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AUTOILIJAT!
LUKEKAA ILMAISEKSI

ainutlaatuinen taloudellisen autoilun
kurssikirja

,,MITEN SAIISTÄN PUOLET
AUTOMENOISTANT'
Tämä erikoinen kurs-

sikirja perustuu VIN-

CENT

LOMBARDIN

-

maailmankuuluun taloudelllsen autoilun
kurssiin, iota on ope-

tettu maailman

kustannuksilla saarinne öljynkulutuksen loppumaan

vINCENT LOMBABDI on

voi saada satunnai-

yl€|8öllo kurss€ia mm.
sesti autosta irtl vä- Now Yotkin. Clly Collegossa. H*r on loimlnut
hån enemmän, Yaan mm.
Amerikan Hmlloasomanlohtail6n Yhdls-

Yarma op8g, lossa ha. lyk3on

valnnolllcestl la helppotaluleestl selvitetäån mm., miten
säästäå polt- voitte
toainetta 1,5-5 lltraal100 km käsiänne likaamatta, konepeltiä nostamatta| vielåpä kuliettajan paikalta nousematta.

voitte mitätirmillå
da vanhan moolto-

ole mikään kokoelma llomeka.nikkola Fordllle
Moto.slllo s€.
pikku kikkoia, ioilla lakåGenoral
piihyt vuoslkåu3la

lr

ilman

150 000

km

-

alanmukalstetlu. Se el kouluilanui tuhansia va.

yhtenänen, eelkeä

moottorilla
korlauksia

suu-

rimmissa oppilaitoksissa sekä monien radio- Ja TV-yhtiöiden
ohjelmissa. T&sä klrjassa sltä on olennalsestl täydenneity la

tehoa kuin tuliteräraudasta
voitte ajaa samalla

varapuhoenioh-

-

talang

saada 10
- voitte
vuotta vanhasta

-

pääsette kaikista
k{nnistysvaikeuk-

sista sekä pakka-

kunniaa.

syllntereistä

- muka tiukannut.
Pajari
_ suur-suomi, herra
o

sellaette lämpimälå
voitte pidentäå
renkaittenn€ ikäå
20 Ofi) km:llå
voitte 5 mlnuutissa polstaa karstan
kä-

siänne likaamatta
osaatte itse äätien

ia muitten oireitten
peruste€lla päåtellä, missä mahdollinen vika kulloinkin
on

-

osaatte ltse tehdä

melkein kaikki såä
döt ia suuron osan
korlaukslsta, jne.,
jne., jne.

aulosta enemmän

EI SIKAA SÄKISSÄ!
Teldån el tarvltse maksaa mltäån saadaksenne lukea "MITEN SÄÄSTÄN
PUOLET AUTOMENOISTANI", joka sisätåå satolen nouvo.lon la ohlelden

joukossa mm. violå

.
.
.
.

saamlsaksi liikkeelle, kun akku on iyhlå
iestit, loidon ayulla sååslytt€ pgttymyksiltå k4d6tyn auton ostossa
kymmenlåsrl lestolåauton eri oslen kunnon totoamlgeksl
ohleei auton kunnoslamiseksl myyntiävarton, y.m., y.m.
Låhottä(åå kuponki tal solttakaa, ia kirja tulee Toille maksutta. Joll€tto
ole sllhen tfiyvänen, palaulalta sen vlikon kulusssa, ia asia on loppuun k&ltelty. Jos påAAte pitåå sen, maksåtte mukana.s€uraavalla tilillepanokortllla 24 mk 75 p. (minkä ehditle sååståå lo enn6n maksamista!)
ja kirjasta on Teill6 hyötyä lopun ikäånne.
9 erl kelnoa auton
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Sotilaskaskut olivat Marskille mieluisaa
kuultavaa. Erikoisen hilpeästi hän nauroi
jutulle, jota kerrottiin kenraali Paiarista ia
rintamajermusta, joka ei tehnyt kenraalille

Mitä sotamieheltä jäi tekemättä? oli
kenraali.

Vanha kenraali Martin §7'etzer oli jatkosodan aikana edustustehtävissä. Jakaessaan kunniamerkkejä
haavoittuneille hänellä oli aina tapan^ kysyä, onko
verihaava
tai niin kuin hän sen äänsi "värhaava"
- vasta piti mitalin tai ristin arvoisena.
jota hän
- Kerran §/etzer taas kysyi eräältä sotasairaalan
potilaalta, että onko verihaava. Sotamies vastasi
kieltävästi eikä saanut kunniamerkkiä.
Kenraali §/etzer ei saanut koskaan tietää, että
mies oli eräässä torjuntataistelussa hypänn1't venäläisen panssarivaunun katolle, pistänyt kasapanoksen luukusta sisään ia hypätessään alas nyrjäyttänyt
jalkansa.

o

Samassa sotasairaalassa

oli muuan Uhtuan suunnalta

ruoru sotamies, konekiväärimies, joka oli joutunut ylldttdvddn tykistökeskitykseen. Miehen juosressa tieltä
metsään 'varsinainen' olalla lapikkaan kärki oli takertunut oksaan, ja niin kaveria vietiin. Paiskauruessaan
maahan hän koetti suojella kallisarvoista konekivääriä,
ja niin jokin oksantynka loi häneltä nenänvarren poikki
ja teki muurenkin pahoja jälkiä kasvoihin.
Sotamies makasi vuoteessaan pää niin paketoituna,
että juuri ja juuri silmät ia suu näkyivät. Kenraali
\Wetzer pysähtyi prenikkakärryineen hänen viereensä ja
teki tavanomaiset kysymyksensä. Kun sorilasarvot ja
nimet oli selvitetty, kenraali kysyi:
Olettekos te haavoittunut?
- En, herra kenraali, vastasi sotamies vaivalloisesti
toisesta
suupielestään, minä olen kaatunut.
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Rauha
Maassamme toimii yksityishenkilöitä, seuroja ja
yhdistyksiä, jotka virallisen ulkopolitiikkamme ja
tieteellisen rauhantutkimuksen ohella työskentelevät rauhan ja aseriisunnan hyväksi. Tämä on

tietenkin hieno asia

rauha on erityisesti pienvalloille eräs niiden kehityksen perusedellytyksistä.
'Mainitut rauhan yksityisyrittäjät eivät kuitenkaan ole kannanotoissaan
johdonmukaisia: aseriisunnan ajatus ei ole likimainkaan ehdoton, vaan
sisältää eräitä

N:o 5

TÄSSÄ NUi,IEROSSA
1/I8 RANNIKKO'
WKISTU 3
152 SODAN VARJO
155 SOTAVANKF
SAIRAALASSA
161I KARI SODASSA

168 VARKON MIEHET
SIIRANMÄESSÄ
172 TUURISSA
SE OLI

sangen

merkittäviä poikkeuksia.
Näiden yhteydessä esitettyä logiikkaa on ainakin
asioihin vihkiytymättömän varsin vaikea ymmärtää.

Tåirkein poikkeus, jonka oikeutuksen rintamamieskin myöntää, on sorretuille kansakunnille
myönnetty oikeus hankkia vapautensa ja itsenäisyytensä vaikkapa asein
ja hyökkäyksellisinkin
sotatoimin. Myös jo saavutetun itsenäisyyden

ja turutallisuus
turvaamistoimet katsotaan ilman muuta oikeutetuiksi
ei kuitenkaan
- osalta, jolla
Suomen
näyttää rauhan ideologiassa tässä suhteessa
olevan merkillinen poik-

keusasema!

Suomen
maanpuolustustoimenpiteet katsotaan tarpeettomiksi ja vahingollisiksi,
vaikka kansainväliset sopimuksemmekin niitä
edellyttävät ja vaikka itsenäisyystaisteluamme

maailmalla yleisesti pidetään esimerkkinä pyyteettömästä

ja

puhtaasta

vapaustaistelusta. Kyseessä täytyy olla korkean asteen salatieto, joka ei meille tavallisille
ihmisille selviä.
Edellä esitetty johtaa

kätevästi siihen,

ettåi

maailman aseet ja niiden
käyttäjät jaetaan vuohiin
ja Iampaisiin: on olemassa rauhan atomipommeja, sotilastukikohtia ja
panssarivaunuja, kun
taas toisella puolella on
pelkästään imperialismin
pirullisia vehkeitä. Suomi miniarmeijoineen
edustaa tietenkin jälleen

sortajia ja imperialisteja!
Lehtemme muutama
kuukausi sitten ilmestyneessä pääkirjoituksessa
todettiin vapauden ja itsenäisyyden kuuluvan
vain niille, jotka ovat sen
puolesta valmiit myös tekoihin eikä vain puheisiin. Olemme edelleenkin samaa mieltä. Teoilla
emme tarkoita terrori-

hyökkäyksiä eikä

pelkästään

edes

aseellista
maanpuolustusta, vaan

koko sitä laajaa työkenttää, joka kokonaisuudessaan takaa kansalle turvatun tulevaisuuden. Siihen kuuluu mm ahkera

työ kunkin kansalaisen

omalla työpaikalla, pyr-

kimys riittävään taloudelliseen omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen sekä tietenkin val-

mistautuminen viimeiseen hätäkeinoon, vapau-

den

puolustamiseen
asein. Jos nämä toimenpiteet kyetään hoitamaan, kasvaa todennä-

köisyys, että

saamme

elää rauhassa. Tätä totuutta ei sanaleikein voida kumota.
147

SULO JUKANEN

nannlkkotykl$ö 3
Rautatiepatteri ampui viisikymmentä

kilometriä.

Sen

tuli oli tarkkaa ja

tehokasta. Sodan päätyttyä
Neuvostoliitto vaati kyseiset aseet
itselleen
ilmeisesti se oli saanut
niistä kirveleviä kokemuksia.
§r

:---jrc

kl'

VAHAN KUUSITUUMAISISTA
RASKAAN rannikkotykistömme pääkaliiperin muodos-

tavat 6" rannikkotykit. Niitä
käytössä useita malleja,

on

joista tunnetuin on

152145-

&#

9,5-MH eli merihaupitsi. Nii-

tä lienee ollut käytössä vain
yksi kappale. Tykki oli korkean haarukkalavetin
nostettu pätkä

varaan

6" tykin put-

kea. Sillä ammuttiin yläkulmilla.
Jos

MH-tykki oli omaperäi-

Canet-tykki.
Vanhin Suomessa käytössä
ollut 6" rannikkotykki oli
152122-D eli Durlacher. Malli

nen niin omaperäinen oli sen
käyttötarkoituskin. Sillä pyrittiin näet tuhoamaan sukelluksissa kulkevia sukellusvenei-

on peräisin vuodelta 18'77, alkuperämaa on Venäjä. Niitä

tä! Ammuttiin erityisiä sukel-

jäi maahamme v l9l8 niinkin
paljon kuin 92kpl., joista rannikkotykkeinä oli kuitenkin

rakenteinen

ollur vain 8 tykkiä. Näitä kahdeksaa tykkiä on sitten siirrelty linnakkeelta toiselle. Kesällä v 1940 niitä oli 3 tykkiä
Vaasan edustalla Sommarössä

Raippaluodon saarella, 3 tykkiä Kuuskajaskarissa Porin
edustalla ja 2 tykkiä Länsi-

Mustalla

Suomenlinnassa.

Eräässä vaiheessa

niitä

oli

Miessaaressakin.

Varsin erikoinen rannikko-

tykki 6" kaliiperissa oli
148

1521

luskranaatteja, joiden erikoiskärki esti niitä
kimpoamasta ja ohjasi ne syvälle veden alle ennenkuin ne
räjiihtivät. Kärkensä johdosta
sukelluskranaatit olivat ulkoballistisesti kuitenkin toivottomia ja niiden käytöstä ja koko
ajatuksesta torjua sukellusveneitä merihaupitsein oli pakko
luopua
tosin vasta 1940-lu-

vulla.

-

Toinen vanhaa perua oleva
152l35-MK eli
merikanuuna. Alunperin niitä

6" tykki oli

lienee ollut maassamme 16
kpl., joista v 1918 saatiin Hu-

Pätevä Canet, 152145-C, ampuu kauas

)

'l,

tu Ranskassa l87OJuvun tienoilla. Syntyessään se oli niin

rannikkotykin tulen hämmästyttävää tarkkuutta, josta sei-

paljon aikaansa edellä, että

kasta jo 305 mm:n tykkien yh-

se

vielä tänäänkin on täysin käyttökelpoinen.

pÄrBvÄ
Kl.ruSITI'UMAINEN
CAIYET
1S2-CANET-TYKKEIÄ on
maassamme ollut noin 10O
kpl. Niistä on muodostettu 2-,
3- ja 4-tykkisiä pattereita sataVenäläisiltä Hankrxrn jäänyt järeä rautatietykki 305/52-ORaut

mien suojaksi ja väylätorjuntaan. Niitä on käytetty myös
linnoitustykkeinä. Varsin tun-

nettu tällainen maalinnoitus,
jossa aseistuksena olivat Ca-

teydessä mainittiin.

Canet-tykit ovat olleet ran-

nikkotykkimiesten lempilapsia, joiden kehittämisen hyväksi on uhrattu tavattoman
paljon sekä aikaa että vaivaa.
Hajaryhmitetyn Canet-patterin tykit ovat ympyränmuotoisissa betonisissa tykkiase-

missa maanpinnan

mukana pyörivä teräskupu.

Sodan kiireissä pystytettiin
Canet-tykki joskus hirsiperus-

net-tykit, oli talvisodan aikainen Kaarnajoen patteri Kannaksella. Kerrotaan, että kun

tallekin, jolta sentään voitiin
ampua, vaikka se joka laukauksella heilahtikin uuteen
asentoon. Korotus piti aina

venäläiset rakensivat siltaa tuyli, tuhosi

ja korjata tykin kaltevuus.

keista Vuoksen

Kaarnajoen patterin yksi ryhl52-Canet-kranaatteja (4

asettaa kulmantasaimen avulla

Talvisodan aikana käytet-

mä

tiin Canet-tykkejä ilmatorjuntatykkeinä. Väitetään, että

osoittaa kiinteåiksi asennetun

tu alas Canetin laukauksilla.

laukausta) jokaisen heidän
yrityksensä kerralla. Tämä

useita pommikoneita olisi saa-

Rautatietykiksi käy myös viisituumainen sotasaalistykki l3O/50.NI

3O5/52-ORaut liihikuvassa

maljoelta 6 tykkiä, Härkälästä
6 ja Lypertöstä 4 tykkiä. Tykin tuntomerkkinä oli moni-

kerroksinen, panoskammion
kohdalta erityisen paksu putki, jonka rakenne viittasi heikkolaatuiseen putkiteriikseen.
Se saattoi olla vaikkapa "keittorautaa". Lavetti oli erityisen
matala haarukkalavetti. Tykin
alustana oli paksu lyijylevy.
Talvisodan aikana suoritet-

tiin Humaljoen MK-tykeillä
useita taisteluammuntoja.

