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rintamamies
muistaa tuon hiljaisen sopimuksen, joka tehtiin
aina lähdettäessä vaikokeaan tehtävään
- vasvaan hyökkäykseen,
taiskuun, partioon.
Ovatko puheet pitäneet myös pitkänä rauhan
kautena?
Muuan aamulehti kertoi hiljattain, että Helsingissä menehtyi pakkaseen 55-vuotias sotainvalidi, joka rappioalkoholistien parissa tunnettiin
nimellä "Kapteeni Kouk-

ku". Onko

kyseessä

sääntö vai poikkeus?

Sotavammaisia

elää

keskuudessamme vielä
noin 45.000. Iän karttuessa vaivat pahenevat
ja keski-ikä on jo kohon-

nut päälle 60

vuoden.

Kuntoutuspaikoista on
huutava pula.

Sotainvalidit ovat vel-

jesliittonsa avulla

itse

hoitaneet asioitaan poikkeuksellisen tarmokkaas-

ti.

Kaunialan sotavam-

masairaalaa laajennetaan
parhaillaan ja uudet osastot voidaan avata vuonna

1978

mikäli

vielä
puuttuvat nelisen miljoonaa saadaan kasaan. Invalidit ovat itse keränneet valtaosan rahoista;
liikuttavaa on lukea, että
Suomussalmen sotainvalidit ovat hiljattain lahjoittaneet rahastoon 759
markkaa ja 64 penniä!
"Terveet" veteraanitkin kärsivät monenmoisista vanhenemisen vaivoista
taistelujen järkytykset, hangessa maatut yöt ja armottomat rasitukset vaativat osansa

koneiston

ikääntyessä.

Heidänkin kuntouttamisensa on tietenkin ajankohtainen ja ennen muuta on kansakunnan voitava taata turvatut vanhuuden päivät sotavanhuksiile, jotka ovat luoneet nykyisen yhteiskuntamme
perustan.
Velanmaksu sotavammaisille ja veteraaneille
on sotakorvausten ja siirtoväestä huolehtimisen
ohella kansamme kolmas
kunniavelka. Viime kuukausina on valtiovaltakin
asian todennut ja pyrki-

nyt tekemään osansa
parempi tietenkin myöhään kuin ei milloinkaan!

Kuntoutukseen on löytynyt rahaa ja uusi erillinen
rintamasotilaseläkelaki
luo mahdollisuudet asioiden edelleen kehittämiselle niiden tärkeysasteen
vaatimalla tavalla. Avustusten määrä jää kuitenkin aina riippumaan kulloisestakin budjetista, joten työskentely huollon
jatkuvuuden turvaamiseksi on edelleen tarpeen.

Mikä on sitten yksittäisen kansalaisen osuus
tässä tärkeässä työssä?

Ensinnäkin voi jokai-

nen tietenkin

tarjota
apunsa tarvitsevalle välittömästi tai jonkin yhtätä
distyksen kautta
lämmintä kädenojennusta ei mikään laki korvaa!
Toiseksi on jokaisen velvollisuus huolehtia siitä,
että hänellä on kunnan ja
valtion johdossa edustaja, joka ymmärtää tämän
kunniavelan velvoitteet.
Kavereita on vielä vaikealla taipaleellaan...

'':.:Å

Rannikkotykistö on aselaji, joka on
aina etulinjassa. Sen on usein

;flH::il#i'i#i,,?ililtrJiffi
jopa rauhan aikanakin valp
kansainvälisillä vesillä voi t
yllätyksiä.
Hyökkäyksen sattuessa taistellaan
eristetyllä linnakkeella elämästä ja
kuolemasta
apu ehtii harvoin
ajoissa.

-

K1 mmcntuumaiset rintama-asettelussa, tässä 254145-D-palteri

Ba n n I kko

-
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Kovat ovat aseetkin:

SULO JUKANEN

kaksitoistatuumaisen kranaatti
painaa puoli tonnia ja ruutipanos
puolitoista sataa kiloa!
svvNÄ TSUSHTMA!
Tilanteen korjaamiseksi
pohjoisryhdyttiin
kuumeisesti etsiSUOMENLAHDEN
Tässä artikkelissa kerrotaan
rannikon linnoittamisen lähtö- mään keinoja. Monien soutakohtana oli toukokuussa v. misten ja huopaamisten jälrannikkotykistön kehityksestä ja
1905 käyty Tsushiman meri- keen alkoi jalansijaa viihitelaselajin tärkeimmistä aseista, pitkistä taistelu,
jossa venäläiset me- len voittaa arvelu, että Suopääosan.
laivastonsa
menlahti olisi ehkä sittenkin
nettivät
ja
pyssyistä. Linnakkeilla oli
on
Kauhukseen he kohta havait- suljettavissa silloisinkin laitietenkin myös kevyempää aseistusta sivat, että heille niin tärkeän vastovoimin, jos pääpuolustuslinjaksi valittaisiinkin
Pietarin kaupungin puolustus
kuten pienempikaliiperista
olikin laivaston menetyksen Porkkala-Tallinna-linja ja
laivaston taistelua tuettaisiin
myötä heikentynyt arveluttarannikkotykistöä, kenttä-,

ilmatorjunta- ja

panssarintorjuntatykkej ä sekä
kranaatinheittimiä. Näistä on
kerrottu ja kerrotaan muissa
artikkeleissamme.
76

valla tavalla. Suomenlahden

meritien sulkeminen oli näet
ollut laivaston päätehtävä. Jäljelle jääneellä vähäisellä laivastolla ei pääpuolustuslinjaksi määrättyä Suursaari-linjaa
enää kyettäisikään menestyksellisesti sulkemaan.

Suomen ja Eestin rannikoille

rakennettavien järeiden rannikkopattereiden tulella. Venäläiset olivat hädässään todenneet, että rannikkopatteri
oli mahdollista rakentaa paljon nopeammin ja paljon halvemmalla kuin saman tulivoi-

,i*::i:&+
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dry

#

man omaava panssarilaiva. Se
oli kaiken lisiiksi paljon tun-

nottomampi vihollistulelle

kuin sotalaiva. Venäläiset
luottivat muutoinkin rannikkotykistöön ja perustelivat

h

kannanottojaan toteamalla, et-

i

tä jo l70o-luvulla rannikkotykistö oli osoittanut voimansa
torjuessaan ruotsalaisten yritykset tunkeutua ohi Kronstadtin Nevalle.

KOLME
PUOLUSTUSLINJAA

Kunnianarvoisa vanha YksitoistrlLrurrrrincrr

lS(l/ll-RKr77

Inossa

LINNOITUSTEN rakennustyöt saatiin käyntiin vasta
vuonna 1913. Niiden edistymisen myötä alkoi Suomenlahdelle hahmottua kolme sen
sulkevaa rannikkolinnakkeiden muodostamaa puolustus-

linjaa. Läntisin niistä oli jo
mainittu Porkkala-Tallinna-

ffi

linja, lahden keskipaikkeilla
kulki Rankki-KilpisaariS omeri-Lav 3n52ff i-l(u1k6la-linja ja perukassa Ine
Yhimiikilinja. Ensimmäisen
maailmansodan aikana puolustusjärjestelmää vielä täydennettiin rakentamalla pattereita Ahvenanmaalle ja Saa-

ristomerelle, Hangon

saaris-

Ino on vallattu v I9l8; kaksitoistatuumaiset 305/53-0 -kanuunat avoasemissa rintama-asettel

tonisessa rintamasuojassa olevissa syvennyksissä. Välit oli-

toasema sekä pattereita Helsingin edustalle, Koivistolle ja

vat parisenkymmentä metriä.

Uuraaseen.

90

Linnoituksensa j a patterinsa
venäläiset varustivat sille annetun tehtävän edellyttämällä

TYöT rÄrvÄr

tykistöaseistuksella. Kauas-

PORKKALA-TALLINNA-

kantoisilla järeillä tykeillä torjuttiin panssarilaivoja, raskailla ja keskiraskailla tykeillä estettiin miinoitusten raivaukset
ja pienempien alusten syöksyt
ja kevyttä pikatykistöä käytettiin lähipuolustustehtäviin.
Konekivääreillä puolustettiin
rantaviivaa ja valonheittimillä
valaistiin merta. Ilmatorjuntaa

varten

oli linnakkeilla jo en-

Ampumasektori oli hieman yli
astetta.

KESKEN
LINJAAN kuului

Saaristomerelläkin linnoi-

nelle kalliosaarelle, jonka nimi oli Mac Elliot eli Makilo,

nykyisin Mäkiluoto. Vuoteen
l9l8 tultaessa olivat saarella

kaliiperin

Obuhoff-tykkejä

kolmen tykkitornin työt jo hy-

(O), kaksi patteria eli 8 kpl.
6" Canet-tykkejä ja2 kpl. 6"

vässä menossa.

Merihaupitseja (MH).

Mäkiluodon

linnakkeen
suunniteltu patterit

oli
Porsö, Fagerö ja

kana ilmatorjuntatykkejä.
Linnoituksessa saattoi olla
yksi tai useampia 2-tykkisiä

Näistä vain viimeksimainittu

olivat rintama-asettelussa. Ne
seisoivat suorassa rivissä be-

kpl. 6" C-tyktejä, Jussarö, 4
kpl. 6" C-tykkejä ja Mellanlandet, 4 kpl. 6'' C-tykkejä.

tettiin. Sinne tulivat linnakkeet Lypertö, 4 kpl. 6" Merikanuunoita (MK), Utö, 2 patteria eli p_ kpl. 6" Canet-tykkejä ja Orö, 4 kpl. 12" 52

tueksi

järeitä panssaritorneja ja 4-, 6-

tykkejä (BS), Hästti-Busö, 4

Suom3laiset räjäyttivät Ahvenanmaan linnoitukset yhteisymmärryksessä venäläisten ja ruotsalaisten kanssa v.

Suomen

simmäisen maailmansodan ai-

ja 8-tykkisiä pattereita. Tykit

kpl. 6" Vickers-tykkejä (V) ja
Kökar, 4 kpl. 6" C-tykkejä.

rakennettavaksi
Hangon Saaristoasema. Asemaan tulivat linnakkeet Russarö, 6 kpl. 9" Bethlehem-

puolella oikeastaan vain yksi
linnake. Se suunniteltiin Porkkalan edustalla olevalle pie-

Träskö.

rakennettiin valmiiksi. Sinne

sijoitettiin

4 kpl. 6"

Canet-

tykkejä (C).

Venäjän laivaston käyttämän Lappohjan ankkuripaikan

ussa

suunniteltu

suojaksi Hangon edustalle oli

Ahvenanmaalle rakensivat
venäläiset linnakkeet Boxö, 4
kpl. 8" C-tykkejä (?), Sålis,4

kpl. 6" C-tykkejä, Frebbenby,4 kpl. 6" C-tykkejä, Mellantorp, 4 kpl. 6" C+ykkejä,
Kungsö, 4kpl. 6" C-tykkejä,
Korsö, 4 kpl. 6" C-tykkejä ja
yksi 6" MH, Storklobben, 4

1919.

PAINOPISTEENÄ
HELSINKI
HELSINGIN suojaksi rakensivat venäläiset ensimmäisen
maailmansodan aikana erityisen vahvan linnoitusvyöhykkeen. Ensimmäisen linjan merilinnoituksia, joiden tykistö
oli uusinta mallia, olivat Rysäkari, 4 kpl. 10" Durlachertykkejä (D), Harmaja, 4 kpl.

6"

"i

Canet-tykkejä, Kuivasaa-

ri, 4 kpl. 10" D-tykkejä, Isosaari, kaksi patteria eli 8 kpl.
10" D-tykkejä ja 4 kpl. 6" Ctykkejä, Villinki, 4 kpl. 10"
D-tykkejä ja Miessaari, 4 kpl.
6" C-rykkejä.
Sisempään linnoitusvyöhykkeeseen, jossa tykit olivat
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vanhempaa mallia, kuuluivat
patterit Länsi-musta, 3 kpl.

ll'

Rannikkokanuunoita

ll"

Rannikkomörssäreitä

(RK), Kustaanmiekka, 4 kpl.
(RM) ja 4 kpl. I l" RK-tykkejä, Vallisaari, 4 kpl. I l" RKtykkejä ja Santahamina, 4 kpl.

6" Canet-rykkejä.

Rankki-Kurkola-linj alla

olivat Suomen puolella linnakkeet Rankki. 4 kpl. 6" Ctykkejä, Kilpisaari, 4 kpl. 6"
C-tykkejä, Someri, 2kpl. 6"
C-tykkejä (jäi keskeneräiseksi) ja Lavansaari, 4 kpl. 10"
D-tykkejä ja 4 kpl. 6" C-tyk-

Järeä kaksoistorni,

tykki krrksitoislaluumainen .lo5/52-0

puolustushaaran esikunnaksi.
Se sai nimekseen Laivaston
Esikunta ja johtoonsa laivaston ja rannikkolinnakkeita
miehittäneet rannikkotykistö-

kejä.

Ino-Yhimäki-linjaan kuuluivat Suomen puolella linnakkeet Ino, kaksi patteria eli
8 kpl. 12" 52 kaliiperin O-

tykkejä, 6 kpl 11" RK-tykkejä, 6 kpl. 10" D-tykkejä ja 8

pataljoonat. Puolustushaaran

\

ensimmäiseksi päälliköksi tuli
kontra-amira ali Johannes Indrenius. Hänen persoonallaan
saattoi olla osuutta järjestelyi-

kpl. 6" Canet-tykkejä ja Puu-

6" Canet-tykkejä.
Viipurinlahden suun ja Koivistonsalmen sulkemiseksi rakensivat venäläiset linnakkeet
Uuras, 6 kpl. 9" RM-tykkejä
ja 4 kpl. 6" C-tykkejä, Tuppura, 4 kpl. 6" C-tykkejä,
Ravansaari, 4 kpl. 6" C-tykkejä, Härkälä, 6 kpl. 6" MKmala, 6 kpl.

hin.
Samanaikaisesti

f *tnd ,
,*..'",'':

$.
' Jrt".

tykkejä ja Humaljoki, 4 kpl.

6''

Canet-tykkejä ja 6 kpl. 6''

MK-tykkejä.
Edelläluetellun päätykistön
lisäksi oli usealla linnakkeella
keskiraskasta ja kevyttä

47 mm:n

;i''ry

tehtävästä

ja

seuraajaksi

määrättiin kenraalimajuri
Kaarle Richard Kivekiis.
Rannikkotykistörykmenttiin

Helmikuun 4. päivänä

l9l9

määrättiin eversti Nenonen
toistamiseen rannikkotykistön

päälliköksi. Hänen johdollaan
itsenäistyivät rykmentin rannikkotykistöpataljoonat 19.4.
I9l9 rykmenteiksi ja saivat
nimikseen Rannikkotykistö-

ilmatorjunta-

tykkejä.

ITSENÄINEN SUOMI
ORGANISOI
VAPAUSSODAN jälkeen oli
asiat saatava järjestykseen. Jo

heinäkuussa

78

pui

Puolustus.

väylä- ja lähitorjuntaa varten
sekä joillakin linnakkeilla

l9l8 Meripuolustusosasto irrotettiin yleisesikunnasta ja laajennettiin

köksi määrättiin eversti Vilåo
Petter Nenonen. Elokuun l.
päivänä hän kuitenkin jo luo-

sisällytettiin myös Laatokan

l2O-

rannikkotykistöä

76-37 mm:n

kun Lai-

vaston esikunta perustettiin
muodostettiin Iinnoitustykistöpataljoonista Rannikkotykistörykmentti, jonka päälli-

Hangon motisla evakuoitu nykyaikainen I2-tuuntainen kranaatli

rykmentti I (RT l), Rannikkotykistörykmentti 2 (RT 2)
j a Rannikkotykistörykmentti 3 (RT 3). RT l:n esikunta
sijaitsi Helsingissä ja alue kä-

UUTTA!

d

VÄSYMÄTON
TASKULAMPPU

6q
4&
nIfmffi*d

FONARIKtaskulamppu, johon ei milloinkaan tarvitse ostaa paristoja,
jota ei milloinkaan tarvitse ladata, joka on joka hetki
käyttövalmis, vaikka se olisi seissyt käyttämättömänä vuosi-

ii

lG;7rB..3

fl
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kausia!

FONARIK
on valmis palvelukseenne missä tahansa
autossa, kellarissa, kalastusmatkoilla

Kymmentuumainen

2541

sitti rannikon

45-D

oli

eikä siinä ole -itsestään tyhjeneviä,
- paristoja. Se on tunteeton sekä pakvuotavia, kiinnijuuttuvia
kaselle että helteelle.

voitte tarvita valoa

luotetlava työkalu.

Helsingistä

Hankoon, RT 2:n esikunta oli
Viipurissa ja alue ulottui Kotkasta Koivistolle. RT 3 toimi
Laatokalla Sortavala esikuntakaupunkinaan.

