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KUNNIA SILLE
JOLLE
KUNNIA KUULUU
KULUVAN vuoden aikana on keskusteltu
eräistä reserviläisylennyksistä. Syytä on ollut-

kin.
Eniten kohua on herättänyt erään aseistakieltdytyjdn ylentäminen luutnantiksi, mikä lienee -

kin ennenkuulumaton tapaus sotalaitosten historiassa. Kyseinen kansalainen yleni varusmiesaikar,aan normaalisti vänrikiksi, mutta kieltäy-

tulemasta kertausharjoituksiin ja ilmoitti
haluavansa tästä alkaen suorittaa mahdollisen
pakollisen palvelusvelvollisuutensa aseettomanana. Tästä huolimatta hänet kutsuttiin Sotakorkeakoulun maanpuolustuskurssille, joka on
rärkeille siviilielämän henkilöille järjestetty informaatiotilaisuus ja jossa myös poliitikot ovat
runsaslukuisina mukana vasemmalta oikealle.
Tästä tilaisuudesta ei kyseinen vänrikki kieltäyrynyt, koska kurssilla on hyvä tilaisuus tutustua
asioihin ja ihmisiin, joten siitä voi katsoa olevan

tyi

itselleen hyötyä.

Tämän kurssin jälkeen hänet

luutnantiksi!

ylennettiin
Tuhannet sotiin osallistuneet reserviläiset
ovat ikänsä vuoksi jådneet ilman ylennyksiä

huolimatta siitä, että sotilasarvot ovat muuttuneet ja pysyminen entisessä arvossa on itse asiasniinpä entisen korsa merkinnyt alennusta
keimman aliupseeriarvon vääpelin yläpuolelle
ovat tulleet mm. ylivääpeli ja sotilasmestari ja
samoin on luutnantti jäänyt yliluutnantin varjoorr. Asia kannattaisi varmasti vielä korjata
ottaen huomioon asianomaisten tekemiset ja tekemättä jättämiset, mutta ei ikää eikä poliittista näkemystä. Kunnianosoitus veteraaneille ei
maksaisi mitään ktiyhafle puolustuslaitoksellemme.
Maanpuolustustahdon on yleisen kansalaisvastuun erddnd ilmenemismuotona oltava suurin yhteinen tekijä kaikille niille, jotka tahtovat
tåtd maata rakentaa. Sen on oltava kaiken taktikoinnin yläpuolella.
Reservin sotilasarvot on pidettävä kunniassa.
Ne eivät saa olla poliittista kauppatavaraa. Annettakoon ylennykset niille, jotka sodan tai rauhan aikana o.v^t osoittaneet taitca, halua ia hat'
rastusta puolustaa tdtå maata.
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[äyttämätaseet
lglt-1045
Ihantalan suurtaistelussa heinäkuun alkupäivinä 1944 ampui 21 suomalaista patteristoa
yhteensä 252 erilaista tykkiä
sam aa maalialuetta!
- alalla Åjähti minuutissa 1700- kranaattia, joissa oli
Kuuden hehtaarin
yhteensä 9OO0 kg Åjähdysainetta ju 31000 kg sirpaloituvaa terästä!
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LAURI HARVILA

Tykistöllä oli sodan kuluessa myös kalustomeneryksiä. Vetäytymisvaiheessa kesällä 1944 ne olivat huolestuttavan suuret. Menetimme nimittäin Kannaksella
noin 120 jaltä-Karjalassa noin 150 erimallisra rykkiä.
Vilkkaan taistelutoiminnan aikana sarrui myös paljon rykkivaurioita. Ne johtuivar enimmäkseen putkien
kulumisesta johtuneista putkiräjähdyksistä, murra
myös vihollisen tulivaikutuksesta. Tykkivaurioita lienee sattunut koko sodan aikana noin 1600 tapausta.
Vaurioiruneiden tykkien tilalle säatiin yleensä nopeasti
uudet.
Tykistön a-rarvikekulutus oli jatkosodassa aivan roisra luokkaa kuin ralvisodassa. Se johtui paitsi lisääntyneestä tykisröstä ennen kaikkea suuremmisra a-tarvikeresursseista. Nyr oli millä mällätä! Myös sotatoimien
luonne sodan alku- ja loppuvaiheessa vaati tykistölrä
vilkasta, jopa rajuakin tuliroimintaa. Yleisen käsiryksen rykistön roiminnan vilkkaudesta ja samalla a-rarvikekulutuksesta jatkosodan eri vaiheissa saa oheisesta
käyräsröstä.
300

Tykisrön taistelutoiminta on ratkaisevasti riippuvairoimi, vaikenee tykistö.
Tykistön tulitoiminnan vilkastuessa jouruivat a-tarvikehuolto-organisaation elimet kovalle koerukselle. Kysymys ei ollut yksinomaan saroja tonneja käsiträvien atarvikemäärien kuljetuksista vaan useista eri kompponenteista kootrujen valmiiden laukausten "rakenramisesta". Tykin laukaus koostuu nimirtäin seuraavista
kompponenteista: ammus, sytyrin, ruutipanos, hylsy
(haupitsilla kartussi) ja pohjanalli. Nämä kompponentir
nen a-tarvikehuollosta. Ellei se
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ovat erilaisia rykkimallista riippuen. Kun käytössä oli
useira kymmeniä tykkimalleja, on selvää, että a-tarvikehuolto vaati kaikissa porraissa varikoisra aina pstojen
tuliasemiin asti mirä suurinta asiantunremusra ia huolellisuutta. Tykisrön a-rarvikehuolto toimi yleensä hyvin. Siitä kiitosmaininta näille miehille!
Omakohtaisena kokemuksenani voin kerroa, miltä
tykkimiehestä runruu, kun ankarassa raisrelussa a-taviketäydennys ei "pelaa".
Käytiin talvisodan viimeisiä raskaita taisteluja Leitimojärven maastossa. Siellä pidätteli vihollisra lR 62.
II/KTR 23, jonka kalustona olivat englantilaiser ll4}{l
18-haupitsir, oli tukemassa rämän rykmentin puolus-
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lhantalan kaistan pääaseman tykistön puolustusryhmitys 30.6. 1944

Ampumatarlikkciden kulutus t.7.
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oli sinä päivänä ampunut paljon, a-tarvikkeensa
miltei loppuun, murta täydennystä oli luvassa seuraavana yönä.
Puolenyön maissa sain tiedon, ertä Rautakorven varikolta oli juuri lährenyt autokolonna, jossa oli pstolle
tulossa a-tarvikkeita 1200 laukausta. Hermoni rauhoittuivat. Join korvikkeet ja heittäydyin pitkäkseni. Nukahdin.
Minur herätertiin ilmoituksella, että ammukset ovat
tulleet pattereihin, mutta ilman kartusseja!
Päivä alkoi sarastaa. Etulinjasta alkoi jo kuulua päivän taistelujen ensimmäisiä ääniä.
Puhelinsoitto Rautakorpeen. Viljelin joukon tilanteeseen sopivia voimasanoja. Minulle vastattiin, että
kartussilaatikot oli lastatru kolonnan kahteen viimeiseen autoon...
Yö oli ollut kuutamoinen, vihollisen hävittäjär olivat
pitkin yötä häirinneet liikennertä huoltoreillä. Åavistin, mitä oli tapahtunut. Sainkin tietää, eträ tiellä
jossakin Juustilan länsipuolella palaa roihusi kaksi
kuorma-autoa. Selvä se
niissä olivat jo palaneet psromme ruutipanoksetl Ilmoitin tästä Rautakorpeen ja
pyysin lähettämään uudet kartussilaatikor. Lupasivat
toimittaa. ..
Vihollisen hyökkäys oli alkanut. Miksei oma tykisrö
ammu?! Tilanne on äärimmäisen kriitillinen. Vastasin:
Emme pysty ampumaan! Kranaatteja on, mutta
puurruvat!
kartussit
Annettiin hyvä neuvo:
Etteko voi poikkeuksellisesti ampua ilman kartusseja, kun kerran on kranuja?
Elin sekunti sekunnilta efiian elämäni pisimmistä
neliruntisista. .. Vihdoin saatiin nuo kohtalokkaat kartussilaatikot ptrien tuliasemiin. Tykistö alkoi puhua!
Uupunut jalkaväki tunsi olonsa turvallisemmaksi. Jännirys laukesi myös komentajaportaassa. Juoriin korvikkeet. Konjakkipullossakin oli vielä tilkkanen jäljellä.
Jälkihuomautus: Englantilaisissa alkuperäispakkauksissa olivat ammukset sytyttimineen eri laatikoissa ja
kartussit vastaavasti omissa laatikoissaan. Tällainen laukauksen kompponenttien erortelu voi kayda kohtalokkaaksi kuren nyt kävi kerrorussa tapauksessa. Pakkaus301

laatikossa tulee olla laukauksen kaikki kompponenrit.
Jos laatikko saadaan perille tykin ääreen, on sisälrö heri
"ampumakelpoinen". Tämä on suomalainen a-tarvikkeiden pakkausrapa.

Lopetan tämän kirjoirukseni kuvaamalla pääpiirteittäin suomalaisen rykistön taidon ja voiman näytön
Ihantalan torjunrataisteluissa 30. 6.-7 .7 . 1944.
Talin-Portinhoikan alueella käyryjen katkerien ja veristen taistelujen jatkona suunraurui vihollisen hyökkäyksen painopisre Vakkilan-Ihanralan aluerra kohri,
jonne oli asettunur puolusrukseen suomalainen vielä
veres 6.D. Se totesi vasrassaan olevan joukkoja ainakin
seitsemästä vihollisdivisioonasta, mm. XXX Kaarrin
AK:n kolme divisioonaa, jorka olivat rulleet kuuluisiksi
rajusta hyökkäyshengestään. Hyökkaykseen keskiretyistä valravasta rykisrömäärästä saariin käsirys ilmakuvisra. Ne osoirtivat, eträ etulinjan takamaasto oli sullottu
räyteen tykistön tuliasemia.
6.D;n naapurina oikealla taisteli 3.Pr:n ja vasemmalla 4.D:o joukkoja. 6.D:n puolusrusra tuki kaksi tykistöryhmää. Vasen tukiryhmä käsitri I kevyttä ja 4 raskasta pstoa sekä yhden jåredo ptrin. Oikea rukiryhmä
käsitri 4kevyuä. ja yhden raskaan psron. 3.Pr:n tykisrö,
joka kasitti 2 kevyrtä ja 4 raskasta pstoa, sekä 4:D:n
rykistöstä 2 raskasta ja yksi kevyr psto osallistuivar
tarpeen vaatiessa ja kantomatkojensa rajoissa tuliroiminraan 6.D:n lohkolla. Näin voiriin 6.D:n lohkolle
tarpeen vaatiessa keskirtää 10 kevyen ja 1 1 raskaan
pston tuli. Karttapiirros kuvaa tykistön ryhmirystä
Ihantalan taisrelussa 30. 6.-7.7 . 1944. Karkoviivojen
sisällä oleva tykistö osallisrui 6.D:n torjuntataistelun
rukemiseen.

Tämä tykistö ampui maalin laadusta ja laajuudesta
riippuen yhden pston, yhden tai kahden rykisröryhmän
rai kaikkien 21 psron keskirertyjä tuli-iskuja tai tulipeitteitä. Koko tämän valtavan tykistökoneiston tuli
voitiin siirtää maalista toiseen rarpeen vaatiessa 3-5
minuutissa. Tätä rulitoiminraa jatkui runnista runriin
ja päivästä roiseen enemmän rai vähemmän vilkkaana
kiihtyen ajoitrain huumaavaan crescendoon.
Suomalaisen tykisrön tuli-iskun kohdistuessa tiheään
jalkaväen ryhmirykseen rulos on armoron
se rappaa
- tuli-iselävän voiman ja murskaa panssarir! Tällaisiin
kuihin tyrehtyi lopuksi venäläisren suurhyökkäyksen
massiivinen, panssaroiru ylivoima. Urhoolliset, kuolemaa halveksivar kaarrin armeijakunnan divisioonarkin
löysivät matkansa pään Ihantalassa. Suomalaisen tykistön keskiretyr tuli-iskut tuhosivar ne. Sekä fyysisesri
että henkisesri lopen uupunur kunnon jalkaväkemme
jaksoi kesrää Ihanralan infernon vain oman tykistön
tulen turvin.
Tykistömme taidon ja voiman näyre Ihanralassa kesallä 1944 oli sen inrensiivisen tutkimus-, kokeilu- ja
koulutusryön hedelmä, johon rykistö oli keskittynyt
rauhan vuosina l92O- ja l93O-luvuilla kenraali Nenosen johdolla. Yastaaviin suorituksiin ei toisen maail302

mansodan aikaoa tiettäväsri minkään muun armeijan
tykistö yltänyr.
Jotta lukija saisi konkreettisen käsiryksen siirä, miten valtava teho oli edella usein mainitulla Ihanralan
tykistön 2i pston ampumalla yhden minuutin tuli-iskulla, esitän siitä muutamia reoreerrisesri laskertavissa
olevia numeroarvoja.
Noin 90 7o ammutuista kranaateisra iskee alueelle,
joka on suuruudeltaan noin 6 hehcaaria (200x300 m).
Tdllå alalla rdjdhtdd tuon minuutin aikana noin 950
kevyttä (3-4 tuumaista) ja noin 720 raskasta (6-tuumaista) kranaattia. Keskimääräisesti räjährää yksi kevyr
rai raskas kranaarri jokaista 36 m':ä (6x6 m) kohti.
Kaikkien tdlld 6 hehtaarin alalla rdjdhtävien kranaattien
räjähdysainemaara painaa noin 9 tonnia ja se teräsmäära, joka sirpaloituu räjähdyksissä, noin 31,3 tonnia.
Tämä yhden minuutin "rysäys" 6 hehtaarin alalle
tuhoaa kaiken elollisen ja murskaa romuksi kaiken elottoman, niin myös panssarit. Jos joku taisrelija kuitenkin ihmeen kautta säilyisi hengissä, on hän henkisesti
räydellisesti luhistunut. Joka on suurraistelussa hyvältä
rähystyspaikalta nähnyt cuonlaisen rysäyksen, ei voi
muuta kuin kauhistua sen valtavuutta ja ruhovoimaa.
Loppulause
Liikkuvissa sotaroimissa, joissa taistelutoiminta ei ole
vielä ehtinyt tiivisty'a, hallitsee jalkaväki taisrelujen rapahtumia. Nimirerräköön tykisröä tässä vaiheessa
"avusravaksi aselajiksi", jos niin halutaan korostaa jalkaväen merkitystä. Mutra taistelujen riivistyessä nykyaikaiseksi suurtaisteluksi kuten Tuulosjoen ylimenohyökkäys v. 1947 ai kesan 1944 Siiranmäen, Ihantalan ja
Vuosalmen torjuntaraistelut, on tykistön panos rarkaiseva.

Raskaista sotavuosista on jo ehtinyt kulua yli 30
vuotta. Kuluneina vuosina on valiretravan usein saatu
näyttöjä siirä, että puolustusvoimissamme on haluttu
rykistö painaa toisarvoiseen "avustavan aselajin" ase-

maan. Ehkä uusi sukupolvi ei enää tiedä tai ei halua
myöntää, että tykistö on jalkaväen rinnalla toinen pääaselaji, ja sille on rauhanvuosina varattava kehitrymisedellytykset.
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KURT TEIRA

ja silloin repesi! Alueelle
Tuulosjoella ampui oma tykistö L4.265 kranaattia
kaikessa hiljaisuudessa keskitetyt VI Armeijakunnan päävoimat pääsivät vauhtiin kehittäen hyökkäyksen nopeasti läpimurroksi.
"Pojilla oli etenemisen halu verissä, olimmehan Tuulosjoella ja Viteleessä
lepäärnällä haaskanneet toista kuukautta. "
Jalkaväkirykmentti 44:n I Pataljoonan komentaja kertoo.
TAISTELUOSASTO Teira (I/JR 44 + RsKrhKlIR 44
+ TykK/JR 44 * vajaa PsvK) sai 5.9. aamupäivällä
eversti Lagukselta määräyksen edetä Kotsilan pohjoispuolelta Alavoisten eli Iljinskin sovhoosin kautta Valoilaan johtavaa lähes olematonta tietä tavoitteena Valoilan
kylä ja tehtävänä lyödä vihollinen etenemissuunnassaan.
Olimme ylittäneet Tuulosjoen valtavan cykistövalmistelun jälkeen, jolloin yksin suomalaisten tykit ampuivat 14.265 kranaattia. Oli oikein lämmittänyt vanhan sydäntä, kun kuunteli tykistökonserttia ja mies kun
mies nautti siitä, että meilläkin kerran oli mitä antaa,
varsinkin kun Talvisodassa jäimme niin paljon tykistötulta viholliselle velkaa. Kyllä Tuulosjoella velkaa lyhe-

ni jonkin

luokan mies, joka nytkin, haavoituttu^an vatsaan, lä'
hetti minulle sairaankanrajan mukana sanan, että käskyn perillevieminen jäi tekemättä. Lakki päästä sellaiselle miehelle!

VAUHTI PAALLA
Taistelu alkoi klo 10.02 ja kylä oli hallussamme klo
10.1r. Pojilla oli etenemisen halu veressä, olimmehan
Tuulosjoella ja Viteleessä lepäämällä haaskanneet toista
kuukaurta. Tä.md odottaminen siellä oli taasen iohtunut
Vl AK:n hyökkäys 5.9.41

verran.

