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seen ja sen osana asepal-

monessa yhteydessä ilmaissut tahtonsa olevan,

veluun, jonka myönteinen perusta on luotava
varhain. Koteihin vaikutetaan erilaisten asennekasvatukseen sopivien
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hätätilanteessa puolustetaan myös asein. Kansakunnan tehtyä päätöksensä ovat sen johtoelimet
vastuussa siitä, että kaikki kansalaiset ovat selvillä, miksi tällainen päätös
on tehty ja mitä se meiltä
kultakin vaatii.
Erityisesti pienen
maan sotilaan on luotettava asiaansa. Ellei hän
tiedä, minkä vuoksi pitäisi vaarantaa henkensä,
ei onnistumisen edellytyksiä juuri ole olemassa.
Tiedemiehet ovat todenneet, että ihmisen tärkeimmät perusasenteet
syntyvät jo varsin varhaisessa vaiheessa, pääosin
kotona ja koulussa. Myöhemmin niissä tapahtuu
vain suhteellisen vähäisiä
muutoksia, joiden aikaansaaminen on kovan
työn takana. Tämä koskee tietenkin myös kasvamista kansalaisvastuu-
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tiedoitusvälineiden avulla, koulun puitteissa voidaan kansalaisvastuun ja
sen yhteydessä asepalvelun motivointi sisällyttää
suoraan opetusohjelmiin.
Tiedämme hyvin, miten aSiat 6ys[
monet
julkiset tiedotusvälineet,
erityisesti radio ja televisio, ovat paremminkin
repijöiden kuin rakentajien käytössä. Kun asioihin ei yhteiskunnan taholta ole kiinnitetty huomiota, ovat ne monessa

kin todettava, ettei perusasenteita enää tässä vaiheessa kovin helposti
synnytetä eikä muuteta

huolimatta siitä,

että

joukko-osastoilla on tilaisuus antaa asiassa oikeita tietoja. Rankka sotilaskoulutus saattaa aiheuttaa nuorukaisikäisille varusmiehille myös
kielteisiä tunnereaktioita,
elleivät he jo tullessaan

käsitä, mistä on kyse.
Vajaassa vuodessa ei

muutoinkaan missään tapauksessa korjata yhteis-

kunnan parinkymmenen

van enimmältään puolus-

vuoden laiminlyöntejä.
Sotaväen tehtävä on
ennätysmäisen lyhyessä
ajassa kouluttaa taitavia
ja päättäväisiä sotureita
maanpuolustuksen eri
tehtäviin
tietenkin
omalta osaltaan työnsä
motivoiden. Maanpuolustukselle myönteisen
perusasenteen luominen
on muun yhteiskunnan

tusvoimille. Onko niillä

tehtävä.

kodissakin unohtuneet.
Koulu ei sekään nykyisellään juuri tue myönteisiä kansalaisasenteita täs-

sä suhteessa.

Tämäkin kasvatustehtävä näyttää siis lankeasiihen mahdollisuuksia?
Ensinnäkin on tieten-
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O Ennen talvisotaa ei juuri kukaan

EERO ERÄSAARI

Eil

rauhaa rakastavassa maassamme
uskonut sodan mahdollisuuteen.
Tästä syystä joutui jalkaväkemmekin
poteroihinsa kovin heikoin asein ia
varustein.
O Nuoren armeijamme taktiikka,
koulutus ja organisaatio olivat
kuitenkin jo rauhan vuosina saaneet
oikean suunnan. Niinpä jalkaväen
yksikötkin selvisivät talvisodassa
sisullaan vaikeasta tehtävästään,
jossa muut eivät niitä juuri voineet
auttaa.
II

PE RUSYKSIKKtl
lussa: vasta rikostyypin kiin-

nilyönnin jälkeen

voidaan
päättää, tarvitaanko aseita ja
sorkkarautoja vaiko hitsausvä-

tarvitaan järeitä kaarituliaseita. Jotta tultaisiin toimeen erämaissa, tarvitaan kunnon vaatetus ja teltat.

lineitä ja dynamiittia.

JOKAISESSA maassa on armeija
ellei omaa niin vie-

hollisten

ja

maantieteellisten

laajojakin

olosuhteiden perusteella pyritään sitten ratkaisemaan sodassa tarvittavien joukkojen
määrä ja laatu ensinnä puolustushaaroittain. ts. päättämään,
mikä on maa-, meri- ja ilmavoimien osuus tulevassa sodassa. Tämän jälkeen selvitetään voimasuhteet kunkin
puolustushaaran sisällä. toisin
sanoen ratkaistaan esimerkiksi, mikä on kenttätykistön ja
jalkaväen lukumääräinen suh-

tioita eli

de maavoimissa.

ras

.

-

Kun valtion johto jossakin
maassa lähtee pohtimaan, mil-

lainen sen sotalaitoksen tulisi
olla. on sen oikeaoppisesti ensinnä määritettävä sodan päämäärä, toisin sanoen ratkaistava, aiotaanko käydä hyök-

käys- vaiko puolustussotaa.
On huomattava, että puolus-

tussotaankin saattaa sisältyä
hyökkäysoperaasotatoimia.

Sodan päämäärän tultua
selväksi hahmotellaan tuleva
strategia eli oppi sodan voittamisesta. Suomeksi sanottuna
tämä tarkoittaa suunnilleen sitä, että lyödään kiinni joukkojen pääpiirteinen ryhmitys ja

käyttö, toisin sanoen

pääte-

tään esimerkiksi, missä vain
viivytetään heikoin joukoin,

TAKTIIKKAA
Näin pitkälle päästyä voidaan

jo ryhtyä miettimään kunkin
aselajin taktiikkaa eli oppia
siitä, millaisilla tempuilla kukin erityyppinen taistelu olisi
voitettavissa. Vasta tämän perusteella pitäisi oikeaoppisesti
ratkaista joukon organisaatio

Oletetaanpa nyt esimerkiksi, että puolustusvoimien teh-

röyuÄN

täväksi olisi annettu vihollisen
torjuminen rajoilla ja sen perusteella päädytty strategiseen

Suunnilleen tähän tapaan pitäisi suunnittelijoiden ajatuk-

puolustustaisteluun, jota käydään rajaseudun harvateisillä
metsäalueilla vaikean maaston
turvin. Taktiikaksi voisi tällöin tulla vihollisen pysäyttä-

minen teiden suunnissa,

sen

sulkeminen motteihin ja näiden tuhoaminen.
Millaista jalkaväkeä tarvittaisiin tämän taktiikan mukaiseen taisteluun?

Ensinnäkin sillä tulisi tie-

tenkin olla vahva panssarintorjunta-aseistus, jolla tiestössä etenevä tiettävästi panssaroitu vihollinen saadaan pysähtymään ja tulpat pitämään.
Vihollisen ilmavoimia vastaan
olisi kiinteät tulpat voitava
suojata ilmatorjunnalla. Mottien muodostamiseksi tehtäviä
koukkauksia varten tarvitsevat

joukot maastokelpoisia liikun-

tiukkaan puolustukseen ja
missä ehkä pyritään ratkai-

eli yksityiskohtainen kokoon-

suun vastahyökkäyksin.
Näin selvinneiden strategisten tehtävien, mahdollisten vi-

aseet ja varusteet. Kyse on siis
suunnilleen samasta asiasta

tavälineitä ja kannettavaa kalustoa. Metsässä on voitava
kehittää hetkessä suuri tulivoima, mutta pitkä ampumaetäisyys ei ole välttämätön. Mot-

kuin pankkiryöstön suunnitte-

tuhoamiseksi

missä ryhmitytään päävoimin
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pano, sen

liikuntavälineet,

tien nopeaksi

MIEHEN
MURIIEET
sen kulkea.

Mutta
nytpä astuu
- Ei voidakaan
- köyhyys!
esiin
ajatella näin oikeaoppisesti.
vaan on otettava huomioon
myös taloudelliset mahdollisuudet. tehtävä köyhän miehen hätäratkaisuja.
Suunnittelijan ajatus joutuu
tällöin kulkemaan aivan takaperoisesti eli esimerkiksi näin:
Varikoissa on runsaasti tätä

vanhaa asetyyppiä eikä pamitä
rempaan ole varaa
näillä heikohkoilla välineillä
voitaisiin saada aikaan?

Emme pysty hankkimaan
riittävän tehokkaita panssarinmillähän
torjunravälineitä
- pysähkikalla saisimme tankit
tymään?

Kaikki rahat menevät aseimitä liikunta ja kulje-

siin

on siviilistä saatatusvälineitä
vissa ilmaiseksi ja miten niillä
voitaisiin korvata "oikea" sotakalusto?

Näitä asioita ne Pääesikunnan herrat ovat vuosikymme-

e,r: ll .' p

( Y::äH3 t1,",
930-luvun
jalkaväelle
keskeisiä asioita
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KOMPPA.

NIALLA
TALVISOTAAN
VAPAUSSODAN jäljiltä oli
jalkaväkemme aseistettu venäläisillä sotasaaliskivääreillä
eikä muita aseita joitakin ul-

komaisia pika- ja konekivää-

reitä lukuunottamatta ollut.
Kevyttä konetuliasetta kuitenkin kaivattiin ja kotimainen

Lahti-Saloranta-pikakivääri
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saatiin sarjatuotantoon vuonna
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Pys§korva oli
jalkaväen
ampumakoulutuksen
tärkein ase

v

1930. Paria vuotta myöhemmin saatiin tehtaasta myös ensimmäiset Suomi-konepistoo-

lit.
Panssarivaunuase kehinyi

30-luvulla nopeasti kaikissa
suurvalloissa. Meidänkin jal-

kaväellemme

oli

suunniteltu

aseeksi panssarintorjuntaki
vääriä, joka oli periaatteeltaan

jo pari vuotta ennen
talvisotaa. Mallia ei kuitenvalmis

kaan saatu vahvistetuksi ja ase
myöhästyi ehtien vasta jatkosotaan. Mitä tällä 20 millimet-

rin

Norsupyssyllä olisikaan
tehty talvisodassa, jonka aikana se olisi vaivatta läpäissyt
kaikki vaunut! Tällöin oli kuitenkin käytettävissä vain pataljoonaportaaseen sijoitetut
viimeisinä rauhan viikkoina
ostetut 37 mm:n tykit, joita
niitäkin riitti enintään pari kuhunkin painopistesuunnan pataljoonaan.

Vuodesta 1932 alkaen oli

rykmenttiportaassa myös
muutamia 8l mm:n kranaatinheittimiä. Raskas 120 mm:n

4.o

nestä loiseen miettineet.
Tässä artikkelissa on tarkoitus silmäillä lähinnä suomalai-

2.

sen kiväärikomppanian kehitystä
siihenhän useimmal
ovat joutuneet
rintamamiehet

3.

joskus Iiiankin läheisesti tutustumaan. Se ehkä myös parhaiten kuvaslaa maavoimien

sodankäynnin piirissä maas-

4.O

samme tapahtuneita muutoksia sotien edelliseltä kaudelta

SELITE:

nykypäiviin.

Tällainen oli määrävahvuinen
kiväärijoukkue talvisodassa

t6 ioukkueen

\

7

ö

varaiohtai
r.Uhftänjdl

oo
oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo
I

Q
o

oo
oo
oo
oo

heitin oli samoin kuin panssa-

konepistoolimies

o t<iväärirnies

0ikqfivåäriampuja

@ taistelu-

aDulain
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SUOMAIAINEN...
rintorjuntakiväärikin valmis,

I JOUKKUE

åöe

yllätys. Niiden käytön uskot-

tiin kansainvälisistä sopimuksista huolimatta jatkuvan,
mistä syystä kaasusuojelu oli
muotiasia ja sen elimiä oli si-

joitettu organisaatioon perusyksikköä myöten.
Hevosajoneuvot olivat jalan

marssivan komppanian luon-

nolliset kuljetusvälineet. Polkupyöriä käyttivät vain eräät

lähetit, mutta
päälliköllä oli
hevonen

komppanian
komeasti ratsu-

dolliset

KOMPPANIA

mutta myöhästyi talvisodasta.
Taistelukaasut olivat olleet
ensimmäisen maailmansodan
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rijoukkuetta, joissa kussakin
oli neljä konekir'ääriä. Kivää-
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i,rrvrsooan krvaankompprrtra

l
I

vaikka kra-

olisi- sattunut

ole-

maankin.

