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Seuraava! PanssarinYrkkimies
odottaa uutta maalia tuhoamansa
T-34:n vierellä.

SA-kuva

YH:n aikana pyrki poikain sisu ajoittain

nousemaan

liikaa. Siksi oppitunneilla korostettiin alinomaa, ettei
tänne rajalle ole tultu sotaa hankkimaan eikä isoa naapuria härnäämään, vaan vartioon kaiken varalta. Eräskin komppanian päällikkö luennoi pohjalaisille miehilleen ylivoimasta, jonka naapuri kykenee sotatapauksessa
asettamaan meitä vastaan. Hän selitti, ertä jokainen
suomalainen joutuisi sodan tullen taistelemaan noin
kolmea-neljääkymmenrä vihollista vastaan. Se oli va-

kava paikka, joten ei ollut syytä suotra pullistella.
Luennon pädtyttyd luutnantti tiedusteli, haluaisiko joku kysellä jotakin mahdollisesri epäselväksi jäänyttä
kohtaa. Eräällä hiljaisella pojalla olikin asia sydämellään:

Oliko se niin, että jos sota tulloo, niin neljäkym- vihollista pitää jokaasen ampuaT
mentä
No niillä main, vasrasi luutnantti.
- Saaraanks me sitten mennä kotia2

-

Kasku

kiertä rintma

Lähelle komentotelttaa oli tullur suurarina vihollisen
tykinammus. Kapteeni läherti erään miehistä lyömään
sen viereen varoitustaulua, ettei kukaan erehtyisi kopeloimaan ammusta ennenkuin ammatriväki ehtisi tehdä
sen vaarattomaksi.
Sotamies lähti varoitustauluineen, murra mikä lie
ohjannut kapteenin askeleet hetken kuluttua hänen jäljessään suutarin lepopaikalle.
Maa oli kovassa roudassa ja niinpä sai kapteeni nähdä
varoitustaulun asettajan junttaavan seivästä maahan samaisella tykinammuksella.
Kcku kiertä rintma

Ryhmä poikia oli ajamassa Rukaiärvelle vievää tietä
pitkin. Silloin ilmestyy yläpuolelle kolme hävittäjää, jotka muuten myöhemmin todettiin omiksi koneiksi. Kuliettaja painoi lusikan pohjaan, ja iuuri
kun hävittäjät lensivät yli, hyppäsi ohjaajan kopissa
istunut, araksi tunnettu apumies tien syrjään täyttä
vauhtia kiitävästä kuorma-autosta Åuton lavalla
istunut alikersantti Moisio, joka myöhemmin kertoi tapauksesta, antoi siitä seuraavan "loppulausunnon":
Sitä ei ainakaan arka mies olisi tehnyt.

-

Konen Kaiku
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sanoi alokas kun toimistosta lähti.
- Jatkakaa,
*:F*
Pioneerit olivat tehneet miinankantomarssin, ja kersanrti kysyi, miltä tuntuu, miten menee.
Kyllähän se menee, herra kersantti. Vielä kun
- jatketaan, niin yltää pyyhkimään takapuolen yli
vähän
olan.

Kulkumies Virtanen joutui lähtemään sorahommiin
suoraan poliisiputkasta. Ensimmäisiä toimia oli silloinkin lukuisten kaavakkeiden täyttäminen. Eräässä tiedustelriin lähintä omaista, jolloin koditon ja kirjaton
Virtanen pieneksi mielenosoitukseksi kirjoirti: "N:n
kaupungin viranomaiset".
Suuri oli aseveli Virtasen hämmästys, kun hänkin ylläryksekseen sai ensimmäisenä korsujouluna mahtavan
paketin, jonka läheträjäksi oli merkirtu "N:n kaupungin viranomaiset". Kaupungin huumorintajuinen poliisilaitos oli saanut vihjeen ja muistanut pitkaaikaista
kanta -asiakastaan

!
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Kuhmon Löytövaarassa oli vihollisen tykistöruli Talvisodan loppuviikoilla pirsronut komean metsän siruiksi
fa säleiksi. Pohjoisen motrimies karseli iälkeä mietteissään ja virkahti:
Hyvin pilkoir, murta rulepas perkele pinoomaan!!

-
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Ylikersantti piti oppituntia alokkaille ja toresi iossakin
yhteydessä, ertä veden kiehumispiste on 90o. Joukossa
oli kuitenkin muuan kouluja käynyt alokas, joka rohkeni väittää, että l00o se on. Ylikersantti vaiensi röyhkeän alokkaan sanomalla, että hän on kyllä tutustunut
asiakirjoihin.
Kysymys oli kuitenkin jäänyt vaivaamaan ylikersanttia, koska hän seuraavalla oppitunnilla ilmoitti:
Olen tutustunut asiaan ja todennut, ertä 90o
- suora kulma.
onkin
*{<*

Tämäkö se on sotilaskoti? sanoi alokas, kun
palvelusviikolla putkaan ioutui.

-ensimmäisellä

{<**
§ssa on

kuin satua, sanoi alokas kun kersantin

-piialta leivoksen sai.
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ffiapausia yastult
SUOMI on ainakin kohtuullisen vapaa maa ja
kuuluu Skandinavian demokraattiseen hyvinvointialueeseen, jota pidetdån maapallon parhaana asuma-alueena. Kaikki ei kuitenkaan aina
ndytä, olevan kohdallaan.

Vapautta ei suurin ponnistuksin turvattu siksi, että sitä voitaisiin käyttåd våå.rin. Näin tuntuu kuitenkin tapahtuvan: tavat höltyvät paikoin huliganismin asteelle, yhteisestä omaisuudesta ei piitata ja rikollisuus leviää yhä nuorem-

piin ikäluokkiin.
Missä on vika?

Eräillä tahoilla katsotaan koululaitoksemme
tehtäväksi melkeinpä vain nuorten "itsensä toteuttaminen". Eiköhän tässä ole paljolti kyse
vastuun väistämisestä aivan samoin kuin takavuosien "vapaassa kotikasvatuksessa", jonka
usein ymmärrettiin olevan samaa kuin lasten
jättäminen oman onnensa nojaan
lähes heitteille. Koulun tehtävä on toki opettaa nuorille
kunnon tapoja, käytösnormeja ja yhteiskunnallista vastuuta kodin rinnalla ja tukena. Nuorena
on vitsa väännettävä. Niitä varten, jotka toteuttavat itseään j uomalla keskikaljaa, v arastelemal la ja pinnaamalla koulusta, on löydyttävä kuri.
Koulun ohella on toinen tärkeä miespuolisen

kansalaisen kasvatusfoorumi sotaväki, joka yhäkin on miesten koulu. Sitä ei saa pilata
etelämpää on löydettävissä esimerkkejä, mihin
huutoäänestyksellä varusmiesliiton kokouksessa
päätetyt ns. uudistukset voivat johtaa. Ei ole
pahaksi, jos nuori mies oppii välillä myös pitämahdollisuuksia vaikutmään suunsa kiinni

- huolimatta riittävästi.
taa asioihin löytyy siitä
Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee
sotaväessäkin.

-

Tärkeä vastuu heikomman veljen käytöksestä kuuluu kuitenkin myös kanssaihmisille. Neuvostoliitossa on tähän tehtävään perustettu erityinen organisaatio, punanauhainen apumiliisi.
Vähemmälläkin tultaneen toimeen, kunhan,
vanhempi väki ei erilaisilla tekosyillä väistä vastuutaan poikien, pojanpoikien ja heidän ystäviensä käytöksestä. Vartuttuaan ohi murrosiän
tunnen keskinuoret kiittävät ojennuksesta
ikäisen miehen, joka kertoi, ettei hän koskaan
anna vanhemmilleen anteeksi sitä, että hänen
aikanaan annettiin keskeyttää lukio, kun poika
muka "ei tullut toimeen" opettajien kanssa.
Vapaus on työtä ja vastuuta, ei saamattomuutta ja velttoutta.
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Suomenarmeiian
käyttämätaseet
l0lE-1045
"Puolustus on panssarintorjuntaa", totesivat venäläiset toisen maailmansodan kamppailuissa.
Meillä oli 20 mm:n "Norsupyrsy" valmis jo ennen talvisotaa, mufta
myöhästyi sarjavalmistuksesta, koska päätöstd ei saatu aikaan javaratkin olivat pienet. Talvisodassa se olisi läpäissyt jokaisen esiintyneen
panssarivaunun! Jatkosodan taisteluihin se ruli jo vanhentuneena aseena eikä kelvannut alkuperäiseen tehtdvddnsd,.
Kesän 1944 ratkaisutaisteluihin saatiin Kauhut ja Nyrkit niin viime
tingassa, että joissakin Kannaksen poteroissa vielä luettiin käyttöohjetta
vihollisen panssarivaunujen jo vyöryessä pdtillel

Panssari

ll-

torlunta-aseet
LAURI HARVILA

ENNEN kuin ryhdyn selostamaan viime sodissa käyttämiämme pst-asteita, palautan lukijani mieleen, että
panssarivaunujen panssarin vahvuus ja pst-aseiden teho
ovat kilvan kasvaneet ensimmäisestä maailmansodasta
lähtien. Toisen maailmansodan aikana tämä kilpa muodostui erityisen rajuksi.
Espanjan sisällissodan kokemusten perusteella alet-

tiin Suomessakin puuhata meidän olosuhteisiimme sopivaa pst-aseistusta. Kysymystä pohtimaan asetettiin
rurkijaryhmä, joka esirti jo syksyllä 1935 jäaämässään

Tämä turkijaryhmän esitys sai periaatteellisen hyväksymisen.

muistiossa, että armeijallemme olisi hankitrava kaksi
eri ryyppisrä pst-asetra, nimiträin lähitorjuntaa varteo
alle 300 m:n markoille joko 13 tai 20 mm:n puoliautomaattikivääri, jonka luoti läpäisisi tällä matkalla 1620 mm:n panssarin ja panssaritorjunnan pääaseeksi
37 mm:.n kanuuna, jonka ammus läpäisisi alle 1000
m:n markoilla silloin yleisesti käyrössä olleiden panssarivaunujen panssarin.

Pst-kiväärin kehittämistyö annettiin Valtion Kivääritehtaalle, jonka palveluksessa oli tunnettu asesuunnittelija Aimo Labti. Hänen johdollaan valmistettiinkin
sekä 13 että 20 mm:n pst-kiväärien prototyypit. Mutta
päätöksentekotasolla asia lukkiutui kaliperikysymykseen. Vasta kesällä L939 päädyttiin lopulta 20 mm:n
kaliperiin. Tähän ratkaisuun vaikutti monien muiden
näkökohtien ohella se seikka, että saman aseen muunnos hyväksyttiin myös it-joukkojen kevyeksi aseeksi, itkonekivääriksi.
Näin virallisesti hyväksytyn psr-kiväärin nimeksi tuli
20Pst.Kivl39. Sitä rilattiin Valtion Kivääritehtaalta
4tO kpt. Tdmd sarja valmistui vasta jatkosodan alkuun
mennessä, jolloin kiväärit jaettiin joukoille. Mutta heti
sodan alussa todettiin, että tämä ase, "Norsupyssy", ei
tehonnutkaan taistelukentälle ilmestyneisiin vihollisen
uudenmallisiin panssarivaunuihin. Norsupyssyllä tuhottiin sen sijaan menestyksellisesti vihollisen katettuja
pesäkkeitä ampumalla rd,jähtäv iä, luoteja pesäkkeen au kosta sisään, ase kun oli hyvin tarkka.
Tulkoon tässä yhteydessä kerrotuksi, että norsupyssyt myytiin aikanaan sotien jälkeen eräälle kansainväliselle "kuoleman kauppraalle". Tiedetään myös, että
eräässä USA:ssa suoritetussa pankkiryöstössä oli vorojen
aseena ollut suomalaista alkuperää oleva norsupyssy!
Mutta palatkaamme ajassa takaisin vuoden L935 lopulle.
Kun turkijaryhmän esitys armeijamme varustamisesta 37 mm:o pst-kanuunalla oli periaatteessa hyväksytty,
ehdorti se, ertä eradld, saksalaiselta asetehraalra tilattaisiin välimömästi 300 kpl Vebrmacbtin juuri käyttöön
ottamaa 37 mm o pst-kanuunaa. Tätä ehdotusta ei kuirenkaan hyväksytry pääasiassa kansantaloudellisista
syistä, ase kun haluttiin valmistaa kotimaassa Valtion
Tykkitehtaalla. Sitä varten ostettiin Ruotsista Boforsin
asetehtaalta 37PstKl36:n valmistuslisenssi. Sarjatuotannon käynnisrysvaikeuksien jälkeen ehti Valtion Tykkitehdas saada talvisodan alkuun mennessä valmiiksi 50
kanuunaa. Kun Boforsilra saatiin lisäksi YH:n aikana
ostaa 48 kanuunaa, voitiin joukkojen käyttöön sodan
alkaessa asettaa 37PstKl36-kanuunoita yhteensä 98 kpl
eli vähemmän kuin tykki pataljoonaa kohden. Sodan
aikana ehti Valtion Tykkitehdas valmistaa niitä vielä
noin 110 kpl. Täydennystä voitiin siis joukoille toimitraa sodan aikana keskimäärin tykki päivässä. Mutta kun
monista eri syistä sodan aikana tuhourui yhteensä 121
tykkiä, ei lisäystä tykkikantaan syntynyt. STPstKl)6:n
ampumatarvikkeista oli myös koko sodan ajan huutava
puute.
Palatkaamme vielä talvisodan tapahtumiin.
Etulinjan taistelijain pääasiallisimmat pst-aseet olivat kasapanokset ja polttopullot, "Molotovin koktailit".
Rohkeat ja kylmäveriset miehet tuhosivat näillä alkeellisilla keinoilla lukuisia panssarivaunuja. Vain kaikkein
937
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uhatuimmille rintamanosille liikeni äsken mainittuja
kotimaisia pst-tykkejä. Niidenkin tehokkuus kärsi tykkimiehistön puutteellisesta koulutuksesta. Kun useista
rykeistä puuttuivat vielä optiset tähtäyslaitteet, ei niiden osumatarkkuus ollut tyydyttävä. Näistä ja muistakin syistä sekä miehistö- että kalustotappiot olivat hirvittävät.
Oli todella kohtalokasta, että v. 1935 ehdotettua
saksalaisen 37 mm:n kanuunan hankintaa ampumatarvikkeineen ei pantu heti käyntiin. Tällöin meillä olisi jo
v. 1937 ollut riittävä määrä, hyviä pst-tykkejä ja niille
runsaasti ampumatarvikkeita. Joukoille olisi myös ehditty jo rauhan vuosina antaa kunnollinen koulutus.
Sodan loppuvaiheessa oli rintamilla myös jonkin verran sotasaaliina saatuja 45 mm:n pst-tykkejä, nimiträin
venäläinen 45PstKl32 ja sen modernisoitu muunnos

4SPstKl3l.
Talvisodan panssarintorjunta-asekatastrofin

ollessa

vielä tuoreessa muistissa ja asekauppojen käynnistyttyä
Saksan kanssa päätettiin sieltä hankkia riittävät mädrät
myös pst-aseita. Mutta asemarkkinat olivatkin jo muuttuneet: Webrmacbt tarvitsi nyt itse pääosan 37 mm:n
kanuunan tuotannosta. Meille tarjottiin sen sijaan miltei rajattom at måårdt ranskalaista ja englantilaista sotasaaliskalustoa, jotka oikeastaan olivat jo silloin vanhentuneita malleja. Mutta hätäpäissään oli ostettava mitä
saatiin. Ja niin saapuivatkin Saksasta maahan ensimmäiset pst-aseet ja niiden a-tarvikkeet jo syyskesällä
L940. Tämä erä käsitti
2OO kpl 14 mm:n pst-kiväärejä (engl. sotasaalista),
- 200 kpl 25 mm:n pst-kanuunoita ml34 (ranskal.

-sotasaalista),

100 kpl saksal. pst-kanuunaa 37PstKl37,
- 100.000 kpl 14 mm:n pst-kiväärin
patruunoita,
- 200.000 kpl 25PstKl34:n patruunoita,
- 100.000 kpl 37PstKl37:n patruunoita ja
- 150.000 kpl panssarintorjuntamiinoja.
- Näiden jo välirauhan aikana Saksasta saatujen pstaseiden ja a-tarvikkeiden lisäksi saatiin sieltä sodan kuluessa lisäksi vielä
,0 kpl uusia saksalaisia pst -kanuun oita
- 27 kpl pst-kanuunoita 50PstK/38, 37PstKl40 ,
- 256 kpl raskaita 75 mm:n pst-kanuunoita 75PstK/
40,
190. 000 kpl 37PstK f 40:n patntunoita,
24.OO0 kpl 50PstK/38:n patruunoita,
223.rO0 kpl 75PstK 140:n patuunoita,
2r.800 kpl panssarinyrkkejä ja
18.000 kpl panssarinkauhun ammuksia.
Englantilainen 14 mm:n pst-kivääri osoittautui
koeammunnoissa tehottomaksi. Sen luoti ei läpäissyt yli
16 mm:n paksuista panssarilevyä. Kun aseen mukana
saadut patruunat olivat lisäksi suurimmalta osalta pilaantuneita, katsottiin tämä ase käyttökelvottomaksi
eikä sitä näinollen jaettu joukoille palveluskäyttöön.
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Ranskalaisen 2)PstKl34:n panssariluodin todettiin
koeammunnoissa läpäisevän panssarilevyn, jonka pak-

suus

ei ylittänyt 33 mm. Tähän aseeseen oli

myös

sirpalekranaatteja. Se jaettiin joukoille välirauhan aikana palveluskäyttöön. Miehet antoivat sille nimen "Marianne".
Jatkosotaan lähdettiin näinollen panssarintorjunnan
kannalta paremmin varustautuneina kuin talvisodan aikana. Panssarintorjunnan rungon muodostivat nyt koti-

mainen 37PstKl36 ja Saksasta ostettu 37PstKl3l. tisäksi oli joukoilla jonkin verran aikaisemmin mainittuja
talvisodassa sotasaaliina saatuja venäläisiä

45 mm:nka-

nuunoita.

