
I3BNSA EBSSTtr&E
r trliehet kertovat

N:o 8 1976. 3,80 mk

Tykkimiehet leifiåityössåiän syöttämässä kevfiä kanuunaa



Jl:o A
r5. 8. 1976

[3803 §B TB8 §trtr &B
- rrriehet kertowal

20, V U O S I K E F T A O K E B T O tI U K S I A A O T I E i' t' E T A P A H T U tf I S T A

JULKAISUA JA KUSTANTAJA: Soternulrtoyhdb§,s ry.
Kunnhpuhoenlohl,alå K L. O.acfi, k n l aD.

TOIMITUSNEU\DSTO Puh€enlohtala L. Harvlb, ov oyp.
U. A. Tt On n, .v arp., K Klanqt kcndrl .tD.
G. Ma0nusoon, 6/ errP., N. Rfuftah, otr €\rp. je
E. Eråsaad, w dp.

PÄÄTOIMITTAJA: E. Eråsaari, ry evp.
TOIMITUS: Tarötttnkstu 35 B, @@ Hcltr*t 26, puh. «6a42

Toimltulalhlreod^eloll(bnhdt4å: T.A Kslpoi.t€n

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: Postlokero 20, (xlzll Holslnkl 21. Puh. (9G) @24001, 670272, po3tEllriotlll 7259n

ILMOITUSKONTTORI: Annankatu 29 A, 0ol@ H:ki 10, puh. yalhde 60941, ohivalinta 00e4... PGd3iirtotili 7259-l

VUODESSA 12 IlUf,EROA a TlLAUSlllt{]lAT: 12 kk a8,-, 6 kk 26,-, 3 H( ia,-. sAr{oirAPAtNo+ 1976

NUORISO
JA SEN
ASENTEET

VETERAANIEN ja nuoremman sukupolven
välit eivät aina ole olleet parhaat mahdolliset.
Vanhempi väki saattaa silloin tällöin kyllästyä
"liuhupartoihin ja pitkätukkiin", jotka eivät
suostu kunnioittamaan edellisen sukupolven ar-
voja, vaan saattayat esittää niinkin omaperäisen
ajatuksen kuin "Mitäs sinne menitte 

- 
karsikaa

nyt vaivanne!" taikka nimittää Kollaan ja Tai-
paleenjoen taistelijoita "murhaajiksi". Nuorem-
mat taas innostuvat joskus pitämään veteraa-
nien kannanottoja toinen jalka omassa ja toinen
vielä Syvärin taisteluhaudassa elävien ukkojen
horinoina.

On selvää, että nuorten asenne moniin asioi-
hin on toinen kuin edellisen sukupolven. Näin
on aina ollut ja näin tulee olemaan. Maanpuo-
lustuskysymyksissä nuorilla ei ole omakohtaisia
kokemuksia itsenäisyyden säilyttämisen vaati-
mista ponnistuksista eikä sitä uhkaavista vaa-
roista. Itsenäisyys ja vapaus ovat nuorille itses-
tään selviä asioita, jotka eivät ole vaatineet kan-
nanottoja. Heidän mielestään huomattavasti

tärkeämpiä ovat mm. edistyminen ammatissa,
sosiaalisen turvallisuuden parantaminen ja kult-
tuuria rikastuttavat kansainväliset suhteet. Vas-
takohtaisuutta kärjistää vielä se, ertä nuorison
piirissä pääsee helposti esille meluisa radikaali-
nen vähemmistö, joka ei suinkaan edusta koko
nuorisoa.

Nuoriso ei ole kunnotonta eikä missään ta-
pauksessa aatteetonta. Puolustuslaitoksessa pal-
velee varusmiesten valtaosa asiallisesti ja hyvin
saavuttaen yhtä hyviä tuloksia kuin edellinen-
kin sukupolvi 

- 
vähäinen yhteiskunnanvastai-

nen aines ei saisi tälläkään sektorilla himmentää
kokonaiskuvaa. Aatteelliset harrastukset ovat
nuorison keskuudessa monipuolisia ja rikkaita.

Nuorten erityisesti kunnioittamia arvoja ovat
henkilökohtainen vapaus, itsenäisyys ja riippu-
mattomuus. Valtaosa heistä ymmärtää, että
vain vapaan kansan jäsenet voivat olla vapaita ja
riippumattomia. Jos vapautta uhataan, selviää
asia varmasti niillekin, jotka eivät ole sitä vielä
tiedostaneet. Vapaiden aatteiden avarassa ilmas-
tossa kasvanut ja kehittynyt nuorisomme on
vuorenvarmasti valmis myös taistelemaan kun-
nioittamiensa arvojen puolesta.

Tuntemattomia asioita epäillään ja vieroksu-
taan. Tästä syystä myös veteraanien ja nuorten
tulisi tutustua toistensa ajatusmaailmaan. Nuo-
remmillakin on varmasti opittavaa pahan päi-
vän varalle, jolloin veteraanit eivät ehkå endd,

ole neuvomassa.
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Suomen armGiian
käyttämät aseet

lolt-1915

Jatkosodan alkaessa jaettiin joukoille
taktillinen ohje, jossa neuvottiin käyt-
td,rnädn raskasta tulta runsaasti ja kes-
kitetysti, iotta elävän voiman tappiot
voidaan pitäävähäisinä. Huutavan am-
muspuutteen kokenut talvisodan tais-
telija suhtautui ohfeeseen epäillen 

-mahtaisiko ammuksia nytkään olla tar-
peeksi?

Sotatoimien alettua näytti kuitenkin
myös kenttätykistö kyntensä! Välirau-
han aikana oli saatu paljon aikaan!

LAURI HARVILA

f,EIITTÄTTf,ISTÖ
2. osa

VALIRAUHAN AIKA
Tuskin olivat aseet rintamilla vaienneet, kun sotilasjoh-
tomme ryhtyi tarmokkaisiin toimenpireisiin maamme
uharun itsenäisyyden turvaamiseksi. Tykistön a-tarvi-
kepuutteen poistamiseksi pidettiin korimaista a-tarvi-
ketuotantoa edelleen täydellä teholla käynnissä. Niinpä
jo vuoden 1940 arkana valmistui tykisrölle erilaisia a-
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76RKl27 Paino 780/'1620 kg; Vo = 397 m/sek; X = 8,0 km;
tulinopeus l0 laukausta minuutissa. Kätevä etulinlan §kki.
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76Kl36 Paino 1@0/2820 kg; Vo = 565 m/sek; X = 13,1 km;
tulinopeus jopa '15 ls/min.



105H/41
Paino 1980/
2il0 k9;
Vo=523 m/
sek;
X=12,0 km;
saksalaisten
sotasaalista

tarvikkeita noin 1,5 milj. laukausta. Se oli komea saa-

vutus!
Uuden rajan tuntumaan ryhdyttiin rakentamaan uut-

ra puolustusasemaa. Sen kiinteäksi tykistöpuolustuk-
seksi perustettiin 6 linnoitusparterisroa. Niiden tykki-
kalustoksi kerättiin kaikki saatavissa olevat, myös
Niukkasen hankkimat jäykkälavettiset tykit. Niitä ker-
tyi yhteensä lähes kolmesataa, kaliperi vaihteli 75
mm:srä 280 mm:iin.

Talvisodan kokemusten perusteella oli raskasta tykis-
töä lisäträvä suhteessa kevyeen tykistöön ja saatava uu-
denaikaisempia tykkejä. Mutta mistä niitä saada?

Suurpoliitristen suhdanteiden muuttuminen toi mei-
dan tykkikalusro-ongelmiimmekin ratkaisun. Saksasta

saariin jo syksyllä 1940 kipeimmin roivottua kalusto-
täydennystä. Ensimmäisiin lähetyksiin sisälryi mm ras-

kaita haupitseja - l50}{l40 - 48 kpl ja raskaita
kanuunoita - L05Kl29 - 48 kpl. Nämä tykkimallit
muodostivatkin sitren raskaan tykistömme rungon jar-
kosodan alkuvuosina.

Näiden tykkien lisäksi saimme ennen jatkosodan al-
kua eri mallisiä raskaita haupitseja yhteensä 64 kpl. Ne
olivar pääasiassa saksalaisren Ranskasta saamaa sotasaa-

liskalustoa, joka oli ollut käytössä jo ensimmäisen
maailmansodan aikana. Kaikkiin Saksasta ostettuihin
tykkeihin saatiin myös halutut määrät a-rarvikkeita.

JATKOSODAN AIKA
Jatkosodan alussa liikekannalle pannun kenttäarmeijan
tykistö kasitri yhteensä seuraavat yksiköt: kevyttä tykis-
töä 54 pstoa ja 2 erillistä ptria, raskasra rykistöä 19

psroa ja jdreäå tykistöä 3 pstoa ja 1 erillinen ptri.
Tämän lisäksi kuului kenttäarmeijaan 6 linnoituspstoa,
kuten jo edellä olen maininnut.
Kenrtätykistö jakaurui:
Yhtymien(divisioonien fa prikaatien) tykistöön, jo-
ka kasitti yhteensä 16 kevyttä rykistörykmenttiä, kus-
sakin 3 pstoa eli yhteensä 48 pstoa, 3 erillistä prikaatien
kevyttä pstoa ja 2 erillistä kevyttä ptria (Ratsasrava Ptri
ja Petsamon suunnalla toimiva ErOsP:n erillinen kevyt
prri) sekä 9 raskasta pstoa.
Armeijakuntien tykistöreserviin, joka kasitti yhteen-
sä 6 raskasta pstoa.
Päämajan tykistöreserviin, joka kasitti ) kevyud, 4
raskasta ja 3 järedä pstoa sekä erillisen jdredn prrin -2l0Hll7 - 

ja rautatiepatterin, johon kuului 2 kpl
L52Kl 45-C(Canet) -kanuunaa.

155H/15
Paino 3040/
3860 kg;
Vo:367 m/
sek;
X:9,0 km;
Ranskasta
Saksan kautta

15511117
Paino 3@0/
40s0 kg;
vo=448 ml
sek;
X:11,0 km;
Ranskasta
Saksan kautta
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Kenttätykistön kuljetustapa jatkosoraan lähdettäes-
sä ilmenee allaolevasta asetelmasta.

Hev. Moott. Moort.
veto veto ja hev.

veto
Divisionien kev.pstot

Prikaarien -; s-

Divisionien rask.pstot
Armeijak. rask.pstor

462
(84K1

18)
T2
414

6
4Pdämajan

Pddmajan järeät pstot 3

Päämaian kev.pstot 1 2

Yhteensä 52 20 4

Erillisistä ptreista oli 2 mootroroitua ja t hevosveroi-
nen (Rats.Ptri). Talvisotaan lähdettäessä oli rykistöstä
vain kaksi raskasta ptria ollut varustertu moottorivedol-
la, nimittäin Rask Psto 3:n haupitsiptrit. Myöhemmin
sodan aikana perustetuista raskaista pstoista moottoroi-
tiin lisäksi kaksi, nimittäin Rask Psto 5 ja Rask Psto 6.
Tykistön moottoroinnissa sitten talvisodan oli näinollen
tapahtunut melkoista edistystä.

Sodan kestäessä pyrittiin lisäämään erityisesti raskaan
tykistön moottorointia, mutra sitä rajoitti kuitenkin
riittävän vahvojen tykinvetäjien puute sekä moottori-
polttoaineiden niukkuus. Raskaat, yli I tonnia painavar
tykit olivat kuitenkin hevosvetoisina 

- 
8-valjakkoina!

- 
liian kömpelöitä liikuteltaviksi vaikeissa taisteluolo-

suhteissa. Tästä saimmekin karvaita kokemuksiä kesällä
1944 Kannaksen vetäytymisvaiheessa.

Erittäin mielenkiinroinen on myös se voimakas kehi-
rys, joka tapahtui sotien aikana kevyen ja raskaan tykis-
tön määrien keskinäisessä suhteessa raskaan tykistön
hyväksi. Rauhan vuosina ennen sotia oltiin yleisesti sitä
mieltä, että kevyr tykistö on kenttätykistön pääase,

koska se on meikäläisissäkin olosuhteissa hyvin liikun-
takykyinen, mutta enne kaikkea siksi, että sen suh-
teellisen suuri rulinopeus rekee mahdolliseksi riittävän
suuren tulen tiheyden ammuttaessa eläviä maaleja tuli-
iskuin. Sen sijaan raskaan tykistön pienestä tulinopeu-
desta johtuen pidettiin sillä aikaansaatua tulen tiheyttä
liian pienenä eläviä maaleja ammuttaessa. Raskaan ty-
kistön päätehtävänä nähtiinkin varustettujen asemien ja

niiden suojassa olevan elävän voiman tuhoaminen.
Myös raskaan tykistön liikkuvuutt kun oli ennen
soria vain hevosvetoista 

- 
pidetriin epätyydyttävänä.

Tärkeänä tekijänä on otettava huomioon myös kevyen ja

raskaan tykisrön ampumatarvikkeiden huomattava tuo-
tantokustannusten ero.

266



TYKISTÖJOUKKOJEN TYKKTKALUSTO JATKOSODÅSSA
Tykkimalli Mistä

ostettu

Alkuperä-
maa

Kantama

km
Paino

t.as:ssa kg
Lukumäärä kol Huomautuksia

t94t 1944
Kevyt
75K102
7tKl17
76K102
75Rl40
76LKlt3
76RKl27
76K136
84Kl18
L05Hl4t
rt4Hlts

t2oHl13
t22Hl09 ja

76K102-10
t05Hl33
to'Hl37
t22Hl38

Raskas
105KlL3
t0rKl29
tolKl34
toTKl13
t20Kl78-3r
rSoHl06
tSoHlt,
t50Hl40
tr2HlrT
L55Hl15
rrSHlrT
10rK/10
t52Hl09-30
152H/37
r12Hl38

Järeä
2UHl17
2t0Hl17
r52Kl4r-c

Ruotsi
USA

Ruotsi

Sorrti,
S-saalis
Engl.
Saksa

Esp. ja
Engl.
Saksa

S-saalis
Saksa

S-saalis

t_
Saksa

Ruotsi

Saksa

Ruotsi
Saksa

Saksa

Saksa

Saksa

Saksa

Saksa

Saksa

USA
Ruotsi

Ruotsi
usÅ
Venäjä
Ruotsi
Venäjä
Venäjä
Venäjä
Engl.
Tsk.slov
Engl.

Belgia
Venäjä

Venäjä
Saksa

Suomi
Venäjä

Ranska
Tsk.slov
Ruotsi
Ranska
Ranska
Ruotsi
Tsk.slov
Saksa'

Ranska
Ranska
Ranska
Ranska
Venäjä
Venäjä
Venäjä

USA
Ruotsi
Venäjä

g,g
LO,6
11,'
12,8
6,9
8,0

13,,
8,'

L2,2
7,5

6,7
7,5

L0,7
1 1,8
1 1,8
Ll,2

rt,6
16,0
16,7
t2,,
10,8
6,,

11,'
13,3
11,'
9,5
g,g

12,0
9,5

16,4
12,o

9,5
ro,2
16,0

1.000
t.340
1.100
1.375

600
780

1.620
r.280
1.980
t.475

1.500
t.470

r.320
2.065
1.910
2.250
Yht.

2.)O0
2.880
4.000
2.r72
3.r40
2.r50
,.560
,., 10

3.300
3.O40
3.620
2.172
3.000
7.L28
4.t00
Yht.

8.700
,.1'
Yht.

52
108
204

4
28
40
28
28
t2
48

T2

92

60
t49

26
32
I2
20

8

132

23
28

r04
t2

')Saksasta 40 kpl
S-saalis 16 kpl

Schneider

Schneider
de Bange

Schneider
St. Chamond
Schneider
Schneider

Rautatieptri

656 606

8
48
t2
8

20
t2
r6
48
L2

28

:

8
28

8
4
,:

36

;
120

4
68
40
,6

224 408

27

2

r.8

3

2

29 23

Mutta jo talvisodan kokemukset osoittivat selvääkin
selvemmin, että raskaan tykistön tuli kevyen tykistön
rulen vahvistuksena nimenomaan eläviä maaleja vzstaan
teki terää! Tämänhän saivat myös meidän omat mie-
hemme raskaasti kokea maatessaan korvat luimussa vi-
hollisen raskaan tykistön tulessa.

Sotakokemuksista vedettiinkin sitten selvät johto-
päätökset. Kun talvisodan päättyessä rintamalla oli 7
raskasta pstoa, perustettiin jatkosodan liikekannallepa-

nossa 19 raskasta ja 3 järeää pstoa sekä 1 erillinen järeä

ptri. Mutra kehirys jatkui edelleen. Sodan kuluessa
perusrettiin vielä lisää erillisiä raskaita pstoja sikäli kun
Saksasta saatiin sopivaa kalusroa. Mutta merkitykselli-
sintä oli, että ryhdytriin toteuttamaan ohjelmaa, jonka
mukaan jokaisen divisioonan orgaanisen tykistöryk-
mentin yksi psto varustetaan raskaalla haupitsikalustol-
la. Sopivan moottori-vetokaluston puutteen vuoksi nä-
mä raskaat pstor jäivät hevosvetoisiksi.



Yhteenvetona mainittakoon, että kenttätykistömme
kasitri sodan loppuvaiheessa venäläisten suurhyökkäyk-
sen kesällä 1944 alkaessa 87 pstoa, joista 4) kevytd, ))
raskasta ja 3 järeää.

Åikaisemmin olen jo esittänyt lukuja kevyen ja ras-
kaan tykistön suhteen kehityksestä talvisodassa. Jatkan
nyt tätä suhdelukujen sarjaa myös jatkosodan ajalra.

