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IlcrrkintGr lrcrt«olei I fai
MUUT,{MA kuukausi sitten oli televisiossa
ajanvieteohjelma, jossa jämerä everstiluurnantti
kertoili sotilaskaskuja. Sinänsä hyvään ohjel-
maan liittyi merkillinen lisäpiirre: kiihkeä
kommentaattori piti ohjelmaa yksipuolisena,
koska siihen ei liittynyt puolustuslaitosta vas-
tustavia mielipiteitä! Ilmeisesti "tasapainottaak-
seen" ohjelmaa hän lausahti sanatarkasti näin:
"Varusmiehet! Olen vieraillut monissa varus-
kunnissa. (Mitähän varten? 

- 
Kja) Pitäkää

puolenne, etteivät everstit puhu teitä pyörryk-
siin!" Edelleen mainittu juontaja syytti puolus-
tuslaitosta "hämäristä suhteista" reserviläisjär-
jestöihin ja viimemainittuja tukevaan "suurpää-

omaan"!
Kyseessä ovat käsittämättömät ajatusnyfiah-

dykset.
Mitä on ensinnäkin "tasapuolisuus" puolus-

tuslaitoksen osalta, joka on eräs turvallisuusjär-
jestelmämme oleellinen osa 

- 
psi62 ovat esi-

merkiksi poliisi, palokunnat ja terveydenhoito-
organisaatio. Olisiko siis radiossa vaikkapa po-
liisin soittokunnan konserttiohjelmiin lvarat-

tava yhtd, monta minuuttia myös rikollisille ja
palosuojeluohjelmissa pyromaaneille sekä ter-
veydenhoi to -oh j elmissa vastaavasti huumeiden
kauppiaille ja eräille uskonlahkoille, jotka kiel-
tdy tyvä,t j oistakin hoitotoime npiteistä ? Puolus -
tuslaitos on lakiin perustuva organisaatio, joka

toimii koko kansan parhaaksi. Siitä voidaan tie-
tenkin keskustella kuten muistakin yhteiskun-
nan toimialoista, mutta kaunainen, perustele-
maton hyökkäily jopa huumoriohjelman yhtey-
dessä osoittaa vastuuntunnon ja harkinnan puu-
tetta.

Mitähän ne everstit sitten poikaparoille pu-
huvat? Olen myöskin "vieraillut" varsin monissa
varuskunnissa ja todennut niin everstien kuin
myös luutnanttien ja kersanttien puhuvan
vankkaa asiaa pyrkiessään saamaan asepalvelun
mahdollisimman tehokkaaksi, jotta se lisäisi jo-
kaisen kansalaisemme turvallisuutta ja vastaisi
siihen uhrattuja verovaroja.

Reservit muodostavat armeijamme pääosan,
joten puolustuksemme on ennen muuta reservi-
läisten varassa. Olisi varsin ihmeellistä, ellei
reserviläisiin ja heidän järjestöihinsä pidettäisi
yhteyttä! Mitä taas tulee kyseisten järjestöjen
rahoitukseen olisi tietenkin parempi, että nekin
saisivat valtion tukea kuten esimerkiksi Varus-
miesliitto, jonka ei kuitenkaan ole voitu havaita
edistävän lakiin perustuvan maanpuolustuksen
päÅmdä,rlå. Kun reserviläiset ia veteraanit eivät
saa valtiolta penniäkään, on rahoitus järjestettä-
vä muulla tavoin.

Maanpuolustus on koko kansan asia 
- 

kenen
asialla lienevät sen kaatajat?
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lglt-1945

JALMARI LAPINLEIMU

llmatoriunnan itu rannikkotykistössä v. 1 925: vanha Maxim-konekivääri/
09, rengas piipun päässä ia känynpyörä

ll mAtgf! untt;^
tykistöfume 1925-45
Ilmatorjuntatykistö oli aselaii, foka ei
sodassa juuri kiitosta saanut. Viholli-
sen ilmavoimien aiheuttamat tappiot
pantiin usein ilmatorjunnan syyksi,
vaikka sillä ei voinut olla käytännön
mahdollisuuksia suurhyökkäysten täy-
delliseen torjuntaan.

Ilmatorjuntamme tulokset olivat
kuitenkin erinomaiset: talvisodassa
pudotettiin 3L4 ja iatkosodassa tlOT
vihollisen lentokonetta. Vuoden L944
Helsingin suurpommituksissa putosi
kaupunkiin vain 5 prosenttia pudote-
tuista pommeista 

- 
muut pakotti il-

matorjuntamme pudotta rr.aala mereen
ia yrnpäristön metsiin.

Everstiluutnantti Lapinleimu oli

ALKU ei ollut ihmeellinen.
Kun Hangon Rannikkopatteristosta muodostettu il-

matorjunnan itu saapui heinäkuussa 1925 Suomenlin-
naan oli sillä aseistuksenaan muutama asepajassa raken-
netulle putkijalustalle kiinnitetty Maxim-konekivääri.
Tähtäimenä oli rengas piipun päässä.

Kadettikoulu läherti ensimmäiset it-vänrikkinsä il-
matorjuntatykistöön vuonna L929. Aselaiin muodosti-
vat tällöin Viipurin Kenttätykistörykmentti 2:lle alis-
tettu Liikkuva Ilmatorjuntapatteri sekä Suomenlinnassa
merivoimien alaisina toimineet l. ia 2. Kiinteä Ilma-
torjuntapatteri. Viipurilaisilla oli jo tällöin moderni
tykkikalusto m/Boiors, mutta Suomenlinnan kiinteät
harjoittelivat parilla Obuhov- (vai olikohan Putilov?)
kanuunalla. Tykin lyhyt putki oli nostettu kartiojalus-
talle ja suorasuuntausammuntaa varten siihen oli asen-

nettu ns. nousukulmalevy. Ennakot asetettiin suuntai-
mena toimineelle tavalliselle kenttätykistön kiertokau-
koputkelle.

IT:N SINAPINSIEMEN TYKISTÖN YUTPISEEN
PELTOON

Syyskesällä 1929 suoririn elämäni ensimmäistä ammun-
taa Länsi-Mustalla. Paikalle ilmestyi yllättäen kenraali
Nenonen.

mukana alusta I

372

oppu
o

un.



Ei hän moittinut, mutta färski vänrikkikin huomasi,
että Suuren Miehen katseessa lepäsi murheellinen häm-
mästys.

Pirkaakaan aikaa ei sitten kestänyr, kun Nenonen
päärti ottaa it:n sinapinsiemenen omaan peltoonsa seu-
raavin toimenpitein.

l.Erilliset patterit yhdistettiin
roksi, joka alistettiin KTR 2:lle.

2.Aselajille etsitriin leiripaikka
lasta.

3.Kenraali itse ryhryi miettimään it-ammuntaa ja
keksi ns. 3-T-menetelmän.

Uusi menetelmä oli siihenastisra ranskalaista laskule-
vymenetelmää selväpiirteisempi ja nopeampi, muta
muuten monessa suhteessa vaatimaton.

Liikkuvalle Parrerille oli jo aikaisemmin saatu Goertz-
tulenjohtokone 

- 
myöhemminhän tulenjohtokone-ni-

mirys korvattiin keskuslaskimella. Vain yhden kesän
kokeili Nenonen konetta, kun hän jo totesi, errä laite
sopi mainiosti tulevaan ilmatorjuntamuseoon.

Kesällä 1930 saivat kiinteät parteritkin jo kunnolli-
sen kaluston, ruotsalaiset Bofors-kanuunar. Tämä ka-
lusto tyydytti kaikki senaikaiset vaatimukset niin am-
pumamatkan, suuntausnopeuden kuin tulen tarkkuu-
denkin suhteen. Nyt ammuttiin ensimmäistä kertaa ns.

kellosytyttimillä.
Yhdelle patterille saariin Hollannista Berhoog-merk-

kinen tulenjohtokone, joka oli täysautomaattinen. Sii-
hen oli kyrketty valtaisa etäisyysmittari sekä oma säh-
kövoimalairos. Meistä tuntui, että tämän patterin kans-
sa lentäjä yltäisi enintään hopeamitaliin! Sodassa kysei-
nen kone oli kuitenkin aivan liian raskassoutuinen ja
hidas jo maalinetsinnästä alkaen.

pÄTTvÄÄ KoTIMAISTA KALUSToA

Näihin aikoihin poistui vanha Maxim-konekivääri ir-
areenalta, kun luonnonnero, aseteknikko Åimo Lahtioli
saanut valmiiksi ilmatorjuntaa varten konstruoimansa
kaksoiskonekiväärin. Ase oli lajissaan täysosuma. Tåmä,
kaksoisase sylkäisi tavaraa taivaalle 2000 laukausta mi-
nuutissa, lavetti oli seka vakaa että kevyt ja kun Lahti
oli korvannut kankaisen patruunavyön metallinivel-
vyöllä, oli ase melkein häiriötön. Varsinkin talvisodas-
sa, kun lentokoneet vielä olivat hitaita ja lensivät mata-
lalla, oli kaksoisilmatorjuntakonekivääri kunnioitettava
vastustaja. Moni raskas ja hidas kuljetuskone, joka kär-
räili muona a Laatokan poh j oispuolen korp imoteille, ko -

ki tässä mainiossa pikkujättiläisessä kiusallisen vastus-
:ajao.

30-luvun puolivälissä Nenonen suoritti henkilökoh-
taisen hankintamatkan Englantiin. Hänen tähtäimes-
sään oli sopivan tulenjohtokoneen saaminen raskaalle
kalustolle sekä myöskin tykkihankinnat. Matkan seu-
rauksena ostettiinkin sitten varsin käyttökelpoiset \Wic-

Bofors, kiinteä

Suomalainen kaksoisase 7.62l.1KW31 VKT oli tehokas konstruktto,
tulinopeus 2000 laukausta minuutissa

tilapäiseksi patteris -

Kannaksen Muuri-

s*#
ffie'

76ttK/27

76ltl«28 Bofors, liikkuva
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Vuonna 1937 Englannista ostettu 40ltK/38 Bofors oli aikansa r

Vickers-keskuslaskin

kers-tulenjohtokoneet sekä muutama 76 mm:n patteri
samalla tulenjohtokalustolla.

Suurvalloissa oli jo huomattu tähystykseen perusru-
van tulen korjaamisen olematon merkitys. Siksi lujasti
ol i Tykistönkenraal i ja maailmankuulu n rulen j oh tokor -

tin keksijä kuitenkin vielä silloin kiinni tulen korjaami-
sen ajatuksessa, eträ hän vaati auktoriteetillaan suoma-
laisiin keskustulenjohtokoneisiin nämä vapaakorjaus-
laitteet.

Ilmatorjuntajoukkojen näin saama kalusto tdytti laa-
tunsa puolesta varsin hyvin aikansa haasteet: Bofors- ja
§Tickerskalustot olivat joka suhteessa päteviä aseita
käyttäjiensä käsissä ja §Tickers-kone oli notkea ja tark-
kakin. Sen heikkoutena oli kuitenkin kyvyttömyys toi-
mia edes siedettävällä tarkkuudella pienillä korotuskul-
milla 

- seikka, joka oli yleinen kaikissa koneissa ja jota
vastustaja käytti notkeasti hyväkseen.

30-luvun puolivälin jälkeen päästiin kasiksi myös 40
mm:n Boforsin tykkeihin. Tämä ase oli mestariteos 

-voidaan melkein sanoa aikaansa edellä. Se muodostikin
sitten sodissamme matala- ja keskitorjunnan rungon
eikä asia ollut näin vain meillä vaan muuallakin. On
pakko myöntää, että vuosisatoja rauhan palmun siimek-
sessä eläneet ruotsalaiset osasivat tosiaan tehdä aseita!

Joskus vuosikymmenen lopulla saatiin Turkuun 
-muistaakseni kaupungin itsensä ostamana - kolme

kolmetykkistä kiinteätä Bofors-patteria ilman tulenjoh-
tokoneita. Tämä puute antoi alkusysäyksen omalle koti-
maiselle rakentamiselle.

Kiinan-Japanin sodasta oli Eurooppaan kantautu-
nut tietoja mm. kiinalaisten it-parterien menestyksistä.
Heillä oli käytössään unkarila inen Gamma-Jub az-tulen-
johtokone, jota pidettiin aikansa huippuna. Strömber-
gin tehdas saikin nyt haasteen rakentaa lisenssillä muu-
tamia kappaleita näitä ihmekoneita. Projektin vastuu
uskottiin juuri korkeakoulusta päässeelle nuorelle säh-
köinsinöörille, joka pian näyttikin leijonankyntensä:
kone valmistui määräajassa kolmena kappaleena ja oli

tarkoin piirustusten mukainen 
- 

malliesimerkki siitä,
mihin Suomen teollisuus pystyy, jos siihen luotetaan ja
jos se saa tehtäviä.

Sotakokemukset, joihin mainittu G-J-kone nojasi,
osoittautuivat kuitenkin varsin pian vanhentuneiksi.
Koneen ådriawot ennakkomatkaan nähden olivat jo tal-
visodassa liian pienet, mistä seurasi, että tuli jäi autta-
mattomasti jälkeen.

Yöammunnassa nojauduttiin kokonaan äänenmit-
taukseen ja valonheittimiin. Maahan saatiin jokin mää-
rä Goertz-kuulosuuntimia ja kotimaassa 

- 
Strömber-

gillä 
- 

ryhdyttiin varsin mittavaan valonheittimien
valmistukseen.

Kuulosuunnin-valonheitinmenetelmä oli ensimmäi-
sen maailmansodan peruja. Se toimi tämän sodan aikui-
siin ja yksinään lentäviin koneisiin nähden melko lailla
hyvin, mutta jo talvisota osoitti, että pimeäammunta
äänenmittauksen perusteella oli menetelmänä vanhen-
tunut. Valonheittimen keila oli noin 10 kilometrin
mittainen ja vastasi kyllä hyvin aikansa tykkien kanta-
maa, mutta maalin löytäminen muodostui haparoimi-
seksi. Kun vastustaja huomasi vaikkapa vain lähettää
etukomennuskunnan kohteelle ja sai näin tykit aloitta-
maan tulen, putosivat kuulosuuntimet kuvasta jatdmän
jälkeen toiminta oli suunnilleen samaa kuin jos sokea
nyrkkeilijä astuisi kehään muuten samanarvoista, mutta
näkevää vastustajaa vastaan.

TALVISOTAAN - 
''EI ASEITA!"

YH:n aikana saapui meillekin Ilmavoimien Esikunnan
Ilmatorjuntaosastoon toiminnan perustana oleva yli-
päällikön operatiivinen kasky. Sen liitteenä oli myös
paperi, jonka otsikko oli "Ilmatorjunta".

Tällöin saimme kai ensimmäisen kerran määrityksen
sekä kenttäarmeijan että kotiseudun ilmatorjunnan tar-
peesta. Käskyyn sisältyi luettelo kaikista tarvittavista
yksiköistä kalustotyypeittäin. Paperi oli karmeaa luet-

40ltK/38 Bofors oli aikansa mestariteos
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ravaa, sillä suurimmalta osalta oli lueteltujen yksiköi-
den nimien perässä lakooninen huomautus: "Ei aseita".
Tuo merkintä oli monessa tapauksessa totuus muiden-
kin joukkojen osalta, mutta uusi it-aselaji oli kyllä
vajauksen osalta omaa luokkaansa 

- 
vielä monta rin-

nanmittaa veljistään jäljessä.

Tämä oli luonnollista. Aselaji oli tosissaan järjestäy-
tynyt vasta joskus vuoden 1937 paikkeilla, kun se ilma-
voimille alistettuna sai oman johtonsa, ilmatorjunnan
tarkastajan ja hänen pienen toimistonsa. Tämän kaiken
olisi pitänyt tapahtua jo paljon aikaisemmin ja esimer-
kiksi E. Tuompon kaltaisen it-majurin olisi tullut il-
moittautua kenraali Airolle yleisesikunnassa jo vuonna
1931. !os kokonaisnäkemys olisi pystytty luomaan riit-
tävän ajoissa, olisi hankinnoillekin ehkä saatu tavotteel-
lisuutta - olisi ajoissa nähry tarvittavat kalustotyypit

' lusto. Äarimmaisin ponnistuksin saatiin sodan aattona
ja sen aikanakin jonkin verran täydennystä 40-millisten
osaka ja kuin ihmeen kautta 20 kappaletta saksalaisia
20 mm:n BS§7'-kanuunoita. Tämä viimemainittu erä

tuli kai kansainvälisten "kuoleman kauppiaiden" välit-
tämänä ja maksettiin suurella rahalla 

- 
hätä ei lue

lakia! Tuon tyylin liikemiehen mieltä ei liikuta kansa-
kunnan hätätila, vaan pelkästään huoli oman pankkiti-
lin kasvuvauhdista.

BS§7 oli erinomainen tykki ja joka suhteessa verrat-
tavissa Boforsin 4O-milliseen. Tämän kaluston ainoa
vika oli sen vähäisyys.