Rannikkotykistörykmentti

VALVE ASTUU
REMMIIN
MARRASKUUSSA

1924

rannikkotykistön johtoon tuli
everstiluutnantti Viiinö Lahja
R ichard V alv e. Hänen johdollaan låihenivät kenttätykistö ja

I jaettiin 1.8.1921 kahtia siten, että Hangon saaristoaseman linnakkeista muodostettiin Turun Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. Seuraa-

jossakin määrin omia teitään
kulkenut rannikkotykistö toi-

vana vuonna sen nimi jo muutettiin ja siitä tuli nyt 1. Erilli-

sen pohdiskelun jälkeen jälleen oleellinen muutos. Keväällä 1927 palattiin takaisin
aikaisemmalle laivaston ja

nen

Rannikkotykistöpatte-

risto.

Kun amiraali

Indrenius

siaan.

mukaan

Rannikkopuolustuksen
esikunta. Nyt sekä laivasto että rannikkotykistö saivat yhteisen johdon ja voivat tasaveroisina aselajeina ryhtyä kaikkine voimavaroineen työskentelemään yhteisen tehtävänsä

-ta,

siirtyi toiseen tehtävään. Hänen tilalleen tuli kenraalimajuri Kivekäs.
Helmikuussa v 1923 tapahrannikkopuolustuksen or-

sotasata-

lalle tuli eversti A A Almqvist.

Sen

Rannikkotykistö, johon

-kuuluivat

Rannikkotykistöryk-

-mentti l, Helsinki,
Rannikkotykistöryk-mentti 2, Viipuri,
Rannikkotykistöryk-

-mentti 3, Sortavala,
l. Erillinen Rannikko-tykistöpatteristo, Hanko,
1. Kiinteä Ilmatorjun-

-tapatteristo,
-tapatteristo,

ja

ja ihastukaa! Jos ette ole
ostopakkoa
1@Vo tyytyväinen, palauttakaa- lamppu ilman selityksiä ja
hinta maksetaan viipymättä takaisin.

Meripuolustuksen esikun-

ganisaatiossa jälleen perustavaa laatua oleva muutos. Puo-

maan. Rannikkotykistön päälliköksi määrättiin kenraalimajuri V P Nenonen, mutta hän
luopui pian tehtävästään ja ti-

Kokeilkaa
l0 päivää ilman

tulivat kuulumaan

ja

nikkotykistöön

on todellinen ava-

Meripuolustukseen

tui

lustushaara jaettiin nyt kolmeen osaan, laivastoon, ran-

-

rannikkotykistön yhteisen joh-

toesikunnan kannalle.

Enckell, joka kuitenkin kohta

elektrodynaaminen taskulamppu

-ruusajan valaisin!

Rannikkopuolustuksen or-

tun rannikkotykistön esikunta
lakkautettiin ja tilalle perustet-

hyväksi. Päälliköksi määrättiin kenraalimajwi Oscar Paul

FONARIK

ganisaatiossa tapahtui pitkälli-

kuoli, laivaston ja sille aliste-

tiin

kotona, tiellä,

-kaikkialla, missä

5 vuoden takuu:
Jos FONARIK valmistusvian vuoksi lakkaa toimimasta 5 vuoden aikana, se korjataan tai vaihdetaan uuteen

maksutta.

Suomenlinna

2. Kiinteä IlmatorjunViipuri,

Rannikkolaivasto ja
- Meripuolustuksen Kapitu-lanttikoulu.

Lokakuun

jaettiin

l.

Lähettäkää viipymättä posti€nnakkona l0 påivän paleulusoikeudella FONARIK-€leklrodynaaminen taskulamppu hintaan 32,(Lisåksi osallistun toimituskuluihin I mk:lla.)

päivänä 1933

Rannikkotykistörykmentti 2 kahtia muodostamal-

låhiosolte

la sen I Patteristosta 2. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo
sijoituspaikkanaan Ham ina.

JATKUU
79

HELS
totaal lsen

llmasodan

kohteena

AAKE PESONEN

Vuoden 1944 talvella päätti Stalin
tuhota Helsingin pakottaakseen
Suomen rauhaan: suurhyökkäykset
toteutettiin kymmenen päivän välein
6., 16. ia 26. helmikuuta.
Ensimmäisellä kerralla osallistui
hyökkäykseen 2Ui, toisella 400 ja
kolmannella 600 pommittajaa!
Mutta Helsinki ei tuhoutunut, vaikka
se eli kauhun öitä ja kärsi vaurioita.
Sen pelasti tehokas ja taitavasti
johdettu ilmatoriunta.
80

Raskas patteri anrpuu

sen helmikuussa 1944 Helsin-

kiin

kohdistamien yöllisten
suurhyökkäysten menestyk-

selliseen torjuntaan.
Näistä torjuntataisteluista,
joissa vihollisen pudottamista
12400 pommista vain 800 eli

alle 7 7o osui kaupungin

Kirjoittaja, Helsingin torjuntakeskuksen päällikkö majuri Aake Pesonen

alueelle, kertoo seuraavassa
ItR 1:n silloinen torjuntapäällikkö majuri Aake Pesonen.

IR

%

tää useampien patterien tuliisku eli sulku hyökkääjää vastaan siten ajoitettuna, että suIussa räjähtävät kranaatit pelottaisivat hyökkääjän väistämään tai pudottamaan pomminsa ennen aikojaan. Kukin

oli laskettu noin kilometrin levyiseksi ja n. 300
sulku

metrin korkuiseksi.
Sulut oli laskettu valmiiksi
kaikkiin suuntiin ja korkeuk-

It.R 4,x ASEIDIN RYHMII'rS I.IELMIKUUS$ 4944.

I

muntajärjestelmää, jonka
avulla oli mahdollista keskit-

siin tykkien kantomatkan asettamin rajoituksin ympyröiden

kehille, joiden keskipisteenä
oli Töölön lahti. Taistelun
johto oli keskitetty torjuntakeskukseen, josta oli suorat
puhelinyhteydet kaikkiin yksiköihin. Tästä syystä torjunta-
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vuoden

1943 alkupuolella puhelinlaiIosta vastapäätä sijaitsevaan
kalliosuojaan Korkeavuoren-

kadulla sijaitsevan pääpaloaseman alle.

Samana vuonna saatiin
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Saksasta hankituksi radioimpulssimittaukseen perustu-

vat ilmavalvonta- ja ilmator-
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Lehtemme
numerossa

viholliskoneesta
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oli everstiluutnantti
Jalmari

ilmatorjuntajoukkojen osuudeksi

ll07.

Lapinleimun
ansiokas artikkeli

Nämä
pudotukset menevät
melkein kokonaan

maamme

rintamajoukkojen

ilmatorjuntatykistön kehityksestä

keveiden it-

192U5.

Siinä

mainittiin
jatkosodan aikana
pudotetuista
2674:stå

yksiköiden tiliin.
KOTIRINTAMAN ilmator-

junta perustui suurista lentokorkeuksista johtuen lähinnä
raskaiden it-yksiköiden käyttöön sananmukaisesti torjuntamielessä huipentuen viholli-

TEHOKKAAN
TORJUNTAME.
NETELMÄN
KEHITTELYÄ
JATKOSODAN alkuvuosina
ei Helsinki, jonka suojaksi oli

ryhmitetty Ilmatorjuntapatteristo l, joutunut onneksi vaka-

vampien

ilmahyökkäysten

kohteeksi. Sekä raskasta että
kevyttä tykkikalustoa oli riittämättömästi ja lisäksi silloiset mittauslaitteet olivat varsin
epätarkkoja varsinkin yöhyökkäysten torjuntaa ajatellen.
v

.

Tämän vuoksi ryhdyttiin jo
1942 kehittämään sulkuam-

erittäin suurella tarkkuudella,
cdelliset n. 12O ja jälkimmäiset n. 30 kilometrin etäisyydeltä alkaen. Tämä mullistava

keksintö, joka tehtiin samanaikaisesti sekä saksalaisten että liittoutuneiden puolella,
merkitsi käännettä ilmatorjunnan samoin kuin ilmavoimien
käytössä nimenomaan näkyrnätöntä maalia ajatellen.
Vaikka tutkia oli ollut Lapissa saksalaisten it-joukkojen
käytössä sodan alusta alkaen
saatiin niitä pääkaupunkimme

it-rykmentille vasta kesällä
1943. Näiden ihmelaitteiden
käyttöä oppimaan lähetettiin
vuoden 1943 keväällä kaksi
komennuskuntaa kapteenien

A. Pesosen ja P. Paateron
johdolla.
Tutkan toiminta perustui radioimpulssimittaukseen, mikä
tarkoittaa sitä, että sen taivaalle lähettämät radioimpulssit
lentokoneeseen osuessaan heijastuivat siitä takaisin tutkaan,
jonka eri asteikoilta voitiin heti

lukea maalin sivusuunta,
ja korkeus. Täten

etäisyys

pystyttiin maalin paikka totea8'l

HELSINK!...
sekä Helsingin että Kotkan ilmatorjunnan onnistumiseen.

sillä ne tekivät tarkalla mittauskyvyllään aikaisemmin
yöhyökkäysten varalle kehite-

tyn

sulkuammuntamenetel-

rnän erittäin tehokkaaksi an-

taen lisäksi tutkilla varustetuille 8,8 cm:n johtopattereille
mahdollisuuden seuraamisammuntaan myös yöolosuhteissa.

HELSINGIN
ILMAPUOLUS.
TUKSEN
ORGANISAATIO
HELSINGIN suojaksi ryhmi-

tetyn ilmatorjuntarykmentti
l:n komentajaksi määrättiin
maaliskuun 1943 puolivälissä

everstiluutnantti Pekka Jokipaltio rintamajoukkoihin siir-

retyn majuri Pauli Rosokallion jälkeen. Uusi komentaja
antautui vastuunalaiseen tehtäväänsä ihailtavalla tarmolla
ryhmittäen käytettävissä olleet
sekä vahvistukseksi saadut itr ksiköt neljäksi raskaaksi pattc'ristoksi. joille määrättiin

I
oa

maan yiilläkin erittäin tarkasti
hyvissä olosuhteissa lähes 30
kilometrin etäisyyteen saakka.
Ilmavalvontatutkat, joita nykyisin kutsutaan suurtehotutkiksi. pystyivät silloin mirtaa-

llclsingin

maan maalin jopa l2O-130
kilometrin etäisyydelle. Näirri
saatiin käyttöön kaksi kappaletta ja niiden merkitys oli
erittäin suuri ajoissa saatavan
ilmavaroituksen sekä it-tutkil-

iimat()rjunnan
cversti Pekka Jokipaltio

le annettavien rnaalin osoitusten kannalta.
Tutkia sekä hävittäjäkonei-

Seppälä (Lauttasaari). majuri
Reino Oksanen (Viik) ja kap-

ta tarkoitti myös Churchill sa-

ravirata).

noessan "taistelusta Britanniasta". että "koskaan eivär
niin harvat ole tehneet niin
paljon niin monien puolesta".

Edellä mainituilla alueilla
.ijaitsivat kunkin patteriston
tutkalla varustetut raskaat itpatterit, joita kutsuttiin johto-

omat torjuntasektorinsa. Patteristojen komentajina toimi-

vat majuri Pentti
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Paatero

(Santahamina), majuri Kaarlo

teeni Aksel Marte (Kdpylan

pattereiksi.

Yhtä ratkaisevasti vaikuttivar
tutkat myös jatkosodassamme

komentaja

Kivijalan kili on lcrrtiinlt ulkoa kolnrantecn kcrroksccn

rykmentissä

Vahvimmillaan

oli l9

raskasta

HELSINKI...
patteria, joissa yhteensä

84

tykkiä. Keveitä jaoksia oli yhteensä 21. joista osa oli sijoitettu kaupungissa oleviin koh-

teisiin sekä lähiympäristöön
satamien, aseman

ja

teolli-

suuslaitosten suojaksi. Ne oli
hallinnollisesti koottu Kevyeksi patteristoksi. mutta toimivat torjuntakeskukselle
alistettuina taistelujen aikana.

Yöhyökkäysten torjuntaa
varten rykmentillä oli valonheitinpatteristo, johon kuului
36 valonheitintä. Sen komentajana toimi luutnantti K. H.
Pentti.
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Rykmentin miesvahvuus oli
46OO. Rykmentin torjuntakes-

kus, joka aikaisemmin oli si-

jainnut Temppeliaukean kalliosuojassa,

oli vuoden

1943

alussa siirretty Korkeavuoren-

kadulle pääpaloaseman alla si-

jaitsevaan kalliosuojaan eli
vastapäätä Helsingin puhelin-

laitosta, mikä takasi riittävien
suorien puhelinyhteyksien
saamisen sekä torjuntakeskukselle että sen vieressä sijaitsevalle ilmavalvontakeskuksel-

le. Edellisen päällikkönä toimi kapteeni Aake Pesonen ia

Rautatiehallituksen pääjohtaja kcnraalinrajuri Rrxrs.johtaa cvakuoinlia ascrrtalla

KJa(,str p()rrniltetussa paaklupurgr\\r
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HELSINK!...
jälkimmäisen luutnantti Risro
Kavanne.

Torjuntapäällikön apulaisena toimi kapteeni Veikko Ran-

I

talainen ja torjuntatasoilla
kapteeni Sykkö Pesonen ja
luutnantit Paavo Linnola 1a
Einari Lavonen sekä, vänrikit
Aarre Nenonen ja Heikki
Reenpiiö.
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Rykmentin torjuntaohjesäännön mukaan oli kohteen
puolustamiseksi pyrittävä keskittämään ilmatorjunnan tulivoima mahdollisimman suuressa määrin sekä toisaalta ja-

kamaan se tarvittaessa tarkoi-

tuksenmukaisesti. Päämääränä oli sananmukaisesti pyrkiä
vihollisen
hyökkäykset häiritsemällä ko-
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torjumaan

neiden pommitusta

ja kään-

nyttämällä ne ennen kohdetta,

minkä lisäksi ne oli tilanteen
salliessa pyrittävä myös tu-
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hoamaan.

Rykmentin komentajan tehtävänä oli vastata kaupungin
ilmapuolustuksesta kokonaisuudessaan. Torjuntapäällikön tehtävänä oli johtaa torjuntataistelu j a torjuntakeskuksesta käsin, mikä käsitti tor-

juntatulen ohjaamisen lisäksi
myös yhteistoiminnan omien
hävittäjien kanssa. Patteriston
komentajien tehtävänä oli torjunnan johtaminen vastuusektoreillaan yleensä torjuntakeskukselle alistettuina sekä eri
määräyksestä itsenäisesti.

Helsingin ilmapuolustusjärjestelmään kuului myös Malmin lentokentälle sijoitettu hä-

vittäjälaivue, joka pystyi toi-

mimaan vain päiväsaikaan.
Yötoimintaan pystyvä saksa-

lainen

Messerschmidt-109-

'L()ttapatlerin" kuukrsuunnin Laajasalossa

vahvistetun ItR
HELMIKUUN 1944 rykmentiksi
l:n komentajaksi oli vuoden
SUURHYöT.
1943 maaliskuussa tullut

KÄYSTEN
TORJUNTA
NEUVOSTOLIITON Helsinkiin vuoden 1944 helmikuussa

everstiluutnantti Pekka Jokipaltio, joka ryhmittämällä yksiköt entistä tarkoituksenmukaisemmin hahmotteli yhdessä torjuntapäällikkönsä kap-

siin 200, 400 ja 600.

Hyökkääjien

taktiikkaan

kuului lähettää ensimmäisissä
aalloissa valopommeja pudot-

tavat kohteen merkitsijäkoneet, minkä jälkeen seuraavat
hyökkäsivät
taistelun alkuvaiheessa kau-

pommikoneet

suorittamien suurhyökkäysten

teeni Aake Pesosen

kanssa

punkia kohti samanaikaisesti

tiin avuksi vasta ensimmäisen

tarkoituksena

eri suunnilta. Tämän jälkeen

suurhyökkäyksen
7 .2. 44) jälkeen.

Suomi irroittautumaan sodas-

Helsingille tehokkaan puolustussuunnitelman täsmällisine

koneita käsittävä laivue

saa-

(6.-

Myös eräät rannikkotykistön yksiköt samoin kuin Helsingin satamassa välillä vieraileva panssarilaiva Väinämöinen, jolla oli vahva itaseistus, liitettiin torjuntakes-

kuksen
mään.

tulenjohtojärjestel-

oli

painostaa

ta. Tehtävään määrätyt hyökkäysvoimat kuuluivat Neuvostoliiton kaukotoimintavoimiin (ADD), jotka ilmamarsalkka G o lo v ano v in komentamina olivat suoraan ylijohdon

alaiset. Niiden vahvuus oli

noin 25 lentorykmenttiä eli

noin 500-600

konetta
ADD:n kokonaisvahvuuden
ollessa noin 70O-80O konetta.

