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Yli kaksikymmentä vuotta sitten kokoontui kenraaliluutnantti Karl Lennart Oeschin johdolla
Helsingissä joukko tun-

nettuja
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TÄSSÄ NUMEROSSA
183 Miehet ovat
kertoneet 20 vuotta
186 Viime sotlemme
sotalalvola 1
191 Mainllan laukaukset
196 Pajarin poikien
tie !
ZX) Silviisii lähettii...
202 Kivennavan
kirkonkellot
206 Karin sotakuvaa
210 Herää hetkeksikään,
tuuli
215 Eteneminen
Kieristelmävaaraan
222 Sotalehmä

kansalaisia
mukana mm. useita kenraaleja ja everstejä, tunnettu juristi sekä myös
al ipäällystöä ja miehistöä
edustavia rintamasotureiperustamaan uutta
ta
julkaisua,
jonka tehtäväksi nähtiin kunniakkaiden sotiemme muistojen
tallentaminen miesten itsensä kertomana. Väinö
Linnan Tuntematon sotilas oli juuri ilmestynyt ja
sen oli todettu monessa
kohdin osuneen naulan
kantaan kuvatessaan suo-

malaista soturia. Mainion kirjan antamaa kuvaa katsottiin kuitenkin
tarpeelliseksi täydentää
tasolla, jolle virallinen
historiankirjoituskaan ei
ulotu. Näin kirjoittaa
4.6.57 lehden ensimmäisessä numerossa asiasta
kenraali Oesch:

"Kuvaamatta ja kertomatta on vielii satoja ja
tuhansia rohkeiden,
epäitsekkäiden, uhrivalmiiden, neuvokkaiden ja

asioita. Koska kuitenkaan sota ja rauha eivät

miesten.

korkeammassa ködessä,
on Suomen miehille ja
naisille puhuttava ja kir-

pelottomien
taistelijain ja

pienten

ole meidän möäröttövis-

siimme, koska niistö
mäiiräöminen

aina

on

taisteluryhmien tekoja,
taistelu- ym. suorituksia joitettava oman maan
ja sankaritöitä. jotka puo lus t amis e n v ö lttömötmilloin erikseen, milloin tömyydestä ja siihen taryhteisesti ovat ratkaise- peellisesta valmennukv

alla

t av

al

la v aikuttan

ee

t

sesta. On tehtövö selväk-

taistelun kulkuun. Ne

si, ettö tölle

ovat omiaan meissö taistelun tuhoilta säilyneissö
ja nousevissa sukupolvissa herättömöön ihailua,
arvonantoa ja kunnioi-

kannetut uhrit eivöt ole
menneet eivötkö tule menemöön hukkaan. Kansojen historia osoittaa
meille, ettö jokaisessa
pienessä kansassa, joka
on tietoinen omasta kutsumuksestaan ja tehtö-

tusta.

Jokainen suomalainen
on sotaa vastaan. Emme
ole tahtoneet sotaa emmekä tahdo sitä tulevaisuudessakaan. Olemme
halunneet ja haluamme
vastaisuudessakin elöä
rauhassa. Sodan vastustaminen ja rauhan säilyttöminen ovat suomalai-

selle itsestöiin

selviö

alttarille

vöstöän, pyrkimys vapauteen

ja

riippumatto-

muuteen sekä niiden söi-

lyttämiseen on koko kansan elämön kantavia voimia. Tämö pyrkimys pitöö kansan pystyssä, se
antaa sille voimia suorittaa uhrauksia ja kestöö
Käännä
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Miclwt ffiat kerton eet...

tantin Nihtilälle. Eversti
Nihtilän kuoltua 24.10.

MIEHET,

73 tuli puheenjohtajaksi JOTKA
myös jo ensimmäiseen KERTOVAT
lehden toimituskuntaan Ahkerin avustajista on
kuulunut eversti Lauri Il- ollut Reino Kalervo, joka
joka
mari Harvila,
edelleenkin toimii yhdistyk-

sen johdossa.
Lehden sisältöä ja tasoa valvoo toimitusneuvosto, jota alkuvuosina
nimitettiin toimituskunnaksi. Sen puheenjohtajana toimi aina vuoteen
1975 saakka kenraali
Oesch, jota tässäkin tehtävässä seurasi eversti
Harvila.
Lehden päätoimittaja-

na aloitti vuonna

toimitustyönsä ohella on
laatinut peräti 34 yleensä
suurehkoissa puitteissa
liikkuvaa sotahistoriallista kirjoitusta. Kenraali
Oeschin kynästä on lähtenyt 25 artikkelia. Vähintään kymmenen julkaistuun juttuun ovat
päässeet Matti Mikkola
(16), Veikko Savolainen
(16), Akseli Kurenmaa

1957

kenraaliluutnantti Aarne
Leopold Blick, jonka
työtä vuonna 196l jatkoi

kenraaliluutnantti Arvi
Akseli Kurenmaa. Vuon-

na 1964 kenraali
Kunniapuheenjohtaja kenraali Oeseh. tal'ana kcnraali Mäkinen

kieltöymyksiö. Vapaustaistelut, vapautta uhkaavan vaaran torjumi-

TOIMINNAN
PUITTEET

ja halu möärötö Toiminta sai virallisemomista kohtaloistaan mat puitteet, kun pari
nen

muodostavat

pienten
kansojen historian ul' jaimmat ja kauneimmat
htvut. "
Näillä mietteillä ha- kunniapuheenjohtaluaa
jamme nytkin tervehtiä
lehtemme lukijoita ja ystäviä kiittäen heitä menneistä vuosista ja toivoen
edelleen hyvää yhteistyötä.
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vuotta myöhemmin virallisestikin perustettiin Sotamuisto-yhdistys ry ensisijaisesti toimittamaan
lehteä edellä määritetyssä hengessä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli
kenraali Oesch, joka
vuonna 1964 luovutti tämän tehtävän myöskin
alusta saakka mukana olleelle eversti Valo Kons-

Oesch

tarttui itse lehdenkin peräsimeen ja hoiti päätoimittajan tehtäviä kymmenen vuotta, jolloin hänet'vapautti jo vuodesta
1959 lehden palveluksessa eri tehtävissä toiminut

everstiluutnantti Reino
Kalervo. Viimemainittu
toimitustyöstä
vuonna 7976, jolloin nykyinen päätoimittaja astui remmiin.
Ansiokkaan työn lehden palveluksessa on tehnyt myös eversti Eero
Vilho Kuussaari, joka
työskenteli lehdessä alusta alkaen aina vuoteen
1973, pääosan ajasta toimitussihteerinä.

Ensrnunarnen päätotmtttaja kenraali
Aarne l-eopold Blick

(

15), Heikki Laulajainen

(14), Martti

Saarento

(12), Lauri Hoffren (11),
Vilho Manninen (11),
Joppe Karhunen (10),
Onni Kuuluvainen (10)
ja Veikko Pajunen (10).
Lähellä kärkeä ovat
myös Lauri Harvila (9),

vä ja yhdistys voi jopa
luovuttaa voittovarojaan
sodista kärsimään joutuneille invalideille, kaatuneiden omaisille ja eräil-

le

veteraaniyhteisöille.

Myöhemmin ei voittoa
ole juuri tullut eikä siihen
ole erityisemmin pyritty-

Nlkr incn puhecn;ohta;a erersti [-atrrr llrrrrrn

Hrrrr rlrr

kään.

Everstiluutnantti Reino Kalervo

Erkki Holkeri (9), Jukka
Tyrkkö (9), E.J. Uotila
(8), Evert Merola (7),
Valo Nihtilä (7), Arvo
Ojala (7) ja J. H. Salokangas (7).

Listasta näkyy, että
harrastelijat ovat varsin
hyvin kilpailleet ammattikirjoittajien kanss4
jos ei aina tekstin luista-

Lehden levikki on
vuodesta toiseen pysynyt
melko tasaisena. Tämä
merkitsee sitä, että lukijoiden piiri on laajentunut. Suoritetut tutkimukset osoittavatkin, että
myös nuoriso on varsin
kiinnostunut sotiemme
tapahtumista. Naisviiki
on sekin runsaslukuisena
liittynyt lukijakuntaamme.
Kuinka kauan sitten
jatketaan?
Lehti on jo nyt ilmestynyt paljon kauemmin
kuin alun perin luultiin
eikä loppua näy. Päinvastoin

-

selvää vilkas-

Lircrs(t L,cro Kuussaarr

tumistakin on havaittavissa sen ympärillä. Päteviä kirjoittajia löytyy
jatkuvasti ja tulevaisuus

näyttää muutoinkin hyvältä
mukana olleet
ja
miehet
naiset kertovat

edelleen.

!

vuudessa niin ainakin sanottavan painavuudessa.

KANNATTA.
VUUS JA
TALOUS
ylitti alkuvuosina toiveet ja

Lehden levikki

osoitti, että tåillaista julkaisua oli kaivatru

enimmillään painettiin
kutakin numeroa yli
70.000 kappaletta. Myös

taloudellinen tulos oli
tässä vaiheessa tyydyttä-

Alkuvuosien voittovaroja luovutetaan sotainvalideille; vasenunalta kenraali Oesch, eversti Valo Nihtilä, eversti Erik
Magnusson ja kenraali Arvi Akseli Kurenmaa
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Tletda koonnut WEIKKO

O Merivoimiemme toiminnan

TYKKIVENEET JA
APUTYKKIVENEET

l9l5 Englannissa. Molemmat
alukset kuuluneet Suomen

Uusimaa (entinen Golub, entinen Beo), rakennettu Koneja Siltarakennus OY:n telakalla Helsingissä v l9l6--18.
Kaapattu punaisilta 13. huhtikuuta 1918.

SOTA.AJAT

Hiimeenmaa (entinen Ptng-

päämääränä on turvata maamme
vin, entinen WuIl), edellisen
sisaralus ja valmisrunut 17.5.
elintärkeät meritiet myös sodan tai 1918. Alukset oli tilannut Vemuun kriisitilanteen aikana. Viime näjän meriministeriö miinanraivaajiksi ja verkonlaskijoiksodissamme pieni, mutta yritteliäs
si, mutta joutuivat v l9l8 saklaivastomme selvisi tästä tehtävåistä salaisille. Alukset palautettiin
Suomeen v 192O.
yhdessä Saksan sotavoimien kanssa Ttrrunrnaa (entinen Orlan),
rakennettu AB Crichton OY:n
ja huoltomme toimi.
telakalla Turussa v t9l7-18
Venäjän meriministeriön tiO Aluskantamme oti kiriava eikä
laamana. Liitetty Suomen laimuodostanut operatiivista
vastoon 23.7.1918.
Karjala (entinen Filin), oli
kokonaisuutta. Siitä huolimatta se
sisaralus ja oli ne
tuotti viholliselle pation päänvaivaa edellisen
tarkoitettu saariston vartioaluksiksi, mutta eivät valmisia antoi sille navakoitakin iskuja.
nrneet vendläisten käyftiiön.
Karjala liitettiin Suomen laiO Alkavassa sariassa esittelee
vastoon 30.6. 1918.
tunnettu alan asiantuntija eräitä
Aunus (entinen Kingslon
Emeralö, kalastusalus, tatärkeimpiä sotiemme aluksia ja
kennettu v 1927 Englannissa.
alustyyppeiä sekä kertoo niiden
Aseistettu ja nostanut sotavii17. ll. 1942.
rin
vaiheista aikoina, jolloin miesten oli Viena
(entinen Conan Doyle),
kalasrusalus, rakennettu v
oltava rautaa.
186

Kalastus OY:lle. Nostanut sotaviirin 23.12. 1942.

V

1939 puolueettomuusvar-

tioinnin aikana tykkiveneet
kuuluivat Varmistuslaivueeseen (kapteeniluutnantti U.
Voionmaa), johon kuului lisäksi vm-veneitä. Alukset toi-

mivat aluksi Suomenlahdella
ja Saaristomerellä, mutta talvisodan sytyttyä Ahvenan- ja
Selkämerellä. V l94l alukset
edelleen kuuluivat Rannikkolaivaston alaiseen Varmistuslaivueeseen, mikä elokuun lo-

pulla murtautui komentajakapteeni E. Pukkilanjohdolla
Saaristomereltä Suomenlahdelle, missä alukset toimivat-

kin kaikki

sotavu<xlet.

Nlerrrornrren sodan ajan komentaja
kenraaliluutnantti V.L.R. Valve

Alusten yleiset ominaisuudet olivat seuraavat.

Tykkiveneet tai tykkivenei-

Ominaisuus

Uusimaa-lk.-

Turunmaa-lk.

Uppouma, t

529

342

52,Ox7,5

50.0x6.8

Q)

(2)

Kuollut paino, t
Pituus

x

leveys, m
Koneet (höyry), hv.
Nopeus. solmua
Alusten aseistus sodan lopulla

tm

ttso

Viena

3ro
45,8x7,2

45,Ox7,O

ln
54{) (r)
9,0

s1s (r)

l5,o

14,5

oli

Aunus

9,O

Aseet

Uusimaa-lk.

TlrrunmaaJk-

AunusJk.

Tykit

2ltosl4s-K.

2lTslso-c

2t20tfi-M

31201fi-M

ul30l5GN
rl40.lfi-B
2l2olfi-Mt)

SRK/38

sRK/38

2lNlfi-B

Suojaraivaimet
Miinaraivaimet

MRK/2 ja

l94l),

Somerin (hei-

näkuussa 1942)

ja erityisesti

Koiviston-Viipurinlahden
taisteluihin kesä-heiniikuussa

Y4t

N,IRK/2 ja

Syvyyspommit2)

SPP

Kiinteä

Miinat

q

Henkilöstö

73

Y4l

2ISPH43,2ISPP 2/SPH43, USPP
Kiinteä
20

;

63

alukset saivat runsaasti osumia ja vaurioiruivat pahoin. l.

Tyklv:een piiiillikkönä oli tiillöin komentajakapteeni J. Arho

ja2. Tyklv:een piiiillikkG

nä komentajakapteeni A. Pt ri, jokakaatui taistelussa. Lai-

2lsPH-37,21
Kuuntelulaite

kuussa

v 1944. Itä-Suomenlahden
ratkaisutaisteluissa kaikki

seuraava.

Konetykit

tä osallistui yleensä kaikkiin
taisteluihin rannikoillamme
kuten Benglskiirin (heinä-

wepäiillikkönä toimi

tåim:in

jiilkeen (21.6. 1944) kapteeniluutnantti M. Vikberg.

Apu§kkiveneet'totiutet-

tiin"

vdlirauhan solmiamisen

jåilkeen, mutta tykkiveneet

Husnautukset:
]lnpt tyf«Ver,e Menassa oli vain 3/2O-M kone§d«iä.

''Lyhennyksetmerkitsevät:R:saksalainenRheinmetall,C=venääinenCarct-meriffii,N:newctolainen
sotasaalistykki, B : Bofors ja M : Madsen. SPH = syvyyspornmien heitin la Spp : pndotin.

osallistuivat rannikkotaisteluihin saksalaisia vastaan Perämerellä ja saattotehtäviin Selkämerellä.

Aluksi aluksia kutsuftiin var-

tioristeilijöiksi, mutta 1930luvulla vakiinrui tykkivene-nimitys. Uusimaaluokka toimikin tykkihenkilöstön ja Turunmaa-luokka kadettien koulu-

tusaluksina. Aluksissa oli
täyskorjaus l92O-3O lukujen
vaihteessa.

V

1942 §rkkiveneet muo.

dostivat Kevyen Laivastoosaston (komentaja S. EnkiA

Tykkilaivueen, mikä v

1944

nimettiin l. Tykkilaivueeksi. Apu§kkiveneet
Aunus ja Viena muodostivat

2. Tykkilaivueen.
Tykkiveneet Uusimaa, Hämeennraa, 'l-urunnrll
elokuussa

l94l

1a

Tykkiveneet olivat erittäin
käyttökelpoisia aluksia ja

panssarilaivojen jälkeen Suomen voimakkaimmat pinta-

alukset. Ne kulutettiin sodan
jiilkeisessä raivauksessa loppuun ja myytiin romuna v
1953.

MIINALAIVAT JA
.YENEET

Lonhi (entinen Voina, entirrcn M O rakennettu teräksestä v 1916 Kolomnassa liihellä
Moskovaa ja jåiiinyt Helsinkiin

v

1918. Höyrykone.

Ruotsinsalmi

ja

Riitahti

rakennettu teriiksestä v

Karlala murlautui\ rl

Saaristomereltä Surxrrt'nlirhtlcllc

Osuma Hänreenmaan keulassa taistelun jälkeen

Miinalaiva Ruotsinsalmi vetää savuverhGd

187

TI

1939---q Turussa OY Crichton-Vulcanin telakalla. Die-

Narvi-luokan raivaajien käyttöaika muodostui varsin lyhyeksi, sillä ne jouduttiin

selkoneet.

Baltic, Frei, Poseidon ja
Suomi olivat SHOY:n höyryaluksia, jotka talvisodassa

toimivat

myöhemmin syksyllä 1944
luovuttamaan

miinanlaskijoina.

Jatkosodassa vain Poseidon ja
Suomi olivat käytössä. Jäl-

kimmäinen toimi

4O ns

inkeriläisten kuljetuksissa Virosta Suomeen.
Alusten ominaisuuksista ja
:

A-venettä. Näistä taval-

lisin oli SG.jalan vene, jonka
esikuvan mukaan v 1936-37

pääasiassa

aseistuksesta mainittakoon

Nl:lle.

Saaristoraivaajiksi olivat
venäläiset vv 1916-18 Turun
veistämöillä rakentaneet yli

rakennettiin kuusi Ahven-rai-

vaaiaa ja v l94l-42 myös
kuusi Kuha-raivaajaa. Rai-

Näkymä Ruotsinsalmen peräkannelta, vanavedessä sisarlaiva Riilahti

vaukseen käytettiin myös suojeluskuntien neljää SM-venet-

Louhi

Ominaisuus ia aseet
Uppouma, tonnia
Tilavuus, brt.
Koneteho, hv.
Nopeus, solmua

776

Tykit
Konetuliaseet

Suojaraivaimet

tt20(2)

l0
2l7s-c
2120,2M

15

9-12

rlTs-c

rl75-c
l/kk

2120-M,,2/xj(

SRK/38
140

Näiden alusten ominaisuudet olivat seuraavat; taulukossa on mukana myös entinen

ooo-rooo
600-850')

80o(l)

Miinoia

rä.

Varattu alus

Ruotsinsalmi-lk
310

2)

SRK/36
10d)

'lulliristeilijä" eli

Silmä-

luokka.
Alukset olivat moottoriveneitä. paitsi Silmä-luokka, jossa

40-a

]lVar"tultta aluksilla oli yksi h«iyrykone, paitsi Suomella kaksi.
1942 Ruotsinsalmi-luokalla oli lisäksi 1/4G'8.
:iV
o'Ruotsinsalmi-luokalla
oli koneelliset miinanlaskulaitteot la ne saattoival laskea miinat täydestä vauhdista.

Pommi (entinen M V,Miina
(entinen T |V, Loimu (entinen 7 2I),Lieska (entinen ?
16) ja Paukku (entinen T 15)
olivat 6O-8O tonnin miinaveneitä, jotka v l9l8 olivat jääneet maahan. Veneet oli ra-

Menetyksiltä ei voitu välttyä. Jatkosodan aikana 23.8.

1943 torpedoi

venäläinen

erinomaisesti tykkiveneet ja
Ruotsinsalmi-luokka. Varsinkin jiilkimmäiset olivat pienen

moottoritorpedovene miina-

syväytensä (1,2

laiva Riilahden sen ollessa su-

raivaukseen erittäin sopivia.

kellusvene-etsinnässä Suur-

Aluksi nämä alukset käyttivät

m)

johdosta

saaren länsipuolella. Onnetto-

vanhaa MRK/2 pariraivauska-

kennettu Porin konepajalla,
niissä oli kaksi 30---4O hv:n
puolidieseliä ja nopeus oli

muudessa menetettiin 24
miestä, mukana päälliktö
kapteeniluutnantti O. Kivilin-

lustoa, mutta saivat

noin

na.

luston.

6-7

solmua. Veneet ottivat noin 30-45 miinaa.
Aseistuksena oli konekiväiirejä.
Miinalaivueen päällikkönä
talvisodassa ja

v l94l oli ko.

mentajakapteeni

A. Huima, v

1942 kapteeniluutnantti O.
Arho ja,r 1943--44 kapteeniluutnantti T. Helikari.
Miina-ase

oli

Suomenlah-

den taisteluissa tärkein ase ja

miinoja laskivat

yleensä

muutkin alukset paitsi panssarilaivat. Tunnetuimpia on Jumindan miinoite Viron rannikolla, johon v l94l yksistään
menehtyi yli 50 vihollisalusta.
Kapteeniluutnantti O. Arhoja

O. Kivilinna, jotka olivat
Ruotsinsalmen ja Riilahden

päälliköitä laskettaessa kyseistä miinoitetta saivat ansioistaan tr luokan Mannerheimristin.
188

v l94l

yksittäisraivaukseen sopivan

ja tehokkaan MRK/Y-4I

ka-

mukanaan lO miestä.

