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Volmaa ahdistuksen jouluna. Johannes Biörklund ia Pekka Tiilikainen
vällttävät Sanaa Suomen kangalle 24.12. 1939. sA-kuve
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JO
Joulu liitetään usein läheisemmin lapsuuteen.
Muistot lapsuuden jouluista ovat monelle, mut-
ta tuskin sentään kaikille, herkkiä ja kantavia.
Joulun virsi "Enkeli taivaan" on jddnyt virsikir-
jan tutuimmaksi virreksi yhdessä sotilaalle tu-
tun "Joutukaa sielut" -virren kanssa. Kukapa
meistä vanhoista rintamamiehistä ei näitä osaisi
ulkoa.

Kun on rintamalla olleista miehistä ja naisis-
ta kysymys, ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö
sodan aikaiset joulut olisi jääneet aivan erityi-
sesti mieleen. Niillä, oli aivan oma, erikoinen
luonteensa. Olosuhteista huolimatta joulun sa-
noma Yapahtajan syntymästä tuli julistetuksi ja
löysi varmaan otollisen maaperän monen sydä-
messä. Tykkien jyskeestä ja kasituliaseiden räti-
nästä huolimatta joulu tuli rintamallekin.

Nyt on vuorostaan kysymys vanhenevista rin-
tamalla olleista miehistä ja naisista. Meille itse
kullekin on jo ehtinyt karttua ikad i^ jälleen
uutta kokemusta rauhan päivinä. Nyt jos kos-

kaan tarvitsemme sanomaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta, Y apahtajastamme.

Elämän taakkaa on ehtinyt tulla. Emme kes-
tä Jumalan edessä omin neuvoin. Mutta ilmoi-
tus kuuluu: "Teille on syntynyt Vapahtaja, joka
on Kristus, Herra." Hänellä on armo ja anteek-
siantamus, rauha ja 1lo. Nämä lahjat on tarkoi-
tettu meitä kaikkia varten. Niiden olemassa-
olon vakuuttaa meille jälleen kerran joulun sa-
noma.

EIämän taakka voi olla toisessakin mielessä
todellisuutta. On sodassa saatu invaliditeetti,
on sairautta, on taloudellisia huolia, on huoli
kodista ja nuorisosta. Moni kysyy, mistä voima
taakkojen kantamiseen. Ne antaa joulun Flerra,
joka on luvannut kantaa meidät ja taakkamme
ja jonka käsivarrbt ovat vahvat. Saamme yhtyä
virren rukoukseen: "Ole kanssamme, hoida ja
kanna. Ilo enkelten meillekin anna. "

V. J. Malmivaara
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Suomenaf,rneiian
käyttämätasniet

lglt-1945

EERO ERÄSAAR!

Panssariuaunut
Tankki, hienommalta nimeltään hyökkäygvaunu tai panssarivaunu, kuului Suo-
men rintamilla yleensä vihollisen kalustoon. Omiakin vaunuja kuitenkin oli,
tosin pddasiallisesti viholliselta saatua sotasaalista, ja "Laguksen porukan" nimi
tunnettiin muillakin rintamilla Tuulosjoen hyökkäyksen fälkeen syksyllä 1941.

Panssaridivisioona ei voinut ylpeillä tekniikalla eikä sotateollisuuden viimeisil-
lä saavutuksilla. Suomen oloissa se kuitenkin oli melkoinen sirkus!

Bsy*

Maarlman ensrmmäinen panssanvaunu englantrlarnen MK. 1. Sen kylJessa na-
kyy venäjänkielinen harhautusteksti "Vesitankki Pietariin" - tästä sai alkunsa
kansainvälinen tankki-nimitys.

PANSSARIVAUNU oli ensimmäisen maailmansodan
ehkä merkiträvin panos uusien aseiden arsenaaliin. Sen
kehirtivät ensinnä englanrilaiser tarkoituksenaan saada
asemasodaksi kangistuneet sotatoimer jälleen liikkuvik-
si eliminoimalla taistelukenttää hallitsevar konekivää-
rit. Vuoreen 1918 mennessä oli panssarivaunu jo ehti-
nyt saavuttaa huomatravan merkityksen. Sen kohdalla
piti myöhemmin täysin paikkansa vanha väiträmä, että
seuraava sota alkaa siitä mihin edellinen loppuu.

Meillä panssariase esiintyi vuonna 1918 vain kuriosi-
teettina punaisten puolella parin venäläisen panssariau-
ton liikuskellessa Tampereen rintaman selustassa. Heri
sodan jälkeen vaunujen merkitys kuitenkin tiedostettiin
ja jo vuonna 1919 perusretiin Hyökkäysvaunuryk-
mentti, joka toimi ensin Santahaminassa, murta siirtyi
jo parin vuoden kuluttua Hämeenlinnaan.

TANKIT TULEVAT!
Ensimmäisen kalustolaivan saapuminen maahan kesällä
191.9 oli nuorelle armeijallemme juhlallinen rapaus!
Tyypiksemme oli valittu ranskalaisten kehiträmä kevyt
panssarivaunu Renault m/18, joka oli ensimmäisen
maailmansodan kehityksen huippu.

Renault-vaunuja oli kahta tyyppiä, "koiras" ja "naa-

ras". Ensinmainirun aseena oli vapaasri suunnatrava,
pallonivelellä runkoon kiinnitetty 37 mm:n tykki, vii-
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memainitun konekivääri. Suomeen ostetuista 32 vau-
nusta oli 14 kappaletta "koiraita" eli tykkivaunuja, lo-
put konekiväärivaunuja.

Renault-vaunu oli varsin vaatimaton taisteluväline:
sen nopeus oli parhaimmillaan jalkamiehen nopeus,
paino 6,7 tonnia ja moortorin teho noin 40 hevosvoi-
maa. Miehistönä toimivat ajaja ja johtaja, joka oli sa-

( Vapaussodassa
Tampereella
sotasaaliiksi saatu
Venäjällä
valmistettu Fiat-
panssariauto m/
1916

t ze)
sotasaal isvaunu,

"venäläinen
Vickers" Raatteen
lieltä. (Paino 10,3 t,

moottorin teho 91
hv, §kki 45 mm,

panssari O-'15 mm,
nopeus 40 km/h)
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Renault m/18 Hameenltnnan satamassa ktertueelle lahdossa (patno 6,7
t, moottorin teho n. 40 hv, tykki ilman suuntauskoneistoa, 37 mm,
panssari 6-22 mm, 2 miestä, nopeus I km/h, pituus 4,1 m, leveys 1,74
m, korkeus 2,14 m\

Ensimmäinen Suomeen 1933 oslettu T 26 (Vickers)-vaunu. (Paino n.
8 t, moottorin teho 88 hv, panssari $--13 mm,3 miesiä, nopeus n.40km/
h, pituus 4,88 m, leveys 2,41 m, korkeus 2,16 m, ei aseita)

malla ampuja. Radioisra yms. nykyaikana välttämättö-
minä pidetyistä lairteista ei rietenkään ollut tietoakaan,
vaan johtaminen suoritettiin viirtoilulipuilla. Tällainen
vaunu, joka on koko Euroopassa harvinaisuus, on nähtä-
vissä Parolan Panssarimuseossa.

Hilpeän episodin rykmenrin hisroriassa muodosri
muutamien Renault -vaunujen lainaaminen kenraali Ju -

denitiin armeijalle Viroon ja Inkeriin vuonna 1919. Ul-
kopoliittisen materiaalisopimuksen teko oli ilmeisesti
ollut sangen vapaamuotoista, koska sotaministeriö
myöhemmin tiukkasi rykmentilrä, miren se aikoo kor-
vata valtiolle lainauksen aiheuttamar kulut! Muita tap-
pioita retkellä ei tullut, koska henkilöstöä ei ollut vau-
nujen mukana.

Renault-vaunujen avulla pääsriin maassamme tältä
osin nykyaikaisemman sodankäynnin tuntumaan. Eri-
tyisesti vei kehitystä eteenpäin jääkärievers d Aame Sib-
uo, joka vuonna L92I 32-vuotiaana tuli parin vuoden
ajaksi rykmentin komentajaksi.

Tärkeän osan rykmentin toiminnassa muodosti
1920-luvulta alkaen myös ns. kiertuetoiminta, jonka
pädmädrdnä oli tutustuttaa muur joukor vaunuihin ja
siten välttää uuden peloittavan aseen tulevassa sodassa
mahdollisesti aiheuttama paniikki. Eräät komentajat
ovatkin olleet sitä mieltä, että rämä toiminta, joka
perehdytti ainakin päällystöä uuteen aselajiin, loi poh-
jan talvisodan improvisoiduille, mutta hyvin onnistu-
neille panssarintorjuntatoimenpiteille.

ASELAJI SUPISTUU, MUTTA
MODERNISOITUU

Varsin pian kavi ilmi, että oli lähderty liikkeelle liian
leveällä rintamalla: vaatimaton puolustusbudjetti ei
kestänyt rykmentin suuruisen panssarijoukko-osaston
menoja, vaan aselaji supistetriin 1924 pataljoonaksi ja
1927 erilliseksi komppaniaksi. Välillä oli jo harkitru
joukon hajoirtamistakin.

On selvää, että lupaavasti alkanut kehitys taantui
pienen joukon jokapäiväisten huolien vaatiessa päälli-
kcin koko tarmon. Kun kalustokin alkoi aurramarto-
masti vanhentua ja romuttua, oltiin ajoittain jokseen-
kin joutokäynnillä.

Pula-ajan mentyä ohi ja Euroopan rilanteen selvästi
kiristyessä alettiin 1930-luvulla jälleen tuntea huolta
panssarivaunuistakin. Marsalkka Mannerheimin johta-
man vireän kehityskauden aikana suorirettiin mm. lu-
kuisia kokeiluja, joiden avulla pyrittiin selvittämään
vihollisen panssarivaunujen käyttökelpoisuutra suoma-
laisella maaperälld. Mainittujen kokeilujen yhteydessä
todettiin myös nykyaikaisemman kalusron rarve. En-
simmäiset kokeilukappaleet tilattiin Englannista jo
1933, mutta vasra 1938 saatiin maahan puolet 32 vau-
nun erästä englantilaisia keveitä Vickers-vaunuja loppu-
jen saapuessa vuotta myöhemmin. Hankinnoissa ei ai-
nakaan hätiköiry! Sääsräväisyys oli kuitenkin vieläkin
huipussaan: vaunut tulivat maahan ilman aseita!

Samaan aikaan alkoi aselaji jälleen laajentua: Ratsu-
väkiprikaatin yhteyteen perustetriin jonkinlaisena ve-
rensiirtona ja nuorennusleikkauksena Erillinen Panssa-
rieskadroona, joka komeasta nimestään huolimatta sai
käyttöönsä aluksi vain vanhan panssariauton, kuorma-
auton ja yhden moottoripyörän! Alku oli kuitenkin

Kä1NN,,{
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§uomen armeiian käyttämät aseet.. .

Sotasaalrsvaunu T 28. Postijuna . iParno 32 t, moottonn teho 500 hv,
tykki 76 mm, 3---4 konekivääriä, panssari 23-80 mm, 6 miestä, nopeus
38 km/h, pituus 7.44 m, leveys 2.81 m, korkeus 2,82 m)

,,HAOLLAKIN TTÄTÄINEN SOUTAA"
Talvisodan alla oli panssarivaunujoukkojen taisteluval-
mius jokseenkin olematon: Renault-vanhukset olivat
lähes loppuun käyretyt, minkä lisäksi niiden ase oli
teholtaan heikko, ja uusilla Vickersseillä harjoiteltiin
suuntailemalla niihin asennertuja Polrinahon puusepän-
verstaalla valmisrettuja puurykkejäl Yhteyskokeilut po-
liisiradioilla olivat alkuvaiheessaan.

Hukkuva tarttuu kuitenkin oljenkorreenkin ja Re-
naultit rahdattiin Karjalan kannakselle, jossa ne kaivet-
tiin maahan tähystys- ja tulipesäkkeiksi 

- 
sinne van-

hukset sitten jäivätkin rykkeineen, joka ei kokeissa
läpäissyt edes 10 mm:n panssarilevyä.

Vickerssien tiimoilta alkoi kuumeinen työ. Valtion
Tykkitehdas ryhtyi suurella kiireellä aseistamaan kalus-
toa ja saikin komppanian verran vaunuja varustetuksi
Boforsin 37 mm n tykeillä helmikuun puoliväliin men-
nessä. Tähystys- ja tähtäysvälineer olivat kuitenkin so-
pimattomia ja vaunut näinollen melkein sokeita. Yh-
reysvälineet olivar jääneet hankkimatra ja koulurus oli
tietenkin kehno, koska päällysrökään ei hallinnur viime
hetkessä improvisoituja laitreita. Tulos oli sen mukai-
nen.

Kannaksella elettiin helmikuussa Summan läpimur-
ron vaikeita aikoja ja vihollisen eteen heitettiin "kaikki,
mi jaksoi kalpaa käyttdd". Vickerssitkin osallistuivat
Honkaniemen pysäkin maasrossa vastahyökkäykseen
ylivoimaista vihollista vastaan varsin heikoin tuloksin
mm. menettäen viisi vaunua. Jäljelle jåäneitå käytettiin
panssarintorjuhtaan Viipurin suunnalla, missä ne tuho-
sivat joirakin vihollisen vaunuja.

,'KALUSTOTÄYDENNYSTÄ

SUURVALLALTA"
Talvisodan aikaisen vihollisen propagandaiskulauseen
mukaan "eräs suurvalta" aseisti Suomea salaa Neuvosto-
liittoa vastaan. Kun sotasaalista sitten alkoi tulla run-
sain mitoin, muodostui rintamalla seisovaksi vitsiksi,
että tuo suurvalta olikin Neuvostoliitto!
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Sotasaalrsvaunu T 38, "Ankka", ur Varkaudessa kesalla 1940. (Parno
3,3 t, moottorin teho 40 hv, konekivääri, panssari 4-9 mm, 2 miestä,
nopeus maalla 40 ja vedessä 6 km/h, pituus 3,78 m, leveys 2,33 m,
korkeus 1,63 m)

Panssarivaunujoukot saivat Raatreesta, Kannakselta
ym. taistelupaikoilta runsaanlaisesti uutta kalustoa, jo-
ka kunnostuksen jälkeen orettiin käyttöön. Vuoden
l94l alkaessa oli sorasaalisvaunuja jo palveluksessa seu-
raaYat maäråt.
T 28, "Postijuna"
T 26, Y ickers, tykkivaunuja
T 26, Y ickers, konekiväärivaunuja
T 26, Vickers, liekinheitinvaunuja

2 kpl
42kpl

5 kpl
5 kpl

T 37 ja 38, uivia vaunuja 30I:.Pl
Yhteensä 84 kpl

Jatkosodan alkuun mennessä saatiin improvisoiduista
kenträpajoista vielä muutama vaunu lisää.

Pääkalusto, kevyet T 26-vaunut, aseistettiin venäläi-
sellä 45 mm:n tykillä, jota oli saatu runsaasri sorasaalii-
na. Pieni osa vaunuista varustertiin myöskin sorasaalii-
na saaduilla venäläisillä panssarivaunuradioilla.

Uivien "vesivaunujen" käyttöarvo todettiin kokeiluis-
sa olemattomaksi. Myöskin T 26 alkoi jo olla vanhentu-
nut suursodan kehittäessä nopeasti uusia malleia.

UUSIN VOIMIN JATKOSOTAAN
Jo talvisodan liikekannallepanossa oli perustetru nimel-
linen panssarivaunupataljoona. Jatkosodan alkaessa ni-
mellä oli jo katettakin. Pataljoonan komenajaksi ja

aselajin kehittäjäksi tuli everstiluutnancri Saen Krister
Björhman. Pataljoonan lisäksi oli joillakin rintamanosil-
la erillisiä muutaman kevyen vaunun osastoja.

Nyr alkoi uusi panssariase näyttää kynsiään! Eversti
Björkman sai järjesrelyillään vaunut yhteistoimintaan
eversti Ernst Ruben Laguhsen komentaman 1. Jääkäripri-
kaatin kanssa. Näin syntyi kuuluisa "Laguksen poruk-
ka", jossa yhtyivät taitava ja rohkea johtaminen, nuor-
ten ja hyvin koulutettujen varusmiesjääkärien rämäpäi-
nen henki ja tekniikan tuki. Näillä eväillä aukeni tie
Tuulos joelta Syvärille , .-7 . ). 4L ja Petroskoihin va-
jaata kuukautta myöhemmin. Myös Karhumäen ope-

raatiossa joulukuun alun pakkasissa oli rien suunnassa

hyökkäävien raskaiden vaunujen osuus tärkeä.
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BT 2, Neuvostoliltossa valmrstettu amenkkalarsen Christie-vaunun
iäljennös. (Paino 10,2 t, moottorin teho 343 hv, tykki 37 mm, panssari 6-
'13 mm,3 miestä, liikkuu sekä pyörillä että teloilla, nopeus pyörilläiopa
1 l0 km/h. teloilla 60 km/h, pituus 5.76 m, leveys 2,15 m, korkeus 2.25 m)

mansodan ehkä paras panssarivaunu, joka otettiin heti
erenevien joukkojen kärkivaunuksi. Muilra rintamilta
saatiin myöhemmin lisää T 34-vauiuja, KV 1 eli Klimi
ja useita BT-vaunuja.

OSTOJA JA KOTITEOLLISUUTTA
Asemasotavaiheessa ei kalustotäydennystä enää herunut
linjojen läpi, vaan oli ryhdyttävä muihin toimiin. Niin-
pä osaan BT-vaunuja asennettiin Valtion Tykkirehtaalla
114 mm:n haupirsi. Näin syntynyt kotimainen rynnäk-
kcitykki osoittaurui kuitenkin vähemmän onnistuneeksi
ja viimeiset BT 42-vaunut tuhoutuivar Viipurissa
1944.

