluivat muutamat vanhemmat jo
Talvisodassa tulikasteensa saaneet reserviläiset, joista
tkm. 'Kaltsi' Lundström ja Juha Leino tulevat erikoises-
ti mieleen sekä aliupseerit ylik. O. Kuumola ja kers.
Mäkioja. Sotien välissä ja Jatkosodan aikana palveluk-
seen tulleita olivat mm. tkm. E. Halmila, C. Hamma-
r6n, N. Helander, E. Hjelm, T. Lanki ja M. Nummi-
vaar^. Töpinästä huolehti vääpeli H. Saarinen Patterin-
päällikkö O. Kallio piti komentopaikkaa töpinän tun-
tumassa. Huoltoreitti etulinjaan kulki Kuuttilahden
perukan sivuitse avomaastossa kuuden tuuman haupit-D



seilla varustetun patterin kautta.
Kevättä 1944 elettiin asemasodan vakiintuneissa olo-

suhteissa, kuntoisuuslomien, puhdetöiden ja jopa jouk-
ko-osastojen välisten erilaisten harrastuskilpailujen
merkeissä varsinaisten palvelutehtävien ohella. Jatkuvat
vartiovuorot tj:ssa painoivat leimansa etulinjan elä-
mään. Tukikohdassa saattoi varomaton ja uhkarohkea
liikehtijä saada muistutuksen vihollisen tarkka-ampu-
jaha, joka vaani riistaa kaiken aikaa. Etumaastoa oli
valvottava juoksuhautapeilin ja haarakaukoputken avul-
la. Varsinaisia tykistön taistelutehtäviä oli vähänlaises-

Kuuttilahti on
Laatokan ilärannalla,
Syvärin suussa

ri. Jotkut vihollispartioiden väkivaltaiset tiedustelu- ja
vankiensieppausyritykset lohkon vasemmalla rajalla to-
sin antoivat aiheen omalle patterille annettuihin tulen-
avauspyyntöihin. Muonavahvuuden pieneneminen näi-
hin aikoihin johtuikin muusta kuin vihollisen tulen tu-
hoista: eräs ti:n ylikersantti, jonka nimeä en muista,
katosi erddnd päivänä salaperäisesti takamaastossa liik-
kuessaan, mahdollisesti vihollispartion sieppaamana;
rkm. Haapala menehtyi kenttäsairaalassa etulinjassa
saamaansa keuhkokuumeeseen, ja kun alkoi tulla tietoja
venäläisestä suurhyökkäyksestä Kannaksella, eräs van-
hempi reserviläinen jouduttiin'tärähdyksen' takia pois-
tamaan joukosta.

Yleistilanteen vaatimusten mukaisesti patteri val-
mistautui vetäytymään uusiin asemiin juuri ennen ju-
hannusta 19 44. Kuuttilahdelle j ätettiin lopullisesti jää -

hyväiset 22.6. ilman erityistä kaihomieltä. Venäläiset
maataistelukoneet suurella tulivoimallaan tosin häiritsi-
vät melkoisesti kolonnien kulkua. Pisiin saavuttiin sa-
man päivän iltaoa ja tähystyspaikka perustettiin PSS-
linjan Laatokka-Pisi-Saarimäki -lohkon Kuuttilah-
desta tulevan tien oikeanpuoleiselle kaistalle rintama-
suunnassa nähtynä. Haltuumme tuli myös puolustus-
asemiin kuuluva betoni-teräskupu pikakivääreineen.
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Kirjoittaja tukikohdan
yhteyshaudassa

Ase osoittautui kuitenkin vähemmän käyttökelpoiseksi.
Noin vuorokauden odotuksen jälkeen eli aamulla 24- 6.
klo 3 saatiin ensimmäinen kosketus viholliseen. Ase-
mien edessä tuli vihollisen jalkaväkimiehiä näkyviin.
Meikäläisten varmistusosastoista ei ollut tietoa. Vähi-
tellen alkoi kummaltakin sivustalta, etenkin Saarimäen
suunnalta, kantautua kiivasta jalkaväkiaseiden rätinää
ja keveiden tykistöammusten pauketta. Edessämme
oleva vihollinen ei sen sijaan näyttänyt vielä tässä vai-
heessa kovinkaan innostuneelta etenemään. Yhteyttä
rulipatteriin tai patterinpäällikkOtin ei titarimme ra-
diolla saanut. Tietoa linjassa olevista jalkaväkiosastoista
ja niiden aikeista ei liioin ollut. Eteneviä piippalakkeja
emme ilmeisesti kauan voisi pidätellä omilla aseillam-
me. Toisaalta emme olleet saaneet perääntymiskäskyä-
kään, joten tässä tilanteessa oli tultava omavaraisesti
toimeen. Meitä huolestuttivat kuitenkin vähitellen lä-
hestyvät viholliset, joita keskipäivän jälkeen käsiaseil-
lamme suoritettu torjunta ei enä näyttänyt pidättävän
ja johon jo vastattiin pikakivääritulella. Sillä hetkellä,
kun iivanoita alkoi ilmestyä asemiin noin 100 metriä
meistä oikealle kohtaamatta omien joukkojemme vasta-
rintaa, tuli hengästyneenä jostain vasemmalta luoksem-
me jalkaväen vänrikki - kuka lienee kelpo mies ollut-
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kaan 
- 