Tärkeimmän tulituen muo-

dosti tietenkin kenttätykistö
jos oli ammuttavaa.

oli kivää-

kokoonpano

TAKTIIKKA

talvisotaan lähdettäessä seui

oli yhteensä kuusi kappaletta. Niistä ei siis juuri voinut
tä

naatteja

Yksityiskohdissaan

rikomppanian

rikomppania sai usein vahvennuksekseen konekir'äärijoukkueen. Kaaritulta se ei sen sijaan juuri saanut, sillä kevyet
kranaatinheittimet oliv at rykmenttiportaan "kranaatinheir
täjäkomppaniassa", jossa nii-

apua odottaa

!

KOKOONPANO
,1I

K on e ki v iiö r i k o m p p an i aa n

kuului mm. kolme konekivää-

ö
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panssarintorjuntaaseet kuuluivat nekin yleensä
esikuntakomppaniaan.

raava.

Joukkueeseen kuului joukkueenjohtajan, varajohtajan ja

OHJESÄÄNTöJEN
VALOSSA

kahden taistelulähetin lisäksi
kaksi kiväiiriryhmiiö ja kaksi

Komppanian tulivoima oli siis
varsin vaatimaton: kiväärien
lisäksi vain kahdeksan pikakivääriä ja yhtä monta konepis-

pikakiviiiiriryhmiiii. Kivääriryhmän vahvuus oli ryhmänja yhdeksän miestä,

toolia.

johtaja

joista yhdellä oli aseena kone-

pistooli, muilla kivääri. Pikakivääriryhmän vahvuus oli
vastaavasti l-6 ja sen aseistukseen kuului pikakivääri,

juuri ollut

mahdollisuuksia.
Tehtävät olivat kuitenkin ko-

jonka ampujalla ja hänen apulaisellaan oli henkilökohtaisena aseena pistooli, muilla ki-

vat.

PUOLUSTUS
Puolustus oli tärkein taistelulaji. Se oli luonteeltaan aina

vääri.
K

lui

iiiir i komp pa n i aa n kuukomppanianpiiiillikön ja

iv

torjuvaa, toisin sanoen oli val-

mistauduttava taistelemaan

komentoryhmän lisäksi neljä
kiväärijoukkuetta ja toimitusjoukkue, töpinä.

viimeiseen mieheen ja patruunaan eikä joustamisen mahdollisuutta ollut.
Komppania puolusti puolustuslohkoa, jonka leveys voi
yleensä olla enintään 800 met-

Komentoryhmiiiin kuului
ensinnäkin taisteluliihettiryh-

mii, yksi aliupseeri ja

neljä

taistelulähettiä, joiden tuli olla

valiohiihtäjiä. Kahdella lähetillä oli lisäksi polkupyörä.
Komentoryhmän tiihy s tiijiit
( 1 * 3) muodostivat kaukotähystyspaikan sopivaan maastonkohtaan. Kaasusuojeluelimeen kuului samoin yksi
aliupseeri ja kolme kaasutie-

dustelumiestä välineineen.
Komentoryhmän upseeriliihetti oli samalla komppanianpäällikön ratsun hoitaja.
Toimitusjoukkuee s een kuu-

lui vääpelin johdossa komppanian toimisto (vääpeli ja kirjuri), liiiikintöryhmii (lääkintäaliupseeri, lääkintäkorpraali ja

86

Panssarintorjuntaa

edustivat mahdolliset omatekoiset polttopullot ja kasapanokset, kaaritulen saantiin ei

Kevyt kranaatrnhertin todettiin suomalarseen maastoon sopivaksi
kaarituliaseeksi

neljä sairaankantajaa), ampumatarv ikery

hnä

(

asealiupsee-

ri ja kaksi ajomiestä) sekä roi-

neuvojen lisäksi kenttäkeitin,
keittiöajoneuvo, teltta-ajoneu-

vo ja selkäreppuajoneuvo.

Pataljoonaan kuului

mä tai konetuliase yleensä sen

hmö (muonittaja, kaksi keittäjää, suutari ja räätäli
sekä yhteensä seitsemän ajo-

kolme kiväärikomppaniaa ja

miestä).

kone

mitus ry

Hevosia oli komppaniassa
kaikkiaan kymmenen ja ajoneuvoja kahdeksan yhden hevosen vetäessä kenttäkeitintä

ja yhden

ollessa ratsuna.

Komppanian ajoneuvot kuuluiv at taistelukuormastoon ja
sen ensimmäiseen portaaseen
(Taistelukuormasto I) määrät-

tiin

tavallisesti patruuna-ajo-

kunta,

esi-

esikuntakomppania.

k i v öiir

i

kom p pa

riä. Joukkue muodosti puolustuslohkolle tukikohdan ja ryh-

n i a.

Esikuntakomppaniassa oli
komentojoukkue lähetteineen,
viestiratsastajineen ja kaasumiehineen, viestijoukkue puhelinkalustoineen ja toimitusjoukkue, joka muodosti mm.
Joukkosidontapaikan (JSp.),

Elintarvikkeiden jakopaikan
(EJp.) ja Ampumatarvikkeiden jakopaikan (AJp.). Mah-

puitteissa pesiikkeen. Pesäkkeiden etureuna oli piiöpuolustuslinja, jonka oli taistelun

päätyttyä oltava puolustajan
hallussa

taistelua

oli

siis

- siihen saakka tai
jatkettava
kunnes ylempi johtaja (usein
vasta rykmentin tai jopa divi-

sioonan komentaja) voi antaa
luvan luopua jostakin maastonkohdasta. Vastahyökkäys-

tä johti ohjesäännön mukaan
aina komppanian päällikkö itse.'
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Muusta jalkaväesta porketen liikkutvat JaakänpatalJoonal pyofllla

vääri- ja yhdestä pikakivääriryhmästä taistelury hmii, jossa

Ankaraa puolustusvelvoi-

tetta on arvosteltu ja kieltämättä se eräissä tapauksissa
esimerkiksi Laatokan

-rissa

pikakivääriryhmä toimi tulikantana. Joukkueen oma tuli

saa-

oli

aiheuttikin runsaita

- Kuitenkin mitentappioita.
- käykähän olisi Kannaksella

avomaastossa pakko avata

jo 80G-600 metrin
metsässä vasta

rin

nyt, jos olisi yritettl'joustaa?

päästä,

200-150 met-

päästä. Etenemistä vai-

keuttavat vihollispesäkkeet oli

Ehkäpä peräänantamattomuus
sittenkin oli armottomassa talvisodassa ainoa keino.
Puolustuksen rungon muodosti kone- ja pikakiväärien

annettava raskaiden aseiden
maaleiksi, jolloin oli uskallettava edetä tykistön ja heittimistön sirpalerajan sisällekin.

ristituli. sitä piri täydentää ki-

vääreillä ja rynnäkön torjunnassa käsi- ja kiväärikranaateilla, joista viimemainitut olivat kuitenkin jääneet säästäväisyyssyistä hankkimatta.
Panssarintorjunnasta annettiin erillinen kahdeksan sivun
ohje sodan syttymisvaiheessa.
Siinä puhutaan asiallisesti
maaston valinnasta yms, mut-

ta varsinaisia torjuntakeinoja

VIIVYTYS
Viivytystaistelusta puhuttiin
erikseen vain yhtymän eli pri-

HYöKKÄYS
Komppanian kaistan leveys
voi hyökkäyksessä olla yleensä enintään 400 metriä. Oli

kehoei juuri voida neuvoa
- tientetaanpa vain poistamaan
viitat selustasta, etteivät vau-

pyrittävä saarrostavaan hyökkäykseen, koukkaukseen, ja

nut voisi suunnistaa, olemaan
niitä pahemmin pelkäämättä

rintamahyökkäys vain aivan
pakottavissa tapauksissa. Aukeita oli vältettävä. Raskaista
aseista oli muodostettava tuli-

ja ampumaan sisään luukuista.

kaatin ja divisioonan puitteissa, pienempien joukkojen

Komppanian lääkrntäryhmå harjoittelee

suoritettava tappioita tuottava

osalta viivytys
kanta, joka tuki muiden etenemistä. Muiden aseiden puuttuessa komppanian päällikkö
voi tehdä tämän omaan johtoonsa ottamillaan joukkuei-

oli vain puooli aika-

lustustaistelua, jossa

naan luovuttava asemasta ja

siirryttävä taaksepäin uuteen
puolustusasemaan. Taktiikan
tekijät kiistelivät siitä, olisiko

ja alijohtajille

den pikakivääreillä.

miehille

jaisesti komppanian reservil-

kaan ilmoitettava, että kyseessä oli viivyttäminen. Vähän

lä.

ennen talvisotaa ilmestynyt

Vastahyökkäykset piti torjua ensisi-

Joukkueen puitteissa voitiin

usein muodostaa yhdestä ki-

lain-

viivytystaistelua koskeva uusittu taktinen ohje jättää asian
87
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Kotimaista Lahti-Saloranta -pikakivääriä pidettiin ennen sotia huippuluokan aseena

riippuvaksi tilanteesta ja ali-

johtajien

henkilökohtaisista

om inaisuuks ista.

Yhtymän puitteissa tunnet'1
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I
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I
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tiin

hyökkiiövö

ja puolustava

viivytystaistelu, joista viimemainittua käytiin viir:yt.vsase-

missa ja -linjoilla puolustuksen tapaan. Yllököitö ja sivusta- as e mia suositeltiin.

Viivytystä harjoiteltiin 30luvun sotaharjoituksissa paljon. Tosipaikassa se ei kuitenkaan kunnolla onnistunut
Iieneekö sitten syy ollut epäselvässä tai virheellisessä taktiikassa tai peräti siinä, etteiväl näin monimulkaiset suoritukset sodassa yleensäkään
onnistu.

supistuivat ja muuttuivat tappioiden mukaan. Ohjesäännöt

ja

koulutus eivät myöskään

tietenkään olleet järjen korvike, mutta vaikuttivat kuiten-

kin voimakkaasti taistelumenetelmiin varsinkin ensimmäisissä yhteenotoissa.

Suomalainen jalkaväkikomppania lähti kovaan talvisotaan melkoisen kevein asein
ja vähäisen tulituen turvin.
Koulutus

oli

viholliseen ver-

rattuna kuitenkin suhteellisen

mm. hiihtotaito oli
ja luottamus asian
järkkymätön.
oikeutukseen
Kun huolto ja lepo vielä voihyvä

yleinen-

tiin

auttavasti turvata teltto-

jen, korsujen ja kenttäkeitti-

mien avulla, olikin luotu edel-

NÄrrrÄ EVÄILLÄ
On selvää, etteivät taistelevat
yksiköt montakaan päivää pysyneet nläärävahvuisina, vaan

Iytykset menestykselliselle
taistelulle
vihollisen murskaavasta -ylivoimasta huolimaIta.
JATKUU SEUR. NUMEROSSA

Valtioneuvos Karl- illallisella vain tumAugust Fagerholmis-

massa puvussa, vaik-

ta on liikkeellii luke- ka muilla oli frakki.
maton möärö juttujo, Puheensa hön aloitti
jotka kertovat hänen seuraavasti:
sanavalmiudestoan.
Kööpenhaminassa
oli kerran jonkin konferenssin loppuateria, jota vietettiin
raittiina työlounaana. KAF kaipasi kuitenkin pientii piristystä kahvin kanssa ja
vastasi isönnälleen
tiimön tiedustellessa,
haluaisiko valtioneu-

vos ehkö viinerlei-

Ensiksikin minun täytyy pyytöii anteeksi, ettö en ole pukeutunut tilaisuuden
arvon mukaisesti.

