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21. VUOSIKERTA
JULKAISUA:

SotmubtoyMistF

ry.

KunnieputEnjoht4a

K.

L. Oesch, kenrl evp.

PutEnlohlaja L. Hwlla, 6v evp
K. Kiiaren, kmdri ryp
N. Riunsla, w oW
R. i.I/kåmn, ev ovp
E. Eråsryi, ev evp

PÄÄTOIMITTAJA: E.

Eråsgi, ry

evp.

TOIMITUS:
Töölttnkåru 35 B, 00260 Holsinki 26,

puh. 446242 kello 1O-14.

TOIMITUSSI HTEERI/TALOUOENHOITAJA
T.

A. Kaiporpn

TAITTO T6ma l-l€llstriim

P6tilokero

n,

0m11 ltolsinki

sesta
21

Annankåtu 29 A, OOIOO H:ki 10,
puh. vaihd€ 60941, ohivdirna 6094..

PGlisii.loiili 7250-1

xxr€ssa

12

NUfERoa

TILAUSHINNAT:
12

kt 52-,6 kt 29,-, 3 kk lGSANOMAPATNO

+

sekaantumisesta

huomaa, että sodista on

ehtinyt kulua

palisiinoiili 7259-l

1917

a

N:o 7
TÄSSÄ NUMEROSSA
236 Viime sotiemme
sotalaivoja 2

2& Paiarin poikien tie l!
24 Britlt hyökkäsivät
Petsamoon

248 Karin sotakuvia
252 Yalkeasaaresta
lhantalaan 1
256 Viimeinen
tulikomento
257 Omatoimista huoltoa
260 Tapahtui Rukajärven
suunnalla

HS. 29.1.62

Köpyknarti j a aapaustaistelu
Käsitteiden perusteelli-

Puh. (9G) @2 4061, 670272,

\

Omisloo Solomureo, Hckinki

runsaasti

aikaa: viime vuosina on
eräillä korkeakirjallisilla
tahoilla ryhdytty vertaa-

maan

metsäkaartilaisiamme muiden maiden
vapaustaistelijoihin ! Harhauttavampaa rinnastusta
ei juuri voi ajatella.

Jatkosodan alkaessa
jäi hyvin pieni osa reserviläisistä saapumatta kokoontumispaikkoihin ja
piiloutui aluksi perunakellareihin ja eläinsuo-

jiin, myöhemmin syrjäis-

ten metsien

kätköihin.
Sodan jatkuessa ilmestyi
joukkoon tietenkin vihollisen palkkaamia sabo-

töörejä ja vakoilijoita,
jotka aina kuuluvat sodan

menoon. Kesän

1944
suurtaistelujen aikana pakeni samaan joukkoon
rintamalta noin 50O0 hermonsa menettänyttä tai
muuten toverinsa pulaan
jättänyttä soturia.
Rauhan rultua alkoi
osa edellä kuvatusta joukosta suuriäänisesti vaa-

tia "oikeuksiaan". Välirauhansopimukseen liittyikin tuomariohje, jonka
mukaan jokaiselta sotilasrikoksiin syyllistyneeltä oli kysyttävä, oliko hän ehkä tehnyt rikoksensa myötätunnosta

liit-

toutuneita kohtaan, jolloin rikos jätettiin rankaisematta. Kun kysymys
oli esitettävä kaikille sotilasrikoksiin syyllistyneille, saivatkin liittoutuneet varsin paljon uusia
ystäviä. Totuuden nimessä on mainittava, että
muutamat miehet istuivat
mieluummin tuomionsa
loppuun kuin suostuivat
antamaan moista vakuutusta.
Lapin sodan alettua
metsäkaartilaisille tarjottiin tilaisuus osallistua
taisteluun saksalaisia
vastaan. Ainoakaan ei ilmoittautunut.
Sodan jälkeen mainittu

kaarti järjestäytyikin
kuinkas muuten! Vitsinä
kerrottiin, että ensimmäisestä vuosikokouksesta
olisi lähetetty tervehdyssähke "Neuvostoliiton

vastaavalle järjestölle ".
Vapautus- ja vastarintaliikkeillä ymmärretään
kansannousuja, jotka
pyrkivät vapauttamaan
maan laittoman hallituksen tyranniasta tai vieraan valtion miehityksestä taikka estämään nämä.
Metsäkaarti ei sovi tämän määritelmän puittei

siin. Mikäli

joitakin
ideologisia sukulaisia oli
eivät näitä olleet vapaustaistelijat vaan ns. yhteistoimintamiehet eli maansa kavaltajat
esimerk- Norjan
kinä vaikkapa
Vidkun Quisling.
Maan todellisen vastarintaliikkeen muodostivat ne pari miljoonaa
miestä ja naista, jotka
kykenivät kestämään niin
rintamalla kuin kotiseudullakin. Heidän ansiostaan maa on vapaa ja
metsäkaartikin voi esittää
sankarillisia mielipiteitä
kokematta "toisinajattelevien" kohtaloa. Näin
hyvin ovat asiat harvassa
maassa.
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Panssarilaivat olivat ylpeitä aluksia
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PANSSARILAIVAT
TYKKIVENEITÄ piderriin ir-

Uppouma, tonnia

senäisyytemme alusta alkaen
laivastol le tarpeell isina aluksina. Ns. Hornb«rrgin komitea

Mitat. m 93x17x4.5

(1923-26) ja sitä avustaneet
cnglantilaiset asiantuntijat
kenraali Kirke ja merivoimien
kapteeni Frazer

T

ffi

O Panssarilaivat olivat

1930-luvulla
laivastomme ylpeys. Ne maksoivat
paljon ja rakentamispäätöstä onkin
myöhemmin arvosteltu.
O Sukellusveneet sopivat pienenkin
maan aseiksi sokkeloiseen saaristoon.
Nekin menetettiin rauhanteossa.
O Myös aikoinaan spriisodassa
kunnostautuneet VMv-veneet olivat
mukana tositaisteluissa.

ehdottivat

- kevyesti
noin 2 5O0 tonnin
panssaroitua tykkivenettä,

jossa olisi ollut 4/l5O mm:n
tykit ja mm syvyyspommeja.
k«rska sen pääasiallisin toimi

Dieselsähkökoneet. hv. 3 80O
Ktrcajonopeus 3 40ohv/ 14.05s
Krreajonopeu s 3 77 5hv I l5 .Ms

Kruppin dieselit, hv. 4/l0OO
Potkureita 2
Alus oli jäävahvistettu ja siinä
oli suojaraivain (SRK/36), sumupumppu ja v 1943 kiinteä
kuuntelulaite.

Miehistön määrävahvuus 329

saaristotaistelujen

ohella Iänteen suuntautuvan

20. komentotorni I20, tykki-

rneriliikenteen suojaus. ValIalle pääsi kuitenkin "suoma-

tornien etulevyt l0O mm.
Tykistö: 41254-8 kaksoistorneissa, 8/10-5-B it kaksoislaveteilla, 4l4O-V it. Myöhemmin Vickers-tykit korvattiin

olisi ollul

lais-kansallinen" näkemys,
joka vaati järeillä tykeillä varustettuja aluksia, koska niiden tuli pystyä osallistumaan
Koivistolla ja Viipurinlahdella
itärajan puolustukseen.

Aluksi oli tarkoitus tilata
alukset Ruotsista, mutta kilpailun voitti kotimainen laivanrakennus. joka oli yhteistoiminnassa saksalaisperäisen
Hollannissa sijainneen laivan-

II

40-82 (kaksoistykki),

B ja al2O-M tykeillä.

V

2I

40-

t944

oli tt/20-M.
Järeän tykistön tulinopeus 3
laukausta min:ssa. Tulenjoh-

tolaitteet olivat sähkömekaan ise

t.

Aluksiin oli

talvisotaan

mennessä uhrattu kumpaankin

rakennustoimiston (l.v.S.)
kanssa. Laivastolain tultua
eduskunnassa 30.9.1927 lopullisesti hyväksytyksi tilattiin kaksi panssarilaivaa AB
Crichton-Vulcan Oy:ltä Tu-

noin l3O miljoonaa mk ja teh-

rusta. Rakennussopimus allekirjoitettiin 3 I . 12. 1928. Pans-

kaan.

vas-

taanotettiin 3O.12.1932 ja

ll-

marinen 3.9. I933. Aluksista
puuttui tällöin vielä raskas ittykistö ja konetykistökin oli

236
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Miehistöä oli v 1944 38tl
Panssarointi: kyljet 55, kansi

sarilaiva Väinämöinen

TIETOJA KOONNUT WEIKKO

3

tävänä niin talvisodan aikana
kuin myös jatkosodan alkaes-

oli suojata Ahvenanmaan
koskemattomuutta, mitä visa

hollinen ei sitten uhannutAlusten tehokas it-tykistö
talvisodassa kovalla koetuksella niin Saaristomerellä
kuin myös myöhemmin alusten osallistuessa Turun ilma-

oli

puutteellista.

puolustukseen.
Jatkosodan alkaessa kuului-

Alusten ominaisuudet olivat seuraavat.

vat panssarilaivat Rannikkolaivastoon, jonka päällikkönä

oli kommodori R. Hakola ja
heinäkuusta l94l lähtien
kommodori R. Göranson. joka myös oli panssarilaiva Ilmarisen päällikkö. Väinämöisen päällikkönä oli komenta-

jakapteeni O. Koivisto. Alukser tulirtivar järeällä rykistöllään useaan otteeseen Hangon

ja syksyllä
osallistuivat Utöstä käsin harvuokra-aluetta

hautusoperaatioon saksalaisten noustessa maihin Viron
saarille. Operaatiota johti Laivaston komentaja kommodori
E. Rahola panssarilaiva Ilma-

risella,

joka

iltayöstä

13.9.1941 ajoi Utön ulkopuo-

Lai\ aston komentaja kommodori

lella miinaan tai miinoihin ja
kaaduttuaan upposi klo 20.39

Rrrholr

E.

Väinämöinen tyvenessä

poumaltaan 100 tonnia suurempaa aseistettua alusta, joten myös maitse siirrettäviä,

toimi seuraavina sodan vuosi-

na Suomenlahdella sukellus-

pieniä sukellusveneitä pidettiin tarpeellisina Laatokkaa

venetorjunnan johtoaluksena.
Vuonna 1944 Väinämöinen

ajatellen.

Iän-

Laivastolaki hyviiksyttiin

sipuolel la osall istuakseen tais-

20.11.1925, mutta jätettiin lepäämään yli seuraavien vaalien. Siinä myönnettiin laivanrakennuksiin 215 miljoonaa
mk. Lain perustelujen mukaan
saatiin rakentaa kaksi panssarilaivaa, neljä moottoritorpedovenettä ja kolme isoa sekä

teluihin Kotkan-HaminanSuursaaren merialueella, mi-

käli vihollisen suurhyökkäys
olisi edennyt näin pitkälle.

Kuten tunnettua hyökkäys tyrehtyi jo Viipurinlahdelle eikä
vihollinen sitäpaitsi käyttänyr

merellä raivaajia suurempia

yksi pieni sukellusvene. Li-

aluksiaan.

säksi eduskunta hyväksyi vuosien 1926 1a 1927 lisämenoar-

Aseiden ja varsinkin lento-

voimien kehitys oli

ennen

vioissa rahoitusta yhteenä 93
miljoonaa mk, joten sukellusja mt-veneiden hankintoihin
voitiinkin ryhtyä heti.
Koska kotimaassa ei ollut
ennen rakennettu sukellusveneitä, käännyttiin ulkolaisten
veistämöiden puoleen. Nåimä

toista maailmansotaa ja sen aikana erittäin nopeaa ja siksi
192O-luvulla tehdyt ja ensimmäisen maailmansodan kokemuksiin nojautuneet suunnitelmat vanhenivat nopeasti
niin myös panssarilaivat -lähinnä järeiden tykkien osalta,
joiden aika oli auttamattomas-

ti ohi.

Väinämöinen myytiin

ns saksalaissaatavista NL:lle
ja lipunvaihto oli 5.6.1947
Pansiossa. Hinta lienee ollut

veneiden

aseistukseen. Tarton rauhansopimuksen (v l92O) mukaan
Laatokalla ei saanut pitää up-

vieden mukanaan 271 miestä.
Uppoamispaikka on noin 20
mpk Utöstä lounaaseen.
Panssarilaiva Väinämöinen

oli valmiudessa Pellingin

si miinat kuuluivat

halusivat kuitenkin rakentaa
ainakin osan veneistä omilla
Isot sukellusveneet Vetchinen, Vesihiisi ja lku-Turso Naanta.lissa Suomen Joutsenen kvljessä kesälki 1940

veistämöillään. Tämän vuoksi
hyväksyttiin jo aikaisemmin
mainitun saksalais-hollantilai-

sen insiniiöritoimisto I.v.S:n

noin 2-50 miljoonaa markkaa.

ehdotus, jossa luvattiin suun-

nitella, valvoa rakentaminen,
koeajaa ja muutenkin olla yh-

SUKELLUSVENEET

desta ei oltu erimielisiä.

kellusveneiden tarpeellisuuNiillä

teistoiminnassa puolustusministeriön valitseman suomalaisen telakan kanssa. Vastuullisiksi rakentajiksi puolustusministeriö hyväksyi isojen

katsottiin voitavan ulottaa toiminta saariston ulkopuolelle-

veneiden osalta AB CrichtonVulcan OY:n Turusta ja pie-

Laadittaessa laivaston raken-

nusohjelmia l92O-luvulla su-

kin. Samaten oltiin yksimielisiä siitä, että torpedojen lisäk-

Torpedot viedään veneeseen

nen veneen osalta Hietalahden
sulkutelakka ja konepaja

237
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Vesihiiden torpedoaliupseeri kunnostaa torpedon iskijäiaitteita

Vesihiiden keskus, edessä vasemmalla hyrrän emäkompassi ja keskellä takana
syvyysruorit

OY:n Helsingistä.

Veneiden

rakentaminen tapahtui seuraavasti.

I

v..*

keus. Suonralaiset ottivat veneen haltuunsa 23.10.1934.

nrulla ostivat sen

i

Tilaus

I

fv""t i*"

t6.9.26

I Vesihiisi

4.4.27
4.4.27
23.4.28

I lkr-Turs,,
I Saukko

Iv!""1lq

Vetehinen pintakulussu aurinkoisella rnercllä

vasta

VesilleIasku
1.6. r930

SOTATOIMISSA
Hinta

Lu«rvutus

qt!

r3. r0. r930

I

-5.5.1931

2.t2.t930
r3.r0.r93r

I

2.'7.1930

15.12. r930

2.8.1930

Talvisodassa pienet veneet

toimival Koivistolla ja

_ry\

24.8
24.8
24.8
7.9
82.3

__l

noja Paldiskin ja Vetehinen
Tallinnan edustalle. Edelliseen lniinoitteeseen upposi ai-

Veneiden rakentamista hi-

l-5.1.1936 maksaen siitä I9.3

dasti metallialan lakko. jota

rnilj. mk. "Vesikoksi" vene
kastettiin 30.4.1936 ja se oli

tervetullul lisä Iaivastomme
riveihin. Veneessä oli vain
torpedoaseistus. Veneiden

suhteellisen pienenä, mutta

ominaisuudet ja aseistus olivat

kesti 1927 maaliskuun alusta
alkaen yli 9 kuukauden ajan.
Telakoiden työ oli nluulen
hyvää ja niinpä Saksan rncrivoimat

rakcnnutti vatk in

Chrichton-Vulcan OY:n verstämöllä ()ntran laskuunsu vielä yhden veneen. jonka rakennusnumer()

neen

ja

oli CV 707. Ye-

köli laskettiin l.tt.l9-1 |

se laskettiin

vesille
lO.-5. 1933. Koska Saksalta itseltään sukellusverteiden pittr
oli kiclletty. rakentaminen

naamioitiin telekan "spekulaatioksi" ja krrcajot pyrittiin
salaamaan. Saksalaiset kokeiIivat ja harjoittelivat veneellä

vv 1933-34. Kun v

toimintakelpoisena

Vetehine n-lk.
4g5l6OOtl

2s41303

63.-5x6. Ix3.-5

40.9x4. 1x3.8

32.4x3.2x3.0

Upp()uma. tonnia
Sukellussyvyys. nr
Painerungon läpirnit.
Rakenne

Dieselit. kpl .x hv.

vastos()pilnuksen johdosta

36-5 cm

kaksirunkoinen
2 x-5UO Atlas

2x360
t3.-518.0"
t 5(nn5t''

2+2153-45

Varat()rpedoja

2

Saksan rajoituksct p()istuivat.

vene asetettiin myyntiin, jolloin Suornella oli etuosto-oi-

75

4(X) crn

yksirunkoinen

2x35O MWM
2x l80

l65ll2ot)

6001 122

8.5/6.0
37sl4s

+0/53

2 +0145

r3. r/8.

t

320 cm
yksirunkoinen
1x200 Krupp

3

r

2

l0

Miinakuiluja
Miinoja
Kuuntclulaitc
Miehistö

r00

75

Sähköntoottorit
Nopeus, solmua
Toimintasäde, mpk.
Torpedoputket

Tuliaseet

Vesikko

Saukko
I 30/ 1402'

Onr i na i suus j.l__al1e t,

Mitat. rnetriä

nakin yksi alus. Kauppalaivoja sai upottaa vain varoituksen
jälkeen noudattaen kansainvälisiä määräyksiä, mikä menettelytapa ei tuottanut tuloksia.
Toiminta ulkomerelläkin loppui v I940 jo tammikuun puolivälin jälkeen meren jäätymi-

seuraavat.