ilmoittaen, että oma jalkaväki oli jo luopunut
asemista joka puolella ja ettå olimme tulossa saarretuik-
si. Tulenjohtaja, luutn. E. Hobteri, vetikin tästä sen ai-
noan johtopäätöksen, ettei enää aurtanut muu kuin ir-
rottautua, ja niin lähdettiin klo 16.20 liukkaasti taka-
maastoa kohti. Lähtö onnistuikin hyvin, kun tkm. 'Ni-
pa' Peltola konepistool illaan ja muut kivääreillään olivat
kotvan yhdessä tulittaneet lähimpiä rynnäkköön val-
mistautuvia vihollisia edessä ja oikealla sivustalla.

Takamaastotaival ja PSS-linjan siellä olevat piikki-
lankaesteet selvitettiin melkoisella kiireellä aina siihen
metsäsaarekkeen laitaan saakka, josta avautui Pisijokeen
viettävä niittyaukeama. Joen vastakkaisen jyrkähkön
rantapenkan tuntumassa näkyi suojaavan metsän reuna
muutaman sadan metrin päässä meistä. Vasemmalla lii-
kehti jo joen vartta pitkin vihollisen kärkiosaston mie-
hiä. Maasto oikealla perääntymissuuntaan katsoen oli
äänistä päätellen jo vihollisen hallussa. Teimme pika-
päätöksen joen ylittämisestä. Samassa viholliset vasem-
malla alkoivat kiinnittää meihin huomiota. Suoritimme
ripeästi syöksyn aukeaman yli jokeen, josta oli kahlaa-
malla selviydyttävä. Vihollisen pikakiväärituli ei kyen-
nyt meitä pidättämään ja onneksemme se epätarkkana

ei myöskään saanut aikaan tappioita, vaikka sen suihkut
viilsivät Pisijoen sameata pintaa. Vastarinnettä nousriin
ripeässä tahdissa, ja iloiseksi yllätykseksemme tuli mel-
kein heti metsään sukellettuamme oman jalkaväen var-
rnistusosaston miehiä vastaan, joilta saimme tiedon loh-
kon puolustuksesta huolehtineen jalkaväkipataljoonan
rippeiden kokoamisesta suojaisessa maastossa vihollisen
hallussa olevien Laatokan rantatien ja Pisin kylästä län-
teen johtavan tien välisellä alueella.

Nyt olisi pitänyt saada yhteys omaan patteriin ja toi-
saalta mahdollisuuksien mukaan pysyä kosketuksessa
jalkaväkeen. Tulenjohtoryhmä jakautuikin kahteen
osaan. Kers. Saarinen, tkm. Ahlstedt ja Johansson me-
nivät omia menojaan epävarmaa tietä oikealle pyrkien
kosketukseen siinä suunnassa perääntyviin joukkoihin.
Jälkeenpäin saimme kuulla heidän siinä onnistuneen-
kin. Muu osa tulenjohtoryhmästä asettui majuri Ojalan
jalkaväkipataljoonan käytettäväksi. Tähän porukkaan
jäivät tulenjohtajan ohella korpr. P. Koistinen, T. Kos-
ki, K. Sarkki, tkm. Peltola, M. Leisti, Siitonen ja kir-
joittaja. Tiettömien suotaipaleiden kautta suoritetun
yöllisen marssin aikaoa tj-ryhmä määrättiin osallistu-
maan tiedustelu- ja varmistuspartiointiin oikealla sivus-
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- rn iehet kertovat

Kansa talstell - miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudesea
12 numeroa vuodegsa

6 tapaa tllata Kansa Talsteli - miehet kertovat
1 . Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 79 08 22, suunta 90.
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat. Tilaajapalvelu.
Postilokero 820, 001 01 Helsinki 10 ia ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydeM tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioi-
mistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille nio 7259;l , Sanoma Osake-
yhtiö ja kirioittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-
§7t tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekiriakaup-
paan, kirlakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiätietoja
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja asioimistoista.