Saksasta ostettiin sodan loppuvaiheessa joirakin sota-
saalisvaunu ja (T 34) javv. 1943-44 yhrcensä 59 kap-
paletta Stu 40-rynnäkkötykkejä eli tornittomia panssa-

rivaunuja sekä muutamia vanhoja Pz IV-vaunuja. Ruor-
sista hankirtiin 6 Landsverkin ilmarorjuntavaunua.

Kevättalvella 1942 ol i "Lagtrksen porukan" nimi
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Kalustotäydennyksestä huolehdittiin operaatioiden
yhteydessä kunnosramalla vallarut vaunut omaan käyt-
röön. Eriryiset pelasruskomennuskunnat tekivät usein
työtään erittäin vaikeissa olosuhteissa linjojen välissä
vihollisen tulen alla.

Vaunumiesten iloksi oli sotasaaliin joukossa myös
uusia, moderneja vaunuja. Jo Tuulosjoen operaatioon
oli osallistunut osasto vallattuja BT-vaunuja. Syvärin
voimalaitoksella vallattiin kiinni juuttuneena ensim-
mäinen T 34-vaunu, venäläisten ylpeys ja toisen maail-
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muutettu juhlallisesti Panssaridivisioonaksi, johon

kuuluivat mm. Jääkäriprikaati ja Panssariprikaati. Vii-
memainittuun kuului puolestaan kolme pataljoonaa eli
yhteensä yhdeksän panssarivaunukomppaniaa. Kaluston
laatu ei kuitenkaan oikein vastannut uljasta uutta nimi-
tystä.

Sotasaaliiksi saatuja panssariajoneuvoia oli ollut kaik-
kiaan noin 700. Näista valtaosa oli tietenkin romua,
mutta huomattava osa saatiin kunnostetuksikin.
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KV 1, 'Klimi , on saatu ehyena. lParno 48 t, mootloln teho 600 hv. tykkr 76 mm, panssarr 3C!-] 30 mm, 5 mresla, nopeus 40 km/h, plluus 6,75 m, leveys
3,25 m, korkeus 2,71 m\
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§uomen armeiiut käyttämät aseet .. .
Kalustotilanne oli 17.3.44 kaiken kaikkiaan seuraa-

va.

Panssariautoja 20 kpl
T 26-(Vickers-) vaunuja 98 kpl
T 28-vaunuja ("Postijuna") 6 kpl
T 50 (kokeilutyyppi) 1 kpl
T 38 (uiva kevyt vaunu) 4 kpl
T 34 ("Sotka") 2 kpl
KV 1 ("Klim Voroshilov") 1 kpl
BT 42 (Suomessa muunnettu rynnäkkötykki) 14 kpl
Stu 40 (saksalainen rynnäkkötykki) 29 kpl
Landsverk (ilmatorjuntapanssarivaunu) 6 kpl

Näillä oli käytävä kesän kuumiin taisreluihin.
Saksalaisten rynnäkkötykkien mukana saatiin maa-

han ensimmäisen kerran kunnolliser panssarivaunura-
BT 42 elr suomalainen rynnäkkötykkivaunu meneslyi huonosti - eikä
ihme. kun katsoo sen muotoilua!
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diot.
Kalustoluettelo on suhteellisen vakuuttava. On kui-

tenkin todertava, että saksalaisten Stu 40-vaunujen
ohella vain T 50-, T 34- ja KV-vaunut sekä mahdolli-
sesti Suomessa lisäpanssaroidut T 28:.t kelpasivat taisre-
Iuun 

- 
Vickerssien aika oli auttamattomasti ohi.

BT 42 -kalusto oli puolestaan enintään kiinteisrä ase-
mista toimimaan sopivaa erityiskalustoa. Vihollisen
vahvasti panssaroidut ja suurikaliiperisin rykein varus-
tetut vaunut hallitsivat jälleen taistelukenttää.

RATKAISUTAISTELUT 1944
Ensimmäinen rarkaiseva ottelu tapahtui Kuuterselässä,
jossa käytyyn taisreluun Stu 40-vaunuisra muodostertu
R"ynnäkkötykkipataljoona osallistui majuri Nils Erib
Ahermanin johdolla. 

- Uudet rynnäkkötykit osoittau-
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tuivat erinomaisiksi aseiksi, venäläisten Sotkien veroi-
siksi tai jopa niitä paremmiksi. Kiivaassa peltoaukealla
käydyssä panssaritaisrelussa vihollinen kärsi 17 vaunun
tappior patal jocnan menettäessä vain viisi vaunua.
Kuuluisan nimensä veroiseksi osoittautui panssariken-
raalin poika korpraali Lagus, joka karkivaunun ampuja-
na nopein laukauksin tuhosi parissa minuutissa neljä
T 34-vaunua.

LJseat vaunuyksiköt osallistuivat tämän iälkeen pans-
sarintorjuntaan Viipurin edustalla. Itse kaupungissa
kaydyissä taisteluissa menetertiin koko BT 42-kalusto,
jonka tykin ontelokranaatir eivät läpäisseet Sotkan
panssaria. Päällikkö, hämeenlinnalainen luutnantti §ip-
pel kaatui vaununsa torniin.

Seuraava kova koetus oli Talin-Ihantalan suurtaiste-
lu. Sen ratkaiseva alkuvaihe oli vihollisen pysäyttämi-

*
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T 34185, "Pitkäputkinen Sotka", toisen maailmansodan ehkä paras panssarivaunu. (Paino 32 t, moottorin teho 500 hv, tykki 85 mm, panssari 20-75
mm, 5 miestä, nopeus 50 km/h, pituus 6,07 m, leveys 2,95 m, korkeus 2,72 m, edullinen muotoilu)

412



nen Portinhoikan alueella, jonne se oli murtaurunur
Talista. Vastassa ei ollut mitään, kun I Pataljoonan
komentaja majuri Heikki Mikhola sai käskyn tuhora vi-
hollisen vaunut. Tehtävän suorittivar pataljoonan kaik-
ki sotakelpoiset vaunut, joita oli yhteensä viisi kappa-
letra, niin menestyksellisesti, että vihollinen menetri
seitsemän T 3418r-vaunua ja oma vahvuus lisääntyi
vallatulla järtiläismäisellä SU I12-ryndkkötykillä, jo-
ka tosin vähän myöhemmin tuhourui osallisruessaan
raisteluun maalin vielä valuessa uusisra kansallisuustun-
nuksista. 

- 
Ihantalan suurtaistelun loppuvaiheeseen

osallistuivat tavalla tai toisella kaikki suomalaiset vau-
nur sekä lisäksi pieni saksalainen Stu 40-osasto, joka oli
saapunur paikalle Ribbentrop-apuna. Suomalaiset Vic-
kerssitkin saivat pirkästä aikaa tehräviä pitäessään auki
Portinhoikan-Ihantalan tietä, jonka vihollisen jalka-
väki pyrki karkaisemaan lukuisin koukkauksin.

Viimeinen raskas vaihe oli Vuosalmen taistelu, jossa

Stu 40-rynnäkkötykit tuhosivat parikymmentä viholli-
sen vaunua. Omakin kalusro kului siinä määrin, että
raisrelun päärtyessä käytertävissä oli enää 12 Sru 40-
vaunua.

Kesän 1944 aistelujen rilinpääröksen tulopuolelle
merkitriin ainakin 60 varmasti tuhottua vihollisvau-
nua. Omatkin rappiot olivat huomartava:c kaikkiaan 35
vaunua oli tuhoutunur, useat miehistöineen.

Kokemusten perusreella poisrertiin käytöstä T 26-,
BT 42- ja T 28-kalustot. Tilalle saatiin Saksasta lop-
puerä Stu 40-vaunuja, kolme sotasaalis-Sotkaa ja pieni
erä vanhentunurta Pz IV-kalustoa. Nämä vaunur ehri-
vät kuitenkin vasra Lapin soraan, jossa maasrovaikeudet
likimain esrivät panssarivaunujen käytön.

LOPPUTULOS
Neuvostoliitolla oli sorien aikana käytössään kaikkiaan
muutamia kymmeniä tuhansia panssarivaunuja, joten
panssarintorjunta oli raistelun peruskysymys myös mei-
dän syrjäisellä rintamallamme. Pieni maa ei voi rarkais-
ta tätd rärkeää kysymystä asertamalla panssarin panssa-
ria vastaan, koska tällainen rarkaisu olisi liian kallis 

-on luotettava kevyempiin aseisiin, mutta sitä kovem-
piin miehiin.

Panssarivaunujakin kuitenkin tarvitaan. Niiden
avulla säilyterään runruma nykyaikaiseen sodankäyn-
riin, kokeillaan kalustoa ja menetelmiä sekä koulute-
taan henkilöstöä myös rorjunraa varren. Jo viime so-
tiemme aikana oli lisäksi nähtävissä, että painopiste-
suunnan raisteluissa viholliselle edullisessa maasrossa oli
mahdotonta selvitä ilman omien vaunujen tehokasta
suora-ammuntatulitukea, joka samalla suojasi jalkavd-
keä vihollisen vaunujen terrorilta. Moni hyvin alkanut
jalkaväen taistelu päd,ttyi sekasortoon, kun vihollisen
vaunut ilmestyivät paikalle eikä omaa rehokasta torjun-
taa ja tulitukea omien panssarivaunujen puuttuessa voi-
ru järjestää.

Stu 40, vuoden 1944 valili. (Paino24 t, moottonn teho 300 hv, tehokas
tykki 75 mm, torniton rakenne, panssari 3O-81 mm,4 miestä, nopeus 47
km/h, pituus 5,49 m, leveys 2,96 m, korkeus 2,30 m)

.*::."'.;'.r'o &;'"'-, ,'-' !
Venäläinen rynnäkkötykki SU 152 oli kova pala suomalaisille torlujille!
(Paino 45,5 t, moottorin teho 600 hv, §kki 152 mm, torniton rakenne,
panssari 3O--75 mm, 5 miestä, pituus 6,8 m, leveys 3,25 m, korkeus 2,45
m)

Suomalaisia panssarivaunuja oli sodissamme kovin
vähän, minkä lisäksi kalusro oli usein toisarvoista ja
puutteellista. Koulutuksen avulla kyettiin kuitenkin
muodostamaan muutamia kovaotteisia yksiköitä, jotka
eivät ratkaisutaisteluissa ujostelleet suurvaltavihollisen
edessä. Ne eivät tierenkään sotaa ratkaisseer, murra
niiden toiminnan tulos vastasi varmasti hyvin panssari-
vaunuihin sijoiterruja ponnistuksia ja pädomia. tr
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Kr4orttala, everstrluulnantti R.
Kalervo l9939-rg4lREINO KALERVO

Jo ennen talviso tda oli päätetty, että Laatokan koillispuolisella erdrnaa- alueella
puolustustaistelu suoritetaan aktiivisesti. Tähän tarjosi maasto hyvät edellytykset

- 
sodassa 1939-4O oli ankara talvi vielä toinen tehokas liittolainen.

Etulyönti oli tietenkin suurvaltavihollisella eivätkä | oulukuussa suoritetut vas-
tahyökkäykset johtaneet toivottuun tulokseen. Ne toimivat kuitenkin paikallis-
puudutuksena tammikuun operaatiota varten, joka kaikin voimin toteutettuna
näytti viholliselle taivaan merkit: sen divisioonat pätkittiin motteihin.

I

I

l.oIDCl
LAATOKAN Kar j alass a käy ty jä sotatoim ia j ohti Talvi -

sodan syttyessä kenrm J Heiskanen, jonka komennossa
oli IV armeijakunra sekä neljä erillisrä patalfoonaa.
Näillä voimilla, joiden pääluku ei kohonnut 40.000
mieheen, oli hänen puolusrettava Laatokasta Joensuun
pohjoispuolelle ulottuvaa, Iinnuntietäkin mitattuna yli
200 km pituista itärajamme osaa ja estertävä vihollista
joka tapauksessa tunkeutumasta kauemmas länteen
kuin ylimalkaiselle linjalle Jänisjoki-Jänisjärvi-Kor-
piselkä-Ilomantsi-Uimaharju. Varsin pian, 1o 5. 12.
)9 armeijakunnan lohkoa sentään tuntuvasti kavennet-
tiin. Se tapahtui Ryhmä Talvelan perustamisen yhtey-
dessä, jolloin IV AK:n vasen raja tuli noudattamaan
osapuilleen Jänisjärven pohjoispään 

- 
Suojärven poh-

joispään kautta vedettyä ylimalkaista linjaa. AK:n ko-
mentaja oli vaihtunut jo tätä ennen. Joulukuun 3. p:stä
lähtien oli kenrm Heiskanen siirretty ylipäällikön käyt-
töön ja hänen tilalleen määrätty kenrm J. §7. Hägg-
lund.

Kenraalimajuri W. Hägglund
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VIHOLLISDIVISIOONA JOKAISEN
PÄATIEN SUUNNALLA!
Marraskuun aikana voitiin rajan takana havaita tavalli-
suudesta poikkeavaa liikennettä, joka kiihtyi sitä enem-
män mitä pitemmälle kuukausi kului. Oli helppo arva-
ta, että jotain erikoista oli tekeillä.

Marraskuun viimeisenä päivänä, jo ennen kuin pi-
meys oli vaihtunut aamun sarastukseksi, rikkoi venä-
läisten tykistötuli korpien hiljaisuuden ja päivän valje-
tessa työntyivät vihollismassat yli rajao. Ne vyöryivät
länttä kohden kaikkia, pienimpiäkin teitä ja polkuja
hyväkseen käyttäen ja ennen pitkää selvisi, että jokaisen

rcjan yli johtavan päätien suunnassa eteni ensimmäises-
sä portaassa kokonainen vihollisdivisioona.

Illan tultua punasivat lukuisat tulipalot
vaanrannan. 

- 
Rajakylät paloivat.

Tarton rauhansopimus kielsi pitämästä muita kuin
rajavartiojoukkoja 25 km lähempänä rajaa, ja niinpä vi-
hollinen kohtasi aluksi vain heikkoja rajavartio-osasto-
ja. Mutta ne olivat heikkoja vain lukumäärältään. Kou-
lutuksellisesti olivat rajavartiostojen miehet erämaaso-

taan hyvin valmistautuneita ja rauhanaikaisilla, pitkillä
partiomatkoillaan olivat he saavuttaneet uskomattoman
kestävyyden ruumiillisiin rasituksiin nähden. 

- 
Nämä

osastot ryhtyivät viivytystaisteluun.
Vihollisen lukumääräinen ylivoimaisuus ei tullut IV

AK:n komentajalle yllätyksenä. Siihen oli varauduttu



alun perin ia päätetry laskea vihollisvoimat vain suh-
teellisen heikkoa vastarintaa rehden varsin kauans län-
teen. Vasta sitten kun ne olisivat viivyrystaistelujen ja

venyneiden huoltoyhteyksiensä heikemtämiä, siirryttäi-
siin hyökkäykseen tarkoituksena lyödä ensi siiassa ete-
lässä etenevät vihollisdivisioonat erillisinä ennen kuin
ne saavuttaisivat Koirinojan-Syskyjärven maantien ja
pääsisivät taktilliseen yhteistoimintaan keskenään. Täl-
löin syntyneissä tuhoamistaisteluissa olisi talvi suoma-
laisten hiihtojoukkojen kallisarvoinen liittolainen. 

-Tätä suunnitelmaa noudattaen ryhdyttiin taisteluun.

PANIIKKI JA ROMAHDUS
Sitkeästi taistellen rajavartio-osastot (erilliset patal-

joonat) vetäytyivär askel askeleelta taaksepäin ja.saivat
vähin erin vahvennuksia. Niiden vastarinta lujittui sirä

ku. Suvilahden kylä oli iätetty joulukuun 2. pnä vihol-
liselle ja tarkoituksena oli vetäytyä Piitsoinoian ase-

maarr, joka tällä suunnalla oli määrätty pääpuolustus-
linjaksi, kun ylipäällikkö antoi käskyn siirtyä 3.12.
hyökkäykseen ja vallata Suvilahti takaisin. Alku näytti-
kin lupaavalta, etummaiset osat olivat jo saavurtamai-
sillaan Lietteen kylän, kun vihollisen panssarivoimien
yllättävä ja voimakas vastaisku hierti ne takaisin. Jou-
kot eivät olleet vielä tähän mennessä nähneet panssari-
vaunuja, joten joukkojen keskuudessa syntyi sekasortoa
ja kun sitten levisi täysin perätön huhu, eträ panssarit
olivat muka jossain murrauruneet läpi, valtasi koko
eversti A. R. Sainion komentaman JR 36:n silmitön
pakokauhu. Rintamanmurron uhkaava haamu kohosi
eteen Piitsoinojalla, mutta silloin, viime hetkessä, saa-
tiin venäläisten hyökkäys pysähtymään Kollasioen hei-

Pitkaranta palaa

enemmän mitä pitemmälle länteen taistelut siirtyivät.
Tilanne näytti kehittyvän niin edulliseksi, että jo joulu-
kuun alussa ryhdyttiin suunnittelemaan LJomaan kautta
Koirinojaa kohden etenevän venäläisen 18. Divisioonan
lyömistä ennen kuin se ehtisi yhtyä Salmin kautta ete-
nevään 168. Divisioonaan. Hyökkäysvalmistelut olivat
täydessä käynnissä ja sujuivat laskelmien mukaisesti
kun armeijakunnan vasemmalla siivellä, Piitsoinojalla,
(noin 12 km Kollaanjoesta itään) koettiin ankara takais-

kon, miltei varustamattoman viivytysaseman eteen.
Vielä ei kuitenkaan ollut mitään varmuutta kestäisikö
Kollasjoen heikko asema vastustajan musertavan ylivoi-
man painetta, etenkään kun tätä asemaa ei siinä mieles-
sä ollut edes alettukaan varustaa. Kun tilanne pohjois-
siivellä oli näin epävarma, ei etelämpänäkään rohjettu
ryhryä pitemmäksi ajaksi ioukkoja sitovaan hyökkäys-
taisteluun. Raskain mielin oli tällä kertaa pakko luopua

KA.,{NlV/
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tuhoamisaikeista ja antaa vihollisen jatkaa etenemis-
tään. Pitkärannasra luovuttiin 10.12. ja muutama päi-
vä tämän jalkeen sai vihollinen molemmat, Salmin ja
Uomaan kautta edenneet divisioonansa Koirinojalla vä-
littömään yhteistoimintaan keskenään. Niiden lyömi-
nen erillisenä oli muutrunur roteuttamattomaksi haa-
veeksi eikä voinut enää tulla kysymykseen.

