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Miesten, koulu
Meillä käytössä olevan
varusmiesajan lyhyyden
hyväksymisen ehdoton
edellytys or, että aika
käytetään tehokkaasti hy-
väksi - muuten ei kah-
deksassa kuukaudessa
tehdä edes välttäviä
maanpuolustajia. Esi-
merkiksi Sveitsissä, jos-
sa olosuhteet ovat saman
tapaiset kuin meillä, on
sotilaskoulutus kovaa ja
vaativaa ja päivä yleensä
kymmentuntinen. Sama
tehokkuuden periaate on
vallalla sosialistisissa
maissa huolimatta suh-
teellisen pitkästä palve-
lusajasta.

Suomessa on pohjois-
maiseen tapaan pantu
enemmän painoa yksilön
mukavuuteen: lomia on
runsaasti ja päivän palve-
lus on normaalisti ly-
hyempi kuin työelämäs-
sä. Huoltoon on julkisuu-
dessa kiinnitetty huomat-
tavasti enemmän huo-
miota kuin koulutukseen
ja välineistön tehokkuu-
teen. Tästä huolimatta
koulutus on yleensä päte-
vää ja ajoittain rankkaa-
kin, joskin poikkeuksia-

kin ilmenee.
On selvää, etteivät

kaikki varusmiesikäiset
nuorukaiset voi tajuta
fyysisestikin rasittavan
palvelun välttämättö-
myyttä pyrittäessä kou-
luttamaan sotilaita, joita
hätätilassa voitaisiin
käyttää muuhunkin kuin
muodolliseen vartiopal-
veluun. Miehisessä yh-
teisössä sattuu tietenkin
aina myös vähäisiä kon-
flikteja, joita on helppo
paisutella ja käyttää hy-
väksi pyrittäessä tarkoi-
tuksellisesti kiihdyttä-
mään vasta miehuuden
kynnyksellä olevien nuo-
rukaisten mielialoja.
Puolustusvoimiemme
yleensä korkealuokkai-
nen kouluttajakaaderi-
kaan ei suinkaan voi olla
virheetöntä 

- 
varsinkin

vallitseva alipalkkaus on
ajoittain pakottanut luo-
pumaan riittävästä kar-
sinnasta. Tutkimusten
mukaan varusmiehet kui-
tenkin yleisesti pitävät
kuria tasapuolisena ja oi-
keudenmukaisena.

Joukon ilmapiiri on jo-
ka tapauksessa suhteelli-

sen edullinen monenlai-
sille yrittäjille, jotka eri-
tyisesti Varusmiesliiton
riveissä pyrkivät ansait-
semaan nimeä ja julki-
suutta piittaamatta maan
ja puolustusvoimain
eduista. On varsin help-
po innostaa vasta nuo-
ruuden seestymiskaut-
taan eläviä nuorukaisia
vaatimaan "demokra-
tiaa", helpompaa palve-
lusta, lisää taskurahaa ja
enemmän lomia.

Tämäntapainenkin yh-
distystoiminta on vapaas-
sa maassa tietenkin sallit-
tava. Sensijaan voitaneen
keskustella siitä, onko
valtion todellakin sitä
tuettava ja puolustusvoi-
main hyväksyttävä se si-
säiseksi organisaatiok-
seen. Varusmiesten ta-
holta tulevaa palautetta
luonnollisesti tarvitaan,
mutta sen on tultava
asiallisessa yhteistyön
hengessä eikä yhteistä
maanpuolustustamme re-
pivänä ja hajoittavana,
usein vastuuttomana kii-
hoituksena.
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Nuoren puolustuslaitoksemme
johtopaikoilla vaikutti pitkään
ja merkittävästi "kolme suurta
Ötita", kenraalit östur^an,
öhquist 1a Oesch. Edelleen
vireä ja aktiivinen kunniapu-
heenjohtaj am me Kar I Le nnart
Oesch on heistä viimeinen.

Oeschien suku on peräisin
Sveitsistä, jota kenraali edel-
leenkin pitää toisena kotimaa-
naan. Viipurin läänin Pyhäjär-
vellä 8.8. 1892 syntyneestä
Karl l-ennartista, jonka pu-
heessa Kannaksen murre yhä
vieläkin joskus kodikkaasti
pilkahtaa, ei pitänyt tulla up-
seeria vaan luonnontieteilijä.
Opinnot Helsingin yliopistos-
sa kuitenkin keskeytyivät, kun
vapaustaistelu nähliin mah-
dolliseksi ensimmäisen maail-
mansodan pyörteissä ja nuo-
ren sivistyneistömme par-
haimmistoa tarvittiin sitä joh-
tamaan. Näin saapui ylioppi-
las Oesch sotataitoja oppi-
maan L(rckstedtin leirin Pfad-
f inder-kurssille ensimmäisten
"partiopoikien" mukana
25.2. 1915. Jääkärikautena
hän nopeasti kohosi johtopai-
koille ja saapui Suomeen kap-
teenina toimien vapaussodas-
sa VIII Jääkäripataljoonan ko-

Kärldmiehemme
täytti uuosia

mentajana kotiseutunsa taiste-
luissa.

Sodan jälkeen tarvittiin
nuorta jääkäriupseeria monis-
sa eri tehtävissä: joukko-osas-
ton komentajana, sotakoulun
opettajana, Sotakorkeakoulun
johtajana, 1. Divisioonan ko-
mentajana ja vihdoin Yleisesi-
kunnan päällikkönä vuodesta
1930 alkaen. Ranskassa suori-
tettu sotakorkeakoulun tutkin-
to avarsi näkymiä ruleviin tär-
keisiin tehtäviin.

Sisäpoliittisestikin myrs-
kyinen 1930-luku merkitsi
puolustuslaitoksellemme val-
mistautumista talvisodan ko-
vaan koetukseen. Yleisesi-
kunnan päällikön asema oli
kehittämistyössä tietenkin ai-
van keskeinen mrn. Manner-
heimin johdolla toimintansa
aloittaneessa puolustusneu-
vostossa, joka taisteli välttä-
mättömien määrärahojen puo-
lesta. Ohessa joutui kenraali
Oesch toimimaan jopa apu-
laissisäministerinä levottoma-
na Mäntsälän kapinan vuonna
1932!

Talvisota tarjosi monia ikä-
viä yllätyksiä, joista eräs pa-
himmista oli vihollisen erit-
täin vahvoin voimin suoritta-

Zu,rlrrlrtr't ()eselt lrrlrur Iltsse.;.rtt l(rlukr\.r.rrl)c\.rklc(\\r l()r\tk[ccl )sta\al-
leen Custav Verner Gustafssonille
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ma maihinnousu Viipurin lah-
den jään yli Virolahden-Säk-
kijärven alueelle. Sen torjunta
nopeasti irroitettujen ja usein
tilapäisluonteisten joukkojen
avulla jäi kenraali Oeschin
johdettavaksi. Sotien välisenä
aikana hän sai johtoonsa II
Armeijakunnan ja jatkosodas-
sa ensin IV Armeijakunnan,

-jonka 

ylpeäksi tehtäväksi tuli
Viipurin vapautus, ja myö-
hemmin Karjalan Armeijan,
jonka nimi asemasotavaihees-
sa muuttui Aunuksen Ryh-
mäksi.

Ratkaisutaistelu oli kuiten-
kin vielä edessä. Vihollisen
suurhyökkäyksen alkaessa
Karjalan kannaksella 9. 6.
1944 oli alue jaettu armeija-
kuntien vastuualueiksi ilman
yhteistä johtoa. Kiivaissa ror-
juntataisteluissa ei Päämaja
kuitenkaan pystynyt pysytte-
lemään tilanteen tasalla, vaan
kesken kaiken jouduttiin pe-
rustamaan uusi Kannaksen
joukkojen johtoporras, jonka
komentajaksi mitä sekavim-
man katastrofitilanteen yhä
jatkuessa määrättiin kenraali
Oesch-

Isänmaan kohtalo oli nyt
hiuskarvan varassa: mikäli
ylivoimainen vihollinen olisi
saanut Kannaksen portin mur-
retuksi, olisi ainoa mahdolli-
suus ilmeisesti ollut maan
miehitys ja ehdoton antautu-
minen. Kannas kuitenkin kesti
ja kaikkensa yrittäneet joukot
seisoivat rauhan tullessa Ihan-
talan ja Vuosalmen torjunta-
asemissa Neuvostoliiton jou-
duttua vetämään joukkonsa
pois Suomesta osallistuakseen
kilpajuoksuun Berliinin. Vielä
kerran oli Isänmaa pelastettu!

Sodan jälkeen kenraali
Oesch katsoi parhaaksi erota
vakinaisesta palveluksesta.
Ajan tavan mukaan hänetkin
saatiin tekosyillä muka "sota-
rikollisena" leivättömän pöy-
dän ääreen ja kahdeksi vuo-
deksi neljäksi kuukaudeksi
vankilaan. Siinä oli isänmaan
kiitos !

Vuonna 1957 kenraali orga-
nisoi Kansa taisteli -lehden
kertomaan kovien päivien vai-
heista myös myöhemmille su-
kupolville. Jo yli kaksikym-
mentä vuotta hän on toiminut
toimituksen henkisenä isänä.

rf

Viipuri on vallattu ja soturit hiljenevät

Merkkipäivänä olemme
panneet kunniapuheenjohtajan
tenttiin ja pyytäneet vastausta
muutamiin keskeisiin kysy-
myksiin. Näin vastaa nuore-
kas S5-vuotias.
Miten jouduitte jääkäriliik-
keen piiriin ja sitä tietä soti-
Iasuralle?

- Se tapahtui vakavan henki-
sen murroksen kautta. Yliop-
pilasaikoina olin idealisti ja
pasilisti itiivaltalaisen
Bertha von Suttnerin julistus-
kirja Aseet pois! teki minuun
voimakkaan vaikutuksen.

Sitten syttyi ensimmiiinen
maailmansota, joka jo pani
ajattelemaan. Lopullisen sy-
siiyksen antoi Veniijiinmaan
tsaarin julistus 17.11.1914 -siiniihiin riistettiin Suomelta
autonomian viimeisetkin rip-
peet. Viikkoa myöhemmin
Svinhulvud vangittiin tuoma-
rinpöydiin takaa ja kuljetettiin
Siperiaan. Tiissö vaiheessa
piiödyin monien muiden ta-
voin toteamaan, ettA ainoa
keino itsenöisyyteen olivat
aseet.

Olin alusta alkaen ollut
jäiikiiri liikkeen valmiste lujen
tuntumassa ja liihtöni Sak-
saan ensimmiiisen ryhmiin
mukana oli nöissä olosuhteis-
sa itsestiiiin selvö.
Mikä oti vaikein sotatoimi,
jonka jouduitte sodissamme
johtamaan?

- 
Karjalan kannaksella oli

vihollisen suurhyökköys mur-
tanut kaksi vahvana pidettyö
puolustusasemaa ja katastroli
nöytti uhkaavan, kun kenraali
Tuompo soitti minulle 14.6.

kiitokseen

1944 viilittiien Marsalkan kiis-
kyn, jonka mukaan minun oli
mahdollisimman nopeasti siir-
ryttävii Kannakselle, otetta-
va siellä taistelevat joukot ko-
mentooni ja pysöytettiivä vi-
hollinen.

Kun seuraavana piiivönö
ryhdyin komentajatehtäviiöni
IV AK:n esikunnassa ilman
apulaisia ja viestiyhteyksiii,
tuntui, ettö töstii tehtiivöstä en
taida selvitö. Koko Uinsi- ja
Keski-Kannas oli sekasorron
vallassa - Kuuterselkii oli
juuri murtunut ja Siiranmöen
verinen torjuntataistelu oli
käynnissii. Vielö viivytysvai-
heen aikana niiytti tilanne
kaikkea muuta kuin valoisalta
eikö Viipurin romahdus asiaa
ainakaan parantanut.

Ensimmäinen tode llinen va-
lon pilkahdus nökyi vasta ke-
sö-heiniikuun vaihteessa,
kun tapahtui ihme: kenraali
Vihman komentama 6.Divi-
sioona torjui vihollisen lhan-
talassa, vaikka siellö ei ollut
esteitä eikii linnoituslaitteita
lapionpistonkaan vertaa. So-
dan lopullinen ratkaisukin ta-
pahtui sitten Pohjoismaiden
suurimmassa taistelussa tällö
samalla lhantalan alueella.
Mitä hyvää näette nykypäi-
vän Suomessa?

- Kunnioitusta ansaitsee sit-
keii suomalainen yrittiijiihen-
ki, joka ankarasta verotukses-
ta, muista rasitteista ja liialli-
sesta holhouksesta huolimatta
vielii jaksaa taistella markki-
noista ja työskennellä olosuh-
teissa, joissa ankara progres-
siivinen verotus uhkaa kaiken

työnteon mielekkyyttö. Tömii
henki pitiiisi saada leviiimiiiin
laajemmallekin 

- kaivattai-
s iin e ne mmön s o lidaari suuden
tunnetta ja vastuuntuntoa ja
viihemmön itsekkiiitii vaati-
muksia. Nöin turvattaisiin työ
ja toimeentulo kaikille kansa-
laisillemme.
Mikä asia on isänmaassam-
me huonosti?

- Eniten minua loukkaa tie-
toinen historian viiöristely,
se lvien totuuksien kieltäminen
poliittisista tarkoituksenmu-
kaisuussyistä. Ilmeiset reali-
teetitkin unohdetaan tarkoi-
tuksellisesti, miköli tiimä pal-
velee uuden "tieteen" piiö-
mäiiriö.

Viime aikoina on minua
erityisesti harmittanut, kun
ajopuukeskustelussa on koko-
naan unohdettu maamme
huoltotilanne viilirauhan ja
jatkosodan aikoina - esimer-
kiksi leipäviljaa oli maassa
vain vajaa neljiinnes vöhim-
möistarpeesta. Loppu oli saa-
tava jostakin tai sitten kuolta-
va nölkdiin! Riippuvaisuus-
suhde oli itsestiiön selvii, kun
muistamme, ettö maa oli tiiy-
sin saarrettu ja 3/4 tuonnis-
tamme, joka tuolloin kiisitti
pelkiistiiön viilttömöttömyys-
tarvikkeita, tuli Saksasta. Po-
liittiseen spekulointiin ei niis-
sii oloissa juuri ollut varaa!
Lukijoiden puolesta kiitäm-
me Teitä, Herra Kenraali,
ja esitämme vielä myöhästy-
neet syntymäpäiväonnitte-

sla**
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O Saattaja-alukset olivat vastuussa
siitä, että kauppalaivat pääsivät
perille sotanäyttämönä olevan
Itämeren halki. Erityisesti
näIkätalvena 194U42 oli
jokapäiväisen leivän turvaaminen
hiuskarvan varassa. Aseistetut
iäänmurtajat tekivät tällöin suurtyön
pitäessään väylät auki.
O Pienemmillä vesillä seilattiin
pienemmillä laivoilla - laivasto-
osastoja oli myös Laatokalla ja
Aänisellä, jopa sotien välisenä aikana
Saimaallakin.

Tietoja koonnut WEIKKO

Mielipiteet keveän, ulkomeri-
toimintaan pystyvän aluksen
tarpeellisuudesta ja ominai-
suuksista olivat vuosina ennen
sotia käyneet pahasti ristiin.
Aluksi 1920-luvulla sunnitel-
tiin noin 50O tonnin torpedo-
venettä eli hävittäjää, kuten
alusta jo siihen aikaan kutsut-
tiin. Hävittäjien suuruudet ja
hinnat kasvoivat kuitenkin no-
peasti, joten suunnitelmista
oli luovuttava. V 1934 esitet-
tiin rakennettavaksi 830 ton-
nin hävittäjä, jonka nopeus
olisi ollut 33 solmua.

Kauppalaivojen saattoalus-
ten tarve tuli vähitellen yhä il-
meisemmäksi ja niinpä sodan
aattopäivinä ehdotettiin han-
kittavaksi 400 tonnin ja 24
solmun varmistusaluksia, mi-
kä taloudellisesti olisi ollut to-
teutettavissa, mutta joiden ra-
kentamisen sota esti. Oheises-
sa taulukossa on tietoja ko
suunnitellusta aluksesta.
Suunnitelmien rauettua jou-
duttiin kauppa-al usten suojana
käyttämään Iiian hitaita varat-
tuja aluksia, joista mainitta-
koon seuraavat ryhmät.

Merivartiolaitoksen ulko-
vartioalukset kuten Aura (I),
Tursas (entinen Baltic) JA
Uisko (entinen Celtic), )otka
viimemainitut olivat sisar-
aluksia. Ne olivat Belgiassa
rakennettuja troolareita, jotka
v 1939 hankittiin Suomeen.

Merenkulkuhallituksen tar-
kastusalukset kuten Turku ja
Suursaari sekä presidentin
vierailualus Aura (II), enti-
nen Seagull.

Eri kaupunkien tai yksityis-
ten omistamat hinaaja-jään-
murtajat kuten Aura, Porin
Karhu, Herkules ja Rauma.
Tähän ryhmään kuului myös
puolustuslaitoksen Kustaan-
miekka.

Tärkeän ryhmän muodosti-
vat Neuvostoliiton v 1940 ti-
laamat 5O hv:n merihinaajat
N:o 761 (Viipuri), N:o 762,
N:o 763 ja N:o 764, jotka val-
mistuttuaan otettiin saattopal-
velukseen. Nämä luonnolli-
sesti jouduttiin v 1944 luovut-
tamaan kuten myös useat
muut edellä mainituista aluk-
sista sotakorvauksena NL:lle.
Koko luovutusmäärä oli jou-
lukuuhun 1944 mennessä I I9

SAATTAJAT
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alusta ja yksi uiva telakka.
Seuraavassa taulukossa «rn

tietoja saattajien ominaisuuk-
sista ja aseistuksista. Näiden
varattujen alusten lisäksi käy-
tettiin saattotehtäviin, joskin
enemmän tilapäisesti, tykki-
veneitä, miinalaivoja ja vm-
veneitä. V

AIus

Tursas-lk

**u&*

;1
K; h;. Pituus Aseistus

I 17s,2120,2lsPH-43,
2/SPP.kt.
2/7 s ,2t20,2lSPH-37 ,2/SPP
tl4s,tl20,2lsPH-43.
r/sPP,kl.
1 I 4s,3 I 20,2 I SPH-43, l /SPP,
kt.
| 14s,2120,r/kk, r/sPP

1l4s,2120,1lsPH-4l ,
r/sPP,kr.
I I 7 5, t I 20,2 lkk,2 I SPH-37
t17s,1l20,2lsPH-37
I lls,t l20,2lsPH-37
tl47,tl20,1lsPP
1 I 1 05,2 I 40,2 120,2 I SPH,2 I
SPP, 40 miinaa,
kuuntelulaite.

Saattaja Aura (I) Maarianhaminan sa-
tamassa 1942

Tursas ja Uisko olivat mootto-
rialuksia, muut höyrykäyttöi-
siä. Saattajien aseistus on
vuoden 1944:n mukainen
paitsi keskimmäisen ryhmän,
jonka alukset olivat käytössä
pääasiasa talvisodassa. Ly-
henne kl. tarkoittaa kuuntelu-
laitteita, jotka asennettiin vas-
ta viimeisenä sotavuonna.
Saattajista menetettiin Märke-
tin luona 13.1.1940 Aura II
oman syvyyspommin räjäh-
täessä heittimessä. Kaatuneita
oli 26, joiden mukana Saatto-
laivueen päällikkö luutnantti
E. Terö. Saattaja Uisko mene-
tettiin Suomenlahdella
16.9.1943 lentokoneen torpe-
doimana. Kaatuneita oli 19,
mukana aluksen päällikkö
luutnantti R. Sandholm.