Kövin kyllö

täöllö
Tukholmassa pqrissakin pukuvuokraamossa, mutta sanoivat, että kaikki frakit
on jo vuokrattu Pohjoismaiden neuvoston
herroille...

pää:

Viinerleipöä?
Onkos se jokin uusi
tanskalainen konjakkimerkki?
o
Talvisodan tunnetuimmaksi aseeksi nousi kuitenkin Suomi -konepistooli,

jonka jäljennöstä venäläisetkin ryhtyiväi välirauhan aikana kiireesti valmistamaan
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Valtioneuvos K.-A.
Fagerholm oli Pohjoismaiden neuvoston

O

Valtioneuvos K.-4. Fagerholm oli virallisella vlerailulla Ruotsissa ia Piti Puhetta, jossa hän kåsitteli
yhteistä historiaamme
mm. seuraavaan taPaan:
Kun sitten Ruotsi
vuonna 1809 erosi valtakunnasta...

ffi

Ul lmelseen

Kirioittaia 1977

mleheen
O Talvisodan

viimeisinä päivinä oli
armeijamme nääntymisen partaalla.
§rittäessä rauhaan oli asemat
kuitenkin Päämajan käskyn
mukaisesti pidettävä melkeinpä millä
hinnalla tahansa. Periksi antaminen
olisi saattanut merkitä rintamien
yleistä luhistumista, jolloin rauha
olisi jouduttu tekemään kokonaan
toisilla ehdoilla kuin 12.3.1940
tapahtui.
O Laatokan Petäjäsaarta puolusti
6.3.1940, saaren kohtalonpäivänä,
220 miestä. Heistä pelastui vajaat
kaksikymmentä, näistäkin suurin osa
haavoittuneina.
O Nilsiässä ja Rantasalmella päivä
oli murheen päivä: kahdeksassa
tunnissa menehtyi 58
rantasalmelaista ja 26 nilsiäläistä.
Mikä oli perimmäinen syy näin
hirvittävään lopputulokseen?

Tämä artikkeli on
voittanut ensimmäisen palkinnon Suuren kirjoituskilpailumme rintamasarjassa

SUOMUSSALMI,
TOLVAJARVI, KOLLAA, SUMMA
siinä
talvisodan kuolemattoman maineen saavuttaneita taistelupaikkoja.
Vähemmälle huomiolle
ovat jääneet Pitkärannan edustalla sijaitsevat
Laatokan saaret, ioissa
talvisodan viimeisinä

Venäläinen l68.Diviöli suljettuna
Koirinojan mottiin. Pusunsaaren alueelta yritti kaksi Puna-armeijan
yhtymää saada aukkoa
mottiin toverien pelastamiseksi. He saivatkin
ajoittain huoltotien tilapäisesti auki Maksimansaaren ja mantereen välisen vajaan ki-

Petäiäsaaressa, jossa
todella taisteltiin lähes

neet

sioona

päivinä käytiin ehkä
kaikkein epätoivoisim- lometrin levyisen salmat kamppailut - men kautta. Kun suonäistäkin ankarimmat malaiset olivat pureutuviimeiseen mieheen.

puolustukseen

Maksimansaareen ja
vastaiseen manteree-

seen muodostui tuosta
jäätiestä venäläisten
huoltoioukkojen ja hevoskolonnien joukkohauta: kaatuneiden
miesten ja hevosten sekä tuhottujen ajoneuvoien röykkiöt jäällä
kasvoivat jatkuvasti
eikä huolto toiminut läheskään riittävällä teholla.
Tässä vaiheessa venäläiset päättivät hinnalla millä tahansa tu-

tti

,168.D\
''

\

Mullukulä

kkaselkä

hota rannikon edustan
saaria puolustavat vä-

'

häIukuiset suomalaiset,

joita vastaan oli koko
talvi hyökkäilty heikoin
tuloksin. Venäläisille
tämä merkitsi paitsi

168.D:n

pelastamista
myös toimintavapautta
operaation jatkamiseksi Sortavalan ja edelleen Karjalan kannaksen suuntaan.
Suomalaisille olisi vihollisen työntyminen

Kannaksen joukkojen

Ylerskuva Korrnolan motrn maastosta

tusta Laatokan koillis-

selustaan

l:.

:.

f;

puolestaan
merkinnyt kaiken loppua, romahdusta. Reservejä ei ollut ia kun
toivottiin rauhan pian
pelastavan tilanteen

jännitettiin jousi katkeamispisteeseen saak-

ylikin.
ka
- ia puolustusJäykässä
taistelussa onnistuttiin

I
.

SELITE

- -konekiväät'i
-x .oikakivääni
Jkrheitin

vain osittain. Rauhan
tullessa oli tie Koirinojan mottiin auki ja li-

puolella. Rauhan tullessa 13.3.40 oli kysymys
tunneista.
Saarten epätoivoisilla
puolustajilla ei juuri ollut kuvaa yleistilanteesheidän oli vain
ta
johtoon ia
luotettava
toteltava käskyiä, jotka
lopuksi ylittivät inhimillisen suorituskyvyn

rajat.

säioukkoien tunkeutuminen tähän suuntaan

KOHTALOKKAI.
TA KÄSKYJÄ

käynnissä. Laatokan
jäällä oli lisäksi kilo-

SAARTEN PUOLUSTAJAT tiesivät mitä oli

metrien pituinen rivistö
matkalla suoraan Sortavalaan. Hyökkäys ei

kuitenkaan vielä ollut

ehtinyt

romahduttaa
suomalaisten puolus-

klo 10.30
kto g.so

Peläiäsaaren taistelu eri vaiheineen 6.3. 1940

tulossa. Johtoportaiden
välillä käytiin keskusteluja menettelytavoista
huolimatta siitä, että
pelinvaraa ei ollut.

Kuivaniemi

Pitkärannan tehtaan tornista avautuu saaristoon laaja nåköala

ta, iotka aavistivat tu- suunnan vihollistykistö
hon uhkaavan. Kaikki tulensa saareen. Aatiesivät, että viereinen mun valietessa yhtyivät
Putkisaari oli juuri me- leikkiin rynnäkköko-

netetty raskain

tap-

pioin. Aamulla alkaisi

tragedian

seuraava

näytös Petäjäsaaressa.

Laa\okka

MYRSKY
PUHKEAA

KUN MAALISKUUN

SELITE,

& .r-, venäläisten asemat
==='huoltotie nottiin
Alkuasetelma ennen hyökkäystä

Kuivaniemestä soitti

den ylöspäin ja sai IV

sen puolustusta johtava

Armeijakunnan esikun-

f.

PÄIVÄ valkeni, kokivat saaren puolusta-

jat tulimyrskyn, jonka
vertaista ei ollut nähty:
kello seitsemän tienoilla
keskitti koko rintama-

luutnantti Jouko Niemi nan viemään esityksen
luutnantti Lauri Lauri- komentajalle. Vastaus
Ialle lmpilahdelle 5.3. tuli nopeasti:
kello 23.00:
Viimeiseen mie-

Sano
(rykmentin

Tähtiselle
komentajalle), että ensi yönä tapahtuu!
Laurila tekikin näin
ja korosti puhelimessa,
että Niemi on kokenut
upseeri, jonka sanaa on
syytä uskoa. Tähtisen
komentopaikasta ker-

rottiin, että luutnantti
Suhonen oli juuri soit-

tanut Petäjäsaaresta ja
esittänyt samaa pyytäen lupaa saada vetää
joukot pois Petäjäsaaren asemista.
Tähtinen otti yhtey-

heen!

Muistitiedon mukaan
Suhonen tarjoutui jäämään saareen yksin,
mikäli saisi lähettää
miehensä pois. Tähänkään ei pataljoonan komentajalla tietenkään

ollut valtuuksia suos-

tua.

Suhonen palasi
matkaltaan tyhjin toimin saarelleen
eikä

enää palannut. Näissä tunnelmissa
puolusti Petäjäsaarta
220 miestä, vahvennettu komppania
- loppuun väsyneitä soturei-

Laatokan rantoja Koinnojan lahdella

neet hyökäten kaikkea
elävää ja liikkuvaa Yastaan sekä pommittaen
saarta aluepommituksin. Kallioisessa saaressa. oli sirpalevaikutus
hirvittävä.
Venäläisten iskuporras eteni samaan aikaan jäällä tulittaen
saarta joka puolelta konetuliasein ia panssarivaunujen tykein. ViholIisen pääsyä saareen ei
voitu estää. Kaikkinai-

/ Suomalainen valonheitin valvoo
t M"k.ir"n."aren alueella

jäätä

nen järjellinen toiminta

oli mahdotonta
- kukin kykeni huolehtimaan vain itsestään.

Tulen ja raudan infernossa hävisi kaksisataa parhaassa miehuusiässä olevaa miestä,
pääosa heistä Savon
Rantasalmelta

ja

siästä, mutta

Nil-

myös
muualta Suomesta. Kukaan ei juuri tiennyt to-

t
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verinsa kohtalosta ja
kadonneiksi ilmoitettiin
43 rantasalmelaista ja
21 nilsiäläistä mainittujen pitäjien miesten kokonaistappioiden ollessa 58 ia 26.
Jatkosodan aikana,
kun alue oli vallattu takaisin, myös saari tarkastettiin ja sieltä löydettiin monia vainajia,
jotka tunnistettiin tuntolevyn perusteella.
Kaikkien kohtalo ei ole
Iopullisesti selvinnyt
koskaan.
Tuosta taistelun ja
tuhon päivästä on nyt
kulunut yli miespolven
ikä, 38 vuotta.
Päätin ryhtyä selvittämään, montako miestä saaren puolustajista
vielä löytyy.

Sanomalehtien välityksellä sain

yhteyden

seuraaviin

miehiin, luvultaan kolmetoista. Muitakin
saattaa olla elossa.

Eero

Kemppainen,
Rantasalmen Tervajoelta
Eino Turtiaizez, Rantasalmen Mustalahdesta

Raskaita kranaatteja suomalaisten asemiin
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Alpo Nyyssönen, Joroisten Kirkonkylästä
Otto Hartikainez, Nilsiän Kirkonkylästä

tuloksen tietäen olisi irtautumislupa tietenkin
pitänyt antaa. Kyseisenä ajankohtana vaikuttivat eri johtoportaiden
päätöksiin kuitenkin
monet tärkeät seikat,
ioita emme saa unohtaa: epätoivoinen yleis-

Viljam ?ikkanen, Nil-

( ll?å" il:lHl..i::11'J"'i'#,,,:i:

siän Lammasahosta
Väinö Keinänen, Yar-

kaatui jatkosodassa kapteenina
Uhtuan suunnalla

kaudesta

Heikki Savolainen, Sii-

linjärven Kirkonkylästä

Mikko

Rantalainen,
Hangasten-

Ristiinan
maasta

Kalle Tuovinen, Riistaveden RyönäIästä

Viljam Pärninen,

tilanne,

vonlinnasta

Vilho Kankkunen,

Sa-

vonlinnasta
Eetu Savolaiaen, Muuruveden Pieksäntaipaleesta

Uuno
Venäldinen,
Enonkoskelta
Olen jututtanut heistä muutamia ja annan
heidän seuraavissa katkelmissa kertoa omin
sanoin ja ajatuksin.
Petäiäsaaren puolustuksesta on jälkeenpäin
palion keskusteltu eikä
katkeria syytöksiäkään
ole puuttunut
miksi
ei puolustajille-annettu

lupaa irtautua 5.3. iltayöllä?
Vastausta emme kai
koskaan saa. Jälkeenpäin aiatellen ia loppu-

Päämajan
talviso-

jyrkkä käsky,

Sa-

dan aikainen jäykkä

taktiikka sekä tilannetiedot, jotka aina ovat
osittain ristiriitaisia.
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Jokainen

komentaja

tietää myös, että vaikeassa tilanteessa taisteleva ja väsynyt joukko varsin usein pyytää
tehtävän helpottamista

lupaa vetäytyä tai
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keskeyttää hyökkäys.
Joskus on väitetty,
että kyseessä olisi ollut
vain ylemmän johtoportaan kunnia tai jääräpäisyys. Tämä tuskin
pitää paikkaansa. Kuijos puolustatenkin
- ollut hieman
jilla olisi
enemmän harkinnan
varaa, olisi ehkä selviydytty vähemmin uhrein.
93

MUKANA
OLLEET
MUISTELEVAT:

ja haavoittuneita vetäytyi kohti korsuja. Joku meikäläinen
lienee ollut aivan sekaisin, sillä se nousi kallion laelle ja laski housut kinttuihin pyllistäen
takapuolensa kohti vihollista.

