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Ainnauirt
Muuan lukijamme arvos-
telee meitä siitä, että
olemme antaneet rinta-
mamiesten eläkelaille lii-
kaa tunnustusta, koska
sekin on jäänyt vain lu-
paukseksi. "Puitelaki ei
käy palttoosta, ei pataan
pantavaksi eikä edes ha-
taran kämpän tiivisteek-
si." 

- 
Kirjoittaja on il-

meisesti oikeassa. Val-
tion rahat ovat jälleen
luiskahtaneet muihin rei-
kiin, tällä kertaa erityi-
sesti työttömyyden tor-
juntaan.

Siitäpä se voisi löytyä
se rintamasoturienkin
asian ratkaisu.

Kukin etulinjan jermu
oli siellä valtion varsinai-
sella siirtotyömaalla kes-
kimäärin nelisen vuotta.
Palkka oli kehno ja luon-
taisetuna tarjottu täysi-
hoito merkitsi parhaim-
millaan vetistä ruispuu-
roa ja vuotavaa telttaa
taikka tunkkaista korsua,

jota mikään kämppälaki
ei ottaisi edes käsiteltä-
väksi. Firma tarjosi tosin
myös työv2ststuftsen 

-paikatut sarkavetimet ja
vuotavat puupohjaiset
saappaat. Varsinaisia so-
siaalisia palveluja olivat
täit, syyhy ja keripukki.

Työaikalakia ei yritet-
tykään noudattaa 

- 
sa-

votta teki jatkuvaa kol-
mivuorotyötä ja useim-
miten 24 tuntia vuoro-
kaudessa.

Kaikkein heikoin
punkti oli kuitenkin työ-
suojelu, joka oli enim-
mältään oman näppäryy-
den ja kenttälapion va-
rassa. Työtapaturmien
uhreina jäi sille tielleen
lopulleen 100.000 miestä
eli lähes 20 7o koko hen-
kilökunnasta, minkä li-
säksi jokseenkin kaikki
jäljellä olevat kantavat
ristinään jotakin sotasa-
votassa saatua vammaa
tai sairautta. Muun

muassa ns Pohjois-Karja-
lan projektin yhteydessä
selvisi, että vanhin suku-
polvi ja nuori väki olivat
terveydeltään suhteelli-
sen normaaleja 

- rinta-
mamiesikäiset kulkivat
nitropurkki taskussa.

Lentäjille lasketaan
eläkeikä rauhan aikana-
kin puolitoistakertaisena.
Ei olisi kohtuutonta, jos
rintamamiesten eläkeikä
laskettaisiin sotavuosilta
kaksinkertaisena eli jo-
kainen saisi neljän vuo-
den ylimääräisen elä-
keiän alennuksen. Näin
vapautuneet työpaikat
jäisivät työttömien nuor-
ten käytettäviksi, jolloin
kustannukset jäisivät ole-
mattomiksi, koska työt-
tömien tukeminen on to-
della kallista.

Kuka tekee eduskunta-
aloitteen? Rintamamie-
het panevat kyllä mie-
leensä edustajien kannan-
otot sen käsittelyssä.
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Jääm iinoitetta rakennetaan

EERO.EETU SAARINEN

SOTIEN VÄLINEN
AIKA JA
JATKOSOTA
Talvisodan ja jatkosodan väli-
nen aika l940-4l oli maan-
puolustuksen kehittämisen
kannalta kaikin puolin otollis-
ta kautta. Talvisodassa saadut
kokemukset antoivat työlle
vankan pohjan ja pätevät to-
teuttajat panivat toimeksi.

Jälkeä syntyi kaikilla aloil-
la. Niinpä pioneerien miina-
valikoimakin sai sekä uutta
mallistoa että entiseen terve-
tullutta täydennystä.

Uusista miinoista olivat tär-
keimmät jäämiina ja venemii-
na. Nämä erikoismiinat suun-
nitteli ja kehitteli everstiluut-
nantti A. R. Saloranta ja fii-
den tehdasmainen valmistami-
nen saatiin käyntiin jo välirau-
han aikana. Molemmat miinat

olivat omaperäisiä ja ennalta
tuntemattomia. Ne olivat rä-
jähdysaineella täytettyjä eri-
koissytyttimin varustettuja la-
sipulloja. Jäämiinoilla saatiin
aikaa tehokkaita railoja ja ve-
nemiinoja käytettiin vihollisen
maihinnousuveneitten tuhoa-
miseen.

Jatkosodassa käytettiin
myös saksalaista pommimii-
naa, jonka sirpalevaikutus oli
tuhoisa. Jalkaväkimiinoina ru-
vettiin käyttämään entistä
enemmän pieniä rasiamiinoja,
joita kylvettiin sumeilematta
maastoon vihollisen jalkate-
rien pirstaamiseksi.

Panssarimiinamalleja esiin-
tyi jatkosodassa useampia.
Yhteisenä piirteenä oli toimin-
tavarmuuden lisääminen ja te-
hon kasvattaminen. Miinojen
uusia sytyttimiä konstruoitiin
ja otettiin käyttöön.

Mllnat!a

O Jatkosodassa oli materiaalia
runsaammin ja saatiin hankituksi
mm. jäämiinoja ja saksalaisten
keksimiä kaikkein katalimpia
vehkeitä - hyppymiinoja.
O Suurhyökkäyksen alkaessa oli
Karjalan kannaksella asemien edessä
yli satatuhatta erilaista miinaa.
O Lapin miinanraivaus vei rauhan
aikana yli sadan miehen hengen -eikä työ ole vieläkään loppuun
suoritettu. Natsien menetelmät olivat
pirullisuudessaan tunnetusti korkeaa
Iuokkaa...
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Iskuri

Sytyttimen
runko

Sisäpuolinen
kumitiiviste

Kierrekansi

Nallinippa
Tulilankanalli
N:o 8.

Myöhemmin sodan aikana ru-
vettiin käyttämään 2-3 mii-
naa samassa reiässä.

Kun miinajonossa yksi mii-
na saatettiin räjähtämään aika-
tulilanka- tai sähkösytytystä
käyttäen räjähti koko kenttä.
Tällöin saatiin syntymään 8-
l5 metrin levyinen railo, jossa
oli sula vesi tai osin jääsohjoa.

Kaikkina kolmena talvena
pioneerit rakensivat eri rinta-
masuunnilla jäämiinoitteita.
Pisimmät yhtenäiset kentät
(miinajonot) olivat useitten
satojen metrien mittaisia ja ne
pystyttiin räjäyttämään tietyllä
hetkellä ja yhdellä sähköko-
jeen napin painalluksella. -Jäämiinoja käytettiin myös
siltojen vedenalaisissa panok-
sissa.

Venemiina
Venemiina oli toinen vuonna
l94l valmistunut erikoismii-

na. Se oli räjiihdysaineella
osittain täytetty lasipullo, jon-
ka halkaisija oli 10 cm ja kor-
keus 30 cm, panoksen suuruus
oli ll2 kg.

Kun miina oli laskettu ve-
neestä käsin veteen ja saatettu
sille pienen ankkuriraudan
avulla sellainen syvyys, että
laukaisinpuikon yläpää oli ve-
sirajassa tai lG-15 cm sen
alapuolella, oli miina syväy-
tetty oikein.

Miinat ja ansat
pioneeriupseeri keväällä
1941. Rakenteeltaan ja käyr
tötavaltaan ennalta tuntemat-
tomasta erikoismiinasta tuli
jatkosodassa paljon käytetty ja
tehokas jalkaväkimiina.

Miinoitettaessa miina upo-
tetaan maahan niin syvälle, et-
tä vain sytyttimen kolme lau-
kaisupuikkoa (teräslankaviik-
seä) rulevat maanpinnan ylä-
puolelle. Miehen astuessa
viiksien päälle hyppää miinan

{tl

Jäämiina malli -4'1. - Pullon läpimitta on
10 cm, korkeus 25 cm ja paino 2-3 kg,
josta räjähdysainetta 1 ,3-1,5 kg. Räjähdys-
aineena käytettiin aniittia, nitroliittia tai
amatolia.
Arsasytytin, jonka suunnittelija on A. R.
Saloranta, toim ii vedessä leviävän räjähdys-
paineen lyödessä miinan kierrekannen
väli§ksellä iskuriin, joka tavalliseen tapaan
sytyttää sytytysnallin ja tämä vuorostaan
tulilankanallin ja panoksen
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Jäämiina
Jäämiinoja käytettiin jatkoso-
dassa menestyksellä ja ne oli-
vat hyvin haluttuja. Talviso-
dan pioneerit saattoivat tode-
ta, mitenkä helposti nyt saa-
tiin syntymään varmoja esteitä
jäiden yli yrittäville panssa-
reille. Nyt oli jääsahoja pa-
rempia vekottimia, jääkursot-
kin voitiin jättää rannoille.

Jäämiinakenttiä rakennet-
taessa jään läpi kairattiin suo-
raan linjaan haluttu määrä rei-
kiä neljän metrin etäisyyksin.
Jokaiseen reikään laskettiin ri-
pustuslangastaan riippumaan
sytyttimellä varustettu miina,
jonka kierrekansi kierrettiin
tiukasti kiinni. Miina lasket-
tiin noin kahden metrin sy-
vyyteen jään alapinnasta ja
kiinnitettiin reiän poikki ase-
tettuun kannatussäleeseen. jo-
ka naamioitiin lumella.

Veneen, airon tms kosket-
taessa laukaisinpuikkoa siten
että sen yläpää työntyisi muu-
taman senttimetrin johonkin
suuntaan miina räjähtäisi.

Venemiina osoittautui mii-
noittajille itselleen hankalak-
si. jopa vaaralliseksikin. joten
miina poistettiin käytöstä.

Hyppymiina
Hyppymiinalla - kuten aina-
kin rakkaalla lapsella - oli
monta nimeä. Meillä sen ni-
menä oli Hyppymiina, Pom-
miansa m/41-S ja Pommimii-
na m/41-S. (S-kirjain viittaa
tässä pommin kotimaahan
Saksaan.) Vuodelta 1966 ole-
vassa pioneerimateriaaliku-
vastossa miinan nimenä on
jälleen Hyppymiina -41.

Miina saatiin meille Sak-
sasta, jonka Pioneerikoulussa
siihen tutustui meikäläinen

Jäämiinoite rajähtaå .§..1 trva

ulkokuoren sisäpuolella oleva
osa pienen räjähdyspanoksen
voimalla ylös maasta, räjähtää
noin metrin korkeudella ja
sinkoaa säteittäin ympärilleen
380 kpl 8 mm teräskuulia, joi-
den tappava vaikutus ulottuuu
2O-3O metrin päähän. Suo-
jautumaan ei ehdi.

Jalkaväkimiinat
Jalkaväkimiinojen uutta mal-
listoa jatkosodassa edustivat
hyppymiinan ohella myös pie-
ni kotimainen laatikkomiina
("penaali") ja muovikuorinen
rasiamiina. Kummassakin oli
iskusytytin. Miinan päälle as-
tuttaessa se räjähti ja silpoi ja-
lan. - Penaaleja saatiin jat-
kosodassa myös sotasaaliiksi
tuhansittain.

Talvisodassa suosituksi tul-
lut putkimiina, jonka alkupe-
räinen mdli oli vesijohtoput-
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Miinat ja ansat
ken pätkä, joutui jo silloin so-
dan aikana ja sitten välirauhan
vaiheissa ammattimiesten kä-
siteltäväksi valimoissa ja niin
saatiin entistä tehokkaampi
miinamalli.

Talvisodassa käytetty valo-
hälytin muistettiin jatkosodas-
sa heti ensimmäisten syyspi-

Molemmissa oli valettu rä-
jähdysaine. ja painosytytin.
Miina toimii, kun painokan-
teen kohdistuu 300 kg kuor-
mirus, ja vaurioittaa tai kat-
kaisee telaketjun. Miinan teho
saatiin moninkertaiseksi, kun
sen alle miinakuoppaan sijoi-
tettiin joko toinen miina tai

miinojen mekaanisiin sytytti-
miin, joista isku- ja painosy-
tyttimet ovat tavallisimmat.
Niiden lisäksi mm. partiot ja
kaukopartiot käyttivät erilaisia
aikasytyttimiä, joilla miinoi-
tus saatiin syttymään ennalta
lasketun ajan kuluttua. Tällai-
sia sytyttimiä olivat mm. nes-

,"';;:..]i:}f:.1 :;'

tesytytin, tärysytytin ja kello-
koneistolla varustettu sytytin.
Viimeksi mainittu tunnettiin
yleisesti helvetinkoneena.

Kun nestesytyttimen säi-
liöön kaadettu neste syövyttää
iskuria pitävän teräslangan
poikki, iskuri toimii ja miina
räjähtää. Toiminta-aika voi-
daan säätää 10 tunnista 2l
vuorokauteen.

Kellokoneiston avulla saa-
tiin syttyminen myös kätevästi
aikaan kellon tarkkuudella.

Tärysytyttimet vuorostaan
toimivat esimerkiksi rautateitä
miinoitettaessa niin, että ne
virittyivät toimintavalmiiksi
ensimmäisen junan kulkiessa
miinoitteen yli, mutta räjiihti-
vät vasta jonkin seuraavan ju-
nan alla. Niitä käytettiin myös
siltojen maatukien panostami-
seen autoliikenteen virittäessä
miinat.

YHTEENVETO
Yhteenvetona jatkosodan ai-
kaisista miinoista ja miinoitta-
mistoiminnasta esitettäköön
muutamia numerotietoja.

Uhtuan ja Kiestingin suun-
nalla toiminut Pion.P 34 asen-
si kolmen ensimmäisen sota-
vlroden l94l-44 aikana yh-
teensä 42013 erilaista miinaa
ja 9 888 jäämiinaa. Samaan

aikaan pataljoona poisti maas-
tosta 2ON4 miinaa.

Kiestingin suunnalla Pion.P
15 asensi vuonna l94l 7OO0
ansaa ja 4 500 putkimiinaa. Is-
kusytyttimiä käytettiin 9 300
kpl, tulilankanalleja 15000
kpl, eristysnauhaa kului 300
rullaa, räjähtävää tulilankaa

{
': k4

Hyppymiina malli -41 S. - Metalli-
kuorisen miinan korkeus sytytti-
mineen on 24,5 cm, läpimitta 10 cm
ja paino 4,05 kg, iosta räjähdys-
ainena 0,5 kg. Sy§fitimenä on pai-
nosy§4in, nallina tulilankanalli n:o I

'{tå

Rasiamrina malli -42 oli muovi-
kuorinen, panos painoi 70 g

meitten tullessa 1941. Se sai
rinnalleen myös ulkoasultaan
samanlaisen paukkuhälytti-
men. Molemmat olivat etulin-
jan vartiomiesten pettämättö-
miä ystäviä ja liittolaisia.

Panssarimiinat
Talvisodassa käytettyjen me-
tallikuoristen panssarimiino'
jen lisäksi jatkosodassa oli
käytettävissä neljä panssari-
miinamallia, ps.miinat ml -41,
ml-42, ml-43 Sa m/-44. Nii-
den perusrakennetta esiltävät
ps.miinat ml-42 ja ml-43.

50

Laatikkokamrina malli -43 elr penaalr. Panos olr 100 g:n suu-
ru inen.

Panssarimirna mallr -43. - Läpi-
mitta 32 cm, korkeus 9 cm ja paino
8,2 kg, josta räiähdysainetta 5 kg

5 0O0 metriä, aikatulilankaa
l30O metriä ja sähköjohdinta
5 2(D metriä.

Karjalan kannaksella oli vi-
hollisen suurhyökkäyksen al-
kaessa kesäkuussa 1944 pää-
asemassa lähes yhtenäinen
miinoite, jossa oli 800OG-
I 00 0O0 erilaista j alkaväkimii-
naa ja noin 250O0 panssari-
miinaa. Jalkaväkimiinoite oli
nauhamaisena ketjuna etulin-
jan edessä, jolloin Suomen-
lahdesta Laatokkaan oli teo-
reettinen miinatiheys enem-
män kuin yksi miina metriä
kohden. Panssarimiinoilla oli
suljettu vihollispanssareille
edulliset etenemisurat siten et-
tä miinoitteen pääpaino oli tu-
kilinjan edessä 0,5-2 km
etulinjan takana.

Vetäytymisvaiheen alkaes-
sa IV AK:n kolmella divisioo-
nalla oli varastoituna Karjalan
kannaksella yhteensä noin
I I 00O panssarimiinaa ja ar-
meijakunnalla lisäksi 15 000
ps.miinaa. Omista varastois-
taan ja saamastaan täydennyk-
sestä IV AK jakoi yhtymilleen
10.-30.6.1944 välisenä ai-
kana mm. 2l 0OO panssari- ja
40000 jalkaviikimiinaa sekä
I l0 tonnia räjähdysainetta.

Putkimiina malli -43

sopivan suuruinen lisäpanos.
Raivaamisen estämiseksi mii-
na voitiin ankkuroida kuopan
pohjaan, jolloin se räjåihti sitä
nostettaessa. Ympiirille sijoi-
tettiin vielä usein jalkaväki-
miinoja.

Vihollisen rakentamista
miinakentistä raivattiin jatko-
sodassa tuhansia miinoja. Alla
olevassa kuvassa on joukko
venäläisiä peltikuorisia hyök-
käysvaunumiinoja m/-38.

Erikoissytyttimet
Fdellä on tutustuttu erilaisiin

A'e



Tilastoa
Tiivistelmänä- esitetään seu-
raavassa yhdistelmä pioneeri-
joukkojen miinoittamistoi-
minnasta sekä etenemisvai-
heen ajalta 1941 ettd asemaso-
takaudelta 1943.

Sodan alusta lähtien
1.1.1942 saakka 24 pioneeri-

POHJOIS.
SUOMEN
MIINANRAIVAUS
Pohjois-Suomessa vuosina
1944 45 saksalaisia vastaan
käytyjen sotatoimien aikana
saksalaiset joukot suluttivat
vetäytyessään tehokkaasti

paitsi peräytymistiensä myös
laajemmaltikin maastoa. Tiet
oli penikulmittain miinoitettu,
murrostettu ja räjäyttäen kat-
kaistu. Asutuskeskukset oli
poltettu ja sillat tuhottu sekä
hävitysten jäljet taidokkaasti
miinoitettu.