VASTAHYOKKÄYS
PÄÄPUOLUSTUSLINJALTA
Joulukuun 10. päivään mennessä olivat joukot vetäyry-
neet ylimalkaiselle linjalle Laatokka-Kitilä-Ruoko-
järvi-Sysky järvi-Varpa järvi-Kollas joki, joka muo-
dosti pääpuolustuslinjan. Mikään lujasti varustettu tä-
mä puolustusasema ei ollut, kaukana siitä. Sinne tänne
oli kuitenkin ennen sodan syttymistä ehditty rakentaa
joitakin piikkilanka- ja panssarinesteitä sekä kaivaa pe-
säkkeitä nimenomaan konekiväärejd ja pikakiväärejä
varten.

Kohta kun vihollinen pääsi puolustusaseman eteen,
aloirti se koko painollaan hyökkäyksen sitä vastaan,
mutta turhaan. Yritys toisensa jälkeen murtui suoma-
Iaisten tarkkaan tuleen. Venäläiset yrittivät myös Kiti-
lässä ja Ruokojärvellä ponnistaa voimansa äärimmil-
Ieen. Laatokan Karjalan rintama alkoi vähitellen jäh-
mettyä. 

- 
Lopultakin näytti koittaneen hetki, jota

kärsimättömäsri oli odotertu, oma hyökkäys voitiin
panna käyntiin.

Huomattavia reservejä oli jo 8. 12. alkaet ryhdytty
kaikessa hiljaisuudessa kokoamaan Syskyjärven koillis-
puolisiin metsiin. Siella, synkässä korvessa ne olivat
piilossa vihollisen lentäjiltä ja odottivat käskyä käydä
vihollisen kimppuun. Pakkasesta huolimatta ei yksi-
kään valoisana aikana teltoista tai kenttäkeittimistä ko-

Krn

hoava savupatsas paljastanut metsään kätkeytyneen
hyökkäysvoiman olemassaoloa. Mieluummin paleltiin
ja tyydyttiin kuivaan muonaan kuin ennen pimeän tu-
loa viritettiin tuli kamiinoihin tai keittiöihin. Joukot
ymmärsivät salaamisen merkityksen.

Pitkäksi ei odotusaika venynyt, sillä jo ll. 12. saapui
kasky ja seuraavana aamuna lähti kahdeksan pataljoonaa
eversti H Olkkosen johdolla liikkeelle kiertääkseen Ko-
tajärven itäpuolitse Uomaan tielle, katkaistakseen sen

ns. Siiran tienhaaran paikkeilla ja kääntyäkseen sen jäl-
keen länteen tuhoamaan sinne edenneet vihollisvoimat.
Eteneminen muodostui hitaaksi. Lähtökohdasta Siiran
tienhaaraan oleva yli 20 km taival oli todellista tietöntä
korpimaasroa, jossa jyrkät rinteet vuorotrelivat syvien
rotkojen ja upottavien soiden kanssa. Etenemissuunnas-
sa kulki yksi ainoa "tie". Se oli pahainen 

f alkapolku, jo-
ta ei edes lumen tulon jälkeen oltu käytetty. Läpiväsy-
neinä joukot vihdoin saavuttivat Uomaan tien ja joutui-
vat taisteluun eri suunnilta ilmestyvien, hyökkäysvau-
nujen tukemien vihollisosastojen kanssa. 

- 
Hyökkäys

tyrehtyi !

RINTAMA HORJUU - TOINENKIN
VASTAHYOKKÄYS EPÄONNISTUU !

Tällä välin oli tilanne varsinaisessa puolustusasemassa

muodostunut arveluttavaksi. Syskyjärvellä näytti vihol-
lisen läpimurto olevan vain ajan kysymys ja Kollasjoen
kestäminenkin oli hiuskarvan varassa. Tällaisen tilan-
teen vallitessa ei kenrm Hägglund voinut ajatella hyök-
käyksen jatkamista pitemmälle, yaan vedettiin joukot
14. 12. kuluessa takaisin lähtöasemiinsa jossa ne saivat
käskyn valmistautua uuteen yritykseen. Tämä tehtiin-
kin jo 17.12. suuntaamalla isku tällä kertaa Syskyjär-
ven itäpäästä Ruhtinaanmäkeen ja Mitroon, Syskynjär-
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velle edenneen venäläisen l8.Divisioonan avoimeen oi-
keaan sivustaan. Taas rulivat esiin maastovaikeudet,
taas väsyivät liian vähän lepoa saaneet ioukot ja taas oli
hyökkäys keskeytertävä,. 19. 12. veraytyivär pataljoonat
kaksi päivää kestäneiden hyökkäysten jälkeen toisen
kerran lähtöasemiinsa.

Syyt ensimmäisren saarrosrusyritysten epäonnistumi-
seen on helppo selvittää. Talvivarustus oli kehno, joten
koko ajan vallinnut ankara pakkanen pääsi vaikeutta-
maan joukkojen toimintaa, joukkojen, jotka jo kolmen
viikon yhtämittaisten taistelujen ja marssien iälkeen ei-
vät ihailtavista ja suomalaista sisua rodistavista ponnis-
tuksistaan huolimatta iaksaneet enempää. Osansa oli
myös tottumattomuudella liikkua vaikeassa maastossa

ia taistella hyökkäysvaunujen kanssa ilman panssarin-
torjunta-aseita sekä sillä, ettei suksiakaan ollut riittä-
västi. Nimenomaan levon tarpeesta johtui, että kenrm
Hägglund 20. 12. määräsi joukot koko eteläisellä rinta-
manosalla puolustukseen.

Mutta epäonnistuneinakin olivat saarrostusyritykset
tuoneet mukanaan erään sangen varteenotettavan edun:
vihollisen hyökkäysinto oli Syskyjärven suunnassa saa-
tu sammumaan ja kun sen jarkuvar ponnistuksec Kiti-
lässäkin samoihin aikoihin kerran toisensa jälkeen mur-
tuivat kallionlujaan puolustukseen, alkoi koko levoton
eteläinen rintamanosa rauhoittua. Tastelujen näin vähin
erin tauotessa jäi rintama valravan pussin muotoiseksi.
Tämän pussin pohjassa oli kaksi vihollisdivisioonaa,
Kitilässä 168.D ja Syskyjärvellä 18.D. Näiden väliin
oli Uomaan kautta hiljalleen solumassa venäI.
34. Hyökkäysvaunuprikaati.

Kollaalla jatkui jo itsenäisyyspäivänä alkanut painos-
tus herpaantumattomalla voimalla. Voimakkaan tykis-
tön ja lukuisten hyökkäysvaunujen tukemana jatkoi vi-
hollinen itsepintaisesti hyökkäilyjään hirveisrä tappiois-
taan piittaamatta. Vasta 8. 72. nayttivat sen hyökkäyk-
set hetkeksi laimenemisen oireita ja silloin yrittivät
Kollaata puolustavat joukot vuorosraan temmata aloit-
teen käsiinsä ja työntää rintaman takaisin Piitsoinojalle.
Siellähän oli jopa panssarinesreitäkin! Menestys ei kui-
tenkaan seurannur yritystä, voimat olivat liian vähäiset
ja näin jäi rintama lopullisesri Kollasjoelle. Veriset ase-

masotataistelut jatkuivat siellä helliträmättä aina rau-
han tuloon saakka.

Oli päästy jouluun. Lumisateet olivar jokapäiväisiä ja
yhäti syvenevä hanki teki hiihtotaidottomille venäläisil-
le joukoille liikkumisen hyvin työlääksi. Haitallisesti
vaikutti jatkuvasti lisääntyvä lumikerros myös vastusra-
jan huoltoon, joka tapahtui autoilla pitkien taipaleiden
takaa Muurmannin rautatieltä saakka. Yhä selvemmin
todettiin vihollisen toiminnan laimenevan. 

- 
Talvi al-

koi lopultakin omine tekijöineen vaikuttaa Laatokan
Karjalassa.

RATKAISUUN TALVEN TURVIN
Kauan odotettu hetki oli koittanut! Talvi oli asetra-

nut mahtavan voimansa heikkojen suomaiaisjoukkojen
rinnalle! IV AK:n komentaja päätti hakea ratkaisua.

Oli olemassa ainutlaatuinen mahdollisuus Syskyjär-
ven itäpuolisesra maasrosta alotettavalla hyökkäyksellä,
joka suuntautuisi pohjoisestä etelään, erisrää pussin
pohja yhteyksisrään itdäo ja tuhota siinä olevat vihollis-
divisioonat. Ennen kuin tähän voitiin ryhtyä, oli kui-
tenkin puolustusasemaa Syskyjärvellä tavalla tai roisella
vahvistettava, sillä se oli tavatroman arka kohta, joka
jatkuvasti huolesturti armeijakunnan operatiivista joh-
toa. Pieninkin vihollismenestys täällä olisi minittäin
saattanut Syskyjärven tärkeän tienhaaran vastustajan
kasiin ia erottanut ereläisellä rintamanosalla olevat voi-
mat Kollasjoella taistelevista joukoista. Tämä uhka pää-

tettiin toriua hyökkäämällä Syskyjärven länsipuolitse ja

valtaamalla sekä Ruhtinaanmäki errä Mirro.
Eversti P. A. Autin johtama hyökkäys alkoi kolmen

patalfoonan voimin 26.12., mutta se kohtasi jo heti
alussa sitkeän vastarinnan. Vihollinen ei ollut jättänyr
käyrtämättä hyväkseen sitä aikaa, jonka ioukkojemme
lepuuttaminen oli sille suonut. Se oli lujasti varustanut
saavuttamansa maaston ja valmistautui nyt puolusta-
maan sitä viimeiseen saakka. Jo 29.12. pysähtyi hyök-
käys Ruokojärvi-Ruhtinaanmäki Iinjalle, eikä sitä
enää useista yrityksistä huolimatta saatu liikkeelle. Ty-
kistömme oli aivan liian heikko lamauttaakseen venä-
läisten korsuvarustukset, eikä jalkaväen sankaruus il-
man tykistön tehokasta apua kyennyt ajamaan vihollista
kaivannoistaan. Kerran toisensa jälkeen nousi jalkaväki
rynnäkköön, kerran toisensa jälkeen taistelriin jo korsu-
kylien reunoilla, mutta aina pakotti varustettujen ase-

mien syvyydestä pyyhkivä ruli hyökkääjän luopumaan
otteestaan. Mutta vaikka maastovoitto jäi vähäiseksi ja

vaikkakaan vihollista ei onnistuttu lyömään, kärsi se jo-
ka tapauksessa tuntuvia tappioita. Venäläisen 18.Divi-
sioonan hyökkäyshalu oli vihdoinkin saatu lopullisesti
lannisteruksi ja uhka Syskyjärven suunnasta oli poistu-
nut. 

- 
Ratkaisutaistelu saattoi alkaa! Kä,{NNÅ
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KAIKKI VOIMAT HYOKKÄYKSEEN
Ratkaisukohdassa tarvitaan kaikki voimat, liikaa ei nii-
rä koskaan voi olla. Luottaen Kollasjoen puolustajiin,
jätti kenrm Hägglund sinne vain mirärtömän määrän
joukkoja, vähän enemmän kuin neljä pataljoonaa ja kes-
kitti kaikki muut Kollaalla olleet voimat eteläiselle rin-
tamanosalle, jossa hän oli päättänyt hakea ratkaisua.
Päämajaltakin saapui jokunen pataljoona lisää, mutta
vaikka hyökkäysjoukkojen voima täten huomartavasti
kasvoikin muuttui voimasuhde viholliseen nähden yhä
vain epäedullisemmaksi. Uusia venäläisiäkin divisioo-
nia virtasi näet jatkuvasri entisren avrrksi.

Tuhotun 18. Drvrsroonan hppu

Päähyökkäyksen alkusoitrona oh 4. 1.40 suoritettu
IJomaan tien katkaiseminen Uomaan kylässä iaLavajär-
vien luona. Edellisessä paikassa sen suoritti majuri Y
Valkaman johtama vahv. I/JR 34 yaLavaiärvillä eversti
E \X/eijon komentama JR 36. Tällä venäläisten huolto-
tien sulkemisella tahdottiin nälkiinnyttää pussissa ole-
vat vihollisvoimat. Mutta kun kaikkien mieli paloi
hyökkäykseen, ei toimenpireen tulosta maltettu kauan
odottaa, vaan pantiin suurhyökkäys käyntiin jo tammi-
kuun 6. pdivänå 1940.

Eteneminen tapahtui kahdessa ryhmässä: Päähyök-
käysryhmän 

- 
ryhmä Hannukselan 

- 
tuli noin seitse-

män pataljoonan voimin edetä Syskyjärven kaakkois-
puolelta Iäpi korpien erelään, Iänsi-Lemettiin. Ryh-
mään kuuluvan iääkäripataljoonan piti nopeasti iatkaa
edelleen ja vallata hallirseva Pukitsanmäki, ioka hallitsi
Koirinojan tiesolmua. Pienemmän hyökkäysryhmän 

-ryhmä Autin 
- 

tuli samanaikaisesti kolmella pataljoo-
nalla edetä niinikään korpien läpi Vuortanajärven etelä-
puolelta Koivuselän kautta Koirinojan suuntaan. Näin
sulkeutuisi pussi ja siinä olevat divisioonat jäisivät rau-
taiseen puristukseen.

Passiiviselle rintamanosalle Laatokan ja Syskyjärven
välille jätettiin kaksi taisteluosasroa, komentajinaan
eversti H Olkkonen ja evl E I Järvinen. Niiden yhteinen
vahvuus oli kuusi pataljoonaa.

Laskelmat hyökkäystä varten oli tehty huolellisesti ja
ne pitivätkin aluksi hyvin paikkansa. Pukitsanmäki
vallattiin 8. 1. ja jo paria päivää myöhemmin olivat
eversti Autin joukot Koirinojan edustalla, mutta tällöin
alkoivat ennakolta arvaamatromat tekijär vaikuttaa ta-
pahtumien kulkuun. Vihollinen oli lujasti varustanut
sekä Lemetin kylän (: länsi-Lemetti) että siitä noin 3

km itään olevan yksinäisen talon ympäristön 
- 

sotatoi-
mien yhteydessä käytertiin talosta nimitystä itä-Lemetti
erotukseksi kylästä, jota kutsuttiin länsi-Lemetiksi 

-.Oli pakko jättää vahvoja voimia niitä kukistamaan mui-
den iatkaessa etenemistään katkaistakseen Koirinojan-
Syskyiärven tien ja näin erottaakseen 168.D:n ja

18.D:n toisistaan. Tällä tavoin syntyivät kaksi ensim-
mäistä mottia, länsi-Lemetti ja irä-Lemetti ja sai alkun-
sa Laatokan Karjalan rintamalohkolle niin luonteen-
omainen mottisota.