Tykki oli toiminut tyydyttävällä tavalla. Humaljoen tykit
menetettiin sodassa. V 1945
näitä tykkejä oli tuliasemassa
Saaristomeren linnakkeilla 5
tykkiä. Nekin romutettiin jo
vuosikymmenen lopulla.
Tunnetuin 6" rannikkotykeistä on alussa jo mainittu

Canet-tykki. Sitä on pyritty
monin tavoin kehittämään ja
siinä työssä onnistuttukin. Tykin erikoisuus on sen jousto'
laitteessa. Se lienee konstruoi-

tasoon

upotettuina. Vanhemmat tykkiasemat ovat vailla kattoa,
uudemmissa on katteena tykin

--*:}

"gr

T;
$

Suomalaiset epäilivät näiden
kestävyyttä, johon epäilyyn

vaihtoon riiftävä. Tykillä voi-

Kestiväthän ne sillat sinne-mennäkin!
Karjalan kannaksen val-

tiin radan

I

,Ä

i,

Tykkivaunut olivat omalla
ajomoottorilla varustettuja.
Vauhti oli tosin vain noin 6
km tunnissa, mutta asemansuunnassa ampua

venäläisillä

oli

lakooninen

vastaus:

il-

man erityistä alustaa, betoni360 astetta.

tauksen yhteydessä jäi kesällä
v l94l sieltiikin suomalaisten

305-ORaut-tykin kranaatti
painoi 320 kg ja panos 140
kg. Korotusta sai noin 50 astetta, jolloin kantama oli pääl-

käsiin rautatiepatteri. Se oli
nelitykkinen, tykit olivat mallia 180/57-NRaut eli 180
mm:n (7") Nikolajeff-tykke-

alustalta ampumasektori oli

jä. Nämä saatiin kutakuinkin

le 50 km. Liihtönopeus lähenteli tuhatta metriä sekunnissa.
Vuonna 1945 jouduttiin ty-

ehjinä.

180/57-NRautpatterin tykit
olivat rakenteeltaan täysin ny-

kit palauttamaan venäläisille.
Tässä tilanteessa ne piti ajaa

kyaikaiset: kaikki toiminnat

Tammisaaren siltojen.

tapahtuivat siihköllä, paineil-

yli
Keskiö on laskukone, joka muuttaa tulenjohtotornista tulteet tulenjohtajan komennot tykkien ampuma-arvoiksi

RANNIKKOTYKKIMIEHET

TIETOJA RASKAISTA RANNIKKOTYKEISTÄ
Kaliiperi mm

RAUTATIELÄTSTNÄ,

KANTAMA 50
KILOMETRIÄ

Mallimerkintä

MIEHIT"IÄESSÄÄN vuoden

l94l

152

Putken pituus
kaliiperia

joulukuussa Hangon

kaupungin saivat suomalaiset
sieltä saaliikseen muun ohella

kolmitykkisen 12" rautatiepatterin. Tykkien putket oli
räjäytetty hajalle, mutta lavetit ja tykkivaunut olivat vielä

korjaamiskelpoiset. Suomalaiset päättivätkin korjata patterin.

Rikkiräjäytettyjä putkia ei
yritettykään korjata, vaan nii-

Valmistajamaa
Putken paino kg
Koko tykin paino
kg
Kranaatin paino
kg
Panoksen paino kg

152

152

152

45
C

46

35

22

50

9,s

V

MK

D

T

MH

Venäjä

Englanti

5750

7500

Venäjä
5000

Venäjä
3200

Suomi
5700

8500

8000

12500

14

000

14

Venäjä

n.

n.3000

000

4t,5

5r,5

33

3Z

50,5

l4

14

7

3

l5

33
1,5

irtopanos
deBange

irtopanos
BeBange

irtopanos
deBange

kartussi

kartussi

hylsy

hylsy

8

6

4

4
10000

8

hylsy
4

2300,O

u_qqq

Patruuna

tai kartusPanoslaji

si

Tiivistystapa
Tulinopeus ls/min
Kantama m

r8qq _ ryq9g

14

000

den tilalle asennettiin Ranskasta ostetut uudet putket. Lavettien ja vaunujen kunnosta-

minen vei aikaa llihes kaksi
vuotta. Koeammunnat voitiin
aloittaa vuoden 1943 lopulla.

305/52-ORaut

eli

305

mm:n 52 kal Obuhoff-rautatiekanuuna on suuri yksikkö.
Kolmen tykin patteri on jo yli

l00-akselinen juna, johon
kuuluu
3 tykinkuljetusvaunua,

- 3 ampumatarvikevaunua
-48:lle laukaukselle,

ä

v6im4vzunu, jossa pää- ja

-apupolttomoottorit

sekä gene-

raattorit ja
kaapelivaunu, keskiövau-

-nu ja korjausvaunu,

yhteensä

3 vaunua.
aEI6{ L

Uutta rannikkotykistöä edustavat

tiimä 152 rrun:n

150

l20O

l,Iyr;,y';
- .j!§ät-. *j

:J-:r

*

meri- ja ilma-

pia yksiköitä

voimia
vastaan
voimatta
- vaihtamalla asesuojautua
maa, on paikalta saatava suoja

ensiarvoisen tärkeä: tuhottu
tykki ei taistele enempää kuin
kuollut tykkimieskään.

Perustavaa laatua oleva
seikka on myös tekniikan halIinta. Aseet tulevat yhä moni-

mutkaisemmiksi

\:,. i:!9,'a&
.'ä "":!

:ä&""

ja

ampuma-

menetelmät kehittyvät, mikä
pakottaa jatkuvasti jatkokouluttamaan henkilöstöä. Osuma
on saatava nopeasti, koska heti tulen aloituksen jälkeen toimii myös vihollinen, jonka

:

,3

aseet saattavat olla omiamme

tehokkaammat ja koulutus pi-

tempi ja perusteellisempi.
Talvisodan alla luotettiin
aseisiin ja tulokset vastasivat
odotuksia. Hengen merkitys
taistelun kuvaan ei ole muut-

»'.

tr

tunut

vaunuja. Nelitykkisen patterin
akselimäärä ylitti l0O akselia.
Ampumaominaisuuksiltaan
180-NRaut-tykki oli erinomainen. Korotusta sai 5O astetta, kantama oli sarjapanok-

sen suurimmalla panoksella
347OO m.

Myös 1SO-NRaut-tykit

pa-

o-NÄYTTOINEN MENESTYSKELLO
JO TUHANSIEN RANTEESSA!
Tämä aistikas ja luotettava digitaalinen kvartsikello, joka
on väriltään musta, näyttää kellonajan, päivät, kuukaudet
ja viikonpäivän. Tuhannet tnÄyväiset suomalaiset seuraavat jo tarkkaa kvartsiaikaa. Kokeile Sinäkin! Jos tilaat kellon viikon sisällä lehden saapumisesta saat lahjaksi näpsä-

kän SUNFLOWER miniradion.

lautettiin v 1945 venäläisille.
Talvisodan aattona asensivat suomalaiset neljä 152145-

Clo-tykkiä rautatievaunuille.
Eräs rannikkotykistön pitkäaikaisista
kenttäkomentajista, eversti Arvo Lyytinen

malla tai nesteellä. Tyktiä
voitiin liikuttaa sen omalla
moottorilla kuten 305-ORauttykkiiikin. Jokaiseen tykkivaunuun

liittyi etuvaunu. jos-

sa oli polttomoottori ja siihkögeneraattori sekä takavaunu,

jossa

oli

Näistä muodostettiin rautatie-

patteri, jossa tykin nimikkee-

nä oli 152145-CLoRaut. Patteri osallistui taisteluihin Laatokan koillispuolella päällikkönään silloinen rannikkotykistön luutnantti Lauri Paaso.

ME

SAAPUMI§JÄRJES-

HENKEÄ JA
TEKNIIKKAA

kon kuluesa

saat

lahjaksi oheisen miniaruoltaan
radim
5o,-. Väri punainen,

keskipitkät ellot.

RANNIKKOTYKISTÖ

POLAR,CONTACT OY
on

aselaji, joka hankkii valtakun-

Ryhmään kuului myös am-

nalle turvallisuutta tehokkaan

musvaunu 120:lle laukauksel-

ampumatekniikan
avulla. Koska se joutuu taisteluun vihollisen tulivoimaisim-

lisiiksi keskiövaunu ja asunto-

TA HETI. TOIMITAMTILAUKSET

Ilaamalla kellon vii-

TYKSESSÄ.

ilmakompressori.

le. Patteriin kuului edellisten

KOKEILE ILMAISEK.
SII TÄYTÄ OHEINEN
KORTTI JA PALAU-

ase- ja

!

Lönnrotinkatu 27, OO18O Helsinki 18. P. 608609

Lähettäkää minulle musta o-näyttöinen kvartsikello. Hinnan

180,- + postituskulut maksan lunastaessani lähetyksen.

Nimi
(Selvästi)
Tarkka Osoite
Postitoimipaikka

Puh.

ENNI LESKINEN

Rintamalle

Sodan Varjo oli
synkässä metsässä
mustien kuusten

OLI I1l-OKtlLlN loppupäivät

v.

194

l.

kun J<rcnsuun lolta-

piiristä sain komennuksen Iähteä s()tatoimialueelle lottatöihin. Kiireisten mutta huolelIisten matkavalmistelujen jäl-

ja

jatkoimme

kaa tuntien tekivät viimersen

matkaa kohden itää. missä kovat taistelr.rl olivat käynnissä.

palveluksen Isänmaan puolesta kaatuneille aseveljille. Heidän tehtävänsä oli huolehtia
siitä, että sankarivainajat lähe-

jälleen junaan

RASKAS
alla...
Sankarivainajien
keen nousin lottaystäväni TYöPAIKKA
Hilkka Poikosen kanssa Joen- PÄÄSI YÄMME PITKÄÄNhuoltn ei ollut
ja ilmoittaudutsuun asemalta sotilasjunaan,
helppoa työtä. Lotat jonka matka suuntautui koh- RANTAAN
luammc Iottatrrimistossa meikykenivät siihenkin. den sotatoimialuetta. Meidän dät määrättiin Kaatuneiden
matkamme päämääränä ()li
Pitkäranta, joka äskettäin oli

Evakuoimiskeskukseen eli
"Kekkiin", joka toirni Pitkä-

vallattu takaisin.

rannan Pusunsaaressa. Majoituimme siellä erääseen Pitkä-

Tulevasta

tehtävästämme emme olleet
varmoja.

Härkävaunussa siinä kör<iteltiin sotilaiden kanssa. Matkaselkään
saavuttuamme
saimnre vähän jaloitella ja sarnalla nähdä sodan runteleman
aseman seudun: asemarakennus oli palanut, samoin rauta-

tielriisten

asuintalorivistö.

Kaikista oli jäljellä vain pys-

t_vssä
r

törriittävät mustuneet

sår-

upiiput. Juotuarnme kanttii-

nissa korvikkeet nousimme
152

rannan tehtaan omistamaan taloon, jossa rnyös työpaikkam-

me sijaitsi.

Kekin päällikköinä olivat
sotilaspastrrrit Reunanen, Nii-

ninen ja T'uhkanen. Kuka
heistä oli varsinainen "pää",
sitä en enää muista eikä se lie-

ne tarpeellistakaan. sillä nämä
sotilaspastorit eivät olleet suuria päälliköitä, vaan nöyriä
Herran palvelijoita, jotka
murhemielin ja sydämen tus-

tcttiin omiin

seurakuntiinsa.
He myös kirjoittivat suruvalittelukirjeen jokaiselle kaatuneen lähimmälle omaiselle se-

kä valvoivat, että kaatuneen
henkilökohtainen omaisuus
lähetettiin huolellisesti paket()iluna omaisille.

Minun ja lottaystäväni
Ililkka Poikoseri tehtäviin
kuului juuri 1ämän yksityis-

omaisuuden lr.retteloiminen ja
pussitus. Sotilaspastorit tai lähetit toivat meille sankarivainajan omaisuuden, mikä

yleensä oli kovin vähäinen,
mutta silti jo muistona arvokas vainajan omaisille. Sen
rne huolellisesti paketoimme
omaisille lähettämistä varten.
Ensin merkittiin jokainen esi-

ne

r>maisuusluettelokaavak-

keelle, sitten ne käärittiin pa-

periin

ja

sen jälkeen pantiin

vahvaan paperipussiin. Pussin

suu suljettiin, päälle Iyötiin
leima ja lähetys kirjattiin.
Tätä työtä meille riitti aamusta iltaan, sillä lähellä riehuvat ankarat taistelut toivat
valitettavan paljon uusia uhre1a.

Monta kyyneltä siinä

lähelle kaatuneiden arkutuspaikkaa.

Varsinaisen

tehtävämme

ohella halusimme käydä kat-

t'j

si naistakin.
Kaatuneet ensin riisuttiin ja
sitten puhdistettiin, pyyhittiin
mm. kasvot puhtaiksi. Tämän
jälkeen vainajat pantiin pape-

rivanulla pehmustettuun arkkuun. Arkun kansi asetettiin
paikoilleen ja siihen naulattiin
lappu, jossa oli tuntolevyn perusteella saatu kaatuneen nimi

ja osoite. seurakunta ja

mää-

räasema.

Oppaanamme

ollut sotilas-

pastori sanoi:

Täällä se on se

sodan

- synkässä metsässä suurvarjo
ten kuusten alla. Tätä ei sanoin voi kuvata. tämä pitäisi
jokaisen nähdä. että ()ppisivat

SA kuvu
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tiin, oli synkkää havupuumetsää. Siellä ruumiit olivat kasassa ja peitetyt havuilla ja
pressuilla. Sotilaat kantoivat
aina kasasta kaatuneen arkmainitussa tehtävässä oli kak-

siirryttyä
kauemmaksi itään meidät siirrettiin elokuun lopussa Salmin
Manssilaan. Siellä jouduimme

""1

kaatuneet

kuun laittajain luokse. Viime-

RINTAMAN

i

Paikka, johon

kuorma-auton lavalla kuljetet-

ensi

ARKKUUN PANO

.

laittoa.

alkuun tipahti poskelleni, kun
ajattelin niitä vanhempia. jotka olivat menettäneet poikansa
samoin vaimo miehensä.- lapset isänsä ja morsian
sulhasensa. Näille kaikille tuo
käärimäni paketti toi viestin
rakkaan omaisen kohtalosta.