Saattajat toimivat aluksi yh-
tenä laivueena, mutta syksyllä
1942 perustettiin toinenkin
laivue vihollisen sukellusve-
neiden ollessa erittäin toime-
liaita. Tällöin saattueista me-
netettiin Ahvenanmerellä hl.
Bonden (695 brt) 12.9. 1ahl.
Betty H (2477 brt) 26.10.,
mutta lukuisat olivat myös
torjutut hyökkäysyritykset.
Saattajaosaston päällikkönä
toimi v 1943 komentajakap-
teeni G. Fabritius ja v 1944
komentaja B. Willberg. Lai-
vuepäälliköistä mainittakoon
luutnantti E. Terän lisäksi
kapteeniluutnantit N. Huttu-
nen, V. Poutiainen, T. Siivo-
nen ja S. Halla.

JÄÄNMURTAJAT
Nämä alukset tekivät suuren-
moisen työn sotien aikana val-
linneina kireinä jäätalvina. Jo
vapaussodasta olivat sellaiset
nimet kuin Sarnpo, Tarmo ja
Volynets (Wiiiniimöinen, vi-
rolainen Sur-Töll) tuttuja ko-

Aura (l)
Turku

Suursaari

Kustaan-
miekka
Nuntero-
hinaaja
Aura (ll)
Herkules (jrn)
Rauma (jrn)
Aura (jm)
Varmistusalus

1907
l9-18

t927

t9l-5

t94t

r n84/30
r93 I

I 899
1924

MI.700

Hl.6(X)
., 400

,, 600

)'7\

500

570
-s50
450
440

219 ..

229 t

11S

-560brt
l6ti ,,
t54 ..
t26 ..

32.O

29.3

31.7

63.5
33. 8

31.7
26.6

[-airirsrurttuc clcncc rannikkorrir lrillr nälkrirrlrcna 1942
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ko kansan keskuudessa. My<i-
hemmissä puolustussuunnitel-
missa aluksia päätettiin käyt-
tää tykistöaluksina varusta-
malla ne Ahvenanmaalta v
l9l9 vapautuneilla merity-
keillä. Alusten tykistöaseistus
muodostui täten seuraavaksi. V

su aseistettu koko sodan ajan
toimien kesäisin sukellusve-
neiden emälaivana.

Rauhan tultua jäänmurtajar
olivat neuvostolaisten katsei-
den kohteena ja niin parhaat
murtajat Jääkarhu ja Voima
jouduttiin luovuttamaan sota-

Aseet

Neljä IO2 rnm:n Obuhov-laivatykkiä ja kaksi Vickerstehtaan
40 mm:n "pom pom" it-tykkiä.
Keulassa 170 mm:n Vickersin laivatykki, perässä sama kaksoistykki
(120/-50-V-2). Maaliskuussa 1940 tuli lisää kaksi
40 rnm:n Vickersin it-tykkiä.
Merimaalitykit kuin Voimassa, ei it-tykkejä. Alus ajoi Mäntylurdon
edustalla karille 6. l.l94O eikä ollut aseistettu sen jälkeen.
Sekä keulassa että perässä l20l5O-V-2 tykit. It-aseena yksi
kaksois- Madsen konetykki (2Ol 6O-M-2).
Maaliskuussa l94O: I I 47 I 40, 21 4Ol 60-8, 2l2O I 6O-M ja 2l ir-kk.
2l 102160-0. 2l4Ol4O-Y. Vuonna 1944: 2llO5l45-R
(Rheinmetall) Sa 3 l2Ol 6O-M

korvausten 656msk5uln2 
-arviohinnat olivat 2.5 ja 1.2

miljurnaa dollaria.
Jäänmurtajien rohkeista

päälliköistä mainittakoon en-
sin Sisun ja sitten Jääkarhun
pääll ikkönä toiminut merikap-
teeni, kapteeniluutnantti V.
Niemelii, Tarmon talvisodan
aikainen päällikkö Y. Malmi
ja Sisun monivuotinen pääl-
likkö A. Aalto. Yanha Sisu
toimii nykyään Louhi-nimise-
nä merivoimien esikuntalaiva-
na.

PETSAMO
Hyvissä ajoin ennen talviso-
dan syltymistä siirrettiin Pet-
samon kalastusalukset Norjan
puolelle. mutta loppuun asti
jäivät paikoilleen merivartio-
laitoksen vartioalus Turia ja
merenkulkuhallituksen luot-
sialus Jäämeri. Vihollisen
rynnätessä Liinahamariin tu-
hottiin molemmat alukset
3.12.1939, mutta Turja jäi
hylkynä rantaveteen, josta se

seuraavana vuonna löydettiin
ja kunnosteltiin. Alusten omi-
naisuudet olivat seuraavat. V

f Ail---
L

I .Ieekrrhu

I szd. esoohv
I Voinra

1917. 207Ohv

Sanrpo
1898. l85ohv

Tarmo
1907.2-30ohv

Sisu

Pienernmin tykein (75-45
mm) aseistettuja olivat myös
Apu, Murtaja ja Otso. Talvi-
sodassa Tarmo epäilemättä lä-
hetettiin mitä pahimpiin paik-
koihin ja toimiessaan Kotkan
vesillä se 18. I . I94O joutui
Kotkan satamassa pommituk-
sen uhriksi, jolloin 39 miestä
kaatui ja aluksen keula vesira-
jaa myöten oli kuin pois pyyh-
käisty. Korjattuna ja uudel-
Ieen aseistettuna jäätaisteluja
silmälläpitäen alus lähti jäl-
Ieen itään tarkoituksella mur-
taa jäät Viipurinlahdella ete-
nevän vihollisen tieltä, mutta
Porvoon saaristossa aluksen
matka päättyi rauhan solmimi-
seen.

Sotatalvet 1940, l94l ja
1942 olivat vaikeita jäätalvia,
jolloin murtajien kyvyt joutui-
vat erityisesti koetukselle.
Talvisodassa pystyimme pitä-
mään vihollisen miinoista ja
pommeista huolimatta reitit
Iänteen käytössä. Tällä oli mi-
tä suurin merkitys solaponnis-
teluillemme.

Jatkosodassa murtajat oli-
vat jälleen aseistettuja ja var-
mistivat Ahvenanmaan vesiä.
mutta niiden valmius lopetet-
tiin jo syksylh 1941.

Talvella 1942 leipä oli Suo-
mesta loppumaisillaan, jolloin
Sisu lähetettiin Saksaan asti
hakemaan viljalaivoja. Jää-
karhun avustamina Iaivat saa-
tiin vaivoin Suomen satamiin
ja uhkaava nälänhätä torjutuk-
si. Jäänmurtajista oli yksin Si-
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Sisun ja Jääkarhun päällikkönä toimi
kapteeniluutnantti Väinö Niemelii

HuomauluksiaAlus

Turja
v 1928
Jäämeri
v 19-33

Sigge
Aase

Aseet

l/20, syvyys-
pommit

Aseistettu vasta jat-
kosodan aikana
Tarkastus- ja luotsi-
alus
Ostettu Norjasta v

Saallaja Suursuri kcsiillä 1941

Moottori
22s

Moottori
J J.1

Moottori
1940 raivaaiiksi



ei suomalaisille ollut jättänyt,
vaan saatiin tyytyä moottori-
veneisiin, joista komein oli
noin l2 metrinen Kukkapää.
Siihen asennettiin 47 mm:n
tykki. Hyvänä liikenneapuna
oli meidän puolellemme siir-
tynyt latvialainen hl. Ilga
(21 I brt). joka Aunus-nimise-
nä toimi kuljetusaluksena so-
dan loppuun asti.Venäläiset olivat talvisodan

aikana laskeneet miinakentän
Petsamonvuonon suulle ja sen
raivaukseen tarvittiin Norjasta
hankitut kalastusveneet. Ve-
neistä Aase menetettiin onnet-
tomuudessa 5.4.1941. Liina-
hamarin vilkkaan laivaliiken-
teen vuoksi lähetettiin Petsa-
moon Norjan ympäri syksyllä
l94O MKH:n yhteysalus
Suursaari (katso saattajat!).
AIus palasi takaisin keväällä
t943.

Sodan lopulla jäi Turja Pet-
samoon joutuen saksalaisten
käsiin, jotka veivät aluksen
mukanaan Norjaan. Sieltä se
löydettiin ja toimitettiin jäl-
Ieen Suomeen. Täällä alus
kunnostettiin täydellisesti ja
se palvelee vieläkin huolto-
aluksena merivartiolaitokses-
sa.

LAATOKAN
LAIVASTO.OSASTO
Neuvostoliitto sulki "teknisis-
tä syistä" Nevan reitin Laato-
kalle v 1938 eikä Laatokan
aluskannassa sen jälkeen ta-
pahtunut muutoksia. Uusin
alus siellä oli v 1936 valmistu-
nut kelirikkoalus Aallokas,
joka olikin Laatokan meren
lippulaiva. Varattavia aluksia
oli vähän ja nekin vanhoja, jo-
ten l2O mm:n tykkien sijoitta-
misesta vaikkapa proomuihin-
kin oli luovuttava. Talviso-
dassa Laatokan Meripuolus-
tuksen Laivasto-osasto (kap-
teeniluutnantti E. Koponen)
oli seuraavassa kokoonpanos-

Miinalaiva Kiviniemen (pur-
simies U. Kilpinen) laskiessa
4.12. miinoja Mantsin vesillä
räjähti laskussa yksi HM/S-
miinoista, jolloin neljä miestä
kaatui. Aluksen ajettua vielä
6. 12. karille laski tykkivene
Aunus (luutnantti T. Helika-
rr) loput itärannan miinoitteis-

ta. Länsirannan miinoitteet
laski miinalaiva Yrjö (luut-
nantti A. Karsten) häiriöiltä.
Kaikkiaan talvisodassa Laato-
kalla laskettiin 264 miinaa,
joista 35 oli maayhdysmiino-
ja.

Tykkilaivue (kapteeniluut-
nantti T. Asikainen) tulitti
useaan otteeseen pitkin ranta-
tietä etenevää vihollista. Mii-
noittein pyrittiin estämään vi-
hollisvoimien leviäminen Im-
pilahden saaristoon, joskaan
vihollisen laivasto ei täällä
lainkaan toiminut. Jäiden es-
tettyä alusten liikkumisen siir-
rettiin tykit maarintamalle, lä-
hinnä Sortavalan rannikkoloh-
kolle.

Tammikuun lopulla viholli-
nen aloitti jäihin juuttuneiden
alusten pommitukset, jolloin
menetettiin hl. Valamon
Luostari. Muut menetykset
johtuivat Laatokan lähes 2

I rrrrl,,L.111 Ltlrr rkL,'.rlrr. .\,ll,kas

I talralainen moottorit()rpedovene l-rralokal lrr

sa.

metriä normaalia matalam-
masta vedenkorkeudesta ja si-
ten olivat onnettomuuksia.

Moskovan rauhan tultua
voitiin Laatokalta evakuoida
vain veneitä ja melkein koko
aluskalusto jäi koskemattoma-
na vihollisen käsiin. Laatokan
Meripuolustus vetäytyi Sai-

maalle, jossa perustettiin Sisä-
vesilaivue. Palaamme asiaan
jäljempänä.

V l94l palattiin takaisin
Laatokalle ja komentajakap-
teeni E. Koponen ryhtyi uu-
delleen johtamaan nyt Laato-
kan RPr:iin kuuluvaa Laivas-
to-osastoa. Aluksia vihollinen

ASEVELJIÄ
ETELÄSTÄ
V 1942 oli saksalaisten larkoi-
tus vihdoinkin vallata Lenin-
grad ja sitä varten valmistel-
tiin myös Laatokan puolella
tukitoimia. Toukokuussa pe-
rustettiin Laivasto-osastoon
kuuluva Laivasto-osasto K

Slattaju lasicc sirr urerlrrrrr l.lul)l)irlIl\o.jct) \u(rJirL\l

Alus
Rak. Pit.

m
Teho
hv. Aseistus

Tykkilaivue
Aallokas
Tarmo
(var.)
Vulcan
(var. )
Aunus

Miinalaivue
Yrjö
Kiviniemi
(var.)
Voima
(var.)

Raivausosasto
sr
Klercker

1936

t9tt

l90l
1900

r 895

t9t2

r 895

t9t4
1912

33.0

24.O

27.7
25.3

25.O

25.6

24.O

17.9
r8.o

s00

292

300
300

r80

240

335

80
80

2/7 5 I sO-C,2 I 20 I 6O-M,2 lkk,miinakiskot.

t/7stso-c.2tkk.

UTslso-c.2tkk.
2147 148-HL,2/kk. 30 miinaa.

2147 148-HL,2/kk, 50 miinaa.

1 147 148-HL,z/kk, 30 miinaa.

ll47,2lkk. Uponnut 19. 12. onnettomuudessa.

l/47, MRK/I ja MRK/4.
t147, N4RKIt ia MRK/4.
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(komentajakapteeni K. Kija-
nen). johon suomalaisten Ii-
säksi I iitettiin italialainen mtv-
viirikkö ( 12. Squadriglia
MASI ja saksalainen miinave-
neryhmä (Gr. C/il. MS-FI.).
joissa kummassakin oli neljä
venetlä. Suomea edusti tässä
()sastossa mtv Sisu. Suurim-
man ryhmän muodostivat suo-
raan Leningradia piirittäneen
saksalaisen kenraalieversti
Kellerin alaiset lauttaryhmät,
joissa oli yhteensä 2l eri tar-
koituksiin varustettua Iauttaa
ja 9 miehistövenettä.

Huomattavin taistelutoimi
oli lauttojen maihinnousu-
syöksy Suhon majakkasaareen
eteläisellä Laatokalla 2l .-
22. lokakuuta. Siellä saksalai-
set menettivät neljä lauttaa,
j()isla t()sin k()lme tarttui ran-
takivikkoihin ja oli hyljättävä.
Iralialainen MAS 527 (luut-
nantti R. Becår) upotti torpe-
dolla 15.8.1942 venäläisen
aputykkivene Lahtan (650 t,
2/lO0mm).

Vuodet 1943-44 olivat
suurhyökkäykseen asti hiljai-
sia. Laatokan aluskantaa vah-
vennettiin siirtämällä sinne
suomalaista ja saksalaista ka-
lustoa. koska Laatokalla v
1942 olleet voimat oli jo syk-
syllä siirretty pois. Laivasto-
osaston eli Meripataljoonan
(MeriP 3) (komentajakapteeni
E. Koponen) kokoonpano oli
keväällä 1944 siten seuraava.

Y
Alukset Kokr'r

Sirksalaincn Siebel-laurta suontalaisten käytössä Lai(okalla.vuonna l9M

ÄÄNISEN
LA!VASTO-OSASTO
Ensimrnäiset laivastoyksiköt
saapuivat luutnantti A. Kars-
tenin johdolla maitse Laato-
kalla mukanaan l0 moottori-
venettä 2.lO.l94l .

Vihollisen Ääniselle ja Sy-
värille jättämä aluskalusto oli
hyvin heikkokuntoista ja van-
haa. Laivasto-osaston runko-
miehistön muodostivat pans-
sarilaiva Ilmarisesta pelastu-
neet ja osaston ensimmäisenä
komentajana oli Ilmarisen en-
tinen päällikkö komentaja R.
Göransson.

Alueen korjaustelakat kun-
Irostettiin ja niistä alkoi seu-
raavaksi purjehduskaudeksi
valmistua aluksia. Suomesta
siirrettiin veneitä, hinaajia ja
tykkivene VTV l, joka oli v
l94l saatu Satamaniemestä
sotasaaliiksi. Kunnostetuista
matkustaja-aluksista mainitta-
koon höyrylaivat Syväri, Ää-
nislinna ja Siikakoski. ..

Huhtikuussa 1943 tuli Aä-
nisen RPr:n Meriosaston pääl-
liköksi kommodori H. Söder-
holm, loka toimi myös Ääni-
sen Vesitiepiirin päällikkönä.
Syksyllä 1943 alusyksiköt sai-
vat meripataljoonan (MeriP 4)
kokoonpanon ja pataljoonan
komentajaksi tuli komentaja-
kapteeni O. Haikalan jälkeen
G. Fabritius. Huomattavim-
mat aseistetut alukset olivat
seuraavat.

Koko Laatokan kalusto oli
nyr kuljetettavisa rautateilse ja
suurin osa siitä siirrettiinkin v
1944 länteen. Saksalta ostetut
lautat ja veneet jouduttiin kui-
tenkin luovuttamaan NL:lle.

SISÄVESILAIVUE
Harvapa tietänee tällaisen lai-
vueen olemassalosta! Se to-
della toimi sotien välivu()tena
Saimaan vesistössä III AK:n
alaisena komentajakapteeni E.
Koposen johdossa. Laivueen

Etenemisvaiheen aikana siir-
tyi Sisävesilaivasto Laatokalle
ja toimi aluksi Laatokan Lai-
vaston nimellä kuuluen Laato-
kan Puolustukseen. Jo elo-
kuun alussa oli Laatokalle
siirretty hinaajia. proomuja ja
150 moottorivenettä 

- 
kaikki

luonnollisesti maitse. Suurim-
mat Saimaan hinaajista toimi-
vat myöhemmin Suomenlah-
della ja Haapaniemi jouduttiin
luovuttamaan sotakorvaukse-
na Neuvostoliittoon.

Nuoli-lk. (3)
T-lautta (2)
M-lautta (4)
I-vene (4)

t

T-lautat olivat v 1942 Laato-
kalle jääneitä Siebe l-lauttoja,
M-lautat olivat Saksalta ostet-
tuja merivoimien tykkilautto-
ja. jtxka oli ollut tarkoitus siir-
tää Peipusjärvelle ja l-veneet
olivat vartiotehtäviin käytetty-
jä miehistöveneitä. Lisäksi
meripataljoonaan kuului rai-
vaajia. hinaajia, proomuja ja
kuljetusveneitä. MeriP 3:n
tehtävänä oli puolustaa Laato-
kan pohjoisrannikon saaris-
toa, mutta sotatoimet eivät
koskaan edenneet niin pitkäl-
le.
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16.7 x3.4x1.3
32.3x14.7x1.8
35.-5 x8.6x I .8
18.0x4.5x 1.0

Aseistus

ll2O.llkk.3 miinaa.
21to2.2120-M.
2188,1 137 .l /20-4,syv.pomm.
I157 .l l2O-MjO miestä.

t2
t43
ilto

7
Äänisen laivasto-osastoon kuului
myös sotasaaliiksi saatu siipiratastyk-
kivene!

päätukikohta oli Varkaudessa
ja siihen kuului mm. pionee-
rien moottoripontooneja, höy-
ryhinaaj ia ja m«xrttoriveneilä.
Hinaajia oli kolme 20O-30O
hv:n alusta, nimittäin Haapa-
niemi, Mantsi (entinen Sim-
son) ja Taipale (entinen Obe-
ron III), jotka aseistettiin214T
ia ll2O mm:n tykein.

Li ikekannal Iepanossa
I 5.6. l94l laajennettiin laivue
Sisävesilaivastoksi (SvesiL).
j«rh«rn kuului neljä laivuetta ja
jolla oli edelleen puolustus-
tehtävä Saimaan vesistössä.

Saksalainen tykistijlautta oli kiimpelii alus



I At..

lTyv.Karhumäki.ent.
I Rntu Luxemburg
I Tyv. Kontupoh ja.