MOTTEJA SYNTYI VAHINGOSSA
Motteja selvittämään piti erorraa useira pataljoonia,

ioten hyökkäysjoukot heikontuivar runruvasti. Siitä
huolimatta ne yrirtivär lyödä Nuolainniemen-Kitilän

-Koirinojan 
alueelle (ns. Iso motti) sulloutuneen

168.Divisioonan, mutta hyökkäys epäonnistui. Vastus-
taja kaivautui vaan syvemmälle maahan, värisi korsuis-
saan ja ampui. 18.D oli sitävastoin lopultakin oivalta-
nut asemansa kestämättömyyden ja alkoi tuhoaan vält-
rääkseen 14. l. vetdytyä Koirinojaan, lähemmäs naapu-
riaan. Tämän perääntymisliikkeen havaitessaan aloirti-
vat tähän saakka Syskyjärvellä puolustuksessa olleet
taisteluosasto Kalervon kolme pataljoonaa etenemisensä
työntyen pirstoutuvien vihollisjoukkojen väliin. Syntyi
kolme uutta mottia, Koposenselän motti, Kelivaaran
motti ja niin kutsuttu "Rykmenttimotti". Koposense-
län harjanteilla sijaitseva motti oli vain muuraman sa-

dan miehen vahvuinen ja se hajosikin muutamassa päi-
vässä. Kelivaatar, motti, joka sijaitsi Kelivaaran poh-
joispuolella olevassa laaksossa, oli vahvuudeltaan ai-
noastaan satakunta miestä suurempi, mutta huomatta-
vasti lujemmin varustettu. Sen kukistaminen vaatikin
jo 14 tuntia kestäneen kiivaan taistelun, jonka jälkeen
viimeiset 160 elossa olevaa puolustajaa 28. l. antautui-
vat voittajan armoille. Rykmenttimotti sitä vastoin oli
kokonaan eri luokkaa kuin edellämainutut. Se oli saa-

nut nimensä siitä, että motissa lienee ollut mm. kolme

Jaroslavilaisen divisioonan (18.D) rykmentin esikuntaa
ja se ulottui pitkänä, makkaraa muistuttavana tukikoh-
tana maantien vartta Lemetin tienhaarasta aina Koirin-
ojan tienhaaraan saakka. Tähän tukikohtaan, jonkapuo-
lustus oli suunniteltu erittäin huolellisesti, olivat ah-
tautuneet kaikki 18.D:n vielä jäljellä olevat osat. Ryk-
menttimorin tuhoaminen vaari pitkäaikaisia ponnistuk-
sia. Murhaava tuli lOi hyOkkaajää vasraan joka taholta ia
samanaikaisesti yritti 168.D Koirinojalta käsin mur-
tautua motin avuksi. Yli viikon ajan riehuivat taistelut,
mutta suomalainen sisu ei antanut perään. Metri met-
riltä työnnyttiin lähemmäs vihollisen korsuja. Hidasta
oli eteneminen, sillä voimakkaan tulen vuoksi oli mies-
ten kaivettava etenemistiensä lumen sisään, mutta vih-
doin tulivat vaivat palkituiksi. 18. 2. se kukistui. Noin
1400 vihollisra makasi kaatuneina motissa ja sen lä-
hiympäristössä, vain pari sataa antautui vangiksi.
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Kaukopartion valppaus ei saanut pettdd väsyneenäkään - 
juuri sil-

loin oli vaara suurin. Ehkäpä uudenvuodenyö sittenkin johdatteli par-
tiomiesten ajatukset kotiseudun asioihin - 

ja silloin rävähti vihollisen
tuli lähietäisyydeltä!

Kuumeen heikentämä kersantti jätttiytyi salaa jälkeen partiosta, jota
ei jaksanut seurata- näin vapauttaakseen aseveljet vaikeasta ratkaisus-
ta. Hyvdd toveria ei kuitenkaan jatetty 

- 
ja onnikin kääntyi.

taa seitsemänkymmentä. Kuuntelimme laukauksia, joi-
ta ammuttiin alkaneen vuoden onneksi.

Minua vastapäätä isruva Ala-Kuutri, mersä-
t1,önjohraja Rovaniemelrä, hymähti. Hän sormeili olut-
lasiaan ja sanoi:

- 
|v[6n12 uudenvuodenyötä on näht1,, monta ja

kaikki erilaisia. Haluatko kuulla yhdestä uudenvr,roden-
yöstä, jolloin kunnianlaukaukset ammurtiin kovilla?

Nyökkäsin ja maistoin oluttani. Hän vakavoitui ja

aloitti:

- 
Tämän uudenvuodenyön elin ja koin Rukajärvel-

lä. Hiihdimme tiedustelutehtävissä ja partiomme vah-
vuus oli kolmetoista miesrä. Kaikkein parhairen muis-
tan tovereistani ylikersantti Toivo Parikan, jokaoli
helsinkiläinen, ja kersanrti Eino Heikkit"n.:..iok1
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Vartromiehet ovat tarkkana - hilhtaako kaveri ohi?

ISTUIMME ravintola Anian Immessä, joka on vin'oi- t"
rrrskeidas Vaaksyn keskusrassa. Tunnclma nti irrnrnin. ,?-'*
herkkänä hengirtavä ja kotoinen. Kello löi f uuri kaksi- f 

" '.,,' a
ky'mmentäneljä. oli uudenvuodenyö tuhatyhdeksänsa- :

Badrolla otetaan yhteys pataljoonaan



oli mersäryömies Sorkamosta. Tehrävämme onnisrui
h),r'in, murra sitten alkoi vasroinkäymiser. Kersantri
Heikkinen sairastui kovaan kuumetautiin, jouduimme
venäläisten ahdisramiksi ja ylivoimaisen vihollisen ta-
kaa-ajamana perääntymään kauas naapurin selusraan.
Jouduimme harhailemaan korvessa kolme vuorokautra
ennen kuin pääsimme tukikohraamme korsuun. parik-
ka, Heikkinen ja minä olimme saman joukkueen mie-
hiä ja kokonaisuudessaan vapaaehtoinen partiomme
koostui majuri Pääsky I ä n sissipataljoonan miehistä,
suurin osa sen jaakarijoukkueesta.

it*rk

Tervaleppä paukahti pakkasen puremasra. Räsähtävä
ääni kipusi rinnertä pirkin mäelle, jossa töksähti lumi-

Pikakiväärin suuliekki leikkasi pimeyrrä ja suihku
kaatoi Moilasen ladulle. Ala-Kuutti käänsi suksensa ja
lähti perääntymaao. Lumi ruprahreli, ilmassa vihelsi ja
kimmokeluodit parkuivar ilkeästi.

- 
Takaisin... vasemmalle! Maralana! Ryssä!

Typertynyr ylikersantri Parikka seisoi suksillaan ja
karjui alirajuntansa sanelemia käskyjä. Hän oli nukku-
nut seisaallaan, sekunnin vaiko minuutin? Se oli käsit-
tämätönrä!

- 
Onko se Topi...7

Parikka, joka tunsi puhujan Ala-Kuutiksi, sihahti
vastauksen. Lyhytkasvuinen alikersanti siirryi hänen
luokseen, ja he jäivät tuijottamaan yön verhoja, joirten
takana väijyi mieslukuinen vihollisjoukko. Kaksi suu-
Iiekkia Ieimahri, kun yksi venäläisistä varmisti osumar,
jorka kaatoivat korpraali Moilasen. Laukauset ampunur
Nuotio on talvisessa korvessa levon ehdoton edellytys
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seen kirlliorinramaan, väsyi ja vaimeni. Oli hyvin hil-
jaista, tuulenhenki lepäsi ja jainen korpi huokui sana-
tonta uhkaa. Keskiyön tunnit olivat kulumassa, hitaasti
kiiruhtava aika lährisi maramaan aamua kohden. Ali-
kersantti Ala-Kuutri, joka hiihti runnustelijana, pysäh-
tyi ja nosti lumipuvun hupun ylös.

Puu halkesi sisälrä, leppäkö... ? hän ajatreli raukeana.
Vr,rosien kuluessa sen sydämeen tulee mustaa kuivala-
hon vikaa. Se on kumma, eträ puu päälräpäin oäyttäa
terveeltä, murra on sydämestä laho! Johan lapsetraa,
hehehe, hän moitri itseään. Haljetkoon ja lahotkoon,
kaikkea se työnrääkin ajatuksiin. Puut lahoaa... heh...
Hoh, hoh, johan nukuttaa ja väsyttää ja nälkäkin kurnii
suolissa. Jotra lahoavia puita... sano. On rämäkin tapa
\rastaanottaa uurra vuotta. . . ! Hiihtää asumatromassa
korvessa väsyneenä ja nälkäisenä. Koskahan tämä savor-
ta loppuu ja miten... ?

Takaa kuului suksen sihinää, korpraali M o i I a-
n e n , pienviljelijä Kuhmosra, oli hiihtänyr hänen kan-
noilleen. Hän lähri ponnisrelemaan eteenpäin horjah-
dellen. Hän niinkuin kaikki roisetkin oli lähellä sam-
mumispisrettä.

- 
Papapapa.. Pviuuhh, pviuuhh, srr...
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venäläinen jäi kuunteluasentoon. Parikka näki miehen,
joka epämääräisenä varjona erottui valkoista lumitaus-
raa vasten. 

- 
Perkele, hän sähähti kuivin huulin pai-

naen konepistoolin liipasinta. Hän osui ja venäläinen
kaatui Moilasen ruumiin päälle. Hän ampui sarjan suu-
liekkejä kohden ja sanoi sitten alistunein äänenpainoin:

- 
Siinä se on... taas... Sano Heikkiselle, errä vetää

partion tulen alta pois! Jää sirten kaveriksi, niin viivy-
tämme niirä hetken!

Sitten hän tunsi jysähtävän iskun harteissaan lapalui-
den välissä, lamautravan tunteen ja sen jälkeen poltta-
vana raasravan kivun. Yhr'akkia kipu loppui ja hän näki
parven punahehkuisia kipinöitd, jo.ita näytti tanssivan
hänen edessään. Olo runtui kevyeltä, hyvältä, lumipin-
ra näytti kohoavan hänen kasvojaan kohden. Mitä ih-
mettä! Nyt lumikin oli punaista! Hän aikoi huutaa
huomiosraan Ala-Kuurille, mutta silloin ruli sysimusra
pimeys.

Ala-Kuutti näki edellään hiihrävän Parikan nytkäh-
råvao ja pian jo pysähtyvän. Hän oli kuullut läiskäh-
d1,ksen, kun luori iski Parikan harteihin, murra kun rä-
mä ei äännähtänytkään hän ajatteli, ertä oli kuvirellur
ryhjaa. Parikka vielä seisoi suksillaan, kun alikersantti
ladulta poiketen hiihti ylikersantin viereen.

- 
Satruiko... ?

- 
Hän vei jo partion rämeelle. Viivyit...

somaan... Saatana, sano. Mennään...1
Parikka kuuli, että rulirus oli yksipuolista, vain ve-

näläiset ampuivat summitaisia tuliryöppyjä. Aseiden
rätinästä hän päärteli, errä venäläisiä oli ainakin jouk-
kue, ellei enemmänkin, kuka ties puolivahvuinen komp-
pania.

kat-

Varovasti jään yli...

He hiihtivät rämeelle, jonka reunassa välähteli ja

paukkui, sillä venäläiset aloittivat takaa-ajon viivytrele-
mättä. Mutra tässä vaiheessa Parikka ei vakavammin
huolestunut. Heillä oli suojana yön tumma hdmara,
suunta vapaasti valittavana, kun venäläiset sen sijaan
tiesivät hiihtävänsä kohden aseita, jotka purkaisivat
luoteja koska tahansa, odotramattomasri.

Valojuovat lensivät korkealle rämeen ylld ja kutoivat
harvasilmäistä tuliverkkoa tährimaton alle. Tähdet
tuikkivat silmää vilkuttaen, pakkanen puri kasvopäirä
ja kuun kalpea valo maalasi lyhyitä varjoja rämeelle,
jossa siellä täällä törrötti matala, rasalatvainen männyn-
kakkara. Kellon viisarit rikkoivat kahdenkymmenen-
neljän lukeman: vuosi ruharyhdeksänsataa neljäkym-
menräkaksi alkoi taivas selkeänä, tuulerromana ja ko-
valla pakkasella. Mutta korven rauhan, joka lepäsi lu-
mipumpulina puiden oksilla ja vesojen korvilla, särki
laurkausten rdtina ja metsän reunassa tykyrrävär suulie-

Ala-Kuutin kysymys katkesi, kun Parikka kaatui hä-
nen eteensä. Säikähtyneenä hän hyppäsi suksiltaan ja

huolesruneena kumarrui Parikan puoleen. Ylikersantti
näytti elottomalta ja suusra purskahti verensyöksy, joka
Iretkessä värjäsi lumen tummaksi. Partion varajohtaja,
kersantti Heikkinen, hiihti paikalle. Hänen mukanaan
palasi koko kymmenmiehinen partio.

- 
Tulta kankaan reunaan! Heikkinen murahti. 

-Katsotaan, onko osuma vakava. Jumala, armahda meitä
kaikkial

Siekailemarra hän työnsi kätensä lumipuvun alle ja
runnusteli Parikan selkäpuolta, mistä löytyi luodin si-
säänmenoreikä. Ulos tullessaan Iuori oli repinyt Parikan
rinnan riekaleiksi, sillä luuhun osunut luoti oli kaanry-
ny,r poikittain.

Hän tiesi, ettei
Osuma oli tap-

Parikka paransi vauhtia. Hän
välle Ala-Kuutille:

- 
Tihennetään potkuväliä,

saamme pojat kiinni!

Heikkinen huokasi raskaasti
Parikan hyväksi voitaisi rehdä

Pava.
Parikka avasi silmänsä. Hänen veriset huulensa

kuivat ja käsi ojentui kutsuen. Heikkinen painoi
vansa lähelle huulia ja kuunreli.

- 
Luuletko... ertä tulee... tulee tuisku? Parikka

K,4,4N^/,4
pysy

takanaan
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huohorti karkeilevasti. 
- 

Onko nyt uusivuosi... yö-
kö. . ? Korsua pitdd lämmittää. . . ni. .. hiin. . . Sytyttäkää
kynttilät. ..

Hän nyrkähti rajusti ja lepäsi sitten hiljaa. Sydän ei
sykkinyt, elämä oli paennut laihasta kehosra. Ja pian he
varmisruivat, että ylikersantti Parikka oli lähtenyt va-
loisammille maisemille. Ala-Kuurti ajatteli, että tämän
uudenvuodenyön tapahrumat eivät unohtuisi koskaan.
Kuolevan sanoissa oli ollut jotakin sensiriivistä, niin sy-
västi liikuttavaa.

Hdmdrd syveni tummentuen, kun partio painui kor-
pikuusten levittämään varjoon. Jonon puolivälissä hiih-
tävä, kuumeen heikentämä Heikkinen katsoi kuuta, jo-
ka näytri venyvän ja roikkuvan hopeanauhana maahan.
Ei, ei se venynyt, se putosi suoraan alaspäin ja maahao
saakka kadoten näkyvistä.

Kummallista, mihin ihmeeseen se katosi? Mutta mi-
rä pirua, minähän olen turvallani lumessa ja tuolla se

kuu on. Kaikkea se kummittelee! Hän nousi lumesta,
johon oli kaatunut, ja lähti horjuen eteenpäin. Mutta
pian hän tunsi, että voima oli jäsenistä pois, kertakaik-
kisesti, auttamattomasti. Ajatukset roimivar rahmeina,
pian pysähtyivät, ja hän tiesi, ettei jaksaisi enää. Hän
laahusti ladun sivuun aikoen päästää toiser ohitseen,
mutta silloin pimeni ja hän kaatui ladulle poikittain.

- 
Sei... iiss! Pysähtykää! Takai... isiinl

Ala-Kuutin kantava ääni halkoi yöta ja liikkui suksi-
miesjonon ylitse. Hän kumartui ladulla lojuvan Heik-
kisen puoleen ja auttoi tämän mukavampaan asentoon.

- 
Mitä nyt... kessuko... ?

- 
Niin, ta,uttomana, hän vastasi kysymyksen teh-

neelle miehelle. 
- 

Hän on aikonur siirtyä ladulta pois,
mutta onni, että hän pyörtyi jo silloin. Silleen se saata-
na, sano.

- 
Aikonut jdrråytyä ja...

Mies nielaisi lauseen poikki.

- 
Niinpä niin, hmmm, jattdytyd, ertä me selviäi-

simme helpommin omalle puolelle. Tule auttamaanl
On tehtävä nuotio ja pian, muuten hän jdätyy.

Kun sopiva nuotiopaikka löytyi, Ala-Kuutti alkoi
mökasraa:

- 
Kirves tänne! Kenellä on? Kun löytäisi rervasta,

sano. Käsikopelolla etsiä polttopuuta, saatana, nhyh...
No oliko se kirves mukana? Tässä vielä vartoilemaan,
saatan^ sano. Nhyh, tänne se...

Hän sai kirveen ja lähti etsimään kuivaa puuta nuo-
tiorarpeiksi. Ja pian hän löysi hongan, koskapa pusi-
kosta kuului hänen tavanomainen murahtelunsa, joka
oli sen merkki, että hän oli ottanut johtopuolen huolek-
seen:

Siinä se on ja paksu kuin tiine akka. Saarana, sano,
nhyh... Kirves kuin lasten leikkikalu, kaada sillä puu,
saarana. Jo pitää olla lapsellista, sano, nhyh.. . Johan.. .

Pian kirveen terä söi kelohonkaa, joka vihdoin kaatui
rysähtäen. Ja kymmenen minuurin kuluttua nuotio
leiskui punertavin tulikielin.

Järjestettyään varrion Ala-Kuutti palasi nuoriolle.
Hän etsi repustaan muutamia lääketabletteja, jorka hän
syötti vastahakoiselle Heikkiselle.

Römpsissä sulatettiin lumesta veträ, ioka kiehauret-
riin kuumaksi. Jokunen leipäpala löytyi ja vaikka soke-
ria ei ollut, mieher imivät kuumaa vettä römpsäkaupal-
la ja sitten heiträytyivät raukeina havuille.

Nuotiolle putosi hiljaisuus, jonka rikkoi Heikkisen
tasainen, soinnuton ääni:

- 
Ota ja vie pojar tukikohtaan. Minä jään tänne, tu-

len sitten omin aikoineni. Parempi että lähdette, sitä ei
tiedä, koska se törmää tänne. Selviän Jumalan avulla,
jor. ..

Ala-Kuutti äsähti:

- 
§22s2112, mies korpeen yksinään,

avuton[a touhua, saatana sano. Nhyh...
halurtaa, mutta minä fään. Paskar tässä

§

Ji l, d'Jk
Jälleen omalla puolella

- 
|v[s1s2 mitä se hyödyttää7 Patruunat lähes lopus-

sa, joten ryhmä on taistelukyvytön. Tämä on kasky,
menkää!

- Ja paskat, että käsky. Tuli sanortua, minä jään.

Ja on tässä lepokin tarpeen, saatana sano. Nhyh...
Kukaan ei lähtenyt, kaikki jäivät yksimielisesti. Yksi

toisensa jälkeen painautui havuille ja nukahti levotto-
maan unenhorteeseen.