9 pientä. tai 3 isoa
ja pientä

20

193,5

Englannin kanssa tchdyn lai-

238

erittäin

isot

Itärnerellä. Vesihiisi laski mii-

|

176.1120.t lkk

tl20.tlkk

kyllä

kyllä

29

l9

l) Edellinen luku tarkoittaa pinnalla, jälkimmäinen sukelluksissa. 2) Muutostöiden jälkeen
3) Muutostöiden jälkeen oli kaytössä vain kaksi kuilua.

Ut2.7.tlkk
t3

sen vuoksi. Jääpeite kattoi vä-

hitellen koko Itämeren.
Jatkosodan alettua miinoit-

tivat isot veneet Suursaaren,
Suur-Tytärsaaren

ja

Viron
rannikon vesiä, joihin miinoi-

hin ajoi useita aluksia tuhou-

tuen kuten

sukellusvene

§t§iOl sekä kuljetusalukset
Rasma ja Maija tai vaikeasti

Belgiaan

v

1953, murta Ve-

sikkoa säästettiin

toivoen
määräysten vielä muuttuvan.
Näin ei kuitenkaan käynyt,
vaan Vesikko siirrettiin v
1962 Suomenlinnaan kunnostettavaksi museonähtävyydeksi. Sotamuseolle luovutettuna
avattiin vene myös sisätiloiltaan yleisön nähtäväksi Iaivas-

vaurioituen kuten suuri
75OO brt.
kuljetusalus -V.
- Vesikko (kapM. Molotov.

ton vuosipäivänä, heinäkuun
9. vuonna 1973.

teeniluutnantti

mivat Hangon yhteyksiä vas-

VARTIOMOOTTORI.
VENEET
Veneet oli rakennettu v
l930-35 spriin salakuljetuksen estämiseksi. Niitä oli

taan ilman erityistä menestys-

kaikkiaan

O.

Aittola)

upotti 3. 7. torpedolla kuljetus-

alus Vyborgin, kantavuudeltaan 4l0O tonnia. Vuoden
l94l loppupuolella veneet toitä.

Vuonna 1942 isot veneet
saivat uudet Electroacusticin
kuuntelulaitteet, minkä jälkeen ne asetettiin vihollisen
sukellusveneitä vastaan, jotka
hyökkäilivät Ahvenanmerellä

merikuljetuksiemme kimppuun. Suomalaisilla oli yllättävä menestys, sillä 21.10.

Vesihiisi (kapteeniluutnantti
O. Aittola) upotti torpedolla
sukellusvene S-7:n, 27.1O.
Iku-Turso (kapteeniluutnantti
E. Pakkala) torpedoi sukellusvene Sti-32An ja 5.1 l. Vetehinen (kapteeniluutnantti A.
Leino) tykkitulella ja rammaten upotti sukellusvene §ri-

3ofn.

Sinä vuonna NL:n Itä-

meren laivasto menetti kaikkiaan l2 sukellusvenettä, joista suomalaiset aktiivisin toivm-vemin upottivat neljä
- vielä
neet nimittäin upottivat

yhden, mihinkä

jäljempänä
palataan.
Sukellusveneet osallistuivat

uudelleen taisteluihin vasta
kesällä 1944, jolloin ne toimivat itäisellä Suomenlahdella
partioiden ja miinoittaen vihollisen reittejä, koska torpedomaaleja ei merellä liikku-

nut.

Sukellusvenelaivueen
päällikkönä oli komentajakapteeni A. Kivikuruja elokuusta
1942 alkaen komentajakapteeni K. Pakkala.
Pariisin rauhansopimuksen
(1947) määräysten mukaan oli
Suomessa sukellusvenease
kielletty, joten jo välirauhan

l7 alusta kuuluen
merivartiolaitokseen (MVL).
Osa näistä oli

va.

veneet olivat Suomenlahdella.

Torpedoaseistus: 2145 torp.

Jälkimmäisistä oli neljä aseistettu torpedoin. Ne kuuluivat
luutnantti H. Carringin johdolla Moottoritorpedovenelai-

sivuheittimissä, ll2O-M,
kk, 2/SPP-1 (sivuilla).

l/kk, 2/SPP-4 (perässä), hinattava kuuntelulaite.

Miina-aseistus:

teeniluutnantit H. Carring, S.

Rakennuspaikka

VMV5ja6

ia vuosi
Bremen, 1930
Uusikaupunki, 193 I

VMV

Turku,

1935

tä kuului Rannikkolaivaston

Varmistuslaivueeseen (luutnantti A. Lamminen) ja kuusi

SPP-4.

2O-M, l/kk, 2/SPP-r . tl4Oti-

lalla saattoi olla ll2O.
Vasama: ll4O-8, ll2O-M, 2l
12.7 (venäl.), 4/SPP-1.
SP-veneet: 2l2O-M, 4-6ISPP-

l
Koneet

Pituus
m

Nopeus

23.5
24.6
25.6

25.O
23.O

2/bensiinimoott.

t8(24)

3/Ares-naftamoott.

s

22O

hv.

2. Vmvlv (kapteeni-

V l94l kokeiltiin torpedoaseistusta, mutta veneet osoittautuivat liian hitaiksi torpe-

luutnantit Olavi Peuranheimo

dohyökkäysten tekoon. VMV

Peltonen) toimi Osasto Väinämöisen alaisena Suomenlah-

della ja

ja 18.6.1944 alkaen H.löiisa/o) Koiviston suunnalla kuu-

luen Kevyeeseen

Laivasto-

osastoon.

V 1943---44 vahvennettiin
l. Vmvlv:tta kolmella suoje-

Lounais-Suomen Meripiirin

alaiseen

miinaa,

Tykistöaseistus: ll4O-8, 2l

I
neiden uppouma oli noin 30-33 tonnia.
Talvisodassa toimivat kaikki veneet paitsi VMV I I Saaristomerellä. Seitsemän venet-

4-6

ll

U20-M, r/kk, 2/sPP-r. Miinojen tilalla saattoi olla 2l

Laivasto-osastoon kapteeniluutnantti K. Viinamöen johdolla omana ryhmänään.

oheisen taulukon veneet. Ve-

8-I7

Suv.hävittäjät: 2-312O-M,

vueeseen. Neljä oli aseistettu
miinoin kuuluen Erilliseen

loissa, joten jäljellä oli enää

VMVlja2

ten eri vuosina seuraava.
Veneiden aseistus luonnollisesti vaihteli riippuen käyttötarkoituksesta ja oli se seuraa-

Kuusi venettä kuului luutnantti S. Peltosen johdolla Saaristomerellä edelleen toimineeseen Vartiolaivueeseen. Muut

mennessä tuhoutunut tulipa-

Vene

2.

VmvLv:seen. Veneiden jako
laivueisiin tai vastaaviin oli si-

Jatkosodassa v l94l veneet
oli jaettu kolmeen ryhmään.

V 1942 vakiintui veneiden
jako kahteen vmv-laivueeseen, joista l. Vmvlv (kap-

talvisotaan

sen siirrettiin Mtvlv:sta

sukellusveneitä myös Selkämerellä, mutta tuloksia ei saatu ennen jäiden tuloa. Puuveneinä oli kaikki telakoitava jo
joulun tienoilla.

Sukellusveneiden

17 (luutnantti J. Smolander)
onnistui kuitenkin 29.8.1941
hyökkäyksessään Tallinnaa
evakuoivia saattueita vastaan

ja upotti

moottorikuunari

Atan. Lisäksi toiset vm-ve-

Hävittäjälaivueeseen (luut-

luskuntien SP-veneellä, jotka

neet kaappasivat proomuja ja

nantti .EL Carring). Carringin

olivat noin 20 tonnisia

veneet ahdistivat vihollisen

solmun veneitä. Vasama taa-

kaksi hinaajaa.
13. 10. 1942 Osasto Väi-

Vene
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1942

1943

VrLv

l.Vmvlv

l.Vmvlv

VmvR

2.Vmvlv

18

1944

l.Vmvlv
Z.Vmvlv

VrLv

ilkaen.

2.Vmvlv

+26.2.

2.Vmvlv

MtvLv

+ 15.9.

MtvLv
VrLv

VmvR

SuvHävLv

VrLv

+6.2.
2.Vmvlv

l.Vmvlv

+ 15.9.

VrLv

MtvLv

2.Vmvlv

+ 18.6.

Vasama

(1944) tultua voimaan riisut-

SPI

tiin veneet rseista. Isot veneet
ja Saukko myytiin romuna

SP42

l.Vmvl-v

l.Vmvlv

Luovutettu NL:lle

SP4I
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JUKKA TYRKKO
"Piirustukset", tehtävien ja-

ko, oli

pirkkahämäläisryk-

mentissä täysin selvä.

Sen

mukaan majuri Turkka myös

valtasi Yli-Kuunun aamulla
7.8. ottaen samalla Käylölän
tienhaaran. Samoihin aikoihin

laukesi myös Rätykylä, mutta

jo melkoisten vaikeuksien jäl-

keen. Ja Haakanalan suunnalla eversti Ekman koki niin kovaa vastusta, että tavote otettiin vasta seuraavana yönä.
Eversti Haanterän saatua Rätykylän jälkeen johtoonsa taas
kaikki voimansa hän valtasi

Sukellusvene on palannut kylmältä partiomatkaltaan

nämöisen l. Vmvlv:n VMV
13 (luutnantti J. Valtasaari) ja
VMV 15 (aliluutnantti E.Itäpiirr) ruhosivat syvyyspommein Tiiskerin eteläpuolella

Inkilän, jätti sinne pataljoonan

jolloin kuusi
8, Koivistolla
miestä kaatui - 18.6. VMV

- Saksalaisl7 ja Suursaaressa

puolustukseen ja kiiruhti valloittamaan Kirvun 8.8.
Kun JR 27 oli7.8 sotamars-

VMV lO

sirivistönä sivuuttanut Yli-

JATKUU

vihollisen Itämerelle matkaa-

Kuunun tienristeyksen, aloitti
vihollinen kiivaan ja hyvin tä-

van sukellusvene

Omia tappioitakaan ei voitu

Kaikki ne osuivat
vuodelle 1944. Helsingin
pommituksissa menetettiin
6.2. VMV t2 ja 26.2. YMY
välttää.'

hyökkäyksessä 15.9.

ia VMV

14.

'irS-

hystetyn tykkitulen haravoi-

i I l ":n. Muitakin

yhteenottoja veneillä oli vihollisen kanssa, mutta sukellusveneitä on-

den tietä puolentoista kilometrin pituudelta tienristeykseen
saakka. Mitään tappioita ei

nistuttiin vain vaurioittamaan.
Vuodesta 1942 alkaen ryh-

rykmentille tullut, mutta "näkyvä" kommellus kyllä. Juuri
tuolloin oli nimittäin tienristillä divisioonan komentaja Pajari seurueineen ja vieraineen.
Yksi kranaatti putosi juuri tälIe paikalle ja Pajarin vieressä
olleet eversti Ekman ja pari
TK-kirjeenvaihtajaa haavoittuivat sirpaleista. Muutamia

dyttiin 2. Vmvlv:n veneitä
aseistamaan myös 4O mm:n
Bofors-tykeillä. Ne saavuttivatkin huomattavan

menes-

tyksen' esimerkiksi Somerinsaaren taistelussa 8.-10. heinäkuuta 1942 torjuessaan vihollisen valtausaikeet. Vihollisen käyttämät' MO-veneet

olivat suurempia (56t),

Virrlirlr)rx)ll()ri\rncllli

I lk,t'.1-itrllnI()n ftrnnir\\ir

no-

siruja sattui myös Pajariin,
mutta vammat olivat lieviä.

JR 6 jatkoi

ja paremmin
aseistettuja (2145, 2ll3) kuin
meikäläiset, mutta siitä huolimatta eri taisteluissa ja tilan-

peampia (25s)

teissa

niin

vasta 9.8. JR27ln kolmas pataljoona eteni Mömmölään
toisen pataljoonan saadessa
tehtäväkseen vallata Sairala.
Se pääsi kuitenkin vain puoli

Suomenlahdella

kuin myös Laatokalla vihollinen menetti noin 2O kyseistä
venettä. Samoin pudottivat ja
tuhosivat vm-veneet lukuisia
vihollisen rynnäkkökoneita (Il
2).

!

I

matkaan. Uuden yrityksen teeversti Haanterä rykmenttinsä ja I/JR 49:n voimin. Sai-

ki

Viipurinlahden taisteluissa

16.-17.

kesäkuuta 1944
2. Vmvlv:n veneet yhden vihollisen mtveneen ja upottivat toisen.
Kaapattu vene liitettiin vielä
samana kesänä Mtvlv:seen ja
oli sen tunnuksena vain "V

ralaa puolusti kuitenkin erittäin tulivoimainen ja aktiivi
nen vihollinen; rintamahyökkäys sitä vastaan ei vienyt pe-

kaappasivat

3rr.
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hyökkäystä

Haakanalasta Tietävälään,
jossa joutui lujiin taisteluihin
saaden alueen selvitetyksi

rille. Haanterä päätti nyt avat,
Sairalan kapeikon selustastu
Sukcllusvenect rauhansopimuksen mukaisesti riisultuina Suomenltnnan
telakalla

käsin.

Divisioona jatkoi uudelle

arin

LAPIMURRON jälkeen
lS.Divisioonan päävoimat
suunnattiin Inkilän seutua kohti

poikien tie Rautjärveltä
Raiajoelle II

tieyhteyksien avaamiseksi keskisen
Vuoksen vesistöIinjalle ja toisaalta
armeijakunnan hyökkäävien
päävoimien tukemiseksi.
"Turkka valtaa Yli-Kuunun,
Haanterä Rätykylän ja Ekman
HaakanaIan".

Vuoksen ylitys, Kannaksen valtaajien
tähtihetki
/'

tavotteella: tie Antrea-Sairala.

1B

RAJUA
HYOKKÄVSTÄ
YUTÄ PÄIVÄÄ

P

AJ

UUSI TEHTÄvÄ vaati Paja-

rin

oli ylinen Vuoksi

Ensosta

/

JR6-EKI'4AN

Antreaan. Vaativaa tehtävää

vaikeutti sekin, että joukot
olivat yhtämittaisissa taisteluissa

jo

melkoisesti huven-

neet.

6.8.

'rutäar./

§$§
II,Sj-

,'4

Kaikesta huolimatta Pajari

Iaati

hyökkäyssuunnitelman,

joka päättävästi toteutettiin ja
siten täytettiin armeijan joh-

don kärkijoukoille

antama

tehtävä. JR 6 sai 14.8. mennessä Enson ja Jääsken joka
taholta saarretuksi. Rykmenttiä avustanut JR 27:n I Pataljoona valtasi Ylä-Vuoksen py-

sP)

(oti"l v.,t.loil

siikin ja eteni ensimmäisenä
Vuokselle.

Enson

ja

Jääsken motin

puolustukselle asutuskeskus
tarjosi etuja ja valtaus viipyikin hyökkäysyrityksistä huolimatta vielä. Sen sijaan Haanterän joukot pääsivät Sairalan
selustaan sen jälkeen kun III/
JR 27 oli kovissa ja sitkeissä
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taisteluissa avannut Kirvunjärven-Torajärven kannaksen. Tämän jälkeen I/JR 49
l8.D:n sotatoimet >
6.-9.8.41

HERSALO-"

lR{,0 27
HAANT

divisioonalta vihollisen

15Ds

Di\

lyömistä noin 50 km:n levyisellä rintamalla sekä edelleen
Vuokseen saakka. Tavotteena

/
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nyt mm Oravakydössä kovaan
vastarintaan, jonka JR 49 kuitenkin mursi majuri öistintykistön tuella. Sotasaaliina rykmentti korjasi mm 5O täydessä
ase- ja tarvikelastissa ollutta
kuorma-autoa.