Muista ulkomeriraivaajista
v l9l7-19 A.
Ahlströmin rakentamat Vilppula (entinen f 4 ja Rautu
sekä saman rakentajan v 1944
valmistuneet NL:n v 1940 ti-

Miinavene Paukku ajautui
14.11. l94l myrskyssä Koi-

Narvi (24.5.),

Saksalaissodan aikana ajoi

miinalaiva Louhi Hangon ulkopuolella 12.1. 1945 luultavasti saksalaisten laskemiin

miinoihin

ja

upposi vieden

vusaaren länsirannalle Koivis-

ton saarten miehityksen yhteydessä ja jäi hylyksi.

RAIVAAJAT
Ulkomeriraivaukseen sopivat

Ominaisuudet
Uppouma, tonnia

Mitat, metriä
Koneet, hv.
Nopeus, solmua
Aseet

Miinoia

mainittakoon

laamat Narvi-luokan hinaajat

Jurmo
(2o.7.) ja Luppi (15. 9.). Yhdysalukset Pukkio (1939),

Porkkala (l9z10) ja Pansio
(1947) olivat myös hyviä raivaajia. Alusten ominaisuudet

olivat

seuraavat.

Tykkiveneen kansi taistelun jälkeen;
102 mm:n Obuhov-rykin putkessa
niikyvät "voitoffenkaat "

Rauru-lk. I Pukkio'lk
2Q
162
|
44,Ox6,1 x2,5 | 27,Ox6,7 x2,5
45O (2, höyry) | rm (t, diesel)

ele

U|s.2M I
30140

U+s, rtzo

Narvi-lk.

2m
39,3x8,5x2,3
4N (2, höyry)
9

rl4s3120

Ominaisuudet

Vanha A-vene

AhvenJk.

KuhaJk.

sM-lk.

Turku

Turku

Porvoo

Porvoo

16,2
12,o
45

17,2
17,o
65

17,2
17,o

t7,9

70

80

SilmäJk.

Rakennus-

paikka
Piruus, metriä
Koko, tonnia
Kone, hv.

oli

höyrykone. Alusten mat-

kanopeus oli noin 9 solmua,
mutta raivausnopeus vain 3-

4 solmua.

lustoa ja yhdysmoottorivenei-

tä. Sillikalastuksen nuottaveneet eli "silliveneet" olivat
myös hyviä raivaajia kulkierr
matalassa ja omaten hyvän
kelluvuuden ja hinauskyvyn.

kin laivuetta.
Raivaus

oli

vaarallinen ja

epiikiitollinen ammatti: väyei palkittu, mutta mahdolliset
miinaanajot kylliikin laskettiin
raivaajien syyksi.

RAIVAUS TUOTTI
TAPPIOITA
Raivaajien menetyksiä oli
useita kuten seuraava luettelo

MAGNEETTI.
MIINOJA!

osoittaa.

Heräteraivaajat muodostivat
kokonaan oman ryhmänsä.
Niiden tarve syntyi vasta jatkosodassa, jolloin NL sai liit-

kimiinaan, jolloin kaksi mies-

Koiviston salmessa ajoi
ll. l94l jo-

Kuha-raivaaj a 3.

tä kaatui.
Yhdysliikenteessä ollut rai-

joten puualukset tai lentoko-

vaaja Porkkala ajoi 28.11.
l94l samassa salmessa miinaan ja upposi. Onnettomuudessa menetettiin 31 miestä,
mukana aluksen päällikkö,

neet sopivat raivaukseen par-

luutnantti O. Laakso.

tolaisiltaan

herätemiinoja.
Näiden raivaajien tiirkein omi-

oli

ep?imagneettisuus,

haiten. Mikäli

teräsaluksia
käytettiin, ne oli ensin demagnetisoitava.
Herätemiinoja oli myös
ääni- ja painevaikuruksesta

toimivia, joita viimeksi mainittuja ei Suomen vesillä ole
kuitenkaan tavattu.
Raivaukseen käytettiin kotimaisten hinaajaraivaajien lisiiksi Tanskasta v 1943 hankittuja 52:n tonnin puisia troo-

lareita (Ajonpåiä ja Kallanpiiä), joissa oli 24O hv:n

4. Raivlv:n

ajoi

23.7.

veneraivaaja

1942 miinaan rai-

vattaessa Hangon miinoitteita.

Kolme miestä kaatui. Tapauksesta on Kansa taisteli Jehdessä (n:o 811976) kertonut
kapteeniluutnantti E. Auhto.
Neuvostolainen lentokone
torpedoi 25.7. 1944 Porkkalan Träskön lairurissa olleet

Silmä-luokan raivaajat Vilppulan ja Merkuriuksen, jolloin

viisi miestä kaatui.
Raivaaja Kuha 6 ajoi 15.9.

moottorit, sillä magneettirai-

1944 saksalaisten laskemaan

vauskalustot olivat raskaita hi-

osallistuivat vasta merialuei-

miinaan Kotkan vesillä tuhoutuen, jolloin seitsemän miestä
kaatui mukana laivuepäällikkö luutnantti O. Eerola.
Raivaaja SM 3 ajoi 5. 10.
1944 Suursaaren itäpuolella
omaan miinoitteeseen tuhoutuen, jolloin menetettiin viisi

den puhdisrusraivausten lop-

miestä.

nata. Sotien jälkeen hankitut
amerikkalaiset BYMS-raivaa-

jat olivat myös

heräteraivaa-

jia, mutta niimä Purunpääluokan neljä alusta rulivat
maahan vasta

v 1948, joten ne

puvaiheisiin.

nanlaskua tärkeiimmäksi siir-

käytännön miina-asioissa

kunnostautunut komentaja-

A.

Ominaisuus
Rakennusvuosi

Raivaajaosaston päällikkönä

Uppouma, tonnia
Mitat, metriä
Koneet, hv.
Torp.amm.laite

ja hänen johdossaan oli viisi-

Tuliaseet

kapteeni

Huima laivaston

raivausyksiköiden johtoon.
Vuosina 1942--4 hän toimi

MOOTTORITORPE.
DOVENEET,
MERTEN HAIT

Ylipäällikkö tervehtii
moottoritorpedoveneiden komentajaa
komentajakapteeni Orvo
Peuranheimoa

Talvisodan alkaessa oli seitsemän mt-venettä, joiden ominaisuudet olivat seuraavat.

MTV I, Sisu
MTV 2, Hurja
(M.A.S. 220,

Sodan loppuvuosina raivauksen muodostuessa mii-

tyi

Vanhoja A-veneitä raivaamassa
Suomenlahdella

lien ja reittien turvallisuudesta

Väyläraivaukseen käytettiin
Iukuisasti paikallista veneka-

naisuus

t7,o-20,o
17-23 brt
65-75

19,0

221)

r9r8
t3

16,2x3,Ox1,2

sw

MTV 3, Isku
1925-26

ll

16,6 x3

,4x
80o (2)

I ,1

MTV 4, Syöksy
MTV 5, Nuoli
MTV 6, Vinha
MTV 7. Raiu
1928-29
l2
16,8x3,4x1,0
1so (2)

(2)
Sivupudottimet

Sivupudotin

Peräkuilut

l/kk

l/kk

I/kk
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Kaikki veneet ottivat kaksi 45

ja joutui karille

cm:n torpedoa.
Sisu ja Huria oli rakennetru Italiassa Orlandon veistämöllä ja ostettu v 1922. Isku

Vasamaksi. V l:tä jaY 2:ta
kutsuttiin myös Viimaksi ja

ja Vinha oli rakennettu Porvoon ja Raju Turun Vene-

veistämöllä, kaksi viimemainittua englantilaisella lisenssillä v 1929. Syöksy ja Nuoli
oli rakennettu Englannissa v

1928 Thornycroftin

veistä-

möllä.

Hurja poistettiin käytöstä
ja Isku v
1942. Sisu siirrettiin Laato-

talvisodan jälkeen
kalle

v

1942 ja

v

1943 myös

Borstössä.
Vene kunnostettiin ja ristittiin

!

t1.

& ll'

ri t,

Vihuriksi. Nämä olivat kevytmetallista, Vasama oli
Puuvene.

,2,

l,r
ai
Sotasaalisvene Vasama Koivistolla

v r-3

Ominaisuudet

Vasama

l6

Uppouma, tonnia
Mitat, metriä
Moottorit, hv.
Nopeus, solmua

35

x3,9x1,2
2x850+ 1x675
21,7

19,3x3,4<1O,7

2x850
48 (53)

Aseet

2153 torp. peräkuiluissa
I t 12,7, syryyrpo-*"1".

Vinha, Syöksy ja Nuoli, jolloin Sisu poistettiin. V

1943---4 oli veneiden aseis-

32 (3s)
2145 torp. kansiheittimissä,
tai tl4O, tl2O,2112,7, 4lsp.
Suomalaisia moottoritorpedoveneitä
tukikohdassaan Hurpun Iaiturissa

tus Laatokalla yksi 20 mm:n
ja yksi 12,7 mm:n konetykki

Virolahdella

ja miinoja.
Uutisrakenteet: Talvisodan
aikana oli toimeenpantu laajat

Mt-veneet toimivat aluksi laivueen kokoonpanossa, mutta
v 1943 alkaen osastona, jonka
päällikkönä oli koko ajan ko-

hankintayritykset, joista kui-

tenkin vain Italian toteutui
(Hurja-luokka.). Sen sijaan

mentajakapteeni Orvo Peuranheimo. Y 1943--44 toimi-

USA ja Englanti peruuttivat jo

rakenteilla olleet tilaukset.
Seuraavan taulukon Jymyluokan muodostavat Laato-

vat laivuepäällikköinä kaptee-

niluutnantit H. Herlevi, t. Pirhonen ja K. Kajatsalo. joista
molemmat viimeksi mainitut
ja lisäksi luutnantti T. Ovas-

kalla olleet italialaiset veneet
(M.A.S. s26, s27, 528 ja
529), jotka v 1943 ostettiin

kainen saivat II luokan Mannerheimristin.
Huomattavimmat upotukset
olivat 2.9. 4l Koivistolla kul-

Suomeen. Taisto-luokan veneet rakennettiin Turun Veneveistiimöllä ja ne valmistuivat
myös v 1943.

jetusalus Meere (1866 brt.),
18.

Taistolk.(6)
Uppouma, tonnia
Mitat, metriä
Moottorit, hv.
Nopeus, solmua
Tuliaseet

20

20

16,5x4,3x1,5
2x750,lentok.
36

18,7 x4,7

22

xl,5

2x 1100, I-F.
42 (47)

rl20

Veneillä oli kaksi 45 cm:n torpedoa kansiheittimissä ja 4-6 syvyyspommia. Hurja-luokan heikon nopeuden vuoksi
aseistettiin veneet syksyllä

U12.7

17,8x4,6x1,5
2x I150, I-F.
48

rl20

ll.

1942

Lavansaaressa

torpedoitu tykkivene Krasnaja
Znamja ja v 1943 Lavansaaren saattueista upotetut hinaa-

ja K-12 ja proomu.

Sotatoi-

missa menetettiin 21 .6. 1944
Oritsaaren eteläpuolella lentopommituksessa Taisto
loin yksi mies kaatui.

l,

jol-

Sodan loputtua jouduttiin
sotasaal isveneet luovuttamaan

takaisin NL:lle. Muut veneet
muutettiin moottoritykkiveneiksi, koska Pariisin rauhan-

1943 miinoilla torpedojen asemesta.

sopimus kielsi

Suomelta

moottoritorpedoveneiden pidon.

SOTASAALIS.
VENEET
Koivistolta saatiin kaksi neu-

Mtv-osastoon oli v 1944
perusteilla kolmaskin laivue,
jonka päällikkö kapteeniluut-

vostolaista G-5 luokan venettä

nantti

ja V2) v l94l ja Viipurinlahdella v 1944 kaapattiin kol-

neen

(Vl

190

miehi-

Saksassa vastaanotta-

massa veneitä, neljää suurta
Schne llboot-alusta. Välit Saksaan kuitenkin katkesivat ennen veneiden vastaanottoa.

mas sarnan tyypin vene (V3).

Syksyllä l94l ajoi Hiidenmaalta Hankoon matkalla ollut D-3 luokan vene harhaan

H. Carring oli

jo

Moonoritorpedovene Nuoli vauhdissa

JATKUU

Kuva alla

TALVISODAN ALKU JA

Diktaattorit jakcivat Euroopan 23.8.

1*}9. §alinin
Hitlerin sopimuksen dlokiddtustilaisuuGsa
vasemmaha Saksan ulkaninisileri Ribbentrop,
Mdoto/ la Stalin.

ja

Malnllan laukaukset

rintamilla sekä kotiseudulla ia eräillä erikoisaloilla. Osat on tarkoitus saada painosta noin puolen vuoden väliajoin.
Kirjan koko sivumäärä on yli tuhat, vaJatkosodan vaiheista on laadittu laaja his- lokuvia on noin 8ffi ja piirroksia 25O.
toriateos, joka tallentaa näihin vuosiin liitTeoksen tieteellisestä arvosta vastaavat
tyvät tosiasiat. Vieläkin tunnetumman tal- ennen muuta dosentti, eversti VilhoTervasvisotamme historiankirjoitus on sen sijaan mäki ia Sotatieteen Laitoksen nykyinen
näihin asti ollut vajavaista tieteellisen päte- johtaja, maisteri, eversti Matti Lappalaivyyden omaavan historiallisen kokonais- nen. Muista kirjoittajista mainittakoon
teoksen puuttumisen vuoksi.
vaikkapa kommodori Kalervo Kijanen,
Tämä sotahistoriamme tutkimustyössä everstit Risto Pajari, Yrjö Pohjanvirta ia
ollut aukko on nyt täyttymässä: Puolustus- Eino Tirronen, everstiluutnantit (Isko Savoimain Sotatieteen laitoksen laatimana ja kari Haahti, Antti Juytilainen, Pentti
WSOY:n kustantamana ilmestyy kohdak- Kilkki, Kalevi Usva, Veikko Rantalainen,
koin neliosainen suurteos .Suomen talvisota Antero Soila ia Stig Roudasmaa sekä ma1939-40. Ensimmäinen osa on lähiviikkoi- juri Anssi Vuorenmaa.
na tulossa kirjakauppoihin.
Kirjoittajien ja kustantajan luvalla julEnsimmäinen osa tulee käsittämään so- kaisemme maistiaisiksi kiinnostavan pättaan joutumisen ja linnoitustyöt, toinen so- kän ensimmäisen osan loppusivuilta. Kuvat
tatapahtumat Karjalan kannaksella, kol- ovat lehtemme omasta arkistosta ja väliotmas itärintamalla ja neljäs meri- ja ilma- sikot toimituksemme käsialaa.
SUURI TALVISODAN
HISTORIA TULOSSA
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Neuvottelul ovat päättlneet Paasikiven ja Tannerin palattua viimeiseltä neuvottelumatkalraan Moskovasra 15.11.1939

NEUVOTTELUT

pÄÄrryvÄr

NEUVOTTELUISSA
4. I l. Neuvostoliitto ei

3.enää

ottanut käsiteltäväksi rajalinnoitusten hävittämistä, mutta
uudisti periaatteessa muut
vaatimukset. Tosin rajalinjaa
Karjalan kannaksella tarkistet-

tiin jonkin verran etelämmäksi

ja Stalin väläytti Hankoniemen korvaamista sen itäpuolella sijaitsevalla Hästö-Bus-

asialle enempää, nyt on soti-

Iaspiirien vuoro sanoa sanansa.

"

Suomen neuvottelijat saivat
8.11. hallitukselta uudet ohjeet, joiden mukaan Neuvostoliiton tarkistetut ehdotukset
oli torjuttava samoin perustein

kuin aikaisemminkin. Kuitenkin voitaisiin Neuvostoliitolle
tarjota Suursaaren eteläistä
päätä ja hätätilassa koko saarta sekä Karjalan kannakselta

Inon linnoitusaluetta sillä eh-

öllä lähisaarineen. Kun suomalaiset eivät hyväksyneet

dolla, että vastapuoli luopuisi
vaatimasta Koiviston linjaa ja

näitä vaatimuksia, ulkoasiain-

Hankoniemeltä.
Paasikivi ja Tanner saivat oikeuden katkaista neuvottelut,
ellei uutta ehdotusta hyväksyt-

kansankomissaari Molotov
lausui pahaenteisesti: "Me si-

vilistit emme näy
192

voivan

tukikohtaa

täisi. Seuraavana päivänä käyty neuvottelu jäi tuloksettomaksi, sillä Neuvostoliitto

nerin olleen pääsyyllinen neuvottelujen epäonnisrumiseen.

vaati edelleen tukikohtaa Suomenlahden suulta ja Suursaar-

KUUSISEN

ta kokonaisuudessaan. Paasitiedustelikin siihkeitse
hallitukselta olisiko mahdollista tarjota Jussarön saarta
lännessä ja Inoa idässä, mutta

kivi

HALLITUS JA
HYVÄUSKOISET
SUOMALAISET

men neuvottelijat ilmoittivat
kirjeitse l3.l l. Molotoville ,

Myöhemmin on käynyt selville, että näinä päivinä alettiin
Moskovassa koota jäseniä perustettavaksi suunniteltuun

että sopimuksen aikaansaaminen ei näyttåinyt mahdolliselta

hallitukseen". Maanalaisena

matkustivat Moskovasta

toimivan Suomen kommunis-

Helsinkiin. "Neuvostoliiton

tisen puolueen pääsihteeri A.
Tuominen, jota ehdotettiin tä-

sai kieltävän vastauksen. Suo.

ja

suuren isänmaallisen sodan
historiasta" käy ilmi, että neuvostoliittolaiset katsovat Tan-

"Suomen

demokraattiseen

män hallituksen pääministeriksi, sai 13.11.1939 kutsun

saapua Tukholmasta Mosko-

vaan. Tuominen kieltäytyi

molemminpuolisesta siirtämisestä määrätylle etäisyydelle

kuitenkin tehtävästä.

rajasta Suomen hallitus il-

Suomessa

vallitsi

hyvin

yleinen usko siihen, että Neu-

vostoliitto ei ryhtyisi rauhanpolitiikkansa ja voimassa olevien sopimusten vastaisesti toteuttamaan ohjelmaansa Suomen suunnalla sotilaallisin
keinoin. Sekä pääministeri et-

tä

ulkoasiainministeri olivat
ja ensiksi mainittu

lujasti

jopa julkisessa
puheessaan

sitä mieltä, että kansakunnan
elämä oli jälleen suunnattava
mahdollisimman normaaleihin uomiin. Rajaseuduilta ja

sen vastaisia. Tästä syystä
Neuvostoliitto irtisanoi sen.
Seuraavana päivänä Neuvos-

puolueetonta välitystuomiota.
Suomalaiset joukot tarjouduttiin vetämään niin kauas rajal-

Yhdysvaltain

ta, että niistä ei olisi mitään

"hyvät palvelukset" ristirii-

uhkaa Leningradille. Neuvos-

moitti olevansa halukas neuvottelemaan. Mainilan lau-

toliitto torjui

kauksista lähemmin jäljempä-

dan rauhanomaiseksi ratkaise-

nä.

Ulkoasiainkansankomissaa-

miseksi. Suomen hallituksen
29.11. illalla Moskovaan lä-

ri Molotov selitti 28.11. illal-

hettämässä vastausnootissa

Suomen hallituksen
vastaus todisti sen vihamieli-

osoitettiin

myyssopimuksen irtisanomi-

syyden Neuvostoliittoa vas-

sen olevan ristiriidassa itse so-

taan ja että suomalaisten jouk-

pimuksen kanssa. Rajasopi-

kojen keskitykset

mukseen vedoten ehdotettiin
Neuvostoliitolle Mainilan laukausten tutkimista, sovintolautakurrnan asettamista tai

la, että

uhkasivat

Leningradin turvallisuutta sekä olivat voimassa olevan
hyökkäämättömyyssopimuk-

hyökkäämättö-

asutuskeskuksista poistunut
väestö alkoi palata koteihinsa
ja palvelukseen kutsutuille re-

tohallitus ilmoitti toistuvien
rajaloukkausten takia katkaisevansa diplomaattiset suhteensa Suomeen ennenkuin
Suomen vastausnootti ehdit-

tiin luovuttaa. Suomen vastausnootti jäteniin kuitenkin
30. I l. vasten yöllä ulkoasi-

ainkansankomissariaattiin.
Siihen ei saatu enää vastausta,

sillä neuvostojoukot hyökkäsivät 30.11. aamulla Suomen
alueelle koko yli l00O km:n
pituisella itärajalla. Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat
samaan aikaan Helsinkiä ja
useita muita asutuskeskuksia.

serviläisille annettiin lomia.
Vaikka Neuvostoliiton julki-

NEUVOSTOLII.
TON NÄKEMYS

nen sana kutsui Suomen hallitusta "kapitalismin bandiiteik-

si" tai "suomalaisten kulakkien saaliinhimoiseksi joukkioksi, jonka kapitalismi on
aseistanut", hallitus ei vielä-

Neuvostoliiton hallituksen sanottua irti suomalais-neuvos-

toliittolaisen hyökkäämättö-

myyssopimuksen perustellen
toimenpidettään ns. Mainilan
laukauksilla, se antoi 28.11.

kään myöntänyt sotilasmäärä-

rahoja pahimpien puutteiden
korjaamiseksi. Puolustusneu-

Puna-armeijan ja laivaston
johdolle käskyn "valmistau-

voston puheenjohtaja sotamarsalkka Mannerheim pyysikin27. I l. jo toisen kerran samana vuonna eroa tehtäväs-

tua kaikkiin mahdollisiin yllätyksiin ja ehkäistä välittömästi

tään.

suomalaisen sotilasklikin vastaiset iskut". Marraskuun 30.