Koko talvisodan ajan jatkuivat sitkeät hankintayri-
tykset, jotka tuottivat joitakin tuloksiakin lähinnä ma-
tala- ja keskitorjunnan alueilla. Kulloinkin saamavuo-
rossa oleva aseeton patteri kutsuttiin pikakoulutukseen

fi
ll
_n
?.

I
a

,#

Kuulosuunnin toiminnassa Helsingin Westendissä

ja lukumäärät ja ehkäpä kyetty päättämään, mitä välttä-
mättä tarvitaan ulkomailta ja mitd ehkä voidaan valmis-
taa kotimaassa. Meillä kyllä toimi jo muutamia vuosia
ennen sotaa ns. asesuunnittelukunta, mutta ainakin il-
matorjunnan osalta saattoi kokousten pöytäkirjoja tal-
tioiva nuori upseerikin havai.ta, että kokoukset polkivat
melkein rutiininomaisina paikallaan.

Jälkiviisaus on tietysti helppoa 
- 

siihen pystyy sen-
aikainen nuori it-kapteenikin. Kaiken järjen nimessä
sopinee tähän kuitenkin merkitä, ettei oikea-aikainen ja
nerokas'suunnitelmakaan voi olla taikasana 

- 
kaikki-

han oli silloin niinkuin nytkin kiinni rahasta.
Kun talvisota sitten alkoi, oli it-tykistöllä käytössään

vain tässä artikkelissa kaavailtu vähäinen ja kirjava ka-

johonkin aseistettuun yksikkoon ja kun kalusto sitten
saapui, siirtyi uusi patteri välittömästi taisteluasemiin.

Ilmatorjuntatykistön talvisodan tilinpäätös oli sen

materiaalisten resurssien sallimassa yläraiassa.

VÄLIRAUHAN AIKAISI,T HANKINTOJA

Välirauhan alkana j atkuivat hankinnat kiihkeinä, mutta
kunnollista kalustoa saatiin vain keveille pattereille.

Jo talvisodan päättymispäivänä saapui maahan usean

kymmenen tykin erä 20 mm:n italialaista Breda'kalus-
toa. Tämä tykki oli varsin hyvä ase - 

se oli notkea ja

nopea. Lipas syötettiin sivulta siten että edellisen pe-
rään voitiin keskeytyksittä liittää seuraava. Hillitynkes -
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tävä tulikin oli siis mahdollista. Aseen pieni tulikor-
keus teki tykkiaseman verraten suojattomaksi.

Samoihin aikoihin saimme myös raskasta englanri-
laista kalustoa. Patterit olivar §Tickers-ryyppisiä, siis
meille jo turtua valmisrerta tulenjohrokoneineen, mut-
ta mallir olivat ensimmäisen maailmansodan aikaisia.
Näillä tykeillä oli jo Lontoossa tulitetru Zeppeliinejä!
Aseet olivat painavia ja kömpelöitä, mutta varsin kuu-
liaisia sen jälkeen kun ne oli saatu asemaan. Pieni
ampumaetäisyys ja ruutisytytin tekivät ne kuitenkin
vasrustajalle varsin vaaratromiksi.

Välirauhan aikana saimme myös Iraliasta muutaman
raskaan Breda-patterin, jotka työskentelivät Borletti-
merkkisellä tulenjohrokoneella. Tykkien kovasta rähi-
nästä huolimatta patrerit eivät käärineer kunniaa jatko-
sodassa.

T§ekkoslovakiasta osretriin muutama Sboda-tyyppi-
nen 75-millinen patteri. Tätä asetta ei voitu räysin
verrata vastaavaao Boforsin kalustoon etenkin kun se

käytti ruutisytytintä, mutta varsin vihaisesti ja ryydyt-
tävin tuloksin Skodammekin sodassa ärhentelivär.

Merkirtävin täydennys saatiin kuitenkin kotimaasta,
kun Aimo Lahti rakensi 20-millisen kaksoistykkinsä.

Tasavallassahan oli 30-luvulla käyry kiivasta köyden-
veroa panssarintorjunra-aseen kaliiperista. Joku aukto-
riteetti piri kiinni raskaasta aseesta, kun taas joku toi-
nen piti 20 millin reikää riittävänä. Sirten lopuksi, kun
oli jo hätä, jälkimmäinen kanta voitti ja Lahden "Nor-
supyssy" valmistui. Senjälkeen oli Lahden kaltaiselle
nerolle helppoa rehdä sovellutuksena kevyt it-kanuuna.
Se oli erinomainen ase. Tästä tykisrä rulikin sitten
kevyt-seka-patterin toisen jaoksen tehokas työkalu. Jäl-
keenpäin on tietenkin helppo kysyä, miksi ihmeessä
vasta näin myöhään!

88-MILLINEN, JATKOSODÅN VALTTI
Kun ensin mainitsen, errä jatkosodassa ilmatorjunnalla
oli käytössään myös joitakin sotasaalispartereita, voin
vähirellen pistää hankintakuvaukselle pisreen i:n päälle.

Jatkosodan puolivälissä saatiin nimittäin Saksasta todel-
la täysin sotakelpoista kalusroa. Nämä patterit olivat
S8-millisiä, nimilyhenne RMB, minkä lisäksi kalus-
toon kuului huippumoderni rulenjohtokooe Gamma.

Kun patrereihin vielä liitryi senaikainen ihmeiden ih-
me, TUTKA, voitiin sanoa, ettei paremmasta väliäl

Tämä ase oli kuuluisa suurilla rintamillakin 
- 

sillä
pani mm. Rommel Afrikassa Montgomeryn panssari-
miesten pöksyt turisemaan! Meillä näitä pattereira oli
kuitenkin siksi rajoirerusti, eträ ne kaikki jätettiin pää-

kaupungin ilmatorjunraan.
Varsinaisren rorjuntatutkien lisäksi saatiin myös ns.

valvontatutkia. Nyt astui pimeätoiminta suuren aske-

leen eteenpäin. Turkan avulla löysi hakuvalonheitin
maalinsa ja tutkaan liiterty johtopatteri saattoi aloittaa
tehokkaan seuranta-ammunnan myös pimeässä. Tämän
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Valonheitinasema toimii
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Suomalainen kaksiputkinen 20ltK VKT oli matalatoriunnan näppärä
§ökalu

mittauslaitteen avulla sai myös kohteen johtokeskus
tarkan kuvan lentokoneen reitistä ja pystyi näin määrit-
tämään tehokkaan tulisulun paikan. Muistan vielä hy-
vin sen helpotuksen tunteen, jonka Kotkan ilmatorjun-
tarykmentin komentajana koin, kun rykmentille tuli
kaksi tulenjohtotutkaa. Nyr ei enää tarvinnur odortaa
yötä kuin painajaista! Tutka oli kuin Herran lahja pi-
meässä hapuilijoille.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että jatkosodan lop-
pupuolen ilmatorjuntatykistön aseistus oli aivan toista
luokkaa kuin talvisodan kalusto.

MENETELMIEN KEHITTAMINEN - TIEDEMIE-
HET ASIALLA

Jo edellisestä lienee kaynyt ilmi, että vuoden 1925
sinapinsiemenestä alkanur ilmatorjuntatykistö kasvoi
varsin kituliaasti 

- 
mutra kasvoi kuitenkin. Yleisen

käytännön mukaan hankintoihin ei päästy silloin kun
kaikkea vielä olisi ollut tarjolla. Kun vaatan merkit
sitten näyttåytyivat ja pahoista aavistuksista tuli totta,
saivat hankinnat tyypillisen pakkotilatoiminnan luon-
teen: kaikki oli otettava, mitä vain oli saatavissa, ja
tämä "kaikki" oli tietenkin suurimmaksi osaksi vanhaa
tavaraa. Samalla tästä me.nettelystä aiheurui myös tava-
ton kaluston kirjavuus.

Sota toi sitten tällaisissa raameissa roimivalle uudelle
aselajilla monia yllätyksiä. Heti talvisodan ensimmäis-
ten suurpakkasten myötä saatiin §okkina kokemus hie-
norakenteisen eurooppalaisen kaluston toiminnan epä-
varmuudesta Suomen talven poikkeuksellisen alhaisissa
lämpötiloissa: keskustulenjohtokoneet ja rykkilaskimet
juuttuivat jäihin. Johdon ja koko teknillisen henkilös-
tön kaikki voimat oli nyr pakko suunnata ponnistuksiin
tämän vaarallisen ilmiön eliminoimiseksi. Kaikkea vd-
hänkin käyttökelpoista kokeiltiin: esille tulivat erilaiser
lämmityssysteemit, tilapäisesti kyhätyt erikoisteltat,
laitteiden sisälle sijoitertavat kuivatuspatruunat sekä
mitä moninaisimmat rasvaus- ja voitelukokeilut. Hätä

Sama tykki, saksalaifien Acht-Acht, oli tehokas myös aavikon
Qanssarintoriunnassa
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Saksalainen 88ltK/37 RMB oli raskaiden tykkien kuningas
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Suomen armeiiur [äyttämät aseet .. .
pani yrittämädn ja kun ammattimiehet tekivät kaiken
voitavansa, selvittiin sentään joten kuten. Muuhun,
esimerkiksi ampumatekniikkaan, ei sitten ehdittykäan
paneutua: raskaat patterit tulittivat ilman zunmunnan
valmistelua ja kun ajattellaan vaikkapa vain pakkasen
vaikutusta ammuksen lähtönopeuteen, on tässä tunnus-
tettava, että tuloksen suhteen oltiin kohtalon armoilla.
Oli melkeinpä taagista, miten paljon esimerkiksi kent-
tätykistö oli tässä suhteessa nuorempaa veljeään edellä.
Kenraali Nenosen upseerin ja tiedemiehen työ oli kent-
tätykistössä luonut pohjan järjestelmille, jollaiset meil-
rä vielä kokonaan puuttuivat. Aika ei enää 30-luvun
loppupuolella riittänyt uudelle tulokkaalle.

Vasta jatkosodan aikana aloitettiin ilmatorjuntaty-
kistön johtoportaassa määrätietoinen työ mm. arnmun-
nan valmistelujen saattamiseksi ajan tasalle 

- 
sen jäl-

keen kun kyseinen johtoporras monien intrigien ja tais-

Tuleniohtotutka "lrja" oli vuonna 1944 tekniikan ihme ja vaikutti suuresti
Helsingin ja Kotkan ilmatorjunnan onnistumiseen

Raskaan patterin isolla etäisyydenmittarilla saa tarkan tuloksen; kanta on
4 metriä

telujen jälkeen vuonna 1942 jälleen oli muodostettu
ilmavoimien johdon oltua sodan alussa sitä mieltä, ettei
ilmatorjuntatykistö omaa johtoporrasta tarvitsekaan!

Niilo Sizoloez oivalluksista eräs merkittävimpiä oli
koota toimistoonsa yli määrävahvuudenkin maan nuoria
huipputiedemieskykyjä. Nämä professorit, tohtorit ja
insinöörit ryhryivät luutnanrteina luomaan pohjaa am-
munnan perusteille. Eräitä tärkeimpiä saavutuksia oli-
vat seuraavat.

1. Kirjava tykkikalusto otettiin ballistiseen hallin-
raan. Niinisalon koeampuma-asemalla suoritti muuan
professoriluutnantti lähtönopeusammunnat ja pani put-
kien lähtönopeudet paperille.
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Suomalaiset lentojoukot pudottivat Pohjois-Suomen sotatoimien aikana kaksi saksalaista konetta.
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2. Etäisyydenmittauksen Irrusteer selvitettiin ja
mittauskoulutus suunniteltiin uudelleen järkevälle pe-
rustalle.

3. Luotiin arnmunnan täydellinen valmistelu sen eri
muodoissa (kalustollinen ja ballistinen). Saadut tulokset
taulukoitiin ja saatettiin käyttökelpoisina kenttäohjeina
suorittajille.
4. Keveiden patterien ampumamenetelmissä vallinnut
yksityisyritteliäisyys ja menetelmien kirjavuus poistet-
tiin luomalla yksikäsitteinen tulenkorjausmenetelmä.

Tässä yhteydessä on kuitenkin huomautettava, että
tulen korjaaminen ei ole nopeisiin maaleihin ampuvan
it-tykistön toiminnassa oleellista - tykistön, mutta
erityisesti ilmatorjuntatykistön teho on ensimmäisen ja
hyvin valmistellun tuli-iskun funktio.

It-ampumateknillisen toimiston tiedemiesupseerien
työ oli valtava saavutus: nämä aselajimme tiedemieseks-
pertit loivat vajaassa vuodessa sodan aikana järjestäyty-
neen ilmatorjunta-ammunnan. Pakkotilanteessa he te-
kivät nopeasti saman työn, johon sisartykistömme oli
saanut rauhassa käyttää kymmenvuotisen rauhan ajan.

Jatkuvassa ja sitkeässä kilvoittelussa ja kehittämis-
työssä sekä monien yllättävienkin esteiden yli ryömien
kehittyi ilmatorjuntatykistömme tehtäviensä myötä.
Åselaji kasvoi ja iän mukana viisastui. Jatkosodan lo-
pulla vastasi ilmatorjuntajoukkojen kokonaisvahvuus
noin divisioonaa, jonka se tulivoiman osalta varmaan
ylittikin.

Työn tulokset paranivat myös yrittämisen myötä.
Voitaneenkin olla sitä mieltä, että taisteleva ilmator-
juntatykistö kasvoi sotiemme aikana täysin arvostetuksi
aselajiksi sitä vanhempien aselajien joukkoon. tr

:.TEM
Kuten useat lukija mm. Kauho Kaasalainen ja

Tauno Seppä 
- 

ovat huomauttaneet, ei elokuun lehdes-
sä karjalaista kylää esittävä kuva ollut Kaukolasta vaan
Räisälästä 

- 
pyydamme anteeksi Kaukolasta ja Räisä-

lästä 
- 

vai pitäisikö sanoa Ostoaista ja Melnihoaosta 
-kotoisin olevilta lukijoiltamme. Tekevälle sattuu!

Reino Rajala Lahdesta palveli talvisodan jälkeen ty-
kistön koulutuskeskuksessa Kruunupyyssä, jonne tuli
Ranskasta Saksan saarron läpi l52Hl15 -(St. Chamond-)
kalustoa 

- 
etuvaunut oli matkalla upotettu. Muisti-

kuva on aivan oikea. Näistä tykeistä on maininta edelli-
sessä numerossamme sivulla 231. Samaa kalustoa oster-
tiin myöhemmin Saksasta.

Keski-Suomessa hoidetaan asiat hienosti! Olipa ilo
olla mukana veteraanijuhlassa, jonka eräässä kunnassa
olivat yhdessä järjestäneet molemmat veteraanijärjestöt,
paikallisen joukko-osaston aseveljet, kunta ja seurakun-
ta. Näin pitää asiat hoitaa 

- 
ehkäpä tässä on keino

veteraanitoiminnan yhdistämiseen! Jos itse kentän vete-
raanit alkavat kuntatasolla toimia yhdessä, mikä tuntuu
ainoalta järkevältä ratkaisulta ainakin pienillä paikka-
kunnilla, on liittojenkin ennen pitkaa otettava kantaa
asiaan. Tie on varmasti oikea.

Onnistuneen lähtökohdan ansiosta juhla oli todella
korkeatasoinen: kirkko oli ääriään myöten tdyonä ja
Lapuan taisteluvirsi kaikui mahtavana jumalanpalve-
luksessa, jonka toimittivat sodan ajan kirkonpalvelijat.
Sankarihaudalla vallitsi harras tunnelma. Kunnan tar-
joamalla ilmaisella lounaalla tavattiin monet vanhat ys-
tävät ankarilta taistelun vuosilta. Pääjuhlassa piti juhla-
puheen arvovaltainen valtuuston puheenjohtaja ja muu-
toinkin tuntui, että koko pitäjä oli liikkeellä yhteisen
asian merkeissä. Ottakaapa oppia muuallakin Suomessa

- 
näin on asiat hoidettava!

Ensi numerossa muistelee Torsti Helihari talvisodan
alkupäivien merisotatoimia Laatokalla, jossa makean
veden jäätävä aallokko oli korkeaa. Reino Kaleraokertoo
talvisodan operaatioista Laatokan Karjalassa, Eino J.
Karppirun kaukopartion uudenvuodenyöstä Rukajärven
erämaissa ja Erkki Holheri sotasairaalan arkipäivästä.
Tekninen artikkeli kertoo Suomen panssarivaunuista
rauhan ja sodan päivinä, minkä lisäksi lehdessä on tie-
tenkin monta muuta hyvää juttua.