JR 27:n pääosien edettyä
maastoa puhdistaen Antreasta
Vuoksen vartta kaakkoon sai

rykmentti käskyn siirtyä vii-

pymättä Sintola-Suontauksen maastoon suorittamaan
Vuoksen ylimenovalmistelua
Soiasaalisla hyökkäystien varrella, oikealla Pajari

Hopeasalmen suuntaan.

katkaisi lrinjärvellä tien Sai-

"Rynnäkkökenraali" Pajarin aktiivisuulta os()itlaa, että
hän halusi Vuoksen ylimenon
suoritettavaksi jo illalla 16.8.
Mutta pioneerikomentaja kap-

rala-Antrea. Pohjoisempana
lähellä Sairalaa olivat mukana
myös JR 27:n luutnantti Oksasen komppania ja Risto Viht iii

lö

n

jääkär

leeni Tuurnari todettua ettei
hän saa ylimenokalustoa paikalle siihen mennessä Haante-

iioukkue. S aarto-

renkaan tukki idästä IIIJR 27
saaden kestää kaikki vihollisen raivokkaan tykkitulen ja
ilmahyökkäysten iskut. Patal-

rä sai Pajarin vastahakoisesti
suostumaan vuorokauden lykkäykseen.

joona siirtyi hyökkäykseen
11.8. ja seuraavana päivänä
oli vastarinta nujerrettu. III/
KTR l9:n tukemalla hyökkäyksellä oli vihollinen lyöty
hajalle ja se vetäytyi takaa-

Monien jännitysten jälkeen-

kin jännitys tihentyi "varrella
Iinn.voimio

{8 D\
PAJA R I

ajettuna Hannukkalan suuntaan etelään.

Sairalan valtauksen jälkeen

siirsi Haanterä pataljooniensa
komentajat Turkan ja Toiviaisen jälleen eteen. 14.8 mennessä Turkka valtasi Antrean
asemakylän edeten Vuokselle.

Toiviainen, apunaan kapteeni

Kirjavaisen Vilppula-Kuoreveden komppania, valtasi
Antrean kirkonkylän ja saavutti Vuoksen Kuukaupin
kohdalla. Vihollinen vetäytyi
nyt kuulun virran taakse räjäyttäen mennessään Kuorekosken ja Kuukaupin sillat.
Tässä vaiheessa ylipäällikMannerheim vierailtuaan
Pajarin komentopaikalla antoi
näille joukoille "parhaan kii-

kö
1

I

ja

0siopn245

peasti vielä Vuoksen itäpuo-
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arkkitehti

I

tulivalmistelua täysin yllättävästi
äänettömästi soudet-

- ruuhikalustolla
tavalla

{t5D
l8.D yliilää Vuoksen 17.-18.8.41

lella Ensosta Vuosalmen

seen Enson-Jääsken alueen
valtaamiseksi. Kun vihollinen
sai apuvoimia Länsi-Kannak-

kah-

desta eri paikasta, kuormaston
ja muun huollon seuratessa

å

Pölläkkälän kohdalle saakka.
JR 6 vahvistuksenaan I/27
ryhtyi yhtenäiseen hyökkäyk-

hyökkäyksessä... "
Elokuun 14. pnä Pajarin divisioona sai käskyn tuhota no-

mitään

tekivär
suunnitelman, jolla vihollinen "narutettiin". Ylimeno suoritetaan pimeän turvin ja ilman

lriv.rrlrlqrn
Itl!

ollut

suurempaa miehitystä. Haanylimenon
terä ja Tuurna

loistavista tuloksista

kahden viikon yhtämittaisessa

ELOKUUN YU
VUOKSEN
HOPEASALMELLA...
vastarannalla

0riopRV6

alueelle saakka olevat viholIisvoimat ja saavuttaa Vuoksi

Iähes

"

TIEDUSTELUN tulos osoitti,
ettei vihollisella Hopeasalmen

tunnustuksensa
sankarillisesta taistelusta ja

toksensa

virran.

selta ja lisäksi I/JR 27:n alistus rykmentille lakkasi, hyökkäys ei edistynyt.
Pian vihollisen oli kuitenkin yleistilanteen takia vetäydyttävä tältä alueelta Vuoksen
länsipuolella, jättäen siis Enson ja Jääsken alueet. Itäisellä
sivustalla oli vihollinen ryhty-

ponttooneilla. Tulivalmistelun
sijasta tukivalmiina oleva tykistö suorittaa vain harhautusammuntoja.

Elokuun 17 . pnä klo 22,15
oli JR 27:n ensimmäinen porras tukivalmiine konekiväärikomppanioineen lähtövalmiina niin pohjoisella kuin eteläi-

sellä ylimenopaikalla

Iuutnanttien Pössin, Kyyhkysen ja

€qg n

neet. Sen sijaan syttyi Hopeasalmen yläpuolella aamulla ilmataisteluja. Vihollisen lähetettyä tiedustelu- ja pommiko-

Ayräpään suuntiin.

Vuoksen ylitys ja sen jäl-

keen nopea sillanpääaseman
valtaaminen laajennuksineen

neitaan paikalle saapuivat
myös omat hävinäjämme, jolloin käydyissä yhteenotoissa
ainakin yksi viholliskone pu-

aiheuttivat sen, että vihollisen
vastarinta alkoi myös Viipurin
pohjoispuolella ja länsipuolel-

tosi palavana alas.

nen vastustaja oli saanut vaarallisen iskun. Vaikka Pajarilla divisioonineen ei ollutkaan
onni paikan päällä iloita Karjalan pääkaupungin vapautuksesta, Viipurin tuleminen
omien joukkojemme haltuun

Kello I 1,00 Pajari

antoi
Haanterälle käskyn jatkaa tar-

molla etenemistä Kylä-Paakkolan

Ayräpään suunnassa

viimemainitun
nopeata valtausta silmälläpitäen. Klo
20,0O mennessä vahvistettu
JR 27 oli työntänyt sillanpääasemaa 4-6 km:n päähän lin-

jalle

ffsvss5661i-Salopaak-

la nopeasti horjua; ylivoimai-

oli välillisenä seurauksena

l8.Divisioonan tunkeutumisesta läpi Kannaksen Kivennavalle

kola-Kyläpaakkola. Eteneminen jatkui Ristseppälän ja

saakka.

tr

JATKT]U

Komentaja ylillämässä Vuoksea syöksyveneellä

Pajusen toimiessa komppa- pania joutui tulitaisteluun viniain päällikköinä.
Klo 23,0O kummaltakin ylimenopaikalta työnnettiin kaksi ruuhta vesille. Konepistooleilla varustetut soutajat alkoival varoen meloa kohti pi-

hollisen kanssa, kolmas patal-

joona laajensi ripeästi sillanpääasemaansa. Kello 2,45
suoritti lllJF. 27 kapteeni Loimun lohdolla Vuoksen ylityk-

sen ja

saatuaan yhteyden

meän yön peittämää vastaran-

Turkkaan pataljoona jatkoi

taa. Ruuhet olivat pitkäaikaisessa kuivuudentilassaan ravistuneet; miesten oli kypäreillään äyskäröitävä niistä

etenemistä Kiuruniemen kaut-

vettä.

Pohjoisesta ylimenopaikas-

ta SalePaakkolan suuntaan.
Vihollisen vastustus oli heik-

koa. Aamuun mennessä seurasi pataljoonaa luutnantti

neet ruuhet pääsivät ilman

Laalahden komppania.
Oikeaoppisen salamasodan
tuntua Vuoksen ylitykseen toi
Toppolan patal joonan manöö-

vastusta rannalle. Samoin kä-

veri aamulla kello 5,15

vi ylikersanttien Ala-Sankilan

kaen. Pataljoonan komppaniat

ruuhista toiselle.
Toista ruuhta, joka eteni Vir-

suorittivat ylimenon syöksy-

talan niemen suuntaan, ammuttiin konekivääreillä. Ryh-

sa-

ta luutnantti Hervan ja vääpeli
Kankaanpiiän johdolla lähte-

ja Kantolan

mä pääsi kuitenkin tappioitta

rannalle, karkoitti vihollisen

ja sai yhden

vangin. Tämän

kertoman mukaan venäläisillä
oli paikalla konekivääreillä
vahvistettu kenttävartio.

Nyt Vuoksen öinen ylitys
tiheni suuremmin joukoin.

al-

veneillä 7-5 minuutin kuluesSamaan aikaan siirtyi rykmentin komentaja Haanterä
Vuoksen äskeiselle vihollis-

puolelle ja

komentoporras
9. Kauan ei

seurasi noin klo

toki tarvinnut

odottaa divi-

sioonan komentajaakaan: pienemmällä "aluksella" suurel-

la itärintamalla tuskin kuljetettiin niin korkeita komenta-

olivat majuri Turkan pataljoona ja tykistön tulenjohtue ylittäneet joen, saman tien luutnantti Viitasen

jia.
Keskeytymättä solui joukkojamme
autoja, hevosia,

komppania. Myös puhelinyhteys vastarannalle oli valmis-

vikkeita

Kello

2.OO

tunut.

Vaikka JR 27:n l0.KomP-

:§e,""
Hcr.set ja ajoneuvot lautalla;,;

- ammuksia, tarajoneuvoja,
taan

Hopeasalmen ran-

ja Vuoksen
yli. Pommi-

tukset eivät ylikulkua häirin-

Järkyträviä rappioirakaan ei voiru .välttää
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Britit
l-iinaharnarin valtantcrisatama

O

oli

tärkeä liikennepaikka

LEO LAHDENPERÄ

sivät

samoon194l

HgINÄruuN viimeiset päi- lastajasaarennolle, tilanne
"Kummossi kokardei niill' mahtaa
vät olivat aurinkoisia ja tyve- muuttui vieläkin herkemmäksi
olla?"
tulitukset saattoivat alkaa
niä. Myös keskiviikkopäivä
-mihin vuorokauden aikaan hyNäin tiedusti etulinjan mies kuultuaan
30.7 .41 alkoi rauhallisissa
vänsä. Varsinkin silloin kun
Brittiläisen Imperiumin julistaneen sodan merkeissä.

Suomelle.

Juotuamme aamukorvik-

vastapuoli oli nähnyt tai aavis-

keen ja syötyämme varhaispalan nousimme hyteistämme ja

tanut laivasaattueiden saapumisen lännestä Kirkkoniemen

O Sodanjulistus aiheutti vain yhden
messistämme kannelle jokasotatoimen, ilmahyökkäyksen Petsamon
päiväisiin askareisiin: tarkisalueelle. Siihen osallistui muutamia
timme aseittemme valmiustilan kuten päivittäin oli useita
kymmeniä torpedopommittajia, joiden
kertoja tehtävä tällaisessa
tarkka lukumäärä eri lähteissä vaihtelee. maankolkassa, jossa etukäteisvaroituksia vihollisen
Niistä yli puolet ammuttiin alas.
hyökkäyksistä ei tunnettu
O Suomalaiset näkivät ne brittien
lainkaan, koska se ei olisi olkokarditkin
satama-altaasta nostettujen lut mahdollista vihollisen asemien läheisyyden vuoksi
kaatuneiden-lentäjien päähineissä...
olihan Kalastajasaarento vain
muutaman kilometrin etäisyy-

alkoivat

tykistöammukset

paukkua sataman sisällä, he-

vosenkengän

muotoisessa

korkeiden tuntureiden ympäröimässä satama-altaassa.
Tänä heinäkuun päivänä ei
ollut kysymys tykistötulesta
vaan lentohyökkäyksestä, jo-

ka tosiaan tuli kuin

salama

kirkkaalta taivaalta.
Liinahamarin satama on hevosenkengän muotoinen vuo-

dellä

Petsamonvuonosta ja
[.iinahamarin satama-altaasta.

non laajentuma, jonka läpimitta on leveimmältä kohdal-

Myöhemmin, kun vihollinen

taan noin kilometri. Petsamon

rakentanut suuret ja voimakkaat tykistöpatterinsa Ka-

oli
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suunnasta Petsamonvuonoon

vuono tulee sisään pohjoissuunnasta

ja laajenee länteen

ja etelään noin parin kilometrin päässä vuonon suulta. Satamalaajennuksen eteläosasta

alkaa kapean salmen jälkeen
Trifonan vuono. Tämä Trifonan kylästä nimensä saanut
vuono jatkuu noin seitsemän
kilometriä etelään Petsamon
joen suulle liihelle Parkkinan
keskuspaikkaa.

RADIOUUTINEN
MUUTTUI
TODEKSI
Itäisen rannan tuntureiden takaa, aivan tunturien lakia hipoen ilmestyi satama-alueelle
äkkiä kaksitasoisia lentoko-

neita, jotka pudottivat torpedoja ja ampuivat konekivääreillään satamassa olevia lai-

voja

ja

rantaa ympäröivien

tunturirinteiden' rakennuksia.

Sword[ish-kuLsrra\()r (xlortavat hyiikkäyskiisliy:i tukialus Victoriousin lentokannella

äi!rffiä"+.{e,.i
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Jäämeren vilti()

Sataman ns. isossa laiturissa

kerrottiin Englannin katkais-

kauppalaivaa, toinen juuri

seen suhteensa Suomeen, olisi
voinut saada näin nopean toi-

oli kaksi suurta saksalaista

säkuukausina vaihtelee hyvin
paljon.
Hyökkäys oli hyvin suunni-

teltu meri- ja maasto-olosuhteiden mukaan, mutta britit

VALVONTA
YLLÄTETÄÄN
Kun koneet olivat

saapuneena täydessä lastissa,
toinen osittain purettuna, mutta ruumassa vielä arviolta pa-

minnan käyntiin brittien taholTodellisuudessa on niin, et-

olivat unohtaneet tai ainakin

rituhatta tonnia ammuksia ja

tä britit valmistelivat jo ennen
välien katkaisua hyökkäyksiä

väärin arvioineet alueen puolustuksen. Heidän Jäämeren

Hyökkäävät koneet olivat
hitaita kaksitasoja ja niiden
muoto ilmaisi meille heti, että
ne eivät olleet itäisen vihollisnaapurimme koneita. Emme

Jäämeren rannikoille, niin

sodanjohtonsa ei ollut ottanut

mien metrien korkeudella ve-

Suomenkin

huomioon tai ei ollut saanutkaan oikeita tietoja saksalais-

tukialusta, "Victorious" ja

den pinnasta, koska Jäämeri
oli tuolloin täysin tyyni. Rannikon ulkovartiot kyllä huo-

eikä Kirkkoniemen Stuka-lai-

silloin osanneet aavistaa, että
vähän aikaisemmin kuulemamme radiouutinen, jossa

Viimemainittu
partioi Jan Mayenistä itään

vueiden vahvuudesta.

ilmapommeja.

ta.

Norjan kuin

alueille. Tätä varten oli

Jää-

merelle lähetetty kaksi lento-

"Furious",

pitkin jäärajaa, joka noina ke-

ten it-pattereiden sijoituksesta

nousseet

Victorioukselta ja suuntasivat
matkansa kohti liittolaisen

hallitsemaa Kalastajasaaren-

toa ne lensivät vain muuta-

masivat tämän lentolaivueen,
mutta arvelivat sen olevan pa-

laavan Stuka-osaston, joita
silloin tällöin lenteli Jäämeren
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yllä. Kukaan ei

I

kiinnittänyt

huomiota tuon laivueen suuntaan, vaikka oli aivan selvää,
ettei palaava Stuka-laivue lennä itään päin ja aivan meren
pinnassa. Tutkalaitteita ei vie-'
lä tuolloin ollut käytössä, joten havainnot oli tehtävä silmämääräisesti. Hälytykset

Liinahamariin ja Kirkkoniemeen Norjan puolella jäivät
antamatta.

Liinahamarin satama-altaan
itäisen rannan tuntureiden yli
syöksyivät sataman keskelle

nuo neljäkymmentä
a

I

vanhaa

kaksitasoa. Ne tulittivat konekivädrein ja -tykein laitureita,

teitä ja rakennuksia.

TORJUNTA
PUHUU
Sitten alkoi torjuntatuli teho-

ta: suuri osa hyökkääjistä putosi puolustavan it-tykistön tuIituksessa vuonoon, tuntureille ja joku raajarikoksi ammuttu Jäämereen yrittäessään pa-

luulentoa emälaivalleen.
Kirkkoniemestä oli lähtenyt
jo aamulla aikaisin Stuka-lai-

Stukat tulevat!
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Pommit oval pudonneet Liinah:rmarin satamaan

vue Muurmanskiin, jossa se
oli jo suorittanut tehtävänsä ja
oli paluumatkalla. Se iski yhteen brittien kanssa Kirkkoniemen läheisyydessä ja tuhosi jäljellä olevasta laivueesta
niin monta, että myöhemmin
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saatujen tietojen mukaan emälaivalle palasi vain kahdeksan

konetta, nekin suurimmalta
osaltaan vaurioituneita.