Mutta jo sodan ensimmäisinä viikkoina jouduttiin
toteamaan, että meidän oma norsupyssymme ja ranska-

lainen Marianne eivät tehonneet uusiin, nyt taistelukentälle ilmestyneisiin keskiraskaisiin panssarivaunuihin. Niinpä norsupyssy ja Marianne poistettiin joukkojen käytöstä vuoden 1942 alussa. Taas olivat etulinjan
taistelijat vailla lähitorjunta-asetta!
Pst-tykkejä käytettiin menestyksellisesti muihinkin
kuin varsinaisiin pst-tehtäviin. Näihin ammuntoihin
käytettiin sirpalekranaatteja. Näinhän teki myös vihollinen
muistattehan vielä vastapuolen vaaralliset
"piiskatykit"?
Aivan odottamatta saattoi kuulua murtoosa sekunnin pituinen vihellys, joka päättyi kranaatin
terävään räjähdykseen. Vasta tämän jälkeen kuului vihollisen puolelta piiskatykin lähtölaukaus. Näin siksi,
että piiskatykin ammuksen nopeus on noin kaksi kertaa
äänen etenemisnopeutta suurempi. Moni poika onkin
saanut nahkaansa reikia piiskan ylldttdvåstä tulesra.
Panssarivaunujen panssarin tullessa yhä paksummaksi ei joukkojen käytössä olleiden 37 , 45 ja 50 mm:n pst-

tykkien teho enää riittänyt vaunujen tuhoamiseen.
Mutta näiden jopa yli 50 tonnia painavien hirviöiden
vastapainoksi saimme käyttöömme saksalaisvalmisteisia
raskaita 75 mm:n kanuunoita yhteensä 256kpl. Nämä

tykit, nimeltään 75PstKl40, olivat moottoroiduilla
erillisillä tykkikomppanioilla, joita voitiin nopeasti
siirtää kulloinkin uhatuille rintamanosille.
Tässä tykissä käytettiin aluksi massiivista, karkaistusta erikoisteräksesrä valmistettua panssariammusta.
Kun aseen tehoa pyrittiin lisäämään, kokeiltiin ns. ontelopanoskranaattia. Sen suuri teho perustuu eteenpäin suunnattuun räjähdysvaikutukseen, joka aikaansaadaan siten, että ammuksen räjähdyspanoksen etuosa
koverretaan kartiomaiseksi onteloksi. Ontelopanoskranaatista luovuttiin kuitenkin tämän tykin osalta, kun
todettiin, että ammuksen kiertoliike pienentää huomattavasti suunnatun räjähdysvaikutuksen tehoa.
Seuraava kehitysvaihe oli ns. alikaliperiammus, joka lisäsi ammuksen läpäisykyvyn noin kaksinkertaiseksi. Muutama sana alikaliperiammuksen rakenteesta ja
toiminnan periaatteesta.
Ammuksen iskuenergia, siis panssarin läpäisykyky

75mmn ontelokranaatti

Ammur

Putkl

lO0 DthDlFl, pålno 3,3 k8.

Kaaviopi

if tO§

panssari nytkistä

takaan hyvin pieni ammuksen ydinosa, joka valmistet-

riin noin kaksi kertaa terästä painavammasta ja erittäin
kovasta wolframteräksestä. Ammuksen osuessa maaliin
pysähtyi kevyt kuoriosa panssarimaalin pintaan kovan ja
painavan, mutta pienikokoisen ydinosan jatkessa matkaansa panssarin lävitse. Myöhemmin on kehitetty alikaliperiammus, jonka kevyt, esimerkiksi lasikuitumuovista valmistettu kuoriosa irtoaa jo putken suulla. Putkivaiheen ajan näin rakennettu ammus on täysikaliperinen, mutta jätettyädn putken ydinosa, j onka poikkipin takuormitus on suuri, irtoaa kuoresta ja jatkaasuurella

nopeudella, joka sillä on vielä iskiessään panssariin.
7lPstKl40:n massiivinen panssarikranaatti painoi
6,8 kg ja sen lähtönopeus oli 770 m/sek, mutta saman
aseen alikaliperiammus painoi vain 4,1kg ja sen lähtönopeus oli 99O m/sek. Åmmuksen ydinosa painoi 0,9
kg. Tavallisen panssarikranaatin läpäisykyky 100 metriltä oli noin 80 mm, mutta alikaliperiammuksen samalta matkalta noin 170 mm siis yli kaksinkertainen.

Jatkosodan parhaat ammustyypit, alikaliiperi- ja onteloammus

riippuu ratkaisevasti kahdesta rekijästä, nimittäin ammuksen nopeudesta ja sen poikkipintakuormituksesra
(ammuksen paino jaettuna sen poikkipinnalla). Åmmuksen lähtönopeutta taas voidaan suurentaa joko suu-

rentamalla ruutipanosta tai keventämällä ammusta.
Koska ruutipanoksen suurentarninen johtaa aseen purken ylikuormitukseen, on nopeuden lisäys aikaansaatava keventämällä ammusta. Tehtiin ns. alikaliperiammus, jonka paino oli vain noin puolet massiivisen ammuksen painosta. Tässä ammuksessa on kaksi kerrosta,
teräksinen kuori ja aseen kaliperiin verrattuna läpimi-

Alikaliperiammusta

mm

myös
teho

kasvoi lähes kaksinkertaiseksi.
Tähän kirjoitukseen liittyy taulukko, jossa on teknillisiä tietoja kaikista edella mainituista pst-aseista ia
niiden tärkeimmistä ominaisuuksista.

Teknillisiä tietoja panssarintorjunta-aseiden ominaisuuksista
Aseen nimi
Alkuperä- Kaliperi Paino kg
Lähtönopeus
maa

ruvettiin käyttämään

41PstKl37:ssä ja 50PstK/38:ssa, jolloin niiden

m/sek

Ammuksen
paino ks

Panssarin

läpäisy mm

Normaa- Ålikalipe- Normaa- Alikalipe- Normaa- Alikalipeliammus riammus liammus riammus liammus riammus

Ps*ivl34
Pstkiv/39

2)PstKl34
37PstKl36
37PstKl3l
45PstKl38

14,,
20,o
25,0

20,2

900

4g,o
406

830

37,O

365

79'

Saksa

37,0

4r,0

440
460

720

Neuvosto-

Englanti
Suomi
Ranska

Suomi
(Bofors)

1000

750

t6

o,l2
0,1,

28

o,32
0,74

33
35

3'

o,69

r024

l,4g

0,80

45

7'

liitto

8'
2,06
o,9o
1 1r0
835
52
170
4,lo
80
770
6,90
990
Normaaliammus tarkoittaa massiivista ilmaisupanoksella varustettua ns. panssarikranaattia. Läpäisyarvot ovat 100
metrin ampumaetäisyydeltä iskukulman ollessa 60-70 astetta.
50PstK/40

7lPstKl40

Saksa
Saksa

,0,0
7r,o

930

t42,
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Näin oli saatu käyttöön rehokkaita pst-tykke jå, jotka
muodostivat panssarintorjunnan selkärangan, murra ne
eivät aina sattuneer olemaan siellä, missä etulinjan taistelijat olisivat kipeimmin tarvinneet rehokasta suojaa
panssarivaunuja vastaan. Jalkaväeltä puutrui lähitorjunta-ase. Tällainen oli tilanne kevätkesällä 1944 vendldisten suurhyökkayksen vyöryessä vakavalla voimalla Kannaksella.

Mutta kun hätä on suurin, on apukin lähellä.

Tässä

vaiheessa saivar erulinjan raisrelijat käyrtöönsä saksa-

laisvalmisteisia panssarinyrkkejä ja panssarinkauhuja. Ne olivat uusia rakettiaseita, joiden suuri panssarinläpäisykyky perustui jo edellä selostetruun räjähdyspanoksen ontelomuotoon. Molemmat aseet olivat nimenomaan lähitorj unta-aseira.

Panssarinyrkki oli kertakäyttöinen jokamiehen ase.
Sen muodosti koteloitu räjähdysainepanos, joka ammuttiin putkessa olevalla ajopanoksella. Panssarinyrkkejä oli kahta kokoa. Isompi painoi 5,5 kg. Sen räjähdysainepanoksen läpimitta oli 142 mm. Pienempi painoi ),) kg ja sen läpimitta oli 100 mm. Panssarinyrkillä oli riittävä osumatarkkuus 30 metriin asri. Se puhkaisi l2o-lr} mm:n panssarin iskukulmasta riipPuen.
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Panssarinkauhu käsicti rekyylittömän ampumalaitteen sekä itse ammuksen. Siihen kuuluivat 88 mm:n
läpimirtainen ontelopanos ja sen jarkona oleva putki,
jonka sisällä oli ajopanos. Putki päättyi ohjaussiivekkeisiin ammuksen lennon vakavoittamiseksi. Panssarinkauhun ampumalaite painoi 9,3 kg ja itse ammus 3,3
kg. Osumatarkkuus oli riittävä liikkuvaan panssarivaunuun aina 120 metriin asti. Sen panssarinläpäisykyky
oli iskukulmasta riippuen l2O mm:n luokkaa.
Näin oli sodan loppuvaiheessa panssarin ja pst-aseen
kilpajuoksussa panssari jdd,nyt toiseksi: raskaiden psrtykkien alikaliperiammukser samoin kuin etulinjan
taisrelijain panssarinyrkit ja panssarinkauhur pystyivät
puhkaisemaan kaikkien taistelukentälle ilmesryneiden
vaunujen panssarin edellyttäen, että ammuksen iskukulma oli edullinen.
Pädtdn tämän kirj oitukse ni panssari ntor j unta - aseisra
tekemällä kunniaa niille rohkeille ja kylmäverisille miehille, jotka tuhosivat vihollisen panssareita aivan lähietäisyyksiltä ensin talvisodassa kasapanoksilla ja polttopulloilla ja sitten jatkosodassa panssarinyrkeillä ja panssarinkauhuilla. He olivat tosi sotilaita!

o

Lapinsodan
alku RanuäJlRovaniemen

suunnalla
1.

Kirioittaja, everstiluutnanni S. A. Ropponen

liioen ylitys ia ensi kosketus saksalaisiin
ja

Rauha on solmittu
entinen aseveli on yhdellä kynänvedolla muuttunut vihollikarseksi! Kykenevätkö kovan sodan käyneet väsyneet joukot vielä tähänkin
koittamaan vahvasti aseistetut ja hyvin huolletut saksalaiset divisioonat Lapista?
Helppoa ei uuden sodan aloittaminen ollut, raan se vaati komentajilta suurta
ammattitaitoa ja kekseliäisyyttä sekä joukoilta ennen muuta luiaa luottamusta
rn'aat:. lailliseen hallitukseen.
S.A. ROPPONEN
Ja tehtävästä selvittiin!
SYYSKUUN lopulla, tarkemmin sanottuna 28.9.
1944, kenraalimajuri Laguhsn komentaman Ps.D:n
alettua etenemisensä Oulujoelta pohjoiseen, se pysähtyi
Pudasjärven etelälaitaan, johon saksalaiset olivat asettuneet puolustukse lP 4, jonka komentajana sil-

loin olin, oli liittynyt rivistöön keskityspaikkakunnaltaan Muhokselta. Se sai tässä vaiheessa kaskyn
edetä Iijoen varteen n. 15 km Pudasjärveltä länteen,

--

tullessamme jokivarteen. Tiepahanen, jota olimme ajaneet, päättyi jokeen. Se levisi edessämme satakunta
metriä leveänä vuolaana ja syvänä virtana. Siitä siis vain
yli, ajattelin
vaikkapa uimalla! Eihän meillä yleensäei ainakaan
kään ollut ylimenokalustoa käytettävissä

Lähetin
silloin, kun sitä kipeimmin olisi tarvitt
adjutanttini takaisin ohjaamaan rivistöä tulevalle yli-

ylittää ioki,

menopaikalle ja jäin istumaan jokiäyräälle piippua poltellen ja miettien keinoja, millä moisen puron yli pääsi-

edetä maaston kautta Pudasjärveltä pohjoiseen me-

si.

nevälle maantielle,

Vastarannalla aivan rannan tuntumassa oli taloryhmä
ulkorakennuksineen. Ilokseni totesin talon rannassa pari jokivenettä. Lisäksi vastapuolella virtaa oli pitkä ja
kapea tukkipuomi. Kääntämällä sen virran poikki tulisi

katkaista tie Aittojärven pohjoispuolella sekä
- estää saksalaisten vetäytyminen ja Iijoen siltojen rä- jäyttäminen.
Siinäpä sitä tehtävää olikin kerrakseen polkupyöräpataljoonalle, jonka pyörät olivat kuormatut 10 päivän sissimuonalla, yhdellä teltalla joukkuetta kohti, yhdellä
kranaatinheittimellä ja n. sadalla kranaatilla, henkilökohtaisella aseistuksella tuliannoksineen ine.
Saatuani em. käskyn läksin adjutanttini kanssa sivuvaunullisella Zindap -moottoripyörällä tiedustelemaan
Iijoen ylimenomahdollisuuksia pataljoonan jäädessä tulemaan pyörillä perässä. Iltapäivä oli jo hämärtymässä

jonkunnäköinen polkusilta, tuumailin, mutta siita ajatuksesta täytyi luopua virran leveyden ja voimakkuuden
takia. Vastarannan taloryhmässä ei näkynyt mitään liikettä.
Pakkasi jo hymyilyttämään ajatellessa omien korkeampien komentajiemme hyväuskoisuutta ja luottamusta suomalaisen sotilaan omatoimisuuteen. Kartan
mukaan vain annetaan käskyjä ylittää melkoisia virtoia
ja esteitä
mutta miten, siitä ei puhuta mitän!
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Mannerheim-ristin ritari, eversti J. V. V. Nordgren komensi
Lapin sodan aikana Jääkäriprikaatia

PELASTAVA VENE
Näissä mietteissä näin ylempää myötävirtaan laskettelevan veneen. Suojauduin, sillä veneessähän saarroi olla vaikkapa saksalaisia. Tulijoiden ollessa näköetäisyydellä totesin, että velleessä oli iäkkäänpuoleinen naishenkilö, pikkuinen poika ja koira. Huutamalla kehoitin
soutamaan veneen luclkseni, mutta soutu vain parani

tästä! Olivat peloissaan karkumatkalla saksalaisten jaloista. Mutta minä rarvitsin tuon veneen ja kipeästi. Niinpä vedin pistoolini esiin ja uhkasin ampua, ellei
vene tule heti luokseni. Ampuminen tosin ei edes pelottelumielessä voinur tulla kysymykseen, sillä laukaus
olisi saattanut paliastaa toimintamme kuuloetäisyydellä
mahdollisesti liikkuville saksalaispartioille.
Uhkaukseni kuitenkin aurroi. Peloissaan oleva venekunta tuli luokseni. Selostin emäntäihmiselle tilanteen
ja kehoitin heitä jatkamaar, matkaansa jalan
annoinpa korvaukseksi pakko-otostani 50 mk silloista
rahaakin. Niinpä emäntä rauhottui ja he jatkoivat matkaa
omille teilleen, koiran tosin räkyttäessä häiritsevän kovaäänisesti. Tilanne oli korjaantunut ratkaisevasti
olihan minulla nyt aluksi kokonaista kolme venerrä
käytettävissäni.
Pian tämän jälkeen ensimmäiser osar pataljoonasra
alkoivatkin jo saapua. Koska ylitys kolmella veneellä
kestäisi liian kauan, aloitettiin heti seuraava "operaatio": yksi veneistä lähti neljällä miehellä miehitetrynä
soutamaan ylävirtaan tehtävänään keräillä jokivarresta
mahdollisesti löytyviä veneitä, sitoa niitä useampia yhteen ja ajan voittamiseksi päästää ne virran mukana
luoksemme. Yksi veneistä jäi noutoveneeksi. Kolmas
vene sai saman tehtävän alavirtaan. Tämä oli vain varmistustoimenpide, sillä vastavirraan soutaminen on perin hidasta ja raskastakin. Tosin siltäkin suunnalta tuli
3-4 venettä. Mutta ylävirran puolelta alkoi pian näkyä
3-5 veneen aaveroikkia, jotka virrassa pyörähdellen ja
puomeihin kolisten lähestyivät paikkaamme. Nyt jo
melkein pimeässä napattiin ne kiinni. Vajaassa tunnissa
oli käytettävissämme parikymmentä venertä, joten yhden komppanian ylimeno saattoi alkaa, ja veneitä solui

JPr

(-Jp4)
0ulusta

28-30.9!944
l.tuhok-

selta

PsD
LAGUS

Jääkäriprikaatin hyökkäys Pudasiärvelle

jatkuvasti lisää. Lopulta niitä oli käytössämme alun neljättäkymmentä. Pataljoonan ylimeno oli täydessä käynnissä
ei tosin kovin nopeasti, mutta melko mukavasti kylläkin.
Ennen kuin viimeinen jääkäri oli pyörineen ja kamoineen yli, oli aika livahtanut jo puoleen yöhön. Ylisoudun helpottamiseksi olin antanut sytyttää nuotiot kummallekin rannalle, sillä paljastumisen vaara olivähäinen
joen ollessa melko jyrkkärantaisessa uomassa. Ylimenossa oli hyvin mieleeojddvää, aavemaista tuntua kymmenien veneiden soudellessa äänettöminä vuoroin täydessä lastissa, vuoroin tyhjinä yli mustana soluvan virtulilta tulille, kuun silloin tällöin kurkistellessa
pilven raosta suomalaisten korpisoturien yöllistä touhua.