MAINILAN
LAUKAUKSET

päivänä siirtyivät Leningradin
sotilaspiirin joukot hyökkäykseen sotilaspiirin käskyllä,
jossa todettiin:

Molotovin Suomen Mosko-

van-lähettiläälle 26.1 l. jättämä nootti, jossa väitettiin suomalaisen tykistön samana päivänä tulittaneen rajalla Mainilan kylässä olevia neuvostojoukkoja sillä seurauksella, et-

Suomalainen rajamies

jäi talvisodan ensi minuutteina sotavangiksr ja vretrin

"Toverit puna-armeijalaiset, komentajat, komissaarit
ja poliittisen työn tekijiit!

tietcnkin Teri icen "hallituskaupunkiin"
+j

tä

13 miestä oli kuollut tai
haavoittunut, merkitsi jyrkkää
käännettä tilanteessa. Nootissa vaadittiin, että Suomen oli
vedettävä joukkonsa 20-25

-o..)

km:n päähän rajalta. Suomen
nootissa, joka jäteniin seuraavan päivän iltana, ilmoitettiin
suoritettujen tutkimusten tu-

loksena, että Mainilan laukauksia ei ollut ammuttu Suo-

men puolelta, vaan että ammunnan oli todettu tapahtuneen Neuvostoliiton puolelta.

Suomen tykistö oli sijoitettu
niin kauas rajalta, että sen ampumamatka ei riittänyt rajan
yli ampumiseen. Joukkojen

{r
I

*
Mainilan kylä valokuvattuna Suomen puolcha; kurassa nak;rat rala\artioston rakennukset

.,a tähystystorni
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Mainilan laukaukset

kuulusteluFöytäkirjaan- liittyvä piino§

jöhdystä samasta suunnasta,
muttu lAhempiiä rajaa. Äönistii piiötellen löhemmät riijöhdykset noin 1,5-2 km rajas-

ta. Klo 14.58 kuului jölleen

yksi riijiihdys Mainilasta. Sa-

masta suunnasta kuin edellisetkin, mutta vähiin kauempa-

na rajasta. Havaintoja tehdessöni olin maantiellö Jöppi-

sen sillan

löheisyydessö."

(Paikka peitepiinoksessa mer-

kiny O).
Jäåikäri Miikelä, Martti Mikael synt 30.10.1912 kertoi
asiasta: "26.1 1.1939 olin rajantarkastuspartiossa, klo

14.45 kuulin

laukauksen

(Paikka ja
suunta peitepiirroksessa mersuunnasta

24-25.

kiny M) Noin 2O

sekunttio

myöhemmin kuului riijöhdys

Mainilan vartion suunnasta.
Noin

i

minuutin kuluttua kuu-

lui toinen laukaus ja 2O sekunnin kuluttua kuului jiilleen riijiihdys samqsta paikasta kuin
edellinenkin. Jälleen n i min
kuluttua kuului laukaus, iota
seurasi riijähdys. Uihdin jatkamaan partiomatkaa, enkö
__a

=e

a

eniiä laskenut seuraavia laukauksia, joita vielii kuului
muutamia."

SELITE
=

X

paikka johon ammukset
putoi I ivat (n,ot osoittarat

lukumäärän)

=todennäköinen tuliasema
Tähgstg ssuuntia osoi ttavii n
nuoliin merkitut numerot
tar kolttavat kom passi lukemia

Me kunnioitamme Suomen

Tiiyttiie n N euvos tohal I ituksen ja suuren valtakuntamme
pyhän tahdon, Hisken:

ta, jonka Suomen kansa on

Leningradin sotilaspiirin
joukkoja ylittömiiön rajan, tuhoamaan suomalaiset joukot

saanut Lokakuun Sos ial istis e n
Vallankumouksen ja Neuvostovallan voiton tuloksena. Tö-

Neuvostoliiton luoteisrajojen
Leninin kaupungin, prole-

miin rtippumattomuuden puolesta taistelivat yhdessö Suomen kansan kanssa Venöjön

VALOSSA
4.RajaK:n

bolsheviikit Lenin

27 . I

ja kertokaikkiaan turvaamaan

ja

taarisen

vallankumouksen

kehdon turvallisuuden.
Me emme mene Suomeen

valloittajina, vaan Suomen
ia vapauttajina tilanomistajien ja kapita-

kansan ystävinö

listien ikeestä. Me emme mene Suomen kansaa vastaan,
vaan Cajander-Erkon hallitusta vastaan, joka on sortanut Suomen kansaa ja provo-

soinut sodan Neuvostoliittoa
vastaan.
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vapautta

ja

riippumattomuut-

ja

Stalin

etunenössö.

Sotaneuvosto on luiasti vakuuttunut siitii, ettö Leningra-

din sotilaspiiri kunnialla töyt-

,iiö pyhän

velvollisuutensa
Isänmaata kohtaan, tuhoaa

täydellisesti vihollisen joukot

ja siten iöksi

lopettaa sodanlietsojilta piiösyn Suomenlahdelle ja Leningradiin. "

jälkeen totesi
suunnassa

MAINILAN
LAUKAUKSET

TUTKrNrapöv-

rÄrrnrnN

toimistossa

1.1939 suoritetuissa kuulusteluissa SNTL:n puolelta
Mainilasta 26. ll.1939 kuuluneiden räjåihdysten johdosta
kertoi rajavartiosotamies Pekkanen, Viljo synt 23.6.1914
seuraavaa: "26. 11. klo 14.45

kuului kaksi laukausta noin 20
sekunnin viiliajoin Mainilan
ky

Sk-sotamies Onni Emil Savolainen, synt 6.1.1920 kertoi: Olin töh. asemalla vartiossa 26.11.1939 klo 15.l8.OO välisenö aikana. Kun
ruli vartiopaikalle niin kuuli
laukauksen ja n 20 sek tömiin

löstö. Äönistii piiiittelin lau-

kaukset ammutun kranaatinheittimellö. Noin 20 sekuntia
myöhemmin kuului kaksi rii-

räjöhdyksen

15.N. Etiiisyys
n I lN m. Noin i

täh.paikalta
min tömiin jölkeen kuuli toisen
laukauksen ja totesi räjiihdyksen suunnilleen santassa paikassa. N 1O min tiimiin jölkeen i lmestyi röjöhdy spaikal le
yksi mies, ja tömön jiilkeen tu-

li paikalle 5 tai 6 miestii. Nämä tarkastelivat röj. kuoppaa

n 3 min ajan. Miehet

eiviit

kaivaneet eiviitkö ottaneet mitöön mukaansa. Tömön jälkeen ei paikalle ilmestynyt ketiiön. Kertojan kfuityksen mukaan ammuttiin laukaukset
Veniijön puolelta suunnasta
l8.OO tai 19.0O. Töstö suun-

nasta kuului riijähdysten jölkeen myös ko laukauksia."
(Peitepiinokseen merkitty
S:llä)

TAISTELUTOIMET
MENETETYILLA ALUEILLA 1 941

o(o

afaru

poikien tie Rautjärveltä
Raiajoelle I
JUKKA TYRKKO

Kesäkuun 9. pnä 1977 tuli kuluneeksi 33
vuotta toisen maailmansodan Suomelle
merkityksellisimmän taistelutoimen,
venäläisten suurhyökkäyksen alkamisesta.
Kun välirauha tehtiin 4.9.44, oli
murskaava ylivoima murentanut ns.
jatkosotamme näkyvät saavutukset.
Kaikki kolme vuotta aikaisemmin takaisin
valtaamamme alueet, joilla
jälleenrakennus ja uusi elämä jo oli ollut
virkoamassa, menetettiin uudelleen ja
pitkän sodan uuvuttama maa pakotettiin
Pariisin rauhansopimuksessa
sopeuttamaan elämänsä joka suhteessa
entistä ahtaammaksi.
Tästä huolimatta Suomen armeijan
voimanponnistus kesällä f941 jää
talvisotamme rinnalla sotahistoriamme
uljaimpiin lukuihin, ikimuistoisesti
suomalaisten alueiden takaisin
valtaaminen myös moraalisesti ja eettisesti
korkeatasoiseksi suoritukseksi, jonka
välilliset vaikutukset ilmeisesti ovat
sotahistoriamme laajimmat.

naksen takaisinvaltaus
alkoi heinäkuussa
Kan

Sen jälkeen kun maamme
alue oli kesiikuussa 1941

joutunut

lisöiintyneen

lentotiedustelun

ja

ve-

riuhrejakin vaatineiden
maa- ja ilmahyökkäysten
kohteeksi, liikekannalle
pannuissa joukoissamme
aloitettiin hyökköys ensimmiiisenä pohjoissiiven Sallan suunnalla.
Ratkaisevia tapahtumia
odotettiin kuitenkin nyt
myös Karjalan Kannaksella, jossa suomalainen
suurhyökköys alkoi kuitenkin vasta heinäkuun
viimeisenä piiivänö.
Kirjailija Jukka Tyrkkö,
joka osallistui molempiin
viime sotiin Kannaksella
joukkueenjohtajana, valistusupseerina ja sotakirjeenvaihtajana, valottaa niiiden kärkijoukkojen vaiheita löhinnö JR
27 : n komentajan, eversti
Lauri Haanterän muis-

tioiden mukaon tössö ja

kahdessa

seuraavassa
numerossamme.

KUTEN JO TALVISODASSA, jossa eversti Aaro Pajari

joulukuun alkupuolella oli
saavullanut loistavan torjunta-

voiton Tolvajärven-Aittojoen taisteluissa, häncn joukkonsa jälleen jatkosodassa tulivat koostumaan lähinnä Pohjois-Hämeen hänelle rauhanajaltakin tutuista asemiehistä.
Kesäkuisen YH:n aikana I94l
perustettiin Pirkka-Hämeen
sk-piiristä 18. Divisioonan esi-

kunta ja esikuntakomppania,

ns.

pirkkahämäläisrykmentti

JR 27 komentajanaan eversti-

Iuutnantti (eversti) Lauri

Haanterii, divisioonan tykistöpatteristo. viestijoukot, jääkäri- ja tykkikomppaniat sekä
huolto- ja kaasusuojelujoukot.
Jyväskylän sk-piiri perusti JR
48:n, joka kuitenkin heti alis-

tettiin 2.D:lle ja I8.D sai sen
tilalle käyttöönsä ensin I/JR
49:n 1a vähän myöhemmin
koko Suur-Savon sk-piirissä
perustetun JR 49:n. Niinikään
Pajarin divisio<>na sai Sulka-

valla perustetun ja eversti Tor
Ekmanin komentaman JR 6:n
sekä patteriston KTR l9:sta.
Pohjois-Hämeen sotilasläänissä perustetut joukot kuljetettiin rautateitse Kallislahden

nrat voimaryhrnitykset

asemalle

työntämät tukikohdat.
Puna-arrneijan joukot tällä

marssien

oli

suoritettu Haakanalan-Ylikuunun ja Ilmeen suunnilla.
Lujasti varustetut Ahola, Peusanmäki ja 'Munakukkula'
muodostivat vihollisen eteen-

ja sieltä edelleen
ja vesitse alueelle

Lohilahti-Sulkava. JR 6:n ja

tärkeällä rintamaosalla kuuluival nlm. I l5.Divisioonaan ja

rajakomppanian joukkojen
suojauksessa tapahtuneen kes-

rajavartionruodostelmiin, joi-

kityksen jatkuessa annettiin

den lisäksi vaslassa

jatkuvasti käskyjä puolustuk-

uscisla

oli osia
cri s()tat()irni1 htymiin
kuuluneista rykmenteistä.
Näiden vihollisjoukkojen

sen järjestelystä työntäen pääpuolustusl injaa yhä lähemmäs

rajalinjaa. Kun Suomi oli vi-

kanssa Pajarin pojat joutuivat
ensimmäiseen lujernpaan kos-

hollisen jatkuvista rajalouk-

kauksista ja ilmatoiminnasta
johtuen todennut joutuneensa
sotaan Neuvostoliiton kanssa
l8.D eli siis Pajarin divisioona oli lopullisesti ryhmitty-

lE.Dtrtsrmnan jouklola purctäan lunasta Kallrsluhrlcn uscrnalla kesdkuussa

t94t

t"

varustelussa ja myös panssari-

vaunujen vartioimassa Ensossa. Kesäkuun 29. päivänä sinne näet tehriin Pajarin käskys-

neenä ja puolustuskannalle

tä väkivaltainen tiedusteluyritys. johon armeijakunta anloi
kuitenkin luvan käyttää vain
keveitä joukkoja. Näin tehtä-

määrättynä rajan välittömässä
läheisyydessä.

ENSO JA UUSI
RAJA LUJASTI
VARUSTETTU
DIVISIOONAN

ketukseen betonilinnakkeilla

vään osallistuivat l8.D:n ja

JR 6:n jääkärikomppaniat,
ja
I 3. Rajakomppania
Kev.Os. 7, joiden oli käsky

vallata Enst> mikäli se ei ollut

puolustus-

lohko tässä strategisessa pai-

torjuvasti pu()lustettu.

nopisteessä oli 40 kilometriä
leveä ulottuen Vuoksesta Met-

Ensoa hyökkäyksellä melkoisin miehistötappioin vallattiinkin, mutta siitä oli luovuttava. kun armeijakunta ei antanul käyttää Iisävoimia.
Pajarin suorittaessa jokaisessa jv-pataljoonassa katselmukset saadakseen käsityksen
niiden taisteluarvosta ja oppiakseen tuntemaan niiden komentajat ja komppanianpäälli-

säkylään. Jalkaväkirykmenteistä JR 6 oli oikealla ja JR
27 vasemmalla välirajana Hiidenjärvi. Divisioonan vahvennuksena olivat sille alistetut I/
JR 49 ja Kev.Os. 7 sekä KTR
19 ja Rask.Psto 26. Esikunta
sijoittui Pajarin isän syntymäpitäjän Rautjärven isoon pap-

pilaan

ja pirkkahämäläisryk-

mentin komentopaikka

köt sekä antaakseen ohjeita oli
myös hyökkäyssuunnitelma jo

ns.

kiteytynyt.

pikkupappilaan.

Joukkojen toimesta järjes-

tettiin tehokas partio- ja tie-

dustelutoiminta

Osa

vihollisen

\

hpaallrkko [ar

r lE.D:n

komentoparkalla Rautlärr cn papprlassa; henkilöt
vasemmalta Peitsara, Grönvall, Pajari, II AK:n komentaja kenraalimajuri
Laatikainen, ylipäällikkö, Hanste ja kenraalimajuri Sarlin

puolelle. Sen avulla sekä vankien selostusten perusteella
selvitettiin vihollisen asemien
sijainti ja vahvuus sekä jouk-

DIVISIOONAN ensimmäise-

nä tehtävänä oli Ilmeen kirkonkylän valtaaminen. Tätä

kojen ryhmitykset varsinkin

"kärkirykmenttimme"

varlen hyökkäyksen painopisteen suuntaan määrättiin JR

JR

27 vahvistuksenaan l8.D:n
jääkärikomppania, linnoitusja tykkikomppaniat sekä pioneeri-, kaasusuojelu- ja ilma-

27:n lohkolla. Tiedustelun tuIokset olivatkin valaisevat ja
mielenkiintoiset.

Rajalinja todettiin varustetuksi varsin vahvoilla esteillä,
ansoituksilla ja miinakentillä.
Tärkeimmät maaston kohdat
oli tehty kenttälinnoituksiksi
joka suuntaan ampuvien tulikorsujen ja pesäkkeiden avulla. Vihollisen huomattavim-

HYOKKÄYS
ALKAA

torjuntaosastot. Toisena hyökkäysryhmänä toimivat ImmoIanjärven ja Hiidenjärven vä-

lillä JR 6:n
Pa.larin käskynanto, hänestä oikealle eversti Haanterä, takana kapteeni Aarne

Heinivaho ja oikealla kapteeni Sakari Sointu

pääosat kahdella

linnoituskomppanialla vahvistettuna tehtävänään hyökätä
Haakanalan suuntaan ja mur197
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Suomolorset

oli "Munakukkula".

Tais-

leltuaan jatkuvasti koko yön

r',\

/

Venölöisel

na

karkotti Toiviainen 1.8.

|

aa-

mulla vihollisen tältä tärkeältä
kukkulalta jatkaen etenemistä

Fels

tehtävänsä mukaisesti.

Taisteluosasto Turkan
suunnalla vihollinen teki ahkerasti tykistön tukemia vastahyökkäyksiä

Karjalaisesta,
mutta kaikki ne torjuttiin. Kun
majuri Turkan kaikki käytettä-

vissä olevat voimat joutuivat

kiinni taisteluihin ja varmistuksiin, määräsi eversti Haanterä hänelle alistetut majurit
Toppolan ja Vahlan joukkoi-

neen jatkamaan

etenemistä

Siisiälän suunlaan. Vihollinen
l8.D:n sotatoimet

3

l.7.-.-5.8.41

ja kapteeni
Kiveliin komppaniat viime-

taa vihollisen puolustus Haakanalan-Matikanlahden alu-

Iuutrranlti Kilven

eella.

mainitun hyökättyä selustasta.

Eversti Haanterän Jiirkka-

hämäläisryknrentin hyiikkäys
alkoi 2O minuutin kiivaarr tykistövalmistelun jälkeen heinäkuun 31. pnä kello 12.3O
kirkkaan ja aurinkoisen säärr
vallitessa

Taisteluosastrr
Turkka eteni tehtävänsä nru-

kaisesti Aholan

ja

Peusan-

mäen välitse Kuismaa kohden
jäljessä seuranneen I/JR 27:n
tuhotessa selustaan jääneitä

Pioncerien, tykistön ja panssarintorjunla-aseiden apu oli

tärkeä. Näin oli ryknrentille
avaulunul tärkeä yhdys- ja
n)aan.

Seuraavana päivänä kävi

ylipäällikkö,

sotamarsalkka

Mannerheim Pajarin komentopaikalla toteamassa divisioonan sisäänmurron. Vain

vihollisia.

{

Jo iltaan mennessä saavutettiin Miettilän-Räytykylän

Tais(cluosasto Reiskan suunnalla toiminta oli hidasta kunnes reservistä otettu Kev.Os.
7 tuli avuksi Aholan valtauk-

:j

tie Kuisman kohdalla. Sen si-

seen.

jaan lujasti varustettuun ja kii-

vaasti puolustautuvaan

Peu-

sanmäkeen päästiin vasta aamulla, jolloin sen valtasivat

':li tr

*,*Å,mt
.4:i: ,s

*"*"-'#

huoltotie Miettilästä Kuis-

!t

I

ffi
\

Taisteluosasto Toiviaisella
vastassa miinakenttien ja
murr()sten suojaamia betoni-

oli

asenria. Kovimpana vastukse-

*ri
JR 27:n komenlaja eversti Lauri Haanterä

teki kovan vastaiskun Hynnilästä, mutta torjuttiin. Hynnilän maasto vallattiin iltamyö
hällä 3.8.

ETENEMINEN
JATKUU
HYÖKKÄYSTÄ
päivänä

4.8.

seuraavan

jatkettaessa Il

meen keskusta saavutettii
suhteellisen helposti. Täll
välin osasto Toiviainen jatk<
Miettilän tukikohdan ja Mie

tilän-Ilmeen tien

puolella olleen

pohjoir

korsualuee

valtausta. Elokuun 5. pnä ol

kin tiet Miettilä-Ilmee

Metsäkylä-Ilmee puhdistet
JR 6:n konrentaja erersti Tor Ekman

ja tavote täten saavutettu. Kl

Eversti ja pioneeritarkastaja

Eino Kullervo Pyyry kertoi,
että kun hän uutena vänrikkinä ilmoittautui Pioneeriryk-

mentissä, käski komentaja
ajan hengen mukaan hänen

viipymättä suomentaa nimensä, joka oli Malin. Vänrikki

Vilho Rärtö, soturi

vihollinen yritti Karjalaisesta
jatkaa painostustaan uhaten Ilmeen suuntaan tähdättyjä sotatoimia eversti Pajari otti III/
JR 27:n välittömään johroonsa
ja suuntasi sen hyökkäykseen
pohjoisesta ja Kev.Os. 7:n
Iännestä Karjalaisen kylää
vastaan. Seurauksena oli, että
Karjalaisessa puolustautunut

vihollispataljoona tuhottiin.
Sen komentaja kaatui, samoin
monia muita upseereita, vangiksi otettiin useita upseereita

ja noin 50 alipäällystirön ja
miehistiiön kuuluvaa. TaisteIukentälle jäi lisäksi paljon viholliskaatuneita ja sotasaalista
myös ne neljä hyökkäys-vaunua, jotka liihipäivinä hallitsivat lehtien etusivuja ja
nostivat tuhoojansa ensimmäisenä kenttäarmeijamme miehistön edustajana Manner-

heim-ristin ritariksi.