Meille annettiin tunnusvaarteetkin mukaan levitettäväksi omien lentäjien nähtäväksi, sillä nyt meillä oli
niitäkin, varsinkin hävittäjiä aika runsaastikin, nähtävästi tätä suurhyökkäystä Tuulosjoki-Syväri varten.
Alavoisten sovhoosin länsipuolella löytyi jo muutakin kuin tärähcäneitä vihollisia, taisi olla vahvistetun
komppanian verran valmiina asemissa, joista he jo kaukoetäisyydellä tervehtivät kranuilla ja kk-tulella. Yritettiin heti järjestää vanhan hyvän tavan mukainen molemminpuolinen saarrostus, mutta pohjoispuolella etenevä 1. Komppania myöhästyi sen verran, että vihollinen pääsi vetäytymään. Kylässä olleesta patterista vihollinen kuitenkin kohteliaasti antoi näytteen; hyvä
näyte olikin, haaralavettikanuuna vetotraktoreineen.
Lisäksi saimme parikymmentä vankia. Kentälle jäi kolmisenkymmentä kaatunutta vihollista ja rikkinäinen
konekivääri. Omat tappiot olivat kaksi kaatunutta ja
puolikymmentä haavoittunutta. Toinen kaatuneista oli
taistelulähettini, jääkäri Mikkola Tyrvännöstä, huippu-

t

siitä, että oikea sivustamme, Laatokka, oli silloin vielä
kokonaan auki ja vasenkin sivusta melkein auki. Muilla
ei ollut ollut niin kiirettä kuin meillä matkalla Korpiselkä-Tuulos joki.
Lähdimme vasta kahdentoista aikaan jatkamaan ruokailtuamme tässä sovhoosissa. Täällä saavutti meidät
taisteluosasto Häkkinen, joka oli markalla Aunuksen
kaupunkiin tavoitteena Syväri. Kiireesti hekin heittivät
vähäisen ruokaa naamaansa ja jatkoivat matkaansa samanaikaisesti, vaikka toiseen suuntaan. Illalla näimme
kyllä tulipaloja Aunuksen kaupungin suunnasta ja arvelimme, että siellä ne nyt häärdavdr ne meidän ruokailu-

TALVETA

naapurimme.

Taistelupartiomme oli koko ajan ollut kosketuksessa
viholliseemme, mutta mitään vahvaa vastarinraa emme
kohdanneer ja klo 16.00 miehitti taistelupartiomme
Valoilan kylän. Jonkin ajan kuluctua valui taisreluosasto kokonaisuudessaan sinne, ilmoirti saapumisestaan tavoitteeseen, asetti lähivarmistukset, ruokaili ja asettui
yöpuulle.
Mutta eihän Osasto Lagus, jolle meidät oli Korpiseläsrä alkaen alistettu, etenemisvaiheen aikoina runrenur
sellaista sanaa kuin nukkuminen! Noin klo 23.00 sain
radiosanoman, jossa osastoni käskettiin klo 00.30 mennessä startata Nurmoilaan, katkaista Säntämän suunnassa olevan divisioonan ainoa kunnossa oleva huoltotie
Nurmoilassa ja pysyä siellä, vaikka terveys menisi. Luvattiin pari panssarivaunua ja raskas krh-komppania lisdä.

Ei muuta kun pyssy ja reppu selkään siis ja unienkin
friiduista viis' ja mersien halki polkua pitkin Nurmoilaan, tuli vastaan vaikka hiis'. Ja rulihan siellä, mutta
alussa oikein mukavassa, nimittäin muonavaraston hoitajan muodossa. Ensimmäinen elävä vihollinen, mikä
sieltä löytyi, oli tosiaan divisioonan varastonhoitaja
kovat valkoiset kaulukset kaulassa, puhdas ja putsattu,
olipa vielä ja näin aikaisin aamulla
tai vielä, kuinka
vain tahtoo sanoa
pikku sievässä kännissä.
Hän häm- metsästä hänen varastoonsa ilmesmäsryi kovasti, kun
tyy vieraita, rumia ja osaksi vielä vihaisia miehiä, jotka
uhkasivat kuolemalla, jos hän vaan äännähtääkin. Käväisimme varastonhoitajien asuntokorsuissa ja saimme
helposti koko etappiporukan ymmärtämään, että vaikeneminen on kultaa. Jätimme heille pari seurusreluvartijaa ja jatkoimme matkaa yhtä äänettömästi kuin tähänkin asti, kahdessa linjassa ja kahtena rivistönä. Pohjoisempi rivistö, johon kuuluivat 2.K ja Tyk.K, eteni
Ylä-Latvan kautta Kalajärven eteläpäähän tietä varmistamaan. Päävoimat etenivät Latvan kylästä Nurmoilaan
johtavaa polkua.

VIHOLLISEN POSTIKONTTORI JA
SOITTOKUNTÅ ETULINJASSA
Matkalla tapasin satrumalra rämän vihollisen 3. Divisioonan kenttäpostikonttorin ja soitrokunnan. Posti304
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konrtoria ei käyterty ja koska soirtokunta ei osannut
soittaa Porilaisten marssia, kielsimme heitä soirramasta
muutakaan. Jätimme taas muutamia miehiä seurustelemaao ja jatkoimme matkaa Nurmoilaan, mutta hetken
perästä kohtasimme huomattavasti vihaisempia miehiä,

rupesivat kyselemään tunnussanoja ja iopa ammuskelemaan.

Oli vielä pimeää ja muistaakseni kärkipartion mies,
joka vänrikki Peltosen kanssa kulki polkua pitkin, astui
vihollismiehen kiväärinperälle hypätessään syriään polulta. Käsikranaatteja heitellen ja silloin tällöin konepistoolilla puhuen pääsi kärkiosasto Peltosen johdolla
Nurmoilan korsualueelle saakka, jossa Peltonen miltei
heti haavoittui aika vaikeasti päähän. 3.K otti nopeasti
haltuunsa Kalajärven-Pitkäjärven kannaksen ja 1.K
teki hyvää vauhtia selvää korsualueesta. Tdällä haavoittui adjutanttini, luutnantti Tulonen, vaikeasti jalkaan.
Kuvaavaa pataljoonan taistelutahdolle ja myös kunnolle

oli, että esim. vänrikki Peltonen haavoittui kärkipartiossa ollessaan ja luuntnantti Tulonen tDimiessaan
pk.ampujana. Ampuja oli kaatunut, ampujan apulainen haavoirtui heti alkaessaan ampua ja pikakivääri vaikeni hetkiseksi, mutta silloin hyppäsi sen taakse Tulosen Erkki, joka ennenkin oli osoittautunut rämäpäiseksi

taistelijaksi.
Koska kerran tuli puhe upseereista taistelijoina,ei sovi mitenkään unohtaa luutnantti Vuoksenturjaa, jota
tyrväntöläisineen miltei aina sai hyökkäyksissä pidätel-

lä. Muistan Vuoksenrurjan Salmin taistelussa, jossa
3. Komppaniaa siihen saakka kunnes haavoituin. Olimme ylittämässä viljelystä kovassa tykki- ja

huoltotie kotiinpäin katkaistu. Silloinhan kuka tahansa
käyttäytyy kuin kissa, jonka hännälle astutaan, kääntyy
ja puree. Niin teki vihollinenkin ja kyllä me sen huo-

kranaatinheitinrulessa, kun havaitsimme, että pari sarkaa meistä etelään Volgan poikia eteni konraten ojassa
meidän suuntaamme. Hetkessä loikkasi Vuoksenturja
sarkojen ylitse, pääsi yksin etenemisojaan ja samalla kp
lauloi suomeksi. Tilanne loppui siinä herkessä. Monta
kertaa ennemminkin olin Vuoksenturjaa varoittanut
liiallisesta hurjuudesta, murra häntä oli vaikea pidärellä, jos vihollista oli näkösillä.
Palataanpa Nurmoilaan. Nyt oli siis 3.D:n ainoa

masimme.

seurasin

Nurmoilan kaunista kylää

VIHOLLISEN DIVISIOONA ON
JULMANA
Miltei välittömästi saapumisemme jälkeen alkoivat
volgalaisten vastaiskut, aluksi heikkoina, enemmän tiedustelunluontoisina, mutta jo ennen puoltapäivä oli
tosi kysymyksessä: tykistö- ja kranaadnheitintulella
valmistellut äkäiset häätöyritykset seurasivat roisiaan,
käväisipä pari panssariautoakin kurkistamassa, kuka
sinne Nurmoilaan on oikein kutsumatta tullut. Heille
kävi kalpaten, sillä meillähän oli luutnantti Pentti
panssaritykkeineen mukana. Matkalla Nurmoilaan pojat olivat kyllä purnailleet, kun pst-tykit vedetriin
miesvoimalla ja kranaatit kannettiin, murta Nurmoilaan ne tulivat ja olivatpa hyvään tarpeeseen.
Puolenpäivän jälkeen ilmoittautui myös vänrikki
Torp Panssaripataljoonasta mukanaan neljd rV'ickersvaunua. Nyt alkoi jo kuulua paljon paremmalra ja ruuli kääntyi meille joksikin aikaa myötäiseksi, sillä vihollisille oli ainakin vielä silloin opetettu, ertä panssari on
paha ase, ja jos vihollisella on sitä runsaasti, on kiivaasti
työnnettävä tossu toisen eteen, ettei menisi se ainoa, se
henkiriepu.
Me koetimmekin heti, olivatko vanhat tavat säilyneet. Sain Vuoksenturjan komppanian mukaan; hyppäsin Torpin vaunun tornin taakse ja lähdimme juoksuttamaan vanjoja. Ja kyllä vauhtia riitti! Ajoimme jonkin
aikaa takaa ja kun saimme heidän vauhtinsa oikein kovaksi, palasimme takaisin, koska vihollisen pst.tykkejä
rupesi olemaan liian tiheässä. Kuitenkin saimme hengähdysaikaa siellä Kalajärven ja Pitkäjärven kannaksella. Pitkäjärvestä ei tule kalaa vielä sadankaan vuoden
perästä, kyllä siellä räjähteli sen verran vihollisen kranuja.

Tällävälin oli meille alistettu jo patteristo. Meilläkin
alkoi olla jo raskaita aseita. Raskas krhkomppania oli
tähän saakka ollut paras tuki; nyt oli patteristo, panssarivaunut, pst-tykit ja omat kevyet heittimet. Tulipa
vielä JR 44:nTaisceluosasto Tiirikkala avuksi, hyökkäsi
heti koko voimallaan Säntämästä tulevia vihollisvoimia
vastaan ja niin sain minä taas hautausmaakukkulan haltuuni vastaiskulla.
Välillä jäi jopa hetkinen aikaa tarkastella pst- ja
panssarimiestemme nopeaa toimintaa, joka aina on pätevän koulutuksen tulos. Vihollispanssarin tai panssaritykin ilmestyessä ei kulunut kuin silmänräpäys, kun se
jo oli tulessa tai tuhottu, useimmiten ehtimättä ampua

Tyrväntöläinen luutnantti Vuoksenturja ei malttanut
mennä maahan! Kuva on Nurmolasta

laukaustakaan. Meidän pojat olivat kyllä ihmeen varmoja.
Samana päivänä klo 16.00 oli JR 44:n aisceluosasto
Lampola tullut Valoilaan, saanut käskyn heti hyökätä
Ylä-Latvan kautta Kalajärven pohjoispäähän ja katkais305

ta Nurmoilan-Säntämän tie. Klo 4.4O seuraavana aamuna katkaisikin Lampola tien, jossa oli minun päivällä
tuhoamani kolonna. Tänne oli nyt yritetty koota koko
3.D:n tykistö luultavasti aikomuksella tuhota se täällä,
koska divisionan esikunnan upseereita juoksi siellä kuin
päättömiä kanoja Lampolan tullessa kutsumatta paikalle. Divisioonan komentajakin ajoi henkilövaunullaan
pitkin kangasta, hyppäsi autosta ja iuoksi metsään.
Mainittakoon, että esikunnalta löytyi mm. meidän vasta ilmesrynyt kenttäohjesääntömme.

PANSSARISOTAA
Kello 5.00 tulin minäkin tälle haaskapaikalle kahden
panssarivaunun ja kahden komppanian voimin. Välimaasto oli jotakuinkin puhdistettu vihollisista. Materiaalia oli vielä kaikenlaista pitkin kangasta. Kiitin maKirioittala (istumassa) kuulustelee sotavankia

juri Lampolaa

hyväsrä avusra ja palasin "ratsullani",
vänrikki Torpin panssarivaunulla Nurmoilaan.
Kyllä se vaunun katto on hyvä komentopaikka: tarpeeksi edessä, sieltä on mainio näköala ja vaunussa on
radio. Kun siellä vain pysyisi hengissä! Tuulosjoen ylimeno-operaatiossa ampuivat vihollisen majuri Nousiaisen, joka myös ajeli vaunulla ia johti Patteriston tulta'
Piiskan kranaatti osui erehdyksessä Nousiaiseen, sillä
minä kyllä uskon, että kranu oli tarkoitettu vaunuun.
Tultuani Nurmoilaan vein erään talon eteiseen pataljoonan vastaisiin tarpeisiin varatun vehnäjauhosäkin sekä 3.D:n komean lipun, jonka olimme ottaneet talteen
6.9. niissä aamukiireissä. Aloin tutkia, mitä oli jälellä
sissimuonapakkauksesta, sillä nälkä oli että näköä haittasi.

Sillä kertaa ei syömisestä tullut mitään, sillä Nurmoilan lentokentältä, joka vielä oli vihollisen hallussa,
nousi viisi pommaria, jotka aloittivat tulen hyvin matalalta aivan kuin aavistaen, että meillä ei ole torjuntaaseita. Meillä oli jo hätä ia paha mieli. Ketään ei naurattanut, jollei itkettänytkään, kun aivan kuin tilauksesta taivaalle ilmestyi meikäläisiä koneita, kolme
Brewster hävittdjdd, ia muutaman minuutin kuluttua
savusivat kaikki viholliskoneet maassa. Pataljoona ulvoi
ilosra joka kerran, kun pommari iskeytyi maahan, täjähti tai syttyi muuten tuleen. En ole ikinä nähnyt niin
noPeaa rilaustyötä.

Johan nyt rupesi poikia raukaisemaant 4.9. illasta oli
oltu koko ajan pikku liikkeessä ja tuntuu, että minuakin, vanhaa konkaria, rupesi sekä nälättämään että nukuttamaan. Ainahan sitä kuitenkin pervitiinin avulla
pystyssä pysyi.
Joskus iltapäivällä saimme sitten määräyksen lähteä

Novinkiin lepäämään ia toimimaan toistaiseksi VI

AK:n reservinä. Toista käskyä ei tarvittu, teltat pantiin
pystyyn ihanan kaalipellon ympärille ja kun vielä sopivasti muutama lammas käveli vastaan, oli illallinenkin
raarru. En ole ennen nähnyt enkä tule ikinä näkemäänkään niin nopeaa lampaan nylkemistä kuin vänr. Torpin
nyt suorittama, mutta olihan Torp siviilissäkin metsästäjä. Saimme koko porukka ihanaa Vihtorin ruokaa,
lammaskaalia, ja sitten olimmekin vartiomiehiä lukuunottamatta täyden vatsan vieressä nukkumassa että
kangas tärisi.
JATKUU

'
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Sodassa

kaikki taistelevat arnreijat ottivat riveihinsä vapaaehtoisia sotavankeja

Rauhanteon jäIkeen he olivat voittajien puolella kaukonäköisiä sankareita, mutta
toisella puolella maanpettureita...

Marraskuun lopulla 1942 perustertiin Suomen aruneijaan erillispataljoona, joka
sai nimekseen Heimopataljoona 3. Pataljoonan kokoonpano oli sikäli erikoinen,
että se muodostettiin Suomen heimoon kuuluvista inkeriläisistä, itä-karialaisista,
vienan- ja tverinkarfalaisista sekä vepsäläisistä sotavangeista. Joukossa oli myöskin jonkin verran virolaisia sekä Yhdysvaltain ia Kanadan suomalaisia, jotka olivat ennen sotaa siirtyneet Venäjälle.
OSKARI HUHTAMÄKI
Kirjoittaja sodan aikana

kileirille ja sieltä edelleen Aholahteen perustettuun
koulutuskeskukseen. Samalla he saivat oikeuden Suomen kansalaisuuteen eikä heitä enää käsitelty sotavan-

teeni Emil Pekkanen, muu päällystö ja alipäällystö sekä
osa erikoiskoulutuksen saanutta miehistöä oli komennettu eri yksiköistä kouluttajiksi, jotka näin ollen muodostivat pataljoonan rungon ja he ryhtyivät toteuttamaan patal joonalle laadittua koulutusoh jelmaa.
Pataljoonan vahvuus muodostui täydennysten jälkeen
normaalivahvuista pataljoonaa suuremmaksi: Siihen
kuului kolme kiväärikomppaniaa, konekiväärikomppania ja esikuntakomppania, johon puolestaan kuuluivat
iääkäri-, pioneeri-, viesti- ja huoltojoukkueet sekä erillinen kranaatinheitinjoukkue. Lisäksi oli pataljoonassa
täydennyskomppania, johon pataljoonaan saapuvat
aluksi sijoitettiin ja josta myöhemmin täydennettiin eri
yksiköitä tässä komppaniassa saadun alkukoulutuksen
ja soveltuvuuden mukaan.
Varsinainen koulutus aloitettiin vuoden L943 alussa
alokaskoulutuksella, joka luonnollisesti kesti vain lyhyen ajan. Sodassa olleet miehet olivat saaneet jo Venäjän armeijassa peruskoulutuksen, jossa oli vain tiettyjä
vähäisiä eroavaisuuksia Suomen armeijan koulutukseen
nähden. Ne, jotka katsottiin koulutuksen ja muun soveltuvuuden perusteella sopiviksi kouluttaa aliupseereiksi, komennettiin perustettuun aliupseerikouluun,
joka kesti n. 2ll2 kk. Sen päätyrtyä heidät määrättiin
ryhmänjohtajan tehtäviin. Joukossa oli rnyös muutamia
Venäjän armeijassa upseereina toimineita. Heidän ei
tarvinnut osallistua koulutukseen koulutettavina, vaan
he toimivat suomalaisten kouluttajien apuna. He olivat
esimiesasemassa heimosotilaisiin nähden, mutta ei suomalaiseen A-henkilöstöön, kuten runkohenkilöstöä nimitettiin. Esimiesarvon merkkinä he saivat käyttää upseerivyötä komentohihnoineen, mutta ei ruusukkeita

keina.

kauluksessa.