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse
Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse lohonkin asiakaspalvelu-
konttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ia nykyinen osoite siinä muodossa kuin se on
lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin, että uusi osoitetoimi-
paikka on selvästi ilmaistu. Kirleellisessä osoitteenmuutoksessa pyyde-
tään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään teke-
mään Tilaaiapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Kaukopartio poikkesi pahantekoon venäläiselle
rautatieasemalle. Silloin soi asemakonttorissa puhe-
lin ja kielitaitoinen alikersantti Ovaska juoksee vas-
taanraatt. Venäläinen langan toisessa päässä tarkis-
taa, ettd, yhteys on oikein ja tiedustelee meilläkin
tuttuun tapaan:,

- Missä on?

- En tiedä, vastaa Ovaska totuuden mukaan.

- Ettekö tiedä asemanne nimeä?

- En tiedä, toistaa Ovaska

- Jaa, iaa. Taas te olette juovuksissa...
Pilven Veikko 1942

'Taisi olla varoituslaukaus",
kun suutari katolle putosi.

sanoi sotamies Siitonen,

Salainen ase 1942

Korpraali Hälönen oli sairastanut lavantaudin. Tau-
ti oli voitettu, mutta tartunnanvaaran vuoksi hänet
oli kuitenkin pidettävä sairaalassa vielä Ja yksikös-
sä alettiin jo olla huolestuneita miehen viipymisen
vuoksi. Asiaa tiedusteltiin ja saatiin sairaalan ylilää-
käriltä seloste:
"Korpraali Hälönen on tosin jo täysin parantunut
lavantaudista, mutta basillinkantaiana hänen on
oltava vielä muutama viikko sairaalassa. "
Seuraavana päivänä tuli sähkeitse vastaus:
"Koska korpraali Hälönen sotasairaalan selityksen
mukaan on jo parantunut taudistaan, on korpraali
Hälösen kolmen päivän kuluessa ilmoittauduttava
yksikössään. Basillinkantajaksi on määrättävä toi-
nen mies. "

Korsulukemisto 1943

1*§&"
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Tältä näytti vihollisen ranta kuvattuna haarakaukoputken låvitse

talla. Tämä yritys oli sikäli tuloksekas, ertä yhteys jäl-
kiosastojen varmistukseen saatiin partioreissun aikana
maantien suunnassa. Tien vierustat todistivat meikä-
läisten esikunta- ja töpinäportaiden kiireisestä lähdösrä.
Teltat olivat jääneet pystyyn, ja hyödykettä löysi vaikka
minkälaista. Siinäpä hetken peräsrä oli naapurillekin
sattumia koko joukko. Mutta hoidimmehan me par-
tioon lähteneetkin puutteelliset henkilökohtaiset varus-
teemme parhaimpaan mahdolliseen kuntoon, kerrankin
ilman rättimikon kriittistä myötävaikutusta.

Pataljoonan marssi päättyi aamulla 28. 6. onnellisesti
kosketukseen omiin, tosin melko vauhkoihin joukkoi-
hin, jotka uskomatta endå tapaavansa edestään muita
kuin vihollisen miehiä aluksi tervehtivät kovilla. Vää-
rinkäsityksen selvittyä alkoi pataljoonan rivistö solua
rantatielle. Tehtävämme oli tavallaan tässä vaiheessa
täytetty ja ryhmämme yleistavoitteena olikin vain
'suuntana länsi'. Koska jouduimme toimimaan pienenä
erillisenä ryhmänä, omien saavuttaminen osoittautuikin
melko hankalaksi ja väsyttäväksi tehtäväksi. Olihan
mm. kierrettävä sillä välin muodostunut Tuuloksen sil-
lanpääasema.