Victorious oli koko tämän
ajan Jäämerellä Karhusaaren
edustalla ja siellä sen päällik-

kö uskoi

olevansa piilossa.
Näin ei asia kuitenkaan ollut.

Olin vartiolaiva "Turjan"
päällikkönä Petsamon Jäämeren rannikolla ja sain esimie-

heltäni
Torfinn

komentajakapteeni
Fabritiukselta måd-

räyksen noukkia vuonosta ja
Jäämeren rannikolta eloonjääneitä ja kuolleita brittilentäjiä.
Eläviä emme löytäneet, mutta

kuolleita,

pelastusliiveihin
turvautuneita lentäjiä poimimme kannelle seitsemän. Sil-

loin kävi ilmi, mistä

nämä

kuolemaan lähetetyt nuoret
miehet olivat tulleet: monien
taskuista löytyi kirjeitä ja
muistiinpanoja, joista ilmeni

nimi Victorious.

LIITTOLAISET JA
PUOLUEETTO.
MAT TULESSA
Liinahamarissa olivat menetykset vähäiset, ellei oteta lukuun myös niitä uhreja, joita
lentokoneiden tulitus aiheutti
tunturin kupeeseen järjestetyssä sotavankileirissä, jossa oli
noin parisataa Neuvostoliiton
miestä saksalaisten vartioimana. Britit tulittivat omia liittolaisiaan ja surmasivat näistä

muutamia. Toinen erehdys
brittien puolelta oli ruotsalaisen kauppalaivan vaurioitta-

sai ankarat sapiskat möhläyksestään.

Aivan viime aikoina luin
jostakin sanoma- tai aikakauslehdestä artikkelin Englannin
sodanjulistuksesta Suomelle.
Siinä sanottiin, ettei Englanti

julistuksesta huolimatta kos-

kaan hyökännyt

kevät usein virheellisiä muunnelmia totuudesta eikä tämä
tapaus ollut suinkaan ainoa,
jolloin yritetään asioita lievittää tai tehdä omien etujen mukaisiksi.
hyökJoka tapauksessa
käys ja sen seuraukset- ovat tosiasioita ja yllätys meille,
mufta tappio briteille. Niiden
kahdeksan koneen lentäjät,
jotka palasivat tukialukselleen, muistavat tämän retkensä

elämänsä

minen Trifonan vuonon suulla. Tämä ruotsalainen laiva ei

ollut päässyt lähtemään miehistöpuutteen vuoksi ennen
sodan syttymistä vaan odotti
ankkuripaikallaan uutta miehistöä Ruotsista. Vain laivan
päällikkö, konemestari, kokki
ja yksi matruusi olivat laivalla.
Laivan kapteeni oli brittien

tulituksen alkaessa soutuveneellä tarkastelemassa laivan
ulkosivujen kuntoa ja joutui
hyökkääjien tulitukseen. Hän
heittäytyi vuonoon ja ui maihin. Laivan kansiluukuille ja
ulkosivuille oli maalattu Ruot-

sin liput niin suurina.

etlä

huononäköisemmänkin olisi
pitänyt ne havaita. Itse laival-

le ei sattunut pahempia vaurioita. ainoastaan

maal

ipintoi-

hin siellä täällä

kansirakenteissa ja kansilla tuli naarmuja. Matruusi haavoittui Iievästi ja hänet vietiin Parkkinan
sairaalaan paikattavaksi. Lai-

Suomen

alueille eikä suomalaisia vastaan. Historiankirjoittajat te-

aian.

tr

o
Pajarin

divisioonan
kevyt osasto oli kesöllö
1941 hyvällö onnella
pöössyt Vuoksen rantaan
ja todennut vastarannan
vain heikosti miehitetyksi. Pajari tietenkin innostui heti ja kysyi esikuntapöölliköltäön, kuinka
kauan ylimenon valmistelut kestöisivät.

Esikuntapiiöllikkö ilmoitti, että Sotakorkeakoulun oppien mukadn
niistö ehkii selvittäisiin
kolmessa vuorokaudessa.

Pajari kiitti tiedosta ja
ilmoitti, että yli menniiiin
ensi yönä. Esikuntapäöl-

tissakin oli kysely tästä hyök-

likkö protestoi tarmokkaasti ja vöitti, ettei hön
siihen mennessö saa edes
ylimenotaulukkoa valmiiksi, joten ylimenojärj e sty s kin j öö e päs e lvtiksi.
Tähiin Pajari:
Ei siinä ole mitöön
epäselvöä rohkeim-

käyksestä ja muistaakseni parikin korkea-arvoista upseeria

muut perässö!

van kapteeni teki tapauksesta

ilmoituksen maansa lähetys-

töön Helsinkiin, josta

ehkä

myöhemmin lähetettiin vastalause Englannin hallitukselle.

Britit, jotka Iähtivät tuona
aamuna Victoriouksen kannelta, palasivat takaisin lyötyinä ja harventuneina. Sodan
jälkeen Englannin parlamen-

mot meneviit ensin ja

Tunnettu

kuusamo-

JR 50:n kovat komppa-

lainenKalervo Ervas- nianpäälliköt Topi Reiti pohti taannoisina nikainen ia Eero Korsatvainovuosina poliit- honen Viitasaarelta
yhteen kaupuntuivat
tisten järjestelmien kimatkallaan Kuopiosparemmuutta seuraa- sa ia päätyivät istuvaan tapaan:
maan iltaa paikalliseen
On niitä systee- ravitsemusliikkeeseen.
mejii, joissa ei aina Kun ilta oli io pitkällä
emäntä
ole mihin piiänsii kal- soitti Korhosen
ravintolaan ia
tuttuun
ja on taas tiedusteli aviomiestään,
listaisi
toisia, joissa ei usein- jota hovimestari tuli
'kaan ole pöätö jonka hakemaan puhelimeen.
Kumppanukset sopivat
kallistaisi...
kuitenkin, että keskustelu voisi sujua diplo-

o

Jussilta hukkui

sota-

hommissa lusikka eikä
uutta saatu millään
opilla. Jussi työlästyi ja
lähetti soppakuskin
mukana vääpelille seuraavan toimintaohjeen:
Tästälähin puuro

on- keitettävä niin

sa-

kiaa, että sen saa syötyä
puukolla ja liemiruoka
taas sellaista, iotta sen
saa pakin laiasta juuva.
Muuten ei tule mittää.
Jussi K.
- Tolppa-apina
IIIJR 2l:stä

o

maattisemmin, ios Reinikainen hoitaisi puhumisen ja niin tämä menikin puhelinkoppiin.
Korhosen emäntä
tiukkasi tietenkin, milloin herrat suvaitsisivat
palata kotinurkille. Tähän Topi Reinikainen:

Tultaisiin kyllä io
- mielellään, mutta
kovin
kun nyt ei mitenkään
sovi. Asia on nimittäin
niin, että ollaan vasta
Suollusmäessä ia menG
matkalla, niin että kyllä
tässä vielä aikaa menee...

Emäntä ymmärsi
asian ja sulki hiljaa puhelimen.
Paavo Turd6n, Viitasaari
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LÅPSIÄ SODAN JALOISSA

Tapasin nämä lapset Kontuselästä Aunuksessa. He olivat kaikki
jääneet orvoikei ja pitivät taloa yksinään, omin neuvoin. Heidän
kasvoillaan on jo aikuisen ilme, vaikka esimerkiksi vasemmalla olevat
Darja ja Liisa ovat vasta yksitoista- ja kaksitoistavuotiaita.
Tushipiinos 1943

piirustustyöhön syventyneeian mittaan armeija kat^ soi
välttämärtömäksi
nä. Se olen minä nuorena,
li/\^
I lsätä tykistönsä osuma- mutta eteerisyys on vain ulkotarkkuutta, joten minut siirrettulenjohtueesta tiedotuskomppaniaan sotapiirtäjäksi.

tiin

Se oli entiseen verrattuna herrasmiehen elämää. Käytiin
välillä rintamalla hakemassa
aineistoa ja tultiin sitten tuki-

kohtaan lepäilemään epämääräiseksi ajaksi. Joukkoon kuului myös kirjailijoita, lehtimiehiä ja valokuiåajia. Viereisessä huoneessa majaili pa-

ri hyvin kuuluisaa kirjailijaa,
jotka ottivat rentoulumisen
niin perusteellisesti, etteivät
viitsineet edes nostaa kaihdin-

ta

ikkunastaan, vaan tulivat
minun huoneeseeni lukemaan
päivän lehtiä. He eivät myös-

t

I

Tuahipiirror 1943
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jo silloin

olin

vasta kotiloasteella, ja perhosta ei muuten vieliikään ole
syntynyt. Se on satu kauniista
joutsenenpoikasesta, josta tuli
ankka. Kuva on sikäli kuriositeetti, että sen on ottanut

komppanian valokuvaaja, joka sodan päätyttyä ryhtyi tienaamaan leipänsä laulamalla

Metropolitanissa. Hän on
merkinnyt nimensä kuvan
taakse: Kim Borg.
*

kään välittäneet käydä ulkona

aikka en voi väittää suo-

asioillaan, vaan käyttivät tarkoitukseen tyhjiä viinapulloja,
paitsi kolmannessa huoneessa
majaileva runoilija von X, joka käytti ranskalaista viinipul-

rastaan ahkeroineeni,
niin jotakin sentään

loa, koska hän oli aatelinen.
VIIKÅTEPoIKA NIINISELÄSTÄ

naista, koska

yhtä sulkeutunut, koppava,
pureva ja omahyväinen kuin
nykyisin. Mutta kaikki oli

Noilta ajoilta on säilynyt
muuan valokuva, joka esittää
eteerisen näköistä nuorukaista

syntyi, ja osa tuloksista nähdään tässä. Olen jättänyt pois
kaikki kuvitusluontoiset työt
ja ottanut mukaan ainoastaan
elävän mallin tai luonnon mukaan tehtyjä piirroksia. Sodasta on olemassa paljon valoku-
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OLKITIÅTTUINEN POIKA KONTUSELÅSTÄ
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Tuehipiinos 1943
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Is.VUOTIAS PAAVO KÅLATSEV

Lyijykynäpiirroa

1942
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VERA JA SANTRA

Aunuhaclaictyttö Ycra
cmåntälotan apuna ja

oli ticdotueLomppanian
tuli sodan paåtiyereä

Suomeen. Kuvan tskana olcvan muistiiopaoo,
muhaau Vcrs on iloiuen saatuaan uudcn hatun,
PiLhuaisLo Santralla acn sijaan oli hammarsärhyä,
cilcä håu jaksauut kauan olla mallina.

Hiilipiinoa

1943

via, mutta kenties itse paikan
päällä toiminut silmä ja käsi
pystyy välittämään jotakin
sellaista, johon kone ei kykene. Piirrokset ja maalaukset
ovat syntyneet mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Voitte esi-

Kenraali nosti

kärnnrenen

korvalleen. Hän kuuli huonos-

ti.
Mitäh?

-Adjutantti imaisi

keuhkon-

sa täyteen ilmaa.
fle116 kenraali!l

Viholli-

merkiksi niihdä muutamalla
hätäisellä vedolla tehtyjä

- on lähellä!!! hän kiljui.
nen

luonnoksia partiosta vihollis-

sesta jälkeäkään. Se
kähtänyt melua.

maastossa. Kysymyksessä oli

Partio

ei

tavannut viholli-

oli säi-

tiedusteluretki, jota itse kenraali H. ofi tullut seuraamaan

Mukana on myös maisemia, joissa tuntuu vallitsevan

taisteluhaudasta käsin.
Herra kenraali, painakaa
- alas. Vihollinen on aipäänne
van lähellä, kuiskasi adjutant-

lähes topeliaaninen rauha samoin kuin korsu- ja henkilökuvia, joissa miehet ovat kärsivällisinä olleet malleinani
tuntikausia. Ja Iopuksi haluan-

ri.
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kin kertoa kaikkein merkilli-

(Hän vilkuili vähän väliä seinäIle ripustettua
'

ja kuoli seuraavana yönä.)
Lyijykyniipiirros 1942

taskukelloa

-t'

arvoisia kokemuksia, joita ei

simmästä mallista, joka tielleni on sattunut.
Minut lähetettiin tekemään

kana. Pilapiirtäjäkin tarvitsee

muotokuvaa eräästä Mannerheim-ristin ritarista. Joukko-

sitten soi taustalla niinkuin
basso sekakuorossa, antaen

osastossa sain kuitenkin kuul-

tarpeellista lisäväriä.

la, että mies oli juuri haavoir

tunut

ja viety kenttäsairaa-

laan. Liiysin hänet makaamasta leikkauspöydällä läiikäriä
odoteltaessa. Hän hengitti katkonaisesti. Ajattelin, että työn
voisi tehdä yhtä hyvin nyt

kuin myöhemmin ja ryhdyin
puuhaan. Samassa reipasottei-

nen kirurgi tuli leikkaussaliin

ja kysyi miten piirtäminen su-

jui.

Sanoin että hyvin, koska
malli oli pysynyt liikkumatta

paljon paremmin kuin mallit
Ateneumissa. Kirurgi katsahti
potilaaseen.

koskaan voisi saada rauhan aivakavaa materiaalia. Siellä se

Mutta nyt on aika lopettaa
muistelut ja siirtyä kuviin. Ne
ovat ainoa näkyvä tulos taiste-

lustani isänmaan

puolesta.

viimeisenä sai kokea kunnon
vanhanaikaisen sodan ennen
ohjuksia ja ydinkärkiä.
Monet tapaamistani nuorukaisista, jotka ovat varttuneet
miehiksi samoin kuin miehistä, jotka nyt alkavat kallistua

Niin, mutta Ateneumis-

iltapäivään, saattavat löytää
kasvonsa piirrosten joukosta.
Omistankin tämän jutun sekä
niille tovereilleni, jotka joskus
tulevat vastaani kadulla ja sanovat: Hei, hei, muistatkos aikoja! kuten myös niille, jotka
ovat turpeen alla ja joille minä
puolestani toivon voivani joskus jossain tuolla ylhäällä huikata: Hei, hei, muistatkos aikoja!

ja. Tämä on kuollut.
Sitten hän painoi peukaloil-

laan näppärästi vainajan leukaluun päitä korvien alta, niin
että suu sulkeutui.
Olisiko parempi näin?

- Ei, minä sanoin, antaa
- niinkuin on.
olla

Ja sitten piirsin loppuun kuvan, jota aloitettaessa malli oli
elävä ja lopetettaessa kuollut.
Piirros lienee joutunut myö-

hemmin vainajan pesäpalloseuran halruun ja ehkä kadonnut, sillä en ole saanut sitä käsiini. Vahinko, sillä se oli tavallaan harvinaisuus.

Ja teitä muita pyydän tätä
kokoelmaa selaillessanne ys-

tävällisesti ottamaan

huo-

mioon, että piirrokset on teh-

nyt vasta taidekoulunsa päättänyt opiskelija, jolla ei vielä
ole mitään erikoisempaa oma-

peräistä taiteellista sanotta-

vaa. Mutta varsinkaan eräät
muotokuvat eivät ole aivan

- -iin,

sellaista se oli, jos-

N #;,,"'#ä,,äIT,1l;
myöhemmin hyötyä. Kullan250
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Toivoisin, että minusta olisi
ollut enemmän hyötyä, mutta
minkäs teet. OIen joka tapauksessa tyytyväinen kuuluessani sukupolveen, joka

sa te kai käytitte eläviä malle-

-
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REISIIN HAAVOITTUNUT

huonoja.

"Minkö taiteilijan maailma
o

nkaan minus s a me nettönyt
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KÄTEEN AMMUTTU

Lyijykynäpiirroe

1942
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SELKÄÄN AMMUTTU

Lyijykynäpiirros
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Aleksandrovkan kirkko)
oli jäänyt hävitetyn
maan keskelle
.l;\-{ar.i

ALEKSANDROVKAN kirkon torni oli kuin majakka aa-

valla merellä autioksi hävite-

tyn maan keskellä. Kellot eivät enää soineet. mutta tornin
taivaallista rauhaa symbol isoi-

f

va silhuetti piirtyi päivänlaskun suunnasta maiseman ku-

masta.
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vaan asuessamme siinä lähistöllä venäläisen hautausmaan
laitaan kaivetussa korsussamme. Tässä oli ollut majapaik-

kamnre jonkin aikaa entisen
korsumme hajottua täysosu-
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Jo talvella 1944 venäläiset
alkoivat tuhota suomalaisten

asemia raskaalla tykistöllä
valmistaakseen tietä keväällä
alkavalle hyökkäykselle.
Tykki, joka möyhi korsumme hajalle. suoritti tuhoamistehtävänsä eräänä helmikuun

päivänä. Se tikkasi maastoa

ERKKI NIEMELÄ:

ennalta lasketun ohjelman
mukaan ja ampui kranaattinsa

noin minuutin väliajoin.