Koska yön selkään lähteminen pimeälle lettosoiden
rikkomalle korpitaipaleelle kuormattuja pyöriä taluttaen tai kantaen olisi ollut koko pataljoonalle liian hidas
ja väsyttävä urakka, määräsin muun osan pataljoonaa lepoon paitsi 1. K:n, joka kapteeniY. Paaailaisen johdolla sai tehtäväkseen lähteä yöstä huolimatta avaamaan aamuksi uraa muulle joukolle.
Talo, johon olimme tulleet, ei luuloistani huolimatta
ollutkaan autio. Siellä oli kolme miestä, jotka eivät olleet uskaltaneet näyttäytyä saksalaisten pelosta, vaikka
olivat nähneet mm. naisen veneen sieppaamiseni. Suostuttelin nuorimman miehistä oppaaksi, sillä suomaastossa varsinkaan pimeällä ei pelkän kompassin mukaan
etenemisellä ole suuriakaan mahdollisuuksia. Paikka-
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å,,&lijoen sillat olivat poikki
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kuntalainen, joka tunree pahimpien lettojen ylimenopaikat, on korvaamaton apu. Pääasiassa oppaan ansiota
olikin, että 1. K:n eteneminen alkoi ja jatkui melko hyvin suurista vaikeuksista huolimatta.
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PATALJOONA pÄÄSrr LTTKKEELLE
Aamuyöstä 30.9. n. klo 3.00 aloitti muu osa patal1. K:n tekemää selvä jälkiuraa
pitkin. Tämä joudutti erenemistä, sillä eihän huolinut
hapuilla kantavia ylimenokohtia, vaan saimme keskittää kaikki voimamme pelkkaan kulkemiseen ilman rurhia pysähdyksiä. Tästäkin huolimatta näinkin suuren ja
raskaasti kuormatun yksikön kulku on perin hidasta,
vain l-3 km tunnissa maapohjasta riippuen.
Puolivälissä Iijoelta Airtojärvelle tavoitimme loppuun uupuneen 1. K:n. Ansaitusti se sai jäädä hetkeksi
levähtämään muun osan jatkaessa matkaa nyr vuorosjoonaa suomarssinsa

taan 3. K kärjessä. Loppumatkasta alkoi maastokin
muuttua edullisemmaksi. Aivan viime kilometreillä
voimme jo hetkittain ajaa pyörillä kangaspolkuja pitkin. Tästä huolimatta olimme 2-3 tuntia asettamastani ajasta myöhässä. Olin suunnitellut voivani katkaista
tavoitteena olevan maantien kello kuuden maissa, mutta kello kavi jo alun kymmentä, ennen kuin pääsimme
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Jääkärit eivät tiukassa paikassa teitä kaipaa

tielle.
Tässä vaiheessa meillä oli jo tietoja vihollisesta.
Muutamaa kilometriä ennen tielle tuloamme vastaamme ajoi tientapaista pitkin saksalainen moottoripyöräilijä. Hänestä tuli meidän ensimmäinen vankimme. Lienee ollut jonkinlainen sivustatiedustelija tai -varmistaja, mutta meille hän oli tärkeä tietolähde. Veikkonen
kertoili melko auliisti, mistä Pudasjärvellä oli kysymys.
Näitten tietojen perusteella muuttuikin myöhästymisemme onneksernme
ainakin omasta mielestämme.
Kertojan mukaan Pudasjärvellä
majailleen vuoristodivisioonan pääosat olivat saaneet käskyn hävitettyään
kirkonkylän vetäytyä klo 8.00 mennessä pois
irrottautuminen oli vieläkin osittain käynnissä. - Olisipa
- patalollut melko verinen urakka väsyneellä ja vajaalla
joonalla katkaista hyvin varustetun moottoroidun mars343
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Läpi hävitetyn maiseman

sirivistön eteneminen! Sissiluontoista häirintää olisimme korkeintaan voineet korven suojasta käsin aiheuttaa,
tuskin muuta. Olosuhteet ja juuri alkaneen uuden "sotatilan" sen vaiheen huomioiden ajattelin pakostakin,
että parempi näin. Tosinhan iso motti pääsi purkautu-

maan viivyttelymme takia, mutta tunnustan reilusti
näin jälkeenpäin, että olin siitä vain hyvilläni.

TIE KATKEAA
Tämän jälkeen lähestyimme tietä kaikki aistit entistä

ne, mihin tilanreen kehitys tulisi vaatimaan.
Ja nyt alkoi tapahtua kummia.
Aloittakaamme pohjoiseen lähteneestä kapreeni Revon 3. K:sta.
Edettyäan vaiaat pari kilometriä tavoitti se saksalaisten kuormaston jälkipään. Mitään yhteenottoa ei ainakomppania oli "ymmällä", kuten
kaan aluksi tullut
- Jdåkdripataljoonan historiankirRepo kertoo Hämeen
jassa! Tämä ei ollut ihmekään, sillä saamistamme tiukoista määräyksistä huolimatta jokainen jääkärikin piti

valppaampana.

soraa saksalaisia vastaan kyseenalaisena.

Tielle tultuamme emme välittömästi törmänneet
saksalaisiin. Kärjessä ollut 3. K sai käskyn päällikkönsä
kapteeni A. Reaon johdolla jatkaa pohjoiseen saksalais-

ENSIMMÄISET LAUKAUKSET

ten perässä ja, mikäli eivät kohtaa vihollista, asettua n.
2 km:n päässä puolustukseen maasron näyttäessä kartan
mukaan tähän sopivalta. Miten tämä tehtävä onnistui
siitä tuonnempana.
- 2. K, päällikkönään kapt. M. Frick
nykyään
eversti €vp
etenesai vuorostaan tehtäväksi jatkaa
-, päin kohti Pudasjärveä. Valintaan vaimistään mottiin
kutti osaksi myös kapteeni Frickin saksankielen taito.
Mahdollisten vankien kuulustelussa se olisi tärkeä etu.
Muu osa pataljoonaa jä,i käyttööni heitettäväksi sin-

Ilmeisesti saksalaiset huomasivat jotakin erikoist
olevan tekeillä ja pian ajoi saksalainen moottoripyöri
taaksepäin. Eräs 3. K:n jääkäri varmaan aiatteli, etti
ku16n sl
kait tämä sota on lopultakin aloitettava
tulta vair
käskettykin. Ei mitaan neuvorteluja
Niinpä konepistoolisuihku avasi pelin ia- moottoripyö
rän matka miehineen päättyi.
Tä,md oli saksalaisista aseveliistä jo liikaa. Revon ker
toman mukaan pari valkoisin lipuin varustettua neuvot

-
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LAPIN SODASSA

telijaa tuli vaatimaan mottiin jääneitä saksalaisia kalustoineen pois. Vaatimukseen ei tietenkään voitu suostua.
Moottoripyörän vaikeasti haavoittuneet eivät ihme
-kyllä neuvottelijoille kelvanneet. Niinpä he ajoivat takaisin niine hyvineen.
3. K sai nyt kaskyn aserrua puolustukseen ja avata
tuli, mikäli saksalaiset yrirtävät uudelleen. Tällä välin
oli myös motin suunnassa alkanut tapahtua yhtä ja rois-

a

cTfl kirjat

-

puhdasta asiaa
Jaakko Sahimaa
KIRJE SYVÄR!LTÄ
Flealistista kuvausta iatkoso-

dan päiviltä. Raimo Hoikkasen elämäntarina. Toinen
painos.

253 s. Ovh.

ta.

7,-

2. K:n ajettua jonkin matkaa Pudasjärvelle päin pysäytti tien varressa olevan moottoroidun saksalaisen yksikön päällikkö, eräs yliluutnantti, rivistön ja ilmoitti
kapteeni Frickille, ettei parane endd jatkaa matkaa, sillä
pian paukkuu ja lujasti. Palaa jol Kapteeni Frickin kysyessä, voisiko kyseiset paukut vielä estää, sanoi mainittu yliluutnantri, että se on jo myöhäistä, sillä aikasytyja vilkuili samalla kelloaan.
rykset todella paloivat jo
Pian tärisyttikin koko -seutua valtaisa räjähdys. IJsean
kilometrin päässä olevassa komentopaikassani tuntui
kova ilmanpaine, korvat menivät lukkoon ja maa vavahteli kuin maanjäristyksessä. Siinä meni maailman
tuuliin saksalaisten suurensuuri ammusvarikko! Paljonmutta
ko ja mitä kaikkea siellä oli on vaikea arvata
jäljistäkin
paljon
päätellen.
tapauksessa
erittäin
ioka
Esimerkiksi maantie varastoalueen kohdalta hävisi yli
sadan metrin matkalta penkereineen päivineen vastapuolella olevalle pellolle. Voidaan sanoa, että vihollinen
pelasti komppanian! On helppo kuvitella, miten olisi
käynyt, jos pyöräilevä rivistö olisi ollut räjähdyspaikan
kohdalla.
Kuului jälleen yhä uusia räjähdyksiä suurten maantiesiltojen lentäessä ilmaan. Panokset siis tosiaan olivat
jo palamassa. Tehtävämme ainakin siltojen pelastamisen osalta jäi suorittamatta.
jälkeen jätetn' tuhoaTämän jälkeen saksalaiset
- melkoisesti kapteeni
ällistyivät
miskomennuskunta
Frickin ilmoittaessa, -että hän riisuu aseista ja ottaa vaogiksi koko joukon. Nyt meni vuorostaan saksalainen
.vliluutnantti "ymmälle". Olivat pitäneet meikäläisiä
Rovaniemen suunnalta vetäytyvinä "ystävällisinä" foukkoina. Olihan näiden tdytyoyt ohittaa heidän jo edeltä
mistäpä muualtakaan ppirrottautuneet joukkonsa
komppania olisi ilmestynytl Heidän päähänsä ei millään mahtunut, että kokonainen polkupyöräjoukkoosasro olisi muka "ajanut" rämeitten läpi ja kiilannut heidan ja pääjoukon väliin. Tämä ajatus näytti herättävän
heissä melkeinpä mystillistä pelkoal
Yliluutnanrti kieltäytyi antautumasta ja uhkasi palata vaikkapa taistellen omiensa luo. Vasta Frickin vakuutellessa, eträ meidän ylivoimamme pieneen saksalaisjoukkoon (77 miestä) nähden on siksi suuri, ettei
turhan verenvuodatuksen vuoksi moista kannata edes
yrittääkään, suosrui yliluutnantti neuvottelemaan. Taisipa kapteeni Frick sanoa, että hän "pelastaa" nyt vuorostaan teidän henkenne kuten te teitte pysäyttäessänne
meidät.
JATKUU

K. A. Pohjakallio
TAISTELUN JÄLKEEN
Mielenkiintoinen romaani ihmiskohtaloista talvi- ja jatkosodan aioilta sekä sodaniälkeisiltä epävarmuuden vuosilta. Kolmas korlattu painos.
277 s. Ovh.7,-

Paavo Hiltunen
RAPORTTI TERRORISTA
Vahvasti dokumentoitu tutkim us vaarallisimm ista terroristijärjestöistä alkaen Latinalaisen Amerikan Tupamarotliikkeestä ;a päätyen arabien
Al Fatahiin la Mustaan Syys-

kuuhun.

200 s. Ovh.

10,-

Paavo Hiltunen
LAKI HARHATEILLÄ
Rohkea kannanotto oikeus-

laitoksen nykytilasta. Vastausta myös kysymykseen:
Mihin uudella oikeuspolitiikalla pyritään?

59 s. Ovh.

3,-

KOULU HARHATEILLÄ

Rohkea analyysi Pirkkalan
peruskoulun historian kokeilusta. Tapahtumat ja todelliset vaikuttimet puntarissa.
57 s. Ovh 3,-

TILAAN SEURAAVAT KIRJAT
(rasti ruutuun)

I
n
x
!
!

Kirje Syväriltä
Taistelun jälkeen
Raportti terrorista
Laki harhateillä
Koulu harhateillä

kpl å 7,kpl å 7,kpl å 10,kpl ä 3,kpl å 3,-

Ari Kustannus 43100 Saarijärvi puh.944-22211
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Nurmclilein volrorrs io

vähänmuuteikin
2.O§A

KURT TEIRA

Lepoon ei ollut aikaa!
Mottiin jäänyt vihollisdivisioona pyrki raivokkaasti omiensa yhteyteen eikä antanut meikäläisille rauhaa. Kovissa taisteluissa sen sisu
kuitenkin vähitellen lannistui.
Myös meikäläiset kärsivät tappioi
ryrväntöläiset meneffivät loistaroan päällikkönsä, jota he olivat empimdttd, seuranneet monessa tulimyrskyssä.
OLIN nukkunut pari tuntia, kun joku herätri ja ilmoirti, errä minun oli lähdettävä parin kilometrin päähän soittamaao 17.D:o komentajalle. Lähdin, soitin ja
sain määräyksen lähreä osasroni kanssa Parakkikylään,
jossa olisi kuulemma sopivaa käsityötä. Ilmoitin, etten

voi lähteä ilman ak:n lupaa ja painuin kiireesti

taas

nukkumaan.
Omasta mielestäni olin juuri saanut silmäni umpeen,
kun taas raastetaan tuskalliseen tajuntaan: sama vänrikki ja raas puhelimeen ja tällä kertaa hänellä oli minulle
kesky soittaa ak:n komentajalle. No, koska sota ei ole
ylös, ulos ja puhelimeen!
leikkiä, ei auttanut muu
Siellä Ukko-Talvela irse, rauhallinen kuin viilipytty, ja
melkein anreeksi pyytäen selittää, että porukallani pitäisi kyllä olla oikeus nukkumiseen, mutta nyt on asiat
niin, errä Suomi ei tule suureksi eikä Viena vapaaksi,
eller juuri rämä porukka painele kiireellisesti Parakki-

kylään. Se alisteraan 17.D:n Snellmannille, vapauttaa
kuuluisan Espanjan soturin, majuri von Haartmannin
motista ja aiaa pahat viholliset pois Parakkikylän maastosta estäen heidän menonsa itäiseen suuntaan. Lähtö
tapahtuu puolen tunnin sisällä, autokuljetus, autot ovat
jo matkalla tänne.

VÅUHDILLA LIIKKEELLE
Selvä, takaisin poikien luo, hälytys ja samalla alkaa jo

tulla kuormavaunuja ja kuljetuksen johtaja ilmoittauruu. Kaikkiaan on kahdeksan autoa. 3.K (Vuoksenturja), kaksi kkjoukkuerta, krhjoukkue ja pari viestiryhmää autoihin, Torpin vaunut omin voimin ja johdollani
heti liikkeelle! Lopur raisteluosastosta kapteeni Viidan
johdolla marssii Parakkikylään päin, kunnes autot pa346

laavat ja kulkevat sitren taas lastattuina Parakkikylään

niin monta kerraa, että koko taisteluosasto on perillä.
Pstrykit heti omin voimin liikkeelle, heillä on itsellään
kuljetusautot! Ja niin oli taas koko pulja "täysin levänneenä" liikkeellä.
Ajoimme ja lisäksi lujaa Parakkikylään saakka. Tie
oli vapaa, ei näkynyt ainuttakaan vihollista, ja perillä
vaan vaunut kiireesti tyhjäksi ja ottamaan tilanteesta
selvää.

Maasto täällä muistutti paljon Kannaksen maastoa:
sileitä kankaita, hiekkaharjuja, polkuja vähän joka
suuntaan ja joka suunnassa vihollisia. Ei mitään suuria

porukoita, vaan tuollaisia joukkueen, ehkä parin vahvuisia, vihaisia vihollisia, kävivät päälle kuin yleinen
syyttäjä eivätkä halunneer antautua vangiksi, ei, ei millään. Jos heillä rilanne kävi mahdottomaksi, ei muuta
kun käsikranaatti leuan alle ja odottivat sen syttymistä,
eikä siihen viitsinyt lähelle mennä sirpaleita keräämään.
Tä llä oleva vihollinen oli myös hyvin "naisellinen", sillä sekä vangeissa että kaatuneissa oli runsaasti naissotilaita.

Sain jo yhteyden von Haartmanniin, joka ei ollur
oli paljon vain näitä puskaryssiä vähän
joka puolella. Minulla alkoi olla koko osastoni taas
koolla ja Iisää oli tulossa, kun taisreluosasto Tiirikkalalta alistettiin minulle kaksi komppaniaa ja nekin tulivat
perille autokuljetuksilla Nurmoilasta.
Unohdin taannoin kertoa, ertä kun Nurmoilasta tuli
vain tuollainen läpikulkupaikka, ennenkuin me lähdimme Novinkiin, niin joku hyvä ystävä pihisti sieltä
meidän vehnäjauhot ja vihollisdivisioonan lipun. Olin
vihainen kaikille ja epäilin kaikkia, murta lippu pysyi
poissa ja on tuskin vieläkään löytynyt.
missään motissa,
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Kerran näinkin päin! Vänrikki Torpin Vickersit tukevat etenemistä

HARAVAKONE TOIMII
Järjestin nyt oikein haravakoneen: neliä komppaniaa
ketjussa ulos haravoimaan maasroa Parakkikylästä luoteeseen, koska siinä suunnassa tuntui olevan tiheimmin
vihollisia. Tiirikkalan osaston yksi komppania jäi tyhjälle komentopaikalleni reserviin. Noin neljän km levyinen ketjumme lähti liikkeelle, minä suunnilleen
keskustassa mukanani krh:n tulenjohtaja, korpraali
Gripenberg. Pikkuisen vihaa ylläpitäen etenimme määrättyyn suuntaan ja jopas; täällä keskellä metsää, metsälinjalla, oli jätetty kuormastokolonna, kymmeniä kuorma- ia henkilöautoja, raskaita kranaatinheittimiä ja kamaa vaikka minälaistal Eras vangeistamme varoitti kuitenkin menemästä kuormastoon ja kertoi, ertä se oli
vahvasti miinoitettu. Tdmd pitikin paikkansa, sillä rappelun jälkeen otimme kolonnan käsittelyn alaiseksi ja se
oli miinoitettu vahvoilla miinoilla, sillä miinoina oli
käytetty herkkäsytyttimillä varustettuja raskaita krhammuksia.
Kierrettiin kuormasroa ja rapasimme raas melko vahvan vihollisosaston, joka makasi valmiina tulittamaan
meitä kun me ryntäämme kuormastoa ryöstämään. Olivat laskeneer väärin, sillä täällä ja tässä kahakassa tuhottiin täälläpäin oleva vihollinen. Silla aikaa kuitenkin
roinen osa heisrä teki tuhoja selkämme rakana, Nurmoila-Prääsän välisellä tiellä.
T^ällä kuormasrokolonnan läheisessä taisrelussa olin

jotenkin kävellyt liian nopeasti ja Gripenbergin seuraaja
mana jouduin väijyksissä olevan vihollisen tuleen
takaa paasasivat omat kuin viimeistä päivää! Tuli melko
kiireellinen maihinmeno ja siivosuisen Gripenbergin
suunnastakin kuuluu raakaa sadattelua. Sitten poika
nousee, ottaa muutaman askeleen ia painuu taas maahan. Tilanteen jälkeen selvisi, että siivokin mies rupeaa
noitumaan, jos maihinmellossa sattuu saamaan liuku'
miinan leukaansa tai paremmin sanottuna leukansa liukumiinaan.
Sillä aikaa kun me puhdistimme luoteiser rnaastoalueet, oli vihollisen pääosasto, Nurmoilasta pakoon
päässyt 3.D:n esikunta ja pariruhatta miestä, komentajansa johdossa yllärtänyt JR J4:n kolonnan edellämainitulla Nurmoila-Prääsän tiellä, rakentanut vahvat
murrokset rielle kumpaankin suuntaan, ylittänyt Aunuksenjoen pohjoisen haaran ryöstettyään kuormaston
ja pitänyt pienen juhlaherken Aunuksenjoen itärannalla. Näisrä tapahtumista sain yöllä tiedon ja lähetin osaston ajamaan takaa itään pakenevaa vihollista. Aamulla
9.9. lähti vielä Osasto Vuoksenturja, johon kuului
3.K, kaksi kk-joukkuetta ja osasto Tiirikkalan minulle
alistetuista komppaniasta.
' Kerron seuraavassa rästä retkestä, joka luutnantti
iäi
Vuoksenturjan viimeiseksi, sillä tavalla kun eräs hänen
alaisistaan sen minulle kertoi.
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LUUTNANTTI VUOKSENTURJAN
VIIMEINEN RETKI