Jo sodan aikana syksyllä

Miinat ja ansat
1944 pioneerit raivasivat ti-
lanneilmoitusten mukaan yli
16000 erilaista miinaa. Ke-
väällä 1945 työ jatkui ja hei-
näkuun puoliväliin mennessä
oli poistettu yhteensä 15582
miinaa. 664 lentopommia ja
5 710 tykin ammusta. Jo tämä
vaihe vaati raskaan veronsa:

i ,
)i
V

Miinojen etsintaä sahkötsen mrinaharavan avulla

pataljoonaa, 2 pioneerikomp-
paniaa, 17 tienhoito-, 2 tiera-
kennus-, I sillanrakennus-, 4
auraus- ja 5 siltakomppaniaa
osallistuivat miinoinamistoi-
mintaan seuraavasti:

5,r-Ärurr Ovelaa puuhaa! Virolahdella olivat venäläiset ensin miinoittaneet pellon
ja sen jälkeen kylväneet vehnän päälle

Venäläinen oanssari- \;;;;ö;ä on';;,"d 7

Miinoja ja ansoja poistettu 242772kp1
Panssarimiinoja asennettu 24 00O kpl
Jalkaväkimiinoja asennettu 91 919 kpl
Jäämiinoja asennettu 46337 kpl

Asemasodan aikaisesta toiminnasta voidaan esittää tilasto vuosi-
puoliskolta 1 .7 .-31.12. 1943

Pion.P:t (20)
Pion.K:t (5)

Rykm:n pion
joukkueet
(41)

Vihollisen miinoja raivattu
Panssarimiinoja asennettu
Jäämiinoja asennettu
Putkimiinoja asennettu
Laatikkomiinoj a asennettu
Pommimiinoja asennettu
Rasiamiinoia asennettu

I 8Ol kpl
2t 138

5 039
22582
74047

7 496
7 891

907 kpl
7 276
2375
7&t

27 756

4913
Miinan paino oli noin 5,6 kg, josta räjähdysainetta 2,6 kg. Sen iskusytytin
toimi 2OG-300 kilon kuormituksella.

ll,.: i.

1 i .^:

:':,;,
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Miinat ja ansat
30 kaatunutta ja 35 haavoittu-
nutta.

Kesäkuussa 1945 Iuotiin
erityinen miinanraivausorga-
nisaatio, jonka tehtäväksi tuli
Lapin vapauttaminen miinois-
ta. Toiminnan johto ja runko-
henkilöstö irroitettiin pionee-
rijoukoista, mutta tarpeellinen
raivaushenkilöstö värvättiin
vapaaehtoisuuden perusteella
siviilistä. Raivaajille järjestet-
tiin heinäkuussa Pioneeriryk-
mentissä viikon kestänyt kurs-
si, jolla heille opetettiin vii-
meisimmät raivausmenetel-
mät ja -välineet sekä tutustu-
tettiin heidät saksalaisiin mii-
noihin ja miinoitusmenetel-
miin.

Miinojen paikantamisessa
käytettiin menestyksellä hy-
väksi myös opetettuja miina-
koiria, jotka vainusivat syväl-
le maahan upotetutkin miinat.

Heinäkuun puolivälissä
1945 lähti miinanraivausosas-
to, jonka vahvuus oli noin 40O
miestä, Korialta Pohjois-Suo-
meen ja aloitti raivaamisen.
Raivaajat saivat palkkaa
15 000 mk silloista rahaa kuu-
kaudessa ja sissimuonan. Va-
kinaisessa palveluksessa ole-
van majurin kuukausipalkka
oli tähän aikaan noin 10000
mk. Raivaajat saivat lisäksi l0
mk jokaisesta poistamastaan
miinasta.

Raivaustoiminnan johtajana
oli Pioneerirykmentin komen-
taja ja myös raivausalueiden
päälliköt komennettiin tehtä-
vään Pion.R:stä.

Kahdeksan vuoden (1945-
52) ajalta laadittu yhdistelmä
kuvastaa työn laajuutta.

^I Nesteen avulla
! toimivaa aikasy§ intä

asennetaan
paikoilleen miinaan

Raivaustyön vaikeutta ja
epäkiitollisuutta kuvastaa, että
vielä 1960-luvun lopulla Poh-
jois-Suomesta löytyi miinoja,
joiden joukossa oli edelleen
täysin toimintakykyisiäkin.

Raivaustuloksiin sisältyi li-
säksi kymmeniäruhansia eri-
kaliperisia ammuksia.

Raivaus ei ole vieläkään
kokonaan loppunut, vaan ma-
teriaalia - ehkäpä toiminta-
kykyistäkin - löytyy edel-
leen. Sen vaarattomaksi teke-
misestä huolehtivat paikalliset
puolustuslaitoksen ja rajavar-
tiolaitoksen joukot.

KäyteM lähteet: Hävi§sohjesään-
tö 1938, Hv.miinat, ansat, isku- ja
erikoissyt)/ttimet 1941, Pioneeri-
materiaalikuvasto 1966, Pionee-
riaselaiien historia 1918;-68.

^I Helvetin-
t rcne eli

kellon
avulla
toimivalla
aikasyMti-
mellä
varustettu
miina

Kahde san vuoden (1945-52) a laadittu yhdistelmä kuvastaa

Vuosi
Raivaus-
aika Vahvuus

Rai-
vaus-
koh-
teita

Raivattiin Tappiot

au m
mllno-

ja
lento-

pomrneJa
tyk.am-
muksia

kuol-
leina

haa-
voitt.

1945
1946
1947
1948
1949
r 950
195 l
1952

16.7-30.9
r.6.-r8.9
r.6.-30.8

25.5.- r 8.9
r.6.-30.9

12.5.-14.9
23.5.-22.8
10.6.-14.9

78
42

8
3

3

-1

J
I

203
62
t6
4
3

4
3
I

I

27
r9
l4
16
il

t 629
266
r50
78
32
-50
67
68

7l 000
7 030

430
314
104
27
47
32

r 160
1220

614
105
97
54
3l
20

250000
249000
245W
23900
l5 600
27 3N

7 200
3 000

54
l5

I

:

t07
33

3

r
Yhteensä 79284 3 30r 500000 72 144

Pttktutä aikna
suhilla?
Ja tietysti tuli lihassärkyä! Onneksi
siihen on hyvä lääke - Theranyl.
Theranyl lievittää särkyä ja
paranemista. Seuraavan kerran
hiihtäessänne voitte muuten estää

säryn ennakolta. Voidelkaa
Theranylillä ne lihakset, joiden
tiedätte kipeytyvän.
Theranyl tekee tottumattomat, jäykät
lihakset taas joustaviksi pit
lämpövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että Theranyl
vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä
alueella.
Theranyl sisältää myös kipua
lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Reseptittä &pteekeisto.
Lläketehdas Medisrn, Uppsde
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2.lJR 23 eli talvisodan Lauri-
lan rykmentin Vähänkyrön
komppania oli oman pataljoo-
nansa osana täyttänyt kunnial-
Ia paikkansa sodan alusta läh-
tien. Se oli miehittänyt ja puo-
lustanut Taipaleenjoen eri tu-
kikohtia kymmenen vuoro-
kauden vaihdoissa. Vihollisen
uuden suurhyökkäyksen alet-
tua helmikuun 8. päivänä oli
komppania ollut Terenttilän
keskilohkolla, noissa paljon
tappioita vaativissa tukikoh-
dissa 4 ja 5.

Koska siinä vihollinen oli
vain noin 40 metrin päässä

panssarilevyjen suojissa, vaa-
tivat tukikohdat öin ja päivin
Iähes täyden miehityksen 

-kova paikka silloisissa pakka-
sissa !

potkun osuvan omalle kohdal-
leen. Täisauna oii siten jatku-
vasssa käytössti 

- 
." oli pa-

kollinen kaikille. Sittcn vain
odotettiin 

- 
odotettiin joka

hetki tietoa siirty'misestä le-
poon muiden 1'ksiköiden ta-
voin Pyhäjärvelle asti.

EI LOMILLE
VAAN
VASTAISKUUN
Tuli sunnuntai helmikuun 18.
päivä. Aurinko paistoi, pak-
kasta oli edelleen yli 20'. Il-
laksi se jälleen tulisi kiristy-
mään. Oli suotuisa sää viholli-
sen lentotoiminnalle. Lento-
koneita kiertelikin korsualu-
eemme yäpuolella.UA

ti

4:

:..::iji -:.Y

KALLE HISSA

O Taipaleenjoki oli talvisodan
todellinen Tuonelanjoki.
Jääkärieversti Matti Laurila ja hänen
komentam ansa pohj alaisry kmentti
JR 23 hankkivat tääilä ldhes
epätoivoisissa taistelutilanteissa
kuolemattoman maineen.
O Vastahyökkäys voitollisesti
edennyttä vihollista vastaan
merkitsee aina vaikeinta mahdollista
taistelua - vihollisesta on saatava
myös henkinen yliote. Vdhäkyrön
komppania oli loppuun väsyneendkin
annetun tehtävän mittainen.

Siinä kului melkoisin tap-
pioin aika helmikuun I I. päi-
västä 13. päivän iltaan 

- 
ja

jälleen 15. päivän aamuvar-
haisesta seuravaan päivään
Terenttilän Mustaojalla. Kaa-
tuneinakin oli eräänä päivänä
kirjattava seitsemän. Väsy-
mys, vilu ja nälkä valtasivat jo
komppanian. koska esimer-
kiksi Mustaojalla ei ollut enää
mitään korsua tai muuta yöpy-
mispaikkaa. Komppania sai-
kin sitten siirtyä Vilakkalan
auke:rn taakse reserviin.

Rykmenttimme kovia koke-
neet II ja III Pataljoona olivat
Iähteneet taikka lähtemässä ta-
kamaasloon lepoon. Tieto
siirtymisestä kantautui väsy-
neitten miestemmekin kor-
viin. Kotilomiakin oli kuu-
lemma luvassa! Johan tuollai-
nen uulistulva nostatti mieli-
alaa ja jokainen toivoi onnen-

Puolenpäivän nurkilla kuu-
lui Terenttilän suunnalta voi-
makkaan tuntuista räjähtelyä.
Lentopommittaakohan se rys-
sä siellä? Lähdöstämme ei tai-
da ainakaan päiväsaikana tulla
mitään.

Siften ruli lähtövalmiuskäs-
ky 

- 
ja lähtökin, mutta ei le-

poon taakse, vaan eteen: vas-
taiskuun Terenttilään!

Kesk is uomala isry k me nt in
kahden pataljoonan'voimat
olivat ehtyneet. Ainoa käytet-
tävissä oleva reservi oli patal-
joonamme I/JR 23. jolle tais-
telutannerkin oli tuttu. Vähän-
kyrön komppania määrättiin
siirtymään Virstakiven alueel-
le ja sen päällikkö, tämän ker-
toja, rintamavastuussa olleen
rykmentin komentopaikkaan
Virstahoviin. Sinne olivat jo
saapuneet oman rykmenttim-
me komentaja everstiluutnant-
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Jääkärieversti Matti Laurila, talvi-
sodan JR 23:n komentaja

mittanut Terenttilää ja sen ty-
kistö on antanut voimakkaita
kranaattikeskityksiä asemiim-
me. Se on ryhtynyt hyökkää-
mään vahvoin joukoin. Hiek-
kakuopan maaston tukikohdat
l, 2 ja 3 on menetetty. Sa-
moin on menetetty Mustaojan
kaikki tukikohdat. Tilanne
alueella on epäselvä eikä
edessä olevien joukkojemme
vahvuudesta ole tietoja.

Laurila tahtoi itse antaa
myös hyökkäyskäskyn. Se oli
lyhyt ja selvä:

Taistelumaasto tässä
edessä on teille tuttu. Isokyrö-
läiskomppanian tehtävä on

nistuminen tärkeää.

- Rykmentinkomentajana
annan kaiken tuen, minkä
voin. Kaarnajoen patteri am-
puu vaikka rautaisannoksen-
sa, jos luutnantti Hissa pyy-
tää. Edessä olevat joukkom-
me, joita ehkä tapaatte, aliste-
taan sinulle. Terenttiläntien
vasemmalla puolella olevat
tukikohdat lienevät suomalai-
silla.

- Luutnantti Kanervan toi-
mintaa oikealla puolella on
syytä seurata valppaasti.

- Kello on nyt 21.00.

- Onko jotain kysyttävää?

- Kuinka paljon käsikra-

- Onko muuta kysyttävää?

- Onnea matkaan!
Poistuin illan pimeyteen

komppaniani luokse. 2.lJR
23:lla oli sikäli onnea, että äs-
ken haavoittuneen vänrikki .[s-
ka Hautalan jälkeen olivat
vielä mukana vänrikit Aaro
Riimä ja Martti Salomaa.
Juuri ylennyksen saaneista
aliupseereistakin olivat eräät
haavoittumattomina mukana.
Ja ellei ollut mies saanut ylen-
nystä, niin nyt oli tilaa vähem-
män näkyvienkin astua esiin
ja täyttää "hyvien miesten"
paikat. Komppanian vahvuus
oli tuolloin noin puolessa

t

ir

'v:

Terenttilän "Seurahuone", korsu Taipaleenioelta

I
.i1. r

s"
åi
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ry\oi* 5

ti Matti Laurila ja pataljoo-
namme komentaja kapteeni
Veikko Vallas.

Tilanne oli vakava, sanoi-
sinko epätoivoinen. Se näkyi
ja tuntui.

Tilanteen takia oli rintama-
vastuu siirretty Matti Laurilal-
le, joka antoi nyt tilanneselos-
tuksen:

- Vihollinen on lentopom-

luutnantti Kanervan johdolla
hyökätä Terenttilän suolla tei-
dän oikealla puolellanne ja ot-
taa takaisin Mustaojan tuki-
kohdat. Toisen komppanian
tehtävä on johdollasi tehdä
vastaisku Hiekkakuopalle,
jossa komentopaikka lienee
hallussamme ja vallata takai-
sin tukikohdat l, 2 ja 3. Teh-
tävä on vaikea, mutta sen on-

naatteja voimme saada mu-
kaamme?

- 
Kaikki, mitä rykmentillä

eri paikoissa on. (Saimme
l00o kpl.)

Onko mahdollisuutta
saada niitä vielä lisää?

Mikäli saamme niitä
ATp:ltä. (Saimme puoliyön
tietämillä lisää vielä 1000
kpl.)

määrävahvuudesta, joten keit-
tiö- ja hevosmiehetkin oli
otettava mukaan.

Annoin tilanneselostuksen
koko kompanialle, jolloin sil-
le vasta todella selvisi, mistä
oli kysymys. Tuo meiltä jo
paljon verta vaatinut taistelu-
tanner oli tuttu. Tiesin ja tun-
sin, että komppanialle oli nyt
annettava tuokio omien henki-
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lökohtaisten asiain hoitoa var-
ten.

KESKITTYMINEN
TEHTÄVÄÄN
Kukaan mukana olematon ei
voi aavistaa, mitä kaikkea
miesten aivoissa liikkui noina
hetkinä Virstakiven maisemil-
la. - 

"Kunpa olisi vielä se

Järisevän kiintopatteri ehjänä
antamassa tulitukea!"
"Miksi ei ole huolehdittu sii
tä, että Kaarnajoen patterilla
olisi riittävästi kranaatteja?"

- 
"Olisipa edes jokin suora-

suuntaustykki, joka vähän
roiskisi ja vaimentaisi edes
tuon Kalatuvan mäen suora-
suuntaustykkien sivustatu-
len!" - 

"Kuinkahan kauan
ihminen kestää tällaista leik-
kiä... "

Se eletyn elämän filmikin
lähti kiertämään kiihtyvällä
vauhdilla. Ja perhe siellä kau-
kana kotona - oma perheeni

ja yhteydet sinne ovat
poikki... Kaukana ovat myös-
kin ne, jotka opettivat meitä
ennen rippikoulussa siellä ko-
tikirkossa rukoilemaan
vaikka kukapa meistä enää
muistaisikaan niitä rukousten
kauniita muotoja ja sanoja -mutta onko se tarpeellista-
ft32n. - 

"Herra, älä päästä
käsiäsi irti minusta, vaikka
omissa käsissäni on näitä kuo-
lemaa tuottavia aseita! Sinun
huomaasi jätän nyt itseni. Ei-
hän vielä ole minun vuoro-
ni?"

Sanatonna ja hiljaisena oli
komppania valmis siirtymään
kohti Terenttilää. Joukkueen-
johtajat mukanani lähestyin
Hiekkakuoppaa. Vihollisty-
kistö ei kykene enää siihen
ampumaan, mutta jv-konetu-
liaseitten ammunta on ennen
kokematonta.

Tapaan etulinjapataljoonien
kaksi kapteenia. He kehotta-
vat puhumaan hiljaisella ää-
nellä, keskellä sodan räisket-
täkin, koska vihollinen on jo
hiekkakuoppaan tehdyn kor-
sun katolla!

Saan tilanneselostuksen -eikä se totisesti ole mieltä roh-
kaiseva! Tukikohdista vas-
tuussa olevien "joukkojen"
vahvuus on ensi tiedon mu-
kaan vain nuo kaksi miestä!

Taipaleen miehiä Terenttilän tukikohta viitosesta

*

Muista he eivät enää tienneet.
Myöhemmin tapasimme vielä
lopen väsyneen vänrikki Hel-
misen 1a yhä rohkealla mielel-
lä olevan isokyröläisen (?)
kersantti Anttilan.

Siinä oli siis minulle tule-
van osaston vahvuusl Helmi-
sen vapautin heti avusta. Toi-
sen kapteenin tehtäväksi an-
noin haavoittuneiden ja kaatu-
neiden evakuoinnin johtami-
sen. Kersantti Anttilan otin
mukaamme.

ETEENPÄTNI
Entäpä toimintasuunnitelma?

Maastohan oli meille tuttu.
Tykistön tuli-iskua ei viholli-
sen läheisyyden takia voinut
ajatella. siitä piri lähenää il-
moitus komentajalle.

Totesimme, että vihollisen
tykistö oli hakannut etumaas-
ton kuoppaiseksi. Entisen yh-
dyshaudan antama suoja oli
pois laskuista. Vänrikki Rämä
siirtyisi puolikomppanian

".1

kanssa vasemman naapurln
kautta kiertäen vihollisen si-
vustaan aloittaen iskun klo
22. I 5 v altav alla käsikranaatti-
määrällä ja ankaralla pk- ja
konepistoolitulella. Osan mie-
histä piti sitten syöksyä eteen
toisten antaessa uuden iskun
tulitukena.

Lähtö onnistui.
Toinen puoli komppaniaa

vänrikki Salomaan ja vääpeli
(Juno Halttusen johdolla lähti
sitten samoin eväin liikkeelle
rintamasuunnassa.

Olimmekohan tulleet oi-
keaan aikaan? Se selvisi heti:
korsun kattokumpareelta oli
todella kaadettava ensimmäi-
set viholliset. Jokaisen mie-
hen oli toimittava osaksi erik-
seen, mutta kukaan ei tuntenut
hyökkäävänsä yksin.