Sinnikäs, kestävä Ala-Kuurti yritti pitää vartiota,
mutta kun itsekin nukahti pari kerraa, hän luopui ja
heiträytyi havuille. Vajaan cunnin hän oli ollut yksin
vartiossa, mutta ehti nukahtaa jo kahdesti. Silloin hän
ajatteli, ertä valvominen ei vasrannut tarkoitusraan.

Ja pian sen jälkeen, kun heittäytyi havuille, hän vai-
prri sikeään uneen. Hän oli mies, jonka hermot eivät
reistaiIleet.

Ja väsyneet "korpihaukat" olivat "hyvän tuurin" ja
"onnenkaupan" armoilla: Mitä sokea sattuma toisi heille
tänä uudenvuoden yönä?

Nuorio paloi alkaen riutua ja aioa pienenevät liekit
nLrolivat hiilryneitä honkapölkkyjä.
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Aamun varhaistunneilla Heikkinen heräsi. Hän otti
römpsän, joka oli kiikkunut nuotion lämmössä, ja joi
haaleaa vettä ahnaasti. Kuume oli laskenur, ja hän runsi
vointinsa paremmaksi. Tosin suussa oli paha maku,
hengitys löyhkäsi ilkeästi ja keho vapisi, mutra särky oli
lakannur ja ajatukset toimivat lähes normaalisti.

Hän katsoi kelloa. Se oli varttia vaille neljä. Hän ko-
hensi nuotion jätteitä ja täytti vajaat römpsät lumella,
joka pian suli vedeksi ja kiehahti.

Hän alkoi herätellä miehiä, jotka kavahtivat kuin sa-

Iaman vÅlåys jaloilleen ja tempasivat aseer kasiinsä. Ala-
Kuutti ei näyttänyt heräävän millään, hän kieräytyi
käppyrään ja murisi vihaisesti. Heikkinen tarttui kaina-
loista häntä ja retuurti pystyyn, jolloin alikersantti vih-
doin heräsi. Väsynyt hymy valaisi pyöreirä kasvoja.
Ryystettyään kuumaa veträ sisälleen hän sanoi:

- 
Eihän tämä lasareerri ole, sano. Jospa haalataan

ladulle, nhyh... Parikymmentä kilometriä vielä, saara-
na sano.

- 
Kymmenen, vajaa sekin, Heikkinen lohdutteli.

- 
Uskon, että kaikki menee hyvin. Ei Hän meirä kuo-

lemalle ole säästänyr.

- 
Tiedä mille, nhyh... Piru kun se törmää, niin Ju-

malakin myöhästyy leikistä. Niin se on, saatana, sano.
Heikkinen ei pahastunut. Hän horjahteli valmius-

asennossa oleville suksilleen ja heilautti repun selkään-
sä.

Ja sitren alkoi paukkua, äkisti ja ilman ennakkova-
roitusta! Automaattikivääri jyskytti kaiutroman lau-
kaussarjan lumisessa mersässä. Tuhka ja kipinär ryöp-
pysivät hiiltyneestä nuotiosta, jonka jätteet Heikkinen
oli kohentanut kekomaiseen muotoon. Useita aseita yh-
tyi automaattikiväärin tuleen, venäläiser tulitrivat kol-
melta eri suunnalta lähtöaikeissa olleita partiomiehiä.

Itse kukin otti tuliasemat siitä, missä sattui olemaan,
ja hetken aikaa repi laukausten räiske lumipainojen alla
torkkunutta korpea. Luminen metsä nieli laukausren
kaiun, aseiden rätinä tukehtui tykyttäväksi jyskytyk-
seksi.

Vihollispartio oli pieni, viisi- tai kuusimiehinen, ja
todennäköisesti vain etsintäpartio, joka piti yhteyrtä
varsinaisiin takaa-ajoryhmityksiin. Kun yllätys oli
epäonnistunut, venäläiset lopettivat rulen ja irroittau-
tuivat tulikosketuksesta. Kuului vain joitakin l-rajalau-
kauksia, joihin vähissä patruunavaroissa oleva suoma-
laispartio ei vastannut.

Yhr'äkkiä Heikkinen, joka jälleen oli suksiensa pääl-
lä, putosi kuin näkymättömän kaden verämänä hangel-
le. Ala-Kuutti syöksähti hänen luokseen vain todetak-
seen, että Heikkinen oli tajuton. Luoti oli lävistänyt oi-
kean jalan polvitaipeen yläpuolelta, rikkonut luun pa-
hoin ja repäissyt ulostulopuolelle lähes nyrkin mentävän
reiän. Hän alkoi laittaa jalkaan hätäsidertä murahtaen
samalla:

- 
Suksipaarir kuntoon! Hyvä, jos hän selviää hen-

gissä. Jo on ottanut pahasti, sano. falka tuhannen pas-

kana polven yläpuolelta. Nhyh.. .

Pahoin haavoittunut, suksiahkiossa lojuva Heikkinen
avasi silmänsä. Pimeys suojasi kasvonilmeet, murta pir-
reän tuntuisesti, lähes käskevästi hän sanoi:

- 
Ei kannao, jättdkää tähän. Se on loppu koko po-

rukalle, joten parempi, että menee yksi kuin kymme-
nen. Se on Jr.rmalan tahto, että...

- Ja mikäs, ettei kannata, Ala-Kuutri äsähti kes-
keyrtäen. 

- 
Se on Jumalan rahto, että sinut raahataan

mukana, kävi miten kävi. Katsotaan viimeinen, saarana
sano. Vuorotellaan vetäiiä, nhyh... Näytä välillä suun-
taa, sillä minä en ymmärrä kartasta enkä kompassista
sen paskan vertaa. Herrojen rouhua semmonen, saatana
sano. Törmä ja Rinnemäki, senkun vain aisoihin!

Eteneminen pimeässä korvessa oli työlästä ja voimia
kuluttavaa tarpomisra. Lumi upotti syvälle, suksiahkio
kaaruili ja törmäili esteisiin, ja haavoittuneen mukana
kuljertaminen tuntui lähes ylivoimaiselta, väsvneiden,
nälkäisten miesten kestokyvyn ylittävältä tehtävältä.
Vaikeutta lisäsi vielä se, että kello kahdeksan aikaan,
jolloin talvisen päivän piti alkaa valjeta, pimeys näytti
vain syvenevän, kun itään pyörähtänyt, vihuripäiksi
voimistunut tuuli ajoi pilvirintaman taivaalle. Aikaa
kului hieman yli kolme runtia, ennen kuin vastuksien
kanssa kamppaileva parrio onnistui tunkeutumaan ry-
reikköisen metsäalr.reen lävitse ja pääsi rämeseudulle,
missä lumi oli kantavampaa, tuulien lakaisemaa juok-
slrtuslunta. Tuon ryteikköalueen syvyys oli noin kolme
kilomerriä, joten matkaa suurinpiirtein oli taittunut
runri ja kilometri! Mutta sitten jo päästiin helpompi-
kulkuiseen maastoon, sillä hieman ennen puoltapäivää
partio saapui järven rantaan, jonka heikossa kunnossa
oleva Heikkinen kartan avulla paikallisti Ontajärven
irärannaksi. Partio oli pahasti sivussa suunnitellulta pa-
Iuureitilrä, joten sen vastaanortajana tulisi olemaan lä-
hes tuntematon jiiveentukikohta.

- 
l(is11s3[än järvi, joku esitri, mutta Ala-Kuutti

torjui esityksen. Hän työnsi kartan povelleen ja murra-
si:

- 
Kierretään... jumalauta, saatana sano. Nhyh... Se

on ihan samaa, jos tapetaan koko remmi tähän. Eikka
on saatava jodipinnarien käsiin, joten suoraan yli vain.
Siirä sitä tarvotaan, sano. Nhyh... että kiertämään...

- 
Liian vaarallista mennä jäälle. Menköön alikessu,

mutta me kierrämme.
Esiryksen rekijä näytti vaisulta, hän pelkäsi niinkuin

kaikki toisetkin. Harvinaista kyllä, mutta nyt Ala-
Kuutti tuohtui. Hän rähähti happamena:

- 
Kierrä jumalauta, mutta pöheikössä olet ryssän

perseessä! Änkaa siinä... saatana sano. No, jos kerä hu-
vittaa, niin menköön. Säästyyhän muonat tukikohdas-
sa, nhyh...

Kukaan ei lährenyr kierrämään, ei edes äskeinen
epäilijä. Jokainen kasitri, eträ AIa-Kuutti oli oikeassa:
Heikkinen ei kestäisi ryreikössä rypemistä, ja sitäpairsi
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\'äsvneet miehet olisivat lähes yhtä turvatromia maalla
kr,rin avoimella jäälläkin. Patruunat olivat lähes lopussa,
muonaa ei senkään vertaa, murta hyvällä onnella he voi-
sivar pääsrä järven yli vihollista kohtaamatta. Niin, hy-
vällä onnella: sellaistakin tuli vastaan sodassal

Ja sen pitemmittä neuvotteluirta partio lähti ylittä-
mään jäärä. Miesten ajatukser ja mielialat olivat ristirii-
taisia: Heikkinen rurvaurui Jumalaan, Ala-Kuutri
omiin voimiinsa ja kovuuteen, joku sokeaan sattumaan,
joku ei mihinkään, seurasi toisia vain ajarukset sammLr-
neina, väsymyksen tuoma sumuverho katseen edessä.

Keskellä järvenselkää partio pysähtyi, lihakset jä1,-

kisry'ir'är, silmärerät supistuivat .ia sormet vapauttivar
aseiden varmistimia. Etuviistosta, vasemmalta hiihti
toistakymmenmiehinen venäläispartio ja yhteenotto
nä1'rti väistämättömältä.

Mutra sitten tapahtui jotakin sellaista, josra riitti pu-
humisra moniksi korsuilloiksi 

- ia puhutaan monessa
paikassa vieläkin. Kun venäläiset tulivat noin kolmen-
sadan merrin r'älimatkan päähän, partio pysähtyi. Her-
ki siinä katsottiin silmät kovina ja jäsener väristen, sit-
ten venäläiset ottivat uuden latusuunnan ja hiihtelivät
muina miehinä poisl

Vihollisen uudenvuodenlah ja loppuunpala-
neelle suomalaispartiolle.. . ?

Ilta jo hämärsi, kun partio tökkäysi lumipintaa rik-
kovalle suksiladulle. Usko ja epäusko purki huudah-
duksia:

- 
Ruskin latu, perkelel

- Joka paikkaan se änkää, saatanal

- 
Omien on, näkeehän tuon suksirannustakin.

- 
Piru sen tietää. . . ?

- 
Työmiehen natsa, sano saatanal Kilometri ruki-

kohtaan, nhyh... Ala-Kuutti oli löytänyt työmiessa-
vukkeen tumpin lumelta.

- Jos oler lukenut väärin karttaa, kun äkkinäinen...

- 
fl3i512 paska. .. nhyh. .. Luin karrtaa jo silloin,

kr.rn sinä heiluit Ruuskasen munissa. Yksi mies eteenl
Antaa valual Että muka harhaan, saatana sano. Kaikkea
sitä. . . nhyh. . . Myhähtelevä murina kertoi, että Ala-
Kuutti oli tyyryväinen.

- 
Papapapa... Piuu, piuu, piuuu...

Polun varresta hakkasi pikakiväärisarja, lumesta nou-
si rupruja. Tulirus loppui. Kuului huuto:

- 
Tunnussana! Tuleeko... ? Nyt...l

Pikakivääri papatti toisen sarjan, suihku sihahti il-
keän lähelle. Ala-Kuutti karjui:

- 
Hullu... jumalauta, Äla perkele ammu!

Ase takoi kolmannen sarjan ja Ala-Kuutti hermostui.

- 
Saatanan mielipuoli, sano! Tämä on Parikan par-

riol Hyvä perkele... tuhannen...
Lr"rmi pöllysi jälleen, ja hän paiskaurui lumeen.
Paikalra, josra pikakivääri oli tulittanut, kuului kar-

jr-rnraa ja rämähteleviä kirouksia. Polulle tuli lumipu-
kuinen mies, joka osoirtautui jalkaväen vääpeliksi. Hän
kiliui:

- Koskeeko?

- Eikö mitä - irvislelee vain huvikseen...

- 
Tänne yksi kerrallaan! Aseet sinnel

Pian tilanne purkaanrui, mutta liipasinherkkä pika'
kivääriampuja ehti haavoittaa olkapäähän yhtä parrio-
miesrä. Ala-Kuutri yskaisi huuliaan purevalle aliker-
santille, joka oli käyrellyt pikakivääriä:

- 
Tappaa ensin, kysyy sitten tunnussanaa. Taidan

ajaa sarjan suoliisi, saatana sano. Jeesus... nhyh...
Vääpeli naurahti ilottomasti ja sanoi sovitellen:

- 
Eilen tänne änkäsi y,ksi vihollinen sissipartio, jon-

kir nokkamies ilmoitri, että hän on ylikersantti Parikka
majuri Pääskylän sisseistä. Meiltä kaatui kolme miestä,
jotka olivat tämän Rastin ryhmästä. Ja siksi hän on ol-
Iur hermona.

Pian tr-rli lääkintäkersantti ia Ala-Kuutin kanssa hän

nosti olkapäähän haavoittr,rneen miehen ahkioon. Haa-
voittunut valitti, sillä kipu viilsi yli kehon. Lääkintä-
kersantti näki miehen tuskaisen ilmeen ja kysyi osanot-
tavana:

_ Koskeeko kovin?
Haavoitrunut ei vastannut, mutta Åla-Kuutti äsähri:

- 
Mikä siihen koskisi... muka... Hän irvistelee

omaksi huvikseen ja teille iloksi. Kaikkea se kyselee,

saatana sano.

Vuosi tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkaksi alkoi
elää ensivaiheitaan. f
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Talvista rTreFisotaaLaatohlla
Laatokan ulappaa, keskella Rahmansaan

"Piiri-Kallen" käsky oli kova:

- Muistakaa, pojat! Jos sota joskus syttyy,

TORSTI HELIKAR!

niin teidän on seilattava vaikka
kaarnaveneillä!

Syrjäiselld Laatokalla oli aluskatata talvisodan alkaessa yhtä puutteellinen kuin
muukin varustus 

- 
vähänkin pare-pi materiaali oli varattu Suomenlahden puo-

lelle. Tehtävät olivat kuitenkin samat kuin suolaisen meren puolellakin.
Vaikeista tehtävistä selvittiin makean veden pahoissa hiivareissa paikallisen

henkilöstön taidon ja hyvän hengen varassa. Nämä miehet puolustivat koti-
seutuaan.

"vuoRATSU rrÄÄN 7. 12. g-slo8, 2,o
TYV AUNUS"
VUONNA 1968 ilmestyneessä teoksessa "Suomen Lai-
vasto 1918-1968" on eräs talvisodan aikainen miinan-
lasku Laatokalla kuitattu ylläolevalla rivillä Laatokan
miinoitteita talvisodan aikana koskevassa taulukossa.
Enempäähän ei historian kirjoitukseen voi sisällyttää-
kään. Kun kuirenkin mainirtu miinanlasku eri vaihei-
neen oli varsin kuvaava esimerkki niistä olosuhteista,
joissa Laarokalla toimivat laivastoyksiköt ralvisodan ai-
kana joutuivat toimimaan, kerron siitä seuraavassa hie-
man yksityiskohtaisemmin. Tämänkin lehden lukijois-
sa lienee paljon sellaisia, joille laivastoyksiköiden osal-
listuminen talvisotaan Laatokalla on vähemmän tunnet-
tua. Siiräkin syystä kuvaus puolustanee paikkaansa näil-
lä palstoilla.

Otsikon selirykseksi mainittakoon, ertä se tarkoittaa
miinoitetta, joka joulukuun 7. päivdnd 1939 laskettiin
Vuoratsun saaren iräpuolelle. Miinoitteeseen laskettiin
9 kpl merimiinoja mallia S/08, joiden syvyytys pinnasta
alaspäin oli 2 merriä. Miinanlaskun suoritti rykkivehe

KÅlNA// Laatokan tårkeimmät miinortteel talvisodassa



Aunus. Tulkoon vielä sanotuksi, eträ miinoitteella
suunnitelmissa ja luetteloissa oli numerona 17.

LAIVASTO LAATOKALLA
Ennen siirtymistä varsinaiseen aiheeseen lienee paikal-
Iaan jonkinlaisen taustakuvan §aamiseksi lyhyesti kerroa
siirä, millaisilla aluksilla ja millaisen organisaation
puitteissa laivasto Laatokalla osallistui talvisodan sota-
toimiin.

Rauhan aikana oli Laatokalle sijoiteiru Rannikkory-
kistörykmenrti 3. Linnakkeiden lisäksi kuului ryk-
menrtiin myös Merikomppania, jonka päällikkOna oli
meriupseeri. Komppanialle kuuluvien laivojen päälli-
köiksi komennettiin Rannikkolaivastosta nuorempia
meriupseereita, joiden komennus kesti tavallisesti 2-3
vlrotta. Näihin komennuksiin suhtauduttiin luutnant-
tien keskuudessa enemmän tai vähemmän ennakkoluu-
loisesti. Tuntui suunnilleen samalta kuin hävirtäjälen-
täjästä, joka on saanut komennuksen ilmavalvonrateh-
täviin.

Käsirykset kuitenkin muurtuivat ainakin minun
kohdallani sen lyhyen meripalvelun aikana, jonka ehdin
Laarckalla suorittaa. Syttynyt talvisota ei suinkaan yk-
sistään vaikuttanut ennakkoluulojeni häviämiseen. Sii-
hen vaikutti nimenomaan jo rauhan aikana itsenäinen ja
vaarivakin tehtävä laivan päällikkönä Laatokan olosuh-
teissa, jotka pelkästään jo merenkulullisesri poikkesivar
suuresri Suomenlahden olosuhteista.