NAMA heimosotilaac, kuten yleisnimitys kuului, olivat sodan alkuvaiheissa joutuneet joko Suomen tai Saksan rintamalohkoilla vangeiksi. Saksalaiset siirsivät suomea puhuvat vangit Suomeen, jossa heidät aluksi sijoitettiin Sv-leiri 2:een Naarajärvelle. Sieltä heistä suurin
osa sijoitettiin eri puolille Suomea maataloustöihin kuten oli sijoitettu venäläisiäkin vankeja. Suomea puhuvina nämä heimoveljet olivat luonnollisesti kysytympiä
kuin venäläiset, joiden kanssa oli kielivaikeuksia.
Kun Heimopataljoona 3 perustettiin, siirrettiin
kaikki ne, jotka olivat halukkaita vapaaehtoisena liittymään Suomen armeijaan, takaisin Naarajärven sotavan-

Pataljoonan ensimmäisenä komentajana toimi kap-

l"-

ju erikoiskoulutuksen ohella pidettiin

runsaasti
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Heimopataljoona sai täydennyksensä suomalaissyntyisistä
sotavangeista

oppitunteia muistakin kuin varsinaisesti sotilaalliseen
alaan liittyvistä aiheista. Pataljoonassa oli valistusupseeri, joka piti oppitunteja kansalais- ja maantiedosta
sekä historiasta ym. aiheista. Kansakoulua pidettiin
niille, jotka eivät olleet sitä käyneet. Kun joukossa oli
suuri osa kreikkalaiskatolisia ja luterilaisia, jotka eivät
olleet käyneet rippikoulua tai kristinoppikoulua, kuten
nimitys kuului ortodoksisessa uskonnossa, pidettiin
täällä myöskin molempiin uskontoihin kuuluville rippikoulu. Pataljoonassa oli kaksi pappia, toinen luterilainen ja toinen kreikkalaiskatolinen. Näiden toimesta
pidettiin hartaustilaisuuksia ja he hoitivat muutkin
kenttäpapin tehtäviin liittyvät asiat.
Koulutuksen alkuvaiheessa oli jonkin.verran kielivai keuksia. Inkeriläiset ja vienankarjalaiset puhuivat kyllä
suomenkieltä hyvin, mutta vepsäläiset ja werinkarjalaiset olivat jo vaikeammin ymmärrettäviä. Suhteellisen
nopeasti myöskin he oppivat suomenkielen niin ettei
muutaman kuukauden kuluttua ollut suuriakaan vaikeuksia.

Aholahden koulutuskeskuksessa koulutus tapahtui
Pataljoonan uudeksi komentajaksi tuli majuri Paavo Pyökhimies. Huhtikuun lopulla oli koulutusvaihe päättynyt, minkä jälkeen tuli
käsky, että pataljoona siirtyy rintamavastuuseen.

tiiviin ohjelman puitteissa.

I

Pataljoonan komenta.ia, majuri Paavo

Pyökkimies lähimpine apulaisineen
Lempaalassa 1943

#ilF

- Vuosina 194.3_4,4 toimi komentaiana
evdrstiluutnantti Ludvig Mäntylä

/*

Erddnd yönä kaksi heimosotilasta meni linjojen yli venäläisten puolelle. Pian tämän jälkeen patalioona siirrettiin pois Tapparin lohkolta ja uusi sijoituspaikka oli
Lempaalanjärven maasto. Taalta oli avoin naköala jarven toisella puolella olevaan kylään, josta moni heimosotilas oli kotoisin. He näkivät nyt kotikylänsä heille
kylän, jota he
alunperin vieraan armeijan asemista
eivät olleet nähneet moniin vuosiin, -sillä osa heistä oli
ollut karkoitettuna Siperiaan ja muualle ja sen jälkeen

joona alistettiin JR 16:lle, joka oli rintamavastuussa
Tapparin ja Lumisuon lohkolla. Vaihto tapahtui yksik«iittäin osan pataljoonasta jäädessä reserviin Viisjoen

määrätty suorittamaan asevelvollisuuttaan, jonka kestäessä joutuivat sotaan.
Lempaalassa kesä 1943 oli kuten muillakin rintamalohkoilla rauhallinen: etupäässä häirintätulta, partiokahakoita ja joitakin tukikohtien valtausyrityksiä. Täällä
parannettiin kenttävarustuksia ja reservissä olevat yksiköt suorittivat halkojen ia puutavaran hakkausta linnoitustyömaita varten. Asemasotavaihe oli myöskin puhdetöiden tekoaikaa, jota monet kätevät miehet käyttivät
hyväkseen saaden lisärahaa myymällä tekemiään esinei-

maastoon.

tä.

RINTAMALLE
Kuormaus tapahtui Savonlinnan asemalla ja kaksi junaa
lähti kohti Elisenvaaraa, josta matka jatkui Antrean ja
Viipurin kautta Valkjärvelle ja maanteitse edelleen Petäjärven kautta Metsäpirttiin Tapparin lohkolle. Patal-

Vaihdon ajankohta oli edullinen, sillä rintamalohkolla oli suhteellisen rauhallista, ainoastaan partiotoimintaa ja häirintätulta. Taalla pataljoona oli noin 2
kuukautta.
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Heimosotilailla oli samat edut ja oikeudet kuin
eräissä suhteissa hieman paremA-henkilöstölläkin
- päiväraha maksettiin heille heipiakin etuja, sillä esim.
dän hoitamansa vakanssin mukaan, kun taas A-henki-

löstö sai sotilasarvonsa mukaisen päivärahan. Sotilasavustus perheille oli sama
osa heimosotureista oli
mennyt Suomessa naimisiin.- Lomavuorot kiersivät normaalikierroksin. Useimmat heimosotilaista kävivät lomalla niissä maalaistaloissa, joissa he olivat töissä sotavankeina ollessaan ja hyvin monella oli sukulaisia Suomessa.

Syksyllä 7943 Lempaalassa jotkut heimosotilaista
ylittivät linjat ja menivät venäläisten puolelle, mihin
heillä oli hyvät mahdollisuudet kotikylänsä laidalla ja
tutussa maastossa syyspimeällä. Syyskuun lopulla pataljoona siirrettiin Lempaalasta Rautuun linnoitustöihin,
jossa tehtävässä se

oli maaliskuun alkuun 1944. Pataloli nyt everstiluutnantti Ludvig

joonan komentajana
Mäntylä.

EPÄSEL\-TTYTTÄ ISÄNUAASTA?

Maaliskuun alussa tuli uudelleen siirto rintamavastuu-

syylliset tuomittiin eri pituisiin kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin.
Venäläisten yleishyökkäyksen alkaessa kesäkuun 9.
päivänä pataljoona sai 10.6. vetäytymiskäskyn ja irtautui asemistaan jääden viivytysasemiin Termolan linjalle. Seuraavana päivänä vetäydyttiin l{21s6nsn-Uusikylä-linjoille, josta viivyttäen taistellen Siiranmäen
puolustusasemaan.

Siiranmäen ankarien taistelujen jälkeen pataljoona
siirrettiin Vuottaan ja Riihisyrjän kautta Ahijärvelle,
josta edelleen Pihlaisten, Jaarilan ja Muolaan Kirkkojärven itäpuolta Punnukselle. Punnuksen taistelujen
jälkeen vetäydyttiin edelleen Vuoksen rantaan, jossa pataljoona muodosti yhdessä JR 7:n ja lR 49:n kanssa sillanpääaseman Kylä-Paakkalan maastoon. Sillanpääasemasta joukot vedettiin Vuoksen pohjoispuolelle Vuosalmelle, jossa ankarat taistelut raivosivat heinäkuun
puoliväliin saakka. Siiranmäen, Äyräpään ja Vuosalmen
taisteluissa pataljoonan tappiot kaatuneina ja haavoittuneina nousivat useihin satoihin. Vuosalmella lisäksi joitakin heimosotilaita karkasi etulinjasta selustaan.
Heinäkuun puolivälin jälkeen Vuosalmen taistelut
muuttuivat asemasodan luontoisiksi ja asemat säilyivät
aselevon vahvistamiseen saakka suunnilleen siinä mihin
heinäkuussa jäätiin. Aselevosta saatiin tiedotus syyskuun 4. päivänä, jolloin kiellettiin avaamasta tulta.
Seuraavana päivänä tulitoiminta lakkasi myöskin venäläisten puolelta.

ASELEVON JÄLKEEN
Näkymä vihollisen asemiin Lempaalanjärven kapeimman kohdan yli

seen Kaljalanjärven maastoon, josta toukokuun puolivälissä siirryttiin Ohtan lohkolle, Termolasta etelään.

Toukokuun lopulla alkoi vihollisen toiminta vilkastua. Heimo P 3:n osalta vilkastui partiointi, jonka tuloksena voitiin jo todeta laajempimittaisen toiminnan
olevan odotettavissa vihollisen taholta. Pataljoona oli
alistettuna Ohtan lohkolla JR 7:lle, jonka komentajana
oli silloinen everstiluutnantti Adolf Ebrnrootb.
Toukokuun lopulla 1944 ruvettiin pataljoonassa
kiinnittämään huomiota eräitten heimosotilaitten runsaaseen rahankäyttöön sekä juopotteluun ja korttipelien
panoksien suuruuteen. Joillekin oli ilmestynyt taskuaseita, jotka eivät olleet armeijan. He muodostivat useita pienempiä ryhmiä ja jotain tavallisuudesta poikkeavaa ilmeni. Kesäkuun alussa saatiin tietää, että iotkut
Helsingissä lomalla ollessaan olivat saaneet käyttöönsä
runsaasti rahaa

jonkin salahankkeen järjestämistä var-

ten. Samana iltana saatiin kuulla, että seuraavana yönä
oli tarkoitus panna salahanke täytäntöön. Sen johdosta
pidätettiin kuulusteluja varten 40 miestä.
Kuulustelujen tuloksena ilmeni, että suunnitelmana oli tuhota pataljoonan eräs eteentyönnetty tukikohta ja viedä tukikohdan päällikkö, suomalainen
upseeri, yli linjojen... Salahankkeeseen osallistuneet

Åselevon jälkeen pataljoona sai käskyn siirtyä Ilmeelle,
jossa se avusti siviiliväestöä evakuoimisessa. Sen jälkeen

siirryttiin Ruokolahden Hörkkölän kylään,

jossa myös

avustettiin maataloustöissä, ja syyskuun loppupuolella
edelleen Eräjärven maastoon, jossa pataljoona oli myös-

kin sadonkorjuutöissä.
Lokakuun alussa

tuli

siirtokäsky pohjoisrintamalle

saksalaisia vastaan. Immolan asemalla tapahtui kuor-

maus ja pitkä sotilasjuna lähti kohti pohjoista. Kaksi
vuorokautta kestäneen matkan jälkeen suoritettiin junan purkaus Kempeleen asemalla, josta matka jatkui
maanteitse Oulunsaloon. Muutama päivä odotettiin laivausta, joka tapahtui Oulun Toppilan satarnasta. Canopulus-laivalla pataljoona siirrettiin Oulusta Tornioon.
Röyttän satamasta matka jatkui maanteitse Karunkiin ja Ylitorniolle, josta tulikin pataljoonan päätepiste
pohjoisen matkalla. Taistelut olivat jo siirtyneet pohjoisemmaksi ja pataljoona oli Ylitorniolla viikon päivät,
jolloin joku heimosotilaista karkasi yksiköstään Ruotsin
puolelle.
Lokakuun lopulla pataljoona siirrettiin Ylitorniolta
Röyttään, josta Fritz- ja Hermes-kuljetuslaivoilla Raaheen. Lapaluodon satamassa oli työvoimapulaa ja noin
100 miestä heimosotilaista oli joitakin päiviä satamatyössä saaden palkkaa 15 mk tunnilta.
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oli muutamia päiviä
kotiuttamista. Ylitorniolla oli ilmoitettu,

osalta. Aseet luovutettiin ja osa A-henkilöstöä määrät-

Raahen Välikylässä pataljoona
odottamassa

tiin

vartioimaan asevarastoja, sillä oli olemassa vaara,
että jos heimosotilaat saavat tietää todellisen tilanteen,
he voisivat yrittddvallata asevaraston, jolloin voisi syntyä kapina.
Kun järjestelyt oli suoritettu, marssi pataljoona Lapaluodon rautatiealueelle illan hämärtyessä. Täällä oli
juna valmiina odottamassa. Patalioonan A-henkilöstö
oli mukana, ainoastaan em. vartiomiehet sekä osa muita
jäi pois eri tehtävien vuoksi.

että kaikki ne heimosotilaat, jotka haluavat palata takaisin Venäjälle, saavat siihen tilaisuuden, kun taas ne,
jotka haluavat jäådd Suomeen, voivat sen tehdä ja että.
heidän toimeentulostaan tullaan huolehtimaan. Timdr
kysymys oli huolestuttanut heimosotilaita aselevosta
lähtien.

SOTILAITA VAIKO VANKEJA?
Raahen Lapaluodossa tilanne heidän kohdalla muuttui
marraskuun alussa. Neuvostoliiton vaatimuksesta heimosotilaat oli julistettu sotavangeiksi ja käskyn mukaan
heidät oli vielä samana päivänä lähetettävä Naarajärven
sv-leirille sieltä edelleen lähetettäväksi Neuvostoliittoon. Tämän kotiuttamisen käytännöllisen järjestelyn
toimintaohjeet saivat yksityiskohtaisesti tietää vain ne,
jotka joutuivat asian järjestelyn toimeenpanemaan. Toiminta-ohjeitten mukaan kaikki aseet oli luovutettava
asevarastoon, jotka vahvistetulla vartioinnilla suojataan
A-henkilöstön toimesta. Heimosotilaille voitiin vain ilmoittaa, että heidät lähetetään järjestelykeskukseen kotiutettaviksi, mutta järjestelykeskuksen paikka ei ollut
tiedossa; paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki toimenpiteet piti suorittaa rutiininomaisesti, ettei mitään
tavallisuudesta poikkeavaa pääsisi tapahtumaan, joka
herättäisi epäilyksiä heimosotilaissa.
Näin alkoivat kotiuttamisjärjestelyt heimosotilaiden

KOVAA PELIÄ!
Kun pataljoona oli junan vieressä Santaholman laiturialueella, astuivat metsiköstä esiin vartiomiehiksi komennetut vieraan pataljoonan miehet konepisroolein
aseistettuina ryhmittyen noin 5 metrin välein seka lisäksi kaksi vartiomiestä jokaiseen rautatievaunuun!
Näinollen koko pataljoona oli vartiomiesten piirittämä.
Nimihuuto toimitettiin yksiköittäin ja siinä järjestyksessä kukin astui rautatievaunuun.
Ohjeitten mukaan A-henkilöstö oli tämän jälkeen
vapaa poistumaan majoituspaikkoihinsa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kuljetuksen johtaja määräsi myös
A-henkilöstön vaunuihin yksikkönsä mukaan. Sillä hetkellä oli tilanne kaikille yhtä tuntematon ja heräsi jo
epäilys siitä, että meidär kaikki viedään Naarajärvelle.
Raahen asemalla juna kuitenkin pysähtyi ja A-henkilöstö pääsi sieltä pois. Osa joutui menemään Ylivies-
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PERSOONALLISUUKSIA

Rauha on tullut! Pataljoonan A-henkilöstöä aselevon iälkeis€nä päivänä

kaan asti, josta palasivat takaisin!

Jo Lapaluodossa osa heimosotilaista junaan noustesepäili, että heidät viedään Naarajärvelle, sillä johonkin vaunuun oli jäänyt osoitelappu, jossa esiintyi
nimi Naarajärvi. Matkalla junassa heidän epäilyksensä
vahvistuivat ja niin heitä ilmoitusten mukaan karkasi
matkalla suuri joukko, 45O miestä. Ainoastaan 194
meni perille. Myöhemmin osa karanneista saatiin kiinni
ja osa pakeni Ruotsiin, jotkut merenrannalta ottamillaan veneillå ja osa pohjoisen kautta.
Valvontakomissionin jäseniä oli Raahessa ja ilmeisesti heidän määräyksestään aloitettiin kuulustelut suuren
karkaamisprosentin ym. seikkojen vuoksi. Kuulustelut,
joita suoritettiin usein öisin, tapahtuivat suomalaisten
upseereiden toimesta sekä joskus valvontakomission jäsenten läsnäollessa ja tulkin välityksellä.
A-henkilöstö kotiutettiin marraskuun puolivälissä
saan

normaali jär j estyksessä.