I ent. Rosali

I Tyv. Ilmari
I Tyv. VTV I

lVav.Urho
I Vav.Väinö
I Ygy t-i-"

.: *ry-xlta -raterfr.g;
Suomen Joutsen loistonsa päivinä

Äänisellä toimi myös rai-
vaajia, mutta kumpikaan puoli
ei laskenut miinoja.

Kesäkuussa 1944 alettiin
aluetta evakuoida Turkuun.
Laivastovoimien suojattua
joukkojen vetäytymisen upo-
tettiin osa aluksista ja loput
evakuoitiin. Mitään suuria
taisteluita ei tässä vaiheessa
enemp.ää kuin aikaisemmin-
kaan Aänisellä käyty. Alusten
päätehtävänä oli vesialueen
varmistaminen, minkä ne täy-
sin suorittivatkin.

KOULULAIVAT
Useat laivaston aluksista sai-
vat toimia myös koulutusaluk-
sina kuten tykkiveneet ja mii-
nalaiva M I (Louhi), joka v
1925 teki 35 kadettikokelaan
kanssa Suomen laivaston en-
simmäisen valtameripurjeh-
duksen Itämereltä Norjan ym-
päri Jäämerelle ja Petsamoon.
Sotien aikana merikadettien
harjoitusaluksena oli MVL:n

saattaja Aura (l).
Suomen Joutsen oli kui-

tenkin kuuluisin koululaivam-
me, jonka purjehduksia koko
Suomen kansa seurasi jänni-
tyksellä. Kaikkiaan alus en-
nätti vv l93l-39 tehdä kah-
deksan valtameripurjehdusta.

Suomen Joutsen, entinen
Laennec, entinen Oldenburg
oli rakennettu Saint Nazaires-
sa v I9O2 ja purjehdittuaan
välillä Saksan kauppalaiva-
päällystön koulutusaluksena
ostettiin se v 1930 Suomeen.
Aluksen hankintaa varten
eduskunta oli myöntänyt sa-
man vuoden ylimääräisessä
menoarviossa 4.-5 miljoonaa
markkaa. Kauppahinta oli
970Un mk. Loput rahat käy-
tettiin siirtoihin, varustami-
seen ja tarveaineisiin. Kun-
nostamisen ja varustamisen
suoritti Uudenkaupungin Te-
lakka OY v l93G-31.

Alus oli kolmimastoinen te-
räsfregatti. jonka suurin pi-
tuus oli 96 m, pituus vesilin-

Aseistus

317s.3120-M

217s.3120-M

U4s,t l40-v .t l20-M
| 176 (torni), l l2o-M, lkk
U40-Y.U20-M
tl4s,tl20-M
tl45.tl20-M

rrt-:-B
§:;:-".,-"!- ,-*^:af : - j+:

SA-kuvo

jassa 80 m ja leveys 12 rn.
Uppouma oli 29OO t, josta
painolastia l25O t. Tällöin
aluksen syväys oli noin 4.8 m.
Isomaston huippu oli 52 m ve-
denpinnasla ja purjeiden pin-
ra-ala 22OO m2. Köysistöä oli
yli 30 km.

Alukseen asennettiin kaksi
200 hv:n puolidieseliä, joiden
teho oli kuitenkin liian vähäi-
nen ohjailua varten vaikeissa
olosuhteissa. Asuintilaa aluk-
sessa oli 3O upseerille ja 185
miehistöön kuuluvalle.

Alus kastettiin uudelleen
Uudessakaupungissa I . mar-
raskuuta I93 I Suomen Joutse-
neksi, minkä jälkeen se siirtyi
Helsinkiin, jossa viimeistely-
työt suoritti Hietalahden telak-
ka. Työt olivat myöhässä ja
alus pääsi lähtemään ensim-
mäiselle matkalleen vasta 22.
joulukuuta yli kasi kuukautta
aiottua myöhemmin. Talvi oli
tällöin jo tulllut pohjoiselle
pallonpuoliskolle, joten mat-
kan alkupuoli oli erittäin vai-

valloincn ja keskeytyikin Fär-
saarilla, jossa alus oli suora-
naisessa merihädässä, mutta
selviytyi kuitenkin vain vau-
rioin. Tämän lyhyehkön, lä-
helle päiväntasaajaa ulottu-
neen purjehduksen jälkeen te-
ki alus vielä seitsemän mat-
kaa, joista pisin oli viides
(9. 10. I93-5-2.7 .36). Tällöin
kierrettiin Etelä-Amerikan
manner.

Aluksen matkoille komen-
nettiin eri kursseja, joista kan-
ta-alipäällystön ja kantamie-
histön kursseja oli joka mat-
kalla. Osanottajia näillä kurs-
seilla oli noin tuhat ja vähem-
mistöön jäivät eri upseeri- ja
kadettikurssit. Eräillä mat-
koilla oli mukana myös vienti-
näyttely, joka tehokkaasti
esitti maamme eri tuotteita.

Suomen Joutsenen ensim-
mäisenä päällikkönä oli ko-
mentajakapteeni Arvo Lieto,
joka kuljetti aluksen ensim-
mäisellä matkalla Kanarian
saarille. Siitä eteenpäin mää-
rättiin päälliköksi komentaja
lonni Konkola. Hän rllikin sit-
ten päällikkönä kaikilla mat-
koilla, mutta viimeisellä ret-
kellä Biskajanlahden myrs-
kyissä hänen terveytensä mur-
tui ja retken purjehti loppuun
kapteeniluutnantti Unto
Voionmaa. Sotien aikana alus
toirni emä- ja asuntolaivana.
Sen takila oli mastotankoja
myöten riisuttu. Alukseen oli
asennettu joitakin 20 mm:n it-
aseita itsepuolustusta varten.

Sotien jälkeen alus rikattiin
uudelleen ja joitakin pohjale-
vyjäkin uusittiin. Valtakunnan
peräsintä piteli tällöin J. K.
Paasikivi, joka ei kovinkaan
suopeasti katsellut lähtöval-
misteluja 

- 
oli annettu suulli-

nen kielto, että niistä ei saanut
julkisuudesa puhua. Niinpä
matkalupaa ei tullutkaan, jol-
loin ensin syytettiin rahojen
niukkuutta ja myöhemmin
matkoja ei pidetty suotavina
poliittisista syistä.

Joutsen purjehtikin siksi
vain Itämerellä. Kaukopurjeh-
dukset olivat sitten jo historiaa
ja lopulta Suomen Joutsen v
1960 kunnostettiin merimies-
koulun tarpeisiin ja sijoitettiin
museonähtävyydeksi Turun
Aurajokeen. tr
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PUOLUSTUSASE.
MIIN ''SUOMEN
PORTILLE"

arin(aq
JUKKA TYRKKU

POIKIEN TIE RAUTJÄRVELTÄ
RAJAJOELLE III

SUOMALAISEN SALAMASODAN
TAPPOTAHTI

Myöhäissyksyllä 1941, kenttäarmeijamme
saavutettua yleisesti puolustukselliset
tavotteensa eri armeijakuntien joukot
alkoivat kaivautua asemiin koko 600
kilometrin mittaisella maarintamallamme.
Vaikka tiedustelu- ja partiotoiminta
jatkuikin vilkkaana, ilmahyökkäyksiä
tapahtui paljon ia joukot kävivät
kiivaitakin paikallisia torjuntataisteluja,
alkanut asemasota merkitsi kuitenkin
tähänastiseen verrattuna lähes hitjaiseloa
vartiopalveluksen ja puhdetyö- ym
korsuelämän vuorotellessa säännöllisten
kotilomien kanssa, myös huolto- ia
postiyhteyden kotirintamaan rakentuessa
tiiviiksi. Asemasodan yksitoikkoisuus
hyökkäysvaiheen "elonkorjuuksi kotiin"
-tunnelman jälkeen alkoi silti laskea ja
rasittaa mielialaa, monivuotiseksi
venyessään taistelumoraaliakin. Vain
sellaiset suurtempaukset kuin kokonaisen
vihollisprikaatin tuho pohjoisrintamalla ja
rohkeudessaan ja näyttävyydessään
ainutlaatuinen Suursaaren valtaus, jälleen
Pajarin joukoilla ja johdolla, vielä
alkuvuodella 1942 kohahduttivat niin tuli-
kuin kotirintamaakin.
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KANNAKSEN takaisinval-
tauksen suurhyökkäys jatkui
hellittämättömästi. Sateisiksi
muuttuneissa säissä raskaat
marssit ja keskeytyrnänömät
taistelut tappioineen alkoivat
painaa alas joukkojen alunpe-
rin Iiiankin optirnistista mie-
Iialaa. Jonkinlainen kyllästy-
rninen. varhainen s()taväsy-
mys uhkasi. Tässä nrielessä
muutamien rnurina vanhaa ra-
jaa ylitettäessä kuvasti mieli-
aloja. Mutta jo luonnollisen
rasituksenkin johdosta pysäh-
tyminen puolustuslinjalle tuli
oikeaan aikaan.

Elokuun 20. pnä tasan kuu-
kauden mittainen hyökkäys
oli kuitenkin vielä kolmannes-
taan vailla. JR 49 ja Kev.Os.
7 puhdistivat tuona päivänä
Vuosalmen maaston. Saman-
aikaisesti "iskurykmentti" 27
valtasi tällä kohdalla Vuoksen
etelärannalla olevan Äyrä-
pään. Näin oli Karjalan ko-
mean virran ylikulkupaikka
myris Viipurin-Käkisalmen
valtalien kohdalla saatu suo-
malaisten käyttöön. Joukko-
jen ylikul jetus siirrettiinkin
nyt sinne.

Aluksi käytettiin kuljetuk-
seen ponllooneja ja moottori-
ponttoonilauttoja, mutta sitten
saapuivat paikalle Pion.P 23:n
pioneerit ja 5. ja 8. Silta-
komppania rakentaen salama-
sotavauhdilla pätevän pont-
toonisillan Äyräpään kohdalle
Vuoksen yli. Siltaa pitkin saa-
tiin sitten jo viimeiset kärkidi-
visioonankin, l8.D:n, osat
siirretyiksi vaivatta Vuoksen
eteläpuolelle.

Linjalta Hevossaari-Salo-
Paakkola-Kylä-Paakkola ke-
hitti JR 27 nyt uusinta hurjaa
hyökkäystään edelleen etelään
ja kaakkoon. Sadesäässä ryk-
mentti saavutti Salmenkaidan
elokuun 23. pnä. Salmenkai-
dan ylitys alkoi tykistövalmis-
telun jälkeen seuraavana yönä
klo I ,30 etulinjassa rykmentin
I ja II Pataljoona.

t

Raskas patteristo tukee hliikkäystä

Pinru'ys ja aamusunru suoja-
sivat lähestymistä niin hyvin,
että taistelu voitiin aloittaa lä-
hietäisyyksiltä. Leiskuva yöl-
linen tykkituli oli tehnyt vi-
holliseen myös moraalisen
vaikutuksen: se pakeni miltei
summamulikassa. Ratkaisu
tapahtui eduksemme oletettua
helpommin.

KOKO
HYOKKÄYSKAIS.
TA LIIKKEESSÄ
DIVISIOONAN oikealla si-
vustalla oli JR 49 Salmenkai-

18. D
AJAR I

)
Kouhrlorvi\ //\-,_J//
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dan taistelun aikana edennyt
Ristseppälän kautta Ilvekseen,
jonka se saavutti 23.8. Ryk-
mentin I Pataljoona palasi
alistuksestaan JR 27:lle takai-
sin ja pirkkahämäläisiä tuli
vahvistamaan kapteeni Ave-
lun johtama erillinen rajapa-
taljoona. Vahvistettu JR 27
jatkoikin lnenoaan jo Kirkko-
järven molemmin puolin ja
saavutti Kirkkojärven etelä-
pään korkeuden 26.8.

JR 6, joka Enson valtauk-
sen jälkeen oli 24.8. myös
saapunut Vuoksen eteläpuo-
lelle tykistönään II/KTR I9,

,rt".iy:

aloitti Kuusan maastosta
hyökkäyksen Yskjärveä koh-
den. Parkkilan vallattuaan tä-
mä eversti Ekmanin rykmentti
eteni Suulajärven Iänsipuolta
saavuttaen järven eteläpään
elokuun 29. päivänä.

l8.D:n tavote oli nyt Ki-
vennapa, joka on varhaisim-
pia suuria taistelupaikkoja
Suomen sotahistoriassa. Jäl-
leen luunkova pirkkahämä-
läisrykmentti päätien suunnas-
sa ensi tavotteenaan Uupu-
neen alue. Siellä vihollinen oli
pureutunut erittäin kovaan
puolustukseen. Vahvoilla vi-

46.5AURE

198.

Hyökkäysvaihe
päätty), 3.-
9.9 :l I

tr23. Do,
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hollisvoimilla oli päätien var-
rella mm laaja ja joka suun-
taan tulittava taistelukorsu.
Monien vaikeuksien jälkeen,
joita tuli mm vahvoista mii-
noituksista ja vihollisen pian
saamista lisäjoukoista, JR 27
pääsi Uupuneen tienhaara-
maaston herraksi vasta aamul-
la 30.8. Rykmentti oli nyt ol-
lut tulessa ja tuiskussa tasan
kuukauden hyökättyään yhtä-
mittaisesti etulinjassa divi-
sioonan kärkenä halki Kan-
naksen. Nyt se, rykmentin
puitteissa ensi kerran, pääsi
vähintäin ansaittuun lepoon.

Tällä välin JR 49 työntyi
Uupuneen itäpuolitse kohti
Kivennapaa. JR 6 puolestaan
oli samanaikaisesti edennyt
Raivola-Kivennapa-tien tun-
tumaan kapteeni Elovaaran
komentaman II/JR 6:n ottaes-
sa äkkiylläköllä selustasta kä-
sin hyökäten haltuunsa Kiven-
navan kuulun kirkkokukku-
lan.

JR 27:n lepäillessä divi-
sioonan reservinä Rautakor-
ven maastossa JR 6 jatkoi Po-
rusuon suuntaan ja JR 49 Jout-
selkää kohden.

Oli elokuun 29. päivä. Ye-
näläisten vastatoimenpiteet
Kivennavalla torjuttiin. Uupu-
neen suunnasta paenneet vi-
hollisjoukot joutuivat JR 6:n
II Pataljoonan konekiväärien
murhaavaan tuleen ja jättivät
taistelukentälle yli 40O kaatu-
nutta ja IOO vankia. Venäläi-
nen Jalkaväkirykmentti 4-50

oli tuhottu.

,,MAINILAN

LAUKAUKSET''
ELOKUUN viimeisenä päivä-
nä saapui Pajarilta armeija-
kuntaan puhelinsanoma:
"Mainilan laukaukset ammul-
tu".

Kranaateista, jotka venäläi-
set olivat väittäneet suoma-
laisten talvisodan aattona
Mainilaan ampuneen - min-
kä heidän sotahistoriallinen
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kirjallisuutensa tosin on jo
myöntänyt totuudenvastaisek-
si 

- 
halusi Pajari tulevan tic-

tynlaisen propagandavaltin.
Näiden (odellisten Mainilan
Iaukausten kranaatteihin maa-
Iattiin ninrenomaiseksi osoit-
teeksi sana "MAINILAAN".
Ampumishetkellä oli paikalla
mm TK-valokuvaajia.

l8.D:n tehtävänä oli nyt
hyiikätä Jäppilän-Tonterin
alueelta Rajajoen yli ja vallata
Valkeasaaren kirkonkylä.

JR 6 suoritti Rajajoen yli-
mcnon Mainilan pohjoispuo-
lella ja valtasi Mainilan kylän.

JR 49 hyökkäsi Mainilan ja
Topkinan välisestä maast()sta,
valtasi Uuden-Alakylän ja
saavutti taistellen Valkeasaa-
ren kirkonkylän syyskuun 3.
pnä.

Kev.Os 7 eteni oikealla Ol-
lilan maaston kautta ja valtasi
Aleksandrovkan. Taempana
ollur JR 6 suunnarriin Alek-
sandrov'kan ja Valkeasaaren
välimaastoon.

.lR 27 hyökkäsi Topkinan-
Tonterin kohdalta vc'näläisten
lujasti puolustamaa Suur-Kal-
jalaa vastaan, saarsi lämän ky-
lämaaston ja eteni vastaiskuja
torjuen Pien-Kaljalan tasalle,
josta jatkoi sitkeää taistelua
S uur-Kal jalan-Val keasaa-
rcn ticn suunnallu ja saavutti

krrlrpprrnir .lR f 7: stii vlitt:ia rrqrrlirt lirn Krrrrurkrclla

SuLrrkiven. Vaskisavotan tien
sr,lunnassa murrettiin vihollis-
ascmat 5.9. JR 37 vapautti JR
27:n. joka siirtyi uudcllet:n di-
visioonan rescrviksi, nyt Ra-
jajoen varteen Mainilan koil-
lispuolclle.

Näin oli lll.Divisi<xrnan ta-
voitteena ollut Alcksandrov-
ka-Valkeasaari linja viholli-
sen lujista vastaiskuista huoli-
matta saavulcttu. Syyskuun 7.
päivästä alkaen voitiin ryhtyä
järjestärnään puolustusta.

TA!STELU
PAJARIN
KOMENTO.
PAIKALLA
TATA ENNEN
riiti ilivisirxrnan
kalla uhkaava ja
taisteluniiyte lnä.
kin Kannaksen
oli yllättiivä.

esitettiin pe-
kornentopai-
dranraattincn
joka varsin-
olosuhteissa

Evcrsti Pajarin komento-
paikka oli syyskuun 5. pnä
Iuostaristaan tunnelussa Lin-
lulassl. Rirttatnlrn trllessa vie
lä liikkeellä sinne yllättäcn il-
nraantui iltapäivällä 3(I---40
rnichcn vahvuinen vihollis-
()sast() ryhtycn rajuun hy(ik-
käyksccn kornc'ntopaikkaa
\ lslullr. Syntynccssii kiiv:uts-
sa yhtee notossa viholliscn "it-

scrnurhaosast()" tuli ()saksi tu-
hotuksi, osaksi pääsi pakene-
rnaan. ()rnia tappioita tuli kol-
nrc rtriestä kaatuneina, neljä
hlurvoittttnt'inu. cdcllistcn jrlu-
kossa lurrlnarlit Heinivuln ia
Peltone n.

N'lrinilan Ilrukluksct ()n arllnluttu.
nlrllr \ r\ll l l li l9-1 1 .s.1 le',
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Ennen Kannaksen joukko-
jen lopullista puolustusryhmi-
tystä divisiooniel komentajil-
la oli neuvottelu Valkeasaaren
kirkolla. Tällöin sovittiin
joukkojen välirajoista, yhteis-
toiminnasta yms.

Vanha valtakunnan raja oli
nyt saavutettu ja alkoi kaksi ja
puoli vuotta kestänyt puolus-
tussota vähitellen parannetuis-
sa asemissa, esimerkiksi
Aleksandrovkan tienoilla -pirkkahämäläisten puolustus-
lohkolla - v215in suoperäi-
sessä maastossa.