Siirtyessään RT 3:n Merikomppaoiaan toukokuussa
1939 yhdessä kapreeniluutnanrti Toiao Asihaissn kanssa
olivar siellä ennestään Rannikkolaivaston upseereisra
kapteeniluutnantti Eino Koponez Merikomppanian pääl-
Iikkona ja luutnantr.i Aarne Karsten tykkivene Aunuk-
sen päällikkönä. Meistä tulokkaista sai Asikainen keli-
rikkoalus Aallokkaan ja minä kuljetuslaiva Yrjön pääl-
likkyyden.

Edellä tuli jo nimetyksi joitakin aluksia, joiden pääl-
likkOina toimivat meriupseerit. Vanhempien kanta-
aliupseerien päällikkyydessä purjehtivat Laarokalla rau-
han aikana lisäksi hinaaja Vakava, yhreysalukset S 1 ja

N.K. af Klercker seka lisaksi rarpeellinen mädrd yhteys-
veneitä. Kaikki nämä alukset muodostivat myöhemmin
rungon sodan aikaiselle Laatokan Laivasto-osastolle. Lu-
kuunortamatta kelirikkoalus Aallokasta, joka oli val-
mistunut vuonna 1936, olivat kaikki muut ensimmäi-
sen maailmansodan jäljikä sotasaaliiksi saatuja tai hy-
lyiksi jääneitä aluksia, jotka myöhemmin oli kunnosret-
tu.

Merikomppanian aluksilla koulurettiin rauhan aika-
na komppanian palvelukseen maÅratyt asevelvolliset,
jorka suurimmaksi osaksi olivat kotoisin Laatokan ran-
nikko- ja saaripitd,jistä ja niinollen perehtyneitä paikal-
lisiin olosuhteisiin. Koulutusaluksina toimivat lähinnä
Aallokas ja Aunus.

Tämän kirjoittajan pääasiallisen rehtävän muodosti-
vat kuljetuslaiva Yriöllä rannikkolinnakkeille suorirer-
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Syks'yrsella La.rtok.rllir

Laatokan karua ranlaa Valamossa

ravar kuljetukser. Tehtäväni luonne kesällä 1939 vii«a-
sikin enemmän kauppamerenkulkuun kuin sota-aluk-
sen päällikön tehtäviin. Sain niissä tehtävissä arvokkaita
kokemuksia, sillä kuljetukset käsittivät rannikkolin-
nakkeiden huoltoon kuuluvia tarvikkeita näkkileipälaa-
rikoisra aina hevosiin asti. Nämä kokemukser olivat
suureksi avuksi talvisodan vaikeissa olosuhteissa jou-
ruessani silloinkin suorittamaan samanlaatuisia kulje-
tr-rksia.

Kun oreraan huomioon RT 3:n linnakkeiden siiainti
Laarokalla, muodosrui säännöllisesti suorirerrava huol-
toreitti varsin pitkäksi. Yksi tällainen "täysi lenkki"
käsirri tavall isesti reitin Lahdenpoh j a-S orav aIa-V a -

lamo (kaksi purkauspaikkaa) 
-Ristisaari-Manrsi-takaisin Valamoon-Mökerikkti-Heinäsenmaa-Ki-

visal m i-Sortanlah ti-Konevitsa-Lahdenpoh j a.

Linnakkeiden satamapaikoiksi oli ollut myrskyjen ta-
kia pakko valira suojaisimmat lahdenpoukamat. Ne oli-
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var lähinnä moortoriveneitä varten ja niinpä isommalla
aluksella oli pidettävä kieli keskellä suuta ohjailtaessa
näissä ahtaissa vesissä.

Huoltoreitin piruudesta johtuen ei koulutuksessa iää-
nyt tilaisuutta muihin kuin laivakohtaisiin harjoituk-
siin. Yhteisharjoituksiin muiden alusten kanssa ei niissä
olosuhteissa ollur mahdollisuuksia.

SODAN PILVET ALKAVAT NOUSTA
TAIVAALLE
Jo syksyllä 1938 ns. Tlekkoslovakian kriisin aikana
heräsi meikäläinenkin kouriintunruvammin huomaa-
maan, ettei upseerin ammatti ole pelkkää koulutus-
hommaa. Palvellessani silloin rilapäisesti Rannikkolai-
vaston esikunnan järjesrelyroimistossa jouduin mm.
rarkistamaan suunnitelmia puolueerromuusvartioinnin
tehosramiseksi. Siinä yhreydessä jouduin roreamaan,
kuinka heikosta aluskannasta sodan ajan laivueer jou-
duttaisiin perustamaan. Jos näin oli Suomenlahdella,
mitä sitten Laatokalla!

Kesällä 1939 jouduin kuljettamaan vapaaehtoisia lin-
noittajia eri puolilta Laatokan rannikkoa Sortanlahteen
linnoitustöihin Karjalan kannakselle. Sodan peikko al-
koi jälleen tunkeutua ajatusmaailmaan. Mielikuvitus
rakenteli vähemmän valoisia kuvia laivoista ilman ras-
kasta aseistusta, kokonaan puuttuvasta ilmatorjunta-
aseistuksesta, Suomenlahdelta Laatokan puolelle siirre-
tystä toisarvoisesta miinakalusrosta jne. Muistuivat
mieleen Sorravalan sk-piirin päällikön eversti Raunion,
jota kansanomaisesri "Piiri-Kalleksi" kutsuttiin, sanat
kerran Sortavalan upseerikerholla:

- 
Muistakaa, pojad Jos joskus sora syttyy, niin

teidän on seilattava vaikka kaarnaveneillä!
Kuvaannollisesri karsoen näin sitten tapahtuikin,

kun ralvisota oli todellisuutra. Sodan uhkan pitivät
mielessä YH:n alkaessa suoriretut perustamiskuljetuk-
set, joihin Laatokalla toimivat Merikomppanian alukset
tiiviisti osallistuivat.

LAIVASTO.OSASTON PERUSTAMINEN
JA TEHTÄvÄr
Samaan aikaan kun Merikomppanian alukset kuljettivat
reserviläisiä perustamispaikkoihinsa alkoi YH:n edel-
lyttämä RT 3:n siirtyminen sodan ajan kokoonpanoon.
Rykmentistä muodostettiin Laatokan Meripuolustus.
Sen päällikön alaisena oli mm. Merikomppaniaa runko-
rla käyttäen perusretru Laivasto-osasto (LOs/LMeP),
päällikkönä edelleen kapteeniluutnantti Koponen.
Kantahenkilökunta siirtyi niinikään sodan aikaisiin si-
joituspaikkoihinsa. Niinpä tämän kirjoittaja siirtyi tyk-
kivene Aunuksen päälliköksi ja luutnantti Karsten pääl-
liköksi Yrjöön, joka nyt kulki miinalaivan nimellä.

Laivasto-osaston tehtäviksi määrättiin

- 
rannikon, saaristoväylien ja linnakkeiden suoja-

alueiden miinoittaminen,

- 
vesialueiden varmistaminen partioimalla viholli-

sen rdennäköisillä erenemissuunnilla,

- taistelu tykistöasein vihollisen keveitä voimia vas-
taan linnoitusvyöhykkeellä yhteistoiminnassa rannikko-
joukkojen kanssa ja

- 
joukkojen kuljetukset vesitse sekä huoltokulje-

tukset linnakesaariin.

Tehrävien suorittamiseksi täydennettiin aluskantaa va-
rausteitse otettavilla laivoilla, lähinnä hinaajilla, Vala-
mon luostarin matkustajalaivoilla ja proomuilla. Näistä
muodostettiin yhdessä puolustuslaitoksen omistamien
alusten kanssa

- Tykkilaivue (Aallokas, Aunus ja 4 varattaahi-
naajaa),

- 
Miinalaivue (Yrjö, 2 varattuahinaajaa ja 4 proo-

mua),

- 
Raivausosasto (moottoriveneet S 1 ja N.K. af

Klercker) sekä

- Kuljetuslaivue (2 varattua matkustajalaivaa, )
varattua hinaajaa ja 9 proomua).

Laivueiden huoltoa varten perustettiin Lahdenpohjan
tukikohta, jonka alaisuuteen kiinteiden huoltoelimien
lisäksi kuului yksi varattu matkustaja-alus ja kolmisen-
kymmentä moottorivenettä.

Näyttävä laivasto-osasto paperilla!
Alusluettelosta on kuitenkin poistettava laivoja run-

saasti, sillä osittain YH:n ja osittain sodan aikana joutui
riveistä pois joko kokonaan tai osaksi aikaa useita laivoja
karilleajojen takia. Salaamissyistä ja ennen kaikkea il-
mavaaran takia oli alusten liikuttava pimeänä aikana.
Tämä aiheutti olosuhteisiin harjaantumattomille päälli-
köille runsaasri vaikeuksia merivaurioiden muodossa.
Tapahruipa sellaistakin, että joitakin moottoriveneitä ja
proomuja katosi tietymättömiin talvimyrskyjen aikana.

Tykkilaivueen aseistuksesta muutama sana. Laivue
oli jaettu kahteen puolilaivueeseen tykistöaseistuksen
perusteella. 1. puolilaivueen muodostivat tykkiveneet
Aallokas (2 kpl 75 mm:n tykkia), Tarmo ja Vulcan
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(kummallakin yksi 75 mm:n tykki). 2. puolilaivueen
tykkiveneinä toimivat Åunus, Herkules ja Vapaus, joi-
den pääaseistuksena oli 2 kpl 47 mm:n tykkiä kullakin.

Åinoana it-aseistuksena oli laivoihin asennettu kol-
mijalkajalustalle tavalliset Maxim-konekiväärit, joilla
pakkasten tultua oli paha tapa jäädå jumiin parin kol-
men ensimmäisen laukauksen jälkeen, sikäli kuin toi-
mivat lainkaan.

2. puolilaivueen aluksista menetetriin tykkivene Va-
paus jo YH:n arkana sen upottua karilleajon seuraukse-
na Rahmansaaren eteläkärkeen. Olin Aumuksella johta-
massa sen nostamisyrityksiä. Kunnollisten nosrovälinei-
den puuttuessa oli alus jätettävä hylyksi soratoimien
alkaessa marraskuun viimeisenä päivänä.

Suorittaessani sodan aikana tykkivene Aunuksella lä-
hes kaikkia Laivasto-osastolle määrätryjä rehräviä muis-
tuivat usein mieleen "Piiri-Kallen" sanat kaarnaveneillä
seilaamisesta. Oli onni onnettomuudessa, ettei viholli-
nen käyttänyt Laatokalla keveitä laivasrovoimiaan hyök-

niemen edustalle suunniteltu miinoite kokonaan laske-
matta.

Vaikeista olosuhteista johtuen aiheutui myös karil-
leajoja ja niiden seurauksena joitakin aikataulusta vii-
västymisiä. Todettakoon tässä yhteydessä myös, että
kaikki miinanlaskut suoritettiin ilman varmistusalusten
suojaa, vain pimeyttä hyväksi käyttäen.

Puolustussuunnitelma edellytti kaikkiaan noin 340
merimiinan laskemista eri puolille Laatokkaa sekä nii-
den lisäksi maayhdysmiinojen sijoittamista neljään eri
paikkaan. Edellä kerrotusta vihollisen etenemisestä sekä

erityisesti pienten miinojen (malli HM/S) ala-arvoisesta
roiminrakunnosra johtuen supistui laskettujen miinojen
määrd 264:åÅn, joista 35 kpl oli maayhdysmiinoja.

Miinojen lasku aloitettiin ensimmäisenä sotayönä
30. 11.-1. 12. ja merimiinat oli laskettu 9.12. men-
nessä. Maayhdysmiinat sijoitettiin Sortanlahden, Lah-
denpoh jan ja Sortavalan satamiin johtaville väylille
14.-21. 12. välisenä aikana.

Tykkivene Aunus

käykselliseen toiminraan. Nopean rarkaisun roivossa ei
sellaista mahdollisuuma liene otettu suunnitelmissa
huomioon. Joukkojemme vastarinnan sitki;tyessä oli
laivojen käyttö liian myöhäistä, sillä Laatokka meni
kokonaan jäähän jo tammikuun puolivälissä.

MIINOITTEET LAATOKALLA
Puolustussuunnitelman edellyträmien miinoitteiden
laskeminen aloitettiin vasta sotatoimien alettua. Tällöin
ei ollut enää mahdollisuuksia valita sopivaa sdind mii-
nanlaskun suorittamiseen, sillä vihollisen nopea etene-
minen maarintamilla Laatokan molemmin puolin pani
vauhtia toimintaan. Tämän vuoksi joutuivar miinalai-
vat suorittamaan tehtävänsä erittäin vaikeissa olosuh-
teissa. Vihollisen nopea eteneminen aiheutti myös sen,
että läntisel lä Laatokall a jäi T aipaleen j oen suussa Sauna -

Yleiskuvan miinoitteiden sijainnista saa oheisesta
piirroksesta.

ERIKOISLAATUINEN PUHUTTELU
Olin tykkivene Aunuksella osallistunut sodan ensim-
mäisestä päivästä lähtien ErP 23:o osien kuljetukseen
Mantsiin, ammustäydennyksen kuljettamiseen Mantsin
linnakkeelle sekä partiointiin ulko -Laarckalla alueella
Manrsi-Konevitsa.

Näiden rehtävien yhteydessä sattui monta kommel-
lusta kovan merenkäynnin ja sumun sekä ennen kaikkea
sen vuoksi, että kompassimme näytti noin 60o vikaan.

Virhe johtui siitä, että suoritimme kalustolaukaukset
47 mm:n raistelukranaateilla vasta sodan alettua. Am-
munta aiheutti senverran voimakkaan täräyksen laivan
rungossa, ertä kompassi villiintyi. Kiireellisten tehtä-
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vien vuoksi ei sodan alkuvaiheessa jäänyt aikaa virheen
oikaisemiseen.

Ajo pimeässä oli hermoille käyvää hommaa, kun oli
kuljertava käytännöllisesti katsoen "kasikopelolla". Kun
suurin piirtein tiesimme virheen suuruuden, selviy-
dyimme kuitenkin jollakin tavoin ilman suurempia
haavereita.

Joulukuun ,. päivänä saavuimme Lahdenpohjaan
täydennykselle. Otimme ensin hiilet kauppalan laitu-
rissa ja sen jälkeen siirryimme puolustuslaitoksen laitu-
riin Rauhalan kasarmialueella ottamaan muonatäyden-
nystä.

Heti sinne saavuttuamme sain kutsun Laivasto-osas-
ton päällikön kapteeniluutnantti Eino Koposen puheille
esikuntaan.

Päästyäni hänen huoneeseensa huomasin heti Kopo-
sen ilmeistä jotakin erikoista tapahtuneen. Hän meni-
kin suoraan asiaan kertoen, että edellisenä yönä oli
miinoia Iaskettaessa tapahtunut onnettomuus Pitkäran-

vielä tiennyt. Miina oli ns. pikkumiina mallia HM/S ja
niiden toimintaa pidettiin jo rauhan aikana enemmän
rai vähemmän epävarmana. Sen takia ne kai oli Laato-
kalle siirrettykin Suomenlahden puolelta toisarvoisena
mareriaalina!

Tarinointimme aikana ihmettelin jatkuvasti sitä,
millä tavoin asia koskee minua tykkiveneen paallikkö-
nä. Asia selvisi, kun Koponen ilmoitti, että saan tehtä-
väkseni jatkaa tykkivene Aunuksella P itkärannan-Im -

pilahden suunnan miinoitteiden laskua. Ensimmäinen
tehrävä olisi suoritettava seuraavana yönä. Lopuksi hän
vannotti minua pitämään miinalaiva Kiviniemellä sat-
runeen räjähdyksen visusti salassa miehistöltäni, koska
se saattaisi vaikuttaa heikentävästi taistelumoraaliin.

- 
Minka vuoksi sitten minullekaan kerroit asiasta?

Niitä peevelin härveleitd alkaapelätä jo laivaan otettaes-
sa!

- 
Sinuthan on koulutettu pelkäämään ilman että

näytät sirä alaisillesi.

Lahdenpohian satama

nan suunnalla. Miinalaiva Kiviniemi oli pursimies Unto
Kilpisen päällikkyydessä ollut miinoitustehtävissä, kun
laskun keskeytti aluksen peräpeilin takana ennen veteen
putoamistaan räjähtänyt miina.

Peräkannella olleesta laskuryhmästä oli kaatunut nel-
jä miestä ja yksi haavoittunirt. Laivan päällikkö oli
lentänyt komentosillalta keulakannelle ja saanut lievän
aivotärähdyksen. Sen johdosta hän oli jonkin aikaa oh-
jaillut laivaansa niin että se kulki samalla alueella ym-
pyrää. Kun laivalla mukana ollut rannikkolohkon mii-
naupseeri oli huomauttanut tästä Kilpiselle, oli tämä
sanonut kulkeneensa Laatokalla siksi kauan, että tietää
kyllä minne ajaat Asia selvisi lopuksi ja Kiviniemi
suunnisti Pitkärantaan.

Keskustelimme Koposen kanssa räjähdyksen mah-
dollisista syistä, mutta mitään v^rm^a ei niistä kukaan

En ollut niinkään v^rma siitä, oliko opetustarkoitus
tässä mielessä saavutettu. Niilla eväillä ia hieman seka-

vin tuntein palasin kuitenkin laivalle odottamaan mii-
noituskäskyä, joka luvattiin tuoda ensi tilassa.