Näin päättyivät Heimopataljoona 3:n vaiheet, pataljoonan, joka on ollut monelle varsin tuntematon taisteluyksikkö. Heimosotilaat, joiden ikä vaihteli 2I-48
ikävuosien välillä, olivat kuitenkin suorittaneet rintamavastuussa ollessaan ne tehtävät, jotka heille oli asetettu. Mitään rintamanmurtumia pataljoonan osuudella
ei tapahtunut, joskin yksittäisiä rintamakarkureita oli
ehkä jonkin verran enemmän kuin suomalaisissa pataljoonissa.

Heillä oli enemmänkin vangiksi joutumisen pelkoa,
sillä siitä heillä oli omakohtainen kokemus. Erikoisesti
Siiranmäen, Äyräpään ja Vuosalmen ankarat taistelut ja
pataljoonan suuret tappioluvut osoittavat, että suomalainen päällystö, alipäällystö ja miehistö pystyivät alun
perin luomaan pataljoonan keskuuteen hyvän yhteishengen, jonka tuloksena pystyttiin hallitsemaan tilanteet ia vältyttiin paniikilta, joka näissä taisteluissa olisi
voinut muodostua hyvinkin suureksi sotavangeista kootun pataljoonan keskuudessa. Vetäytymiset pataljoona
suoritti aina ylemmän johdon käskystä ja hyvässä järjes-

Sotien aikana kiertelivät vanhemman polven kenraalit
sotasairaaloissa jakamassa haavoittuneille kunniamerkkejä. Ikänsä vuoksi olivat nämä herrat huomattavassa
määrin vieraantune.et sota-asioista, mistä johtuen keskustelut miesten kanssa usein saivat koomisia piirteitä
äärimmäisen juhlallisuuden ja koomisuuden rajahan
-on tunnetusti hiuksenhieno.
Jalkaväenkenraali Paul Martin Wetzcrin kerrotaan
usein tiedustelleen haavoittuneelta, oliko tämä "höökännyt vai puolustanut". Jos oli vain puolustanut, sai
tyytyä II luokan vapaudenmitaliin, murta jos oli "h<ökännyt", voi saada I luokan mitalin.
Kontra-amiraali Hjalmar .von Bonsdorf kysyi vastaavassa tilanteessa jalkaan haavoittuneelta, miten häneen
oli osunut.
Astuin miinaan, vastasi jämeÄ jalkaväkimies.
-Åmiraalia ei vastaus tyydyttänyt, ya rt hän kääntyi
mukana seuraavan ylilääkärin puoleen ja tiedusteli, oliko mies päästään sekaisin. Ylilääkäri kiisti tämän ehdottomasti ja tiedusteli, kuinka amiraali oli tehnyt tällaisen johtopäätöksen.
No helkkari! kimmastui amiraali.
Ei maaväki
- miinaan!
mene miinaan
se on meriväki, kun menee

-

Nykyinen kenraaliluutnantti Olli Korhorun tuli sodan
jälkeen everstiluutnanttina Rovaniemen sotilaspiirin
päälliköksi ja päätti tutustua reserviläisiinsä menemällä
katsomaan talvista poroerotusta.
Lapin miehet vierastivat kuitenkin tuntematonta sotahercaa eikä juttua tahtonut syntyä. Lopulta Korhonen
pani mukaan varaamansa mahtavan pirtupullon kiertämään nuotiolla. Korkki narahteli mukavasti pakkasessa.

Kierroksen tehtyään pullo palasi omistajalleen, joka
oli jo menettää uskonsa asian, kun kukaan ei vieläkään
puhunut mitän. Kuitenkin hän pani pullon vielä toiselle kierrokselle.
Silloin poromiesten vanhin, ryyfittyään 96-prosenttista ja haukattuaan lunta päälle, loihe korkealla äänellään lausumaan:
Sie se et vain tunturiin vettä kanna!
-lää oli murrettu ja juttu alkoi luistaa.

tyksessä.

Pataljoonaa on eri yhteyksissä ja kirjoissa arvosteltu
toisarvoiseksi. Myönnettäköön, että se ei ollut mikän

valiopataljoona, mutta rohkeita ja hermonsa hallitsevia
heimosotilaita oli paljon, mihin osaltaan vaikutti, ehkä
ratkaisevastikin, suomalaisen A-henkilöstön osuus ja
rohkeus taistelujen aikana.
D
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ONNI KUULUVAINEN

Jentomekaanikot
-ne oli niitä
-huumormiehiä!
"Mikäs perkeleen äijänkäppyrä sinä
olet?! Et sie tiiä, että tänne on pääsy
kielletty?! karjaisi mekaanikko pimeässä laivueen komenta jalle. "
TAMMIKUUN 24. ja 25. päivän välisenä yönä vuonna
1943 rctesivat Äänisen vartijat tavallista suurempien
tulipalojen raivoavan Poventsanlahden toisella puolella
siellä olevan vihollisen partisaani- ja huoltotukikohtana
tunnetun Rimskajan kylän palaessa laajaka alueelta.
Seuraavan päivän raportissaan maatähystysosasto totesi paikalla tapahtuneen useita suuria räjähdyksiä ja
monen talon tuhoutuneen tulipaloissa. Ei siitä kuitenkaan länsirannalla olevissa suomalaistukikohdissa sen
suurempaa hälyä nostettu vahtivuorossa olevien vain
todetessa lentäjien olleen raas liikkeellä.
Tuskin heistä monikaan tiesi, että vähäinen tiedustelu- ja yhteistoimintalaivua
LeLv. 16
oli saanut
- olevat voipanna kaikki Solomannissa -ja Hirvaksessa
mansa liikkeelle saadakseen kolme LY- ja kaksi FK-konetraan suorirtamaan ylempää tullutta kaskya'pommittaa Rimskajan ja Petsanojen tukikohtia häiritäkseen
niiden huolto- ja partisaanitoimintaa".
Niin olivat Solomannissakin kaikki asianomaiset
liikkeellä komentajasta nuorimpaan apumekaanikkoon
ja tietysti 'Huli', ainainen huuliveikko, kolmen
asti
natsan reservimekaanikko, joka siviiliammatiltaan oli
erään AlKO-kaupan johtaja ja oikealta nimekådn Saarinen.
i,i

I

I
n
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Kun meikäläinen vähäisestä kersantin persoonastaan
huolimatta oli saanut kunnian vänrikki Keoz kanssa
aloirtaa näiden vainovalkeiden sytyttämisen j a tulipalo jen loimotus ja vihollisen urkukonekiväärien valojuovat
jo nousivat taivaalle, sattui tähysräjälle pieni kommellus jalan lipsahtaessa jäisellä lattialla: hänen konekiväärinsä suihku meni koneen sisäpuolelta seinästä läpi tehden melkein miehen mentävän reijän sivuverhoukseen...

Kun ohjaintangot peräsimiin kulkivat samalta koh312

tuli meille hieman huolia sivuperäsimen jäädessä
kaartoasentoon vasemmalle
kaksi luodinreikää esti
ohjaintankoa liikkumasta päinvastaiseeir suuntaan. Jonkinlaista sivuluisua lentäen sain kuitenkin ruotua koneen kentälle. Kun jalkaohjaimet eivät liikkuneet oikealle oli minun rullartava kone vasemmalle kiitoradastaa

ra, jolloin paikalle kiirehtinyt Huli ryhryi moittimaan
minua, kun en rullannut suoraan pommien lastauspaikalle
työ oli vielä kesken.
Kuultuaan
selitykseni ja pyydettyään anteeksi turhaa
moitettaan hän arveli tyypilliseen suomalaismekaanikon
taPaan,.

Ei hätä ole tämän näköinen

- luotien reijistä, että
pois

reevat
pannaan säkkiä reijän täytteeksi!

viilataan kraadit

pääsevät
liikkumaan ja

jaryhryi viivyttelemättä toimeen.
Tähystäjän kiroillessa huonoa ruuriaan ilmestyi hämäräsrä puolirurkkiin ja SA-malliseen karvalakkiin pukeutunut mies lähtien tulemaan koneelle päin vänrikin
häipyessä päinvastaiseen suuntaan jduden ilmoittauturuntiessaan tulijan laivueen
miset ohjaajan huoleksi
komentajaksi...
Minäkin ilmoitin vain lyhyesti, että ykköskone on
ja 'merkkivalot' näkyvät ainapalannut Rimskajasta
kin kolmenkymmenen kilometrin päähän eikä ole seuraav illa suunnistusvaikeuksia kohteelle mennessä !
Tästä komentaja innostuikin niin kovin, että ehdotti:
Mitähän, jos minäkin kävisin kerran pitkästä
aikaa vilkaisemassa, miltä siellä toisella puolella näytrdd
ei olekaan tullut lennetryä pitkaan a1kaao...
- Kun meikäläisellä oli omat käsityksensä sellaisista
lentoharjoituksista en arvannur sanoa mielipidettäni,
jolloin komentaja arveli:
Ette kai te pane pahaksenne, vaikka minä nyt
532gssh2n te kuitenkin
tulinkin vähän kiilaamaan
käydä siellä työksenne.
No
täytyihän siihen myöntyä, kun oli kerran niin

ja mukava komentaja. Lupasin rräyttää ia
huomaavainen
kerrata hänelle kaikki 'ÄfyN' niksit ja nappulat, ettei
kun kerran halusi mennä itse
mitään menisi vikaan
katsomaan. Sen verran oli kuitenkin junailtava sen ko-

oleva mekaanikko hypätä tömäytti tähystämöstä suoraan taaksemme. Sehän tietysri oli Hulin tarkoituskin
hänen luullessaan juttukaveriani joksikin töpinän hevosmieheksi, joilla oli tapaa tulla kentälle lentoja seuraamaarl...
Kavahtaessamme ympäri kohottautui Huli koko pituuteensa ja harppasi seuralaiseni eteen kuin joku hirmu
ainakin komentajan jähmettyessä paikoilleen
enkä
- suuehtinyt itsekään jäsenrä hievauttaa, kun Huli iski

Majuri,
myöhemmin
kenraaliluutnantti
Olavi Seeve

neessa olevan

reijän takia, että kehoitin häntä lähte-

mään vänrikki Helpin koneella, joka juuri oli palaamassa kentälle
meidän koneessamme oli juuri nyt pieniä

ren kouransa majurin karvalakkiin ja nostettuaan sen
korkealle ilmaan työnsi naamansa aivan komentajan
kasvoihin kiinni ja kirosi karmeasti;
Mikäs perkeleen äijänkäppyrä sinä oletT! Et sie
tiijä, et tänne on pääsy kiellettyT!
Tajutessani Hulille sattuneen pahanlaisen erehdyksen
jähmetyin itsekin paikoilleni. Viimein komentaja sai
sanotuksi:

ja toinen kone saataisiin nopeammin
huoltovaikeuksia
lähtökuntoon.
Siinä koneen vierellä jutellessamme oli Huli saanut
korjaustyönsä koneen sisällä tehtyä ja päätti hieman
pelleillä meidän kustannuksellamme huomatessaan minun juttelevan jonkun vieraan kanssa koneen vieressä.
Yllätyimmekin aika tavalla, kun paksussa suojarurkissa

Mi-minä o-olen ma-majuri Sseeae...
oli mekaanikon vuoro jähmettyä! Hän toipui
kuitenkin nopeammin kuin me muut, paiskasi majurille harun takaisin päähän ja henkäsi:
ja häipyi yön hämärddn...
Vvaaii
-niin!
-Minulle alkoi
tulla- vaikeuksia tämän humoristisen
näytelmän todistajana kiemurrellessani väkisin ilmoille
pyrkivien naurunpyrskähdysten kourissa. Majuii Seeve
kaantyi kipakasti puoleeni vaatien vastausta kysymyk-

Pommeia partisaanien tukikohtaan

seen:

-Silloin

Kuka se oli?

-Saatuani viimein hillittyä itseäni sen verran, että
uskalsin avara suuni sain sanotuksi:
Herra majuri
en tuntenut, kun on niin pimeä-

kin...

-

Vai ette tuntenut! epäsi majuri katsoen tuimana
silmiini.
Sitten hänen ilmeensä lientyi ja hänenkin oli
vaikea pidäträä nauruazln todetessaan:
. - Eiköhän se ollut näitä meidän omia mekaanikkoja, vaikka eihän tässä kuutamossa ketään tunne.
Niin se on, herra majuri, ettei noita mekaanikkoopr
koskaan tuntemaan, todistin minä omaa valhetta,a
nt.
Komentajan päästyä pommilastinsa kanssa taivaalle
ilmestyi Hulikin jälleen paikalle ja kysyi:
Mitä se sanoi? Ei kai se tuntenut? Panee vielä

-
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ryrmään...
Sinä yönä oli kuitenkin muutakin tekemistä kuin
jonkun pilailuun taipuvaisen mekaanikon rankaiseminen laivueen kaksipaikkaisten tehdessä kolmetoista
pommituslentoa Rimskajaao ja Petsanojeen ja yksipaikkaisten Gladiaartoreiden suorittaessa tiedustelulentoja
muilla laivueen vastuualueilla.
Mekaanikoista ei puhuttu mitään, mutta laivueen ja
meikäläistenkin kannalta oli hyvä, että heitä oli olemassa, sillä paraskaan ilmavoimien ässäpulja ei olisi kauan
porskutellut ilman kunnon masinisteja...
Parasta kuitenkin oli, että he olivat sellaisia'huumormiehiä'!
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ARMAS HALTIA

Välirauhan ehtojen mukaan tuli saksalaisten määrdajassa poistua Suomen alueelta.
Saksa aikoi kuitenkin edelleen jatkaaSuomenlahden sulkua ja tarvitsi tukikohdakseen Suursaaren. Kun suomalaiset kieltäytyivät sitä luovuttamasta, ei entinen aseveli epäröinyt hetkedkäan aloittaessaan
aseellisen hyökkäyksen.
Suomalainen
Rannikkotykistörykmentti 12 ei myöskään epäröinyt, lvaan
torjui hyökkäyksen muuraten siten Paasikiven linjan peruskiven Suomen historiaan
raudalla ja verellä.
PALASIN Suursaareen lomaltani 14.9. L944.
Liihellä Suursaarta ajoi ohitsemme vartiomoottorivene, joka oli tietämän mukaan tullut saareen viedäkseen
saksalaiset vesi- ja ilmakuunteluasemien miehet pois.
Saavuimme Suurkylän aallonmurtajan laituriin ia poistuimme laivasta. Ohimennen totesin, että kymmenittäin saksalaisia sotilaita oli laiturilla ja radio soitteli jotain Straussin valssia.
Lzihdin talsimaan kohti tukikohtaani, joka oli Pohjoiskorkialla I/RTR 12:ssa. Saarihan oli jaettu Pohjois-,
Länsi-, Itä- ja Etelälohkoihin. Toimin linnakkeistossa
kiriurina ja lomaltakin tultua menin silmäilemän loman aikana saapuneita puhelinsanomia. Niistä eräs oli
mielenkiintoisin: Mannerheim antoi käskyn, ettei
Suursaarta saa luovuttaa hmellehaanilman hänen lupaansa

RAUDALLA JA VERELLÄ!
Illan mittaan ilmestyi useampia saksalaisia aluksia
Suursaaren lähistölle ja saimme taisteluhälytyksen klo
20-21 välillä. Kävimme kuitenkin viimein nukkumaai, kun tilanne ei siitä sen enempää kiristynyt.
Noin klo 1.15 tuli kuitenkin uusi hälytys, nyt tiukemmassa muodossa. Minun oli märä olla puhelinvartiossa suojapaikassamme. Jätin oven auki kuullakseni
mahdollisen puhelinsoiton ja kohta ulos tultuani kuului
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Yöllinen tykistötaistelu linnakkeella

läheiseltä Majakallion patterilta yksinäinen tykinlaukaus. Tämä oli tietäkseni pian seuranneen yhteenoton
avaus. Heti sen jälkeen kuului hämärässä, tyynessä syksy-yössä huuto:
Julgn2vaus peruutetaan!
-Kuitenkin melkein heti alkoi tykkituli uudelleen, ja
siihen yhtyivät kranaatinheittimet ia kaikki jalkaväen
aseet niin suomalaisten kuin saksalaistenkin puolelta.
Taistelutoiminta jatkui pieniä taukoja lukuunottamatta
iltaan klo l9:ään asti, jolloin saksalaisten pääjoukko antautui. Osa saksalaisista jäi pesäkkeisiinsä huolimatta
päällystönsä antautumiskehotuksista tehden sitkeätä
vastarintaa ja vasta 16.9. klo 8.00 antautuivat viimeisetkin saksalaiset.
Saksalaiset olivat nousseet maihin Suurkylän aallonmurtaian laiturissa, jossa heidän komentajansa alkoi
vaatia saarta haltuunsa. Saaren ja RTR 12:n komentaja
everstiluutnantti M. J. Miettinn piti lyhyen neuvottelun linnakkeistojen päälliköiden kanssa, jolloin Pohjoislohkon päällikön, kapteeni V. Arposmkerrotaan kiroten
tokaisseen:
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Sehän on Marskin käsky, ettei saarta saa luovuttaa

kenellekään!

Asia oli muutenkin selvä ja meikäläiset joukot komennettiin pois laiturilta. Kaikki eivät ehtineet, mm.
vuorolaiva Porkkalaan jäi suomalaisia tykistötulen alle
haavoittuen.