Mitenkähän muuten joko olette harkinneet
j oululah j a -asioita? Muis akaapa sopivalla tav alla asevel -
jiäkin! Olen varma, että joku niukoissa varoissa elävä
sotatoveri antaisi arvoa vaikkapa tämän lehden vuosi-
kerralle 

- 
ei ihminen elä vain leivästä ja monelle

eläkeläiselle tai invalidille ovat kovien aikojen kuvauk-
set mieluisaa luettavaa. Harkitkaapa asiaa 

- 
lehden

vuosikerta maksaa vähemmän kuin kaksi pulloa Kos-
E.
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ruunat - 
pari upseeriani tarkisti, ettei herroilla ollut

panoksia taskuissa - )a luovutin sen jälkeen tyhjät
aseet takaisin! Yliluutnantti vallan punoitti kiukusta,
mutta nuoremmat upseerit näyttivät hymyilevän tem-
pulleni. Tilanne rauhoittui ja tarjosimmepa jopa kahvit
internoiduille vieraillemme.

SOTAVIEKKAUTTA!
Kuulin muuten myöhemmin, että samaiset upseerit

jouduttuaan jo Ouluun saakka kuulusteltavaksi olivat
syyttäneet minua sotaviekkaudesta. En ollut ai-
kaisemmin enkä liioin ole myöhemminkään kuullut
moista sotilastermiä. Joten se siitä.

Kun joukon päällystö oli internoitu, menin saksalais-

ten luo ja tiedustelin, kuka aliupseereista oli vanhin.
Eräs vääpeli ilmoittautui. Sanoin hänen olevan nyt yksi-
kön päällikön, koska aikaisempi päällikkö upseereineen
oli riisuttu aseista ja oli nyt minun "vieraanani".

Aluksi hän vastusteli, mutta oivalsi lopuksi tilanteen
ja suostui ottamaan päällikkyyden.

Annoin hänelle käskyn riisua muut saksalaiset aseista
ja tähän hän tuntui ilomielin suostuvan.

Vihollisen alppijääkärit näyttivät suorastaan helpot-
tuneelta asioiden saadessa tämän käänteen. Eivätkä
omatkaan jääkärimme näyttäneet suhtautuvan entisiin
aseveljiin kovinkaan vihamielisesti. Edelweissit ja mei-

!§i qfl

2.
"dAsevelleys on paätlynyt

Selvitäkseen tilanteesta oli komentajan oltava lujaotteinen ja taitava.
Saksalaiset eivät hevillä taipuneet pienen armeijamme internoitaviksi -Neuvostoliiton vankileirit pelottivat heitäkin.

Suomen armeijalle olivat sotavangit uudessa tilanteessa kuitenkin
kullan arvoisia ja saksalaisten voimatoimia ja uhkailuja vastaan oli

"sotaviekkautta".
S. A. ROPPONEN

Mentyäni selvittämään näin syntynyttä rilannetta
otin osaston upseerit 

- 
heitä oli kolme - erilleen ja

vein komentopaikakseni ottamaani pieneen mökkiin.
Täällä syntyi melko kireän tuntuinen tilanne. Saksalai-
set olivat parabellumien korelot avoimina, mutta vil-
kaisu kahdelle pienestä huoneesta ulos johtavalle ovelle
esti heitä ryhtymästä mihinkään villin lännen revolveri-
temppuihin. Ovilla näet seisoivat tuiman näköiset jää-

kärit konepistoolit ranassa 
- 

arvata saattaa, olivatko
varmistimet päällä!

Yliluutnantti tiedusteli minulta, aionko vangita hei-
dät.

Sanoin, etten suinkaan vangitse heitä, vaan inter-
noin.

Kehoitin heitä luovuttamaan aseensa sovinnolla.
Vanhin upseeri kieltäytyi jyrkästi. Sanoi Hitlerin teloi-
tuttavan heidät, jos he luovuttavat aseensa viholliselle.
Nyt olimme siis jo vihollisia!

Tilanne oli perin kiusallinen.
Vihdoin keksin mielestäni oivan tempun. Sanoin an-

tavani upseerikunniasanani siitä, että jos he panevat
aseensa edessäni olevalle pöydälle, minä tarkastan ne ja
annan varmasti heille takaisin. Tällöinei Hitlerillä-
kään pitäisi olla mitään sanomista.

Tähän lankaan he lensivät.
Tarkastin aseet 

- 
toisin sanoen poistin kaikki pat-



dän kokardimme vaihtoivar omistajia.
On kuitenkin perin vaarallista antaa aseisterrujen

miesten, niin omien kuin vieraittenkin, olla sekaisin.
Pienikin erimielisyys saattaisi aiheuttaa "veljessodan".
Oli siis kova kiire saada toisilta aseet pois ja erisretyksi.
Tämän homman hoiti saksalainen vääpeli perin sorilaal-
lisesri ja aidolla saksalaisella rutiinilla.

Palasin jälleen upseerivieraitteni luo. Tällöin alkoi
yliluutnantti pyydellä, pääsisikö hän eversti Puroman
puheille selvittääkseen tämän "sotkun", kuten hän sa-
noi. Pitivät siis meitä Puroman joukkoina 

- eikä meil-
lä ollut mitään aihetta oikaista heitä. Enhän tietenkään
voinut suostua hänen pyyntöönsä. Kun tämä ei onnistu-
nut, pyysi hän päästä lähtemään oman komentajansa tai
peräti saksalaisen komentavan kenraalin luo. Sanoi ole-
vansa sitä mieltä, että tässä täytyy olla väärinkäsitys -

NEUVOTTELUJA JA UHKAUKSIA
Selvitellessäni mottia oli myös Revon "pohjoisrinta-

man" suunnalla sattunut välikohtauksia. Juodessamme
vieraitteni kanssa kahvia tuli pp-lähetti hengästyneenä
ilmoittamaan, että nyt on Revon etulinjaan ajanut
moottoripyörä.llä. vallan everstin arvoinen saksalainen
upseeri, joka hakkaa ratsupiiskallaan saappaittensa var-
siin ja karjuu, että mottiin jääneet vangit, aurot ym. on
heti luovutettava pois. Repo ei uskaltanuc päästää
everstiä puheilleni, vaan pani lähetin kysymään, otanko
minä korkean vieraan vastaan.

Käskin lähetin painua viivana takaisin ja sanoa, errä
eversti on tuotava tänne heti 

- 
ei vieraana, vaan van-

gitruna 
- 

ja sillä siisti!
Saksalaiset ymmärsivät varmaan melkoisesti suomea,

koska heidän ilmeensä kirkastuivar, sillä olihan nyt il-
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Usean sotavuoden lälkeen toimivat saksalaiset Suomessa Jo kutn kotonaan

tai sitten minun, pikkuherran, mielivaltaan perustuva
"sodanjulistus". Tietenkään en voinut rähänkään suos-
tua. Ilmeisesti ei tässä vaiheessa saksalaisille vielä ollut
selitetty, että meillä oli rauhanehtoihimme perustuva
velvollisuus karkottaa heidät pois maastamme.

Luovutetaanko meidät venäläisille, oli seuraava tie-
dustelu.

Tätähän minäkin jo silloin saatoin epäillä, mutta en
halunnut tehdä heitä enrisrä levotromammaksi, joten
vastasin, errä sitähän minä en tiedä.

meisesti heidän oma komentajansa pelastamassa heitä
pulasta. Odotin jännittyneenä, lisääntyykö vierasjouk-
koni peräti everstillä, murta odotukseni oli turhaa
Eversti ei ollut malttanut odottaa vastaustani, vaan oli
painunut takaisin omalle puolelleen.

Herken kuluttua tuli jälleen Revon etulinjaan val-
koisen lipun turvin mp-lähetti, joka toi minulle osoite-
tun 

- 
ei nyt sentään nimellä varustettuna 

- 
kirjallisen

"kaskyn". Repo lähetri sen minulle.
Pahaa aavistamatta avasin kirjeen.Ja mitä ihmettä!



Sotasaaliiksi saatu saksalainen maastoauto

sankielen taitonsa takia. Kun joukostamme ei siihen
hätään löytynyt mp:n ajajaa, kehoitin Kailaa ottzrmaan
yhden ajotaitoisen saksalaisen kuskikseen - 

pyöriähän
olimme saaneet saaliiksi peräti 12 kpl. Halusin palaut-
taa "nootin" mahdollisimman pian. Niinpä Kaila sivu-
vaunussa ja konepistoolijääkärimme kuljetta jan takana
istuen lähtivät suorittamaan tehtäväänsä. Tarkoitus oli
antaa kirje takaisin saksalaisten kuriirille, mutta kuinka
ollakaan, tämä oli palannut jo omalle puolelleen. Kaila
teki oman ratkaisunsa ja ajoi linjojen läpi vihollisen
puolelle!

Anna mun kaikki kestää!

En ollut osannut edes varoittaa luutnantti Kailaa täl-
laisen tapauksen varalta. Mutta mikä oli tehty 

- 
niin

olipahan sitten. Kuultuani tästä pidin Kailaa ja jääkä-

riämme jo menetettyinä miehinä. Olihan minulla van-
' keina lähes sata saksalaista. Mikä oivallinen vaihtovan-
kipari he olisivatkaan olleet! Ja miten vaikeaan tilantee-
seen olisinkaan joutunut! Kaiken lisäksi luutnantti Kai-
la oli rauhanaikaisen palvelurykmenttini VR:n komen-
tajan poika, jonka olin tuntenut jo pikkunappulana. Il-

Jääkärit etenevät läpi metsien -
Saksalainen rykmentinkomentaja antoi minulle uh-
kauksin höystetyn "nootin"! Siinä annettiin määräaika,
mihin mennessä minun olisi luovutettava miehistö ja
kalusto pois, tai muuten

- he aloittavat hyökkäyksen klo silloin ja silloin, (en-
simmäisen kerran minulle sattui niin, että viholli-
nen antoi oikein kirjallisesti hyökkäyksen H-het-
ken!)

- 
tehostaakseen vaatimustaan uhkasi eversti ampua
tykistökeskitykset asemiemme korkeudelle, mutta
tien molemmille puolille turvallisen matkan pää-
hän. Olipa maalit ilmaistu oikein koordinaatein ja
ampuma-aika klo-lukemin! (Pelottelua?)

No niin, ajattelin, nyt se sota sitten todella alkaa. Pää-
tin palauttaa saamani "käskyn" takaisin sen tuoialle il-
man mitään vastausta, sillä en halunnut todistettavasti
olla missään tekemisissä vihollisen kanssa - 

paitsi
asein tietenkin.

Palauttajaksi valitsin luutnantti Kailan hänen sak-

meisesti saksalaiset eivät vieläkään uskoneet, kuinka to-
sissamme me olimme, tai sitten heille sattui "diplo-
maattinen kömmähdys" 

- 
vai olisikohan Kailan suoje-

luspyhimys puuttunut asiaan? Oli kuinka tahansa -runsaan tunnin kuluttua saapastelivat Kaila ja lähetti
puolellemme Kailan vielä ihmetellessä, etteivät saksa-

laiset päästäneet pyörää ajajineen takaisin! Sehän se vielä
olisi puuttunut! Kai niillä saksalaisillakin jokin tolkku
täytyi olla.

Neuvottelut jäivät .siis pitämättä. Odotimme vain
saksalaisten H-hetkeä.

Luvatut tykistön pelottelut tulivat n. patteri-iskuina
ajallaan annettuihin maaleihin. Niin se pitää! Vasta-
simme saksalaisten tuleen yhdellä krh-ammuksella
näyttääksemme, että onhan sitä meilläkin "tulivoimaa".
Pidimme nyt melko varmana, että H-hetken koittaessa
alkaa saksalaishyökkäys ja olimme varuillamme.

Aika koitti, mutta mitään ei tapahtunutkaan. Odo-
timme ja odotimme.



Vaikka komppania oli kaivautunut, eivät jdäkårit
malttaneet kovin kauan olla poteroissaan. Odotus her-
paannutti valppautta. Alettiin jo epäillä, että saksman-
nit bluffaavat vain.

TYKISTU YHTYY LEIKKIIN
Ja sitten yhtäkkiä iski arviolta psto-isku komppanian

asemiin! Yksi jääkäreistä kaatui ja 6 haavoittui. Varo-
mattomuus vaati hintansa. Tosi sota oli nyt selviö.

Parikymmentä minuuttia antamansa H-hetken jäl-
keen saksalaiset aloittivat n. komppanian voimin hyök-
käyksen. Kolmas komppania kesti uuden sodan ensim-
mäisen tulikasteensa hyvin. Lyhyen, mutta kiivaan tais-
telun jälkeen saksalaiset luopuivar yrityksisrään ja ve-
täytyivät pois.

Muitten tappioittensa lisäksi menettivät saksalaiset
yhden yliloikkarin erään kersantin ryömiessä asemiim-
me ja antautuessa vangiksi. Miesparka ei tiennyt, mitä
teki. Sanoi vain väsyneensä koko sotaan, kun ei vuosi-
kausiin ollut päässyt käymään kotosalla. Aikaisemmin
jo oli tullut korvesta luoksemme pari saksalaisra "käpy-

minulle, että "alles ist vorbei". Aseitten lisäksi hal-
tuumme jäi mm. 10 sivuvaunullista- ja pari soolo-
moottoripyörää, amfibio-auto, pioneeri- ja räjähdysvä-
line-auto, muutama kuorma-auto sekä upseerien asun-
tovaunuksi muutettu suuri linja-auto vuoteineen ja ka-
lusteineen.

VIIMEINEN YRITYS KONJAKILLA!
Saksalaisten "upseerivieraitteni" tehtyä kaikkensa

päästäkseen pois sopeutuivat hekin lopulta tilanteeseen.
Niinpä yliluutnantti tiedusteli, saavatko he hakea asun-
toautostaan yksityisomaisuutensa pois. Suostuin tieten-
kin tähän. Niinpä herrat arvojärjestyksessä saivat yksi-
tellen upseerimme valvonnassa noutaa reppunsa. Tote-
simme, että "yksityisomaisuuteen" näytti kuuluvan
melkoinen mdärä alkoholia. Kauniita pulloja konjakkia
ja rommia! En katsonut asiakseni takavarikoida niitä,
sillä olinhan sanojeni mukaan internoinut heidät ja se-

hän edellyttddvain aseista riisumista. 
- Näin s^amaan-

sa etua koetti yliluutnantti käyttää hyväkseen. Annet-
tuani luvan herrojen ottaa "pienet" kaatoi sanottu herra

l,rtj-ft FE t, dtl

- halki räjäyte§jen maisemien -
kaartilaista". Olivat viikkokausia samoilleet syöden
marjoja ja kaatamansa poron ruhoa. Sotaväsymys oli siis
alkanut jo nakertaa saksalaisten moraalia älyttömän tiu-
kasta kurista huolimatta 

- 
1ai ehkä juuri sen takia. Oli

muuten merkille par.tavaa, miten karkurit käyttäytyvät
vangiksi antauduttu aivan samoin kuin aikanaan
Itä.-Karjalassa hyökkäyksen aikana. Nyt vain Stalin ja
Molotov vaihtuivat Hitleriksi ja Göringiksi. Pum-pum
ia hirttämisen eleitä, joilla koetettiin kalastella vangit-
sijoitten suosiota.

Kaiken tämän kuluessa oli saksalainen vääpeli riisu-
nut joukkonsa aseista. Menin tarkastamaan, olivatko
asiat siltä osin kunnossa. Ja olivathan ne. Jälleen saim-
me todeta saksalaisten perusteellisuuden. Kaikki aseet
ja patruunat oli koottu yhteen paikkaan ja kaikista oli
tehty tarkasti luettelot. Mm. sivuvaunullisista mootto-
ripyöristä oli vaunuun kiinnitetyt kevyet konekiväärit
irroitettu. Kiväärit täsmällisissä keoissa. Miehistö seisoi
tiukassa rintamassa vääpelin rientäessä ilmoittamaan

'.,!-

kenttäpullonsa suurehkon pikarikorkin täyteen konjak-
kia ja tarjosi sitä minulle. Otin mukin vastaan ja ndin
herra luutnantin kirkastuneista kasvoista, että hän luuli
nyt löytäneensä oikean tien kohti vapautta. Mutta siinä
hän erehtyi. Ja vaikka en sylkäisekän lasiin, en pitänyt
sopivana ottaa tarjousta henkilökohtaisesti vastaan,
vaan potkaisin oven auki tupaan, jossa tykistötulessa
haavottunei ta jddkäreitämme hoivailtiin. O j ensin pika -

rin lääkärille ja tarjosin lääkettä sairaille. Olin kuulevi-
nani luutnantin murahtavan "Donnerwetter" kiertäes-
sään pikarin kantta paikoilleen. Sepä siitä.

No niin. Sota on joka tapauksessa sotaa, eivätkä mei-
dän tunteemme entistä aseveljeämme kohtaan suinkaan
olleet kovinkaan suopeat, joskaan emme kostaneet yksi-
tyisillä ihmisille, vaikka syytäkin olisi ollut. Pudasjärvi
paloi, tien varren talot oli joko poltettu tai paloivat pa-
rasta aikaa, sillat oli tuhottu jne. Vain muutama harva
rakennus, joista olen maininnut, olivat säästyneet, kos-
ka komennuskunta oli tarvinnut niitä itse, eivätkä ehti-
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Itsenäisyysjuhla

- Ja pitkin tuhottuja teitä

neet polttaa ennen kuin me puutuimme asioitten kul-
kuun.