Syyskuun 14. pnä Pajari ni-
mitettiin Mannerheim-ristin
ritariksi. Nimityskirjassa sa-
nottiin mm: "Eversti Aaro
OIavi Pajarin henkilökohtai-
nen osuus joukkojensa suuriin
saavutuksiin on ratkaisevaa
laatua. Itseään säästämättä on
hän jatkuvasti tukenut alais-
tensa johtajien toirnintaa, oh-
jannut ja opastanut heitä sekä
valanut heihin uskoa taistelu-
jen onnistumiseen. Erikoisesti
on vielä mainittava hänen
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jonka Pajari hyökkäysvaiheen
päätyttyä päiväkäskyssään
kohdisti divisioonansa jou-
koille: "18.D on tämän kuu-
kauden kuluessa... sotahisto-
riamme uljaimpia saavutuksia

Raskaimman taakan ja
myös suurimmat uhrit on voit-
toretkellämme saanut kantaa
jalkaväki. Sen kestettäväksi
tulleet rasitukset, väsymys ja
vaiva ovat usein hiponeet in-
himillisen kestävyyden rajaa.
Vain tietoisuus siitä, että no-
peudella ja yhä uudistuvilla
hellittämätrömillä iskuillam-
me säästämme omaa vertam-
me ja estämme vihollisen jär-
jestäytymästä uudelleen, on
antanut minulle voimaa ja us-
kallusta vaatia joukoiltani yhä
suurempia ponnistuksia. "

Päiväkäskynsä loppuosassa
Pajari, aloittaen kärkirykmen-
tistään "muurinmurtaja" JR
27'.sta. jakaa runsaasti kiitosta
kaikille lukuisissa läpimurto-
taisteluissa loistavasti kunnos-
tautuneille joukko-osastoil-
leen.

Hyökkäysretken päätyttyä
Pajari ylennettiin kenraalima-
juriksi. Kolme vuotta myö-
hemmin Lapin sodan joukko-
jen komentajana taistelussa
saksalaisia vastaan hänet ni-
mitettiin kaksinkertaiseksi
Mannerheim-ristin ritariksi.

Kun ylipäällikkö suurhyök-
käyksen päätyttyä vieraili Pa-
jarin komentopaikassa Joutse-
lässä hän pitkään kiikaroi kau-
koputkella vihollisen miljoo-
nakaupunkia Leningradia,
tsaarinaikaisten upseerivuo-
siensa Pietaria. Sitten - tar-
kasteltuaan Pajarin hyökkäys-
tiestään valmistuttamaa kart-
taa - hän lausui:

- Kyllä kenraali voi nyt
mennä lepäämään tämän lois-
tavan suorituksen jälkeen hy-
vällä omallatunnolla.

Asemien edessä Inkerin-
maa, selkäpuolella takaisin
vallattu Suomen portti, Karja-
Ian kannas - Pajarin poikien
sattuvasti "jökötykseksi" sa-.

nottu asemasota oli alkanut. E

*
{}..

@

l-opussa kiitos seisoo! Pajarista ()n tehty kenraali

oma-akritteinen toimintansa
sekä henkilökohtainen urhool-
Iisuutensa, jota osoittamalla
hän on saanut monasti jo ai-
van uupumuksen partaalla
olevat joukkonsa jatkamaan
taisteluja lopulliseen voittoon
saakka. "

LEGEN.
DAARINEN
RINTAMA.
KENRAALI
MYÖS miestensä keskuudes-
sa Pajarista, joka lähes kuuro-
na ja sydänsairaanakin lakkaa-
matta liikkui edessä taistele-
vissa joukoissaan, oli jo tullut
legenda. Pajarin nimi miesten
korvissa oli kuin "hakkaa
päälle" -huutol

Parhainkaan johtaja ei silti
ole paljon ilman tehokkaita
joukkoja. Kaunis olikin se

laaja ja kiittävä tunnustus,
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Ihantalan maisemilla alkoi tyyli
muuttua - ei ollut enää puhettakaan
"Kannaksen halkijuoksusta! "

Monta kovaa oli vielä edessä, mut-
ta lopputulos oli varma ja vakuutta-
va: vielä kerran oli rauhan edellytyk-
set luotu raudalla ja verellä Ihantalan
suurtaistelun tulihelvetissä.
ERKKI NIEMELÄ
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Ualkeasaaresta
lhantalaan

SILTA ILMAAN
PIONEERIT rojauttivat kii-
reesti sillan venäläisten edestä

- 
lankut vain lentelivät! Vah-

voista hirsistä tehty leveä silta
jäi kuitenkin toiselta laidal-
taan niin ehjäksi, että jalka-
mies pääsi siitä hyvin juokse-
maan. Venäläiset ehtivätkin jo
vastarannalle ja sillan enempi
hajottarninen oli jätettävä sik-
seen.

Kahdelle konekiväärille
teimme tuliasemat sadanvii-
denkymmenen metrin päähän
sillasta sen vasemmalle puo-
Ielle toisistaan kahdenkymme-
nen metrin etäisyydelle, van-
han maantien penkkaan.

Vihollinen aloitti hyök-
käyksen. Heidän yrityksensä
päästä salmen yli oli sitkey-
dessään uskomatonta! Ujoste-
lematta kuolleitaan heitä oli
aina uusia tulossa samalla kun
kranaatinheittimet koettivat
pitää meidät matalina. Heitti-
mien ammuksia tipahteli yhtä
mittaa 

- 
kranaatin tullessa

kuului sähigevä ääni aina juuri
ennen räjähdystä. Trotyylin
sininen savu leijaili väkevänä
ilmassa.

Hyökkäysvaunu hiiviskeli
vastarannan pensaikossa ja ar-
vasimme panssarimiehenkin
aikovan ruveta meitä ammus-
kelemaan. Kohta kajahtikin
ensimmäinen laukaus. Näin
läheltä ammuttuna Iähtölau-
kauksen ja kranaatin samanai-
kainen räjähdys tärähti kima-
kasti 

- 
taisimme kuopissam-

me pompata korkealle joka
paukusta! Toisen konekivää-
rin lukkolaitteisiin iski sirpale
ja ase lakkasi toimimasta.

Iltunlalan alueen louhiklrriscssa
rnaast()ssa oli Iiikkuminen vaikcaa

SA.tr |rl
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PATRUUNAT
LOPPUVAT
KUN VIHOLLISEN yritys
salmen yli oli jatkunut kaksi
vuorokautta alkoivat meiltä
patruunat loppua. Kova tykis-
tön keskitys oli katkaissut yh-
teydet taakse eikä täydennystä
saatu.

Kesken kaiken tulee omia
miehiä sillalta päin pensaikon
suojassa - pojilta oli kuulem-
ma patruunat täysin lopussa.
Viimeisen vyön vedin konee-
seen minäkin ja sitkeitä sipe-
rialaisia riitti sillalla.

Painoin taas peukalolevyä:
herkkätuntoinen kone takoi
kuudentoista laukauksen se-
kuntinopeudella. Ohjasin
suihkua hitaasti sillan kannen
yli ja lopun vyöstä suuntasin
sillan pielessä pensaikkoon.
Siellä oli jo epäilemättä lisää
sillalle tulijoita.

Siinä menivät viimeiset pat-
ruunat - oli låihdenävä!

Vaikeutena oli nyt päästä
noin kolmensadan metrin
päässä olevalle toiselle puo-
lustuslinjalle. Sillä suunnalla
edessämme kohosi nimittäin
tiheästi räjiihdyspatsaita.

Arvasimme veniiläisiä
juoksevan jo jonossa siltaa
pitkin huomattuaan että vasta-
rannalla ollaan hiljaa. Ranta-
pensaikon takia emme enää
nåihneet sillalle.

Odotimme hetken - kra-
naattien rulo loppuikin sitten
yhtiikkiä. Vendläisten tulen-
johto oli ilmoittanut tykistölle
omien päässeen salmen yli.

Nyt liikettä!
Juoksimme pellon poikki

kuin hirvet, mutta jo oli Niko-
laikin paikalla, koska valojuo-
via vilisti juoksijoiden vdlistä
ja rantapensaikossa nakutti
"Emma". Ainakin meidän
ryhmämme selvisi kuitenkin
ehjin nahoin ja suojaan pääs-
tyiimme konekiväiirin jalustaa
kantanut mies nakkasi taakan
olaltaan, heittäytyi itsekin
maahan ja huohotti ankarasti.

ASEMAT
OTETAAN
TAKAISIN
PAIKALLE tuotiin nopeasti
jostakin joukko-osasto valtaa-
maan vastaiskulla menetetty

Vcttlel.rn.elrrtt Krr\lllnniar\crl rcrrrlolrrrl.r.r

alue takaisin ennen kuin venä-
läiset ehtisivät laajentaa sil-
lanpääasemaansa.

Tulitaistelu oli kova: oman
tykistön l?ihtölaukaukset kuu-
luivat ukkosen jylinänä ja kra-
naatit kohisivat ylitsemme.
Maa vavahti ensimmäisten
kranaattien samanaikaisesta
iskusta. Keskitys jatkui jonkin -

aikaa rajuna ja räjiihdysten lie-
kit leiskuivat yössä kuin ma-
nalan tulet.

Taisteluhauta oli täynnä
hyökkäykseen valmistautuvia
miehiämme. Tuli-iskurl lakat-
tua he nousivat sumeilematta
montusta ja liihiivät juokse-
maan tavoitteeseensa. Taiste-
lu oli sitkeä, mutta vihollisella

SA-kuvo

ei ollut mahdollisuutta pitää
sillanpääasemaansa.

VANKEJA
JOUTUESSAMME luopu-
maan rannalla olleesta tuki-
kohdasta oli muutamia miehiä
jäänyt vangiksi sillasta noin
kolmensadan metrin päässä
vasemmalla olevalla Kärsti-
länjärveen pistävällä niemek-
keellä. Erään heistä näin myö-
hemmin hänen palattuaan so-
tavankeudesta, jolloin hän
kertoi, että heiltä ehdittiin kat-
kaista perääntymistie. Huo-
mattuaan tilanteen he aikoivat
irtautua asemista, kun venä-
läisiä sotilaita vihertävät ky-
piirät päässään ilmestyi pen-
saikosta heidän taakseen. Hei-
tettyään muutaman käsikra-
naatin he yrittivät päästä läpi
vihollisen ketjun, mutta se oli
myöhäistä eikä heidän autta-
nut muu kuin nostaa tassut
pystyyn ja antautua vangiksi.

Suomalaisten vastaisku tuli
niin nopeasti, että sen alkaes-
sa vangit olivat vielä tukikoh-
dassa. Puolustautuvilla venä-
läisillä oli täysi tekeminen ei-
vätkä heidän vankinsakaan
saaneet olla joutilaina: nåimä
käskettiin paarin aisoihin ja
perääntyvien joukkojen muka-
na pois hölkytellessään vangit
kiikuttivat matkassaan viholli-
sen haavoittuneita.

Vastaiskun tehnyt osasto

f+

Vihollisen panssarivaunu on saanut osuman Ihantalan tiellä
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luovutti rintamavastuun jäl-
leen meille ja palasimme taas
entisiin asenriimme. Patruu-
noitakin oli saatu. Täällä oli
kaatuneita venäläisiä, yksi
heistä sirpalesuojassarnme.
Nostinrmc hänet rantapensai-
den varjoon lepäämään.

Olimme vielä jonkin aikaa
näissä asemissa ja luovutim-
me ne sitten eräälle toiselle
rykmentille 

- 
kello 24 vaih-

dettiin ja vaihdon piti tapahtua
karnppeita kalistelematta.

Siirryimme muutaman kilo-
metrin taaksepäin. Etulinjan
takaisessa metsässä oli kaatu-
neita koottuina kahteen ker-
rokseen ladottuihin riveihin.

KILPEENJOELLA
PYSÄHDYIMME Kitpeen-
joen rannalle.

Aamulla viiden--kuuden
aikaan luli mahlava osasto
pommikoneita ete lästä. Kr>
neitten mennessä 1,li metsän
täytti yhtämittaisena Ienlo-
pommien kaamea pauhu. Vä-
lillä oli lyhyt tauko 

- 
uhkaa-

van tyyni, kuin uutta myrskyä
ennustava. Taivaalta kuului
vain poistuvien pommikonei-
den etääntyvä jornotus.

Sitten alkoi tulla kranaattcja

- 
ensin harvaan ja yksitellen

niinkuin tippuvat ensimmäiset
suuret vesipisarat kaatosateen
alussa. Keskitys kiihtyi no-
peasti ja suojaa etsiäksemme
laskeuduimme jyrkkää joen
törmää alas aivan vesirajaan
toivoen että siihen olisi suurin
mahdollisuus jäädä kuollutta
kulmaa sirpaleilta. Siinä maa-
tessam.me kuulin erään lähellä
olevan miehen rukoilevan:
"Jumala, pelasta!" Sama aja-
tus oli muidenkin mielessä,
sillä kranaatit mylläsivät tu-
hoisana kuin maanjäristys ja
yksi komppaniamme menetti
sinä aamuna lähes koko taiste-
luvoimansa.

HUHUJA JA
PAKOKAUHUA
KESKITYKSEN lakattua
nousimme kuuntelemaan mitä
jatkossa tapahtuu.

Jonkin aikaa odoteltuamme
tuli etulinjasta päin muutamia
miehiä tiedustellen:

- Mistä tästä pääsee joen
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yli?! Parasta on, että lähdette
mukaan tekin 

- 
kyllä se nyt

tulee, ei sitä pitele mikään!
Etulinjassa mylläkkä oli eh-

kä ollut vielä kovempi kuin
täällä takana 

- 
miehet olivat

tulleet siihen tulokseen, että
peli heidän kohdaltaan oli me-
netetty. Voihan olla, että
meillekin tulee väkinäinen
lähtö johonkin päin, mutta ei
tässä tiedä ennustella, ajattelin

- 
katsotaan ensin!

Vihollista ei vielä tullut nä-
kyviin ja jäimme odottele-
maan laittaen kamppeita kun-
toon-

Pian tulikin viesti lähteä,
mutta takaisin etulinjaan! Sii-
nä lähtöä tehdessään komppa-
niamme oli enää kuin jokin
kattotalkoisiin lähtevä mies-
joukko naulapussit kaulassa.

SUUTARI
SÄHKÖLINJAA suuntaurana

pitäen lähdimme tallaamaan
etulinjaan päin.

Kulkiessamme erään mäen
alla kuulimme ylempää rin-
teeltä kuin tuulen humahduk-
sen - sitten jysähdyksen. He-
ti sen jälkeen näimme ihmeek-
semme, että rinnettä alas hy-
pellen ja lyllertäen kiirehti
meitä kohti outo vastaantulija.
Se pysähtyi noin viidentoista
metrin päiihän ja jäi savuten
paikalleen. Sen kylki kiilsi, se

oli lähes metrin mittainen ja
läpimitaltaan pari-kolme-
kymmentä senttiä! Ufoista
emme olleet milloinkaan
kuulleet ja kauhistuen taju-
simme, että se on suuri kra-
naatti, kooltaan linnoitustyk-
kien kaliiperia! Siinä maates-
saan tämä järkäle tuskin räjäh-
täisi, jos emme sitä häiritse.

Lähdimmekin eteenpäin.
Ohitimme keskelle tietä aiso-
jen väliin kuolleen hevosen,
jonka vieressä makasi ajomies

ts-@*...
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ohjat vielä käsissään. Tove-
rukset olivat jo harmaan to-
mun peittämät.

Tilanne aamulla hyökkäyk-
sen alussa oli näyttänyt vai-
kealta ja vihollinen sai sysät-
tyä Iinjojaan jonkin matkaa
eteenpäin. Puolustus vakiintui
kuitenkin ja venäläisten etene-
minen hidastui. Heidän hyök-
käystoimintansa jatkui kuiten-
kin edelleen kovana ja puolus-
tajien asemat siirtyilivät hiljal-
leen taaksepäin.

Kahden vuorokauden kulut-
tua olimme taas Kilpeenjoel-
la, josta linjaan liihdimme -nyt meillä oli viimeiset hetket
selvitä hengissä toiselle ran-
nalle!

Joen poikki oli heitetty
muutama puun runko sillaksi.
Sillan yli päästiin hyvin, mut-
ta vastarannalle nousu oli jo
vaikeampaa: veniiläinen pika-
kivädrimies oli ehtinyt joen
rantaan meistä noin sataviisi-



kymmentä metriä oikealle. Jo-
ki kaartui sen verran ettei hän
pystynyt ampumaan vielä sil-
lalle, mutta sillan kohdalle
vastarannalle kylläkin. Mei-
dän oli vain nöyryyttävästi
ryömittävä jonkin matkaa joen
rantaa ampujasta poispäin en-
nen kuin pääsimme nouse-
maan joelta.

PUOLUSTUS
ALKAA PITÄÄ
NURIN oli paikat täälläkin:
puita juurineen oli mullin mal-
Iin ja syvien räjähdyskuoppien
pohjilla kiilteli vesi. Ryteikös-
sä oli hajonneita, nurin pais-
kattuja kärryjä ja kuolleita he-
vosia.

Etulinja jäi räällä roisren
joukko-osastojen haltuun ja
me oleskelimme sen takaises-
sa maastossa reservinä harjoi-
tellen vastahyökkäyksiä eri
suuntiin.

Taislelu on tau()nnul: tuh()ttu Klimi ascrnien cdcssä lhantalassa

käpiippuiset tykit sojottaen
suoraan eteenpäin tankit am-
puivat asemiamme tullessaan
ja polttivat siinä sähinässä ra-
kennusvaiheeseen jääneen ta-
lon pellon reunasta.

Nelituumainen kanuuna oli
tuliasemassa vasemmalla puo-
lellamme. Se alkoi oitis paah-
taa hyökkääjien joukkoon.
Tulijat jättivät kaatuneensa
paikoilleen, mutta eivät hil-
jentäneet vauhtia.

Mutta sitten tuli pysiihdys.
Suoperäinen pelto oli sen

verran pehmeä, että nämä
suuret vaunut 

- raskaat kuin
höyryveturit - vajosivat ja
jäivät mahastaan kiinni leveis-
tä telaketjuistaan huolimatta.
Paikoiltaan kallellaan nökör
täen tankit jatkoivat ampumis-
taan. Samoin muukin joukko
tappeli armottoman sitkeästi,
kunnes jokainen heistä oli vai-
naja!

Yksikään ei antautunut van-
giksi. Tiimä joukko oli ylei-
sessä mylläkässä päässyt etu-
linjasta läpi 

- enempää viikeä
sieltä ei tullut.

Stuka-koneet tekivät hyök-
käyksiään. Eräänä aamuna
varhain ne iskivät venåiläisten
hyökkäykseen valmistautuvia
panssareita vastaan.

Se oli helvetin leikkiä! Nä-
mä korpit tulivat pohjoisesta
aamuyöllä - 

jalomuotoisina,
siivet nousevan auringon va-
lossa kauniina punertaen ne
lähestyivät kohdettaan. Se oli
kuin kaamea juhlasaatto, jon-
ka mukana saapui paikalle itse
Kuolema.

Ilmatorjunnan mustat pil-
venmöykyt ilmestyivät ko-
neitten eteen. Väistääkseen si-
tä koneet pyörsivät lyhyen
kierroksen takaisin, lisäsivät
samalla nopeasti korkeutta ja
ylittivät sulun ennen kuin kra-
naattien räjähdyskorkeutta eh-
dittiin mudttaa. Kohdealueen
yläpuolella jokainen koneista
käännähti ilmassa kyljelleen
aloittaen pystysuoran tuhoa-
van syöksynsä. Pommien ir-
rottua koneitten voimakkaat
moottorit vetivät lentäjänsä
taas jyrkästi ylös kylmään si-
neen. Alas maahan jäi savua-
va sekasorto ja hävitys.

Siihen sitä sitten jäätiin.
Ihantalan linjat pitivät rauhan
tuloon asti. !