Myöskin Hirskallion kohdalla nousi saksalaisia jatkuvasti maihin, mikä oli helppoa, kun syvä vesi oli rantakallioihin asti.
Saksalaiset laivat tulivat jatkuvasti lähemmäs saarta
ja taistelutoiminnan alkaessa joukot nousivat Pohjoisrivillä maihin vallaten siellä olevia majoituspaikkoja ja
varastoja. 201. Kevyt Patteri tulitti laivoja kuten
muutkin patterit ja lähestymisvaiheen aikana oli hyviä
maaleja yllin kyllin. Viimein laivat tulivat niin lähelle,
että betonisen rintasuojan takia putkille ei saatu tarpeeksi laskukulmaa. Patteri joutui mottiin ja sen ammuksenkantajista kaapattiin muutamia vangeiksi.
Patterin miehistö joutui jalkaväkiasein tulitaisteluun
saksalaisten kanssa, jotka useaan otteeseen vaativat patterin miehiä luovuttamaan aseensa. Patterin päällikkö

Suursaaren
puolustaia,
Rannikkotykistörykmentti 12:n
komentaja,
Mannerheimristin
ritari everstiluutnantti
M. J. Miettinen

kapteeni Pithanen huusi saksaksi vastaan:
Tulkaa ottamaan!
-Ottamatta jäi ja motti selvitettiin meikäläisten toimesta.

Pohjoiskorkiaa rupesi saksalainen laivasto-osasto tulittamaan heti kiivaasti, siellähän oli I Linnakkeiston
komento- ja tulenjohtopaikka. Ensin menivät ammukset yli, mutta saksalaisten tulenjohtoalus siirtyi saaren
länsipuolelle ja sitten rupesi sattumaan kohti.
Olin juuri neuvomassa eräälle kk-alikersantille kaivoa, kun tulitus taas alkoi. Löimme maihin kalliosyvehnyksiin, pää alaspäin syvennyksen pohjalle.
Ammukset takoivat kallioon joka puolella ja selkään
sekä kypärään rapisi jatkuva sade kivensirpaleita. Noin
20 m:n päässä oli kiviseinäinen varastorakennus, mutta
ei ollut varaalithteä sinne syöksymirän, vaikka kypäräni
alta sinne matkaa mittailinkin. Vähän kauempana syttyi puinen rakennus tuleen ja siinä lähistöllä haavoittui
monta miestä, kuten vähän myöhemmin kuulin.
Keskityksen kestoaikaa en pysty sanomaan, kun taskukelloa en tullut käyneeksi kaivamaan, täytyi olla vain
mahdollisimman litteänä. En kyllä uskonut siitä hengissä selviäväni, mutta ihan ehjänä kumminkin pääsin,
samoin vierelläni ollut alikersantti.
Tässä keskityksessä kyllä katkesivat kerralla kaikki -viestiyhteydet! totesi kapteeni V. Arponen komentopaikallaan niin kovalla äänellä, että minäkin sen kuulin.
Niin mykistyi meidänkin puhelimemme, ia koska en
tavannut ketään esimiehistäni, lähdin omin luvin erääseen Pohjoiskorkian yhdyshautaan varmistusmieheksi.
Aamu alkoi valjeta siinä ollessani, ja kun kävin silloin tällöin yhdyshaudan itäpäässä, josta oli jonkin verran näköalaa varsinaiseen taistelupaikkaan, Suurkylään,
rapsahti pääni yläpuolella puiden oksissa. Päättelimme
siitä, että Kotokalliolla puissa oli sala-ampujia, koska
suunta oli sieltäpäin. Kohta ylikersantti Veikko TyPp|

tuli

kyselemään miehiä saksalaisia sala-ampujia haravoimaan ja meitä lähti neliä miestä hänen mukaansa.
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Suoritimme sen tehtävän vastarintaa kohtaamatta ja
sen jälkeen siirryimme eÄälle kukkulalle odottamaan
saksalaisten ulosmurtautumista Hirskallion motista. Sitä tietysti edeltaisi keskitys.
ASELEPO

Kuitenkin klo 19 tullut aselepo keskeytti isommat taistelutoimet, joskin pieni saksalaisten ryhmä, kuten mainitsin, jäi vielä vihanpitoon meikäläisten kanssa.
Ryhmämme sai lähteä majapaikkaansa Pohjoiskorkialle ja sinne saavuimme ennen puolta yötä. Kuluneena päivänä en ollut syönyt muuta kuin kerran hiukan
leipä teen kanssa. Mutta ihme kyllä, ei erikoisemmin
nalka olutkaan, kylmä kyllä jonkin verran.
Ennen kuin nukuimme tuotiin k2imppiiämme yöksi
saksalainen upseerivanki, Pohjoisrivin joukkojen päällikkö. Tämä luutnantti tahtoi kovasti tietä meikäläisiltä upseereilta, oliko suomalaisilla vielä paljon ammuksia, johon vastattiin innokkaasti, että oli kyllä, oli
paljonkin.
Saksalaisten kavala yllätys aiheutti mm. sen, että
Suurkylässä taistelun alkaessa joutuivat mukaan siviilimiehetkin, työvelvolliset, ia yksi ainakin kaatui, ehkä
useampiakin.
Lipeäniemen vartion saksalaiset pistivät mottiin katSaksalaisten hyökkäys ia suornalaisten vastahyökkäys
Suursaaressa 15.9.44

kaisemalla yhteyden kapealla niemikannaksella. Osa
miehistä pakeni niemen nokasta uiden etelän päin toiselle niemelle, joka oli meikäläisten hallussa.
Vangiksi joutuneille sotilaille eivät saksalaiset tehneet erikoisempaa väkivaltaa, mutta aliupseerit pakotettiin polvilleen. Luutnantti Jorma Varjosmampui eräs
saksalainen. Luutnantti Varjonen oli saaren pidetyimpiä
upseereita ja hänen kuolemansa herätti yleisen suuttumuksen. Tuota saksalaista ampujaa etsittiin vankien
joukosta myöhemmin, mutta tuloksetta. Toisaalta taas
Pohjoisrivillä vangiksi joutuneita suomalaisia, vv. 1925
syntyneitä poikia saksalaiset kohtelivat hyvin ja
-26
antoivat ruokaa, tosin suomalaisten varastoista anastetuista muonatarvikkeista.
Saksalaiset luulivat saavansa Suursaaresta helpon saaliin, mutta erehtyivät. Muistiinpanoissani on merkitty
saksalaisia kaatuneiksi arviolta 2OO ja vangeiksi 700,
mutta nämä luvut kasvoivat iälkeenpäin virallisten tietojen tullessa. Kaatuneista en muista lukua, mutta vankeja oli 1091.
Hirskallion saksalaisten pällikkö kertoi vankina ollessaan, että hän oli ollut monissa kuumissa paikoissa,
kuten Krimillä, mutta pahin paikka hänellä oli ollut
Suursaaren Hirskalliolla. Eik2i ihmekän, sillä siihen oli
keskitetty aikamoinen tulivoima, useampia tykkipatte reita ja 120 mm:n kranaatinheittimiä, joten saksalaisilla oli kuumat. gnikat, mihin sitten keskitykset ohjat-

tiinkin.
KOLME KANSALLISUUTTA!
Lentotoimintaa oli useampaan otteeseen saksalaisten sekä venäläisten suorittarnana. Venäläiset lentokoneet
pommittivat Suurkylää sekä saksalaisten laivoja.
Satuin seuraamaan yhdyshaudasta, kun eräs laiva sai
lentopommista täysosuman. Mahtava savupilvi peitti
laivan ja sen hälvettyä alus oli poissa. Jälkeenpäin nousi
pintaan puunrojua ja muuta jätettä. Saksalaiset lentokoneet pommittivat Pohjoiskotkiaa, ja meitä lähellä sai
ainakin yksi sotamies surmansa.
Saaren meikäläiset sotilaat eivät olleet läheskän
kaikki taistelutoiminnassa mukana, vaan suuri osa oli
reservissä. Tiistä näkyi, että suomalaisilla oli taistelussa
yliote. Tietenkin oli taistelussa myös henkisesti rasittavia kriisikohtia.
Mieliala tämän plinavauksen jälkeen oli jonkin verran sekava: venäläisten kanssa oli tapeltu vuosikausia ja
tehty äsken aselepo. Nyt on taisteltu heidän kanssaan
aseveljinä saksalaisia vastaan. Uusi aikakausi on alkanut!
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Herrcrl eivät kumqrrsr

o

EINO KARPPINEN

Pioneerien osuus taistelupartiossa oli kova ia vaativa: heidän oli raivattava rurvallinen etenemistie sekä omiin että vihollisen miinakenttiin.
"Ainoa tapa varmistua asiasta oli se, että edetessäni poljin f aloillani jo raivatun
alueen. Tdrnd riski partion miinamiehen on aina otettava..."
UNELIAAN ja raukean iltapäivän hetki. Kesä kulki
syksyä kohti ja elokuun viimeiser päivät olivat kulumassa. Joukkueemme, joka kuului 2.lPion P 21:een,
makaili kirjavan luonnon keskellä, jossain Pitkärannan
ja Lemetin välillä. Se oli siirretry lepoon yhtämitraisen,
viikkoja kestäneen rämpimisen jälkeen. Lepovuoro olikin meille hyvin rarpeellinen. Nuorisra miehistä koomu
joukkueemme oli roiminut pataljoonamme erupuskurina, jolle ilman eri sopimusta jäivät kaikki vaikeimmar
rehtävät.

Viimeiset viikot olivat olleer voimiamme kuluttavia.
Vasraiskut, sulurukser ja yhteyksien katkaisemiset
hyökkäävän vihollisen selustassa, olivar muodostaneet
viimeaikaisen ohjelmamme.
Ensimmäinen lepopäivä läheni iltaansa. Makailin telJänni§nyttä odotusta ennen hyökkäystä

7\

kun sisääntuloaukon pimensi varjo ja joukkueemme johraja, vänrikkiMikko Vahanen työntyi sisälle.
tassa,

Vänrikki näytti hiukan vaivaanruneelta, hän karautti
kurkkuaan ja sanoi sirten epävarmalla sävyllä:

Onko halukkaita vapaaehtoisia. Olisi sieppaus- tiedossa ensi yöksi. Siihen rarviraan pari miinanpartio
polkijaa.
Kun Vahanen teki vaisulra tunruvan esityksensä hän
katseli kiinteäsri reltan keskisalkoa. Salko oli aivan tavallista karjalan kuusipuuta, murra vänrikki näytti löyrävän siitä jotakin mielenkiintoista. Sitten hän vanhasta
tottumuksestaan siirsi katseensa allekirjoirraneeseen.
Olin monen reissun vapaaehtoinen parriomies ja tiesinkin, mitä vänrikki odotti. Olin jo selvillä kannastani
SA-hua
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mutta viivyttelin nähdäkseni, oliko halukkaita paljonkin.
Vänrikin sanat jäivät roikkumaan jonnekin teltan
puolihämärään. Tunnelma laski nollaan eikä kukaan
puhunut mitään. Telttatarinat taukosivat, ja itsekukin
näytti löytävän tekemistä varusteidensa kunnosramisessa. Vahanen liikahti kärsivän näköisenä, ja laukaistakseni alalukuihin pudonneen mielialan lausahdin:
No, mikäs siinä, pitää kai sinne jonkun mennä.
Eihän tässä ole muitakaan rientoja, niin että minä aina-

kin

Hän puristi kädestä jokaista sieppausmiestä, puhui tilanteen vakavuudesta ja siitd, kuinka paljon tehtävämme onnisruminen selvittäisi tulevan toiminnan suuntaviivoja. Lopuksi hän toivorti meille onnea ja käveli yhtä
ryhdikkaästi pois. Kun kenraali oli lähtenyt, Lahtinen
työnsi kyynärpäänsä kylkiluitani vasten ja sanoi:
Nythän uskot, ettei herrar kumarra eikä jätkä
kulje kontallaan. Näyttää ukko olevan leijoniensa mittainen.

joudan.

KAVERIA EI TÄTNTÄ YKSIN!
Korpraali Oiva Lahtinen, Tampereen

poika,

nousi ylös makuuasennostaan. Hän heitti syrjäsilmäyksen minuun ja sanoi venyttelevään tapaansa:

Eihän sinua yksinään sinne... aina. Minä tulen

toiseksi.

Nuori vänrikkimme muhoili tyytyväisyydesrä ja sanoi toverillisesti:
Tulevat teitä autolla hakemaan klo 23.00. Partion
pääosan
löydätte kuljetuksenne päätepisteestä. Tehkä
hyvää työtä, että nimessämme säilyy kirkas väri!
Aika ia sen tapahtumat olivat tehneet vänrikin läheiseksi. Ei ollut upseerin ja alaisen välistä eroa, sen olivat
nälån ja pelon täyttämät yöt tasoittaneet. Olimme soti-

laspukuihin puettuja ihmisiä ja tasaveroisia asetovereita.
Lahtinen läimäyttikin vänrikkiä olkapäälle ja leuhkaisi:
Usko pois, ei meidän jäljet haise!
-Olin iloinen, että sain toiseksi miinanpolkijaksi rohkean, varmaotteisen Lahtisen. Häneen voisin luottaa,
jos itse munisin. Tämän olin tullut näkemään monessakin hermoja kutkuttavassa tilanteessa.
Isänmaamme vapaus oli edelleenkin uhattuna. Tilanteen vakavuutta kuvasi sekin, että itse 5 D:n komentaja, kenraalimajuri K. A. Tapola piti meillepuhuttelun ennen lähtöämme. Naapurin mies oli levoton kuten
se oli viime aikoina aina ollut. Konetuliaseiden luotisuihkut hakkasivat harvakasvuista metsää ja raskaat
kranaatit kuokkivat kallioperäistä maastoa, jossa partiomme odotti komentajaa. Itse en ollut nähnyt leijonan välkettä etulinjassa ja odotinkin mielenkiinnolla tätä kokemustani. Matkaa etulinjan pesäkkeisiin oli vain
parisataa metriä, ja minä jännitinkin kovasti, kuinka
kenraali käyttäytyisi vihollistulessa.
Kun kellotaulussa viisarit nousivat sovittuun aikalukemaan kenraali saapui täsmälleen. Valojuovat tanssivar
kallioiden päällå ja vesakko rätisi, kun lyijyparvet niittivät matalaa kasvullisuutta. Tummassa yössä välähtelivät ammukset, sirpaleet surrasivat ja valittivat, kun
kranaatit jyrähtelivät läheltä maan pintaa löytyvässä
kalliossa. Tuli tavallistakin tiiviimpi kranaattiryöppy,
ja me vedimme päätämme lähemmäksi maata. Suorana
ja sivuilleen katsomatta kenraali käveli luoksemme.
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Varovasti eteenpäin...

ODOTUSTA...
Sitten aika vain mateli lähtöherkeä kohti. Katselin
peltoaukeamalle, joka eroirti meidän ja vihollisen taisteluasemat toisistaan. Pian näkyvyys huononi, kun harmaa verho kääri peltosarat sisäänsä. Oikealta Laatokka
työnsi peltojen sisään yhden lukuisista salmistaan, joka
hengitti raskaita sumuhöyryjään unisen aamuyön peit.
teeksi. Salmen päästä alkoi peltonotkelma, jonka kum.
mallakin sivulla vanhar vihanpitäjät asuivat. Viholliser
puolella juoksi kallioinen mäenharjanne, johon se ol
saanut erinomaiset luonnon muovaamat asemat ampu
mapesäkkeineen. Lukematromat kalliolouhut ja niider
onkalot tekivät asemista ainakin tällä kohtaa lujat. J,
mikäs näiden asemien oli kestäessäkään. Osanamme ol
vetäytyä ja aika-ajoin hyvin lujaakin. Tiukassa tilan
teessa nuo asemat olisivat olleet rotanloukku puolusta
jilleen, sillä kallioinen alue oli verraten pieni ja sen ym
päri kiersivät avoimet pellot, seka yhdella sivulla Laatc
kan tasapintainen vesi.
Kostea sumu tiivistyi ja tunkeurui ohuen vaatetul
semme läpi. Tunsin itseni levottomaksi ja poissaoleval
si. Mieltäni ahdisti, vaikka en nähnyrkään siihen m
tään i;yytä. Ehkä se johtui ylivoimaisesta väsymystilar
tani, ehkä joistakin omista sisäisistä häiriöisräni. Paikl.
oli outo, miinoitukset tuntemattomia, ja partiotov
reistani tunsin ainoastaan asekumppanini korpraali Lal

tisen. Ehkä kaikki nämä yhdessä olivat syynä ennen kokemattomaan matalapaineeseeni. Sieppausmiesten ainesta ja kykyjä en epäillyr. Kokemuksestani tiesin, että
sieppauspartioihin valittiin aina parhaita ja hyvähermoisia miehiä. Syy ei ollut siinä, että olisin epäillyt rovereitteni suorituskykyä. Se oli omaa heikkouttani, joka
sillä kerraa masensi minut näkymärtömällä painollaan.
Säpsähdin ja heräsin horroksestani, kun vierelleni
rullut luutnantti, joka oli rämänkerraisen partion veräjä, sanoi hiljaisesti:
Pitäisiköhän meidän yrittdd. Jotenkin hän vaikutti hätäiseltä,
kun lisäsi sanoihinsa:
Mitenkähän siinä
käy, miinakentässä.
Ei sitten niin mirenkään! Ja minähän sinne ensimmäisenä
menen. Pidä vain huoli siitä, errä miehet
pysyvät polulla, vastasin hiukan ärtyneesti.
Heinik- Senkun
koon jää näkyvä ura, jolla pitäisi helposti pysyä.
lähdetään.