SA-kuva

päätti aselajihenkisenä ottaa

dramaattisimpana. Divisioo-

pioneeriaiheisen nimen.
Karussa vänrikin kiimpässä
ei kuitenkaan ollut muuta lähdekirjallisuutta kuin Ruuhiohjesääntö
ja kiire oli! Niinpä
- päätti etsiä siitä
nuorukainen
ensimmäisen sopivan nimen.
Kirjan ensimmäinen pykälä

nan komentaja mainitsi sen sitä selostaessaan näin:
"OIin tilaisuudessa heti tapahtuneen jälkeen taisteluken-

tällä luovuttamaan
vapaudenmitalin

I

luokan

sotamies

Vilho RiitöUe, Tyk.KlJR 27,
Kanneljärveltä. Sen jälkeen
kun oma pst-tykki ei voinut
seurata kyllin nopeasti hän
riensi eteen viholliselta valla-

"SOOLOILU"
VAIKKA jo näinä Kannaksen
läpimurron kiivaina ja raskaina alkupäivinä hyökkäysjou-

mi oli jo pätevässä käytössä!
Teksti jatkui:

- "Airon osat ovat pyyry,

tähdäten ampui yllämainitut
neljä vihollisen hyökkäysvaunua liikuntakyvyttömäksi tuhoten niiden miehistön."
JR 6:n hyökkäys kohtasi
alusta alkaen ankaraa vasta-

Siinäpä miehelle pioneerinimi, joka ei varmaankaan ol-

rintaa lujissa asemissa puolustautuvan vihollisen taholta. Se

ei johtanutkaan suurista uhrauksista huolimatta muihin

tuloksiin kuin että Matikan7:n

avustuksella. Valtaus olikin
hyvin tärkeä painopistesuunnan toiminnalle.

IS.D oli joka
5.8.

tapauksessa
mennessä täyttänyt tehtä-

vänsä ja avannut

II AK:n

kuville sotatoimille

jat-

IImeen

tamies Rätön rämäpäinen tem-

tiesolmun. Tämän jälkeen Pajarin divisioona valmistautui
jatkamaan hyökkäystään Kirvuun ja Inkilään.
tr

paus muistetaan yhä kaikkein

JATKtru

koissa tehtiin satoja henkilökohtaisiakin sankaritekoja so-

Tämä ei sopinut, koska ni-

tun pst-tykin luo. käänsi sen
vihollista kohti ja putken läpi

lahti vallattiin Kev.Os.

SOTAMIES
RÄTUN

oli "I.l.A.a. Airo."

varsi ja lapa."

Kenraali Hugo Viktor Österman tarkasti tapansa mukaan yksityiskohtaisesti Kar-

jalan Kaartin

Rykmenttiä.
Erään alokkaan kanssa syntyi
seuraava keskustelu.

Mitä varusteita alokas
on-saanut?
Poika Iuetteli omaisuuttaan
ja päätyi lopuksi hammasharjaan.

Mitäs hammasharjalla
tehdään?
tiedusti kenraali.
Puhdistetaan kivääriä,
- kenraali!
herra
Oikein, ase on sotilaalle

tärkeä.

Mitkäs nämä ovat?

-Kusiluistimet,

Mitäs niillä tehdään?
yöllä,

- Niillä kuljetaan
- kenraali!
herra
No niin

lut varattu!

herra

kenraali!

- hyvä.
sitten

-

nimihän on

o
ESIMERKKI

o
Tunnettu TK-mies,
sosiaalineuvu Arvo
Alanne palveli sodan aikana mm. Päämajresa.
Huonewn astui enn6ään tuntematon

Divisioonan tiedustelutoimiston päällikkönä toimi koko sodan ajan hyvin venäjänkielentaitoinen helsinkiläinen ekonomi kapteeni Mikko Poljakoff.

Kerran hänellä

oli

vasta

vangiksi saatu vendläinen so-

kuulusteltavanaan.
Hakkapeliitan päätoi- tamies
Kuulustelun lomassa vanki
mittaja ja hänen esit- kysyi, eikö hänellä olisi mahäytyessään syntyi seu- dollisuuksia päästä sotimaan

raaYa keskustelu.
Ylänne.
- Alanne.
- Yrjö Ylänne!
- Arvo Alanne!

-Molempia

huvitti.

herroja

Suomen armeijassa.
Ei se taida käydä päinsä,

- Poljakoff.
sanoi

Mutta olettehan Tekin

päässyt,
päästi vanki.
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O Suuri Kirjoituskilpailumme kokosi
yhteensä 707 kirjoitusta, joiden arvostelu vielä jatkuu.

O

Maistiaisiksi julkaisemme tässä
erään yleisen sarjan kertomuksen.
Kirioittajan oikea nimi paliastuu arvostelun tultua loppuun suoritetuksi.

"HIITRA"

SiMi isii

aa

Tömö kirjoitus kertoo tavallisen siviilin kokemuk-

sista Viipurin liihistöllä

venölöisten suurhyökköyksen alkuvaiheessa
kesökuussa 1944. Hyökkiiyshön alkoi 9. kesäkuuta aikaisin aamulla ja
jo 20. pöivönä menetettiin Viipuri. Näinollen
siviiliväestölle jöi hyvin
vähiin aikaa poistua kyseiseltä alueelta. Jatkuv as ta t ais te lutoiminnas ta
johtuen muodostui tiimökin lyhyt aika melkoiseksi
myllökiiksi.
Kertomus on kirjoitettu Karjalan murteella,
koska se siten säilyuöä
parhaiten alkuperöisen
kerronnallisen luonteensa.

2@

sE

oL stlLo resÄ,

t<o ta-

hettii. Kaik jäi nii hyvvää kasvukuntoo: porkkanat ol jo harvennettu ja muutekkii kesä ol
hyväl alul. Mut sit ol kyl jytinä ja meteli.

Mei pere asu sillo Liimatal,

o arviolt seissemän kilometrii Viipurist ittää päi ko
se

männää sitä Kannakse maan-

tietä myöte. Myö asuttii

vaa

scllases parakis, joka ol iha
siin maanlie vieres.
Ni yhten yön mie kuuntelin
ja aattelin. jot mikä hurja meleli kuuluu, ko jyrinä kuuluu
koko yön. Mie panin pääl ja

läksin kassomaa siihe tuva
nurkal ni mie näin, et Kannaksel viijää miehii autonlavoil ja
tykit on peräs. Mie mänin sissää ja sanoin, et siel viijää tavaraa: no nyt on taas alkant se
hyökkäys.
Seuraavan päivän myö viel
pantii potattii maaha. Meil olkii aika paljo sillo pantu potat-

tii siihe tie vartee.

Siin ol sit yher vahtisotilaat
tuolt Pohjarnaalt siin tiel ja nc
ko ihrnettcliil jot kui ihrneellissii ihnrisii: tommone jylinä
«rn rajal ja niiä senko istuttaa
perunaa !
Se sova pauhu sc kuulu siihe iha selväsl. Mut e.ihä kuk-

kaa aatelt, et nlej pittää täälr
lähtee viel.
Mie läksin viel sillo päiväl

siihe [.iimata enlisel kartanol

siin ol sellane suur rapar-

pennaa.
No ko mie olin siel
pelkrl. ni siihe saapastel yks
niit l-agukse herroi, upseerha

hää vissii ol . Hyö olliit nääs
majotlunneet sillo siihe kartano entise talo paikal. Tää upscer tul sill't()tnat. et jos mie
tuun pois sielt pellolt, ko lentok«rnneet lentää ja ilmavaara
on suur. Hää sano viel, jot vii-

rnc yiin on hyökkäys jo al-

kant, ja et pojat läksiit yöl
täält rintamal . Haavottunneit

ja kuolleit on jo

kuulemma

paljo
nii hää sano.
Siin- alkokii het sit se ilmahällyytys soija ja mie mänin

liit sielt päi ja alkoit pommir
taa Koivisto rattaa ja sitä risteystä mis se erkan Kannakse
rautatiest. Ja ain ko se puotti

pommin, ni kannot ja kaik
nousiit nii jumalattoma kor-

sellase suure puu suojaa ja uotin siin ko se sit män ohi
ei

kial, jot senku jytis!
Myö oltii sellase suure kive

Mut sit vähä aja pääst, ko oltii
sokerjuurikasmaal, ni sit alko
pommittaa. Lentokonneet tul-

al, ko siin ol sellane niiko kieleke. Jos siihe kive pääl ois
jysåihtänt, ni myö oltas kyl
kaik oltu ko silakat suolas.

hyö sil kertaa pommittaneet.

Sit iltasil alkokii evakkoi
tulla Kannakselt
ne olliit
koko päivän ryömineet
siel
jossai. Se ol nääs aika kylmää
viel sillo öisi ja ne olliit nii
hirviä vilusissaa. Joka talo ol
täynnää ihmisii ja viel kaik
saunatkii. Kyl meilkii sit alettii pakata, ko laatikot ol jo
tehty valmiiks.

Seuraavan päivän meijä

ffi.

isäskä hak Maaskolast maitoo
ja löys samal reissul sielt jos-

*fln

tai enemmä ko puol siikillist
hiivaleipäjauhoi. Sellane löy-

tö ol kullakallis asja siihe
aikaa. Miehä käin het tekemää
hiivaleipätaikinaa ja paistammaa hiivaleipää.
Ir)trilI)

Ilmahällyytyksii ol jatkuvast. Sit päiväl ko muut per-

iilk.l.lr)

reejäsenet

l
.1

:T

,,:|:

w'..4,

§-le
.;4

{t

J

.#

olliit jo

messäs ja

mie jäin yksi tuppaa paistamaa leipii ni taas tulliit lentokonneet ja ne lensiit Viipurii
kohe. Sin ol just sillo tult sellane ammusjuna. Sillo junat
kulkiitkii vaa Viipurii ast ja
siit pit sit ammukset kulettaa
autoloil rintamal astikka. Ne

l,l

!.

ril

S

+å

$i

ol kerenneet purkaa sitä lastii
sen verra, jot siihe meijä kohal tiel tul pitkä rivi autoi. Ne
pysähtyit het sit siihe, ko ne
lentokonneet tulliit. Kylhä ne
peitteliit niit autoi puil, jot niit
ei huomais niiko ilmast kassottun.

Miul ol justii hiivaleivät uunis ko sotamies tul ja sano, et
kuulkaa, nyl on lähettävä
höil on sellaop lasti, jos yhtee
tulloo osuma ni tääl ei oo mittää lähteen! Sil sotamiehel ol

sit kova hoppu ja hätä. Mie
KÄÄNNÄ

'
' ;.lp

;-,;;Iltalypsy

mieron tiellä
SA-kuva
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otin kiireest uunist leivät pois

"l

ja jätin ne siihe pöyväI. Kylhä

MAURI VALKONEN

\ib

mie kiersin ove kii, ko aatteIin, jot ne varastettaa sielt. Sit

tää sotamies kysy, jot onks

mittää tärkeetä, et otetaa mukkaa. Mie sanoin, jot tuos on
nuo kaks kapsäkkii. Hää kaalas ne mukkaa ja sit juostii peräkannaa tie yl ja ko sin oijaa
päästii ni jo taas tul lentokonneet.

Sen jälkee ko mie kerkesin
sit sin messä reunaa ni jumatsiukka, ko jysäht siel Viipuris
päi, ko se osu ammusvaunuu!

Tää ammusjuna ol siel Maaskola ratapihal ja sin ol matkaa
siit miu olinpaikaltai vissii
neljä-viis kilometrii. Ja ko
se toine jyräht ni koht jyräht
toinenkii. Se ol , iha niinko ois
atomipommi räjähtänt! Ens tul
savvuu ja sit se muuttu tuleks
tuol korkial ilmas.
Pimiähämäris myö sit tultii

JALKAVÄKIRYKMENTTI
I I oli käynyt sotaansa Uhtuan
suunnalla. Kesäkuun alkupäivinä l9M saavuimme junakuljetuksin Kannakselle, majoituimme telttoihin Kivennavan kirkonkylän pohjoispuo-

lelle ja ryhdyimme kenttävarustustöihin.

pois sielt messäst ja ruvettii
pakkaamaa niit leipii ja muita-

Ei mennyt montaa päivää,
kun 9.6. aikaisin aamulla venäläiset lentokoneet pommittivat Kivennavan kirkonkylän

kii tavaroi, ko arvattii, et lähtöhä se täst tulloo.

Se yö män sit rauhallisest
mut seuraavan päivän alettii

seutua ja majoitusalueitamme.

Kiivas tykistötuli kuului koko
päivän etulinjasta. Vihollisen

tuuva Kannakselt miehii pois.

Ko se män niiko

katastroh-

viks.

Eihä niil olt mittää kunnolsairasvaunui. Ne toi

lissii

kuormalaval jalkapuolii ja

käspuolii ja linja-autois ol sit
penkkii pääl paarii eikä ne olleet kerenneet ikkunoit kalkata eikä muutakaa, et ne näky
kaik iha selväst. Ja kyl se ol
sit hurjanäköst kasseltavvaa!
Kuolleetki olliit sit vaa lastattu iha silviisii lavoil. Suur osa
niist ol vissii Lagukse joukkoi.
Sithä myö lähettii 15. päivän, ko alko tulla sellane tuhina, et lähettävähä se ol. Sotavangitha ne meil viel kuormaakii tekkiit. Ja nii sitä sit

Iähettii pitkäl reissul.

Se rupeskii satamaa vettä
just sillo. Mie viel sanoin sotavangil, jot piru ryssä, ko on
ain tunkemas pääl! Ni hää
vastas. jot ei tiijä kuka on piru...

Sinhä ne jäivät, Saska ja
ko myö lähettii
vaik oisiit heti lähteneet vitomaa omal puolellee. Mut sinSenkka.

hä hyö jäivät
isänniks.
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Kivennavan kirkon iso kello löytyi hautausmaalta 29.8.41 suomalaisten
vallatessa alueen

suurhyökkäys Kannaksella oli
alkamassa; sen voimasta ja
Iaajuudesta ei vielä ensimmäisenä päivänä ollut tietoa.

mauan
KIuenn
nkellot
klt
Rakkaiden vainajien, kirkkojen ja niiden
kalleuksien jääminen vihollisen haltuun oli
monille luovutetun Karjalan asukkaille
vaikea ja raskas asia. Tämän ymmärsivät
sotilaammekin kaikkien omien
vaikeuksiensa keskellä. Aarteita ylitettiin

pelastaa.
Sodan jälkeen oli aikaa miettiä
tapahtunutta ja asiat saivat uutta syvyyttä
ja painavuutta.

Kivennavan Kirkkomäki .ja talvrsodassa ruhoutunut kirkko

lan seinää vasten
siihen oli
- viimeiset
laslattu seurakunnan

PUOLUSTUK.
SEEN KIRKON
YMPÄRILLE

paperit. Keskustelimme het-

l. Komppania, jonka päällikkö olin, sai 10.6.1944 käskyn
miehittää taisteluetuvartioase-

mat Kirkkomäellä ja Linnamäellä. Kirkkomäellä olivat
talvisodassa tuhoutuneen kirkon rauniot, Linnamäellä kohosi I8.Divisioonan rintama-

sotilaiden rakentama

uusi

temppeli.

Komppanian

puolustusta

järjestellessäni Linnamäellä
näin kirkon ja pappilan välisessä katoksessa siviilimiehen, joka vaikutti tutulta. Tervehtiessämme selvisi, että ky-

ken kovan tykistötulen ja taistelun melun kuuluessa Joutse-

lästä, jonne vihollinen oli

edennyt.

Kävelimme kirkkopihassa
taistelun ääniä kuulostaen,
menimme sisälle kauniiseen
kirkkosaliin ja katsoimme alttarin yläpuolella olevaa taidokkaasti veistettyä suurikokoista Kristuksen kuvaa, krusifiksiä. Sakastissa kirkkoherra avasi avaimellaan lukitun
kaapin, joka evakuoinnin jäljiltä ammofti tyhjyyträän.
Siellä oli vain pahvilaatikko,
jonka hän nosti sakastin pöy-

kirkkoherra Autere, entinen

dälle. Totesin sen sisältävän
muutamia peltiastioita. Kirkkoherra Autere otti Iaatikon

symyksessä

oli

Kivennavan

Appelgren, Suomen armeijan

käteensä, antoi sen minulle ja

everstiluutnantti, joka oli ikä-

sanoi juhlallisesti:

miehenä ryhtynyt opiskele-

Tämä on ehtoollisviiniä,
Lacrimae
Christi, anna sinä
tästä haavoittuneille sotilaillesi!
Tämän jälkeen menimme

maan, valmistunut papiksi ja
vaihtanut asetakin papinkaapuun.

Ilomme oli molemminpuo-

Iinen
olihan kirkkoherra
ennen -sotia ollut vuosia kappalaisena kotipitäjässäni ja oli
perheemme ystävä. Hän kerroi toisten lähteneen jo evakkotielle ja sanoi jääneensä vielä hyvästelemään kirkkoaan.
Polkupyörä oli nojalla pappi-

polkupyörän luo, hyvästelim-

me toisiamme parhain toivotuksin ja sain hänen siunauksensa. Saatoin kirkkoherraa
jonkin matkaa tietä myöten.
Hän pysähtyi ja katsoi vielä
kerran kirkkoansa kuin jäähy-

väisiksi, nousi sitten pyöränsä

Pa;arrn divrsi<xrnan pirkkahänralaisten rakcntanra sotakirkko [-rnnarnucllu
rakennus paloi 13.6.44

satulaan ja lähti polkemaan jo

ikääntyneen miehen verkkais-

ta vauhtia evakkotietään
kauemmas sodasta...
Palasin kirkkopihal le monet
ajatukset mielessäni. Eräs
huoleni oli nyt kainalossani
oleva pahvilaatikko, jossa oli

6-7

litr aa ehtoollisviiniä.
Vanhan luttavani toivomusta en voinut kirjaimellisesti
noudattaa. Komppaniani tais-

telulähetti sai tarkat ja tinkimätlömät ohjeensa. vei viinin
pataljoonamme JSp:lle ja antoi sen lääkärillemme edelleen
haavoittuneille jacttavaksi.
Illalla sain puhelinsanoman

kenraali Pajarin esikunnasta.
Siinä minua käskettiin irrotta-

maan kirkon pääsisäänkäytävän ulkoseinästä marmoritauIu, joka vuosilukuineen kertoi
kirkon rakentajista. Kuorma203

auto oli jo tulossa hakemaan
taulua.

Taulu oli nurkistaan kiinni
neljällä suurella ruusukkeella,
jotka olivat pronssia. Irrotin
ruusukkeet yhden kerrallaan

ja panin ne taskuuni. Toisella
kädellä kannattelin taulua, ettei se pääsisi putoamaan. Kannoin sen kirkkoon ja käärin

keskikäytävän punaisen ma-

ton koko pituudelta

taulun

ympiirille. Sain aikaan mahta-

Kivennavan Linnamäki ennen solakirkon rakenlamista

jäisi varmasti väliin, jos raskas kello pääsisi luiskahtamaan miesten otteesta. Pie-

van paketin, jonka sidoin vahvasti kiinni rautalangalla.
Marmoritaulu menisi kyllä pe-

nempi kello saatiin irrotetuksi
auton lavalle.

siirkymättä huonojakin

kun menin kirkkoon.
Miehiä nukkui penkeillä ja

rille
teirä-

OIi jo keskiyön

lattialla. Vain

hämärä,

vartiomiehet

valvoivat paikoillaan asemis-

KELLOT
TURVAAN

I

T
.<

sa-

Kävin kirkonpenkkiin pit-

Kuorma-autoa odotellessani
katselin kahta kirkonkelloa,

käkseni minäkin ja nukahdin.
Yöllä jokin painoi kylkeäni.
Heräsin ja totesin, että suuret

jotka riippuivat samassa orressa noin kolmen metrin korkeudella maasta. Siinä ne olivat, iso ja vähän pienempi

pronssiruusukkeet olivat
aamulla joukkueenjohtajilleni, Linnamäen ja Kirkkomäen

kello. Kivirappusilla

puolustusta johtaneille komppaniani upseereille.
Aamuyön aikaisina tunteina

istuessa-

ni tulivat mieleeni ne suomalaiset esi-isämme, jotka vuosisatojen kuluessa olivat vieneet

sodan ja vainon aikana kirkonkellonsa turvaan vihollitositapahtuman

oman kotipitäjäni menneisyy-

destä. Sakkolan kirkonkello

oli Isonvihan aikana piilotettu
Suvannon rantavesiin Kivinie-

messä. Vahingossa se painui
niin syvälle, että kello löytyi
vasta

yli

sadan vuoden kulut-

tua, kun Suvannon pintaa las-

kettiin.
Saapunut kuorma-auto pe-

ruutettiin heti orren alle ja la-

valle nousseet vahvat miehet
kävivät ison kellon kimppuun.
Heitä oli niin paljon kuin suinkin mahtui, mutta sittenkin
liian viihän. Käytettävänä ei
ollut köysiä, taljasta puhumattakaan. Tapaturman vaara oli
olemassa
käsiä ja jalkoja

-
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11.6.44 oli ehtinyt tapahtua
paljon: vihollinen oli Lintulassa, josta omat joukot vetäy-

tyivät kello 9 aikaan. Laguk-

selta.