Talaisota Alussa Lopussa

Raskaita tykkejä (kpl)
Yhteensä

J atbosota

Keveitä tykkejä (kpl)

46 10% 98 t8%
460 r0070 516 r00%

660 7t% 608 19Vo
Raskaha rykkei^ (kpl) 269 29 % 431 4l Vo

Yhteensä 929 100 % lO39 100 %

Huom: Jdredt tykit sisältyvät rask.tykkien lukumää-
rddn.

Ylläolevan perusteella voidaan todeta, että kun talvi-
sodan alussa raskaita tykkejä oli 10 % kaikista tykeistä,
oli niitä jatkosodan loppuvaiheessa 4I %. Lisäys oli siis
ollut yli nelinkertainen.

Oheisena on 1'hteenvetoraulukko tykistöjoukkojen
käytössä olleesta tykkikalustosta jatkosodassa. Tämän
mukaan eri tykkimalleja oli kaikkiaan 34:åd "eri sort-
tia"! JATKUU

VÅIHDETTU TUNNUSSANA

K:n pitäjässä oli Talvisodan aikana vartiossa suu-
rella rautatiesillalla muuan Kalle niminen mies,
joka ei ollut tunnettu erikoisemman teräväpäisenä.
Rautatieläiset päätrivät hieman kokeilla Kallen
pätevyyttä tehtäväänsä. Eräs heistä käveli hämä-
rässä rautatietä pitkin kohti sillalla seisovaa Kallea.
Kalle kuuli lähestyviä askeleita, otti kiväärin kai-
naloonsa, poisti varmistimen ja hihkaisi:

- 
Tunnussana!

Rautatieläinen ei tiennyt runnussanaa. Hän vas-
tasi nopeasti läheisen järven nimen mukaan keksi-
mänsä sanan:

- 
Puurijärvi!

Kalle laski kiväärin hölmistyneenä jalalle ja ky-
syi vihaisena:

- 
Kukas perhana on vaihtanut tunnussanan?

OLÅVI NIINIKOSKI
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HWASTIJATTO
ESTER AHOKAINEN.SAVIKURKI

HE SAAPUMT aamuyöllä harmaan kylän laitaan.
Harmaa se oli vain yöusvien peittämänä. Päivisin he-
loittivat tuvat mäkien rinceillä iloisina ja värikkäinä.

Tähän ei ollut vield mddrä pysähtyä. Perääntyminen
jatkui yhä. Hyvä Jumala, minne saakkaT

Heikki oli eronnut tovereistaan. Hän halusi vielä
kerran nähdä tutun tuvan, ehnen kuin se jäisi lopulli-
sesri.

Hän hiipi ruispellon ojaa pitkin. Rehevänä jalupaa-
vana lepäsi pelto edessä. Vilja kiersi jo terää. Isä sen oli
siihen kylvänyt. Peltoon oli kiinnitetty paljon toiveita.
Sinne oli haudattu myös monta kyyneltä. Päivää kohti
kurkotti kultainen vilja ja kuitenkin se oli tuomittu
kuolemaan. Raskaat pyörät vyöryisivät kohta vainion
yllä ja rauta-anturoiden alle taipuisi vaaleanvihreä vilja.

Pellosta kimposi leivo korkeuksiin. Sen kirkas viser-
rys värisytti ilmaa. Kohta tulisi senkin pesäkoti talla-
tuksi. Liian lyhyt oli Karjalan kevät.

Ojanpartaalla yleni kimppu keto-orvokkeja. Sinisin
silmin ne katsoivat kulkijaa. Ne nousivar tuskan mul-
lasta ja siksi niiden katse kuvasteli surua. Heikki taittoi
kimpun, sitaisi sen heinänhelpeellä ja talletti asetakkin-
sa taskuun muistoksi kotipellolta.

Kastehelmi herahti hänen kädelleen. Heikki vei sen

huulilleen. Se oli helmeilevä pisara, jonka kiusatun
maan povi oli pusertanut janoisen kukan terälehdelle.
Se oli kuin äidinmaitoa, lääkettä, väsyneelle taistelijal-
le.

Kartano oli autio. Ovi lukossa. Rauha lepäsi aamui-
sen pihan yllä. Heikki jäi hetkeksi nojaamaan porras-
kaiteeseen. Silloin pinkaisi airan alta valkea kissanpoi-
ka.

- 
Mirkku! pääsi Heikiltä huudahdus.

Ikävissään oli kissa kaivannut ihmisiä ja hyppäsi nyt
riemuissaan ensin kaidepuulle ja siitä Heikin olkapääl-
le.

- 
Mirkku pieni, yksinkö ne sinut jättivät? kyseli

Heikki ja silitti samalla silkinhienoa turkkia.
Mirkku köyristi selkänsä korkealle ja naukaisi kah-

desti, kertoen näin huolistaan ja ikävästään.

- Nälkä lienee poloisella, Heikki arveli, ja otti re-
pustaan osan annoksiaan. Ahneesti kävi kissa niiden
kimppuun, kyhnyttäen samalla Heikin saapasta kuin
peläten senkin taas katoavan.

Lukon irroitettuaan astui Heikki tupaan. Sieltä le-
hahti vastaan kuihtuneiden kukkien tuoksu. Lähtöhet-
kellä oli pöydällä ollut maljallinen sireenejä. Siihen ne

olivat lakastuneet. Ikkunallakin oli kukkia kuihtunein
nupuin. Ne olivat turhaan vartoneet hoitajaansa ja
nääntyneet janoon.
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I Kaukolan kaunista kirkonkylää

+ Karjalaisen maalaiskodin tunnelmaa

Pikainen lähtö oli täältä tullut, sen huomasi kaikes-
ta. Kangaspuissa oli tekeillä heleäraitainen matro. Ru-
kinpyörä oli pysähtynyt kesken kuontalon. Kevärkii-
reittensäkin ohella kokivat äiti ja sisar huolehtia kodin
viihtyisyydestä, siitä todisreina nämäkin käsityöt.

Heikki astui kamariin. Sielläkin oli kaikki ennallaan,
juuri samassa kunnossa kuin hänen viimeisellä lomalla
käydessään. Paljonhan heillä ei kalustoa ollutkaan,
mutra ne olivat niin rakkaita. Piti ihan kasin sivellä vie-
lä kerran kaikkea läheistä.

Pöydällä oli pienikokoinen Uusi testamenrri. Se oli
sisaren rippikoulumuisto. Oliko hän ehkä sieltä hake-
nLrt lohtua ja voimaa hädässään ja lähtökiireessä unohta-
nut sen siihen? Vai oliko kirja tarkoituksella jätetty
pöydälle, kuin salaiseksi aseeksi vaaraa vastaan?

Heikki pisti kirjan povitaskuunsa. Se oli pyhä muisto
kodista.

Vanha kaappikello seisoi pysähtyneenä. Sen osoitti-
met muodostivat kuin huuromerkin. Se oli mitannut
monen sukupolven ajan, nähnyt surun- ja onnenpäivät.
Nyt se näytti ihmerellen kysyvän:

- 
Onko aika pysähtynyr? Eikö sitä enää tarvita?
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ONNI KUULUVAINEN

KYLLÄ HAMPAASTA KIPU LÄHTI!
Ei sitä sota-aikana paljon sairasreltu, mitä lie joillakin
viinahammasta pakotellut. Kerran kuitenkin Väänäs-
Kallella oli niin paha hammaspakko, ettei se viinan voi-
mallakaan parantunut.

Se taisi olla vuonna -42 Hirvaksessa, kun juuri oli
saatu annosviinoja ja mekaanikoilla oli ilmanherruus
sen kunniaksi. Eihän sitä sotaa suinkaan viinan voimalla
käyty, sillä siihen ne annokset olivar liian pienet, mutta
joskus otettiin kunnolla - niin kuin nytkin. Masinistit
sen aloittivat illalla LeLv.16:n kenttäalueella ja neljän
aikaan aamulla näiden lauluäänet olivat parhaassa vi-
reessä, kun he tulivat herättämään ookareita aamupisul-
le.. .

Siitä se kansanliike alkoi levitä yhå laajemmalle,
kunnes jälleen oltiin masinistien korsussa iloa pitämäs-
sä. Se meitä kaikkia vain harmitti, kun kunnon masi-
nisti Väänänen murjotti nurkassa ja poti sellaista ham-
maspakkoa, että se koski jo sivullisiinkin. Ja kova sen

tdytyi olla, kun Kallelle ei kelvannut viinakaan.
Silloin ryhtyi masinistien Nestor "Noske" toimeen ja

lupasi par^ntaa Kallen hampaan kertaheitolla 
- todet-

tuaan, että syömähampaassa oli selvä reikä.
Käskettyään apumekaanikon sytyttää tulen puhallus-

lamppuun järjesti Noske vastaanottopaikan korsun kes-
kelle määräten vänrikki Helpin ja minut assistenteik-
seen. Kun puhalluslamppu oli saatu kuumaksi, otti
Noske tukevat linjapihdit matka-arkustaan sekä neljän
tuuman rautanaulan kaskien assistenttien istuttamaan
potilaan tukevaan korituoliin. Kun vielä oli varattu
piripintainen viinalasi valmiiksi pöydälle, aloitti "toh-
tori Noske" hampaankuoletusoperaation kuumentamal-
la rautanaulan puhalluslampun liekissä helvetinpunai-
seksi.

Määrättyään ensin assistentit pitämään potilasta rau-
taisin ottein paikoillaan kaski Noske Kallea avaamaan
suunsa ja :ämän tehtyä työtä käskettyä työnsi hehkuvan
naulan pakottavan hampaan reikään!

Kuului ilkeä sihahdus.
Potilas nytkahti vain kerran kahden miehen lujassa

otteessa Nosken vetäessä tummuneen naulan ulos ja

samalla ojentaessa viinalasin potilaan huulille sekä käs-
kiessä juomaan pohjaan. Eikä Kallekaan endd kakistel-
lut, vaan pyysi heti perään toisen, jonka juotuaan totesi:

- Tää Noske se tietää temput! Se kipu lakkas heti ja
nyt ruppee jo viinakii maistumaa hyvältä!

o
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Räisälä jää...

Heikki nosti kellon syliinsä kuin lapsen, kantoi pi-
halle ja kätki vanhan vilja-aitan raunioihin. Ehkäpä se

vielä kerran mittaa uutta aikaa.
Aikaa ei ollut hukattavissa. Mitäpä hän muuta täältä

pelastaisi? Mitään ei voinut ottaa mukaan. Kaikki jäisi
koskemattomaksi. Jospa he, vieraat sotilaat, kunnioit-
taisivat toisten koteja ja säästäisivät jotain. Mutra sellais-
ta ei kannattanut toivoa.

Heikki pysähtyi vielä hetkeksi vuoteen ääreen. Siinä
olivat vanhemmat nukkuneet viimeisen, levottoman
yönsä. Olivatko he nukkuneet? Varmaan hädässänsä
huusivat taivaan puoleen, unen paetessa silmistä.

Heikki muisti, kuinka hän pienenä poikana oli huo-
lettomana nukkunut tässä samassa vuoreessa isän ja äi-
din keskellä. Joskus ukkosöinä, kun salama leimahdel-
len valaisi pirtin ja valtavat jyrähdykset vapisuttivat tie-
noon, hän oli herännyt yöllä, sydämessä pelko ja ahdis-
tus. Silloin hän aina risti kätensä ja lapsen luottamuk-
sella luki:

"Suojaa, Herra, kotini, anna sille armosi,
anna olla enkelein vartiian kodillein!"
Sen jälkeen oli ahdistus kadonnut ja hän nukahti tur-

vallisin mielin, rajuilman ulkona raivotessa.
Nytkin uhkasi myrsky kotia. Oliko Jumala koko-

naan hyljännyt heidät? Vai oliko pieni poika suureksi
vartuttuaan unohtanut rukouksen2

Heikki painoi hiljaa tuvan oven kiinni. Mirkku oli jo
portailla lopettanut ateriansa ja katsoi kirkkain silmin
nuorta isäntäänsä. Ei sitä henno tänne jättä. Heikki
koppasi kissan kainaloonsa ja ajatteli:

- 
Vien sen lähimmälle kenttälotalle. Ehkäpä se sitä

tietä löytää vielä kotiväen.
Metsän suojassa Heikki kääntyi vielä kerran, osoitti

kadellaan kotipihaa ja kuiskasi Mirkulle:

- Sinne jää nyt kotikulta kaikkineen 
- 

kaikkineen.
Rakas, kaivattu koti!

Mirkku nuolasi Heikin kättä ymmärtämyksen mer-
kiksi ja alkoi sitten kehrätä hyrrätä kuin konsanaan ko-
toisessa tuvassa.

Aurinko nousi jo vaaran takaa. Leijaillen haihtuivat
sumukehrät sen tieltä. Pieni, autio kylä sukelsi sumun
sylistä uuteen päivään 

- 
kohdatakseen kohtalonsa. E
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Kaikilla rintamilla rauhallista
OLLI ORAS

Er.Os.Sau puolusti kovana partisaanikesäna t943 viidellä joukkueellaan liki 500 kilo-
metrin "rintamaa" suojaten siviiliväestöä. Rauhallisina päivinä oli elämä selustan kylissä
mukavaakin, mutta toiminnan alettua oltiin aina lujilla: olihan vastassa vihollisen eri-
koiskoulutettuja valiomiehiä.

"Vienan mies" teki kuitenkin pari pahaa virhettä...

VUONNA 1943 oli erittäin vilkas partisaanikesä. Tätä
toiminnallisuutta oli partisaaneilla aina Kuusamosra
Luttojoelle, ja mikäs oli roimia kun koko rällä alueella
ei ollur kuin yksi parrisaanien torjunraan ja tuhoami-
seen erikoisrunut joukko-osasro Er.Os.Sau., jonka ko-
mentopaikka oli Savukoseken Savukankaalla. Er.Os.
Sau:kaan ei ollut erikoisen suuri, sillä siihen kuului esi-
kunnan lisäksi viisi Er.Kev. joukkuetta. Joukkueet oli-
vat tavallista suuremmat, sillä niihin kuului kaksi up-
seeria, viisi kymmenmiehistä ryhmää, joiden johtajina
olivat vanhemmat aliupseerit aina vääpelisrä alkaen sekä
lisäksi nelimiehinen radistiryhmä ja saksalainen kuor-
ma-auto * kaksi kuljetrajaa. Joukkueet olivat lähitais-
telussa erittäin tulivoimaisia, sillä joka miehellä oli
aseistuksena konepistooli ja henkilökohtaisena "moraa-

lin" vahvistajana Beretta-pistooli.
Huolimatta siitä, että Er.Os.Sau oli erittäin liikku-

vainen ja partiotaistelussa tulivoimainen (mikäli pääsi
yllättämään vihollisen), touhua riirti, sillä tällä lähes
500 km "rintamalla" Alakurtilla olevien saksalaisten li-
säksi oli vain muutamia IS- ja linnoitusyksiköitä. Pal-
jon tavallaan Er.Os.Sau:lle kuulumartomia "töitä" an-
toivat saksalaisten vankileireilrä karanneet venäläiset
sotavangit sekä lenrokoneista riputerut desantit, joista
useat olivat vielä suomalaisia.

Mielestäni osastomme suuresra vastuualueestaan sekä
monista ylimääräisistä tehtävistään huolimatra selviytyi
kunnialla, vaikka sen voimavarat eivät riittäneet jokais-
ta partisaanien hyökkäystä estämään.

Osastomme tehrävistä eivät sanomalehdet kirjoitel-
leet eikä niistä ilmoiteltu päämajan tilannetiedotuksis-
sa, mutta siitä huolimatta raskasta sotaa käytiin jatku-
vasti melkein mittaamattomilla selkosilla ja estettiin
vihollisen yritykset häiritä poh jolan harvoja, mutta
elintärkeitä liikenneyhteyksiä sekä suojattiin siviiliky-
11ä.

Heinä-elokuussa partisaanit keskirrivär toimintansa
erikoisesti Savukoski-Kuosku-Nousu -linj all e ja täma
oli toimintakäsky myös joukkueellemme 4. Er. Kev.-

J:lle, joka silloin oli reservissä sekä esikunnan vartioi-
mistehtävässä Saunakankaalla. Erddnä iltana saimme il-
moituksen, että partisaanit ovat räjäyttäneet Savukos-
ken ja Kuoskun välillä olevan sillan sekä sytyttäneet
siellä olleen paperipuuvaraston tuleen. Hälytys tiesi ai-
na, että kuuden vuorokauden sissimuona, 2-3 tulian-
nosra panoksia, reppuun sekä pikiöljypullo vyölle ja au-
ton lavalle. Tällä kertaa otimme mukaan myös pari pol-
kupyörää ja sitten "niksmannin" ohjaamalla autolla ti-
hutyöpaikalle. Pyörien mukanaolon tarkoitus selvisi
meille vasta Savukosken jälkeen, kun joukkueen johtaja
luutnantti Pauli Niemi asetti kaksi miestä ajamaan au-
ton edellä tunnusreli joina mahdollista väijytystä varten.
En tiedä liekö maailmassa hikisempää työtä kuin koet-
aa aiaa "kilpaa" auton kanssa, sillä auton lavalta kuului
tuontuostakin herjoja ja vaatimuksia kovemmasta vauh-
dista. No sitä herkkua sai kyllä jokainen vuorollaan
maistaa ja niinpä lopuksi päädyttiin nosramaan pyörät
lavalle ja jatkettiin ajoa runnuksella "kerran se vain kir-
pasee". Eihän siellä väijytystä ollut ja muutenkin näyt-
ti, että tämä partisaaniporukka oli ollut tavallista lep-
sumpi, sillä silta oli saatu räjäytetyksi vain osittain, ei-
kä se silta kuivan aikana merkinnyt mitään, koska kah-
luupaikasta voi suoraan ajaa yli. Eikä se propsipinon
polttaminenkaan tainnut sodan kulkuun paljonkaan
vaikuttaa, mutta kiusa se on pienempikin kiusa. Meille
siitä kyllä tuli melkoinen kiusa, sillä me saimme kah-
den vuorokauden ajan arpoa upottavia jänkiä kunnes
eksyimme jåljikä. Radion väliryksellä saimme komen-
tajaltamme majuri Parviaiselta määräyksen lopettaa
partisaanien ersiskelyn ja palata Kuoskun kylään, jonne
meille luvattiin toimirtaa teltar sekä muut tarpeelliset
ma joirusvälineet.