Lohduttavan sanan löytäminen kaatuneen omaisille ei ole helppoa..

somassa kaatuneiden arkkuun
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Årkrpäivää rintarnan selustassa
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on naamioitu
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rakastamaan lähimmäisiään.
Pastorin puhuessa kannet-

tiin juuri pahasti silpoutunut
kaatuneen ruumis arkkuun

pantavaksi. Nåiky oli niin jär-

kyttävä, että käänsin pääni

#r.j

.,,1

.tä
,a

tI'

pois, sillä en voinut sitä katsoa. Arkkuun panijat olivat

I

siihen niin tottuneet, ettei se
heitä enää näyttänyt järkyttävän.
Jos

oli näky järkyttävä niin

oli sitäkin
hirveämpi! Tottumaton ei voinut sitä millään kestää. Ainakin minulle tuli vaikea olo.
Mutta tämäkin sodan varjossa
ympäristön haju

tehtävä työ oli jonkun tehtävä

ja kestettävä...
Monin ajatuksin

ja

uutta

kokemusta rikkaampana me-

nimme jälleen jatkamaan
omaa tehtäväämme, joka

ry'

:t
1,-
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meistä nyt tuntui monin ver-

roin helpommalta.
Syyskuun alussa sairastuin
palattava koti-

ja minun oli

Suomeen. Vielä låihtöpäivänäni 6. päivänä syyskuuta sain

ja kokea, miten sota
niitti jatkuvasti kallista viljaa.
nähdä

Kaatuneiden kokoamispai-

kalta tuotiin arkussa kaatuneen sotilasPastorin ruumis.
Hänen nimeään en enää muista, mutta kotoisin hän oli Keski-Suomesta. Tämän kaatuneen pastorin arkku nostettiin

sen kuorma-auton lavalle,
jonka ohjaamossa minäkin

lähdin Kekistä päämääränäni

;*ffi'r,

tuntematon tulevaisuus. Ennen lähtöä Kekin sotilaspasto-

rit veisasivat virren ja joku piti

*ääryrä

lyhyen puheen.
Sodan varjo jäi sillä kertaa
taakseni.
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Puhtaudestakin on huolehdittava

SA-kuvo

Sotauankl-

sairaalassa
Nuoren lääkintälotan muistelmia

KERSTIN MARTIN AAOLI
Sotavankisairaalan HELMIKUU oli puolivälissä
vuonna 1940. Talvisotamme
potilashuoneen jatkui
kolmatta kuukautta ja
seinällä oli karu myös Kokkolassa sota ja sen
teksti: "Ryssän jokapäiväiset tapahtumat olivat alati kaikkien mielessä
sänky ei ole lotan radion ääressä
kuunneltiin uu-

istumapaikka!"
Sairaat ja
haavoittuneet

vangit hoidettiin
kuitenkin hyvin.
Parhaassa
tapauksessa saattoi
vihollisen naamion

takaa löytyä
lähimmäinen ja
ihminen.
Hoitohenkilökuntakaan ei selviytynyt
ilman uhreja: vain

tisia ja tilannetiedoituksia.

AHKERASSA
TYöSsÄ
LAPSUUDENySTÄv.rixl
Nornaja minä olimme jo syk-

systä saakka olleet mukana
Iottatyössä. Kun koulut loppuivat olimme joka päivä jossakin touhussa: odottamassa
evakkolunra la larjestamassa

19-vuotias
tääkintälotta sai

evakoille teetä, lämmintä ruokaa ja majoitusta. täyttämässä
olkipatjoja ja -tyynyjä koulussamme. joka oli yksi majoituspaikoista, istumassa puhelinvahdissa. Tai sitten olimme
suojeluskuntatalossa päiväkaudet kuorimassa perunoita,
minkä johdosta meistä vähitellen tulikin muonituslottia.

tuoduilta vihollisen

olimme vuorotyössä aikuisten

Saimme jäsenkortin, jossa
juuri rintamalta luki
"Muonitusjaosto" ja

haavoittuneilta
vaikean

kurkkutaudin
tartunnan ja
menetti henkensä
työssä, jota
vihollisen
sotilaatkin olivat
oppineet
arvostamaan.

"oikeiden" lottien

#.-.

kanssa,

vaikkakaan perunoiden kuoriminen ja astioiden peseminen
ei oikein vastannut meidän käsityksiämme lotan sankarillisesta osasta sodassa. Katselimme iv-lottia, jotka päivin ja
öin vartioivat vesitornissa ja
olimme kateellisia.
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Haavoittunut veniiläinen luutnanni
vielä raistelun jinkyttZimiinä
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Sotauank'saiaahssa...
Kesällä olin täyttänyt l8 ja
ystäväni oli vuoden vanhempi. Olimme pitkiä tyttöjä. reilusti yli 170 cm, olimme olleet partiolaisia monta vuotta

ja lopuksi partiojohtajiakin.
Nyt oli maamme sodassa
suurta itäistä vihollista

vas-

taan. Ymmärsimme hyvin, että pieni Suomi saisi ponnistaa

na. Kerrottiin, että häntä kiinnosti erityisesti paleltumisvammojen hoito. Tässä koulussa oli noin 6O0 haavoittunutta sotavankia. Toinen sotavankisairaala oli sijoitettu
suomalaiselle työväentalolle
ja yksi omien poikiemme sairaala oli ruotsalaisessa kansakoulussa.

kaiken voimansa.

Ystävältäreni

vanhempi
r.4

ii,r

*i"

tahtoa työssämme siihen saakka ja piti meille pitkän saarnan

velvoittavasta työstä
iästä
puhettakaan -ja siitä

ei ollut

yön!

olimme viisaasti vaiti. Vihdoin hän yliviivasi lottajäsenkorteissamme sanan "Fältkökssektionen" (Muonitusjaosto) ja kirjoitti sen yläpuolelle sanan "Sanitetssektionen" (Lääkintäjaosto). Vielä

meille annettiin tuntolevy sekä valkoinen käsivarsinauha,
jossa oli suurin mustin kirjaimin merkintä "Sairaala", numero ja esikunnan leima. Mi-

saimme sopivan määrän lotta-

nun numeroni

{F

Seuraavana aamuna me-

nimme esikuntaan.

Siellä

oli ll8. Kirjoi-

ti
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nä, meillä oli vielä lottapuvut
puolivalmiina. Istuimme ompelemassa niitä melkein koko

;§
,u*4.

§

t
$
§

T*4

#

'11,

lÅ.
th

-§

rL

Haavoittuneel sotilaat ovat vain potilaita

serkku Nelly oli lääkintälottana. Kaupungissamme oli nyt
paitsi omien joukkojemme

sairaaloita myös kaksi sotavankisairaalaa, joihin tuli yhä
enemmän haavoittuneita ja

paleltuneita sotavankeja. En-

simmäinen sotavankisairaala

oli

suuressa kolmikerroksises-

-

SAIRAALAAN
YSTÄvÄTTÄnrm

Nelty-

teemme

tämähän
oli nyt se meidän toivottu
tehtävämme.
Vihdoin uskalsimme van-

nen lääkäri Gunnar Finsen,

ria lottia sinne ei otettu
ikää piti olla 23 vuotta.
Lottajohtaja sanoi, että

joka asui Norjan konsulin luo-

olimme

tuttu hahmo kuuluisa norjalai-

kin kaavakkeeseen ja sen jäl-

tuimme tietenkin

vittiin nyt paljon vapaaehtoista työvoimaa, mutta liian nuo.

tajia. Kaupunkilaisille oli jo

timme vielä nimemme johon-

sekä menimme valikoimaan
käytetyn lakin ja päällystakin
varastosta.

vapaaeh-

toisia lääkäreitä ja sairaanhoi-

..Y{

kangasta ja lottapuvun mallin

serkulla oli joka päivä jotakin
uutta kerrottavaa. Me innos-

han ja ankaran lottajohtajamme puheille. Sairaaloissa tar-

laisia ja norjalaisia

':

ei omia tai vihollisia

suomalaisessa kansakoulussa. Siellä oli työssä ruotsa-

sa

, .^

jo osoittaneet

hyvää

keen meidän oli ilmoittauduttava Osasto V:ssä työväenta-

Seuraava hyökkäyskoholi 28. Sotasairaalan

lolla.
Ovella seisoi sotilasvartija,

esikunta. Kansliassa meille

joka päästi meidät sisään nåihtyään valkoisen käsivarsinauhan. Olimme tärkeitä! Eteisessä istui toinen vartija, joka
osoitti meidät kansliaan.
Ylihoitaja neiti Rasnrus vei
meidät heti osastoille ja esitteli ne meille samoin kuin siellä
olevat sairaanhoitajat ja lotat.

hiukan naurettiin, mutta luvat-

tiin ilmoittaa heti, jos meitä

tarvittaisiin.
Nyt tuli kiire ommella lottapuvut! Äitini oli kovasti päätöstämme vastaan, mutta sanoimme, että jokaisen velvollisuus oli nyt olla mukana.

Kun esikunnan

ilmoitus-

kortti tuli jo seuraavana päivä-

tamaan

VIHOLLINEN!
NYT saimme siis ensimmäisen kerran nähdä läheltä vihollisemme!

Näky oli karmea!
Suuressa salissa

"kuolemanhuonee-

oli

vuode
vuoteen vieressä, neljä tiheää
riviä, ja keskellä käytävä.
Vain muutamat potilaat olivat

jalkeilla, joku istui sängyssään, muut makasivat kuin

Kohta olinkin

lV:llä

seen".

osasto

Haavoja sain nähdä monenlaisia: ampumahaavoja. pisto- ja

TULIKOE
KUOLEMAN.
HUONEESSA
SIELLÄ vaihdettiin

jo

vaihtamassa siteitä.

parhail-

set! Huomasin, että suurin osa

samanlainen siisti vuode: puu-

heistä

oli nuoria 20-26 vuo-

paleltuneet ja kauheasti paisu-

neet käsivarret ja jalat

4O-vuotiaita.

ne

PÄIVIiJÄRJESTYKSEMME

oli aina sama: ensiksi aamulla

tiaita, joukossa joitakin vanhempiakin miehiä, jopa yli

-

JÄRJESTYS

sirpalehaavoja, amputoituja

jalkoja, käsivarsia ja käsiä.
Sääliksi kävivät nämä viholli-

laan siteitä. Nähdessäni näiden ihmisraukkojen pahoin

ARKIPAIVAN

<

Heitä ei apu ehtinyt
tavoittaa! Kaksi
talvisodan pakkasessa
kuoppaansa palelrunutta
veniläistä soturia

sijattiin vuoteet ja sen jälkeen
vaihdettiin siteet. Kaikilla oli
sänky, olkipatja ja olkityyny,
kaksi lakanaa ja tyynynpäällinen valkaisemattomasta puuvillakankaasta, harmaa villahuopa, heikoimmilla kaksi.
Kun kaikki oli kunnossa ja-

kelimme teetä tai kuumaa
puolukkamehua. Jokaisella
potilaalla oli valkoinen emalikulho aterioimista varten. Sen
jälkeen valmistimme sidetarvikkeita tai parsimme sukkia,
joita kului paljon, koska poti-

Ruotsin Punaisen Ristin
läiikintähenkilökuntaa
tammikuussa 1940

Y
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kuolleina. Minusta kaikki olivat samannäköisiä: aivan lyhyeksi ajettu tukka, matala otsa, kulmikkaat kasvot, vaani-

vat silmät. Epäluottamusta ne
meille ilmaisivat!
Seinissä oli potilaskortit ja
niiden välissä joitakin tiedonantoja ja jokunen mietelause.
Eräs näistä iski silmääni heti:
"Ryssän sänky ei ole lotan is-

tumapaikka!"

_

Vieressä olevassa pienessä
huoneessa oli osasto III, ns.

"kuolemanhuone", jossa oli
vain neljä sänkyä. Rakennuksen toisessa päässä oli osasto I

olivat ihan muodottomat, sor-

met ja varpaat aivan mustia,
päätäni huimasi ja
kuolleita
- omituinen tunne.
vatsaani tuli
Voimakkaan imelä ja ilkeä haju täytti huoneen. Enhän vielä
tiennyt, että se tuli eniten siitä
kalanmaksaöljyvoiteesta, jota

käytettiin näiden vammojen
parantamiseen.

Yritin olla avuksi ja pitää
kiinni, mutta en onnistunut.
Hapuilin sinne tänne ja koetin

päästä ulos

huoneesta

muistin, että sen vieressä ulkopuolella oli tuoli. Jotenkin
ja pyörryin.
pääsin sinne

Sairaalassa

Heräsin. Muut Iotat ja hoitajat seisoivat nauraen ympärilläni. Joku
ojensi minulle juotavaa ja

hoitajaa,

kaikki vakuuttivat, että "kyllä

ja

tässä huoneessa oli myös
pitkä pöytä, jonka ääressä terveimmät potilaat aterioivat.

oli A-7 sairaan6-8 lottaa ja pari

sataa potilasta.

se menee

Saimme vielä ohjeita ylihoitajalta ja seuraavana aamuna meidän piti olla työssä kel-

lo 7. Heti kun tulimme

eräs

hoitaja käski minun tulla aut-

ohi", tämä oli vain

"se tulikoe", joka järjestettiin
uusille lotille. Tuntui heti paremmalta, kun kaikki olivat
niin ystävällisiä, mutta kyllä
minua sittenkin hävetti!

lailla oli aina paksut harmaat
monosukat jalassa.
Terveimmät potilaat auttoivat monella tavalla, he mm.
lakaisivat ja pesivät lattiat,
kantoivat puita ja olivat mukana ruokaa jakamassa.
Sitten tuli aamiainen, tavallisesti ohra- tai ruisjauhopuuroa, josta jokainen sai kulhon-

Sotauankbairaalassa...
(

tista ja "jännää" kuin olimme
haaveilleet. Se oli ankaraa ja

Tarmokkaita

pikkulottia

usein pelottavaakin todellisuutta ja kovaa työtä. Tunsimme kuitenkin, että saimme olla mukana tekemässä jotakin
*§§§(1dii':+Stjr'r

muiden kanssa ja että oli kes-

rrtr$s:t'qdi

tettävä.