Ualkeasaaresta
lhantalaan

Välirauhan aikana Sul[2yanPuumalan alueella majaillut
Jalkaväkirykmentti 6 liitettiin
jatkosodan syttyessä Pajarin kovaan
lS.Divisioonaan, jonka mukana
rykmentti ioutui kovasta paikasta
foiseen.

.'l

I
I

Kannas repesi 10. kesäkuuta 1944.
Nyt tarvittiin nuoria ja hyvin
koulutettuja varusmiesjoukkoja!
Ensin oli annettava periksi, mutta
Talin-Ihantalan maisemilla alkoi
puolustus pitää, vaikka kiperistä
paikoista ei ollutkaan puutetta.
Konekivääriampuja ei paljoa tiennyt
kaistojen rajoista eikä johtosuhteista
hän vain teki kuten käskettiin ja
-täytti velvollisuutensa.
Ja linja jäi lhantalaan.
252

Huomasimme osumien ker-

ta kerralta tulevan kohti korsuamme: taas kuului kranaatin

kohina, putosi sadan metrin
päähän ja räjähdyksen ankara
paine Iöi ovet ja ikkunat pokapuineen sisään korsustamme!
Arvasimme poistua sieltä kahta laukausta ennen täysosumaa.

Huhtikuussa l0.Divisoona
otti nämä hallussamme olleet

asemat

Länsi-Kannaksella

haltuunsa. Joukkomme oli ko-

van l8.D:n JR 6, jonka komentaja oli eversti Reino Kalervo Inkinen.
Jätimme siis nämä Valkea-

saaren loivasti

IDYLLI
RIKKOUTUU
KESÄKUUN ro. pÄrvÄ r<etlo 17 tuli hälytys: kahden tunnin kuluttua komppanian on
oltava lähtövalmiina! Kello l9
lähdimme

ja

marssittuamme

tunnin tai puolitoista tulivat

kuorma-autot

hakemaan.

Hyppäsimme niihin ja matkamme jatkui vauhdilla eteen-

päin.

Etelässä

kaartuvat,

hiekkaiset kummut ja lähdimme junalla Rautuun Terijoen

ja Viipurin kautta.

Raudussa oli viehättävä
elää muutama viikko tuomien
parhaaseen kukkima-aikaan.

jylisi:

tuhansien

tykkien luut ruhjova tulivoima
jauhoi kammottavalla teholla

--

niinkuin Jumalan mylly!

Taisteluosastoja alkoi sitten

ohittaa asemiamme.

Aamuyön autereisessa hämärässä
kulkivat viimeiset omat mie-

het juoksuhautojen

yli.

Sen

jälkeen tiesimme odottaa vihollista.

Puoleen vuorokauteen ei
edessämme kuitenkaan näkynyt mitään erikoista. Sitten alkoi asemiimme tulla tarkasti
suunnattu tykistön keskitys
venäläisten tulenjohto oli suorittanut mittauksensa.

F,,-a* *".*
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Meillä oli lujat

asemat:

bunkkereiden ja tulipesäkkeiden edessä oli sakea piikkilankaeste ja sen edessä kuutio-

s!."

i.:

metrin kokoisia kiviä neljässä
rivissä panssareita vastaan.
Täällähän tuntui kuin saisim-

fI:

V l -linjarr ascr)rirt Kr\enr)aralla

olirat pahasti keskencrdisia

Venäläisten suurhyökkäys oli
alkanut.
Valkeasaaressa

oli tapahtu-

nut läpimurto ja vihollinen alkoi edetä kohti VT-linjaa. Sitä
meidänkin oli nyt tarkoitus
mennä puolustamaan. Kivennavalle, Riihisyrjän kylään
toivat autot meidät.
Ennen asemiin menoa selosti komppaniamme päällikkö kapteeni Hannes Haikonen
meille lyhyesti tilannetta ja sanoi lopuksi:

Tapahtukoon mitä ta-

- kukaan ei saa väistyä
hansa,
paikaltaan näissä asemissa!

JR 6:n konrcntaja cvcrsti Rcrno
Kalervo Inkinen

me istua rauhassa kellarissam-

VT.LINJALLA
rÄYrrÖÖvtME tuli

paksuseinäinen betonibunkkeri. Siinä oli konekiväärin ampumaaukolla varustettu lujaksi va-

lettu pyöreä kupu, josta johtivat portaat syvemmällä olevaan miehistösuojaan.
Aloimme laittaa tuliasemaa
kuntoon: asensimme koneki-

väiirin paikoilleen ja

naa-

me ja kertoa toisillemme iloisia tarinoita!
Kuuntelimme kuitenkin
taistelun jymyä naapurilohkoilta oikealta
mitenkähän
siellä selvitään...

Venäläisten tykistön tulivalmistelun hirvittävä voima
Kuuterselässä tärisytti maata
laajalti ja taukoamatta läpi
yön ennen hyökkäyksen alkarirista aamulla. Kenttätykistön

mioimme bunkkeria mullalla

ja puun taimilla.

tulen joukkoon

Puuhaillessamme kuuntelimme samalla
lähestyvän rintaman ääntä, joka tunti tunnilta kuului yhä

jostakin linnoitustykistön kaiken särkevät kranaatit. Hyökkäys johti läpimurtoon ja mur-

selvempänä. Vyöntäyttäjällä
nakutimme lisää panosvöitä

oli luovuttava

täyteen.

remahtivat

tokohdan molemmin puolin
asemista.
Seuraavana yönä noin puolen yön aikaan toi lähetti meil-

JR 6:n Kangasr alran palal.jtxrnan kr»rckrv:iäriascnta Alcksandrovkassa
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me ampuma-alaa

lekin irrottaurumiskäskyn.

Lätömme hetkellä vallitsi
kohdallamme maastossa kesäyön hiljaisuus. Välimaaston
toisella puolella kuusikon hä-

mdrässä vain kehrääjiilintu
hiljaa piirrytti säveltään.

puolustus-

linjalle. Illalla palasimme teltoille väsyneinä, mutta tyytyväisinä kuin ainakin työnsä
tehneet savottamiehet.

Yöllä annettiin käsky vas-

taiskuun: oli vallattava eräs
korkeahko kukkula, Mustamäki, Viipurista noin 6-7 ki-

TALIN

lometriä itään.

SUI]NTAAN

miin. Oli aamuyö 21.

KONEKIVÄÄRTTAI-USTO
olalla nousi ryhmämme siis
taisteluhaudasta ja aloitti matkansa muitten joukkojen mu-

kuuta.

kana Muolaan

miin.
Liihistöllä oli kaksi kranaatinheitintä tuliasemassa. Heit-

eräs kauaskantoinen tykkipatteri rivakoiden hevosten vetä-

timien ampujat pudottelivat

Marssimme hyökkäysase-

ja Heinjoen
kautta Taliin.
Joukkojemme mukana tuli
mänä. Tykkimiehet löivät

kesä-

Paikkamme oli hyökkäysryhmityksessä vähän taempana. Jäimme aluksi odotusase-

nopeassa, säännöllisessä tahdissa kranaatteja putkiin, vuo-

marssin aikana koneensa pa-

rotellen kumpaiseenkin, ja

ri-kolme

heittimet åihkyivät mahtavasti
raivatessaan hyökkääjille tietä

kertaa tuliasemaan
ja ampuivat kiivaasti kranaatteja lounaaseen, Perkjiirven
asemalle. Sillä suunnalla oli
veniiläisen pääiskun voima.
Kulkemamme tien varrelle

jäivät jo talvisodan

aikana

poltetut kylät, talojen murretut uunit ja autiot, villinä kuk-

kivat pihat. Eräässä kylässä
meillä oli öinen kahakka ruispellossa hiipivien vendläisten
kanssa. Ohitimme Muolaan

vuoren rinteeseen. Taempana
pauhasi tykistö.
Etulinjassa iskettiin yhteen.
Haavoittuneita alkoi tulla

toiset kävellen, toiset toveriensa kantamina. Vankeja
vartijan

saatturmana tuotiin

myös ja heistäkin muutamat
olivat haavoittuneet.

Taistelujen tietä'falin ja Portinhoikan välillä

ETEENPÄTN
VASTA.

HYöxx,IiYKSEEN
TULI sitten vuoromme lähteä
mukaan. Edetessämme metsäpolkua näimme miehen, joka
oli saanut kranaatin räjähdyspaineesta tärskyn eikä pysynyt
seisaallaan. Muutaman kerran

ylös yritettyään hän keikahti
hupaisasti aina takaisin istualleen. Muuten hän sanoi olevansa kunnossa paitsi että ja-

notti. Ojensin hänelle litteän
kenttäpulloni:
Otapa tuosta!
-Veden hän kuitenkin yököt-

teli pois.
Lähdimme eteenpäin. Tääl-

lä oli kaatuneita ja haavoittu-

suuren, raunioituneen kirkon,
jonka korkeat seinämuurit seisoivat ammottavin aukoin
niinkuin tuomiopäivää odottaen.

Heinjoelta meidät heitettiin

pitkillä avovaunuilla Talin asemalle. Siitä
tavarajunan

jatkoimme jalkaisin noin neljä
kilometriä Konkkalan kartanon kautta Saarelaan. Täällä
komppaniamme päiillikkö luki

meille Mannerheimin päiväkäskyn kovat lauseet: "Nyt
on rullut aika pysäyttää vihollisen maahan runkeutumi-

nen!"

Illalla pystytimme teltat.
Liihistöllä olevat tykkipatterit
ampuivat pitkin yötä kranaat-

tisarjoja etelään ja vihollisen

maataistelukoneita sivalteli

yli

torvet räikkyen.
Seuraavan päivän raivasim-

h-r
rttffi*"*
Konkkalan mairemia

+.,+a{t

Uusiin )
panssarintorjunta-aseisiin
Nyrkkiin ja Kauhuun
tutustutaan
vasta

torjuntataistelun aikana

Rannikkotykistön
yhteysaluksen kippari ja
konepäällikkö olivat jo
vuosikausia kiistelleet
siitä, kummanko työ on
vaativampaa. Lopuksi he

päättivät

koemielessä

vaihtaa hommia: kippari

painui
liasemat ja tähystelimme sieltä vihollisen toimintaa.
Edessämme oli kilometrin
neita. Erä§tä kersanttia nostettiin paareille ja ennen kuin hikoilevat lääkintämiehet lähtivät viemään häntä taakse sajo kuolenoi haavoittunut
ma kasvoillaan: Jos Sirkka tämän tietäsi,
- itkisi...
hän
Rinteellä oli haavoittunut

venäläinen sotilas polvillaan
maassa. Hänen kasvonsa ja
vaatteensa olivat veriset. Silmät ummessa hän huojahteli

levyinen peltoaukea. Sen
poikki kulki rautatie. Ratapenkereen takana oli vihollisia
ratakiskojen takaa nousi
-vähän väliä mies, ylitti no-

ja piiloutui
meidän puolellamme olevien

peasti ratavallin

ojien ja pensaiden suojaan.
Ylitys tapahtui aina eri kohdalta ja niin nopeasti, että heitä ei ehtinyt tarkasti tiihtäämään. Tällä tavoin he alkoivat
taas liihestyä menettämäänsä

kukkulaa. Tykki pellon takaa

me, joiden oli määrä edetä
hyökkäyksen kolmannessa

ammuskeli harjanteelle ja rakettitykit, ne monitorviset
Stalinin urut, rysähyttelivät
hirmuisia sarjojaan etulinjan
takana olevaan maastoon estääkseen lisävoimien tuomi-

portaassa, pääsimme edellä

sen.

kaatumaisillaan.

Edellämme

hyökänneet

osastot olivat saaneet vihollisen luopumaan kukkulasta ja

mista. Vetännyimme

noin

puoli kilometriä ja aseruimme
asemaan matalaa pensaikkoa
kasvavan pellon laitaan.

Ehdimme kaivautua mataliin kuoppiin vihollisen liihestyessä tankit edellään
die-

selit ulvoivat vaunujen- varovasti edetessä ja våilillä pysiih-

dellessä aivan

kuin

jotakin

epäillen. Tankit ampuivat harvakseen edessään olevaa metsän reunaa, jossa olimme.

Suuliekit välåihtelivät kirkkaasti hiimärässä yössä ja kranaatit räjähtivät takanamme
metsässä. Joku vaikeasti haa-

voittunut siellä jo huusi
tuska on kenelle tahansa ylivoimaista kestää tyynesti kun
se ylittää määrätyn rajan.
Tässä ei ollut tarkoituskaan

jäädä pidemmiiksi aikaa puolustukseen, koska ei ollut tar-

vittavaa

valtaamalle
alueelle sen pahemmin tappelematta. Harjanteella etsimme

Vastaisku oli ollut raskas
pataljoonalle ja liihes kaikki

sopivan paikan konekiväärin

Komppaniamme reilu päällik-

rinyrkit meille jaettiin vasta
viikkoa myöhemmin, jolloin

tuliasemalle.

kapteeni Haikonen haavoittui. Neljä miestä telttakan-

myös annettiin niiden käytössä lyhyt koulutus.

kaalla näkyi

Tankkien tultua muutaman
kymmenen metrin päiihän ir-

hyökänneiden

Ehdimme

olla

kukkulalla
noin viisitoista minuuttia kun
vuoren kallioihin romahti kauhea tykistön keskitys. Emme
olleet ehtineet kaivautua, joten meillä ei ollut mitään tehvain odottaa vaisui- noutaja.
na, tuleeko
tävissä

Keskityksen jiilkeen olivat
korvamme niin lukossa että
toverin puhekin oli vain pientä
ininää. Kaivoimme sitten tu-

kaatuneet

jäivät

kentälle.

kö

kanniskelevan

pappaa vuoren rinnettä alas.

panssarintorjunta-

aseistusta. Tehokkaat panssa-

taannuimme siis asemista ja
siirryimme kaksi kilometriä

YLIVOIMAA
VASTASSA
VIHOLLISEN panssarit etenivät oikealla ja alkoivat jo
ohittaa kukkulaa. Iltahämärissä jouduimme luopumaan ase-

taaksepäin vesistölinjan taakse. Teimme tuliasemat Saarelan kartanon rantaan, mutta

yhdyshautoja emme ehtineet
kaivaa.

JATKUU

konehuoneeseen

ja mestari nousi sillalle.
Lähdettiin matkaan ja
aluksi kaikki meui hyvin.
Sitten kuului konehuo'
neesta:

Nyt tämä hiton ma-

- pysåihtyi eikä liihde
siina

käyntiin niin millään.
Komentosilta vastasi:
Eipä ole niin viilik- kun ollaan karilsikä:in,

la"'

o

Keittiömies Markkanen
on talvella -43 hevosella
aiamassa muonaa vitjaan. Pataljoonan komentaia tulee vastaan.
Milläs Markkanen

tänään
"myrkyttää"

kavereitaan?
Kolmivaltasopimuksella.
Mitäs sapuskaa se
semmonen
on?

Se on sitä nyky- hernekeittoa.
ajan
Minkä takia se sitten- on "kolmivaltasopimusta?t'
Kun siinä on unherneitä, sakkarilaisia
lihaa
salaista
ia suursuomalaista Syvärin
vettä!
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Palvelin KTR l9:ssä tulenjohrueen tähystäjänä. Monet
paikat tuli koluttua ja raistelur taistelrua. Talir, taistelujen jälkeen siirryimme Viipurin maalaiskunnan Juustilaan.
Päivä oli lämmin ja pourainen niinkuin olettaa sopiikin tähän aikaan kesästä. Maasroa silmäillessämme löysimme mielestämme mahdollisimman hyvän paikan,
johon sitten verstaamme, rulenjohtopaikan, perusrimmekin. Eteemme avauruva etumaasto laski aika jyrkästi
viholliseen päin. Jalkaväen linja oli samalla tasolla.
Niinhän sitä sitren alettiin taloksi ja alkanaan se tuli
minunkin tähystysvuoroni. Kun päivä oli poutainen eikä kahinasrakaan ollut mitään merkkiä, orin kirjoitusvälineeni mukaani kirjoitraakseni kotiin. Tulenjohtajalla, luutnantti Juhani Pel tosella näyrti olevan samat aikeet. Vaihdetriinhan siinä välillä aina muurama
sanakin ja vilkaisriin erumaastoon kuin vanhasta rorru-

HARALD LUOTONEN

ruruto

Nyt ne tulevat!