Ilmatorjuntapatteristosta
84

vastuusektoreineen. Rykmentin toimintavalmiutta tehostettiin jatkuvilla harjoituksilla ja
kaikkialle ehtivästä komentajasta tuli pian "meidän eversti" ja sitten käsite loki-Pekka.
Suurhyökkäykset Helsinkiin tapahtuivat vuoden 1944
helmikuun 6., 16. ja26. päivän iltoina jatkuen aina mel-

kein yhtäjaksoisesti

seuraa-

vaan aamuun. Näinä kertoina
koneita osallistui hyökkäyk-

seurasi uuvutusvaihe eli pienten muodostelmien tai yksif
täisten koneiden suorittamia
hyökkäyksiä jatkuvalla syötöllä. Koska suurin osa koneista toimi lrningradin kentiltä käsin, ehtivät eräät niistä
suorittaa kaksikin lentoa samana yönä. Useimmat koneet
olivat Ll-2-tyyppiä, joka pys-

tyi

ottamaan

pommia

4 kpl 250 kg:n

ja lisiiksi

kymmenkunta 25 kg:n sirpalepommia.
Koneiden lentokorkeudet

HELSINKI...
vaihtelivat 30O0:sta 5000
m:iin, mutta 650O m:n korkeuksiakin mitattiin. Ras-
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kaimmat pudotetuista pom-

"i;14

violta yhteensä

lentosäässä suorittama harhai-

lu Suomenlahdella ja Lounais-

Suomen saaristossa, jolloin
Turku pääsi pelkällä säikähdyksellä, kun koneet eivät

ar-

n.

1240O erisuuruista pommia. Näistä osui
kaupunkiin vain 799 eli alle

löytäneet kohdettaan. Ihmeellisintä oli, että kolmen suun-

Va useimpien hyökkäävien
koneiden pudottaessa pomminsa mereen tai maastoon
7

nistajakoneen lentue lensi
määrätietoisesti iltavalaistuksessa olevaan Tukholmaan
pudottaen pomminsa sen esikaupunkiin, missä tosin särkyi
vain ikkunoita. Torjuntapäällikön ilmoitettua uutisen yhteiskuuntelussa yksiköille kajahti näiden puhelimista spon-

kaupungin ulkopuolelle. Komentajan oivalluksesta harhautettiin useita koneita kaata-

maan lastinsa Vuosaareen.
minne kaupungin tulipaloja
markkeeraamaan sytytettiin
roihuavia rovioita. Sinne si-

joitettu "sulkupatteri" ampui
lisäksi runsaasti sulkuja yön
aikana.

KORKEA.
PAINETTA!

TOISENA erikoisuutena mai-

nittakoon ADD:n vahvojen
muodostelmien helmikuun
22. päivän iltana huonossa

meista olivat 5OG-100O kilon
painoisia.
Kolme Helsingin suurpommitusta käsittivät yhteensä
noin 1200 lentoa, joiden aika-

na hyökkääjät pudottivat

POMMEJA TUKHOLMAANKIN!

taaninen "Eläköön, eläköön!"
Kesti tovin ennen kuin puhe-

§

linkuri jälleen palautui.
Moskova kiisti myöhem-
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min koko jutun syyttäen pommituksesta saksalaisia tai suortralaisia.
JATKUU
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TAISTELUJEN aikana vallitsi torjuntakeskuksessa todellinen korkeapaine. Hyökkäävien koneiden reittejä piirret-

tiin tutkamittausten perusteella jatkuvasti torjuntatasolle ja

niiden osoittaman

tilanteen

mukaisesti komensivat torjun-

tapäällikkö ja hänen apulaisensa sulkuja lähimpiä muodostelmia tai koneita vastaan.

ä
Tukholman pommitusvauriot jäivät vähäisiksi, mutta sikäläisten lehlicn kerto'
man mukaan "väestön järkytys oli sitäkin suurempi"

Onko lihaskipu

Tämä oli nopeata ja kuitenkin
tarkkuutta vaativaa toimintaa,

tytin maksoi jo yksinään Ze-

den ollessa 46O0.

sillä maalit liikkuivat

nith-taskukellon verran.

Kaupungissa syttyi kaikissa
hyökkäyksissä yhteensä 123
tulipaloa ja rakennuksia tuhoutui 109. Lisäksi kärsi 325
taloa sirpale ja lasivahinkoja.
Komentajan laskelmien mu-

metrin

yli

100

sekuntinopeudella.
Patteristot ampuivat sulkujaan
usein vihollista lainkaan näke-

mättä. Heti kun yksiköiltä tuli
keskukseen ilmoitus siitä, että

hyökkääjä

oli

pudottanut

pomminsa, kohdistettiin sulkutuli sitä uutta maalia vastaan, joka sillä hetkellä oli
vaarall isin.

Täten rajoitettiin myös ammuskulutusta, joka hyökkäysten venyessä koko yön kestäviksi nousi muutenkin uhkaavan korkeaksi. Tämän vuoksi
komennettiin usein vain puolisulkuja. Täyssulku maksoi silloisten hintojen mukaan noin

puoli miljoonaa

markkaa!
Raskaitten kranaattien aikasy-

1a

-reumatismi

Teidänkin vaivanne? Silloin

Torjuntamenestysten lisäksi
ammuttiin hyökkäysten aikana alas 25 konetta, joista saksalaiset yöhävittäjät ampuivat
alas neljä.

Hyökkäyksissä kuoli yhteensä 146 siviilihenkilöä ja

haavoittui 358. Suurimmat

henkilövahingot syntyivät ensimmäisen hyökkäyksen aikana, mutta tilanne parani huomattavasti myöhemmin kun

rykmentti käytti ensimmäisestä hyökkäyksestä saamiaan
kokemuksia hyväksi ja siviilitkin uskoivat suojautumisen
välttämänömyyteen. Rykmentin miehistötappiot olivat
yhteensä 5 kaatunutta ja 6
haavoittunutta koko vahvuu-

kaan vastasi rykmentin ampumien kranaattien yhteishinta

noin

l0-l5

"kivitaloa".

Erikoisuutena

mainitta-

koon, että kesällä 1944 jouduttiin valonheitinpatteristosta
irroittamaan miehiä rintamalle. Vajaus korvattiin kouluttamalla lotista kokonainen vhpatterin "miehistö", joka ehti

myös ottaa vastuun patteristaan aina kiväärivartiomiesten

rehtäviä myöten. Yölenroja ei
kuitenkaan enää esiintynyt ennen sodan päättymistä.

tiedätte, ettei pelkästään lepo
ja lämpö riitä. Tarvitaan myös
jotakin, joka lievittää tuskallista särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLIN -voide, jonka lääketehdas Bayer on kehittänyt. Sitä on helppo levittää.

Se imeytyy tehokkaasti.

Ja

ennen kaikkea se kokoomuksensa ansrosta nopeasti tuo
tehokkaan lievityksen. - lhon
punertuminen ja lämmön tunne voiteen levittämisen jälkeen ovat merkki vaikutuksen
alkamisesta.
BAYOLIN merkitsee parannusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN -voidetta on nyt
saatavana sekä 35 g:n tavallisessa putkilossa että 70 g:n
hieromaputkilossa, iosta voide käsin koskematta
voidaan hieroa ihoon.
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sota-ajaltamme on varmasti vielä kertomatta. Siksi on nyt tullut aika tarttua kynään
joko eläkepäivien ratoksi tai harrasteeksi
työn ohessa. Kutsumme kirjoituskilpailuun

kaikkia, niin miehiä kuin naisiakin, joilla
on sota-aikaamme liittyvistä tapahtumista
mielenkiintoista kerrottavaa. Kirjoitukset
voivat olla joko itse omista kokemuksista
kirjoitettuja tai sota-ajan kokeneitten ihmisten haastatteluihin perustuvia.
Kilpailuun voidaan osallistua muistelmilla, jotka koskevat talvi- ja jatkosotamme rintamatapahtumia tai kotirintaman kokemuksia, samoin YK:n rauhanturvajoukoissa koettua. Kirjoitukset julkaistaan
Kansa taisteli
miehet kertovat -lehdes-
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Suomen Sotamuistoyhdistl's r.y., joka
julkaisee Kansa taisteli
miehet kertovat
jo koonnut
-lehteä, on vuosien kuluessa
runsaasti sota-aikaan liittl'riä muistelmakirjoituksia. Kirjoitukset on kerätry kirjoi-

tuskilpailuilla ja niitä on julkaistu ja jul-
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kaistaan edelleen Kansa taisteli
miehet
kertovat -lehdessä. Näin on kertynyt
leh-

ja historiantutkimusta
varten ainutlaatuista rintamatapahtumista
kertovaa aineistoa, jonka ovat kirjoittaneet
sodan pyörteissä mukana olleet sotilaat itse, juuri siten kuin he tapahtumat itse näkivät ja kokivat. Nyt julistettavan kilpailun
tarkoituksena on kartuttaa tätä aineistoa.
Kilpailu on jaettu seuraavaan kahteen sar-

dessä julkaistavaksi

jaan:

ka, se ihmisryhmä tai yhteisö, jonka
piirissä toiminta tapahtui, samoin kuin
myös mukana olleiden henkilöiden nimet.

Yleisen sarjan kotirintaman muistelmien autenttisuuden vuoksi on pyrittävä mahdollisimman tarkkaan ajankoh-

dan, paikan, ihmisten ja yhteisöiden
sekä henkilöiden nimien esittämiseen.
4. Kirjoitukset voivat olla joko itse kirjoitettuja tai haastatteluihin perustu-

Rintamasarjaan

via. Jälkimmäisessä tapauksessa on

haastatellun tai haastateltujen henkivoivat osallistua talvi- ja jatkosodan rintalöiden nimet ja osoitteet mainittava.
matapahtumien aiheisiin perustuvilla kirKatso kohta 6.
joituksilla rintamasotilaat ja muut rintamal- 5. Sopiva pituus on l-8 liuskaa (kola toimineet. Esimerkkeinä mainittakoon
neella kirjoitettuna, vain toiselle puokaikki taistelut tai asemasota maalla. melelle paperia, n. 30-35 riviä/sivu).
rellä ja ilmassa, rintamasairaalat, lottien ja
Kirjoituksessa mainitaan vain nimisotilaskotihenkilöiden kokemukset. rintamerkki. Mukaan liitetään samalla niman viihde- ja puhdetoiminta jne.
mimerkillä varustettu suljettu kirjejoka sisältää kirjoittajan nimen
kuori,
Uuteen yleiseen sarjaan
ja osoitteen sekä sotilaiden sotilasarosallistuvat kaikki talvi- ja jatkosodan aivon. Sama henkilö voi osallistua kilkana kotirintamalla sattuneista tapahtumispailuun useammallakin kirjoituksella.
ta kertovat muistelmat. Tässä sarjassa kirTässä kuoressa on oltava myös em.
joitetaan sodan mukanaan kotiseudulle tuokohdassa 4 mainittujen haastateltujen
mista koettelemuksista. Esimerkkeinä maihenkilöiden nimet.
nittakoon asutuskeskusten pommitukset,
7. Kirjoitukset säilytetään lehden toimielintarvikepula, evakkomatkat, mitä ja mituksessa julkaisemista varten. Mikäli
ten lapset kokivat sodan aikana, sota-ajan
lähenäjä haluaa kirjoituksensa takaitunnelmat, kun oltiin sotaa paossa kaupunsin, on lähetykseen liitettävä palautusgeista maalla, kun lähdettiin sotaa pakoon
postimerkit. Kaikki kirjoitukset, myös
Ruotsiin, desantit, vakoilu, talkootoiminne, joita ei julkaista, toimitetaan vuota, ankara työ tehtaissa ja pelloilla, yhteissittain sota-arkistoon.
henki, sotasairaalat, lotta- ja sotilaskotityö,
sota-ajan viihde kotirintamalla jne.
Tähän sarjaan osallistuvat myös Suomen YK:n rauhanturvajoukoissa toimineet
tai toimivat, joilla on muistissa jännittäviä

kokemuksia kiperistä tilanteista.

Yleisohjeet kilpailuun
osallistuville
1. Molempien sarjojen kirjoitusten tulee
perustua tositapahtumiin.
sekä YK:n rauhantur-

2. Rintamasarjan

vajoukkoja koskevista kirjoituksista
tulee selvästi ilmetä ajankohta, paik-

-miehet ker.toval

8. Mikäli kirjoituksen

mukana lähetetään

valokuvia ja piirroksia, niiden taakse

on merkittävä nimi ja osoite. Jos kuvat
halutaan takaisin, tulee asiasta maini-

ta, jolloin palautamme

9. Ilman voittoa

ne.

jääneet kirjoitukset voi-

daan lunastaa julkaistavaksi normaalia
kirjoituspalkkiota vastaan.
10. Kansa taisteli
miehet kertovat -lehti
varaa yksinoikeuden
myös mahdolliseen kirjan muodossa tapahtuvaan kir-

joitusten julkaisemiseen.

11. Arvostelulautakunnan nimeää Sotamuistoyhdistys r.y. :n hallitus.

Palkinnot
Molemmissa sarjoissa iaetaan erikseen
seuraavat palkinnot:

1. 1.000 mk

2. 50O mk
3. 300 mk
+13. 100 mk
l+25. Kansa taisteli

-lehden vuosi-

kerta

Kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan lisäksi väritelevisio. Arvostelulautakunta pidättää itselleen oikeuden jakaa palkinnot
toisinkin varatun rahamäärän puitteissa.

Kilpailuaika
Kilpakirjoitusten tulee olla Kansa taisteli
-lehden toimituksessa (Töölönkatu 35 B,
00260 IfiLSINKI 26) 1.5. 1977 mennessä. Kuoreen merkintä "Suuri kirjoituskil-

pailu".
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LAURI JÄNTTI

MAJURI LAURI

.lÄNrrr

tunnetaan maanpuolustajien piirissä
Viipurin viimeisten päivien ku-

vaajana

ja

La-

guksen Panssaridivisioonan historioitsijana.
Talvisodan hän
taisteli Kollaalla.

TALVISOTAMME kahta viimeistä viikkoa, maaliskuuta

varmaan pelotti. Mutta niin
pelotti meitä katsojiakin, tyk-

1940 Kollaalla, en unhoita
koskaan. Silmieni edessä näen
yhä ne ylipäällikön viimeisiin

kimiehiä, tulokkaitten astel-

reserveihin kuuluneen rykmentin (JR 69, ev. Raunio)
miehet, joitten helmi-maaliskuun vaihteessa näin pelokkain katsein ja outoa maise-

maa vierastaen

lähestyvän

Kollaan etulinjan 6ssrni6

asemia, joista he pian tapahtuvan vaihdon jälkeen olisivat
yksin vastuussa. Miehet olivat

jo

lessa patteriasemien ohi eteen

Hiipi mieleen ajatus, etteivät ne miehet

johtavaa polkua.

voi täällä kestää. Murtuuko
nyt Kollaa?
Mutta nuo miehet kestivät.
Juuri heistä tuli Kollaan sankareita. Vaihto onnistui, mutta jo seuraavana päivänä kiihtyi vihollistuli raivokkaaksi,

sillä veli venäläinen pyrki ratkaisuun ennen kelirikkokaut-

keski-ikään ennättäneitä;
monen kohdalla kertoi vain

ta. Kollaan hiidenkattilaan va-

sotilasvyö ja kokardi siitä, että
oltiin isänmaan asialla. Heitä

mia. Ketju toisensa jälkeen

Iui

loputtomasti vihollisvoi-

kahlasi syvässä lumessa kohti

{

Suomen

kansanarmeijan
täydennysmiehiä
Kollaalla

suomalaisasemia, vaikka sa-

dat möykyt välimaaston han-

huoli tulevaisuudesta saivat

gella ja

sijansa

piikkilankaesteillä
osoittivat yrityksen toivotto-

Olimme kaikki vaiti.

muuden. Kollaan rintama oli

osui silmääni äsken tulleen

raudanlujaksi.

helsinkiläislehden etusivulta
tuumankorkuisin kirjaimin la-

jäykistynyt

Kunnes vihollinen huomasi
suomalaisten vasenunan sivustan heikkouden.

ajatuksissamme.

Tänä masennuksen hetkenä

dotut sanat KOLLAA KESfÄÄ 1a niiden alta uutinen

Maaliskuun 10. p:stä alkaen kasvoi saarrostusvaara
uhkaavaksi. Sivustassa olevaan erämaahan vyöryi yhä

Kollaalla taas torjutuista
hyökkäyksistä. Leikkasin

uusia vihollisjoukkoja. Rinta-

seinään kohtaan, jota öljylamppumme vaimeasti valai-

man näin venyessä ei muuta
keinoa ollut kuin suomalaisketjun harventaminen. Tie-

puukollani irti nuo sanat ja panin leikkeen naulaan korsun

si.

ra-

Siinä oli sanaton vastaus
miesten mietteisiin! Epäily

kentaneen korpeen huoltotien,

poisl Kotiseutu luottaa siihen,

dustelu totesi vihollisen

jota nimitimme Katajanokankaduksi.
Tässä tilanteessa

että Kollaa kestää. Meidän
täytyy kestää.

otti divi-

Aamu alkoi sarastaa, Kol-

sioonan esikunta aukkojen
tukkeeksi miehiä mistä irti
sai: kolonnasta, eri yksikkö-

laan viimeinen.
Puhelin soi.
Patteriston esikunnasta kerrottiin, että radiolla oli siepattu sanoma välirauhasta. Tuos-

jen huoltoportaista, tykistöstä.