Vastaisku eteni täysin suun-
nitelmallisesti. Tärkeitä olivat
ennen muuta yksittäisten vä-
häkyröläisten samaan ratkai-
suun tähtäävät teot: - 

"Tuo-
hon monttuun on annettava

heti kaksi käsikranaattia!" -"Laske siihen pitkä sarja!" -"Varo, tuolla on liikettä!" -Erilaisia taistelu- vai pitäisikö
sanoa tappelukuvauksia olisi
kirjattava jokaiselta mukana
olleelta.

Etenemisen onnistuminen
innosti miehiä yhä tehok-
kaampaan yritykseen. Paini-
kaan ei ole ollut tuntematonta
pohjalaisille. Käsirysyssä sitä
tarvittiinkin. Jokainen kra-
naattikuoppa oli vallattava
erikseen ja valekuolleet selvi-
tettävä.

Sotamies Muurimiiki, ioka
ei toki ollut koskaan pitänyt
numeroa itsestään, oli syöksy-
hypyissään mielestään onnis-
tunut. Mutta mitäs teet nyt,
kun vierasta miestä oli tuossa
kuopassa vielä neljä? Ei siinä
kiväärillä enää selviä ja käsi-
kranaattikaan ei sovellu. Mut-
ta kiväärin perä on tukeva is-
kuase ja voimaa iskemiseen
oli nyt! Kurkkuun käyvä mies
oli voitettava painissa. Toiset
kaksi vierasta vaimentuivat
apuun tulleen vääpeli Hakon
aseen avulla. Muurimäki me-
netti siinä hätäkässä toisen
peukalonsa ja Hakolle avautui
toinenkin jakaus 

- toiselta

Terenttilän Hiekkakuopan maastoa
iatkosodan aikana, tässä komentokc
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korvalta toiselle - kiväärin
luodin kiertäessä kypärän si-
sällä.

Pinleessä siinä oli ensin
Rautamiien Taavikin - mi-
täs, kun rupesi heti kiväärin
pistimellä häntä seivästä-
mään! Neuvokkuutta siinä
vaaditaan, että ehtii sieppaa-
maan otteen pistimestä eikä
kaveri enää kykene ampu-
maan - 

jos ei Taavikaan.
Alikersantti Toivo Tapio,

tuo aina valpas ryhmänjohta-
ja, huomasi viereisestä kuo-
pasta Taavin vaikeudet. Ki-
väärinperän isku oikeaan mie-
heen ratkaisi ottelun Rauta-
mäen hyväksi.

Mitä voisivatkaan kertoa
myöhemmin haavoittuneet
Aaro Rämä, mitä Salomaa ja
Halttunen ja nuo uhrautuvat
ryhmänjohtajat! Oman lukun-
sa ansaitsisivat Toivo Antilan
yritykset saada yhteyttä luur-
nantti Kanervaan, jonka koh-
talona oli kaatua, mutra jonka
työtä isokyröläisineen jatkoi
luutnantti Anttikoski.

Mitä olisivar rienneer raiste-
lusta esimerkilliset soturit ali-
kersantti Viiinö Jukkara ja
korpraali Eino Pörkkä, joiden
kaatumista ei ollut kukaan nä-
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Talvisodan Taipaleen ja Vuosalmen taistelujen muistomerkki Seinäjoella

kemässä. He saivat tuntemat-
toman leposijan tällä Hiekka-
kuopan taitelutantereel la. rn is-
sä kukaan ei ole ollut laske-
massa kukkakimppuja heidän
lepopaikalleen eikä lausumas-
sa kiitoksia heidän taistelu-
suorituksistaan. Mutta 

- 
me

aseveljet muistamme aina hei-
dän tekonsa.

SELVÄN TEKI
Ammushuoltokin toirni vas-
taiskun aikana. Käsikranaatti-
täydennys tuli oikeaan aikaan.

Jo puolen yön tietämissä oli
rykmenttimme komentaja
Laurila voinut ilmoittaa saa-
mansa tehtävän onnistumises-
ta komppaniamme osalta.
Omista kaatuneista emme sil-
loin vielä tienneet. Vihollisen

menetykset olivat valtavat, ar-
velirnme ensin kaatuneita ole-
van noin 300.

Kello neljän aikaart llanlui
pahin roiske ja pauhina. Sil-
loin koetirnme tutkia saavu-
tustamme. Tukikohdat väli-
maastoineen noin .500 metrin
leveydeltä oli puhdistettu elä-
vistä vihollisista-

Hiukan arvoitukselliseksi
jäi ajornies Toit,o Cråholmin
toteamus: "Että viitsivät mei-
tä huoltomiehiä ottaa mukaan
tuollaiseen vastaiskuun".

Lluden levosta tulevan pa-
taljoonan ilmoitettiin olevan
rnatkalla vaihtamaan meitä.
Näiden ''posliinipoikien"
vaihto viivästyi jonkin verran,
nlutta oli kuitenkin loppuun
suoritettu aanruhämärissä noin
kelkr 8. Viinreiscnä poistuin

lähettini Toivo Antilan kanssa
paikalta muassamme vielä
kolme vankia. Näiden selkään
sälytimme hyväkuntoisia sota-
saalispikakiväärejä. Asekelee-
ni tuntuivat keveiltä aina nyt
rintamavastuussa olevan vie-
raan rykemntinkomentajan
komentopaikkaan asti.

Tekisin väärin Vähänkyrön
komppaniaa kohtaan ellen
toistaisi tässä JR 23:n komen-
tajan Matti Laurilan komppa-
nian edessä lausumia kiitok-
sen sanoja: "Esimerkkitapaus
ohjesäännön rnukaisesta tulen
ja liikkeen vuorottelusta hyök-
käyksessä! Maailman loista-
vin vastaisku 

- 
vähin tap-

pioin. Rykmenttini paras
Dkomppania!"
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VÄINö HAHTELA

HIIPIJ
II

A
Jääkäripataljoona 4, talvisodan
"Hiipijä", oli Motti-Matti Aarnion ISKEE

Lemettien liepeillä

johdossa kova porukka! Sen kunto

pyydetty eikä annettu.

koeteltiin lopullisesti Laatokan
koillispuolen verisissä
mottitaisteluissa, joissa ei armoa Lemetissä ia

JAAKARIPATALJOONA 4
aloitti talvisodan Karjalan
kannaksella Raudussa. Viivy-
tysvaiheen jälkeen toimi pa-
taljoona joulukuun ajan Kan-
naksen Armeijan reservinä,
mutta heti tammikuun 1940
alussa sai se siirron Laatokan
Karjalaan. Pataljoona sai pei-
tenimekseen "Hiipijä" ja
osallistui IV AK:n suureen
vastahyökkäykseen edeten
kärjessä vihollislinjojen läpi
Pukitsaan ja katkaisten siellä
vihollisen tieyhteydet Sal-
miin. Pukitsan taistelut meno-
vaiheineen kestivät 7.1.-
26.1.40 välisen ajan. Tämä
vaihe oli pataljoonalle erittäin
raskas. Menetykset kaatunei-
na, haavoittuneina ja paleltu-
misvammoja saaneina olivat
ennätysmäisen suuret. Hyök-
käysvaiheesta Pukitsaan olen
kertonut tämän lehden pals-
toilla numerossa 2/1966, mut-
ta hyökkäykset panssarimotte-
ja vastaan ja niiden valtaami-
set sekä vaiherikkaat taistelut
Lemettien liepeillä ovat jää-
neet vaille valaistusta. Näistä
taisteluista nyt.

LANSI.LEMETIN
PANSSARIMOTIN
VALTAUS
26.1. 40 saapui Pukitsaan
uusi pataljoona, "Lentävä"

ErP 22, majwi Leinoserr ko-
mennossa, ja otti vastaan Hii-
pijältä Pukitsan puolustusase-
rnat. Olimme uneksineet muu-
taman päivän levosta, mutta
se jäi vain toiveajatteluksi.
27 . l. 40 alistettiin Hiipijä JR
37:lle, jonka komentajana oli
everstiluutnanlti törvinen. ll-
man mitään tiedustelua saim-
me 28. l. käskyn aamulöstä
siirtyä Länsi-Lemetin etelä-
puolelle ja vallata kuuluisa
panssarimotti, jota jo monet
pataljoonat olivat yrittäneet.
mutta aina epäonnistuneet.

Olimme hyökätessämme
Pukitsaan menneet Länsi-Le-
metin ohitse pimeällä yöllä,
mutta mitään kuvaa ei meillä
ollut sen enempää motista
kuin maastostakaan. Oli siis
jo alkuun pelättävissä, että
toimintamme tulisi olemaan
umpimähkäistä ja jäisi huitai-
suksi ilmaan.

Klo 4.00 saapui pataljoona
perille ja ryhtl,i suoraan hyök-
käykseen. Sää oli jäätävä,
pakkasta yli 30 astetta. Yö oli
kuulakas. taivas tähtikirkas.
Miehet olivat kuin aaveita ri-
saisissa lumipuvuissaan ja
hengityksen höyryn noustessa
pakkasilmaan.

Metsä motin eteläpuolella
oli harvaa ja maasto tasaista.

Tuossa se oli 
- 

parin sadan
metrin päässä ja aivan hiljaa,
kuin hyljätty, eloton jättiläis-
olento. Uhkaavina ja varoitta-
vina törröttivät kuitenkin tyk-

kien putket hyökkäysvaunuis-
ta. Vaunuthan eivät päässeet
enää liikkumaan, mutta niiden
tulivoima oli säilynyt ja sekä
tykkien ammuksia että kone-
tuliaseiden patruunoita näytti
riittävän rajattomasti.

Meillä ei ollut mitään millä
murtaa panssari 

- 
vain käsi-

tuliaseet. Oman tykistömme
osuus kaikissa näissä motti-
taisteluissa jäi vähäiseksi am-
muspuutteen takia.

Pataljoonan komentajan
kapteeni Johanssonin kaadut-
tua heti Pukitsan taisteluiden
alussa komensi Hiipijää pari
riikkoa luutnantti Viiinö Hah-
rela kunnes vakituiseksi ko-
mentajaksi tuli 20. l. majuri
Matti Aarnio Päämajasta.
Hän sai myöhemmin lempini-
men "Motti-Matti" loistavien
mottitaisteluiden ansiosta ja
tunnetaan edelleenkin tällä ni-
mellä.

Aarnio oli hyvä ja joustava
komentaja, jonka kanssa mei-
dän komppanianpäälliköiden
oli hyvä tulla toimeen. Varsi-
naisten mottitaisteluiden al-
kaessa oli l.Komppanian
päällikkönä tämän kirjoittaja.
2.Komppanian luutnantti YrTo

Sareva, 3.Komppanian luut-
nantti Erkki Komonen,
KKK:n luutnantti Pekka Kok-
ko ja Tyk.K:n luutnantti Lauri
Lehto. Krh.Osastoa johti an-
siokkaasti vääpeli Eino Hen-
rik Torsti. Huoltoa johti ker-
santti Boris Martto, jota venä-

jänkielen taitoisena käytettiin
myöskin tulkin tehtäviin.
Kuormastoa johdatteli ansiok-
kaasti komppanian vääpelei-
den kanssa vääpeli Veikko
Tos savainen. Viestiyhteyksis-
tä vastasi luutnantti Salotie ja
pioneeritoiminnasta kersantti
Kaukio. Lääkärinä oli lääkin-
tämajuri Peltonen apulaise-
naan lääkintäluutnantti Veh-
niiiinen.

Kirloinaja
vänrikkinä

Väinö Hahtela tuoreena

Everstr "Motti -Mattr Aarnro
sodan aikana

jatko-
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Tankkipirssi on valennut

Palatkaanrme hr'ökkärk-
seen Länsi-Lemettiä \ t\raan.

Jos l3.Divisioonu. jonka
käytössä JP J oli krrkrr motli-
taisteluvaiheen. luuli eträ noi-
hin venäläisten ntotteihin
päästään r llättäen. se Iuulo oli
kyllä turha. Sitä mukaa kuin
etenimme lähemmäksi pans-
saripirssiä alkoi svntr'ä eloa
motissa. Näkr i :elr ästi. miten
tvkkien putkcr kririnr\ ir'ät mei-

tä kohden ja miten koko motti
oli pian hereillä.

Mekin olimme jo oppineet
sen. etlei tuollaisra mottia
kohden pidä mennä hiihtäen,
vaan lumen sisällä ryömien.
joka oli ainoa tapa selvitä täy-
deltä ruholta. Niinpä nytkin
jätimme sukset lähtöasemiin
ja kahlasimme paksussa Iu-
messa kohti mottia.

Etulinilssrr hriikklisivät

l.K ja 3.K. reservinä taempa-
na oli 2.K. Hiljaa junnaten
pitkin lumiuria päästiin päir än
sarasraes\a 50- 100 metrin
päähän hyökkäysvaunuista.
mutta sitten tuli seinä \rastaan.
Vihollisen tuli voimistui niin
että nouseminen lumen alta
tiesi varmaa kuolemaa. Ja mi-
tä enemmän päivä vllkeni. si-
tä suuremmiksi alkoivat kas-
vaa tappiot.

Katselin poikien hiipimistä.
Se oli sitkeää ja rohkeaa. Sei-
soin ison kuusen katveessa
kahden jääkärin kanssa, joista
toinen oli taistelulähettini.
Äkkiä kuului päämme päältä
kova jyrähdys ja kuusen lat-
vaosa retkahti päällemme.
Hyökkäysvaunusta ammuttu
tykinammus teki tehtär'änsä.
Vierelläni olevat jääkärit haa-
voittuivat lievästi. mutta minä
säästyin vain sillä että oikea
puoli kehostani oli muutaman
päivän tunnoton. Mistä tuo
tunnottomuus johtui. sitä en
tiedä tänäkään päivänä.

Otin yhteyden komentajaan
ja ilmoitin, että hyökkäystä on
mahdoton jatkaa vihollisen
erittäin kovan tulen takia ja et-
tä tappiot ovat jo nyt suhteet-
toman suuret. Motti-Matti oli-
kin jo tilanteen tasalla ja antoi
käskyn hyökkäyksen keskeyt-
tämisestä.

Mitä sitten alkoi tapahtua,
on sodan kovimpia kokemuk-
sia.

VAIKEA
TILANNE
Kymmenet haavoittuneet
voihkivat lumiurien katveessa
pyytäen veljiltä apua. Ja apua
annettiin: ahkio ahkion jäl-
keen lipui matalana Iumiuria
pitkin eteen 

- 
korjasi miehen

jos toisenkin ja toi suojaan se-
kä edelleen nopeasti .lSp:lle
Iääkärien hoivaan. Erikoisesti
jäi mieleeni komppaniani eräs
lääkintämies nimeä en
muista 

- 
mutta kotoisin Lep-

pävirroilta. Auttaessaan tove-
reitaan hän haavoittui itse niin
pahoin. ettei päässyt omin
avuin liikkumaan. Saapues-
saan komentopaikkaani maka-
si mies ahkiossa niin verisenä,
ettei hänestä näkynyt kuin val-
koiset silmämunat. Kysyin
miehen vointia ja arvatkaapa,
mitä tämä rehti suomalainen
työläispoika vastasi:

- 
Nämä orat vain pinta-

haavoja. Takaisin tullaan, kun
haavat paikataan.

28. l. 40 klo 18.00 sai Hii-
pijä käskyn hyökätä uudelleen
ja vallata Länsi-Lemetti.
Hyökkäys ei onnistunut tällä-
kään kertaa. sillä edellytyksiä
motin valtaamiseksi ei ollut.
29. I . 40 klo 23.00 yritti Hii-
pijä jälleen päästä käsiksi tuo-
hon pirulliseen tulikirnuun,
mutta yrit)s ei nytkään onnis-
tunut vihollisen erittäin kovan
tulen ansiosta. Tilanne alkoi
käydä sietämättömäksi, sillä
tappiot vain kasvoivat eikä an-
netlua tehtävää saatu suorite-
tuksi. Ylemmissä johtopor-
taissa ei osattu lnul.lla kuin
käskeä ja tiukasti raatia, nrut-
ta edellytyksiä h1,ökkäyksen
onnistunriselle tuskin edes
ajateltiin 

- 
ei ainakaan luotu.

JP 4:n komentaja ja komp-
panianpäälliköt ottivat nyt oh-
jakset omiin käsiinsä ja alkoi-
vat perusteellisesti harkita kei-
noja millä motti saadaan val-
Iatuksi. Ja 

- 
ihme kyllä 

-ylempi johto antoi nyt aikaa
valmisteluihin. Sitä me juuri
tarvitsimme.

Ja sitten se alkoi: kiersim-
me tuota mottia ympäriinsä
kuin kissa kuumaa puuroa.
Tämä motti oli varsin pieni
pinta-alaltaan, r,ain pari-kol-
mesataa metriä pitkä ja aivan
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Kersanttr Jussi Loponen lohti ensrmmäista syöksyloukkuena Länst-
Lemetin mottiin. Tämä loistava solilas kaatui Mastokankaan taiste-
lussa kuolleeksi tekeytyneen vihollisen heittämästä käsikranaatista



tien päällä ja sen reunamilla.
Korsul ja poterot olivat hyök-
käysvaunujen alla.

Tiedustelussa piti olla tark-
kana. sillä vihollisen tarkka-
ampujat pitivät huolen. ettei
varomattomasti sopinut esiin-
tyä. Saimme tästä ankaran va-
roituksen tutkiessamme mot-
tia Repomäeltä käsin. Tähys-
timme lumipoterosta motin
eloa 

- 
ensin minä. sitten ko-

mentaja ja viimeisenä muka-
namme ollut viestimies. Sil-
loin pamrrhti. Tarkk:r-lmpujln
luoti osui su()raln r iestimie-
hemme kauluan ja hän meneh-
tyi heti.

UUSI
SUUNNITELMA
Perusteellisen tiedustelun jäl-
keen syntyi suunnitelma kuin
itsestään: motin Iänsipää on
saatava murskatuksi niin että
siitä pääsee murtoon ja vyöry-
tykseen. Yöllä rakensivat pio-
neerit metsän suojaan 150
metrin päähän hirsisuojuksen.
josta oli h1'vä tulittaa koko
mottia. mutta erityisesti sen
länsipäätä. Saimme käyttööm-
me kaksi lyhennettyä kenttä-
kanuunaa ja ammyksia ker-
rankin tarpeeksi.

Kun helmikuun ensimmäi-
nen päivä valkeni alkoi hilli-
tön tulitus. johon osallistuivat
myöskin psl-tykkimme. Lie-
nee tuo aamu ollut todellinen
yllätys motin asukkaillel En-
simmäiset panssarivaunut ro-
muttuivat motin länsipäässä.
Tulitusta kesti koko päivän.
Missä panssarien liikehtimistä
tai muuta eloa vähänkin nä-
kyi, ammuttiin siihen heti.
Korohorot täydensivät motin
luhoamista.