-Etumaasrossa ei vielä tällä hetkellä näkynyr

muksesta.

Kovasti siinä kynät rapisivat, ja Pelronen hyvänä kynämiehenä saikin ensin kirjeensä valmiiksi, pisri paperin karrtalaukkuunsa ja ilmoitti lähtevänsä "vähän katselemaan". Minä hitaampana jäin vielä lopettelemaan
kirjettäni. Tuumailin itsekseni, ertä tunnelma on tosi
rauhallinen, on niinkuin ei sotaa olisikaan. Jopa pikkulintujen visertelyäkin kuului rakana olevasta metsiköstCt.

Odottelin Peltosen tuloa.
Ja sitten näinkin jo hyvän matkan päästä, kun hän
juoksi lakitta päin! Arvasin heti, eträ jotain epäilymävää
hän vihollisen puolella näki. Enkä väärin arvannutkaan,
sillä lähemmäksi tultuaan hän jo huusi:
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mitään

liikertä. Laukaustakaan ei vielä ammuttu.
Peltosen saavuttua luokseni tilanne kuitenkin muuttui kuin piiskan sivalluksesta. Yllärrävämpää muurosra
niin rauhalliseen kesäpäivddn ei voi ajatella.
Vihollinen aukaisi kaikki hanat yhtä aikaa: maataistelukoneet syöksyivät esiin valtavalla jyrioallä lentäen
aivan matalalla ja suunnaten tulensa juoksuhaudan pituussuuntaan, tykistö ja muut aseet myllersivät etumaastoa ja vihollisen jalkaväki alkoi edetä asemiamme
kohti! Tulituksen ankaruuden ja äkillisyyden vuoksi ei
kukaan oikein tiennyt, mitä pitäisi rehdä. Vihollinen
oli jo seirssammel

Tulikt»ttcrtt,r lalrtee radiolla

Jalkaväen pojat nousivat haudascaan lährien juoksemaan taaksepäin, vaikka tulenjohtajamme huuraen kehoitti heitä pysymään paikoillaan. Mutta eihän siinä rulituksessa huuto kuulunut! Kiireissään tulenjohtajamme koetti saada yhteyttä patteriin, mutta turhaan, sillä

tapsit olivat jo poikki. Ja niinpä hän käski jonkun

meistä viemään tulikomenroa suullisesti. .Ilmoitin, errä

minä lähden.
Saatuani lukemat lähdin juoksemaan takanamme olevaa metsikköä kohden. Aukean vielä pääsin onnekseni,
mutta päästyäni metsään
humaus! ja niin totesin saaja vasempaan sääreeni.
neeni sirpaleet oikeaan lonkkaani
Riensin kumminkin patteria kohden, koska tiesin,
että liikkuminen myöhemmin käy vaikeaksi. Pääsin perille ja annoin lukgmat patterin päällikölle kapteeni
Seppäselle ilmoittaen samalla, että lähden etsimään
sidontapaikkaa.
Aloin vaivalloisesti edetä pellonojaa hyväksikäyttäen,
sillä peltoaukealle putoili kranaatteja hyvin taajaan. Sii nä rämpiessäni ojassa vuoroin pystyssä ja vuoroin konta-

ten sain vielä niinkuin hyvästiksi kranaatin heittämän
kiven kylkeeni. Sainpa vielä siinä rämpiessäni kokea
toisenkin yllätyksen: eräs nuori upseeri tuli pistooli kädessään minua kohden tiedustellen matkani pädmådräå.
Saatuaan tyydyttävän vastauksen jatkoi hän matkaansa.
Sidontapaikalla sain kyllä selityksen tähän upseerin
pistoolin heilutukseen: hän oli pysäyttelemässä linjasta
paenneita terveitä sorilaita.
Etenemiseni jatkui hitaasti. Vihollisen tuli oli tehnyt
pahaa jälkeä, sillä ohitseni meni usean miehen verinen
ryhmä. Toiset olivat jo saaneer ensiavun, toiset eivät.
He tarjosivat apuaan, mutta kun minusta ei olisi ollut
kuin vastusta heille, kehoitin heitä vaan jatkamaan
matkaansa.

Niinhän minäkin vihdoin pääsin

sidontapaikalle

erään pojan pyörän telineellä ja loppumatkan hevoskyydissä. Sitten matka jatkui Helsinkiin, Ruskeasuon sotasairaalaan.

Aikanaan palasin taas yksikkööni sirpaleer kehossani

niinkuin "pohjalastina". Keskustelin porukan poikien
kanssa lähtöni jälkeisestä tilanteesta.

He olivat välittömästi lähteneet jälkeeni pois vihollisen jaloista. Mutta liian myöhään! Vihollinen oli jo
noussut törmän päälle avaren esteettömästi tulen heidän
jälkeensä. Tässä tulituksessa useat pojista saivat osumia,
mutta huonoimmin kävi luutnanrri Peltoselle, joka jäi
tantereelle toisten jatkaessa juoksuaan ja voimatta enää
tässä tilanteessa auttaa kelpo tulenjohtajaamme. Kukaan heistä ei voinut varmuudella sanoa, kuoliko hän
heti vai jäikö vaikeasti haavoittuneena vihollisen armoille. Se on kumminkin varmaa, että kun hän
28.6.44. aotoi minulle käskyn viedä viesti rulipatteriin, se oli rohkean ja pidetyn upseerin viimeinen tulikomento.
u

§A lnt

Historiallinen hetki rajapaalulla

VEIKKO SIIVOLA

Omatoimista
huoltoa
Jatkosodan alkupäivinä oli monilla suunnilla huoltovaikeuksia, koska joukot oli
keskitetty puolustus- eikä hyökkäysryhmitykseen. Mukana olleet muistanevat ainakin ankaran tupakantuskan, jota alkavan
sotatilan jännitys vain pahensi.
JR l2:n 6.Komppanian pojat eivät jääneet sormi suussa odottamaan, vaan ratkaisivat huoltovaikeutensa Kuusamossa
omalla tavallaan.
MAJURI Ali Koskimaan komentama II/JR 12 siirrettiin 29.6. 4l Saijalta Kuusamoon, kauniin Iijärven
rannalle, jonne se maioittui enempiä kaskyja odottamaan. Huhut kertoivat saksalaisten suurhyökkäyksestä
itärintamalla. Ne tiesivät myös meikäläisten saavuttamista menestyksistä erelämpänä. Reipas ja luottavainen
mieliala vallitsi koko pataljoonassa, olihan sen suurin
osa nuoria ja innostukselle alttiita miehiä. Odottaminen
runrui pitkäsryrtävältä, kunnes vihdoin 2.7. tuli tieto,
ettd 6. K lähtee liikkeelle ja sille alistetaan III kk-joukkue. Tämä tieto tuli aamupäivällä ja liikkeellelähtö raKÄÄNNÄ
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pahtui jo kello 11. KKK:ssa heräsi kateus III joukkuetta kohtaan. Miksi juuri tämä sai lähteä ensimmäisenä?
Varsinkin II joukkueen johtaja vänrikki Leino piti aikamoista porua kun ei saanut olla 6. komppanian mukana. Hän pelkäsi, kuten mainitsi, etteivät muut ehtisi
mukaan koko soraan. Kyllä hän sentään ehti sotakokemusta saada kaatuen heinäkuun loppurpuolella.

Eteenpiiin itiiisiin cnimaihin.

I

i

t
s
t

:?

HUOLTO JUMISSA

YLI RAJAN

6.K, päällikkc;näan luutn S. Mikkonen, lähti reippain mielin matkaan ja meidän joukkueemme sen mukana. Alkumatkan suoritimme autoilla ja kello 14.10
aikoihin saavuimme Kurvisenvaaran rajavartioon. Täällä lepäilimme, keittelimme saikkaa ja söimme vähiä
eväitämme. Sanon "vähiä", koska huollossa oli meidän
joukkueemme kohdalla sattunut pieni kömmähdys.
Olimme saaneet vain rautaisannokset, murta muu muona oli jäänyt toimittamatta. Mutta eipä se meitä poikia
isommasti huolettanut. Rajavartion partio saapui illan
suussa ja oli ollut kosketuksissa vihollisen muonapartion kanssa Tiironkylän liepeillä, joka muuten oli meidankin tavoitteemme. Saimme tietää tämän partiokahakan paikan ja painoimme sen myös muistiin, kun kuulimme, että sinne oli jäänyt vankkurikuormallinen ruokatavaraa. Vielä samana iltana kello 24 otimme suunnan kohden itäÄ ja tästä meidän sotaretkemme alkoi.
Marssi oli raskasta varsinkin meille konekivääri- ja
pst-ryhmän miehille, mutta nurkumatta siinä raivallettiin. Kello 4.30 rulimme lähellä rajaa olevalle vartiotornille, missä keitettiin saikat ja otettiin henkeä takaisin. Tupakatkin vetäistiin ja jälleen jatkui matka, joskin marssi muuttui jo varovaisemmaksi. Muutaman kilometrin päässä sijaitseva Tiironkylä olisi ollut hyvin
helppo saavuttaa jos olisimme uskaltaneet tästä tornilra
sinne suoraan lähteä, mutta siihenhän meillä ei ollut
sentään varaa ndin pienellä porukalla.

Kello 6.30 teimme mielestämme historiaa, menimme silloin valtakunnan rajan toiselle puolelle. Tästä jatkui markamme tunnustelun merkeissä, olimmehan tuiki tuntemattomalla maaperällä. Karttoja oli ja vieläpä
kohtalaisen tarkkoja, joten sen suhteen ei mitään yllätyksiä pelätry, mutta varovaisia olimme kaikesta huoli-
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matta. Noin kolmisen kilometrin päässä kylästä lähetettiin partio otramaan selvää siellä vallitsevasta tilanteesta. Johtajaksi lähti joukkueemme johtaja vänr Eino

Isohanni.'faipaleella sattui sikäli huvittava kommellus,
eträ se lienee paikallaan kertoa.
Ennen kylää oli runsasvetinen joki, joka oli ylitettävä
eikä partio vielä sillä hetkellä keksinyt siihen muuta
keinoa kuin uiminen. Mikäs siinä, kengät ja pusero niskaan nyytiksi, konepistooli kaulaan ia veteen. Toiset
pääsivät onnellisesti toiselle rannalle, mutta vänr Isohanni ei jaksanutkaan uida niin voimakkaasti että kenkd- ja puseronyytti olisi pysynyt kuivana ja niin kävikin, että virta vei partionjohtajalta niin puseron kuin
kengätkin. Paljain jaloin ja paitasillaan hän vei partion
tavoirteeseen ja tuli sitten tekemään siitä ilmoitusta
Kylä oli tyhjä!
luutn Mikkolalle.
noin kello 13 tienoilla, järSaavuimme Tiironkylään
jestertiin varmistus ja ruvertiin ihmettelemään mitä
tässä nyt syötäisiin. Sapuskaa ei joukkueella enää ollut.
Tuola olis lehemän vasikka, tuumi Lassi Rajas,
"isi".
joukkueen

nä.-

ääni.

Pojat, eiköhän keitetä vasikkasoppa, tokaisin mi-

Ei sitä

sentää raieta tehä, epäili joku.
Saakhan niitä ottaa, kuului jo Kunnarin Villen

VARSINAISET JUHLAT
Lopputuloksena kuitenkin oli, että pian meillä roihusi hyvä nuotio ja sen päällä jostakin löydetty iso pata.
Padassa olivat myös vasikan lihat ja suolaa, jora sitäkin
oli löydetty. Muutaman tunnin kuluttua joukkueemme
popsi makoisaa vasikanlihakeittoa.
Keiton kypsymistä odoteltaessa oli osa pojisra käynyt
jo katselemassa ympärilleen ja löytänyt vankkurit, jorka
partiokahakassa olivat jääneet jälelle. Niistä saimme
noin 40 kg roppasokeria.
Olimme juuri syömässä kun eräs pojista palasi tutkimusretkeltään ja toi mukanaan oikean "sirmakan", kaksirivisen haitarin.
Kuka osaa soittaa? uteli kaveri.
- f,nn25i2 tänne, mie koitan, sanoi Lassi Rajas, "isi"
ja -pyyhiskeli rasvaa suupielistään.
Lassi raplaili sirmakkaa ruokion japian alkoi peli soida. Loppukeitto syötiinkin sitten musiikin tahdissa ja
varsar kylläisinä oikaisimme nurmikolle. Mutra eivät
yllätykset vielä tähän loppuneet. En muista kuka sen
keksi, mutta äkkiä meille selvisi oivallinen seikka. Irtonainen hevonen asteli siinä aivan lähellä ja pureskeli
kaikessa rauhassa mehevää ruohoa.

Pojat, tuo me oteraan käyttöömme!
Hevonen otettiin kiinni japojat
noutivat jostain kaatuneen hevosen valjaat. Ne pollen
selkään, vankkurit perään ja niin oli III kk-joukkueella
oma ajokki. Enää oli vain saatava joukkueenjohtaja
puolellemme ja lupa komppanianpäälliköltä, niin kaikki olisi virallisestikin kunnossa.
Lupa saariin, mutta
- komppanian liikkeivain sillä ehdolla, ettei se vaikeuta
tä eikä marssisuunnitelmaa, joka nyt oli edessä. Loppupäivän ja osan yöstäkin lepäilimme ja sulattelimme vasikkaa. Lassi soitteli sirmakkaa, kunnes uni voitti hänetkin.
Yöllä kello 2 saapui marssikäsky, tavoitteena
2r-30 -km:n päässä oleva Pistojärven kylä.
Marssi alkoi ja hevosemme vetää kolisteli vankkureitaan, joissa oli tärkein, tuo sokerisäkki ja muutamia
vyölaatikoita. Tie oli kehno, miltei olematon ja monta
kertaa jouduimme auttamaan polleamme kun sattui sellaisia rotkopaikkoja, mutta mukana se vaan vankkureineen kulki. Kosketusta viholliseen emme saaneet koko
matkalla, vaikka
kuten saimme muutaman päivän
ja
perästä kuulla
kokea
olimme olleet venäläisten
- puron varrella. Pidimme
kanssa aivan lähekkäin erään
sen varrella lepotauon ja huomasimme kylläkin hiljattain kaivetut ampumahaudat noin 50 m:n päässä tiesrä.
Sitä emme kuitenkaan tienneet, että vihollinen oli samaan aikaan kaivannoissaan. Se oli kaikesta päättäen

-Ja sanoista tekoihin.

Tavarat nyyttiin ja joesta

yli!

-q

t

vain pieni rajajoukkue, joka ei uskaltanut paljastaa itseään koska ei tiennyt kuinka paljon meitä kaikkiaan
mahtoi olla tulossa.
Tästäkin päivästä kehittyi erittäin helreinen, tuntui
aivan rukalan kuumalta kun marssia jukersimme painavat kantamukset mukana. Vankkureihinkaan ei painoa
enää voitu lisärä kun alkoi vaikuttaa siltä, että ajokkimmekin uupuu kesken matkan.
Ruokaa ei ollut muuta kuin sokeria ja vettä, niitä
kyllä käytettiin runsaasti ja ehkäpä juuri niiden rurvin
kestimmekin tämän rasirtavan marssin tukalassa kuumuudessa. Kello oli 23.15 kun laskimme kantamukset
Pistojärven kasarmin pihanurmelle.

TÄYDENNYSTÄ
Kasarmin ja upseeriasunnon välillä oli kaksi vakavaa
kellaria ja niihin lähdimme nyt tutustumaan. Mitähän
sieltä oikein löytyisi? Nälkä näet kurni edelleen suolissa
ja pakotti ersimään mirä tahansa hampaankoloon sopivaa. Kellarin ovi aukaistiin hyvin varovasri peljäten, että vanjat ovat mahdollisesti miinoittaneet muonavarasronsa. Murra pelkomme oli turha, ilmeisesti heille oli
tullut niin kiire lähtö etteivät tällaiset toimenpiteet olleet tulleer edes mieleen tai sitten jostain muusta syystä
jääneet suorirramarta. Tddllå kellarissa oli suuria tynnyreitä täynnä lihaa ja läskiä. Paistinrasvaakin oli jokunen
rynnyrillinen ja pian alkoi ympäri kasarmialueen kuulua lihan ja läskin kirinää. Pakin kannet olivat ahkerassa
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käyrössä, leipää tosin ei löytynyt mistään, mutta menihän se näinkin, pelkkä liha ensihätään. Kun seuraavana

aamuna tutustuimme lähemmin tähän autioksi jätettyyn kylään löysimme leipomon, joka oli vain ehkä 500
m:n päässä kasarmialueesta. Tuli kova kysely leipureista
ja löytyihän lopulta sellainenkin ja ennenkuin ilta oli
käsissä söimme ruisleipää. Niin no, ei se nyr rietenkään
ollut vallan ensiluokkaisen leivän makuisra kun ei ehditty hapattaa taikinaa, eihän hiivaa mistään siunautunut. Mutta silloin maistuivat hyviltä paisrinrasvassa
paistetut ruisjauholetutkin. Niitä paistettiin kovasti.
Seuraavana päivänä, joka oli 5.7. lähdimme jälleen
uutta tavoitetta kohden. Nyt se oli läheinen Kantokylä,
jonne oli matkaa vain 5 km. Samana iltana, tarkalleen
sanoen kello 23.40 toi oma lentokone meille muonaa
pommitraen meitä ruokatarvepaketeilla. Menetyksemme rässä "pommiruksessa" olivat yksi kivääri ja kaksi
polkupyörää, säkki kun sattui tipahtamaan talon seinusralle. Muuten pommitus pelasti kerta kaikkiaannykyrilanreen, saariin jo pirkään kaivattua rupakkaa! Tupakantuska olikin ollut melkoinen, mutta onneksi oli
sentään saatu mahorkkaa, josta pyöriteltiin sätkiä ellei
piippua sattunut olemaan.