Oman patterini miehistä oli

lopulta pääosa taistelemassa
kiväärimiehinä jalkaväen ket-

jussa muutama

nåikkileivän

sa tilanteessa tieto tuntui vaaralliselta houreelta.
Jälleen soi puhelin. Viholli-

kappale ainoana muonanaan.
Talvisodan viime päivinä
tuntui puolustajien tilanne ty-

nen oli suurin voimin valmistautumassa hyökkäykseen va-

kistövänrikin

Voimakas häirintätuli sen ryhmittymisalueelle oli välttämätön asemien vyöryttämisvaaran torjumiseksi. Sinne meni
kolonnan edellisenä yönä tuoma vaatimaton ammusmäärä,
mutta
teki mieli kysyä

nåikökulmasta

todella toivottomalta. Pohjoiselta naapuririntamalta, Tol-

vajärven-Aittojoen suunnalta apuun låihetetyt joukot, joita

päivästä toiseen turhaan odotettiin, olivat korpimarssilla
joutuneet tulitaisteluun vihollisosastojen kanssa menettäen

teränsä. Avun saamisesta ei

semmassa

sivustassamme.

millä- torjumme

-

seuraavan

hyökkäyksen, jos se tulee?
Kello oli 9.30. Puhelin soi

nyt ollut mitään tietoa.

jälleen.

Maaliskuun 13. päivän vastaisena yönä oli kevyen kenttåikanuunapatterin komentokorsussa tunnelma apea. Kotiin oli jo läheteny viimeiseksi
luultu kirje ja sanottu jäiihyväiset. Tappioviestit ja yhä yltynyt paine olivat masentaneet
tykkimiesten mielen. Juuri oli

koon tuli merkintä solmitusta

Puhelinsanomavih-

välirauhasta j a vihollisuuksien
lopettamisesta kello I l.

Mutta loppuuko taistelu to-

della? Epäilijöitä oli paljon.
Toivo ja epätoivo vaihtelivat
sydämissämme.

Kymmentä minuuttia vailla

yksitoista menimme kaikki

ammuttu torjuntatulta sekä
painopistesuuntaan, kaakkoon, missä äänistä päättäen
tuntui olevan ratkaisutaistelu

ulos kuuntelemaan, loppuuko

kyseessä, että täysin päinvastaiseen suuntaan, luoteeseen,

kuului enää joku harva laukaus. Kello I I vallitsi Kollaan

missä saarrostus oli onnistumaisillaan. Synkät mietteet ja

arilnunta. Taistelun äänet al-

koivat todellakin vaimeta.
Vielä kaksi minuuttia. Nyt

rintamalla outo hiljaisuus.
Kollaa oli kestänyt. tr

Kenraaliluutnantti Hjalmar Fridolf Siilasauo toimi jatkosodan alkuvuosina saksalaiselle Lapin Armeijalle alistetun III Armeijakunnan komentajana ja työlästyi joskus vieraisiin isäntiinsä.
Kerran oli Siilasvuon esikunnassa yhteysupseerina
toimiva nuori SS-upseiri erään juhlan yhteydessä käyttäytynyt törkeästi ja kenraali haukkui hänet todistajien
läsnäollessa varsin nasevasti tullen käyttäneeksi mm.
saksalaista sanaa Scbweincbund, joka tarkoittaa alun perin villisian metsäsryksessä käytettävää koiraa, mutra on
saanut väkevän haukkumasanan merkityksen tarkoittaen tällöin hävytöntä ihmistä.
SS-upseeri katsoi tulleensa loukatuksi ja teki kantelun kenraalieversti von Falkenhorstille, joka tietenkin
vaati Siilasvuolta selitystä ja lausunroa asiasta.
Kenraali Siilasvuo laati
everstiluutnantti Wolf H.
jossa hän pahoitteli
Halstin avustamanaT
vastineen,
sitä, että erinomaista- yhteistoimintaa saksalaisren aseveljien kanssa vaikeutti suomalaisten vajavainen saksankielen taito. Niinpä sanojen merkityksen eri vivahteiden tarkka arviointi oli joskus kovin vaikeaa. Käyttäessädn Scbweiruhund-sanaa ei kenraali ollut runtenut sen
tarkkaa merkitystä, vaan oli pitänyt sitä tavanomaisena
sotilassanastoon kuuluvana ilmaisuna, koska hän itse oli
oppinut sen Saksassa palvellessaan Kuninkaallisessa
Preussin Jääktuipaaljoona 27:ssir, jossa kyseinen sana
oli varsin yleisesti käytössä ja ensimmäisiä suomalaisten
jääkärien oppimia saksankielisiä ilmaisuja.
Asiasta ei sen koommin koskaan kuulunut mitään.

o

Ollessaan illalla ratsastamassa Perkjärven ampumaleiril-

lä kenraali Nenonen rapasi äskettäin kadettikoulusta
vänrikin kuljettamassa räjähtämätönrä ammusta, vaikka sellainen oli jyrkästi kielletty.
Jännittyneinä odottivat vänrikki ja hänen paikalle
kutsuttu esimiehensä, minkä rangaistuksen kenraali
määräisi. Pian saatiinkin kuulla päätös perusteluineen:
Mokoma... siirretään rannikkotykistöön, siellä ei
saapuneen

ole- suutareita.
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saaren
ualtaus

Maaliskuun lopulla 1942 hyökkäsi

H,lllit,nläiltääää-iäHTr
ja
näläisten miehittämää

linnoittamaa Suursaarta vapauttaen sen toista
vuorokauffa kestäneissä kiivaissa
taisteluissa. Rämäpäisessä rohkeu-

-

sotahistoriamme huriin hyökkäys?

JUKKA TYRKKO

dessaan, täydellisessä onnistuneisuudessaan ja menetysten suhteellisessa
pienuudessa vajaa 2OO miestä,
joista 70 kaatuneina
offensiivi etsii
ainakin pohjoismaiden, ehkäpä
,

i
,
i

pn

maailman sotahistoriassa vertais-

taan.

Keskellä merta sijaitsevan kallioi-

sen saaritukikohdan valtaus jäitse
suoritetulla jv-hyökkäyksellä herätti

tuolloin huomiota koko

sotivassa
maailmassa, niin kuin voin itse Saksassa todeta. Jalkaväen ohella omaan

SUOMENLAHTI

Ioistavaan ennätykseensä pääsivät

$rytanaa;

(\

myös ilmavoimamme juuri Suursaa-

ren voitonparaatin yläpuolella;

27

pudotusta vallattua saarta kohti kolmena aaltona hyökänneistä viholliskoneista!
90
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Yleiskuva
operaatiosta

20
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PAJARI KERTOO..
,,SUOMEN.

TOIMITETTUANI Otavan kustannuksella ilmestynyttä elömäkertateosta "Pajari, rintama-

kenraali" on
se

luppi

MILTEI keskellä Suomenlahden leveintä kohtaa, Kotkan

minulla

kaupungista suoraan etelään,
sijaitsee "Suomenlahden hel-

uraavas s a ti laisuus j u l-

kaista kuulun "rynniikkökenraalin" omasanainen
selostus Suursaaren operaatiosta. Käytettövissäni on ollut sekö kenraali
Pajarin Pöömajassa
Marskin, presidentti Rytin, pööministeri Range llin, muiden ministereiden ja kenraalien ym.
läsnöollessa 25.4. 1942
pitömö esitelmö ettö Pajarin aiottua suomalaissaksalaista teosta varten
laatima selostus sotatoimista.
Yhteenvedon taustaksi
haluan kuitenkin lisötö
se n muis takin v as t aav i st a
esityksistä puuttuvan tiedon, että ennen k.o.
hyökköystö Suursaareen
liihetettiin kaksi tiedustelupartiota. Niistä ensimmäinen ei palannut. Toinen, luutnantti (taidemaalari) Eero Sysikummun johtama puolensadan miehen vahvuinen
hiihtopartio kövi saare lla
Sysikummun johtaessa
sitten myös saaren valtauksessa liihes komppanian vahvuisto valiohiih-

tiijöosastoa, joka jo
hyökkiiyksen alkuvai-

heessa tunkeutui Suursaaren Houkkavuorelle
pystyttöen sinne Suomen

LAHDEN HELMI"

mi",

ri.

kalliovuorinen Suursaa-

Liihimmälle mantereelle,
Suomen rannikolle on saaren

n. 40
km lyhimmän matkan Viron

pohjoiskärjestä matkaa

rannikolle ollessa 56 km. Yksinäisenä ja majesteetillisena

kohoaa se merestä etäisinä
seuralaisinaan etelässä Suur-

E

ja Pien-Tytärsaaret (2O ja 23
km), koillisessa Haapasaaret
(25 km) ja idässä Lavansaari

(43 km). Sen lähin ympäristö
ainakin parinkymmenen kiloRP2

I

R

v*

4,5km
P2.

metrin säteellä on siis aivan
avointa meren ulappaa. Saaren pituussuunta on eteläkaakosta pohjoisluoteeseen ollen
tämä pituus runsas 11 km leveyden vaihdellessa kolmesta
puoleentoista kilometriin.

9rt,.

oz\

,

\

Suursaari

os.0ksanen\r

Suursaaren meristrategista
merkitystä on pidettävä aivan
erikoisena. Ennen kaikkea sijaintinsa, mutta myös laajuutensa ja huomattavien kor-

keussuhteittensa perusteella
Taisteluosasto Pajarin hyökkäyssuunnitelma

tarjoaa se mainiot edellytykset

Ir
'l

a

I

lipun.
Muuten olen puuttunut
kenraali Pajarin tekstiin
vain eröiden sotilastermino lo giste

n

lyhe nt e ide n

lvennyksin ja laatimalla viiliotsikot.
Jukka Tyrkkö

se

Hevoskolonnat lähdössä operaatioon
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Suomenlahtea laajalti hallitsevan ja valvovan meritukikohdan luomiselle. Sen korkeimmat kohdat, Lounatkorkia ja
Haukkavuori, kohoavat 180 ja
160 metriä merenpinnan yläpuolelle. Ennen kaikkea valvoo Suursaari merenkulkua
Kotkaan, yhteen Suomen tärkeimmistä satamista.

Ikiajoista lähtien on Suursaari ollut osana Suomesta ja

suomalaisten kalastajien
I

aikanaan myös merirosvojen
asuttama. Sen kaksi itäran-

-nalla sijaitsevaa kalastajakylää Suurkylä ja Kiiskinkylä

tt",I

hakevat vertaansa idyllisyy-

-y
't

dessään ja historiansa romant-

tisuudessa. Viime vuosikymmeninä, lähinnä Suomen itsenäisyysaikana, on saari myös
muodostanut yhden maan pidetyimmistä kesäkylpylöistä
ja yleensä matkailukohteista.

On

ri

§'

itsestään selvää, että

itäisen naapurin haukansilmät
olivat jo pitkät ajat olleet kohdistettuina Suursaareen. Niinpä sen luovuttamisesta lienee
tehty esityksiä jo ennen ny-

{
I
I
a

kyistä suursodaksi kehittynyttä maailmankriisiäkin. Ennen
kaikkea kuitenkin niissä neuvotteluissa, joihin maan halli-

tus

I
i

uhkavaatimusluontoisesti

§1

kutsuttiin syksyllä 1939 välit-

tömästi ennen

talvisotaa,

muodosti vaatimus

Suursaa-

ren luovutuksesta yhden oleellisen kohdan, josta Neuvosto-

liitto ei suostunut tinkimään.
Moskovan rauhassa l3,3.
1940 joutuikin saari muiden
muassa Neuvostoliitolle, joka
kiireesti alkoi varustaa sitä lu-

jaksi Suomenlahden tukikohsaksi.

\{
\'.

f,'

r.
.f}aÅ

r;ir;l$
Liikenne säännösteltiin jäälle
pystytettyjen radioasemien avulla
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Pajari on saapunut rantaan johtamaan taistelua

tinheittimiä ja 45 mm:n suorasuuntaustykkejä, mutta ei varsinaista tykistöä.

SUURSAARI

rÄ»rsrÄ
rÄrBnN

erikoisesti kokoonpannun

kä varustetun, suoraan

se-

hänen

alaisensa taisteluosaston, ko-

Suursaaren joutuminen uu-

mentajana tämän kirjoittaja,

delleen vihollisen käsiin oli
SOTA

meri- ja rannikkopuolustuk-

joka tilapäisesti otettiin irti vakinaisesta tehtävästään. Tais-

että

sellemme huomattava vastoin-

teluosaston pääosat tulivat

vihollisen oli ryhdyttävä Suo-

käyminen. Viholliselle tarjoutui nyt yhä edelleen hyviä

muodostamaan irroitettavissa
olevat omat, osittain jo talvisodan ajoilta johdossani taistelleet, hyvän hyökkäyskokemuksen ja -hengen omaavat
joukkoni. Niitä vahvistettiin
paikallisilla rannikkopuolustusjoukoilla ym. pienemmillä

KUN NYKYINEN

joutui siihen vaiheeseen,

menlahden suuta sulkevan
Hankoniemen tyhjentämiseen
vuoden 1941 lopulla, alkoi il-

edellytyksiä

meisesti myös Suursaaren asema tuntua siitä kestämättömältä. Joka tapauksessa saatiin heti joulukuun 12. päivän

vetänyt joukkonsa aseineen ja varastoineen täältäkin

vahva asemansa itäisellä Suomenlahdella. Ennen kaikkea
se sai jälleen tilaisuuden häiritä vakavasti meriliikennettämme Kotkaan ja käytännöllisesti katsoen ulottaa tehokas valvontansa myös kauas läntisel-

pois. Tästä oli seurauksena,

lekin Suomenlahdelle.

että omat rannikkovarmistusosastonune saattoivat taistelutta ottaa haltuunsa saaren.

Näin epäedulliseksi ei kuitenkaan ylipäällikkö katsonut
voivansa antaa tilanteen kehit-

kuitenkaan kestänyt
kauan ennen kuin vihollinen
katui hätäilyään, ja
ilmei-

tyä, vaan päätti vielä

jälkeen todeta, että vihollinen

oli

Ei

nimenomaan

avoveden aikana säilyttää

talven

kestäessä jääkelin aikana val-

tärsaarelta eversti Barinovin
johdolla konekivääri- ja kranaatinheitinjoukkueilla vah-

lata takaisin Suursaaren. Tehtävä ei ollutkaan enää aivan
yksinkertainen ja helppo, koska tiedettiin vihollisen jatkuvasti lisänneen saaren miehitysjoukkoja ja ryhtyneen uudelleen varustamaan sitä puolustuskuntoon. Tiedustelu oli
todennut saarella jo maalis-

vistettu vapaaehtoisista ko-

kuun puolivälissä olevan vä-

koonpantu viholliskomppania

hintään 6O0 miestä, mutta todennäköisesti enemmänkin.

sesti Englannin nsuy651s
päätti uudelleen ottaa Suursaaren haltuunsa. Tammikuun

2. päivän vastaisena yönä
1942 eteni nimittäin Suur-Ty-

jäitse Suursaaren eteläkärkeen

lättämään Kiiskinkylässä ja

len siellä

netun pääsotatoimen suoritus,
Suursaaren valtaus, oli monessa suhteessa erikoisluontoinen ja vaativa tehtävä, jonka ratkaisuissa ei voitu turvautua vanhoihin kokemuksiin.
Olihan saari keskellä Suomenlahtea, ja eteneminen suoritettava avoimen, lähes 3O-kilometrisen jäiikentän yli. Ottaen
huomioon saaren helppo puolustettavuus kallioisine, jyrkkine rantoineen ja saarelle ete-

osastoilla, joten kokonaisuu-

nevän joukon

dessaan Taisteluosasto Paja-

suojattomalla jäällä niin vihollisen ilma-asetta kuin rannalta
ulos suunnattua tultakin vastaan, oli ensimmäisiä edellytyksiä yrityksen onnistumiselle päästä yllättäen rantaviivalle saakka ja sen ylikin, jolloin
tarjoutuisi tilaisuus käydä vi-

ri, kuten sitä nimitettiin, tuli
käsittämään vahvistetun prikaatin, tosin tehtävän luonteesta johtuen kokoonpanoltaan normaalista poikkeavan.