Samaan aikaan kun mottia
pehmitettiin valmistautuivat
iskuryhmät tehtäviinsä. Heille
annettiin aseiksi konepistoo-
lit, pistoolit. käsikranaatit ja
tarpeeksi paljon kasapanok-
sia. Iskuryhmät harjoitettiin
takamaastossa. sillä yhteistoi-
minta on tällaisessa taistelussa
välrtämätöntä.

RATKAISEVA ISKU
1 .2. 40 klo 20.0O alkoi lopul-
linen hyökkäys Länsi-Lemet-

tiin. l.Komppanian iskury'h-
mät painuivat su()raan motin
Iänsipäähän. .l.Komppania
eteni sen poh joispuolella ja

2.Komppania sitoi suoraan
etelästä.

Nyt oli käsillä krrko taiste-
lun jännittävin vaihe 

- 
pääse-

vätkö iskuryhmät sisälle mot-
tiin vai pyyhkiikö vihollisen
tuli heidät maahan?

Kersantti Jussi Loponen
lrihtee vetämiiän iskuosrrs-

hiin. kun vihollinen vrittää
jonkinlaista vastahyiikkäystä.
Heidän johtajansa on koonnul
joukkonsa vhteen .ia kovalla
"uraa. uraa" -huudolla hän
yrittää karkoltaa suomalaiset.
Ei kestä kuitenkaan kauan kun
poikiemme konepistoolituli
hiljentää r'ihollisen huudot Io-
pullisesti.

Seitsemän tuntia kesti val-
taus. Erik«risesti tässä lai\te-
lursl krrnnostuutrri kcr.:rntli

ma-aut()a. 4 t1'kkiä. yksi ilma-
torjuntakonekir'ääri. I asun-
t()aut(). I kaasuauto. ) ra-
dioautoa. I valonheilinauto ja

I kenttäkeittiötä. Lisäksi saa-
tiin kasottain käsituliaseita ja
patruunoita. Omat tappiot oli-
vat Iopullisessa valtauksessa
aivan mitättönrät. r'ain muuta-
mia naarmuja pariin kolmeen
m ieheen.

Onnistunut panssarimotin
r ultarrs n()sti nrieliallrn kor-
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Etpäs råiski enää!

toaan ja pääsee eteenpäin.
Pian kuuluu ensimmäinen ko-
mea jyrähdys 

- se on poikien
kasapanos, joka teki selvää
ensimmäisestä korsusta. Toi-
nen ja kohta kolmas paukku ja
eteneminen jatkuu tuossa
panssarien ja poteroiden sok-
kelossa.

Mutta hyökkäys on hidasta
ja niin sen piti ollakin, sillä
pojat tekivät kellosepän työtä.
Konepistoolit rätisevät. pis-
toolit paukkuvat ja välille so-
pii aina mahtava "molotoffin"
jymäys.

Ollaan päästy jo puoliyö-

Jussi Loponen 
- 

Raudun poi-
kia ja armeijanrme parhaita
aliupseereita.

Vihollisen tila motissa oli
kurja. Hevosenlihalla oli elet-
ty viimeiset ajat. Haavoittu-
neet eivät olleet saaneet mi-
tään hoitoa ja ankara pakka-
nen oli tehnyt tehtävänsä. Ha-
ju oli kuvottava. Vain äärim-
mäisen ankara kuri oli estänyt
antautumisen, johon me heitä
jatkuvasti kehotimme. Kaatu-
neita vihollisia tavattiin motis-
sa 400, r,ankeja saatiin 80.
Sotasaal isluetteloon merkittiin
25 panssarivaunua, l2 kuor-

kealle Hiipijän keskuudessa.
Se oli hyvä opetus siitä, mihin
päästään hyvällä suunnittelul-
Ia ja edellytyksien luomisella
ennen taistelua.

Seuraava motti odottikin jo
Hiipijän saapumista. Se oli
Myllykylä Länsi- ja Itä-trme-
tin välillä. Siitä tarkemmin
seuraavassa numerossa. D

JATKUU

diörn

Jaakant tutkrvat sotasaalrsta
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NIILO JARNAMO

metridkddn!
Hyökätkööt! Antaa pirun kokeilla!
Luulisi nyt yli tuhannen miehen
pystyvän ottamaan vastaan yhden
vinkkelitos su p atalj oonan. . .

- Minäkin olen kyllä valmis
tappelemaan - vaikka tulisi
wrsrpa$M prru|a...

Venäläinen lentäiä valmiina iskuun

Jatkoa ed. numerosta

KOSTON HETKI
Jälkipääkin pääsi liikkeelle.
Eteen avautui laaja suoaukea.
Juuri kun viimeiset miehet su-
juttelivat rinnettä alas suolle
ilmaantui takaa kahdeksan ko-
neen muodostelma. Kaksi en-
simmäistä painuivat syök-
syyn. Pian oli koko muodos-
telma parijonossa pataljoonan
parijonon päällä.

Hullunmylly alkoi: syöksy-
jä tehden ja konekivääreillään
vimmatusti ampuen koneet te-
kivät hyökkäyksiä aukealla
avuttomina ja vauhkoina tör-
mäilevien miesten kimppuun.
Ilman täytti valtava koneki-
väärien rätinä, jyrinä ja moot-

torien ulvonta. Kun hyökkäys
kohdistui johonkin ryhmään
tai yksinäiseen mieheen kyy-
ristyivät miehet avuttomina
lumihankeen toivonsa menet-
täneinä. Koneen lähtiessä
nousuun syöksyivät miehetkin
matkaan 

- 
kuka ehjin na-

hoin, kuka haavoittuneena.
Koneet liikehtivät nopeasti jo-
nojen päästä päähän tehden
syöksyjä ja kurnutellen lak-
kaamatta.

Kun koneiden polttoaine ja
ampumatarvikkeet alkoivat
loppua poistui nel jä konetta
täydentämään varastoaan tois-
ten jäädessä vielä kurnuttele-
maan ja scuraamaan partion
kulkua. Viidentoista minuutin

kuluttua täydennystä nouta-
neet koneet saapuivat täydessä
lastissa ja toiset vuorostaan
lähtivät täydentämään varas-
toaan.

Ryhmäni miehet hikoilivat
raskaan, ylikuormitetun ah-
kion kanssa. Vihollinen hyök-
käsi intohimoisesti juuri ah-
kioryhmien kimppuun, sillä
ne tarjosivat erittäin helpon
maalin. Paitsi että vihollinen
arvasi ahkion lastina olevan
tärkeää kalustoa siinä oli nel-
jä-viisi miestä aivan kuin si-
dottuna yhteen rykelmään
maalitauluksi.

Jo ensimmäisen hyökkäyk-
sen aikana miehet hajaantui-
vat ja ahkioporukkani hidas-

kulkuisena joutui eroon toisis-
ta. Poikkeuksellisen raskaan
kuorman vuoksi ahkion veto-
puolella oli kolme miestä,
suuntaaja Eino Suutarinen,
apusuuntaaja Eino Härmä ja
toisesta heitinryhmästä suun-
taaja Toivo Heikkinen. Jarru-
puolella oli lataaja alikersantti
Onni Heino. Koska ahkion
veto- ja jarrumiesten rytmi ei
oikein sopinut yhteen vapau-
tin Heinon jarrumiehen tehtä-
västä ja otin itse jarruhihnan
kaulaani.

Hiljaa sujutellen ja ahkiota
jarrutellen laskimme jyrkkää,
tiheämetsäistä mäkirinnettä
alas. Olimme lopen uupunei-
ta. Vain ihmeen kaupalla
olimme päässeet tiheän met-
sän suojaan. Tätä metsäistä
taivalta käytimme nyt levähtä-
miseen.

Koneet tekivät edelleen
alinomaan syöksyjä ja tulitti-
vat ladun suuntaan. Odotte-
limme hetken mäkirinteessä.

Vasemmalla levittäytyi suo
valkoiseksi lumiulapaksi. Oi-
kealla se kiemurteli kapeana
uomana korkeitten harjujen
välissä. Edessä latujen suun-
nassa oleva harjujen välinen
aukio oli vain parin sadan
metrin levyinen.

Yksi kone kierteli hetken
meitä seuraillen. mutta etään-
tyi sitten rivistön kärkeen päin
korkean metsän taakse.

- Jaksettaisiko ottaa tuo
suo pikavauhdilla ennen kuin
se härveli palaa, ehdotin mie-
hille.
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ni. Tunsin luotien nykivän
ihoani. vaatteitani ja reppuani
aivan kuin ankarassa pyörre-
myrskyssä.

- Jumalakaan ei voinut
ohjata tuota luotisuihkua ohi,
ajattelin epätoivoisena ja kyy-

juissani, koska pienoinen aja-
tusvyyhti pyöri aivoissani.

Samassa koneen moottori
ulvahti. Tuntui kuin sen las-
kutelineet olisivat hipaisseet
reppuani ja kiskaisseet koko
miehen mukaansa! Aivan kuin

Kuin taikaiskusta kaikki
miehet hypähtivät pystyyn ja
suksille. Katsoin sivulle ja
näin koneen vetävän ylös ja
sen ohjaamossa miehen, joka
katsoi taakseen meihin. Eikä
ollut vaikea lukea ohjaajan

Taivas oli pian koneita täynnä

- Joo, nyt on paras! Ei kai
se piru heti tule, myönsi Här-
mä.

Korjailtuamme vetohihnoja
läksimme sujuttelemaan jyrk-
kää rinnettä alas. Suoaukiolla
pingoimme kuin viimeistä
päivää päästäksemme metsän
suojaan.

Olimme keskellä aukiota,
kun harjun takaa porhalsi ko-
ne, sama härveli, meitä kohti.

- Nyt se piru taas tulee !

huudahti joku.
Huusin miehet suksilta la-

dun sivuun. Kyyristyimme lu-
meen siinä toivossa, että kone
olisi menossa täydennystä ha-
kemaan eikä huomaisi liikku-
matta olevia miehiä.

Kone lensi vähän sivussa,
mutta kohdalle tultua se kään-
si suoraan meitä kohti.

- Herra jumala... Tässäkö
on matkamme pää, voihkaisi
Suutarinen.

Yritin itsekin sopertaa jon-
kinlaista avunpyyntöä, mutta
se sammui kuin voiman puut-
teessa kun näin koneen painu-
van syöksyyn - 5se166n msi-
tä kohti! Koneen potkurin kes-
keltä työntyi ohut savujuova.

- Hyvä jumala...
Tämäkin rukous keskeytyi,

kun luotisuihku räsähti.
Tunsin, kuin jotain kuumaa

rautaa olisi työnnetty ohimoo-
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Aukeat oli yritettävä ylittää nopeasti

ristyin yhä matalammaksi lu-
meen.

PELASTUS
Hermoja repivä jännitys jat-
kui. Tiesin olevani vielä ta-

4.t l

tätä ilmavirran aiheuttamaa
imua hyväksi käyttäen hypäh-
din pystyyn ja huusin miehil-
le:

- Nopeasti suksille! Se te-
kee uuden syöksyn!

{+
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SA-kuvu

kasvoilta: Tuon ryhmän on
kuoltava! Se ei saa jäädä ker-
tomaan maailmalle Puna-ar-
meijan lentäjän huonoudesta!

Jouduttaakseen pääsyä uu-
teen hyökkäykseen ennenkuin
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ryhmä ehtisi suojaan ohjaaja
alkoi jo nousussa kaartaa va-
semmalle.

Pingoimme nyt todellista
maailmanmestaruutta! Olim-
me jo metsänreunassa ja kis-
koimme ahkioa loivahkoa mä-

vihollinen aikeitamme huo-
mannut.

Kesken syöksyä vihollinen
huomasi, ettei männyn takana
enää ollut ketään. Nyt koneet
syöksyivät ladun suuntaan ja
kurnuttivat umpimähkään.

Taas on muuan
kimpussa!

keä ylös.
Katsoin taakseni ja näin ko-

neen jo aivan takanani syök-
symässä kohti. Savujuova
työntyi jälleen koneen potku-
rin keskeltä.

- E-ei... ei ehditty...
Samassa huomasin vasem-

malla lähellä latua jättiläis-
männyn ja huusin:

Nyt se piru taas tulee!

Nopeasti vasemmalle
männyn suojaan! Se syök-
syy...

Luotisuihku pieksi lunta
ympärillämme kun loikkasim-
me suojaan. Moottori ulvoen
kone syöksyi aivan puiden lat-
vojen tasalle, otti jälleen kor-
keutta ja kaartoi uuteen syök-
syyn.

Olimme männyn takana jo-
nossa mahdollisimman kapea-
na. Puu oli tarpeeksi iso suo-
jaamaan 

- sälöt vain lenteli-
vät sen kyljestä ja lumi tupru-
si. Kone uudisti hyökkäyksen-
sä, mutta me kiersimme män-
nyn taakse.

Nyt ahdistelija ilmeisesti
pyysi apua, koska se alkoi
kiertää ympyrää männyn ylä-
puolella kone aivan syrjäl-
lään. Toisen koneen lähes-
tyessä edellinen lähti kaarta-
maan aikoen syöksyä yhdessä
toisen kanssa kahdelta eri
suunnalta.

Huusin miehet suksille, sil-
lä männystä ei enää olisi suo-
jaa. Kun koneet seuraavan
kerran kaartoivat hyökkäyk-
seen olimme me jo tiheän
mäntytaimiston suojassa.

- Ampukaa nyt, pirut! tu-
hahti Härmä kun näki, ettei

Olimme jo syvemmällä met-
sässä ja vedimme ahkion ison
kuusen suojaan. Oksia vain
tippui päällemme, kun luoti-

suihku piiskasi kuusta, onnek-
semme kuitenkin vähän yli.

Huokaisimme helpotukses-
ta ja tarkastelimme itseämme.
Minun lakissani oli reikä ja
ohimossa vain punainen naar-
mu. Muuallakin vaatteissa oli
reikiä, mutta ihoon asti ei ol-
lut pahempaa sattunut. Toisil-
lakin oli reikiä vaatteissa ja
naarmuja ihossa, mutta pa-
himmilta vältyttiin. Mieltäni
kuitenkin jäi vaivaamaan
suoaukiolla puoliääneen lau-
suttu ajatus: jumalakaan ei
voinut ohjata tuota luotisuih-
kua ohi.

Kurkkuun nousi pala. Ka-
duin tuota ajatusta.

KAASUA!
Hetken kuluttua läksimme
liikkeelle. Tiesimme, ettei
meidän jäljessämme enää lie-
ne ketään ja vihollinen voi
laittaa peräämme jäljittäjät,
joten parempi häipyä hyvän
sään aikana.

Edestä kuului yhä taukoa-
maton konekiväärien rätinä,
moottorien ulvonta ja pom-
mien jyske. Vastaamme tuli
mies kaasunaamari kasvoil-
laan. Hän kehotti meitäkin

laittamaan kaasunaamarit
päälle kertoen vihollisen pu-
dottaneen kaasupommin -"5 miestä meni!" Emme otta-
neet aivan täydestä miehen
vakuuttelua, mutta kaiken va-
ralta laitoimme naamarit pääl-
le ja kiersimme tuulen yläpuo-

lelta pienen lenkin jatkaen
matkaa toisten latua.

Se ei ollut viimeinen suo
eikä ilmahyökkäys, mikä mei-
hin kohdistettiin. Soita ei voi-
nut kiertää eikä voinut jäädä
odottamaankaan - sekaan oli
syöksyttävä, jos mieli pysyä
sakissa ja päästä perille. Oli
vain yksi ajatus: tuohon hor-
nankattilaan vaan... ennen
kuin pelko saa vallan.

Kello oli jo kahdeksantoista
ja hämärsi jo, kun jouduimme
viimeisen kerran hyökkäyksen
kohteeksi leirialueen tuntu-
massa olevalla suoaukiolla.
Tämä vei meiltä viimeisetkin
voimamme. Olimme tylsisty-
neet toivottomuuteen. Mutta
sitten - oli aivan kuin taakka
olisi pudonnut hartioilta, kun
viimeinen viholliskone nousi
puolen kilometrin korkeuteen
ja suuntasi kulkunsa tukikoh-
taansa.

- fslvsrngnoa, perkeleen
härveli! tuhahti Härmä ja vil-
kutti koneelle, joka oli ylä-
puolellamme suuntana itä.

Toiset olivat ehtineet pys-
tyttää teltat ja ruokailla, kun
Iopen uupuneina pääsimme
majapaikkaan ja nukahdimme
heti.

,Pääsimme juuri sikeään
urieen, kun jo taas heräteltiin
ylös. Vain kovalla hoputuk-
sella ja selityksillä saatiin
miehet hereille. Heille selitet-
tiin, ettei lähtöä voinut jättää
aamuun, koska silloin viholli-
sen lentokoneet olisivat kiusa-
na koko matkan. Töpinästä oli
jo mennyt miehiä ja hevosia,
kun vihollinen oli pommitta-
nut sitä edellisen päivän. Käs-
ky on käynyt: yöllä ollaan
liikkeellä ja päivällä levätään.
Nyt lähdettyä saadaan hyvä
etumatka.

- Ennen sitä on ilmahyök-
käyksessä kuin yhtämittaa
menossa. Yksinkertaisesti -ei jaksa, ruhisi Härmä kiuk-
kuisena.

Liikettä kuitenkin syntyi
eikä enää purnattu. Kello kah-
den aikaan yöllä joukko oli la-
dulla ja kolonna tiellä. Pak-
kaslumi narisi ja vonkui reen-
jalaksen alla, kun ajoneuvo
toisensa jälkeen nytkähti liik-
keelle.

VIHOLLINEN
KANNASSA
Aamu valkeni ja pakkanen ki-
ristyi jopa entisestään. Kello
l0 osasto pysähtyi ruokailu-
tauolle tiheän metsän suojaan.
Teltat pystytettiin ja matkan
aikana kenttäkeittiössä kypsy-
nyt ruoka nautittiin. Tauon ai-
kana vihollisen lentokone len-
si ladun suunnassa majoitus-
alueen yli huomaamatta sitä.

Matkasuunnitelman mu-
kaan piti päivällä levätä ja
yöllä olla liikkeessä, lepo-
paikkoina samat majoituspai
kat kuin menomatkallakin.
Kuitenkin lähdettiin liikkeelle
jo kello 13.0O tarkoituksena
yöpyä vasta seuraavassa ma-
joituspaikassa. Uuden petty-
myksen miehet saivat kokea,
kun luvatulle majoiruspaikalle
tultua vauhti sen kuin kiihtyi.
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Tuli uusi käsky: seuraavassa
majoituspaikassa yövytään.
Tie ja latukin olivat kovettu-
neet, joten matka taittui mel-
koista vauhtia.