Yritimme selittää vangeille,
että olimme rauhaa rakastava
kansa ja että halusimme vain

puolustaa maatamme. Vähitellen huomasimme miten eri-

laisia vangit olivat

eikä

- sotivain ulkonäöltään. Nämä
joka
laat tulivat melkein
puolelta Venäjää
Siperiasta ja
Aunuksen Karjalasta,
Leningradista, Uralilta, Moskovasta, Ukrainasta ja jopa Mustan
meren rannoilta kuten 25-vuotias Pjotr Rivalka, mustatukkainen ja mustasilmäinen. pit-

kä ja hento poika, jonka oikeassa käsivarressa

oli

kam-

mottavia luodinreikiä.
Monet vangit pyysivät saa-

da kirjoittaa

muistolauseita

päiväkirjaani. Kaikissa niissä
oli kiitollinen sävy. En muista. että kukaan näistä vangeis-

ta olisi käyttäytynyt sopimattomasti meitä kohtaan.

Sotavankien joukossa oli
aika paljon Aunuksen karjaHoito alkaa

V

sa täyteen, heikoimmat saivat

joskus kuorittua maitoakin.
Sen lisäksi kaikki saivat neljänneksen tummaa hapanta
limppua, joskus jaettiin myös
suolaa pienissä tötteröissä.

Vuorottain kävivät myös

Keskipäivällä meillä oli pa-

ri tuntia vapaata. Minä lähdin
usein hiihtämään, sillä tuntui,
että piti saada olla raittiissa ilmassa ja hiljaisessa metsässä.

Iltapäivällä palasimme

taas

sairaalaan.

hoitajat ja lotat syömässä suomalaisessa sairaalassa, missä
tapasimme muiden sairaaloi-

Päivällinen oli melkein aina
joko peruna- ja silakkakeittoa
tai kaalisoppaa, jokaiselle

myös
va-

runsas annos sekä leivänpala.
Illalla mitattiin vielä kuume

paaehtoisia hoitajattaria. Siellä laskettiin leikkiä monesta

ja jaettiin lääkkeet. Noin kello
8-9 maissa olimme taas kotona. Joskus valvoimme hoitajien kanssa ja silloin meillä
oli aamu- tai iltavuoro.

den henkilökuntaa,
ruotsalaisia

ja norjalaisia

asiasta ja meille sanottiin, että

toimme "ryssänhajua" joka
paikkaan.

Aamiaisen jälkeen mitattiin
kuume ja sitten tuli joku lääkäri käymään. Tavallisesti
hän silloin tutki varsinkin paleltumisvammat ja leikkasi
pihdeillä mustenneet sormet ja
varpaat pois
hirvittävä toi- potilaat valittimitus! Harvoin
vat
näimme vain, että sil- valuivat kyyneleet.
mistä

IHMISSUHTEITA
YLI KIELIRAJOJEN
MAALISKUUN

alussa

oli

ar-

mottoman kylmiä päiviä, pakkasta oli jopa 40". Myös sai"holodraalassa oli kylmä
na", sanoivat venäläiset.

Sairaanhoitajan "kutsumus" ei ollutkaan niin r«rmant-

laisia, jotka aina puhuivat kes-

kenään suomea. Outo murre
oli vaikeaa ymmärtää, mutta
saimme sentään enemmän sel-

vää heidän puheistaan kuin
venäjänkielestä.

Äitini oli koulussa lukenut
venäjää ja hän opetti minulle
hyödyllisiä sanoja ja kysymyksiä. Kohta rupesinkin ym-

märtämään jotakin vankien
puheesta. Kirjoitin muistiin

Mutta meille tuli kohta
uusia haavoittuneita. Joka
paikka oli nyt täynnä. myös

se edes kuukauden'l Kaikista

suuren salin parvekkeella oli
vuoteita. Näiden vankien jalat
olivat hyvin pahasti paleltuneet.

N1't meillä

oli siis rauha.

Välirauha vain, monet sanoi-

vat. tai aselepo

-'.

kestäisikö

uhreista huolimatta saimme

kurkkutaudin, joka helposti
tarttui. Minullakin oli muuta-

maksaa niin paljon tästä rau-

man päivän kauhean

hasta

kurkku, mutta en sanonut mitään varsinkaan kotona, sillä
äiti olisi silkrin löytänyt hyvän
syyn lopettaa sairaalahomma-

!

Työtä meille riitti näinä päi-

vinä, aikaa ei ollut turhaan
ajattelemiseen. Monta l()ttaa
ja hoitajaa oli sairaina; sanottiin, että uudet vangit olivat
tuonect rnukanaan pahan

kaikki ne sanat, joiden merkimasin, että jotkut vangeista

osasivat myös vähän saksaa,

v

jolloin tulimme vielä paremmin toimeen. "Skutino", sase mer-

kitsi koti-ikäväa. "Skoro
do"pääsmoi?" he kysyivät
täänkö pian kotiin?"Vankien joukossa oli myös
pari komissaaria, yksi luutnantti ja yksi lääkäri. Muut
"Gospodin

doktor". Herrat olivat

aika

J
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koppavia, pysyttelivät loitolla
ja olivat vaiti meidän läsnäol-

lessamme.

Kun

näytimme

heille suomalaisia valokuvia
ja kortteja, he nauroivat ivallisesti ja totesivat: "Propagandal" Kuitenkin lddkari Pjotr
Zeleznev oli joka päivä työssä
osastoilla ja luutnantti istui
sängyssään parsien sukkia.
Hänellä oli sääret täynnä sir-

piti jäädä kotiin

vuoteeseen.

käydä häntä katsomassa. Sairaanhoitaja oli koko ajan Nornan luona.
Ylihoitaja sanoi. että saisin
valvoa sairaalassa hänen kans-

saan. Otin mielelläni

nämä

vuorot, koska olin niin huolis-

sani Nornasta ja

sairaalassa

tilasta. Näinä päivinä kuoli
aika monta potilaistamme.

huttelivat aina "Tovarititi

tai

Ystäväni Norna oli myös
saanut kurkkutaudin ja hänen

sain parhaiten uutisia ystäväni

kohtelivat heitä nöyrästi ja pu-

kommissar"

ni.

Sinne meni sekä lääkäri että
sairaanhoitaja kä1 rnään j:r minulle sanottiin. että hän oli vakavasti sairaana cnkä saisi

tys minulle selvisi. Innokkaita
opettajia löytyi kyllä ja huo-

noivat vangit usein

kipeä
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Sotilaat tulivat ja veivät kuolleet heti pois. Tiesimme, että
heidät vietiin tilapäiseen hau-

taan kaupungin hautausmaan
Iähelle.

JÄRKYTTÄvTN
KOKEMUS
St INNt INTAINA. l.1

päir ri-

-r

palehaavoja.

Vaikka se olikin kielletty
vangit pyysivät meiltä usein

sokeria ja tupakkaa. Joskus
toimmekin mitä kotoa sai irti
sokeripaloja. vähän val-
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-koista

ffi

leipää, saippuanpalasen
ja yritimme
- kärsivät enijakaa niille. jotka

ja tupakkaakin

,
lr

ten.
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RAUHA
SITTEN tuli keskiviikko maaliskuun 13.
Saimme tietää rauhasta sairaalassa kello ll:n tienoilla.
puhumasta

i!

vangeille asiasta, mutta he
huomasivat kyllä miten kiihtyneitä kaikki olivat ja saivat
hekin tiedon rauhasta jo sen

i

Meitä kiellettiin
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Lottia

.;a haavoittuneila
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päivän atkana "Mir, mir!"he
sanoivat meille, "Skoro do-

moi!"
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Sotauanl«bflaahsa...
nä maaliskuuta, sain sairaalassa tiedon, että ystäväni Norna

heti kovin ystävällinen ja hä-

keja, joilla oli paleltumisvam-

nen reipas luonteensa nosti si-

moja ja kaikki vangit pitivät

Sunnuntaina maaliskuun
viimeisenä päivänä olivat ys-

Helminen oli yöllä kuollut. En
ollut siihen saakka vielä koke-

tä toivotonta mielialaa, johon

hänestä paljon.

Eräänä päivänä vangeille

täväni Nornan hautajaiset.
Päivä oli kirkas ja aurinkoi-

nut kuolemaa perheen tai ystävien keskuudessa
en käsir
tänyt mitään.
Iltapäivällä lähdin heti ystä-

pieni kirjelappu, jossa vanha

esitettiin elokuva, jonka nimi
oli "Suomi." Siinä näytettiin

nen, lounaistuuli toi hautausmaalle kevään viestiä lumi-

esitti surunvalittelut kaikkien

kesämaisemia

puolesta.

mää, koulu-

hankien yli.
En muista mitään hautajaismenoista, vain sen, että jäin
yksin seisomaan haudan ääreen kun kaikki muut olivat jo

väni vanhempien luo.
Siellä oli paljon sukulaisia
ja kaikki itkivät. Nelly-serkun

kanssa siivosimme Nornan
huoneen ja järjestimme hänen

tavaransa; vanhemmat olivat
täysin avuttomia surussaan.
Meille tuli kolme uutta lot-

taa. Varsinkin eräs

heistä,

Eeva Hauhtonen, oli minulle

olin vaipunut. Potilailta tuli
vääpeli Aleksei

Semjonov

Ylihoitaja sanoi minulle,
että jos haluaisin, saisin siirtyä suomalaiseen sairaalaan,
mutta sanoin haluavani jatkaa
työtäni täällä loppuun saakka
kuten muutkin.
Sairaalassamme kävi nyt
usein eräs lääkäri, jonka nimi

oli

Moses Pergament. Hän

tutki ja hoiti etenkin niitä van-

ja maalaiseläja teollisuuslai-

toksia. Monet vangit sanoivat,
että Suomi on hyvä maa, mutta riitavel jemme kommissaarit

Masur ja legorov sekä nuori

menneet pois.

luutnantti Alexander Sorokin

päivänä menin hiihtäen sinne
ja otin valokuvia. En voinut
vieläkään käsirtää, mitä oli ta-

vetivät suunsa vinoon ja toistivat jälleen: "Propaganda! Nje
pravda!" Meistä tuntui, että
he usein halusivat vain kiusata
meitä.

Seuraavana

pahtunut. Kukkien peittämä
hautakumpukaan
minulle mitään.

ei seliftänyt

Aukeama "muistojen kirjasta": "toveritar Kristiina" saa kiitosta hyvästä hoidosta
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päivänä lähti toinen ryhmä,
myös paareilla makaava Niko-

r-*.
å;

lai-raukka. Viimeiset

sairaa-

vietiin suomalaiselle

kansa-

laamme jääneet sotavangit

koululle.
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TILINPÄÄTöS
KOKKOLAN sairaaloissa oli
hoidettu yli 5.fiX) sotavankia.
Kuolleet siirrettiin aikanaan
omalle hautausmaalleen muutamia sat«'rja metrejä kaupun-

gin

hautausmaasta lounaa-

seen. Siellä he lepäävät suurten mäntyjen suojassa, kesällä
kauniisti viheriöivän ruohikon
alla. Muistomerkissä on venäjänkielinen teksti, josta ymmärrän sanat "venäläisiä soti-

laita", lukumäärän 649
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PESIMME VANKIEN
VERISET VAATTEET
SAIRAALASSA meillä oli
edelleen paljon työtä: kunnostimme vankien vaatteita ja
olimme monta tuntia joka päivä pesemässä likaisia sotilas-

pukuja kylpyhuoneessa. Ammeen yli pantiin leveä lauta ja
sitten vain harja käteen ja paljon kuumaa vettä ja mäntysuopaa! Ihme, ettemme saaneet mitään sairauksia näistä
verisistä ja muuten likaisista
vaatekappaleista

!

Melkein joka päivä tuli uteliaita meikäläisiä sotilaita katsomaan vangittuja vihollisia.

Vankeja lähetettiin nyt pois
niin pian kuin he olivat jotakuinkin terveitä. Kaikki olivat
kärsimättömiä ja kysyivät aina

"Kogda domoi?"

kotiin?"
Sairaalassa

-

"milloin

oli myös Niko-

*i!! "-

kotiin

V

\\

niiden valmistamista ja
asettamista
kaikkea sellais- nähneet ja saata, jota olimme
neet jo oppia käytännössä.
Näinä päivinä tuli myös uu-
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tinen, että saksalaiset olivat
miehittäneet Norjan ja Tanskan. Vapaaehtoiset norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset

Iähtivät kiireesti kotiin. Olimme heitä asemalla saattamassa.

Sairaalassammekin oli jäähyväistunnelmaa. Vangit korjailivat tavaroitaan lähtöä varten ja nyt kuului usein laulua,

i
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"Krasnaja rubaika" ja "Sten-

ka Rasin". Mihail Butikin,

joka sanoi olevansa insiniiöri

ja osasi

saksaa,

kirjoitti mi-

oli kuin pieni avuton paketti,
mutta hyvin kärsivällinen.

jäähyväisjuhla.
Vangeille tarjottiin teetä ja he
lauloivat ja tanssivat meille.

Huhtikuun alussa meille lotille järjestettiin kahden viikon

Veniiläiset sotilaat ovat päässeet
palaamaan

jä,

litti

tulevaisuudessa
eihän hän
- auttaa.
juuri voinut itseään

-ddt;

miaa, erilaisia haavoja ja hoitomenetelmiä, eri sidetyyppe-

ret että molemmat jalat ja joka
lisäksi oli täysin sokea. Hän

kolai-parka tulisi selviämään

*

kurssit. Pari tuntia päivässä
olimme luennoilla: anato-

nulle "Stepan Razin" -laulun
latinalaisilla kirjaimilla ja se-

Ihmettelimme aina, miten Ni-

8.t

Ahkeria puunpilkkojia

lai lesin, jolta kranaatin lähiosuma oli vienyt sekä käsivar-

Saimme tietää, että hän oli ollut pienen kylän opettajana.

tE--h'

ja

vuosiluvun 1940.

I

tekstiä.