Maaliskuun 10. pnä antoi
Päämaja ensimmäisen käskynsä osaston perustamisesta.
Sen keskitys sotatoimialueelle
taistelujoukot Kotkan
edustalla sijaitseville ulkosaarille Haapasaaria myöten ja
esikunta Kotkaan
oli lop-

- päivään
puun suoritettu 15.
mennessä. Vajaa kaksi viikkoa oli osastolla valmistelu- ja
erikoiskoulutusaikaa, minkä
jälkeen se yöllä 26.-27.3.43

avuttomuus

hollisen kanssa ratkaisutaiste-

luun saaren omistuksesta

itse

saaren sisällä.

SUUNNITTELUN

VAIKEUKSIA
EHKÄ KUITENKIN em. onnistumisen edellytystä vielä
tärkeämmäksi

oli

katsottava

ISKUTETTTÄVÄN
SAA

hyökkäsi Suursaarelle vallaten
saaren 27 . ja osittain vielä 28.
päivän aikana käydyssä verisessä taistelussa. Myöhemmin
31.3.-8.4. vallattiin vielä
Suur-Tytärsaarikin ja yhteistoiminnassa Viron rannikolta

vaatimus saada taistelujoukot
perille mahdoll isimman taistelukuntoisina, sillä hyökkäys
jyrkkiä rinteitä ylös ja lumen
peittämien kalliorotkojen ylitse väsyneillä joukoilla ei tuntunut houkuttelevalta.
Ei ollut kuitenkaan helposti

SAAREN

ja sitä tietä saarelle päästen ylSuurkylässä olleet suomalai
set varmistusosastot.
Venäläiset miehittivät nyt
jälleen saaren lisäten vähitel-

kaisin valtaamiseksi.
Taisteluosasto Pajarille an-

,,HYöKKÄYS.
KENRAALI"

joukkojensa vahvuutta aina vahvistettuun pataljoonaan saakka, raskaam-

sinne edenneitten saksalaisten

löydettävissä sopivaa menet-

takaisinvaltausta

joukkojen kanssa torjuttiin vi-

varten määräsi ylipäällikkö

hollisen kolme uudistunutta

telytapaa, jolla pari-kolmetuhantinen hyökkäysvoima olisi

paria aseistuksenaan kranaa-

muodostettavaksi erikoisen ja

hyökkäystä tämän saaren ta-

levänneessä

ollut yllättäen ja
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kunnossa siirrettävissä vihollisen valvonnan ja tulen alaisena avoimen ja paikoitellen ahtojäiden murrostaman laajan

teiden raivaamisessa ja aukipitämisessä ensinnäkin koko

jäälle vihollisen harhauttamiseksi, sitomiseksi ja paon es-

valmisteluvaiheen aikana
mantereelta Haapasaarille,

meren 'ulapan ylitse. Jo erikoiskoulutetut ja laadullisesti
vartavasten valitut hiihtojoukotkin ovat vähemmän hyökkäyskelpoisia tuollaisen matkan rasituksen jälkeen, suori-

mutta ennen kaikkea välinö-

tämiseksi,
komentoportaani siirty- välittömästi ensimmäiminen

mästi ennen hyökkäystä Haa-

sen

hyökkäysaallon jälessä

pasaarilta miltei Suursaaren
edustalle saakka. Viimemainittu suoritus
lähinnä siinä
mielessä, pystytäänkö
salaa-

painopistesuunnassa saarelle

tettakoon se sitten marssien tai

maan viimeistään ennen hyök-

minen

hiihtäen.

käysyötä suoritettava tiekol-

pääasiassa raskailla kranaatin-

Ainoaksi keinoksi selvitä
tästä päävaikeudesta katsoin

mion auraus Suomenlahden

tarkan harkinnan jälkeen turvautumisen autokuljetuksiin,

joilla pääosa taisteluvoimista

yön pimeyttä hyväksikäyttäen

jäällä

aiheutti suurimman

- ja riskin. Sen tojännityksen
teuttaminen oli kuitenkin tär-

siellä suoritettavan ratkaisutaistelun johtamista varten,
1651666n tulituen järjestäpainopistesuunnassa

töasemiinsa Haapasaaren-Lupin alueelle. Mm. yksi patal-

joona joutui viettämään viimeisen vuorokauden ennen

hyökkäystä

telttaleirissä

uloimpien Lupin selkäkarien
keskellä.
Jo ennen hämärän tuloa toimintayön 26. 127 .3. edellisenä

iltapäivänä

oli joukkojen

he-

heittimillä ja sitovassa suunnassa parilla kevyellä kennätykistöpatterilla ja suorasuun-

vosvetoiset taistelukuormastot
ohjattava Haapasaarilta Suursaarta kohti, jotta ne ennättäi-

taustykeillä sekä

sivät ajoissa autokuljetuksin

kein edellytys yrityksen on-

voimakkaan ilmavoi-

mien tuen

nistumiselle.

odotusryhmityksessä Haapa-

ja Kirkkomaan saarissa, läh-

ja

ilmatorjunnan

myöhemmin saapuvien joukkojensa mukaan. Hevoset ja
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Venäläisten esterakennelmia Suursaaressa

siirrettäisiin nopeasti ainakin

l5 km:n

päähän sisäänmurto-

kohdasta, joksi valitsin saaren
länsirannan noin 4 km pohjoiskärjestä etelään. Tämä ratkaisu oli ehkä helppo keksiä,
mutta toista oli sen toteuttaminen käytännössä kaikkine tek-

nillisine kysymyksineen ja vihollisen taholta odotettavissa
olevine vastatoimenpiteineen.
Tässä yhteydessä ei ole
mahdollista kuin viitata niihin
moniin teknillis-taktillisiin

vaikeuksiin. jotka tahtoivat
monasti nostaa tien pystyyn

ITSE
OPERAATIO.
SUUNNITELMA

OLI MAHDOLLISIMMAN
YKSINKERTAI-

järjestäminen vihollisen ilmatoimintaa vastaan.

Itse

varsinainen taistelu

saaren sisällä ei sanottavasti
poikennut yleensä maataisle-

luista talviolosuhteissa lukuunottamatta niitä erikoisvaikeuksia. joita jyrkkärinteija varsinkin rotkoissa ja

NEN:

nen

SIIHEN KUULUIVAT

maasto aiheutti hiihtojoukkojen hyökkäykselle. Näinollen
varsinaisen taistelupuolen ku-

päävoimien sisäänmurto
viimeisinä pimeitoimintayön
nä minuutteina saaren asumat-

tomalle länsirannalle, josta
käsin oli mm. lyhintä tietä
katkaistavissa Suursaaren

notkelmissa

paksuluminen

vaus voikin jäädä suhteellisen
vähäiseksi.

kuormat oli verhottu valkoisin
vaipoin, mutta siitä huolimatta kolonnat tahtoivat hyvin

erottautua aurinkoiselta jääkentältä muodostaen ainutlaatuisia ja silmäähiveleviä nähtävyyksiä taustanaan mahtavana silhuettina merestä kohoava Suursaari. Myös vihol-

linen huomasi lopulta

tässä

vaiheessa valmistelumme ja

ilmeiset aikeemme lähettäen
viime tingassa mainittuna ilta-

na radiolla

hälytyshuudon

Kronstadtiin "aktiivisuuteen

vä tie,

HÄr,yrrrt

valmisteluilta. Päävaikeus oli

tulivoimaisen sitovan
osan tulirintaman muodosta-

toimintayötä siinettiin Tst.

viittaavasta" esiintymisestämme. Se oli kuitenkin jo myöhäistä eikä voinut enää häiritä
saimme nimittäin radiosa-noman kaapatuksi meidän
luottamustamme yrityksemme

kuitenkin ajokelpoisten auto-

minen saaren itärantaa vastaan

Os.P:n joukot, oltuaan viikon

onnistumiseen.

suunnitelman toteuttamiselle,
ja siihen yksityiskohtaiseen
tarkkuuteen, mitä vaadittiin
kaikilta sotatointa koskevilta
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ainoa molempia kyliä yhdistä-

VIHOLLINEN
VUOROKAUTTA ENNEN
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Hyökkäystä tuetaan

n7

Autotiet oli suunnitelman
mukaisesti edellisenä yönä
onnistuttu auraamaan Lupin ja
Suursaaren puoliväliin pistei-

siin A ja C, joiden tasalle oli

tarkoitus siirtää pääosa joukoista autokuljetuksin. Itse
olin myös mainittuna yönä

käynyt jo autollani ajaen tarkastamassa ko. tiekolmion ja

rs
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todennut siihen saakka kaiken
olevan kunnossa. Kuljetukset
sujuivatkin kellon tarkkuudella sotatoimikäskyn edellyttä-

mällä tavalla ja ne aloitettiin

heti hyökkäysyön alkaessa hämärtää. Keskiyöllä siirryin itse lähimpien miesteni kanssa,

joista mainittakoon esikuntapäällikkö majuri Loimu, ase-

taamista varten. Hyökkäys
jatkui tämän jälkeen kahteen
suuntaan, pääosilla pohjoiseen Suurkylää kohti ja osilla

lajikomentajat everstiluutnantit Terii (tykistö) ja Rytkönen
(pioneeri) sekä majuri Larma/a (viesti), pisteeseen A pystytettyyn ja viestiyhteyksillä va-

vangit olivat tavallista rotevampaa ja päättäväiseltä vai-

miseksi.

kuttavaa ainesta.

KUUTAMON
HIMERRYKSES.

misuhdanteista ja saaren vuorisesta luonteesta johtuen

saakka. Saarta puolusti

pesäkkeitä vastaan erittäin
vaikeaksi ja voimia kulutta-

SÄ

-kokoonpantu

SEEN
YÖ oli aluksi himmeän kuutamoinen ja Suursaari näkyi koko ajan hyvin. Tuuli oli luoteinen ja hiihtokeli erinomai-

nen, joten lähestymismarssin
hiihto-osuuskin sujui myötä-

västi ennen aamun sarastusta.

edelleen antaessa suojaa taem-

Heti hyökkäyksen päästyä

mille, jäällä vielä oleville joukoille. oli Os. Sotisaari jo saanut lujan jalansijan Suursaaren länsirannalla, vihollisen

lumimyrsky. joka nopeasti
peitti koko meren Suursaarineen ja sen rannalle tunkeutu-

massa olevine joukkoineen
valkoiseen vaippaansa! Samalla kun myrsky kokonaan

lamautti hyökkäyksen alkuvaiheissa ilmavoimien tuen,

helpotti se

huomattavasti
hyökkäyksen kehitystä ja varpääsyä

rantaviivalle ja tulisuojaan.
Päähyökkäystä sisäänmurtosuunnassa saaren länsiran-

vaksi. Syvä lumi jyrkissä nousuissa esti useinkin miltei ko-

nalle johti everstiluutnantti
Lauri Sotisaari pataljoonankomentajinaan majurit ToiH-hetken jälkeen alkoi tulla
tietoja alkumenestyksistä ja

rantaviivan yli puhkesi ankara

osasto Suursaa-

muodostui hyökkäys jyrkänteiden päällä olevia vihollis-

Silloinen everstiluutnantti, nykyinen
kenraali Lauri Sotisaari

tuulessa joukkoja paljoakaan
rasittamatta. H-hetki oli valittu pimeimmäksi yön kohdaksi
klo 3.20
välittömästi kuun

laskun jälkeen,
mutta riittä-

n.

6O0-miehinen, valiomiehistä
pääosa vapaaehtoisia

HYöKKÄyT-

Jo edelläviittaamistani lu-

vihollisen
puolustaessa jokaista pesäkettä ja maastokohtaa odottamattomalla sitkeydellä viimeiseen

veriset taistelut

kaani keskelle Suomenlahtea.

sinkin kuormastojen

etelään Kiiskinkylän valtaa-

Koko 27. päivän kestivät

rustettuun välikomentopaik-

ren 2.1.43 suomalaisilta takaisin vallanneen eversti Barinovin johdolla. Kaatuneet ja

viainen 1a Elovaara. Jo tuntia

saarelle murtautumisesta. Päi-

vän valjetessa ja lumipyryn

puolustuksen tosin osoittaessa
sitkistymisen merkkejä.

Klo 8 siirsin, eräistä elä-

mysrikkaista vaiheista ja vai-

keuksista selvittyäni, oman
komentoportaani sisäänmurtokohdan kautta saarelle. Täällä
suoritin uudelleenjärjestelyn
komentosuhteissa luovuttamalla mm. reservini taisteluun

ja

antamalla nyt varsinaiset
käskyni saaren taktillista val-

Komentopaikka Suursaaressa, oikealla kenraali Pajari
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konaan oman aseen käytön ja

maastoutumisen pakottaen
kiinnittämään kaiken huomion
ja voimat ponnisteluun rinteitä
ylös. Täten on myös ymmärrettävissä ne tuntuvat omatkin
tappiot, mitä saaren valtaus

vaati, vaikka ne verrattuina
vihollisen menetyksiin ja saavutettuun tulokseen jäivätkin
pieniksi.

SITKEÄ
VIHOLLINEN
KLO 14.00 MENNESSÄ oli
Suurkylä, saaren keskus, vallattu ja sitä puolustanut vihollinen jättänyt kentälle yli l0O

kaatunutta. Tällä suunnalla
henkiin jääneet viholliset ve-

täytyivät saaren pohjoiskärkeen, mistä ne korkeintaan
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parinsadan miehen vahvuisena osastona pääsivät yön pi-

meydessä

;:t

)111,.
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ta

purkautumaan

itäänpäin jäälle Lavansaarta
kohti-

Eteläisellä sivustalla, Kiiskinkylän suunnalla, taisteltiin
kauimmin
saakka

aina keskiyöhön
-ennen kuin viholli-

nen saatiin
nujerretuksi ja
Kiiskinkylä vallatuksi. Pienempiä erillisiä vihollisosastoja esiintyi vielä saaren eteläosassa seuraavanakin aamu-

na. Sitkeimmin puolustautunut niistä saatiin tuhotuksi

;1-'
Paraati Suurkl'län ranr)assa saaren vallauksen jrilkeen

min kyennyt pimeän tultua estämään vihollisrippeiden pa-

useiden koneiden menetyk-

koa saarelta itään eikä niitä takaa-ajamaan. Os. Miettinen ja
sitä tukeneet patterit joutuivat

päivä muodostui lentoaseellemme loistavaksi voittojen

olevalla majakka-alueella.
Suursaaren itäpuolella oli

lähinnä vihollisen ilmatoiminnan kohteiksi saaden osakseen
hyvästä omasta ilmatorjunnasta ja lentäjiemme tuesta huolimatta monta vihollisen ilma-

hyökkäyksen aikana toimin-

hyökkäystä. joista

seu-

nassa sitova osasto majuri
Miettisen johdossa kahden

rauksena myös tappioita.

vasta 28. päivän keskivaiheilla Suursaaren eteläkärjessä

jäältä ampuvan kanuunapatterin tukemana. Se oli runsaasti
varustettu myös jalkaväen ras-

kailla aseilla, kk:lla ja pst-tykeillä. Mutta sen tehtävä t I
km leveällä rintamallaan vaatikin paljon tulivoimaa. Painopiste Os. Miettisellä oli
Suurkylän kohdalla, missä

se

pääsi jo 27. päivän iltapuolel-

la

tunkeutumaan saarelle ja

oli

pÄÄrrrEKSr
ILMAVOIMIEMME

sen. Kuitenkin vasta seuraava

päiväksi. Maaliskuun 28. päivän aamusta iltahämäriin
saakka yritti vihollinen nimittäin vahvoin ilmavoimin vielä
kääntää tilannetta Suursaarella
itselleen parempaan suuntaan.
Täten oli omilla lentäjillämme
koko päivän maaleja yllin kyllin. Hyvin he käyttivätkin näitä tilaisuuksia hyväkseen pudottaen ko. päivän aikana sotarnme tähänastisen yhden
vuorokauden pudotusennätyk-

sen

eli 27

viholliskonetta!

Ihailua tuntien oli hyökkäys-

ENNÄTYSpÄrvÄ:

joukoilla tilaisuus

27 PUDOTUSTA
SUURSAAREN

seurata

useita näistä uljaista ilmataisteluista.

Oman Iukunsa

TAIVAALTA...!

yhteyteen lännestä sinne edenneiden omien joukkojen kanssa. Sitovan osaston leveä rintama ja joukkojen hajoitus

SUURSAAREN sotatointa tu-

huomioonotettuna on ymmärrettävää, ettei se tehokkaam-

päivän iltapäivällä roimintaan
tuottaen jo tällöin viholliselle
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keneet suhteellisen

ansaitsisi

vielä Suur-Tytärsaaren valtaus
ja sen puolustus yhdessä sak-

vahvat
omat ilmavoimamme pääsivät

salaisten kanssa. Siihen ei
kuitenkaan tässä yhteydessä

sääsuhteista riippuen v asta 27

tila riitä. Tämä jatkosotatoimi
ei alunperin lainkaan kuulunut

.