Seuraavassa majoituspai-
kassa osasto pysähtyi, mutta
mitään majoituskäskyä ei vie-
läkään annettu.

- 
Jatketaan matkaa seuraa-

vaan majoituspaikkaan, kuu-
Iui komppanian päällikön ääni
pimeydestä.

- 
Ei perkele...

Syöksyen suolaan!

- 
Jumalauta, ei ihminen

ole mikään kone! Minä en jak-
sa yhtään...

- 
Ei mennä kilometriä-

kään, kiroilivat miehet.

- 
Osasto ei voi leiriytyä

tähän. Vihollisen hiihtopatal-
joona ajaa takaa. Vasta seu-
raavassa majoituspaikassa yö-
vytään. Se on komentajan
käsky.

Matka jatkui. Vastahakoi-
sesti ja laahustamalla miehet
vetivät suksiaan eteen, sillä
mielenmasennus kangisti vä-
syneitä raajoja sitäkin enem-

M

män. Vauhtiakin joutui kiris-
tämään, sillä rakoa edelliseen
alkoi tulla ja pimeys pelotti.

- 
Vihdoinkin... Eipä olisi

uskonut, että tämän viimeisen
taipaleen pääsee, kuului har-
taita ja väsyneitä huokauksia,
kun partio pysähtyi taas yöpy-
mispaikaksi luvatulle majoi-
tuspaikalle.

- 
Ho-hoi... Olisipa jo tel-

tat pystyssä... Mitenkähän
jaksaa... ? On niin poikki,
huokailivat miehet.

Sauvoihinsa nojaillen ja
päät retkahdellen miehet odot-

telivat. Hengitys oli läähättä-
vää. Alkoi palellakin.

VIIMEINEN
PONNISTUS

- Mennään seuraavaan ma-
joituspaikkaan ! kuului taas
kolkko komento.

- Ei suinkaan. . . ?

- Kuka enää jaksaa mihin-
kään, perkele...

- Aina vaan luvataan ja lu-
vataan... Kertakaikkiaan ei
enää metriäkään jaksa...

Miehet kiroilivat. He pu-

huivat vakavissaan aliupsee-
reille. Nämä neuvottelivat
keskenään ja päätyivät sa-
maan kuin miehistökin: ei jak-
seta mennä enää kilometriä-
kään. Tieto välitettiin osaston
komentajalle.

Komentaja oli kuitenkin
saanut lähettämiltään partioil-
ra tiedot siitä, että vihollisen
hiihtopataljoona oli kintereillä
ja pelkäsi sen iskevän yöllä
väsyneiden miestensä kimp-
puun. Hän teki päätöksensä ja
antoi käskyn äärimmäisestä
väsymyksestä huolimatta jat-
kaa matkaa.

Patal joonankomentaja hiih-
teli jonon sivua ja ilmoitti itse
henkilökohtaisesti miehille
osaston komentajan käskyn
samalla yrittäen lohdutella ja
rohkaista miehiä. Nämä esitti
vät kuitenkin pontevasti eriä-
vän mielipiteensä:

- Hyökätkööt! Antaa pi-
run kokeilla! Luulisi nyt yli
tuhannen miehen pystyvän ot-
tamaan vastaan yhden vinkke-
litossupataljoonan, saatana!
Minä olen valmis tappele-
maan... Vaikka tulisi viisipäi-
siä piruja, perkele!

Hetken aikaa jono pysyi
paikallaan. Sitten mies toisen-
sa jälkeen lähti liikkeelle.

- Menkööt jotka haluavat.
Me pystytämme teltat tähän.
Ei millään enää jaksa. sanoi-



vat krh:n miehet ja jäivät pai-
kalleen.

Kun rakoa alkoi tulla ja
edellä oleva mies häipyi näky-
vistä, alkoivat miehet kuiten-
kin tuntea yksinäisyyden pel-
koa - 

ja kiirehtivät toisten
perään. Kuin horroksissa häi-
lyen ja mistään piittaamatta
miehet pinnistivat viimeisillä
voimillaan eteenpäin. Jäseniä
jäykisti ja pohkeita kirveli.
Miehiä alkoi uupua ladulle.

Jono pysähtyi ja pysyi pai-
kallaan kauan. Sitten joku
huomasi, että edellä oleva
mies torkkui seisaallaan. Kär-
kipää oli ties jo kuinka kauka-
na. Miestä sohittiin sauvalla,
mutta tämä ei herännyt, vaan
tuiskahti lumeen jääden siihen
nukkumaan. Toiset ohittivat
sammuneen kaverin.

Viimeinen jyrkkä mäki en-
nen majoituspaikkaa oli edes-
sä. Hevoset eivät jaksaneet
mäen päälle. Niitä yritettiin
auttaa miehissä, mutta kun
mies nojasi kuormaan yrittäen
työntää sitä herpaantui hänen
otteensa, hän lysähti nenäl-
leen kuorman päälle ja nukah-
ti siihen. Majapaikalle oli loi-
vahko alamäki. Miehet olivat
jo niin uupuneita, etteivät raa-
jat kannattaneet 1,1äruumiin
painoa 

- polvet notkahtelivat
ja miehiä lysähteli velttoina
maahan. Suksiensa varassa
ryömimällä ja osittain roisten
avustamana he laahautuivat
loppumatkan.

Kestävimmät, joilla oli vie-
lä voimanrippeitä, pystyttivät
teltat ja hankkivat polttopuut.
Porukka nukahti ilman havuja
ja ilman ruokailua.

Jokaisessa yksikössä pide-
tyn nimenhuudon perusteella
todettiin 48:n miehen uupu-
neen ladulle. Näitä haravoi-
maan valittiin komppanian
verran paremmassa kunnossa
olevia miehiä, jotka lähtivät
välittömästi etsintämatkalle.

Tasan vuorokauden miehet
nukkuivat syömättä ja juomat-
ta. Seuraavana yönä matkaa
jatkettiin maantielle saakka.
Perillä oltiin 23.1. aamupäi
vällä.

Reissu oli tehty.

- Paska reissu, mutta tuli-
pahan se tehtyä, lausahti joku
julki kaikkien yhteisen mieli-

Talvisodan Laatokan
koillispuolen sota-
toimissa oli yllättäen
päädytty mottisotaan

- sitkeä vihollinen ei
saarrettunakaan
antanut periksi, vaan
sitoi jatkuvasti
suomalaisten vähiä
voimia, joita olisi
kipeästi tarvittu
muualla.
Motit päätettiin sen
vuoksi laukaista
nopeilla hyökkäys-
operaatioilla, joihin
tietenkin parhaiten
sopivat nuoret,
rämäpäiset varusmies-
joukot.
Rakuunoilla oli aivan
oma tyylinsä - atakissa
piti olla Yauhtia! EELIS TIAINEN

o

!

Tammikuun hyökkäykset jättivät jälkeensä mottien labyrintin

w
HELMIKUUN 12. päivänä
1940 Rakuunarykmentti eteni
junakuljetuksella kohti Laato-
kan Karjalaa. Pari päivää ai-
kaisemmin oli tultu ratsain
Taipaleenjoen Noitermaalta
Lappeenrantaan, jonne jätet-
tiin ratsuhevoset. Ne vaihdet-
tiin korpiolosuhteisiin parem-
min sopiviin suksiin.

Mieliala oli reipas ja huole-
ton, vaikka tavoitteesta ei ol-

Iut tietoa. Oltiin jollain tavoin
kyllästytty reservinä heilumi-
seen Karjalan kannaksella.

Niin matka jatkui sitä mu-
kaa kuin "lentokeli" salli.
Mustalaiskorpraali Hörman
kierteli henkilökunnan ja mie-
histön vaunuissa laulunopetta-
jana ja onnistui siinä erin-
omaisesti niin että Lutunnie-
men kankaalla jokaisessa tel-
tassa laulettiin "Taikayötä".

Laulu on muuten taltioitu Ra-
kuunoiden perinnearkistoon.

SUUNTA T,ÄNST.
LEMETTI
Matkaselän asemalle saavut-
tua loppuivat Iaulut vähäksi
aikaa. Silloin saatiin tietoja,
joita jokainen kaipasi. Silloin
julkistettiin, minne ollaan me-
nossa.piteen.
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Arvailuja oli ollut monen-
Iaisia ja siitä oltiin yksimieli-
siä. että jonnekin mottisavot-
taan mennään 

- mutta min-
ne? Nyt ilmoitettiin leimikko
ja se oli Vorojenkivi eli länsi-
Lemetti. HRR, ikuinen kiista-
ja kilpailukumppani sai naa-
purimotin eli itä-Lemetin.

Helmikuun 14. päivänä kel-
lo 9.0O pysähtyi kuljetusjuna
Leppäsyrjän asemalle. Alkoi
nopea kuljetuksen purkaus ja
joukot suoltuivat yksiköittäin
metsän siimekseen aseman lä-
heisyydestä 

- olihan "lento-
keli" mitä parhain.

Rykkmentti majoittui Lep-
päsyrjän aseman läheisyyteen
käyttäen ajan hyödyllisesti ja
korjaili mäystimiään. Edessä
oli noin 22 km:.n matka en-
simmäiseen tavotteeseen.

Ilta joutui 
- siis teltat ka-

saan ja niin lähdettiin 30"pak-
kasessa kello 22.OO kuunka-
jossa soljumaan korven kät-
köihin, ensi tavoitteena Mit-
ron korpimaasto.

Ajatukseni risteilivät tule-
vissa tehtävissä. Takanani
hiihtelivät vaiteliaina viisitois-
ta miestäni, jotka olin valinnut
vapaaehtoisista, viimeiset
Lappeenrannasta lähtiessä.
Kuuluin huollollisesti pst-tyk-
kijoukkueeseen, mutta muu-
ten olin rykmentin komenta-
jan käytössä.

Miehet olivat minulle en-
nen tuntemattomia. Mm. he-
voskolonnasta oli ilmoittautu-
nut vapaaehtoisia, joista olin
valinnut.kolme. Useita poikia
oli kotoisin Uudeltakirkolta,
ammatiltaan merikalastajia 

-oli Katajaisen Ville, matalah-
ko, melkein yhtä leveä kuin
korkeakin, hieman huonokuu-
Ioinen poika. Siellä hiihtää
myös Suorasormi-Savolai-
nen, joka sormivammansa
vuoksi oli palvellut ratsumes-
tari "Mäskin" hevosenhoita-
jana. Oli 17-vuotias vapaaeh-
toinen, Uudenkirkon punakka
ja vanttera Tauno Karvanen,
myöhemmin poliisimies, vuo-
sien takainen 50 km hiihdon
nimekäs edustaja, oli Pohjan-
maan tasamaita hiihdellyt ra-
kuuna Lammi ja monet muut.
Kolonnasta pyrkinet olivat
kyllästyneet kuormarengin
osaansa ja halusivat tosi toi-
mintaan.

Ruhtinaanmäelle saavuttua
nähtiin jo ensimmäiset tuhotut
vihollispanssarit ja muita ajo-
neuvoja, jotka lumivaippa
hartioillaan kyyhöttivät kuin
anteeksi pyytäen, että olivat
tulleet naapurin tanhuville ja
lakkamaille. Tajusimme kou-
riintuntuvasri, että täällä on
suomalainen sotilas tehnyt
sen, mihin jokaisella vapautta
rakastavalla miehellä on oi-
keus ja velvollisuus.

VOROJENKIVEN
MAISBMIIN
Mitrosta jatkettiin seuraavana
iltana yötä myöten Vorojenki-
ven motin itäpuolelle Lutun-
niemen kankaalle, joka oli va-
littu majoitusalueeksi.

Mitron tienhaaraan oli joku
nostanut hankeen pystyyn
tammikuun taisteluissa kaatu-
neen vihollisen, jonka toinen
käsi osoitti Mitrosta vasem-
malle erkanevalle metsätielle.
Sinne mekin tämän hiljaisen
oppaan neuvomina illan hä-
märtyessä vähin äänin hiihte-
limme.

Ratsuväkirykmentit eteni-
vät omille hyökkäysalueil-
leen.

Kappaleen matkaa hiihdet-
tyärrune oli ladun oikealla
puolella tiheästi nousevassa
rinteessä kaatunut 8-miehinen
vihollisen hiihtopartio. Kuole-
man viikatemies suomalaisen
sotilaan auttamana oli kaata-
nut hiihtäjät ladulta samalle
puolelle suksenmittaisin etäi-
syyksin. Suksetkin olivat heil-
lä vielä jaloissaan. Ohut lumi
oli käärinyt partion valkoiseen
vaippaansa.

Siitä saakka kun molemmat
Lemetit olivat joutuneet saar-
roksiin olivat niiden radiot
keskeytymättä lähettäneet
avaruuteen avunhuutojaan.
Helmikuun alussa venäläiset
vihdoin ryhtyivät todella tar-
mokkaisiin toimenpiteisiin
mottien pelastamiseksi ruhol-
ta. Heidän oli tällöin lopulta-
kin pakko uskoa, että tuo erin-
omaisesti varustettu jaroslavi-
lainen divisioona ja sitä seu-
rannut moskovalainen pumssa-
riprikaati olivat voimattomia
vastassa olevia heikkoja, mut-
ta sitä jääräpäisempiä suoma-
laisia vastaan. Nyt oli korkea

Hevoset jåtettiin Lappeenrantaan

aika pelasta, mikä pelastetta-
vissa oli.

Apuvoimien keskittäminen
vaati oman aikansa ja sillä vä-
lillä koetettiin mottiin jääneitä
kaikin keinoin rohkaista. Ra-
diosanomilla luvattiin pikaista
apua ja kaikkiin säkkeihin ja
laatikoihin, jotka lentäjät pu-
dottivat motteihin, oli kiinni-
tetty paperilappuja varustettu-
na tekstillä: "Kondratjeville.
Kestäkää! Hyökkäämme!
Stern. "

Armeijakenraali Stern,
Neuvostoliiton sankari, piti
myös sanansa. Eikä hänen
suunnittelemansa apujoukko
vallan vähäinen ollutkaan: sii-
hen kuului useita rykmenttejä
ja pari hiihtopataljoonaa.

HvöxxÄys
AAMUYöLLÄ
Lutunniemen harvaa männik-
köä kasvavalle kankaalle saa-
vuttiin öisen hiihdon jälkeen
16.2. aamulla. Teltat kaivet-
tiin maahan kello 9.00 men-

nessä. Illansuussa suoritettiin
maastontiedustelut hyökkäys-
tä varten ja H-hetki määrättiin
seuraavaksi aamuksi 17.2 kel-
lo O4.OO.

Mottia olivat paimentamas-
sa "Härän" loppuun uupuneet
miehet, jotka luottavaisin
mielin katselivat rakuunoiden
reipasta ryhmittymistä lähtö-
asemiin. Tarkoitus oli näyttää
ensi kättelyssä, mitä varten
tänne on tultu!

Tykistön "Moukari" ja
"Jupiteri" herättivät mottilai-
set. Sitten alkoi rakuunoiden
osuus.

Ensimmäiset tavoitteet
Makkara- ja Munakukkula
saavutettiin puolessa tunnissa!
Hyökkäys oli rajuudessaan
vertaansa vailla, mutta tappiot
olivat myöskin raskaat. Jalka-
väen tuli oli murhaavaa noilta
vallattavilta kukkuloilta, mut-
ta vastustajan oli väistyttävä.

Hyökkäyksen aikana hikoi-
limme pst-tykin saamiseksi
paksussa lumessa Makkara-
kukkulalle, josta koko motti-

Ratsuvaen rämäkka tyylr perustui rauhan alan kovaan koulutukseen
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alue avautui kuin kattilan poh-
jasta näkyviin. Vihollinen tu-
litti kaikilla aseillaan vajaan
200 m:n etäisyydeltä.

Rinnettä eteni vastaani mo-
lempiin jalkoihin haavoittunut
rakuuna, joka oli asettanut
sukset rinnakkain ja niiden
päällä, käsin lumesta vetäen
pyrki suojaan. Kohdalle tul-
tuaan poika käänsi hikiset kas-
vonsa meihin päin ja sanoi:

- Pankaa pojat ranttaliksi,
kävi miten kävi!

Hyökkäys pysäytettiin mo-
lempien kukkuloiden tultua
vallatuiksi. Munakukkulaa
vallattaessa oli ensimmäisiä
uhreja tanskalainen vapaaeh-
toinen Husaarirykmentin luut-
nantli Hans Fenger.

Tulitusta jatkettiin pitkin
päivää saavutetuista asemista.
joista näkyi noin 70O m pitkä
mottialue kuin tarjottimella.
Edessä oleva näky oli kuin
markkinoilta - kalua ja ka-
vetta näytti olevan loppumat-
tomiin!
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Vihollisen kenttäkeitlimet jäivät Vorojenkiven marsemilla kylmilleen

APUA TAIVAALTA
Puoliltapäivin viholliskoneet
tulivat ruokkimaan omiaan.
mutta kun olimme kaventa-
neet heidän elintilaansa, osui-
vat antimet molempien osa-
puolten tavoiteltaviksi. Lento-
huolto sisälsi elintarvikkeita,
bensiiniä, mahorkkaa ja vink-
kelitossuja sekä ammuksia.
Bensiinitynnyrit putosivat las-
kuvarjojen varassa ja iskun
vaimentamiseksi oli tynnyrin
pohjaan asetettu pehmustettu
tyyny. T1 1n1jä oli motin
muodostajien ja vartijoiden
teltoissa erinomaisina istuimi-
t'l lt .

T

Tä

Erikoisen haluttuja meikä-
läisille olivat keksejä sisältä-
vät säkit. Keksit olivat voilei-
päkeksin tapaisia. mutta jau-
hoisen makuisia. Niiden kää-
repapereissa oli värillisiä
panssarivaunun kuvia.

Minäkin halusin säkin
omiin nimiini ja noudinkin
sen. Lievä pettymys oli kui-
tenkin seurauksena kun säkki
avattiin, sillä se sisälsi 50 g:n
mahorkkatoppia noin 30 kg.
Mahorkkasäkki oli ajoneu-
voissani voiton merkkinä aina
Vilajoelle saakka, jossa se

kelpasi kuin kuumille kiville
työvelvollisten käyttöön.

Venäläiset olivat kärsineet
muonan ja kaiken muun huol-
lon puutetta 

- niin miehet
kuin hevosetkin. Motista löy-
detyn sotapäiväkirjan mukaan
ei hevosille ollut antaa muuta
kuin koivunvarpuja.

Jatkohyökkäystä varten
ryhmitettiin joukot uudelleen
ja painopiste muodostettiin
Munakukkulan suunnalle. Tu-
lituki jäteniin Makkarakukku-
lalle.