Ymmärsimmehän toki, että heitä sitoivar saamansa
kaskyt. "Befehl ist Befehl!" Syytä sitten yksityistä soti-
lasta, varsinkaan hänen laskettuaan aseensa.

Olen tarkoituksella kertonut asioita perin pikkurar-
kasti antaakseni kuvan siitä, mitä henkisiä vaikeuksia
oli muuttua yhtäkkia aseveljestä viholliseksi. Se ei al-
kuun ollut kummallekaan osapuolelle helppoa, jos se ei
sitä ollut myöhemminkään. Sotahan on aina vain sotaa.
Mutta kun peli oli avattu, muuttui ystävyys mitä ar-
mottomimmaksi kamppailuksi, jossa armoa ei anottu
eikä annettu.

Meidän osaltamme Pudasjärven koukkaus oli ohi. Ja
vaikka se ei ollutkaan mikään suuri ja verinen taistelu,
antaa se kuitenkin kuvan tilanteen erikoisuudesta.
Myöhemminhän jouduimme käymään hyvinkin ankaria
yhteenottoja valitettavan raskain tappioin.

Suurin ansio koko operaatiosta lienee ollutkin saa-
mamme huomattava vankimäärä: 4 upseeria, 8 aliup-
seeria, 6) vuoristojädkärrd seka 3 sotilaskarkuria eli yh-
teensä 80 vankia. Kuinka tärkeäksi vankien sieppaami-
nen arvostettiin, sitä todistaa marsalkan nimissä lähe-
tetty radiosanoma, jossa JP 4 sai kiitoksen toimintansa
juuri tältä osalta. Olivathan liitroutuneet vaatimalla
vaatineet tositekoja ja tässähän oli aluksi näyttöä ker-
rakseen. Miten helposti ja miten vangit oli saatu, siitä
ei ilmeisesti välitetty. Tärkeintä lienee ollut asian po-
liittinen puoli.

Osuutemme oli siis tällä kertaa ohi. Muut jääkäripa-
taljoonat menivät vuorostaan keulaan ja me hetken hen-
gähdetryämme painuimme perään. Emme silloin vielä
osanneet ar'vata, että erittäin ankarien ja veristen taiste-
lujen jälkeen pysähtyisimme vasta Jäämeren tuulien

Itsenäisyyspäivän iltana 1939 tuli IIIJR 11:n JSp:lle
vänrikki Aarne Kesänen, joka pyysi käyttää tilavaa eri-
koistelttaa pienen itsenäisyyspäivän juhlahetken viet-
toon. Mukanaan hän toi joitakin lähellä olevan toimi-
tusjoukkueen miehiä.

Saatuaan asianmukaisen luvan pyysi Kesänen paikalla
olevaa lääkintämies Toivo Alankoa ensinnä soittamaan
mandoliinillaan alkumarssin. Alanko tiedusteli, sopisi-
ko Muistoja Pohjolasta, ja paikalla olevat katsoivat ky-
seisen marssin varsin laatuunkäyväksi.

Kun Alanko sitten soitti marssinsa ei se suinkaan
ollut mainittu Sihvon sävellys vaan toinen yhtä tunnet-
tu 

- 
Vapaa Venäjä. Kaikki kuuntelivat kuitenkin va-

kavina esityksen loppuun, minkä jälkeen Kesänen piti
isänmaallisen puheensa.

Aidompaa itsenäisyysjuhlaa lienee harvoin vieretty.

Ässän tie 1964

Kaartin miehiä

Ottaessaan vastaan reserviläisiä syksyn 1939 YH n al-
kaessa tiedusteli silloinen eversti ja Karjalan Kaartin
Rykmentin komentaja A. J. Suenssonmielellädn miesren
aikaisempia joukko-osastoja. Erddn jo vähän vanhem-
man, jämerän näköisen reserviläisen kanssa syntyi seu-

raava keskustelu.

- Olette niin tutun näköinen - olette varmaan
palvellut Kaartissa?

- 
Kyllä, herra eversti.

- Niin - 
minä tarkoitin - 

täälläKarjalan Kaartis-
sako?

- Eikä kun Punakaartissa.

- 
Kaarti kuin kaarti! lausahti Svensson hymyillen ja

raputti jdmeÄä soturia olalle.

***
Isä on lähdössä rintamalle. Pikku Kalle haluaa vdktd-
mättä päästä mukaan, mutta äiti huomauttaa:

- 
Miten sinä voit sinne mennä, kun et saa edes itse

housujasi kiinni!
Tähän pikku Kalle itkua vääntäen:

- Onhan siellä niitä lottia!
Hakkapehitta 7939Dpuhaltaessa vastaamme.



Tal an
S u oi äruen raj avarti okom p pan i an
toiminta-alueella
Rajakomppanian pddllikön vastuulla oli monia asioita: tiedustelu, puo-
lustustaistelu, evakuointi, hävitystyöt ja yhteydet siviiliviranomaisiin.
Jossakin välissä oli omakin perhe pelastettava.

Valmistelut oli suoritettu huolella, mutta siitä huolimatta sattui tilan-
teita, joihin ei lennokkaimmankaan mielikuvituksen turvin osattu etu-
käteen varautua.

Hyrsylän mutkan asukkaat jäivät vihollisen vangeiksi. KyIän henki-
nen johtaja seurasi heitä sotavankeuteen huolehtien niin lääkinnästä
kuin sielunhoidostakin.

VARHAIN 30. 11. 1939 aamulla otti Suojärven rajavar-
tiokomppanian eli 1./Er. P 10:n päällikkö kapteeni Yr-
jö S aa re I a i n e n komppanian pääsijoitusparkalla
Leppäniemessä vastaan varrioiden yöhavaintojen tulok-
sia. Hyrsylän ja Ignoilan vartiopäälliköt olivat hetki sit-
ten antaneet selostuksen, edellinen Ojansuun tähystys-
paikasta ja jälkimmäinen Kylälammen tähystysasemal-
ta. Edellisvuorokausien tapaan havainnot osoittivat
vilkkaan aj oneuvoliikenteen rajan takana suunrautuvan
Posadan, Veskelyksen ja Potkuselän suuntiin. Havain-
toihin liittyi huomioira venäläisten taistelu- ja ampu-
maharjoituksista "uraa"-huutoineen, tykistön ajoittaisia
laukauksia, politrukkien puheita seka yksityisten mies-
ten ja eri suuruisten osastojen liikehdintää. Tallella ole-
vasta havaintokirjasta ilmenee, että Ignoilan tähystys-
paikan viimeinen havainto on tehty 30.11. klo 6.11.

Välittömästi edellisen jälkeen komppanian päällikkö
otti puhelun Hautavaaran vartioon. Tällöin rajajouk-
kueen varajohtajan, rajakersantti Ihalaisen aloitettua
Kalaselässä tehtyjen havaintojen selostamisen kuului
mikrofonissa teråvä pamaus, jolloin Ihalainen huudahti:

- 
NYT SE ALKOI!

Tämän jälkeen puhelu katkesi.
7. lO. 1939 oli Suojärven rajavartiokomppania l.lEr.

P 10 reserviläisillä täydennettynä seuraava:
I joukkue: johtaja Hyrsylän koulun opettaja, res.

vänrikki Mikko Salo, varajohtaja rajakersantti Niilo
Ihalainen, miehistö Hyrsylän, Ignoilan Hautavaa-
ran ja Lossin vartioissa, komentopaikka Hautavaaran
vartiossa.

II joukkue: johtaja Eloniemen koulun opettaja, res.

vänrikki Elias Salmela, varajohtaja rajakersantti
Väinö Rouhiainen, miehistö Kotajärven, Mylly-
järven, Kokonniemen, Koverkon, Suvilahden ja Liet-
teen vartioissa, komentopaikka Suvilahden vartiossa,
joukkueen varajohtaja Myllyjärven vartiossa.

III joukkue: johaja rajakomppanian vääpeli, res.

luutnantti Juho Pössi, varajohtaja raja-alikersantti
Aaro A i nes järvi, miehistö pääsijoituspaikalla Lep-
päniemessä sekä Kaksinaisten ja Lapinjärven vartioissa,
komentopaikka Kaksinaisten vartiossa, joukkueen vara-
johtaja Lapinjärven varriossa.

IV joukkue: johtaja res.vänrikki, metsänhoirajaLauri
Kontturi, miehistö Naistenjärven, Kaitajärven,
Leppäojan ja Vegaruksen vartioissa, komentopaikka
Kaita j ärven vartio, j oukkueen v ar ajohtaja Naisten järven

vartiossa.

VIHOLLINEN TULEE JOKA
SUUNNALTA!

30.11. aamulla ylitti vihollinen rajan useimpien lä-
hellä rajalinjaa sijainneiden vartioasemien kohdalla.
Tällaisia kohteita olivat mm Myllyjärvi, Hyrsyld, Ig-
noila, Hautavaata ja Hautavaaran lossin lähitienoot.
Lossilta oli vain vajaan kivenheiton matka Venäjän puo-
lelle. Hyrsylän rajamutkan ihmeellisyydestä johtuen ra-
ja lossin kohdalla kääntyi suoraan pohjoiseen ja tästä se-

kä mutkasta johtuen Venäjä oli täällä lännessä ja Suomi
idässä.

Hyrsylän mutkasta johtavan maantien jatkuessa los-
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alkuvalhelta
YRJö SAARELAINEN

silta edelleen Suvilahteen maantie teki n. 100 m päässä

lossista mutkan sivuten tällöin rajalinjaa vain n. 20 m:n
päästä. Kun pioneeriosasto 30. 11. aamulla Suvilahdesta
ajaen saapui mainitun mutkan kohdalle avasivat venä-
läiset tulen kuorma-autoa kohti. Lähietäisyydeltä suori-
tettu tulitus oli seurauksiltaan tuhoisa: suuri osa pio-
neereista kaatui tai haavoittui ja eloon jääneet joutuivat
vangeiksi. Mainittakoon, että rajakomppanian palkan-
maksajan oli määrä mennä hieman myöhemmin mut-
kan vartioasemille. Toimenpide jäi kuin jäikin myö-
hempään ajankohtaan.

Jo mainittujen rajanylityskohteiden lisäksi saapui
rietoja pitkin rajalinjaa pohjoiseen olevista paikoista.

Niinpä Kaipaan kylän kohdalla olevasta Koverkon var-
tiosta, joka sijaitsi Niemisten kylässä Pyhäjärvien kan-
naksella saapui tieto Suojunsalmen suunnasta Koverk-
kolammen ohi saapuvasta vihollisesta. Edelleen hälyttä-
viä tietoja saapui Kaksinaisesta rajan yli Kangasjärvelle
ja Savilatsuun johtavan tien suunnasta. Täällä oli jo
viikkoja aiemmin tehty jatkuvia tähystys- ja kuuloha-
vaintoja ajoneuvojen äänistä, nuotioista ja yksityisten
sorilaiden liikkumises ta aina r ajav erä,jdllä. saakka. Ni in -
pä tdtd suuntaa pidettiin yksistään tieolosuhteiden
vuoksi erddnd vaarallisimmista. Siksi luutn. Pössin
joukkueen pääosa olikin sijoitettu Kaksinaisen vartio-
asemalle valvomaan tien suunnassa suoritettavia sulu-
tustöitä murroksineen, panssariesteineen ja miinoituk-
sineen. Edellisen lisäksi oli n. kilometri taaempana
Hallaselän ja Mököinselän suunnassa kapteeni Yrjö
Toppolan johdossa oleva 2.1Fr. P 10, jonka siirty-
minen eteen oli tapahtunut vain muutamia päiviä ennen
sodan puhkeamista.

Kaksinaisista Muttulin suuntaan Suo- ja Torasjokien
yhtymäkohdassa sijaitsi Lapinjärven saha ja samannimi-
nen rajavartioasema. Täällä oli myös tehty runsaasti ha-
vaintoja leiriytymispuuhista ja sotilasosastojen liikehti-
misestä. Sodan sitten alettua Lapinjäwi oli eräs niistä
paikoista, joissa vihollisen rajan yli tunkeutumista voi-
tiin ennakoida. Hyökkääjä oli tarkoin perehtynyt kart-
tamateriaaliin sen kaikilta osilta ja havainnut, ettd La-
pinjärveltä johti ajokelpoinen tie Heinäselän kautta
Jehkilään, jossa se yhtyi Suojärven itäpuolitse pohjois-
ja länsisuuntaan johtavaan valtatiehen.

Naistenjärvellä päättyi Suojärven rata pistoraiteen
ulottuessa vielä hieman pohjoisemmaksi Torasjoen sa-

halle. Naistenjärvellä oli asemanseudun asutusta, joka
jatkui Torasjoelle saakka. Rajavartioasema sijaitsi hal-
litsevalla kumpareella Naistenjärven länsirannalla.
Tääkä oli laaja näköala Neuvostoliiton puoleiselle itä-
rannalle. Vihollisen esiintymisestä siellä oli tehty jatku-
via havaintoja ja eriryisesti 29.11. mainitaan havainto-
kirjassa erilaisista äänistä, nuotioista ja puiden kaadosta
Äkästensalm ella ja Naisten järven poh joispäässä. Nais -
tenjärvi olikin houkutteleva hyökkäyskohde, sillä täältä
johti ajotie Riuttavaaraan, jossa se yhtyi Jehkilästä tule-
vaan valtatiehen. Sen saavuttamisen jälkeen oli mahdol-
lisuus työntyä edelleen joko Jehkilään tai mikä vielä pa-

Ralavartiokomppanian komentopaikka Leppäniemessä

Kaksinaisen vartiorakennus Suojärveltä
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rempi Moisionvaaran kautta Varpakylään ja lisäksi Kai-
vostenkylään, josta sitten jo olikin lyhyt matka Savinis-
roon Suojärven länsirannalle ja samalla Korpiselkään
johtavan maantien lähtöpisreeseen. Naistenjärvi oli
näin ollen luonnolliselra runtuva hyökkäyskohde edel-
lyttäen, eträ hyökkääjäkäyttää voimiaan niin runsaasti
kuin mitä tällä suunnalla tapahtui.

Aamun 30. 11. tapahtumar eivät näinollen rulleet
varsinaisena yllätyksenä. Kuitenkin noin yhdeksässä eri
paikassa tapahtuneet rajanylitykset komppanian alueel-
la asertivat komppanian päällikön, rajajoukkueiden
johtajat ja vartiopaikat sellaisten tilanteiden ereen, ertei
niiden edes välttävä kuvaaminen rauhan aikana tapah-
tuneessa koulutuksessa ja vartioille annetuissa "ohjeissa

vihollisen maahantunkeutumisen varaka" lennokkaim-
mankaan mielikuviruksen turvin olisi ollut mahdollis-
ta.

VALMISTELUT OLI SUORITETTU
Muutamia päiviä ennen sodan puhkeamista oli kap-

teeni Saarelainen käynyt yhteydenorossa JR 34:n ko-
mentajan eversriluurnantti Ville Teittisen luona.
Esikunta sijaitsi Lietteellä lähellä Suvilahtea. Keskuste-
lun kuluessa vaihdettiin molemmin puolin tietoja jaar-
vailuja edessä olevasra tilanteen kehityksestä. Kesken
kaiken saapui paikalle pataljoonan komentaja, majuri
Ilmari Salovaara, jonka rykmentin komenraja oli
kutsunut puhutteluunsa. Lyhyiden kuulumisren jäl-
keen evl. Teittinen ilmoitti ylempää tulleen määräyk-
sen res.luutn. Aarne Juurilaisen - 

"|y[216[6n
Kauhun" 

- 
komppanian siirtämisestä taemmaksi sil-

loiselta sijoituspaikalta Verkkojärveltä, joka si jaitsi n. 5

km Hautavaaran lossilta Suvilahden suunraan. Syynä oli
mahdollisuus, että "Kauhu" aktiivisena persoonana
saattaisi provosoida sodan! Pian kuitenkin tuli jokaiselle
selväksi, että provosoinnin vaara oli kokonaan toisella
taholla, joskaan ei kovinkaan kaukana "Kauhun" olin-
paikasta.

Kapteeni Saarelainen jatkoi evl. Teittisen luota mat-
kaa rajalle tarkastamaan viimeistä kertaa ennen sotaa
H yrsylän m utkan vartioasem i a. Hautav aaran Kalaseläs -

sä, jossa sijairsi eräs vakinaisista tähystyspaikoisra n. 50
m:n päässä rajaveråjästå lähellä Tavin taloa, oli pieneltä
kummulta esteerön näköala Potkuselän suuntaan sekä
aivan rajan vieressä olevan pikku mersikön takaiselle
aukiolle, joka sijaitsi vähäisessä nockelmassa. Havainto-
ja tehtäessä saapui mainitulle rajaveräjälle venäläinen
vartiomies kiväreineen ja piippalakkeineen. Pikku met-
sikön takana painanteessa näkyi joukko havumajoja, sa-

vua sekä vilkasta liikettä, johon liittyi puhetta ja väliin
huutoja. Kauempana Potkuselän suunnassa, n. kolmen
km:n päässä kohoavalla paljaslakisella kummulla näkyi
taivasta vasten naamioimartomia tykinputkia. Ilmeinen
taisteluvalmius oli olemassa.