Muistin

unohtuneet taskuuni. Jaoin ne

sen Panssaridivisioonaan kuuluva Jääkäriprikaati oli saapunut Polviselkään ja aloitti vas-

tahyökkäyksen aamupäivällä.
Taistelut jatkuivat kiivaina
koko päivän. Illalla alkoi
omien joukkojemme vctäytyminen Polviselästä ja siirtymi-

Kcllo stli uudcn kirktxt Iapultssa

nen VT-linjan taakse. Viimeisenä ohitti JP 4:n jälkiosasto

Linnamäen klo 21.0O.
Panssarinesteen aukko suljettiin. Samaan aikaan ilmes-

loja. hiljaincn tuuli painoi savua asemiimtnc. Savun srt«r

Vihollisen patrssarivaunut
ja pst-tykit tulittivat suoralla

jassa panssarit kiinnittivät ket

suuniluksc-lla l.innantäkcä.
Useita osunril ttrli lly'iis kirkorr j:r pirppilarr ct.'lrisciniirt.

tyivät ensimmäiset vihollisen

juja ja vaiicrcitrr cstckiviin

panssarit näkyviin.

pyrkivät hinirirrtr:urn niitli pois.
Tr'h<lkkiritl torjunta-rtscilit
ei rncillä ollut. ()linrntc vihol
lisen voimiin vcrraltuna picni
erillinen taisteluetuvartio irrallaan omista joukoista.

TAISTELU ALKAA
Oma taistelumme oli alkanut.
Polviselän kylässä paloi ta-

j:r

Osrrt'ss:rart kirkonkcl l<xln har-

haltrrxlit irnloivitl ourhlrr stlinnun. Kiivas taistelu jatkui IäPi
yön.

Vihollinen sai aukon ki-

oli kai

ditajunnassamme

loukkaus pyhitettyä paikkaa
kohtaan. Näin taiteilija Viljo
Savikurjen kaunis

tui.

§ö

tuhou-

Yritin lohduttaa mietteisiin
vaipunutta rovastia kertomalla, että saimme sentiiiin pienemmän kirkonkellon pelastetuksi

kai se on tallessa?

-Kyllä se on tallessa,

- alkuperäiseltä tehtäv:ilmutta
tään se oli Perkjiirven aseman
kello, jota heläytettiin kolme
kertaa aina kun juna liihti, kertoi hän.
Olin ihmeissäni, mutta kyl-

lä kai rovasti kirkkonsa kellot
tunsi.

Kesällä 1953 luowtti Mannerheim-ristin ritari, everstiluutnantti Eero KivelöPajarin
perikunnan puolesta marmoritaulun kivennapalaisille heidän pitäjänjuhlassaan. Se on
kiinnitettynä Kangasalan kir-

kon sisäseinään.

Kivelän kanssa keskustellessani ruli esille ajatus, löyJääkäripataljoona 4:n miehet vetäytyivät Kivennavan kautta I

l.6.

tyisikö vielä
zl4

alkuperäinen

pronssiruusuke,

että

olisi

mahdollista sitä mallina käytäen valaa uudet. Näin voitaiviesteeseen 12.6. noin kello
2.

Linnamäeltä päin sankka savu. Otin siihen kompassisuun-

Ensimmäinen panssarivau-

nan ja verrattuani sitä karttaan

nu ajoi asemiemme läpi kovalla vauhdilla kansi täynnä

totesin, että Kivennavan kirkko oli tulessa. Ja silloin minua
vaivasi kysymys, joka vielä

miehiä. §sähtymättä se jatkoi matkaansa tietä myöten ja
uusia tuli aukosta lisää.

Olimme pidätelleet vihol-

nytkin nousee mieleeni
miksi emme ottaneet alttarilta
Kristusveistosta mukaamme

?

lista, joka ei pyrkinyt avoimil-

le

sivustoillemme vaan itse-

päisesti pysyi tiukasti tien tuntumassa. Tehtävämme taiste-

luetuvartiona

oli päättynyt ja

vetäydyimme maaston kautta
omiemme suojaan. Osa panssareista kääntyi Raivolaan

SODAN JÄLKEEN
Sodat oli sodittu ja taisi olla
kevättalvi 1953, kun jo harmaantunut rovasti Autere tuli

käymään kodissani Tampe-

siin marmoritaulu kiinnittdii

kirkkoviinin suhteen. Marmoritaulun arvelin olevan kenraali Pajarin perikunnan hal-

samalla tavalla kuin aikanaan
Kivennavan sotakirkon sei-

lussa.

nässä.

Erästä asiaa kierrettiin jatkuvasti, vaikka se leijui ilmassa koko ajan. Viimein se tuli
esille, kun rovasti kysyi:
Miten kävi krusifiksin?

-Valitettavasti minun oli

kerrottava, että veistos jäi
kirkkoon omalle paikalleen.
Muuta selitystä en vuosien
mittaan ole keksinyt kuin sen,
että vaikka nukuimme yhden
yön kirkon penkeissä ja lattialla, ei kukaan meistä mennyt alttarikaiteen sisäpuolelle
saati sitten koskettanut dttaripöytää. Veistoksen poisotto

Otin

hoitaakseni ruusuk-

keen etsimisen. Niitä oli ollut
neljä kappaletta. Oma kappaleeni oli kadonnut useiden

muuttojen yhteydessä. Kaksi
upseeria oli kaatunut. Luutnantti Kalevi Wessfin haavoittui heti Kivennavan taistelujen

jiilkeen. Hän

oli

viimeinen

mahdollisuus. Ja toden totta
hänellä olikin alkuperäinen
-ruusuke tallessa kalliina muis-

toesineenä kirjoituspöyd?in

vänrikki

reella. Keskustelimme koko
iltapäivän meille yhteisestä

Sallinen oli miehineen kahden
tulen välissä Kirkkomäellä.
He pääsivät kuitenkin vetäyty-

asiasta, Kivennavan kirkosta.
Minun oli pakko vahvistaa
hänen tietonsa kirkon tuhoutu-

mään.

misesta. Puhtaalla omallatun-

korkealta seinältä olisi edellyttänyt nousemista sotilaan

Uudet ruusukkeet on nyt
valettu alkuperäisen mallin
mukaisesti ja kiinnitetty paikoilleen Kangasalan seura-

nolla kerroin

saappain alttaripöydälle

kunnan

johtavalle tielle

ja

Seuraavana päivänä nousi

menettelystäni

ja

se

laatikossa!

toimesta.

D
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. odassa oppii puntaroi\ rnuun asiat aivan uudesta
\J näkökulmasta ja antamaan tavallisuudesta poikkea-

rt

van arvon sellaisille yksinker-

'

taisille seikoille kuin esimer-

kiksi syöminen ja nukkumi-

:

nen. Ja mikäli tietyistä syistä
johtuneita äkillisiä kuolemantapauksia ei oteta huomioon,
sota on erittäin terveellistä.

*
E

Tavalliset normaalit sairastumiset olivat äärimmäisen harvinaisia ja niistä selvittiin pa-

rilla aspiriinilla. Muistan
eräänkin kerran, jolloin sateisena syysyönä nukuin pressun
päällä liperiläisen rattailla
niitä oli muuten nyttemmin
yleisesti alettu kutsua "tulenjohtueen taideajoneuvoksi".
Pressu painui yön kuluessa

keskikohdaltaan ja muodosti
lopulta jonkinlaisen kylpyammeen, jonka pimeältä taivaal-

I
t,

ta noruva jääkylmä

V

sadevesi

täytti. Johonkin aikaan aamulla heräsin kaulaani myöten
märkänä, mutta muuten virkeänä ja reippaana. Tavallisis-

sa oloissa seurauksena olisi
ollut vähintäin keuhkokuume,
206
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Linnoiturtyömics Semmatuksesti
Lyijykynäpiinos 1942
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mutta nyt ei edes nuha. Sodasta lähtien minua on sittemmin
vaivannut kroonillinen terveys.

Niin kuluivat päivät, ja katseltuani aikani sotaa ja näh-

tyäni kaiken mitä

yleensä

saattoi niihdä, minua alkoi
kummastuttaa, ettei se tuntunut tekevän minuun sanotta-

vampaa vaikutusta. Pohdin
asiaa, kunnes keksin syyn:
Kirjoissa ja filmeissä sota on
aina ylen dramaattista, mutta
todellisuudessa koettuna se ei

ollenkaan vastaa odotuksia.
Siitä puutruvat niin sanoakseni taiteelliset tehosteet. Ei ole
vaikuttavaa taustamusiikkia,
joka alkaisi soida ja viirittäisi
tunnelmaa kuten elokuvissa.

Ei ole

\t\

I

,,j

l

malla hetkellä, vaan suloisessa epäjärjestyksessä ollenkaan

piittaamatta taiteellisuuden
vaatimuksista. Tämä ei tietenkään voinut olla häiritsemättä
esteettistä vaistoani. Tuntui
samalta kuin luettuaan jotaRin
seutua ylistävän runon tai nähtyään sitä mestarillisen taulun
joskus itse joutuu omin silmin

näkemään paikan. Se ei vaikuta enää ollenkaan samalta.
Poissa on lumous, poissa tai-

teilijan valikoiva käsi. Jäljellä
on vain arki ja jokapäiväisyys
ja ihmettelet, miten joku on
voinut saada siitä jotakin irti.
Tuntee itsensä melkein petetyksi ja jollakin tavoin louka-

tuksi. Mutta ehkä toisin

ei

voikaan olla, sillä jos ihmiset

valonheittäjää, joka

todellisessa elämässä ryhtyisi-

suuntautuisi dramatisoimaan
kohtausta kuten teatterissa.
Miehet eivät kaadu juuri oikealla, kirjailijan suunnittele-

vät tavoittelemaan runollista
lennokkuutta, niin tulos olisi
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epäilyttävä. Muistuu mieleeni
kuvaava tapaus:
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reilla. Mutta hän oli urhoollinen mies ja ajatteli, että tässä
olisi nyt sana paikallaan. Hän
kohottautui kyynärpäänsä varaan, nosti toisen kätensä kohti taivasta ja karjaisi ukkosäänellä:

Jatkakaa, pojat!

-Sankarin

hyvästijättö nuo-

remmille sotaurhoille. Siinä
oli ainesta, ja kenties oli olemassa mahdollisuus, että se
sotajoukossa leviäisi yleiseen
ja kaikki myöntäisi kapteenin
Jalkaväen osasto oli etenemässä metsätietä pitkin ja me
tulenjohtueen miehet tepastelimme hännän huippuna. Oltiin kuin sunnuntaikävelyllä,
sillä maasto oli tiedusteltu
tyhjtiksi. Kulkuetta johti tuke-

vatekoinen kapteeni. Tultiin
aukean reunaan ja epiiröitiin.

Silloin

vastapäisestä metsiköstä selvällä suomenkielellä:
Tulkaa tänne vain. Täällä -on omia!

Me hölmöt uskoimmc ja
jatkoimme matkaa, kunnes
piilossa ollut hyökkäysvaunu
alkoi syytää pikatulta. Osasto
hajosi kuin akanat tuuleen,

toiset hyppäsivät ojaan ja toiset alkoivat juosta pää kolmantena jalkana kuka minnekin. Sitten kaiken kukkaraksi
joku sankari taaempana pudotti varmistamatt()man käsi-

kranaatin. Se

vieri

totuuden lausuneen ja että joku tulevaisuuden kynäniekka
tekisi siitä tarinan, jolloin siitä
tulisi lentävä lause. Mutta hetki oli huonosti valittu. Tuollainen pateettinen huudahdus
on tavallaan hyvin vaativa ja
edellyttää ympärilleen tietyt
puitteet. Se pitäisi lausua kunniapaareilta. joita neljä miestä
hitaasti kantaa olkapäillään
niinkuin Hamletin viimeisessä
kohtauksessa ja ympärillä ole-

räjähti sen kummempaa va-

hinkoa tuottamatta.

Mutta

koska pamaus kuului takaa,
niin eräs neropatti kohottaa

värisevän huudon: Olemme
saarroksissa! Ja siinä silmänräpäyksessä syntyi pakokauhu
ja sekasorto kävi jos mahdollista vielä hullummaksi.
Karusellin ollessa parhaassa vauhdissaan pari miestä tuli

hitaasti

edestäpäin kantaen kapteenia

jonkin matkaa maata pitkin ja

väliaikaisesti kyhätyillä paa-
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RAKENNUS UUTUJÄRVEN KYLÄSSÅ AUNUX

Lyijykynäpiirros

1942

VILLE ARHIvo NIINISELÅSTÅ

Tuahipiinoa 1943

NAHKURI SOROKIN SAARIMÄELTÄ

Tushipiinos 1943

vat asetoverit ottaisivat päästään töyhtöhattunsa ja Ioisivat
katseensa surullisina alas ja
harmajat sarkatakkirivistör ja-

kaantuisivat äänettöminä kulkueen tieltä laskevan, verenpunaisen auringon viimeisten

säteiden kullatessa synkän
kuusiston Iatvat. Mutta nyt ei

ollut mitään

kunniapaareja.

vaan pari hikoilevaa heppua
retuutti kapteenia kuin vanhaa
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NUORUKAINEN KONIUSELÄSTÄ

edesta-

(HuonatLaa tshchovilainen tunnelma!)

kaisin kuin päätrömär kanat.
Sellaisissa olosuhteissa vii-

Tuahipiinoe 1943

meisten sanojen esittäminen
on niin epäkiitollista, eftä vain
amatirörit sitä yrirtävät ja am-

yli maalin.
Runous on erikseen ja to-

puvatkin sitten

dellisuus erikseen. Niin että
jos joskus joudutte sotaan ja
teillä sattuu olemaan huono

onni, niin älkää ryhtykö lausumaan lentäviä lauseita. Antakaa sen sijaan kirjailijoiden
panna ne suuhunne perästäpäin. He ovat ammattimiehiä.
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perunasäkkiä, ja harmajat sarkatakkirivistöt eivät oikeastaan huomanneet koko tapausta, koska niillä sattui olemaan
juuri hyvin rärkeätä rekemistä

-- ne juoksentelivat
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JATKUU SEUR. NO:SSA

*Yluttltt

JOSKUS poikasena olin lukenut teoksen Suomalaisia san-

K. KIJANEN

a

o

o

odotellessaan uusia
syvyyspommien räjähdyksiä
jos osuu tarpeeksi lähelle ei mitään ole tehtävissä, vaan vene
muuttuu vedenalaiseksi
kuolemanselliksi.
Tällä kertaa entisen vihollisen

kertomukset selvittivät, miksi
torpedot eivät osuneet: syynä oli
köyhän maan vanhentunut ja
viallinen kalusto
oli säästetty
määrärahoja!
210

kareita, josta erityisesti oli

menlahden rannikolle. Tallinnasta pidettiin kuitenkin edel-

jäänyt mieleeni Santeri Ivalon
kertomus tsaari Pietari Suuren

oli jäänyt eristetyksi jo

soutulaivaston Hankoniemen
kiertämisestä ohi Ruotsin pur-

alettua. Saattoipa lisäksi olettaa, että osa Tallinnan voimis-

jelaivaston heinäkuussa vuonna 17 14. Kertomus, jonka ni-

Hyökkäys on sukellusveneen
miehistölle aina yhtä hermoja
repivä elämys:
Osuvatko torpedot?
Paikannetaanko vene?
Kestääkö sen painerunko?
Pohjassa hiljaa makaavan veneen
miehistö elää pitkiä minuutteja

hyökkäyksen edettyä Suo-

mi oli juuri ylläoleva,

oli

«rmistettu amiraali Niilo Ehrenskiöldille, joka pienine laivasto-osastoineen yritti Han-

koniemen länsipuolella RiiIahdessa vielä asettaa esteitä
venäläisten etenemiselle. Hänet Iaivoineen murskattiin

kolmituntisessa

taistelussa
heinäkuun 27. päivänä. Mikäli tuulta olisi ollut, olisi tappio

Ivalon mukaan ehkä vältetty,
koska tuleen olisi voitu liittää

liike ja lisäksi Ruotsin purjelaivasto olisi päässyt apuun.

Purjelaivalle tuuli oli välttämätöntä, mutta kuten seuraavasta selviää ei tuuli menneen
sodan päivinäkään ollut merkityksetön. Niinpä minä erää-

leen yhteyttä Hankoon, mikä
sodan

ta evakuoitaisiin juuri

Han-

koon. Tämän vuoksi Hangon
meriyhteyksiä yritettiin aluksi
vaikeuttaa pääasiassa miinoit-

tein, mutta elokuun alussa
määrättiin myös suuret sukelIusveneet Vetehinen, Iku-Turso ja Vesihiisi partioimaan
Hangon ja Tallinnan välisellä

reitillä. Veneet pitivät tukikohtanaan Barönsalmea, josta

vuorottain käytiin ulkona. Tilaa oli tavattoman vähän, sillä
edellä mainitut miinoitteet
täyttivät suurimman osan merialueesta. Miinoista vapaalla
alueella ei voinut toimia kuin

yksi vene kerrallaan, mutta
kuitenkin voi ilman suurtakaan vaaraa ajaa aina lähelle
Viron rannikkoa Paldiskin
edustalle.

nä elokuun päivänä vuonna
l94l myös Hangon vesillä
toivoin hartaasti tuulen viriä-

Hangon Iiikenne ei ollut
erityisen vilkasta ja yhteyttä
pitivät yllä lähinnä kolme en-

vän. OIin silloin sukellusvene
Vesihiiden päällikkönä.

ELOKUUSSA

tistä virolaista höyrylaivaa.
Toisinaan Hangossa kävi suurempikin alus tuoden varusteita ja evakuoiden haavoittunei-

1941

tettiin, jolloin

ta. Kuljetusaluksia aina

saaedessä kulkivat

ja sivustoilla
MO-veneet valmiina sukellus-

VIROSSA oli elokuun alussa
Tallinna jäänyt erilliseksi puo-

raivaajaveneet

lustusalueeksi

venetorjuntaan. Nämä MO-

saksalaisten

veneet vastasivat suunnilleen
meikäläisiä vartiomoottorive-

neitä, mutta olivat huomattavasti suurempia. Maista käsin
Hangon liikennettä voitiin hy-

vän näkyvyyden

vallitessa
tarkkailla Jussarön majakasta
ja itse satamaan näki paraiten
lännestä Bengtskärin majakal-

mikäli ne räjähtivät sukellusveneeslä alle I0 metrin päässä
oli veneen tuho varma. Sukeltaminen syvälle auttaa veneen

säilymistä. mutta pommien
räjähdyssyvyys voitiin myös
säätää noin l0 metrin välein.

TORPEDO.
HYOKKÄYKSES.

VESIHIISI
VUOROSSA
VIIDES
ELOKUUTA

TÄ JA SEN

SUKELLUSVENE Iku-Turso

ta.

TORJUNNASTA
TORPEDO, joka kulkee vakionopeudella, ammutaan täh-

däten maalin eteen. Tällöin,
mikäli maali säilyttää entisen
suuntansa

ja

nopeutensa ja

tähtäyskulma on oikein Iaskettu, torpedo osuu maaliin räjähtäen sen vedenalaisissa
osissa. Täällä räjähdyksen tuhovaikutus on paljon suurempi kuin jos vastaava räjähdys
tapahtuisi ilmassa esimerkiksi
aluksen kansirakenteissa.

Silloiset torpedot kulkivat
höyrykoneen voimalla, jonka

poistokaasut

jättivät

selvän

vanan veden pinnalle. Aallokossa vana oli luonnollisesti

vaikeammin havaittavissa,
mulla tyynellä sen saattoi

erottaa kilometrien

päähän.

Lisäksi meikäläisissä sukellusveneissä torpedot ammuttiin matkaan paineilman avul-

la, jolloin laukauksen jälkeen

veden pinnalle nousi vaimennettunakin halkaisijaltaan monen metrin suuruinen kupla.
Pinta-aluksen tähystys saattoi
täten varoittaa torpedon tulosta ja maalille jäi aikaa väistö-

Iiikkeen suoritukseen. Täten
se voi välttää uhkaavan vaaran.

Aktiivisesti sukellusveneitä

torjuttiin

syvyyspommeilla,

joita torjunta-alukset pudottivat mereen. Veneitä suuremmilla torjunta-aluksilla oli
myös syvyyspommien heitti-

miä, jolloin räjähdykset saatiin laajalle alueelle. Mikäli
aluksella oli vielä kuunteluIaitteet, sukellusveneen paikantaminen tehosti torjunnan
tuloksia.
MO-veneiden syvyyspommien räjähdysainemäärä oli
yleensä noin

75-lOO kiloa ja

§
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(kapteeniluutnantti Kauko
Pekkanen) palasi toimintaalueelta 4. päivän illalla ja
Vesihiisi lähti iltamyöhään
merelle. Tullessaan Pekkanen
ilmoitti, että ulkona oli hiljaista eikä liikennettä oltu havaittu.