Kuoskulaiser otrivat meidät ilolla vastaan, sillä an-
toihan joukkueemme oleskelu kylässä turvallisuuden
takuun partisaaneja vastaan. Kaikkein tyytyväisimpiä
tuloomme olivar Vesan talon asukkaat, sillä talo sijaitsi
hiukan erillään varsinaisesta kylästä Nousun suuntaan ja

näinollen oli erittäin altis partisaanien hyökkayksille.
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Er.Os.Saun laalaa toiminta-aluetta

Tämän talon pihan me valitsimme majoituspaikaksem-
me ja aloitimme "varuskuntapalveluksemme", johon
kuului säännöllinen yhteydenpito partioihin Savukos-
kelle ja Nousulle sekä kyläläisten vartioiminen heidän
tehdessään heinää Tenniöjoen rantaniityillä. Tämä ko-
mennus ei ollutkaan hullumpi, sillä heinäväki koostui
pääasiassa talontyttäristä, vanhasta isännästä ja jostakin
alaikäisestä pojanklopista. Isännät kyllä puolestaan
koettivat vartioida tyttäriä, mutta meitä se ei paljoa-
kaan haitannut, sillä olimme saaneet sissikoulutuksen ja

osasimme toimia huomiota herättämättä. Elämä oli hie-
noa. Oli heinäkuun helteet. Mukavat vartiohommat
kaikkine luontaisetuineen aina maitocingistä alkaen. Il-
taisin sai käydä kunnioitettuna vieraana siviilitaloissa.
Tuntui ettei tämän mukavampaa voi olla eikä varmaan
olekaan. Mutta mukavuus ei kauan kestänyt. Eräänä
yönä saimme äkkiheräryksen kun kuulimme ammuntaa
Nousun suunnasta. Kenelläkään ei ollut epäilystäkään
siitä mitä siellä tapahtui, koska tiesimme, että Nousul-
ta on tulossa kolmen miehen pyöräpartio. Ät t ia reppu
selkään, kp kaulaan sekä lipasvyö vyölle ja taipaleelle
ajatuksena, että kolme kaveria on menetetty väijytyk-
sessä. Nopeasti taittui kuuden kilometrin matka ia
hämmäsryksemme oli suuri, kun tiellä seisoi kaksi par-
tion jäsentä, mutta kolmas, stm Savukoski oli kuoletta-
vasti haavoittunut. Stm Savukoski kaatui puolustaes-
saan melkein kirjaimellisesti kotiaan, sillä hän oli syn-
tynyt j^ kasvanut Savukoskella ja saman kunnan alueella
hän kaatui. Mutta missä oli syntynyt ja kasvanut se par-
tisaani, joka myös kaarui tässä kahakassaT Tiesiköhän
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hänen äitinsä milloinkaan poikansa kohtaloa?
Sota on sotaa, joten murehtimiseen ei ole aikaa.

Joukkue jakautui kahtia, joista pienempi osa jäi huo-
lehtimaan kaatuneista sekä sen jälkeen reserviksi majoi-
tuspaikkaan. Suurempi osa joukkueesta aloitti takaa-
ajon jälkikoira Taru-Hukan avustuksella. Väijytysryh-
mä oli ollut pieni, joten jälkiä oli vaikea seurata ja lo-
pullisesri kadorimme jäljet aamupäivällä, jolloin jou-
duimme palaamaao takaisin Kuoskun kylään. Väijytys-
paikalla pidimme jatkuvasti vartiora, sillä olerimme,
että venäläiset olisivar kiinnostuneita tietämään miten
heidän kaverilleen kävi.

Eikä oletramuksemme aiheeton ollutkaan. Parin
vuorokauden kuluttua ollessani yöllä Pesosen Oton ia
Karppisen Onnin kanssa vartiossa saimme vuorostamme
jdrjesrdä väijytyksen venäläisille, sillä he yrittivät jäl-
leen samasra paikasta maantielle. Oli tietenkin meidän
tuuria, että me huomasimme heidät ensiksi, sillä venä-
läiset liikkuivat hyvin varovaisesti pitäen tunnusrelijoi-
ta hyvin etäällä pääporukasta. Tåmd oikeaoppinen ete-
neminen vaikeutti meidän toimintaamme, sillä emme
voineer odotraa milloin pääporukka tulee näkyviin. Tu-
li oli aukaistava samalla hetkellä kun etumainen tun-
nustelija havaitsi meidät 

- 
no se olikin hänen viimei-

nen havainronsa. Jälkimäinen tunnustelija pääsi pake-
nemaan tulituksestamme huolimatta. Näin jälkikäteen
jää ihmettelemään sitä miksi venäläiset kaksi kertaa
pyrkivät samalta kohdalta tielle. Oliko ensimmäinen
kaatunut niin huomattava upseeri, että hänen kaatumi-
sensa haluttiin varmistaa? Yai ajatteliko venäläinen



niin, etteivär suomalaiset usko, errä kahta 0.r,"" ,rrJ
tään samalta kohtaa tielle? Mepä uskoimme. Motiivina
tähän toiseen yritykseen oli heillä ehkä tieto, että saksa-
laisten Alakurtin joukkojen komenrava kenraali vieraili
niinä päivinä Saunakankaalla Er.Os.Sau:n esikunnassa
ja suoritti matkansa juuri tätä tietä käyttäen. Jos heillä
oli rämä tieto, niin yritys oli riskin arvoinen ja meidän-
kin toimintamme arvo oli tässä tapauksessa enemmän
kuin yksi tuhottu partisaani. Majapaikalla oli kuultu
kahakkamme ja piao joukkue saapui luutnanrri Niemen
johdolla paikalle. Takaa-ajo alkoi, mutta huonolla me-
nestyksellä, sillä ryhmä oli ollut pieni ja se kulki hajal-
laan. Lopuksi he olivat kulkeneet porotokan halki ja sii-
hen jäljet häipyivät.

Tilanne oli mennyt joukkueemme kannalta hiukan
arkaluontoiseksi, sillä olimme olleet monta kerraa par-
tisaanien iäljtllä hyvän jälkikoiran kanssa, murta aina
haihtuneet jäljilta. Toisten joukkueiden poiat io hiukan
vihjailivat siihen suunraan, että meillä ei taida olla niin
kovin suuri halu niillä jäljtllä pysyäkään. Tämä tieten-
kin kasvatti meille "karvoja rinraan" ja itsekukin mie-
lessään päätti, että vielä sitä meilläkin sauna palaa.

Rutiinitehtävien väliaikoina pohdimme syitä siihen
miksi monta kertaa peräkkäin olemme häipyneet ruo-
reilta jäljiltä ja päädyimme siihen, että Vienan poika on
oppinut kokemuksistaan. Se ei enää liikehdi tavoirteen-
sa lähellä suurella porukalla, josta jää selvät jotokset,
vaan se tekee tukikohtansa ecäälle tavoitteesraan ja lä-
hettää sieltä muutaman miehen parrioita tiedustele-
maan. Nämä liikkuvat kaikenlaatuisessa maastossa hy-

Koulutettu koira on valpas ,a urhoollinen sotatoveri SA-tuu

vin harvassa parvessa ja tunnusrelijat eteen ryönnettynä.
Kaikki tämä oli hyvien ammattimiesten työtä- niyan-
kuin oppikirjoissa sanotaan. Tällainen ryhmä ei jätränyr
kuin yhden miehen jäljet paikkaansa ja nämäkin jäljet
peitettiin erittäin hyvin käyträmällä kovia maita mah-
dollisimman paljon ja kulkemalla pitkin poroaitojen
ylempiä riukuja. Paras temppu oli ajaa porotokan jäl-
kien yli. Näin rehtyjä jälkiä eli jäljettömyyttä ei paras-
kaan koira voinut seurata, joten he pääsivär aina kar-
kuun. Näiden pohtimisien tuloksena kehitimme omat
systeemimme ja odotimme milloin Vienan mies tekee
virheen, sillä käyhän se viisaskin vipuun. Ja se virhe tu-
likin.

Elokuun 7. päivd,nd kuulimme illansuussa Marjalan
isännältä, että hän oli nähnyt aamulla Tenniöjoessa hui-
laavan tukkeja, jotka oli nähtävästi heinäladosta peräi-
sin. Hän arveli partisaanien tarvinneen koplukkaa joen
ylirysrä varten ja siksi purkaneen ladon. Tämä ilmoitus
sai liikettä meihin. Alkoi eväiden ja panosten pakkaa-
minen reppuihin sekä samalla annettiin ohjeita juuri
päivällä täydennyksenä tulleille nuorille miehille repun
pakkaamisen jalossa taidossa. Mielessämme hiukan ki-
roilimme ja sanoipa joku ääneenkin, että ei sen Marja-
lan isännän olisi tarvinnut olla niin rauhallinen, että il-
taan odotti ennenkuin kertoi aamullisista havannois-
taan. Tämä viivytys merkitsi sitä, errä joudumme vuo-
rokauden vanhoille jäljille, jos ne yleensä löydämme.
Tunnin, puolentoista kuluttua oli valmistelut suoritet-
tu ja joukkueemme nousi noin klo 22.00 vänrikki Ai-
mo Timosen johdolla autoon. Ajoimme Pyhäjoelle, jos-

273



ta jatkoimme jalkaisin siihen kohtaan, missä oletimme
ylityksen tapahtuneen. Pienen etsimisen jälkeen löy-
simme ladon, josta venäläiset olivat ottaneet hirret laut-
taansa varren. Jäljistä sekä laurtaan tarvittujen hirsien
määrästä päättelimme, että porukka on ollut pieni, eh-
ka 10-henkinen. Aikaa ei ollur hukattavissa, joten jat-
koimme Vienan miehen työtd ja purimme latoa, sillä
mekin tarvitsimme lauttaa ylimenoa varten. Pian oli
lautta tehty, sillä meillä oli aina mukana k<iydet lautan
tekoa varten, ja joki ylitettiin.

Ylityksen jälkeen meille tuli "tenkkapoo" eteen, sillä
löysimme vain paikan missä lautta oli purettu ja hirret
laskettu virran vietäväksi, mutta muita jalkia ei löyty-
nyt. Hajaannuimme etsimään iälkiä ja saimme tutkia
joen rantoja noin kilometrin kumpaankin suuntaan en-
nenkuin havaitsimme eräässä metsikössä, jossa pohja-
kasvillisuutena oli korterta ja horsmaa, yhder jäljet, joi-
ta seuraamalla totesimme vihollisen kulkeneen erittäin
harvassa ketjussa näköetäisyydellä toisistaan ia kokoon-
tuneen vasta noin kilometrin päässä joesta. Meitä ihme-
rytri miten varovainen ja varmasri hyvin koulutettu
partisaani reki niin suuren kardinaalimunauksen, että
purki lautan ja laski hirret virran vieräviksi, vaikka tiesi
joen varrella olevan asutusta. Mutta niinhän se on, että
toisen tyhmyys on toisen onni.

Nyt oli helppo seurata iälkiä, sillä maastossa kasvoi
pirkaa heinää, joten näköjäljer olivat selvät ja muka-
namme ollut sotakoira Taru-Hukkakin vainusi ne.

Maaston muututtua kovaksi kangasmaastoksi häipyi
koira iäliiltä ia näköiäljetkin olivat hyvin vaikeat seura-

Vihollisen perään!

ta, kun siellä täällä oli havaittavissa vain joku katken-
nut marjanvarsi. Mutra ei jäljistä enää ollutkaan niin
väliä, sillä partisaanien kulkema reitti oli erittäin suora-
viivainen. Oli helppo päätellä, ertä he pyrkivät Vuotok-
sentunturiin ja sieltä kautta Kemijärven-Sallan rauta-
tielle. Huomattuamme tämän partisaanien tavoitteen
otimme mekin suoran kompassisuunnan edessämme

olevan jängån reunaan. Havaittuamme siinä partisaa-

nien jäljen vetäydyimme hiukan taakse ja pidimme an-

sairun lepotauon, sillä nyt olimme varmoia, että "saalis"

ei karkaa sekä otimme "kyynelellä" yhteyden komento-
paikkaan ilmoittaen, että jäliillä ollaan.

Tämä yösydännä pidetty lepotauko virkisti mieliä ja

niinpä noin kahden maissa aloimme rämpiä rämän erit-
täin vetelän )ängän yli seuraten hyviä näköjalkia. Saa-

vuttuamme kuivalle maalle jäljet häipyivät, mutta koi-
ra seurasi näkymärtömiä iälkiä pitkaan kunnes sekin
häipyi niistä. Pienen neuvottelun jälkeen päätimme jat-
kaa matkaa vihollisen todennäköistä etenemissuuntaa
pitkin avoketjussa löytääksemme iäljet. Kuljettuamme
näin jonkun aikaa tunsimme ilmassa savun hajua. Tämä
haju pani meidät erittäin varovaisiksi, sillä tiesimme,
että savu voi tulla vain yhdestä nuotiosta ja se nuotio on
vihollisen. Lähestyimme kurua, josta voimistuva savun
haju tuli ja etenimme u-kirjaimen kaltaisessa muodos-
relmassa tarkoituksenamme motittaa nuotio ja niin
teimmekin.

Nuotio oli tyhjä ja savu kiurusi eräästä juurakosta,
joka oli huolimattomasti sammutettu. Tämä oli Vienan
miehen virhe numero kaksi. Tutkimme nuotion ja sen

ympäristön tarkasti ja totesimme, että vihollisia on kor-
keinraan 10 eivätkä he tiedä mitään takaa-ajostaan.
Nuotion hiilten lämpöisyyttä tutkiessamme totesimme,
että vihollisella on enää noin L7 tunnin etumatka.
Sen ertei vihollinen tiedä takaa-ajostaan mitään, päätte-
limme siitä, että yksi heistä oli ajanut partansa j, pyyh-
kinyt partaveitsensä paperituppoihin. Tämä Partaansa
ajanut oli todennäköisesti suomenkielen taitoinen ja si-
viilipukuinen, jonka piti olla siistin näköinen suorit-
taakseen paremmin tiedustelutehtävänsä tavoitteessaan.

Nuotion ympäristön tarkastelussa havaitsimme myös-
kin ulosruskasoja ja mikä oli mielenkiintoista: erään

tälläisen kasan ympärillä olevista pumpulitukoista päät-
telimme, eträ ryhmään kuului myös nainen.

Entistä viisaampina ja erittäin tarkkoina jatkoimme
matkaa neljän maissa koiran seuratessa hienosti tuoreita
näkymättömiä jälkiä, jopa kivikossakin. Puoli seitse-

män maissa otimme jälleen yhteyden komentopaikalle
ja ilmoitimme vihollisen nuotiosta sekä oman olinpaik-
kamme. Juoruamme sumpit iatkoimme matkaa. Kul-
jettuamme tunnin verran tuli edellä kulkenut Taru-
Hukka nopeasti takaisin kuljettajansa luokse ja meni
maahan. Samalla havaitsimme yhden miehen nousevan

ylös harjun rinnettä, jossa paloi nuotio, ja kahden mie-
hen keräävän suonsilmäkkeessä hilloja. No nyt olimme
jälleen silmäkkäin vihollisen kanssa ja "temppumme"
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oli vanha, klassillinen, mutta rehokas. Nopeasti ja hil-
jaa järjestäydyimme kerjuun oikealle siten, että ketjun
oikea pää kiertyi vihollisen taakse ja esti pakoon pääsyn.
Itse olin ketjun vasemmassa päässä muutaman uuden
miehen kanssa ja odotimme milloin tuli alkaa, jolloin
juosta tolvasemme suonsilmäkkeen yli harjulle. Ketju
pääsi etenemään noin 50 metrin päähän ennenkuin vi-
hollinen aukaisi tulen, murta samalla räsähtivät mei-
dänkin konepistoolir, jotka pitivät viholliser maassa.

Juoksin muutaman uuden miehen kanssa suon yli ja
harjun rinteessä, kun en heti huomannut ketjumme
pädtd, yritin pystyssä ollen huutamalla ottaa siitä sel-
vää. Samalla kun huomasin ketjun päässä Kuparisen
Åntin, niin yksi vierelläni olleista miehistä karjaisi: Va-
ro! Samalla kun löin maihin pensaskoivun juurelle ha-
vaitsin edessäni noin 20 metrin päässä venäläisen pika-
kiväärimiehen, jolla oli tappoaikeet, sillä suihku suhah-
ti pääni yli. Onneksi olin kuolleessa kulmassa ja oikeal-
la puolellani oli varma vanha taistelija Antti, joten hä-
rää ei ollut. Meillä oli hyväksi koettu tapa pitää kp:ssä
aina rumpulipas kiinni ja tankolippaat vyöllä. Tämä
siksi, että ensimmäinen tulenavaus oli useastikin rat-
kaiseva ja silloin tarvitaan enemmän patruunoita kuin
mitä tankolippaassa on. Vaikka onkin kuolleessa kul-
massa, ei tunnu mukavalta, jos nenän alla on vihollisen
pk-mies.