Paluumatkalla poikkesi kapreeni Saarelainen Verk-
kojärvellä tervehtimässä luutn. Aarne Juutilaista, joka

oli rutru mies Sortavalan lyseon ja Kadettikoulun ajoil-
ra. Muistoilla ei keskustelussa ollut tällä kertaa sijaa 

-sirä enemmän oli tarvetta ajankohtaisten tietojen jaaja-
tusten vaihtamiseen.

Hyrsylän mutkan asukkaiden kohtalo mahdollisen
sodan alkaessa askarrutti kovasri rajakomppanian päälli-
kön mieltä. Impilahden Kansanopiston johrajan Kaarlo
Kuusamon kanssa hän oli suoritranut matkojaraja-
kyliin antaen paikallistuntemuksensa perusteella
apuaan tälle evakuoinnin johrajalle. Erittäin rehokkaan
ja korkeatasoisen maanviljelyksen ansiosta 

- 
pp. laa-

joja suoalueita oli otettu viljan ja rehun viljelyyn 
- 

oli
erityisesti Hyrsylän mutkan kylissä äsken korjatun sa-
don ansiosta runsaasti maantuotreita, minkä lisäksi na-
vetoissa oli suuri joukko lehmiä ja pikkukarjaa. Kuusa-
mo oli rarmokkaasti useita kertoja kääntynyt Suojärven
nimismiehen Albert Koutola n puoleen saadakseen
Iuvan evakuoinnin toimeenpanemiseen, mutta ylem-
mältä taholta annettu jyrkkä kielto esti suunnitelman
toteuttamisen.

Raiamiesten ystävä, Hyrsylän "kornenlaia" opettaja Matti Pajunen
"esikuntineen"

,,HYRSYLÄN KOMENTAJA''
Suojärvellä eli ja vaikutti ennen sotaa tunnettu yhtei-

sen hyvän tukija ja harras maanpuolustusmies, uskolli-
nen rajamiesten ystävä, opertaja Matti Pajunen.
Syksyllä 1939 hän oli ollut jo useita vuosia eläkkeellä
oltuaan sitä ennen pitkät ajat mm. Hyrsylän koulun
opettajana. Eläkepäiviään hän vietti Kotajärven kylässä
kierrellen ahkerasti rajakylissä ja hoitaen väliin opetta-
jien viransijaisuuksia eri kouluilla. Matti oli tuttu hah-
mo kaikkialla Suojärvellä ja vieläpä kauempanakin aina
pääkaupunkia myöten. Tavallisesti hän esiintyi sk. lää-
kintäkersantin asussa Punaisen Ristin tunnus käsivar-
ressa. YH-vaiheen alkaessa Matti Pajunen ilmoittautui
lääkintätehtäviin Kotajärven vartiossa, joka oli raja-
komppanian eteläisin rukikohta. T^ällä hän oli rauhan-
päivinäkin ollut miltei päiviträin nähty vieras. Mainit-
takoon, että opettaja Pajunen oli keräysvaroin ja talkoo-
toimin aikaansaanut Hyrsylän suojeluskuntatalon, jon-
ka vihkiäiset vietettiin arvokkain juhlallisuuksin syk-
syllä 1930. Myöhemmin hän jatkoi keräys- ja talkootoi-
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mintaa, joiden tuloksena aikaansaatiin ortodoksiser ru-
koushuoneet Ignoilaan ja Kotajärvelle. Syksyllä 1939
Marri Pajunen oli roiminut Ignoilan koulussa opettajan
viransijaisena. Opetus keskeytyi YH-vaiheen vuoksi.
Ylimääräisten kertausharjoitusten pitkistyessä koulut
aloittivat jälleen toimintansa. Tästä johtuen lääkintä-
kersanttimmekin tuli levottomaksi sijoituspaikassaan
Kotajärvellä ja niinpä hän eräänä päivänä n. viikkoa en-
nen sodan sytrymistä soittikin komppanian päällikölle
pyytäen lupaa operustoimen aloittamiseen Ignoilassa.
Tähän ei kuitenkaan voitu suostua. Mutta kuinka oli-
kaan: muuraman päivän kuluttua sai komppanian pääl-
likkö kirjeen, jossa anomus uudistettiin monipuolisesti
perustelruna. Tällä kertaa siihen suostuttiin. Ehkäpä
kohtalon sormi oli kaiken takana. Tapahtui nimittäin
niin, että Hyrsylän ja Ignoilan vartioasemien miehistön
vetäytyessä ensimmäisen sotapäivän kuluessa soiden ja

metsien halki aluksi Suojoelle Marti Pajunen seurasi
mukana kunnes uupui eikä enää jaksanut pysyd raja-
miesten mukana. Myöhemmin hän kerroi jättäytyneen-
sä jälkeen ja polvistuneensa kiven viereen hiljentyen ru-
koukseen päätettyään kärsimysten uhallakin palata ta-
kaisin. Kun sitten vihollisen armoille jääneet Hyrylän
rajakylien asukkaat erddnd pakkaspäivänd talvella 1940
lasrartiin kuorma-autoihin ja siirrettiin Aunukseen
Suadnoin luostariin seurasi Matti heitä lääkitsijänä ja

väliin papin ja sielunhoitajan tehtävistäkin huolehtien.
Ulkonaisesti pieni ja vaatimaton, mutta sisäisiltä mirta-
suhteiltaan sitäkin mittavampi oli talvella 1971 joukos-
tamme poistunut Hyrsylän opettaja ja suuri isänmaan-
ystävä Matti Pajunen.

EVAKUOINTIA JA
VALMISTAUTUMISTA TAISTELUUN

30. 11. aamuvarhaisella oli rajakomppanian hevos-
päällikkö, rajakorpraali Mikko Suutari lähtenyt vie-
mään komppanian päällikön kotiapulaista 6 km:n pääs-

sä olevalle Suojoen asemalle. Rekeen oli lisäksi kuor-
mattu perheellisten rajamiesten yksityistayaroita kuten
ompelukoneita jne. Ajettuaan matkan puoliväliin alkoi
suoraan edestä Kaksinaisen suunnasta kuulua tykistön
lährölaukauksia ja kranaattien räjähdyksiä. Tällöin Suu-
tari arvasi, eträ vain kahden km:n päässä rajasta oleva
asema ja rautatie ovat vaaravyöhykkeessä. Hän käänsi
ajokkinsa Pellen ympäri, heitti ompelukoneet tieno-
heen ja toi kyydittävän takaisin upseeriasunnolle Rau-
halaan. Tä llä komppanianpäällikkö antoi kotiapulai-
selleen potkukelkan, valokuvapaketin ja pystykorvan
viitaten järven takana olevaan Jaakkolan kylään, jonka
kautta neuvoi jatkamaan matkaa aluksi Varpakylään ja

sielcä edelleen Tolvajärven ja Korpiselän kautta Rääk-
kylään, jonne perhe oli aiemmin siirtynyt.

Kantahenkilökunnan perheille oli 8.10. annettu
mddrdys siirtyä raja-alueelta sisämaahan. YH-vaiheen
jarkuessa eräitä näistä palasi takaisin kuten suuri osa

varsinaisista mm. Hyrsylän mutkan kanta-asukkaista-
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kin. Niinpä olivat Hautavaaran vartiolle palanneet raja-
kersantti Ihalaisen vaimo ja pikku poika. Rouva Ihalai-
nen toimi sodan alkuun saakka vartion emännöitsijänä
ollen koko ajan tietoinen vaarasta joutua selusran tieyh-
teyden katketessa jakamaan kohtalonsa Hyrsylän mut-
kan asukkaiden kanssa. Kun sitten 30. 11. kuluessa var-
tiomiehistö res.vänrikki Salon johdolla veräytyi tiettö-
män maaston kautta aluksi Suojolle seurasi perhe muka-
na pelastuen siten sotavankeudesta.

Jokaisessa 14 rauhanajan vartiossa oli sinetöity kirje-
kuori, joka sisälsi ohjeet vihollishyökkäyksen varaka.
Koulutuksen yhteydessä ne oli tarkoin selostetru jahar-
joiteltu. YH-vaiheen arkana, jolloin 11 rajakomppanian
21 kanta-aliupseerista oli siirretty lkp:n edellyttämiin
tehtäviin rajakomppanian ulkopuolelle, oli vartioase-
mien päällikkyys uskortu kokeneille rajakorpraaleille
tai rajamiehille, joilla oli reservin aliupseerin arvo. Kos-
ka vartiomiehistön pääosan muodostivat reserviläiser,
oli valmiuskoulutukseen kiinnitettävä erikoista huo-
miota. Rajapartiointi ja tähystys oli jatkuvaa. Raja-
joukkueiden johtajat ja komppanian päällikkö pitivät
tarkastuskierroksillaan harjoituksia ja oppitunreja.
Näin menetellen reserviläiset, joista pääosa oli suojelus-
kunram iehiä, koul i intu iv at rajapalvelun erikoisuuksi in
ja joukosta muodostui sodan alkuun mennessä niin yh-
tenäinen kuin se hajaryhmityksessä oli mahdollista.

YH-vaiheen kuluessa oli kaikkien rujalle johtavien
pääteiden suunnassa suoritettu varustelutöitä. Res.
luutn. ja Viarectan dipl. insinööri Kavo Käyhkö oli
yhden ra jakomppanian päällikön kanssä suorittanut

maastotiedusteluja eri puolilla rajamaastoa. Näin muo-
dostui luettelo varustelukohteista, joissa panssariesteet
ja murrokset sekä osin ampuma-alan raivaukset olivat
tärkeimpiä töitä. Valitettavaa kuitenkin oli, että lu-
kuisten rajanylityskohteiden ja vähäisten voimien vuok-
si kohteiden valvonta jäi taisteluiden alettua tehotto-
maksi.

30.11.1939 klo 7.00 mennessä oli noottien vaihto
päättynyt. Tulirintama levisi salamannopeasti kautta
rajalinjan. Haaste oli annettu ja siihen oli vastattava.
Tehosrettu valmius oli määrätty jo aiemmin, mikä mer-
kitsi mm. siirtymistä kauemmaksi rajasta niiden var-
tioiden osalta, jotka sijaitsivat vihollisen tähystysetäi-
syydellä. Rajavartiokomppanian pääsijoituspaikka Lep-
päniemessä sijaitsi Suojärven itärannalla ja 8 km:n pääs-
sa rajasta. Järvi oli siis takana ja siirtyminen länteen ti-
lanteen sitä vaatiessa oli suoritettava Suojärven pohjois-
pään kiertävän maantien suunnassa, siis aluksi pohjoi-
seen ja rajan suuntaisesti. lddt eivät tähän aikaan vielä
kaikkialla kantaneet varusteissa liikkuvia osastoia eikä
liioin yksiryisiäkään. Jehkilän sillan vieressä n. 2 km
päässä kasarmista yhtyi päätiehen Lapinjärveltä johtava
ajoneuvotie ja jälleen parin km:n päässä pohjoiseen Val-
lenkylässä oli tienristeys, jossa länteen johtavaan tiehen
yhtyi Naistenjärveltä tuleva maantie. Kun näiden lisäk-
si oli runsaasti rajalle johtavia metsäpolkuja oli saarrok-
siin joutumisen vaara hywin ilmeinen.

VIHOLLINEN ETENEE PANSSARIEN
TUKEMANA

30. 11. aamupäivän kuluessa sai kapteeni Saarelainen
jatkuvasti puhelinviestejä eri suunnilta tilanteen kehit-
tymisestä. Sodan äänet kantautuivat Leppäniemeen jat-
kuvasti kasvavana pauhuna, mutta niiden perusteella ei
kyennyt päättelemään yksityiskohtia. Pian kuitenkin
selvisi, että 8 km:n päässä Kaksinaisten suunnalla, jossa

ajotie suuntautui Venäjän puolelle Kangasjärvelle ja

Tsalkkiin, oli vihollisen painopiste. Res.luutn. Pössi il-
moitti vihollisen etenevän panssarien tukemana ja jat-
koi pian riemastuneena kertoen muutamien vaunujen
ajaneen kaivannon edessä ja akana oleviin miinoituk-
siin jääden liikuntakyvyttömänä paikoilleen. Vihollis-
jalkaväki levittäytyi ja jatkoi lähellä vartiorakennusta
olevaa murrosta kohti. Yllättävä tulenavaus aiheutti
suurta ruhoa hyökkaajan joukossa ja osa näytti käänty-
vän takaisin. Pössi kertoi myöhemmin, kuinka upsee-

rien ja politrukkien oli käytettävä pakkokeinoja hyök-
käyksen jarkamiseksi. Joukosta oli kuulunut ajoittain
myös suomenkieltä ja toistuvia "vperjod" 

- 
sissnp[in-

huutoja. Pössin joukkue tulitti tehokkaasti 
- 

puolus-
tivathan reserviläiset samoinkuin rajamiehet omia koti-
pihojaan 

- 
mutta jatkuva vereksien voimien esiintulo

pakoitti lopulta siirtymään radan taakse ja vihdoin yh-
tymään Hallaselässä olevaan kapteeni Toppolan komp-
paniaan.

Hyrsylän muckan vartioihin oli yhteys katkennut io
I

Talvisodan ensimmäisten päivien taistelijoita Hyrsylän-Suojärven tiellä
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klo 7:n aikoihin. Myöhemmin selvisi, että vartiot yllä-
pitivät kosketusta viholliseen vetäyryen illansuussa tu-
tun metsäalueen suojassa aluksi Suojoelle ja sen ylitet-
ryään vähin erin Suvilahden suuntaan.

Koverkon vartio oli valmiussyistä työnnetty varsinai-
sesta sijoiruspaikastaan Niemisren kylästä asumarro-
malle metsäalueelle Koverkkolammen tienoille. Suo-
junsalmen suunnasta lähestyi täällä suurehko vihollis-
osasro jatkaen etenemistään Suuren Pyhäjärven suun-
taan. "Kollaa kestää" -kirjassaan antaa Palolampi rästä
vaiheesra eloisan kuvauksen. Tulkoon kuitenkin tässä-
kin kerrottua, että Niemisten kylään Pyhäjärvien kan-
nakselle vetäytynyt Koverkon vartiomiehisrö ja Suuren
Pyhäjärven eteläpäässä oleva Kokonniemen varrio avasi-
vat yhdessä tulen jäällä kohti Kaipaata etenevään vihol-
liseen, jolloin tummien hahmojen nähtiin käperryvän
kasoihin pitkin jäälakeutta. Jonkin ajan kuluttua saa-
tiin välitetyksi viesti kapteeni Reino Penttisen par-
teristolle, jonka tuli-iskur kohdisrettiin rorjumaan
hyökkäystä. Tällöin jääkansi murtui ja osa hyökkääjisrä
painui veden alle.

Myllyjärven vartioasema sai myös vasraanotraa en-
simmäisten minuuttien tuli-iskut. Vartion roimintaa
tuki taaempaa kapteeni Toiviaisen komppania JR
)4:stä,. Palolampi on kirjassaan kuvannut Toiviaisen
käymiä rajuja taisteluita Myllyjärven tien suunnassa ja
Artahuuhdan maastossa.

Tämän selostuksen alkupuolella on jo lyhyesti mai-
nittu Kaksinaisista pohjoiseen oleva Lapinjärven vartio
ja vihollisvoimien työntyminen siellä Torasjoen yli Suo-
joen rauratiesillan ja Jehkilän suuntaan.

KYLÄT PALAMAAN!
Naistenjärven asemanseutu joutui klo 7 rykistökeski-

tyksen kohteeksi. Kauppias M art i ska i se n myymä-
länhoitaja Pöppönen perheineen oli monien muiden
raja-asukkaiden tavoin palannut evakkomatkaltaan ko-
tikyläänsä. 29. Ll. illalla oli vartiopäällikkci lahetranyt
viestin Pöppöselle kehoittaen rätä perheineen jättämään
kotinsa ja siirtymään sisämaahan. Näin ei kuitenkaan
tapahrunut. Aamulla alkaneessa kranaattitulessa Mar-
tiskaisen kauppatalo tuhoutui ja Pöppösen perhe sen
mukana.

- 
Res.vänrikki Kontturin joukkue joutui pian tuli-

kosketukseen Riuttavaaraan etenevän vihollisen kanssa
ja vetdyryi myöhemmin ),htyneiden vartiomiehistöjen
kanssa Moisiovaaran suuntaan. Taisteluiden alkuvai-
heessa oli Kontturi lähertänyt yhteyspartion Jehkilän
tien suunnassa. Vihollisosasto yllätti tiellä kulkevan
partion ja onnistui sieppaamaan vangiksi rv.sotamies V.
Toivosen, joka sodan pädtyttyd pääsi palaamaanta-
kaisin.