Tst.Os.P:n ohjelmaan, mutta

Tytärsaaren puolustajan, luutnantti Pu gat såevin hätähuudot

radiossa ja Iopulta ilmoitus.
että hän on jättänyt saaren,

johtivat pienemman

osaston

lähettämiseen sinne.
Lopettaessani esitykseni
haluan erityisesti vielä alleviivata sitä, että pääedellytykse-

nä sotatoimen onnistumiselle
lopulta kuitenkin oli joukko-

jen erinomainen h1'ökkäyshenki, luottamus johtajiinsa

sekä halu täyttää ylipäällikön
heille antama kunniatehtävä.
Ylipäällikkö, Suomen Marsalkka, osoittikin alusta loppuun saakka herpautumatonta
mielenkiintoa sotatoimen valmisteluja ja toteuttamista kohtaan. Suoritin tehtävääni suoraan hänen alaisenaan ja hänen henkilökohtaisten ohjeittensa mukaisesti. Ylipäällikkö

kävi mm. komentopaikassani
valmisteluvaiheen aikana tarkoin tutustumassa sotatoimialueen olosuhteisiin ja edelly-

tyksiin menestyksellisesti suoriutua vaikeasta tehtävästä.
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Tuhotlua Sortavalaa. Oikealla näk.r'vä ortodoksinen kirkko jäi pahoin vauri«rituneena pystyyn.

Koti on evakuoitu ja muuttuneessa kau- TALVISODAN aikana palvelääkintälottana Solasairaavanhemmat poissa. pungissa on liian lin
la 22:ssa, sen sivuosastolla,
Nuoren karjalais- kovaa seitsentoista- joka oli sijoitettu Sortavalan
tytönkin mieli paloi vuotiaalle. Ei kui- seminaarin juhlasaliin. Osastonhoitajana toimi terveyssitekemään jotain ko- tenkaan ollut varaa sar rouva Aino Lehtinen. jonei ka alaisuuteen minä kuuluin.
antaa periksi
tiseudun hyväksi
Olin silloin vasta l7-vuoyhdenkään
auttamaan.
suoma- tias,
kun sain läheltä nähdä ja
Työskentely pommituskohteeksi

laisen...

kokea, miten paljon hätää ja
tuskaa sota tuo tullessaan

-

murhetta murheen lisäksi.
Minut oli majoitettu eräiden
muonituslottien kanssa Vala-

monkatu -5:ssä olevaan huoneistoon. Talon asukkaille oli
järjestetty talon kellarikerrokseen jonkinlainen pommisuo-

ja. Muutamana

kuutamoyönä

olimme sitä jo kokeilleet, kun

viholliskoneet pommittivat
kaupunkia. mutta onneksi pienln vaurloln.
KÄÄNNÄ
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AINA VALMIINA
POMMITUKSEEN
ILMAHÄLYTYKSIEN

ta meillä oli aina

"1,

vaTal-

mukana

laukku, johon oli pakattu ensiapuvälineitä, ruokaa ja juomaa sekä tärkein: henkilökohtainen pieni omaisuus.
Valkeni helmikuun toisen
päivän aamu, hyvin kirkkaana
ja kuulakkaana mittarin näyttäessä yli 35 astetta pakkasta.
Olimme lähdössä kello seitsemäksi työhön, jokainen omal-

Ie taholleen. minä yksin sairaalaan, kun joku meistä sa-

*'a
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Mitähän tämäkin päivä tuo
tullessaan, hyvin on enteilevän kaunis aamu...
Enempää siinä ei ehditty
keskustella, sillä hälytyssiree-

nit alkoivat ulvoa ja meidän
oli riennettävä suojaan. Olin
aikeissa lähteä sairaalaan.

mutta

väestönsuojelumiehet
estivät sen. Sain tyytyä siihen
ia mennä toisten mukana

asuintalon
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kellarisuojaan.

Pian täyttyi suoja ja kaikki
siellä olijat olivat rauhallisia
ja toiveikkaita, että ilmavaara
olisi pian ohi ja pääsisimme
kukin aloittamaan töitämme.
Mutta näin hyvin ei käynyt.

Klo

kahdeksan seutuvissa

Krrikki rrrcrril

tapahtui ensimmäinen pommi-

tus. Se oli jo aiheuttanut huo-

k*!*EPf?T

mattavia vaurioita siellä täällä

kaupungissa.

maissa

d-

Åt
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Klo

lee lähelle
jähri!
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ja silloin

se rä-

OSUMA!

*,I

TUNSIN valtavan ilmanpaineen ja multaa sekä laudan
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kappaleita lentär'än päälleni.
Tajunnassani välähti:

Nyt taisi loppuni tullal

-Sitten kaikki hiljeni

,
J
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yhdeksän

seuraava pom-

miaalto. Maan ja rakennuksen
tärinästä tiesimme, että nyt tu-

o
*i,

tuli

Lääkintälotan ryömaata

-

olin

rin ikkunan kautta

kin

oviaukon raunioista pahasti

sani käväisin kotona. Niin,
koti
sitähän ei enää ollut.
Äiti -.1a siskot on evakuoitu
pois ja isä mennyt sotilastehtäviin. Koti on täytynyt jättää

Raamattutalo oli saanut osuman, luterilaisen seurakunnan
kirkko palaa ja monia kymmeniä tulipaloja riehuu ympäri
kaupunkia. Haavoittuneista ja
kuolleista hänellä ei ollut tie-

silpoutunutta päätöntä miehen

kiireessä sellaisenaan sotatoi-

toa.

ruumista. Kuulin siinä minua

mialueelle.

tukevilta naisilta, että neljä
henkilöä oli kuollut heti lento-

asunto mennyt pommituksessa ja sen mukana koko vähäi-

Hälytystilanne kesti koko
päivän. Kerrotiin, että pitkälti
toistasataa pommikonetta, va-

pommin pudottua meidän kellarisuojamme oviaukkoon.
Eräs kuolleista oli ollut Sortavalan kreikkalaiskatolisen kirkon johtomiehiä.
Kaikkialla vallitsi lohduton
tunnelma. Haavoittuneita vie-

nen omaisuuteni...
Näitä siinä mietin, kun taas

pommitti Sortavalan pientä,

alkoi kuulua pommien räjähtelyä ja maan tärinää, mutta
nyt ei tähän kellarisuojaan
osunut. Kaikki huokasimme
helpotuksesta. Joku aloitti tu-

mutta kaunista kaupunkia.

tiin kiireisesti

tun virren, johon toiset yhtyi-

VAIKKA saimme olla kellarisuojassa koko päivän, niin

pakkasil-

maan.

Ulos päästyäni kohtasi mi-

nut järkyttävä näky: raivausrniehet kantoivat juuri kellarin

saamaan apua.

Tulipaloja näkyi eri puolella
kaupunkia.
Kauan en tarvinnut tätä näkyä katsella. kun minut vietiin
tarkastettavaksi kadun toisella

puolella olevaan kellarisuojaan. Siellä vammani todettiin
lieviksi naarmuiksi ja mustelrrriksi

onnettomaksi. Ajatuksis-

Ja nyt taas

on

vät.

Minä en jaksanut

laulaa.

jaan tunnin välisinä aaltoina,

TUHOTTU
KAUPUNKI
merkillisen maltillisesti ihmi-

Suutani kuivasi ja minulla oli

set istuivat paikoillaan. Söivät

paljon mietittävää. Ajattelin

eväitään, kellä

sitäkin, kuinka ne sotilaat sel-

evääni jäivät edelliseen jo tu-

viävät siellä sotasairaalassa,
jossa minunkin pitäisi olla
työssä ja haavoittuneita auttanl:lssa. Tunsin häpeär,äni ja

houtuneeseen suojaan.
Joku oli ottanut mukaansa
sukkakutimen ja neuloi sitä.
Välillä laulaen virsiä tai hen-

oli.

Minun

gellisiä lauluja kului päivä iltaan, jolloin vasta saimme luvan jättää kellarisuojan ja paIata ulos näkemään elämän todellisuutta.
Päästyämme kadulle edessämme oli valtava kaaos: kadut olivat täynnä lasin palasia

ja

huonekalujen röykkiöitä.

Kaikkialla näkyi tulipalojen

I

loimuja. Ihmiset etsivät omaisiaan ja tuttujaan. Toiset tuijottivat kotejaan, jotka vielä
aamulla olivat ehjät ja antoivat kodin lämmön ja suojan ja
nyt ne olivat hiiltyneitä kekäle- ja kiviröykkiöitä. Itse tun-

menettänyt tajuntani...
Kun palasin tajuihini kuulin
avunhuutoja ja hiljaista vali-

tusta sekä

pelastusmiesten
ääniä, kun he etsivät loukkuun

joutuneita ja haavoittuneita.

sin kuuluvani tähän joukkoon,

Yritin liikutella jäseniäni.

joilta koti oli mennyt.
Tämä kaikki oli minulle,
nuorelle tytöille, niin järkyttä-

Ne tuntuivat toimivan, mutta liikkumaan en päässyt, sillä

olin puristuksessa kellarin laipion vahvistukseksi laitettujen
tukipuiden välissä. Kellari oli
pimeä ja siellä leijaili räjiihdyksestä tullut kitkerä katku,
joka tunki sieraimiin ja aiheutti ankaraa yskimistä.

Huomattuani epätoivoisen
tilanteeni aloin huutaa apua.

Ja kohta tulivatkin

raivausmiehet sähkölamppuineen minua etsimään ja pelastamaan.
Pian saivat he minut irrotetuksi pinteestä ja vedetyksi kella-

vää, että kyyneleet tulivat silmiini ja minä itkin... en yksin

Luterilainen kirkko palaa

omasta puolestani,

vaan
Suomen
kansan puolesta. Ja sisimmästäni nousi Korkeimman puoleen huokaus: Säästä kansani,
älä annan sen väkivaltaan sortua!

omaisteni

KAIKKI

ON

MENNYT!
OLIN nyt uudessa kellarisuojassa. Istuin outojen ihmisten
välissä ja mietin omaa yksinäisyyttäni.
Jäseniäni pakotti, päätäni
särki ja tunsin oloni muuten-

syytin itseäni siitä, että en aamulla mennyt sairaalaan väes-

tösuojelumiesten esteilystä
huolimatta. Nyt tietäisin kuinka siellä on käynyt.
Pommituksien välissä kävi
joku raivausmies meille kertomassa, että paljon pahaa ovat

pommitukset saaneet aikaan.

ja koko

Vielä nytkin, kun pommituksesta on kulunut 30 vuotta,

muistelen sen päivän järkytyksiä ja kokemuksia sisäistä
hätää

tuntien.

tr
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listansa.

Soittajat

sotilaita

olivat
sotilaiden

joukossa. Etulinjan

olosuhteissa pyrki
Kuolemakin joskus

mukaan

konsert-

tiin...

o
OLAVI LOIMU

"Vaasenin kaupunginorkesteri", kirjoittaja kolmas vasemmalta

TAMAN

tua alettiin Päämajan taholta

KIRJOITELMAN

tarkoituksena on hieman valottaa niitä kokemuksia, joita
rintamajoukoista kootut viihderyhmät joutuivat kokemaan

käydessään rohkaisemassa
etulinjassa vartiopalvelusta

suorittavia
joilla

asetovereitaan,
korsussaan ei ollut edes

radiota viihtyvyyttä antamassa.

Vapaa-ajan ongelma niissä
oloissa oli vakava ja yleensä
nämä viihderyhmät olivat hyvin tervetulleita pieniinkin yk-

siköihin. Jostain syystä heidän
sotapanoksensa on jäänyt julkisen huomion ulkopuolelle.

HERKISTYY
MUSIIKILLE
Hyökkäysvaiheen päätyttyä
marras-joulukuun vaihteessa
100

silmälläpitäen tuli 17. D:n esikunnasta tiedustelu joukkoosastoille siviilissä toimivista
muusikoista ja musiikin harrastajista tarkoituksella koota
soittokunta divisioonan omia
tarpeita varten. Ilmoittautumiseen oli liitettävä yksikön

päällikön suositus siitä,

että

kyseinen sotilas voidaan siirtää tähän tehtävään.

Tiedustelu saapui myös
omaan yksikkööni divisioo-

nan

valomittaus-osastoon.

Keskusteltuani päällikköni
luutnantti Vennalan kanssa il-

pÄÄuara

l94l ja rintamien

kiinnittää huomiota sotilaiden
viihtyvl'yteen näissä poikkeuksellisissa oloissa. Tätä

vakiinnut-

moittauduin halukkaaksi

1a

ammatiltani muusikkona minut hyväksyttiin soittokunnan
jäseneksi. Soittokunnan sijoituspaikka oli Vaashenin kylässä ja sen majoituspaikkana
iso karjalaistalo vuolaan Sy-

värin rannalla.
Joulukuun alkupäivinä mei-

baritonisti kersantti Kaha.
Hyvistä amatööreistä on jää-

tä kutsuttuja kerääntyi sijoi-

nyt mieleen helsinkiläinen

tuspaikkaan toistakymmentä
miestä, joista muutama oli

nuori V. Gisselberg, ess-kor-

netisti sekä

maanviljelijä-

ruotsinkielisistä joukko-osas-

trumpetisti V. Vikström Por-

toista.

voon seudulta. Meitä lohjalaisia oli mukana minun lisäkseni vääpeli ja sanomalehtimies
A. Ojala ja sotamies A. Voi-

Harjoitukset alkoivat välittömästi divisioonan esikuntakomppanian kapteeni Setiiliin

johdolla. Soittimet, nuotit ja
muut välineet oli kapteeni Setälä hankkinut jo valmiiksi

nio, siviilissä sahatyömies.
Soittokunnan vahvuus oli

joltakin Lahden seudun soitto-

kaan luettuna.

kunnalta. Myöhemmin soittokunnan johtajaksi tuli vänrikki

A.

Vainio, joka siviilissä toi-

mi Radio-orkesterin käyrätorven soittajana. Allekirjoittanut oli toisena johtajana ja tarvittaessa soittajana sotilasvirkamiehen vakanssilla.
Kun työ oli kokopäiväistä,
alkoi jälkeäkin syntyä melko
nopeasti. Työtä joudutti muutaman ammattimuusikon mukanaolo, joista mainittakoon

14-15 miestä, rumpali
Tällä joukolla

jo

mu-

kelpasi

soitella ulkonakin ja ulkoilmatilaisuuksia oli kesäisin hyvinkin runsaasti. Joukko-osastot
saivat tilata soittokuntaa juhla- tai muihin tilaisuuksiin.
Papit varsinkin alkuaikoina

olivat ahkeria soittokunnan

tarvitsijoita. Vierailut kenttäsairaalassa, sotilaskodeissa ja

lottakanttiineissa muodostuivat vakioiksi.
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Kirjoittaja Vaaienissa r. l9.ll
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SYYTTÄ 194143
Jouluksi l94l saatiin jo ohjelmaa sen verran kokoon, että

uskaltauduttiin esiintymään
kenttäsairaalassa, joka sijaitsi
Syvärin toisella rannalla samassa kylässä. Nishin kylän
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sotilaskoti ja pioneeripataljoo-

na olivat myös ensimmäisiä

Musiikki ei tunne rajoja!

tarvitsijoita. Kevään kuluessa
soittokunta vieraili pitkienkin
matkojen takana eri joukkoosastoissa ja karjalaiskyliin sijoitetuissa yksiköissä. Matkat

nalle täystyöllisyys. Rakennettiin sotilaskoteja ja lotta-

kuorma-auton lavalla 40

kanttiineita, joiden vihkiäisti-

as-

oli soittokunnalla

teen pakkasessa eivät aina olleet miellyttäviä, mutta nurku-

laisuuksissa

matta ne tehtiin. Kokemuksesta tiedettiin, että monilla
muilla oli vielä vaikeampaa.

juhlistajana. Eräs tämän tapainen tilaisuus on jäänyt mie-

Keväthyökkäys

keväällä

-42 keqkeytti toiminnan noin 3

tärkeä osuutensa tilaisuuden

leen todisteena suomalaisen
soturin karuudesta.

Tilaisuus

oli

jossain She-

JR 61:n alueella.
Sitä kunnioitti läsnäolollaan

joutuipa joku soittajistakin- entiseen rintamatehtäväänsä. Tänä aikana oli toisilla aikaa korjata soittimiaan
sekä hankkia ja sovittaa soittokunnalle uutta ohjelmistoa
kesän varalle. Muodissa olevia suosikkisävelmiä oli vaikea saada muuten kuin omatoimisuuden kautta. Ohjelmistossa piti olla sekä suomalaisia että saksalaisia marssilauluja. tangoja ja valsseja aina
Äänisen aaltoihin, joten musiikin sovittajilla oli aina työ-

menskissä

tä.

mistä tilaisuuksista

viikoksi

Marsalkan H()pealorvet Aänislinnan asemiesillassa

Keväthyökkäyksen jälkeen

alkoi joukoille varsinainen
asemasotavaihe ja soittokun-

divisioonan komentaja evers-

ti, myöhemmin

kenraali

Sundman. Suuren maailman

koulimana entisenä sotilasasiamiehenä hän jossakin tilaisuudessa suuteli läsnäolevia
naisia kädelle. Tämä herätti
sotilaissa melkoista kummastusta! Eräs heistä mumisi varsin närkästyneenä:
Onks' toi nyt miehen
työrä!