Ei

kestänyt kuin hetken kun

pyllistäjä tutisi luotisuihkusta

ja jäi siihen paikkaan.
Kerran ladatessani kiväriä

KONEKIVAARIN
PIPPU SULI

tuli luotisuihku lävistäen va-

Kersantti Heikki Savolainen
elelee kauniissa kodissaan ylihoitajavaimonsa Elsa Marian
kanssa Siilinjärven kirkonkylässä. Heikki kertoo näin.

Olin konekivärillä Putki- puoleisessa päässä kalsaaren

lioniemekkeessä. Vänrikki
Vasenius käski 5. päivän il-

Kersantti Heikki Savolainen Siilin-

järveltä: "... kookoon piippu suli
vääräksi..."

tayöstä varustaa jokaiselle konekivärille vähintään 12 vyötä
täytettynä. sillä vangiksi saadulta venäläiseltä on saatu tietää, että huomenaamulla, 6.

päivänä, alkaa

*:.qu

n

semman käsivarteni. Heti perään meni luotisuihku läpi oikeasta kämmenestä vieden
mukanaan keskisormen kokonaan ja nimettömän puolesta
välistä.
Aloin hitaasti perääntyä
kohti taempana olevaa korsua,
joka oli rakennettu jyrkän kallion juureen. Siellä oli sidon-

Silloin juuri tuli sellainen
pommiryöppy ylös kalliolle,
että se oli kuin maanjäristys.
Sanoin, ettei täällä voi olla
kukaan
nyt on lähdettävä!
Syöksyin- pois lääkintämiehen
käsistä ja ulos korsusta johon-

kin Iähimpään poteroon
siderullakin aukesi perässäni
kuin serpentiini. Samassa kävi
uusi järistys ja kun kohotin
päätäni näin miten suuret kivimassat olivat vyöryneet alas ja

haudanneet alleen koko kor-

sun. Taitavat olla siellä tänä
päiränäkin kaikki
niin lääkintämies kuin haavoittuneetkin.
Hiukan toivuttuani yritin itse kääriä lopun siteen kämmenen ympärille. sillä veri valui
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venäläisten

suurhyökkäys Petäjäsaareen.
Lauri Granin kanssa lähdimme täyttämään vöitä ja veimme ne asemaan.

Emme nukkuneet

koko

yönä, sillä jatkuvasti kuului
venäläisten puolelta kaikenIaista kolinaa, komentosanoja

ja moottoreiden

ääniä.

Noin kello seitsemän mais-

sa alkoi yhtäkkiä hirmuinen
tykistökeskitys ja samalla olivat myös lentokoneet päällä.

Pommeja

ja

.ffi

kranatteja tuli

ja hävittäjät ampuivat missä vähänkin jotain

tffi*,;

kaatamalla

liikettä havaitsivat.

Ilman

täytti hetkessä kitkerä räjähdysten ja ruudin savu. vaihengitystäkin.
Omasta tulituksestamme huokeuttaen

Iimatta venäläiset

etenivät

suurin joukoin saarta kohti
saavuttaen kalliojyrkänteen.
Putkisaaren puolelta eteneminen jatkui jo pitkällä saaressa.

Meiltä menivät panokset jo
vähiin, jolloin Tuomas Hiimii-

Aamulla oli konekiväärillä vielä hiliaista

liiinen yritti mennä alkuun hakemaan korsulta lisää, mutta
jäi sille tielleen.

samalla hitaasti

Konekiväristä kuumenivat
osat, piippu oli jo melkein pu-

pohjoispäähän kalliojyrkänteen suojassa olevia telttoja

oli paljon

nainen, kun ei saatu vettä. Lo-

kohti. Vähän väliä täytyi suo-

pulta piippu meni

jautua milloin mihinkin ko-

Lääkintäalikersantti sitoi
vasemman käsivarteni ja laittoi sen kaulaan kannatukselle
alkaen sitten sitoa oikeaa

vääräksi

perääntyä

eikä sitä saatu pois.

loon ja samalla tulittaa kiväril-

Minä irrotin käsikahvat ja
heitin ne menemään alkaen

lä.
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Kaatuneita näkyi asemissa

tapaikka, jossa jo ennestään
haavoittuneita

sormentyngistä ja kämmenes-

peräseinusta aivan täynnä.

riehui joka puolella.

kämmentäni.

-

tä jatkuvasti. Taistelun melu
Aloin hivuttaa itseäni kohti
rantaa ja kallioreunan suojaan. Rannasta löysin sukset,
joilla lähdin hiihtämään kohti
saaren pohjoiskärkeä ja sieltä

jäätä pitkin kohti Kuivaniemeä.

Joka puolella oli pieniä ja
suuria avantoja, konekivärit ja
lentokoneet piiskasivat joka
puolelta missä vain oli havaittavissa jotain liikettä. Hieman
etelämpänä ajelivat panssari-

vaunut ja tulinivat m\ös tykeillään saarta kohti.
Hiihtäminen oli r aikeaa yhdellä sauvalla. Etusormella ja
peukalolla lritin puristaa sauvaa, jotta olisin hieman saanut
hiihdolleni tukea. Ei siinä ehtinyt kipuja tuntea
oli vain

yksi ajatus: kunpa- minä selviäisin tästä hengissä!

palasivat toisten vankien mukana. Tapasin heitä myöhemmin, mutta Petäjäsaari oli jättänyt heihin sellaiset jäljet, ettei kumpikaan henkisesti pa-

lannut enää ennalleen. He
ovat nyt jo molemmat kuolleet.

Olen monta kertaa keskus-

tellut aseveikkojen kanssa ja
ihmetellyt. miksi eivät isot
herrat älynneet ottaa meitä
pois saaresta silloin kuudetta
päivää vasten -r'öllä
2O0
miestä olisi ollut valmiina
taisteluun iossain toisessa paikassa.

Olen iloinen, että olet otta-

Päästyäni lähemmäksi Kui-

vaniemeä aloin sieltä kaartaa
kohti Vuoratsun pohjoispäätä

nut 3sian esille näin vuosien
takaa.

muita lomia saanutkaan.
Sitten ennen seitsemää al-

koi rytinä

tuli

sellainen

- ettei yksityistä
kranattisade,

Meidän tykistöllä

oli

am-

olivat myös pommi-

muspula, ei saatu tulitukea.
Minä olin pikakiväriampuja, aseena Lahti-Saloranta-

koneet ja hävittäjät yläpuolel-

pikakiväri. Jatkuvasta kovasta

ammusta erottanut ollenkaan!
Samassa

la ja niitä oli paljonl

ammunnasta se kuumeni eikä

Tuntui, että koko kalliosaa-

ri huojui. Panin

kämmenet

korville, sillä tuntui kun korvien rumpukalvot menisivät
rikki. Maasto meni hetkessä

mustalle mullalle. Miehiä

ja sen suojassa edelleen Lapoinniemeen. Sieltä pääsin
vihdoin iltahämärissä

liojyrkänteen suojassa olevilla
majapaikkamme teltoilla keitimme kahvit. Juteltiin ja lomalle lähti joukkueen varajohtaja Mooses Pirinen. muistini
mukaan oman perheen jäsenen hautajaisiin. Eihän silloin

toiminut mieleni mukaan. Sitten loppuivat panokset ja toverini kaatuivat viereltäni. Panokset olivat varastoalueella
sotkeutuneet pommituksessa
mullan ja lumen sekaan eikä

omaan

yksikkööni, joka oli III/JR38.
Edetessäni jäällä tuli airan
viereeni pommi

r'ai lienee-

- H1 yhmä
kö ollut iso ammus.
ja vesi roiskahti korkealle.
Kastuin yltäpäältä. Päällimäi-

set vaatteet jäänirät kohra
köntäksi, mutta minulla oli
monta vaatekertaa päälläni
viidet housutkin! Piti olla pal-

jon

vaatetta päällä, sillä ei
asteen pakkasessa oli-

25-30

si tarennut muuten maata asemissa, kun ei uskaltanut liikkua, sillä ryssän tarkka-ampu-

Kalle Tuovrnen Rilstaveden Ryo-

nästä '
keiksi

.

la turkkikin meni viilek-

jat olivat heti asialla.

Tuo osuma, joka viereeni
tuli, oli onneksi suutari, sillä

jos se räjähti siinä parin kolmen metrin päässä, en varmaan olisi nyt tätä kertomassa.

Kun hiihtäessäni välillä
heittäydyin jäälle ja katsoin
taakseni Petäjäsaareen, näin

vain eriväristen

savupilvien

leijailevan saaren yllä. Yksittäisiä räjähdyksiä ei erottanut
oli jatkuvasti
oma säilyminen mielessä niin

ollenkaan. Jos

"SAA
PERÄÄNTYÄ, JOS
PAASEE"
Kalle Tuovinen, Riistaveden
Ryönälästä. toimii r ielä ran-

hoilla päivillään seppänä
omassa pajassaan. Hän kertoo
noista järkytyksen päir istä
vieläkin liikuttuneena:
Maaliskuun 6. päirän

Parrvartro on urakkansa tehnyt

kaatui kaikkialla, muun muassa telttojen sisälle kaatui kymmeniä miehiä. Saman kohtalon kokivat myös monet vartiopaikoilla olleet miehet jo

niitä vähiäkään jälellä olevia
panoksia tahtonut löytää.
Kello lienee ollut ehkä kol-

tuosta ensimmäisestä iskusta.
Sitten venäläinen alkoi hyökätä saarta kohti.

selta, ettd saadaan perääntyä,
jos päästään. Hän nousi siinä
vieressäni seisomaan, mutta
kaatui siihen paikkaan luotisuihkun lävistämänä. Silloin
meille tuli kaikille lähellä ole-

aamusta

jäi mieleeni saaren

tuli siinä mieleen myös

saa-

reen jääneet asetoverit
ten heille lopulla käy? -

mi-

pelottava hiljaisuus. Tulin
vartiopaikaltani saaren keskiosasta noin kello 6:n aikoi-

Tuntemistani miehistä jäi-

hin. Ei kuulunut tykin jyskettä

vät lopputaisteluissa vangiksi

enkä nähnyt liikettä venäläisten huoltotiellä jäällä. Näkyi
vain kaatuneet hevoskolonnan
jätteet ja vihollisen ruumiska-

Hannes Heiskanen

ja Janne

Pitkönen. Heiskanenkin yritti
piiloutua rantaan risukasaan ja
Janne tekeytyi kuolleeksi,
mutta hyvistä yrityksistä huolimatta venäläiset löysivät heidät ja veivät mukanaan. He

sat.

Se hiljaisuus oli

tyyntä

myrskyn edellä.
Saaren pohjoispäässä kal-

Niitä oli paljon, ei niille
mahtanut konetuliaseillakaan
mitään. Pitkin hankea ne ryömivät panssarikilpien
sa.

suojas-

men maissa iltapäivällä kun
sain tietää vänrikki Vaseniuk-

ville mieleen, ettei täältä enää
kukaan pääse elävänä pois.
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ympäriltäni alikersantit Aarne

Sanoin kavereille, että nun
kauan ei tästä tulla, kun pys-

Nissinen ja Toivo Hallikainen
sekä sotamiehet Aarne Launonen, Pentti Heikkinen, Viljo Pentikiiinen ja Veli Toiva-

säni olevalle miehelle osui
ammus päähän. Mies lensi

Samoihin aikoihin kaatuivat

ryn tätä laulattamaan!
Vähän ajan kuluttua vieresrnonta metriä taaksepäin jääden siihen liikkumattomaksi.

nen.