Syntyi hämminkiä, ryhmi-
tys hajaantui jonkin verran.
Keskityksestä aiheutui kuusi
kaatunutta ja lukuisia haavoit-
tumisia. Tapaus vaikutti ma-
sentavasti, kun tappiot olivat
olleet suuria jo aamupäivä-
hyökkäyksessäkin.

Tykistötuli keskeytettiin
viipymättä ja H-hetki siirret-
tiin kello 20.0O:een. "Jupite-
rin" tulenjohtue kuuli, mitä ei
liene syytä painaa paperille!

Hyökkäyksen alkamista
odotellessani sain uuden käs-
kyn, jonka antoi 3. Eskadroo-
nan päällikkö luutnantti W're-
de. Sain tehtävän edetä isku-
osastona hyökkäyksen kärjes-
sä, tunkeutua mottiin ja 

- ot-
taa siellä olevasta esikunnasta
upseerivangin !

Pimeys esti esimiestäni nä-
kemästä lievää hämmästystäni
saamani käskyn johdosta.
Mieleeni nousi kysymyksiä,
joihin olisin halunnut tarken-
nusta sinänsä selvään tehtä-
vään. Tulin kuitenkin siihen
tulokseen, että tottapa esimie-
heni on kaiken käskyssään
harkinnut ja jätin kyselyt sik-

5Å-(ava

seen. Ryhdyin varustamaan
miehiäni annetun tehtävän
vaatimusten mukaisesti.

Päivällä olin Makkarakuk-
kulalta tähystänyt mottialuetta
ja näinollen minulla oli selvä
käsitys maastosta. OIihan mi-
nulla venäjänkielen taitajakin
porukassani, joten voitaisiin
kysellä esikunnan sijaintia!

.:

Taivaalta tulleen lähetyksen
evakuoinnista tuli jonkinlai-
nen miehuuden mittapuu. Nii-
tä tavoittelivat nälkiintyneet
mottilaiset uhmaten vaaraa ja
ollen kärkkäitä ampumaan
meikäläisiä. jotka kahmivat
toisille tarkoitettuja lähetyk-
siä, vieläpä ilman todellista
tarvetta-

TULIVALMISTELU
OMAAN NISKAAN!
Uuden hyökkäyksen piti alkaa
kello 16.0O.

Joukot etenivät Iähtöase-
miin. Tulivalmistelu alkoi
määräaikana, mutta ei määrät-
tyyn paikkaan, vaan kranaatit
räjähtelivät ryhmittyneen
joukkomme sekaan.
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Ovatkohan mottilaiset valmii-
ta neuvomaan? Tähänastiset
kokemukset eivät puoltaneet
käsitystä kitkattomasta yhteis-
toirninnasta!

Kello kävi ja kun viisarit
näyttivät 20.0O, lähdimme
liikkeelle ainoankaan kranaa-
tin häiritsemättä. Sukset jätet-
tiin lähtöasemaan. sillä han-
gen yläpuolella ei eteneminen
ollut mahdollista.

Valo- ja muitakin luoteja
tuli aivan kattona. Murroksel-
le asti etenimme osittain pui-
den suojaamina jonkinlaista
kylkimyyryä. Murroksen yli
menemistä ei voinut ajatella,
siispä menimme alitse. Sitten
seurasi hangessa uintia - vä-
lillä käytimme hyväksi tossu-
polkuja, jotka olivat muodos-
tuneet puunhakumatkoista
motin ympärillä.

Makkarakukkulalta päästeli
vääpeli Roope Oksanenkone-
kiväärijoukkueellaan kyl-
keemme ja edestä ampui kaksi
nel ipi ippuista it-konekivääriä.
Ei siinä tiennyt miten päin
rnätästä olisi kiertänyt!

MOTTIIN SISÄÄN!
Lähetin yhden pojistani il-
moittamaan, että siirtävät
oman tulen vasemmalle, kos-
ka olemme jo tien tuntumassa,
motin reunassa.

Pääsimme tossupolkuja pit-
kin nradellen tien reunaan ja
näimrne nel ipiippuiset koneki-
väärit, joita oli kaksi rinnatus-
ten sojottamassa öistä taivasta
kohti 

- ampujat olivat otta-
neel livohkan. Nelipiippuiset
oli kaivettu asemiin niin että
ne pyyhkivät pitkin lumen
pintaa.

Tuisku kävi, mutta tällä
kohtaa se oli laantunut.

Motissa «rli vallalla suuri
hämminki - 

juoksenneltiin
sinne ja tänne. Oli aihetta toi-
mia ja nopeasti - se aiheuttaa
lisää sekaannusta!

Motissa oli aloitettu ulos-
murtautuminen. Ruunaviidan
mäen oikealta puolelta yritti
vihollinen päästä puristukses-
ta edetäkseen suureen Kitilän
mottiin. Aryo Haanpäiin
joukkue Iähetettiin nopeasti
kiertärnään motin vastakkai-
selle puolelle estämään ulos-
murtattturnista.
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Kaikkialla vastahyökkäyk-
set torjuttiin ja ulosmurtautu-
miset estettiin.

Saavuttuamme tielle loik-
kasimme tien yli, ohi nelipiip-
puisten. Sitten alettiin kään-
nellä korsujen vuoripuolia
ulospäin kahden kilon kasapa-
noksilla.

Se puuha onnistui hyvin.
Etenimme kahakoiden tst-
haudassa kohtaamiemme vi-
hollisten kanssa, jotka eivät
suinkaan aina tunteneet meitä
vihollisiksi, siksi yllättäen
olimme mottiin ilmaantuneet.

Taisteluhaudat oli kaivettu
niin syviksi, että meikäläisten
oli vaikea nähdä eteensä.

Ohitimme uloimmat hauta-
järjestelmät, kun havaitsin si-
vuhaarakkeen perältä raollaan
olevan oven, josta näkyi heik-
ko valon kajo. Harppasimme
lähemmäksi ovea, jossa äi-
mäilin hiukan syntyn)'ttä ti-
lannetta. Havaitsin monien
puhelinlankojen johtavan sa-
maiseen korsuun.

Takanani edenneen Suora-
sormi-Savolaisen mielestä toi-
mintani ei ollut kyllin raisua.
joten minut tuupattiin r'ähem-
män hienovaraisesti s1.'rjään ja
korsun ovi riuhtaistiin Savo-
laisen voimin auki. Samalla
mies painui korsun pimen-
to()n, jonne minäkin perässä
ehätin.

Korsun keskellä oli karkea
Iaudoista tehty pöytä. Pö1,däl-
lä oli kynttilä, rasva- tai tali-
kokkare, jossa oli sy'dän. Se
paloi lepattaen ja heikosti va-
laisten, mutta kuitenkin niin,
että yksityiskohdat voi havai-
ta. Seinät oli verhoiltu sano-
malehdillä, seinustoilla oli
maavallit istuimina ja nukku-
masijoina ja maalattialla oli
matka-arkkuja ja laatikoita,
joita oli kiireessä pengottu -näytti olleen upseerien paraa-
tipukuja, trikoisia alusvaattei-
ta ja huopia.

TYHJÄ ESIKUNTA
Asukkaat olivat lähteneet.
Karttoja oli seinillä ja pöydäl-
lä olevassa nahkasalkussa.
Sieppasin salkun kainalooni ja
poistuimme komentokorsusta.

Heti haudan yhtymäkoh-
dassa lähestyi suurikokoisen,
lumipukuun pukeutuneen
miehen johtama osasto. Johta-

Motista saatiin vangiksi venäläinen

ja huikkasi murteellisella suo-
menkielellä:

- Mitä miehiä siellä?
Eteneminen ei pysähtynyt

eikä kysyjäkään saanut vas-
tausta. Emme halunneet jäädä
esikuntakorsun sopukkaan il-
meisesti sinne pyrkivien jal-
koihin. vaan kohtasimme jo
haudan polvekkeessa.

Laukaisin mänttiremmissä
riippuvan pistoolini tähtää-
mättä, sillä olin nähnyt lumi-
pukuisen takana tulijoilla nuo
tutut teräväpiikkiset päähi-
neet. Pojat loikkasivat haudan
reunalle ja antoivat sivusta
soittaa - 

ja se oli sillä siistil
Katsoin taskulampun valos-

sa vastaantulijaani, joka oli
kaatunut tst-haudan pohjalle.
Toisessa kädessä hänellä oli
munakäsikranaatti vieläkin
sormissaan, toisesta kädestä
oli tähtipistooli kirvonnut,

kapellimestan

kauluksessa olivat luutnantin
arvomerkit paikoillaan.

'lässä vaiheessa katsoin
tehtäväni tehdyksi ja lähdim-
me palaamaan. Tulomatkalla
ohitimme kuuden kentt:ikeit-
tiiin rykelrnän. Eräissä oli tuli
alla. Uteliaisuudessani kurkis-
tin laidan yli ja näin höyr1 ä-
väri vettä ja vedessä karvaisia
nahkankappaleita...

Tielle tullessamme eteni
vastaamme joukkue r liker-
santti Hlnnes Nikkl/ärr joh-
dolla. Olivat seuranneet tulo-
uriamnre. Selostin lrhlesti ti-
lanteen nxrtissa.

Noin 2OO m:n pr.iässä rnur-
roksen takana tapasin luut-
nantti Wreden ja ilmoitin teh-
tiivän suoritetuksi paitsi että
eliivää upseerivankia emme
csikunnasta saaneet. Ojensin
salkun, jossa oli paljon pape-
rcita la karttoja todistukseksi
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.i,t.r. että esikunnassa oli käy-
t..

Sain vielä uuden tehtävän
heti lämpimiltään 

- 
erään lä-

hikukkulan valtaamisen. Mut-
ta se on jo toinen juttu.

JUTUN PÄÄröS
KONJAKILLA
Aamuyöstä palailimme teltoil-
le väsyneinä, mutta niinkuin
olisimme olympiakultaa voit-
taneet! Teltassa tarjosi kornet-
ti Markus Palokangas tasku-
matistaan konjakkiryypyn. En
ole ollut ryyppymies sitä en-
nen enkä sen jälkeen, mutta
kyllä se silloin teki terää!

Motista ulos murtautuneel
tuhottiin niin eträ saatujen rie-
tojen mukaan ainoastaan kuu-
si vihollista selvisi Kitilän
mottiin.

Omat tappiot olivat suuret:
vuorokauden taistelujen aika-
na kaatui -5 I ja haavoirtui 98
upseeria, aliupseeria ja rakuu-
naa.

Venäläisten tappiot olir at
tässä motissa 13,50 kaatunutta.
Vankeja otettiin 3l I. joukossa
I7 upseeria ja 2 politrukkia.

Sotasaaliin joukossa oli
myös jaroslavilaisen dir isioo-
nan upea kulta- ja hopealan-
goin kirjailtu Iippu. Sen toi-
sella puolella oli kuvattu ve-
näläinen pistin, joka lähti Ja-
roslavin kaupungista tunkeu-
tuen Baltian maitten ja Skan-
dinavian eteläosan läpi Poh-
janmerelle. Lipun toisella
puolella oli sirpin ja vasaran
peittämä maapallo. Lisäksi
motissa oli kolme muuta sota-
Iippua.

Venäläiset vastustajamme
olivat urhoollisia sotilaita.
Esimerkiksi tulkoon mainituk-
si eräs motin puolustaja, joka
oli kiinnittänyt ranteeseensa
rautalankakoukun. jolla lau-
kaisi aseensa, kun sormet oli-
vat paleltuneet.

Jos jaroslavilaisen divisioo-
nan perinteitä heidän omassa
maassaan vielä vaalitaan, tuli-
si nuorempien kunnioittaa
edeltäjiään. jotka joutuivat
kestämään hirvittäviä kärsi-
myksiä taistellessaan Lemetis-
sä saamansa käskyn mukai-
sesti loppuun saakka. Myös
suomalainen sotilas kunnioit-
taa aina urhoollista vastusta-
laansa. D

Taipaleenjoki oli tosi-
paikka.
Everstiluutnantti
Kemppi teki tilanteen
täysin selväksi:

- Pojat - tämä on
puolustustaistelua!
Se merkitsee sitä, että
elävänä ei tulla taka-
perin! Haavoittuneista
kyllä huolehditaan.
Käskyn täyttäminen ei
ollut helppoa.
"Vaikein hetki oli, kun
piti syöksyä korsusta
ulos torjumaan
jalkaväen hyökkäystä.
Jokainen rukoili silloin
hiljaa mielessään
tappavaa osumaa -ettei jäisi kitumaan..."
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Tarpaleenjoen tarstelualue. Paksu vrrva on flntamaltnla

"Täipaleen-
ioella
hyökkätys
toriutttr"
TALVISODAN syttyessä kuuluin ikäluokkaan, joka oli
astunut palvelukseen 5.1. 1939 ja saanut täyden koulu-
tuksen aina aliupseerikoulua myöten. Liikekannallepa-
non jälkeen olin Raudussa saanut uuden koulutuksen
panssarintorjuntatykkimieheksi. Kahden joukkueen
vahvuista osastoamme johti juuri keväällä Kadettikou-
lusta rullut vänrikki Oiva K o j o apunaan toisen jouk-
kueen johtajana vänrikki Lampi nen.

Viivytysvaiheen asemissa ei juuri ehdirty vanhene-
maan. Viimeisessäkin asemassa Kiviniemen alueella ol-

TATU
HUTTUNEN
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tiin vain muutama runri, minkä jälkeen vetäydyttiin
sillan yli, Iuovutertiin rinramavastuu ja siirryttiin le-
poon autioituneeseen taloon. Ihmeeksi ennätettiin nuk-
kua koko loppuyö ja osa seuraavaa päivääkip 

- 
y65s2 il -

tapuolella pihaan ajoi autoja. Eikä sirten muura kuin
kampsut kasaan ja autoon 

- 
"suunrana Taipaleenjoki",

kuulimme jonkun sanovan.
Maantie päättyi pian. Sitten ei muuta kuin tykki ve-

roon ja jalkapatikassa pikamarssissa kohti rintamaa, jos-
ta jo kuului tasainen, jarkuva rumputulen jyminä 

-maa vapisi, vaikka markaa oli vielä yli kymmenen kilo-
metriä.

EVERSTI KEMPIN PUHUTTELU
Lähellä tienhaaraa, josta polut johrivat Kirvesmäkeen

ja Koukunniemeen, poikkesimme rykmentin komento-
paikalle. Täällä meidät orri vasraan JR 30:n (mr'öhem-
min nimi muuttui JR 21:ksi) komentaja, eversriluur-
nantri AA Kemppi pitäen kovan puhurtelun:

- 
Pojat 

- 
rämä on puolustustaisrelua! Se merkirsee

sitä, että elävänä ei rulla rakaperin! Haavoitruneisra
kyllä huolehditaan.

Matkalla Koukunniemen rukikohtaan alkoi runtua
silrä, että elävänä ei sekaan mahdu. Tilannekur-a oli
meille epäselvä ja kokemuksen puute vaivasi. Ympärillä
oleva sodan jälki oli kamalaa: polun molemmin puolin
oli muuraman hevosen ryhmissä rintamavastuussa ole-
van pataljoonan kuormastojen jätreet hirviträvän rr.kis-
törulen murskaamina, hevoser kaviot taivasta kohden,
reet kappaleina, kaatuneer mieherkin vielä korjaamarra
hevostensa äärellä.

Asemiin mentiin tykkiä vetäen. Yö oli pimeä 
- 

sirä

valaisivat vain vihollisen rykisrön suuliekit ja silloin
tällöin kohoavat valoraketit. Eteenpäin päästiin syök-
syen vähän kerrallaan, välillä painuen matalaksi. Pi-
meässä kompuroimme kummallisiin mäträisiin, jotka
pian havaitriin vihollisen ja omiksi kaatuneiksi äsket-
täin takaisin lyödyn murron jaljiltä.

Lähempänä etulinjaa tuli vasraan haavoirrunei:a jat-
kuvana virtana. Heiltä saimme kuulla, että asemat oli
otettu takaisin vastaiskulla ja olimme raas rilanreen her-
roirla.

Tykki saatiin hyvään asemaan taisteluhaudan päähän.
Saimme käskyn pitää sen sijainnin rarkoin salassa. Tu-
lenavaus oli sallitru vain vakavan hyökkäyksen sarrues-
sa. Tuli oli avattava läheltä 

- 
yllätys on puoli voirtoa!

Siitä se sirten alkoi. Radio ja lehder kertoivar päivit-
täin, että Taipaleenjoella on jälleen torjurtu voimakkaat
hyökkäykset ja useita panssarivaunuja tuhottu. Tämän
niukkasanaisen riedoruksen taakse sisältyi paljon sel-
laisra, josta tiedorusvälineet vaikenivat.

ERIKOISKOMENNUS
Joulun jälkeisenä päivänä sain vänrikki Kojolra käs-

k),n mennä yhdessä Tampereen puolesra kotoisin olevan
korpraali Väinö Vuoren kanssa divisioonan esikun-
taan ja ilmoitraurua siellä asemesrarille. Kysymys oli
asetäydennyksesrä: muistaakseni Kirvesmäen tukikoh-
dan edestä oli saatu sotasaaliiksi venäläinen piiskarykki
ja meidän piti saada pikakoulutus sen käyttöön. Minus-
ta tuli joksikin aikaa rykin johraja. Ammuksia saimme
mukaan 150 kappaletta.

Yön hiljaisimpina hetkinä saimme rykin asemaan
Koukunniemen ja Terentrilän tukikohtien väliin. Teh-
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tävämme oli tuhota esiintyvät panssarivaunut panssa-
rikranaarein seka hairita vihollisen huolroliikennettä
sirpalekranaatei n.

Majoirus oli järjestetty paikalla olleeseen pieneen
kariatupaan. Uunia ei ollut lupa lämmittää, koska savu
näkyi, mutta yöllä saimme keittää kuumaa vettä prii-
muskeirtimellä, mikä olikin tarpeen lämmön saamisek-
si. Tuvassa piti olla matalana, sillä vihollinen sivalreli
piiskatykillä seinistä läpi.

Terenttilän rukikohdasta saapui pesäkkeeseemme yh-
teyspartio joka ilta ennen puoltayötä. Tuon partion joh-
raja on erityisesti iådnyr mieleeni. Hän kerroi olevansa
pappi ja osasi nuoruudestaan huolimatta aina suhtautua
meihin niin, että tunsimme rohkaisruvamme eikä ali-
ruinen kuoleman läheisyyskään meitä lopullisesti lan-
nistanut.