Eräs kesän miellyttävim-

oli

divi101

sioonan uuden majoitusalueen

vihkiäistilaisuus, johon oli
saapunut vieraaksi linnoitustöiden tarkastaja kenraali Hane ll, loka entisenä asevelvollisuusajan rykmentin komentajana ja musiikkimiehenä huomioi myös soittokunnan esitykset.
Soittokunnan historian ehkä

hieman tien syrjään kannolle
tupakoimaan.

Tulen siirryttyä

ohitseni

kuulin tieltä hevosen laukkaa
ja kohta juoksi ohitseni toinen
kärryhevosista torvien kolinan
säestämänä. Kohta hevosen

jälkeen juoksi

alikersantti

Pennala luokseni hengästyneenä ja pienessä shokkitilas-

traagisin tapaus sattui saman

sa. Tyynnyttyään hän kertoi

vuoden elokuussa.
JR 6l:een oli saapunut uusi

kranaattien tulleen tielle ja toisen hevosista saaneen osu-

nään otti yhteyttä soittokun-

man. Hevonen ja pastori olivat hänen huomionsa mukaan

pastori, joka saapumispäivä-

taan tilaten sen seuraavaksi
päiväksi käyttöönsä tarkoituksena tehdä vierailumatka rykmentin etummaisiin tukikohtiin Pogostin suunnalla. Lähtö
piti olla jo aamulla, mutta häkäpyttyauton kaasuttajaan tulleen vian tähden päästiin matkaan vasta iltapäivällä.

Tapaaminen

oli

kyseisen

lohkon alkupäässä eräässä
JSp:ssä, jossa soittokuntaa
odotti kaksi kärryhevosta ja
ratsun itselleen hankkinut pastori. Sovimme, että saisin ratsun käyttööni puolimatkassa

ja

hän vuorostaan kävelisi.
Näillä eväillä aloitimme noin
8 km:n pituisen matkan kyseessä

olevia tukikohtia kohti.

ORKESTERI
oli

parhaimmillaan.
Päivä oli mitä kaunein ja läm-

min.

Käyttämämme

tie

oli

huoltotie, joka paikoin oli
vain 50 metrin etäisyydellä
naapurin linjasta. Oli liikutta-

va

f§dfl

kalle alikersantin puhe osoit-

tautui vieläkin

t
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haavoittuneet.
Palasimme kiireesti takaisin
ja tultuamme tapahtumapaitodemmaksi

kuin olin kuvitellut. Kranaatti
oli osunut hevosen ja känyn
väliin. Sirpaleet olivat katkaisseet hevosen etujalat ja
kärryille kiivennyt pastori oli
saanut suuren sirpaleen vatsaansa, jonka se oli viiltänyt
auki kuoleman ollessa silmänräpäyksellinen. Myös muutamat soittajat olivat saaneet ilmanpainevaurioita päähänsä.
Hevonen ammuttiin ja siir-

rettiin tien syrjään. Pastorin
ruumista varten toivat jalkaväen miehet purilaat ja kun
toinen kuormahevosista oli
saatu takaisin ja rikkoutuneet

Vaa§enin kylän kauniita rakennuksia

ja selvittiin myös takaisin tullessamme.

Kyseisen tukikohdan teltat

oli

sijoitettu melko korkean

kallionyppylän taakse, jonne
kranaatinheittimellä oli vaikea
osua. Sijoituimme tämän kal-

lion suojaan ja aloitimme soiton.

näennäisestä rauhallisuu-

vät häkää ohjaamoon ja katettu lavakaan ei aina suojannut

rassa, että selvisimme matkas-

kohtalokkaalle matkalle.

Tulitus lakkasi heti puolin ja

ta

Kolmisen viikkoa

kesti

soittimien korjaus ja nuottien
paikkaus. Myös henkisen vireen takaisin saamiseksi lepo

noudattaen, mutta rintamasotilaina olimme tähän tottuneet, joten matka sujui hiljaisuuden vallitessa lukuunotta-

milloin minkinlaisia. Eräs vierailumme kohteena oleva tuki-

matta kärrynpyörien pientä
kolketta kuoppaisella tiellä.

tien takana, sillä erääseen tien
kohtaan oli vihollisella suora

Puolessa matkassa sain pastorilta hevosen ja kokeeksi kan-

tähystys

nustin ratsuni pieneen laukOlin etääntynyt muista noin

kilometrin verran kun kuulin
takaani kenttätykin lähtölaukauksia ja räjähdyksiä. Taval-

lista häirintätulta, ajattelin.
Kun tuli alkoi siirtyä lähem-

mäksi, hyppäsin alas ratsun
selästä ja sidoin hevosen puuhun tien varteen siirtyen itse

Talvisin matkasimme häkäpyttyautoilla, jotka vanhetessaan eivät olleet kovinkaan
terveellisiä: moottorit päästi-

VIHOLLISEN
TOIVELISTA

oli kaikille

kaan.

ken osaaottavan näköisinä ja
eräs isäntämies lausui kaikkien ajatuksen julki:
Kyllä me ymmärrämme.
- auttaa emme kyllä voil
mutta

koi surullinen paluumatka
JSp:lle, josta parisen tuntia
aiemmin olimme lähteneet

desta huolimatta varovaisuutta
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torvet sekä nuotit kärryille, al-

KOVILLA!
Elokuu

,:eql

'fl,

tarpeen.

Etulinjakokemuksia sattui
kohta sijaitsi melko vaikean

ja

piiskatykki piti

huolta, että selvitäkseen ehjänä eteenpäin oli oltava hyvin
tarkka ja varovainen. Yöaikaan ylitys oli vaarattomampaa.

Saapuessamme kyseiseen
kohtaan meille selvitettiin ti-

siellä matkaajia.
Kerrankin oli sattuman va-

kenttäkaiuttimella vielä pari
kappalettakin! En muista, oli-

hengissä, kun ohjaamoon
tunkeutunut häkä oli nukuttanut uneen melkein kaikki sielIä olijat. Lähelle osunut kra-

ko meillä kyseisiä kappaleita
jos oli. niin luultavasti soi-

naatti herätti lavalla olijat ja
jyskytyksen tuloksena kuljet-

kesti koko
esityksemme ajan, mutta soiton loputtua jatkui häirintä entiseen tapaan. Kranaatinheitti-

taja heräsi horroksestaan py-

toisin, tilasipa

vihollinen

-timme. Hiljaisuutta

met jatkoivat soittoaan.

Kotiseutuvierailut olivat
myös haluttuja komennuksia.
Eräässä osastossa oli perustettu oma orkesteri omine laulusolisteineen pyrkimään koti-

rintamalle. Koska orkesterin

oli hyvin

säyttäen viime hetkellä auton,

joka oli jo syöksymäisillään
tien oheen syvään ojaan.

Toivon. että näilläkin yrityksillä oli oma merkityksensä
niille ihmisille, jotka suorittivat raskaimman osuutensa tänä aikana.
Sodan jälkeen tapahtui sil-

loin tällöin, että joku aivan

suppea,
pyydettiin soittokunnalta apua

vieras mies tuli kiittämään
jostakin vierailusta joko jouk-

ohjelman täydennykseksi.

ko-osastossa

ohjelma

tai kenttäsairaa-

lanne: isot torvet piti ottaa selästä ja keinotella muilla konsteilla toiselle puolen. Hina-

Kun vieraat astuivat kor-

lassa, jossa olimme käyneet

suun, aloitti tämä oma orkesteri soittonsa kappaleella "On

sotilaita ja haavoittuneita sekä
henkilökuntaa soitollamme

syömmein lemmen sairas".
Tätä vieraat kuuntelivat het-

ilahduttamassa. Se lämmitti

maata pitkin ja ilman vahinko-

simme ne köyttä käyttäen

muusikon

mieltä.

tr
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A. LESKINEN

Kotiseutu oli menetetty ja perhe evakuoitu! Siltavartio
ei enää huvittanut
kuudetta kymmentään elävää vapaussoturia, joka tähti
hiihtelemään kohden rintamaa ja sodan ääniä
kostamaan!

-

Laatokan rannikon suunta oli kova

paikka! Haavoittu-

minen ja jääminen
yksin ja aseettomana vihollisen selustaan olisi vienyt monelta poikaselta
luonnon...

Veteraani sotapolulla

Wraaninsot
rÄuÄN

rintamakuvauksen

Lähtö

oli kiireinen. Mu- olisi

on minulle kertonut kolmen
sdan veteraani maanviljelijä

kaan ei ehtinyt eikä saanut ottaa kuin vähän tärkeintä omai-

Paav o K oponen Impilahdelta.

suutta

Hän kuoli Suonenjoella tam-

kantaa jaksoi.

mikuun 26. p:nä 1968 80 vuoden ikäisenä.

TALVISOTAA oli käyty jo
roista viikkoa. Tämän ajan
olin ollut kotikyläni Impilahden Sumerian rautatiesillan
vartiojoukossa. Mutta kun
joulukuun 8. päivänä tuli
määräys, että Impilahden
väestö on evakuoitava, pyysin
ja sain lomaa, että pääsin perhettäni saattamaan evakkojunaan.

ja sitäkin vain

minkä

puolusta-

dakseen yhteydet Pitkärannan
suuntaan poikki.

vastaan!

Olin vielä mielestäni aika hy-

Katseltuani taivaalle erotin
heti vihollislaivueen, josta er-

rintamalle

- päälle karmaan kotiseutuani
kaavaa vihollista

vä ampuja, sillä olinhan otta-

kani viisi konetta

Saatettuani perheeni vau-

nut osaa suojeluskunnan am-

Sumerian rautatiesilta. Toiset

nuun ja jätettyäni heille jäähy-

pumakilpailuihin veteraanisarjassa ja hyvällä menestyk-

väiset lähdin jälleen siltavartioon. Mutta siellä en kauan
viihtynyt, sillä mieleni paloi

rintamalle. Olinhan ottanut
vapaaehtoisena osaa vapaussotaan ja tiesin kyllä, mitä sota on!
Menin vartiopäällikön luo
esittämään asiaani, mutta tämä sanoi, että olen liian vanha
sotatoimiin. Olin silloin 52vuotias enkä tuntenut itseäni
niin vanhaksi, eneikö minusta

suuntanaan

koneet jatkoivat matkaa toisiin kohteisiin. '

Juoksin suojamonttuuni ja

sellä.

Vartiopäällikön luona ollessani tuli ilmahälytys. Keskustelumme jäi sillä kertaa kesken, sillä minun täytyi lähteä

vartiorehtäviini.
Ulos päästyäni jo kuuluikin

vihollispommarien tuttu jyrinä. Jo kokemuksestani tiesin,
että nyt saamme taas ryöpyn,

seurasin sieltä, miten sillan
nyt käy. Pommarit munivat
munansa, mutta taas oli meillä
onnea: pommit putoilivat rautatien molemmille puolille ja
vain eräs asumaton mökki tuhoutui.

Vaaran mentyä ohi menin

sillä Sumerian rautatiesiltaa

uudelleen vartiopäällikön luo
ja ilmoitin lähteväni rintamal-

vihollinen usein pommitti

le

saa-

-

ja heti! Vartiopäällikkö
103

näki, että nyt olin tosissani!
Hän antoikin luvan ja toivotti
onnea matkalle.

kanut suurin voimin hyökätä
Laatokan rannan suunnassa.
Meidät vietiin asemiin Keli-

ojan luona olevalle

SOTAA
ETSIMÄÄN!
SAATUANI kahden päivän
kuivan muonan lähdin hiihtäen
matkaan. Sodan äänet kuului-

vat voimakkaina ja

kumpa-

kun ohitseni syöksyi sotilaita.
Luulin heitä ensin meikäläi-

nä sidoin haavan taskussani
olleella ensisiteellä. Lisäksi

vatsalleni

muista, mikä joukukuun päivä
se oli, kun vihollinen alkoi aamulla noin kello 7 ampua ase-

"työtä",

miimme kiivaasti kranaatinheittimillä. Tunsimme olomme tukalaksi, kun oli pimeää

mutta hekin katsoivat minul

ja näk1,vyyttä haittasi vielä al-

selin upseereilta

haa-

ovat tarpeen, siksi otin ne mukaani ohi ryömiessäni. Kun
veren tulo näytti runsaalta, sidoin pakkiremmin haavan yläpuolelle jalkaani vuodon estämiseksi. Sitten siirryin suuren
männyn taakse suojaan ja sii-

hyökkäsi raivokkaasti käyttäen tukenaan hyökkäysvaunuja ja kovia tykistökeskityk-

si pienin voimin, mutta vähitellen sen voima kasvoi. En

Siinä erään talon luona ky-

vioin tilannetta ja tutkin

vaani. Siteen päältä jo ilokseni huomasin, että veren tulo
oli tyrehtynyt. Kuolion pelossa löysäsin haavan yläpuolelle
panemaani sidettä ja tarkastin

tamatta.

mäksi.

takamaastoon. Huusin

osui kranaatinsirpale.
Alkoi jo hieman päivä kajastaa, kun siinä yritin taaksepäin. Muistin vielä, etä sukset

Meidän asemiarnme vastaan vihollinen hyökkäsi aluk-

Impilahden kirkolta pääsin
erään kuljetusauton kyydissä
eteenpäin. Pääsimme lähelle
Keliojaa, mutta ei sen edem-

miä

KIVEN taakse päästyäni ar-

vasemmalla olevia joukkojamme vastaan vihollinen

paikat
suurin -voimin tappioita kaih-

ankarat
vihollinen hyökkää

Otin kiväärini ja aloin ryö-

VIHOLLINEN!

ryhjänjohtajalle, että lähden
sidontapaikalle, sillä jalkaani

sin, että siellä ovat

matta Uuksun suunnalta. Tie-

ta.

reelle. Teimme siihen jonkinlaiset puolustuslinjat. Meistä

siä. Tässä epätasaisessa taistelussa suomalaiset pitivät sisukkaasti puoliaan.

taukoa-

va, josta vuotaa runsaasti ver-

käärin siihen repussani mukana olleen kaulaliinan.
Olin juuri lopettamassa sitomista kun keskitys lakkasi ja

vihollinen aloitti joka suunnalta hyökkäyksen asemiim-

sen tekemää vaikutusta.
Olin juuri näissä puuhissa,

siksi ja yritin pyytää apua,
mutta kohta huomasin, että
kysymyksessä on hyökkäävä
vihollisjoukko!

Heinäydyin kiven

taakse

ja ajattelin viimei-

sen hetkeni tulleen. Mielessä-

ni välähtivät koti ja evakkotielle saattamani vaimo ja lapset. Tulevaisuus näytti tuskaiselta.

silloin räjähti

lähelläni.

Sain iskun päähäni, ajatukseni

";1*'q**

Talvisodan Uuksunjoki

liian vanhaksi näihin töihin.
Sanoin heille olevani vasta
neljänkymmenen ja haluavani
rintamalle ja taisteluun.
Nyt alkoivat asiat rullata:

Meniköhän lalka'l

kanut lumisadekin. Aavistimme. että nyt tulee hyökkäys
ehkä aamun valjetessa, ehkä
jo sitä ennen...

me: voimakkaat URAA-huudot kaikuivat melkein joka
suunnalta.

Huomasin, että alamme ol-

la motissa. Yritin kaikin voi-

minut käskettiin sisälle. Talossa oli joku esikunta ja up-

MENIKö JALKA?

min nousta suksilleni ja lähteä
hiihtämään, mutta hiihtämi-

seerit alkoivat pohtia asiaani.
Jonkin ajan kuluttua minut
määrättiin ilmoittautumaan
joukkueeseen, joka oli silloin

KESKITYKSEN aikana kuulin erään sotilaan pyytävän

se§tä

levossa.

apuun.
Yritin lähteä lähimmän haavoittuneen luo häntä auttaakseni, mutta silloin tunsin va-

Joukkueen johtajana oli
vänrikki, myöhemmin luutnantti Pekka Rautamiiki, joka

oli

apua ja valittavan, että häneen

sattui. Toisaaltakin huudettiin

jo lääkintämiehiä

Pitkärannasta kotoisin.
Ryhmän johtajana oli eräs

semman polven yläpuolella

suojeluskunta-alikersantti,

ni hervottomaksi.
Tiesin, että nyt sattui.

jonka nimeä en enää jaksa
muistaa, mutta sen muistan,
että hänkin oli Pitkärannan
poikia.