'Vihollistykistö oli lopetranut rulensa, joka ilrayösrä
moukaroi meikäläisten puolusruslinjaa. Vain jokunen

Yön hämärä ja pitkä, tiheäkasvuinen heinikko vaikeuttivat etsintääni. Nämä yhdessä ja rajoitertu aika tekivät sen, erren itsekään tiennyt varmasti, tulivatko
kaikki miinat tieltä pois. Ainoa tapa varmistua asiasta
oli s€, että edetessäni poljin jaloillani jo raivatun
alueen. Tämä riski partion miinamiehen on aina otetrava, jos hän haluaa olla varma, että miinavaara partion
kohdalta on eliminoitu. Omaa rurvallisuuttaa ei saanut
ajatella.

Pian sain kuin kylmää vettä hikiseen pintaani! Takaapäin kuului tuskan huuto! Jonon viimeisenä ryömivä mies ei jaksanut noudattaa annettuja ohjeita, vaan
poikkesi selvästi näkyvältä polulta ja sai muistoksi partiomatkastaan kainalosauvat.
Olin pannut merkille partioniohtajan hätäisen kaytöksen ja sentakia palasinkin viivyttelemättä pysähtyneen miesjonon luo.
p2125s6 palata, ei siitä tule mitään tänä yönä,

-

heittimenammus suhisi ylirsemme ja räjähti jossakin
asemiemme takamaasrossa. Konekivääri loksutri laiskatahtisen sarjansa, joka sekin oli suunnattu vasemmalla
oleviin etuvartiopesäkkeisiimme. Jossakin jyskytri puoliautomaatti. Sitten tulitus taukosi kokonaan ja 1'ö vajo-

si kosteaan äänettömyyteensä.

SIITÄ VAAN!
Laskeuduimme kallioilra alas pellonreunaan, josta
miinakenttä alkoi. Lähriessä minulle ja Lahriselle ruli
hyväntahtoista erimielisyyttä siirä, kumpiko meisrä toimisi tienraivaajaoa. Molemmar halusimme mennä edellä, mikä tietystikään ei käytännössä ollut mahdollista.
Vaikka Lahtinen olikin aloitekykyinen ja pelkäämärön,
hän jostakin syystä oli ensi reissun mies partiossa. Minulla ne sensijaan olivat olleet jonkinlaisena leipäryönä
ja jo se seikka antoi minulle määräämisvallan ryönjakoon. Siekailematta käytinkin sitä hyväkseni ja ratkaisin asian sanomalla:
Ei siitä nahisra. Sinä jäät luutnanrin luo ja katsot,
että hän pysyy jäljillämme. Hän pitäköön huolen omistaan. Kuljen parikymmentä merriä edellänne, niin ei
ole suurta vahingon vaaraa, jos laukaisen miinan. Heinikkoon jda vahva jotos, joten sitä on helppo seurata.
Jos minä toheloin, sinä jarkat eteenpäin.
Lahtinen myöntyi, vaikkakin vastahakoisesri, ja minä aloitin satrumanvaraisen etenemiseni.
Kuljin konttaavassa asennossa peltosuikaleella, joka
tällä kohtaa oli noin sadanviidenkymmenen metrin laajuinen. Mukanani oli ohut rautapuikko, jolla piscelemällä etsin eteeni sattuvat polkumiinat. Minulle annertujen tietojen mukaan kentässä oli penaalien lisäksi
hyppymiinoja, jotka laukeaisivat päälle astumisesta tai
ansalankaan törmäämisestä. Näissä hyppymiinoissa voitiin käyttää kumpaakin sytytystapaa, mikä tekikin niistä hyvin kiusallisia.

Pioneerit läpäisevät esteen ioko katkaisemalla langat
tai räiäyttämällä koko esteen

-

-
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luutnantti kuiskasi.
Tunsin voimakasta halua yhtyä partionjohtajan ottamaan kantaan. Tunsin olevani sairas ja masentunut ia
halusin perääntyä ottamastani vastuusta. Mutta jokin
sisälläni pani vastaan enkä voinutkaan yhtyä luutnanttiin. Kun partio on miinakentässä, vastuu on miinamiehen, ja johto on hänellä niin kauan kuin kenttä on
läpäisty.

Varrotaan hetki ja jatketaan.
vastausta, vaan lähdin paikaljohon
le,
olin äsken lopettanut, ja jatkoin raivaustyoräni. Asemissa valmiina ollut lääkintäryhmä haki haavoittuneen pois. Pian Lahtinen rulikin ilmoittamaan,
että saisin jatkaa ja partio seuraisi jäljessäni.
Äskeinen levortomuus otti kuitenkin ajatukseni valtaansa. Sain ponnistaa koko tahdonvoimani vapautuakseni sen kuristavasta puristuksesta. Säpsähtelin ja ku-

Ei,

sanoin.

-En jäänyt odottamaan
-

Eteenpäin vihollisen taisteluhaudassa

vittelin yaarantuntua lähelläni. Ravistin

tuskastuneeni

päätäni ja jatkoin vaivalloiselta tuntuvaa etenemistäni.
Samassa muistin Lahtisen joitakin tunteja sitten lau

"herrat eivät kumarra eikä jätkä kuljr
sumat sanat
kontallaan". Lahtisen lauseessa oli sellaista, jota minä nyr
kipeästi tarvitsin. Karistin partiomiehelle vaaralliser
seuralaiseni, ennenaikaisen vaaran kuvitteluni. Tunsir
vapautuvani ja keventynein mielin jatkoin raivaustyötä
ni. En ollut mennyt polvilleni, vaan voitcanut oman it
seni ja heikkouteni! Väsymykseni oli kuin pois puhal
lettu! Jälleen tunsin olevani tärkeä, vaikkakin kaikkeir
pienin ratas isänmaan puolesta työskentelevässä koneis
tossa.

Tulin vähäiselle sarkaojalle, jonka suunta oli suoraar
kohteeseemme. Matkaa oli enää noin viisikymmenti
merriä ja jäinkin odottamaan partioniohtaiaa.

VIHOLLISEN ASEMISSA
Pian perillä, kuiskasin mahdollisimman hiljaa.
vältetty, kun pysytte tuon noron pohjalla.
Miinavaara

Nyt luovurin karkimiehen paikan Lahtiselle ja jät

täydyin toisena etenevän partioniohtajan jälkeen. Piar
olimmekin läpäisseet vihollisen etuvartiopesäkkeet, joi
den takana pidimme lyhyen hengähdystauon. Yö ol
vaalennut aamua kohti ja jotensakin selvänä erottuiva
usvan alta eri maastokohoutumat. Alkoi tehtävämmr
ratkaiseva vaihe, vangin sieppaaminen.
Kallioharjanteen kärki pisti kapeana kiilana pellolle
Partiomme levittäytyi ketjuun, jolla katkaistaisiin har
janteen karki ja purisrettaisiin sen vartiomies tai miehe
vettä vasten. Mielestäni tämä suunnitelma oli heikko
Oikein olisi ollut eristää kuulovartiopesäke ketjullam
me, mutta sieppaaminen olisi ollut jätettävä parin kyl
mäpäisen miehen huoleksi. En kuitenkaan puhunut aie
tuksistani, vaan hiukan tyytymättömänä otin paikkar
ketjun vasemmalla siivellä.
Varovasti hiivimme harjanteen kärkeä kohti ja jänn
tys kohosi lakipisteeseensä. Pian tämän jälkeen tapaht
sellaista, josta jäänyt ajatuskuva kiusaa minua vieläki
Etenin paikallani viimeisenä vasemmalla. Väistel
matalia pensaita ja kivenjärkäleitä, kun aistit valppai
lähenimme karjen päässä olevaa kuulovartiopesäket

Liikkeiden synnyttämä hiljainen kahina hukkui he
koihin aamutuulen henkäyksiin, kun ketjumme et
pitkin harjannetta. Sumuinen kosteus oli nuostuttal
sammaleen, joka äänettömäsri mukautui sitä polkev
saappaidemme alla. Aina joskus kuului heikko ris
dus, kun pimeässä joku miehistä tallasi kuivan ol
päälle.

Äkkia, ilman varoitusra, runsin tyhiää jalkojeni
ja putosin matalaan syvennykseen. Tunsin allani jot
pehmeää ja tuttu pistävä haju kutitti sieraimiani. t

kävellyt piiloutuneen vihollisen päälle! Tämä oli
kesta varovaisuudestamme huolimatra kuullut tulol
ja lähtenyt pakoon vartiopaikaltaan. Paetessaan här
mäsi sitten ketjuumme ja piiloutui.
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VAISTOT TOIMIVAT
Kun tajusin allani liikkuvan vihollisen menetin

vähäisenkin harkintakykyni. Unohtui parriomme tehtävä
siepata vanki, joka nyt sattuman oikusta makasi allani!

Tunsin kurkkuani hapuilevat sormet
näin punaista
ja raivon aalto souri hermostoni läpi. -Toimin silmittömän vihanpuuskan vallassa järjen jätettyä ajatukserroman tyhjiön aivoihini. Hämärästi muistan, kun vedin
puukon tupesta, kohotin varraloni yläosaa ja iskin kaikin voimin puukon viholliseen. Tekoani seurasi katkonainen korahtelu, samanrapainen kun vesipumppu imisi viimeisiä vesiä, joita se ylettyy vetämään.
En vieläkään ymmärrä sen hetkistä mielentilaani enkä sirä, miksi niin menettelin. Noista kammottavista
sekunnin murto-osista jäi minulle vain sekava mielikuva. Pian ajatukseni kuitenkin selkenivät ja runsin roimineeni räysin älyttömästi. Minua hävetti ja nolotti
oma avuttomuuteni ja pädtin, etten kertoisi munauksestani, vaan pitäisin sen omana salaisuutenani.
Kuulin lähelläni hiljaisen kysymyksen:
Onko siellä jorakin.
-Lähin mies ketjussa oli kuullut ääoiä ,1a pysähtynyt.
Yritin saada itseni rauhalliseksi, kun kuiskasin hapuilevasti vastaan:
Ei, kaatuilin vain, mennddo...

-

Raivattuja vihollisen miinoja

Kun ketjumme läheni pesäkettä ja puristi sen renkaansa sisälle näimme, että vartiopaikka oli tyhjänä.
Sumun peirtämälrä järveltä kuului däniä ja roverini arvelivat, että vihollinen pakeni vesiteirse. Minä en puhunut mitään. Kukaries vihollinen pakenikin veneellä.
Saattoihan kohtaamani vihollinen olla toisestakin pesäkkeestä tai ehkä vaihtamaan tullur.
Sieppaus oli epäonnistunut, mutta kokonaisuudessaan ei tehtävämme vielä ollut suoritertu. Etuvartioasemien takana oli kaksi aloa ja vihollisen rakentama
heikko korsu, joita vihollinen piti majapaikkanaan. Tuhosimme ne palopommeilla ja kasapanoksilla, jonka jälkeen vetäydyimme tulojälkiämme pitkin omiin asemiimme. Vihollinen antoi meille paluurauhan. Vasta
asemiemme edessä saimme jälkeemme heikkoa tulra,
joka ei aiheuttanut meille tappioita.
Tässä retkessä oli paljon sellaista, jota yksinäni olen
pohtinut. Olin epänormaalissa mielentilassa, väsynyt,
ehkä päässyt jddtdvä,n pelkoni herraksi. Pelkoa runsin
aina näillä matkoilla, mutta se oli toisenlaista ja sen
voirtaminen helpompaa. Olen myös ajatellut sitä voimaa, joka ajaa ihmistä tekoihin vapaaehtoisesti, ilman
pakkoa. Se voima ei voi olla vain sotilasvala, kurinalaisuus eikä oma kunnianhimokaan, se on jotakin suurempaa. Loppujen lopuksi salomökin pojalla ja rukkijätkällä Isänmaa oli lähempänä kuin mitä hän elämänsä alkukesässä itse tajusikaan
SA-kuu

?
Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei

hätää! Särky häipyy aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottr"nat-

tomat, jäykät lihakset aas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-

pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Reseptittä apteekeista.

-u*le

lilnssärlryyn

Lääketehdas
Medisan, Uppsala
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SITTUIPA BI.OTI TSITO§SA
VILHO T. KANGASMAA
Vinan yli§s aamusumussa keskisellä Syvärillä syyskuussa 1941

Asutun hylän aaltauhsessa sattui ja tapahtui.
Siuiiliaäestö sodan jaloissa oli hoheneellebin
sotilaalle aina jtirhyttäaä nähy. Apua yritettiin antaa kaikin häytettäaissä oleain keinoin.
III/JR 13 oli syyskuun puolenvälin tienoissa l94l saavuttanut Syvärin. Pääsuunta ei aluksi kuitenkaan ollut
niinkään Syvärille kuin Muurmannin rataa pohjoiseen.
Syyskuun 18-19. päivien tienoilla alettiin kiinnittää
huomio Syväriin ja sen ylitykseen. 9.lJR 13 oli vastapäätä Blotitsnoa. Aamulla 19.9. meni partio Blotitsnoon vääpeli Martti Haation johdolla. Kylässä oli siviileitä, mutta sotaväkeä ei näkynyt. Partio tuli takaisin ja
kertoi havaintonsa. Illalla 19.9. meni kk:lla vahvistettu
joukkue vänrikki Aimo Louhiluodon johdolla ja asettui
kylään taloksi... ja niin tuli toinen päivä. Tässä tapauksessa päivä oli 20.9. Siinähän tuo kului påivå ikaan ja
tuli taas yökin. Mutta silloin jo iltayöstä tuli joukkueelle toimintaa, kun etelästä alkoi Vennään mies tulla samaan kylään. No, taisteluhan siinä tuli.
Joukkueen asema oli kieltämättä vähän tukala: edessä
vihollinen, jonka suuruutta yössä oli vaikea selvittää,
sivustat avoimet ja takana Syväri.
Tässä tilanteessa tapahtui ainoa luonnolliselta tuntuva ratkaisu. Joukkue taisteli javetdytyi kalustoineen aamuun mennessä yli Syvärin. Taistelussa ei suomalaisia
kaatunut, mutta kaksi miestä hukkui Syväriin.
17. Divisioona taisteli syyskuun lopulla 1941 keski-Syvärillä.
Sen JR 13 puhdisti rantakyliä
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Illalla vielä päiväsaikaan meni 8./JR 13 veneillä yli
Syvärin Blotitsnon alapuolella olevan ensimmäisen kylän kohdalla. Kylä oli tyhjä asukkaista, samoin oli irtain evakuoitu. Vartiot asetettuaan 8./JR 13 yöpyi kylässä. Rauha vallitsi sen yön javielå päivälläkin. Komppanian tehtävä oli edetä yläjuoksun suunnassa ensimmäiseen kylään, Blotitsnoon, ja ottaa se haltuun.
H-hetkeksi oli määrätty kello 13. Muuten komppanian
tarkoitus oli levittäytyä kylän ja lähes pellon levyiseksi
ketjuksi, paitsi yksi joukkue kiersi oikealta kylästä etelään johtavalle tielle, tarkoituksena katkaista vihollisen
vetäytymistie. Syvärin pohjoisrannalta oli sovittu heitintuki.
Komppanian lähestyessä kylää sattui niin hyvin, että
saimme vihollisen parivartion ilman ampumista. Olivat

muuten identtiset kaksoisveljekset ja tuntuivat suhtautuvat melko hyvin uusiin tuttavuuksiin.
Kello läheni 13. Olin ketjussa hyvin oikealla. Hyökkäyssuuntani oli kohti jonkun verran suurempaa rakennusta, joka oli erillisenä keskellä peltoa. Myöhemmin
nimitimme sitä pilketehtaaksi, koska siellä oli pilkevarasto ja siellä ne olivat valmistetut. Ulkopuolella oli aidan vieressä pölkkypinoja ruaka-ainetta. Sinne asti oli
maa aivan tasainen, mutta idässä taustalla olevaan metsään asti kaurapelto kohosi 2-3 metriä. Itse kylä oli
hyökkäyssuuntaan nähden myös tasainen, itäpää ehkä
vähän ylempi. Koko tuleva "areena" oli noin 10 metriä
Syvärin pinnan yläpuolella.
Kello tuli 13. Komppania lähti. Ai, kun se kävi rivakasti! Heittimetkin alkoivat sovitun tuen. Meidän vasemmalla sivustallamme olevan syvänteen taa kylän
reunaan tuli 2 heittimen ammusta. Eikä sitten muuta
rullutkaan: Syy: Kahdeksas oli jo kylän reunassa.
Niin sitä mentiin. Kylässä sattui yhtä ja toista.
Omalla kohdallani meno lienee ollut vielä rivakampaa
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Haavoittuneen aunaminen on iokaisen velvollisuus
kansallisuudesta riippumatta
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meillä ei ollut maasto- tai muita esteitä. Joitakin sanäimme edessä vasemmalla
kolmannenkin osaston kovissa juoksuharjoiruksissa. Se
oli vihollinen, joka juoksi editsemme etelään. Yritti
jättää kylän selkänsä taakse mahdollisimman pian. Tällaista maalitarjoilua ei meille vielä ollut sattunut. Hiukan nousevaa valkeata kauramaata vastaan juoksemassa
rummanruskeita maaleja. Jokainen meistä ampui niin
paljon kuin ehti. Minka juoksulta aikaa jäi. Sillä nyt oli
uusi kiihoke jubsta. Mehän emme voisi jäädä avoimelle
pellolle, kun vihollinen ehtii metsän reunaan
meidän yläpuolellemme. Lähellä oli pilketehdas ja- pinot.
Sinne oli ikävä.
Siinä lähellä pilketehdasta oli myös evakuointi käynnissä. Valkoisen ja hitaan hevosen vetämiin vankkureihin oli ripustetru niin korkea kuorma, että millä oli
saatu. Ja kuorman huipulla suuri täti ja pojanmölli.
Olivat minusta vasemmalla. Minulla oli silloin vaan
kiire pinoille.
Ja jo oli aikakin päästä, sillä kun vihollinen pääsi
mersän suojaan, alkoi se antaa meille tulta, varsinkin
oikealta. Olin sotamies Koskisen, Nummen pojan,
kanssa pinojen suojassa. Meistä oikealle ei enää ollut ketään.
Olimme sillä kertaa äärioikeistolaisia. Koskinen päästeli kp:lla metsän reunaan. Sai takaisin vihaiset
vastaukset. Lastut lentelivät pölkyistä. Pinojen välissä
ryömiessämme tapasimme sen ajurimummonkin ja pojan. Poika 13-14 vuotias. Naisen iästä ei yleensä pu-