Täälläkin tapahtui: eräänä
päivänä parvi maataisteluko-
neita Ioikkasi läheisen harjan-
teen takaa heittäen tullessaan
muutaman pommin. Löimme
äkkiä maihin ja kun alas pu-
toavan maamassan kahina lak-
kasi kuulumasta totesimme
taas täpärästi pelastuneemme.

Jatkoimme eteenpäin ja tu-
limme tielle. Siinä seisoi tu-
hottu kuormr_sg16 _ 6j25s2
oli sen kuljettaja pienenä myt-
tynä. Toinen automies tuli
metsästä tien toiselta puolelta.
Hän sanoi hirveätä vauhtia
syöksyneensä pois tieltä ja au-
ton luota nähdessään koneit-
ten tulevan.

Rintama vakiintui sitten
paikoilleen. Puolustus piti.
Tehtävämme oli varustaa ja
miehittää toinen puolustuslin-

ja noin kilometri etulinjan
taakse. Kaivoimme taistelu-
haudat pellon laitaan 

- 
jos

sattuisi, että niitä vielä tarvi-
taan sotaonnen vaihteluissa.

TORJUNTA.
VOITTO
ERÄÄNÄ PÄtvÄNÄ harjan-
teelle. jossa etulinja sijaitsi.
rysähti tykistön hirmukeskitys
niin että koko harju näytti len-
tävän hiekkapilvenä taivaalle!
Sitten kuului melkoinen tap-
pelun rytinä ja hetken kuluttua
sieltä tuli kuin tulikin kaksi
T-34- eli Sotka -panssarivau-
nua mukanaan joukko jalka-
väkeä. Siekailematta ne lähti-
vä lährivät ylittämään edes-
sään olevaa aukeamaa - pit-
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O Hangon motin ympärillä puhkesi
kesällä l94l kiivaita ja verisiä
saaristotaisteluja, joista tunnetuin oli
armoton kamppailu Bengtskärin
pienen maiakkasaaren omistuksesta.
O Suomalaiset puolustajat
linnoittautuivat kiviseen majakkaan.
Vihollinen pääsi jo majakan
alakertaan, mutta lyötiin
kasapanoksilla.
O Päämajan virallinen selostus

eräästä sotiemme hurjimpiin
kuuluneesta ottelusta.

70+1

aeNcrsrÄR on kallioluoto
Hiittisten saaristossa ulkome-
rellä. Sinne on matkaa Han-
gosta n. 25 km ja lähimmistä
suomalaisista linnakkeista n.
lO-15 km. Rauhan aikana
oli se majakka- ja luotsiase-
ma. Saarella oli kivestä raken-
nettu majakkatorni ja sen yh-
teydessä kivinen talo, jossa
luotsit olivat asuneet; muita
rakennuksia ei saaressa ollut.
Laituria ei ollut.

Kun Bengtskiir sijaitsi kau-
kana merellä ja sen tornista
voitiin hyvän näkyväisyyden
vallitessa tarkoin seurata koko
Hankoon tapahtunutta viholli-
sen laivaliikennettä ja siten
johtaa myös oman tykistön
tulta, oli odotettavissa, että vi-
hollinen ennen pitkää aikoi

eliminoida tuon sille harmilli-
sen saaren. Saaren tärkeydestä
johtuen oli sen miehitys suh-
teellisen vahva, 29 miestä,
verrattuna saaren kokoon, sil-
lä se oli vain noin 150 m pitkä
ja l0O m leveä, aivan autio
kallioluoto, jossa ei ollut maa-
ta laisinkaan. Päällikkönä toi-
mi luutn. Luther.

Paitsi henkilökohtaista
aseistustaan oli osastolla li-
säksi 4 konekiväiiriä, yksi 20
m/m Madsen it-tykki, pikaki
vääreitä, konepistooleita, ka-
sapanoksia ja käsikranaatteja.
Kun kaikki kenttävarustuksiin
tarvittava materiaali oli tuota-
va saareen muualta, oli hyök-
käyshetkellä valmiina vasta
vain asepesäkkeet ja muutama
piikkilankaeste rantaviivalla.
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tapahtumasta kertoo koruttomasti
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SUMU SUOJAA
HYöKKÄÄTÄÄ
VARTIOPALVELUKSEN
yön ajaksi oli luutn. Luther jär-
jestänyt siten, että ylhäällä ma-
jakkatornissa oli yksi tähystäjä
ja alhaalla majakkatornista n.
50 m:n etäisyydellä olevan
Madsen-tykin luona yksi it-
vartiomies.

YölJe 25-26. 7. 4l oli ilma
aivan tyyni, merenpinnan ol-
lessa melko tiheän usvan pei-
tossa- jota oli alkanut muo-
dostua jo edellisenä iltana.
Edellinen päivä oli Hiittisten
suunnalla ollut melko rauhal-
linen, sillä vain kerran olivat
viholliskoneet lentiineet
Bengtskärin yli. Oma meritoi-
minta sen sijaan oli edellisinä
päivinä ollut Bengtskärin lä-
heisyydessä varsin vilkasta.
Niinpä oli sekä omia että sak-
salaisia moottoritorpedove-
neitä, VNlv-veneitä ja mii-
nanraivaajia ajellut ahkerasti
näillä vesillä, mm. 25. 7 . illan-
suussa oli eräs saksalainen
miinanraivaaja liikkunut su-
mussa n. l0 km Bengtskäristä
kaakkoon.

TULEVAT!
KELLO oli hieman yli yhden
26.7., kun tornissa oleva var-
tiomies hälytti majakkaraken-
nuksessa olevan miehistön il-
moittaen, että sumusta oli äk-
kiä ilmestynyt kolme suureh-
koa tuntematonta VMV-mal-
lista venettä, jotka sillä het-
kellä olivat 20G-300 m:n
päässä rannasta. Näkyväisyys
oli tällöin tuskin parisataa
metriä- Tuskin olivat miehet
jalkeilla, kun jo voitiin päätel-
lä, että kyseessä oli vihollis-
hyökkäys, sillä ulkoa alkoi
kuulua kiivasta konetykkiam-
muntaa kolmelta suunnalta,
ensimmäisten kranaattien is-
kiessä majakkatalon ja -tornin
seiniin. Kun luutn. Luther
ryntäsi ulos ovesta miehineen,
hän huomasi, että aivan ran-
nan läheisyydessä eri puolilla
saarta oli yhteensä kolme
VMV-tyyppistä vihollisalus-
ta, jotka kilvan ampuivat sekä
konetykeillä että konekivää-

reillä majakkarakennusta, nel-
jännen samantyyppisen las-
kiessa parhaillaan vihollisia,
arviolta n. 60-70 miestä,
maihin saareen.

Madsen-tykkiä kohti oli
suunnattu kiivas konekivääri-
tuli, joka oli kaatanut siellä ol-
leen vartiomiehen jo heti tais-
telun ensi minuuteilla. Tulitus
itse majakkarakennusta kohti
oli niin kiivasta, että heti ovel-
la kaatui puolustajista pari
kolme miestä, luutn. Lutherin
haavoittuessa tällöin ensim-
mäisen kerran, tosin lievästi.
Miesten oli kiireisesti vetäy-
dyttävä takaisin majakkara-
kennuksen paksujen graniitti-
seinien suojaan, josta he ra-
kennuksen ja tornin ikkunois-
ta ryhtyivät ahdistamaan vi-
hollista kiväärein, konepistoo-
lein, käsikranaatein ja kasapa-
noksin. Nyt olivat siis kaikki
saaren vielä elossa olevat puo-
lustajat vetäytyneet takaisin
majakkarakennuksen suojiin,
saarella ja aluksissa olevan vi-
hollisen kohdistaessa kiivaan
tulensa rakennusta kohti eri-
koisesti sen ikkunoihin ja
oveen.

Heti hyökkäyksen alettua
oli luutn. Luther antanut saa-
ren radioaseman hoitajalle ali-
kers. Ryypölle määräyksen il-
moittaa tapahtumasta lohkon
esikuntaan. Lohkon komenta-
ja majuri Moring puolestaan
teki vastaavan ilmoituksen
HR:n komentajalle ev.luutn.
Kesämaalle, joka määräsi loh-
kon suorittamaan viipymättä
vastahyökkäyksen saaren ta-
kaisin valtaamiseksi. Tehtä-
vän suoritusta varten alistet-
tiin lohkolle sen vesillä sillä
hetkellä olleet tykkiveneet
Uusimaa ja Karjala. Ryhmän
toimesta pyydettiin Bengtskä-
rin avuksi lisäksi omia hävit-
täjäkoneita.

RADISTIN
VASTUU
KUN BENGTSKIiRIIN Ei OI-
lut puhelinyhteyttä, muodos-
tui puheradioyhteys erittäin
tiirkeäksi. Yhteys toimi niin
hyvin, että myös ryhmän esi-

 
Madsen-tykki on jä-
merän soturin käsissä
vakuultava ase

Bengtskärin ma- )
jakka lentopom-
mituksen ja tais-
telun jäljiltä
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kunnassa voitiin kuunnella
Bengtskärin ilmoituksia tais-
telun kulusta. Suurin tunnus-
tus tästä on annettava radio-
aseman hoitajalle, joka istui
urhoollisesti radionsa ädressä
koko useita tunteja kestäneen
taistelun ajan. Huolimatta vi-
hollisen kiivaasta tulesta suo-
raan huoneen ikkunoista si-
sään, toverin toisensa jälkeen
kaatuessa hänen ympärillään
ja tilanteen viilillä, ennen kuin
avusta tai sen ajoissa perille
ehtimisestä vielä tiedettiin mi-
tään, muodostuessa epätoivoi-
seksi, ei hän jättänyt hetkeksi-
kään vartiopaikkaansa, vaan
selosti asiallisesti, rauhallises-
ti ja vakaalla äänellä, mitä
ympärillä kulloinkin tapahtui,
otti vastaan ja välitti sanomia
ja käskyjä, aivan kuin ei mi-
tään erikoista olisi ollut tekeil-
lä.

Heti taistelun alkuvaiheessa
olivat omat patterit (Örön 152
m/m ja Granholmin 120 m/m)
aloittaneet häirintäammunnan
Bengtskdrin läheisyyteen.
Ammunnalla oli tietenkin vain
moraalinen merkitys, sillä
pattereilta ja tulenjohtopai-
koilta ei maalialueelle voinut
sumun takia tähystää. Am-
munnalla oli kuitenkin se vai-
kutus, etteivät vihollisen aluk-
set uskaltaneet pysähtyä, vaan
olivat pakotettuja risteile-
mään, jolloin niiden tuli oli
epätarkempaa. Huolimatta sii-
tä, että luutn. Luther oli haa-
voittunut jo kahdesti, kiipesi
hän ylös torniin ja alkoi henki-
lökohtaisesti johtaa tykistön
tulta, pakottaen siten saaren
ympärillä ammuskelevat aluk-
set loittonemaan saaresta.

MADSEN-
MIESTEN
TAISTELU
HÄNEN johtaessaan tykistön
tulta pääsi eräs vihollisaluk-
sista ammunnasta huolimatta
saaren rantaan ja oli juuri las-
kemassa maihin lisää viholli-
sia, joita arveltiin olevan saa-
ressa jo toistasataa miestä,
kun tapauksen huomasivat
myös eräät Madseniin kuulu-

neet miehet (alikers. Nurmi ja
sotamiehet Virtanen ja Kajan-
der). He päättivät estää mai-
hinnousun oma-aloitteisesti ja
ryntäsivät aseelleen maihin-
nousua estämään. Tosin Mad-
sen oli paikassa, jossa koko
ajan oli ollut paljon vihollisia,
mutta tämä ei polottanut. Kä-
sikranaatteja ympärilleen hei-
tellen ja konepistooleilla am-
puen ryntäsivät he ulos ja hä-
kellyttivät tällä ripeällä otteel-
laan vihollisen niin täydelli'-
sesti, että pääsivät onnellisesti
Madsenin luokse.

Muutamalla ripeällä otteel-
la tykki oli ladattu ja suunnat-
tu, ja samalla jo rätisivätkin
ammukset vihollisveneessä.
Tulella oli tuhoisa vaikutus,
sillä se osui keskelle vihollis-
joukkoa, ja vihollisvene oli
pakotettu vetäytymään pois
saaren rannasta. Mutta kuu-
mat paikat tuli pian ampujille-
kin, sillä vihollinen oli tointu-
nut hämmästyksestään ja koh-
disti nyt erittäin kiivaan tulen
Madseniin. Majakkaraken-
nukseen ei ollut enää yrittä-
mistäkään joten pojat valitsi-
vat toisen tien, hyppäsivät
mereen ja lähtivät uimaan.
Kahdelle tämä onnistui, mutta
kolmas, stm. Kajander, saa-
vutti sankarikuoleman aseensa
ääressä. Sumun suojassa on-
nistui uimarien päästä 2112
km:n päässä olevalle luodolle,
josta he myöhemmin, kun
omat apuvoimat olivat jo
Bengtskärissä, uivat uudes-
taan takaisin ja osallistuivat
saaresta käytyyn lopputaiste-
luun.

VIHOLLINEN
MAJAKASSA!
KUN PUOLUSTAJAT olivat
kaikki tornissa, kohdistettiin
omien pattereitten tuli suoraan
itse Bengtskärin saareen. Voi-
tiin hyvällä syyllä olettaa, että
majakkarakennuksen puolen-
toista metrin graniittiseinät
hyvin kestäisivät omien aika-
ammuksien sirpalevaikutuk-
sen. Ammusten räjähdellessä
saaren rantakivillä, itse saa-
ressa ja sen yläpuolella tuli

vastustajalle kiire etsiä suojaa
kallion koloista, usean kaa-
tuessa ja haavoittuessa. Lä-
hinnä majakkarakennusta ole-
va vihollinen teki tällöin hur-
jan rynnäkön jo aikaisemmin
pahasti vaurioitunutta maja-
kan ovea kohti ja onnistui pää-
semään majakan alakertaan.
Tilanne oli nyt sellainen, että
puolustajat, joista moni oli jo
kaatunut tai haavoittunut, oli

kistön onnistui kuitenkin estää
suurempien apuvoimien tulo
saareen. Saarta ampuivat
oman tykistön lisäksi myös
silloin tällöin vihollisen
kauaskantoiset patterit, jotka
saatiin kuitenkin vaikenemaan
oman järeän tykistön (Örön
305 m/m) ampuessa ko. patte-
reita. Vihollinen tuki hyök-
käystään myös lentokoneil-
laan.

Tykkivene kiiruhtaa avuksi

tungettu majakan eri kerrok-
siin, jonka ikkunoista he koet-
tivat vielä epätoivon vimmalla
torjua ylivoimaisen vihollisen
rynnistyksiä. Hyökkääjä taas
oli saanut jo haltuunsa saman
rakennuksen alimman kerrok-
sen, ohuen peltiluukun vain
erottaessa heidät saaren puo-
lustajista. Tilanne saatiin kui-
tenkin selvitetyksi, sillä muu-
tamat reipasotteiset miehet
avasivat luukun ja heinämällä
runsaasti kasapanoksia ja kä-
sikranaatteja tuhosivat viholli-
sen, joka oli päässyt alaker-
taan.

Tilanne alkoi muodostua
puolustajalle vähitellen yhä
kriitillisemmäksi, joukko oli
yhä harventunut, mm. oli
luutn. Luther haavoittunut jo
kolmannen kerran. Siitä huo-
limatta hän johti taistelua,
vaikka olikin verenvuodosta
heikkona. Ampumatarvik-
keet, varsinkin kasapanokset
ja käsikranaatit olivat jo vä-
hissä. Vihollinen sen sijaan
yritti yhä uudestaan tuoda li-
sävoimia saarelle. Oman ty-

SA-kuvo
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LAIVASTO
SAAPUU
AVUKSI
ENSIKSI ennättivät omista
apuvoimista paikalle tykkive-
neet, jotka upotettuaan tykki-
tulellaan heti yhden vihollis-
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aluksen, saivat toiset loittone-
maan saaresta. Karkotettuaan
laivoja vastaan hyökänneet vi-
holl ishävittäjälentokoneet voi-
vat tykkiveneemme ruveta
avustamaan itse saaren puo-
lustajia. Laivoista lähetettiin
iskuosasto nousemaan maihin
saareen. Veneet pääsivätkin
suuremmitta vaurioitta aina
rantaviivalle asti, mutta täl-
löin, samalla hetkellä, kun tu-
lituki laivoista oli lopetettava,
kohtasi osastoa heti rannalla
murhaava tuli vihollisen puo-
lelta. Tällöin kaatui jo heti

.neljä miestä, heidän joukos-
saan osaston johtaja, nuori
vänrikki Åsvik. Toiset mie-
het, noin kymmenkunta, eivät
päässeet eteenpäin, vaan oli-
vat pakotettuja asettumaan
asemiin heti rantaviivalle.

Varsinainen vastaiskuosas-
to (4. Rannikkoiskukomppa-
nia) luutn. Kaikkosen johdos-
sa oli tällöin jo hitaine moot-
toriveneineen lähestymässä
tapahtumapaikkaa.

lsLuryhnrä nouscc rrraihin

VASTAISKU
Kaikkonen suoritti maihin-
nousun saarelle tykkiveneiden
tulen tukemana, ja se onnistui
ilman tappioita. Rannalla ava-
si vihollinen kuitenkin anka-
ran tulen asemistaan kallio-
lohkareiden ja rotkojen takaa.

Käsikranaattinsa oli viholli-
nen jo aikaisemmin ehtinyt
käyttää loppuun, koskapa nii-
tä ei enää heitelty kuin muuta-
ma harva kappale. Menetet-
tyään jo heti rantaviivalla pari
miestä kaatuneina ja 3 4
haavoittuneina alkoivat mai-
hinnousijat askel askeleelta,
pääasiassa käsikranaatteja hei-
tellen, edetä kohti majakkara-
kennusta. Tällä tavalla hitaasti
edeten ja karkottamalla tai tu-
hoamalla kallionkoloissa ja
-rotkoissa lymyävät viholliset
tarkoilla käsikranaatin heitoil-
la, pääsivät luutn. Kaikkosen
ja hänen apulaisensa luutn.
Backmanin johtamat osastot
yhtymään majakan luona.
Saaren loppuosankin puhdis-
tus osoittautui erittäin vai-
keaksi tehtäväksi, sillä vain
muutamissa harvoissa tapauk-
sissa ryömivät viholliset ly-
mypaikoistaan ylös ja antau-
tuivat, suurimman osan pan-
nessa vimmatusti vastaan vii-
meiseen hengenvetoon asti.
Klo 9.OO saattoi luutn. Kaik-
konen kuitenkin jo ilmoittaa,
että vihollinen oli lyöty. Lop-
pupuhdistusta jatkui kuitenkin
aina iltapäivään asti.

Kun taistelun jälkeen tar-
kasteltiin sekä omia että vihol-
lisen tappioita, kävi selville,
että taistelu oli vaatinut ras-
kaita uhreja saaren puolusta-
jien joukosta. Luutn. Lutherin
29 miestä käsittävästä vartios-
ta oli 12 taistelijaa kaatunut,
minkä lisäksi l0 miestä oli
haavoittunut. Raskaat tappiot
oli ollut myös vihollisella. Itse
saaresta tavattiin nelisenkym-
mentä kaatunutta vihollista,
mutta kun otetaan huomioon
upoksiin ammuttu alus, mai-
hinnousuveneissä tuhotut vi-
holliset ja muuten veteen jou-
tuneet, nousee kaatuneiden lu-
ku toiselle sadalle. Lisäksi
saatiin vankeina 30 miestä,
joista haavoittuneita parikym-
mentä- E

Lapin asukkaita
evakuoitiin Ruotsiin
mm. Haaparannan
kautta syksyllä
194. Ruotsin puu
Iella johti Yastaanot-
tojärjestelyjä silloi-
nen Norrbottenin
rykmentin komen-
taja eversti Björk,
joka oli kovin innos-
tunut tehtäväänsä
ja meni henkilökoh-
taisesti sillan pieleen
evakkoja vastaan.