Ensimmäisen sotapäivän ehtiessä puoliväliin oli jo
ehtinyt muodostua joltinenkin kokonaiskuva vihollis-
ryhmityksestä. Hälyttävät viestit tiesivät kertoa vihol-
lisvoimien etenevän vastustamattomasti raja-alueen kai-
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killa suunnilla. Tulipalot loimusivat itäisessä horison-
tissa, pakolaiskuormastot täyttivät tiet vaikeuttaen
joukkojen liikkeitä. Seuraukset hyväuskoisuuteen pe-
rustuneista evakuointitoimenpiteiden laiminlyönneistä
ilmenivät kaikessa traagillisuudessaan.

Rajakomppanian pääsijoituspaikan tyhjentäminen ja
toimirusjoukkueen siirtäminen Jehkilän kautta Varpa-
kylän suuntaan oli tullut ajankohtaiseksi. Komppanian
päällikkö kutsui ajohevosensa asunnolleen Rauhalaan,
jossa upseerin arkku nostettiin rekeen. Kaikki muu sai
jdädä täällä ja viereisessä luurnantri Larisen asunnossa
paikoilleen. Viimemainitun saksanpaimenkoira irroi-
tettiin ketjustaan juoksemaan vapaasti minne haluaa ja
isäntänsä luokse se taisi lopulta päätyäkin. Taistelulä-
hetri res.stm. Harakka Leppäniemestä sai tehtäväk-
seen sytyttää upseerirakennuksen tuleen ja niin päättyi
eräs vaihe kahden upseeriperheen kohdalla kauniin Suo-
järven rantamalla. Kun sitten kilometrin päässä Jehki-
län sillan korvassa suoritertiin jatkotoimenpiteitä roi-
husi Rauhalan upseerirakennus samoinkuin kasarmi,
Toivo Utriaisen ralo jamonet muutliekeissä. Sillan
vieressä oleva entinen Mikko Koivusen kauppa oli
täynnä tavaran noutajia, sillä nykyinen omistaja kaup-
pias Saulamo oli anranur vapaat kädet halukkaille
kaupan tyhjentämiseen ennenkuin rajantakaiset kerkiä-
vär .sitä suoritramaan. Potkukelkka kulkuneuvonaan,
reppu selässä ja pikkupoika mukanaan lähti Saulamo
komppanianpäällikön seurassa astelemaan hämärtyvässä
marraskuun illassa Varpakylää kohti.

RAJAMIEHET VETÄYTYVÄT
Lähes satakilometrisellä alueella toimivar rajavartio-

joukkueet vetäytyivät ja monien vaiheiden jälkeen yh-
tyivät komppanianpäälikkönsä johtoon Maljalassa lä-
hellä Vuonteletta. Res.vänrikki Kontturin joukkue
pääsi pirkän ja rasittavan vaelluksensa jälkeen muiden
yhteyteen vasta Pojasvaarassa, johon mennessä Vuontele
ja Aittojoen asema jo oli menetetty. Hyrsylän ja Ignoi-
lan vartioiden miehistöt joutuivat Suvilahdessa paikal-



lispäällikkö Si i tose n ohjaamana erilleen yksiköstään
toimien myöhemmin ansiokkaasti Kollaan divisioonan
kaukopartiomiehinä. Täällä he suorittivat kolme par-
tiomatkaa Hyrsylän mutkaan vieraillen tällöin vielä
paikallaan olleiden tuttavien perheiden luona. Väliin oli
ilmitulo veitsen terällä komissaarin suorittaessa ilta-
kierrostaan asukkaiden luona, jolloin eräänkin kerran
osa partiosta piileskeli tuvan alla olevassa perunakuo-
passa vain ohuen kannen erottaessa miehet venäläisestä
"natsalnikasta". Kun sitren kerran sovittiin siitä, että
Hautavaaran tshasounakuusikon lähellä oleva venäläis-
ten varikko otetaan suomalaisten Blenheim-pommitta-
jien vierailun kohteeksi, jolloin lähellä olevan suomalai-
sen perheen tuli määrättynä ajankohtana olla poissa lä-
hetryviltä, alkoi pomminpudotuksen jälkeen syntyä pa-
hoja epäilyksiä. Tämä olikin jo sitten riittävä syy asuk-
kaiden siirtämiseen Aunuksen puolelle.

Rajavartiokomppanian rungon muodostivat raja-ali-
upseerit ja rajamiehet. Joukon pääosa koostui rajakylien
reserviläisistä, jotka olivat sirkeää ja kätevää joukkoa,
maanviljelijöitä ja savottamiehiä. Heidän toimincansa
vartiopalveluksessa sotaa edeltäneinä viikkoina ansaitsi
esimiesten täyden tunnusruksen. Kun näiden miesten
kodit jäivät ensi hetkestä alkaen sodan jalkoihin ja li-
säksi monien ja erikoisesri Hyrsylän mutkan osalra
myös omaisten kohtalo jäi tuntemartomaksi, saaramme
vain vaivoin aavistaa sen henkisen paineen, joka oli näi-
den miesten osana koko sodan ajan. Mutta se ei näkynyt
ulospäin muuta kuin sitkeässä ja esimerkillisessä velvol-
lisuuksien täyttämisessä sekä tinkimättömässä uhrival-
miudessa, jonka lopullinen näyttö monien kohdalla oli
kaatuminen Isänmaan ja karjalaisen kotiseudun puoles -

ta.

VOI HERTTANE sentää ku pit lähtee kulkemaa,
sanoi Viipurin mustalainen, kun evakkomatkalla hei-
moveljensä tapasi.

***
SAKKOLAINEN tukintekijä oli puulaakin pomon

mielestä jdttdnyt liian pitkiä kantoja, ja niin hän määrä-
si tämän lyhentämään ne tai muuten työstä pois. Kiu-
kuissaan mies sahasi paksua kantoa, kun naapuripalstan
mies hiihti ohi ja hihkaisi:

- 
Muistat sie sitte varottaa, mihipäi se kaaruu.

*it*

VASIL OLI KOVA kiroilemaan, siitä oli tullut tapa,
jota kaikki eivät hyväksyneet. Mutta ei hän ollut niin
jumalaton kuin kiroilemisesta olisi luullut. Erään ker-
ran mies meni kirkkoon, silloin ihan synnintunnustuk-
sille asti. Pappi joka oli tietoinen miehen huonosta
tavasta, sanoi Vasilille:

- 
l(qega jättää se kiroileminen, se on synti.

- 
Syntihän se on, ylen suuri riähkä onkin. Ja olen

mie yrittänytki, vain en pergelehtä sua jiämäh.

D

PERSOONALLISUUKSIA

KENRAALILUUTNÅNTTI Aarne Leopold Blich toimi
jatkosodan aikana vuosina 1942-44 armeijakunnan
komenrajana Aunuksen kannaksella. Hänet tunnettiin
laajaki elämänmyönteisenä j a sotureitaan ymmärtävänä
komentajana, joka taisi tehtävänsä.

Kenraali Blick oli kerran viimaisena pakkaspäivänä
tarkastamassa erulinjan asemia mukanaan esikuntapääl-
likkönsä, joka oli runnettu täsmällisyydestään ja säntil-
lisyydestään sekä täydellisestä raittiudestaan.

Tarkastuskierroksen jarkuessa tultiin kylmästä kan-
keina etulinjan pataljoo.,rri komentopaikan läheisyy-
teen. Tällöin pataljoonan komentaja ehdotti, että men-
täisiin hetkeksi hänen komentokorsuunsa, jossa hän voi-
si tarjota lämmikkeeksi rommitotin. Harvinainen tar-
jous perustui äskettäin tehtyyn lomamatkaan.

Blick kaanryi esikuntapäällikkönsä puoleen ja tiedus-
teli vakavalla oaamalla tämän mielipidettä. Esikunta-
päällikkö ei huomannut pientä pilaa, vaan lausahti:

- 
Enpä suosittele. Se alkoholihan on aivan kuin

laskisi housuihinsa: ensin se hetken lämmittää, mutta
sitten on kahta kylmempi ja surkeampi olo.

Tähän Blick:

- 
No niin 

- 
mikäpä siinä. Jää sinä tähän suksille

seisomaan ja laske housuihisi, minä menen tämän maju-
rin korsuun juomaan rommitotin. Tavataan tässä puo-
Ien tunnin kuluttua.

***

Eräässä suuressa saksalaisessa esikunnassa oli yhteysup-
seerina suomalainen luutnantti uon Essen, jonka saksalai-
sen nimen lausumisessa aseveljillä ei tietenkään ollut
vaikeuksia. Hankalammaksi asia kävi, kun esikuntaan
saapui toinenkin suomalainen, jolla oli vaikea supisuo-
malainen nimi. Tarkkailtuaan suomalaisia jonkin aikaa
alkoivatkin saksalaiset kdy«ää heistä yhteisnimeä Dle
beiden finniscben Verbindungsot't'iziere aon Essen und Trinhm
(suomalaiser yhteysupseerit Syöminen ja Juominen).

***

Jossakin Kiestingin korvessa saapui komppanianpäälli-
kön teltalle vääpeli, joka tiedusteli, mikä on tämän
päivän tunnussana, kun pitäisi käydä rykmentin töpi-
nässä ja välillä oli saksalaisten sotilaspoliisien tarkastus-
pisteitä 

- 
niitä "puomeja ja passeja".

Päällikkö kaivoi karttalaukkunsa esiin ja totesi muis-
tilapustaan, että tunnussana oli Generaloberst oon Falken-
borst.

Vääpeli huokasi ja virkkoi alakuloisesti:

- 
Täytyypä sitten mennä jonakin toisena päivänä...
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JääkätlenlallilH

O. A. HEIKKINEN

Suomalaiset SS-miehet joutuivat Saksan
koulutuskeskrrksissa uuteen ilmapiiriin 

-suurvallan armeijan koulutus oli kovaa ia
raakaa. Hitlerin sotakoneistokaan ei kuiten-
kaan suomalaista jermua nujertanut: korpi-
soturi ja yksittäistaistelija aiatteli omilla ai-
voillaan ja toimi toisin kuin saksalainen, jo-
ka usein oli vain preussilaisen koneiston
osanen.

t"$,*§., rr
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Suomalaisten SS-miesten rivistöä

TOINEN maailmansota oli jo riehunut hyvän aikaa,
kun olosuhteiden oikusta tallasin ensi kerran Grazio
lVetzeldorfissa olevan tai olleen SS-kasarmin harjoitus-
kenttää parinsadan muun joukossa. Ei meitä enää ollut
"kahtasaraa urhoollista", kuten Grazissa olevat toipilas-
komppanian miehet täydennyseräämme hieman ivalli-
sesti nimirtelivät. Sotilasosastoilla on taipumus "kulua"
jo rauhanomaisissa oloissa. Ehkäpä sotilas vieraalla
maalla etsii seikkailuja ja pistää päänsä sellaisiinkin
paikkoihin, jotka ovat terveydelle vaarallisia tavalla tai
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toisella. Joukossa on lisäksi aina sellaisiakin jotka jänis-
tävät riittävän turvallisella alueella välttyäkseen rinta-
man kauhuilra.

Grazin'JTetzeldorfin §Taffen-SS:n täydennyskeskus
sijaitsi luonnonkauniissa vuorten välisessä kattilassa.
Täydennyskeskus oli kovin kansainvälinen: suomalaisia,
tanskalaisia, hollantilaisia, flaameja, norjalaisia ja rie-
tenkin saksalaisia "piällysmiehiä". Kasarmialuetta ym-
päröi 2-3 metriä korkea kivimuuri. Aidan ulkopuolel-
la kurkistelivar rehevät luumu- ja omenapuut, hieman



Watlen- Wiking-Divisioonan komentaja kenraali F. Steiner

saksala

r
Kasarmin piha on
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iselle sotilaalle tärkein koulutuspaikka

kauempana päärynät ja viinirypäleet houkuttelivat poi-
mimaan kielletyn puun hedelmiä. Nälkiintynyt entinen
suomalainen korpisoturi katseli niitä vesi kielellä silloin
kun sai joskus siihen tilaisuuden.

Kasarmialueella oli hieno urheilukenttä. Sitä ympä-
röi vielä hienompi ns. santsikenttä eli -rata. Sitäpä kel-
pasi suomalaisen jermusotilaan vipeltää preussilaisen tai
suomalaisen kouluttajan komentojen tahdissa! Kyllä si-
tä vipellettiinkin! Parissa, kolmessa viikossa piti meis-
tä, kouluttajien mielestä alkukantaisista olioista, epäso-
tilaall isuuden es ikuvis ta kaivaa esi in sankaritekoihi n j a

-kuolemaan kelvollinen SS -sotilas. Suomalaisp ataljoona
oli kärsinyt raskaita tappioita Kaukasuksen öljykenttien
omistuksesta käydyissä taisteluissa ja meistä oli tehtävä
kelvollinen täydennys jääkärien perinteitä hoitavaan yk-
sikköön.

Palvelus alkoi usein kello neljä aamulla ja kesti pieniä
taukoja käsittäen aina yömyöhään. Kun nyt kuuntelee
varusmiesten hirmujuttuja rankasta koulutuksesta "sis-

sijotoksineen", tuntuu kuin lastentarhan päivähoidokit
siinä kuvailisivat hoitotädin julmuuksia. Meistä tehtiin
tai yritettiin tehdä niin fyysisesti kuin henkisestikin to-
si kovia. Niitä taitoja tarvittiinkin oloissa, joihin olim-
me menossa tdmdn välietapin kautta.

Koulutus käsitti etupäässä sulkeista, komentokie-
leen, sotilassanastoon ja uusiin aseisiin tutustumista se-

kä ennen kaikkea marssia lauluineen. '\ala maalle rak-
kahalle, ei jäädä sorron alle tämä kansa koskaan voi!"
suomalaisin sanoin kaikui usein, koska emme koulutta-
jien ihmeeksi osanneet sitä opetuksesta huolimatta kun-
nolla, saksalaisittain ei ollenkaan. Edelweiss, lieneekö
alppiruusu tai jotain sinnepäin, on laulu, jota etsittiin
ympäri kasarmialuettaaina ruokailuun mennessä ja jota
en halua kuulla vieläkään, niin kyllänsä siitä sai nälkäi-
senä mölistessään ruokalan nurkalla!

Joukkomme oli Suomen rintamalta eri yksiköistä
lähtöisin. Monet olivat jo talvisodan karaisemia ja jat-
kosodan hyökkäysvaiheen läpikäyneitä veteraaneia.
Meidän oli usein vaikea ymmdrtdtä, että niukka koulu-
tusaika menee aivan turhan marssin ja laulun harjoitte-
luun.

Uskalsin kerran olla eri mieltä saksalaisen sturmman-
nin kanssa jatkuvan laulamisen mielekkyydestä. Auta
armias, kun hän sai tulkilta kuulla, mitä mieltä olin hä-
nen koulutustaidoistaan! Anttia vietiin ja heti ja lujaa
santsiradan lankkuesteiden aukoista läpi niin että kaa-
sunaamaripönttö vain kalisi! Silloin oli värkeissd varaa
ottaa joskus liikkeitä, joihin ei kouluttajani varmuudel-
la pystynyt ja oyt otinkin. Ai-ai, kuinka pojankoltiai-
sen naama loisti saadessaan laiskaan suomalaisjermuun
liiketcä!

Saksalainen konekivääri oli meille uusi ase. Heti al-
kuun tunsimme sen tuntemukseen ja käyttöön erityistä
mielenkiinroa. Se taottiinkin päähämme mitä perus-
teellisimmin: rak,-nne, toiminta, ampumakuntoon lait-
to, niistä luulisin vieläkin selviytyväni vaativankinKovalla työllä saa kiväärin håmmästyttävän puhtaaksi
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preussilaisen korpraalin tentissä.
Tässä kohden on paikallaan todeta, että minkä saksa-

laiset tekivät, se oli perusteellista. Nyt oltiin koulutuk-
sessa, joita oppeja pian tarvittiin Kaukasuksen karusel-
lissa. Kiitos vain, saksalaisen SS-Sturmmann, että pe-
räanantamattomalla sisulla panit meidät oppimaan,
kuinka nopeasti ampuja vaihdetaan, kun edellinen on
pois pelistä, kuinka kiivaasta ammunnasta sulamaan al-
kanut kk:n piippu vaihdetaan uuteen, ettei tule pitkia
luodinvälejä. Luulen tehneeni nuo temput tosikoitok-
sessakin "simpauttajani" pelosta tai suoritustottumuk-
sesta.