Keskiviikkona 23. päivänä

meillä oli

Kaikki olivat puettuina puhtaisiin sotilaspukuihin. Sotamies Georgi Borisov, jolla oli
kaunis tenori, oli soololaulaja-

na ja kuoro säesti.
Lauluja tuli tulvana. Meille
tämä oli suuri elämys. Olim-

me tottuneet näkemään nämä

Kävellessäni paikan ohi

miehet surkeina ja avuttomina
emmekä voineet käsittää, että
heissä piili näin paljon iloa ja

muistan aina, että sain auttaa

elämänhalua.
Iso ryhmä sotilaita lähti vielä samana iltana. Seuraavana

niin monia näistä miehistä.
Sain heiltä myös niin paljon
oppia

että sodan julman to-

dellisuudenkin
keskellä voi
löytää myös Ihmisen.
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uistan hyvin ensimmäisen kranaattikeski-

tykien. Se

rapahtui

jossakin Enson suunnalla tehtäessä väkivaltaista tieduste-

lua, jonka tarkoituksena oli
saada selville, oliko edessä-

päin vihollisia. Mikä nerokas
idea! Näyttämönä oli parin
hehtaarin suuruinen niitty.
jonka keskellä kiemurteli matala puro. Koska venäläiset rakastavat hyökätessään avonaisia paikkoja, he ajatlelivat että
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lainen, joka roikotti vatsansa
päällä tapsikelaa, jota kuulemma tarvittiin edessäpäin.
Ja selässä ()li ilalialainen terni-

kivääri, joita oli jaettu tykistön miehille moraalin vahvistamiseksi. Kerrottiin. että jo-

ku oli joskus osunut niillä johonkin, mutta kukaan ei tarkemmin tiennyt milloin, missä ja mihin. Niissä oli kiintotähtäin, asetettuna noin sadan
metrin matkalle. Signore vihollinen, olkaa hyvä ja asettukaa sadan metrin päähän, että
voin ampua teitä!
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me teemme samoin ja kohdistivat sille oikean rumputulen.
Mutta niityllä ei sillä hetkellä
sattunut olemaan muita kuin
eräs alikersantti Kari Suoma-
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Tallustelin siis kaikessa
rauhassa pitkin puron reunaa,
kun alkoi paukkua. Silmänräpäyksessä olin nrahallani purossa. Tapsikela jäi alle ja esti
painumasta täysin litteäksi .
Sirpaleita viuhui joka puolella

eikä auttanut muu kuin äkkiä
päättää, kumman pään pitäisi

piilossa ja kumman ylhäällä.
Päätin uhrata takapuolcn. ja
siinä se sitten koh«rsi urheana
kcskellä taistelutannerta ja
kranaattisadetta. Tul ikasteesta

on kirjoitettu paljon vaikuttaKONEPISTOOLIMIES

via säkeitä, mutta luulen, että
vaikka puoli tusinaa runeber-

Lyijykynäpiirrog 1942

geja «rlisi pantu tyiihiin, hc ei-

vät ()lisi saaneel minun

ta-
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pauksessani kokoon mitään
ylevää

!

Uhrattuaan n()in parisataa
kranaattia venäläiset ajattelivat, että se oli tarpeeksi yhdelle alikersantille ja kaikki loppui yhtä äkkiä kuin oli alkanutkin. Santassa kuulin äänen
sanovan takanani:
Sinähän p«rvasit että minä-säilyn hengissä!
Se oli muuan oman porukan

mics, joka tuijotti minua vihaisena. Häntä oli ammuttu
kätccn ja hän oli matkalla
taaksepäin. Krjmmin ylös liSOTILASTYYPPEJÄ

komärkänä.

Oliko

hollisial
ta.

-

Kysy vain, kuinka mon-

No, sen minä

olisin

osannut
sanoa etukäteen ilman
mitään väkivaltaista tiedustelua.

Äta kiertele. Sinä pova-

sit.- että minä säilyn, ja katso
nyt! Hän heilutti veristä hihaansa nenäni edessä.

Niinhän sinä säilyitkin.
vielä kaiken lisäksi
Pääset
täältä pois. Niin että onko valittamista?
Olin oikeassa kuten taval-

1
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kästään silmiänne vilkaisemalla sanoa, onko teillä munuaistauti tai struuma. Usein
puhutaan hyvästä tai huonosta

onnesta, mutta eräs viisas

ajattelija, jonka nimeä en
muista, on sanonut, että jos
ihmisen käy hyvin tai huonosti enemmän kuin kolme kertaa
peräkkäin, kysymyksessä on
muutakin kuin onni. Kerrotaan, että Napoleon valitsi
kenraalinsa sen mukaan, millainen tuuri heitä seurasi. Ja
kuten sanottu, se muu säteilee
asianomaisesta niin että ha-
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vaitsette sen, mikäli antenninne ovat sillä tavoin suunnatut.
Voin kertoa erään esimerkin.

Oli

muuan noita öitä,

jol-

loin kyyhötetään poteroissa

ja I

odotetaan seuraavana aamuna
NÅKYuÄ SAARUÅRVEN SAIRASTIIVALTA

Lyijyhynäpiirros

lista. Mies pääsi

/

alkavaa hyökkäystä. Samassa
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sairaalaan,

ehti vielä takaisinkin ja säilyi
hengissä sodan loppuun, meni
naimisiin, sai lapsia, eikä siitä
ole kovinkaan monta vuotta

\

kun vietimme

jumalattoman
hauskan juhannuksen Lappeenrannan kasinolla, ja hänen vaimonsa oli pakko kuun-

nella kaikki sotajutut

t

ties

kuinka monennen kerran. Sotasankarien vaimojen pitäisi
saada urhoollisuusmitali korvatulppien kera kaikesta siitä

mitä ovat joutuneet

kärsi-

mään.

Mitä puron reunalla käy§lyn vuorokeskusteluun tulee,
sillä on esihistoria, joka kaipaa selityksen.

Noihin aikoihin minulla oli

nimittäin tapana ennustella
kuka tulisi selviämään ehjin

nahoin ja kenelle todennäköisesti kävisi huonosti. En käyttänyt kahvinporoja enkä kortteja, vaan havaintokykyäni.
Minulla oli jonkin verran sitä
mitä on tapana sanoa "muotokuvaajan silmiiksi", eräänlainen kyky nähdä niin sanoakseni kunkin ihmisen ominaisviiri. Melkein jokaisen tutta-
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vapiiriin kuuluu joku, jolle
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aina käy huonosti. Psykologit

kutsuvat sitä onnettomuusalttiudeksi, ja sen voi lukea ihmisen kasvoista, mikäli on
sellaiseen taipunusta, aivan
kuten sisätautiläiikäri voi pel-

RAJAJÅÄKÄRTTYYPPE.IÅ SYVÅBILTÅ,'UOPSIN" LOEKOLTN

Turhilavccraukcie 1944

kuopassa kanssani oli jalkaväen mies, joka nojasi montun
reunaan ja tupakoi sanaakaan
sanomatta. Hän tuijotti ke-

säyön hämärään kuin muissa
maailmoissa. Hänessä oli jo-

takin

sanomattoman alakuloista. Eikä pelkästään alakuloista, vaan muutakin. josta

en pitänyt. Minulla oli selvä
tunne, että siinä on kaveri, joka elää viimeisiä tuntejaan.
Aamun valjetessa tulenjohtaja ryömi taaksemme. Olin jo
pari viikkoa ihmetellyt. miren

RÅÅTÄLIVANKI

Lyijyhynäpiirror
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oli selvinnyt näinkin pitkälle, sillä myös hänellä oli
hän

t,

huonon onnen naama.

Siirtykää viereiseen poteroon,
tulenjohtaja kuiskasi.
Minä tulen tähän.
- Tein työtä käskertyä ja ajattelin, että siinä on nvt kaksi

hyvää yhdessä, saa nähdä miten käy.
Hyökkäys alkoi. Meidän
tehtävämme oli antaa sivustatukea. Vastapuolelta satoi kranaatteja, pääasiassa korohoro-

tulta, joka on siinä

suhteessa

ilkeätä, ettei kranaattien tuloa
voi kuulla. Ne tippuvat nis-

men ()suma juuri kohdalle.
Vyö ja rähinäremmi olivat säilyneet ehjinä.

Menikö toisiakin? minä

kysyin.
Joku jalkaväen mies.
-Vielä tänä päivänäkään en
tiedä. miksi tulenjohtaja mää-

suoraan

räsi minut toiseen poteroon.
Siihen ei ollut mitää järkevää

taivaalta. Jonkin ajan kuluttua
lähetti konttasi ohitseni ja ker-

syytä. Mutta kun ennustukseni olivat vielä pari kertaa käy-

kaan viheltämättä,

toi että tulenjohtajan osalta
peli oli selvä. Pienoisheitti-

neet toteen, Iopetin povaamiseni yleisön pyynnöstä.

JATKUU SEUR. NO:SSA

N-iKYMI Å TULF]NJOHTUEEST.4.
I) Tähystäj ä tulenjohtopaikalla.
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JÅTKOSODAN Jalkaväkirykmentti

49 vietti

veteraanipäiväänsä Juvalla
syyskuun L9. päivänä. Reservin kap-

teeni, kauppatieteen maisteri Lauri
I antunen esitelmöi uhlassa rykmentin
f

osuudesta Siiranmäen taisteluun. Veteraanit haluavat palauttaa tämän

kunniakkaan taisteluvaiheen muistot
mieleen myös tässä lehdessä ia ovat
Iähettäneet julkaistavaksi saarijärveIäisen lleikki Tirkkosen taistelumuistelman vastahyökkäykse stä 14.
6.
-15.
Yleinen tilanne oli tällöin seuraava.
Vihollisen päästyä 14.6.41klo I 3.2O
pureutu nraala I/JR 7 :n (rnaiuri Kuvaj a)
asemiin ei sitä paikallisin voimin saatu
pois, vaatr 2. Divisioonan reservinä ollut II/JR 49 suunnattiin vastahyök-

käykseen komentaiansa everstiluutnantti Lasse Gottfrid Varkonjohdolla.
KIo 16.00 alkanut vastahyökkäys menestyi aluksi hyvin ia asemat saatiin
lähes kokonaan takaisin, mutta sitten
vihollinen suuntasi taisteluun lisää ras-

Varkon miehet (lI/49) pitrvä1 prntansa Sirranmäessä, vaikka vihollista oli jo;oka

puolella

kaita panssarivaunuja, lentokoneita ia
tykistöä ia työnsi Varkon miehet iItaatr mennessä Siiranmäen harjanteen
takaisen metsän reunaan. Illalla kello

muftautuneet panssarivaunut, yhteensä toistakymmentä.

Seuraavana aamuna vihollinen

hyökkäsi vielä entistäkin vahvempana.

Everstiluutnantti Varko haavoittui ta
komentaf aksi määrättiin kapteeni L.
J

Sllran

antunen. Epätoivoinen puolustustais- HEIKKI TIRKKONEN

telu jatkui.
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II/JR 49:N EDETTYÄ SIIRANMÄKEEN

ensimmäinen näköyhreyteni viholliseen oli hyökkäysvaunuien näkeminen. Luutnantti Jorma Halosen kanssa rähysrin
tankkien selittämättömälrä vaikurtavaa edestakaista liikehtimistä. Jalkaväkeä oli tankkien tunrumassa. Tällainen rähystys oli mahdollista ollessamme hyvässä näkösuojassa, jossa odottelimme panssarintorjuntaan kauhu-
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ja ja nyrkkejä. Muistini mukaan tankit olivat jo

tässä

vaiheessa eräästä kohdasra taisreluhaudan ylittäneitä.
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ASEMIEN VALTAUS JA NIIDEN
HALLUSSA PITÄMINEN
Taisreluhaudan vyöryryksen aikana emme kovinkaan
paljon kiinniträneet huomiota korsuihin ja panssarikupuihin. Tilanteen hiukan tasaannuttua rupesimme niihinkin rutusrumaan.
Järkytykseksemme huomas imme suomalaisasepukui sen miehen päätrömäksi erään korsun ereisessä. Jonkin
aikaa turhaan yritettyämme selvirrää miehen päänsä
menettämistä rupesin kiipeämään kk-kupuun. Kämmenet permanroa vasren yririn punnertaa käsillä itseni
ylös. Pian koin, kuinka päänsä menettäneen miehen
viimeiser ajatukser verisenä aivoaineksena kuplivat
kämmenilläni
kuolema kärteli minua omalla ryylillädo.