Niinpä sitä piti pienin sarjoin ruveta häätämään. Si-
käli kun ammuin pieniä sarjoja ensin yli ja sitten alem-
maksi, sain nostettua päätäni ja tulenikin oli tehok-
kaampaa. Tätä naapuri ei kestänyt, vaan jätti aseensa ja

Elämä iatkuu Kuckun
kylässä. Emäntä Esteri
Kuosku leivänpaisto-
puuhissa partisaanien
polttaman kotinsa rau-
nioissa

yritti karkuun, mutta uupui lähimmän kuusen taakse.

Vaikka tilanne oli vihollisen kannalta toivoton, he jat-
koivat sinnikästä vastarintaa heittämällä mm. käsikra-
naarin ennen rynnäkköämme nuotiolle. Kahakka kesti
noin 30 minuuttia ja tuloksena oli seitsemän vihollisen
kaatunutta, joista yksi oli nainen ja yksi siviilipukuinen
mies. Yksi pääsi karkuun, joskaan hänenkään kohtalon-
sa ei kai ollut kaksin ilman evästä keskellä kairaa
vihollismaassa ja parisataa kilometriä omalle puolelle.

Jälleen Vienan mies oli tehnyt virheen: ei ollut asetta-
nut varmistusta kyllin etäälle tulojäljilleen. Tämä oli
tämän ryhmän kolmas karkea virhe, mutta nyt myöskin
sen viimeinen. Yleensä partiosodassa riittdä yksikin vir-
he.

Tarkastaessamme kaatuneiden reppuja vahvistui ar-

viomme ryhmän tehtävästä. Jokaisen repussa oli 4,1 kg
trotyylia. Sähköiohdinta oli noin 200 metriä, partio-
köysi, muutamia sähkönalleja sekä paristoia ja polku-
miinoja. Partion tehtävänä oli ollut häiritä liikennettä
Kem i järvi-sallan radalla j a tuolla trotyylimäärällä sitä
taitavasti käyttäen häirintä olisi ollut tehokasta.

Kaikki alkoi vähäisestä Marjalan isännän havainnos-
ta. Joukkueemme ripeän toiminnan tuloksena saatiin
jälleen kerran estettyä vihollisen aikeet häiritä liiken-
nettä radalla, joka oli elintärkeä Alakurtilla oleville jou-
koille. Samalla säästettiin arvaamaton mdärd ihmishen-
kiä, niin sotilaiden kuin siviilienkin. Kaikki nämä toi-
minnat rapahtuivat päivinä, jolloin Pädmaian tilanne-
tiedotuksissa ilmoitettiin "kaikilla rintamilla rauhallis-
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Eräs päiuä Tulemaioella
Mitä tapahtui, kun "kalastajun" neljän kilon kasapanos räjähti kaikessa
rauhassa onkivan pataljoonankom entajan varpaiden vieressä? Y tihtitin
aikaan ei saanut selvää, oliko kyseessä huvi- vaiko murhen dytelmd -"vesi- ja liejupatsas nousi usean kymmenen metrin korkeureen. " Sirren
alkoi kuulua...

Majuri Lieska ja everstiluutnantti Schrowe 17.1.41 sA'Lwa

YLITETTYÄUUE vanhan valtakunnanrajan heinä-
kuussa 1941 Salmin pitäjän Käsnäselän kylän kohdalla
asettui rykmenttimme JR 50 seka koko divisioonam-
me, 11.D, jonka jalkaväkijoukot olivat JR 8, JR 29,
JR 50 ja Kev Os 10, lähes viikon kesrävään lepoon Tu-
lemajoelle.

Tuo lepo teki hyvää paljosta marssimisesta väsyneille
jaloillemme, sillä olihan Korpiselästä alkanut höökimi-
nen nopeine takaa-ajomarsseineen ollut melkein yhtä-
mittaista vanhalle valtakunnan rajalle saakka, jonne
matkaa räälrä Tulemajoelta oli noin kahdeksan kilomet-
rid.

Tämän paikoin vain alle kymmenen merrin levyisen
Tulemajokihaaran rannalla pestiin sitten viikon aikana
monen monta hikistä pusakkaa ja alusvaatekertaa, sillä
armeijan toimesta pyykkaaminen aloitettiin vasra ase-
masodan aikana.

Tällaisessa varusteiden kunnostamisessa kuluivat nuo
kauniir heinäkuiset pourapäivät usein toistuvine uimi-

HEIKK! SUOPELA

sineen ja kalastamisineen. Kalastusvälineinä käytetriin
onkea, uisrinta, käsikranaarteja ja eräär käyttivär jopa
kasapanoksiakin, mikä oli ankarasri kiellettyä.

Pataljoonamme komentaja, saarijärveläinen majuri
Liesba, Iempinimeltään RAUTAINEN NYRKKI, oli
myöskin ahkera onkimies ja niinpä hänen erddnä päivä-
nä istuessa onkipuuhissa uimahoususillaan erään vilpoi-
sen pensaan suojassa, molskahti häneen eteensä neljän
kilon kasapanos erään hyväkkään, ryöstökalastusta aiko-
van heittämänä. Heittäjä ei ilmeisesri huomannut ran-
tapensaikossa istuvaa onkijaa.

Oi armias taivas, mikä näky avauruikaan tuolloin
eteeni, ollessani pusakanpesutouhussa muutaman kym-
menen metrin päässä tuosta paikasta.

Kuului valrava jyrähdys. Vesiputous nousi usean
kymmenen metrin korkeuteen, jonne luonnollisesti
nousi majurin onkikin. Kun tuo valtava vesimassa poh-
jarapoineen putosi majurin päälle, niin kaikkein vähi-
ren hän muistutti itseään.

Vain epätoivoisesti huitovat kädet eroittivar hänet
siitä liejuläjästä, jossa hän vyötäisiä myöten isrui.

Suun ollessa rapaa tdynnä kuului hänen suustaan vain
epämääräistä örinää, mutta päästyään liejuläjän alta hän
kahlasi vereen ja huuhdeltuaan itseään sen verran, että
pystyi näkemään ja puhumaan, aloitri hän valtavan kar.
f unnan:

- 
Qs13[a2 kiinni tuolla niityllä karkuun juokseva

konna! Tuokaa tänne, niin minä operan omin käsin sen

saatanan, kun aivan nokkani alle kasapanoksen heitri!
Voi jumalauta, minkä tempun se nyt teki! Odotahan,
kunhan riivattu sinut käsiini saan!

- 
Te kaksi siellä, mitä hittoa siinä töllistelette?!

Juoskaa tuon konnan perään! Ottakaa kiinni! Mitä hit-
toa te siellä puunrungolla istuva hirnutte? karjui maju-
ri minulle. 

- 
Qs12k22 se sankari kiinni!

Tukahduttavan naurun humaltamana pääsin vain
vaivoin liikkeelle, sillä äskeinen aluksi uhkaavalta näyt-
tävä tilanne muodostuikin niin huvittavaksi, että vedet
silmissä ja vatsa naurusta hytkyen juosta hömsytin
poikki niityn metsään, jossa pienen kierroksen tehtyäni
pujahdin telttaan.
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Aluksi teltassa läsnä olleet luulivat varmasti minun
menneen päästäni sekaisin, kun naurusta ei tahtonut
loppua tulla. Vain vaivoin sain heille nauruni aiheen
kerrotuksi ja pyysin heitä pitämään sen pojan nimen
omana tietonaan, joka suuren kalasaaliin toivossa sen

kasapanoksen majuria huomaamatta hänen eteensä heit-
ti.

Koitti saman päivän ilta. Lähetit kulkivat teltalta
teltalle ilmoittaen, että konekiväärikomppania valmis-
tautuu pataljoonan yhteiseen iltahartauteen.

Samat jo tutuiksi tulleer seremoniat toistuivat tässä-
kin iltahartaudessa. Kenttäpapin suoritettua osansa as-

tui pataljoonan komentaja majuri Lieska esiin lausuen
römähtävällä dänellä jotenkin tähän tapaan:

- 
Sinä kehno ihminen iavielä kehnompi sotilas, jo-

ka tänään kasapanoksen eteeni heitit, astu kolme askelta
rivin eteen!

Syntyi syvä hiljaisuus, jonka rikkoi vain niityn
laidassa yökehrääjän yksitoikkoinen, suriseva ääni.
Kauempana metsäniemekkeen takana suorittivat JR
8:n yksiköt samoin iltahartautta, jossa mm. Väinö Lin-
na ja kumppanit veisasivat niin, että kunnaat raikui.

- 
EtkO uskalla astua esiin, vai pitääkö minun tulla

sinut rivin eteen taluttamaan? No, jos vielä kaiken
raukkamaisuuden lisäksi olet noin pelkurikin, ettet va-
paaehtoisesti uskalla esiin astua, niin piiloudu vain sin-

ne toisten selän taakse ja kersku sankariteollasi, mutta
muisra, että tunnen sinut ja rautaisella nyrkillä tulen si-
nua ankarasti rankaisemaan!

Tätä sanoessaan majuri katseli aivan toisaalle, missä
kasapanoksen heittäjän tiesin seisovan.

"Hyvää yötä, herra majuri" -hihkaisun jälkeen meni
monen suu hymyyn ja keskustelua riitti yömyöhään as-

ti. Emme me majuria kohdanneelle likaryöpylle naura-
neet, vaan sille onnettomalle sattumalle, joka varmasti
monin verroin enemmän säikäytti kasapanoksen heittä-
jää kuin kelpo majuriamme, josta koko pataljoonan
miehet, kaikki laidasta lukien pitivät. tr
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MAUNO KIRJONEN

Yläilmoien aaue
Kummituslentäjä ei ole vain rauhan aian ilmiö 

- 
myöskin sodassa liikkui

yläilmoissa merkillisiä aavekoneita suorittamassa salaperäisiä tehtäviään.
Vihollinen nousi vaivatta kymmeneen tonniin, missä korkeudessa io takaa-aja-

villa Mersuillakin oli vaikeuksia. Aseet jalaitteet voivat tuottaa yllätyksiä lämpö-
tilan ollessa -55'C.
KOTIRINTAMALLA, jonne olimme juuri siirtyneet
Helsingin suojaustehtävistä, oli hiljaista ilmatoiminnan
suhteen.

Laivueemme sijoituspaikkana toimi Kymin Juuri-
korven lentokenttä, tyypillinen korpikenträ, jolla oli
vain yksi kiitotie pohjois-eteläsuunnassa. Silti siellä
oli kaikki rarvittavat sirpalesuojat, huoltokorsur, len-
nonjohtoparakki sekä majoirustilat.

Useiden kuukausien aikana olin lentänyt ainoasraan
muutaman hälytyslennon, nekin ilman raistelukeskus-
ta.

Kotkan seudun "naapuri" oli antanut olla rauhassa. Se

tiesi saavansa heti "Mersut" niskaansa, mikäli ruli liian
lähelle kaupunkia.

Olimme jo Helsingissä ollessamme ajaneet rakaa epä-
mddriisid surinoita, jotka kertoivar näkymättömästä
yläilmojen aaveesta. Saimme ilmavalvonnalta surinatie-
dotuksia, jotka viestivär yhä salaperäisistä lennoista hy-
vin korkealla lännestä itään!

Tämä sai mielikuvituksemme liikkeelle. Lopulta tu-
limme siihen tulokseen, että koneet olivat ehkä tavallis-
ta kauempaa lännestä. Kukaties niillä oli mukanaan ar-
vokas lasti, joka piti viedä turvallisinta tietä itäiselle
aseveljelle? Kyseessä olivat siis mitä todennäköisimmin
ns. kuriirilennot.

Jo Helsingistä käsin olin jäljittänyt yhtä tällaista
"haamulenrokonerta" reitillä Ahvenanma2-\,r6256. §ig-
ten yhtäkkiä se katosi, sillä radioni kuuluvuus hävisi ja
tietojen saanti loppui. Tyhjin toimin jouduin lentä-
mään "kotiin".

Elokuun 77. päivä oli valkenemassa. Kirjoitettiin
vuosiluku 1943. F{ämärä alkoi väistyä nousevan aurin-
gon tieltä.

Vaelsimme Pekan kanssa lentueen starttipaikalle. Yö
oli ollut rauhallinen. Eihän täällä Kymin lentokentällä
sodan äänet juuri häirinneet. Toimintamme suuntautui
Suomenlahdelle, sieltä suunnaltahan ne häiritsijät ra-
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vallisesti tulivat. Kotkan suojaus oli yksi tärkeimpiä
tehräviämme.

Lähestyimme kenttää, josta kuului vaimea mootto-
rien jylinä. Mekaanikot lämmirtivät koneitamme. Pian
voimakas pauhu täyrti rienoon, kun kahta "Mersun"
1450 hv:n moortoria koekäytetriin suurilla kieroksilla.
Käynti oli tasaista. Äänestä ei voinut havaita, kun eri
magneettoja kokeiltiin. Ääni vaimeni ja hetken kulut-
tua vallitsi täysi hiljaisuus. Kuului vain etäinen kaiku,
joka oli myötäillyt moottorien jylindä. Tuntui kuin kai-
ku olisi hätkähtänyt äskeistä pauhua, sen karkettua
kuin veitsellä leikaten. Jos ketkä ansaitsevat lakinnos-



ton, niin mekaanikkomme, nuo väsymättömät uurasta-
jat, joiden tarmokas ja asiantunreva työ takasi meille
taistelussa rurvallisuuden runreen. Ei moottori lakkoil-
lut tiukoissakaan tilanteissa. Aina se kehräsi kuin kissa
ja toi meidät koriin. "Naapurimme" vihasi tätä lin-
tumme "nokkaa". Usein se yritti sujauttaa sarjan sitä
kohti, joskus onnistuenkin. Silloin se saatroi pillastua
laukkaan, panssarilasin läpi näkyi vain koneen nokka
potkurin piirtämine harmaine uturenkaineen. Kotiin
tulriin silti, vaikka huonokuntoisina. Pojat noituivat,
että johan piruja tekivät, kun eivät kunnioittaneer myl-
lyjämme.

Kenrän laidalle /ulruamme molempien katse kääntyi
etelään, Suomenlahden suunraan. Selkeää näyträä tule-
van. Kello oli puoli viisi. Aurinko valaisi jo iräistä rai-
vaanrantaa.: Näytti rulevan sopiva "lintumiesten" sää,
tuumailimme. Tamd tuli lausuttua yhteen ääneen.
Suuntasimme kulkumme yli kiitotien komentopaikalle.

Sisälrä tulvahri nenäämme herkullinen korvikkeen
tuoksu. Taisi siinä olla aavisruksen verran oikeaa kah-
vinkin aromia! Mukillinen tätä "ilolienrä" räväytti lo-
pullisesti silmämme auki. Radisti seurasi tiiviisti lii-
kennettä. Katsoin päiväkirjaa, rauhalliselta näytti.

Lähdimme koneiden luo. Nimikkoni kyljessä komei-
li numero MT-230. Tällä olin pääasiassa lennellyt vii-
meaikoina. Ohjaamon kuomu oli vielä auki mekaani-
kon jäljiltä. Kurkisrin ohjaamoon, korjailin laskuvarjon
valjaita, jotta tarvittaessa saan ne nopeasri sujautetrua
olkapäille. Lentopäähineen panin ohjaussausauvan kär-
keen. Työnsin radiopistokkeen paikalleen. Happinaa-
marin olin jättänyr jo edellisenä päivänä koneeseeni.

Messerschmitt 109, naapurin kauhu

Mekaanikko Masa sanoi moottorin olevan hienossa
vireessä. Aseisrus tarkastettu, kaikki OK, sanoi Masa.
Pekan kone oli parikymmentä metriä omani takana.
Moottorista nouseva lämpöväreily sai sen keltaisen no-
kan näyttämään kuin utukuvalta.

Kävelimme takaisin komentopaikalle. Radisti vink-
kasi luokseen. Katsohan Manne, taas ne kuriiripojat
ovar liikkeellä. Vilkaisin kelloa, 4.35. Ovatpa aikasia
tällä kertaa. Tieto ruli Hangosta.

Merivoimien- ja Iv.-viestien perusteella olimme pit-
kän aikaa seuranneer surinoita, jotka liikkuivat aina sa-
maa reittiä: Suursaaren eteläpuolelta Hankoon-Ahve-
nanmaalle-Vaasaan-Rii himäkeen-Lappeenrantaan
ja sieltä Leningradin suuntaan.

Samaa vayldä, näyttävät nytkin ajavao. Se oli jo si-
vuuttanut Vaasan. Riihimäki ilmoitri, että surinaa liik-
kuu itään päin. Siinä surinaa seuraillessamme aika vie-
rähti nopeasti. Puhelin pärähti, Iv. -valvonta ilmoitti: 1

kpl 2-moottorinen kone, korkeus 6000 m, suunta itä,
radan suunta.

Pekka oli torkahranur. Nykäisin häntä. "Nyt raivaal-
le!" Koneille juostessamme silmäilin Utin suuntaan.
Sieltä sen pitäisi löytyä 15 minuurin kuluttua, sillä
ohutta pilviharsoa oli noin 3000 metrin korkeudessa.

Mekaanikot olivat jo valmiina käynistykseen, kun
lukitsin laskuvarjon valjaita. Inerttia-käynnistin alkoi
vonkua ja valittaa yhä kiihtyvällä korkealla äänellä kun
kaksi mekaanikkoa kiersi käynnistinkampea koneen oi-
kealla puolella. Kiinnitin syöksyvyöt, lentopäähine
päähän. Tuttu komento: Kontakt, virta päälle. Potkuri
pyörähti puoli kierrosta ja samassa kone vavahti, kun
moottori otti ensimmäiset kierroksensa. Työnsin va-
semmalla kadella kaasuvipua, korviini kantautui tasai-
nen hyrinä. Tdrinä vaimeni, painoin jarrut päälle. Pyö-
räytin täyder kierrokset ja kokeilin virtakatkaisijasta
molemmat magneetot, II-magneetto pudotti kierroksia
noin 15 k/min, niinhän sen pitää ollakin.
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"Mersu", Me 109-G2 starttivalmiina

Mistähän sen mahtaisi löytää?

vekkeer ylös, potkuri automaatille. Nyt on kaikki alku-
hommat suoritertu.