Aamun sarastaessa Vesihii-

si sukelsi Kuolemajärvi-mii-

noilteen itäpuolella.
Sää oli mitä kaunein. Meri
vain Itämeoli aivan tlyni
- maininkereltä saapui raskaita
ja, jotka eir'ät kuitenkaan rikkoneet merenpinnan öljymäistä sileyttä. Olosuhteet eivät tä-

ten olleet

sukellusveneelle

Iainkaan edulliset. Kääntäessäni näköputken eli periskoo-

pin objektiirin kohti

veneen

perää saatoin nähdä, että

se

yksinään jätti usean metrin pituisen r anan jälkeensä, vaikka
kuljettiin pienimmällä kahden
solmun nopeudella.

Hiljalleen toivoin, että auringon ehtiessä korkeammalle

tuulikin viriäisi, mutta tämä
toivo osoittautui turhaksi
meri plsyi rasvatyynenä koko

Sukellusvene Vesihiiden henkilökuntaa syyskuussa 1 941 kerääntyneenä
veneen kannelle, vasemmalla emälaiva Sisu. Kannella istumassa vasemmalta radioaliupseeri A. Putus, ruorimestari T. Paukku, pursimies P.
Koho, I upseeri P. Airaksinen, päällikkö K. Kijanen, llupseeriL. Pauhakari,
pumppumestari V. Auvinen, ylikonemestari A. Pitkänen. Kannella seiso.
mErssa vasemmalta torpedomatruusi V. Leino, pumppualiupseeri S. Nur-

mi, sähkömestari K. Hakornäki, torpedoaliupseeri E. Huttunen, tykkimatruusi A. Korpelainen, keittiömatruusi O. Pulli, sähköaliupseeri Y. Vaartama, viestimatruusi A. Kukkonen, dieselmatruusi U. Keskinen, pumppumatruusi V. Ahola, dieselaliupseeri E. Sokura, keitiiömatruusi M. Lehto.
Tykkisillalla istumassa edessä vasemmalta dieselmatruusi L. Mentu,

pumppumatruusi A. Timonen. Tykkisillalla laustalla vasemmalta tykkialiupseeri L. Vuorinen, torpedoaliupseeri S. Hirvonen, viestialiupseeri
A. Okko. sähkömatruusi A. Mattila, sähkömatruusi V. Kummola

ffiru

päir'än.

Alueella vaikuttivat merivirrat. joiden voimakkuudesta
ei oltu selvillä. Lisäksi saattoi

niiden suuntakin eri syvyyksillä muuttua.
Kello kuuden aikaan Viron
rannikon merimerkkien tultua

näkyviin havaittiinkin,

että

vene oli liikaa lännessä miinavaarannetulla alueella. Suunta
otettiin välittömästi itään ja
elettiin jokunen jännittävä het-

ki. jona aikana eräät kuulivat
selvästi, kuinka miinojen ankkurivaijerit hankasivat veneen

kylkiä. Näin niitä merimiesjuttuja syntyy!

Ajettaessa hiljalleen itää
kohti tarkkailin Viron rannik-
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Torpedo lasketaan Vesihiiden keulaosastoon
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Luutnanni Airaksinen ja ruorimiehet työssään; ylhäällä koneiden kierroslukumittaril ja aluksen syvyysmittarit

kaksi raivaajaa, joita

koa, jossa oli vähäistä laivaliikennettä. Raivaajia kulki sekä
itään että länteen ja vartioalus
vaihtoi asemapaikkaansa määräajoin. Panin aluksen merkille mahdollisena maalina jollei
muutakaan ilmestyisi.

kulkien suojattavan

vasem-

malla puolella.

Olisiko kauppalaivan oikcalla puolella cnemmän vencitä oli mahdotonta sanoa.
Käänsin Vesihiiden vasenrrnalle ja ryhdyin seuraamaan

Kello 10.0O luovutin vahdin luutnantti Pentti Airaksiselle, joka oli Vesihiiden en-

maalia pitäen suuntiman sii-

simmäinen upseeri, ja laskeu-

duin tornista

seurasi

noin 3OO0 tonnin kauppalaiva.
Sitä suojasi kaksi MO-venettä

hen vakiona ja antaen etäisyyden samalla hiljalleen pienentyä.
Sää oli cdelleen kaunis ja
meri rasvatyyni, joten olosuhteet hyökkäykselle olivat huonol
ne olivat niin epäedulliset. -että oikeastaan olisi pitänyt jättää hyökkäämättä, koska siinä vaarantuisi vene ja
sen henkilöstö kohtuutt«rmasti

upseeriosa§toon

levolle.

Alhaalla ennätin olla hieman toista tuntia kun tornista
pyydettiin päällikköä ylös.
Katsopas tuohon suun- sanoi Airaksinen minultaan,

le jättäen paikan näköputken
vieressä vapaaksi.

Sovitettuani silmäni okulaariin havaitsinkin näkymien
ulkona täysin muuttuneen: oi-

upotustuloksen ollessa kyseenalaisen. Maaleja ei Suomcnlahdella siihen aikaan kui-

kealla kellui uhkaavan näköisenä ajelehtiva sarvimiina, jota juuri väistettiin kaartaen vasemmalle ja kauempana horisontissa näkyi kolme alusta,
jotka lähestyivät venettä. Mat-

tcnkaan kulkenut vilisemällä.
joten tiesin tilaisuuden olevan

oli kuitenkin vielä

run-

kaukolaukauksena varmistuk-

Kello 12.08 määräsin täys-

sinkertaisinta, mutta samalla

kaa

hyvin harvinaisen.

Torpcdojen

anrpumittcn

sen ulkopu«rlelta olisi ollut yk-

saasti.

jolloin jo-

se olisi ollut veneen itsemur-

kainen mies oli taistelupaikallaan. Hyökkäys alkoi.

ha. Harkittuani asiaa päätin

sukellusohjailun,

ajaa maalin ja varmistuksen
väliin ja ampua torpedot lähilaukauksena, jolloin niiden rä-

VESIHIISI

ja yleisen
hämmingin vallitessa olisi
helpompaa välttää vastatoi-

jähtäessä maalissa

HYUKKÄÄ
VIHOLLISMUODOSTELMASSA näytti olevan edessä

212

Sukellettaessa eivät dieselit käy ja niitä voi vaikkapa rasvailla

SA-kuva

met.

Päätös

oli tehty

alkoi.

-

Sähkölamput olivat särkyneet
ensimmäisten räjähdysten

toiminta

jo

ete-

aikana ja varavalaistuksen ak-

solmua
ja sen mukaan suuntasin Vesihiiden kulun pyrkien umpisukelluksissa ampuma-asemaan.
Laskelmien mukaan ampumahetken lähestyessä nostin va-

kumulaattorilamput loivat kelmeän valonsa sisätiloihin ve-

Arvioin muodostelman
nemisnopeudeksi

l0

rovasti näköputken ylös

neen heittelehtiessä ikään kuin

suuri koura olisi siihen tarttunut painaen milloin keulan,
milloin perän alas.

Meren pohjan

saa-

dakseni selville yläpuolella

piti olla 7O

metrin syvyydessä. Kun ve-

vallitsevan tilanteen.

neen koneet pysäytettiin, poh-

Mikä näky! Oli kuin olisi

ja tavattiin kuitenkin vasta 78

salaa kurkistanut aidan raosta

naapurin pihamaalle! Edessä

metrissä, jonne jäätiin odottamaan pahimman ohimenoa.

kulkivat raivaajat viestittäen
merkinantolipuilla ja niiden

sillä ulkopuolisen veden läm-

Kylmyys hiipi

veneeseen,

perässä höyrysi maalini pitäen
vakaasti suuntansa
sen kyl-

pötila ei ollut montakaan

joki oli komea ja korkealla,

tetta.

ten paljon lastia siinä ei voinut

Vihollinen loittoni. Koko
pommitus ei ollut kestänyt

Ympäristö hiljeni.

olla.

Käänsin näköputkea vielä
runsaasti oikealle

ja

kymmentä minuuttia kauem-

$eltäpä

Paa.

tulivat MO-veneet suoraan
kohti. Lähimmän keulassa

Vaivalloisesti irrottauduttiin pohjasta ja noustiin pin-

seisoi tähystäjä. joka ei näyttänyt huomaavan mitään eri-

taan, jossa nähtiin vihollisen

alusten häipyvän Hangon
suuntaan. Painajaismainen

koista.

Laskin näköputken
Peräosastosta

as-

mi-

kysymys vaivasi mieltä

alas.

tä oikein oli tapahrunut?!

tuli ilmoitus, et-

tä aluksia ajaa perän yli ja takaa oikealta vasemmalle. Ilmoitus oli hyvä, sillä niinhän

Luutnanni P. Airaksincn
periskoopin äiirellä

piti ollakin: siellä MO-veneet
porhalsivat eteenpäin luullen

VESIHIISI
pinnalla

suojaavansa kuljetusalusta,
joka kuitenkin oli suojaamattomana edessäni.

,n

TORPEDOT
LÄHTEVÄT

,10

6pl

KELLO 12.53 ammuin sitä
kohden kaksi torpedoa.
Mitään ei tapahtunut. Minuutin kuluessa olisi pitänyt
kuulua valtaisa räjähdys.
Ajan kuluttua umpeen käs-
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kin veneelleni:

,Psoo

Syvyys 3O metriä, val-
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rnistaulukaa
syvyyspommitukseen!
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Siitä se höykytys alkoi!Pari
minuuttia kuitenkin kului ennen kuin ensimmäiset räjähdykset alkoivat tärisyttää ve-

All-

nettä. Pommeja tuli aluksi

t_q6.8
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.AU miina
42.00

kolmen sarjoina. mutla myö-

hemmin tahti sekaantui ja
pommeja tuli nelittäin ja lopuksi yksitellenkin. Vesihiisi

sukelsi

viiteenkymmeneen
metriin, mutta sielläkin paineaallot heittelivät venettä, joten syvyysohjaus oli vaikeata.

DATUSKI

Yleistilanne
Paldiskin
edustalla

5.8.4l
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NEUVOSTOLAINEN KERTOMUS

kanaan

ASIA SELVISI aikanaan sil-

tuksessa Suursaaren länsipuolella. Hilda jäi Hankoon, kun

loisen vihollisen kertomana.
Kuljetusalus Hilda (v l9Ol,
I 65O brt) Iähti Tallinnasta
Hankoon 5. elokuuta ja rai-

2 5OO haavoittunutta
Tallinnasta 14. elokuuta, mutta alus upotettiin Ientopommi-

vuokra-alue evakuoitiin, sillä
se oli vaurioitunut pommituksissa ja upotettiin sinne.

out
-' j§l''j.'..-.-

vaajien lisäksi sitä saattoivat
kaatterit MO-2 I 2, pääll ikkönä
luutnantti V. K. lakovlev ja
MO-142 päällikkönään luut-

A. Obuhov.
Käännyttyään

NÄYTOKSEN
LOPPU

nantti A.

NEUVOSTOLAISEN kerto-

Hangon
suuntaan MO-212 havaitsi perästä vasemmalla noin 750
metrin päässä ensin sukellusveneen näköputken ja sitten

muksen johdosta

tornin yläosan. Tähystäjät havaitsivat torpedon radan, mutta tämä torpedo kulki vain

maalin puoliväliin, jonka jälkeen se "pillastui" ja menet-

täen täysin suuntansa hävisi
syvyyksiin. Toisenkin torpedon rata havaittiin: se eteni

aluksi kohti

kuljetusalusta,
mutta kääntyi sitten oikealle ja
meni maalin ohi perän takaa.

Kaatteri MO-212 syöksyi
heti kohti havaittua sukellusvenettä ja alkoi pudottaa syvyyspommeja sarjoittain. Sen
sijaan saattueen päällikkö

määräsi kaatteri MO-142:.n

jatkamaan kuljetusaluksen
suojausta ja pudottamaan
pommeja liikesuunnassa. Veneillä ei ollut kuuntelulaitteita, joten sukellusveneen seuraaminen oli mahdotonta.

Hildan perässä lähti sairaalalaivaksi muutettu kuljetusalus Sibirj eli n:o 24 (v 1930,
50O0 brt), joka pääsi häiriöittä Hankoon. Molemmat aluk-

set ottivat haavoittuneita

ja
Hangossa vielä olleita perhei-

on todella
sanottava. että Vesihiiden pie-

nen nopeuden jclhdosta vene
nousi kaksoislaukauksen vaikutuksesta liian ylös, mutta
kun nopeutta oli lisätty painui
vene nopeasti jälleen näky-

märtömiin.

Hyökkäyksen

epäonnistuminen

johtui

siis
kulkeneista torpe-

kehnosti
doista, mikä lodella oli valitettavaa, koska "Suurta Räjähdystä" ei tapahtunutkaan,
vaan vene joutui välittömästi
syvyyspomm ihyökkäyksen
joskin siitä hykohteeksi
- selviytyen.
vällä onnella

raivaaiat

-Sot

Mo-212
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jälkeen, koska meren pohjalla

ollessa eräät venttiilit olivat

aallokkoa

vuotaneet, mutta muuten vene

oli täysin kunnossa ja viikon
kuluttua se oli jälleen kriminnassa.

Tyyni sää johti siten lähihyökkäykseen. rnikä aina on
vaarallisempi kuin torpedojen

Suketturvene
Kuljetugalus

Vesrhtrden hlokkals

ampunrinen kaukolaukauksena esimerkiksi 2-3 kilometrin päästä. Mikäli olisi ollut

Vesihiisi telakoitiin matkan

\.

ja olisi pysytelty
kauempana, olisi vihollinen

tuskin koko hyökkäystä edes
havainnutkaan, koska torpedot kulkivat kuten kulkivat.
Syvyyspommitukselta oltai-

siin tosin säästytty, mutta
myöskään ei koskaan olisi

saatu tietää mistä ohilaukaukset olivat johtuneet.
Neuvostolaisina lähteinä on käytetty pääasiassa seuraavia kirioja:
l. Kabanov: Na daljnih pod- S.
stupah (Kaukaisessa etumaas-

-

tossa)
Ju. V. Ladinskij: Na larvaterah
baltiki (ltämeren väylillä)
S. F. Edinskij: Baltilskij transportnyj flot (ltämeren kuljetuslaivasto)
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tä ja lähtivät 8. elokuuta paluumatkalle. Matkalla suoma-

laiset moottoritorpedoveneet
yrittivät hyökätä alusten
kimppuun, mutta MO-veneet
ja lentokoneet torjuivat hyökkäyksen.

Sibirj oli tullut Tallinnaan
Leningradista yhdessä myös
sairaalalaivaksi muutetun tur-

bosähköisen Vjat§eslav M.
Molotovin (v 1940, 750O brt)

kanssa. Viimemainittu lähti
paluumatkalle ajaen I l. elo-

kuuta Suursaaren ja Ruuskerin
välillä kahdesti miinoihin eikä
enää sodan aikana ollut liikenteessä. Sibirj taasen lähti mu-
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Neuvostoliiton MO-vene ahdistaa suomalatsla sukellusvenettä syvyyspommein (Neuvostoliiton sotakuva)
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6.Dvisioonan korpihyökkäys Sallan

Aukkisrovo

suunnalla 30.6.-15.7.41

UULA AAPA

lll lR l2=n
eteneminen
rr

KIERISTETMAUAARAAN
Sallan suunnalla hyökkäsi heinäkuun
alussa l94l mm. saksalainen SS-Divi-

sion Nord, jonka piti

salamasodan

vauhdilla ayata päätie suomalaisen 6.
Divisioonan varmistellessa sivustoja
etelämpänä.

Toisin kuitenkin kävi:

saksalaiset
juuttuivat Sallatunrurin asemien eteen
ja kärsivät raskaat tappiot. Suomalainen Ryhmä Puroma koukkasi taitavasti korpien halki vihollisen selusraan ia
pakotti vihollisen irtautumaan Sallasta. Itsetietoiset aseveljet alkoivat katsella suomalaisia f änkäjääkäreitä kun-

nlolttaen...
Mukana ollut tunnettu sotilaskifiailija Uula Aapa kertoo retkestä III/JR

r

12:n näkökulmasta.

ALKUKESÄLLÄ

l94l

nähtiin Lapin maanteillä pitkiä

saksalaisia marssirivistöjä kuormastoineen marssilla itä-

rajamme suuntaan. Lapin Armeijan johto keskitti parhaillaan joukkoja itärajallemme alueen Oulu-Oulunj

oki-Paskinmäki-Mi inoa-Lav aj ärvi-Kiimas j ärvi

pohjoispuolelle.

Lapin asukas seurasi näitä saksalaisten sodan valmisteluja suurella mielenkiinnolla. Silloin ei kysytty, kun
tuttava tavattiin tien päällä tai puhelimessa "Mitä kuuluu?", vaan 'Tiedätkö mitä tämä kaikki oikein merkittuleeko sota?"
Näin elettiin Lapissa suuren jännityksen vallassa
muutama kuukausi, kunnes jännitys laukesi 15.6.41.
Tällöin saapui Lapin miehelle kutsu saapua ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Kiireelliset ja tärkeät kotityöt
oli jätettävä naisväen, vanhusten ja lasten suoritettavaksi. Naisväen pakkaamat reput heitettiin selkään ja morsiamelle sekä vaimolle, lapsille ja vanhemmille sanottiin näkemiin, jonka jälkeen kiirehdittiin kohti määrättyä kokoontumis- ja joukko-osaston perustamispaikkaa.
III/JR 12:n perustamispaikaksi oli määrätty Kemijärven Tohmon kansakoulu. Kun pataljoonan eri yksikcit oli saatu täysivahvuisiksi, miehet varustettu ja
aseistettu sekä kuormasto lähtövalmiiksi, aloitettiin
21s

harjoitukset. Ne aloitettiin suljetun ja avoimen muodon liikkeillä, sitten hyökättiin ja puolustettiin. Lopuksi kohdistettiin aseet. Näin saatiin pataljoonan eri
yksiköt mukautumaan yhteistoimintaan keskenään.

KESKITYSMARSSI
Pataljoona sai 22.6. käskyn aloittaa marssin tietä Ke-

mijärvi-Joutsijärvi-Karhujärvi-Hautajärvi, joka
oli tavoitteena. Marssimatka oli noin 110 km. Käsky
otettiin iloisin mielin vastaan, sillä vaihtelua yksitoikkoisiin harjoituksiin alettiin jo kaivata. Samalla päästiin
lähemmäksi väliaikaista valtakunnan rajaa, jonne rajaasukkaiden katseet jatkuvasti olivat suuntautuneet.
Eri tahoilta saapuneista tiedoista kävi selville, että
Neuvostoliitto keskitti vahvoja joukko-osastoja itdrajamme välittömään läheisyyteen. Tämä todettiin myös
Lapissa. Uhkaavan yaaran torjumiseksi ryhdyttiin varovaisuussyistä keskittämään myös suomalaisia joukkoja.
Tällä kertaa ei suomalaisten tarvinnut kuitenkaan yksin
suojata itärajaa, sillä kuten aikaisemmin on mainittu,
saapuivat meitä rajan vartioinnissa auttamaan saksalaiset.

Tulevaa toimintaa silmälläpitäen ryhmitettiin suomalaiset ja saksalaiset joukko-osastot Sallan suunnalla
valtakunnan rajan taakse seuraavasti:
SS-D Nord Kemijärvi-Salla rautatien ja maan-

- suuntaan
tien
169. Vuor.D Savukoski-Salla maantien suuntaan

6.D, johon kuuluivat JR 12. (pl. II
JR 33, JR ,4 ja Kev.Os. 3 välille Konttijärvi-Kallunkijärvi (etel. FHautajärvi.
III/JR 12 keskitettiin Hautajärvelle, jonne oltiin
marssilla. Koska päivät olivat kuumia ja tiet pölyisiä,
Suomalainen

Pataljoona),

marssit suoritettiin aina viileän yön aikana. Keskipäivät
levättiin vilpoisten vesistöjen rannoilla, joita oli matkan
varrella. Marssi, joka lepopäivineen kesti tavoitteeseen
viisi vuorokautta, suoritettiin reippaasti ja iloisin mielin. Kun 28.6. varhain aamulla saavuttiin Hautajärvelle, pataljoonan yksiköt leiriytyivät kansakoulun länsipuolella olevaan metsikköön.
Saman päivän iltana sai III:n Pataljoonan komentaja
majuri A. O. Väänänen kaskyn rykmentin komenajat.ta eversti Puromalta lähteä alaisten komppanianpäälliköiden kanssa suorittamaan maastotiedustelua
Jyrhämä-Niitselysjärvi suunnassa aina valtakunnan
rajalle saakka. Tehtävänä oli erikoisesti tutkia jalkaväelle ja kantohevosille sopiva maasto etenemistä silmällä-

pitäen. Tiedusteluretkelle osallistuivat luutnantti E.
Eronen, 1.K, luutnanttiP. Pentikäinen, 2.K,
luutnantti E. IJrponen, l.k, kapteeni K. Kojon e n , KKK, ja pataljoonan adjutantti luutnantti L.
Koleh ma i ne n . Tiedusteluretkeltä palattiin seuraavana päivänä.