Porukkamme osallistui eri viivytystaisteluihin saa-
vuttaen lopulliset puolustusasemat Pitkärannassa. Vielä
aselevon jälkeen tulenjohtoryhmä osallistui Lapin so-
taan syksyllä L944. Mutra ne ovatkin jo eri kertomuk-

!sra.
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Väinö Pririhbönen Nurmeksen puolesta kirjoittaa j^ky-
syy, miksi kukaan ei kirjoita jutrua JR i:stä, joka
kuitenkin oli kovimmassa paikassa Valkeasaaressa 

-tapaamistilaisuuksiakaan ei ole järjestetty. Olen Pääk-
kösen kanssa samaa mieltä siinä, että kannattaisi kir-
joittaa ja järjestää tapaamisia. Ei kukaan tosipaikassa
ollut väheksy JR 1:n suorituksia 

- 
tuskin siinä myllys-

sä olisi kestänyt kukaan, kaikkein vähiten kolpakko-
strategit.

Yiljo Luubkonen Lahdesta (Riimukatt 2 A 3, Lahti
83) ei pääse sotainvalidina hoitoon, koska hänellä ei ole
näyrtöä miinaonnettomuudestaan. Siis 

- 
kuka näki

alikersantti Luukkosen jossakin Muonion seutuvilla
polkevan oikealla jalallaao hyppymiinaan juostessaan
jokirantaa yhdessä sotamies Haapasen kanssa? Haapa-
nen haavoittui vaikeasri ja monet näkivät tapauksen.
Molemmat palvelivat oululaisen luutnantti Leo Alapu-
hin kranaatinheitinkomppaniassa. Haapanen evaukuoi -

tiin Ruotsiin sairaalaan, mutta Luukkonen kärsii yhä
kuulo- ym. vaivoistaan. Kirjoittakaapa Luukkoselle,
Alapukin komppanian miehet!

Kävin hiljattain sunnuntaikävelyllä Kruununhaassa
ja pistäydyin Sotamuseoon. Sepä totisesti kannatti! Mu-
seo on pantu uuteen uskoon ja siellä on paljon mielen-
kiintoisra nähtävää. Viekaapa vaikka emänränne vilkai-
semaan rintamakorsua, jossa soi aito musiikki! Tämän
kesän erikoisnähtävyys on TK-piirtäjien näyttely, jossa

on monien tunnettujen taiteilijoiden sodan ajan rinta-
mapiirroksia. Siellä se Sotamuseo on Liisankadun päässä

- 
fq2nn2ssaa pistäytyd katsomassa Helsingissä kaydes-

sä! E

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä epä-
säännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen PL 20, 00211 Helsinki 21, puh. (90-)
6924061 tai 670272. Toimitus ei niitä käsittele.
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KENRÅALIMAJURI Jouko Hynninen kertoo joutu-
neensa vaikeaan tilanteeseen pitäessään koulutustarkas-
rusta Savon Prikaatissa.

Erädnä tarkastuskohteena seurattiin nuoren luutnan -

tin pitämää oppituntia, joka käsitteli sotavankien koh-
telua. Innokas opettaja selitti tarkoin, kuinka on nou-
datettava Geneven sopimuksen artikloja, joiden mu-
kaan sotavangilta saa kysyä vain nimen ja sotilasarvon,
minkä jälkeen häntä on kohdeltava yhtä hyvin kuin
omia miehiä. Minkäänlainen painostus tai uhkailu ei
saa tulla kyseeseen.

Hyvää pedagogista tapaa noudattael luutnantti tie-
dusteli lopuksi, onko jollakin asiasta vielä jotakin ky-
syttävää tai siihen jotakin lisättävää.

Yhtään kättä ei nouse. Viimein rykäisee savolaisten
joukkoon eksynyt pohjalaispoika ja nousee paikaltaan
virkkaen innokkaasti:

- 
Herra luutnantti! Ehrotan, että sitä vähän k i r u-

rettais!
Eversti Hynnisen oli vaikea säilyttää komentajan ar-

vokas ilme.

NUMERO 7:n KIRJOITUKSET:

HISTORIAA JA "HISTORIAÅ"
Lauri Harvila:

SUOMEN ARMEIJAN
KÄYTTÄMÄT asrrr r9L8-r94, ......

Einari Jäntti:
LOPPUOTTELU VUOSALMELLA

Pentti H. Tikkanen:
SETTAJÄRVEN TUHO ...

Eino Mustamo:
RISTISALMEN TAISTELU .