Pekka joutui starttaamaan osittain koneeni nosta-
massa pölypilvessä. Hän oli tehnyt samat seremoniat ja
olikin kohta oikealla siivelläni. Radiosta tuli tieto, että
Kouvola kuuli surinaa lännestä.

Otimme nousussa sopivan ennakon itää kohden.
Ohut pilviharso jäi allemme. Samassa Utti ilmoitti
kuulevansa surinaa lännestä.

Tähyilen ympärilleni , ei ndy konetta. Vilkaisen alas:

olemme radan päällä. Pekka "heräsi henkiin": Katso-
han, Manne, suoraan yläpuolelle! Silmäni erottivat kak-
si hentoa harmaata sumujuovaa. Kaasu pohjaan, nousu-
nopeusmirtari näyttdd maksimilukemia. Korkeutta

Partio starttaa vihollisen perään

Katsoin taakseni, Pekan koneen potkuri pyöri verk-
kaisasti. Metsänreuna pöllysi kun "Mersuni" potkurista
lähtevä ilmavirta irroitti hiekkaa, pikkukiviä ja kaner-
via kiitotien reunasta. Annoin merkin mekaanikolle.
Hän jarrutti siivenkärjessä. Pikkuliike kaasuvivusta,
toinen jalkarerä ylös jarrulta, kone kaanryi nopeasri.
Rullasin kiitotien päähän, koska oli aikaa. Tästäkin oli-
si kone noussut hyvin ennen metsän reunaa. Pekan kone
culi perässä.

Väänsin radion kytkimen päälle. Pojat olivat jo ää-
nessä. "Kone häipynyt itään", ruli lyhyr ilmoitus.

Siinä rullatessani tarkistin potkurin kulmat. Kaasu-
vivun sivusra olevasra kytkimestä panin potkurin käsi-
säädölle. Mittarin osoitin näyrti 12. Oikea porkurikul-
ma starttia varren, jarrusiivekkeet auki srarrriasenroon,
rauhallisesri kaasuvipua eteenpäin. Selkä painui panssa-
ria vasten, nopeus kiihtyi, ohjaussauvaa eteenpäin!
Pyrstö nousi sopivasti irti kentästä, nopeus kiihtyi.
Hiukan oikeaa jalkaa, koneen nokan kääntyminen lie-
västi vasempaan pysähryi. Nopeus kiihtyi, sauvaa ke-
vyesti taaksepäin, kone irtosi kenräsrä. Kentän reuna
vilahti vasemman siiven alitse. Laskuteline sisään. Tun-
tui pieni jysähdys, kun telineet menivät siipikoreloi-
hinsa. Nopeus lisäänryi, kaarto vasempaan. Laskusii-
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runsaat 5000 m. Otan happinaamarin kasvoilleni, han-
kalat ovat nuo kuminauhar kiinniträä. Hyvinhän se me-
ni.

Nyt kuriirikoneen pakokaasujen juovat näkyivät jo
selvemmin. Oli varmasti havainnut lähtömme, sillä
Kymin kentän päd,llä leijui vielä srarttimme aiheutta-
mat pölypilvet. Varmasti tiesivät meitä olevan kaksi.

Kiire tuli "naapureillekin". Kone aäyttdd ottavan jat-
kuvasti korkeutra. Utti ilmoitti nähneensä koneen,
korkeus 8000 m. Valkoinen pakokaasuvana selvenee
jatkuvasti ja näkyy selvästi tumma piste vanan päässä,

misrä se synryy. Ilmoitin maa-asemalle, että näemme
koneen selvästi.

Pekka tulee takana oikealla, hiukan alemmalla. Poi-
ka on kyyristynyt ohjaamoon, mitähän rouhuaa? Ehkä
asentelee konettaan taistelukuntoon. Onhan siinä mo-
nia touhuja, välirengastähtäin päälle, konekiväärien ja

rykin valitsijat oikeaan asentoon. On arvioitava alkuti-
lanne. Alkaako tulituksen hiukan pidemmältä etäisyy-
delrä, silloin on vain tykki päällä. Läheltä tulitettaessa
otetaan mukaan myös molemmat konekivddrit.

Koneen aseistuksena on yksi 20 mm:n tykki, joka
ampuu moortorin akselin läpi. Konekiväärit ovat run-
gon yläosassa molemmilla sivuilla, 12,5 millisiä. Eri-
koisra niissä on se, että nalli syrtyy sähkön avulla. Isku-



ri lyö kevyesti ja samalla sähkövirta sytyttää nallin.
Silmäys mittareihin osoittaa korkeutta olevan noin

8000 m. Moottorin valvontamittareissa on normaalit
lukemat. Oloni tuntuu hiukan epämukavalta. Eikä ih-
me! Ylläni on vain ohut siviilipaitapusero. Kevyt lento-
turkki on näin kesäiseen aikaan alakorkeuksissa ja aina
6000 metriin asti liian kuuma. Moottorien pakoputket
ovat ohiaamon etusivuilla siten, että pakopurkien kuu-
mat kaasut "nuolevat" ohjaamon sivuja jalkojen korkeu-
delle.

"Naapuri" näyttää vain "hinaavan" lisää korkeutta.
Mikähän konetyyppi on kyseessä, koska noin kevyesti
näyttää nousevan? Mitrari osoirtaa jo 9000 m. Mootto-
rin jättämät harmaat 'pötköt" ovar noin runsaat 1000 m
yläpuolellani. Koneen hahmo selvenee 

- eikö vain ole-
kin DB 3, mutta nokka näyttää olevan pitempi.

Peukalolla painan ohjaussauvan päässä olevaa mikro-
fonikytkintä ja kerron komentopaikkaamme, eträ tun-
tumassa ollaan. Korkeuseroa on enää noin 1000 metriä
ja asema on sopiva. Lähestyn akaa alhaalra. Koneeni
moottoreiden pakokaasuissa oleva vesihöyry tiivistyy
voimakkaaksi sumuksi, jota potkurivirtaus velloo sekai-
sin, aivan kuin niiden moottorit kehräisivät pumpuli-
harsonauhaa.

Koneeni alkoi tuntua ohjaimistaan "pehmoisen ma-
kuiselta", liikkeet eivät olleet niin terhakkaita mihin
alakorkeuksissa olin tottunut. Ehkä tuohon tunreeseen
vaikutti kehoni lievä kangistuminen. Korkeutta alkoi
olla 10000 metriä, lämpötila ehkä - 55oC. Tunnetta
sävytti varmaankin alhainen ilmanpaine, jonka vaiku-
tuksesta verisuonet ja koko keho pullistuu kuin kumi-
ukolla. Ilmanpaine on vain noin ll4 maanpinnan il-
manpaineesta. Ilmapuntari näyttäisi täällä noin 19 cm
elohopeapatsasta.

Sompailen laivaani juhla-asemiin. Joudun ruohon
pumpuliverhoon, kone heittelehtii viholliskoneen pot-
kurivirrassa. Etäisyys on enää noin 500 metriä. Vilkai-
sen kojetaulun korkeusmittaria, se osoitti "viiksenver-
taa" vaille 10 r00 metriä. Moottori-, öljyn- ja polrtoai-
neen paineet OK. Tykin valitsija päälle.

Katsos pahusta, taitaa ampua oikein kovilla! Sumun
sisästä "sähkötti" konekivääriampujan ase verenpunai-
sella lieskalla Tuonelan virttä. Lieskat lähestyivät. Oli-
pa hyvä tähtäyspiste. Vähän vasenta jalkaa, verenpunai-
nen lieska loimusi valorenkaan sisällä. Sopiva ennakko-
korjaus siirsi sen valotähtäimen valoviirujen ristikkoon.
Painaisu ohjaussauvan päässä olevasta liipaisimesta -tykki "haukahti" lyhyen sarjan, kk-valintakytkin päälle,
koko Mersun valtava tuliannos lähti liikkeelle. Valo-
juovat hävisivät koneen runkoon. Jo loppui vilkutus us-
van seasta. Olin edelleen moottorien jättämässä sumu-
vanassa. Kone läheni nopeasti. Pujahdin rungon alitse
vasemmalle. Kurvasin rauhallisesti ja valmistauduin
uuteen hyOkkäykseen. Nyt olin jo hieman "pommarin"
yläpuolella, se muutti suuntaa ja painui lievässä pilvessä
Kannasta kohden Viipurin suuntaan. Tämä palanen

Siellä se onl

näytti jo selvältä, rauhallisesti valmistauduin uuteen
hyökkäykseen. Taka-kk-ampuja tuntui olevan mykkä-
nä.

Koko touhun aikana, kun olin lähestynyt konetta sen

pakokaasuvanassa, oli kosteus tiivistynyt koneeseeni.
Ohjaamon panssarilasi oli jään peitossa. Ainoastaan Re-
vi-tähtäimen valorenkaan kohdalla näkyi tuulilasin lä-
pi.

Vetäisin sivuikkunan auki, siitä oli seurattava koneen
liikkeitä. Katsahdin runkoa pitkin: moottorin ilmanot-
toaukko oli myös jään peitossa. Imuaukon suukappa-
leen eteen oli kertynyt lähes 0,5 m pituinen jäämuodos-

tuma. Oli onni, ettei se tukkinut imuilma-aukkoa.
Moottori kehräsi yhä tasaisesti. Ohjaimet tuntuivat
"laiskoilta". Nähtävästi jääkerroksen paino aiheutti tä-
män kömpelön tunteen liikehtimisessä.

Pieni kurva oikeaan, niin uhri näkyikin etuvasem-
malla. Etäisyyttä oli noin 500 metriä. Uusi lähestymi-
nen. Nyt kaikessa rauhassa ensin tykillä ja sitten lähi-
etäisyydeltä kaikilla aseilla. Konekiväärien valitsijan
kytkin pois päältä, tykki jäi nyt valmiusasentoon.

Lähestyin konetta, jää haittasi tuulilasissa näkyvyyt-
tä, vain noin 10 cm:n reikä oli tähtäimen kohdalla. Pie-
ni korjaus, vasen moottori oli piikkien välissä, etäisyys
liian pitkä, 100 m, painallus laukaisijasta, pari laukaus-
ta ja hiljaisuus. Tein latausotteen, kolinaa jalkojen vä-
lissä olevasta tykistä. Painallus liipaisimesta, hiljaisuus.
Etäisyys oli noin 50 m. Konekiväärit päälle, ei mitään
hätää, onhan vielä kaksi "kuularuiskua" jäljellä.

Ihme kun pommari menee suoraan kuin raiteita
myöten. Tairaa kavereilla olla vaikeuksia. Taka-kk on
hiljaisena. Missä kunnossa mahtaa pilootti olla kun
noin laivaansa luotsaaT

Nyt veto etusormella liipaisimesta, kk äännähti ly-
hyen sarjan, edessä olevasta moottorista tupsahti tum-
maa savua, sarja iäi kesken, sillä kk:t hiljenivät.
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Ohjaamooni tuli ruudin savua, kk:t lakkasivat toimi-
masta, sitten kivääreille latausotteet. Edestä kuului ko-
linaa, kun liikkuvat osat pelasivat edestakaisin. Liipaisu
laukaisijasta 

- 
hiljaisuus. Voi pahus, nyt ovat kaikki

aseet pois pelistä!
Kaarroin pommikoneen sivulle. Samalla se aivan hy-

pähtämällä siirtyi konettani kohden. Nopea väistö va-
semmalle. Kaveri yritti kai ajaa kylkeeni kiinni. Epä-
toivoinen näytti olevan heidän asemansa.

Jospa olisivat tienneet minun huoleni, niin eipä olisi
tuotakaan manööveriä rarvinnut tehdä.

Kaiken tämän touhun aikana olin unohcanut siipiko-
neeni. Sitä ei näkynyt lähetryvillä.

Kaarsin konettani ja aloin etsiä Pekkaa. Tuollapa
nayttäd olevan. Pekka sompaili tykkilavettiaan taiste-
luasemiin.

Pommarin vasen moottori savusi lievästi.
Pekka alkaa olla sopivalla hollilla, mutta liian takana

alhaalla. Mersu lähestyy loivasti syöksyvää pommaria,
jonka nopeus lisääntyy lisääntymistään. Nyt olisi sopiva
hetki antaa tykin laulaa.

Mersu pysähtyi taivaalla, se oli kuin ristin merkki.
Laiskasti se kääntyi oikealle ja alkoi kiihtyvän syöksyn.

Painoin peukalollani sauvan päässä olevaa mikrofoni-
kytkintä ja huusin: "Huomio Pekka, huomio Pekka.
Onko jorain vinossa?" Ei kuulunut vastausta, toistin
kutsun. Edelleen hiljaisuus.

Maa-asema yritti saada myös yhteyttä Pekkaan. Hil-
jaisuus vallitsi. Oliko sittenkin pommarin kk-ampuja
kunnossa ja saanut osuman Pekkaan?

Alla oli noin 3000 metrin korkeudessa vaalea pilvi-
harsokerros, jonka läpi olimme tulleet. Mersun tumma
hahmo näkyi selvänä ja pienenevänä hahmona tuota
harsokerrosra vasten. Kone oikeaa ja lähtee kipuamaan
ylöspäin.

Kutsun radion kaurta Pekkaa 
- 

hiljaisuus vallitsee
edelleen. '

Olen vielä noin 9000 metrin korkeudessa ja seuraan
pommaria. Kokeilin uudelleen aseitani, ne eivät toimi-
neet.

Pekka lähestyi uudelleen konetta. Sama tilanne tois-
tui, aivan kuin olisi katsonut filminauhan uudelleen.

Pommikone pakeni Kannaksen taivaalle jättäen lie-
vän savuvanan jälkeensä. Olipa kavereilla onnea, taita-
vat päästä rajan tuolle puolelle.

Pekan kone orti suunnan Kymin kenttää kohden.
Tyrkkasin "laivani" kumoon ja läksin perään.

Kaiken jännityksen jälkeen alkoi kehossani tuntua
kylmä tunne. Olin kovin kevyissä pukimissa - verryt-
telyhousut ja ohut silkkipusero. Eipä arvattu lähdet-
täessä joutuvamme noin 50-55o pakkaseen.

Pekan kone laskeutui ja jätti rullatessaan mahtavan
pölypilven taakseen.

Moottori oli tyhjäkäynnillä. Potkuri käsisäädöllä ja
nousukulman säätö pienillä kulmilla, laskuasentoa var-
ten.

Ilma oli tasaista, aivan kuin olisi ajanut maitovellis-
sä.

Nopeus pieneni, kaarto kiitotietä kohden. Kone ei
torellut jalkaohjaimia. Painan vasemman jalan pohjaan

Pommikoneen konekivääriampuja työssään
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ja pysäytän moottorin. Kone kääntyy laiskasti, suunra
on etelään, kiitotie edessä. Jarrusiivekkeet laskuasen-
toon, hetken päästä nopeus on enää noin 200 km/h.
Laskuteline alas. Loksahdus tuntui takamuksissa, kun
telineen lukituslaitteer menivät kiinni.

Tuuli painaa hieman oikealle. Jalkaohjaus ei toimi
muuten kuin polkaisemalla rajusti jalka pohjaan. Kaa-
sua apuna käyttäen sain koneen pysymään kiitotien
suunnassa.

Metsä vilahti allani, kaasu täysin kiinni, kone vajoaa.
Nopeus pienenee ja kentän pinta lähenee. Pieni kiristys
sauvasta, nopeus noin 150 km/h, kun kaikki kolme
pyöräd koskettavat kentän pintaa.

On pidettävä kannuspyörä visusri maassa, sillä voi
ohjata konetta loppukiidon aikana. Kevyt painallus jar-
ruihin. Koneen suunra pysyy sopivana. Nopeus vähe-
nee, reipas jarrutus ja kone pysähryy kiitotiellä. Kään-
nän koneen ja rullaan komentopaikan ereen.

Sinne on kerääntynyr mekaanikkojen joukko.
Virrankatkaisija "kupe"-asentoon, moottori hiljenee,

vyö ja valiaat irti. Kuomun lukitsija auki ja kääntö oi-
kealle.

Kasvoihin tulvahtaa raikas syysilman tuoksu. Köm-
min koneesta ulos jäykin, kylmin jäsenin.

Peräsimien ympärille on kerääntynyt koko lentueen
mekaanikkoremmi ja liityn joukkoon ja mitä hitroa: si-
vuperäsimestä on vain luuranko jäljellä ja vakaajassa on
melkoinen reikä. Muita reikiä ei löytynyt.

Olipa ollut lähellä! Kun seurarriin luodin kulkua, to-
dettiin että se on tullut edestä noin pari senttiä ohjaa-
mon kuomun yli, läpäissyt sivuvakaajan ja rd,jähtånyt
sivuperäsimen sisällä. Peräsimen kangasverhoukser oli-
vat häipyneet sen sileän tien. Peräsimen alaosassa on
noin 30 cm:n korkeudelta metalliverhousra, josta oh-
jaustangot lähtevät rungon sisään.

Suurella nopeudella tämä vähäinen osa peräsintä toi-
mi jorenkuten, murta laskussa pienellä nopeudella koko
sivuperäsin oli "poissa pelistä".