VÄLILLÄ PITI TAPELLAKIN
Kun luutn Mikkonen 6.7 . illalla lähetri parrion ottamaan yhteyttä Tiironkylään, jourui se väijytykseen noin
5 km:n päässä Pistonkylästä. Siellä oli edelleenkin rajaporukka asemissaan. Partionjohtaja, joku 6.K:n alikersanrri kaarui ja yksi mies haavoittui. Muut pääsivät ensimmäisestä tulikoskeruksestaan pelkällä säikäyksellä.
Me sensijaan saimme kaskyn palata rakaisin Pistonkylään, jossa koko porukkamme ryhmitettiin ja pantiin
liikkeelle tarkoituksella tuhota tuo niin sitkeä vihollisjoukko.
H-hetki oli 7.7. kello 0.15. Saarrostusta emme kuitenkaan saaneet pitäväksi ja vihollinen livisti Uhtualle
johtavan heikon tien suuntaan. Kello 1.45 oli seutu
puhdas venäläisistä ja omat tappiomme olivat 1 kaatunut ja 4 haavoittunutta (näistä kaksi kuoli myöhemmin). Haavoittuneet lähetettiin lentoteitse sairaalaan.
Patal joonan pääosat saapuivat nekin Pistojärvelle,
mutta eri tietä, Suvannonkylän kautta.
D
260

REPOLAN valtauksessa saadut pässit ja siat ovat tulleet
syödyiksi. Olemme saaneet istua hetken lihapatojen äärellä. Nyt ovat jälleen sattumat alkaneet sopissa kayda
yhä harvemmiksi. Kultaleimat ja Työmiehet jotka on
tuotu mukana, ovat loppuneet. Ollaan siirtymässä kessukantaan.

Jotkut harvat ja valitut ovat pääiseet lepotauon aikana ensimmäiselle komennusluontoiselle lomamatkalle
koti-Suomeen. Tuliaisina odotamme saavzunme muutakin kuin vain terveisiä. Ennen muuta tupakannälkäiset!
Olemme ehtineet odottaa komennettujen paluuta, sillä
samasta tupakasta polttaa jo puoli joukkuetta. Jos joku
arjoaa tupakan toiselle aivan reilusti askista, puhutäan
siitä enemmän kuin pienestä rintamatapahtumasta.
Olemme majailleet Repolan kylän laidassa io toista
viikkoa. Aikamme kuluksi, ja annetun määräyksen mukaisesti olemme sinä aikana käyneet naapurinkielen
koulua. Alamme jo tietä, mitä tarkoittavat n:t jap:t ja
muut aakkoset sen maan kielessä, jossa olemme valtion
stipendillä niitä opiskelemassa.

PURILASROSVOT LÄHTEVÄT
LIIKKEELLE
Purilas on ainakin meille nuoremmille mukana olemontakaan
kuukautta, kun sen sitten jo tiesivät kotikyliä myöten
jok'ikinen varsin tarkkaan. Olemme synnyttäneet sillä
kertaa, ilman suurempaa mainontaa, purilasrykmentin
kuolemattoman maineen
tai purilasrosvot, kuten
kunniamaininta erään naisihmisen
sanomana meistä
kuuluu.
Ennen liikkeellelähtöä olemme jo jokainen melkoisia
purilasasiantuntijoita, sillä jokainen joudumme osallistumaan niiden tekemiseen. Niistä tulee hyvinkin monenlaisia. Tuskin on kahta samanlaista.
Hyvin monenlaisia luomuksia onkin sitten kuormasrossa päällimmäisenä 6./JR 52:n lähdettyä jälleen muiden osastojen mukana liikkeelle kohti uusia tehtäviä,
jotka osoittautui myöhemmin Omelian mottioperaatioksi.
On heinäkuun 19. päivän varhainen aamuhetki. Aurinko on ilmestynyt aivan kirkkaalle pilvettömälle taivaalle. Ei ole vaikea arvata edessämme olevan helteisen
päivän. Onhan kesän lämpimin aika meneillään. Taistelutkin ovat läheisellä virralla edistyneet meidän lepotaukomme aikana niin, että vastapelurimme on suostunut vetäytymään Lieksanjärven ja Omelianjärven väli-

ville aivan uusi käsite. Ei ehtinyt kulua

Tapahtui
Ruka irven suunnalla
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Repolan valtauksen jälkeen kehittyi Onrelian rn()ttitaistelu.
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'Rukajärven suunta' muodostui jatkosodan aikana käsitteeksi, joka usein merkitsi tietöntä korpea, suota ja erdmaata vain jonkun kärrypolun ja muutaman talon harmaan
autiokylän osoittaessa, etta tadlläkin oli elänyt ihmisiä. Näissä olosuhteissa oli sotaa
käytävä erikoismenetelmin, jotka suomalaiset pian oppivat. Sittenkään ei voinut olla
kyse salamasodast a
parhaimmillaankin hyökkäys oli hil jaista punnertamista vaikeassa
maastossa, koukkauksia ja koukkauksen koukkauksia, improvisoitua huoltoa ja hikeä.
seltä virralta maantien suunnassa sen verran taaksepäin
samciin myös Lieksanjärven pohjoisrannalta
että
-kulkumme sitä kautta on havaittu mahdolliseksi - ja voidaan oikaista Omelian kylän kohdalla oleva mutka mat-

kalla Luusingan suuntaan.
Virransillan ovat vetäytyjät polttaneet, joten pioneerit saivat rakentaa väliaikaisen tuhotun sillan vierelle.
Ihmeteltävän tarkkaan on vanha puinen silta palanut-

kin. Vain joitakin hiiltyneitä kannatinparruja

sojottaa

virtaavassa vedessä.

Heikosti tehty väliaikainen silca hetkuu pahasti
kuormaston alla. Ainoastaan yksi kuorma kerrallaan on
lupa ajaa sillalle. Siitä johtuu, että ylikulku sujuu verrattain hitaasti. Kärryjen pyörät kolisevat ja hevosten
kaviot kopisevat mielestämme ihmeen äänekkäästi. Ne
ovatkin ainoat äänet meidän liikkeistämme, sillä kaiken
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on tapahduttava mahdollisimman hiljaa.
Heti sillankorvasta kaarramme joen rantaa Lieksanjärven suuntaan. Olemme poikenneet kokonaan tieltä.
Korpivaellus on alkanut. Maasto on aluksi puineen ja
pensaineen sekä pintakasvillisuuksineen aivan karrelle
palanutta. Muurahaiskeot savuavat vielä. Pioneeriryhmä aukoo tietä ja laittaa muuten ylipääsemättömät paikat juuri ja juuri sellaisiksi, että ajoneuvot miesten tukemina niistä hädin tuskin selviävät. Silloin tällöin köllähtää polle suon silmäkkeeseen mahansa v^raan taikaatuu pitkin pituuttaan kumoon. Usein menee koko
kuormakin nurin kaikkine ammuslaatikoineen ja purilaineen, jotta ryminä kuuluu. Silloin tartruvat lähinnä
olevat miehet kiinni kuka mistäkin saa ja pian on
"kaakkimus" kuormineen pystyssä ja marssi jatkuu. Palaneelta kankaalta nostatravar tuulenhenkäykset ja
marssirivistö sellaisen noki- ja tuhkapilven, emä meistä
on puoleenpäivään mennessä tullut'värillisiä". Vain silmät ja hampaat ovat säilyttäneet entisen värinsä. Kuin
kamelit erämaassa kaipaamme mekin yhtämirtaisten
palokankaiden jälkeen vihreitäkin maisemia. Sellainen
ilmestyykin Virrankylän muodossa ereemme. Kylän
laitaan iäd osa lohkomme tykistöä kaivamaan asemiaan.

AUTIO KYLÄ
Kylä on autio asukkaista. Ihmiset ovat paenneer sodan tieltä. Jo täysikasvuinen heinä ja pitkalle ehtinyt
vilja lainehtii kesäisessä tuulessa. Ihana kesäinen tuoksu
käy vainiolta vastaamme. Yksi ja toinen kouraisee pellonpientareelta kypsyneen mansikan. Pääskyt lentelevät
peltojen yllä. Talojen harmaat rakennukset katselevat
särkynein ikkunoin menoamme. Seuraamme tovin ky-

lätietä ja sillä erää käy matkamme vaikeuksitta.
Jättäessämme tien on helteinen heinäkuinen päivä
muuttunut raikkaaksi illaksi. Ilta vaihtuu yöksi. Sen
kosteus henkäilee soilta ja korpinotkoilta. Matkan aikana valmistunut hernerokka jaetaan vähäisen metsälammen rannalla, jossa muodostuu pienoinen lepotauko. Se
onkin tarpeen niin miehille kuin hevosillekin. Lähdettyämme ei ole aika vielä vaihtaa kärryjd purilaisiin, vaan
matkanteko jatkuu entiseen tapaan. Metsä on muuttunut sakeaksi kuusikkoa kasvavaksi ryteiköksi.
Eteneminen hidastuu nyt huomatravasti. Se on yhtämittaista nykimistä. Ei suoranaista jarkuvaa etenemistä, mutta eivät nuo pienet tauot käy levostakaan. Sellaista vain yhtämittaista liikkeelläoloa. Korpien ja rämeiden ylittäminen on erittäin hidasta ja vaivalloista.
Raskaassa lastissa olevat rautapyöräiset ajoneuvot uppoavat syvälle aivan luonnontilassa oleviin Itä-Karjalan
soihin. Usein käy "yksi hevosvoima" liian vähäksi. Silloin on miesten autettava. Rahkeita katkeilee jakärryjä
särkyy. Heikoimmat ajokit uupuvat niin, etteivät jaksa
enää tyhjiä kärryjäänkään kunnolla verää. Niin rasittavaa on matkanteko. Hevosten uupuessa on miesten
otettava suurin osa kuormasta omille hartioilleen entis262
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ten kantamusten lisäksi.
Kaiken aikaa on tarkoitettu äärimmäistä hiljaisuutta.
Samanlaiselle näreikkökankaalle jäävät viimein ajoneuvot ja röpinä. Siinä suoritetaan kaikki taisteluvalmiuteen tähtäävät toimet. Jaetaan lisää patruunoita, käsikranaatteja ja muonaa. Kaikki on valmista, mutta eräiden järjestelyjen takia lähtökäskyä ei kuitenkaan aonera
välittömästi. Sytytetään pieniä nuotioita, joiden ympärille käy miestä kuin meren mutaa kuka minkinlaiseen
nukkuma-asenroon. Keskiyön herki on käsillä. Sodan
äänet ovat vaienneet. Linnut ovat lakanneet laulamasta.
Vain vartiomiehet ja kuukkelit seurustelevat keskenään
säikytellen toisiaan. Sääsket aloittavat yleishyökkäyksensä. Ne käyvät päälle kuin yleinen syyttäjä, mistä
vain vähänkin paljasta ihoa löytävät.

TAAS NYYTTI PYKÄLÄÄN
Keskiyön hetken mentyä ja aamuauringon tehdessä
nousuaan nostamme iälleen kytkintä.
Nyyrti pykalaan ja kaikki muurkin rensselit ympärille! Itikoiden pistoksisra kohonneita paukamia on siellä
täällä ja niitä kutisee. Ryteiköstä kuuluu äänekästä risujen rapsetta niiden katkeillessa miesten jalkojen alla.
Kuivuneet oksat raapivat unisia kasvoja, josta seuraa aina sarja hiljaisia sadatuksia. Samalla manaillaan tätä

menoa. "Kerkiaisi tuora kuolemaan vähemmälläkin",
menettävät kaiken toivonsa matkan uuvuttamat vaeltaj^t.

Aikamme kuljettuamme tulemme pienelle joelle, jo-

ka Roukkulanjärvestä lähtevänä hiljalleen virtaa, tällä
kohtaa eteläiseen suuntaan. Maasto laskeutuu loivasti
joelle, jonka uoma kiemurtelee harvaa kuusikkoa kasvavaa korven reunaa. Edellämme menneet ovat laittaneet
jokeen ylikulkupaikaksi puiden runkoja pitkospuiksi.
He ovat jo ryhmittyneet ioen toiselle puolelle hyökkäysvalmiusasemiin. Mekin ehdimme joen toiselle rannalle ilman, että mitään mainittavaa tapahtuu. Syntyy
pientä ruuhkaa. Koska kaikki on mennyt täysin suunnitelmien mukaisesti, ilman minkäänlaista taistelukosketusta, on varovaisuus kaikesta päättäen hiukan unohtunut, sillä tällaisessa tilanteessa saamme ensimmäiset
kuusituumaiset keskellemme. Joukkueenjohtajaltamme katkaisee sirpale toisen jalan säären kohdalta. Kiväärimies Väisänen haavoittuu kuolettavasti.
Römpsiä satelee harvakseen ja haavoittuneita tulee lisää. Lääkintämiehiä pyydetään tulemaan joka puolella.
He ovat saaneet koulutustaan vastaavaa tekemistä. Hajaannumme välittömästi olosuhteiden antamissa puitteissa. Haavoittuneiden kuljettaminen tulojälkiämme
myöten takaisin muodostuu erittäin vaaralliseksi aivan
varmistamattomassa selustassa. Kuulu purilaamme pääsee kunniaan ja huoltomme jotrtuu monenlaisiin seikkailuihin noilla matkoilla.
Pahimman hämmingin mentyä ohi aloittaa edellämme mennyt 5. Komppania etenemisen katkaisten Rukajärvelle menevän huonokuntoisen maantien toistaiseksi liikenteeltä. Tehtävämme on seurata esimerkkiä ja
lähteä murtokohdasta levittämään syntynyttä aukkoa
itään päin. Näin tapahtuu ja hyvin menee.
Ei mene kauan, sillä emme pääse juuri alkua pitemmälle, kun törmäämme naapurin huoltotukikohtaan.
Sen varmistuksena olevat joukot ava yat hurjan tulituksen käsituliaseilla meitä, tunkeilijoita vastaan. Lyömme
maihin ja haemme parhaamme mukaan suoiaa. Etenemisemme pysähtyy sillä kertaa. Menetyksemme jäävät
vain muutamaan haavoittuneeseen ja hetken tilannetta
harkitruaan tulee komppaniamme päällikkti, luutnantti
Laine siihen tulokseen, että uusi koukkaus on tarpeen.