Alkoi tulla ukkoa
ja akkaa nyyttei-
neen ja lehmineen.
Syntyi keskustelu
tähän tapaan.

Eversti Björk
aseinaan kynä ja
muistilehtiö:

Va' heter Ni?
(Mikäs oli nimi?)

Akka lehmää ta-
luttaen:

Ei ymmärrä
ruottia...

Björk kirjoittaa
muistiin ja jatkaa:

- Tack! &h töl-
jande? (Kiitos! En-
täs seuraava?)

Ei ymmärrä,

vastaa kottikärryil-
H omaisuuttaan
kuljettava ukko.

Kun eversti oli
jatkanut kuuluste-
Iuaan jonkin aikaa
ja saanut aina sa-
man vastauksen
kääntyi hän huoles-
tuneena adjutant-
tinsa puoleen ja
kuiskasi:

- Satan - ä'de
släktningar alltiho
pa?! (Onko se koko
porukka sukulaisia
keskenään?)

o
ISÄNMAALLINEN
Ensimmäisenä sotapäi-
vänä joutui muuan sa-
volainen reserviläinen
äkkiä suoiautumaan
kuraiseen vesioiaan.
TieIIe tuli lentopommi,
joka räjähäessää4
paiski pojalle suut ia
silmät täyteen kuraa ja
kivensiruja. Paukkeen
Iakattua kaivautui sa-
volaispoika soran ja
hiekan alta ja tuumi
toisille:

Kun isänmoata
tarpeeks palio ymmär-
tää rakastoo, nii sitä
soap immeene ellee!
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Seeslurvi

euden,

Vcnäläisen sissipriklatin tus-
kicn tie ja suomalaisten tiir-
kcinrmät vastatoimenpitc'et
l5 7 

-19.8. 
r9.42

KESALLA 1942 tapahtui Maaselän kannaksel
kummia: Seesjärven ja Ontajärven välitse tu
keutui suomalaisten harvan varmistuksen läpi s

lustaan noin 650 miestä ja vajaat 50 naista käsitt
vä sissiosasto, iosta käytettiin nimeä 1. tai PUI
TOISTEN SISSIPRIKAATI taikka myös ANI
KAISEN OSASTO.

Venäläisten sissien taivallus takaa-ajettuir
suomalaisten selustassa muodostui tuskien tiekr
Prikaatin tehtävä oli edetä Poraiärven-Suojä
ven alueelle, tuhota siellä olevat esikunnat ja hur
tokeskukset ia nostattaa kansa kapinaan.

Sissit joutuivat takaa-ajetuiksi 15.7. heti ylitt
tyään suomalaisten varmistuslinjan. Tätä ennr
oli sissiprikaati jo taivaltanut korvessa "linjojer
välissä parisen viikkoa. Kaksi viikkoa myöher
min eli heinä-elokuun vaihteessa saarrettu sisr
prikaati kääntyi takaisin kuljettuaan siihen me
nessä suomalaisten selustassa pitkälti toistasat
kilometriä.

Nyt alkoi varsinainen murhenäytelmä: muo
loppui, täydennys epäonnistui, haavoittuneet
jätettävä, koska heitä ei jaksettu kantaa, omi
puolelle oli toistakymmentä peninkulmaa suota
korpea! Suomalaiset Rajalp 5:n, l2.Przn,
252n, HRR:n sekä 4.D ja l4D:n tiedusteluosasto.
miehet olivat koko ajan kintereillä! Surkea ja n
nivaiheinen korpivaellus päättyi vasta 18.8., j
loin noin 70 nälkiintynyttä ja epätoivoista sotu
pääsi järven yli lautoilla omalle puolelleen tak
ajajien luotien saattelemana.

Traaginen retki on antanut aiheita kirjailiio
molemmilla puolilla rintamaa. Neuvostoliitossa
Dmitri Gusarov kirjoittanut asiasta puolido
menttiteoksen "Laupeuden tuolla puolen", S

messa on Pentti H. Tikkanen julkaissut samar
paisen kirjan nimellä "Sissiprikaatin tuho" (d

A. Karisto Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1973). ,

kaisemme lyhyen pätkän kummastakin romaa
ta rinnakkain suunnilleen samalta ajalta taistt
viimeisiltä viikoilta.

Kovaa oli molemmilla puolilla!

tuo
uolen,
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Suomalaisten
kertomus
- EOBI-I-Ä lentlineen ko-
neen sivuluukku aukesi. Haa-
mumainen ihmishahmo seisoi
luukulla. Miehet näkivät, mi-
ten koneessa olija tyrkkäsi jo-
tain. Oviaukosta kierähti pa-
ketti pimeiiiin yöhön. Sitä seu-
rasi toinen ja kolmas. L?insi-
reunassa suota kone kohosi
ylemmiiksi ja käänsi nokkansa
itä kohti. hrnainen tähti nä-
kyi koneen pyrstössä.

Toinen kone seurasi ensim-
miiistä. Se teki samat temput
suon yllä. Suomalaiset kuuli-
vat kaikkiaan kuusi mätkäystä
vetiseltä suolta, nuotioitten
keskeltä.

Koneitten ääni vaimeni. Pa-
rissa minuutissa se häpyi ko-
konaan.

- Taidettiin saada ylimiiä-
räistä muonaa, naurahti Vieri-
maa jännityksen lauettua.

- Niin taisi käydä, jatkoi
Teerioja.

- Sääi partisaaneja, kun
jiiivät ilman täydennystä.

- TUTKITAAN me viihän
näitä veniilästen pakkauksia,
hän kehotti Teeriojaa.

Miehet aukaisivat ensim-
mäisen kollin. Se sisiilsi kaksi
tötteröä toppasokeria.

- Siinä olisi ollut partisaa-
neille imeliikiveä, naureskeli
Vierimaa.

Toisessa kollissa oli kuivat-
rua kalaa.

- Ja tässä olisi ollut suolen
mutkaan murkinaa, totesi
Teerioja.

Kolmannessa pakkilaati
kossa oli korppuja. Neljiis si-
såilsi jonkinlaista kuivatrua
hernettä varttikilon pakkauk-
sissa. Kaksi laatikkoa oli ki-
väiirin ja konepistoolin pat-
ruunoita.

- No ei ole pojilla kasevat
ruuat, totesi Teerioja.

- Ei näytä olevan. Mutta
hehåin ovat jo vähiiiin totnr-
neet, vastasi Vierimaa.

- JOHAN sitä arveltiin, että
idiin pojat tulevat kyselemiiän
muoniaan. Missä on sen pa-

()ntrjiincn k1'lää

rempi jåirjestää väijytys heille
kuin täiillä, selosti komppa-
nianpäällikkö suunnitelmaan-
sa.

- Pannaanhan pojat toi-
meksi, komensi Teerioja ryh-
määnsä.

- LAITETAAN tiihåin pussi
kaikkien taiteen sääntöjen mu-
kaan. Ensimmäinen ryhmä on
jo tuolla suon pohjukassa.
Toinen ottaa tuon etelänpuo-
len ja kolmas pohjoispuolen.
Itse olen tässä keskellä ensim-
mä.isen ryhmän mukana.

Aänettömästi siirtyivät mie-
het asemiinsa. Yön viileys ter-
vehti heitä asemissa maates-
saan.

Joskus kahden tienoilla al-
koi sarastaa. Suon tattaramän-
nyt erottuivat usvan seasta.
Metsän reuna vastakkaisella
puolella niikyi sahanterämäi-
senä.

Puoli kolmen tienoilla vi-
lahti aavemainen varjo suon
itdreunassa. Sen takaa erottui
pian toinen, kymmenkunta.
Suojaviitoista tunnistivat suo-
malaiset tulijat vihollisiksi.

- Siinä ne tulevat muonan-
noutajat, supatti Teerioja ali-
kersantti Väisäselle.

- Niin näkyvät tulevan...
Väisänen tunsi kurkussaan

kuristavan tunteen. Kieli lii-
mautui kitalakeen, sydän jys-
kytti rinnassa.

Kuiskaus veniiläisten tulos-
ta kiersi miehestä mieheen.
Asemissa torkkuneet väijyuä-
jät piristyivät horteestaan. Nc.
peasti he siir§ivät ampuma-
asentoon. Äåinettömästi, salaa
kierrettiin tai painettiin var-
mistin pois paikoiltaan. Tiih-
täimien läpi katselivat miehet
rulijoita.

- Niitä on kaksitoista, to-
tesi Teerioja kuiskaten. -Ensimmäinen ryhmä huolehtii
neljästä ensimmäisestä, toinen
seuraavista neljästä ja kolmas
lopuista. Antaa käskyn mennä
miehestä mieheen...

Hiljaiset kuiskaukset su-
hahtelivat ketjussa. Tulen ja-
ko tuli hetkessä selviiksi ja
aseet suuntautuivat sen mu-
kaan. Joukkueen johtaja oli
ottanut maalikseen ensimmäi-
senä liihestyviin.

Venäläisten eteneminen

Picningiin criinririrkr lii

'Itrnthajokr. 
lonlu sisriprikrult \ lrlla prluunlirtkilllnirn

N JJtuncldelr lrutlltoa crlrraassa
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suon itäreunassa oli varovais-
ta. Suon reunassa näyttivät vi-
holliset neuvottelevan hetken.
Johtajan käden viittauksesta
partisaanit siirtyivät ketjuun ja
lähestyivät suon länsilaitaa.
Våilillä usvaverho peitti liihes-
ryjät.

- Tulta! karjaisi Teerioja
laskien lyhyen sarjan maaliin-
sa.

Joukkueen kävelijät olivat
hävinneet maahan. Liikku-
mattomina he makasivat siinä
suomalaisten asemien edessä.
Aamuhämärissä suoritettu yl-
liikkö oli onnistunut täydelli-
sesti. Muonan noutajat olivat
siirtyneet pois muonavah-
vuuksista.

Venäläisten
kertomus
YöLLÄ KULIETTTTN pitkin
soista ja harvapuista metsiiö.
Vasja Tshutkinin aivoissa
pyöri yksi ja sama ajatus: jos
hän tiillii kertaa kestiiö lop-
puun asti eikö köiinny syrjiiön
kavalan uuvuttavalta polulta,
niin kaikki pööttyy hyvin ja
hän eliiii vielä kauan, ellei jo-
kin kuula osu höneen.

Ttimö ei ollut ensimmiiinen
kerta, kun Vasja ajatteli nöin.
Viime piiivien matkat olivat
olleet hönelle vaikeita, ja tiis-
tii ajatuksesta oli tullut oma-
laatuinen lupaus hönelle itsel-
leen. Enemmönkin, sydömes-
söön Vasja uskoi, ettö kestöisi
tömönkin marssin, ja sitii seu-
raavan, ettii kulkisi niin pit-
kiille kuin oli tarvis, oikeam-
min, niin kauan kuin voimia
riitti. Hön oli vain tottunut
ajattelemaan, ettii nyt oli vai-
kein ja ratkaiseva matka, sillö
se toi ellei helpotusta niin ai-
nakin toivoa.

Vasja oli tavallaan oikeas-
sa. Marssit kiivivöt yhö vai-
keimmiksi, miehiö kuoli joka
piiivii heikkouteen, eivötkii
kuolemantapaukset vöhenty-
neet nytkiiön, kun oli lopulta-
kin saatu ruokatarvikkeita, si-
tiipaitsi kuolema ei eniiii ollut
rauhallinen kuten ennen, vaan
toi mukanaan tuskaa ja Hirsi-
mystii, sillö vatsa ja suolisto
eivöt miehillö enöö toimineet.

Eilen jokaiselle oli annettu
kattilallinen pieniö korppuja,
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Venäläinen partisaani naamiopuvussa

puoli tölkkiii amerikkalaista
muhennettua sianlihaa, kou-
rallinen mahorkkaa ja pala-
nen sokeria. Vasja oli ensim-
möisen kenan syönyt ellei ai-
van kylliikseen, niin ainakin
riitömiin. Illalla ennen löhtöö
hän oli painanut alas viimei-
set palat ja nyt yöllö soimasi
itseöiin ahneudesta. Hön ei
tuntenut itseöön kyllöiseksi,
vatsa vain oli kiiynyt raskaak-
si, hiintö janotti, röyhtiiys toi
pahan maun suuhun. Mutta

t4

silti oli melkein sietömöön
nölkii, ja koko ajan tuntui, et-
tii korpunpalanen antaisi tun-
tuvasti voimaa.

Kaiken lisöksi ryhmönjoh-
taja Zhivjakov oli lyhyen py-
s iihdy ks e n aikana odottamatt a
ehdottanut:

- Kuulehan Tshutkin, syö-
kiiömme tiistö liihtien yhdes-
sii?

Ehdotus hiveli Vasian miel-
tii, mutta hön oli vaiti, hiintii
hövetti. Eihön hön voinut fin-

nustaa, ettö oli ahminut kai-
ken saamansa.

Ryhmönjohtajan ehdotus
toi Vasjalle lisiiö piiönvaivaa.
Hön oli varma, ettö Zhivjako-
villa oli viihintiiön puolet
muona-annoksestaan jöljellii,
ja Vasja ajatteli, mistii saisi
siihen oman osuutensa. Hön
ei halunnut kieltöytyö, mutta
suostua hön voisi vasta sitten,
kun oli taas saanut ruokatar-
vikkeita.

Kun seuraavan kerran py-
söhdyttiin, Zhivjakov avasi
reppunsa ja mitöön sanomatta
ojensi Vasjalle korpun. Tälle
nousi kiitollisuuden ja liiku-
tuksen tunteesta pala kurk-
kuun, Vasja ei tiennyt mitii
olisi tehnyt, hön alkoi panna
vastaan, vei kiitensö selkiinsö
taakse, ikiiiin kuin halutto-
masti.

195,1. kukkulalla heille
taas jaettiin ruokatarvikke ita.
Töllö kertaa vöhön, noin pöi-
vöannos. Zhivjakov kokosi
ryhmän ja varoitti:

- Pojat! Jokainen on saa-
nut satnon verran. Jos halutte
kestiiii, niin syöHiii niin pal-
jon kuin minökin, ei murua-
kaan enemmön.

Vasjalle hön sanoi:

- Syöt minun kanssani.
Viime annoksestani jiiöneet
ruoat ovat meille hätiivarana.

Tuo levähdystauko oli kuin
juhla. Se kesti toista vuoro-
kautta, siiä oli aurinkoinen,
kahdesti sytytettiin nuotio ja
valmistettiin keittoa kuivasöi-
lykkeistö, levöttiin hyvin ja
mikii tiirkeintö, B uzuluts kovin
j oukkuetta odottamatta onnis -
ti, kun ryhmö kihti Sidroze-
roon ruokaa hakemaan, se jii-
tettiin prikaatiin. Suomalai-
nen tiedus te lii ai oukko ky I lö kin
tulitti kahdesti iltapöivöllö
Antikaisen o§ctston etuasemia
ja surmasi kaksi sissiii, mutta
itsekin kiirsi tappioita ja pii-
loutui. Sellaiseen oli jo totut-
tu, eikii se pilannut hyviiö
mielialaa.

Aamulla prikaati löhti taas
matkaan.

Buzulutskov johti jouk-
kueensa kukkulan itiirinteelle
ja asetti sen puolustusase-
miin. Kahdella puolen, ete-
lässii ja idössä, oli laaja avo-
nainen suoalanko, sinne miiö-
röttiin vain pari tarkkailijaa,
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Erämaara riittää

perusvoimat ke skitettiin muil-
le lohkoille. Sitiipaitsi idiistii
odotettiin joukkuetta. Oli piiö-
tetty, ettii jos ilmestyy suuri
vihollisjoukko, niin ei ryhdytii
taisteluun, vaan tulitetaan sitä
kaukaa, periiiinnytiiän ja liity-
tiiön joukkueeseen.

SUORAA TIETÄ matkanpiiö
oli löhellii: neljökymmentö ki-
lometriö ei-kenenkiiön maal-
le. Mutta suoraa tietä ei ollut,
oli kierrettövö pohjoisesta
monet iörvet ja kilometrejä
keriiöntyisi monia kymmeniö.

PENSNDEN völisestö aukos-
ta hiin nöki selvästi noin iO-
4O metrin piiössö möenrinnet-
tii ylös nousevan miehen sini-
senharmaan selän. Tiimö oli
kumarassa ja eteni omituisesti
harppien ja vilkuillen ympii-
rilleen ikiiiin kuin höntö olisi
ajettu takaa. Sitten hieman
kauempaa ja ylempiiö rinteel-
tö ilmestyi toinen samanlainen
kumarassa liikkuva sotamies.
Ajatus mahdollise sta vaar(xta
ei ollut jöttönyt Vasjaa het-
keksikiiön, ja nyt hön arvasi,
ettö kukkulalla oli kokonainen
jöökiiriketju, mutta hön nöki
niistö vain muutaman.

Vasja Hivi pitkiilleen, otti
kivöiirinsii ja ajatteli: onko tö-
mö totta? Miksi meidön ase-
missamme ollaan hiljaa? Eh-
kö he ovat huomanneet vihol-
lisen ja periiöntyneet huomaa-
matta? Vasja voisi vieki pe-

lastautua, piiloutua syvem-
mölle pensaikkoon ja odottaa.
Iiiökörit kulkivat viistoon ja
olivat jo jöttöneet hönet taak-
seen.

Ios hiin olisi varmasti tien-
nyt, että joukkue oli ehtinyt
periiöntyö, hiin olisi nöin teh-
nytkin. Mutta kun hön kuvitte-
li joukkueen johtajan ympiiril-
lä huolettomasti istuvia tove-
reitaan ja kuumuudesta liikiih-
tyneitii vartijoita, jotka olivat
niin niiiintyneet ja viisyneet,
etteivöt voineet pitäii silmiäiin
auki, niin pöiitös tuli itses-
tiiiin.

Tiihdiittyiiiin liihimpöiin
jeiiiköriin Vasja painoi liipai-
sinta. Laukauksen kumea kai-
ku vastasi jostain vuoren ta-
kaa.

Hiin ehti ampua vielö kaksi
kertaa, ennen kuin pensaiden
latvoja alettiin tulittaa koneki-
vööreistö. Mutta yksikiiiin
kuula ei osunut hiineen.

Vasja kösitti, ettei ollut pe-
la s t au tumi s mahd o I I i s u utt a,
mutta kuitenkin hiin ryömi ve-
teen toivoen piiäsevönsii toi-
seen paikkaan pensaiden
taakse. Hön juoksi muutaman
askeleen, sitten konekiväiirin
sarjatuli toiselta rannalta repi
hönen selkönsii, hiin kaatui
eikö enöii kuullut, kun sissien
konekiviiiirit alkoivat papat-
taa kukkulalta.

Vasja makasi rannalla ve-
dessö ja tummanpunainen ve-
ritiipki leijaili iltamyöhiiön
asti matalikossa houkutellen
arkoja kalanpoikasia.

Buzulutskovin joukkue tais-
teli viimeiseen mieheen. tr

"Saloseudun kasvateilla on konsteja,
joista rintamaiden asukkaat eivät tie-
,.. ,,da.