Lähdin irtaantumaan asemista rantaa kohti ia jäälle
syöksymällä pommi- tai kranattikuopasta toiseen.
Pääsin jäälle. Lähdin ryömien etenemään. Jäällä oli
pieniä jääröykkiöitä, jotka antoivat hieman suojaa. Ei siinä
sietänyt paljon päätään nostaa, sillä venäläisten pikakivärit ja muut konetuliaseet lakai-

sivat jo kallion

laelta jäälakeutta. Samassa leikissä olivat
myös vihollisen hävittäjät.

Edettyäni noin parisataa
metriä rannasta tapasin jo toisiakin. Edessä oli vielä toista

kilometriä matkaa Vuoratsuun. Miehet olivat omia ka-

Ato Matti Hartikainen ja Matti Airaksinen.

vereita,

Monta miestä jäi sinne jäällekin.

Pitkän

ja

piinallisen

ajan

kuluttua pääsin

Vuoratsun
rantaan. Tutkin omaa olemus-

tani ja ihmettelen

Niilo lähti sitten vetämään
erästä haavoittunutta alikersanttia pois asemasta ja jäi sil-

le tielleen.

Hetken kuluttua minulta
meni luoti vasemmasta poskesta sisään ja tuli ulos suusta

-l

repäisten posken auki sisäpuo-

Vartiomiehiä Laatokan saaressa

on yksi

Petäjäsaa-

Eino

Olin vartiossa tuona aa-

kauhea keskitys. Aanruteen
juonti jäi kesken, tuli yleinen

kykenevät
miehet ohjattiin omaan yksikköömme JR 38:aan.

Minäkin kiiruhdin Putkisaaren
puoleiseen päähän, jossa oli
minun asemapaikkani. Olin

Muistan aina tuon päivän,

jolloin kuolema ja kauhu oli-

pk-ampuja.
Vastaani tuli verisiä miehiä

vat turruttaneet jokaisen mieoma henki ei
hen mielen

ja toisia kannettiin

Monet valittivat ääneen.

aivoissa takoi yksi ainoa ajatus: ammu, ammu niin perke-

Lentokoneita

Kranattisade

paareilla.

vain

yltyi.

oli joka puolella, pommittajia ja hävittäjiä.

pääse

asemiin!

Sieltä riitti tavaraa puolustajien niskaan!

Nyt toisinaan tulee mieli
katkeraksi, kun syventyy ny-

Kello lienee ollut ehkä seitsemän ja kahdeksan välillä,

kyaikaan. Minäkin menetin

kun venäläisiä alköi tulla yh-

siellä kuuloni lähes olemattomiin. Avustuksia en ole saanut. Nyt vanhuuden saapuessa

tenä rintamana Putkisaaresta.
Kysyin pojilta, ovatko pelit
kohta alettaisiin
kunnossa
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joiskärkeä ja Kuivaniemeä.
Kello taisi olla puoli kolmen

muistelee:

hattu oli hävinnyt.
Joskus illan kuluessa mei-

leesti, ettei vihollinen

lähteä pois kohti Vuoratsua.
Sitä ennen lääkintämies yritti
sitoa poskea. mutta ei se oikein onnistunirt.
Löysin sukset telttojen luota ja aloin hiihtää kalliojyrkänteen suojassa kohti poh-

Turtiainen Rantasalmen Mus-

hälytys ja huuto: asemissa olleet miehet ovat kaatuneet tai
haavoittuneet, kaikki asemiin!

mieleen,
enää edes muistunut

Tapasin matkalla luutnantti
Suhosen ja hän antoi luvan

Pienviljelijä, korpraali Eino

nut pelasti

dät liikkumaan

mään kohti telttoja.

POSKESTA LÄPI

resta pelastuneista.

-

kun hapen puutteessa muuten

minunkin lähdettävä vetäyty-

LUOTI

talahdesta

lelta. Onneksi suu oli auki,

hamei jaksanut hengittää
- alkoi
paat säilyivät. Suuhun
tulla kovasti verta ja niin oli

Silloin olimme kaikki yhtä
niin herra kuin tavallinen
-sotilaskin. Nyt on toisin...

Se oli musta aamu ja muistuu mieleen aina. Kun palasin
vartiosta Putkisaaren puoleisesta päästä, kello taisi olla
kuuden maissa. Tulin teltoille
ja mielessä oli saikan juonti.
Kaikkialla oli aivan hiljaista.
Sitten asemiin alkoi tulla

naan viilekkeiksi edestä ja takaa, toinen saapas oli halennut kahdesta kohtaa, kun luodit pyyhkivät kupeitani, ja

kuva

myl-eläkettä.

muna.

en edes haavoit-

A-

saan pientä kansaneläkettä ja

vieläkin,
mikä oli se suojelija, joka mi-

Olihan niitä
tunut pahemmin!
naarmuja ja mustelmia joka
puolella kehoa, mutta ei mitään pahempaa. Luotien reikiä
oli vaatteissani joka puolella:
kotoa tuotu turkki meni koko-

S

paikkeilla iltapäivällä,

kun

pääsin jäälle.

Suuntasin poikittain kohti
Vuoratsua. Luotia ja ammusta
tuli tuhottomasti perääni Putkisaaresta päin. Avantoja oli

toisin paikoin vieri
Korpraali Eino Turtiainen Ranta-

salmelta: "Tästä ei tulla niin kauan
kuin tämä koopee laulaa!"

rokottamaan! Kun aloitimme,
vihollista kaatui kyllä paljon,
mutta aina tuli uusia laumoja.
Sitten tuli pikakir'ääriin häiriö. Yhdessä Niilo Vikstenin
kanssa peräännf imme teltoille
päin.
Ennen telttoja tuli yksi ker-

santti pistooli kädessä vastaan
ja komensi kaikki ylös kalliolle sanoen siellä olevan valmiina yhdeksän konekivääriä.
Menimme ylös ja miehitim-

me asemat. Näimme, miten
venäläiset etenir,ät jäätä pitkin
rintamassa panssarikilpien
suojassa. Niilo Viksten ia
Erkki Hytönen olivat mukana-

ni

Erkki jäi myöhemmin

vangiksi.

Minulla oli konepistooli,

jonka sain eräältä kaatuneelta.

vieressä.

Monen matkalaisen tie päättyi
noihin avantoihin toisten kohdatessa kuolemansa vihollishävittäjän konekivärisuihkusta tai kranatin osumasta juuri

sillä hetkellä kun ajatuksissa

jo liikkui

mahdollinen pelas-

tuminen.

Kaikilla

haavoittuneilla,

jotka kykenivät itse liikkumaan, oli lupa lähteä pois saaresta. Jokaisella oli sama ajatus: tänne ei voi jäädä kukaan!

Minullakin oli suuria vaikeuksia. Veri vuoti poskesta
ja tuppasi kurkkuun, oli vaikea hengittää. Pääsin kuitenkin viimeisillä voimillani lopulta Vuoratsun rantaan, johon jäin makaamaan. Siitä
minut omat korjasivat Pois.

PUHDAS RUUMIS
Sodanaikainen korpraali, Kai-

nuun saloilta sekä kesäisin
pohjoisilta uittovesiltä sotien
jälkeen leipänsä ansainnut
metsuri Eero Kemppainen
Rantasalmen Tervajoelta. kertoo maaliskuun 6. päir'än kokemuksistaan veitikka silmäkulmassa seuraavaan tapaan:

Toimin luutnantti Suhosen

-taistelulähettinä.

miksi tuossa hirvittävässä

mantereelle. jossa hän pataljoonan komentopaikkaan saavuttuaan p])si lisäjoukkoja

Venäläiset aloittivat etenemisensä
lienee ollut siinä
yhdeksän- korvilla. Sitä ennen

he olivat

tykistökeskityksen
aikana jo levittäytyneet rintamaan pitkin jäätä.

Minä olin luutnantti

Suho-

läpuolella korkealla kalliolla. maattiin
vierekkäin ja seurattiin tapah1

tumia.

Noin kello

kymmenen

maissa olivat r enäläiset jo

kiinni. Meidän koh-

Petäjäsaaren puolustukseen.

saaressa

Meillä oli venäläiseltä vangilta saadut tiedot, joiden mu-

dallamme

kaan suurhyökkäys

§§_"

räsmyrskyssä.

sen kanssa korsujen

Maanantaina 5.3. iltayöstä
lähdimme Suhosen kanssa

te-

vin

j.r

oli

kallioranta hy-

rkkä eivätkä ne siitä

Petäjää

vastaan alkaisi huomenaamulla. Apua ei kuitenkaan luvarru
eikä annettu lupaa vetäytvä
saaresta poiskaan.
Ahti Suhonen oli hyvin hiljainen ja alakuloisen näköinen

Jokohan tulevat.-.?

SÄ
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tullessaan pois esikunnasra.

Paluumatkalla poikkesimme
Syskyänsaareen, jossa Vala-

mon luostarin rakennuksissa
majaili meikäläisiä huolropo-

kello kymmenen ja yhdentois-

ta välillä

en

muista tarkoin
Suhonen
käski minun lähteä
suksilla
Vuoratsuun hakemaan apu-

rukoita. Ruokailimme siellä ja
joimme teetä. Keskustelimme
Petäjäsaaresta
miten mahtaa käydä? Suuna
oli mr'ös
lämminnrt. .A,hti :anot minul-

ohi saaren

Mennään. Eero. saunaan
Petäjäsaareen huo-menna edes puhdas ruumis!

katselta-

vaa. Selvisi, ettei tuolta voi
kukaan enää elävänä selvitä.

tr

pohjoiskärkeen,

sillä aikomukseni oli koukata
sieltä jäälle ja kohti Vuorat-

Pe-

sua.

Päästyäni noin 150 metriä
rannasta sain hävittäjät seurakseni. Kyllä siinä sai taiteilIa jos minkälaista kiemuraa ja
koukeroa sekä välillä suojautua matalaksi missä vähänkin

täjäsaareen, mutta emme nukkuneet 1'htään. raikka oli ai-

van hiljaista. Taisi raikuttaa
se, että koko ajan oli mielessä
se, mitä kohta tulee tapahtumaan. Olimmehan jo nähneet
millaisella rytinällä se Putki-

havaitsi jonkin syvennyksen!

saarenkin otti.
Ja aamulla päivän valjettua

Matkalla kohtasin toisiakin
meikäläisiä, haavoittuneita,

sitten alkoi tapahtuakin: ensin
tuli valtava tykistökeskitr s ja
sitten lentokoneet kattoir at
koko saaren kaataen pommilastinsa puolustajien ylle.
Joka paikassa savusi ja räjähteli. Omat aseet sylkivät
tulta minkä kerkesivät ja pystyivät toimimaan.
Haavoittuneita alkoi tulla
korsuihin, mutta kaatuneet ja
pahemmin haavoittuneet, joita
ei ehditty saada pois. jäivät

jotka olivat saaneet luvan läh-

det tykistökeskitykset ja pommitukset silpoivat nuo onnettomat toverimme yhä pienem-

kyi. Oli se kauheaa

Lähdin hiihrämään kalliojyrkänteen suojassa telttojen

- jäähän

paikoilleen. Yhä uudet ja uu-

meteli. Tulipalokin sieltä nä-

voimia.

Ie:

Yöllä tulimme takaisin

kelloaikaa

Korpraali Eero Kemppainen Ran-

tasalmelta:

kaikki

yhteydet

olivat poikki..."

päässeet helpolla ylös, mutta
etelästä päin Putkisaaren puolelta olivat venäläiset edenneet jo pitkälle saareen. Kaatuneita oli joka puolella ja

haavoittuneita tuotiin

ja

omin voimin teltoille

tuli

yhte-

nään.

Puhelinyhteydet olivat
kaikki katkenneet eikä yhteyt-

tä saatu Vuoratsuun. Noin

teä Petäjästä.