Kyllikki Poikela:
IKIMUISTETTÅVAT VIISI HEINÄTUUN
VUOROKAUTTASOMERILLA... 247

Väinö Havia:
KEVYT PATTERISTO 2'I

Ralf V. Lindholm:
,,HYVÄSTI, KUUTTILAHTI"
sANOr TYKTSTÖN TJ-RYHMÄ ... 2r4

Kirjoittajat vastaavat esattämistäån mielipiteistä.
Käsikirjoitukset on pyrittävä tekemään koneella
harvalla rivivälillä. Kirjoitus ei saisi olla 2000 sa-
naa pitempi. Maksetut kirjoitukset ja kuvat jäävät
lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain, ios
palautuspyyntö ja postamaksu ovat tulleet vuo-
den kuluessa klrioituksen saapumisesta.
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Se oli sitä aikaa... Miehet yrittivät selviy§ä hen-
gissä rintamalla, vaimot ja lapset kotona taieva-
kossa. Se oli kovaa aikaa, mutta kaikista vas-
toinkäymisistä huolimatta siitä selviydyttiin -usein laulun ja soiton avulla.

ELDANKAJÄRVEN JÄÄ
SÄKKIJÄRVEN POLKKA
ISO IITA
ELÄMÄ JUOKSUHAUDOISSA
KIRJE SIELTÄ JOSTAKTN
LIISA PIEN
RILP 7105 FDE 239
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SODAN aikainen eversti, nykyinen kenraaliluutnanrti
Albert Aleksander Puroma roimi viime sotien aikana
rykmentin, prikaatin ja divisioonan komentajana. Hän
runsi alaisensa, Pohjois-Suomen jätkät ja isäntämiehet,
eikä tarvinnut johtamistekniikkansa tueksi psykologian
oppikirjoja 

- 
hän oli kasvanut komentajaksi joukkonsa

keskellä. Taidollaan ja pädttävdisyydellään hän saavutti
kaikkien alaistensa arvonannon ja kunnioituksen.

Joukkojen henkistä kestokykyä pyrittiin sodassa
tarkkailemaan pätevyydeltään joskus varsin kyseellisillä
mielialailmoituksilla. Eversti Puroma ei tällaisia pape-
reica kaivannut 

- 
hänellä oli tapana puhutteluissa tie-

dustella, vuolevatko miehet tikkuja. Kokemuksesta hä'n
tiesi, että Pohjoisen mies oli epävarma ja ikävystynyt,
jos häir istui mitään puhumatta ja vuoleskeli puunpala-
sen toisensa jälkeen tikuiksi, joilla ei ollut mitään käyt-
tötarkoitusta. Jos todettiin miesten näin menettelevän,
oli asia korjattava järjestämällä joukoille sopivaa ohjel-
maa kuten tilanneselvityksiä, kanttiinikäyntejä tai kou-
lutusta rintamatilanteesta riippuen. Asiat olivat järjes-
tyksessä, kun miehet keksivät vapaa-aikanaan muura
rekemistä.

Kiivaiden taisteluvaiheiden aikana oli tärkeää. tietåd,
milloin jokin joukko oli tarpeeksi levännyt ja jälleen
käyttökelpoinen sotatoimiin. Komentajien ilmoitukset

olivat joskus epäluotettavia, koska nämä yrittivät pitää
miestensä puolta ja pitkittää lepoa yli yleistilanteen
vaatimusten.

Eversti Puroma ei tiukannut virallisia ilmoituksia,
vaan kävi itse katsomassa, milloin ensimmäinen pokka-
sakki ilmestyi teltan seinustalle - silloin voitiin jouk-
koa jo pakottavassa tilanteessa kdyttdä vastahyökkäyk-
seen!

å$ ås t(

JALKÅVÄKIRYKMENTTI 7:n komentaja, eversti -nykyinen kenraaliluutnantti - 
Adolf Eltrnrootb piti

joukossaan yllä tiukkaa kuria; mm. metsästyslakia oli
asemasodan aikana linjoillakin tarkoin noudatettava
eikä sotilasasein saanut metsästää.

Kerran tuli Ehrnrooth tarkastusmatkallaan kapteeni
Simo Sirhha.rer korsulle ja näki sen eteiskäytävässä roik-
kuvan jäniksen, jonka Sirkkanen oli amPunut konepis-
roolilla.

Kun eversti tuli korsuun, teki Sirkkanen asiaan kuu-
luvan ilmoituksen ja kiirehti heti sen jälkeen selittä-
mään, että hän oli lainannut haulikon naapurikomppa-
nian päälliköltä ja ampunut sillä kyseisen iänön.

Eversti Ehrnrooth kuunteli selirystä tarkkaavaisesti ja

virkkoi sen päätyttyä:

- Aivan niin - 
ja nåyt käyttäneen yhdeksän milli-

metrin hauleja.
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