Niiden avulla pysyy hengissä vai-
keassakin paikassa.

AULIS PIIROINEN

llmanleipää
kvmmenen
v[rorokautta

OLI saatu vallatuksi Kiimasjärvi kun eletriin elokuun
alkupäiviä 194 1.

Joukkueemme tehtäväksi tuli tarkastaa autioksi jää-

neitä kyliä rajajääkäri, vänrikki Hutusen johdolla.
Näitä kyliä olivat Pieni-Nokeus, Iso-Nokeus, Pääkön-
niemi, Kellovaara ja Sirkka-Kemi. Kylissä emme näh-
neet mitään epäilyttävää. Ne olivat autioita, asukkaat
olivat ne jättäneet. Vain koirat olivat jääneet kotia var-
rioimaan ja tekivät sen vihaisesti ärhentäen.

Joukkueemme tarkoitus oli yhtyä suomalaisiin jouk-
koihin Ontrosenvaarassa. Tåmd. ei kuitenkaan onnistu-
nut, koska jouduimme Tahkokoskella taisteluun vihol-

Ontrosenvaaran erämaakylää

lisen kenttävartion kanssa. Yhteenotossa ei tullut suu-
rempia vaurioita, vihollinen lähti vetäytymådo ja sa-

moin meidän neljä ryhmäämme. Tässä vaiheessa mei-
dän ryhmämme joutui toisista erilleen. Toiset pääsivät
kohteeseen ja sinne mekin koetimme pyrkiä. Aikeem-
me ei kuitenkaan toteutunut, vaan uusi partio avasi tu-
len ryhmäämme kohti. Ei ollut muuta mahdollisuutta
kuin korpia kohti pakoon. Meillä ei enää ollut paljon
ampumatarpeira, ja meitä oli siinä olosuhteessa liian vä-
hän.

Tästä alkoi harhailumme. Rajajääkäri Virtanen oli
ryhmänjohtajamme. Hän ratkaisi asian siten, että kier-
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rämme vihollisen ja yhdymme sitten Lieksasta tulevaan
maantiehen. Hänen mukaansa siitä ei olisi ollut kovin
pitkä matka. Oli iltapäivä, kun jouduimme harhaan ja
tuli ensimmäinen yö metsässä eksyksissä. Seuraavana
aamuna lähdimme matkaan kompassimiehemme muka-
na. Iltaan mennessä emme kohdanneet ketään, ei omia
eikä vihollisia. Meillä ei ollut ruokaa ja tuli jo toinen
yö.

Eteenpäin vaelsimme tämänkin aamun jälkeen, lam-
mer kiertäen ja jokia ylittäen. Pökkelöitä pukittiin ku-
moon ja sidottiin vitsalla yhteen, meillähän ei ollut edes

kirvestä. Saloseudun kasvateilla on tällaisia konsteja,
joista rintamaan asukkaat eivät tiedä.

Tuli kolmas yö ja jo neljäs päivä ruokanamme vain
hallan panemat lakat. Nyt uhrasimme erään vesistön
risteyksessä viimeiset käsikranaattimme saadaksemme
kalaa. Onni oli kuitenkin huono, vain pieniä särjen
sinttejä saimme muutamia, paistoimme ne ja söimme
ruotoineen, evineen. Aloimme ymmärtää, että suunta
oli väärä ja toivottomuus valtasi mielet.

Oli jo kuudes päivä kun eteemme aukeni autio kylä.
Rupesimme katselemaan löytyisikö asunnoista mitään
ruokaa. Ei löytynyt! Yksi tovereistani Matti Kyllönen,
Kuhmon kasvatti hänkin oli kuullut kopinaa eräästä na-
vetasta,. ja kun hän uskaltautui katsomaan, oli siellä
musta emälammas. Hän raahasi sen villoista pihalle ja
tämän kirjoittaja löi laudan palalla lammasta päähän ja
iski puukon sen kurkkuun. Joku siinä ehdotti, että nyl-
jetään otus, mutta minä otin lavan irti nahkoineen ja

samoin tekivät toisetkin, eihän siinä uskaltanut viipyä.
Koirat pitivät hitonmoista rähäkkää, siihenhän olisi
voinut heti tulla vihollinenkin. Toiset olivat tutkineet
perunapeltoa ja löytäneet pieniä perunan nuppuja. Sinä
iltana korven helmassa saimme vähän ravintoa.

Seuraavana päivänä saimme kokea toisenlaista kau-
hun tunnerta. Vihollispartion jälkikoirat olivat päässeet
jäljillemme, kuulimme niiden ajon äänet. Pelastuksem-
me oli puro, joka sattui olemaan niin matala, että sitä
voi kahlata. Yhtäaikaa sattunut kuurosade sotki koirat
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jäljiltämme, mutta vieläkään emme olleet saaneet apua
ja oli tulossa jo kymmenes yö. Tässä vaiheessa lienee jo-
kainen arvellut, vaikka ei kovin olisi toisille puhunut:
'Tännekö kuolemme Karjalan korpeen, eivätkö per-
heemme saa koskaan tietää, missä on viimeinen lepo-
paikkamme?"

Tämänkin yön jälkeen tuli aamu. Nyt päätimme, et-
tä antaudumme vaikka viholliselle, enää emme jaksa.

Olimme ihan lopussa, nälästä näntyneitä ja jalat veril-
lä. Yritimme vielä kuitenkin kulkea ja siinä alkoi väsy-
neisiin korviimme kuulua lentokoneen ääni, mikä voi-
mistui. Taas pidettiin neuvottelu. Päätimme, että me-
nemme "reippaasti", mikäli kulkuamme olisi voinut
enää reippaaksi sanoa. Jos menisimme arkaillen, nehän
voisivat ampua meidät "ryysyläiset".

Nyt vihdoinkin olimme päässeet muiden ihmisten ja

omien luo. Olimme tulleet Hiekkajärven lentotukikoh-
taan. Paikan johtajana oli lentokapteeni ja hän kuulus-
teli matkamme kulkua johon ryhmänjohtajamme antoi
selityksen. Hän myös kartan mukaan arvioi, että taival-
ramamme matka suorinta tietäkin oli kunnioitettava,
kuinkahan pitkä se oli meidän kulkemana, mehän em-
me olleet kulkeneet suorinta tietä.

Saimme teetä ja leipää, mitka maistuivat suussamme
hyvääkin paremmalta. Antajat tiesivät kuitenkin sään-
nöstellä syönnin. Kun olimme nälkiintyneet, olisi liian
runsas kertasyönti vienyt meiltä hengen. Yösijaksemme
annettiin teltta ja tämän katkeran retken jälkeen voim-
me rauhallisin ja kiitollisin mielin asettua nukkumaan.

Sen oli pitkä paasto kuitenkin aiheuttanut, että kun
aamulla heräsimme emme toisiamme tunteneet, olirn-
me niin pöhössä koko joukko. Tämä turvotus ei ollut
pitkaaikainen, vaan liikkeelle noustuarnme se alkoi heti
laskea. Päivällä meidät vietiin yksikktitimme, joka löy-
tyi Ontrosenvaaran liepeiltä. Yksikkömme sotilaat eivät
uskoneet meitä enää näkevänsä.

Sota kohdaltamme jatkui uusin kohtaloin ja seikkai-
luin, joista tämä oli yksi. tr
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maisemapostikorrteja, mutta toisin kävi. Joukkomme
oli huvennut aika joutuin. Meitä oli enää viisi alkupe-
räistä jääkärid, muut olivat ns. täydennysmiehiä.
Olimme olleer monissa taisteluissa, miehiä oli kaatunut
useita ja paljon oli haavoittunut, olipa meiltä mm. Pis-
tojoen taistelussa mennyr neljä joukkueenjohtajaakin,
saati sitten muita miehiä. Minä olin silloin taistelulä-
hettinä.

lrurnsh
ELIMME päivää 19. 8. 1941. Olimme pataljoonan
nyrkki, niinkuin pataljoonamme komenraja, maii:ri
Nikula kerran puheessaan mainitsi, olimme yksikköm-
me I/JR 32:n jädkärijoukkue. Olimme lähteneet ko-
koamispaikastamme, meitä oli ollur kokonainen jouk-
kue eli 32 miestd, etupäässä Pyhäjoen miehiä. Ållekir-
joittanur ja joitakuita muita oli muilta paikkakunnilta.
Lähtiessä emme tienneet sodan olevan rulossa, laskim-
me leikkiä, lupasimme lähertää tyrtärille Moskovasta
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OIKEIN TELTTAAN YOKSI!
Oli iltapäivä. Makoilimme pataljoonan komentajan,

kapteeni Halosen teltassa tai sen lähettyvillä ja kuunte-
limme noin 300 metrin päässä linjassa käytävän taiste-
lun ääniä. Viime yön olimme pitkästä aikaa saaneet
nukkua öikein teltassa, pataljoonankomentaja lienee
katsonut meidän vaatimattoman seuramme olevan pi'e-
nenä turvallisuuden takeena. Taistelun äänet kiihtyivät
jatkuvasti, isommat aseet olivat jo vaienneet tai siirty-
neet kauemmas linjoien tyköä, niinkuin hyökkäyksen
alkaessa aina oli tapahtunut, kone- ja pikakiväärit sekä
konepistoolit pitivät kovaa ääntä, ei sieltä erottanut yk-
sityisiä kiväärin laukauksia ollenkaan. Kovin painopiste
tuntui olevan 2. komppanian alueella, ko. komppania
oli asemissa pataljoonan keskivaiheilla olevilla järvikan-
naksilla, siinä oli kolme pintä järveä peräkkäin, välillä
aivan pienet kannakset joista vihollinen koetti nyt tehdä
läpimurtoa noin 1 ll2 untia edeltäneen kovan tykistö-
valmistelun jälkeen. Jalkaväkiaseiden yhä kiivaampi
tulitus anroi aavistuksen siitä, että nyt oli tosi kysy-
myksessä, haavoittuneita virtasi jatkuvasti ohitsemme
JSp:tä kohti, ja saimme tietää, että viholliselle oli tul-
lut edellisenä iltana huomattavasti täydennystä, joka
varmaankin oli nyt voimantunnossaan ja halusi näyträä,
että on sitä vielä miestä ja tavaraa. Maasto oli puolus-
tuksen kannalta erittäin edullista. Aavistimme lähtöm-
me olevan lähellä. Niinpä tulikin avunpyyntö jota
olimme kerenneet jo odottaa pataljoonankomentajalle,
ja hän antoi joukkueen johrajalle kaskyn siirtymisestä
linjaan ottaaksemme hycikkayksen kohteena olevan loh-
kon halruumme. Joukkueenjohtalana oli kersantti Erk-

ki Luoto, pätevä mies johon luotettiin, olipa kysymyk-
sessä minkälainen tehtävä tahansa. Olimme pitkin syk-
syä tehneet melko pitkiäkin partiomarkoja ja niissä jos

missä olimme tulleet toisemme runtemaan, olimme
tehneet vastaiskuja, meitä oli heitetty paikasta toiseen,
missä vaan apua tarvittiin niin siellä sitä oltiin. Jääkärin
piti olla aina lähtövalmiina, ei siinä kauan mennyt kun
olimme jo siirtymässä linjaan, jossa taistelu tuntui jat-
kuvasti kiintyvän. Olimme jo ennen lähtöä sopineet
miten miehittäisimme asemar. 1. ryhmä, jota johti pe-
loton ja rauhallinen alikersantti Pauli Haapakoski, va-
semmalle, 2. ryhmå, jota johti joukkueenjohtaja kes-
kelle sekä 3. ryhmä oikealle. Sitä johti kersantti Kaner-
va. Saatuamme hyvät asemat pääsivät enriset miehet
hyvin ansaitsemaansa lepoon. Meillä oli konetuliaseita
paljon, suunnilleen joka toisella miehellä oli konepis-
tooli, olipa meillä useita viholliselta saatuja puoliauto-
maattikivääreitäkin ja muilla oli tarkkuutettuja pysty-
korvakivääreitä jotka olivat erittäin tarkkoja. Olimme
kokeneita taistelijoita, rämä oli meille tuttua elämää,
tappamisesta oli tullut aivan jokapäiväistä touhua. Em-
me nytkään pelänneet meille annettua tehtävää, vaan
aivan rauhallisella mielellä aloitimme rehokkaan tuli-
tuksen kuten jo tullessa oli sovittu, annoimme aseirren
laulaa: Vihollinenkin tuntui hyvin ymmärtävän aseit-
temme laulun, vaikka heitä vankien kertoman mukaan
olikin useita eri kansallisuuksia ja vaikka heitä riitti
työntää tuleen aivan rajattomasti. Saimme asemamme
pidetryä ja maaleja oli tarjolla alussa vähän liikaakin,
mutta vähitellen paine alkoi hellittää, vihollinen luul-
tavasti huomasi, eträ taisivat miehet vaihtua eikä sinne

Oli tallattu ja n)aara \ allailu
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enää liene menemistä ainakaan tällä kertaa. He loperti-
vat hyökkäyksensä ja alkoivat kuljettaa haavoittunei-
taan pois senkun siihen vain oli tilaisuutta. Tilanteen
nyt rauhoituttua aloitimme heti paraotaa asemiamme,
koska luulimme hyökkäyksen jarkuvan ja vihollisen
vain vetävän henkeä välillä. Odotimme mitä ohjelmassa
seuraisi ja meillä oli pian joka miehellä oma pesäkkeen-
sä.

LAAKI JA VAINAA
Kaunis elokuun ilta oli käsillä, näkyvyys oli eriträin

hyvä, taistelun äänet olivat hiljentyneer, joitakin pikku
rähinöitä oli vielä siellä täällä mutta nekin hiljenivär vä-
hitellen. Patalfoonan komentpaikasta otetriin yhreyttä
ja kysyttiin tappioita, ja samalla kysyttiin olisiko meillä
maaleja piiskatykkiä varten. Annoimme ymmärrää, että
eläviä maaleia kyllä olisi, mutta ei panssareita. Niitä ei
onneksi ollut näkynyt. Vähän ajan kuluttua tulikin eräs
majuri miehineen piiskatykin kanssa, he asettivat tyk-
kinsä ampumavalmiiksi, kysellen ja kiikaroiden maale-
aa. Niitähän oli järven toisella puolella paljonkin, mut-
ta eihän tykillä kannata ampua yksinäisiä vihollisia jo-
tenka keksimme keinon. Aloitimme tulittaa niirä ki-
vääreillä. Vaikka osumisesta ei ollut mitään varmuurra
oli sillä kuitenkin toivottu tulos. Vihollinen vetäyryi
korsuihinsa joiden oviaukot olivat meihin päin. Sitten
kun korsuissa alkoi olla jo tykinruokaa tarpeeksi, am-
puivat piiskatykin miehet sinne omat terveisensä. Oli
hauska karsella kuinka tarkasti he ampuivat, korkein-
taan kaksi ammusta ja niin korsu miehineen oli aina sel-
vä. Siinä iltakin alkoi jo hämärtää, piiskatykin miehet
veivät pyssynsä pois. Parantelimme asemiamme jatku-
vasti pahimman varalle. Vihollinen heitteli hiljalleen
nakujaan ja aivan ihmeen tarkasti, vaikkakin meille va-
hinkoa saamatta.

TILTU PUUSSA AURINGON.
NOUSUN AIKAAN

Sinä yönä ei paljon nukuttu. Ryhmänjohtajat pitivät
miehiään hereillä, että mikäli vihollinen yrittäisi hyök-
käystä yön aikana, ei yllätystä pääsisi syntymään. Mutta
kuinka ollakaan, väsymys voitti aamusella ennen aurin-
gon nousua. Silmäni painuivat kiinni ja näin unen: Ma-
kasin puun juurella ja vihollisen Tildu, meille radiossa
niin paksuja valeita sepittänyt Tildu oli puussa jonka

iuurella makasin ja tähtäsi kiväärillään minua. Yritin
päästä pois, mutta en päässyt mihinkään, jäseneni olivat
aivan liikkumattomat, en voinut liikauttaa edes pikku-
sormeani, siinä vain makasin toisen armoilla, joka yhäti
tähtäsi minua kiväärillään pirullinen ilme kasvoillaan.
Toivoin, että Tildu olisi ampunut, mutra armonlau-
kausta ei vaan kuulunut. Heräsin silloin, olin hiestä
märkänä ja sydämeni löi haljetakseen. Kerroin uneni
joukkueeniohtajalleni, kers. Luodolle ia sanoin, että tä-
nä päivänä oo sitten minun vuoroni lähreä rästä poru-
kasta, mutta Luoto vain sanoi, että joka uniaan uskoo se

varjoaan pelkää, et sinä mihinkaän tästä lähde. Siinä
puhellessamme esitin Ludolle, eträ ios keitettäis korvi-
kerta, niin nuo silmätkin pysyis paremmin auki. Mutta
mistäs otetaan vettä, sanoi Luoto. Sanoin hakevani väli-
maastossa olevasta järjestä, johon Luoto vasrasi, ertä hae
vaan, murra ole varovainen, siellä voi olla muitakin ve-
denhakif oita. Otin konepistoolini, pari varalipasta vielä
poveeni ja kaksi pakkia käteeni ja lähdin matkaan.
Muutin konepistoolin roikkumaan kaulaani, koska las-
ku järvenrantaan oli hyvin jyrkkä ja siinä tarvitsi kättä-
kin apuna. Kuu paistoi jäven takaa valaisten sopivasti.
Hiivin hyvin hilf aa ja varovasti käyttäen suojanani pien-
täkin puun varjoa. Matka ei ollut pitkä, korkeintaan
viitisenkymmentä metriä tai niille paikoin, mutta pit-
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kältä se tuntui. Pahat aavistukset valtasivat mieleni ja

tähyilin hyvin tarkasti vastarannalle, ettei mitään ikäviä
yllätyksiä pääsisi tulemaan. Lähellä vesirajaa oli iso
mänty, pysähdyin sen juurelle varjoon jaiäir, kuuntele-
maao ja katsomaan ettei muita vedenhaki joita vaan olisi
tulossa, niinkuin ikävä kyllä olikin. Kolme vihollista
oli juuri tulossa, näkyivät kuuta vasten aivan selvästi,
mutta olivat minua paljon viisaampia ja varovaisempia.
Kahdella oli konepistooli ja kolmannella, joka jä;
kauemmas varmistamaan, oli kivääri. Hiljaa siinä tul-
tiin, ei siinä kuulunut tavanomaista molotusta. Olin
laittanut konepistoolini valmiiksi, sormeni odotti liipa-
simella ja panos odotti piipussa. Kaikki oli valmiina !a
mietin kuumeisesti ampuako vai eikö ampua. Jos am-
puisin nämä kaksi niin kolmas, joka oli kauempana voi-
si ampua minut. Manasin itseäni, että olinkin lähtenyt
vaivaisen korvikkeen takia panemaan henkeni alttiiksi,
kyllä tässä olisi ollut tosiasioissakin tekemistä, saati sit-
ten tällaisessa. Jäin odortavalle kannalle. Tuli siinä
mieleeni, että jos ei konepistoolini pelaisikaan, vaikka
olinkin pitänyt siitä erittäin hyvää huolta sen jälkeen
kun se ei kerran pelannut. Olimme silloin partiossa, toi-
min tunnustelijana ja Iaskeuduin mäen rinnettä alas kun
törmäsin vihollisen pk.pesäkkeeseen. Silloin olivat ko-
nepistoolini ja vihollisen pikakivääri vastakkain, eikä
kumpikaan ase toiminut, mutta minä tiesin missä oli
vika. Vaihdoin nopeasti povestani uuden lippaan ja sil-
loin se toimi ja sinne iäi vihollinen. No, viholliset otti-
vat vetensä huomaamatta minua, vaikka matkaa olikin
alle kymmenen metriä, kääntyivät takaisin päin ja
aloittivat paluumatkansa jyrkkää rinneträ ylös. Silloin
minun vasta teki mieleni ampua, olinhan heidän sel-
känsä takana, mutta maltoin vieläkin mieleni ja ajatte-
lin, että kyllä tämä on viimeinen vesireissuni. Sinne
häipyivät veden viejät, mutta sydämeni hakkasi halie-
takseen, ajattelinpa jättää koko veden ottamisen, mutta
sitten rohkaisin luontoni, täytin pakkini ja hiivin hyvin
hiljaa petäjän varjoa pitkin ylöspäin. Ilman vaikeuksia
pääsin omieni luo, käyttäen hyväksi puiden suomia var-
joja ja maaston antamia näkösuojia. Keitimme korvik-
keet vähän taaempana ja siinä juodessamme kerroin
heille vesireissuni. He kuuntelivat selostukseni ja Luoto
sanoi, että olihan se väärin mennä yksin hakemaan vettä
kun muitakin lähtijöitä olisi ollut. Minä taasen arvelin,
että taisi olla vain hyväksi, kun olin yksin, jos useampia
olisi ollut, olisi siinä tullut tulitaistelu ja siitä ei kos-
kaan etukäteen tiedä miten siinä käy. Siinä puhellessa
tuli aamukin, aurinko alkoi nousta metsän takaa ja mi-
ten suloisesti se lämmittikään yön aikana iäykistyneitä
jäseniä.