-toja metrejä juostuamme

huta, voidaan sanoa vaan lyhyesti: aika paljon. Yrittivät
olla ohuena, kun heidän omat ampuivat. Poikakin sai
tulikasteen noin vaan suit sait. Aina kun ammuin metsän reunaan, hypähti mummon paksu takapuoli ylös.
Sanoin hänelle: "Äla pompi, näkevät vielä". Ei hän kyllä
tainnut minua ymmärrdä ja minäkin hallitsen "kolmannen kotimaisen" niin heikosti.
No juu! Meillä tilanne jatkui ennallaan. Kylässä tuntui hiljenneen. Asemamme alkoi tuntua vähän turhalta.
Aidan takana oli oja. Nyt alkoi tehdä mieli siihen. Pellon reuna oli sen verran ylempänä, että kun Iähempänä
aitaa oli, oli ainakin näkösuojassa. Aita oli vahva riukuaita. Turha oli siitä läpi yrittää ja yli ei järki antanut
lupaa. Huomasin lähempänä pilkerakennusta aidassa
kohdan, josta voisi yrittää läpi. Neuvottelimme Koskisen kanssa ja päätimme, ettemme enä puolustapinoja,
vaikka olivat kuivaa koivua.
Kylässä oli myös sattunut: Kersantti Jänelä kertoi,
että hän huomasi kun joku ampui häntä karjarakennuksen päässä olevan pienen karjakeittiön nurkan takaa,
mutta ei osunut. Järvelä meni kiireesti rakennuksen
seinustalle ja alkoi kiertää rakennusta. Aina kun nurkalta katsoi seuraavalle nurkalle, oli kiväärinperä menossa nurkan taakse. Jonkun aikaa kierrettyddn hän teki
ratkaisun. Ei kiertänytkään enää, kaantyi ympäri ja oli
ampumavalmiina, kun nurkan takaa joku tulee. Ja tulihan se ja siihen iäi
SIVIILIMIES kivääri kädessä.
Alikersantti Laine kertoi: Hän tuli sorakuopalle. Siitä oli pinnasta vaan otettu 40-10 cm syvältä. Hän käveli kivääri ampumavalmiina. Kuopassa seisoi siviilimies ja oli siis jalat näkymättömissä. Laine käveli miestä kohden ja oli jo noin 10 metrin päässä, kun siviili äkkiä kumarrui kuopassa eteensä, nosti ampumavalmiin
kiväärin ja ampui Lainetta
käsivarteen. Laine ampui
osui- keskelle.
samalla hetkellä ja
- pitkä, laiha, noin 5O-vuotias siEräästä talosta tuli
viilimies ja viittoi meitä mukaansa. Lähdimme viittoilun mukaan. Voin vakuuttaa, että silmät meillä oli auki- Mitä muuta tämä voisi olla kuin ansa? Mies viittoi
meitä sisään taloon, jonne meni. Mäkinen iäi vähän
ulommas ja niin herkässä sormi liipaisimella, että eiPä
juuri pelkoa myöhästymisestä. Minä lykkäsin sivusta
pystykorvan piipulla oven auki, mutta en astunut sisään. Kun ei kuitenkaan mitään tapahtunut, hitaasti ja
valppaana kuitenkin menimme asuntoon. Siellä oli seurue: edellämainittu mies, kaksi nuorehkoa naista,
mummo ja noin viisivuotias poika. Toisella naisella oli
luoti mennyt leukaperästä läpi, läheltä pintaa vaan. Pojalla oli luoti mennyt läpi ranteen.
Oi oi... En yleensä kiroillut ja manaillut. Mutta että
pienet lapsetkin joutuvat mukaan. Silloin kirosin hengessäni Josefin ja muut Adolfit, jotka tämän ruletin panivat pyörimään. Me suomalaiset emme asioille mitään
voineet. Niinkuin tällekin sodalle. Oli vaan oltava mukana ja voinnin mukaan yrittdi turvata Käkisalmen turvallisuus. On ilmennyt tarve. Mutta olimmeko me -)9
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Taistelujen mentyä ohi palaa kylän väki metsistä kotitanhuvilleen

niin vaarallisia, että suurvalta tunsi

itsensä turvatto-

Koska rynnäkkömme painoi perääntyvän vihollisen

maksi?

suunnastaan vasemmalle kaakkoon, ei kiertämään lähe-

Näin ajattelin. Se ei kuitenkaan estänyt tai viivyttänyt toimiani. Katselin lyhyesti ympärilleni. Siinä oli likainen vaneerilaatikko. pituus noin 40 cm. Löin kiväärinperällä laatikon rikki. Talonväki tutisi pelosta, ajatteli kai finskin lopullisesti menettäneen järkensä. Kiväärinperällä muotoilin vaneerista lastan pojan ranteeseen. Sidoin ensi-apusiteeni ensin muutuunan kerran yli
ranteen. Näytti, että siinä saattoivat luut olla ehjät, jolloin luoti olisi mahtunut luiden välistä. Sitten sidettä
päälle. Mäkisen Pentti koetti tofeerata sidettä naisen
leukoihin ja ndyrti, että ei Pentilläkään paljon kokemusta ollut.
Sitten neuvottiin potilaat Jsp:lle ja saattaja mukaan.
Samaan kuljetukseen tuli myös muutamia vankeja, jotka onnekseen olivat myöhästyneet lähdössä.

tetty joukkueemme tavannut vihollista.

Kylässä oli evakuointiteurastus jäänyt kesken. Lehmiä oli lihana ja elävänä, osa kesken nylkemistä.
Komppanian jo pysähdyttyä kylään, tuli metsästä
kylän eteläpuolelta vielä muutamia kiväärinlaukausia.
Niistä tuli meille tappioita. Vänrikki Vuorion pään läpi
meni kiväärinluoti. Koska hänessä oli elonmerkkejä näkyvissä, vieriin Vuorio Jsp:lle ja edelleen. Ja mies hänestä tuli, mutta yksisilmäinen.. Luoti oli leikannut silmähermon poikki. Sotamies Ossi Kilpinen kaatui. Alikersantti Lindgren haavoittui niin pahasti, että kuoli
myöhemmin.
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Kerrotun jälkeen tilanne Blotitsnossa vakiintui. Partiointia jatkui puolin ja toisin. Niissä taas mitattiin
kuolemaa sekunninosina ja millimetreinä.
tr

Ondrei oli kyllästynyt Jehkin leikkipuheisiin ja loukkaantunut jostain. Eräänä lauantaiehtoona rospuuton
aikaan Ondrei ajeli hevosellaan ja ohitti jo väsyksissä
olleen Jehki-ukon, joka oli pyrkimässä metsätyömaalta
kotiinsa. Jehki kysyi, ottaisiko Ondrei hänet kyytiinsä,
mutta tämä löi hevostaan ohjasperillä ja mörähti:
A hyvä on yksingi ajua.

-

A mihis sit käyn potsojollee?

sano mies ko yöl

-tulles toine mies olkii emännä vieres.

kottii

Pappi tiedusteli evakkoon joutuneelta isännältä tämän
hengellistä tilaa ja sai vastauksen:
No tulha sitä nuorempan korttiikii pelattua javiinaa- juotuu, mut en mie nykyää vierasta virskirjaakaa.

uriloril$Emusf,l)?
E. I. UOTILA

Suomalainen sotilas muuttui rauhallisissa
asemasodan aaibeissa helposti byaäuskoisebsi
ja huolimattomaksi, jolloin aihollisen iskuosastotoiminnalle tarjoutui byuiä mahdollisuuhsia.
buolimattnman t)drtiomieben
trumrio oli usein kaikkein nopein
ja anharin: huolema aihollisen luodista.

Pääryylli
-

14.lJF. 27 oli asemissa Valkeasaaren aseman maastossa
syksyllä 1943. Maasto oli sodan runrelemaa, vain pientä
pensaikkoa vielä oli jäljellä sodan tallaamassa maastossa.
Linjat kulkivat näillä main lähellä toisiaan. Tuskin sataa metriä paikoin oli asemien väliä.
Pataljoonan komentopaikalla oli majuri Toiviainen
keskustellut muiden upseerien kanssa siihen suuntaan,
että luutnantti Viljasen komppanian kohdalla olisi yksi
konekivääri vietävä nykyisistä asemista ainakin 10-1,
metriä eteenpäin.
Yhdessä kk. ryhmässä toimi myöskin korpraali Valde
Ihatsu. Joukkueen johtaja kersantti Mäkelä selvitti
eräänä syyskuun iltana, että kun vartiovuoro klo 2224 on päättynyt, olisi korpr. Ihatsun ia sotamies Sistosen alettava kaivaa oman asemansa vierestä hieman vasemmalta eteentyönnettyä konekivääripesäkettä, jota
kaivamista iokainen vuorollaan sopivana ajankohtana
yön pimeydessä sitten jatkaisi.
Vartiovuoron päätyttyä miehet hakivat lapiot korsun
edestä ja jännittävä työ alkoi. Jännittävyyteen sekoittui
kieltämättä myöskin pelkoa, sillä maasto niillä kohdin
oli usein milloin miltäkin suunnalta tulevan tulituksen
alla. Yö oli pilkkopimeä ja ilma kirotun tyyni. Tämän
seikan miehet heti ensimmäisiä lapionpistojaan työntäessään havaitsivat, sillä vaikka hiesu ei heitettynäkään
kovin suurta ääntä pidä, tuntui yön hiljaisuudessa siltä,
kuin kiviä olisi heittänyt toisten päälle.
Korpr. Ihatsu laittoi vesoja kaivantonsa suojaksi. Tapahtuihan usein, että vihollinen valoraketin avulla otti
selvää mahdollisesta liikehtimisestä välimaasEossa.
Kun miehet olivat kaivaneet tulevaa pesäkettään ehkä 80 cm syvyydeltä nousi edestä noin kymmenen metrin päästä viisi vihollisen sotilasta. Noustuaan pystyyn
alkoivat nämä huutaa hirvittävällä voimalla ja hyökkäsivät miesten vasemmalla olevaan pesäkkeeseen, jossa
olivat pikakivääri- ja konepistoolimiehet vartiossa.
Miehet lienevät istuneet melko huolettomina ampumahaudan reunalla, sillä he joutuivat todellakin täydelli'
sesti yllätetyiksi. Toinen miehistä kaatui sananmukaisesti vartiopaikalleen, sillä hän oli saanut lukuisia luoteja yläruumiiseensa. Toinen haavoittui vaikeasti. Hä326

net kuitenkin saatiin ajoissa turvaan ia hän selvisi vielä
elävien ioukkoon.
Tapahtumien alettua meni korpr. Ihatsu äskeisen
kk:sa vieressä olevalle, miehittämättömälle konekiväärille. Tämä ampui juuri siihen suuntaan, jossa vihollisyllätys tapahtui. Sotamies Sistonen iuoksi korsulle hälyttämään lisävoimia. Tälläväliin Ihatsu lasketteli pitkiä sarjoja yllätyspaikalle. Yö oli edelleen pilkkoisen pimeä. Valojuovaluotejakaan Ihatsulla ei ollut, mutta niidenkin kiiluminen olisi ehkä vähän selventänyt tulituksen suuntaa.
Valkeasaaren risuilla tuetut taisteluhaudat olivat paikoin vain 50 metrin
päässä vihollisesta ia tähystys oli suoritettava periskoopilla

Kuten kuirenkin jo olen kerronut, haavoittuminen
lyhyt, sillä luotisuihku

hänen kohdallaan oli ollut hyvin

oli vartiomiehen

perusteellisesti seulonut.
Jos vihollisen tekemän häiriön periinmäisenä tarkoituksena oli ollut vangin sieppaaminen, lienee syy siihen, ettei haavoittunutra vartiomiestä viety mukaan ollut se, että korpr. Ihatsun kk-tuli lakaisi juuri sitä koh-

Konekivääri tukee naapurip€säkkeen taistelua
Haavoittunut suojaanl

taa. Täydellä syyllä voi olettaa, että heillä oli omissa
haavoittuneissaan täysi työ. Myöhemmin voitiin näet
todera, että verta oli sielläkin, jossa suomalainen vartiomies ei ollut ollut. Jokainen heistä lienee kuitenkin selvinnyt hengissä omalle puolelleen.
Konepistoolin sekä pikakiväärin yölliset yllättäjär
saivat vietyä mukanaan. Nämä aseet lienevät olleet heille jonkinlaisina rodisteina siitä, että suorittamansa partioretki ei ollut aivan hukkaan mennyt.
Seuraavana päivänä saapui patal joonan komentaja
majuri Toiviainen suorittamaan kuulustelua. Se suoritettiin perusteellisesti. Eri vartiopaikkojen maastollista
sopivuutta arvosteltiin ja niiden lukumäärästä keskusrelriin. Suurin moitteen sija oli meissä ihmisissä niin
sitkeässä oleva huolimartomuus. Koskaan ei saisi luottaa siihen kirottuun luuloon ja toiveeseen, että
kai
- entämä tästä menee, onhan se mennyt niin monesri
nenkin.

Kuren yleensä elämässä, joutuvat läsnäolevat usein
ottamaan vasraan sellaisetkin moitteet, joiden syntymiseen he eivät välittömästi ole vaikurtaneet, koska vika

Sistosen hälyttämät apuvoimat eivär olleet ehrineet
paikalle kun alkoi vihollisen tykistökeskitys. Se oli tavattoman kiivas ja tähän pimeyteen sekä ennesrään vallitsevaan sekasortoon se antoi oman lisänsä. Ihatsu oli
kuitenkin, kuin "Tuntemattoman" Lahtinen:
Sitä ei
sirte jätetä!
I.aihan kälpäkka
Iharsu oli kuin yhtä viereriä kk:nsa
kanssa. Hän painoi peukaloiaan tuontuostakin ja kone
pa.patti. Myöskin se kk, josta Iharsu klo 24 aikaan oli
siirtynyt hiekan mätröön oli leikissä mukana.
Vähitellen keskitys laantui. Myöskin suomalaisten
aseet vaikenivat. Apuvoimat olivat kyllä jo nekin paikalla, mutta kovan keskityksen aikana eivär autrajat
keksineet toimintamahdollisuuksia. Tilanne oli sellainen että oli odotettava, kuin ukkossäällä liian sähkön
purkautumista.
Kun keskitys oli kokonaan loppunut, lähtivät miehet
Itn Viljasen johdolla tarkastamaan hävityksen suuruutta. Toimitus kävi vaivalloisesti, sillä pientäkään valoa ei
uskaltanut käyttää. Miltei käsin kopeloimalla löyryi ruhottu pesäke. Toinen miehistä, kuultuaan tulijoiden
varmasti olevan omia, ilmoitri heikolla äänellä tilansa ja
"f6insn taitaa olla
pyysi olemaan varovaisia, sillä:
vielä vaikeammin haavoittunur!"-

-

on poissaolevissa.
Tässä rapauksessa kuitenkin toinen mahdollisista
"syyllisistä" oli jo siirtynyr maallisen moitteen ulkopuolelle, ia roinen makasi runneltuna kenttäsairaalassa, äänen kuulumarromissa.
n

VANKKAA SOTAHISTORIAA
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo: Vuosikiria
IX, Helsinki 1976, 142 sivta.
Sotahistoriallisen Seuran julkaisuja on rorurru arvostamaal täysipainoisena ja mielenkiintoisena historian
tutkimustyönä. Lrikija ei nytkään pety. Kirja sisältää
yhteensä yhdeksän artikkelia.
Ohto Manninen on tutkinut syitä, jotka johtivat
Mannerheimin eroon toukokuussa 1918. Hän oikoo
joitakin esitertyjä virheellisiä tietoja ja tuo uutta valaistusta sekä itse asiaan että myös koko nuoren valtion

alkuvaikeuksiin.