Vuoratsusta hain omia
joukkoja. Löysin ne kaikki
saaren itärannalta Petäjäsaaren puoleisista asemista. Tapasin tykistön tulenjohtueen,
mutta siellä sanottiin, ettei mitään apua ole saatavissa.
Aikomukseni oli lähteä viemään sanaa luutnantti Suho-

selle, mutta silloin joku luutnantti sanoi, ettei sinne nyt
enää kannata mennä kun kerran on sieltä elävänä selvinnyt.

Petäjästä

kuului

taistelun

Onko lihaskipu ja -reumatismi
Teidänkin vaivanne? Silloin tiedalte. etter pelkästäan lepo ja

lämpö riitä. Tarvitaan myös jo-

takin, joka Iievittää tuskallista

särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLIN'-voide, jonka lääketehdas Bayer on kehittänyt.

Sitä on helppo levittää.

Se

imeytyy tehokkaasti. Ja ennen
karkkea se kokoomuksensa
ansiosta nopeasti tuo tehokkaan lrevityksen. - lhon punertumrnen la lämmon tunne voiteen levittämisen .lälkeen ovat
merkkr vaikutuksen alkamisesta.

BAYOLIN merkitsee parannusta reumaaltrsen lrhas- Ja

nivelsäryn paikallishoiloon.
BAYOLIN -voidetta on nyl saatavana sekä 35 g:n tavallisessa
putkilossa että 70 g:n hieroma-

pulkrlossa. Josta voide kasrn

koskematta voidaan hieroa
ihoon.

Kysykää apteekeista
BAYOLIN -votdetta.

II

VÄINU HAHTELA

HIIPIJA
ISKEE:*{*i!#;fi#M:
l.emetissä ia
lemettien liepeillä

panoksilla.

O Aamulla oli motissa kuitenkin
kaikki selvää ja sotasaaliin joukossa
oli muun materiaalin ohessa myös
vihollisen orkesterin
instrumenttiauto
voitonparaati oli

jäänyt pitämättä...
teista.

raskaita

Siellä entisen myllyn seuduilla puronotkossa savusivat

jotka olisivat noissa mottitais-

vihollisen korsut. Useiden
panssarivaunujen todettiin

olevan

varmistustehtävissä

korsualueen reunoilla. Näytti
siltä, että kyseessä olisi ollut
jokin vihollisen huoltoporukka. Tarkastelimme sitä kaikessa rauhassa ja teimme huolelliset valmistelut itse hyökkäystä varten.

Hyökkäyssuunnitelma oli
seuraava.

Osasto Hahtela, johon kuu-

luivat Hiipijän l.K ja 2.K,
hyökkää mottiin kaakosta.
Luutnantti Patojiirven komp-

SA,rara

Länsi-lrmetin kylän itäpuolella maantien ja Koirinojan
yhtymäkohdan ympärillä oli
myöskin vihollisen motti, jota

vanhan vesimyllyn mukaan
kutsuttiin Myllykyläksi

Myllykylän motiksi.

Tåimän

motin valtauksen sai nyt JP 4
seuraavaksi tehtäväkseen.

TIEDUSTELU JA
SUUNNITELMA
Maaston tiedustelun hyökkäystä varten sai tehtäväkseen
luutnantti Hahtela. Hänen
mukanaan olivat kaikki komp-

panian päälliköt, kun koko
alue kierrettiin mahdollisimman hyvän kuvan saamiseksi
motista ja sen puolustuslait-

paha nyhjästä

ammuksia ei

- heittimet oli
ollut ja raskaat
määrärahapuutteen vuoksi jä-

tetty hankkimatta, vaikka prototyyppi oli valmis ja hyväksytty jo paljon ennen sotaa.
Jokin ratkaisu oli keksittävä

1a niinpä tykistö korvattiin
omatekoisilla kasapanoksilla,

joita miehet kantoivat mukanaan
todellinen köyhän
miehen- tulituki!

yörryöKKÄYS
3.2.4O klo 21.15 lähtivät
hyökkäysjoukot liikkeelle

Tuomaisen

oman tykistön lyhyen tulival-

komppania, samoin JR 37:stä,
sitoo vihollisen tulellaan pohjoisesta. Koko tämän suunnan
tykistö oli luutnantti Tiger-

mistelun jälkeen. Klo 23.2O
ilmoittaa Hahtela, että hänen
osastonsa pääsee hyvin eteenpäin ja että korsujen tuhoaminen on alkanut.

stedtin johdolla käytettävissä

(Jatkoa edellisestä numerosta)

teluissa olleet korvaamattomia. Tyhjästä on kuitenkin

pania JR 37:stä hyökkää etelästä Koirinojan länsipuolitse

ja luutnantti
VäinöHahtelakomentopaikallaanlatkosodanaikana

kranaatinheittimiä,

tulitukena.

Voimakkaat kasapanokset

Ammuspulan takia jäi tykistön osuus käytännössä toivottua vähäisemmäksi. Tämä
oli vahinko, sillä tykistömme
oli koulutuksensa ja henkilöstönsä puolesta kaikkein par-

Lemetin kohtalon, ei varmaankaan ollut toivorikas tulevien tuntien suhteen. Kuolema kolkutteli vähän joka puo-

hainta laatua ja juuri tällaiset

lella.

motit olisivat kuuluneet tykistön murennettaviksi. Talvisodassa ei myöskään vielä ollut

vetää hyvin ensimmäisiä isku-

vapisuttavat koko tienoota ja
vihollinen, joka tiesi jo Länsi-

Luutnantti Erkki Komonen

ryhmiä

-

jokainen liike ja
99

toiminta on harkittu.
Nyt tuli myöskin kokemus

esille: Hiipijän

syöksyryh-

mien eteneminen on paljon
nopeampaa kuin naapurien.
Hahtela soittaa Motti-Ma-

tille tilanteen suotuisasta kehityksestä ja saa kehotuksen jat-

kaa samaan tyyliin.

Hiipijän 2.K on pataljoonan

reservinä

komentopaikalla.
Noissa olosuhteissa oli oltava
varuillaan joka suuntaan, sillä
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Talvisodan luutnantti Erkki Komonen välirauhan aikana. Komonen
kaatui JP 4:n komentajana ja majurina Karhumäessä 5. 12.'l.94'l

Motti on selvitetty

monet vihollisen apujoukot
yrittivät auttaa moteissa olijoita
siksi oli hyvä reservi

Tien varrella oli jonkinlainen korsu, jossa oli Osasto
Vuoren vääpeli Griinn, hän-

aina- tarpeen.

kaikki muutkin miehet, pari
lääkintä- ja viestimiestä.

kin aivan yksin. Käskin häntäkin tulemaan mukaani ja se-

Eteneminen oli hidasta
mutta varmaa. Eri suunnilta

lostin lyhyesti tilanteen, mutta

etenevät iskuryhmät alkoivat

vääpeli

seutuvilla.

vuoksi paikoilleen.
Menin ryhmäni kanssa hieman tiestä sivuun ja kun vi-

aamuyöllä yhtyä maantien

Aina silloin tällöin kuului
huudettavan "uraata", mikä

jäi oman tehtävänsä

hollisjoukko oli kohdallamme
avasimme tulen kaikilla aseilla mitä meillä silloin oli. Vi-

si sanoa laavuksi. Kun viholliset olivat jo laavun ympärillä
heitellen käsikranaatteja soitti

hollisia

tunnollinen vääpeli Griinn
majuri Aarniolle ja kysyi:
Mitä minä nyt teen? Mi-

jäi

kaatuneina tuolle

taistelualueelle

17,

mutta

meiltäkin meni hyvä viestikoira Murre.

Tilanne oli vakava, mutta
huvittaviakin puolia aina sattuu. Kuten jo edellä mainitsin
jäi vääpeli Griinn korsuunsa

-

ehkäpä sitä paremmin sopi-

- on komppanian päiväranulla
hoja 50000 mk

ja

ryssä on

laavun katolla!

Matin käsky oli tietenkin

selvä:

-

Ajakaa ryssät pois katol-

merkitsi jonkinlaista vastahyökkäystä, mutta yritykset
vaimennettiin konepistoolitulella.

Noin kello 4.00 jouduin yllätyksen kohteeksi. Noin 50miehinen vihollisosasto mur-

tautui ulos motista ja eteni
suoraan komentopaikalleni,
joka oli motin reunalla Itä-Ir-

mettiin johtavan tien varrella.
Vihollisen pääseminen yllätykseen johtui siitä, että mottia vartioineet erään vieraan
joukko-osaston miehet olivat
hyökkäyksemme aikana jättäneet vartiopaikkansa ja näin
oli tie Itä-I-emettiin auki.
Pääsin onnellisesti alta pois
mutta tipalla se oli, sillä ei

,t
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-sellaista ylivoimaa vastaan

yksi pistoolimies paljoa painele! Olin nimittäin tuossa vaiheessa aivan yksin
ilman
- sitten
yhtään lähettiä! Kokosin
kiireesti komentoryhmäni, joka oli hieman taempana ja
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Sotasaalista lajitellaan

k

\,

Nyr olikin jäljellä vain vallatun motin tarkastelu ja sotasaaliin luettelointi. Sotapäivä-
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ia ali-

päällystöä
talvisodan
taisteluien

;r {' ':r§

kirjan mukaan saatiin sotasaalista seuraavasti.
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7 kpl
Autoja
3l
Kenttätykkejä
Kenttäkeittiöitä
[,eipomoita
,,
Tämän lisäksi erilaisia tarPanssarivaunuja

keskellä
valkoturkkinen
komentaia
everstiluutnantti
Matti
Aarnio

3,,
4,,
t

vikkeita kuten

ammuksia

koottiin satoja kappaleita. Autoista oli 20 kpl kuorma-autoja, 1 voimalaitosauto, I va-

I radioauto ja I
soittovälineauto ! kaatunei-

lonheitinauto,

-ta vihollisia tavattiin 367 ,

:d

mutta aikaisemmin kaatuneet

oli lumi jo peittänyt.

ddI
ta ja tapelkaa hyvinl
Vääpeli Griinn selvisikin
pahasta tilanteestaan onnellisesti ja miehet saivat päivärahansa. Mutta onnea siinä to-

della tarvittiin. Pelastuksena
oli se, että vihollisella oli kova kiire eikä ollut aikaa jäädä
tutkimaan laavua sen tarkemmin. Savutorven vieressä oli

Omat tappiomme olivat aivan mitättömän pienet, vain

jälkeenpäin syuymätön käsikranaatti ja kun laavun katto
oli vain havuista, niin onnea

oli Myllykylän motti vallattu.
Niitä vihollisrippeitä, jotka

oli todellakin rohkealla ja tun-

tiin

nollisella vääpelillä.

tiin.

AAMULLA OLI

KAIKKI SELVÄÄ
Aamun hämärtyessä 4.2.4O

muutama mies.
5.2.4O sai JP 4 käskyn siirtyä Nietjärven maastoon. Emme kuitenkaan päässeet edes
perille, kun jo Mastokankaalla
jouduimme tuhoamaan erään
vihollisen valiopataljoonan.

pääsivät linjojemme läpi, ajettakaa ja ainakin osa tuhot-

Kohta edellä kertomani kahakan jälkeen lähetti komentala 2.K:n ajanraan takaa ItäLemettiin pakenevia vihollisrippeitä.

Ne taistelut eivät kuitenkaan
sovi tämän kirjoituksen puitteisiin.
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MAALEJA RIITTAA

MEERI KOIVU

Vartiossa riini toimintaa, koneita oli miltei jatkuvasti näköpiirissä. Näimme myös ne
koneet, jotka lentelivät rintaman yläpuolella. Tämä oli hyvien kiikarien ansiota. Näistä
koneista meidän ei tarvinnut
tehdä ilmoituksia, koska ne
kulkivat yksinomaan linjojen
yllä ja edestakaisin kuten lin-

Talvisodan ilmavalvonta oli Iähes kokonaan
lottien vastuulla. Tytöt
hoitivat tehtävänsä täsmällisesti ja pelottomasti, vaikka pommit
räiskyivät ympärillä ja
desantit hiipivät pimeissä metsiköissä.
Karjalan kannaksella oli sodan loppupäivinä vilkasta.
o
SELVITTYÄMME onnelli-

tuparvet.