Tällä välin oli poliittinen tilanne Suomen ja Neuvosz'.t6

Jänkäjääkärien komentaja everstl Albert Aleksander Puronra na;ttaa
saksalaisille ammattivoittajille, miten korvessa hyökätään; vasemmalla
luutnantti, nykyinen kenraaliluutnantti O.A. Kaakinen

toliiton välillä muodostunut kestämättömäksi. Venäläiset lenrokoneet ja partiot olivar eri paikoissa ird,rajallamme loukanneet Suomen valtakunnan aluetta. Seurauksena tästä oli, että sotatoimet alkoivat molemmin
puolin pitkaa itdrajaa 1.7.4I.

RAJALLE
Varhain aamulla 29.6. pataljoona sai kaskyn aloictaa
karkipataljoonana marssin erämaan halki Tuutijärvelle,
ensi tavotteena valtakunnan raja Latvalammin kohdalla.

Valtakunnan rajaa ei saanut ylittää ennen 1.7. klo
00.1r. Marssimatkan pituus oli n. 52 km. ja se tuli
suorittaa tiettömän eråmaan halki.
Miesten reput täytettiin muonalla ja ampumatarvikkeilla. Hevosten selkään kuormattiin konekiväärit, kranaatinheittimet ia lisäampumatarvikkeet. Ajoneuvot,
tarpeettomat välineet ja varusteet jätettiin Hautajärvelle m yöhemmin maanteitse Käylän-Li ikasen-S ov aiär ven kautta Tuutijärvelle kuljetettavaksi.
Pataljoonamme jäljessä seurasi IIJR 12. Divisioonaan
kuuluvat JR 33, IF-14 ja Kev.Os. 3 aloittivat samanaikaisesti etenemisen Käylä-Sovajärvi-Tuutijärvi
maantien suunnassa.
Pataljoonan marssi oli hyvin vaivalloista, varsinkin
raskaasti kuormatuille hevosille, sillä etenemismaastossa oli lukuisia laajoja upottavia jänkiä, joita ei voitu
kiertää. Pahimmissa jänkäpaikoissa hevosille oli rakennettava telateitä useita satoja metrejä. Nyt Lapin mieheltä tarvittiin sisua ja kekseliäisyyttä, jotta rehtävä
saariin mddråajassa täytettyä. Tulkoon tässä välillä mainittua, että pataljoonan henkilöstö koostui Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Kemijärven miehisrä.
Välitavotteeseen lähelle valrakunnao rajaa saavuttiin
aamulla 30.6. ja ryhdyttiin valmistautumaan rajan ylitykseen.

Rykmentin komentajan antaman kaskyn mukaan pataljoona ylitti väliaikaisen valtakunnan rajan 1.7. klo
01.30, josta välittömästi jatkettiin etenemistä kohti tavotetta, Tuutijärveä. Kärkipartio törmäsi klo 4.30 Kirakkalammin maastossa varustetuissa asemissa olevaan
kenttävartioon. Syntyneen ankaran tulitaistelun aikana
yritettiin kenttävartio motittaa, mutta viholliset huo-
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Saksalaiset kärsivät raskaita tappioita hyökätessään Sallan linnoitettua asentaa

\r\larn

masivat ajoissa uhkaavan va ran ja jättivät kenttävartion

klo 07.00 vetäytyen Tuutijärven

suuntaan.

Viimeisellä seitsemän km:n erittäin vaikeakulkuisel
la taipaleella olivar raskaar aseer jääneet jälkeen, joren
ne eivät kerinneet osallistua raisteluun. Samasta syyst.r
myöhästyi 3.Komppanian saartoliike oikealta.

EurooDan

ENSIMMÄISET TAPPIOT
Alkanut sota vaati myös ensimmäiser uhrinsa. Taistelussa menetettiin 11 kaatunutta, joiden joukossa pa-

tv:nedut.

taljoonan lähettiupseeri, luurnantri E. Hulkko.
Haavoittuneita oli yhteensä 16. Vihollisen tappiot olivat 18 kaatunutta. Haavoittuneet vihollinen oli vienyr
mukanaan.

Taistelun jälkeen jatkettiin etenemistä tavotteeseen.
jonne saavuttiin 2.7. aamuyöllä. Markalla ei saaru kos,
ketusta viholliseen. Vähän aikaisemmin olivat maantien
suunnassa edenneet JR 33, JR 54 ja Kev.Os 3 lyhyen
tulitaistelun jälkeen vallanneet Tuutijärven kylän.
Vuorokauden levon jälkeen pataljoona sai käskyn jar
kaa etenemistä Auhtin ja Jyrhåmdn kautra Polkuvaaraan, jossa oli katkaistava Mikkolanniemi-Vuorijän,i
maantie. Kärkipataljoonaksi määrättiin I/JR 12, jotu
III/JR 12 välittömästi seurasi. Matkaa ravorreeseen ri(..
töntä korpea oli n. 40 km.
Miesten reput täytettiin taas muonalla ja ampumatarvikkeilla, samoin hevosten kanramukser. Näin aloi
tettiin marssi, joka oli yhtä vaivalloista ja raskasta kuin

o
a
o
o
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26 tuumaa
johtavaa väritekniikkaa
loistavan luonnolliset värit
20 AX IN-LINE kuvaputki
katevät säädöt

TEHTY
KESTÄMÄÄN

valtuutetuilta
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tähänkin saakka. Miesten mieli oli kuitenkin toivorikas, varsinkin niiden, joiden koti oli välirauhassa jäänyt
rajan taakse. Näiden mielessä paloi halu päästä pian näkemään rakkaaksi käynyttä kotikontua. Valituksia ei
kuulunut.
Illalla 5.7. saavuttiin Polkuvaaraan, lähelle Mikkolanniemi-Vuorikylä maantietä. Maantien etelä- ja
pohjoispuolella oli vihollinen ,§ettunut lujiin puolustusasemiin. Näitä asemia vastaan hyokkasi I Pataljoona
saavuttaen maantien ankaran taistelun jälkeen. Vihollinen oli saanut selville suomalaisten saartoliikkeen ja
siirtänyt kiireesti maanteitse joukkoja sekä tykistöä
uhattuun maasroon.
III/JR 12 sai kaskyn hyökätä I Pataljoonan vasemmalla puolella, katkaista maantie ja varmistaa Mikkolanniemen suuntaan I Pataljoonan varmistaessa Vuorikylän suuntaan. Jäljessä marssineet JR 33 ja JR 14
aloittivat hytikkayksen meidän pataljoonamme vasemmalta puolelta Polkujärven ja Aapajärven välistä tavoitteenaan samoin maantie.

Käytyjen taistelujen aikana katkaistiin Vuorikylään
6-7. ikaan mennessä. Viholliselta vallattiin kenttätykkipatteri kalustoineen ja hevosineen sekä tuhottiin apuun lähetetyt kolme panssarivaunua.
Sensiiaan eivät JR 33 ia lR 54 päässeet vastustajan sitkeän vastarinnan takia etenemåän, vaan juuttuivat
useampipäiväiseen taisteluun Åapajärven kaakkoispuolisessa maastossa. Taistelussa kaatui pataljoonasta 8
miestä ja 12 haavoittui. Mikkolanniemen suunnasta
yritti vihollinen kaksi kertaa, 7. ia 8.7., hyökätä vahvoilla partioilla tarkoituksella avata tie Vuorikylään,
mutta molemmat yritykset lyötiin takaisin.
johrava maantie
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Saksalaisten etenemistietä jäivät viitoittamaan lukuisat hautausmaal

SAKSALAISET EIVÄT SAAPUNEET
KOHTAUSPAIKALLE

taljoonan seuratessa noin kolmen tunnin kuluttua jäljessä. Marssimatka oli 18 km tietöntä ja vaikeakulkuis-

Aikaisemmin laaditun suunnitelman mukaan tuli
saksalaisen 169.Vuor. D:n edetä Kuolajärven pohiois-

Kun I Pataljoonan alkupää oli aamuyöllä 10.7. edennyt eteläisen Kieristelmävaarao eteläpäähän, törmäsi se
yllättäen vahvaan vihollisen tiedusteluosastoon. Tällöin
syntyi kiivas tulitaistelu. Kun III Pataljoona saapui paikalle, vihollinen oli lyöty !a eteneminen jatkui puuttoman tunturin laelle, jossa myös kohdattiin heikkoa vas-

pään ympäri ja edelleen Maaselän tunturirnaaston kautta K ieri stel mäv aar aarr tehtävänään etelästä hyökkävien

ta

erdmaata.

suomalaisten joukkojen kanssa katkaista Alakurtille
johtavat rauta- ia maantie sekä sen jälkeen ryhtyä motittamaan Kuolajärven maastossa puolustautuvaa vihol- rarinraa.
lista. SS-D Nord iaisi edelleen Kuolajärvien kannaksille
Maasto pohfoiseen oli iyrkästi laskevaa aina Sallavihollinen
rintamasuunnissa.
sitomaan
Alakurtti rautatielle saakka, mistä se taas alkoi jyrkästi
jackaa
etenemistä Kieristel- nousta päätyen avolakiseen Pohjoiseen KieristelmävaaJR 12 oli saanut kaskyn
mävaaraao, jossa sen oli otettava yhteys pohjoisesta
raan. Tåmån vaaran pohjoispuolella oli Salla-Alkurtti
hyökkävän 169.Vuor. D:aan fa sen jälkeen ryhdyttävä maantie, joka oli rykmentin tavote. Edessä oleva hyökyhdessä saksalaisten kanssa vihollisen motittamiseen. käysmaasto oli erittäin vaikeakulkuista ja suurimmaksi
JR 3l ja lR 54 jäävät edelleen sitomaan vihollista Aa- osaksi avointa tunturimaastoa.
pa järven-Vuorikylän maantien välimaastoon samalla
Hytikkayksen jatkamista varten ryhmitettiin molem miehittäen entiset JR 12:n asemat.
mat pataljoonat Eteläisen Kieristelmävaaran länsi-,
pohjois
- ia itdlaitaao tilapäiseen puolustukseen. Saman 12
pohjoiseen
aloitti
klo
16.00
etenemisen
9.7.
JR
tavoitteenaan Alakurtin maantie Kieristelmäyaaran aikaisesti suoritettiin tulevan hyökkäysmaaston tiemaastossa. Kärkenä eteni edelleen I Patalioona III Pa- dustelua.

?.
Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei härää! Särky häipyy aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-

pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä alueella.
se lieviuää särkyä ja jouduttaa
r'

tir

:*'*-

*1

paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Reseptittä apteekeista.

Lääketehdrs
Medisan, Uppsala
Huolto seuraa kantohc\ osilla
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YKSIN BUNKKEREITA VASTAAN
Tiedustelun avulla saatiin selville, että Pohjoisen
Kieristelmävaaran ja Isokummun etelärinreet olivat lujasti varustetut ja vahvasti miehitetyt. Myös Kuusivaa-

ralla, Nurmitunturilla ja Uulantoivaaralla rodettiin
vahvoja bunkkereita. OIi selvää, että hyökkäyksen jar-

kaminen tässä tilanteessa ilman tykistön ja ilmavoimien
tehokasta tukea oli aivan turha yritys. Sitä voidaan verrata pddn puskemiseen kovaan kallioon. Koska rykistöä
ei ollut käytettävissä, saksalaisilta pyydettiin jatkuvaa
stuka-pommitusta kenttälinnoiterruihin asemiin. Tämä
luvattiin.
Tällävälin vihollinen aloitti ankaran kivääri- ja koneruliaseitten tulituksen asemiamme vastaan, jotka sijairsivat aukeassa kallioperäisessä tunturimaasrossa.
Alueella ei saanut minkäänlaista suojaa. Pian yhryi leikkiin vihollisen tykistö, joka kasitti useita parteristoja.
Vasta seuraavana päivänä saapuivat hartaasti odoterut
stuka-koneet ja aloittivat tavanmukaisen syöksypommituksen vihollisen asemia vastaan. Kiikaritähysryksellä
voitiin kuitenkin todeta, että pommitus oli hyvin epärarkkaa, sillä useimmiten pommit osuivat muualle kuin
vihollisen asemiin, joten vaikurus jäi melkein olemattomaksi lukuunottamatta mahdollista moraalista vaikurusta. Syntyneen ilmaraistelun aikana stukat tuhosivat
yhden viholliskoneen lentäjän liidellessä laskuvarjolla
meidän puolelle.

HELVETTI MAAN PÄÄLLÄ
Mainitse alle 4,5 m pituinen auto,
jossa on suuren auton sisätilat ja jonka
takamatkustamo on hetkessä m uutettavissa
suureksi kuormatilaksi.
Se on Saab 99 GL. Suomen oloihin
suunniteltu ja varustettu. Ajo-ominaisuuksiltaan loistel ias. Turvall inen. Ja taloudell i nen
järkiauto.

Tämän jälkeen alkoi tilanne avonaisella tunturilla
muodostua toivottomaksi. Kaatuneitten ja haavoittuneiden luku kasvoi arveluttavasti, mikä vaikutti miesten henkiseen vireyteen alentavasti. Vihollinen suoritti
myös muuramia hyökkäysyrityksiä, jotka aseittemme

Tule koeajolle.
'.$f'"'

Se.\rbnnGr. Kotimoinen.
Saabit myy

SGAN. \!UTO
piiriedustajineen
s()ppJn clullnlJan
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tulella ja vastaiskuilla lyötiin takaisin. Toivottiin harraasti, että saksalaiset pohjoisesta helpompaa maasroa
pitkin pääsisivät pian tavotteeseen ja siten saaraisiin rilanne selvitettyä.

Suunnitelman mukaisesti saksalainen 169.Vuor. D

aloitti etenemisen samanaikaisesti. Edertyään Maaselän
tunrurimaastoon se joutui varustetuissa asemissa olleen
",iijlx

rffi

fr§;tä#;

=*§dry

voimakkaan vihollisen kanssa kiihkeään rulitaisteluun
eikä päässyt jatkamaan etenemistä. Useampipäiväisen
taistelun jälkeen vihollinen löi saksalaiset joukot, jotka
epäjärjestyksessä vetäytyivät lähtöasemiinsa Kuolajärven vesistölinjan länsipuolelle.
Samanaikaisesti jatkui taistelut kiihkeinä Eteläisellä
Kierisrelmävaaralla. Kun aamu 72.7. valkeni, kiihryi
vihollisen tuli korkeimmilleen. Taistelu avoimella runturinrinteellä, missä asemien kaivamismahdollisuudet
olivar olemattomat, muodostui I ja III Pataljoonalle
helvetiksi maan päalld,. Tappioita tuli lakkaamatta.
Vielä saman päivän iltana, kun tiero saksalaisten
epäonnistuneesta hyökkäyksestä oli saapunut, rykmentti sai käskyn vetäytyä noin kolme kilometriä raaksepäin
suojaavaan metsämaastoon uusiin asemiin.
Käyty taistelu osoitti, että uuden hyökkäyksen aloitraminen ilman edelläkäypää perusteellista valmistelua
ja voimakasta tykistöapua oli jo etukäteen tuomirtu
epäonnistumaan.
tr

Kiperä tilanne panee herrat harkitsemaan.

Annamme lainan saannista

*ffi
Ilrlevarrnistamaån
YHDYSPANKKI
lainansaantisi.
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KIRJURI LYPSÄMÄÄN!
Meillä oli kirjurina alikersantti Y. Korhonen, miestä
joka lähtöön. Eipä ollur hänelle lypsäminenkään vieras
ala! No, mikäpä siinä, lehmä otettiin epäviralliseen
muonavahvuuteen. Tarkastuskirjasta ei voitu tutkia,
milloin se oli viimeksi poikinut, mutta joka tapauksessa
siitä lähti useita litroja maitoa. Ainahan sitä jäi keittiön
puolilta joitakin jätteitä, ruispuuron tähteitä ym. Kesä
kun oli parhaillaan, niin saihan sille matkan varrelta
nuorta heinääkin syötäväksi.
Mitenkäs voi yksi lehmä koko komppaniaa maidossa
pirää? Maidon tasanjaosta syntyikin melkoinen pulma!
Tietysti siinä teltassa, jossa hoitaja varsinaista päätointaan suoritti, tuli käytetyks.i suurin osa maidosta. Mutta komppanian päällikköpä määräsi, että ryhmille jaetaan vuorotellen tilkkanen puuronsilmään! Niinpä sitten miehiä odottelikin kannonnenässä, kun kirjuri Ville
ruli lypsyltä.
Vieläkin minua ihmetyttää tuon sotalehmän sitkeys!
Muutamia päiviä karjanhoidon aloittamisen jälkeen
komppaniamme sai siirtokäskyn. Siirto tehtiin autokuljetuksin johonkin lähelle Hyrsylää. Lehmä joutui tuon
matkan tekemään kävelemällä! Meillä oli pioneeri T.
Vehniäinen, naapuritalon vakaa isäntä, moottoripyörälähetin vakanssilla, mutta kun ei olluc moottoripyörää,
hänestä tehtiin vakituinen lehmän kuljettaja.

Hädillekös lroiat sitii lehmii vievät?
Eiki kun pionecri},ocrppanian päälli- hcra keatraali!
kölle,

-

TOIVO TIRKKONEN

otale

YKSIKKOMME, Pion P 28:n 3. Komppania, oli

v.

1941 heinäkuun helteessä taistelevien rykmenttien mu-

kana edennyt Tohmajärven Värtsilän seuduilta Syskyjärven maastoihin. Elettiin heinäkuun loppupäiviä.
Metsäpalot savusivat kuivilla kankailla. Itäinen naapuri
oli jo välirauhan aikana ehtinyt tuoda siviiliasukkaita
noihin vallatun alueen kyliin. Mutta nyt oli tullut niin
kiire lähtö, että eläimiä oli jäänyt paljon juoksentelemaan oman onnensa nojaan. Sikoja oli jopa maanteillä-

kin ja monen emakon

jäljessä juoksenteli koko porsas-

pahnuekin. Myös lehmiä juoksenteli pitkin peltoja.
Vauhkojahan ne niissä oloissa olivat ja lienevät vähän
muutenkin vierastaneet meikäläisiä piiskamiehiä.
Mitenkähän lienevät jotkut komppaniamme miehet
en muista nimeltään ketkä
saaneet yhden elävänä
-narun silmukkaan ja tuoduksi
- majoituspaikallemme.
Ehkäpä oli tarkoitus pistää se kenttäkeittiön pataan,
mutta jollakin terävässä päässä välähti, että parempi se
on lehmä lypsä kuin tappaa, kuten vanha sananlasku
kuuluu.
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Sotalehmä ei tykkejä pelännyt!

oo

Näkymä Hyrsylän kylästä

KUNTOMARSSI
Allekirjoittaneen tehtävä oli tuolloin toimia komppanianpäällikön lähettinä. Niinpä päällikkö, kapteeni
E. Paloheimo komensi minut ajomieheksi ja kaveriksi
Vehniäiselle lehmää kuljettamaan. En muisra, miten
pitkä tuo matka oli eikä tainnut virsranpylväitä tien
varressa olla. Mutta m^tkaa siitä kertyi, kun yöllä kahden-kolmen maissa lähdettiin taipaleelle ja liki puolta
yötä seuraavaoa il,tar,a oltiin perilläl Yhtä kyytiä taivallettiin, paitsi joku saikkatauko välillä pidettiin ja annettiin lehmän haukata nurmea. Uupui se raukka jo
loppumatkalla, että väkisin yritti makuulle. Me emme
enää uskaltaneer pysähdellä, kun pelätriin, että ios sen
päästää makuulle, niin se ei siitä ihan pian jaksa noustakaan. Ja niin sitä sitten loppumarka mentiin: taluttaja
koetti riimu tiukalla vetää ja minä annoin kepakolla
vauhtia, vaikka vähän sääliksikin kävi.
Kun sitten viimein päästiin perille, oli komppania jo
majoittunut, teltat pystyssä ja taisipa olla ihan koko porukka koossa. Maistui se uni meille lehmäkuskeille,
mutta hyvin näkyi maistuvan lehmällekin!
Ville surkutteli melkein tippa silmässä suojattinsa
rasitusta ja ennusteli sen varmaa ehrl'mistä. Enpä muista, liekö ehtynyt, mutta saatiin juuri Hyrsylässä parin
viikon lepotauko
mikäli se nyt lepoa oli, mutta kuitenkin paikallaan-oloa. Lehmälle se ainakin näytti olevan lepoa ja sehän oli tarpeen
maitoakin alkoi tulla
enemmän.

-

Hyrsylästä joutui sen vakituinen kuljettaja Vehniäinen sairaalaan eikä sitten enää palannurkaan. Lehmä oli

kuitenkin jo ystävystynyt kirjuri-hoitajaansa eikä enää
erikoista taluttajaa kaivannutkaan, v^an kulki aina kuin
varjo taluttamatt^ hoitajansa jäljessä. Se tottui niin sotaankin, ettei pelännyt tykkien jyrinää eikä ymmärränyt ranujakaan pelärä.
Niin sitä vain edettiin Petroskoihin päin pikku hiljaa. Miehiä lähti meiltäkin kotikirkkomaan multiin ja
sairaaloihin, mutta lehmän nahka pysyi ehjänå ja korvikkeeseen oli aina maitotilkka. Majapaikka oli tällä
lypsikillä aina kuormastohevosten seassa lähistöllä metsässä. Syksyllä, kun tuore heinä loppui, se sai hevosten
muonaheinistä rukkosen.