Kaikesta huolimatta kenrällä.ollaan ja kone lähes ko-
konaisena, mutta tuo saalis, joka huonon tuurin takia
pääsi käsistämme, jatkaa varmaankin onnellisena ko-
tiaan kohti.

Pian asemieher saapuivat koneelle ja tiedustelivat,
tuliko käytettyä aseita. Tulihan niillä, annerrua piener
turaukset, vaikka siihen se homma sitten kuivui, koska
ne menivät kaikki epäkuntoon.

Pojat tutkivat nopeasti ruliluikur. Tykki totteli la-
tausotteen, mutta kk:t olivat hiljaisia. Tarkempi pereh-
tyminen osoitti, että tykin iskuri oli poikki. Kk-panos-
vyöt olivat pudonneet koteloon, koska ne olivat katken-
neet.

Kun pojat kuulivat tarinani ja selvityksen, missä
korkeudessa kahina oli rapahtunur roresivat he meitä
kohdanneen ainutkertaisen tapauksen tämän laivueen
historiassa. Ainut selitys häiriöön oli tuo alhainen, noin
- 15" lämpötila.

Pekka lähestyi konettani "Nortti" savuren suupieles-
sään ja oli synkän näköinen manatessaan huonoa tuu-
riaan. Hän teki ilmoiruksen lennostaan ja sanoi, ettei
viitsisi puhua koko jurusta, koska kävi niin nolosti.

Pekka huomasi vasta 3000 merrin korkeudessa, ertä
happinaamari oli poissa. Koneessa oli noin 50 sentin
pätkä kiinteätä happiletkua, johon happinaamarin oma
letku kytkettiin.

Nousun aikanahan minä toresin Pekan puuhaavan jo-
tain ohjaamossa. Poika oli kyyryasennossa saadakseen
letkun ylrämään suuhunsa. Kaverin outo käyttäytymi-
nen johtui siis siitä, eträ kun hän kohottautui tähtää-
mään, niin letku ei enää ylettynytkään vaan putosi pol-
velle.

Anneraanhan Pekan itsensä kertoa lopur: "Happilet-
ku putosi suustani, kun oikaisin selkäni suoraksi saa-
dakseni tähtäimen renkaan silmieni ereen. Kone piikin
kärkeen, liian kaukana. Tykin valitsija päälle. Kaikki
tämä tuli tehtyä automaarrisesti. Vilkaistuani tähtäi-
men läpi kone oli harmaassa usvassa ja hävisi kokonaan.
Oloni vaikutti raukealta, takamuksissani tunsin, ertä
koneeni oli nousussa, murra käteni eivät totelleet kor-
jauskäskyä, joka tuli aivoistani. Sitten kaikki pimeni
silmissäni. En riedä, minkä ajan olin "pimeänä", murra
kun rajuntani palasi, havaitsin koneeni syöksyvän hur-
jaa vauhtia maata kohti. Näkökykyni palasi 

- 
voi per-

hana, ohjaussauva oli kuin valettu betoniin, se ei hie-
vahtanutkaan, vaikka vedin sitä molemmilla käsillä.
Aloin kelara vasemmalla puolella olevaa korkeusperäsi-
men trimmeriä (pientä apuperäsintd, jotta koneen kor-
keusperäsimen vaikuttavat voinrat tasartiin nopeurra
vastaaviksi. Ohjaaminen tulee keveäksi, ei tarvitse vän-
gåta vastaan lennettäessä vaakalenroa määrätyssä kor-
keudessa.) Koneen nokka kohoaa yhä enemmdn '1a

enemmän, nopeus pienenee ja sauva tuntuu jo myötäi-
levän käden liikkeitä. Reipas vero sekä lisää kaasua.
Aloin etsiä kuriirikonetta, korkeutta oli noin 4000
metriä. Tuollahan se menee lievässä liukulennossa kohti
Kannasta. Perään vain.

Kesti pitkän aikaa ennenkuin olin taas sen perässä.
Yritin pitää lyhyttä happiletkua suussani mahdollisim-
man kauan. Tähtäys ja taas kone hävisi silmistäni. En
tajunnut, mitä tapahtui. Havahduin samassa tilanteessa
noin 4000 merrin korkeudessa, loivassa syöksyssä kohti
Viipuria. 

- 
Ämmille meni koko yritys. Pirunmoinen

munaus tuo happinaamatin unohtuminen, totesi Pek-
ka.

Tähän yritykseen jäi tdmdn päivän lenromme, joka
kesti tasan tunnin.

Koneen tyypiksi arvioimme DB 3 mahdollisesti va-
rustetruna korkeusmoottoreilla, koska se oli kivunnut
niin vaivattomasti yli 10 kilometrin korkeureen.

Meille jäi arvoitukseksi, mitä koneelle lopulta tapah-
tui, mutta nämä surinat loppuivat tähän emmekä saa-

neet enää niitä koskevia iv-viestejä. tl
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IIun haauoittuneet
hyökkäsiYät

"Luutnantti teki ratkaisun:

- Meidän on otettaYa aloite
käsiimme, jor aiomme pelastua!
Ainoa mahdollisuutemme on
hyökkäys!"

TOIVO IHALAINEN

PALASIN sotasairaalasta haavoittumisen jälkeen heinä-
kuun loppupuoliskolla yksikkotrni 3./RjP I:een, joka
oli tällä välin vetäytynyt ankarasti taistellen Leppäsyr-
jän Ruhtinaanmäkeen. Pojat olivat joutuneet kokemaan
kovia, sillä he olivat olleet välillä motitetruinakin Tuu-
loksessa.

Ilmottauduin kapteeni Myllyksel le, jahän toi-
votti minut lujalla kädenpuristuksella tervetulleeksi.
Miehisrä alkoi olla kova pula, sillä edellisen viikon ai-
kana oli moni veikko kaatunut tai haavoitrunut. Nyr
miehet parantelivat jalkojaao, jotka olivat hiertyneet
rikki raskaitten marssien aikana, ja keräilivär voimia
tulevaa varren. Kuuntelimme vakavina Pitkästärannasta
kuuluvaa jatkuvaa rykkirulen kumua. Lohdulliselta
tunrui, että ylitse lensi omia ja saksalaisten koneita jopa

30 kappaleen laivueina.
Komppaniamme sai jonkinverran täydennystä ja ryh-

mitettiin uudelleen. Myös minä sain uuden kivääriryh-
män johtaakseni. Åseita ja varustuksia jaettiin. Sain
käytetyn konepistoolin, jonka piipun kierteissä näkyi
olevan lohkeama. Ei ollur valinnan varaa, oli tyydyttävä
siihen, mitä sai. Mietin vain, missä mahtoi olla aseen

edellinen kayrtaja tällä hetkellä.
Saapui tieto, että joudumme Koirinojalle asemiin.

Täytimme lippaat ja ahdoimme ne leipälaukkuihin.
Tungimme vielä rinta- ja housuntaskutkin räyreen pat-
ruunoita, sillä tiesimn're, eträ kaikki tulisivat olemaan
tarpeen. Niin siirryimme Koirinojalle reserviin. Koko
ajan kuului rintamalta rumputulen kumu.

Joukossamme alkoi kiertää huhu, että meidät siirret-
täisiin pohjoisrintamalle. Hr"rhuja pohdittaessa tuli il-
moitus, että pataljoonan oli valmistauduttava lähtöön.
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Siirrolla tunrui olevan kiire, sillä autot saapuivat kes-

kellä päivää nouramaan yksikkoämme.
Emme ehtineet kauaskaan, kun vihollishävittäjät jo

alkoivat ahdistella kolonnaamme. Olimme sopineet
kuljettajan kanssa koputusmerkeistä, jos vaara uhkaisi.
Saimme kyllä monra kertaa koputella ja syöksyillä ojiin
ennenkuin olimme perillä. Kenttäkeittiö sai niissä tohi-
noissa osuman ja sinä iltana saimme ryyryä kuivamuo-
naan.

Autot veivät meidät Loimolairn ja sieltä jarkui matka
pitkin soita tarpoen kohti Tolvajärveä. Suota matkates-
samme näimme pieniä venäläisryhmiä, nähtävästi tie-
dustelupartioita. Yövyimme soiden keskellä sijainnees-
sa metsäsaarekkeessa, jossa oli hyvät varmisrusmahdol-
lisuudet. Joukkueemme johtaja, ylikersantti T e I a-

n e n , näytti meille kartalta marssimme mddrdnpädn.
Sinne olisi saatava linja pysty1,n, r,aikka vastassa tulisi-
kin olemaan lukumääräisesti paljon rahvempi viholli-
nen.

Seuraavana päivänä marssimme rierrijn-rassä korvessa
kohti vihollisen linjoja. Pataljoon.r creni kolmessa jo-
nossa, komppania kussakin.

Yllättäen ilmestl,i eteemme kirjrr: joLrkko omia soti-
laita, jotkut pahasri järk1,r§'neen runrr-iisina, jotkur he-
vosineen. He kerroivar päässecnsa murrautumaan ulos
vihollisen morista, harhailivirr nvt omia linjoja etsimäs-
sä.

Saavuimn-re viimein perille. Olimme järvikannaksel-
la, jonka katkaisi pieni joki. Ylitirnn-re ser-r pirkospuita
pitkin ja nor-rsimme edessä kohoavalle mäenharjanteelle.
Patal joona alkoi aserraurua asemiin ya tiedustelijat tut-
kia ympäristöä.

Loimolan Suursaranevan maisemia
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RjP 1:n miehiä, vasemmalta alkaen vääpeli Painilainen, luutnantti Mirhola
sekä vänrikit Nuora la Särkisilta

Emme ehtineet kauankaan levätä, kun voimakkaan-
runtuinen vihollinen törmäsi meihin. Mäki rätisi pian
kiivaasta tulituksesta, murra meillä oli puolellamme
paremmat asemat. Komppaniamme oli levittäytynyt
ketjuun ja syöksähtelimme mäkeä alas kohti vihollista.

Suolle päästyäni minun aseeni teki lakon. Makasin
suossa ja tutkin asetta, kun aivan läheltäni kajahti lau-
kaus, joka sai korvani lukkoon 

- ei kuitenkaan osunut!
Takanani ollut meikäläinen koitui pelastuksekseni.

Vihollinen keräsi miehiään ja lähti voimakkaasti
huutaen vastahyökkäykseen. Nyt oli meidän peräännyt-
rävä takaisin mäelle, josta hallitsimme tilanteen.
Aloimme kaivautua asemiin, mutta pahaksi onneksi ei
kellään ollut lapioita. Jotkut kaivoivat käsillään, minä
autoin itseäni puukolla. Asemiimme alkoi tipahdella
kranratteja, ja siellä täällä syttyi metsikkö tuleen.

Yöksi tilanne rauhoittui ja menimme ylikersantti
Telasen kanssa tutkimaan päiväistä taistelukenttää. Nä-

ky oli lohduton 
- 

omia ja venäläisiä kaacuneita viere-
tysten, venäläisiä laskimme olevan lähes sata.

Löysimme maastoa silmäillessämme myös tuoreen
kaivannon, joka oli turpeilla peitelty. Telasen pitäessä
vahtia minä nostelin päällimmäisiä turpeita maassa lo-
juneella venäläisellä kenttälapiolla.

Kaivannossa oli venäläisiä kaatuneita.
Lapio oli vielä kädessäni, kun pensaikosta särähti ko-

nepistooli, ja meidän oli maastouduttava. Ryömimme
omaan linjaamme, josta ammunta oli kuultu, ja miehet
seisoivat asemissaan.

Niin valkeni heinäkuun 22. päivit kirkkaana ja kau-
niina, mutta kaikki tiesivät, että päiväsrä tulisi kaikkea
muuta kuin rauhallinen. Seisoimme hermostuneina
kehnoissa asemissamme, joita olimme onnistuneet yön
aikana kyhäämään.

Odotimme vihollisen hyökkäystä.
Eikä kestänytkään kauan, kun raskaan krh:n tuli

kohdistui kk-pesäkkeisiimme. Tulituksen jälkeen tuli
jalkaväki taajana ja ankara hyökkäys alkoi saada paniik-
kia aikaan 

- 
siellä täällä nousi jo miehiä ampumahau-

doista. Tämä tietysti innosti vihollista ja se pääsi mur-
tautumaan asemiimme. He valtasivat jonkun koneki-
väärimme ja saimme kestää omien aseitten tulta.

Kesken taistelun kapteeni Myllys huusi ja viittoi sekä

sanoi lähtevänsä hakemaan metsään vetäytyneitä mie-
hiä. Samassa toi lähetti viestin pataljoonan komentajal-
ta:

- 
Ei metriäkään taaksepäin, nämä asemat on pider-

tävä!
Ätt ia aloin ihmetellä, miksi reisilihaksia särkee ja

miksi sääri tuntuu lämpimältä. Kun repäisin saappaan
pois, näin jalkani olevan veren peitossa. Luotisuihku oli
repinyt reislihaksia taskun kohdalta. Myös ylikersantti
Telanen oli haavoittunut 

- häneltä oli jalka nilkasta
poikki. Lääkintämiehet sitoivat minkä suinkin ehtivät.

Tilanteemme alkoi olla toivoton 
- 

yli puolet mie-
histä oli kuollut tai haavoittunut! Vihollinen saattaisi
milloin hyvänsä valloittaa kukkulan, joka oli käytän-
nöllisesti katsoen puolustuskyvytön. Kranaatinheitti-
met alkoivat taas myllertää asemiamme, ja moni mies
minunkin joukkueestani haavoittui vielä niiden sirpa-
leista.

Silloin saapui nuori ja neuvokas luutnantti ottamaan
yhteyttä komppaniaamme. Hän selosti meille tilanteen
vakavuuden emmekä päästäneet häntä edes ilmoitusta
tekemään, vaan sanoimme:

- Nyt jos lähdetään, lähdemme kaikki!
Luutnantti teki ratkaisun.

- 
Meidän on otettava aloite käsiimme, jos aiomme

pelastua! Ainoa mahdollisuus on valehyökkäys. Am-
mumme, huudamme ja teemme lyhyitä syöksyjä, kuka
haavoittuneenakin suinkin voi.

Niin me teimmekin.
Ammuimme ja huusimme jatkuvasti samalla kun

t

li

J
:3{-

Muona on tullut asemasotavaiheen tukikohta "Kujaan"
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Hyökkäykseen!

teimme pieniä syöksyjä 
-vastapuoli 

alkoi epäröidä!
Siellä täällä joku mies heitti aseensa ja alkoi juosta päät-
tömästi taaksepäin. Vihollinen peräänryi!

Samalla luutnantti määräsi paarien teon aloitettavak-
sil

- 
Ketään ei jätetä tänne, hän sanoi, ja miehet teki-

vdt paareja vöistä ja riu'uista.
Paarien valmistumista odottaessani lojuin maassa,

kun äkkiä kranaatti jysähti viereen, muttei onnekseni
räjähtänyt. Konepistooli putosi hervottomista käsistäni
ja yritin tuskallisesti vierittää itseäni rinnettä alaspäin
peläten, että kranaatti saattaisi räjähtää vielä myöhem-
min. Se jäi kuitenkin suutariksi.

Kun paarit olivat valmiit, luutnantri antoi meille
kompassisuunnan, josta omien piti löytyä. Itse tuo roh-
kea luutnantti jäi vielä muutaman miehen kanssa var-
mistamaan kukkulalle, ettei vihollinen päässyt kinte-
reillemme. Joku kaveri toi minulle konepistoolini ja sa-

noi:

- 
Eipä jdtetd rdtä, ajat on kovat!

Vielä kerran nousi tiemme pystyyn. Järvikannas oli
venäläisten miehittämä eikä tällaisella joukkueella ollur
enää mitään mahdollisuutta murtautua läpi. Niinpä
lähdimmekin kiertämään jåweä ja sielrä pääsimmekin
onnellisesti JSp:lle. Sieltä pääsimme purilailla ereen-
päin, ja sitten alkoi minunkin kohdallani pitkä sairaala-
matka.
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ERKKI AUHTO

HEINÄKUUN ,. päivänä 1942 eräs kalastaja havairsi
miinan meressä Gåsörsbuktenin lahdessa Hankoniemen
länsirannalla. Ilmoitus siitä saatiin puhelimitse seuraa-
vana päivänä miinanraivaajajoukkueemme tukikohtaan
Elgön saareen Tammisaaren edustalla.

Miten ja mistä ryhtyisimme raivaukseen, sitä punta-
roin mielessäni, kun Hangonkylän luona mereen pistä-
vän kallioniemekkeen rannasta myöhemmin samana
päivänä silmäilin lahtea. Ilmoituksesta puuttui täsmäl-
linen tieto miinan paikasta.

Aloitimme.
Korkkivyöt päälle, liikkeelle ruivaaja 9 5 2:lla, ensim -

mäisen maailmansodan aikainen kalusto MRK/3 ulos ja

keskelle lahtea! Raivaajamme oli siviilistä varattu keu-
lakajuutallinen moottorivene, kulkusyväykseltään 1,5
metriä.

Tuskin ehti kulua pari minuuttia, kun läpi veneen

tuntui kevyt nykäys. Kohta kuului naksahdus veden si-
sästä. Vanaveteemme ilmestyi pitkäsarvinen miina. Ka-
luston 100 gramman trotylipanoksen sisältävä räjähdys-
tarttuja oli tavannut miinan ankkurivaijeriin ja räjäyt-
tänyt sen poikki.

Palasimme r^ntaan. Soudin alikersantti Toimi Ruot-
tisen kanssa perehtymään miinaan. Sen laukaisuperiaate
selvisi. Teimme miinan vaarattomaksi katkaisemalla
aluksi kohon sivuseinämään sijoitetun varmistimen
päällä kiertävän lyhyen lyijykaapelin, mikä suojasi kah-
ta nallijohdinta. Hinasimme miinan rantaan. Pystyim-
me poistamaan miinan pohjaan siioitetun nallin ia rä-
jäyttimen.