Aamu alkoi päivystäjän pillin vihellyksellä. Pilli ja
kaasunaamari ovat kapineita, joita inhoan vieläkin! Ai-
na oli tuhannen kiire. Parta, tukka ja kynnet saiyat aa-

mukatselmuksen. Kovin usein suoritettuina katsel-
mukset herättivät enemmän hilpeyttä kuin suuttumus-
ta. "Hinlegen-Auf", maahan-ylös, niin nopeassa tahdis-
sa, ettei hidas saksankielen ymmärtdjå ehtinyt käsittää,
antoi aiheen uuteen maahan-ylös -ryöppyyn. Kouluttaja
oli usein illalla yhtä loppuun ajettu kuin mekin, niin
että kyllä he kutsumuksesta suorittivat tehtäväänsä.

Saksan kielioppituntejakin oli jossakin välissä. Opet-
ajana toimi alkuun kirjailijana kyseenalaista kunniaa ja

kuuluisuutta sodan jälkeen saanut Sakari Lappi-Seppä-
lä, nyt jo tuonen ruville matkustanut. En riedä, miksi
hänen oppituntinsa loppuivat hyvin lyhyeen, ehkä hän
ei ollut isäntien mieleinen.

Ruoka oli noin hedelmällisessä laaksossa erictäin
huonoa. Punakaalisoppa paprikalla voimakkaasti maus-
tetun kastikkeen kera oli pääasiallisin ruokalaji. Leipä,

iuusto, jonkinlainen rasvanappi ja tupakka jaettiin
edellisenä iltana seuraavaa päivdd varten. Ne syötiin
usein heti kun jako oli suoritettu. Perusteluna oli, et-
teihän koskaan tiedä kuka huomisen päivän kiusauksen
kestää ja silloin annokset olisi syönyt joku toinen.

Yllä kerrottu kasvatti sitä kuuluisaa suomalaista sisua
ja latasi päivä päivältä mielet täyteen lähtöhaluja rinta-
malle. Suhteellisen kiltisti kestimme Grazissa asiallisen
kuin asiattomankin pehmityksen. Myöhemmin Ambri-
sievkassa, jossa saimme ase- ja ampumakoulutusta, är-
tymys ylitti sietorajan. Reaktiolla olisi voinut olla vaka-
vatkin seuraamukset. Simputus oli niin älytöntä, että
koko joukko pysyi paikallaan saksalaisen kouluttajan 

-aliupseerin 
- 

kss112s5sa äänen voimalla saada osastoa

kuriin ja nuhteeseen. Siihen hätään haettiin suomalai-
nen kouluttaja. Nyt osasto teki oikein mallisuoritukse-
na maahan menot ynnä muut tärkeät temput! Kun saku
otti taas komennon 'Taakse-poisru!", hävisi koko jouk-
ko läheiseen metsikköön kouluttajan takaisinhuudoista
huolimatta. Kun luutnantti Tenomaa kokosi karkulai-
ser, saimme kuulla olleemme kapinallisia.

Ser.rraavaksi yöksi oli suunniteltu kurinpalautusmars-
si, muistaakseni 30 km, täyspakkaus ja taisteluvarustus
mukana. Illalla tuli kuitenkin marssikäsky Rostoviin ja

rintamalle. Saksalaiset kouluttajat eivät seuranneet
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Koulutusta kentällä

"200 urhoollistaan" Kaukasuksen taisteluihin.
Koulutuskeskuksessa suoritettu kova työ vaati kovan

huvittelun, kun muutamana iltana siihen oli tilaisuus.
Kanttiinissa sai hapanta viiniä niin paljon kuin vatsa
veti. Muitakin, väkevämpiä juomia, oli runsaasti saata-
vissa. Ihmetrelin, kuinka ns. toveri-illoissa arvoasteet
hävisivät. Upseerir, aliupseerit ja miehistö istuivat sa-

massa pöydässä käsi kädessä laulamassa saksalaista ka-
pakkalaulua "Juo, juo, veikkonen juo!" Siellä1aulu ka-
jahteli aivan roisella tavalla kuin päivällä marssiharjoi-
tuksessa ja ruokailuun mentäessä! Saksalaiset joivat pal-
jon vähemmän kuin me. He kuluttivat rattoisasti iltaa
ryypyn parissa, kun taas suomalainen halusi pään täy-
teen mahdollisimman nopeasti. Eikä aikaakaan, kun
ujoin finne-poika esitti aarioita kanttiinin pöydällä seis-
ten! Se tietenkin aiheutti erimielisyyksiä isäntiemme
kanssa. Joukossa joku tyyppi voi pilata koko porukan
illan. Usein oli vielä jälkiseurauksiakin.

Kuuma syyskuun lauantai oli kestetty. Urheiltiin,
marssirtiin, opeteltiin kieltä ja mentiin maihin. Siinä
kivimuurin lähellä näki, kuinka luumut houkuttelevas-
ti painoivat oksansa aivan muurin harjan tuntumaan,
samoin viiniköynnökset kurkottelivat melkein kaden
ulottuville. Kysymys oli vain siitä, miten päästä muu-
rin harjalle. Muurin varjossa pidetty "tupakanmittainen
tauko" riitri kiteyttämään parin kaverin suunnitelman.
Hiljaa sovimme, että tuosta tulemme pimeän tultua ha-
kemaan muonatäydennystä. Vielä palveluksen pådtyt-
tyä, ihme kyllä jo valoisan aikaoa, kävimme tiedustele-
massa noin kautta rantain ja teimme suunnitelman eri
vaihtoehtoineen. Operaatio oli valmis toteutettavaksi
heri pimeän tultua. Olimme varmaan poistumiskiellos-
sa, kun tuollainen tuli mieleen. Rahallahan aina sai
kaupungilla jotain syötävää, mutta kasarmilla oli tyy-
dyttävä kuiviin muoniin ja niiden hävittämisessähän ei
mennyt monta minuuttia.

Tuvassa keräiltiin pikkuhiljaa toisilta pojilta leipä-
laukkuja ja oltiin kovin salaperäisiä 

- 
eihän sopinut

kovin laajalle paljastaa keskeneräistä suunnitelmaa.
Kenttäpakit hylkäsimme niiden kolisevan äänen vuok-
si. Sopivan hetken tultua häivyimme huomaamatto-



Matkalla maastoon

masri illan pimeyteen. Paluureitti varmistettiin hälyt-
täjillä, asettamalla mies kasarmin oven sisä- ja ulkopuo-
lelle varjoisaan paikkaan. Toimistossa ja käytävillä liik-
kuva päivystäjä oli se hirmu, jota varten tuo hälytysjär-
jestelmä etupäässä tarvittiin.

Hyvin tehty suunnitelma antoikin pian leipälaukut
täyteen luumuja 

- muista hedelmistä emme nyt välit-
täneet. Vielä niitä ehti syödäkin ja työntää taskut täy-
teen. Vaarallisin osa tehtävästä oli kuitenkin edessä: piri
päästä huomaamattomasti kasarmiin ja oman tuvan tur-
vall iseen ilmapiiriin.

Varmistus tai oikeammin hälytys toimi moitteetto-
masti. Saatuamme sovitun merkin hiippailimme liikoja
ääniä pitämättä sovitussa järjestyksessä kämppään. Pian
mässäilimme juuri kypsyneillä luumuilla, usea ehkä en-
si kerran elämässään. Aamuyöstä oli vessan ja tuvan vä-
lillä liikettä normaalia enemmän.

Hieman rauhattoman yön jälkeen olikin sunnun-
taiaamu. Palvelusta ei liene ollut, sillä kulutimme aikaa
tuvassa korttia pelaten ja suunnitellen uutta "rapparet-
keä" luumumetsikköön tai pää,ryoäpuille, jotka olivat
hieman kauempana.

Tupaan astui jo aikaisemmin mainittu Sturmmann
Sakari Lappi-Seppälä. Hän toimi tulkin tehtävissä ja jon-
kinlaisena kirjurina komppanian toimistossa. Lopetim-
me kortinpeluun, kun hän virallisen näköisenä tarkasti
tuvassa olevaa joukkoa. Tarkasti hän kävi katseellaan
jokaisen miehen. Syytä tuohon tutkimiseen hän ei il-
moittanut. Minulla kävi heti ajatus, että joku, ehkäpä
juuri hän, näki meidät edellisenä iltana luumuvarkaissa
ja etsii nyt pääsyyllistä. Tarkastuksen lopuksi hän osoit-
ti minua sormellaan:

- Te 
- 

mikä nimenneT
Ilmoitin nimeni ääni väristen, sillä nyt olin varma

palosta. Lyhyen sotilaallisen kaskyn mukaan minun oli
otettava taistelupakkaus, päälle maastopuku, kypärä, ja
kiväärivarustus. Tämä varustus mukana minun oli tul-
tava toimistoon heti. Pian olinkin polvet hieman hyyte-
lönä koputtamassa toimiston oven takana.

Sain luvan astua huoneeseen. Siellä olivat jo täyden-
nyskomppanian saksalainen päällikkö yliluutnantti

;I8t

Schröder ja vääpeli Jahn - muuten saksalaisiksi oikein
miellyttäviä esimiehiä. Huoneeseen tuli lisäksi joku so-
tilasvirkailija ja muuan siviilihenkilö.

Yritin tehdä jonkinlaista ilmoitusta komppanian-
päällikölle. Kun näin nuo tuntemattomat henkilöt, olin
aivan varma, että he olivat illalla nähneet minut muurin
pädlld tai itse teossa ia ovat nyt tulleet tunnistamaan
vielä varmuuden vuoksi. Olin varmaakin varmempi, et-
tä pian höykky alkaa. Vääpeli komenteli käännöksiä oi-
keaan ja vasempaan toisten tarkkana seuratessa jokaista
liikettäni.

Tarkastelun jälkeen ilmoitettiin minulle, että herrat
ovat Signal-lehden toimittajia ja kuvaavat maastossa

suomalaisen vapaaehtoisen toimintaa! Tuo lehti oli suu-
ri, loisteliaasti kuvitettu propagandajulkaisu. Se ilmes-
tyi myöskin suomenkielelld ja siksi olinkin nyt toisen
maailmansodan mannekiini. Tulkkini Lappi-Seppälän
tuli esittää saksalaista ryhmänjohtajaa.

Nousimme toimittajien autoon, joka ajoi kaupungin
ulkopuolelle jonkin vuoren juurelle. Siellä oli jonkinlai-
nen harjoitusalue, jota emme olleet käyttäneet aikai-
semmin, eikä siellä maastosta päätellen enemmälti har-
joiteltukaan. Lappi-Seppälän saksalaisten komentojen
mukaan hyökkäsin, ammuin, heitin käsikranaatteja,
konttasin ja rynnäköin. Ruutia paloi ja mannekiini hi-
koili! Välillä tuli taukokin, jolloin kaikessa sovussa kät-
telimme Sakarin kanssa toisiamme. Sekin kuten koko
harjoitus otettiin uusiksi, osittain kolmeenkin kertaan.
En tiennyt silloin enkä tiedä vieläkään, kuvattiinko ti-
lanne rintamalla vai koulutuksessa tapahtuneeksi. Jäl-
keenpäin kuulin, että kuvat ja juttu olisivat olleet suo-
menkielisessä Signal-lehdessä. Tultuani väsyneenä ja li-
kaisena kämpälle sain palkkioksi mennä kylmään suih-
kuun.

Pojat olivat saaneet tiedon, mihin tehtävään jouduin.
He totesivat vain, että minä olen tarpeeksi ruma ja syn-
kännäköinen kaveri suursodan filmitähdeksi.

Pian tämän jälkeen kaikuikin Grazin kentällä viimei-
sen kerran "Käy marssi rintamalle ja laulu raikas soi..."

Alkoivat tositoimet. 
tr
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Pikakivääri
2.

ELIAS KTVISTU ,${
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"Tykistö aloittaa ylimenon valmistelun H-5."

Ylimenohyökkäys oli aina vakava yritys - vesillä tunsi olevansa avutto-
rnana vihollisen armoilla. Yllätys onnistui kuitenkin pimeän turvin ja
hyökkäys iatkui.

Sitten tulikin vakava paikka: savun haihruessa komppania oli aukeal-
la niityllä vihollisen bunkkerien edessä! Paljain, verestävin käsin yritim-
me myyrien lailla kaapia itseämme maan sisään...

nÄrytysr
Uni jäi lyhyeksi. Komentopaikan lähetti hiippasi tel-
toille aamuyöllä. Käsky oli lyhyt: Teltat kokoon ja

taisteluvarustuksessa äänettömästi eteen!
Unenpöpperöstä selvisi pian, olihan syyskirpeä

aamu, mutta niin synkeän pimeä, että yönmusta seinä

tuntui ympäröivän kaiken kaiken. alkumatkan metsä-
taipaleella ennen kuin takaa ärjähtelevän tykistön kor-
kealle leimahtelevat suulieskat alkoivat valaista reit-
tiämme kranaattien ulahdellessa yli. Sitten tuli pysäh-
dys. Edessä näkyi ankeampaa maastoa. Ryhmityimme
tienlaitaan ja sana kiersi: ehdoton hiljaisuus odotusase-
missa! Upseerimme oli kutsuttu jonnekin neuvonpi-
toon.

Upseerimme palasivat neuvottelusta vakavina. Hil-
jaisina he toistelivat siellä saamansa tehtävän ryhmän-
johtajille:

- 
Ylitämme edessä olevan vesistölinjan pioneerive-

neillä. Levittäydymme vastarannalla ketjuun jatkaen
eteenpäin. H-hetki on pian. Tykistö aloittaa H-5.

Siinä kaikki, mutta odotellessamme vänrikki Maunu
kertoili hiljaa asiasta enemmän: pataljoonan komentaja-
na on tässä tehtävässä jaakarikapteeni Korte jaluutnantti
Välimaa johdattelee etulinjaa, jossa kolmas joukkueem-
me olisi ylityksessä ensimmäisenä. Ensimmäiseen ve-
neeseen Mörön ja Ratisen ryhmät, konetuliaseet eteen.

- Ryhmille oli varattuna eturivin paikat!
Mikkelinaamun ensimmäinen kajo väreili jo itäisellä

taivaanrannalla, kun äkkiä alkoi tapahtua: rykistö kiih-
dytti ammuntaansa niin että yhtäjaksoinen valtava ku-
mina täytti koko avaruuden leimahdusten kohotessa
korkealle taivaanlakeen!

Nousimme liikkeelle ja patoutuva jännitys kiihdytti
aistit valppaiksi. Pian tavoitimme rantamaaston, joka

Yli vain - ilman airola ja moottoreita!

vietti jyrkästi harmaaseen vesirajaan.
Siinä ne olivat, tasapohjaiset pioneerien veneet. Sovi-

tussa järjestyksessä veneeseen ia vain muutama hetki
kun jo kelluimme veden varassa. Moottoreita ei ollut
eikä airojakaan, vain pari pitkäa seivästä, joilla piti
lykätä vauhtia.

KARMAISEVA YLIMENO
Ylirys oli karmaiseva kokemus. Vastarannalla voi pi-
meässä olla mitä tahansa. Ympärillä oli tulenkarvainen
savu, joka ahdisti hengitystä ja veneessä oli kuin tyhjän
päälläl Sydänlihas jyskytti niin, että melkein kuuli sen

lyönnit kaiken pauhinan yli. Keulassa kykki konepis-
toolimies Onni Järveläinen katse valppaana ja sormi
liipasimella. Salorantani piippu sohotti oikean laidan
yli tähystäessäni laukaisuvalmiina läpinäkymättömään
savuseinään. Maunu hajareisin kuin laivamies kaikkien
yläpuolella kuulosteli seisaaltaan.

Ikuisuudelta tuntunen lipumisen iälkeen keula nyt-
kähti rantaan.
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Ensimmäinen miehemme Suojun pohjoisrannalla oli
Järveläinen. Nousimme jyrkäntuntuista törmää ylös-
päin ja havaitsimme olevamme suorastaan vihollisvallil-
la! Juoksuhauta erottui harmaasta savusta tummana
vyönä. Tarkempi silmäily oikealle erotti haudasta kaksi
kyykistelevää, nähtävästi kranaatteja kuulosrelevaa rus-
keatakkista asemiestä. Karjaisu 'Ruki verh!' oli heille
lamauttava yllätys ja kauhistuneina he katsoivat ylös-
päin käsien kohotessa. Heitä kohti osoittava Salorannan
muhkea piippu sai miehet vikkelästi tottelemaan. Kol-
mas, aseeton ruskeatakki ilmestyi haudan mutkaan kat-
somaan mitä oli tekeillä, ja joutui toveriensa seuraksi.
Mutta neljäs oli jo nopeampi: automaattiaseen piippu
työntyi esiin ensimmäisenä, sitten näkyi jo käsivarsi ja
osa kasvoja - 

mies oli nopea ja hänen aseensa heilahti
heti kohti!

Salorannan rojahtaessa ase tipahti säleiden sinkoilles-
sa juoksuhaudan tukipuista, murra dlähtdvd mies heit-
täytyi taaksepäin haudan pimentoihin eikä edes paikalle
ehtineen Maunun perään nakkaama englantilaismuna
tavoittanut pakenijaa.