#
Viimeinen marssipäir

ä

KOVAN RETKEN PÄÄTOS
Prääsän kylän itälaidassa majoituksemme sattui aivan
oman tykkipatterin eteen. Kun patteri ampui, teltat
hulmahtivat. Lehmä ei ollut siitä tietääkseenkän eikä
yrittänytkään karata! Naapuri tietysti koetti haarukoida
patteria ja joskus tuli ranuja meidänkin majoitusalueelle. Kerrankin useita hevosia haavoittui, mutta lehmä
pysyi ehjänä.
Korpia koukkaillen tultiin viimein Petroskoihin.
Monisatakilometrinen oli lehmänkin taival.
Äänislinnassa oltiin sitten jonki n aikaa ja ehti tulla jo
myöhäinen syksy, kun koko divisioona siirrettiin Syvärin alajuoksulle. Taas alkoi pitkä, monipäiväinen rnarssi
räntäsateessa.

Kun joukot ryhmittyivät marssia varten tielle, myös
uskollinen ystävämme lehmä oli paikallaan ja odotteli
liikkeellelähtöä. Alkoi sen viimeinen marssipäivä. Tie
oli jo jäätikköinen ja liukas ja kun ei lehmällä ollut kenkiä kuten hevosilla, sen kulku oli hankalaa. Niinpä se
sitten ensimmäisessä yöpymispaikassa teurastettiinkin.
"Sieltä jostakin" se oli kotoisin ja sinne se sitten jäikin
lqulsn tuntematon sotilas ainakin. Saatiinhan siitä

-vielä maukas soppa.

Lehmä tuli kesän pitkään niin tutuksi koko divisioonan joukoille, että taisivat sanoa koko komppaniaa

Mustan lehmän komppaniaksi. Monelta lehmältä tuo
retki olisi jääoyt tekemättäl
O
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Nyt lippu korkealle
lujaan Fiskars-sal koon

Monivuotinen lehtemme lukija jo ystävö
kansanedustaja Eero Lattula Oulusta
löhettäii tervehdyksensä kenraali
Veikko Karhuselle, jonka viimeksi
ilmestyneen kirjan esittelimme
lehtemme tämiin vuoden helmikuun
numerossa. Lattulan kertoma
jörkyttävö episodi tarkentaa kuvausta
korpisodan ankarasta arkipiiivöstö.

nenutu
sissit
Herra Kenraalimajuri Veikko

oli Uhtualla työkomppanias-

maanviljelijä Paanajärveltä

Kiitos erinomaisesta kirjastanne Vienan Sissit!
Kiitos kaikille Sissipatal-

den

joona 3:n uljaille sotureille ur-

Hänen perheensä oli evakkona

heista teoistaan

Noukavaaralla.
Sieltä hän lomallaan haki 13vuotiaan poikansa ja liihti ko-

itsenäisen,

rakkaan isänmaamme hyviiksi!

sa, josta hiin sai lO vuorokau-

jiilleenrakentamisloman.

Kuusamon

Osoittaakseni kunnioirukse-

tikylälleen Paanajdrvelle sa-

ni myös eräälle kirjassanne ni-

haamaan tukkeja. Hänen suuresta perheestään oli samana
vanhin
vuonna
siis l94l
poika -kaatunut -sankarina
Kiestingissä taistelussa kodin,
uskonnon ja itsenäisen isän-

mettömänä mainirulle perheelle saanen tarkentaa muutaman yksityiskohdan.
Kirjassanne kerrotte sivulta
376 alkaen näin: "Paanajiirven Paloniemestä keväiillä
1943 partio otti talon lo-vuo-

tiaan pojan, pojan isä lähti
poikansa mukana. Pojasta
koulutettiin desantti, joka pudotettiin myöhemmin Rovaniemen seudulle. Hän jourui

maan, Suomen, puolesta. Lisåiksi perheen kolme pientä
lasta oli jo kuollut evakkotai-

paleen aiheuttamiin sairauksiin.

Kotikylälle oli palannut jo
mm. hänen veljensä, jonka

kuitenkin pian kiinni, mutta
nuoruuden vuoksi armahdet-

luokse isä ja poika tukkien sa-

tiin-

vat.

"

Todellisuudessa tämä ta-

oli toisenlainen. Kysymyksessä oli vuosi l94l
ja poika oli
eikä vuosi 1943
pahruma

jo
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Tuo mainitsemanne isä

Karhunen.

l3-vuotias.

-

haamismatkallaan majoittui-

oli
l.l94l.

lO. I

sunnuntaipäivä

Taloon tuli kaksi

suomalaiseen sotilaspukuun
pukeurunutta miestä. He pyysivät talossa vieraana olluna

miestä liihtemään auttamaan
suomalaisia sotilaita varusteiden kantamisessa kahden kilometrin päässä olevalta kankaalta. Ja niin tuo itse lomalla
ollut mies låihti auttamaan
pyytäen poikansa mukaan.
Poika ei kuullut isänsä pyyn-

KESÄKIRJOJA

töä, jolloin toinen sotilaista
sanoi: "Ota, poika, kintaat ja
tule sinäkin mukaan." Ja poika lähti.
Kankaalla heidåin ympäril-

leen tuli viisi suomalaisissa
sotilaspuvuissa olevaa miestä,

vor

jotka kysyivät isältä: "Tiedätkö mitä miehiä me olemme?"

VOITETTUJA!

Isä sanoi, ettei hän tiedä heistä
mitään. Silloin miehet
myös ne kaksi talossa käynyttä
sanoivat olevansa venä-

Jukka Tarkka: 13. artikla.
Suomen sotasyyllisyyskysymys ia liittoutuneiden sota-

- partisaaniporukka ja illäinen
moittivat ottavansa isän ja pojan sotavankeuteen. Isä pyysi
ja rukoili: "Me emme tiedä

rikospolitiikka vuosina
19+1946, WSOY, Por-

voo-Helsinki, 1977, 311 siNyt julkisuuteen tullut

teos

on Helsingin yliopiston valtio-

heen isä." Mufta heidät pakotettiin lähtemään.

töskirja. Vastaväittäjä, apu-

neelle partiomatkalle. Häntä
kiristettiin sanomalla: "Ellet
tee niin kuin käskemme, isäsi
ammutaan."

Desanttipartion

johtaja
määräsi pojan Suomen puolella tiedustelemaan toimintaaluetta. Tåillöin poika otti yhteyden sisareensa ja kertoi
asiasta, jolloin sisar ilmoitti
desanteista paikallispäiilliköl-

le. Poika ja desanttipartio van-

gittiin. Alaikäisyytensä vuoksi poika sai vain lO vuoden
kuritushuonetuomion. VankiIassa hän suoritti mm. rippikoulun. Hänet vapautettiin sodan päätyttyä. Hän on suorit-

tanut varusmiespalveluksensa
rajavartiostossa ja on menestyvä, työtätekevä suomalainen
mies. Hänen isänsä vapautettiin vankienvaihdossa sodan
päätyttyä, mutta isä ei ole saanut sotavankeudestaan kor-

Iassa istuneet kansalaisemme.

tieteellisen tiedekunnan väilaisprofessori Lauri Hyvömäki
aloitti puheenvuoronsa lukemalla Vanhasta Testamentista, kuinka voitettuja kohdeltiin yli 20OO vuotta sitten sekä
todeten, ettei kansainviilisessä
oikeuskäytännössä tässä suhteessa vuoteen 1946 mennessä

ollut tapahtunut kovin oleellisia muutoksia: voitettuja koh-

deltiin edelleen

roomalaisen

oikeustermin sub hasta, keihään varjossa. periaatteiden
mukaan.

Suunnilleen samaan tulokseen on rullut väittelijiikin todetessaan, ettei Suomi voinut

välttyä

sotasyyllisoikeuden-

käynniltä, vaan pääsi siitä
muihin verrattuna varsin vähiillä
hirttämisiltä ja lynk- sentään vältyttiin!
kauksilta

SOTALASTEN

KOHTALOITA
Annu Edvardsen: Sotalapset, Gummerus, Jyviiskylä
1977, 176 sivua, valokuvia.
Viime sotiemme aikana toi-

mitettiin Suomesta yhteensä
noin 70.O0O lasta Ruotsiin sotaa pakoon. Kuljetuksiin valittiin vaikeassa asemassa olevien perheiden pienokaisia
etusijalla olivat siirtoväen, kodittomiksi pommitetrujen,
kaatuneiden ja invalidien lapset. Myös huonosti toimeentu-

levien suurperheiden sekä sodassa tai tiirkeässä teollisuuden tehtäviissä olevien vanhempien lapsia otettiin mukaan. Ruotsi hoiti oman osuutensa asiasta yleensä kiitosta
ansaitsevalla tavalla, joskin
inhimillisiä vajavaisuuksiakin

tietenkin esiintyi. Sota-Suo'
men lapsille oli rikas ja yltäkokemus ja paluu kotimaahan
tuotti aikanaan tiettyjä vaikeuksia
kielikin oli pienim-

ja

taitavasti, päättäväisesti

rohkeasti selvittäen asian

maa tietenkin sadunomainen

miltä unohrunut.

Kirjailija on haastatellut
useita kymmeniä sotalapsia ja
pyrkii ilmeisesti todistamaan,
että siirrosta todennäköisesti

vausta. Hän elää vielä uskossa
turvaten Jumalaansa
eikä
- vaiole katkera. Myös hänen
monsa, sodan vuoksi niin paljon surua kokenut suomalai-

nopeasti ennen Niirnbergin oikeudenkäynnin luomaa ennakkotapausta.

Oikeudenkäynti ei nojannut
normaaleihin oikeusperiaattei-

oli

nen äiti, elää vielä.
Tämän kaiken olen kertonut

siin, vaan voittajien poliitti-

sielullisia vaurioita.

rakentavassa hengessä.

Eero Lattula

seen näkemykseen. Tiimä ei
kuitenkaan vähennä sen vdlttiimättömyyttä. Isänmaan pe-

ovat

saattaneet vaikuttaa

nisteri Pirkto Työläjiirvi ker-

kivelle ja hänen apulaiselleen
teessa

kinäisistä kodeista ja muista
katastrofeista, jotka sinänsä

laajasti ja monipuolisesti. E.

kylläisyydessä elävä naapuri-

oikeusministeri Kekkoselle,

kuolleista vanhemmista, rik-

lottaa monivaiheista sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä todella

Ansio tästä lankeaa erityisesti
silloiselle pääministeri Paasijotka toimivat vaikeassa tilan-

entisistä sotalapsista kertovat

asiaan ainakin yhtä paljon
kuin siirtokin. Positiivisiakin
esimerkkejä löytyy: mm. mi-

Mielenkiintoinen teos va-

vua.

sotilasasioista mitään, älkää
meitä viekö, olen suuren perMyöhemmin poika pakotettiin osallistumaan desanttien
mukana Suomeen suuntautu-

lasturrrrscksr on joskus turvauduttava laittomuuteenkin. Sitä
suuremman arvon ansaitsevat
isänmaan edun vuoksi vanki-

enemmän vahinkoa kuin
hyötyä, koska lapset kärsivät

Ei voi
vdlttyä vaikutelmalta, että esimerkit on valittu tarkoituksellisesti
useat haastatelluista
-

too valoisasti ja uskottavasti,
että hänellä on siirrosta pelkästään myönteisiä ja elämää

rikastuttavia

kokemuksia.
Henkilökohtaisesti tiedän monen muunkin ajattelevan samoin.
Mitä sitten olisi pitänyt tehdä? Tiedämme, että Ruotsi
kieltäytyi ruokkimasta esitet-

tyä Pohjanmaalle perustettavaa useiden kymmenien tuhansien lasten suurleiriä. Isät
ja äidit eivät joutaneet lasten
mukaan. Olisiko heidät ehkä
pitiinyt jättää omiin vaikeisiin
oloihinsa? Kuinka moni lapsi

olisi

saanut menehtyä aliravitsemukseen, puutostauteihin ja

pommeihin, jotta vauriot oli-

sivat jääneet pienemmiksi
kuin nyt? Olisiko ehkä lO%
eli 7.000lasta kirjailijan mielestä sopiva mäiirä?

E.

TERRORIA JA
SALAMURHIA
David B. finnin: Iskuryhmä, Karisto, Hämeenlinna
1977, 305 sivua.

paikoin
Kirja kertoo
melko pitkävgtgisgsll
l51xg- valin ja erilaisten Palestiinan
pautusjåirjestöjen liepeillä toimivien terroriryhmien taiste-

Iusta, jossa ei valita keinoja
eikä menettelytapoja. Kerronta alkaa Israelin olympiajoukkueen teurastuksesta Mi.inchenissä 1972
teosta, joka ha-

- raakuudessa.
kee vertaistaan
Liihes yhtä verisiin otteisiin
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JATKOA ED. SIVULTA
turvautui Israelin kosto-orga-

nisaatio, joka tappoi väärän
miehen Norjan Lillehammerissa seuraavana vuonna luul-

lessaan saaneensa käsiinsä
Miinchenin verilöylyn organisaattorin.

Lukiessaan ei voi välttyä
ajatukselta, että kansainväli-

siin terroristijiirjestöihin ha-

keutuu rikollisia ja sairasmielisiä henkilöitä, joille polttaminen, räjäyttäminen ja tappaminen ovat sinänsä tdrkeitä

+i,.ti

ylevien ajatusten muodostaessa vain toiminnan naamion.

L

Tämä pieni ja kanssaihmisistään täysin piittaamaton ryhmä pystyy terrorisoimaan ihmiskuntaa niin kauan kuin on
valtioita, jotka tarjoavat mur-

haryhmille tukea

ja

Olli Jaanisalo Lahdesta tie-

Emme yleensä ole julkais-

dustelee, keitä ovat tässä kuvassa mainitut henkilöt ja missä kuva on otettu
hän us-erään
-

seet runoja, mutta tällä kertaa

koo tuntevansa

heistä.
Vastatkaapa toimitukseen!

suojaa.

ta ruhjoi, "vaikka se olisi

Jos terroristeja käsiteltäisiin
tavallisina rikollisina, voitaisiin murhaliigat kukistaa normaalein

poliisitoimin.

E.

VERINEN
MAIHINNOUSU.
HARJOITUS
nikko,

maihinnousu Dieppeen 1942, Otava, Keuruu
1977, 318 sivua, karttapiir-

ämä numero ilmestyy tavallista suurempana juhlanumerona ja täynää näin useiden
lukijoiden esittämät toiveet,
että luettavaa olisi enemmän.
Lehden koko on tietenkin
kustannuskysymys
emmekä valitettavasti voi tässä suhteessa luvata mitään.
Uusi asu ja entistä hiukan pie-

nempi kirjasintyyppi palvelevat kuitenkin samaa tarkoitus-

roksia.

Kirja kertoo

säästynytkin kranaateilta".

puhdas

James Leasor: Yihreä ran-

elokuussa

Toimituksessa pistäytyi jäl-

Kanaalin rannikolle tehdystä
hyökkäyksestä, jonka tarkoituksena oli tutkia tekniikkaa,
taktiikkaa ja vdlineitä woden

leen korkeassa virka-asemassa
oleva suomalainen USA:n armeijan upseeri tuomassa ter-

päämäiirä

osia

oli

myös

siepata

saksalaisten tutkasta,
koska oli tärkeää tietää sen teho ja tarkkuus vastatoimenpiTeos on tehty nauhuritek-

niikalla, ts.

haastattelemalla

tä voisi kertoa lukijoillemme
enemmänkin asiasta? Lämmin

erityisesti kaikille pienen Suomen puolesta tulessa olleille

Kalevi

!

Le s kinen Jyväskylän

puolesta kiittää Reino Kaler-

voa Laatokan

koillispuolen

ja pyytää li-

vät sen toisaalta paikoittain
pitkäveteiseksi. Suuriin tappioihin päättyneessä yrityksessä on kuitenkin riittävästi
dramatiikkaa lukijan mielen-

sotakuvauksista

kiinnon ylläpitämiseksi.
KäZintäjä Pertti E. Nykiinen
on ottanut asioista selvää ja

adjutantti Vilho Suomi voisi
hyvin valaista. Myös Maro-
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"Kapteeni Koukku" on kuollut,
siitii tieto on lehdissii ollut.

oli vain yksi noista
monista päiikaupungin pultsareista...
Hän oli myös yksi meistii,
sodan vanhoista veteraaneista!
Hän

Kapteeni Koukku kuoli pakkaseen,
paleltui kojuunsa aivan yksikseen.
Oli pakkanen hiille jo sodasta tuttu,
mutta ylläiin oli nyt vain resuinen nuttu

-

Kapteeni Koukun haudalla vain kaksi miestii oli:
pappi ja joku toinen
tuntematon "holi",
- takaa.
veli menneitten vuosien
Yhdessö saivat he sodan iskut jakaa.
Nyt toinen heistii on joukosta poissa
toinen muistelee hiintii kojuissa noissa.

aseveljille

J.

Kapteeni Koukku

rastusten ohella myös luetaan
lehteämme. Ehkäpä joku siel-

neita sotilas- ja siviilihenkilöitä, mikä antaa kerronnalle elävyyttä. Lukuisat toistot teke-

työtä.

liepeillä.

siks'nukkui hiin uneen ikuiseen,
sai viimein levon kiirsimykseen.

lukuisia tapahtumiin osallistu-

tehnytpätevää

jamäen

veisiä sikäläiseltä vilkkaasti
toimivalta veteraanijiirjestöltä, jonka piirissä muiden har-

tervehdys valtameren taakse

teitä varten.

Runo kertoo rappioalkoholistin kuolemasta Helsingin Pa-

ta: enemmän luettavaa.

1942 parin rykmentin voimin

1944 suurta maihinnousua
varten. Kirjan mukaan eräs

teemme poikkeuksen ja painarnme Osmo Hyvösen Jyväskylästä lähettämän runon, joka kuvaa elävästi erästä sen
sukupolven edustajaa, jota so-

sää. Erityisesti häntä kiinnos-

Kapteeni Koukullakin keruan oli oma kotilies'oli vaimo, oli lapset, oli itsekin mies.
Hiin kuoli oikeastaan jo aikoja sitten:
kun tiensii kulki yli sodan ruumiitten
ja Kuolema maljastaan hiinen maistaa antoi
pohjattoman janon se hönelle silloin toi.

taisivat Kollaan ja Ulismais-

ten operaatiot ja Sissipataljoona 4:n vaiheet, joita silloinen

kon Kauhun viimeiset vaiheet
olisivat kertomisen arvoiset.

Kapteeni Koukun olet siniikin nöhnyt varmaan
kerran vuodatti hiin vertaan puolesta maasi armaan.
Nyt inhosta kiiiinniit vain piiiisi syrjiiön,
kun hiinet kohtaat, kaatopaikan lemu jiiii peräiin.
Kohta on haudassa koko veteraanien suku,
pöivö pöiviiltö pienempi on niiiden miesten luku...

E.

JR 45:n

2. Komppania

majaili jatkosodan alkuvaiheessa Ylämaalla. Ilmestyipä eräänä päivänä
Marsalkan jälkeenpäin
huomattavaa kuuluisuutta saavuttanut ns. miekantuppipäiväkäsky.

Teltoilla keskustellaan
asian johdosta. Parhaimmaksi jäi sotamies Jassi
Rantamöen kommentti,
joka kuului seuraavasti:
Pikkupoikana olin
kotikylän
työväentalolla
kuuntelemassa, kun siellä perustettiin Punakaartia. Silloin siellä muuan

Aalto-vainaa

PAAVO JA JORMA
Vosnasenjassa olivat Kalvan

upseerikurssin päättäjäiset,
joihin saapui mm. eversti Paavo Palletvuori, tervehtien kädestä pitäen jokaista. Kätellessään vänrikki Olli Jormaa
tapahtui esittely: "J61s16"

-

"Paavo".

Tervehdittyään kaikkia tuli
Palletvuori uudelleen Jorman
luo ihmetellen, kuinka vänrikki rohkenee esinää hänelle lä-

hempää tuttavuutta. Jorma
vastasi: "Herra eversti, sukunimeni on Jorma." Palletvuo-

ri: "Minkä

sanoin, sen
noin, minä olen Paavo!"

sa-

KALVAN TAIPALEELTA 1955

julisti:

"Otetaan pitkät puukot ja
vedetään porvarien ma-

hat auki!"

On

se

Marski sentään herrasmies, kun sanoo hienosti, ettei pane miekkaa

RYM Y.E

ETU LIN N O ITU STO IS S

tuppeen...

o
Kutsunnat talvisodan aikana.
Uskovainen aseistakieltäytyjä ilmoit-

_\§\

kutsuntavääpelille perustelevansa
päätöstään Raama-

a

taa

N"

tun sanalla "Joka
miekkaan tarttuu,

se miekkaan

Iltr' O

7,
o;

huk-

kuu".

Tähän kutsunta-

\\

vääpeli:

Tämä ei nyt
kyllä päde teidän tapauksessanne. Ei
meillä olisi missään
tapauksessa teille
miekkaa antaa, hyvä jos jostakin löytyy vanha kivääri-

\l\r,

/tr
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,
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kin...
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