Lähdimme 952:lla toisen kerran liikkeelle. Tunsim-
me jälleen samanlaisen nykayksen kuin ensimmäisellä
kerralla. Kalusto perässä jatkoi silti uimista tavalliseen
tapaan. Mitään miinaa ei ilmestynyt pinnalle.

Nykäys viittasi raivauksenvastustajan olemassaoloon
miinan ankkurivaijerissa. Laite teki mahdolliseksi ha-
kukoyden kulkeutumisen miinan ankkurointijärjeste-
lyn lävitse sillä tavalla, että miina jäi edelleen paikal-
leen.

Mahdollisen raivausesteen takia kaarsimme takaisin
ja ajoimme uudestaan kohti lahden keskustaa. Tunsim-
me saman nykäyksen. Jälleen kalusto jäi uimaan taval-
liseen tapaansa. Mitään ei ilmestynyt pintaan.

Kaarsimme jälleen rakaisin. Nostimme kaluston.
Suolsimme syvyytinköydet suurimpaan Pituuteensa.
Lähdimme uudelleen liikkeelle ja laskimme kaluston.



Meren miinoittaminen ja miinoitteiden raivaus muodostivat yhdessä Kuoleman
Seuraleikin, jossa pääpalkinto oli henkiin iäärninen.

Miinoittaia yritti jatkuvasti keksiä menetelmiä, foiden avulla raivaus estyisi ja
raivaaia tuhoutuisi. Raivauksen johtaianpiti olla taitavaavihollistavield askeleen
edellä päästäkseen palkinnoille.

Tällä kolmannella kerralla rärppäsi: nykäys, naksahdus,
miina pintaan!

Ruottinen ja alikersantti Eino Puustinen hoitivat sen

miinan vaarattomaksiteon.
Aika oli ehtinyt jo illansuuhun. Lähdimme Elgöhön

yöpymään.
Palasimme lahdelle seuraavana aamuna. Åurinko

paistoi. Veden pinta lepäsi liikkumattomana.
Jatkoimme 912:lla raivausta. Kaksi miestä seisoi

keulassa tähystäen veteen. Minä seisoin hytin vasem-
malla puolella veneen laidalla. Katselin vettä alhaalla.

Yhtäkkia silmäni havaitsivat pitkäsarvisen miinan
veden sisässä tuskin puoli metriä veneen kyljestä!

Vilkaisin taakseni. Joukkueen vanjohtaja kersantti

Gåsörsbuktenin miinoite venäläisellä kartalla

Niilo Torzinm joi juuri pilsneriä pullosta hytin katto-
luukun kohdalla niska takakenossa pitkäkaulaisen pul-
lon osoittaessa yläviistoon.

Karjaisin Torviselle:

- 
Heitä se pullo heti veteen, tuonne, siinä on miina!

Kädelläni viittasin näkyvistäni jo häipyneen miinan
suuntaan. Aikailematta Torvinen lopetti janonsa sam-
muttamisen ja kovalla voimalla paiskasi pullon mene-
mään.

Heitosta tuli täysosuma. Ajoimme rantaan. Palasim-
me kahdella soutuveneellä paikalle. Pullo kellui miinan
yläpuolella.

Saatoimme luotinuoran avulla tarkasti mitata miinan
ylimmän kohdan etäisyydeksi veden pinnasta 80 sentti-
metriä. Se ylin kohta oli kohosta pystysuoraan ylös tö-
köttävän lyi jysarven messinkipeltisen jatkelieriön huip-
pu. Miinassa oli viisi sarvsa. Jokaiseen sarveen oli kiin-
nitetty jatkelieriö.

Mukanamme oli raivauskaluston yksi hakuvaijeri.
Teimme sen toiseen päähän niin suuren juoksusilmu-
kan, että kykenimme pujottamaan silmukan miinan
ylitse ja laskemaan ankkuriköyden ympärille. Hakuvai-
jerin toiseen päähän kiinnitimme mukana olleen kohon
siten merkiten miinan. Soudimme rantaan.

Miten olisi tehdä miina vaarattomaksi sukeltamalla?
Ruottinen ja minä riisuimme vaatteet päält2imme. Ko-
keilimme, miltä vesi tuntui. Ruottinen ui muutaman
vedon, mutta minä tulin kiiruusti ylös veden pistelevän
kylmyyden takia. Niin heinäkuuta kun elettiinkin, vesi
oli vain 8o Celsiusta.

Lahdelle ei ollut menemistä 952:lla enä, kun oli saa-

tu selville miinojen syvyytys. Raivaajaveneemme K 3 ja

K 4 uivat puolisen metriä matalammalla. Nekin olivat
siviilistä varattuja, Loviisan Kalastus Oy:n vankkara-
kenteisia veneitä, joita rauhan vuosina oli käytetty Is-
lannin sillivesillä nuotan hinaukseen. Niiden raivauska-
lustoa hinaamaan tarvittiin kahden veneen ruotu. Vält-
tääkseni kahden raivaajan liikkumista vaarallisella ve-
sialueella olinkin valinnut 952:n aloittamaan raivauk-
sen.

Pidin parhaana miinan hinaamista yhdellä sillive-
neellä kohti matalikkoa, luotoa lahden pohjukan suun-
nalla.

Ajoimme miinan luo. Irrotimme vaijerin poijusta ja
kiinnitimme sen pään raivauskaluston vintturiin.
Käynnistimme moottorin.
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Miina ankkureineen antoi periksi. Silmä kovana seu-
rasimme vanaveteen häipyvää pingoittunutta vaijeria.
Tunsimme nytkähtelyiä, jotka johtuivat miinan ankku-
rin irtoamisista pohjasta ja liikahtamisista.

Lupaava alku keskeytyi paikalla junnaamiseen vähän
ajan kuluttua. Moottori kavi täysila kierroksilla, mutta
eteenpäinmenosra ei tullut mitään.

Toinen sillivene oli jäänyt kallioniemekkeen rantaan
odottelemaan. Se sai viittoilulipuilla kutsun saapua
luoksemme.

Jatkoimme yritystä sillä tavalla, että K 4 asettui
meidän eteemme ja kiinnitti hinausvaijerin K 3:n keu-
laan. Kun molemmat veneer vetivät yhtaaikaa täydellä
voimallaan, se tepsi. Taakka veden sisässä lähri seuraa-
maan nytkähdellen, mutta varmasti.

Etumaisen silliveneen ollessa parinkymmenen metrin
päässä rannasta pysäytimme hinauksen. Koimme ällis-
tyttävän havainnon: veden pintaan ilmestyi kaksi mii-
naa yhden miinan asemasta 

- vierekkäin!
Miinat tehtiin vaarattomiksi ja otettiin talreen ank-

kureineen kaikkineen. Kummassakin ankkuriköydessä
oli raivauksen vastustaja.

Lähdettyämme hinaamaan ensimmäistä miinaa mei-
dän oli tdytynyt K 3:lla ajaa roisen miinan ylitse. Peräs-
sämme tulevan miinan ankkurivaijerin oli räytynyt osua
jälkimmäisen miinan ankkurilaitteisiin ja takertua nii-
hin kiinni. Sen jälkeen me tietämättämme olimme hi-
nanneet kahta miinaa, mikä tilanne oli muodostunut
K 3:lle ylivoimaiseksi.

Enempi ajaminen lahdella alkoi tuntua arveluttaval-
ta. Olimme onnistuneet poistamaan neljä miinaa me-
nestyksellä. Miten tulisi käymään edelleeni Ainakin
kuusi kertaa olimme ajaneet hyvin läheltä kuolemaa.

Kokeilimme hakuköyden hinaamista kahdella soutu-
veneellä. Siitä ei tullut mitään. Lahti oli liian laaja niin
hitaalle menetelmälle. Edellytykset paikanmäärityksen
ehdottomalle tarkkuudelle puuttuivat.

Vielä pusertui mieleeni yksi mahdollisuus varotoi-
menpiteiksi: perämoottoriveneet!

Hankoniemen rannoilta löytyi kaksi matalakulkuista

Hangon väylän raivausta 1942

perämoottorivenettä. Ne varattiin käyttöömme. Myö-
hemmissä raivauksissa niiden ruotu hakuköyttä peräs-
sään hinaten kulki raivaajan edellä mies kummankin
keulassa veteen tähystäen.

Edellä kertomani tapahtui toimiessani joukkueen
johtajan, luutnantti Antti Kmtelan sijaisena hänen lo-
mallaan. Kortelan tultua lomalta selostin hänelle Gås-
örsbuktenin tilanteen. Yhdessä kävimme lävitse rai-

Miina päältä -
- ia sisältä

åsörsbukte-
nln
roilno j en
raivauksen-
vastusta.'la
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vauksen jatkomahdollisuudet. Minun oli palattava Suo-
menlinnaan takaisin l.Meripioneerikomppanian mii-
naupseeriksi.

Tuuliseksi kääntynyt sää pakotti pitämään välipäiviä
lahden raivauksessa. Jatkaessaan 14.-15. 7. Kortelan
johdolla joukkue sai kolme miinaa.

Tämän jälkeen laivaston Raivaajaosasron 4.Raivaaja-
laivue saapui Gåsörsbukteniin, ja joukkue alistettiin
laivueelle.

Heinäkuun 24. päivänä laivueen moottorivene III/15
Ry-19 ajoi miinaan. Veneessä olleet Kortela ja 4.P.ai-
vaajalaivueen aliluutnan tti Nummela kaatuivat. Veneen
konemies matruusi Mahela menehtyi haavoihinsa seu-
raavana yönä Tammisaaren sairaalassa. Laivueen yksi
alikersantti ja yksi matruusi haavoittuivat lievästi.

Siirryin 25.7 . meripoliisien pikaveneellä Elgöhön
mdärätty nä, joukkueen johtajaksi. Raivaus jatkui jälleen
29.7. tyynenä ja aurinkoisena päivänä.

Raivaajaosaston komentaja, komentajakapteeni An-
tero Huima oli ratkaissut raivauskysymyksen tehokkaal-
la tavalla.

Muistaakseni noin 100 metriä pitkän hakuköyden
päähän kytkettiin erään raskaan raivauskalusron sellai-
nen uimuri, jonka peräsinlevy pani uimurin kulkemaan

vasemmalle, poispäin vanavedestä. Hakuköyteen kiin-
nitettiin kuusi räjähdystarttujaa eri pituisten etäisyyk-
sien päähän toisistaan. Tällä tavalla raivaaia voitiin pi-
täd v^arattomalla vesialueella, ulospäin kaartuvan haku-
köyden kulkiessa vaarallisella alueella.

Sopivimmaksi raivaajaksi Huima valitsi 952:n. Sen

kannella hän myös johti tämän uusimallisen kaluston
ensimmäisen laskun. Perämoottoriveneiden ruotu edel-
lämme varmisti kulkumme siten kuin olen aikaisem-
min kertonut.

Gåsörsbukteniin saapuneet merivoimien Tiedotus-
komppanian kuvaajat kapteeni Pauli Wiro ja sotilasvir-
kamies Eino ltänen valokuvasivat ja filmasivat toimin-
taamme tuona päivänä.

Raivaus saatiin 2.-4.8. päätökseen. Laivueelle alis-
tettuna joukkueen saalis oli kaikkiaan kolme miinaa.

Pitäessään hallussaan Hangon vuokra-aluetta venäläi-
set olivat laskeneet 100 miinaa 1.0 metrin syvyytteellä
maihinnousua vastaan tuohon lahteen. Tämän saimme
tietää heiltä sodan jälkeen.

Niistä miinoista 11 oli säilynyt ankaran pakkastalven
jäistä. Siviilielämälle miinat eivät aiheuttaneet mene-
tyksiä. tr

Asennustöitä, ioissa työturvallisuus oli kyseellistä
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Ei sitä saatu tuhotuksi
VEIKKO RIWANEN

Kranaatinheittimistö sai usein tehtciaäbseen

uibollisen bonehiuääriaseman tuboamisen. Jos
hk:n asema oli byuä, ei tebtäuci ollut ensin-
kAAn helppo: uibollispesrih,e aaati täysosuman,

mibri tulos on ylahulmilla ampuualla kaaritu-
liaseella saaautettauissa uain suurilla lau-
kausmäärillä. Suorasuuntaustyhille tebtäaä

oli belpompi, jos se uain saatiin asemaan ja
Pysyi salassa.

SE oli sitä aikaa, josta riittää tapahtumia jarkuvasti
muisreltavaksi.

Istuimme kahvitauolla miehistöhuoneessa ja jutur
siirtyivät jälleen vuoden I94l kesään Tässäkin palave-
rissa selvisi, että meitä oli silloin useita toisistamme tie-
tämättä samoilla apajtlla. Niinpä Ville Kajanus, silloi-
nen piiskatykin mies, kertoi olleensa ampumassa vihol-
lisen kk-asemaa kraoaatinheittimien avustamana. Kun
vielä tapahtumapaikkakin sattui kohdalleen, alkoivat
muistikuvat elää.

Rukajärven suunnan taistelut olivar johtaneet availe-
maan niitä Rukajärven "rautaportteja", joista on kerrot-
tu kirjoissa ja kansissa tarkemmin.

I/JR 10:n kranaatinheitinporukka oli eräänä osana
tuosta suuresta joukosta myös talsimassa noita taipaleita
taistellenkin välillä. Nyt oli tultu T§irkka-Kemijoelle
asti ja tehtävänä oli mainitun joen ylitys ja ereneminen
tavotteena Rukajärvi.

Minä olin muutama päivä sitten Karnisjärven kaha-

14. D:n taistelut 30.7.-'13.8.41

koissa jädnyt kaveristani alikersantti Armas Huuskosta,
jonka kanssa olimme joukkueen "tulia johatelleet" 

-hän haavoittui ja joutui pois pelistä. Näin jouduin vä-
hän niinkuin hänen tilalleen.

- 
Yhteys puretaan ja tulenjohtue palaa tuliasemaan!

Se oli vänrikki Lehmus, joka tuntui olevan langan toi-
sessa päässä. Olimme olleet alistettuna III/JR 10:lle,
joka hyökkäsi päätien suunnassa tavotteena Ontrosen-
vaata.

- Selvä, tullaan pois, sanoin. Ja niin palattiin tuli-
asemaan. Sitren vaan kalusto kärryihin ja liikkeelle.

Siirryimme päätietä vähän taaksepäin ja sen jälkeen
rien oikealle puolelle, josta alkoi marssi sellaista vasta-
ajertua kärryuraa pitkin lähelle Maldinojärven maas-
toa. Täällä oli kai tarkoitus ylittää joki.

I/JR 10:n komppaniat olivat asemissa jokivarressa.

Heitinasemalle oli sopiva paikka harjanteisessa maastos-
sa erään mäen takana ja minut rulenjohtajana määrättiin
valitsemaan tulenjohtopaikka jokivarresta tulevan yli-
tyspaikan maastosta.

- 
Otahan viestiporukkasi niin lähdetään! sanoin ali-

kersantti Leskiselle. 
- 

Korhonen, lähde sinä minulle
tulen johtomieheksi!

Otto Korhonen, pieni Nurmeksen poika, selvisikin
mukaan ja niin mitattiin kantaa jokivarteen. Siinä sa-

massa tuli viestiyhteys.

Jokirannassa oli valmiiksi kaivettuja asemia ja pote-
roita, joista valitsimme sopivimmat. Laskin muutamia
mahdollisia maaleja ja sitten jäätiin odottamaan.

Oli muistaakseni seitsemäs elokuura ja iltapä?vä me-
neillään 

- 
kaunis, aurinkoinen päivä. Katselimme pa-

rin-kolmenkymmenen metrin levyiscä jokiuomaa. Läh-
töranta oli aika lailla vesakon suojaama, mutta vastaran-
ra oli alavampaa ja kasvoi vain heinää, matalaa sitäkin,
ja oli näinollen hyvin naapurin puolelta hallittavissa.

- 
Tuostakohan ne aikoo mennä yli?

- Niin ndyttdä, kun alkoivat noita siltatarpeitaan
hissata tuohon jokivarteen.

- 
Tosiaankin - siirä meidän nenämme edestä se

tuntuu olevan tarkoirus yrittdä ylitystä. Pioneerit hila- .

sivat tukeista valmistettuja polkusiltoja jokirantaan.

- 
l(6v2s on touhut ja kovat on komennot, tuumasi

Korhonen ja sen näimme ja kuulimme toisetkin.
Kapteeni Luhas, pioneerien esimies, yritti saada yli-

tyksen sujumaan, mutta vihollisen konekiväärit etuva-
semmalla ja oikealla eivät antaneet työrauhaa,vaar.ava-
sivat tulen ja eteneminen pysähtyi. Joku mies ehti jo
ylikin, rantatörmään asti, mutta toisten yritykset py-
sähtyivät. Kapteeni Luhas touhusi kuitenkin kovasti,
tuli olleeksi varomaton 

- 
ja luoti tapasi hänet. Hyök-
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Yhteislaukaus piiskatykin kanssa!

käys epäonnistui ja tilanne rauhoittui osirtain.
Aikaisemmin olivat III/JR 31:n miehet suorirtaneet

joen yläjuoksulla ylimenon ja saaneet haltuunsa jonkin-
laisen sillanpääaseman joen toisella puolella. Sieltä
hy<ikkasi nyt I/JR l}:n 2. Komppania jokivarrta alas-
päin tarkoituksenaan vyöryträä vihollisen asemat. Me-
teli oli hirveä: jalkaväkiaseet lauloivat, murta raskaam-
paa rulta ei tuntunut olevan joukossa. Naapurin puolel-
ta tuli silloin tällöin "römpsä".