Luultavasti vartioiden vies-

titysnopeutta saadaan kiittää
siitä, että omat koneemme eh-

tivät usein ilmaan samanaikaisesti viholliskoneiden kanssa.
Silloin riehuivat ilmataistelut
kiivaina.
Runsaasti yli kymmenen vi-

holliskonetta saivat omamme
pudotetuksi lähiympäristöön,
näistä kolme aivan välittömään läheisyyteemme. Kyllä

sesti ensimmäisestä ilmavar-

me luonnollisesti seurasimme
suurella jännityksellä, kun joku kone leimahti tuleen, alkoi
räjähdellä ja pudota
minne
se putoaisi? Eivät sentään
aivan viereemme osuneet.
Muutamista koneista hyppäsi mies laskuvarjon avulla,

.!

tlostamme Ayrapaassa erune
saaneet siellä pitempään viipyä. Vielä samana päivänä

meidät kuljetettiin eteenpäin
ensin linja-autolla, sitten

-lossilla yli Vuoksen aina Antrean kirkolle saakka. Siellä
meidät jaettiin eri vartioihin.

mutta enimmäkseen ne menivät koneittensa mukana. Kolme miestä leijui alas meidän
seudullamme, näistä kaksi
näin meidän ruokailupaikassarilne ennenkuin heidät kuljetettiin edelleen. Toiselta oli-

Alkuperäisestä "poppoostamme" joutui meistä neljä Kuparsaareen, jonne tuli lisäksi
kaksi Kivennavan tyttöä. Entinen vartiopäällikkömme
Karjalainen oli joutunut jon-

nekin Vuoksen saaren

var-

tioon. Tämän kuulimme joskus jälkeenpäin.

vat kasvot osittain
llmavalvontalotta työsså liikuntasodan tilaparsella tähystyspaikalla

palaneet,

toiselta paleltuneet jalat, kos-

Uudessa vartiopqikassamme suoritettiin vartiointi samalla tavalla kuin edellisessäkin, mutta sillä erotuksella,
enä täällä oli aina yön ajaksi

määrätty yksi mies mukaan.
Tämä lienee tapahtunut yksin-

omaan turvallisuuden vuoksi,
koska miehellä ei ollut mitään
tekemistä varsinaisen vartiopalveluksen kanssa.

Meille uusille tulokkaille
oli järjestetty majoitus erään
talon yhteen hs6nsg5gsn
meitähän oli nyt kokonaista
kuusi tyttöä. Ruokailu tapah-

tui

eräässä toisessa talossa.
Vapaa-ajat kuluivat kirjeiden
kirjoittelussa. Toisinaan innostuimme pitämään laulutuntejakin. jolloin lauloimme mitä satuimme muistamaan. Ja
löytyihän aina jotain lukemistakin.
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llmaualuontalotan
arklpäluää

mioitu ja sijaitsi

ka isot Saappaat olivat pudonneet ilmassa jalasta.
Rintamalta kuului jatkuvas-

metsässä

Paljon

ti

tykistön ja jalkaväen aseiden ääniä. Kerran kevätpuo-

sitäpaitsi

!

riitti vihollisella len-

tokoneita. Laskimme kerran
eräänä kauniina tammikuun

lella aloin ihmetellä. miksi
tuntui niin oudolta, kunnes

sunnuntaina

vartiotoverini

kanssa ylitsemme lentäneiden
pommituskoneiden lukumää-

keksin. että ammuntaa ei kuulunut lainkaan. bli tay'sin hiljaista
tätä jatkui ehkä pari

rän. Niitä oli kahden tunnin
vartiovuoromme aikana yli

lain tavoin kammottavalta,

kaksisataa, jokaisella luonnollisesti pommilasti mukanaan!

tuntia.- Hiljaisuus tuntui jol-

mutta sitten ammunta alkoi
uudelleen kenties entistäkin
kiivaampana ja ehkä myös lähempänä. Näihin aikoihin alkoi ehkä myös Hevossaaressa

POMMEJA
SAUNAAN

palaa.

jäi mieleeni, sattui minun ol-

Useimmiten

Ensimmäinen pommitus, joka

lentokoneet

lessani parhaillaan saunassa.

pudottivat pommilastinsa Ant-

Tapanamme oli näet kylpeä ja

reaan. Pommitus näkyi

pestä pyykkimme kerran vii-

sel-

västi, kun sattui pimeän ai-

kossa.

Olin tullut vartiosta juuri

kaan olemaan tornissa. Ensin
ilmestyivät laskuvarjon varas-

kun toiset olivat jo saunoneet,
olin siis viimeinen.

sa roikkuvat valopommit ja
sen jälkeen alkoi välkkyä kuin

Pesin kaikessa

rauhassa

tähtisadetta alas jyrähd1 sten

pyykkiäni kun yhtäkkiä alkoi

säestämänä.

kuulua kauheaa ryskettä ja ryvenäläiset

minää. Kohottauduin katso-

keksineet pommituskohteekseen myös sen kr län. jossa
tornimme sijaitsi. Liekö rämä

maan saunan ikkunasta ulos.
Samalla hetkellä nousi valtavalla voimalla ilmaan patsas,

Vihdoin olivat

johtunut siitä, kun sinne alkoi
vähin erin ilmestlä kaikenlaisia porukoita, joiden touhuista
me etrune mitään tienneet: il-

mestyi kanttiineitakin.
sen talon

eräs
tupaan, johon me

olimme majoitettuna.
Kerran ollessani vapaavuorolla majoituspaikassamme al-

Naamioitu ilmavalvontalorni

koi yhtäkkiä kuulua lentokoneen ääntä aivan läheltä ja alhaalta. Kuului kuinka se syök-

syi ja konekivääri papatti. Me
kiersimme äänen mukaan talon keskellä olevaa tulisijaa
huoneesta toiseen kunnes koneen äänj lakkasi kuulumasta.
Ulkona suoritettu tarkastus

osoitti lumihankien talon ympärillä olevan täynnä luotien
aiheuttamia viiruja. Samalla
kertaa oli myös vartiotorniam-

me ammuttu konekiväärillä,
onneksi luodit olivat menneet
ohi. Mistähän viholliset lienevät tornimme keksineet, vaikka se oli havuilla hyvin naa-

jossa

oli sekaisin maata, kiviä

sekä hirren ja laudan kappalei-

ta. Luulin, että siihen oli pudonnut lentokone ja sen räjähdys aiheuttanut kaiken tuon.
Sydämeni tuntui lyövän säikähdyksestä tavallista kovempaa.

Jälleen tuli hiljaisuus ja
aloin kiireesti pestä itseäni
päästäkseni saunasta pois.
Yhtäkkiä tuli paikalle eräs

vartiotoverini hätääntyneenä
ja sanoi:

-

Oletko sinä täällä vielä

hengissä?

l

!

Hän selvitti samalla, että oli

il

tullut kauheasti pommeja

I

tupaankin

oli

peräikkunasta

lentänyt toistakymmentä kiloa
painava kivi ja pysähtynyt

oven suussa olevan astiakaapin alaosaan. Saunan ympärille taas oli tullut kymmenkunta
palopommia, mutta useimmat

olivat tupsahtaneet noin metrin päähän seinästä ja sammu-

"*'"&i{dJ
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Vihollisen pommittaian matkan pää

neet itsestäänSe patsas, jonka näin saunan ikkunasta, oli taas naapuritalon vajarakennus. Sen paikalla ammotti nyt syvä ja Iähes parikymmentä metriä laasA-kuto ja kuoppa. Suurimpiin kuulu103

va lentopommi oli sen aiheuttanut ja saman suuruisia pommeja oli ollut useitakin. Kaiken kaikkiaan oli erikokoisia

pommeja ollut pitkälti toista
sataa.

Myös meidän ruokapaikoli sisäeteisen kattojen läpi tullut iso kivi juuri
kun joku oli siellä ollut ulosmenossa. Kivi oli mätkähtäkaamme

nyt aivan hänen eteensä. Tähän taloon

oli

majoitettu is-

joukkoja, joiden kanssa kuu-

luimme samaan muonavahvuuteen.
Tämän jälkeen
saattoi pommituksia
odottaa
milloin tahansa, kun kerran
olivat päässeet hyvään al-

*.

kuun-

lf"*t'

Kerran olin tullut toverini
kanssa vartiosta ja juuri samaan aikaan palasi poikia desanttijahdista. Nämä tahtoivat
meitä kanssaan kahville kanttiinin puolelle.
Emme vielä ehtineet juoda
kahviamme loppuun kun alkoi
kauhea rytäkkä. Miehet löivät
kiireesti maahan pitkälleen ja
jokainen pyrki seinän viereen.
Itse jäin seinän ja pöydän väliin puristuksiin, kun pöytä oli
rytäkässä pahoin vääntynyt.
Olisin tietenkin painunut maahan muiden mukana, mutta
parhaalla tahdollanikaan en
päässyt loukostani mihinkään.
Kohta sentään kaikki oli ohi

Kannaksen kylät palavat

kömpivät

,$,'lggu. -3

ja lattiaan lyöneet

ylös. Oli tavallaan humoristisen tuntuista kun satuin kysyja
mään. mistä pojat tulivat

miehet muljauttelivat vihaisina.

Onneksi

ei sisällä

sentään

*
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tapahtunut mitään tuhoja,
mutta sensijaan ulkona alkoi-

vat maisemat muuttaa muotoaan ruman näköisiksi. Nyt-

'-)

kin oli pommeja tullut pitkälti

r\

toista sataa ja tällä kerralla sanottiin niiden joukossa olleen

f.

kolme kaasupommia. Liekö
niitä koko sodan aikana enem-

pää käytettykään? Ne olivat
pudonneet noin sadan metrin

päähän ruokailupaikastamme

ja

kerrottiin ainakin kahden

miehen saaneen kaasumyrkytyksen. Heidät oli kuitenkin

viety heti pois, joten emme

saaneet heidän kohtaloistaan
enempiä tietoja.

Nämä pommit olivat pudonneet tienristeykseen. jossa
104

Talvista Anlreaa

miehet olivat seisoskelleet.
Mekin kävimme katsomassa
paikkaa, vaikka eipä siinä mi-

tään kummallista

näyttänyt
lumihanget ja penolevan
- vain olivat muutsaiden oksat
tuneet aivan viheriänkeltaisiksi.

POIS POMMIEN
ALTA
Pian tämän jälkeen nykyinen

vartiopäällikkömme

Juho
Kemppi katsoi viisaammaksi
siirtää majapaikkaamme hieman syrjemmäksi. Majoituimme erääseen pikkutaloon, jos-

ja

uusia toimenpiteitä.

nut huoltojoukkoja, jotka kertoivat toisten jääneen käy-

lä

mään viivytystaisteluja. Omat
veljeni olivat myös noissa viivyttävissä jälkijoukoissa enkä
ehtinyt heitä tavata ennenkuin
meidät siinettiin pois.
Vartiointi oli nyt lopetetta-

koille.

kun vihollishävittäjät pistäytyivät antamassa luotisuihku-

Eräänä iltana vartiosta palatessamme oli tiellä kaksi rar
sumiestä, jotka sattuivat olemaan entisen kotiseutuni poikia. He selittivät olevansa lähettejä ja tutkiskelevansa hieman paikkoja. Pyysimme heidät majapaikkaamme kahville

sohvalla rukoillen Korkeim-

nen heistä sanoi tuntevansa
minut, sanoipa nimensäkin,

vat joskus aamuyöstä viluis-

ennestään pari sotilasta
paistamassa räiskäleitä. Toimutta minä en jaksanut muistaa, missä olisin hänet tavan-

nut. Räiskäleitä tarjottiin

poikien osaavan sellaisia paistaa, mutta kyllä vain osasivat.
Yhtäkkiä olivat nämäkin pojat

nemme

kadonneet meidän tutkiessamme taloa lähemmin.
Välillä meille annettiin jossakin ruokaa, jonka jälkeen

palasimme taloomme takaisin.

ja niin lähdettiin tältäkin seudulta, joka oli ehtinyt tulla jo

Olimme asettumassa nukkumaan, kun tuli ilmahälytys.
Täällä näytti sellainenkin toimivan. Toiset touhusivat, että
on lähdettävä etsimään suojaa
jostain metsän laidasta. Minä
ja kotikylästä asti tuttu vartio-

tutuksi-

toverini päätimme, ettenrme

jaan. Monen tunnin odottami-

sen jälkeen auto vihdoinkin
saapui, me kapusimme lavalle

Antreaan saavuimme illan
hämärässä. Sieltäkin näyttivät

Toiset lähtivät, me jäimme.

oli siel-

Sisään tullessamme

kään

ja odottamaan kyytiä
Antrean kirkolle, jonne meidät oli aiottu hakea.
Kyhjötimme lumipukui-

kuolla, voi se tapahtua yhtä
hyvin täällä kuin sielläkin.
Nukuimme vieretysten talon

meillekin ja kyllä ne todella
maistuivat. Ei olisi uskonut

viikon päivät, kun rintamalin-

jat jo siirtyivät samoille pai-

häipyneen.