Samainen pastori saapui kämppäämme myös uuden
vuoden aattona vähän ennen puolra\-örä. isrui lattialle ja
kertoi , ertä hänen piti piraä meillekin hartausherki,
mutta että hän nyt jättääkin puhumiser sikseen, koska
täällä puhuvat mahtavammar voimat 

- 
samalla hän

osoitti seinissä olevaa ammuksen rekemää reikää. '"fäil-
lä on jokaisen ollut pakko rehdä tilinsä selväksi tämän
maailman kanssa. "

Saarnan sijasta keskusrelimme toverillisesri ja luotta-
vaisesri korioloista ja -asioista. Lopuksi veisasimme vir-
ren 

- 
rutun "Jumala ompi linnamme" _ ja roivorim_

me roisillemme rr.rn'allisra ja rohkeaa mielrä, minkä jäl-
keen pastori miehineen här'isi pimeyteen.

AMMUKSET VIHOLLISELTA
Pian tuli eteen uusi pula: ammukset alkoivat loppua

ja täydennys oli vaikeaa, koska huoltotie kulki linjojen
tuolla puolen. Väliaikaisena cäydennyspaikkana toimi
Koukunniemen tukikohdan eteen jääoyr vihollisen
panssarivaunu, josta pimeällä haettiin ammuksia. Nä-
mä sopivat myös meille ja sota jatkui vaihtelevalla on-
nella.

Vihollisen havaittua tykkimme muuttui sen tuli en-
ristä rarkemmaksi ja läheisen kivääriryhmän miehiä
haavoittui lähes päivittäin. Eräältäkin katkaisi kranaatti
molemmat jalat. Paareilla iltaa ja evakuointia odottaes-
saan mies tuli tajuihinsa, kimposi istumaan ja näki jal-
kansa ennen kuin kukaan ehti estää 

- 
jalkaterät olivat

jäätyneinä irrallaat jalkojen vieressä huovan alla. Pitkän
hiljaisuuden jälkeen mies sanaakaan sanomatta sytytri
tupakan ja sen poltettuaan hiljaa totesi, että jalatonkin
mies pitäisi saada taakse hoitoon.

Tammikuun alkuviikolla olivar ammukset taas lo-
pussa. Jostakin tuli rieto, että takana divisioonan esi-
kunnan tasalla on meille sopivia sotasaalisammuksia.
Sain töpinästä hevosen ja lähdin hakemaan. Menomatka
sujui keskiyön tunteina melko hyvin, vain muutamin
maihinlyömisin. Tulomatkalle sain sadan ammuksen Ii-
säksi mukaani kaksi vänrikkiä, jorka olivat tulossa kaa-
tuneiden rilalle täydennyksenä eteen. Matkalla oli kai-
vo, jossa hevosta oli juotettu, ja sinne se poikkesi nyt-
kin ohjastuksestani välittämättä.

Ät L;a kuului vihollisen puolelta lähtölaukausten sar-

ia ja kranaattien ääni kertoi heti, että nyt tulee lähelle.
Painuimme matalaksi lumeen ja hevonen, jo kokenut
rintamajermu, reki saman tempun rojahtaen suoraan ai-
sojen päälle. Pari kranaattia räjähti tiellä muutaman
kymmenen metrin päässä, juuri siinä, mistä poikkesim-
me kaivolle. Sirpaleiden lakattua ulvomasta oli hevonen
ensimmäisenä pyscyssä suuntana tie eikä vesi muisrunut
ensinkään mieleen. Totesimme, että hevonen oli juo-
maan pyrkiessään ollut meitä muita viisaampi.

KOUKUNNIEMEEN
Tammikuussa tuli ereen sekin auttamaton tosiasia,

eträ ammukset olivat jälleen lopussa eikä täydennystä
löytynyt. Meidän kahden erillissota venäläisellä tykillä
loppui ja palasimme entiseen porukkaan Koukunnie-
meen. Tervetuliaisiksi saimme niskaamme pommitus-
laivueen, joka uhkasi tehdä lopun korsustamme: lähim-
mät viitisen metriä syvät pommikraarerit olivat kym-
menen ja parinkymmenen metrin päässä. Olin juuri ul-
kona etsiskelemässä vähän puhtaampaa lunta pakkiin,
kun näin pommien tulevan ja ehdin suojautua. Korsulle
tultua hymyilyrti kaverien hämmäsrys 

- 
he olivar jo

olleet lähdössä etsiskelemddn jdd,nnöksiäni puiden tyn-
grstä.

Lyhyehkon poissaoloni aikana oli porukassa väki
vaihtunut enkä enää tuntenut montakaan. Moni kaveri
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oli kaarunut ja vielä, useampi haavoittunut. Mutta olipa
jälkeäkin tullut: paras päiväsaalis oli kuusi tuhottua
panssarivaunua yhden tykin edessä! Ampujana toiminut
Tauno Joronen oli mies paikallaan )a saikin aliker-
santin natsat palartuaan aikanaan välirauhan aikana so-
tasairaalasta.

Samaan tyyliin jatkuivat hyökkäykset ja niiden tor-
junta joka päivä aina rauhan tuloon asti. Ilmapommi-
tukset olivat päivittäisiä ja tykistön tuli muutrui päivä
päivältä tarkemmaksi. Tappioiden johdosta oli taisrelu-
haudassa usein vain muutama loppuun väsynyt mies.

Vihollisen jalkaväki oli ortanut tavakseen hyökärä
suksien päälle asererrujen rautalevyjen suojassa. Toriun-
ta oli vaikeaa, koska luoti ei läpäissyt levyjä edestäpäin.
Ainoaksi keinoksi jäi, että vihollisen annerriin tulla ai-
van taisreluhaudan ereen, rynnäkköetäisyydelle, minkä
jälkeen pikakivääriampuja nousi haudasta sen erupuo-
lelle ja tuhosi viholliser viisrosti sivulta. Menetelmä söi
miehiä, mutta muutakaan pelastuksen keinoa ei ollut.

flyökkäyksen tulivalmistelun jälkeen oli raisteluhau-
ta usein lakannur olemasta paikalla oli vain mus-
tia kraatereira maassa ja nii<lcn retrnoilla ja;,ohjalla r-er-

maasiostai löytyi
t9{1 }*6 tun§rna'
faf|ä S;&.ktva

histuneet ihmisrauniot joudurtiin useimmiten evakuoi-
maan taakse haavoittuneiden mukana seuraavana yönä,
kun huolto taas toimi.

MIEHET LOPPUVAT
Joukkueessa alkoi jo tuntea irsensä muurkalaiseksi.

Alkuperäinen joukkue oli uusittu moneen kertaan huo-
limatta siitä, että monet kaksikin kertaa haavoittuneet
palasivat rakaisin eteen ja ehtivät vielä kaatua ennen
rauhan tuloa. Helmikuussa oli joukkueessa jäljellä enää

luutnantti Kojon lisäksi kuusi tai seitsemän miestä.
Luutnantti Kojo, joka oli erittäin pidetty mies, selvisi
tästä sodasta haavoittumisella, mutta kaatui kesällä
l94l vallatessaan takaisin kotiseutuaan.

Meidän varusmiesten sota loppui helmikuun puoli-
välissä, jolloin viimeiset meistä, minä muiden mukana,
evakuoitiin taakse.

Kenttäsairaalassa minur kuulemma karsottiin kuole-
vaksi ja kotiin lähetettiin tätä vastaava tieto. Mieleeni
jäi evakuoinnin jossakin vaiheessa karmea kuva sodan
sadosta, kun silmiini satrui havukatos, johon oli pinot-
tLr ;»arimerriscksi kasaksi omirr jliärvneirä kaatuncita.

ii;li

sF..

Paareilla maaten sr-roritin hiljaisen ohimarssin tän.rän

pirkän rakennelman ohi 
- 

etsimättä kysyi mielessään,
onko maan vapauden hinta todella näin kova. Jokainen
tulessa ollut kyllä yhtyy ajaukseen, että rauhan ja ih-
misten välisen yhteisymmärryksen hyväksi on tehtävä
ryötä. Yrjö Jylhä, eräs mukana olleista, on minua
paremmin täsmenränyt Taipaleenjoen taistelijoiden aja-
tukser runossaan "Hyvästi, Kirvesmäki!"

Mitä vannottiin, se pidetty on,
yli päämme kun Iöi tulilaine;
ja rinnalla tuntomme tuomion
muu kunnia meille on arvoton,
katinkultaa kiitos ja maine. tr

ra ja kaatuneiden jätteitä, joisra höyry kohosi kuivaan
pakkasilmaan. Pakkasta oli pahimpina päivinä 45 astet-
ta! Kaiken yllä leijaili ruudin ja räjähdysaineen imelän
tympeä haju.

Tämä päivästä päivään toistuva leikki reki henkisesti
lopun monesta miehestä, vaikka tämä olisi sääsrynyrkin
sirpaleilta. Vaikein hetki oli, kun piti syöksyä korsusra
ulos torjumaan jalkavden hyökkäystä.sen ehditryä tar-
peeksi lähelle. Jokainen rukoili silloin hiljaa mielessään
ja toivoi :appavaa osumaa, eträ ei jäisi kitumaan rähän
kurjuuteen. Kaikki eivät enää kyenneet voittamaan tätä
tahdonponnistusta vaativaa kynnysrä, vaan jaivat rat-
kaisevalla herkellä korsun suoiaan. Nämä henkisesti lu-
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Nukuttiin toista vuorokauna

Salmenkaldan
ualhelllaMARTTI SAARENTO

O Salmenkaita Ayräpäänjärven ja Vuok-
sen välillä oli talvisodassa eräs Kannaksen
portinpylväistä, jonka omistuksesta oli
Summan murtumisen jälkeen taisteltava
lujasti. Se muodosti saranakohdan Länsi-
Kannaksen vetäytymisoperaation ja kiin-
teän Vuoksen puolustusaseman välille.
O Väsyneet joukot taistelivat epätoivoises-
ti tietäen tehtävänsä merkityksen. Viholli-
sen panssarivaunut, joita vastaan ei juuri
ollut mitään kättä pitempää, saivat kuiten-
kin vähitellen yliotteen...

'VAI velliä 
- 

rokkaa ne pojat 
- iotka eivät ole saaneet

syödäkseen moneen vuorokauteen, tarvitsevat, eikä vel-
liä" 

-!Tämä oli laihtuneen ja parroittuneen patal joonan ko-
mentajamme, melkeinpä vihainen lausuma kenträkeit-
tiömiehille ruokatauon aikana, hänen tullessaan tiedus-
telemaan mitä sapuskaa on tarjolla komppaniamme
soppakanuunan vaiheilla.

Kysymyksessä oli helmikuun 17. päivä 1940, jayh-
den nälkäisen ja loppuun asti väsyneen patalioonan,
IIJR 5:n, vetääntyminen keskisellä Kannaksella, n.s.
pääpuolustuslinjan etummaisista asemista, rakennel-
miltaan lujatekoisemman, taaempana olevan Salmen-
kaitalinjan raakse.
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Yhtä joulukuista viikkoa lukuunottamatta olimme
olleer tähän saakka koko ajan etulinjassa, ia tämän
vuoksi ei voitaisi puhua enää pataljoonasta, mirä mies-
vahvuuteen tulee, murta nimellisesti kuitenkin, olkoon
niin.

Yksikkömme siirretään nyt reserviksi, suoraan ar-
meijakunnan alaisuuteen. Saamme vihdoinkin olla
muutaman päivän levossa.

Komppaniamme saa ralomaioituksen Kylä-Paakko-
lassa.

NUKUTTIIN TOISTA VUOROKAUTTA
Tällöin ensimmäisenä roimenpiteenämme on luon-

nollisesti vaipua sikeään, viikon valvoneitten ja taisre-
luissa perinpohjin uupuneitten miesten, roisra vuoro-
kautta kestäneeseen raskaaseen uneen.

Siitä herättyämme, tajuamme näkemään todella ryy-
syiset ja likaiset kamppeemme ja olemuksemme. Saa-

tuamme päällimmäisiä siivottomuuksia pois irsesräm-
me, ikäänkuin heräämme havaitsemaan todeksi senkin
seikan, kuinka moni ruruista kavereista ei olekaan enää
joukossa mukana. Tämä saa aikaan sanattoman 

- 
har-

taan tuokion. Ovathan miehet, kuten yleensäkin lähes
kaikkien yksiköiden, saman seutukunnan poikia 

- 
si-

viiliturtuja. Näinollen aseveljien menetys koetaan ras-
kaampana. Toisenkautta taas, tämä roisensa tuntemi-
nen, luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja on sirä
kautta vankkana henkisenä voimatekiiänä taisteluissa.

Koska viimeiset kymmenkunta vuorokautta ovat ol-
leet yhtä myllerrystä on ajan kulun seuraaminenkin iää-
nyt tyystin olemattomaksi. On pideträvä porukalla pit-
kä neuvottelu, ennenkuin saadaan selville, mikä viikon
päivä on meneillään. Myöskään yleisrilanteesta, onko
vihollinen murraurunut missä ja mitenkä pirkalle, siita
ei tavallisella rivimiehellä ole tietoa. Eikä se kriisiaikoi-
na kiinnostakaan, hyvä kun jaksaa olla kiinnostunut
oman porurkkansa vaelluksesta.

Vihollisen ilmatoiminta on erittäin vilkasta. Sen

vuoksi ei päiväsaikaan kukaan saa liikkua ulkona jouk-
kojen olinpaikkaa ilmaisemassa. Lähellä olevaan kranaa-
rinheitinmiehistön majapaikkaan tuli lenropommin
täysosuma, jolloin viirisentoista kotkalaisra poikaa sai

surmansa.

- 
Salmenkaita, jonka takana nyt siis olemme, on

Vuoksen ja kesäisestä linturikkaudestaan kuuluisan Äy-
räpäänjärven välillä oleva, noin 9 km leveä kannas, jon-
ka poikki Salmenkaitajoki virtaa. Se on Kannaksen vah-
vimmin varustettuja puolustuskaistoja parinekymmeni-
ne betonipesäkkeineen. Siinä mekin syksyllä ennen so-
dan syttymistä teimme varustelutöitä, raivasimme am-
puma-aloja, rakensimme korsuja ym.

Se onkin aivan kuin porrtina läheiseen Vuosalmen
kapeikkoon, mikä paikka on ilmeisesti ollut venäläisten
kiikarissa alun alkaen keski-Kannaksen operaatioita
suunniteltaessa. Salmenkaidan läpi tänne !ohtavat ver-
rattain hyvär ja suorar tieyhteyder eteläsrä käsin Muo-
laan järvikannaksien kautta. Siksi onkin vihollinen va-
linnut tämän suunnan yhdeksi tärkeimmistä hyökkäys-
suunnistaan, päästäkseen tekemään Vuoksen ylirysyri-
tyksiä sopivammasta kohteesta, 

- 
varsinkin, kun ete-

nemisyritykset Taipaleessa ovat menneet myttyyn kerta
toisensa jälkeen.

KUUMAT AJAT
Odotettavissa on näinollen Salmenkaidallakin kuu-

mat a1at, rintaman siirryttyä nyt tälle n.s. Manner-
heimlinjalle, divisioonamrne (2 div.) kaistalla.

Puolustusasemiin asetruvat lähinnä JR 6:n miehet,
Lahden fa Heinolan seutujen pofat. He myös saivat ras-

kaimman taakan kantaa Salmenkaidan kymmenvuoro-
kautisessa kurimuksessa. Varsinkin Orimattilan poikia
kaatui runsaasti.

Vihollisen raskaan tykistön armoton tuli sai rauhassa ruhjoa asemiamme

- tässä'l,52H/37, jonka ampumaetäisyys oli 16,4 km



Niinikään pohjalaisen yksikön miehet Alavieskan,
Oulaisten ja Vihannin seudulta, kuuluivat kaistan tais-
telijoihin.

Puna-armeijan ollessa vihdoinkin voimainsa tunnos-
sa, ei joukoillemme jäänyt yhcään hengähdysaikaa cä-

män vetääntymisvaiheen jälkeen, vaan välirtömästi al-
koi vihollisen armoton tykistötuli pehmirtää myös Sal-
menkaidan asemia ja sen jalkaväki tekemään hyökkäyk-
siään. Näin myös kapeammalla Muolaanjärven ja Äyrir-
päänjärven välisellä kannaksella, sekä Äyräpäänjärven
keskustassa olevassa Sikniemen kapeikossa. Murtumia-
kin linjaan alkoi tulla.

Meidän pahoin kolhiutunut kvmenlaaksolaispatal-
joonamme (I/JR 5) määrättiin Salmenkaidan suunnalle

on eteentyönnetty tukikohta maantien toisella puolella,
kohdassa, lossa puolustuslinja leikkaa maantien. Se on
harvahkoa koivikkoa kasvava metsäsaareke aukeitten
laidassa, korsuineen ja ampumahautoineen.

Maatessamme tien kallaassa lumessa, on merkille
pantavaa, kuinka pojissa ei ole havaittavissa jännitystä
eikä pelkoa nimeksikään. Aikaisemmat, ankarat koette-
lemukser ovat totuttaneet miehet ottamaan tehtävät
vastaan kuin tavallisena työnä. Kuuluupa suoranaisia
sutkauksiakin poikien suusta, hyökkäyskäskyä odotel-
taessa. Pataljoonan adjutanttikin kuuluu leuhkaisevan:
'Tuolla metsikössä on joku vanjan käppyrä, mennään
aiamaat ne pois" 

-!Siirrymme ensin hiukan vasemmalle, josta ryhmitry-
neenä hyökkäykseen siten, että meidän 2. komppa-
niamme on oikealla siivellä, 3. ja l. komppania meistä
vasemmalla. Tosin pataljoona ei ole miesvahvuudeltaan
kuin täysivahvuisen komppanian kokoinen ja lisäksi
vielä ainakin yksi joukkue on muissa tehtävissä.

Metsikkö on keskikohdastaan kapein, ulottuen mo-
lemmista päistään niemekkeinä vihollisen puolelle. Yö
ei ole erikoisemmin pimeä, vaikka taivas onkin pilvi-
verhon peitossa, joten mistään sokkotaistelusta ei ole
kysymys, vaan näkyvyyttäkin on jonkin verran.

- 
Vasemmalla joutui 1.K heti, metsikön reunassa

oleviin heinäsuoviin pesiytyneiden vihollisten tulituk-
seen. Samoin parin-kolmenkymmenen metrin päästä

avattu konekiväärituli sai tappioita aikaan. Rivakan toi-
minnan ia huudon voimalla hyökkääjät vaiensivat pian
kk:n ja taistelu siirtyi eteenpäin. Oman värikkyytensä
taistelun kululle antoi lähistöllä olevan heinäladon syt-
tyminen palamaan.

Näissä alkuvaiheissa sai komppania useita vankeja-
kin, iotka lähetettiin taaempana olevien vakituisten lin-
jamiesten hoiviin. Urhoollisesti nämä arojen pojat tal-
lusrivat pystyssä päin, vähääkään piittaamatta ympärillä
viheltävistä aseveljiensä luodeista.