"Herätys, komppania valmistuu kiireellisesti lähtöön, rynnäkköpakkaus, ei pyöriä, metsätaistelu!"
Leiripaikkamme oli Parakkikylän välittömässä läheisyydessä, kello ei ollut vielä kolmeakaan aamulla ja :-aisimme yksi ja toinen noirua Ukkoa, joka ei koskaan suo
kokonaisen yön lepoa
aina vaan lähdetåän ja lähdetään. Puolen tunnin kulutrua olimme jo pikamarssilla
menossa maantielle, jossa Vuoksenturja ja kaksi hyökkäysvaunua liirtyivät seuraan. Vuoksenturja oli ollut
käskynjaolla Ukon luona ja sieltä saanut saman tien ne

vaunut mukaan pik-nik-retkelle.
Varmaa tietoa vihollisen vahvuudesta ei kukaan tietänyt, vankien kuulusteluissa saadut luvut liikkuivat
tuhannen ja kymmenentuhannen välillä. Varmaa oli ainakin se, että Nurmoilassa tuhotun divisioonan jätteet
sekä komentaja itse olivat meillä tavoitteena. Hyökkäysvaunur pitivät maantien puhtaana ja meidän muiden piti murroksen eteläpuolella ylittdå joki, oikaista
soitten yli itään, katkaista vihollisen perääntymistie ja
yllättäen hyökätä sen kimppuun. Etelästä oli samaan
tehtävään tulossa taisteluosasto Tiirikkala vahvistettuna
pataljoonalla JR 22:sta.
Tulimme jokivarteen. Joki oli tällä kohdalla noin 20
metrin levyinen. Noin neljä kilometriä ylempänä oli vihollinen parhaillaan ylittämässä samaa jokea.
Jotta emme suotta kastuisi, aloimme kiireesti rannalla olevien tukkien avulla rakentaa jonkinlaista pitkospuusiltaa. Kaikki meni hyvin siihen saakka kunnes
tuli syvä kohta lähellä toista rantaa eikä tukkiemme
tueksi ollut vedenpäällisiä kiviä, vaan virta vei tukit sitä
mukaa kun ne saatiin veteen työnnetyksi. Siekailematta
Vuoksenturja silloin hyppäsi jokeen ja kahlasi joen
poikki kastuen kaulaansa myöten. Kahlaamiskonstia
käyttäen koko osasto sitten ylitti joen, hyökkäysvaunut
kuitenkin jäivät pitämään tien puhtaana kaiken varalta.
Otettiin kompassisuunra ja pantiin kova vauhti päälle, osaksi koska se kiire kuului tehtäviimme, osaksi sentakia, ertä aamupesu oli ollut vähän liiaksikin perusteellinen ja meillä oli kaikilla vilu. Etenimme hyvää
vauhtia kanervikkokangasta, joka kuitenkin noin tunnin kuluttua muuttui suoksi. Suon reunamaastossa levittäydyimme ketjuun ja aloimme suon ylityksen joka
hetki valmiina käyttämään aseitamme.
Kummallinen hiljaisuus vallitsi. Suo ulottui niin
kauas kuin aamusumussa saattoi nähdäkin, jokin metsäsaareke näkyi siellä äällä, muuten vaan suora, suora.
Ät t<ia pysähdyttiin kuuntelem aan: takana vasemmalla
kuului puhetta ja jokin vaimennertu huutokin, mutta
koska siinä suunnassa piti olla omia metsänpuhdistuspartioita, emme äänistä välittäneet, vaan jatkoimme
matkaamme määrätyssä suunnassa. Kun aamusumu nyt
vihdoinkin kokonaan hälveni, meillä oli, niin kauaksi
kuin silmä siinti, keltaisenloistava loppumaton suo ympärillämme. Väliin heittäydyimme pitkäkseen mättäille
348

lepäämään ja ahmimme iki-ihania karpalomarjoja.

Parin tunnin kulurtua havaitsimme ensimmäiset iäljet vihollisesta; löysimme nimittäin muutamia vahvoja
etelään päin kiemurtelevia tuoreita polkuja. Polkujen
vahvuudesta selvisi, että edessämme pitäisi olle melkoinen vihollisjoukko. Sitäpaitsi näkyi täällä suolla myös
hevosenjälkiä, joten heillä oli ioko ratsu- tai selkähevosia muassaan.

Aloimme heti seurata iälkiä. Vihollisella oli melkoinen etumatka, mutta meillä taas oli valmis polku, joten
me saavutimme nopeasti joukkoa. Jo näkyi ensimmäinen 30-40 metrin päässä: hän makasi maassa, relttakangas hartioilla kaatuneen männyn suojassa eikä tahto'
nut antautua, vaan tavoitteli automaattikivääriään, jo'
ten lyhyt kp-sarja ratkaisi asian. Oli raukka nakcijaan
juonut liikaa votkaa, väsynyt ja jäänyt jälkeen.

_-:,i_:=:_'

.6j+

- _ _-__a-

-]:r:_*-

Liikuimme eteenpäin äärimmäisen valppaina ja tavoitimme siellä täällä votkasta uupuneita urhoja. Raskasta oli meilläkin marssi, vauhti hiljeni ja taukoja täytyi pitää tiheämmin. Varsinkin kk-miehillä oli raskasta, vaikka kantamisessa saatiinkin apua jalkamiehiltä.
Meillä oli runsaasti patruunoita, murra vaikka paino
kuinka tuntui, emme tahtonut niistä luopua.
Jo näkyi kovaa maata edessä. Olimme juuri aikeissa
nousta edessä kohoavalle harjanteelle kun huomasimme, että olimme yllättäen tulleet pakenevien lepoleirille. Saimme heti oikealta kk-tulta, menimme maahao ja
konttasimme harjanteelle, jossa oli melkoinen aukko
metsässä ja aukko täynnä hyppiviä, kiljuvia ja ioka
suuntaan ampuvia vihollisia. Yllätys oli räydellinen ja
varsinkin oikealla oli täydellinen ampiaispesä, juovuksissa ja muuten unentokkurassa olevia vihollisia. Meidan konekiväärimme olivat äkkiä äänessä: tuli pitkiä
sarjoia tähän sullottuun joukkoon ja jälki oli kauheaa.
Vihollisella ei alussa ollut järkeä anrautua, vaan hyppivät huutaen siksi kunnes saivat luodin tai sarjan nahkaansa.

TODELLINEN JOHTAJA

Luuntantti Vuoksenturja oli joka paikassa, neuvoi ja
ohjasi. Molemmar sivustat varmistettiin, rähystäjiä ase-

tettiin taaksekin, sillä vangeilta saimme tietoja, että
suurempi osasto, jossa myös divisioonan komentaja oli
mukana, oli tulossa taempana. Taistelu taukosi, ei
kuultu kuin laukaus silloin tällöin ja kohta oli hiljaista.
Meillä oli toistakymmentä haavoittunutta, rnutta onneksi kaikki pystyivät itse kävelemään ja saivat lähteä
JSp:aan, joka oli noin 7-8 km:n päässä takana. Saadut
vangit lähetettiin myös heidän mukanaan, sillä tällä
heistä ei ollut kuin haittaa. Hajalle lyöty osasto oli vankitietojen mukaan noin 500 miehen vahvuinen, valehtelivatpa vielä, etteivät olleet ruokaa nähneetkään pariin
päivään. Muonajuttu ei pitänyt paikkaansa, sillä heidän
marssipolkunsa vierusta oli koristettu säilykepurkeilla,
tyhjiä pulloja oli runsaasti polun varressa ja vangitkin
olivat poikkeuksetta votkalle haisevia. Ainoastaan tieto
siitä, että toinen vahvempi kolonna oli tulossa, hermostutti jonkin verran, sillä automaattiaseitten patruunatilanne ei ollut kehuttava.
Tilanne selvisikin akkia taydellisesti, sillä JSp:aan lähetetyt haavoittuneemme tulivat kieli vyön alla takaisin. He olivat törmänneet vahvaan vanjajoukkoon, joka
heti tulitti voimakkaasti. Miehillämme oli ollut vaikeuksia irrottautumisessa ja sen tien olivat vangitkin
päässeet omiensa luo. Tilanne alkoi käydä vakavaksi.
Luutnantti Vuoksenturja lähetti taaksepäin vahvan varmistuksen tehtävänä ajan voittaminen viivyttäen. Vasta käskyn mukaan sai irtaantua ja käskyn tuojan opastuksella liittyä pääosastoon.
Irrottautuminen onnistui erinomaisesti, mutta omat
kaatuneet, kuusi miestä, oli jätettävä metsään peitettyinä havuilla. Vaikeimmin haavoittuneet kannoimme
paareilla mukanamme, lievimmät tapaukset kulkivat
itse. Matkalla saimme taas muutzrmia vankeja, jotka sopivat aivan erinomaisesti paarinkantajiksi. Jonkin aikaa
marssittuamme poimimme puusta erään luutnantin,
josta tuli hyvä konekiväärin varsinaisen kantaja.
Olimme lähestymässä metsänreunaa, kun edessä olevat tunnustelijat pysähtyivät ja löivät maahan. Luutnantti juoksi poikien luo ja huomasi syyn pysähtymiseen: maassa makasi vihollinen puun juurella kiväri
valmiina. Luutnantti kielsi poikia ampumasta ja alkoi
vaati^ antautumista, sillä nyt ei ampuminen sopinut
lainkaan. Tämd mies oli todennäköisesti taemmastakolonnasta lähetetty tiedustelija ja niinollen änettömästi
hiljennettävä tai vangittava. Luutnantti otti puoliautomaartinsa ia käski miestä antautumaan.
Silloin pamahti. Luutnantti Vuoksenturja horiui,
kaatui kyljelleen ja jäi siihen. Ampuja menetti henkensä. Lääkintämiehen tullessa luutnantin luo kertoi tämä
jo aamulla lähtiessään aavistaneensa, että hänelle käy
tällä matkalla kalpaten.
Ir[inu5ga ei kohta ole mihinkän, pysykää antamassani
suunnassa tarkasti, ettei tule eksymisiä.
Tämän sanottuaan mies meni tiedottomaksi. Luoti
oli tunkeutunut rinnasta sisään ja selästä ulos repien pahasti ulostuloreiän. Vuoksenturja sidottiin nopeasti ia
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Pil€kiväärt
1.
ELTAS KIVTSTU

nopeasti yririmme mekin jatkaa, nyt tavoitteena maantie Parakkikylän kohdalla.
Alkoi jo ilta hämärtyä, kun lähestyimme maantietä,
mihin emme ilman muuta voineet mennä. Lähetimme
partion haistamaan ilmaa rien suunnassa javasta sen palatrua ilmoittaen, että tie oli vapaa, jatkoimme tielle.

Luurnantti oli ollut suurimman osan matkasta tajuissaan ja anranut hyviä neuvoja sekä osaksi ohjannutkin
paluumatkamme.

Oli hyvä tuuri, tiellä tuli autoia ja saimme kaikki
haavoirtuneet autokyydillä sidontapaikkaan ja Vuoksenturjan saman tien sidontapaikasta Aunuksen kaupunkiin, jossa meillä oli jo kenrtäsairaala. Koko osasto
oli niin loppuun ajettu, että horiumalla pääsimme telttoihin. Joimme, mikäli jaksoimme, lämpöisen lihakeittomme ja niin vaivuimme tiedotromaan uneen. Ukkokin antoi rauhan ja saimme nukkua koko yömme rauhassa. "

Suunnilleen näin kerroi minulle luutnantti Vuoksenturjan taistelulähetti. Vuoksenturja oli tyypillinen sotilas, upseeri, joka ei missään antanut periksi. Ehkäpä
minä liiaksikin käytin hantä vaarallisissa ja tärkeissä
tehtävissä, sillä tiesin, että hän ei jätä mitään tekemärrä. Jollei rehtävä onnisru, johtui se porukan pienuudes-

t^. Tyrväntöläiset, jotka olivat enemmistönä

hänen

komppaniassaan, seurasivat häntä vaikka minkälaisessa
liemessä ja surivat todellakin kaatunutta paallikkOaan.
D
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VILLÅVAÅRÅSSA tuon sain
melkein mittaiseni
- perintönä Martti ,Rejyhkeän koneaseen tavallaan kuin
uolta, ryhmämme pk-ampujalta, joka haavoittui vaikeasti hyökkäyksessä Villavaa rao taitav r^lsti naamioiru ja
vihollisasem ia vastaan.
Tuo vastustajamme yllätykseksi tarkoitettu suoalueen yli suoritettu nopea iskumme ei sillä kertaa päättynyt myönteisesti: vihollinen oli suokummulla valppaaniissä kummallisissa poteroissaan! Äänettömällä
juoksurynnäköllä pääsimme jo lähelle, vain muutaman
kymmenen metrin päähän...
Yhtakkia rävähti terävä laukaus!
Alkoi korviahuumaava ammunta
mättäät sylkivät
- miljoonat mehiluoteja niin tiuhaan, että tuntui kuin
läiset olisivat olleet ärsytettyinä kimpussamme. Säleitä
ja oksia sinkoili ympärillä räjähtävien luotien iskeytyessä puihin.
Vielä äsken niin hiljaisssa viidassa oli nyt totuuden
hetki.
Siinä vaiheessa osui moneen. Jonkun kohdalla juoksu
päättyi täyteen hiljaisuuteen.
Heittäydyimme vaistomaisesti maahan asemiin ja
ammunta kiihtyi entisestäänkin tulittaessamme noita
mätäspesiä aina sitä mukaa kuin tulinen suuliekki ilmaisi ampujan paikan. Panoksia säästeltiin eikä roiskittu tyhjää. Lääkintämiehillä oli korkeapaine siirtäessään
haavoittuneita suojaan.
Ammunta vaimeni vähitellen. Siinä kuulostellen kytätessä kului yö, jonka hiljaisuutta häiritsivät usein ylös
suhahtelevat valoraketit ja molemmin puolin mojahtelevat käsikranaatit.
Aamusumun aikana kiersi ketjussamme sana:
Vetäydymme välittömästi suoja-asemaan!
-Siellä saikkanuotiolla sulatellessamme kylmän yön
jäätämiä kamppeita alik Ratinez järjesteli ryhmäänsä
uudelleen. Siinä se osa lankesi minulle, kaikkein pienimmälle, ottaa hoiviini 'Saloranta', tuo raskas ase.
Onhan Sinulla vahvat kädet ja lisäksi olet hyvä

ampuja!

Oliko

se luottamusta vai

pientä pilaa? Vänrikki

,tr(rz-

piainen nyökkäsi hyväksyvästi, mutta vänrikki Maunu

halusi huomauttaa asiasta sanoen:
Saisi se ase olla paremminkin miehen koon mukaan. Katsotaan nyt kuitenkin toistaiseksi.
Mieli matalana luovutin jo tutuksi käyneen tarkan
pysrykorvani pois.
Raskaalta se tuntui aluksi, tuo saamani luotikone.
Kaiken lisäksi se oli vieraskin vielä
ei voinut tietää,

-

I

\
Pikakivääri Lahi'r-Saloranta

SA-huva

Mies ja ase muodostivat sodassa kokonaisuuden. Hyvin huollettu, varmakäyntinen ja taidolla käytetty konetuliase oli kovassa paikassa parempi turva kuin
huono kaveri. Lisäksi tarvittiin tietenkin tippa hyvää onnea
ja sitähän hyväIlä

-

taistelijalla aina olikin.
miten sillä osui.
Aika nayttaa, arvelin ja siinä nuo- perusteellisesti. Lukkoon oli takertiolla hajorin aseen
tunut pahasd maata javaipao aukor olivat täynnä sammaka, mutta huolellinen puhdistus auttoi. Vielä viimeinen voirelu kevyesti värutinäöljyllä ja lukko liikkui
jälleen kuuliaisesti.
Perin kiihtyneenä harppoi sille nuotiolle Yilho Hämäläinen, Säkkiiärven poika, joka linjasta irtaannuttuaan joutui yllättäen jo ketjumme taakse jääneen yksinäisen vihollisen pesälle. Kumpikin hätkähri
pahemman kerran! Hämäläinen ehti laukaisemaan- ensin
eikä jäänyt katselemaan löyryisikö lisää vierasmaalaisia.

.

.

Ei se taitane tämä Vienan valloitus mirään paraatimarssia
olla!
Etenimme varovasti tarkkaillen jokaista mätästä ja
kumparetta. Mikään yksityiskohta risukkoisessa maastossa ei ilmaissur ehkä jo rähräillen odottelevaa vihollisra
odottivar kylmäverisesti lähemmäs! Pst-ryhmän
kersantri
kehoitreli äänekkäästi oikealla olevaa ketjuaan
etenemään nopeammin. Ryhmää hidasti raskas aseistus.
helverti aukeni!
Ja silloin
tähtääjät avasivat tulen: lukemattoNäkymättömät
mat aseet syöksivät luoteja tuhoisina sarjoina hiljaisen
korven kaiuttaessa synkäsri tuota kuoleman musiikkia.
Kukkola kaatui suulleen. Eteenpäin heittäyryessäm-

VÄLIMAAN KoMPPANIA HYoKKÄÄI

Niiltä sijoilta läksi porukkamme, komppania Välimaa,
vahvennetruta Kuhholar pst-ryhmällä, uureen hyökkäykseen. Alkuun raaksepäin
5lstsn uusia jälkiä kaukaa vasemmalta kiertäen.