- 
Vyörytetään! innostui vänrikki. 

- 
Konepistooli

eteen!
Kaikki tapahtui erittäin nopeasti ja jatkuvasti mie-

hiämme nousi penkkaan.
Monttuun hypättyämme koimme uuden hämmäs-

tyksen: haudan mutkassa, ensimmäisten vankien koh-
dalla, oli asemaan sijoitettu taitavasti naamioitu kone-
kivääri, panosvyö huulella. Värähdytti jo ajatuskin -jospa ne olisivat ehtineet! Olimme ajautuneet maihin
suoraan niiden ampumasektoriin vain kymmenkunta
metriä sivuun pesäkkeestä! Toinen konease, leveälippai-
nen Emma oli sivusuuntaan levennetyssä ampuma-au-
kossa valmiina säestämään. Ylitys yllätti soittelijat täy-
sin!

Näin saimme etuasemat. Savu alkoi hälvetä ja Väli-
maan selvä ääni jakoi tilanteen mukaisia tehtäviä:

I Joukkue oikealle jatkaen asemien vyörytystä! II kes-
kellä eteenpäin! III Joukkue vasemmalle!

Ryhmittyessämme viholliset irtautuivat asemistaan
lähtien pakosalle. II Joukkueen Laine kaatoi pikakivää-
rillään pystyasennosta, murta kauimmaisten onnistui
häipyä hämärään.

Nyt oli rantamaasto taisteluhautoineen jo leveästi
hallussamme. Sillanpääasema oli vallattu muutamassa
minuutissa ja merkillisintä oli, että tehtävän vaaralli-
suudesta huolimatta tämä ensimmäinen vaihe onnistui
ilman tappioita.

Onni vaihtui lähtiessämme pakenevien perään meille
tuntemattomaan maastoon.. Menosuuntaan siirtyvä sa-

vuverho tuntui jo kummallisesti suosivan vihollisia,
jotka henkensä edestä paetessaan saivat varmasti lisää
etumatkaa kotikentällään.

Savunkatku pisti juostessa pahasti henkeen ja niin oli
vähitellen hiljennettävä vauhtia. Aukeata tuntui jatku-
van pitkään. Sitten edestä alkoi selvemmin erottua kor-

keampi metsänraja ja ylöspäin kohoava maasto.
Tuossa rinteessä oli vihollisasemien toinen porras ja

sieltä ne lisahtivat, ensimmäiset laakit!

KOVA PAIKKA
Ketjumme harveni.

Åamukajossa olimme erinomainen maali ylempää
ampuville.

- 
Matalanat Jatketaan nopein syöksyin! innosteli

Maunu miehiään, mutta jo ensimmäiset syöksymme
päättyivät perin huonosti. Ryömienkään ei eteneminen
enää onnistunut, sillä tulitus muuttui yhä tarkemmak-
si.

Aamutuulen haihduttaessa loputkin savuverhon rip-
peet paljastui silmiimme koko karmea totuus: olimme
aukealla niityllä bunkkeriasemien alapuolella! Komppa-
nia oli pahasti satimessa. Sen tajusi ainakin urhea vän-
rikkimme, jonka ääni kaikui taistelun lävitse:

- 
Matalana, matalana! Raapikaa vaikka käsin jon-

kinlaista koloa ja mahdollisimman pian!
Verestävin käsin, myyrien lailla kapsuttaen yritimme

raastaa nurmikkoa naamioturpeiksi eteemme. Kiirehti -

Toisen kerran joen yli

misestä pitivät huolen ympärille läsähtelevät luodit.
Päätdä.n ei voinut enää kohotella. Viisainta olisi ollut
maata siinä syysnurmessa aivan hiljaa, mutta enpähän
malttanut olla koettamatta onneani havaittuani lähim-
pien laukojien olevan aukean pohjukassa, vanhan raken-
nuspohjan raunioissa.

Asettelin aseenikin matalaksi. Sitten Saloranta hau-
kahteli lippaan tyhjäksi ja pohjukassa kuulosteltiin.
Käännyin kyljelleni vaihtaakseni lippaan, vaan hetipä
muistuttivat! Silmissä sävähdytti kuumasti ensimmäi-
sen luodin sähähtäessä rinnan tasolla nurmikkoon. Pai-
nauduin kiireesti koverooni seuraavien kumahdellessa
oikealle sivulleni.

Se ampuja oli tarkka, hänen aseensa vain veti hivenen
vasemmalle. Hän uskoi varmasti osuneensa, koska en

liikutellut itseäni enää - 
näin oli parempi ia ampuia

lakkasi laukomasta. Siihen oli alistuttava! Salorantakin
sai levätä syrjällään.

Kohtaloamme ei parantanut kaukaa kuuluva huute-
lukaan:
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- 
Eteenpäin! Eteenpäinl

Äani oli iääkärikapteenin, joka ei kokenut tilannetta
edessä. Rohkea vänrikkimme ei huutelusta hätkähtä-
nyt, naurahti vain:

- Ätkaa välittäkö, pojar! Yritämme eteenpäin savu-
verhon turvin 

- muu törmäily on itsemurhaa!
Vänrikki lähti itse ryömien savun hakuun. Ampujat

tavoittelivat häntä, mutta osuivat vain pistoolikote-
loon. Savusuojaa ei kuitenkaan jostakin syystä saaru.

Päivä synkistyi yhä. Vihollinen vilkastui saatuaan
yliotteen. Heittimet alkoivat nakutella syytäen ranuja
ketjuumme. Sinkoili myös shrapnelleja, jotka poksah-
taessaan ilmassa viskoivat sormenpään kokoisia hauleja
kohteeseen. Jos tuollainen viheltäjä poksahti kohdalla,
sai olla hyvätuurinen selvitäkseen.

Haavoittuneiden osa tänään oli kurjaakin kurjempi:
etummaisia ei voinut avttaa kukaan - lääkintämiesten
toistuneet yritykset päättyivät haavoittumisiin. Jos jo-
ku jaksoi vielä ryömiä, saattoi hyvällä onnella selvitä
suojaan. Valitus oli ajottain järky*ävää hiljeten taas
valittajan voimien ehryessä.

Ankeat olivat ahdistettujen ajatukset 
- 

s11115immg

olevamme kuin tuomiolla 
- 

nöyrinä 
- 

suullamme
savessa. Kenen vuoro on seuraavana...?

Tilanteen ollessa surkeimmillaan aloittivat omar suo-
rasuuntaustykit työskentelynsä. Nuo matalalla ylittävät
piiskasarjat kimahtelivat korviin toivottuna musiikkina

- hillitsihän se vainoojiamme hiukan. Mutta ei hiljen-
tänyt kokonaan 

- laukauksia kajahteli kohta noiden-
kin iskujen perään ja tuskainen päivä jatkui.

Jano alkoi vaivata ja myöhemmin jo nälkäkin. Kieli
tuntui turpoavan ja kuivuvan kitalakeen. Suussa mais-
tui maa. Luonnollisia tarpeitakin oli, mutta vain alleen
tai housuihinsa sen saattoi tehdä. Kummallisinta oli
kokea, kuinka omat jäsenet alkoivat tuntua vierailta
puutuessaan vähiteilen tunnottomiksi. Myöhemmin
puutui jo ajatuskin. Olisi suloisen samantekevää, osuuko
vai menehtyykci siina muuten...

PELASTÅVA PIMEYS
Tuosta tilasta meidät tavoitti ja pelasti illan hiljainen
hämärä. Sen myötä saivat avun haavoissaan viruvat.
Joillekin se oli jo myöhäistä. Tunnottomat jäsenet yri-
timme virkistää kääntymällä ensin kyljelleen, sitten
kieritellen, kohottautuen kontalleen ja vähitellen yhä
ylemmäs, lopuksi jaloilleen. Polvet tutisivat hervotto-
masti, kuin horkassa. Rampa, uupunut ja harventunut
joukkomme oli totisesti nyt piristyksen rarpeessa, mur-
ta saavutettuja etuasemia ei voitu jättää. Vastahyök-
käystäkin saattoi odottaa pimeydestä.

Yhteyksiä hoitelevat lähettimme lupailivat kuitenkin
pikaista vaihtoa ja kenttäpullostaan sai kulauksen vir-
kistävää nestettä. Se piristi hetkeksi.

Mutta vaihtoa ei vain kuulunut. Vielä nelisen tuntia
jouduimme värjöttelemään maankosteissa kamppeis-
samme, hampaat kuuluvasti kalisten, kylmenevässä
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Vihollisen asemat on jälleen kerran vallattu

syysyössä. Vaihtomiehet arkailivat vettä ja veneitd ja
vasta pioneerien saatua lankkusiltansa valmiiksi uskal-
tautuivat sitä pitkin yli. Samassa lähetti Paljahan tuoma
sanoma tavoitti tärisevän ketjumme:

- 
Kaikki pois edestä rannan juoksuhautoihin! Ty-

kistö alkaa roiskimaan ja Piikin miehet jatkaat.

Kauan kaivattu hetki oli koittanut! Takanapäin sai-
simme ruokaa ja voisi lämmitellä 

- 
ehkä nukkuakin.

Elämänusko 
- 

toivo paremmasta alkoi taas palautua
ponnistellessamme voimattomin jäsenin, hitaasti kom-
puroiden Suojun aukean yli.

Tykistökeskitys, joka sen jälkeen edelsi Piikin osas-

ton jatkoa, oli valtava. Mahtava iyrinä tuntui tåytti:dn
koko maanpiirin, taivaanreunan leiskuessa punertavana.
Ilmassa kohisi hirmumyrsky, joka armottomasti iskey-
tyi vastapuolen rinteisiin murskaten alleen kaiken.

Muutaman minuutin sitä kesti 
- 

sitten kaikki akkia
hiljeni.

- 
Eteenpäin!

Ja Piikki alkoi solua pimeyteen. Meidän joukkomme
hiljainen matkanteko pdätyi metsikkoihin lähelle aa-

mun lähtöasemia. Sinne oli laiteltu valmiiksi teltat 
-lämmitettykin jo 

- 
ja keittoa varattu riittävästi. Läm-

min hyvänolontunne raukaisi uupuneet lopullisesti. Jo-
ku ei ehtinyt lusikoida annostaankaan loppuun kellah-
taessaan jo unisena syrjälleen. Pian kuorsasi jokainen ja
koetut karmeudet peitti kaiken unohtava syvä uni.

UUSIIN KOETUKSIIN
Tuli uusi päivä. Saimme nukkua pitkään 

- 
ruokaa,

unta ja taas ruokaa. Voimat tuntuivat palautuvan.
Vain kaksikymmentä tuntia tätä autuutta kesti. Illal-

la jouduimme taas eteen. Piikin osasto oli edennyt
Suojun aseman alueelle. Siitä jatkaisimme.

Ensimmäisiä heidän miehiään tuli jo rantatörmillä
vasraan ylittäessämme jokea kolmannen kerran sitä
hauskasti niiailevaa lankkusiltaa juosten. Siinä olivat
eilinen kurjuudenniitty ja teräsmyrskyn mylläämät



bunkkeriasemat! Suojun harmaan, matalan asemakylän
toiselta laidalta aukeni laaja, kortteinen aapa. Levittäy-
tyen etenimme harvana ketjuna tien suuntaan, joka
johdattelisi Suunuun.

Alkuun ei ollut vastusta. Vasta myöhemmin, iltapi-
meän jo tummentaessa pusikot, niissä odotteli yllätys.
Taas rdväyttivät monella aseella, joiden maanrajasta läh-
tevät suuliekit leikkasivat pitkinä soihtuina pimeyttä.
Salorantakin kotkotti yllättyneenä kainalossani. Ku-
kaan ei haavoittunut 

- 
pimeys suojasi hyvin, vaikka

olimme osaksi sekaisin... Yhteyksiä huudellessamme
molautti välissä jo vieras ääni. Pimeässä ei hyökkäystä
voitu jatkaa, vaan jäimme asemiin yöksi.

Aamu avartui usvaisena. Päivä alkoi kuitenkin mu-
kavasti, sillä vihollinen lähti kiireesti vetäytymään kes-
keneräisistä kopperoistaan. Etenimme nyt tien vasem-
malla puolen.

Parahasti kohdalleni osui metsikössä rauhallisesti sei-
sova ruskea ratsu. Sen leveä valkea piirto erottui kauas.
Satula näytti olevan lujasti paikallaan, ohjashihna riip-
pui maassa. Kolmirivinen haitarikin odotteli vieressä
unohdettuna soittajaa. Teki mieli ottaa peli matkaan,
mutta siihen tuo jäi. Ratsun kuitenkin sitaisin män-
tyyn, josta näkyi tielle 

-.huoltoporras 
huolehtisi lo-

Pusta.
Eteneminen jatkui onnistuneesti vielä pari kilometriä

ennen kuin aukeampaan maastoon asettunut vasrustaja
sai pitävämmän otteen. Johtoporras pohti vastavetoja ja
pohdinnan tuloksena etuosastoja jälleen vaihdetriin.

Saimme siirtyä taaemmas ruokailemaan.
Sitten oli edessä taas uusi yritys. Patruunoita piti

yarat^ runsaasti ja rasvailla saappaansa paksusti. Meni-
simme nyt vetiseen suomaastoon kiertäen sitä kautta
vihollisen selkään.

Iltapäivän hämärässä etenimme hiljaisina avojonoissa
kohti kosteaa suonlaitaa. Upseerimme siirtyivät vähitel-
len kaikki eteen komentajan ryhmän mukaan silmäile-
mään, mistä kohtaa ja missä muodossa siitä lähdettäi-
siin.

Vihollisen tulenjohdon tähystys oli kuitenkin jossain

pohjukassa erittäin tarkkana - 
ja tuosta se mylläkka

alkoi! Kuului raskaita jyrähdyksiä ja äkäisesti suhahtaen
ensimmäiset kranaatit iskeytyivät suonlaitaan lähelle
karkiryhmaä. Räjähdysten huojuttaessa maata repeytyi
suoperäiseen maahan ammottavia aukkoja mudan sin-
koillessa korkeuksiin. Vihollinen lataili ja roiski ras-

kailla pyssyilläldn ja hiljainen suonranta muuttui no-
peasti mustalaikkuiseksi hornaksi, joka tuntui nielevän
kitaansa kaiken. Jotenkin jäi siitä kaaoksesta mieleen
mies, joka ilman toista kättään lähti sisukkaasti omilla
jaloillaan taaksepäin mainiten vain:

- 
Mistäpähän löytäis oyt sen JSp:n?

Murheellisimmin kävi luutnanttimme Puosin, ionka
olemus hävisi täysosumaan vyönkappaleiden sinkoilles-
sa puihin. Useita kaatui ja haavoittui.

Värisimme rähmällämme mättäikössä sirpaleiden re-
piessä puita. Maa tuntui keinuvan. Sitten tuli vähäinen
tauko.

Suoperäinen maa repeili tykistötulessa



Välimaa ennätti ensimmäisenä toimimaan. Hänen
hätäinen kehoituksensa:

- 
Komppania 

- seuratkaa! Nopeasti pois keskitys-
alueelta! sai aikaan vauhtia pyrkiessämme hänen osoit-
tamaansa suuntaan.

Tulisuojaan kiirehtiessämme pitelin Salorantaa lujas-
ti oikealla kädelläni lippaan etupuolelta.

Sitten kumahteli taas. Hirvittävä, korvat lukitseva
humaus tapasi sivulle, turvemaa revähti auki ja luulin
leijuvani ilmassa. Pyörrytti omituisesti. Kylkeen tuntui
koskevan... Kuinkas Saloranta? Tuo ajatukseron aseto-
veri oli edelleen uskollisesti sivullani, sillä tärskyn puo-
lella, mutta oudonlaisesti käpertyneenä kuin keinun
jalas ja lipas sekä osa vaipasta ruristuneena. Lukon syr-
jää oli meistänyt jokin terävämpi kappale. Uskollinen
ase oli viime palvelunaan uhraurunut orramaan vastaan
pahimman siinä nivusteni kohdalla - isku kylkeen oli
Salorannan suojeleva töytäys.

Näin menetin uskollisen toverin 
- aseeni, jota al-

kuun olin vieroksunut, mutra joka kaiken yhdessä ko-
kemamme jälkeen tuntui kaivatulta ystävältä. Asekuor-
masta saamani uusi vastaavanlainen tuntui turhanpäi-
väisen upealta maalimaskissaan. Ajatuksissani toivoin
onnekasta yhteistyötä. Ja puhdistamisesta se taaskin
lähti alkuun...
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6 tapaa tilata Kansa Talstell - miehet kertovat
1 . Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 790822, suunta 90.
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat. Tilaajapalvelu.
Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydeM tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioi-
mistossamme. Kts. puhelinluett€losta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-'l , Sanoma Osake-
yhtiö ia kirioittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-

M tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekirjakaup-
paan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiä ti€toia
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja asioimistoista.

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

Huomautukset
iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään teke-
mään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaajapalveluumme.