-

Olimme kenries jo tunteja kerinneet tapella, kun
joku miehistä sanoi savolaisirtain:
fsqjs2ntti! Täällä korsussa niin kummasti suh-

kaal

Huurelimme oven läpi suomeksi ja venäjäksikin.
oli hiljaista. Pian kuitenkin alkoi jälleen "suh-

Korsussa
Everstiluutnantti Lauri Varko, II|JR
49:n komentaja
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Asia ei selviä ennenkuin menemme korsuun
- tulee mukaan? lausahdin.
kuka
Korpraali Pentti Soibkanen oli halukas. Hän varasi

tulitikun,

is

*Y

kaa".

ql

avasimme oven ja syöksyimme korsuun kone-

pistooli valmiina. Tulitikku luonnollisesti sammui ilmavirrassa.
Seuraavat sekunnit olivar elämäni pisimpiä.
Ota kaksi tikkua! sanoin.
-Kahdenko vai kolmen rikun valaistessa korsua näim-

me neljä venäläisrä korsun perällä. Oli toteutettava
lievää henkistä väkivaltaa ennenkuin poiat suostuivar
rulemaan raittiiseen ilmaan.

maessa
II

II
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TAISTELUTILANTEITA
Edellämainitusta korsusta eteenpäin taisteluhauta päätryi. Oli noin suomalaisen munakäsikranaatin heiton
verran valmistamatonta kohtaa. Siitä alkaen vihollinen
oli valtaamissaan asemissa. En riedä, kuinka pitkä tämä
osuus oli. Taisteluasemiamme vasraan suoraan edestä ja
etuoikealta kuolleesta kulmasta vainulainen suoritti
hytikkäyksensä. Selustassamme oli viisi panssaria. Niiden otaksuin tulleen asemien läpi Siiranmäen tienrisrin
ja Seppälän välisestä maastosta.
Tästä selvinnee vihollisen olleen edessä, oikealla sivustalla ja selustassa. Olipa tietämistä, mikä milloinkin
oli tärkein suunra silloin, kun rähäkkä oli kiivaimmillaan! Jos yhdeltä suunnalta vähän helpotti, niin oli
johonkin toiseen täystyöllisyys.
Koko asemissa raistelun aikana en todennut vihollisen panssareiden enkä jalkaväen ylittävän puolustusaseman keskeneräistä kohtaa. Siitä pitivät huolen hyvät
savolaisen heimon raisrelijar.
Kun päivät olivat aurinkoisia, maa kuivui ja pölyå
oli. Kp:n liikkuvat osat taukosivat totrelemasta mekanismia. Ajoittain vain oma kp:ni oli roimiva.
Kun venäläiset halusivat Siiranmäkeä yhteiseksi, tuli
ajoittain niin suuri tungos, että vain kasapanoksin ja
käsikranaatein saimme heidät toppuutetrua. Joskus nopeimmar pääsivät niin lähelle, eträ tst-haudasta saatroi
nähdä heidän horjahtaen sorruvan käsikranaattisul-

Tästä ette tule!

kuumme. Kehittämämme menerelmä oli tehokas: kolmesta yksi pani käsikranaarreja heittovalmiiksi ja kaksi
heitri. Muistan, kuinka alikersantti Ralli oli parioi ja
lähetrini Summanen avusti.
Kehittyivätpä naapuritkin ihan eksperreiksi. Jos naapurimaan miehet vaikurtivat vihaisilta edessäpäin, niin
äkäisiä olivat selusrassa panssareiden tykitkin. Niillä
ammuttiin ovelan tarkasti tst-haudan taaemman, matalamman seinämän yli korkeamman etuseinämän yläosaan, jossa räjähdys tapahtui. Sen tapahruessa haudan
lyhyellä suoralla aina mies poistui pelistä haavoitruneena tai kaaruneena.
Saatuamme paikalle panssarinkauhun ja rohkean
miehen, joka ampui kärkivaunun tuleen, veräytyivät
loput neljä jonkin verran taaksepäin jääden kuitenkin
rulitusetäisyydelle. Pian rohkea mies oli vainajana runnisrertavissa kauhun rakerin poltramisra pisamaisista
kasvoistaan.
Häätäessämme oikealla sivustalla raisreluhaudan val-

loittanurta vihollista ampumalla toinen toisiamme sai
luori osua kp:n piipusta 40-)0 senrin etäisyydellel
Eikä se vielä mitäänl Minäkin havahduin vasta luodin
polttaessa lakin päälliseen jäljen
ei näyte rohkeudesta
vaan rurtumisesra! Suhreellisuuden tajusta oli ajoittain
vain rippeitd jdljelld.
Taistellessamme Siiranmäellä menestyksekkaasti vihollisen puristaessa kolmelta suunnalra, nälkäisinä, ianoisina ja nukkumatta, koimme äärimmäisen rasituksen. Menetykset olivat suuret. Lääkintämiesten ahertamisesta huolimatta taisteluhaudassa oli liikkumisvaiTien on auetlava!
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Ilma on jälleen raulaa täynnä
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VIIMEINEN TAISTONI
Jälleen raju vihollisen rulikeskirysl Suojauduimme kor-

suihin.
Keskityksen kesräessä ilmoittaurui minulle pieksämäkeläinen kersantti Karjalainenkolmine konekivääreineen. lJnen ja levon puutteeni oli niin suuri, ertä kerkisin kesken keskustelun nukahtaa pari kerraa.
Sitren kuulin lähettini huutavan korsun ovelra:
Luutnanrti! Tulkaa tänne!
-Silmänräpäyksessä silmäni aukenivat.
Päästyäni korsun eteiseen näin ja runsin sieraimissani
juuri lauenneitten kasapanosten räjähdyskaasun! Vihollinen oli vallannut korsumaaston ja viimeisteli tuhoamistamme! Joko kaikki kuolemme tai joudumme vangiksi, ajattelin.
Pian kuitenkin tunsin olevan hyppysellisen verran
toivoa jeljelle.
Kysyrtyäni, kuka menee edellä, ei ollut lähtijöitä.
Syöksyin korsusra pölyn ja räjähdyskaasun läpi taisteluhautaan. Heitettyäni kaksi käsikranaattia ja konepistoolilla tulitraessani päälle ryr,:ädvdd vihollisra kaskin
miehiä kiireesti tulemaan perässäni ulos korsusta.
Sitren rävähri
ehkä noin neljän metrin päässä tsrhaudan pohjalla -rd,jdhti kasapanos. Sen sirpaleista haavoituin kahdeksaan kohraan. Pahimmat olivat vasernman säären valtimoon pysähtynyt sirpale ja ilmanpaineen särkemä rumpukalvo. Hiissailin hiljaa poispäin
ryhjee tst-hauraa pitkin ja huurelin Kuuajaa ja Lyytikäiyä, jotka sitten tavoitinkin. Selosrettuani heille tilannetta koetimme saada puolustusta järjestykseen.

It
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Paraljoonan komentopaikalla tapasin kapteeai Lauri
Jantusen. Hdn ja lääkintäaliupseeri Auainen miehineen
pirivät minusta hyvää huolta, jopa eteenpäin saatellen.
Muistini mukaan näin haavoittuneena myös everstiluut-

nantti Varhon.
Jotra sodan ja veren maku olisi ollut täydellinen,

singahri kuusessa räjähtäneestä kranaatista vielä sirpale
päähäni.

Matkani pddttyi JSp:n ja Rauhan sairaalan kautta
D
Turun kunnallissairaalaan.
171

ONNI KUULUVAINEN

Lentäjienkään sota ei aina ollut uljaita
ilmataisteluj a ja voitonmerkkie tt firaalaamista sivuperäsimiin. Usein se oli
arkista aherusta korpitukikohdissa,
joista suoritettiin tiedustelu-, huoltoia propagandalentoia. Vanha ja sekalainen konekalusto pysyi kasassa vain
korkean ammattitaidon varassa
ia
toimi.
vihollinenkin
{

Yöllinen hyökkäys rukikohtaan

oli

UTI§§CT

SUORITETTUAAN tiedustelutehtäviä Karjalan Armeijalle sodan alusta lähtien
Kar.A'n Ilmakomentajan alaisena, alistettiin Le.Lv.- 16. talvella -42Maa-F.:n

alaisuuteen samoissa tehtävissä erillisenä lento-osastona,
kunnes se toukokuun alussa -42 siirrettiin takaisin Il-

mavoimien käskynalaisuuteen Le.R 2:n alaisena. Tälja sen kaksi
löin laivueen tukikohta oli Äanislinnassa
lentuetta Solomannin lentokentällä, ykköslentueen ollessa "Karhumäessä"
Vitskan kentällä.
- ja kolmoslentue siirrettiin HirKeskikesällä kakkosvakseen, noin sadan kilometrin päähän Äänislinnasta
pohjoiseen, johon myös Le.R 2:n hävittäjävoimien
pääosa (H.Le.Lv. 28) siirrettiin elokuun alussa -42.
niin52s6Suuren Venäläisen "Partisaaniosaston"
tun 'Vallin porukan" tunkeutuessa suomalaisten
selustaan Ontajärven-Paateneen linialla heinä-elokuussa
-42, vilkastui myös laivue 16:n toiminta huomattavasri, sen joutuessa suorittamaan tiedustelu- ja huoltolentoja tämän entisen suomalaisen rajavartiokersantin, sittemmin puna-armeijan majurin takaa-ajoon osallistuvien "korpisotureiden" tukemiseksi näillä Itä-Karjalan
tiettömillä korpialueilla.
Puuttumatta kuitenkaan tässä yhteydessä laajemmalti näihin "metsätaisteluoperaatioihin" todettakoon vain,
että niissä jälleen kerran osottautui ilmavoimien ja pin-

tavoimien yhteistyö välttämättömäksi, suomalaisen
korp isoturi n ja alhaalla lentävän yhte i stoi mintale ntä j än
vetäessä pitemmän korren näissä erikoislaatuisissa "metsätaisteluissa"
Vallin porukasta vain rippeiden pääs-

tessä hengissä- takaisin omille mailleen. Suomalaisten

ja
harmiksi Valli oli kuitenkin heidän joukossaan
paperilapulle kirjoitettu uhkaus: "[Judelleen tapaamiSe tiesi
sesta" jäi suomalaisten mieltä kaivelemaan.
myös "kuudentoista" lentäjille jatkuvaa valppautta
suurten korpialueiden valvontalennoilla, vaikka se ei ol172

lutkaan heidän ainoa tehtävänsä, sillä heidän vastuuylti näiltä Seesjärven pohjoispuolen korpiUikujäralueilta Muurmannin radan itäpuolella
- ^ina
Vytegrasta
vesrä Äänisen eteläpuolelle
Syvärinnisja vanhentuneen
kalle asti, joka laivueen vähälukuisen
lentokaluston takia osottautui asemasodan hiljaisenakin
kautena tavallisen mittavaksi tehtäväksi.
Merkittävä osuus laivueen menestymisestä lankesikin
v'däjäämättömästi sen henkilökunnan osalle, jonka ansiosta jo sotaa edeltävdltd ajaka peräisin olevaa lentokalustoa pystyttiin käyttämään mahdollisimman tehokkaasri, sen pahemmin huolestuttamatta näitä "Sotataija osasivat
vaan hiljaisia", jotka tunsivat koneensa
olisi
saattanut
niitä käyttä tavalla ioka heikkopäistä
jo
palion uusia
hirvittää
?
Joukossa oli kuitenkin
- oli
- tullut
heipoismenneiden tilalle
miehiä, ioita
- ia
vanhempien
dän oli maksettava omat oppirahansa
kokemuksista huolimatta.
alueensa

KONE LEVISI
EIVÄT!

-

LENTOLEHTISET

Elokuun yhdeksättä vasten yöllä olivat jälleen vanhat
sodankavijat, ohjaajakersantti Paavolainen ja kk-ampujakersantti Södergård lähdössä tavanomaiselle sotalennolle.
Hirvaksen lentokentältä 1.05 suoritettu startti
- yöllisen propagandalennon, joita korkeampi soaloitti
danfohto tuntui pitävän muita tehokkaampana sodankäyntitapana. Näitä lentolehtisiä olikin levitetty sodan
alusta alkaen, ja tiedustelulentäjätkin olivat vieneet niitä tonnikaupalla vihollisalueille muiden lentoiensa yhteydessä. Mieluimmin he kuitenkin olisivat ottaneet
mukaansa pommeja, kuin näitä "pyyhepapereita"!
Startattuaan pilkkopimeään yöhön, ei koneen ohjaaia
eroittanut juuri muuta kuin alhaalla kuohuvan Koika-

rinkosken kuohut kaartaessaan Sunujoen yli itän. Silloin koneen moottori pysähtyi yllättäen rulleen vian
vuoksi, eikä raskaasti lastattu "i[LY", niinkuin pofat
konetta nimittivät, jaksanut enä liitä kentälle asti ta-

kaisin, vaan syöksyi metsään kentän fa joen välille, aiheuttaen niin valtavan rysähdyksen, että koko tukikohja kaikki luulivat poikien lentäneen viimeita heräsi

sen lentonsa.,

Suuri olikin onnettomuuspaikalle saapuvien hiimehditryän muutarnan minuutin kuluttua koneen putoamispaikalle, jolloin koneessa olleet todettiin eläviksi, kk-ampuian koettaessa vetä ohjaaiaa
mästys heidän

Korpilentäjien parakin hiljaiseloa

Wesrland-Lysander -tiedustelu- ja yhteisloimintakone
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Metsään meni! Sama kone pakkolaskun jiilkeen

pois koneen romujen joukosta. Åikaa ei ollutkaan hukattavissa, sillä tulipalon syttymisvaara oli ilmeinen,
koneen herkästisyttyvän polttoaineen levittyä koneenromujen joukkoon
41O litraa vetävän bensiinisäiliön
jolloin miehistön vaatteetkin
revettyä maahansyöksyssä,
olivat kastuneet bensiinistä likomäriksi. Mutta ohjaaiaa
ei saatu irti ennenkuin kentältä oli haettu raivausvälineitä ja rautasahoia, joilla koneen teräsputket saatiin sahattua poikki ja raivattua syrjän, jolloin ohjaaian
jalkaohjaimiin takertuneet jalat saatiin irroitettua. Tällöin todettiin hänen vasen ialkansa katkenneeksi särestä, mutta muita vakavampia vaurioita ei näyttänyt olevankaan, ruhfeita ja mustelmia lukuun ottamatta. Myös
kk-ampuja oli selvinnyt melko vähällä, sillä hänellä oli
vain naarmuja ja mustelmia, paikoiltaan menneen olkanivelen "loksahtaessa paikoilleen" hänen auttaessaan ohjaajaa ennen toisten paikalletuloa.
Kone ja siinä olleet lentolehtiset olivat kuitenkin "levinneet" maastoon melko perusteellisesti, koneen moottorinkin mennessä maahansyöksyn iälkeen lepikossa
puolisensat aa metrid ennenkuin pysähtyi vastaantullee seen hiekkapenkkaan. Ikävintä asiassa olikin, että poiat
oli vietävä laivueen kuorma-autola Äanislinnan kenttäsairaalaan asti, heidän santuaan ensiavun Koikarissa olevalla sairastuvalla. Tämä satakilometrinen maantiematka veikin yli kolme tuntia, sillä "petroskoin tie" ei ollut
mitän asfalttia, niinkuin ajastakin saattaa pätellä.
Laivueella olisi tosin ollut sairaankuljetuskonekin
FE-2, mutta se oli silloin juuri muissa tehtävissä, lähdettyän 20 minuttia ennen poikien starttia huoltolennolle Sellifärven maastoon vieden 650 kg muonatarpeita
korvessa taisteleville'Vallin porukan vainooiille". Ohjaajam siinä oli kokenut lentomestari Osmo Rantala, ia
"lastinheittäiänä" kk-ampujakersantti Pentti MättäDC-2'n
nen. Åmerikan-suomalaisten lahioittaman
"Hanssinjukan"
ohella se olikin ainoa-suomalais-ten käytössä oleva huoltokone.
Se oli saatu lahioituksen
kautta helmikuulla -41. Tyypiltän se oli vanha matkustaiakone, yksimoottorinen Fokker ylätaso, jonka nopeus ei ollut kunnolla 150 km/t, mutta jota oli klytetry
tehokkaasti koko sodan aian sairaankuljetus- ja sissien
huoltolennoilla.
Parin päivän kuluttua palasi koneen kk-ampuia Sti173

dergård takaisin laivueeseen, ryhtyen jälleen entisiin
hommiinsa. Paavolainen viipyi sensijaan hieman
kauemmin, sillä h2in ei päässyt irti sängystä, jalan ollessa vedossa. Mutta kun siitä poistettiin kipsi kolmen
kuukauden kuluttua, karkasi tämä reipasluontoinen
Viipurin poika sairaalasta ja tuli Hirvakseen, pyytäen
"turvapaikkaoikeutta siviilikuolem aa vastaai", j a se hä nelle myönnettiinkin omassa, eli kakkoslentueessa.
Mutta lentämään häntä ei voitu laskea ennenkuin seuraavan vuoden alussa, hänen saadessa luvan psykofysiologisen tarkastuksen perusteella, jolla lentäjien lentokelpoisuutta mitattiin sodankin aikana.