-

Edetessä hämmästelimme aikaisempien yhteenorro-

jen seurauksia, maasrossa vielä lojuvia Ässärykmentin
kaatuneita. Joku joukostamme ilmaisi lohdurtoman
aiatuksensa:

me kirposi kivääri apulaiseni Pentti Kaupin kädestä.
Kuulin hänen Valkealan murteellaan ilmoittavan haavoittumisestaan. Toimittelin miestä yrittämään ryömimällä raaksepäin. Pentti pääsikin pois ja niin jäin yksin
pk:n kanssa.
Vasemmalla harveni ketjumme. Näkökentässäni kaamyös pk-mies, seisaalta selälleen.

tui Sulo Koskelainen,
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Pikakivääri...
Osmo jaTatu Karjalainen vetäytyivät verissään
väliin iäi pitkälti tyhjää.
- Näin kohtalaisen hyvin eteen ja aloin pk:lla tarkasti
osoitella niihin kohtiin, misrä vihollinen leiskautteli.
Lippaan tyhjentyessä jouduin kuitenkin tulittajien silmätikuksi
näkivät kai käteni heilahdukset reuhtoesKoshisen

- selkäpuolelta esiin.
sani lipaspussia
Matalana onnistuin vihdoin vaihtamaan lippaan ja
hilaten itseni sivuttain muutin paikkaa.
Siinä oli näkyvissä maali: eturinteen sammalikossa,
mistä leimahti konetuliaseen pitkä suuliekki, erottui
tummempi aukko, aseen piippu. Varjoa sen takana...
Oli tahdättävä tarkasti
kerralla sen pitäisi selvitä!
Laukaisu aiheutti maalissa
kummallisen läjäyksen.
Lienenkö osunutT Aseen lotkotus ainakin loppui.
Åmmunnan laantuessa kersantin valitus kuului entistä selvemmin eikä auttajia, lääkintämiehiä näkynyt vielä. Heillä oli taas niin monta korjattavaa. Valitus kuitenkin vetosi ja niin aloin hilautua sinnepäin.
Haavoittuneen käsi oli omituisesti sivulla. Räjähtävä
luoti oli silponut sen poikki läheltä olkapäätä iahaavasta pulpahteleva verisuihku punasi sammalikkoa.
Ensiapuside ei paljon auttaisi. Sain kersantin vyön
auki ja kiersin sen kahdesti verisen kädentyngän ympäri
kuin aisahihnan. Mitään ei puheltu, hänen hämärty-nyt katseensa vain yritti tavoittaa vahinkokohtaa ja ehkä
tunnistaa, oliko vierellä oma vaiko auttava vihollinen.
Siinä hänen pådtdä,n kohotellessaan se tapahtui: räjähtävä läjähti jälleen, nyt oikeasta poskesta sisään murskaten kielen ja osan kasvoista siiää silmieni edessä! Kasvoilleni roiskahti verca.
Kasvottoman valitus muuttui kammortavan ontoksi
enkä voinut enää muuta kuin kaikki äänivarani käyttäen
kutsua lääkintämiehiä apuun. Vaikka huutoni kiihdytti
vihollisen ampumaan vihaisia sarjojaan opasti se myös
auttajat paikalle. Pian kaikui ylimpänä Välimaan selkeä
ääni, joka kehoitti ampumaan tulitukea lääkintämiehil-

senkin käteeni. Ehdin jo ajatella, ertä helpostihan tärr
kav.

Pikakivääri oikeassa ja ne kaksi muuta asetta vaserr
aloin ryömiä takaisin väistäen sitä vr
ristä paikkaa.

rnassa kädessäni

Nyt

heräsivät!

Ensimmäinen luoti hipoi kuumasti selkää vasemma
olkapään yli ja iskeytyi sihahtaen märkään maahan kuin kyy, sävähti ajatuksissani! Vaistomaisesti siirryi
enemmän oikealle ja samassa pitkä luotisarja kynti vz
koa sammalikkoon äskeisellä sijallani. Käsikranaat
muksahti jostain taakse rämähtäen ilkeäsri. Kiivas sar

jatuli repi sammalikkoa edessäpäin.
Siinä näyrti olevan matkani pää!
Mutta eteenpäin oli yritettävä
mahdollisimma
päätäni nii
nopeasti pois ampumasektorista! Käänsin
että oikea poski viisti sammalikkoa ja maalana kui
lauta, kyynärpäitä sekä varpaita vikkelästi liikutelle
raahauduin eteenpäin. Yksittäisiä luoreja läsähteli s:
vuilleni, mutta yhtäjaksoisesti kotkottava konease am
pui nyt aavistuksen verran yli
vasemmalla korvallar
Vi(
aistin tuon kuuman suhahtelun- lähellä päätäni.
j
lä muutama veto ja tunsin olevani turyassa leveän
sammaloituneen puunkantturan takana. Ammuntaki
lakkasi maalin hävitessä. Siinä yksinäisyydessä risti
käteni mielessäni äänetön kiitos.

le.

Väinö Komi avustajineen saikin kersantin onnistuneesti suojaan. Tilanne oli nyt helpompi. Vihollinen
kuitenkin kyttäsi jatkuvasti. Saatuamme kaskyn vetäytyä takaisin suoja-asemaan haavoittui jälleen joku.
Oli masentavaa havaita niin monen aseveljen puuttuvan joukosta. Päivä oli eilistä pahempi...
slsi5g"essani eteen jääneet aseet lähJa kuitenkil
din oma-aloitteisesti tehtävään, jonka tunsin velvollisuudekseni ja joka oli koitua kohtalokseni.
Ei aseita vihollisen ulottuville! Tuo alokasajan päätelmä ajaruksissani vaihdoin lippaan ilmoittaen Ratiselle,
että yritän ryömiä takaisin hakemaan aseet. Hän ei
kieltänyt, ei kehoittanutkaan.
Pian olin menossa. Pysähtelin usein kuulostamaan,
ehtiikö ja uskaltaako vihollinen asemistaan edelleni.
Ei ollut vielä paikalla! Tavoitin Kaupin kiväärin ilman vastuksia. Kersantin venäläinen puoliautomaatti
oli jo sammalikolla näkyvissä. Varovasti kurkottelin
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Tarkkaa työtä hwin naamioidulla aseella

SA-hu,

PETROSKOIN TIELLE
Siirryimme varmistamaan rintamasuuntaa Petroskoi:
tien molemmin puolin. Täydennyksestä sain uude:
apulaisenkin, Reino Kolmosen. Saloranta joutui nyt ole
miehiä vaihdettiin.
maan jatkuvasti etuasemassa
Vankien kertoman mukaan oli vastassamme siperia
lainen tarkka-ampujapataljoona taitavasti tehdyissä por
rastetuissa asemissaan.

Joutuivat kuitenkin koville. Jo seuraavana iltana rä
siell
tisi vasemmassa sivustassa kiivas tulitaistelu
osasto Hiraikoshi eteni hämärän turvin iskien pesämies
ten selusraan ja niin noille äksyille tuli äkkilähtö ase
mistaan. Kun sitten aamuvarhain etenimme tien suun
nassa

ne pesäasemat vallaten

- ollut.
ta endd

ei yhtenäistä vastus

riippua laukaisu
Saloranta sai kuitenkin

valmiina kainalossa maasroa haravoidessamme.
Uusi tehtävämme oli kiertää suoalueet kaukaa oikealta ja edetä Viiranan
Patojärven alueelle. Se oli äärettömän raskas retki.- Kolmen päivän sissimuonalla ja
patruunoilla varusretruina lähdimme äänetrömästi painumaan hiljaiseen korpeen. Jalar kasruivat polvia myöten jo ensimmäisissä rämeissä ja märkäna lotisevat saappaat tahdirrivat marssia.
jo monra runria yhteen menoon.
Tunti
toinen
- alkoivat- hiertyä rakoille, varusrus tunrui
Märär jalat
painavan hirvittävästi. Kompastellen ja irvisrellenkin
etenimme, kunnes ensimmäiset väsähtivät ja oli pakko
hengähtää. Ei saanur tupakoida eikä puhella ääneen.
Hiljaisina nakersimme vanikanpalaa Viitanan tummien
kuusien suojassa, kunnes kuiskaava kehotus kulki mieheltä toiselle:
Jatketaan!
-Onnistuimme

sivuutramaan vihollisvarmistukset ja
saavutimme ravoitteen. Asetuimme taloiksi venäläisten
tekemiin valtavan suuriin korsubunkkereihin, jotka uudenuutukaisina vielä odortelivar käyttöä Viitanan linjalla. Siinäpä sopiva tukikohtamme selusrassa! Sen myös
varmistimme ja vartioimme, niin ettei tekijöillä enää
ollut rilaisuutta niihin seuraksemme ruppaurua.
Vasta rautarien suunnassa alkoi ammuskelu. Puolusrajat syöksyivät rohkeasti vastahyökkäykseen kovan am-
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Jalat kastuivat polvia myöten jo ensimmäisissä rämeissä

munnan ja kranaatinheitintulen rukemana. Ankara rulitus sai esikunnan kipittämään kiireesti taaksepäin,
mutta Välimaalla oli tilanne lujasti hallinnassaan. Sijoitettuaan komppaniansa ratapenkkaan hän totesi:
Siitä ette tule yli!
-Hyökkaävä osasto joutuikin pahaan pinteeseen tulittaessamme penkereeltä ja vihollisten syöksyillessä murroksessa. Siihen hyökkäys pysähryi. Tappioitakin tuli ja
täällä selusrassa haavoittuneiden osa oli ymmärrettävistä
syistä erittäin vaikea.
Iskumme selustaan lisäsi hämminkiä etulinjassa. Sormi liipasimella odottelimme yli yön, murra mitään
kolonnia ei enää yrittänyt läpi. Viholliset jättivät metsään varusreitaan vetäytyen sivusuuntiin motista. Yhdysparrioillamme oli vaikeuksia harhailevien osastojen

yllättäessä partioita, joskus tuhoisinkin seurauksin.
Erikoisempi rehtävä oli edetä selustasta takaapäin
etulinjan suuntaan niinkuin roisen päivän iltapimeässä
reimme haravoidessamme radan suunnan maastoa. Alkuun ei kohdattu ketään ja oletimme, että motti saattaa
olla jo tyhjä. Näissä ajatuksissa ketjumme ereni melko

huolettomasti, aseet kuitenkin laukaisuvalmiina. Näkyväisyys mersässä oli huono, risahdukset kuitattiin
omien aikaansaamiksi.
Silloin pusikossa välähti! Järueläiseen tähdärry, viistoon lähtenyt luoti kalahri hänen kypärässään, murta
rautalakki kesti laakin vain lommourumalla.
Välähdys hätkähdytri nopeaan toimintaan. Salorantakin sylkäisi vaistomaisesri siihen suuntaan ja vaikka
pimeässä ei erottanutkaan maastoutunutta ampujaa, uskoin sen pahanlaisesti saikahtaneen ruora roiskausra.

Vastaanrulijar olivat perddorylld, jotka leveänä rintamana pyrkivät yötä myöten ulos motista. Oli maastouduttava asemiin. Kiivaan laukaustenvaihdon jälkeen kyttäsimme siinä toisiamme tarkasti kuulostellen.
Aamuyöllä vihollinen vasta vetäytyi kalistellen
kauemmaksi, ehkä sivustojen soille, eikä jarko-ortelua
enää rarvittu. Sinä iltana saimme yhteyden tien suunnassa eteneviin Ässän miehiin.
Haavoitruneemme pääsivät hoitoon. Saimme muonaa, ammuksia ja nukahtaakin kunnollisesri niissä valtavissa bunkkereissa. Olisi ollut ylellisrä asustella
kauemminkin, mutta oli kiire Perroskoin suuntaan.
Sinne kiirehti myös LagusSyvdriltä päin. Isojen aseiden
yhtämirtainen jytinä sekä kaakon suunnalla punertava
taivaanlaki ilmaisivat heidän olevan jo lähellä tavotettaan. Venäläispuolustus oli ahraalla ja seuraavina päivinä panssariosasto vyöryi kaupunkiin.
Etenimme lenrokentän maastoon. Siitä sodanjohto
käänsi reitrimme vasemmalle ravotteena Suojun-Suunqn-l(eplopohjan alue. Kaupunki jäi sivuun, mutta
kun maastoa haravoidessamme nousimme pohjoispuolen harjanteille, näimme syyssinisen Äanislarven ja paikoin vielä savuavan, mutta kuitenkin melko ehjäksi
jääneen harmaansävyisen kaupungin. Hajanaisia vihollisosastoja harhaili vielä ympäristön metsissä, mutta
lentokenrän ohitettuamme saimme luvan leiriytyä ruokailua odottelemaan. Oli mikkelinaatto Piikkirykmentin siirtyessä rintamavastuuseen.
Muonakolonna ruli, mutta vielä telttahavuja taitellessa piti Saloranta olla laukaisuvalmiina kainalossa puskaryssien varalta. Vasra leirivartijoiden asertuessa paikoilleen saattoi vapautua lepoon.
Puhdistaessani aseen lukkoa hiekantomusta kiertyimitenvät ajatukseni väkisin kotitorpan aattoiltaan
- herahti
vesi
kahan ne siellä? Lämpimär uunirieskat
- lämmitetty
ja kuumaksi
kielelle jo ajatuksestakin
savusauna, se vasta olisi...Teltta oli lämmennyt sopivasti pujahtaessani pihkaiselle havuvuoteelle. Vartiovuoro olisi vasta aamutun-

neilla...

JATKUU
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Rajaloen silta ennen sotaa

-

TE[U

JORMA LIIKKANEN

Suomalaiset ia venäläiset olivat molemmat kovia sotilaita ja pitivät myös
toisiaan arvossa. Harvoin kuitenkin
sattui, ettd rohkeutta voitiin mitata

rinta rinnan kulkien
telussa!

-

kuten maaot-

"Kaveri oli sipaissut kypärän hihnasta kyynertaipeeseensa ja käveli

kuin iltakävelyllä oleva leningradilainen Newskillä... "
ELOKUUSSA 1942 siirtyi pataljoonamme, kapt Kurikan komentama Lin.P 3 Inonjoki
Terijoki rantamai- vastuullemme tuli
semista etulinjaan Rajajoelle. T^äll^
lohko, joka alkoi Valkeasaaren aseman pohjoispuolelta,
paikasta jossa suomalaisten linianoikaisu ylitti vanhan
rajan. Pataljoonan miehitys oli siis kokonaisuudessaan
Raiajoen Suomen puoleisella rannalla, mutta vasemmat
naapurimme jo vanhan rajan toisella puolella. Tästä
paikasta kulki lohkomme pitkin Rajajokea räjäytetylle
rautatiesillalle ja edelleen iokea noudatellen ehkä kilometrin verran sillalta etelään.
Luutnantti Penrti Hovilaisen l.K, jossa palvelin lähetti-aliupseerina, miehitti pataljoonan lohkon vasemmanpuoleisen osuuden, siis Rajajoen rantaa rautatien
Viipuri-Leningrad molemmin puolin. Tai eihän sitä juuri enää silloin rautatieksi voinut sanoa. Silta makasi räjäytettynä ja toinen pää pystyssä Rajajoessa, kiskot oli taas aikanaan radanrepijällä vedetty kasaan ja lojuivat nyt vääntyneinä pitkin ratapenkkaa.

3il

ja syyskuussa 1942

samalla paikalla syyskesällä 1939, viel
rauhan vallitessa maailmassa ja siitä lähtien olivat mai
semat niillä seuduin melkoisesti muuttuneet. Yhtä loh
duttomia olivat näkymät kummallakin puolella Rafaic
kea. Varsin lahekkain sijainneet raia-asemat Raiaioki j
Valkeasaari olivat molemmat raunioina jne.

Olin käynyt

RAJAJOKI EI OLLUT MERIKYLPYLÄ
Siirtyessämme Terijoen maisemista, ioissa silloinkir

siis sota-aikana, vallitsi jonkinlainen "merikylpylä-tun
nelma, Rajajoen liejuisiin monttuihin, oli muutos tit
tysti valtava. Aluksi tuntuikin koko touhu täällä uuder
sa paikassa perin omituiselta, siellä nimittäin ammut

tiin melkein aina ia jatkuvasti.
Linjat olivat hyvin lähellä toisiaan, tuskin
kuin

muut

verrattain mitätön Rajajoki välissä ja tästä liene

moinen hermostuneisuus iohtunut. Varsinkin puna-ar
meijan kaverit tuntuivat polttavan ruutia, nimenomaa
öisin, noin vain varmuuden vuoksi ja vallan tolkutt<
masti.
Vaihdon tapahtuessa olimme D€, lähettiporukl
luutnantti Hovilaisen mukana tulleet liniaan tutustr
maan jo edellisenä iltana ja meistä tuntui kuunneller
samme ensi kertaa moista metelöintiä, että melkoise
suurisuuntainen hyökkäys oli käynnissä pitkin liniar
Mutta ei! Ihmeeksemme emme tavanneet haudoissa k,
tään muita, kuin varsin rauhallisia vartiomiehiä, jois
joku aina silloin tällöin tuikkasi sarian konepistooli
taan, aivankuin antaaksen oman säveleensä hänkin yl
teiseen konserttiin.
Vasta myöhemmin tajusimme, että tuo meteli kur
lui olennaisesti Raiaioen seutujen luonteeseen, se oli s
tä "nikkelivarmistusta" se.,
Siirrytryään lohkolle, asettui pataljoonan koment'

paikka Rajajoen aseman läheisyyteen, kaiketi rautatieläisten entiseen kellariin, komppaniamme rakennellesa
varsin mukavan komentopaikan kiskojen alitse kulkevan tunnelin asemanpuoleiseen päähän. Rajajoen asemahan oli itseasiassa ratapihan keskellä, sillä raidepareja
kulki molemmin puolin asemaa.
Se oli ns. "Saariasema".

-

Paitsi valtavaa meteliä aseiden avulla, pitivät venäläiset täällä myös muusta ohielmasta hyvää huolta. Heidän
mahtavat kovaäänisensä pauhasivat ilta illan jälkeen iostain Valkeasaaren aseman suunnasta. Musiikkia ja kiih-

keitä puheita vuorotellen, vanhaan tuttuun ryyliin.
Myös muunlaista valistusta naapurit harrastivat. Yön
aikana ilmestyi vastapäiseen Rajajoen penkereeseen
kookkaita julisteita, joiden teksreinä tavallisimmin oli
heikäläisten yleisiä iskulauseita, tai joitakin "mukavia"
ohjeita suomalaisille monttumiehille esimiestensä käsittelyn suhteen. Kummallista mainostamista tuo homma muuten oli. Ensin pantiin esille juliste jossa tekstinä
oli naapureiden mielestä ainoita totuuksia maailmassa,
ja jos sitten utelias suomalainen montustaan hiukan
kurkoitteli, päästäkseen paremmin turustumaan julisteen tekstiin,
niin, pam! Tarkka-ampuja oli asialla.
- eivät naapurit tässä oikein johdonmuMielestämme
kaisesti asioita ajatelleet, estivät meikäläisiä lukemasta
omia luettavaksi tarkoitettuja julisteitaan.