Kun kasky sitten saapui, keveni mieleni huomatta-
vasti. Käskyn mukaan meidän oli otettava Lahdenpoh-
jan vdylän suulla olevan saaren rannasta proomusta mii-
nalasti, mutta miinat olivatkin isompaa mallia S/08,
joka oli toimintavarmempi kuin aikaisemmin rnainitse-
mani malli HIrt/S. Joskin miinan malli oli minulle
helpotus, aiheutui tästä raskaammasta mallista vielä
yllin kyllin hankaluuksia, joista myöhemmin lisää.
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EINO LEHTORANTA

Viisisatnnttthnttn 'Linna 
Ja rakentalat - krrlorttala nelJas vasemmalta

Karuissa rintamaolosuhteissakin mieli
herkistyi joulutunnelmaan. Pieni joulun
ihmekin tapahtui 

- 
mahdollisuudet oli-

vat yksi puolesta miljoonasta!

SyySfnSÄtI-Ä OqZ Pion P 22 pääsi lepoon. Sen en-
simmäinen komppania siirtyi silloin Kuuttilahdesta sen
ja Pisin puolivälin tienoille paikkaan, joka myöhemmin
sai nimen "Pommin varuskunta."

Majoitusalueemme oli koskematonta metsää ja sen
välittömään läheisyyteen aloimme rakentaa kenträsai-
raalaa. Se tuli käsittämään kuusi erillistä rakennusta:
poliklinikan, apteekin, ruokalan, henkilökunnan asun-
tolan, kanttiinin ja saunan. Koska olimme "levossa"

teimme työcä säännöllisesti kahdeksan tuntia päivässä

- 
sunnuntait olivat vapaat.

Kesä kului ja syksy saapui sareineen. Sota oli pahoin-
pidellyt telttojamme, niin että sade lorisi päällemme
sielcä sun tddltd. Menin komppanian päällikön luut-
nantti Niemen puheille ja pyysin, että saisimme vapaa-
aikoinamme rakentaa kämpän joukkueellemme. Nie-
mi antoikin luvan ehdolla, että tarvittavat hirret haka-
taan riittävän kaukaa majoitusalueestamme ja ettei
komppanian varastosta annera mitään rakennustarvik-
keita, vain työvälineitä saa käyttää.

Ripeästi ryhdyimme työhön ja noin viikon kuluttua
muutimme omaan "taloomme." Se oli juhlaa, koska en-
simmäisen kerran koko korpivaelluksen aikana saimme
jättää teltan. Huonollakin talolla on sentään nimi ja

kun tämä meidän mielestämme oli peräti linna, niin ra-
kentelin nimikilven ja siihen nuoren männyn rungon-
puolikkaista vuolin ja naulasin nimen PISI-IINNA.

Linnoissa juhlitaan. Niin Pisilinnassakin odoteltiin
kristikunnan suurinta juhlaa. Tarkkaavainen sotilas
saattoi jo huomata joulun sanansaattajan saapuneen so-
dan karuun arkeen. Ihmismielet olivat herkistyneet vas-
t^anott^maan hyvän tahdon juhlaa. Omaisten ajatukset
lensivät niiden luo, jotka olivat poissa "siellä jossakin."
Eritoten tänä jouluna koti-Suomessa ei ajateltu yksin-
omaan sukulaisia, ei tuttaviakaan, yaan kotirintama
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srrlki hyvän tahdon ajatuksiinsa koko rinrrrmirn, sen jo-
kaisen sotilaan. Kotona olevat tahtoivat viedä rur.rlah-
duksen joulusta kaukaisinpaankin etulinjan korsuun, he
rirhtoivat näkyvällä tavalla muisraa poikiaan, sen huo-
n-rasi jo Pisilinnan pihalla: posrireen pakettikuorma k21s-

voi päivä päivälrä yhä korkeammaksi sitä mukaa kr.rin

)or.ilu lähesryi. Paketreja ei kuirenkaan heri jaertu soti-
laille, ne saivat odortaa.

Oli jouluaarto 1942. Pisilinnan keskeisellä paikalla
seisoi joulukuusi koristeltuna pakkilaatikosta löytämil-
lämme ohuilla höylänlastr-rilla. Tykkien kaukainen ku-
mu kuului silloin tällöin, muisrurraen ettei kaikilla ol-
lut hyvä tahto.

Olimme olleet saunassa, ruokailukin oli ohitse. Jou-
lupukkia odotelriin, koska riesimme, errä semmoinen-
kin vieras kävisi meillä tänäan. Mieliala oli leppoisa ja
juttu juoksi sitä mukaa. Vanhoilla, karaistuneilla so-
raurhoillakin oli lapsenrnielisyyttä, loka aina liitryy
jouluun. Sairaalaa varren oli iuuri saaru generaarrori,
joten meilla oli sähkövalo. Se oli s1'rry.ny'r kr.rin rodeila
jouluvaloksi. Pisilinnassa oli valoa ja runnelmaa.

Joulupukki köpötteli sisään kahclen ronrlrn seLrrirssa.

Joulu oli rullur rintamalle. Pukki jakoi ronrrujen avus-
tamana paljon kirjeirä, paljon kortteja ia hy,vin paljon
pakettejtr. Ensin he jakoivar henkilökohtaiser läher1'k-
set, sitten runremarromalle sorilaalle osoiterr,rr lähery'k-
set. Edelliseen rvhmään sisältyivät kirjeer ja kortit sekä
rlrnsaasti paketreja. Jälkin-rmäinen ryhmä sisälsi r.ksin-
ornaan paketteja. Tontur olivar ennakolta laskeneer, er-
tä jokainen komppaniamme mies saisi kaksi runrerna!-
tomalle sorilaalle osoirerrurr paketria. Niin saimmekin,
minä niinkuin muurkin. Kampässä kävi kova puheen-
sorina, kuului naurua ja strpatreltra. "Hyvä, lämmin,
hcllä oli nt ieli iokrrisen. "

Poikamiesten keskuudessa availtiin suurella mielen-
kiinnolla tuntemartoman lähettäjän paketreja. Toivot-
tiin näet, että läherräjä olisi kaunis tytrö, josra voisi
tulla mieluisa kirjeenvaihtoroveri ja kenties muura-
kin... Vanhat, partasuu-uroot leppoisalla leikinlaskul-
laan tahallaan kiihoittivat poikien mielikuvitusta.

Avasin ensimmäisen tuntematroman sotilaan paker-
rini ja otin esille siinä olleen kirjeen. Luin sen hitaasti,
l'rzrlusin näet pitkirtää jännitystä. Kuka ja mistä on sen
tuntematon läherräjä? Katsoin lopulta ja hän oli eräs
rouva Porvoosta.

Avasin roisen pakerrini ja orin sen lähetekiryeen 
-peitin paperiliuskalla lähettäjän nimen ja osoitteen vil-

kirisemattakaan niihin. Kirje oli lyhyt, mutta huokui
slrurta myörätuntoa rintamasotilaira kohraan. Pihistin
nimeä kuin korttihuijarit. Paljastin ensin osoitreen:
Vimpeli. Se oli koripitäjänil Jännitys yhä kasvoi. "Ku-
ka?" kysyin itseltäni. Oli todella jännittävää saada kori-
pitä jäsräni tuntemattoman sorilaan pakerri. Lopulra
paljastin lähettäjän: Rouva Lilia Hokkala. Onko se

mahclollista?l Hänhän on sisarenil En ollut uskoa sil-
miäni, niin mahdortomalta se tuntui. Aivan mykistyin
hämmästl,ksestä, mpttri sitten puhkesin puhumaan:

"Kuulkaapas poiat, miten on käynyr! Sisareni on lä-
hettanyt paketin tuntemattomalle sotilaalle, ja sillä on
ollut suunnilleen viisisataatuhatta muuta mahdollisuut-
ta, mutta n),t se on tullut minulle. Eikö siinä ole jota-
kin selittämätöntä, että se on sivuuttanut puolimiljoo-
naa miestä ja kulkenut vain sisarelta veljelle2 Koko jou-
kolla karseltiin pakertia ja ihmeteltiin. Ja siinä oli ih-
mettä kerrakseen.

Lopulta meidän oli pakko todeta:

- 
Niin voi käydä sodassa 

- JOULUNA.
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RINTAMAKOMENTAJA KERTOO
Paav<,r Talvela: Sotilaan elämä, Muistelmat I, Kir-
jayhtyrnd, Jyväskylä 1976,4(Å sivua, kuvia, kartta-
piirroksia.

Vuosia odotetut muistelmar perusruvar päiväkirja-
muisriinpanoihin, joiden painokuntoon saarramisesta
vastaavat tohtori-eversti Vilbo Teryastnähija historioitsi-
ja-maiuri Sampo Abto. Työ on rehty teoksen arvoa vas-
raavalla asiantuntemuksella liittäen päiväkirjamerkin-
när saumattomasti historiaamme.

Nyt ilmesrynyt I osa pädttyy syyskuun alkuun vuon-
oa 7941 Tuulosjoella. Siinä on verraten laajasti kasitelty
myös Talvelan siviiliuraa ja poliittisia kiisroja 1930-lu-
vulla. Tämä vaihe olisi ehkä voiru kuitata vähemmällä-
kin, f olloin Aunuksen jaKarjalan retket, jotka vaikut-
tivat syvästi Talvelan kannanorroihin koko hänen elä-
mänsä ajan, olisivat saaneet laajemman käsirtelyn.
Teoksen kartat helportavat tapahtumien seuraamisra,
murra erityisesri ralvisodan Tolvajärven operaarion osal-
ta olisi kaivannur havainnollista piirrosta rämän sotatoi-
men eri vaiheista 

- 
olihan se oloissamme ainutlaatui-

nen: läpimurto keskelrä vihollisen ryhmitystä.
Talvelan tulisen ja impulsiivisen luonteen mukaisesti

on asiat usein esitetry kovin karjisretysti jaravalla, joka
ei ehkä aina ole jadnyt lopulliseksi kannanoroksi. Tässä
muodossaan ne ovar kuitenkin vaikuttaneet historian
kulkuun capahtumaherkellä ja ansaitsevat siis tulla sel-
laisinaan kirjatuiksi.

Kirja antaa meille tilaisuuden tarkastella mainehik-
kaan sorapäällikön sisintä sekä hänen ertä koko kansam-
me kriisivaiheissa. Ennen muuta joutuu lukiessaan to-
teamaan, kuinka tavatonta tahdonvoimaa, henkistä kes-
ravyyttit ja luonreen lujuutra komentajalta vaaditaan
hänen yksinäisessä rehrävässäänl Mikään muu kuin teh-
tävän suoritus ei saa merkitä mirään 

- 
ihmissuhteissa-

kin on näennäinen kovuus joskus ainoa mahdollinen
menettelyrapa.

Kenraali Talvelan muistelmat ovar ammattimiehelle
todella jännittävää luettavaa. Etulinjassa panoksensa an-
taneelle rintamamiehellekin selviää, mistä ratkaisut
johtuivar ja miten roimivat miehet, joita heitäkin pai-
noi raskas vastuu.

J(DI'LI'I(TRJ(DJA
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E. kansamme kovimman koetuksen päiviltä. E.

TARKKAAN HARKITTUA
TALVISODAN KUVAUSTA
Paavo Rintala: Nahkapeitturien linjalla, Otava,
Helsinki 1976, 45O sivua. t

Paavo Rintala kuuluu kirjailijapolveen, jolle sota on
voimakas lapsuudenkokemus. Ehkäpä se juuri tästä
syysrä onkin askarruttanut häntä vuodesra toiseen.

Syiden ja seurausten pohdinra noudattelee jo Rinta-
lan aikaisemmista teoksista tutruja linjoja: sotaan jou-
duttiin hänen mukaansa lähinnä halliruksen kykene-
märtömyyden vuoksi, kun ei tajuttu, että sora olisi
voitu vdhtad luovuttamalla "seitsemän-kahdeksan
Kannaksen pitäjää" ja joitakin ulkosaaria, joihin naapu-
rilla muka oli jonkinlainen moraalinen oikeus. Tieteel-
lisempi historiantutkimus ei ole asiasta lainkaan niin
v^tma kuin Rinrala puhuessaan kirjassaan Paasikiven ja
sukulaisprofessori Eetun suulla.

Ylempi upseeristo esiterään jokseenkin epärealistise-
na ryhmänä, jonka päamaaraoa oli "hyökätd aina ja
kaikkialla", jopa pyrkiä uhkaamaan Leningradia. Näin
saattoi asia olla 20-luvun alussa, jolloin Neuvostoliiton
luhistumista odotettiin joka hetki, mutta ei enää talvi-
sodan aattona, jolloin hyökkäys nähtiin enintään vain
paikallisena rarkaisumahdollisuutena puolustustaiste-
lun puirreissa. Armeijamme puutteet eivät kyllä myös-
kään olleer upseerikuntamme syyrä 

- 
kuinka se olisi

sodan aikana kyennyr johtamaan joukkoja jokseenkin
kelvollisesri, jos sen ajattelu rauhan aikana olisi ollut
näin matalalla tasolla?

Varsinainen kansa kävi Rinralan mukaan soransa suu-
remmin asioita miettimättä. Mistä se sitten sai voiman
niihin ihmetekoihin, joita sodan kuvaus aivan oikein
sisälrää? Kyllä isänmaanrakkaus ja luortamus oikeuden
voittoon olivat merkittäviä voiman antajia, vaikka Rin-
rala näkee ne samoin kuin suojeluskuntajärjestön ja

heimoaatteenkin pelkästään koomisina ilmiöinä. Tdmä
on oikeastaan varsin merkillistä, kun muistetaan, että
vastaavar ilmiöt kolmannessa maailmassa ovat nykyisin
ns. osallistuvien henkilöiden muodikkaan ihailukultin
kohteena.

Itse sotatapahtumien kuvaus Kannaksella ja T olvaidr-
vellä on teoksen parasta antia. Talvisodan taistelija on
koriportillaan pelottava soturi, joka iskee päättävästi ja

lujasti, ilman turhia kuvitelmia ja toiveita, kannusri-
menaan epätoivoisimmissa tilanreissa enää velvollisuu-
den taju ja toveruus.

Eräissä kohdin olisi sotilaallisia ammattiasioita voitu
tarkistuttaa asiantuntijoilla, jolloin muutamat selvät
kauneusvirheet olisi vältetty. Yieraat kielet olisi voiru
käänrää suomeksi nahkapeitrureita ja heidän aseveljiään
varten.

Kokonaisuutena Rintalan kirja sisältää runsaasti hä-
nelle tyypillistä ja poliittisesti muodikasta jälkiviisautta
sekä eräiden valtakunnan avainhenkilöiden aiheetonta
nälvintää, mutta myös arvokasta historian kuvausta



l94L-I944, suomentanut Helge Seppälä, Kirjayhty- I asiarietoihin ia tapauksiin nähden.

sesti Suomen rintamia. Neuvosroliitrolaiseen tapaar, I tapahtumia.

Kannaksen linnoiruslairreisra anneraan kesän 1944 | lenkiintoisiksi.

tietävät, ertä keskeneräiset laitteet olivat kaukana kir- I 1: Brewster B-239 ja muunnos Humu,
iassa kuvatusta "Karjalan Vallisra". I 2: Dornier Do L7 Z sekd Junkers Ju 88,

Teoksen kiinnostavin osa on Neuvostoarmeijan hyök- I 3: Fokker D. XXI,
käys kesäll^ 1944. Leningradin rintaman komentaja | 4: Morane-Saulnier M.S. 406,
reki 21.6. päätöksen hyökkäyksen suuntaamisestaLap- I 5: Curtiss Hawk 75 A ja
peenrannan-Imarran alueelle, jokapiti vallataviimeis- I Suomen ilmavoimien lentokoneet 1939-L972.