Oikealla, meidän kohdallamme päästään metsän lai-
taan saamatta paljonkaan luoteja vastaamme, mutta he-
ti tämän jälkeen niitä rupeaa suoltumaan silmillemme.
Syöksyen ja ampuen jatkuu eteneminen.

TYKKI MATALAKS!
Saarekkeen takareunassa näkyy olevan yksi liikunta-

kyvytön tankki. Ovatpa naapurit ehtineet kiskoa yhden
tykinkin, kolmetuumaisen kanuunan, etulinjaansa.
Meitä on pari miestä tipalla joutua tämän tykin ruuak-
si, sillä rietämättä mitään sen olemassaolosta, osumme
vajaan parinkymmenen metrin päähän suoraan sen tuli-
linjalle silloin kun vanjapojat vielä tärskäyttävät silla
suorasuuntausta. Kuuma ilmanpaine ia läheltä mennyt
ammus oli vielä älyn pois. Yhteen laukaukseen loppui

ry

* *a

Vastahyökkaykseen !

vastaiskuporukaksi. Kolme, neljä päivää ehdimmekin
viettää levossa, joten unen tarve ainakin ruli sinä aikana
ryydytetyksi.

- On 22.2. kun saamme hälytyksen. Pakkaukset
selkään ia matkaan. Äyräpään kautta Pölläkkälään
suuntautuu aluksi kulku. Sinne jäävät pakkaukset ja

ylimääräiset varusreer. Päivä on ollut pilvinen, eikä len-
tokoneista haittaa.

VASTAISKUUN!
Tarkoituksena on tehdä vastaisku. Pataljoonaa ko-

menraa 3. komppanian päällikkö luutn. Palmroth.
On jo yö, ollessamme siirtynyt puolustuslinjalle,

Mälköläsrä kaakkoon johtavan uuden maantien varteen.
Räjähdysten käry täyttää ilman ja maanpinta on jo kra-
naartien möyhentämä täälläkin. Hyökkäyksen kohteena

r
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tykkimiesten touhu, siitä pitivät meikäläiset huolen.
Osa miehistöstä kaatui tykkinsä viereen, muutaman
päästessä pötkimään karkuun. Aukean reunassa on pari
heinälatoa, joihin myös on pesiytynyt vihollisia. Suike-
lin Erkki, joka Muurmanin Pentin ohella on rykmentin
porrasta myöten tunnertu taistelija 

- 
on mielipuuhas-

saan latojen vaiheilla. Tassut nousevat pystyyn siellä
olevilta vihollismiehiltä antaurumisen merkiksi.

Venäläiset ovat keskittäneet puolustuksensa oikealla
sivustalla pitkahk<;rin ampumahautaao ja sen yhteydessä
olevan korsuvarustuksen ympärille. Kiivaan tulituksen
ansiosta on montun toinen pää pian hallussamme. Ve-
näläisten ruumiita loiuu montussa. Aikakin on vieräh-
tänyt niin, että aamu alkaa hiljalleen sarasraa. Tämä pa-
hentaa tilannetta meidän kannaltamme suuresri.

läisiä ehkä kolme kertaa enemmän. Sen huomaa niisrä
lukuisista pistimistä, mitkä heiluvat monrun reunojen
yläpuolella vanjapoikien kyykkiessä ja vaihdellessa am-
pumapaikkojaan. On kuin pistin-näyttely silmiemme
edessä.

Ensi alkuun sujuu ammunta tappioilta ja senpä takia
rupeamme tekemään liian tarkkaa työtä tähtäyksen suh-
teen. Tämä rohkeutemme alkaa pian kostautua. Vierel-
läni kyynärpäätuntumassa ampuu innokkaasri pistolau-
kauksiaan, poikavuosista saakka tuttu mies, alikersantti
Martti Harju. Eräässä vaiheessa vilkaistessani sivulleni,
näen hänen retkahtaneen selälleen montun pohjalle.
Luodin reikä otsassa osoitti sankarikuoleman tulleen sil-
mänräpäyksessä. Siihen kaatuu myös Arvi Suviranta,
joka ennen taistelupaikalle lähtöä majapaikassa näkyi

Siihen oli jäänyt tankki

Kun näkyvyys paranee, näemme ampumahaudan
kaartuvan mutkitellen puoliympyräksi, päätyen korsul-
le vihollisen puoleisessa päässä. Myös konekiväärien
suojuskilpiä näkyy korsun sivustoilla aamun hämärässä.
Olemme sikäli huonosti varustettuja, ettei käsikranaat-
teja ole matkassa, eikä liioin konepistoolimiehiä paikal-
la. Tilanne jähmettyykin omituiseen asemasotaan, jossa

molemmat osapuolet ovat samassa kaarevassa kaivannos-
sa 15-50 m välimatkan päässä toisistaan.

Alkaa jännittävän vaarallinen kiväärimiesten salaka-
vala "kenttäammunta eläviin pääkuvioihin" montun
reunan ylitse molemmin puolin. Latausliike on tehtävä
pää piilossa ja tähtäys laukauksineen suoritettava no-
peassa tahdissa, sillä naapurit pelaavat samalla taktii-
kalla. Meitä suomalaisia on mukana tässä kiväärimies-
ten kaksinkamppailussa kymmenkunta miestä. Venä-
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hartaasti tutkiskelleen virsikirjaansa 
- 

kait lähtöhet-
kensä aavistaen.

PANSSARIVAU NUT RATKAISEVAT
Taistelun kuluessa vasemmalla sivustalla tapahtui

odottamaton käänne ja meidänkin välien selvittelym-
me, sekä tukikohdan lopullinen valtaus jäi keskeneräi-
seksi, sillä tulee yllättäen käsky vetääntymisestä pois.
Irroittautuminen juoksuhaudasta, venäläisten nenän
edestä, on valoisan vuoksi hankalaa, eikä kaatuneitten
mukaanotto mitenkään mahdollista.

Hyökkäyksen keskeyttäminen johtui siitä, kun va-
semmalla siivellä, mersikön takana olevalta aukealta,
Höltän mäen suunnasta jurrasi kolme hyökkäysvaunua
mukaan leikkiin, ryhtyen tykeillään ja konekivääreil-
lään kiivaasti tulittamaan hyökkääjiä. Koska meikäläi-
sillä ei ollut mitään toriunravälineitä matkassa näitä
varten, katsottiin johdon raholra viisaimmaksi keskeyt-
tää hyökkäys, sillä tappioitakin oli tullut jo melkoises-
ti.

Peräännymme venäläisten kiivaasti tulittaessa maan-
tielle, jota pitkin edelleen taaempana olevan ison beto-
nikorsun luokse.

Kokoontuminen tapahtuu Pölläkkälään johtavalla
huoltotiellä. Pojar ovar tavalliseen tapaansa vähäpuhei-
sia, ihan niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Kuiten-
kin, muutama vallattu konekivääri, vangit joukossa
mukana, sekä miesren väsyneet ilmeet 

- 
ovat kerto-

massa, että taas on yksi yön seutu vierähtänyt tavan-
omaisissa puuhissa.

Vangiksi saadut suurvallan pojat kantavat kiltisti
omia kk. -panoslaatikoitaan tuomisiksi. Lienevät samoja
keski-Venäjän sotureita, Moskovasta 400 km itään ole-
van Gorkin alueelta peräisin olevan divisioonan ukke-
leita, joittenka kanssa aiemmin olimme olleet jo melko
voimallisesti napit vastakkain.

KESKITYS KOSTOKSI
Metsätielle siirryttäessä heräävät vihollisen tykkimie-

het syytämään kranaatteja kostoksi. Niitä räiskähtelee
aivan lähettyvillä, murra juuri kukaan ei viitsi etsiä
suojaa 

- 
väsymys poistaa pelon tunteen.

Parikymmentä aseveljeä kaatui hyökkäyksessä, lisäk-
si runsaasti haavoittuneita.

Viimeisimpinä perääntyi hyökkäyskohteesta alik.
Toivo Ahola, joka auttoi liikuntakyvyttömäksi haavoit-
tunutta ryhmäkaveriaan. Haavoittunut, joka oli yksi
reippaista kk:n valtaajista, tahtoi välttämärtä, että se

konekivääri pitäisi saada mukaan, niinpä sitäkin retuu-
tettiin kolmanneksi paikalle ilmestyneen lääkintämie-
hen avustamana maantien laitaan saakka. Näitten seik-
koien takia kolmikko jäi muusta ioukosta pahasti jäl-

keen, joutuen erilleen harhailemaan, haavoittunut ah-
kiossa maaten. Vihollisen samanaikaisesti aloitettua an-
karan tykistötulituksen, jäivät he parahiksi pahimpaan
keskitysalueeseen, mennen kohdalle osuneeseen, kes-
keneräiseen vielä kattamattomaan korsuun suojaan.
Senkin seinät alkoivat painua sisään ammuksien räjäh-
dellessä ympärillä, joten he siirtyivät niinikään vielä
käyttämättömään juoksuhautaan, kyyhöttäen siellä hir-
muisessa ryskeessä, säilyen kuitenkin hengissä.

Vasta iltapäivällä laimeni armoton keskitys siinä
määrin, että kylmyydenkin rasittamaa haavoittunutta
voitiin lähteä vetämään eteenpäin. Puhelinjohtoja kor-
jailemaan rullut ja vastaan osunut vikapartion mies
neuvoi heille sitten suunnan lähimmälle Jsp:lle.

Paluumatkalla jäämme ruokailemaan ja lepäämään
Pölläkkälän urheilukentän laidassa olevaan isoon harjoi-
tustaloon. Päivemmällä rupeaa tippumaan kranuja ta-
lon ympäristöön. Yksi räjähtää aivan rakenrruksen nur-
kalla ja seinä kärähtää mustaksi. Lähes sata miestä on
tällöin talossa sisällä, joten muutaman merrin heitto
olisi saanut aikaan tuhoisaa siivoa. Tuleekin määräys
hajaanrumisesta ympäri mersää. Aikamme siellä väriö-
teltyämme, otetaan pataljoona kokoon ja lähdetään jat-
kamaan matkaa. Lähtöpuuhienkin aikana putoaa yksi
kapsäkki tielle joukkoomme, haavoittaen paria miestä.

JATKUU SEURAAVASSA NUMEROSSA

Persoonallisuuksia
Tunnettu onnensoturi rat- tävässä oleva puhelin
sumestari Carl von Haartmanin juuri men-
Haartman palveli väli- nessä sen ohi.
rauhan aikana l94O-.41 - Ä'de' Gustav Wa-
Hangon motin rajako- sa? (Onko Kustaa Vaa-
mendanttina ja pistäytyi sa?) kysyttiin.
usein Tammisaaressa Haartman vastasi sa-
Gustav Wasa -nimisessä malla kielellä:
ravintolassa. Kerran soi
mainitun ravintolan käy- JATKUU SEUR. SIVULLA

Talvisodan Lieksan suunnan ja jatkosodan Ruka-
iärven suunnan (14 D) asevelijuhla,läriestetään Liek-
sassa lauantaina, toukokuun 27 päivänä 1978.
Juhla käsittää aamupäivällä tapahtuvan sotilas-
paraatin, päiväjuhlan ia illalla pidettävät eri joukko-
osastoien ravintolaillat.

Sunnuntaina 28.5. on tilaisuus kirkossa käyntiin paikkakunnan
luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa sekä Pielisen Museoon
tuiustumiseen.
Juhlan yksityiskohtainen ohjelma ilmoitetaan myöhemmin lähinnä
'14 D:n eri perustamispaikkojen lehdissä.

Lieksassa, loulukuun 15 päivänä 1977. Juhlatoimikunta.



Jatkoa ed. sivulta

- Ei ole, vaan tämä
on Erik Neljästoista.
Pappa meni juuri ulos
pissalle.

o
Tunnetun humoris-
tin professori Wille
Wariksen nimiin on
kirjattu seuraava
kasku.

Sotien aikana tuli
Tilkan sotilassairaa-
Iaan virkaintoinen
tarkastaja, joka
vaati nähtäväkseen
mm. potilaiden vah-
vuusilmoituksen.
Kaiken huipuksi
hän laski erään
osaston potilaat ja
todettuaan yhden
puuttuvan vaati tiu-
kasti selvitystä
asiaan.

Tohtori Warikgen
mitta oli täysi - ko-
vassa paineessa oli
lääkäreillä muuta-
kin tehtävää kuin
laskeskella vah-
vuusilmoituksia.
Niinpä hän pamaut-
ti:

- Herra kenraa-
li! Se yksi on var-
maan käytetty va-
raosiksi!

Muuan (tilapäinen?) lukijam-
me kirjoitti vielä metsäkaarti-
laisista väittäen, että jos kaik-
ki olisivai lähteneet metsä-
kaartiin, olisi sota loppunut
siihen. - Jälleen olemme sa-
maa mieltä - näin olisi ta-
kuulla käynyt! Samalla olisi-
vat kuitenkin loppuneet monet
muutkin asiat - ainakin kaik-
kinainen sotilaskarkuruus ku-
ten myös muu marjastelu ja
erimielisyys näissä sota-
asioissakin...

Eeva Piiivörinra Orimattilasta
kirjoittaa, että kaikki kunnat
ja seurakunnat eivät huolehdi
kunnolla sankarihauta-alueis-
taan, vaikka sen pitäisi olla
kunniavelvollisuus. - Tässä
asiassa on ilmeisesti paras
kääntyä paikallisten virka- ja
luottamusmiesten puoleen.
Näitä ovat esimerkiksi seura-
kunnan kirkkoherra, kunnal-
lisvaltuuston puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja taikka oma
edustaja valtuustossa. Uskoi-
sin asian näin korjaantuvan.

Viime vuoden lehdessämme
numerossa l0 sivulla 367 oli
kuva, jonka allekirjoituksena
oli "Sorsanlihaa". Laina
Hautamöki, osoite 05620 Hy-
vinkää 62, haluaisi tietää, kei-
tä ovat kuvassa näkyvät mie-
het - onko oikeanpuolinen
hymyilevä poika korpraali
Eino lohannes Mäki, syntynyt
Jurvassa 1918, kaatunut Perk-
järvellä Laguksen porukoissa
16.6. 1944?

a

Arvi Suhonen Huutokoskelta
kertoo, että joulukuussa 1939
piti joku komentaja heidän po-
rukalleen Loimolassa tilanne-
sel:stuksen ja jäi sen päätyt-
tyä juttelemaan miesten kans-
sa, jolloin hän mm. kysäisi,
mistä pojat olivat kotoisin.
Kuultuaan heidän olevan sa-
volaisia komentaja murjaisi
vitsin: "Olen kuullut, ettei sa-
volaisilla ja jäniksillä ole

Sotainvalidien Veliesliitto ia Kansa taisteli -lehti ovat tehneet tilaushankintaa yhteistyönä siten että Veljes-
liitto ja sen osastot ovat saaneet osan hankintapalkkiosta. Lisäksi lahioitti Sanoma Osakeyhtiö arvottavaksi
väritelevision, ionka voitti hyvin tilauksia hankkinut Kuivaniemen osasto. Arvontatilaisuudessa olivat mukana
johtaia Matti Peltonen Sanoma Osakeyhtiöstä ia päätoimittaia Eero Eräsaari, lotka samalla tutustuivat Velies-
liiton monipuoliseen ja tärkeään toimintakenttään. Veljesliiton pääsihteeri Ensio Koivisto (vas.) luovutti sa-
massa yhteydessä Peltoselle (kesk.) ja Eräsaarelle itsenäisyyden GO-vuotisjuhlaliput. - Toivomme hedel-
mällisen yhteistyön,atkuvan.
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lestaan jåirjestetty kolmen su-
kupolven keskeinen tapaamis-
tilaisuus, jossa kansalaissodan
ja Suuren Isänmaallisen sodan
veteraanit kertoivat nuorem-
mille kokemuksistaan.

^-.
Lukijamme Eino ViramoHel-
singistä, 5-vuotiaan Matiak-
sen vaari, kertoo lukevansa
Matiakselle lehtemme kerto-
muksia, jotka hänen mieles-
tään hyvin sopivat myös lap-

sille. Matias innostui kuvitta-
maan marraskuun numeros-
samme olleen Mauno Raekal-
/ior kertomuksen talvisodan
alusta Petsamossa. Tässä siis
tykit vallataan takaisin paljas-
tetuin miekoin. Kiitokset Ma-
tiakselle ja terveisiä!

a

Vänrikki Pentti llmari Helle-
suo ilmoitettiin aikanaan kaa-
tuneeksi "Ihantalan - Talin
Portinhoikassa, Leitimojärven
rannalla". Kun tiedot kaatu-
misesta ovat muutoinkin risti-
riitaisia, pyytää Toivo Hahlo
(Ratakatu 17, 28120 Pori 12)
ilmeisesti Maaningalla perus-
tetun l./JR 30:n miehiä otta-
maan yhteyttä. Vänrikki Hel-
lesuo osallistui ainakin Muro-
kallion taisteluun samalla
alueella.

E

muuta eroa kuin että jänis
juoksee kovempaa." - Savo-
laiset tietenkin loukkaantuivat
verisesti, mikä kiiy ilmi siitä-
kin, että asia on pysynyt mie-
Iessä näinkin pitkään - eikä
syyttä! Sodassahan selvisi, et-
tä savolaiset olivat mallikel-
poisia sotureita, joiden sisu ei
pettänyt pahoissakaan pai-
koissa; huumori auttoi. Tus-
kin tåimä everstiluutnannikaan
sen pahempaa tarkoini
meillä kaikilla vain ei huumo-
ri pursua yhtä onnistuneesti.
Parhaansa kai tåimäkin mies
yritti.

o

Jääkärimajuri O. W. Lehmus-
kos/<i Mikkelistä palaa vielä
naisten asiaan, josta kirjoitim-
me tämän vuoden syyskuun
numeromme päiikirjoirukses-
sa, ja korostaa, että ilman
naisten uhrautuvaa työtä ei
olisi selvitty enempää kotiseu-
dulla kuin sotatoimialueella-
kaan. Muistomerkkikysymys
olisi siis lopultakin saatava
hoideruksi.

Yhdymme, mutta emme
valitettavasti voi ottaa asiaa
lehtemme hoidenavaksi. Pals-
tatilaa ja tukea kyllä löytyy.

o

Neuvosto-Karjala kertoo, että
Karhumäessä on vietetty nuo-
risoelokuvien viikkoa ja esi-
retty kolme filmiä, nimittäin
"Palvelen rajalla", "Keväiin
kutsuntalaisia" ja "Taisteluun
liihtevät". Puudosissa on puo-
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