Rajajoen taisteluasemat olivat lie,uisia monttuia

PROPAGANDAHOMMIA
Yleensähän suomalaisen yritykset näissä "henkisissä"
sotahommissa olivat suhteellisen vaatimatromia, eikä
niirä kai Iaajemmassa mitassa harrastettukaan. Tdällä
Rajajoella sitäkin sodankäyntiä yriteltiin, vaikka jo heti
oli myönneträvä, että roiseksi me siinäkin puuhassa jää-

tiin.
Saimme mm. jonkinlaisia tavallisen ilotulitusraketin
rapaisia laitteita, jotka heittivät kourallisen lentolehtisiä, ehkä parinkin sadan metrin korkeuteen, josta sitten

laitteen räjähtäessä julisteet hajosivt tuulen kuljetettavaksi naapurin maastoon. Kauniistihan ne vehkeet pelasivatkin, kun vain konstin osasi.
Näissä maisemissa joskus joku yksityinen mieskin
ryhtyi jakelemaan valistusta huutamalla kuullessaan
naapurin kuulovartiomiehen yskivän jossain, ehkä viidenkymmenen metrin päässä Rajajoen takana. Eivät
vain tainneet tuolla joen takana olla kovinkaan kielitaitoista porukkaa, tai eivät muuten välittäneet puhekavereista, sillä "haistatteluksihan" tämä tällainen yksityisyritteliäisyys yleensä lopulta aina tahtoi mennä.
Tuotiinpa lohkolle kerran suurella tohinalla meikäläinen kaiurinporukkakin, mutta kovin lyhyeen sen tarjoama valistus iäi. Laitteet, jotka tosin olivat melkoisen
vaikurtavan näköisiä ja kokoisia, eivät suostuneer roimimaan kuin hetken. Tekniikka petti.
Tämän porukan kanssa touhutessani sain sellaisen
kokemuksen, joka koskaan ei häivy muististani ja joka
aina ensimmäisenä putkahtaa mieleen, kun vanhojen

Valkeasaaren kirkon maisemia

{

Kaiutinpropagandaa etulinjassa radan varrella

veikkojen kanssa tulee puhe pelosta ja pelkäämisestä.
Kävi nimirtäin niin, eträ pataljoonan ilmoitettua
komppanianpäälliköllemme kaiutinporukan tulosta sekä
siitä johtuvista valmisteluista, siirsi luutn Hovilainen koko touhun niskoilleni, määräten samalla minut
toimimaan näiden valisruksen saarnaajien oppaana.
Päällikkö, joka oli varsin realistinen kaveri näissä sotahommissa, taisi suhrautua koko puuhaan hiukan
epäillen. Oli niin kovin monta kertaa rullur näkemään
minkälainen vaikutus naapurin vasraavalla touhulla oli
ollut omiin miehiinsä ja epäili rietysti valistuksen vastaanoton toisella puolen olevan samaa sorrria. Minä en
voinut siirtää rehtäviä kenellekään, vaikka ajartelinkin
puuhasta juuri samoin kuin kuvittelin Hovilaisen ajartelevan, vaan tiedustelin käsketyt pakat ialäio odotrelemaan herroien valistajien ruloa.

voDKApÄlvÄ
Venäläisillä oli vielä eräs tapa täällä Rajajoella tapa,
joka sitten ratkaisevasti vaikutti tulossa olevaan kokemukseeni.
Säännöllisesti, noin kerran viikossa ja keskellä päivää
ryhtyivät he laukomaan aseitaan tavallistakin ponnekkaammin. Silloin tosiaan polterriin ruutia oikein todenteolla, kaikki jv. aseet olivat äänessä, jopa raskaat konekivääritkin yhtyivät näihin "erikoiskonsertteihin". Tavallisestihan tämäntapaiser yhteisesitykset tapahtuivat
iltasin ja yleensä pimeän aikana. Tämä toistuessa iatkuvasti suunnilleen kerran viikossa ryhdyttiin meillä aprikoimaan mistä tuo melko säännöllisin välein uusiutuva
yletön innostuminen sotaan mahtoi oikein johtua. Eräät
olivat tietävinään, eträ venäläiset vaihtoivat miehirystään viikon valein ja ur.idet kaverit saadakseen tuntuman
jälleen näihin rouhuihin panivirt pystyyn n'retakan, lossa
kokeiltiin vähan kaikenlaisia vekr>trimizr. Toiset taas
olivat varmr>ja siita, ertä tuo ryske johtui naapurin
"vodkapäivästä", tai siis heille jaertiin silloin viikottainen vodka-annos jonka vaikutuksesta innostuttiin sitten
vähän ylimääräisesti s()tinraan
Mikä lie totLrus ollr.rt, mutta tällaisena "vodkapäivänä" odottanrarnrne kaiutinporukka tuli ja juuri melskeen ollessa parhairnmillaan. Kun tämä suurimmalta
osalta sot. virkailijoita (ns. Juusrolotria) käsittänyt porukka ajoi autonsa Raiaf oen asemalle, oli täällä melkoisen sotainen tunnelma. Linjoilta kuului melkein taukoamaton räiske. Pk:t ja kk:t päästelivät sarjof aan, joista aina silloin tällöin ioku piri valtaisaa mereliä ratapihan kiskoissa, tai pöllytteli rappausta aseman raunioissa.

Joka tapauksessa puuhaan ryhdyttiin. Varsinaiset
laitteet iäivät asemalle, alikäytävän menoaukon kohdalle rakennetun tiilisen rakennelman suoiaan. Muutama,
touhua ihmettelemään ilmestyneisrä miehistä sai komennuksen raahaa valtavankokoisen kaiuttimen tiedusrelemaani paikkaan ja itse lähdin erään valistusporukkaan kuuluvan alikersantin kanssa kiskomaan sor356

Raiaioen asema sodan jaloissa

menpaksuista kaapelia samaan pisteeseen.
Rajajoen asemalta kulkee maantie radan suuntaisesti
kohden Valkeasaaren asemaa ja tämän tien päähän, tai
oikeastaan tien poikki kulkevan kaivannon penkereelle,
olin valinnut paikan kaiutrimelle, ehkä noin viitisenkymmentä metriä varsinaisten tst. hautojen takana.
Olin aina ihmetellyt tuota kaivantoa, tietysti sillä oli
iotain rekemistä veden iuoksutuksenkin kanssa, mutta
nyt vasta käsitin sen todellisen tarkoituksen. Kaivettaessa oli siitä irronnut maa heiterty kaikki samalle
puolelle ia näin oli muodostunut melkoinen valli poikki
tien ja aiheutti sen, että rie oli melko pitkän matkaa
"kuolleessa kulmassa", tien ia siis myös Valkeasaaren
aseman suunnalta tuleville luodeille. Vasta varsin lähellä Rajajoen asemaa alkoivat luotien radat ulottua maahan asti. Eri asia tietysti oli ios ioku kaveri tuolla vastapuolella olisi kiivennyt Valkeasaaren aseman raunioille
pikakivääreineen, silloin olisi tuo "kuollut kulma" jäänyt hyvin lyhyeksi.
Saimme viimein kaapelimme perille ia jäimme odottelemaan ämyrin tuloa. Ei kuulunut mitään. Tie Rajajoen aseman suuntaan oli aivan suora, mutta näkyvyyttä
ei juuri ollut, sillä tien poikki, ehkä parinkymmenen
metrin väleihin oli pystyretty kuusiaitoja, jotka rajoittivat näkyvyyden vain aitojen väliseksi alueeksi. Ellei
näitä aitoja olisi ollut, olisi tie koko pituudeltaan ollut
myös Valkeasaaren asukkaitten näkyvissä.
Kun kaiuttimen kantajista ei alkanut kuulua mitään,
lähdin viimein orramaan selvää, missä kaverit viipyivät.
Valtava rätinä jatkui linjassa, yliteni suhahteli luotisarioia ruon ruostakin, kiitos edelläkerrocun vallin, vielä vaarattoman ylhäältä. Tien eteläpuolella olevasta varsin järenpuustoisesta koivikosta kaikui mahtava meteli,
kun pitkät konekiväärisarjat piiskasivat puiden runkoja.
Asemalle oli markaa vielä alun toista sataa metriä,
kun äkäinen pk. sarla suhahti jo varsin matalalta, siir-

miehen naamalla ei kertonut minkäänlaisesta hämmingistä. Kaveri oli sipaissut kypärän hihnasta kyynärtaipeeseensa ja käveli kuin iltakävelyllä oleva leningradilainen Newskillä joskus rauhan aikaan. En osaa sanoa
näyttelikö mies, vai oliko hän todella täysin välinpitämätön ilmeisestä vaarast^, mutta.kun epäilin edelleen
tuon kaverin haluavan näyttää pelotonta o arr,aa päätin
myös mielessäni: "Et jukulauta äijäpaha saa sitä iloa, että näet minun painuvan rinnaltasi suojaan", ja niin yritin minäkin näyttää mahdollisimman huolettomalta.

PARAATIMARSSI

Kranaatti on osunut Ralajoen aseman vesitorniin

ryin vaistomaisesti tien vierellä olevan ison ojan reunalle
ja silloin avautui naamiointiaidan takaa varsin hämmästyttävä näky.

KAIUTINPORUKAN "KESY VANJA"
Kaiutin, jota olin lähtenyt hakemaan lojui kumollaan tiellä ja sitä riukujen varassa kantaneet kaverit makasivat huiskin haiskin tiellä. Olikohan äsken ylitseni
suhahtanut sarja osunut suoraan porukkaan ja tehnyt
selvää jäkeä. Olin juuri syöksymässä miesten luo, kun
seuraavan kuusiaidan takaa harppasi näkyviin venäläinen sotilas kypärä päässään. Kesti jonkun sekunnin ennenkuin käsitin, että kysymyksessä oli "kesy" vanja, nimittäin kaiutinporukkaan kuuluva sotavanki, joka kai
varsinaisesti suoritti "maailmanparantamisen. "
Perin rauhallisesti tämä ilmestyi, käveli luokseni ja
hoki kaapelia potkien: "Onko hjuva?
Onko hjuva?"
Myönsin näin olevan.
Samaan aikaan alkoivat maassa makailevat kaverit
kömpiä pystyyn. Mitään haaveria ei ollut käynyr, vaikka läheltä sarja muka olikin pyyhkinyt.
Saatuaan tiedon, että kaapeli oli perillä tuumi venäläinen asioiden olevan kunnossa, "harashoo" ja kaveri
kääntyi takaisin asemalle vilkaisemattakaan ylös kömpiviä suomalaisia.
Ei pirkule!
Älysin, että naapurin mies, rauhallisesti keskellä tietä kulkien halusi näyttåä rohkeuttaan maastoutuvien ja
pelkäävien "saarnamiesten" keskellä. Harppasin ukon
rinnalle ja niin aloitimme varsin verkkaisen kävelyn
kohden asemaa.
Se oli marssia se! Luodit suhahtelivat edelleen ylitsemme, rätinä linjojen taholla senkuin yltyi ja joka askeleella tiesin poistuvamme jo kaukana takana olevan
vallin suojaavasta sektorista.
Vilkaisin kaveriini. Varsin pienikokoinen ukonturiake, io hiukan vanhempaa ikäluokkaa. Ilmeen värähdys

Myönnän aivan rehellisesti, että ainakin yritin parhaani mukaan näytellä, tosiasiassa pelkäsin niin palion
kuin vain ihminen voi pelätä. Hiki alkoi hiljalleen virrata korvien vieritse pitkin poskia iapaita runtui kastuvan selästä. Mutta "maaottelua" en aikonut hävitä. Vielä muutama kymmenen metriä jäljellä. Asematunnelin
eteläisen pään suojaksi rakennetun tiilisen katoksen
nurkan takaa näin jo useitakin päitä kurkistelevan tuloamme ja joku jo viittoili kiirehtimään. Mutta ei! Hyvin hiljalleen ja rauhallisesti siinä vain toikkaroitiin.
Tiesin tiensuunnasta tulevan luotikuuron nyt jo ylettyvän maahan asti, vallin suojaava vaikutus oli jo hetki
sitten loppunut. Samassa se tulikin, ympärillämme suhisi ja sirisi, edessämme tiehen syntyi mustia viivoja ja
hiekka lensi. Kaveri vilkaisi minuun leveästi hymyillen, ikäänkuin olisi pyytänyt anteeksi maanmiestensä
puolesta, jotka pyrkivät häiritsemään idyllistä kävelyretkeämme. Yritin hymyillä takaisin mahdollisimman
luontevasti, kuinka luontevan hymyn sain aikaan, se on
sitten jo eri asia. Samassa pääsimmekin perille, suojaan
katoksen taakse. Tä llä oli koolla koko valistusporukka,
pataljoonamme upseereita komentajaa myöten ja luutn
Hovilainen.
Päästyäni suojaan helpotti heti oikein helkutisti. Sanoinkin herroille sen olleen melkoista sotaa, joka tuolla
suhisee.

Kapteeni Kurikka tuli luokseni ia ryhtyi moittimaan: "Kyllä Teidän pitäisi jo tuntea tämän paikan tavat, tuollainen toikkaroiminen on pelkkää tyhmyyttä,
eikä mitään muuta".
Selitin komentaialle mistä tässä oikein oli ollut kysymys ja myönsin, että tyhmyyttähän se oli, helvetin
suurta tyhmyyttä lisäksi, mutta muuta en voinut tehdä.
Herroja tuntui naurattavan" maaotteluni" ia Hovilainenkin tiedusteli, oliko minulla lämmin, koska hiki
virtaa pitkin naamaa. Myönsin ja ilmoitin samalla hien
virtaavan pitkin selkääkin.
Tutunomaiseen leveään tyyliinsä nauraen Hovilainen
sanoi vapauttavansa minut näistä "valistuspuuhista"
käskien samalla painua kämpille.
ja kiireesti meninkin.
Menin
Paidan -vaihto siitä "maaottelusta" oli seurauksena,
olinpa vielä helkutin tyytyväinen ettei tarvinnut vaihtaa
D
alushousuja myös.
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KirjoiUaja (toinen oikealta) aseveljineen

Som-

meen, Kaislahden ja monien muiden taistelujen jalkeen

siirrettiin rykmenttimme JR 45 ltä-Karjalan taistelukentille. Tiesimme edessä olevan vaikean taipaleen,
mutta unelmana oli meillä jokaisella nähdä tuo kuuluisa
Muurmannin rata.
Pitkien ja raskaiden marssien jälkeen saimme tehtäväksemme edetä suoraan tälle radalle tiettömän ryteikköisen korven halki. Aluksi kaikki sujui hyvin, vain
vähäisiä taisteluja käyden, mutta saavutruamme Saidoman kylään oli pakko turvautua jo ennen opittuun
koukkaustaktiikkaan.
Vahvennettu 7. Komppaniamme sai 27. 10. käskyn
kiertää vihollinen oikealta, soiden ja rämeiden kautta,
ja edetä suoraan Muurmannin radalle sekä räjäyttä sen
kiskot liikenteen pysäyttämiseksi.
Lähdimme liikkeelle kello 7.15 täysin tietoisina tehtävämme vaikeudesta. Matka oli kovin vaivalloista räntäsateessa läpi jäätymättömien soiden eikä kulunut
kauankaan kun olimme kaikki kastuneet läpimäriksi.
Siitä emme suuremmin välittäneet, sillä tiesimme, että
jos onnistumme tehtävässämme, teemme omille joukoille suuriarvoisen palveluksen ja viholliselle annamme
samalla tuhoisan iskun. Hitaasti mutta varmasti teimme taivalta läpi venäläisten varmistuslinjojen ja jännäsimme kovin, mitähän edetessämme sattuisimme kohtaam arr.
Kello 12.10 oli odotettu Muurmannin rata edessämme ja niin oli III Pataljoonamme ensimmäinen, joka
kavi talla rautatiellä Karhumäen ja Kontupohjan välillä. Mutta me emme ainoastaan käyneet, vaan räjäytimme rautatiekiskot poikki, katkaisimme Karhumäen ja
Kontupohjan välisen maantien sekä kaiken kukkuraksi
valtasimme vielä noin 140 taloa käsittävän Käppäselän
kylän. Sen valtaamisen suunnittelimme taitavan komppaniamme päällikön, luutnantti Numiscn kanssa. Kylä
oli vihollisen vahvasti miehittämä, mutta eihän siinä
mikään venäläisiä auttanut: talot meille ja toiset yöksi

giksi joutumisen pelossa partaveitsellä kurkkunsa poikki! Kylän keskustassa tuli vastaamme joku vihollismies
ja kun tiedustelimme hänen henkilöllisyyttään, vastasi
"toveri" olevansa entinen punakaartilaispaallikkti Kalle
Tiainen. Hän kysyi samalla, keitä me olimme, ja kuultuaan, että olemme suomalaisia hän lausahti: 'Jumalan
kiitos!" Samaan hengenvetoon punapäällikkö tarjoutui
oppaaksemme. Siihen toimeen häntä ei kuitenkaan hyväksytty, vaan lähetettiin taaksepäin muiden vankien
mukana.
Ennen pitkaa olivat kaikki talot asuttavinamme eikä
sitten muuta kuin varmistus eteen ja odottelemaan,
mitä vihollinen mahtaisi tehdä. Me näet olimme melko

metsään!

Sattuipa kylää vallatessa joku erikoinen tapauskin.
Vähän ennen kylä katkaisi eräs vihollissotilas van358

Vihollisen panssarijuna ajoi Käppäselk ään 27.
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O. 41

lll/JR 45:n komentaja majuri Ylinen pataljoonineen
Käppäselän maisemilla

pienen joukon kanssa vihollisasemien välissä.
Aivan kylän laidassa oli pieni pysäkki. Sinnekin
työnnettiin varmistus, vieläpä mies, joka oli venäjänkielen taitoinen.
Eipä aikaakaan, kun pysäkille tuli puhelu Kontupohjasta. Ilmoitettiin, että panssarijuna on lähtövalmiina ja
tiedusteltiin, onko rata selvä. Luonnollisesti mies ilmoitti ndan vapaaksi ja niin tuli panssarijuna suoraan
syliimme.
Kello 20 saapuivat pataljoonan pääosat, jotka taistellen olivat raivanneet tiensä Saidomasta Käppäselkään.
Huolto ei sitävastoin vielä tänään voinut toimia, koska
tie oli osittain vihollisen hallittavissa. Vasra seuraavana

päivänä saimme lämmintä ruokaa puolentoista vuorokauden paaston jälkeen.
Käppäselän kylä oli nyt hallussamme, mutta vihollinen halusi sitä uudelleen itselleen. Tai liekö se niinkään
himoinnut itse kylää kuin sen läpi johtavaa maantietä.
Sehän oli oikeastaan ainoa etelästä pohjoiseen johtava
vakavdylä ja vihollisjoukkoja oli niin etelässä kuin pohjoisessakin. Seurauksena olikin useita raskaita taistelupäiviä venäläisten yrittäessä itsepintaisesri murtaa rietä
auki.
Yritykset raukesivat tyhjiin, sillä heillä oli vastassaan
majuri YlisEn komentarna III Pataljoona! Suuri Käppäselän kylä jäi lopullisesti meille ja pataljoonzunme sotapäiväkirjaan kirjoitettiin yksi kunniakas lehti lisää. Pakotimme venäläiset moninkertaisesta ylivoimastaan
huolimatta vetäytymään takaisin ja hakemaan itselleen
helpompaa vetääntymistietä. Kasoittain kaatuneita jäi
kylän laitamille.
Käppäselän valtaukseen eivät taistelumme päättyneet. Sen jätettyämme osallistuimme Karhumäen valtaukseen sekä Maaselän kannaksen taisteluihin.
Lopuksi haluan kiitoksella muistaa pataljoonamme
komentajaa majuri Ylistä ja komppaniamme päällikköä, kapteeni Nurmista. Parhaansa mukaan he koettivat varjella joukkoaan tappioilta ja pyrkiä eteenpäin
koukkauksia suorittamalla. Liioin he eivät sallineet tehdä sotavangeille muuta kuin lähettä heidät taaksepäin
aivan kuin sodan lait edellyttävät.
tr
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Onko lihaskipu ja -reumatismi

Teidänkin vaivanne? Silloin tie-

dätte, ettei pelkästään lepo ja
lämpö riitä. Tarvitaan myös iotakin, joka lievittää tuskallista
särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLINo-voide, jonka lääke-

tehdas Bayer on kehittänyt.
Sitä on helppo levittää. Se

imeytyy tehokkaasti. Ja ennen
kaikkea se kokoomuksensa
ansiosta nopeasti tuo tehokkaan lievityksen. - lhon punertuminen ja lämmön tunne voi'
teen levittämisen jälkeen ovat
merkki vaikutuksen
sesta.