Tuon hyökkäyksen piti suuntaurua suoaukean yli,
mutta naapuri oli asemissa suon takana, ja niin kävi, et-

rä tämäkin hyökkäys epäonnistui tappioiden ollessa
melkoiset.

- 
Ei tuu mittää, tuumasin toisille odotellessamme

rilanteen kehittymistä.

- 
Mikäs on ettei tuu 

- 
mutta tuollahan hiippailee

joku tuolla pensaassa! karjaisi Leskinen.
Todellakin 

- 
edessämme pajukko heilui, mutta

sieltä tulikin esiin tuttu mies, vänrikki Jämsä, tuttava
aliupseerikoulun ajoilta. Eipä oltu tavattu sen jälkeen.

Terve, terve 
- 

mitäpä Jämsä etsii? kysyin tulijalta.

- 
Terve - enpä ollut tunteakaan.

Jämsä kertoi olevansa piiskatykkiporukan kanssa jo-
kivarressa ja tulleensa etsimään vähän apua. Hänen tar-
koiruksenaan oli nimittdin tdräyttdä piiskalla tuota vai-
vaksi käynyttä konekivdÄriä ja hän pyyteli 

- 
"jos vä-

hänkin käy laatuun" - 
ryhtymään yhteistoimintaan si-

ten, että ammuttaisiin yhtäaikaa. Näin ei piiskan si-
jainti niin helposti paljastuisi, kun he ampuisivat juuri
silloin, kun heittimen kranaatti tömähtää maahan.

- Yritetään, lupasin, ja hän lähti tykilleen.
Otin yhteyden tuliasemaan ja annoin tulikomennon

yhdelle heittimelle:

- Perussuuntaan lisää 55, korotus 520, laukaus.
Meni hieman lyhyeksi vasemmalle. Tein korjauksen

ja annoin uuden komennon. Nyt sattui jo seutuville.
Sitten vain harvassa tahdissa laukaus toisensa jälkeen 

-ja samalla hetkellä kun ammus räjähti maassa tömähti
piiskatykki Ville Kajanuksen ollessa ampujana, vaikka
en siihen aikaan koko miehestä mitään tiennytkään.

Räiskittiin siinä jonkin aikaa vuoronperään. Piiska
lopetti kuitenkin melko pian.

- 
dnnsl2anko ryöppy, kysäisin kaverilta.

- 
Anna pois, vähiin tuo jäi, tuumasi Leskinen.

- 
Tulikomento: maali sama, pistetuli lisähajoituk-

sella, kaksi kertaa, huutelin puhelimeen 
- 

ja kohta al-
koi rapse kuulua. Melkoinen möyke siinä syntyikin kk-

JR 10:n miehiä T§irkka-Kemiloella
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aseman seuduille - 
mutta pian se ruilautteli sarjojaan

jälleen.

- Kävisiköhän tuo laatuun, jos ampuisin suuruspys-
syllä, jurahti Leskinen.

- Pitääkö avittaa korohorolla, ettei asema paljastui-
si? kysyin.

- 
Äta naurata, nyt on tosi kyseessä.

- Menepä sitten vähän syrjempään.
Leskinen poistui "asemiin", mutta ei saanut pahaista-

kaan rauhaa naapurin kookoolta ja tuli kohta takaisin
manaren:

- Jo se on kumma, errei saa suurinta hätäänsäkään
rauhassa lievittää!

Puhelin pirahti.

- 
Täällä Jäniksen poika. Käskivät sanoa, että on pa-

Iattava tuliasemaan ja purettava puhelinyhteys.

- Selvä, tullaan.
Tuliasemassa saimme syödäksemme 

- io olikin ai-
ka, sillä emme olleet saaneet koko päivänä suuhumme
muuta kuin vanikkaa leipälaukustamme. Sitten vänrik-
ki Pakkala, joukkueen johtaja, kutsui meidät puhutte-
luun ja käski valmistaurumaan lähtöä varten.

- 
Mennään III/JR 3 1 : n ylityspaikasta joen yli ja aa-

mulla kai olisi tarkoitus hyökätä jälleen jokivartta alas-

päin siitä, mihin tänään jäätiin kiinni.

- Se onkin sitten jo kolmas alistus tänään, mutta
lähdettävähän sitä on taas.

Niin siirryimme jälleen mutkaista kärrytietä, joka oli
avautunut kankaiden ja ryteikkOjen sekaan, ylikulkusil-
lan luo, josta siirryimme joen toiselle puolelle. Siellä
.olivatkin jo III/JR 31:n heittimet asemissa ja omat put-
kemme pantiin asemaan samaan joukkoon.

Olipa niitä nyt! Kaksitoista putkea muodosti mel-
koisen tulivoiman. Vänrikki Pakkala oli määrätty ioh-
ramaan koko "patterin" tulta ja saimme käskyn lähteä
hänen avukseen - alikersantit Romashevski, Virkku-
nen ja minä sekä alikersantti Leskinen viestimiehineen.
Läksimme eteen eikä etulinja ollutkaan kaukana -suoaukea avautui eteemme jo muutaman sadan metrin
kävelyn jälkeen. Kärkikomppaniaksi määrätty kivääri-
komppania oli jo asemissa suon reunassa, toiset sen ta-
kana. Saimme ohjeet liikkua varovasti, sillä naapurin
konekiväärit ampuivat kovin herkästi.

Valmistelimme maalit ja etsiskelimme sen jälkeen
kuoppia pientä torkkua varten, jonka Pakkala kehoitti
mahdollisuuksien mukaan ennen aamua ottamaan. Ai-
kaakaan ei kuitenkaan ollut monta tuntia eikä oikein
runtunut nukuttavankaan, kun katseli edessä odottavaa
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- rniehet kertovat

Kansa talstell - mlehet kertovet llmostyy kerran kuukaudossa
12 numeroa vuodegga

6 tapaa tllata Kansa Talgtell - miehet kertovat
1 . Täyttäkää ja postittakaa vi€reinen kuponki - postimerkkiä ette tarvits€.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 79 08 22, suunta 90.
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli- miehet kortovat. fihajapalvelu.
Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydeM tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioi-
mistossamme. Kis. pu heli nluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1, Sanoma Osake-
yhtiö ia kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-

M tilaustiedot.
6. Jättäkåiä tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekiriakaup-
paan, kirlakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisåmaksu. Lähempiåtletoja
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia asioimistoista.

Osoitteenne muutoksen voifte ilmoittaa loko kirleellisesti tai puhelimitr
Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelu-
konttoriimme.
Tällöin on ilmoiteftava nimi ja ny§inen osoite siinä muodossa kuin se on
lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin, että uusi osoitetoimi-
paikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä osoitteenmuutoksessa pyyde-
tään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetåån teke-
mään Tilaalapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonftoriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus la osoitleenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaaiapalveluumme.
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suoaukeaa. Onkohan meitä siellä odottamassa sama
kohtalo kuin noilla, jotka eivät enää raistele? Heitä oli
tuon suoaukean toisessa reunassa lähellä vihollisen ase-

mia melkein kuin rivissä maaten pää viholliseen päin.
Näihin mietteisiin nukahdin poteron pohjalle.
Herätys oli kello 4.00, päivä oli kahdeksas elokuuta.

Aurinko paistoi kirkkaalra aivaalta ja oli odotettavissa
helteinen päivä. Puraisin vanikkaa aamupalaksi ja sitten
tositoimiin.

Katsellessani etumaastoa muistin eilisen kiusanhen-
gen, konekivääriaseman jokivarressa. Suuntamme näyt-
ti johtavan sen tulialueen lävitse. Huomautin siitä Pak-
kalalle jahän lupasi ottaa sen tulivalmistelun maaliksi.

Vallitsi hiljaisuus, linnut livertelivät lähipuissa. Olo
oli kuin sotaa ei olisi ollut olemassakaan.

Kello 4.20 alkoi tulivalmistelu. Maldinojärven
maastosta ampuivar II/KTR 18:n putket, jossain siellä
oli myös raskaan heittimistön tuliasema ja lähempänä
meidän "haukut". Pakkala antoi tulikomennon ja maa
alkoi pöllytä vastapuolella.

- 
Taisi tulla kuumat paikat avoasemissa ruolla toi-

sella puolella.
Keskityksen siirrytryä hieman kauemmaksi lähti ki-

väärikomppania etenemdån ja tulenjohtueemme seurasi
mukana. Eteneminen alkoi varovasti, mutta useimmat
kulkivat kuitenkin pystyssä kävellen. En osannut minä-

Ylimenopuuhia T§irkka-Kemiioella

kään käyttää maasroa hyväksi, kun tulta ei tullut vas-
taan. Kun suon puolivälissäkään ei vielä kuulunut luo-
din luotia, rupesimme epäilemään kummia: milloin rä-
jähtää naapurin puoli?

Eteneminen jatkui lyhyin syöksyin ja suon vastaranta
läheni. Ohitimme eilen kentälle jääneer. Näinkcihän ei
meidän kohtalomme ole ainakaan vielä sama kuin noi-
den, jotka täytyy unohtaa etenemisen jarkuessa?

Ihme tapahtui. Liekö sitten ollut tehokkaan tulival-
mistelun ansiosta, mutta vastaranta saavutettiin ilman
että sieltä olisi ammuttu ainoatakaan laukausta. Vihol-
lisasemat miehitettiin ja ereneminen jatkui.

Kaarsimme etsimään aiemmin mainittua konekivää-
riasemaa 

- 
ja siinähän se oli: ampuja makasi vainajana

pää painuneena konekiväärin kädensijaa vasten. Toiset
olivat ottaneet asemasta hatkat. Konekivääri oli kuiten-
kin ehyt 

- 
emme olleet saaneet sitä tuhotuksi.

No, ottakoot kk-pojat siirä aseen, jos tarvirsevat.

Eteneminen jatkui. Kohta saimme jo jalkaväkiasei-

den tulta vastaamme ja hyökkäys pysähtyi. Muutama
kranaatti vain niskaan ja hyökkäys jatkui taas! Tuttavia-
kin ilmestyi joukkoom itse "Mäski" keppeineen ja

esikuntineen ohitti meidär ja hänen perässään koko I
Paraljoona. Meidät käsketriin sen mukaan ja niin läk-
simme omassa poppoossa uusiin kahinoihin. tr
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Kapteeni §Tiliami Peura on lomalla ja istuu sopi-
mattoman synkkänä sängyn laidalla ensimmäisenä
loma-aamunaala Lopulta rouvakin herää
Peura: Mistä helvetin Killestä sinä puhuit unissasi
viiåe yön?!
Rouva: Voi Viljami sinua Minulla oli niin ikävä yk-
sin, että otin seurakseni pienen kissanpojan. Mutta
se juoksi pois.
Niin palautui perhesopu, kunnes kapteeni illalla
ilmestyi keittiön ovelle ilmoittamaan vaimolleen:

- No, nyt se on löysnyt se sinun kollisi. Siellä se
pyytää sinua puhelimeen.

Käikki tllauksia, osoltteenmuutoksia sekä epä-
säånnölllsyyksiä tai puutteelllsuuksia lehden
jakelussa koskeva klrleenvalhto on lähetettävä
osoitteeseen PL 20, 00211 Helslnki 21, puh. (90-)
6924061 tal670272. Toimitus ei niitä käsittele.

I

Jaakko Latvus

Jääkärimatrikkeli
r s0plva lahjakirja
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K-4. Fagerholm oli kerran vieraana kenraa-
li Aarne Sihvon kunniaksi järjestetyillä juh-
lapäivällisillä Smolnassa. Paikalla oli myös
yleisesikunnan päällikkö, kenraali A. Sund-
man.

Fagerholm kiinnitti huomiota upseerei-
den olkanauhoihin ja kysyi, mitä nuo nau-
hat tuossa olkapäällä tarkoittavat. Sundman
vastasi ilkikurisesti:

- 
Se on intelligentsian merkki.

Hän ei kuitenkaan iäänyt vastausta vaille,
sillä Fagerholm tokaisi:

- 
Niin, vaikea sitä olisi muuten huoma-

takaan.

- Mitä kiäree miäs, sitä pareet pioneeri, sanoi Pajuojan
Matti.

Korven Kaik:.t 1942

NUMERO 8:n KIRJOITUKSET

NUORISO JA SEN ASENTEET
Lauri Harvila:

263

suoMEN ARMETJAN rÄvrrÄUÄr
ASEET 264

Ester Ahokainen-Savikurki:
HYVÄSTrJÄrrÖ 268

Olli Oras:
KAIKILLA RINTAMILLA RAUHALLISTÅ 27I

Heikki Suopela:
ERÄS PÄryÄ TULEMAJOELTA 276

Mauno Kirjonen:
YrÄTLMOJEN AAVE 278

Toivo lhalainen:
KUNHÅ,ÅVOITTUNEETHYÖKKÄSIVÄT 284

Erkki Auhto:
cÅsönssuKTEN 1942

Veikko Riwanen:
EI SITÄ SÅÅTU TUHOTUKSI

286

290

Kiriolttajat vastaavat eslttämistään m iel ipiteistä.
Käsikirjoltukset on pyrlttävä tekemään koneella
harvalta rivlvällllä. Kirioitus ei salsi olla 20fl1sa-
naa pitempl. Maksetut klrloitukset ja kuvat iäävät
lehden omalsuudeksi, muut palautetaan vain, ios
palautuspyyntö ja postimaksu ovat tulleet vuo-
den kuluessa klrioituksen saapumlsesta.



Rintamamiehiä asbarrutti melhoisesti, oliko kotona oleaa aai-
mo tai morsian tai tlttöystäaå aarmasti ushollinen.

- On tainnut sahemanni tulla Nunneksem, sanoi alikr-
santti, hun ei aaimoltaan kahteen aiihkoon hirj*ta saanut.

Legendaarinen sot ap ääll ihhO ol; eaerstiluutnantti N ikke P är -

ni, joha jatkosodassa sai homennettaaakseen ribollisista muo-

dostetun p at aljoonan. Täy dnny smieben s aapuessa P ärmi tie -

dusteli, mitä rötaksiä mies oli siaiilissä tehnyt, hun oli joutu-
nut bänen pataljoonaansa.

- Noitahan minä, tappoja ja puukotuhsia, uastasi mies

aältellen.

- 
Duoda duoda, sebän on erinomainen asia. Ammaddi-

miesta däallä juuri taraitaanhin.

Koska Pärmin pataljoona joutui kaikkein pirullisimpiin
taistelutehtäviin, rupesivat pataljoonan upseerit joukol -

la anomaan siirtoa muihin joukko-osasroihin. Melkein
jokaisella oli sama syy, että heidän tulevaisuutensa vaati
heitä palvelemaan jossakin muussa tehtävässä.

Nikke Pärmi kutsui upseerinsa puhutteluun, naput-
teli rystysillään anomuspapereita ja sanoi:

- Duoda duota, herrad ovat läheddäneed minulle
pinkan papereita, joissa herrad sanovad, että dulevai-
suus vaadii palvelemaan jossakin muualla. Ennen kuin
kasiddelemme näidä anomuksia, minä haluaisin huo-
mauddaa erääsdä seikasta, hyvät herrad. Me lähdemme
hytikkaamaän huomenaamulla kello kahdeksan nolla-
nolla ja sen jälkeen 

- duoda duoda - hyväd herrad,
sen jälkeen yhdeksälläkymmenellä prosendilla ei ole
enää mitään dulevaisuudda.

Manne katseli konekivääriä etulinjassa:

- 
No, tuollapa se on joutusa tapella.

Kenraaliluutnantti Hj. Siilasvuo ja saksalainen eversti
Berger nuokkuivat henkilöautossa matkalla Juntusran-
nasta Taivalkoskelle. Eräällä pitkällä suoralla marssi
yksinäinen sotamies, joka vinkkasi kädellään päästäk-
seen kyytiin. Siilasvuo sanoi kuljetajalle, että otetaan
mies autoon vaän, jos paperit ovat kunnossa. Ne olivat-
kin reilassa, ja väsynyt mies istahti kuljettajan viereen
huomaamatta takana istuvia.

Kun lähestyttiin Hyrynsalmea, sotamies osoitti tien
vieressä olevaa mcikkia ja sanoi sen olevan kotinsa. Hän
kaivoi lompakon takataskustaao ja kysyi mitä kyyti
maksaa. Kuljettaja sanoi:

- 
Kysy herroilta.

Vasta nyt sotamies huomasi takapenkillä istuvat up-
seerit. Hän härkähri, mutra vaistosi siinä samassa, ettei
kenraalille oikein sopinut tarjota maksua kyydistä. Sen
sijaan hän otti asetakin rintataskusta Työmies-askin,
kaantyi tarjoamaan siitä kenraalille ja sanoi:

- 
Saapiko olla pölli?

Siilasvuo otti ja kehotti saksalaistakin ottamaan. So-
tamies oli maksanut kyytinsä.

Vänrikki Olli Juva ioutui jatkosodan aikana
Maaselän suunnalla rakennuttamaan kor-
sun kenraali Taavetti Laatikaiselle. Korsun
lähettyville kyhättiin tietysti myös käymälä-
rakennus. Tarkastaessaan käymälää ia ha-
vaittuaan sen istumareiän kovin pieneksi
Laatikainen tiukkasi:

- 
Minkäs mallin mukkaan tdmd on teh-

ty?

Juva katsoi hieman ihmeissään kenraalia
ja vastasi:

- 
Tein sen ihan oman pääni mukaan,

herra kenraali.

- 
Mitä helevettiä, Laatikainen tokaisi.

Minun takapuoleni mukkaanhan se piti te-
hä.
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