\-
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Matti

Lauerrna

kaan rintamamiehellä juuri ollut tilaisuurta syventyä
ciedettiin vain, että tavasotatalouden kysymyksiin
raa tuli jostakin akaa - silloin kun tuli. Nyt on
mahdollista korjata asia. Perusteelliseen tutkimustyöhön pohjautuvasta hyvin
kirjoitetusra teoksesta selviävät mm. sotatalouden yleinen järjestely ja suoritetut valmistelut, talouselämän
säännöstely ja yleinen huolrotilanne, puolustusvoimain
hankinnat ja sotatarviketeollisuuden toiminta.
Kirjan luettuaan ei väheksy niitä miehid ja taisia,
jotka vastasivar taloudesta kotirintamalla. Siitä käy kuitenkin myös ilmi, ettei aina ajateltu samalla tavalla.
Niinpä panssarivaunutilannetta pidettiin sotatalouspuolella jopa hyvänä, vaikka rintamalla kyllä tiedettiin,
ettei keveillä sotasaalisvaunuilla enää vuoden 1942 jälkeen ollut juuri mitään merkitystä. Samoin oli asia
panssarintorjunta-aseiden osalta: rintamalla todettiin
kyllä jo ennen vuoden 1944 kesäsotaakin, etreivät 20
mm:n pst-kiväärit ja 37-41 mm:n tykir purreet tarpeeksi, vaikka sotatalousmiesten määrälliset rilastot
näyttivätkin kauniilta.
ei mikään iännityslukemisto,
Joka tapauksessa
murra tutustumisen -arvoinen historiateos .
J.

kirjoittaa talvisodan taustasta ja tulok-

sista pääryen toteamaan, että Suomi selvisi toisen maail-

mansodan kaaoksesta paremmin kuin yksikään muu
ensimmäisen maailmansodan synnyttämistä uusista valtioista. Toiser ratkaisut olisivat tuskin johtaneet parempaan tulokseen.
Ole Gripenberg, Paavo Taluio j^ K.J. Mihola kirjoittavat mielenkiinroisesti lippujen historiasta, ensinmainittu ruotsiksi suomalaisten laivojen lipuista aurono-

mian aikana.

Markku Melhbo on tutkinut sukellusvene Vesikon
olemusta ja vaiheita ja Risto Ropponen kertoo sotahistorian tutkimustyöstä maassamme.
Kiinnostava kirja on saaravissa Akateemisesta Kirjakaupasta ja Sotamuseosta.

t.

SODANKÄYNNIN TALOUTTA
E.O. Tirronen: Suomen sota l94l-45, 11. osa,
sotatalous, §/SOY, Porvoo, 210 sivua
Nyt ilmestynyt kirja on viimeinen osa laajaan jatkosotaa käsirtelevään viralliseen historiateokseen.
Sodan aikana ei tavallisella kansalaisella eikä varsin-
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Kansa taisteli

miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli

A)

-

miehet kertovat

kuponki- postimerkkiä ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 79 08 22, suunta 90.
miehet kertovat. Tilaalapalvelu.
3. Kirloittakaa osoitteella: Kansa taisteli
Postilokero 820, 001 01 Helsinki '10 ia ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyyde\fl tiedot.
4. Soittakaa tai käykää iossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osakeyhtiö la kir.ioittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekirjakauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiä tietoia
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja asioimistoista.
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen
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Tilaalapalveluumme tai kåynnillä tai puhelimitse lohonkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa kuin se on
lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin, että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirleellisessä osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

o
'Y
IF
r<

iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään teke-

I

s_
.-

P
=
v

s qq
öo
6d
--

z

Y

r{
IY
.F
Y

IE
328

Huomautukset
mään Tilaajapalveluumme, iohonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne

mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaalapalveluumme.

JALKAVAEN ASIAA

Jalkaväen säätiö: Jalkaväen vuosikirja XII 19751976; Joensuu 1976, 208 sivua.
Tavanomainen vuosikirja sisältää tällä kertaa 12 artikkelia sekä jalkaväkijoukko-osastojen kuulumisia.
Tauno Kuo;a kertoo modernin jalkaväen kehitysnäkymistä Lahi-tdassa päätyen toteamukseen, että ialkaväki kykenee pysäyttämään panssarihyökkäyksen avomaastossakin, mikäli sillä on käytettävissään uudenaikainen aseistus. Suomen maasrossa tähän pitäisi kyetä
sitäkin varmemmin, kunhan jalkaväellä on riittävästi
kertasinkoja sekä keveitä panssarin- ja ilmatorjuntaohjuksia, jotka eivät Kuosan mukaan ole edes kalliita.
Mitenkähän lienee
kyllä asia on Suomessakin ym- hintakysymysten vuoksi kyseiser
märretty, murra juuri
joitakin mallikappaleita lukuunotrarnatta
aseet
eivät -ole sopineet mikropuolustusbudjettiimme.
Osmo Kolehmainen on tutkinut ase- ja ampumatarviketilannettamme kesän 1944 ratkaisutaistelujen aikana
ja toteaa, että ns. Ribbentrop-sopimus oli tässä suhteessa lähes merkityksetön
Kannas olisi kestänyt ominkin voimin.
Vilho Teruasmähi tarkastelee ansiokkaassa artikkelissaan maailmansotien välisen ajan kehiträmistyön vaikutusta talvisodankäyntiin erämaaolosuhreissa ja toteaa,
että monet pieneltä tunruvar asiat kuten hiihtotaito,
ahkiot, kevyet reet ja ennen muuta lämpimär teltat
antoivat etumatkaa viholliseen. Talvi- ja korpiolosuhteita voitiin käyttää hyväksi ja tähä poh jalra kehitrynyt
suomalainen mottitaktiikka tasoitti epäsuhteen tulen
osalta.
Varjonen

kirjoittaa panssarijoukkojen käyröstä kel.
sällä 1944 ja Esko Laabsonenkertausharjoituksista todeten, että vajaan viikon pika-harjoitukset eivär aina vastaa tarkoitustaan liiallisen kiireen vuoksi. Myös harjoittelun järjestelyssä ja toiminnan motivoinnissa on toivomisen yaraa
mm. tärkeän asuruskeskustaistelun har-

- kokonaan.
joittelu puuttuu

Kirjaa on saatavissa jalkaväkijoukko-osastoista ja kirjakauppojen välityksellä
J.

NEUVOSTOARMEIJAN
KOMENTOPAIKOILLA

Konstantin Simonov: Vähän ennen hiljaisuutta
Muistiinpanoja vuoden L945 maalis-, huhti- ja toukokuulta; §[SOY, Porvoo 1975, 262 sivua
Kyllä kirjailijan ammattitaito on lopulta moninkertainen sotakirjeenvaihtajien suureen massaan verrattuna. Mitenkään laventelematta täsmällistä ja rikasta
tekstiä syntyy kuin sivelemällä. Ja miten mielenkiintoisesti! Kirjailija on tehnyt tämän kirjansa siren, ertä on
etsinyt noiden toisen maailmansodan loppuviikkojen
muistiinpanonsa korjaamarromina ja sitten välilukuina
toisella kirjasinlajilla
esittää kritiikkiä 30 vuoden
-takaisiin kertomisiinsa. T. A. K.

BRITTIEN YLIJOHDON
RADIOTIEDUSTELUN
HISTORIAA
\§(iinterbotham: Operaatio (Jltra, §flSOY,
Porvoo-Helsinki, 1976, 311 sivua, suomentanur
Aaro Vuoristo.
Luistavasti kirjoitettu ja hyvin suomennetru teos kertoo radiotiedustelusta, joka oli kaikkein huolellisimmin
F.

§/.

salattuja suursodan muotoja. Salakirjoitettujen radiosanomien avaaminen perustui tässä operaatiossa Puolasta
saadun saksalaisen salakirjoituskoneen käyrtöön sanomia avattaessa. Samantapaisia yrityksiä oli käynnissä
kaikissa sotaakäyvissä maissa, myös Suomessa, jossa radiotiedustelu oli kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla.

Kirja kertoo tiedustelun vaikutuksesta sodan operaatioihin varsin kiinnostavalla tavalla
vahinko vain,
- vaan pelkkään
että se ei perustu virallisiin lähteisiin,
muistitietoon, joka pyrkii kolmenkymmenen vuoden
jälkeen parantelemaan asioita. Radiotiedusrelusra kiinnostuneet saavat kuitenkin kirjasta lisävalaistusta tämän

tiedustelulajin järjestelyyn, hyväksikäyttöön ja merkitykseen sodankäynnille.

J-

MUISTOJEN KARJALAA
Karjala-lehti toimittaa myös rintamamiehille mielenkiintoisia karttoj a luovutetulta alueelta. A arne N op sanen
on piirtänyt kuusivärisen Muistoien Karjala-kartan ja
K ar j al ainen pitäjäkart at useimm ista Kar j alan Kan n j a Laat okan -Kar j alan pitä j istä. Karttoj a saa mm.
Karjala-lehden asiamiehiltä, Karj alan Liitosta ja Karjalan Kirjapainosta, osoite Pl. 4. ,3l0l Lappeenranta 10,
puh. 9531tl700.
E.
S imo

nakse

PATEVAA VIIPURITIETOUTTA
Sotasokeat ry: Viipurin linna, Helsinki 1976, l4l
tekstisivua, toistasataa kuvaa, hinta 30,-, saatavaia
osoitteella Sotasokeat ry., Kasarminkatu 3 4, 00 l3o }{el sinki 13 tai puhelimella (90) 629432.
Kirja sisältää mielenkiintoisesti esitettyä asiatietoa
Viipurin ja Viipurin linnan vaiheista 1200-luvulta nykypäiviin. Kuvista on osa viime ajoilta, mm. kuva komendantintalon muistolaatasta, jossa teksti:'Leningradin
rintaman 21. Armeijan sankarilliset joukot vapauttivat
kesäkuun 2O. påJvänä 1944 vanhan venäläisen Viipurin
kaupungin."
T.

SYVÄRILTÄ
Jaakko Sahimaa: Kirje Syväriltä, ARl-kustannus,
Saarijärvi 1975, 253 sivua
Sotaan liittyvät uskonnollis-moraaliset pohdiskelut
ovat persoonallisina kannanottoina paikoin varsin kiinnostavia, joskaan kerronta ei muutoin vielä ulotu kovin
korkealle.
t.
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ja sitren vain asiaan!
TERVEISET kesälomilra
Taipaleen Terentrilässä- tukikohta viitosen asemien
edessä (?) kaatui 24.2.40 2.llP. 63:n joukkueenjohtaja,
vänrikki ja hovioikeuden auskultantti Roger Starb,
synt. 14.6.13. Koska tiedot kaarumisesta oyat ristiriitaisia, pyyrää veli, kamarineuvos Tor Stark, Runebergink. 54 A 21, Helsinki 26, asiasta tietäviä ottamaan
yhteyttä.

tuksen mukaan hän katosi Karjalaisten kylässä yhdessä
noin joukkueen vahvuisen osaston kanssa 22.-23.6.
1944. Yaoha äiti odottaa poikaansa edelleen. Sota vei
perheestä kaksi miestä, hevosen ja koiran.
Tiedot
Aarre HaliseJle, osoite 4L340 Laukaa.
Suomessa asuva arvovaltainen eestiläinen ystävämme
tiedustelee, miksi ei kirjoiteta virolaisten vapaaehtoisheitä oli sentään eversti
ten osuudesta Suomen sotiin
- riveissäkin jatkosodasKuuselan komentaman JR 200:n
sa noin 2600 miestä. Mitään estettä kirjoittamiseen ei
kynä vain käteen siis, soomepoisid!
tietenkään ole
Seuraavassa lehdessämme on jälleen paljon kiinnostavaa luettavaa. Eversti Lauri Haraila kirjoittaa mielenkiintoisessa artikkelisarjassaan tällä kertaa panssarintorjunnasta ja everstiluutnantti S. A. Ropponen P anssarid,i visioonan ensimmäisestä taistelusta Lapin sodassa. Majuri Kurt Teira jatkaa kovaa juttuaan JR 44:n hyökkäyksestä Tuulosjoelta Nurmoilaan ja sotakersanmi
Elizs Kiaistö kertoilee jämerädn tyyliin JR 5:n kovista
paikoista syksyllä 1941. Huumoripuolella muistelee
opettaja, luutnantti Arno Kartila kepposiaan Kannakja tietenkin on lehdessä paljon muuta.
sella

Lukemisiin!
NUMERO 9:n KIRJOITUKSET

E.

KUNNIA SILLE JOLLE KUNNIA KUULUU
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Lauri Harvila:
SUOMEN ARMEIJÅN

KÄYTTÄMÄresmr lg::.-1945

Kurt Teira:
NURMOILAN VALT,TUS JÅ
VÄHÄNMUUTAKIN

300

303

Oskari Huhtamäki:

Mikä on tämän loran nimi ja osoire? Ilmoirrakaapa
maanvil j el i jä Heino Ri st i luom al le, 647 00, Teuva-Kaup pila. Samalla Risciluoma pyytdd Valkjärven rajatoimiston lottia ottamaan yhteyden
parakki oli männikössä
aseman lähellä.

-

Korpraali Armo Aarnold Akseli Halirun, synr.
21.03.1924, palveli JR 4:n (Punamusta-rykmentin)
yksikössä, jonka peiteluku oli 1448. Yirallisen ilmci-

tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä epä' Kaikki
säännölllsyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
lakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä

osoltteeseen PL 20, OO211Helsinki2l, puh. (90-)
6924061 lal670272. Toimitus el nlltä käslttele.
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soTAVÅNKTPATALJOONA
Onni Kuuluvainen:
LENTOMEKÅANIKOT
NE OLI NIITÄ
HUUMORMIEHIÄ
Armas }Iakial.
PELINÅVAUS SAKSALAISIÅ VASTAÅN
SUURSÅÅRESSA I'. 9. 1944
Eino Karppinen: ..
HERRAT EIVAT KUMARRA
Vilho T. Kangasmaa:

307

SATTUIPA BLOTITSNOSSA
E. I. Uotila:
VANGINSIEPPAUSKO?

322

3t2
3t4
3t7
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Kirioittalat vastaavat $ittämistään mleliplteistä.
Käslklrloltukset on pyrlttävä tekemään koneella
harvalla rlvlvålltlä. Klrloltus el saisl olla 2000 sa'
naa pltempl. Maksetut klrioltukset ia kuvat läävät
lehden omalsuudeksl, muut palautetaan vain, ios
palautuspyyntö la postimaksu ovat tulleet vuoden kuluesse klrloltuksen saapumlsesta.

Koskeekos tää siviiliä kanssa, kysyi Pasasen Mari,
kun ensimmäisen kerran ilmahälytyksen kuuli.
Koruen Kaiku 1943

Sotamies Sahuri on vaikeasti haavoittunut. Lää-

kari oli maininnut siitä rykmentin pastorille,
joka nyt tuli lohduttamaan soramiesrä:
Mies parka, sanoi pastori, sinä olet sangen

pahoin
haavoittunut... Onko sinulla mitään
toivomuksia tai haluatko lähettää jonkin sanan
kotiisi?

Takin sivutaskussa... mutisi sotilas.
ia 'näytti sitä

-Pastori löysi sieltä lompakon
sotamiehelle.

Tarkoitatteko tätä?

Savolaispoika nousi pölyn ja rasvan peitossa pysryyn porukan joudurrua ensimmäisen kerran ankaraan tykistöruleen. Pöllämystyneenä hän riedusteli, vielä maassa ma-

kaavia kavereitaan vilkaisten:

-

Kuoljko muitai kun minä?!

t*rk

Syksyllä 1939 YH o aikana marssi joukko helsinkiläisiä
reserviläisiä pirkin pääkaupungin katua. Rivistön näki
eukko, joka halusi osoirtaa mieltään ja surkutellen tiedusteli:
Mihin niitä poikaparkoja taas viedään?
-Kukaan ei vastaa. Lopulta kuuluu joukon häntäpäästä möräkkä ääni, joka lausahtaa ykskantaan:

-

Syömään!

eivät olleet saaneet yhtään kirjettä pojaltaan sen jälkeen
kun tämä oli lähtenyt väkeen melkein kahdeksan kuu-

kautta sitten.
Patterin päällikkö kutsui Jörösen roimistoonsa, kertoi
kirjeestä ja kysyi tiukasti:
Miten te tämän selitätte?
- Herra kapteeni, turhaan hättäilevät, vastasi Jörönen.
*{<*

Taistelukoulutuksessa huomasi alikersantti erään sota-

miehen naureskelevan.
Mitä te virnuilette? hän kysyi.
- Herra alikersantti, tämä on tappajan hy-y.

-

Niin, kuiskasi

- etten kuole...
siitä

soramies.

-

Sitäkci

Lyön vetoa

Hän ei kuollut.
Yärt

Yän

1942

Ravintolavaunussa, sanoi iddkdri,

kun kenttäkeittiön kanssa samassa
vaunussa oli.
Etupyörä 1937

,r**

Tkm Jörösen patrerinpäällikkö sai Jörösen kotoa kirjeen, jossa kysyttiin, elääkö Jörönen vielä. Vanhemmat

-

- Kyllä, avatkaa se...
- Tässä on sadan markan seteli...
tarkoitatT

Suuressa mottitaisrelussa Repolan suunnalla, jonka
"nuotanperässä" sattui olemaan sisukkaita, mutta aito
savolaisia humoristeja, sattui huvittava välikohtaus.

Koneruliaseitren pelaressa kiihkeimmillään molemmin
puolin hihkaisi eräs savolainen koiranleuka kesken kaiken:

Tupakkataako!

-Venäläiset alkoivat

höristellä korviaan, lopettivat
ammunnan ja kuulivat uudesraan saman huudon:
Tupakkataako!
-Satruipa siellä vasrapuolella olemaan suomenkielräkin ymmärävä ja hän huusi vastaan:
No, pittää, piträä!
-Ja tauko pidettiin'
Korpisoturi

1941