30 kilometrin alueelle oli tärä varren keskiterry yhteen- I losta.

ta. Tämä voimaryhmd pysäytettiin Talin-Ihantalan I mennessä.

sija toteaakin: "Leningradinrintaman oibean siuustan jouhot I ulkomailla saavurtaneet suuren suosion.

täysin puhdistamaan Karjalan bannasta uibollisesta. Siirtä- | sodanaikaisen toiminnan kuvaukseen.

sciytti neuaostojoubhojen hykhaybsen Karjalan bannakselta
syaälk Suomeen.,, '-..-'J---' I "ROPAKANTAA" JATKOSODAN

Uhrit ja ponnistukset eivät olleet turhia. Tästä sota- I RINTAMILLA

men lopulliseen nujertamiseen enää ollut aikaa eikä I ja taulukoita, Otava, Helsinki 1976.
joukkoja. I Esko Salmisen kirja on tarkkoihin rutkimuksiin p,

^7ÅNN4 |
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NEUVOSTOLIITON I Nykyään ilmestyy monenlaisra sotakirlallisuutta,
VIRALLISTA SOTAHISTORIAA ! jossa kuvaillaan hyvinkin yleispiirtein sota-ajan tapauk-
S. P. Platanov: Taistelut Suomen rintamalla ! sia. Monasrikin esitykset saattavat olla yliammurtuja

mä, Helsinki 1976, 228 sivua, karttapiirroksia. I Jotku"n en monestakin syystä voi yhtyä käsirykseen,
Teos on osa virallisesta hisroriareoksesra "Taisrelu Le- | ertä julkaisur käsittäisivät koko "suomen Ilmavoimien
ningradista". Lyhennelmäänkin on jäänyt vielä paljon I historian", on kuitenkin ilolla tervehdittävä yllämainit-
yleistä javaio noin puoler sivumäärästä koskee suoranai- ! tujen henkilöiden tapaa kuvailla ilmavoimien sota-ajan

kirja sisältää runsaasri numerotietoja ja trlaxoia. I Kirjoittajien tarkoituksena on ollut, puuttumatta il-
Suomalaiset rinnasteraan saksalaisiin Leningradin I mataisrelujen kuvaamiseen, antaa lukijoille käsitys

saartajina. Totuus on kuirenkin, että suomalaiset eivät I --. vuosien alkana suoritetuista lentokonehankinnois-
ampuneer Leningradiin ainoatakaan kranaartia eivätkä | a ia kunkin konetyypin kehityksestä sekä niirä käyrtä-
pudottaneet sinne yhtäkään pommia. Eivät he myös- I neiden laivueiden vaiheisra pääpiirteiträin. Samoin sii-
kään aikoneet sinne hyökätä, vaan pysähtyivät auto- I hen sisälryvät jokaisen koneen lentokonekohtaiser histo-
maatrisesti Tarton rauhassa määrätylle itsenäisen Suo- I riar ilmavoirto- ym. tilastoineen. Eriryisesti on mainit-
men rajalle. Toinen asia on, että he tuskin olisivat sinne I rava harvinaisen runsas kuvitus. Totean, että kuvat ovat
päässeetkään. ! ennen julkaisematromia ja tekevät kirjat erityisen mie-

taistelujen yhteydessä liioiteltu kuva 
- mukana olleer I fanan mennessä ovat ilmestyneer seuraavat nidokset:

tdä'n 26.6., minkä jälkeen vasemmalla siivellä piti tun- | Erikoisuutena on mainittava, että jokaisen kirjan lo-
keutua "syvälle Suomeen". Viipurin ja Vuoksen väliselle I pussa on lyhyt englanninkielinen selosrus kirjan sisäl-

sä 12 divisioooaa ja kuuluisa XXX Kaartinarmeijakun- | Viimeiset osat historiasta ilmesryvät vuoteen 1978

suurtaistelussa. Samaan tulokseen päädyttiin Vuosal- I Yhteenvetona voin vain todeta, että sarjan rähän
mella ja Laarokan koillispuolella. Venäläinen historioit- | mennessä ilmestyneet osat ovac niin kotimaassa kuin

eiuåt hyenneet täyrtämciän niit(i tebtäaiä, jotba ylijobto niilte I Henkilökohtaisesri annan suuren arvon kyseiselle jul-
hasbyllaan hesäbuun 21. päiaänä antoi. Rintaman jouhot I kaisulle. Suosittelen julkaisua kaikille, joilla on kiin-
eiaät onnistuneet etenernään ualtabunnan ja Suomen rajalle ;ja I nostusta asiatieroihin lxrustuvaan Suomen ilmavoimien

mällä alueelle riittäuästi lisäuoimia Suomen sodanjobto py- I G. E. Magnusson

tilanteesta oli mahdollista pyrkiä rauhaan ottaen huo- I Esko Salminen: Propaganda rintarnajoukoissa
mioon, että Neuvostoarmeijalla oli kiire Berliiniin en- | 194l-1944, Suomen armeijan valistustoiminta ja
nen amerikkalaisia eikä pienen, mutta pirullisen Suo- ! mielialojen ohjaus jatkosodan aikana, 242 sivua, kuvia

Hyvin suomennettu ja selväpiirteinen kirja kannatraa I rusruva yliopisrollinen tutkimusryö, joka anraa va^-sj!
lukea. E. I selvän kuvan käsittelemästään aiheesta. Se oikoo m1'ös

monia virheellisiä käsityksiä, joita sodan jälkeun on
SUOMEN ILMAVOIMIEN HISTORIAA I yri..tty julkisuudessa tarjota. Niinpä yhtel,s sal:saia;siin
Kalevi Keskinen, Kari Stenman ja Klaus Niska: I propagandamiehiin toderaan jokseenkin olcinarromaksi
Suomen Ilmavoimien historia, yhteensä kymmenen ! - saksalaiset olivat rosikkomaisuudessaan paremmin-
nidosta ja erikois-osa "suomen ilmavoimien lento- I t<in leikinlaskun kohteena. Kotimaisetkaan v;llistaiar
koneet 1939-72", kussakin nidoksessa LL6-L2O I eivät likimainkaan aina saavurraneer joukkojen luorra-



Vuoden kohuklrfa llmes§nytl
Ralu teos Vletnamln sodasta
suomalalsln sllmln koettunal

ERKKI NEYATIE

SUOMALAISSOTILAANA
VIETNAMISSA
Helsinkilåinen Erkki Nevatie oli ainoastaan 1s-vuotias kera-
tossaan kotoaan ja lähtiessäån merille. Hän seilasi nk. villillä
linjalla kaksi vuotta, kunnes kyllästyi ja jäi pois laivasta
Yhdysvalloissa, Dotroitin satamasse. Tämån jälkeen Erkki
matkustl viimeisillä rehoillaen kummitätinsä luo Kalilorniaan.
Kiolitaidottomana hänellä oli vaikeuksia työpaikan saamises-
sa ja siksi hän lii§i armeijaan, Yhdysvaltain kunniakkaaseen
Merijalkaväkeen, oppiakseen englannin kunnolla la perusteel-
lisesti.

Mutta kun tuo rankka alokasaika oli vihdoin takana, lähetet-
tiin Erkki monien muiden ohella - Vietnamiin.

Erkki Nevatie on kirloittanut tästä kaikesta hurjavauhtisen
kirjan. Vietnamin gota on tosin ohi, mutta sodan pauhu kaikuu
edelleen am6rikkalaiston korvissa.

Lus, miten tuon sodan koki kaikessa karmeudessaan juuri
18 vuottaan tåyttänyt suomalaispoika.

Kirja on varustettu runsaalla, autonttisella kuvituksella.

"r**t^:r^r," §ll

KARKiR

O KYLI-Ä! (resti ruutuun!)
Tilsan kirian: Ertki Novatio - Suomålaissoti-
laana Viotnemis3a. Kirian hinnan 24 mk pog
tikuluinsn meksan lunasta6sani 3on postis-
t&

Tllaa klfla
tuoratn
kurtantalaltal
Saat
3 markan
loululahla-
edunl

ErkkiNevatien kir-
jan on kustanta-
nut Kustannus Oy
Karkir. Kirjassa on
sivuja 164 ja sen
normaalihinta kir-
jakaupoissa on 27
markkaa.

Xuponki poslitstar
o3oitl66l la:

KUSTANNUS OY
KARKIR
PL 29
00420 HKt 42

Kuor!,t mertintå:
' 'E n n.k kotl lau s"

Son siiam kåynåmälå hyyåksGi dlaolsvea kuponkia ja tilå'Ylålla kirian suo-
raan kuslmt4ella olol olkoulottu kolmen (3) marken joululahieetuun. Kirian hinla
on silloin ainoasiaån 24 mlrkkaa.

Je mitå nopommin lDslitd kutDngin siinå ol6våm o$itlces, sitå nopeam-
mln varmislal iisollosi lahjaodun ia kirian varmen samnin. Pårhaits kupongin
postittaminon kåy avonaisessa kirjekuDressa.

HUOM! Lshjåstu voamasså 15.1.1977 saakkå!

musta, vaan taistelumoraalin ja elämänuskon ylläpito
jäi melkein säännöllisesti päälliköiden ja komentajien
huoleksi. Suomalainen valistusupseeri oli komentajansa
teknillinen apulainen, ei irsenäinen "politrukki" kuren
vihollisen puolella.

Julkisuudessa on jo ehditry yrittaa nostaa kohua sii-
rä, ertä papisro "osallistui sotapropagandaan". Pappien
osuus tulee kirjassa varsin hyvin valotetuksi. Siitä käy
selvästi ilmi, että myös papit työskenrelivät yhteisen
asian hyväksi valtiojohdon hengessä 

- 
kuren ovat teh-

neet satojen vuosien ajan kansamme eri vaiheissa. Voisi-
ko muu käytäntö olla mahdollistakaanZ

Varsin mielenkiintoinen kirja, joka osoittaa, että va-
listusroimintamiesten kannustimena oli vakava huoli
Isänmaan kohralosta eikä suinkaan yliampuva hurraa-
isänmaallisuus. J

KANSAINVALISEN POLITIIKAN
KIEMUROITA
Matti Golan: Henry Kissingerin s.alaiset keskuste-
lut, Gummerus, Jyväskylä L976, 229 sivua.
Israelilainen lehtimies on onnistunut saamaan tarkkoja
tieroja monisra neuvotteluista, joira käytiin Jom Kip-
pur -sodan aikana ja sen jälkeen pyrittäessä rauhaan.
Henry Kissinger toimi rauhan päämestarina lentäen lu-
kemattomia kertoja erikoiskoneellaan pääkaupungista
toiseen.

Kirja antaa eriträin selvän kuvan mekanismista, jon-
ka avulla neuvorreluja kaydaan, sekä asiakokonaisuuk-
sisra, jotka vaikuttavat ratkaisuihin. Sen kyyniser kan-
nanorot ovat itse asiassa varsin karmivaa luettavaa 

-kansojen väliset ysrävyyssiteet enempää kuin sopimuk-
setkaan eivät merkitse mitään, kun kyseessä ovat suur-
valtojen konkreettiset edut, tässä tapauksessa eriryisesri
USA:n tasapainoilu öljymaiden suosion ja toisaalta
maan oman juutalaisväestön vaikutusvallan välillä. Pie-
net maat otetaan isoisten kaupanteossa huomioon vain
siinä tapauksessa, että pienet itsekin kykenevät voima-
rekoihin kuren Israel vähälukuisen, mutta kovaotteisen
armeijansa avulla.

YK:n vaikutus asioiden kulkuun on kirjan mukaan
murheellisen olematon. Kun neuvottelijat eivät halun-
neer YK:n välitystä, lausahti Kissinger:

"Mitä väliä sillä on, jos tohtori Waldheim istuu
pöydän päässä? Se ilahduttaa häntä eikä vahingoita ke-
rään. Lupaan, että hänen roolinsa on pelkästään muo-
.lollinen. "

Kirja kannattaa lukea 
- 

se antaa selvän kuvan pie-
nen maan mahdollisuuksista kansainvälisessä politiikas-
sa, mikäli se vain heittäytyy isoisten armoille.

E.

All.kirioltut:



ETSINTAPALVELUMME on alkanut ruottaa ruloksia

- vastauksia on tullut.
Eräät lukijamme ovar ihmetelleet, miren saksalaiset

ja suomalaiser selvisivät niin huonosti Ristisalmella
1944. Asia on nyt selvinnyt: vastassa oli venäläinen JR
52:n I Pataljoona, jota komensi inkeriläinen kapteeni
Paauo Kaarlonpoika Kataja,syntynyt 1906. Hänen patal -

joonansa ol i ensimmäistä kertaa taistel ussa Korpiselässä
10.-11.7.41, jolloin sitä vastaan hyökkäsivät useat
5.D:n JR 22:n ja lR 23:n pataljoonat . Katajan patal-
joona rorjui hyOkkäykset yli vuorokauden ajan komen-
tajan johtaessa sen taistelua itse haavoittuneena. Koko
venäläisen JR 52:n tappiot olivat suuret. 

- 
Sama Kata-

jan pataljoona oli puolustuksessa Risrisalmella 27.7.
torjuen suomalais-saksalaiset hyökkaykset sekä myö-
hemmin mm. Aittojoella. Kovia poikia ne suomalaisetl

Työn ja touhun vuosi alkaa olla lopullaan. Kuten
olette huomanneet, on lehteä pyritty varovasri moderni-
soimaan 

- 
kuitenkin tarkoin säilyttäen sen arvo histo-

rian tallentajana. Ensi vuodeksi on tehty monia suunni-
telmia, joilla yritetdan saada lehden sisältö entistäkin
kiinnostavammaksi ja monipuolisemmaksi. Mikäli
voittamattomia esteitä ei ilmaannu, järjestetään uusi
kirjoituskilpailu, jossa yritetään koota muistelmia myös
kotirintaman kovilta päiviltä.

Ensi kesäkuussa lehti tdyttää kunnioitettavat 20
vuotta, minkä kunniaksi tietenkin valmistetaan juhla-
numero. Suunnitteilla on myös lukijamatka Neuvosto-
liiton puolelle 

- 
tietenkin tavallisena turistimatkana,

joka voisi suuntautua Viipurin ja Leningradin lisäksi

vaikkapa Perroskoihin. Eräitä muitakin operaatioita on
käynnissä 

- 
mutra eipäs kehuskella etukäteen!

Miten se muuten kävi sen joululahjan kanssa 
- 

vielä
ehtii tilata lehden vanhalle sotakaverille!

Toimituksen puolesta kiitän lämpimästi hienosta yh-
teisryöstä kuluneen vuoden aikana, toivotan viihtyisää
joulujuhlaa ja kaikkea hyvää lehtemme juhlavuodelle
1977

Lukemisiin tammikuussa!

o

Reserviläinen on kotiseudulla varastovartiossa. Muuan
paikkakuntalainen aikoo muina miehinä oikaista alueen
läpi eikä ole kuulevinaankaan kieltoa. Reserviläinen
karjaisee:

- 
Takaisin tai ammun!

Sekaan ei tehoa, jolloin vartiomies huutaa pihalla
työskenteleville kavereilleen:

- Joko ne viimeöiset ruumiit on ajettu pois?
Hakkapeliitta 1939

Eräällä keitinryhmällä oli hevonen, joka oli huono
vetämään ja hidas kulkemaan. Kerran ajomies Sa-
volainen löi vähän hevosta ja hevonen pysähtyi ko-
konaan. Savolainen tokaisi:

- Taisitpa soaha veärän käsityksen.
Pohian Poika 1941

Pannaanpa paperi vetämään, sanoi stm.
Erkkilä, kun hevoselleen rehuselluloosaa
syörti.

Kiila 1941

Taas tuli behtaari Suur-Suomea lisää, sanoi korpr. Pirinen,
kun palattiin Juhsouan mottia selaittämästä.

Kopovan Sanomat 1942

Voi tulla reumatismi polaiin engelstnanneille, jos

Suorneen hyilhkaaaat, sanoi stm. Asibainen, hun ku-
ualebdestä näbi pllailtousuisten
aia.

englantilaisten hu-
Korven Kaiku 1942
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Rukajärven valtaraisteluiden aikana satuin ker-
ran seuraamaan eråån patterin toimintaa.
Römpsiä vaihdettiin puolin ja toisin. Erikoises-
ti jäi mieleeni tulikomento, joka tapahtui jo-
tenkin tähän tapa n:

Tykinjohtaja: Työntäsehhän Alarikki pötköö
piippuun.

Alarikki: Selevä on, joko minä laakasen?
Tykinjoht aja: Laakase vain!

Korven Kaiku 1941

- 
Yapaa olet heimoveli venäläisen ikeestä, sa-

noi kers. Verho, kun venäläisen kissaa silitreli.
Koryen Kaiku 1941

- Mitäs mieltä Savolainen on asiasta?

- 
Minnoon ihan sammoo mieltä kuh herra veä-

pelihii...

- Minä en ole vielä muodostanut itselleni mieli-
pidettä asiasta..

- No ee se mittäf 
- 56a12sr minä outtoohhii...

Pohjan Poika 1943

N:O 12:n IURJOITUKSET

Malmivaara:
ArNA SAMA JOULU 407

Eero Eräsaari:
suoMEN ARMETJAN rÄvrrÄUÄr
ASEET I9I8-T945 - PANSSARIVAU-
NUT

Reino Kalervo:
LAATOKAN KARJALAN PUOLUSTUS
r939-t940r.. 416

Eino J. Karppinen:
uusrvuosr RUKAJÄnvmÄ 421

Torsti Helikari:
TALVISTA MERISOTAA LAATOKALLA I 427

Eino Lehtorantai
VII SISATAATUHATTA MAHDOLTISUUT-
TA .............. 432

- rnielret kertovat

Kansa taistell - miehet kertovat llmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tåpaa tlata Kansa Talstoll - miehet kertovat
1 . Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä ette tarvitse.
2.Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. 679272 iai vaihde
6924061, suunta 90.
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat. Tilaaiapalvelu.
Postilokero 820, 001 01 Helsinki 10 ja ilmoittakaa viereisessä kupongissa
pyydeM tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioi-
mistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5 Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osake-
yhtiö ja kirioittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-
M tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollskin asiamiehellemme, Rautatiekiriakaup-
paan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Låhempiätietoja
saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia asioimistoista.

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

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään teke-
mään Tilaaiapalveluumme, iohonkin asiakaspalvelukontloriimme tai sinne
mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteonmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua siitä, kun
se on tullut Tilaalapalveluumme.
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RYMY-EETIJ on soravuosien legendaarinen osallisruva
ja kanraa orrava henkilöhahmo, joka kanraa reserviläi-
sen sotilaspukuaan kunnialla. Pienistä pulmisra Eeru
selviää ennakkoluulorroman luonreensa ja valravien
rr.rr.rmiinvoimiensa avulla yleensä varsin murkarromasri.

EETUN on piirränyr professori Erkbi Tanttu, runner-
tr-r humoristi ia graaf.isen taiteen mestari.

Aloitamme sarjakuvan julkaisemisen räsrä numeros-
ta.

Pommitetun talon savuavista raunioista löy-
sivät palokuntalaiset papukaijan, joka oli
laastin peitossa ja pökerryksissä. Palokunta-
laisten putsattua sen päältä pahimmat ros-
kat hyppäsi lintu pystyyn tiilikasan päälle ia
karjaisi:

- 
Saatanan Molotov!

Hakkapeliitta 1939

RYMY.EETU KAUTTA AIKOJEN
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