FOKKERI RYOSTÄYTYY
Lennot jatkuivat normaaliin tapaan, eikä viikkoon
tapahtunut mitään erikoista. Mutta yöllä 20.8, heräsi
tukikohta iälleen kovaan jysäykseen, kellon ollessa
2.30. Mentyään ulos teltoistaan, havaitsivat miehet tuIenloimotusta kentältä ja kuulivat kk-ammuntaa, jolloin alettiin epäillä partisaanien hyökänneen tukikohtaa
vastaan ja tuhoavan koneita kentällä. Mutta kovaluontoisempien lähtiessä kentälle katsomaan, mitä siellä tapahtuu, tuli laivueen kuorma-auto jo heitä vastaan ja
sen lavoilla oli kaksi enemmän tai vähemmän palanutta
miestä, jotka hätäisen ensiavun jälkeen lähetettiin Äänislinnan kenttäsairaalaan samalla kuorma-autolla.
Minkälainen matka se oli pahoja palohaavoja saaneille
miehille käsittää vain se, joka on sellaisen itse kokenut.
Laivueelle se oli jo kolmas menetys puolentoista viikon sisällä.
. Koneen ohjaaja, kersantti Väinö Vähänen oli palanut
pahemmin, hänen ohjaamansa FK-86:n ryöstäytyessä
pimeässä yössä sivukaartoon, jolloin se meni kentän
reunalla olleeseen kannokkoon, syttyen räiähdysmäisesti tuleen, laskutelineiden murruttua ja polttoainesäiliön
revetessä kantoihin. Åinoastaan koneen kk-ampujana
olleen kersantti Mättäsen kylmäverinen toiminta pelasti ohjaafan palamasta koneen mukana. Toinnuttuaan
itse metsään menon aiheuttamasta tärähdyksestä, oli
Määttänen nähnyt ohiaajan tuup€rtuneen liekkien vallassa olevaan ohjaamoon, jolloin tämä kylmähermoinen
ja vahvarakenteinen Uudenkirkon poika oli liekeistä välittämättä kiivennyt ohjaamoon ja nostanut ilmitulessa
olevan ohjaajan ulos koneesta, ja maassa pyöritellen
sammuttanut hänen palavat vaatteensa, saaden niistä
käsiinsa pahoja palohaavoja, kasvojen palaessa jo koneessa.

Ohjaajan tullessa hetken kuluttua tajuihinsa, oli hän
lähtenyt tuskissaan juoksemaan pitkin kenttä, jolloin
hänen bensiinin kastelemat vaatteensa leimahtivat jälleen ilmituleen, hänen juostessa kuin soihtu pimeässä
yössä, Määttäsen koettaessa turhaan pidellä häntä paikallaan sammuttaakseen tulen hiekalla. Vasta kun mekaanikot ehtivät paikalle vaahtosammuttajineen, saatiin
ohjaajan vaatteet sammumaan. Hän oli kuitenkin saa174

Erämaataistelujen huoltoa Junkersilla

nut jo niin pahoja palovammoja, että kuoli

seuraavana

iltana Äänislinnan kenttäsairaalassa, Määttäsen selvitessä muutaman kuukauden hoidolla, ja ikuisilla paloarvilla. Aikanaan hänkin palasi takaisin entisiin hommiinsa, saaden -43 keraalla siirron raskaampiin syöksypommittajiin, Le.R 4:dän. Mielestän hän jo silloin olikin "levitellyt tarpeeksi paperia" tiedustelulaivueissa,
oltuaan jo mukana Talvisodassa näissä samoissa FK-koneissa.

KONE EI PALANNUT
Meni jälleen viikko kaikessa hiljaisuudessa, mutta
Noutajan mielestä tämä "Hiljainen laivue" ei vieläkän
ollut kyllin hiljainen. Kahdeksan päivän päästä olikin
laivueen sotapäiväkirjaan jälleen merkittävä:
"28.8.42
19.30
Hirvaksen työkenja pommituslennolle
lähtältä lentolehtisten pudotustenyt kone, FK-97 ei palannut lennolta takaisin. Kone
löydettiin aamulla 29.8. tuhoutuneena Kontupohjan
luota metsästä, Tsoppalahdesta noin 2 km. Ilmaselkään
päin. Koneen ohjaaja, kersantti J. Aarva ja kk-ampuja,
korpraali T. Alanko olivat saaneet surmansa."
Todennäköisesti kone oli syöksynyt alas jo menomatkallaan, sillä pommit ia lentolehtiset olivat vielä koneen
hylyn mukana.
Syyskuun alkaessa laivueen mieliala olikin tavallista
hiliaisempi naapurin "Hermosahojen" tullessa sitä häiritsemään.
Kello oli tasan 'viittä yli" puolenyön, ensimmäisten
miina- ja sirpalepommien alkaessa räjähdellä laivueen
teltta-alueella, miesten rynnätessä unipäissän ulos teltoistaan etsimään suojaa niiden lähelle kaivetuista sirpalesuojista- ja poteroista, toisten ehtimättä edes ulos asti
ja heittäytyessä teltan lattialle, pomminsiqpaleiden

puhkoessa telttoien pahviseiniä. Kun ensimmäinen
pommiryöppy oli mennyt ohi, pääsivät muutkin ulos
katsomaan öistä ilotulitusta, kentän it:n suoltaessa valojuovia taivaalle, viholliskoneiden suorittaessa vuoron
perään pomminheittonsa, ampuen aina lähtiäisiksi laskuvarjovalon opastukseksi seuraavalle, joka moottori
tyhjäkäynnillä liukui huomaamatta kohteen yläpuolelle
sokaistuneen ilmatorjunnan ampuessa umpimähkään
reikiä ilmaan ...
Värjöteltyän melkein koko yön ulkona kuopissaan,
saattoivat miehet aamulla todeta, ettei kukaan ollut
edes haavoittanut yöllisessä atakissa, mutta tipalla oli
ollut useissa tapauksissa, sillä eräältäkin mekanikolta
oli pomminsirpale leikannut peitteen halki vatsan päältä, miesten herätessä teltan viereen tulleen pommin räjähdykseen. Rynnätessään ulos teltasta, eivät he meinanneet saada sen ovea auki, toisen, 25 kg:n sirpalepommin törröttäessä puoliksi maahan uponneena oven
edessä, mentyän sitä ennen läpi oven edessä olleesta
jalkarallista. Luultavasti se juuri siitä syystä olikin jäänyt suutariksi
? Muuten siitä telttakunnasta tuskin
kukaan olisikaan enä tullut ulos elävänä.
Kakkoslentueen kk-ampujien- ja ohjaajien teltan
asukkaat heräsivät vasta ollessaan jo maastoutuneina
teltan lattialle, mutta vasta päivän valjettua heille selvisi kuinka lähellä "herääminen toisessa maailmassa" oli
ollut, sillä teltan seinän vieressä oli aikamoinen reikä,
joka johti vinottain teltan alle ja siellä oli
kepillä mitattaessa
metrin syqrydessä arviolta viisikymmenkiloinen pommi.
Tultuaan puiden oksien läpi oli se uponnut pehmeään maahan räjähtämättä.

MARSKIN PULLO SÄILYI
Kaikkein huriin juttu oli kuitenkin kerrottavana
Kolmoslentueen komentoteltan suhteen, sillä siitä oli

vain raamit jäljellä, teltassa asuneiden, kapteeni Saxellin ja luutnantti Kahlan ehtiessä nipin-napin heittäytyä
ulos teltasta sen takana olevaan joenpenkereen suojaan,
viisikymmenkiloisen miinapommin räjlihtäessä teltan
toisella sivulla, folloin myös parinkymmenen metrin
päässä oleva kakkoslentueen upseeriteltta hajosi ilmanpaineesta, miesten ollessa sen lattialla mahallaan.
ja kaikki teltassa olKahlan ja Saxell'in kamppeet
leet esineet olivat pomminsirpaleiden jäljiltä aivan seulana, mutta kukaan ei ollut uskoa todeksi kun sirpaleiden keskeltä löyryi Marsalkan lahjoittama konjakkipullo täysin ehyenä. Sitä pidettiinkin sitten suoranaisena
ihmeenä, ja useimmat uskoivat sen joksikin enteeksi.
Yöpommictajien viimein lopetetrua urakkansa, kävivät "kuudentoista miehet", joiden asuinalue oli ollut
yksinomaan pommituksen kohteena, hyvin ansaitsemalleen levolle päivän koittaessa, herätäkseen uudelleen
kello 8.10
kolmen§mmenen vihollishävittäjän räimiessä kentällä pommein ja konekiväärein, it:n ja Moranehävittäjien pystymättä niitä pahemmin häiritsemään. Siinä
tuli
50 minutin pituisessa rytäkässä
- vain neljän Moranen ehtiessä
jo tappioitakin,
taivaalle
ennen hyökkäystä, jolloin molemmin puolin ammuttiin
yksi kone alas, nuoren MS-ohjaajakersantin menettäessä
henkensä. Myös yksi kuudentoista mies loukkaantui,
suojautuessaan, hypättyään valmiiksi miehitetryyn sirpalekuoppaan, tai paremminkin siellä olleen miehen
selkän, jolloin hänen jalkansa katkesi.
Lähtiessän viemään loukkaantunutta toveriaan Koikarin sairastuvalle, joutui mekaanikko Vänänen tukalaan tilanteeseen, kahden vihollispommittajan rullessa
pälle juuri kun he olivat kuorma-autolla pässeet kentän vieressä kulkevalle Koikarin tielle. Autokuskin hermot eivät enää pitäneet kutiaan, jolloin hän lähti painamaan metsään, jättäen auton tielle lavalla olevasta loukkaantuneesta ja mukanaolevasta Vänäsestä välittämättä. Mutta 'Vänäs-Kallen" huuto palautti automiehen
nopeasti päiväjärjestykseen, hänen kariaistessa:'tJkko
perhana tule takaisin! Et kai sinä meinaa jättä avutonta
miestä tähän keskelle tietä tapettavaksi?" Kuljettajan
painaa
palatessa nolona työhönsä, kaski Kalle:
-'änna
"sairaanvain, ei ne liikkuvaan autoon osu!" Itse hän oli
hoitajana" auron lavoilla, toimittaen loukkaantuneen
nopeasti hoitoa saamaan PE 2:sten pommittaessa kenttdä.

,'VAHINKOJA EI AIHEUTUNUT"
Seuraavana yönä 'hermosahat" tulivat jälleen uudelleen, saamatta mitään pahempaa aikaan, kohdistaen
nytkin iskunsa yksinomaan Laivue 16:n alueelle.
Sotapäiväkirjan maininnasta:'Vahinkoja ei aiheutunut", huolimatta, alkoivat monet 'tarovaisemmat" viettä yönsä läheisellä kankaalla, venäläisten jatkaessa
pommituksiaan kuutamoaikoina. Kutka sitten lienevät
olleet niinsanottuja "Kuu-hulluja"? Suomalaiset vai ve-
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näläiset? Harmia niistä kuitenkin oli aika tavalla juuri
niihin aikoihin, kunnes korsut valmistuivat!
Mutta laivueen mitta ei ollut vieläkään täysi! Kun
Hirvaksessa alettiin valmistautua kolmanteen pommitusyöhön, saatiin illalla tietä, että ykköslentueen kone
GL-278
oli syöksynyt iltapäivällä metsään lähellä

-Karhumäkeä,
- puolen kilometrin pässä kentästä.
(2.9.42

klo 17.r0)
"Ohjaajakersantti Ruuhela sai pahoja palohaavoja ja
kuoli kenttäsairaalaan vietynä.
Kone paloi poroksi. Onnettomuus aiheutui ohj ausvirheestäl"
mainittiin myöhemmin sotapäiväkir jassa.

-

-

Hirvakseen tulleen tiedon mukaan oli kersantti Tuomo Johannes Ruuhela ollut kolmikoneisen Gladiatorpartion siipikoneen ohjaajana tiedustelulennolla, jolloin venäläisten Hurricane-osasto oli pässyt yllättämään, poikien koettaessa eksyttää ne matalalennossa,
palaten takaisin tukikohtaansa. Toisten tietojen mukaan HC-osastossa oli ollut yhdeksän, toisten tietojen
mukaan kaksi konetta. Oli miten tahansa, ne olivat ylivoimaisia GL:iin verrattuna, joten ei ihme jos siinä uusi
mies hieman hätääntyi! Kenttää lähestyttäessä oli Ruuhelan kone törmännyt korkeaan puuhun ja syöksynyt
metsään, syttyen palamaan. Kun pelastusmiehistö oli
mennyt onnettomuuspaikalle, oli Ruuhela kävellyt heitä vastaan pahoin palaneena, pystymättä enää selittämään, mistä metsäänajo oli johtunut, mutta epäilemättr
tä siinä oli osasyynä kokemattomuus.
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Luutnantti Kahla-ja Marskin pullo

Tähystäjä, luutnantti Kahla joutui suorittamaan laskun ohjaajan saarua
surrnansa. Fokkeri meni ympäri.
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Jyviä
PIONEERIEN

sorApÄuÄKlnJotsrA
Radiosta kuultiin uutinen, että Saksa on julistanut sodan Venäjälle.
Tieto herötti miehistössii

vilpitöntä iloa.

Pion.

Vilkman menetti uutisen

johdosta

hermonsa.