PUUSTA SE NÄKI!
Iltapäivällä pataljoonamme pääsi lepoon muutamaksi

päiväksi, aivan linjojen läheisyyteen tulleen tykkipatte-
rin varmistukseksi. Saimme tykistöltä keittoruokaa,
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Suojaan - 
"Tiltu" ampuu!

hernettä pitkästä aikaa ja miten hyvältä se maistuikaan.
Se oli meille herkkua tuo lämmin ruoka, emme muista-
neet kuinka kauan siitä oli kuin viimeksi olimme saa-

neet lämmintä ruokaa, lienee ollut useita viikkoja.
Söimme niin, että oltiin kerrankin täysiä, tupakkamie-
het vetivät savut päälle, ja rupesimme pystyttämään
telttaa. Laitoimme juuri kamiinaa paikoilleen kun alkoi
kova keskitys, vihollisen tykistö rupesi moukaroimaan
oikein todenteolla lähimaastoa, ja sieltä tuli jos jonkin-
laista ammusta. Suoralla suuntauksella tuli aivan telt-
taamme kohti, kaksi ensimmäistä meni pitkäksi, kol-
mas tuli lyhyeksi ja silloin siitä kaverit kaikkosivat.
Esitin alikers Haapakoskelle, että nyt olis paras aika
häipyä, voi ruveta tulemaan paikalle. Haapakoski mei-
nasi ettei tässä vielä mitään hätää ole, mutta kun sanoin
lähteväni lähti hänkin. Ehdittiin vain ulos teltasta kun
viereisessä puussa räjähti zrmmus. Haapakoski säilyi
vammoitta, minä sain sirpaleen vasempaan käteeni,
hauislihakseen. Yksi joukkueemme miehistä kaatui,
hän oli peloton mies Kemppainen Ristijärveltd, aina
valmis partioon ia missä vaan miestä tarvittiin. Neliä
muuta haavoittui samasta ammuksesta.

Saatuamme ensiavun JSp:ltä, läksimme koluuttele-
maan illan jo hämärtyessä kohti kenttäsairaalaa. Jälestä-
päin sain kuulla taistelutovereiltan, että vihollisen tu-
lenjohtue oli ollut lähistöllä olevassa puussa mistä se

johti tykistön tulta kenttäradion avulla.
Edellä kerrotut tapahtumat ovat Uhtuan suunnalta,

sen pohjoispuolelta, haavoittumisen paikaksi sotilaspas-
siin on merkitty Mustajärvi. C



PIONEERITARINAA

Sotamarsalkka oli
käymässä Korialla
193O-luvulla. Tar-
kastuksen jälkeen
upseerikunta tarjosi
vieraille lounaan
upseerikerhossa.
Sotamarsalkka istui
luonnollisesti pöy-
dässä everstiluut-

Kun majuri E. F. Hanell
j u lkai s i Hiivity s työ t- nimi-
sen teoksensa, ruotsin-
kielinen Palmgren huo-
mautti siitä jollekin up-
seerille:

- Se Edvard Hanell
on kirjoittanut kirjan,
jonka nimi on, on - hö-
vöistystyöt!

nantti frlkkäsen luo ja sanoo:

vieressä. Kun T.r: r"*f#iij#få,#1i.,?,ll
kuSteluun tuli pieni ualuri, niin ettei sirä olisi tar-

tauko, everstiluut- vinnuterikseenilmoittaa"'

nantti Pylkkänen
katkaisi sen kysy- O
mällä:

Mitä mieltä Maiuri Olanti: Vääpeli,IIaI-

herra sotamarsalk- kota! 
--

ka on siitä, että naa- : äTi,fXi,l,Ti ,o,*.-
pufimaassanfme tosta sellainen kartta' jmsa

h.uotsissa on jatku- "Y'"i:iln, n"o" majuri.
VaSti SOSiaIidemOk- Kun karttaa ei heti töyty-

raattinen hattitus? nyt tuskastuu Olanti ia ky-

Pitkähkön ad".t- ;'å:i':XilffiXl1'T:Tffi1
tömyyden katkaisee tuu 

. 
Halkolakin' Nappaa

sotamarsarKKa: kaapin päältä maapallon'
vie sen majurille ia sanoo:

Mitä mieltä - Herra majuri, tässä

everstiluutnantti it- näkvv rno'

se on asiasta? -;n'å "äTf,rill",""I#;;
Olanti.
E.-E. Saarinen: Pioneeriaselajin

O 
historia 1918-1968.

Komppanian alokkaat olivat
ensimmäisiä päiviä kentällä.
Pataljoonan komentajana toi-
minut majuri Uimonen poik-
kesi katsomaan miltä uudet
alokkaat näyttävät. Kun maju-
ri on jo varmasti kuulomatkan
päässä karjaisee kersantti Me-
risalo tunnetulla sotaäänellään
erästä ryhmää kohden:

- Mitäs se Majuri siellä
pyörittelee silmiään...

Majuri Uimonen kävelee
suoraan kersantti Merisalon

o

- Äta lähe poes, lisärään pa-
lakkoo! huusi luutnantti Simo
Zitting, nyt lainoppinut pro-
fessori, kun pakoon pötkivään
viholliseen ei saatu osumaa.
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KESÄrcRJOJA

KIINNOSTAVAA
HISTORIAA
Sampo Ahto: Suomenlahden
rauniolinnat Bomarsund -Hanko - Svartholma -Ruotsinsalmi, Sotasokeat
ry:n kevätiulkaisu, Helsinki
1Y77, l§ tekstisivua, run-
saasti kuvia ja piirroksia.
Tunnettu sotahistorian tutkija
esittelee kirjassa asiantunte-
vasti ja kiinnostavasti otsikos-
sa mainittujen rannikkolin-
nakkeiden syntyä, rakennetta
ja vaiheita. Useat esitetyt asiat
eivät liene ainakaan aivan
yleisesti tiedossa ja tarjoavat
näinollen elävää opastusta ve-
neilijöille ja muille retkeili-
jöille, jotka osuvat näiden har-
maakivimuurien äärelle. Mie-
lenkiintoisin oli mielestäni
Ruotsinsalmen venäläisen lin-
noituksen kohtalo, linnoituk-
sen, joka sijaitsi koko seutua
hallitsevana kaupunkiyhteisö-
nä nykyisen Kotkan kaupun-
gin alueella 170 vuotta sitten

- alueen varusväen vahvuus
oli suurimmillaan 7fiX) miestä
ja 500 tykkiä!

Kirjoittajan kerronta on elä-
vää ja kantaa ottavaa osoit-
taen, ettei tieteelliset vaati-
mukset täyttävän historiankir-
joituksen tarvitse välttämättä
olla narisevan kuivaa luetta-
vaa. Svartholman antautumi-
sesta vuonna 1808 Ahto kir-
joittaa nasevasti näin: "Suut-
tumus Ruotsi-Suomessa
Svartholman vähemmän san-
karillisia upseereita kohtaan
oli suuri. Jo heidän oma mie-
histönsä osoitti antautumishet-

kellä heille avoimesti halvek-
suntaa ja ylenkatsetta ja sa-
manlainen suhtautuminen tuli
heidän osakseen Loviisassa.
Yleisen käsityksen mukaan he
olivat kavaltajia ja moni epäi-
li, että heidät oli lahjottu. Toi-
sin kuin nykyään on tapana ei
edes sodan täydellisesti hävin-
neessä ja miehitetyssä maas-
sa, jollainen Suomi oli vuonna
1809, suhtauduttu ymmärtä-
mykselli niihin, joiden katsot-
tiin sodassa hyödyttäneen vi-
hollisen asiaa. Venäläiset itse-
kään eivät arvostaneet tällaisia
henkilöitä. "

Mielenkiintoinen kirja sue.
malaisen lukijan käteen.

E.

TIETOA
ISRAELIN
VAPAUS.
TAISTELUSTA
Golda Meir: Elämäni, Tarn-
mi, Helsinki 1976, tlO2 si-
vua, valokuvia.
David Ben-Gurionin ohella
Golda Meir on nuoren Israelin
valtion historian merkittävim-
piä henkilöhahmoja - kan-
sanjohtaja, josta aikoinaan
käytettiin nimitystä "hallituk-
sen ainoa mies". Hänen
omaelämäkertansa on sionis-
min ja juutalaisten vapaustais-
telun historiaa: hän kertoo
muuttoliikkeestä Palestiinaan
l92O- ja l93OJuvuilla, anka-
rasta työstä kibbutseilla, tais-
telusta Hitleriä vastaan toisen
maailmansodan aikana,
kamppailusta englantilaisia
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viranomaisia vastaan saman
sodan aikana ja jälkeen, val-
tion synnystä ja vapaussodasta
1948, Siinain sotaretkestä
1956, kuuden päivän sodasta
1967 ja Jom Kippur -sodasta
1973. Kirja on samalla kerto-
musta siitä, kuinka juutalaiset
kokoontuivat Palestiinaan saa-
puen aluksi Itä-Euroopasta,
jossa heitä vainottiin, sitten
Saksan keskitysleireistä ja
länsimaista sekä vielä myö-
hemmin Afrikasta ja Aasiasta,
jonne sana omasta valtiosta
ehti viimeksi. Näistä tavatto-
man epäyhtenäisistä aineksis-
ta muotoutui kansakunta, joka
on kyennyt ajoittain epätoi-
voisessakin taistelussa torju-
maan ylivoimaisen vihollisen
ja samalla rakentamaan ku-
koistavan asutuksen autio-
maahan.

Rouva Meir ei pyrkinyt po-
liitikoksi - hän on syntyisin
köyhästä Puolan juutalaisper-
heestä ja joutui johtaja-ase-
maan sosialistisen työväen-
liikkeen kautta. Hänen elä-
mäntyönsä huipentui päiimi-
nisterikauteen Jom Kippur
-sodan aikana. Itse hän kertoo
järkyttävän rehellisesti, kuin-
ka hänellä tällöin oli aavistus,
että liikekannallepano olisi pi-
tänyt julistaa jo pari päivää
ennen arabien hyökkäystä
7973, mutta että hän luopui
ajatuksesta, koska mitkään
konkreettiset tosiseikat eivät
puhuneet sen puolesta 

- 
ja

sitten kävi kuten kävi. Näin
Golda Meir: "Mutta minä tie-
dän, että minun olisi pitänyt
tehdä se, ja minun on elettävä
tiimän hirveän tiedon kanssa
loppuelämäni. Milloinkaan
minä en enää ole sama henkilö
kuin ennen Jom Kippur -so-
taa."

Kirjassa on monia yhtymä-
kohtia omiinkin taisteluihim-
me. Se on hieno kertomus
kansan uhrivalmiudesta, päät-
täväisyydestä, kestävyydestä
ja uljuudesta sodassa sekä
myös sen johtajien raskaasta
vastuusta.

E.
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Divisioonan lääkärillä ja
eläinlääkärillä oli tapana
leikin varjolla kiistellä
siitä, kummanko prak-
tiikka oli vaikeampi hoi-
taa.

Eräänä aamuna saapui
eläinlääkäri "ihmislääkä-
rin" vastaanotolle. Kun
toinen tiedustelee, mikä
konitohtoria vaivaa, loi-
he tämä lausumaan:

- 
Helppoahan se on,

jos minä sen sinulle ker-
ron! Yritäpä itse ottaa
selvää, niin minunkin on
tehtävä!

Lääkäri kurkistaa ka-
verin suuhun, pukkaa sit-
ten polvellaan kylkeen ja
sanoo paikalla olevalle
lääkintävääpelille:

- Ei tästä saa selvää
viedään sairastallin

taakse ja ammutaan!

SOTAPARTA
Muuan nuori vänrikki
huomaa lomalta palat-
tuaan, että hänen jouk-
kueensa miehet ovat
kasvattaneet itselleen
siIIä aikaa oikein sota-
parran. Mutta vänrikil-
Ie ei tämä miehinen ko
mistus ole mieleen. Hän
kysyy tiukanpuoleises-
ti:

- Mitii tämä on?

-.Se 
on parta, herra

vänrikki, vastasi
muuan jermu. 

- Se il-
mestyy kyllä kullekin
Ieukaan aikanaan.

Talvisodan YH:n ai-
kana helsinkiläinen
JR ll, Ässäryk-
mentti, on juuri pu-
rettu junasta Karja-
Ian kannaksella.
Muuan soturi sei-
soskelee asemalaitu-
rilla alakuloisen nä-
köisenä. Asian to-
teaa ohi kulkeva
joukkueenjohtaja,
joka tiedustelee, on-
ko mies nähnyt aa-
veen, kun on niin
surkea pärstältään.
Tähän kaveri:

- Kytlä se panee
vähän aavistele-
maan, kun tultiin
ruodikseen perjan-
taina 13. päivänä lo-
kakuuta ja lähdet-
tiin matkaan Har-
jun ruumishuoneen
laiturilta... Ja mi-
hin sitä nyt ollaan
lähdössä?

Kuolemajär-
velle, ilmoittaa vän-
rikki asiallisesti.

IHANNESOTA
Kuusjärven kotiseutulähetys-
tö, "vetäjänään" pitäjän pas-
tori Penni Erkamo, joka aikai-
semmin oli itsekin ollut soti-
laspappina divisioonassam-
me, oli 1943 rintamavierailul-
la Hankian pstossa. Erkamo
oli hyvin valmistellut korsu-
keskustelujaan ja niinpä hän
eräässä korsussa aloitti:

- Saksalaiset ovat kuulem-
ma kaavailleet, minkälaista
olisi ihannesodankäynti. Sii-
hen kuuluisivat saksalaiset
aseet, venäläiset talvivarus-
teet, englantilaiset kesävarus-
teet, amerikkalainen muona,
ranskalaiset viihdytyskier-
tueet. italialaiset vastustajina
ja suomalaiset sivustavarmis-
tuksessa.

Tästä Erkamo jatkoi, että
hän oli miettinyt, minkälaista
olisi ihannesodankäynti suo-
malaisten kannalta ja hänellä
oli siitäkin jo oma ehdotuk-
sensa:

- Olisiko se ihannesotaa,
että olisi aina l0 vrk. rintama-
palvelusta ja siinä lomassa 3
kk. lomaa?

- Mitenkäs se on, kuului-
sivatkos siihen kolmeen kuu-
kauteen sitten matkapäivät
kanssa? kuului soveliaan
miettimisajan jälkeen harkit-
sevan tykkimiehen kysymys.
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Ensimmäiseksi tiirkeä
saadakseen 1.7.7'7 voimaan
tulleessa rintamasotilaseliike-
laissa tarkoitettua rintamalisää
on vuoden l9l8 vapaussotu-
rien käytävä kansaneliikelai-
toksen paikallistoimistossa

hankkimassa veteraanitun-
nus. Tarpeen vaatiessa on to-
disteeksi esitettävä sotilaspas-
si tms. asiakirjoja, joista ao.
toimisto antaa tietoja. Nuo-
rempien asia on huolehtia, et-
tä jokainen vapaussoturi saa

asiasta tiedon. Pitiikääpä mie-
lessä!

O. OksanenHelsingistä tie-
dustelee, mikä on totuus Suo-
men rintamilla taistelleesta
Puna-armeijan eversti Vallista

- oliko hiin todella ennen so-

tia kersanttina Suomen Raja-
vartiolaitoksessa vaiko ei?
Jatkosodassa hän oli ainakin
rykmentin ja ilmeisesti myös
partisaaniprikaatin komentaj a-
na. Kirjoittakaapa toimituk-
seen ne, jotka asiasta tietävät!

Kuka tuntee tiimän lentä-
jän? Voisiko hän olla lento-
mestari Perölö? Tidosta kiit-
tää Annamaija Salo, osoite
61300 Kurikka 2.

Sotilasmestari Tauno Sep-
pä kiittää Sulo Jukasta rannik-
kotykistöä käsitelleestä artik-
kelisarjasta - "oikein syk?ih-
dytti vanhaa miestä nuo kuvat
ja niissä ne pitkät putket".
Seppä muistaa hyvin, että Ca-
net -tykeillä tosiaan pudotet-
tiin vihollisen lentokoneita:
vastatessaan talvisodan aikana
Mantsin linnakkeen asehuol-
losta hän omin silmin näki, et-
tä 8.12.1939 kyseisellä l52l
45 C:llä ammuttiin alas kolme
vanjan pommaria, joista yksi
putosi Laatokkaan ja kaksi
mantereelle Karkkuun.

Eversti V eikko Pe soitius an-
taa aina täsmälliseen tapaansa
lisätietoa kesåikuun numerom-
me sivulla 228 olleesta lotta-
kuvasta.

Kuva on otettu Kiestingin
ankarien taistelujen aikana
10.-15. 9.1941 sotasaalisju-
nassa, joka otettiin käyftiiön
viemäiin patruunoita ja am-
muksia eteen ja tuomaan tul-
lessaan haavoittuneita. Miehet
kuuluvat JR 53:n III Pataljoo-
naan tai JR l2:n II Pataljm-
naan. Kiitoksemme!

Neuvosto-Karjala -lehdestä
pisti silmään uutinen, joka
kertoo, että Kalevalan (enti-
sen Uhtuan) keskikoulussa
järjestettiin MIEHUUDEN
TUNTI, johon osallistuivat
paikalliset sotaveteraanit.
Niiin siis kyseinen lehti:
"Taisteluvaiheista Isänmaalli-
sessa sodassa, neuvostoihmis-
ten joukkoluontoisesta sanka-
ruudesta ja Voiton päivän
merkityksestä koululaisille
kertoivat veteraanit P. V. Iva-
nov, J. M. Mastinen, G. M.
Sallinen, I. P. Vlasov ja
A. M. Peksujev." - Voisipa
olla syytä joskus palata näihin
asioihin meilläkin - 

jospa
vaikka jättäisi jonkin seksiva-
listustunnin väliin...

E.
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