KOUKKAUS TEHOAA
I Joukkue pureutuu asemiin tien molemmin puolin

muun osan komppaoiaa vetdytyessä takaisin joelle. Jätämme kaikki liiat ylikulkupaikan kohdalle jokivarteen. Ainoastaan taisteluvälineet ja leipälaukku kenttäpulloineen on enää mukana. Koukkauksen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, joten kaikista liikettä haittaavista varusteista, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, on luovuttava.
Varvikko rohisee jaloissamme meidän hiippaillessamme kuin vaanivat kissaeläimet iokivarsiriteikköä
eteläiseen suuntaan. Tiellemme osuu suolla, lähellä
joenuomaa oleva varsin erikoinen lähde. Se vaatisi aivan
oman tarinansa. Emme ehdi sitä enemmän ihailemaan.
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Seuraavana motista pois pyrkijänä ilmaantuu pikimustaa ratsua taluttava mies. Hänellä ei ole mitään kiirettä. Katseleepahan vain eriträin vihaisen näköisenä
meihin päin. Seuraamme hetken moista näytöstä, mutta avaamme vihdoin tulen. Kaikki koettavat, aina Em-
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mansoittajia ja kp-miehiä myöten, tehdä parhaansa.
Olemme enad vajaan sadan metrin päässä tiestä. Kaikkien ihmeeksi tulemme ei tehoa noihin kahteen mitään.
Annan ohjeita Emman miehelle, srm. Kasuriselle, ampua alemmaksi, silla muu ei mielestäni ole mahdollista
kuin se, eträ hän ampuu yli. Hän rekee työtä käskettyä
ja painaa alemmaksi , jolloin sora tiestä lentää ilmaan ai van hevosen kohdalla. Mies ja ratsu tekevät taivalta,
kuin mitään ei tapahtuisi. Kuljettuaan yli sata metriä
tuliruksemme alaisina kaatuvat vihdoin niin hevonen
kuin mieskin samanaikaisesti tielle. Se on sillä kohtaa
ehtinyt matalaan leikkaukseen, joten kaatuvat häviävät
Nlclsa palaa ()rttclrass:r

Täytämme siirä kuitenkin kenttäpullomme ia kiirtrhdamme eteenpäin.
Hyökkävsryhmityksemme tapahtuu vain vajaan kilometrin päässä äskeisesrä rienkatkaisukohdasta. Heti
lähtömme jälkeen joutuu tukikohdan puoleinen sivusta
taisteluun varmistusmiesten kanssa ja heidän etenemisensä vaikeutuu. Konetuliaseiden luorisuihkut leikkaavat ilmaa enimmäkseen päittemme yläpuolella, mutta
joskus aivan maanpintaa hipuen. Varvikko vain rapisee
luotien iskiessä siihen. Suomännyistä putoilee oksia niskaamme. Kohtaloamme johtava käsi suojaa meitä niin,
ertei oikealla siivellä, joka kuuluu ioht()oni, tapahdu
kenellekään mitään. Edettävänämme oleva maasto on
yhä harvapuista pienehköä mäntyä kasvavaa rämeikköä.
Sen lomitse vilahtelee miten henkilöauto ajaa hurauttaa
kovaa vauhtia idästä päin turkikohtaan. Siinä on siis
maantie. Olemme vielä muutaman sadan metrin päässä
siitä. Auto ei viivy kuin pienen hetken, kun se jo hurau, aa yhtä kovaa rakaisin. Emme avaa vielä tulra sillä
tarkoituksemme on karkaista tie, ja aiomme päästä
mahdollisimman pitkälle ilman rulenavausta.
Pian sen jälkeen ilmestyy mbtista päin useita kuornra-autoja aikoen nähtäväsri poistua l"ryvän sään aikaan.
Annan tulenavar.rskäskyn, jolloin niiden meno loppuu
siihen. Atrtojen lavoilla olleet miehet hyppivät alas.
Joidenkin heistä onnistur.r livahtaa tulestarlme huolimatta läheiseen metsään toisten antaessa l.rcnkensä sodan alttarille. Kopissa olleet kaatuvat työnsä ääreen, sillä tulemme on suunnattu juuri heihin. Useimmat autoista suisruvat pois rieltä. Varsinkin vasemmalta sivr.rstalta tuleva ammunnan pauhu ja luotien vingunta soi
korvissamme. Etenemme melskeestä huolimatta jatku-

näkyvistämme.
Enempää empimättä juoksemme tielle. Kuin kaikilla
olisi ollut vain tuo ratsukko hyökkäyksen kohteena ryn-

Morisla ei piiäse elävänä ulos!

täämme paikalle, johon olemme nähneet niiden kaatuvan. Ketään ei ole tiellä. Ei näy edes verijälkiäkään.
Kuinka tämä kaikki on mahdollista, sitä ei voi kukaan
selittää. Ratsukosta ei vaan näy jälkeäkään, vaikka
kuinka tähyilemme jokaiseen suuntaan. Oliko sitä ollutkaan? Lähes kaksikymmentä miestä sen kuitenkin
näki ja kaikki sitä ampuivar. Emme voi jäädä pitemmäksi aikaa ihmettelemään ruota ouroa rapahtumaa,
koska ympärillämme aina sartuu ja rapahtuu, sillä rytinä on kova. Toisten jäädessä selvittämään ruota ns. pikku-mottia aloitamme välittömästi etenemisemme

maantien suunnassa itää kohri.
Ennen lähtöä evakuoimme tuhoamistamme kuormaautoissa olevista muonakuormista sokeriharkkoja ia
polakan muotoisia, mutta paljon valtavampia leipämurikoita niin paljon kuin leipälaukkuihimme suinkin
mahtuu. Ne olivatkin seuraavan viikon muonasaaliimme.

Erään auton kopista orti alikersantti Ilmari Tiikkainen venäläisen kompassin, jonka erikoinen rarina on
kerrottu tämän lehden no:ssa 10 v. 1960.
tr
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Veikko Rislakki: Hevosten

John Lee: Yhdeksäs mies,

MYKÄLLE
sotasavotta. Miesten ja naisten kertomaa suomalaisen he-

vosen osuudesta sodissamme

1939-1944, Suomen Hipry, Porvoo 1977,135 si-

pos

vua, valokuvia.

Väitetään tuntemattoman
ajattelijan joskus lausahtaneen. että mitä syvällisemmin

tutustuu ihmiskuntaan, silä
suuremman arvon antaa hevosille. Professori Veikko Rislakin kokoelmateos arvostaa
erityisesti viime sodissamme
palvelleita suomalaisia hevosia, joilla oloissamme oli erit-

täin suuri merkitys.

Talvisotaan osallistui yli
90.000 hevosta eli enemmän

kuin koko nykyinen

hevoskantamme ja jatkosotaan puolet tästä. Tappiot olivat huomattaval . K irjassa kertoo pari-

sensataa eriasteista "hevosmiestä" eläinlääkäreistä ajomiehiin kokemuksiaan hevosille annetuista vaikeista teh-

tävistä, jännittävistä tapahtumista. eläimen viisaudesta ja

aseveljeydestä hevosen ja
miehen välillä. Koska on kyse
nimenomaan hevosmiehistä,

on

huomattava

tila

annettu

myös reheville tarinoille ja
sattumuksille. Kiintoisaa luettavaa kaikille hevosista kiin-

nostuneille aikana, jolloin
eläinlääkäritkin alkanevat

as-

karrella enimmältään kissojen
ja kanarialintujen parissa...
Kirjaa on saatavissa Suo-

-

Jos ei peili valehtele,

niin herroja ollaan!

men Hippos ry:ltä, osoite
Mannerheimintie 54, fi)260
Helsinki 26. puhelin (90)441 286.

WSOY, Porvoo 1977,

3612 sivua.
Jutun runko perustuu sotahistoriaan: Saksa lähetti vuonna 1942 Amerikkaan kahdeksan agenttia, joiden piti soti-

lasvakoilun lisäksi suorittaa
tuholaistekoja. Miehet olivat
USA:n saksalaisia. jotka toiminnan alettua osoittautuivatamerikkalaisiksi ja
yhden ilmoittaudunua FBI:lle
joutuivat vankilaan ja sähkö-

kin liian

tuoliin. IImiö on tuttu myös
Suomen rintamilta
koti-

-

maahansa päästyään vain har-

vat agentit ryhtyivät tehokkaaseen toimintaan.

Historian totuuteen liittyy
saumattomasti yhdeksännen
miehen. todellisen huippua-

gentin, varsin hyvin konstruoitu mielikuvitustarina. Tämän kovapintaisen natsin, joka toimi kylmästi ja raa'asti,

piti murhata Yhdysvaltain

presidentti eikä hän yksin jäätyäänkään luopunut tehtävästään, vaan jatkoi työtään fanaattisella päättäväisyydellä

joutuen tietenkin mitä hankalimpiin tilanteisiin. Jännitystä
häiritsee jonkin verran se seikka. että lukija jo ennakolta tietää lopputuloksen
Yhdys- ei sovaltain presidenttiähän
dan aikana murhattu.

Kirjan agentit ja poliisit
ovat normaaleja ihmisiä, joiden toimintaa seuraa mielellään. Kokonaisuutena juttu on
varsin uskottava
lajinsa
parhaita.

-

J.

J.
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Patal joonan komentaja sekä

adjutantti, rauhallisuudes taan tunnettu vänrikki Kowio olivat juuri asettuneet
yöpuulle erääseen rajan läheisyydessä olevaan taloon.
Hetkisen kuluttua alkoi kuulua surinaa, jolloin vänrik-

ki

sai aiheen huomauttaa:

Taitaa olla vihollisen kone liikkeellä taas.
ollut komentaja virkkoi:
Autohan se kuuluu olevan.
-Samassa kuitenkin taloa vavahdutti ankara pamaus
koneen muniman pommin räjähtäessä aivan talon nurkalla. Tällöin kylkeään kääntävä adjutantti totesi:
Autohan se kuului olevan, koska kumi puhkesi.

-Tähän jo uneen vaipumassa

-

Pilven Veikko 1941

O

Entinen jalkaväentarkastaja kenraali Ernst
Löfström piti l920-luvun lopulla ampuma-

tarkastusta Pohjois-Savon rykmentissä
Kuopioss a. Maalina oli päärengastaulu, jonSodan aikana suomalaiset olivat kateellisia ruotsalaisil-

le, jotka elivät leveästi rikastuen sotaakäyvien kustannuksella. Heistä kerrottiin mielellään pahansuovi a tari noita.

T:ässä

pari.

Suomalainen ja ruotsalainen istuivat sodan aikanaHaaparannan Centralissa. Suomalainen kertoi tietenkin sor
tajuttuja, jolloin ruotsalainen reserviläinen otri puhe€n vuoron ja alkoi väittää, ettei Ruotsin säkrh*tjänst, reserviläisten vartiopalvelu, ole juuri sen helpompaa
jälkiruokakin on syötävä samalta lautaselta kuin eturuo-

ka keskellä olevan pääkuvion hartiat ulottuivat renkaisiin 7 ia 8. Tarkastettiin erään
sotamiehen osumia, jotka olivat haiallaan
ympäri taulua, pääasiassa renkaissa t-4.
Pääkuviossa ei ollut ainoatakaan osumaa, ia
kenraali huomauttikin kuivasti:
Tuolla vihollisella ei olisi ollut rnitään

hätää.

Mihin ampuja:
No eipä oes pakkoonkaap piässy!

-

ka!

o

Lapin sodan Toririon taistelujen aikana oli Ruorsin sotakorkeakoulu Tornionjoen nnnalla seuraamassa sotaa.
Taktiikan opettaja selitti, että pian tulisi näkyviin suomalaisten karkiryhma, jolloin nähtäisiin, millaiseksi
sen taktiikka oli sotien aikana kehittynyt.
Suomalaiset jatkoivatkin etenemistään Torniosta

Ennen sotia piti 2. D:n hommtaja henraali Harald
öhquist aanbemmalle päällystölle henttäbarjoituhsia ratsain. Ne uaatiaat tietenhin hyuää fyysillistä
h,untoa, ja Taauetti Laatibaisen ratsastaessa hieman
aaiuautuneen näböisenä öbquistin ohi tämä huihha-

pohjoiseen.

si.:

Ensin tuli näkyviin tunnustelija, joka käveli konepistooli kainalossa ja pureskeli vanikkaa. Jäljessä seurasi

ryhmän pääosa, jonka miehet käyttivät kiväärejään korentoina kantaessaan pareittain sotasaalislihapurkkeja,
jotka oli rautalangalla kiinnitetty yhteen. Viimeisenä
seurasi ryhmän johtaja, alikersantti, joka työnsi miestensä reppuja lastenvaunussa. Perässä juoksi isännätön
koira.
Ruotsalainen taktiikanopettaja pani kiikarin koteloon, pisti monokkelin silmåänsä ja lausahti suuttuneena'
- Hyvät herrat! Voimme lähteä hotelliin. Neljä
vu:)rta he ovat käyneet sotaa eivätkä ole mitään oppi-

neet!
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Mitenhäs libauan mielten takapuoli hestää?
huusi tahaisin:
oon uatellu että hun perseehs 0n ruuennu

Laatihainen

-.Minä
niin
hestahoan!

miehet esiintyvät samoissa sotilasarvoissa.

"

Asiassa on varmasti perää.

Kyseiset veteraanit ovat jo
ulkopuolella,

on jo suoritetru. Olemme keskustelleet asiasta tilauskonttorin kanssa, josta on kerrottu,

mutta ylennys olisi helposti

että näin tosiaan saattaa joskus

asetuksen

tapahtua. Tämä johtuu siitä,
että suorituksesta ei ole vielä
ehtinyt tulla merkintää tieto-

monessa tapauksessa täynäneet 60 vuotta ja siis asevel-

vollisuuden

järjestettävissä

muutoksella. Sama koskee
tietenkin myös aliupseereja

tuntuisi kohtuulliseha,
Pääsipä toukokuun numeroomme pujahtamaan harmir
tava virhe, joka ei kuitenkaan

liene pahemmin

häirinnyt

asian hyvin tuntevia lukijoitamme
Siiranmäen uljas

torjuntataistelu
käytiin tietenkin kesäkuussa 1944 eikä
l94l , jolloin maassa vielä

vallitsi horjuva rauha.
Everstiluutnantti Oras Selinheimo kertoo, että kesä-

kuun

numerossa esiintynyt
haavoittunutta syöttävä lotta

on nimeltään Lyyli

valittaneet, että lehtemme tilausmaksuja on eräissä tapauksissa karhuttu uudelleen
siitä huolimatta, että maksu

-

että

koneeseen, joka on näin jatka-

kaksi kovaa sotaa käyneet ja

nut ohjelmoitua laskutustyö-

johtajatehtävissä
toimineet miehet saisivat vääpelin arvon; kersantiksihan
tullaan nykyisin parhaassa tapauksessa jo parinkymmenen
ikäisenä varusmiehenä. Vete-

tään. Tällaisessa tapauksessa

koko ajan

raanit antaisivat

on virheelliseen karhuamiseen

syytä suhtaurua rauhallisesti
virhe oikenee

kyllä koneis-sa aikanaan eikä uutta
maksua
tietenkään tarvita.

tilla taikka vaikkapa suullises-

ti asiamieheltä tässä vaiheessa
mitään maksamatta. Tilaushinta on tässä tapauksessa pa-

rasta suorittaa vasta kun tilauskonttori lähettää sitä varten tilillepanokortin. Erikseen
lähetetyt rahat voivat tietokoneessa mennä eri tilille, jonka
selvittely saattaa viedä aikaa.
Tällöin syntyy tietenkin virheellisen karhuamisen mahdollisuus.
Muuten
lehden voi aivan
- myös ulkomailvaivatta tilata
le ilmoittamalla vain nimen ja
osoitteen vaikkapa kupongilla

tai kortilla. Tilauskonttori lähettää aikoinaan tilillepano-

kortin, jolla maksu

puolustuslaitoksellemme mi-

Tilauskonttori on muutoin
sitä mieltä, että lehden tilaus
on edullista suorittaa joko ns.
käteistilauksena postista tai

tään.

asiakaspalvelupisteestä taikka

kiksi kruunuina tai dollareina.
Mitään erikoismenettelyä ei

sitten vain kupongilla tai kor-

siis

tällaiselle
huomaavaisuudelle suuren arvon eikä se maksaisi köyhälle

Muutamat lukijamme ovat

voidaan

suorittaa paikalliseen rahalaitokseen aivan vaivatta esimer-

tarvita.

E.

Isoaho,

myöhemmin Kesöniemi. Kuva on otettu Kiestingin motissa. Kyseinen lotta, joka asui
sodan jälkeen Vääksyssä, ei

ole enää elävien

joukossa.

Kiitokset tiedoista!
Suureen kirjoituskilpailuumme on rullut 707 juttua,
mikä on uusi ennätys lehden
historiassa! Jos kaikki painet-

taisiin, olisi materiaalia ainakin kymmeneksi vuodeksi!
Lukijamme ymmärtänevät,

että artikkelien arvostelu vie
aikansa ja kilpailun ratkaisu

siirtyy syksyyn. Menestyneidenkään kertomusten julkaiseminen ei sekään ole mahdol-

lista aivan käden

käänteessä,

joten toivomme, että kirjoittajilla riittää kärsivällisyyttä
odottaa julkisuutta jopa vuosi
tai parikin.
Kunniapuheen johtaj amme
kenraali Oeschon saanut viestin, jossa eräs lukijamme kirjoinaa mm: "Jo useamman
vuoden ajan on vapaaehtoisissa maanpuolustusjiirjestöissä
ihmetelty, miksei niitä reser-
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vin yliluutnantteja, jotka molemmissa sodissamme taistelirintamajoukoissa, ole
ylennetty kapteeneiksi. Tällaiset veteraanit tuntevat alemmuuden tunnetta ja vetäy§vät

vat

helposti syrjään jiirjestöistä,

20-30 vuotta nuoremmat ja sotaa kokemattomat
joissa
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