(Pion.P 22 24.6.41)

o
Silloin ilmestyi taas eräs
matalakasvuinen JR 24 : n
vänrikki pioneerien teltalle huutaen kiireisesti:
"Pioniäiir, pioniöör, yksi
kiviiöri köteen ja ökkiä
harjulle. Ryssä tulee juuri!" (3./Pion.P 22

Kello 12.50

Upseerien asuintalo syttyi palamaan ja paloi kokonaan poroksi. Upseerien varusteetkin paloi-

keskeytyi myöskin liian
tarmokkaiden sammutus-

man asuntoa

toimenpiteiden

Klo

Eräs ohikulkeva vihollisen upseeri, sotavanki,
pysähtyi juuri pioneerien
kohdalle, osoitti eräiin

pioneerin kivööriii ja sitten rintaansa ja sanoi:
"Pom, pom." Pioneeri

viittasi kintaalla taaksepäin ja lausui:

Ei tössö ruveta
pompottelemaan, pompi
tonne vaan mihin muut-

kin teikölöiset! (3./

Pion.P 22 1.9.41)

o

takia.

14.00 oli saunalla
taas jo kaikki rauhallis-

ta.

(3.Pion./P

o

o
Luutnantti Laitakari piti

surkea tilanne. (Pion.K/
1S.Pr 18.9.4j)

o
Kuulustelussa sotamies
Happonen tunnusti juone

e

nsa p o lttopu lloj a, j oi-

ta oli

saanut sotamies
ja
velvoituspukehoitusMönuiseltö ja Hiireltö
heen komppanialle (2./ (Pion.K/15.Pr 22. I 1.4i)
Pion.P 14 8.9.43)
E.-E. Saarinen:

Pioneeriaselajin

historia 1918--1968

Komppanian piiällikön
oppitunti komppanialle.

:

vihollisropakanta,
Moskovan konferenssi,
siltarummut ja pintapanokset (1.Pion./P 33
4. 11.43)
Aihe

o
Lotta A. Fiskooli siirret
ty Kokkolan LS-piiriin ja
yksikössä ollut porsas
kuoli viime yönä.

HILPEÄT

rÄrxr.rÄr
A. H.

Virkkunen:
Sörnäisten yleisesikunta, Otava, Keu-

vat. Upseerit on nyt il- ruu 1976,279 sivua,
ja vaatteita, piirroksia.

15

17.10.41)

i1.8.41)

o

Yhdessii miehessä oli
täitii. Se on törkeäii näin
kesällii kun voi pestii
monta kertaa päivössii
(Pion.K/l5.Pr 2.7.43)

huomattiin
tulen olevan irti komppanian saunalla. Paikalle
rientiineet miehet tapasivot saunassa kolme alastonta naista, jotka olivat
ilmeisesti kylpemiissö.
Palo rajoittui siihen, ettii
ainoastaan kattoräppäniiä tukkeamassa ollut
säkki paloi. Lottien kylpy

Syyskuussa 1944 tehtiin välirauha Neuvostoliiton kanssa.

Sopimukseen ei maassa
juuri luotettu
ei varsinkaan

-

sen jälkeen kun oli todettu Romanian kohtalo: sehän oli teh-

nyt Stalinin kanssa rauhan,
jonka yhteydessä oli 5ovittu
myös demarkaatiolinja. Neuvostoliitto ei kuitenkaan noudattanut sopimusta vaan mie-

hitti maan.
Rauhansopimuksen mukaan Suomen oli internoitava
Saksan yli 200.000 miestä käsittävä Lapin armeija kolmessa kuukaudessa ja samaan aikaan kotiutettava oman armeijansa reservit. Tehtävä todettiin heti mahdottomaksi, min-

kä arvioinnin käytäntö sinen
selvästi vahvistikin. Neuvostoliitto olisi siis aina voinut
syyttää Suomea sopimuksen
rikkomisesta.

Operatiivinen sotilasjohto
ei jäänyt toimettomaksi vaan
ryhtyi parhaan taitonsa mukaan valmistautumaan sissi-

Jatkuu seur. glv.

Klriallisuutta
Jetkoa ed. rlvulta

toiminnan luonteiseen vastarintaan siinä tapauksessa, että
Suomikin miehitettäisiin. Tätä
varten ja suursodan jatkuessa
vielä mahdollisesti tarvittavan
uuden liikekannallepanon
suojaksi kä&ettiin noin
30.000 miehen aseet salaisiin

Tämåikin vaihe on sotiemme historiaa. Virkkusen kirja

on hyvä

kertauskirja niille,
jotka ehkä ovat nämä vaaran
vuodet unohtaneet ja oppikirja

niille, jotka eivät ole niitä eläneet.

Miten sanoikaan presidentti

varastoihin, joita ei määräys-

Risto Ryti: "Isänmaata voi

ten mukaan ilmoitetru valvon-

palvella yhtä hyvin vankilassa

takomissiolle.

Vaikka kyseessä oli tavan-

kuin presidentin
kin..."

linnassaE.

omainen sotilaallinen varotoi-

mi nosti valtaan tullut

uusi
suuntaus asiasta valtaisan me-

telin:

upseereja syytettiin

kaappausyrityksestä, maanpetoksen valmistelusta ym. mitä
törkeimmistä rikkomuksista.
Kun ruomioita varten kuiten-

kin tarvittiin laki,

säädettiin
sellainen takakäteen.
Uuden suunnan miehiftiimä

Valtiollinen Poliisi kohteli
asekätkijöitä törkeästi. Yleinen mielipide yritettiin saada

MESTARILLISTA
MERISODAN
KUVAUSTA
Douglas Reeman: Sarittaiat
(Winged Escort) Gummerus,
Jyviiskylä 1976, 335 sivua.
Reipas kertomus englantilaisesta lentotukilaivasta ja erityisesti sen lentäjistä! Aluksi

nousemaan heitä vastaan

niinpä hallituksen äiinenkannattaja kirjoini oikeudenkäyn-

kertoja vie meidät hyiselle
Jäämerelle, jossa saksalaiset
pyrkivät Norjan rukikohdis-

nin aikana mm.: "Suomalai-

taan ahdistelemaan itään mat-

nen sotilas

isruu täällä
- Kenraali
kurjana ja -luihuna.
Airo, johtomies, vilkuilee ky-

symyksiin vastatessaan kuin
rotta ympärilleen: kunhan mi-

nä vain pelasruisin. Hän on
pieni mies, jossa mikään ei to'

dista sotilaan ylpeätä itsetietoisuutta, ulkonaiselta esiinty-

miseltiiiin kamaripalvelija, joka liukkaudellaan ja kumartelullaan on piiässyt herransa
mielisuosioon."

Piiiimajan operatiivisen
osaston majuri ja sodan ajan
rintamakomentaja Arto Heikki Virkkunen kuvaa vankilakokemuksia huumorin valossa
ja ilman katkeruutta tavalla,
jonka mahdollistaa

hiinen

oman ilmoituksensa mukaan
"vankilaoloihin sopiva luonteensa"! Kaikilla ei ollut yhtä
helppoa
heikommat murruivat niin- fyysiscsti kuin henkisestikin.
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kaavaa suurta

saattuetta.

Eleettiin vuotta 1943 eikä saksalaisilla silloin enää ollut paljonkaan mahdollisuuksia,
mutta kertomuksen jännittä-

vyyttä se ei viihennä.
Kertomukseen liittyvän kotirintama- ja naisasioita selvittelevåin jakson jälkeen siirrytään Itä-Intian saaristoon, jossa Japanin aikaisemmin valtaamia öljykenttiä ja tukikohtia taistellen palautetaan liittoutuneiden käsiin. Jos alku

oli jiinnittävä, niin mikäli
mahdollista loppu sitä vasta
onkin! Kuvaukset lentotaiste-

luista japanilaisten tukikohtien yläpuolella ja japanilaisten vastahyökkäyksistä

tu-

hotakseen lentotukilaivat
ovat vertaansa vailla. Kirjaa -ei
laske käsistään ennen kuin
taistelut on voitetru, joskin
kirjakin on silloin lopussa.
Kij.

Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana pysåih§i

JR l2:n

ete-

neminen väliaikaisesti. Rykmentin komentaja A. Puroma
antoi käskyn vanginsieppauksesta ja lupasi 7 vuorokauden
loman vangista. Seuraavana päivänä marssi komentopaikalle kaksi venäläistä takanaan konepistooli kainalossa erinomaisena taistelijana ja samalla koko rykmentin hauskuuttajana tunnettu luutnantti Nikke Vuolle. Hän jåirjesti vangit
riviin, otatti ojennukset ja ilmoitti:
Herra eversti, luutnantti Vuolle täyttiinyt käskyn, pyy- neljätoista vuorokautta lomaa.
diin
Kun Puroma huomautti, että oli puhe vain 7 vuorokaudesta, Vuolteella oli vastaus valmiina:
Herra eversti, yksi vanja å seitsemän vuorokautta, kaksi
- tekee neljätoista vuorokautta.
vanjaa
Eversti ja luutnantti tasasivat riidan: Vuolle lähti l0 vuorokauden palkkiolomalle.

a
Perkjiirven tykistöleirillä oli tapana ampua tykinlaukaus iltahartauden jiilkeen kello 21. Eräänä iltana kenraali Nenonen
huomasi kuitenkin tarkkakäyntisestä kellostaan, että laukaus
myöhästyi muutaman sekunnin. Päivystävä upseeri sai käskyn ruoda laukaisijan kenraalin luo tåimän majapaikkaan,
kuuluisaan Mustakorven hoviin.
Kenraali piti pienen esityksen tulikomennon täsmällisestä
noudattamisesta ja lopetti puheensa:

No niin, tykkimies saa sitten kolme vuorokautta poisse alkaa huomenna.
rumiskieltoa,
Siihen tykkimies, savolaispoika:
Herra kenraali, se kielto on aevan turha huomenna, mei-

-jän viäpel lupas hierttee minut jo tänä iltana.

No niin, no niin, mutisi Nenonen, jonka ajatukset olivat

jo -muissa asioissa.

-

Se riittää, saatte poistua.

lupojista kaikessa kiireessä

Kan kkuse n joukkueen miehet.

koollu yksikkö. Yhden ainoan
vuorokauden aikana kulki

Samassa tehtävässä toimi
mm. vänrikki Klassin miehiä

JSp:n kautta ! 28 haavoittu"eikä yhtään pinnanutta

Maksimansaaresta käyttäen
tukikohtanaan pientä luotoa
salmessa. Eräitä muitakin yksityiskohtia Jalkanen tahtoisi

rial" -Näissä

raskaissa taisteluissa ratkaistiin sekä Kannakvisen että Kollaan kohtalo
- lähollinen ei päässyt välistä

pi!
Talvisodan historiateos on

Dosentti. lääkintäeversti E.
A. Lohikainen Turusta tiedustclee. miten lehden toimitus
edustaa viirne sodissamme

joutuneiden tukemiseen. Erityisesti on yhteistoimintamme
sotainvalidien kanssa viime
aikoina ollut kiinteää.

parhaillaan tekeillä ja pätevissä käsissä. Viisiosainen teos
alkaa ilmestyä ilmeisesti vielä
tämän vuoden kuluessa. Toivotlavasti sc tuo lisävalaistus-

taistellutta kansaa.
Mielestämme se kyllä edustaa -- lehden tekee nimittäin
pääasiallisesti kolme henki-

Eversti Lahikainen pahoittelee. ettei talvisodan Iääkin-

ta rnyös talvisodan lääkintähuoltoon, joka on todella tul-

tähuollosta ole kirjoitettu pätevää historiall ista tutkimusta.
Itse hän toirni pataljoonan lääkärinä Pitkärannan suunnalla
ja muistaa erityisesti Kitilän
puolustuksen. johon osallistuivat Il/JR 37. eräs pioneerikomppania ja Sortavalan kou-

kimisen arvoinen asia.
Maisteri ja reservin kapteeni Jukka Jalkanen Raulalammilta huomauttaa, että "Pitkärannan kuolemantien" (artik-

löä. joista yksi on aktiiviupseeri. yksi reservin Iääkintäylikersantti ja yksi perheenäiti. Lehden tuottama voitto
mikäli sellaista ilmenee kävtetään sodissa kärsimään

keli helmikuun numerossa)
taisteluihin osallistui muitakin
kuin kerrotut r,änrikki Penlri

RYMY.EETU VIH KI VEN H EENSÄ

oikaista.

Asiahan on tieten-

kin niin, -että kirjoittaja, silloinen pikakiväärimies. ei tuntenut yleistilannetta ja nruistaakin tietenkin parhaiten juuri it-

selle sattuneet

tapahtumat.

Tämä on hänen käsityksensä

taistelusta.

Kun

jatkosodan

historiateos aikoinaan ilmestyi. luin siitä erittäin kiinnostuneena kohdat, joissa kerrottiin pataljoonarnme sotatoi-

mista

komppanian päällik-

könäkään

en tuntenut edes
naapurikomppanioiden toi-

mintaa kaikkein kiivaimmissa
vaiheissa

!

Oiva Kauppila

Forssasta

kysyy, mistä johtui Summan
Miljoonalinnakkeen nimitys
ja mitkä muutoin olivat sen

vaiheet. Summa oli kova
paikka, se selviää vaikkapa

I-open sankarihaudalla. Ehkäpä joku voi kertoa MiljoonaIinnakkeesta.
Olav i He ini lii Kaasmarkusta kaipaa juttuja JR 2;sta

pankaapa toinreksi, mainitun
rykmentin miehetl Samalla
Heinilä ehdottaa, että lehtem-

me ottaisi

tehtäväkseen il-

moittaa kaikista joukko-osastojen kokoontumisista.

litettavasti emme

voi-

Va-

ottaa
huoleksemme näin laajaa teh-

§

tävää, koska kokoontuvia yksiköitä on sentään useita satoja ja yhteyden pito niihin veisi
pienen toimituksemme koko
ajan. Sensijaan julkaisemme
tällä palstalla mielellämme

tietoja kokoontumisista, mikäli niitä meille lähetetään
noin kaksi kuukautta ennen
kokouspäivää

ajan määrit-

tää painatusaikataulu.

,ztr
n-

-

Entinen päätoimittajamme
everstiluutnantti Re ino Kale r-

-----

vo tiedustelee, haluaisiko

---.-

----'---
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on Särkiniementie ll
0O2 l0 Helsinki 2 I .
Kaunista kevättä!

raNTn-1a

joku

myydä tai lainata 1920-luvulla
ilmestyneen tohtori Vilho Helasen kirjoittaman Viron vapaussodan historian tutkimustyötä varten. Kalervon osoite

B,
E.