Levossa olo päättyi lyhyeen, sillä vihollinen oli al104

oudon vihlaisun ja jalkani me-

Tunnustelin kädelläni, miten on käynyt ja huomasin, että jalka ei ole poikki, mutta
polven yläpuolella on ammot-

tava luihin asti ulottuva haa-

ei tahtonut tulla mitään

päätäni huimasi ja jalkaani

-koski, mutta sisulla yritin
eteenpäin siihen suuntaan,
mistä luulin avun löytyvän.

Ankara taistelun melske jo-

ka suunnalla ja luotien vihai-

himmenivät ja menetin tajuntani.
Palattuani tajuihi huomasin

vielä olevani samassa paikassa kiven takana. Suutani kuivasi ja jalkaani poltti.
Kesti hetken ennen kuin kä-

sitin tilanteen ja pääsin multapaakkujen alta pois. Huomasin kiväärini "Ukko-Pekan"
kadonneeksi
samoin oli
- Ne ilmeireppuni hävinnyt.
sesti oli vihollinen vienyt. Minulle ei oltu tehty mitään, kos-

set vihellykset sekä ammusten

ka minua kai luultiin jo kuol-

räjähtelyt läheisyydessä! Siinä
avuttomana, kohtalon armoil-

leeksi.

la, hiljaa hiihtelen

ilman ruokaa. Mieltäni lämmitti se, että räjähdyksessä en
ollut lisää haavoittunut

viimei-

Totesin olevani aseeton ja

senkö hiihtoni?
Jonkin matkan päässä huomasin kookkaan kiven ja sen

maalohkare

suojaan yritin päästä hetkiseksi levähtämään ja suojaan luo-

tainnuttavan iskun päähäni.
Sodan äänet olivat kuitenkin

tien tuiskulta.

etääntyneet pahaan suuntaan

oli vain

antanut

ja huomasin, että olin jäänyt

kömmähdyksiä eivätkä kääntäjät ole asiaa ainakaan parantaneet
vai mitä sanotte seu- nopeasti valiruista
raavista

vihollisen puolelle.

HYVÄT NEUVOT

esimerkeistä?

TARPEEN!

Sivulla 80 kerrotaan britti-

läisistä

NYT olivat hyvät neuvot tar-

-

vähän

yli

yhdeksän.

Aamuinen lumisade oli la-

kannut. Taivas alkoi kirkastua
ja ikään kuin toivomuksestani
näkyi taivaan rannalla auringon kajo.

Siitä tiesin ottaa

oli "yksinkertaisuuteen taipuvainen"!

oikean

Tutkimus luo uutta valoa

suunnan.

Tarkastin vielä haavoittuneen jalkani. Veren tulo oli
tyrehtynyt. Päätin lähteä hiihtämään suomalaisten joukkojen puolelle kiertäen etenevän
vihollisen.
Nousin suksilleni ja yritin
hiihtää. Tunsin olevani hei
kossa kunnossa, mutta itsesäi-

lytysvaisto pani yrittämään
kaikkensa

ja

sukset alkoivat

hitaasti liikkua eteenpäin.

Otin auringon kajosta suuntaa ja kun maisemat ja lähiseudut olivat ennestään tuttuja, tiesin suunnilleen, missä

olin ja minne etenin.
Tämä oli minulle tuskien

myös välirauhan aikaisiin tapahtumiin. Kansa oli hädässä,

REAALIPOLI.
TIIKKA A 1939_4I
Stig Jägerskiöld: Talvisodan

ylipäällikkö, Otava, Keuruu
1976, 384 sivua, 24 liitekuvaa.
Jägerskiöldin uusin teos on

kuudes osa hänen kirjoitta-

massaan

partaalla
saavutin viimein illan hämärtyessä maantien, jonka mää-

rittelin Yläuuksun

Pitkän-

- tien varrannan tieksi. Kävin
teen istumaan ja nyt vasta tun-

lähetti yhteysupseereja taistelualueen eri komentopaikoille
selvittämään tilannetta!
Sivulla 124 kenotaan australialaisista sotilaista, jotka

kaapa, mitä pojat tekevät!

tava§ri jatkuu.

mikä olisi meille kuolema."

Lämmittelevät nuotiolla!
Sotakirj allisuutta julkaistes-

Marsalkka Mannerheimiä
tarkastellaan tässä teoksessa

tajana talvisodan

si. ei

vaikeissa

marsalkka hetkeäkään

epäröin1t ottaa vastuuta tilanteessa. jota hän
asiaa tosin
kenellekään ilmoittamatta
piti jokseenkin toivottomana.

Tämä arvoteos kannattaa
todella

lukea.

E.

LOISTELIAS
KUVATEOS
Alistair Revie,

Ammattitekstin kääntäminen
Thomas

Forster ja Burton Graham:
Suuret taistelut maalla, merellä ja ilmassa, Karisto, Hämeenlinna 1976, 385 sivua,

päähuomio

metsään kuolemaan, sillä haa-

alueensa rajan mahdollisim-

auttaneet.

Jonkin aikaa istuttuani näin
hevoskolonnan tulevan Ylä-

Uuksulta päin. Hevoset ja
miehet olivat onnekseni suomalaisia, mutta reet täynnä
haavoittuneita. Minä pääsin
kuitenkin vielä rekeen ja niin
matkani päättyi onnellisella
tavalla Pitkärannan tehtaan
Kuusikkoniemen sairaalaan. E

pal

jastaa

selvästi

my,ös kansainvälisen politiikan armottoman pelin: kukaan

man pitkälle länteen odottaessaan tulossa olevaa sotaa Saksan kanssa, Saksa hylkäsi 'ystävänsä' pitääkseen selustansa

suojattuna, Ruotsi oli humanitääristä apua lukuunottamatta
kiinnostunut Suomen asioista

on

kiinnitetty
näyttäviin yksityiskohtiin.
Esimerkit, joista 13 käsittelee
maavoimia, ll merivoimia ja
l3 ilmavoimia, on valittubrittejä kiinnostavalta alueelta an-

tiikista nykypäiviin. Suomen
sotiin liittyviä esimerkkejä ei
mukana ole, vaikka esimer-

vain mikäli puna-armeija
näytti lähenevän Tornionjokea
ja Englanti ja Ranska vain

kiksi talvisodan legendaarinen
Suomussalmen taistelu olisi
vaivatta voiru sisällyttää teok-

spekuloivat avunannolla pyrkiessään saamaan jalansijaa

seen

Skandinaviassa ennen Saksaa.

raatioiden rinnalla!

Suomi oli yksin.

sen ei olisi ainakaan
- hävetä muiden opetarvinnut

Jo

saan kannattaisi kustannus-

nämä auttavat mielellään.

t1,önsi arvelematta vaikutus-

Kirja

ovat "ottamassa tulta"; arvat-

liikkeiden yleensäkin kääntyä
ammattimiesten puoleen

ei auta ketään! Neuvostoliitto

messa. Sukset olivat tähän asti

Tekstistä selviää, että Monty

Saksan 'elintilaan' muiden
pohjoismaiden kanssa. Oli
mitä mieltä tahansa Saksan

että ellei minulla olisi ollut
suksia, olisin varmasti jäänyt
voittuneella jalallani en olisi
voinut kävellä paksussa lu-

"vakoilijoita keräämään tietoja kaikista kosketuspisteistä".

päästä Saksan siipien suojaan,

joista noin puolet kuvia, karttoja ja piirroksia.
Suurikokoinen teos sisältää
yhteensä 36:n sotatoimen tai
siihen verrattavan taistelujakson yksinkertaistetun ja kansanomaisen kuvauksen, jossa

sin miten todella väsynyt olin.
Pakoon en olisi enää päässyt,
jos olisin vielä ollut vihollisen
puolella.
Siinä istuessani ajattelin,

kerrotaan
låihettäneen

kuulua Neuvostoliiton alle,

ratkaisuissa. Asiakirjoista käy
selr'ästi ilmi hänen vakaa pyrkiml ksensä selvitä kriisistä ilman soraa. Kun tämä kuitenkin osoittautui mahdottomak-

sen nääntymyksen

tille 1.3.41: "Tärkein poliininen tehtävämme on koettaa

Sivulla ll7

Montgomeryn

jassa. joka ilmeisesti ja toivot-

paan janooni söin lunta. Mon-

ta kertaa levättyäni ja lopulli-

märtäjän suurlähettiläs Paasikiven kirjeestä presidentti Ry-

kuvasta selviää, että tarkoitetaan tykin suujanua!

nykyisestä järjestelmästä, on
se tuhat kertaa parempi kuin

perusteellisessa

erity'isesti poliittisena vaikut-

- tupakkaa! Pahimeikä edes

mikä käy ilmi mm. reaalipoliitikon ja Neuvostoliiton ym-

Arvatkaapa, mikä on "tulijarru, joka viihentää takaiskua"? Sivun I 14 mainiosta

Mannerhe im-elämäkertasar-

ei asetta, ei ruokaa

taival

hyökkäysvaunuista,

joiden "tykit tunnettiin vajaakiloisina" ja joista eräs tyyppi
"ei pystynyt risteilemään".
Marsalkka Zukovista sanotaan sivulla 88 mm., että hän

peen! Katsoin ensin kelloani

alkutekstiin sisältynee

ei onnistu edes pelkän kielitaidonkaan varassa.
Piinokset, valokuvat, kar-

tat ja kaaviot ovat teknisesti

huippuluokkaa.
SS JA

E.

VIETNAM

George Robert Elford: Paholaisarmeija, Karisto, Hämeenlinna 1975, 302 sivua.
Saksan luhistuessa vuonna

1945

ei joukko

SS-miehiä

suostunut antautumaan, vaan
pakeni maasta ja päätyi lopuksi Ranskan muukalaislegioonaan sekä sen mukana Vietna-

min sotaan, jossa saksalaisista
mudostettu patalj oona kilpai-

li raakuudessa kommunistisissien kanssa
siinä kirjan
juoni, josta tietenkin
saa puristetuksi esiin rajattoman
määrän karmeita yksityiskoh-

tia. Juttu on sujuvasti kirjoitettu ja jännittäviikin, mikäli

on kiinnostunut tästä tyylisuunnasta.
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nauraa
Monet rintamahevosista oppivat tykistökeskityksen lähestyessä tai lentokoneen surinan kuullessaan menemään kaikkien taiteen sääntöjen
mukaan maahan ja säilyttivät henkensä hidasoppisempien tovereittensa menettäessä nahkansa. Rauhan palattua ndyttdd sitten hevosillakin
olleen omat vaikeutensa normaalioloihin sopeutumisessa. Ainakin eräs eteläsuomalainen
maanviljelijä valittaa sodasta kotiutuneen ajokkinsa säännöllisesti kaksi kertaa päivässä, aina
Helsingin-Tukholman lentokoneen kuu.llessaan, paiskautuvan valjaineen päivineen maahan
ja kömpivän pystyyn vasta koneen surinan häivyttyd.

Kaukopartiomies Kalle Aarnio oli lähdössä linjojen
taakse tavanmukaiselle tuhoamismatkalle. Kaikki näytti kuitenkin menevän heti alusta pitäen pahasti vinoon.
Lentokone, jonka piti viedä hänet perille, ei ollut aikanaan paikalla ja sen saavuttua todettiin sen moottorissa
vika, jonka korjaaminen vei aikaa. Lopulta koitti lähd«in hetki ja majuri toisti Aarniolle vielä kerran ohjeet:
Hyppäätte kartalle merkityssä kohdassa koneesta, putoamispaikkanne pohjoispuolella on lato, missä on polkupyörä valmiina. Otatte pyörän, ajatte X:n sillalle ja
rä,jdytdtte sillan. Sen jälkeen suoriudutte kotiin mahdollisimman nopeasti.
- ja matka kohteeseen alkoi. PieKone nousi taivaalle
niä moottorihäiriöitä lukuunottamatra sujui matka hyvin. Saavuttiin kohteeseen ja naapuri hyppäsi. Veti
laskuvarjosta, mutta varjo ei auennut. Veti toisen, kolmannen
ei apua. Veti narusta, jota käytetään hätätapauksissa
ei apua. Tuskastuneena arveli hyppääjä:
- tää on yhtä paskaa koko armeijan touhu
Kyllä
mä- olen aivan varma, ettei sitä polkupyörääkään ole
siellä ladossa.

O

Eräs sotamies kärsi ummetuksesta ja meni lääkärin luo.

Tälle hän esitti huolensa. Hän oli aikeissa matkustaa

Karialan Yiati 1942
O
Pojat kattavat töpinässä kenttätallia päreillä. Nauloista
on kova pula. Muuan kattajista toteaakin:
Tää pytinki on helppo purkaa
ei muuta kun
pdästdÄ
kovalla tuulella harjalaudar irti!

lomalle ja halusi tyhjentää itsensä ennen matkaa. Aikaa
ei kuitenkaan ollut paljon, koska lomajuna lähtisi pian.
laha, sanoi lääkäri, ja alkoi sekoittaa lääkettä.
Kyllä se pian järjestyy. Missä korsussa asutte?
Mies sanoi osoitteensa.
Aiotteko kävellä, ajaa pyörällä tai autolla?
- Menen autolla, sanoi mies, jalääkäri tiputri pari
- lisää lasiin. Sitten hän vielä otti selville, minkäpisaraa
laisessa maastossa miehen korsu oli, oliko välillä aitoja,
millainen lukko korsun ovessa oli ja kuinka pitkä matka
oli riu'ulle. Sen jälkeen hän sekoitti annoksen ja sanoi
miehelle:
Juokaa tdmä ja lähtekaa menemään niin kuin
teillä olisi tuli hännän alla.
Kahden päivän kuluttua lääkäri sai potilaalta kirjeen,
jossa oli:
Helvetin hyvin laskettu. Se heitti vain kahdella
metrillä.

Hakkapeliitta 1944

HangGudden 1941

o

Kasku kiertää rintamaa

Koskeeko? Niin että päähänkö, kysyi lliunun Eero,
kun lääkäri nukuttamatta sirua päästä poisti.
Pohian Poika 1942

O

Poppoon velikulta Santeri tulee iltapimeällä vaihdon tapahduttua vartiopaikaltaan korsuun. Eräs sisälläolijoista kysäisee:
Mistä sinä tulet?
- Tulenpahan vain tuolta ulkoa pelekeemästä,

kuului
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vastaus.

KYLLÄ KAI jokaisen silmiin
Viiinö Päökköselle ja muilon sattunut Suuri Kirjoitus- le JR1:n miehille ilmoittautuu
kilpailu? Ellei ole, ottakaapas yhteysmieheksi Arvo Tankka,
tämä lehti uudelleen esiin ja osoite Vilkjärvi, 53100 Laplukekaa tarkemmin! Sitten peenranta 10. Ykkönen näytvain pännän varteen ja sota- tää järjestäytyvän hyvin! Seumuistot talteen! Useimmilla alkanee jo olla aikaa eivätkä sotavuosien kovat jutut hevillä
unohdu.

Sitten toimittajan

nöyrä

pyyntö: älkää kirjoittako liian

pitkälti! On turhaa aloittaa
YH:n ajoista tai asevelvolliyleensä nämä alsuudesta
kulauseet -on täällä pakko kar-

sia. Loppufilosofointi on

kin harvoin tarpeen,

se-

koska

kaikki tiedämme, mistä näillä
retkillä oli kysymys. Tärkein-

tä on itse tapahtuman naseva
esittäminen.

ratkaapa muut esimerkkiä!
Oulussa on alkanut ilmestyä lehti nimeltä pienoisMALLI, osoite Pl 213,90101 oulu
10. Lehti esittelee harrastajille
lentokoneiden, panssarivaunujen yms. pienoismalleja, ra-

kennussarjoja ja -ohjeita ym.
alaan kuuluvaa. Vuosikerta
neljä numeroa
maksaa -16
- olla eläkemarkkaa. Saattaisi
läisille mukavaa askaretta.
Monet ovat soitelleet ja kirjoitelleet tiukaten lehden irtonumeroita, jotka ovat loppuneet kioskeista. Varsinkin vii-

me vuoden lopulla näyttää
näin käyneen monella paikka-

kunnalla. Hyvästä halustaan
huolimatta ei toimitus juuri
voi asiassa auttaa, koska
saamme tänne vain muutamat
näytekappaleet. Ainoa varma
keino kaikkien numeroiden
saamiseksi on tilata lehti, jonka hinta on koetettu pitää kohtuullisena. Alkää myöskään

Iähettäkö tilauksia, osoitteita,
tilityksiä yms. koskevia asioita toimitukseen vaan tilaus- ja
osoitetoimistoon, jonka osoite
on lehden . alkusivulla. Näin
tulevat asiat nopeimmin hoidetuksi ja toimitus pääsee keskittymään leipätyöhönsä lehden tekemiseen.

o

E.

RYMY-EETU JA ENERGIAKRIISI

,tr
Tunnetteko pahan ilman tulon

:)

+å

lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuotuu
miellyttävältä. Iuuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä liimp»tivaikutus pehmittää lihakset.
Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eikä

tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.
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