BAYOLtNo merkitsee parannusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN"-voidetta on nvt saatavana sekä 35 g:n tavallisessa
putkilossa että 70 g:n hieromaputkilossa, josta voide käsin

koskematta voidaan hieroa
ihoon.

Kysykää apteekeista,,6l
BAyoLlN'" -void""

e^g=C

3s9

AABNO KARTILA

Kannaksen valtaus v. l94l oli päättynyt. Linjat jähmettyivät paikoilleen, ja me olimme
länsi-Kannaksella edenneet hieman yli vanhan rajan. Alkoi pitkä asemasotavaihe. Rintamalla oli melko hiljaista ja pitkäveteistä. Puhdetyö-harrastus levisi korsuihin ja kenttävartioihin. Samaan aikaan virisivät meidän lohkollamme kepposet, omalaatuiset hirtehiset temput, joita aseveljet kaikessa vilpittömyydessä jaystdvyydessä keskenään harras-

tivat.
joltisenakin vain lomailun varassa. Se lieneekin totta,
mutta myös aika-ajoittaiset keskinäiset kepposet piristivät meitä ja kohottivat mielialaa. Miehet toivat lomilta rintamalle palatessaan myös monenmoista piristystä
rullessaan, soittokoneita, viihdytysvälineitä ja puhdetyökaluja sekä -materiaalia. Toivat he myöskin viinaa,
mutta sillä ei ollut osuutta näihin tapahtumiin, joista
kerron.
Eräänä sankan lumisateen päivänä läksin iltapäivällä
lähetin kanssa tervehtimään tulenjohtueita, javänrikkitoverini Martti taas puolestaan läksi yhteydenottoon
kauas vasemmalle naapuripataljoonan korohoroon. Suksillakin liikkuminen tuotti vaikeuksia, sillä lunta oli
tullut aivan roppakaupalla, oli kuin kauhakuormaaja
olisi vielä lopuksi nostanut lunta täyteen kaikki kuopat
ja taisteluhaudat. Iltahämärissä koin siellä etulinjassa
jännittävän seikkailun, kun aivan vahingossa ja huomaamatta lähetin kera ylitimme taisteluhautalinjan, jo-

OLIMME asettuneet asemiin Aleksandrovkassa länsiKannaksella. Krh-tulenjohtopaikat sijaitsivat suolla
pesäkkeissä ja mäellä betonibunkkerissa, heitinasemat
olivat parisataa metrrä taempana ojalaakson rinteessä,
samoin asuinkorsut ja sauna. Komentokorsussa asuimme me kuusi miestä: Matti-luutnantti, Martti ja minä,
nuoria vänrikkejä, pari lähettiä ja talousaliupseeri.
Ennen talven tuloa korsut kohennettiin erinomaiseen
kuntoon: oli nukkuma-osasto lavereineen ja ruokailunurkkaus, jossa oli pöytä penkkeineen ja radio pöydän
takana nurkassa maaseinämää vasten. Radio tässä "yöjutussa" näytteleekin erittäin tärkeätä osaa!
Lomatkin olivat alkaneet kiertää Suomen armeijassa.
Säännöllisessä vuorottaisjärjestyksessä miehet vierailivat

kotiseudulla ja olivat tyytyväisiä. Muistatteko, aseveikot, miten sitä lomavuoroa odotettiin! Onkin sanottu,
että mieliala joukoissa pitkittyvän sodan aikana säilyi
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ka oli peirtynyt lumeen. Yllättäen havaitsimme olevamme piikkilanka-esteiden luona kaukana välimaastossa. Oli kiireesti palattava tältä hengenvaaralliselta
alueelta omalle puolelle. Tulimme hieman viisroon vihollisen suunnalta omia kohti. Tietysti eräs varriomies
oli juuri nyt pesäkkeessä valmiina vasraanortamaan vihollisia!
Seis. tunnusanal kaikui illassa.
-Neuvottelin lähetrini Veikko-Verratroman kanssa ja
totesimme, että tunnussana ei sattumalta ole riedossamme. Varriomiehellä aivan varmasri oli koko ajan
sormi konepistoolin liipasimella. Uhkaava napsahdus
kuului korviimme asti, kun hän poisti varmistimen.
Tähänköhän ruo kaveri nyt suolaa meidät! Jos hänen
hermonsa eivät nyr pidä, on osaksemme rullut huolimattomuuttamme kuolla sankareina isänmaan puolesta.
Onneksr pojan rtsehillintä riitti, ja me saimme rauhassa
huutaen selittää keitä olimme. Varmuuden vuoksi iuertelimme vielä suuren määrän oman pataljoonan upseereitten nimiä. Varriomies päästi meidät tulemaan omalle puolelle, ja hetken rupattelimme siinä sitten hänen
kanssansa. Siirry'imme rulenjohtueen korsuun, ja tähetti
)äikin sinne seurusrelemaan tuttujen oman pitäjän poikien kanssa. Minä palasin ruliasemaan ja asunrokorsuun
astuessani olin vielä hieman erikoisessa mielentilassa,
sillä seikkailu etulinjassa oli virittänyr mielen melkoiseen jännitykseen. Vieläkin huomasin ajartelevani niirä
mahdollisuuksia, joira tilanne oli tarjonnut: kahden kaverin äkkilähdön elämästä. Korsussa jo nukuttiin: yläja alalaverilta kuului kuorsausta.
Karbidilamppu paloi pöydällä ja kamiinan päällä oli
kattila puolillaan vielä haaleata korvikerra. Etsin leipälaukkuni, levitin syötävät pöydälle ja orin mukini räyteen kahvia. Aterioin siinä suurella ruokahalulla jaajatrelin: leipälaukku, niin tosiaan! Se sana se oli ilmoitertu
tämän päivän tunnussanaksi, vaikka emme olleet sitä
muistaneet! Voi kuitenkinl

Nukkuvien puhina ia ähinä säesteli minttn syömätouhujani, muuten oli hiljaista.
Sitten alkoi äkkiä kon,iini kuulua kilkutusta 1a kalkutusta
oli aivan kuin jäät1,ni'ttä maata olisi talroin
- sekä rautakangella louhittu ja irroireltu josja vasaroin
sakin aivan lähellä pöytääni. En ensin krinnittänyt ääniin erityistä huomiota, rnutta sitten ne voimistuivat ja
rulivat ikaan kuin lähemmäksi. Maaseinämän takaa
pöydän päästä tai nurkasta ne tulivat. Ään.t kiusasivat
jo hermojani ja nousin päättävästi sekä ryhdyin herättelemään toisia. Siinä en kuitenkaan onnistunut ja vihdoin palasin takaisin pöyciän ääreen. Kilkutus ja kalkurus jatkui ja nyr siihen alkoi sekaantua myös ihmisten
ääniä. Aivan selväsri jossakin maan alla lähelläni puhuttiin venäjää, kuulin tuttuja venäläisiä komentosanoja!
Aivoihini iski ajatus: ehkä vihollinen on aivan salaa rakentanut maanalaisen käytävän rintaman alitse ja yllättdeo rdjdyttää nyt meidän koko tuliasemamme ja rintamamme ilmaan tai ainakin puhkaisee korsumme peräseinän ja tulee kimppuumme! Miesten pitää nyt heti
havahtua unestaan! Kävin heidän kimppuunsa, vedin
jaloista ja ravisrelin vaatteista sekä huusin kuin mielitautinen:

Hälytys, hälytys, hälytys...

-Uniset kaverit nousivat vihdoin laverille

istumaan

kukin paikallaan ja hieroivat silmiään:
Mikä sun on?!
-Kerroin, mitä olin huomannut ja sanoin, että olemme suuressa vaarassa sekä pyysin heitä tulemaan katsomaan ja suorittamaan kanssani yleisen hälytyksen. Järkytyin tavatromasti kun huomasin, eträ unesta herätetyt miehet eivät olleet moksiskaan.
Ei tänne kukaan tule, ei taalla mitään kuulu!
- Pojat p-leet, ettekö te kuule, nyt juuri kuuluu venäläistä
puhetta tuolta!
Ei takuulla kuulu mitään! Tule vain nukkumaan
sinäkin!
Sulla on korvissas jokin vika. Yhtään mitään
ääniä ei kuulu, usko nyt!
Olin ymmällä. OIin häkelt.vny,t. Olin kerrassaan
omiruisessa mielentilassal Ovatko hermoparkani romahtaneet, sekoanko, näinkö sitä vaan hulluksi tullaanl
Mitenkähän minun kay
vielä kerran siirtyä pöyLopuksi uskalsin kuitenkin
dän ääreen. Otin pistoolin kahvimukini viereen ja yritin
jatkaa iltapalan syöntiä. Varmasti olin hvvin kalpea ja
jännittynyt. Tunnelma senkun kiristl.i kiristymistään.
Miehet lavereilla .iatkoivat kuorsaustaan.
Sitten yht'äkkia huomasin ymmärtäväni seinän takaa
kuuluvan puheen.
Huudettiin:
Radio aukil Radio auki! Onko siellä naapurikor- ketään! Pankaa se radio soimaan!
sussa
Jännitys laukesi. Nyt nousivac mieher laverilla kuin
yhdestä käskystä istumaan ja puhkesivat oikein römäkkänauruun. Minä hikisenå iakalpeana vielä aivan vapisin pistooli vierelläni pöydän luona. He hakkasivat kä361

Ik'pposflalGrmaksella
siään yhteen ja'[rihkuivat:
Se onnistui, se onnistui!

Ei olis uskonut!

-Pian annettiin minullekin selitys, mikä niin oli hy-

vin onnistunut. Naapurikorsun eräs asukas oli iltapäivällä palannut lomalta ja tuonut tullessaan radion
kaiuttimen, josta oli heti vedetty yhteys meidän korsumme radioon. He olivat keksineet samalla ylen merkillisen seikan: kun kaiutin kytkettiin määrätyllä tavalla, kuuluivat naapurikorsun puheet meidän korsumme
radion kaiuttimestaaivan selvästi. He olivat jopitäneet
yllä korsujenvälistä ohjelmaa, mutta olivat myös laatineet suunnitelman ja päättäneet, että kun vänskät tulevat, niin heitä kyllä jymäytetään. Satuin olemaan ensimmäinen tulija ja niin minusta tuli uhri ja koekaniini. Vähän minua nolotti ja jonkin verran huvitti, mutta
seuraava ajatus

oli antaa nyt heti samalla mitalla aseveli-

Martille, kun hän palaa. Ehdotin tätä ja kaikki yhtyivät tuumaan. Ja nyt kaikki valmistettiinkin huolella.

tapahtuvan kohta toden teolla. Meidän ei auttanut muu
kuin paljastaa koko juoni hänelle, vaikka köysikin oli jo
tuotu sitomista varten. Ihmeeksemme ei Martti-professori ollut meille pahemmin vihainen, hän kun onkin
niin loppumattoman kärsivällinen ja rauhallinen mies.
Mutta aivan selvää oli, että me kaksi jymäyterryä
aloimme siitä iltayöstä kehrätä juonia toisten pään menoksi ja narraamiseksi kahta kauheammalla tavalla. Erityisesti tuolle luutnantille päätimme kostaa tämäniltaisen kärsimyksen runsain mitoin sopivalla hetkellä ja sopivalla tavalla.
Ja siihen tulikin tilaisuus jonkin ajan kuluttua.

EI TULLUT TYKISTÖN
HERROJA!
Sodan pitkittyessä alkoi olla yhä vähemmän arkipäivän
aherrusta etulinjassa. Ammuntoja oli verrartain harvoin

ja maisemat sekä suomalaisten puolella että tähystettäessä vihollisen puolelle pysyivät

hyvin entisenlaisina.

Bunkkerin seinämällä olevasta syvennyksestä
ammuttiin joskus naapuria nakulla

Kun Martti jonkin ajan kuluttua palasi naapurilohkolta oli tilanne taas lavastettu samanlaiseksi kuin äskenkin ja sama ohjelma otettiin naapurikorsusta uudel-

Tietysti aina joskus tapahtui iotakin mielenkiintoista!
Muistan, kuinka eräs kevätpuronen iloisesti liristen
toi meille kirkasta kahvivettä yli rintaman vihollisen

leen.
Sama

puolelta. Me ennakkoluulottomat ammensimme purosta vettä ja iloitsimme, kun ei rarvinnut enään lumesta
sulatella ruokavesiä. Ja hyvältäpä se kahvi tai korvike
maistuikin!
Puron veden käyttö loppui kuitenkin lyhyeen, kun
erddnd aamuna suomalainen tiedustelupartio palasi
suoaukean takaa väkivaltaiselta retkeltään ja toi tiedon,
että meidän kahvipurosessamme heti piikkilangan takana on pitkin ja poikin talven yöllisissä hyokkäyksissä
surmansa saaneita nyt jo hajoamistilassa olevia viholli'
sen sotilaita! Taas sulattelimme kiltisti lunta pakkiin
eikä purosesta suostunut kukaan kahvivettä endä am-

oli myös reaktio. Me "nukkuvat" kyllä selvästi
tajusimme, millä hetkellä Martti alkoi kuunnella outoja
ääniä ja miten hän heti tuli hieman levortomaksi. Lopulra hänkin ryhtyi meitä herättelemään, mutta me
olimme hölmön tietämättömiä koko asiasta. Martti uhkasi soittavansa pataljoonan komentajalle uhkaavasta
vaarasta!

Silloin me päästimme leikin jatkumaan aivan hirtehisenä. Pari miestä meni ikään kuin rauhoittamaan
"hulluksi tullutta" ja lähetti meni luutnantin käskystä
köyttä hakemaan voidaksemme sitoa mielisairaan. Matti itse lss3nasttimme
muka rupesi kenttäpuhelimessa -selittämään JSp:lle -äkillistä sairaustapausta korohoron korsulla ja sanoi, että potilas tuodaan pian sidottuna hevoskyydissä lääkärin tarkastukseen.
Martti istui tämän kaiken keskellä niin hölmistyneenä ja vauhkon näköisenä, että pelkäsimme sekoamisen
362

mentamaan.

Mutta kostamatta oli vielä vekkuli-luutnanttimme
radion kaiuttimen kautta leikkimielessä keksimä jymäytys meille nuoremmille. Me teimme sen kuitenkin
pitkän ja vakaan harkinnan jälkeen oikein rutosti, kuten kohta kerron.

Tulipa päivänä muutamana suomalaisen tykistön
"herroja" meidän lohkollemme ja juuri siitä saimme
kostoajacuksen. Luutnantti-veljemme oli ollut kyläilemässä jossakin kapteeni L:n komppaniassa ja kun hän
sieltä palasi, otimme hänet kerrassaan juhlallisesti vastaan. Kerroimme, että tykistön edustajat olivar vierailleet myös täällä korohorossa ja etsineet korohorojen
päällikköä, meidän arvoisaa esimiestämme. He kertoivat meille, että tykistö suorittaa huomisaamuna erittäin
tärkeän tuhoamisammunnan. Keskiyöllä on ensin neuvottelu ja tähystys vanhan venäläisen rauniokasarmin
katolla rasan kello 24.00. Luutnantin on välttämättä
oltava paikalla silloin karttoineen kaikkineen, mutra
kaiken liikkeen ja häiriön välttämiseksi ja tähystyksen
salaamiseksi lähellä olevalta viholliselta olisi Matin
mentävä palaveriin aivan yksin. Ei yhtäkään ihmisrä liikaa saa olla mukana!
Tietysti velvollisuudentuntoinen kelpo luutnanttim me suhtautui tehtävään kaikella vakavuudella.
Korsussamme oli nyt juhlan tuntua. Kaikki valmiiksi lasketut sulut ja muut maalit tarkistettiin ja Matti
valmisti hienon kirjallisen suunnitelman, miren kaikki
heittimet yhtyvät tykistön operaatioon aamun koirteessa. Hän hikoili ja jännitti niin, että me todella naurimme täysin siemauksin tilanteesta.
Kun ryhdyimme sinä iltana nukkumapuuhiin, jäi
päällikkömme täysissä varusteissa touhuilemaan ja valmistamaan itseänsä tärkeään tehtävään. Tuntia ennen
puoltayötä hän heitti manttelin yllensä, panosri pistoolin kupeellensa ja heitti karttalaukun selkäänsä. Taskulamppua hän vielä väläytti todeten senkin olevan kunnossa. Sitten hän häipyi korsusta suunnistaen kohtauspaikkaan päin.
Emme tiedä, mitä tapahtui markalla ja miten hän
pääsi rauniorakennuksen katolle, mutta valkeata se varmaankin oli. Kuvitella voimme, miten kello ruli 24 ja
Matti yksinään seisoi kummitusmaisen rauniorakennuksen kattotasanteella hartaasti odottaen "tykistön
herroja". Vähitellen hänelle siinä sitten kirkasrui, että
nyt häntä vuorostaan oli raskaasti jymäytetty ja tällä
kertaa niin raskaasti, ertä tämä oli luutnanttismiehen
kestokyvyn rajalla.
Kahden tienoilla yöllä aseveli saapui korsulle. Olimme varuillamme, jos hän vaikka kiukkupäissdän ajaisi
meidät ulos tai komentaisi kyykkyhyppyyn. Yllättävän
hiljaa aseveikko kuitenkin painui petilleen eikä mitään
tapahtunut. Ilmeisesi kaveri tyytyi kohtaloonsa ja ryhtyi itsekseen suunnittelemaan seuraavaa kepposta, jolla
hän maksaisi tämän velan ynnä muura vanhaa kaunaa,
mitä joutilaitten miesten välillä voi joskus missä tahansa syntyä.

JOULUPUKKIA VEDETTIIN NENÄSTÄ
Asia painui unohduksiin ja kuukaudet kuluivat. Aina
vain jatkui samaa tylsistyttävää odotusta! Ei tullut koriuttamisia, kuten oli luvattu. Mekin kaikki kolme up-

seeria samassa joukkueessa

ihmettelimme ja odotimme.

Meitä oli liikaa.
Joulu lähestyi.
Muistattehan nuo rintamajoulut! Muistattehan, miten paketit ja kirjeet kotirintamalta saapuivat ilahduttrunaan jokseenkin jokaista. Armeija jakoi erikoismuonaa jouluksi ja pienet kuuset koristettiin joka korsuun
muistuttamaan joulusca ja luomaan tunnelmaa.
Etulinjassa oli hiljaista
valojuovaluodit silloin tällöin piirsivät viirujaan pimeään
yöhön ikään kuin juhlan kunniaksi ja napsahtelivat puihin. Bunkkerimäen
yläpuolelle säännöllisin väliajoin nouseva valoammus oli
kuin Betlehemin tähti. Kauas on jäänyt tuo rintaman
joulu, mutta herkimpiä muistoja se varmaan on jokaiselle sodassa olleelle, niin karmeat kuin olosuhteet saattoivatkin olla. Suomen mies yritti kaikin keinoin siellä
jossakin loihtia joulun esiin.
Pataljoonakin lupasi järjestää miehistölle joulujuhlan. Komppaniat kutsuttiin, osa miehistöä kerrallaan,

mukaan siten, että etulinjassa aina oli normaali vartiointi. Olin tullut maininneeksi, että siviilissä olin
usein toiminut ioulupukkina ja kavereille tämä jäi kaiketi mieleen.
Kerran tullessani taas korsuun oli siellä lappu pöydällä minulle osoitettuna:
"Ilmoittaudu heti majuri T:lle! Komentaja tiedusteli
joulupukkia rykmentin kaikkien yksiköiden juhliin.
Palkkana on kotiloma."
Uutinen valtasi minut kokonaan! Ajatella, ylimdärd.isittenkin, vaikka ei
selle lomalle ja jouluna kotiin
ihan aatoksi ehdikaan!
Kyllä minä joulupukin roolista täällä selviän, eihän
siinä tarvitse muuta kuin jutella kuin pikkulapsille Lapista ja poroista sun muusta.
Vaihdoin paremman asetakin ja läksin pataljoonan
komentokorsulle majuria tapaamaan. Mieleni oli hilpeä
ja innostunut. Oli ehkä epätavallista, kun komentajan
korsussa leveästi hymyillen, luut yhteen iskien rempseästi ilmoittauduin:
Herra majuri! Vänrikki K. ilmoittautuu käskys-

-
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tänne rykmentin pukiksi!

I

Majurin kasvot olivar hämmästystä tulvillaan. Lopulta hymy levisi hänen kasvoilleen ja hän rokaisi:
Mitäs pukkia vänrikki tarkoittaa?
- Joulupukkia, herra majuri!
- Kuka käski teidän ilmoittautua minulle?
- Herra majuri! Korsussa oli lappu pöydälläni ja siinä-käskettiin ilmoittautua heti komenropaikalla.
Kyllä teitä nyt on jymäytetty. En minä ole teitä
kursunut. Oli kyllä aikomus pitää joulujuhlia, mutta
Pdd.maja on peruuttanut kaikki lomat ja edessä pitää olla täysi miehitys tänä joulunv- lvisaa olla jotakin odotettavissa. Emme pidä juhlia, toimitamme kyllä joulua
korsuihin niin paljon kuin voimme, mutta pukkia ei
tarvita. Oletteko ymmärtänyt?
Ky-kyllä, herra majuri!
Ja älkää antako itseänne toiste narrata! Se taitaa
olla- sellainen koiranleuka se teidän luutnanttinne. Olkaa varovainen!
En anna enää narrata, herra majuri.

-Hävitin sittemmin koko kutsupaperin enkä kertonut

kenellekään edes käyneeni majurin luona. Mutta hänen
neuvonsa kyllä painoin mieleeni. Eiköhän kuitenkin joku toinen tässä vielä rule pahemman kerran narrattavaksi

!

JOULUPUKKI KOSTAA:
LOMALLE SAKSAAN!
Sodasta ei näyttänyt tulevan loppua. Saksan voittokulku
pysähtyi. Päämajamme varmaankin antoi ahkerasti käskyjä joukkojen mielialan hoitamisesta yhä tiheämmin
lomin !a erilaisin viihdytyksin.
Muuan sotakaveri kirjoitti minulle Kannakselle, että
hän on saanut hienon loman: 'Tuli kutsu lähteä upseeriryhmässä huilaamaan ja virkistymään Saksaan, jossa sa-

malla tutustutaan oman aselajin uusiin keksintöihin
Saksan asevoimissa. Kolmen viikon komennus!"
Myös asemieslehdissä oli tämäntapaisia uutisia. Sain
ajatuksen, että nyt tuli entiselle joulupukille tilaisuus
antaa takaisin luutnanttiystävälle.
Matti oli ollut Liisansa luona kotilomalla ja palasi
sieltä juuri yksikk<;<;n. Me kaksi vänrikkiä hänelle heti
valirtelemaan, että olisitpa ollut paikalla, kun komen-

taja eilen etsi yksiköistä halukkaica luutnantteja matkustamaan Saksaan: oli mahdollisuus päästä kolmeksi
viikoksi ruhrinaalliselle lomareissulle sakemannien vieraaksi vuoristoon!
Sinua majuri oli ajatellut, juuri sinua meidän pataljoonasta,
mutta sinä olit lomalla ja vastaus oli annet-

Mainilan Lottalan viehättäviin, mutta ankarasti kurinalaisiin lottiin ja heidän ikiomaan tiukkaan lottajohtajaansa.

tava eilen ja ohi meni.
Sanoimme kyllä sinun varmasti olevan halukas lähtemään, mutta ei sanonut voivansa majuri meidän tietomme perusteella ilmoittaa sinua. Nyt ei voi mitään,
sulta meni hieno juttu sivu suun!
Voi että Mattia meidän kertomuksemme harmitti,
taisi päästä muutama voimasanakin!
N{u192 kuule, Matti! Se komentaja kyllä sanoi, että-rykmentin komentajalle suoraan voi ilmoittautua
vielä myöhemminkin. Mitäs jos
- sika limppuun:
Tähän luutnanttimme tarttui kuin
Voi että jos pääsis vielä mukaan! Onks toi totta

-

kans?

Soita majurille, jos et usko! sanoin uhkarohkeasti.

-Ei ennättänyt Matti enää soitella. lalka ovenraossa

hän oli jo lähdössä rykmenttiin, joka sijaitsi parinkymmenen kilometrin matkan takana.
Pila oli kuitenkin muuttunut vähän liian röyhkeäksi.
Emme uskaltaneer päästää kaveria ihan everstin eteen

ilmoittautumaan halukkaaksi lähtemään lomalle Saksaan, jonne meidän rykmentistämme ei ollut ketään
kutsuttu, panssarijoukoista vain ja ilmavoimista.
Matti lähti, mutta minä soitin kiireesti siviilituttavalleni rykmentin adjutantille, jota pyysin estämään
Matin pääsyn everstin puheille näin hullussa asiassa.
Annoin adjutantille myös valtuudet ilmoittaa Matille,
että kyseessä tässä oli vain upseeritoverien kuje.
Kyllä myrsky nousi, kun Matti palasi! Saimme kuulla kunniamme ja ankarat moitteet täysin sopimattomasta pilasta.
Mutta kun myrsky ja nyrkinpaukutus pöytään vihdoin oli ohi, seestyi ilma melko mukavasti.
Oltiin taas ystäviä ja viimeinen kepponen, jonka
muistan Kannaksella tehneemme, olikin aivan yhteinen
Matilta, Martilta ja minulta. Se kepponen kohdistui

MAINILAN LOTÅT
Olimme Lottalassa käydessämme kiinnittäneet huomiota siihen, että sinne oli saapunut komennukselle kotirintamalta uusia erinomaisen viehättäviä lottatyttöjä.
Yritimmekin päästä keskusteluihin heidän kanssaan,
mutta kun se ei onnistunut ja kaikkialla nousi vastaan
päällikkölotan ankara hahmo, ryhdyimme vakavasti
pohtimaan, miten saisimme hänet taivutetuksi meitä
kohtaan vähän suopeampaan mielialaan.
Olimme kautta rantain selvillä, mistä nämä uudet
raikkaat lotat olivat kotoisin, ja siltä pohjalta meidän
kepposemme kehittyi. Matti vanhimpana ja arvovahaisena lähti päällikktilotan luokse ja esitti itsensä ja muutamien upseeritoveriensa olevan kotoisin samoilta seuduilta kuin nämä v,§tasaapuneet lotat.
Olisimme hyvin halukkaat kuulemaan kotipaikan
ja siksi toivomme, että saisimme pitää piekuulumisia
nen kahvi-illan Lottalassa yhteisen kotiseutumme merkeissä vaikkapa ensi lauantaina. Kaikkien lottien pitäisi
tulla mukaan.
Taipuihan se tiukka täti sentään lopulta, kun häntä
itseäänkin vielä toivottiin mukaan.
Nyt alkoivat kotiseutuillan valmistelut myös meidän
puolellamme.
Yksikössämme

oli miehiä, jotka todella tiesivät ky-

Meillä upseereilla ei niistä ollut
kirjoitettiin nyt muistiin kylä
kylältä ja ralo talolta ja keksittiin myös asiaatuntevia
kysymyksiä pitäjän olosuhteista ja ihmisistä.
Lauantaina marssimme kolmisin Lottalaan. Totta totisesti! Aikamoiset kestit odottivat. Pöytä oli kauniisti
katettu sivuhuoneeseen. Ruislimpusta oli leikattu palasia ja niitä paistettu leivoksen näköisiksi ja hilloa oli ripoteltu päälle. Ja korvike oli jo valmiiksi keitetty.
Päällikkö-lotta oli mukana illanvietossa ja seurustelu oli
seisen pitäjän asioita.

aavistustakaan! Tiedot

ainutlaatuista.

Muistiot olivat meillä polvien päällä. Niistä siepat-

tiin tietoja ja kysymyksiä esiin ja ainakin jonkin

aikaa

alkuillasta kaikki
Seuraus tästä Mainilan lottaillasta on jatkunut eräitten kohdalla jo kolmekymmentä vuotta "onnellista kahden matkaa". Tämä tapaaminen Kannaksella jäi kyllä
joukkojen siirron ja lottien komennusajan päättymisen
takia viimeiseksi, mutta siviilissä oli oikeus tavata toisiaan. Lomat Kannakselta yhä tihenivät ja niin matkusteltiin kohti "yhteistä" kotiseutua. Vieläkään ei taida
tuo silloinen päälotta tietää asian todellista laitaa silloin
kotiseutuillassamme, ia sanottava on myös tässä kepposten sarjan päätteeksi, ettei ole Mattikaan vielä tähän
hyvin anmennessä noutanut puhemiehen paitaansa
- armaalta
tämän jutun kirjoittajalta ja hänen
saittua
I
puolisoltaan.

elivät kotiseudun tunnelmissa.
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na ja noin 40 haavoittuneina. Osa lautoista jäi myöhem-

min Laatokalle

Suomen valtion ostettua ne. Rauhan
tultua ne luovutettiin Neuvostoliitolle.
Vihollisen vastatoimenpiteet olivat jarkuvia
Sortanlahdessa oli 18.8.-22.10.42 yhteensä I27 -ilmahälytystä ja 45 pommitusta. Tappiot jäivät kuitenkin vain

muutamaan mieheen.
Ovatkohan Itä-Suomessa asuvat lukijamme kuulleet,
Lappeenrannan Linnoituksessa maakuntamuseon
yhteydessä toimii Ratsuväkimuseo, joka on hiljattain
peruskorjattu ja laajeonettu. Siellä on mm. täytetty
ratsu vuoden 1918 varustein, runsaasti pukumalleja
ratsuväen eri rykmenteistä ja edustava miekkakokoelma. Käykääpä kaupunkimackalla vilkaisemassa!

että

Lääkintäneuvos Martti B. Aintonen, joka toimi JR 57:n
lääkärinä Metsäpirrissä, tiedustelee Laatokalla toimineiden saksalaisten ;'a italialaisten laivasto-osastojen kohtaloa.

Meriasiantuntijamme kommodori K. Kijanen vastaa
Laatokalla oli v. 1942 ulkomaalaisia
yhteensä kolme osastoa, nimittäin saksalainen lauttalaivue Fäbre Osl, jonka vahvuureen kuului 13 taistelulauttaa ja 15.8. noin 2325 miestä, saksalainen miinaveneosasro (4 venettä) ja italialainen viirikk<i l2.Squadriglia
MAS, johon kuului neljä moottoritorpedovenettä ja 89
miestä päällikkönään korvertikapteeni C. C. Biancbini.
Lisäksi oli alueella saksalaisia ilmavoimien osastoja.
Italialaiset rekivät kaikkiaan 17 parriomatkaa ja
upottivat 15.8. vihollisen tykkiveneen ja 28.8. proomun. Tappiot olivat vain yksi haavoitrunut Lahdenpohjan pommituksessa. Tukikohrana oli koko ajan Sorranlahti. Suomi osti veneet keväällä L943 (rrs. Jymy-luok-

ja kertoo, että

o
on pääartikkelina everstiluutnantti Jalmari Lapinleinun jdmerä ja asiallinen juttu
ilmatorjuntatykistöstämme molemmissa sodissa. Sorilasmesrari O. A. Heihhinen muistelee sotavuosiaan Saksassa, everstiluutnantti Yrjö Saarelainen talvisodan alkua Suojärven rajakomppaniassa ja Veikko Miettinen samaa vaihetta Viipurissa. Edellisen numeron jatkojutut
ja paljon muuta!
saateraan tietenkin päätökseen
Seuraavassa numerossamme

-

NUMERO 10:n KIRJOITUKSET
Lauri Harvila:

suoMEN ARMETJAN

ASEET tgrS-rg4t
S. A. Ropponen:

rÄyrrÄUÄr

ka).
Saksalaiset miinaveneet olivat laadultaan heikkoja ja

IÅPIN SODAN ALKU RANUAN-

onnistuivat tekemään vain yhden onnisruneen miinoi-

Kurr Teira:
NURMOILAN VALTAUS JA VAHAN
MUUTAKIN II

tusmatkan.
Saksalaiset lautat

oli sijoirettu Sortanlahteen ja Käki-

salmeen. Ilrapäivällä 24.8. vihollisen ilmavoimat hyökkäsivät Sortanlahteen vaurioirtaen lauttoja, minkä lisäksi kaksi saksalaista kaatui ja kaksi suomalaista haa-

voittui.
Lautat tekivät kaikkiaan yhdeksän syöksyä, joista
suurin yritys oli 21.122.10. yhdenroisra lautan voimin
tehty hyökkäys päämääränä tuhota Suhon majakka ja
patteri. Tällä matkalla saksalaiset menettivät yhteensä
neljä lauttaa ja miehisröveneen seka 18 miestä kaatunei-

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen PL 20, OO211 Helsinki 21, puh. (90-)
6924061 tai 670272. Toimitus ei niitä käsittele.
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Elias Kivistö:

PIKAKIVÄÄRI I
Jorma Liikkanen:
MÅAOTTELU:
J. Knuutila:
KÄPPÄSELÄTv verraus
Aarno Kartila:
KEPPOSIA KANNAKSELLA
TÖPINÄN TERVEHDYS
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Ki rjoittajat vastaavat es:ttäm istään m iel i piteistä.
Käsikirjoitukset on pyrittävä tekemään koneella
harvalla rivivälillä. Kirjoitus ei saisi olla 2000 sanaa patempi. Maksetut kirjoitukset ja kuvat jäävät
lehden omaasuudeksi, muut palautetaan vain, jos
palautuspyyntö ja postimaksu ovat tulleet vuoden kuluessa karioituksen saapumisesta.
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6 tapaa tllata Kansa Talstell

miehet kertovat
postimerkkiä ette tarvitse.
Täyttäkää ia postittakaa viereinen kuponki
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 790822, suunta90.
miehet kertovat. Tilaajapalvelu.
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli
Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ia ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydeM tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilillo n:o 7259-1 , Sanoma Osakeyhtiö .la kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydeM tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekiriakauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiä tietoja
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja asioimistoista.

o)

1

9)

§:
't:

D

.

-

-

-

o)=

3
Eo

miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

12 numeroa vuodessa
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Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirieellisesti tai puhelimitse
Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa kuin se on
lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin, 6ttä uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.
Huomautuksot

jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetåän tekemään Tilaaiapalveluumme, lohonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitleenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kulutiua siitä, kun
se on tullut Tilaajapalveluumme.

IE

PERSOONALLISUUKSIA

Ensimmäisenä Lapin talvenaan oli saksalaisilla joukoilla

suuria vaikeuksia mm. moortoriajoneuvojen käsittelyssä. Niinpä kerrankin saksalainen kolonna ajoi jäistä
tietä, jossa oli syvät raiteet. Varmuuden vuoksi marssi
jokaisen saksalaisen auton edessä varakuljertaja, joka
antoi koko ajan kuljettajalle ajo-ohjeita ja merkkejä
komealla opastuslaatalla.
Kolonnan sekaan eksynyt suomalainen kuljertaja, jota tdmä yliorganisointi harmitti, sääri auronsa nopeuden käsikaasulla sopivaksi ja juoksi irse autonsa ereen
antaen tarmokkaasti merkkejä tyhjälle autolleen
hänellä kun ei ollur varakuljettajaa. Karselruaan -jonkin
aikaa :?rtå sirkusta saksalaiset opastajat kiipesivät vähin
äänin auroihinsa.
Tämä oli kuirenkin ilmeisesti virhe, sillä jonkin ajan
kulutrua saksalainen auto ajoi pahassa ahteessa ojaan.
Kuljettaja yritti sitä tielle kovalla kaasulla ja hurjilla

oli jathosodan alhuaaiheessa aallatun alueen sotilasballinnon homentajana ja hänen toimipaikkansa oli Imatralla. Kun eteneminen jathui, Mannerltein
siirsi Arajuuren tämcin aastusteluista buolimatta Itä-Karjalan sotilasballinnon esihunnan homentajahsi Äänislinnaar.
Käsby oli häshy, eihä Arajuuren auttanut muu huin totella,
mutta häydessään Mibhelissä ennen uuteen sijoituspaihhaansa
mathustamista henraali purhi barmiaan tullessaan marshin

Kenraali

J. V. Arajuuri

huoneesta:

Kylla tämä on hirottu ltomma, ajatelhaa ry, ItäKarjalan
sotilasballinnon esikunnan lyhennystähi
IT. KAR.SE. Se uielä puuttui, että oltaisiin uallattu Persia!

kierroksilla, mutra auto painui rietenkin vain entisrä
syvempään.

Tällöin suomalainen Lapin rekkakuski astui esiin,
nosri saksalaisen aseveljen ulos kopista, ajoi auton taitavasti tielle, kohorti housujaan la virkahri ympärillä
oleville saksalaisille:
Doitslanr nix yyber alles!
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