Meille osoitettiin joku tyhjä
talo, jossa voisimme odottaa

Ei
siis muuta kuin kamppeet sel-

va koko paikkakunnalla.

ja reppuinemme tien
laidassa odottaen autoa, jonka
piti tulla millä hetkellä tahansa. Välillä täytyi hyökärä jonnekin lumikinoksen suojaan,

ta siitäkin siviiliasukkaat olivat jo ehtineet poistua.
Tässäkään talossa emme
ehtineet olla kauan, kenties

siviiliasukkaat

sen hörpättyään pojat karauttivat tiehensä. Mutta aamulla oli kylässä tungosta, sillä yön aikana oli sinne saapu-

lähde ulos pakkasyöhön. Jos
meidän on sallittu tänä yönä

man suojelusta ja varjelusta.
Nukuimme emmekä heränneet ennen kuin toiset palasisaan ja valitellen, että melkein

koko yö piti kyykkiä kivien ja
puiden takana
se pornmitus
kun osuikin -sille puolelle,
mistä he olivat lähteneet suojaa etsimään.
Seuraavana päivänä meidät

kuljetettiin Jääskeen, jossa
olimme levossa lähes viikon.
oli meistä ikävää, toimessa
kun olimme tottuneet aina olemaan. Täältä jatkui matkamme Kirvun puolelle Sairalaan,
jossa olimme sodan päättymiseen saakka. Tämä ilmavartio
toimi petäjässä, jonne noustiin
Se

tikkaita pitkin.
Täällä olomme sujui tavalliseen tahtiin, mutta viimeisenä päivänä juuri ennen rauhan
tuloa vihollishävittäjät ampuivat raivokkaasti kaikkia tiellä
liikkuvia
etteivät vain tu- jääneet vähiin! tr
hotyöt olisi
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Vangin saamisesta

luvattu

14

vuorokauden loma
oli
asemasotavaiheen

sotureille ankara
kiihoitin, joka pani
yrittämään!
Vanginsieppaus oli
kuitenkin vaikea
juttu. Se oli
etukäteen tarkkaan
suunniteltava ja
valmistelfays
improvisointi -ei
yleensä onnistunut,
ei varsinkaan
silloin, jos yrittäjillä
oli enemmän intoa
kuin kokemusta.
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JR 2 oli asemissa Syvärin voimalaitoksen lohkolla. Palvelin
sen ensimmäisessä komppaniassa, ykkösjoukkueessa.

Meikäläiset antoivatkin van-

rangin otlamisesta. Hän sanor

jan rallatella rauhassa

nryös. että siitä hommasta. jos
se onnistuu, saa l4 vuorokauden loman.
Pesosen kanssa olimme jo

-

mi-

täs sitä turhaa räiskisi, kun to-

verilla oli komea ääni ja kau-

niit slaavilaiset laulut.
Laskimme kerran sotamies
Pesosen kanssa

leikkiä,

että

haetaan tuo vanja korsun
nurkkaan laulamaan. Tästä

kai

saimme alkusysäyksen
ajatukselle, että lähdemme
joskus yrittämään vanginsieppausta tuolta Munkalan puron
toiselta rannalta.

Joukkue oli asemissa Munkalan puron läntiseltä rantaharjanteelta länteen päin.
Helmikuussa oli ollut kuutamoöitä. Tällaisina öinä kuului usein metsästä laulua. Vihollissotilas saattoi lauleskella

LOMAA VANGISTA

tunninkin yhteen

rnältä taholta on tullut käsky
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menoon.
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14 VUOROKAUTTA
MAALISKUUN 25. päivänä
j,rukkueen johtajamme. vänrikki Alro mainitsi, että ylem-

aamulla katselleet tarkasti vihollisen puoleiselle rantarinteelle. Näimme siellä katetun
pesäkkeen mustan suuaukon
ammottavan lumisten puiden
lomitse.

Menimme joukkueen johtajan puheille ja sanoimme, että

menisimme illalla välimaastoon, jos saamme luvan.

komppaniassa lääkintämiehenä toimiva muistaakseni ,Iärvinen-niminen sotamies.
Iltapäivällä puhdistimme
konepistoolit ja täytimme kol-

me rumpulipasta

mieheen.
saimme
myös tietää, että oma kranaa-

Ennen lähtöämme

tinheitin ampuisi häirintätulta

vihollisen asemiin kohteestamme noin parisataa metriä
länteen.

Kello 20 paikkeilla tulivat
Rantalainen ja Järvinen korsullemme. Vedimme Pesosen

Aho kyseli aikomuksiamme. Sanoimme, että yritämme
ottaa vangin. Aho kävi komppanian päällikön juttusilla ja

kanssa myös lumipuvut pääl-

lupa saatiin.
Mukaamme lähtisi komp-

olalle ja niin olimme valmiit

panian päällikön lähetti, korpraali Viljo Rantalainen sekd

lemme, kiinnitimme rumpulippaat vyöhömme. heilautim-

me konepistoolit
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kun ei meillä ole radiota, niin

PAULI MADETOJA

e.'q

hihnasta

lähtöön.

Järvinen oli ottanut mukaansa ahkion. Se oli hankala

r;
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kuljetettava yhdyshaudassa.
En tiedä, mitä toiset ajattelivat
tuosta ahkion ottamisesta mu[s2n
itselläni oli sellainen
mielikuva,
että kun palaamme, ahkiossa lepää vihollissotilas.
Kulmapesäkkeessä saimme
vihdoin nostaa ahkion ylös
haudasta. Kiipesimme itsekin
pesäkkeen reunalle valmiina
aloittamaan taivallus.
Sää oli kohtalainen, pilr,inen ja pimeä. Lähdimme las-

keutumaan jyrkkää rinneträ
alas. Puron lumenpeinämälle

joka kolisteli ahkiollaan pui-

jäälle oli matkaa noin 30 metriä. Lunta oli paljon. mutra se
ei haitannut sillä laskettelimme rinteen alas taliamuksillamme.

Jouduimme kulkemaan viitisenkymmentä metriä pitkin

Matkaa olimme tehneet jo

oli hetkittäin elämää, oksien
rapinaa ja putoavan lumen kahinaa.

ollut käyty

limme kaukaa omien linjojen

Tällaisesta säästä me pidimme! Ei tarvinnut varoa jo-

keuduimme polvillemme ja
jokaisen katse porautui pi-

kaista askeltaan.
Olimme nousseet rinteellä
jo sille korkeudelle missä vihollisen katettu pesåike sijait-

meyteen tossupolun suuntaan.
Noin 40 metrin päässä erotimme jälleen säännöllisen lumikasautuman. Tiesimme, että siinä oli vihollisen katettu

den runkoja.

15-20 minuutin ajan. Kuutakaa heittimen jymähdyksiä.
Kranaatit tippuivat vihollisen
asemiin noin parin sadan met-

rin päähän meistä.

purouomaa. Jokainen askel
vei lähemmäksi vihollista.
Kiipesimme vinottain pu-

Puiden oksat olivat katkeamaisillaan lumen paljoudesta.
Siellä täällä näkyi myös puita,

ron vihollisen puoleista rantarinnettä lumisen metsän pei-

joiden rungot olivat taipuneet

tossa. Kahlasimme jonossa
eteenpäin, Pesonen edellä ja
minä hänen kintereillään,
Rantalainen minun perässäni
ja hänen jälkeensä Järvinen.

kaarelle lumipaljouden painamana. Silloin tällöin kohahti

metsään

lounaissuunnasta

heikko tuuli, joka sai lumen
pudota mätkähtelemään oksilta maahan. Sakeassa metsässä

si.

Matkaa

oli

pesäkkeeseen

pesäke.

semmalla puolellamme, noin
40 metrin päässä, oli harjanne

Se

ja sen takaa alkoi tasamaasto.
Kuljimme harjanteen suuntaisesti. Vihollisen asemat olivat
myös harjanteen suuntaisesti.

VIHOLLISEN

tänään.

Menimme monttuun. Las-

ehkä sadan metrin verran. Va-

ASEMISSA
VAIKKA oli pimeää.

oli matkamme

Nyt alkoi

kohde.

toimintamme
vaativin vaihe. Emme olleet
edeltäkäsin suunnitelleet mitään. Päätimme vain, että toimimme sen mukaan kuin luulemme tilanteen edellyttävän.
Pesonen lähti edellä ja minä
hänen kintereillään. Rantalainen tuli perässäni samalla tyy-

lillä kuin

katseemme erotti tummia puiden
runkoja vasten hyvin näkyvän

mekin
vartalo
- konekyyristyneenä ja sormi
pistoolin liipaisimella. Järvi-

säännöllisen muotoisen lumivallin. Hiivimme matalina
kohti vallia.
Kuuntelimme hetken aikaa.
Kun mitään ei kuulunut em-

nen tulla kyyrytteli Rantalai-

mekä huomanneet

mitään

muutakaan poikkeavaa, hiivimme lähemmäksi kohdettamme.

Edessämme

oli vihollisen

kuulovartiomonttu. Se oli
noin pari metriä pitkä, puolitoista leveä ja 60-70 senttiä
syvä. Kuopan reunalta johti
tossupolku vihollisen asemiin
päin, katetun pesäkkeen suunMatalana pitkin puronuomaa takaisin omille linjoille

lumikerros, joten montulla ei

taan. Jälkien päällä

oli

ohut

sen perässä ja helpotuksekseni

huomasin, että hän oli jänänyt
ahkion montulle.
Mitään ei kuulunut.
Hiivimme edelleen kohti
korsua. Eteemme ilmestyi yhdyshaudan pää. Korsu oli tästä noin 15 metrin päässä ja
tämä hauta johti sinne. Haudan pohja oli puhdas ja askelten kovettama. Tässä päässä
täytyi olla vartiopaikka.
Missä oli vartiomies?
Seisoin haudan reunalla ja
kurkistelin varmuudeksi ettei
siellä missään ollut vartiomie107

hen asetta.

täin katseellani korsun vasem-

malla puolella olevaa yhdyshautaa pitäen silmällä ettei

ko ajan suunnatut meihin. Oikeassa kädessään hän kantaa
roikotti kivääriä. Siinä oli ro-

meikäläisten asemia. Meitä ei
tulitettu. Korsun taakse emme

sieltä kukaan yllätä.

tanhäntäpistin.

me korkeana kumpareena.
Selkämme takana olevalla

pitkin

HYVÄONNINEN
VARTIOMIES

monttuunkaan, sillä siitä olisi
varmasti syntynyt rähinä.
Jos ammumme tuon korsun

harjanteella alkoivat myös

valtavasti.

TÄMÄ vihollinen oli leväperäinen vartiomies! Emme
muutoin olisi päässeet tule-

ovea kohti hivuttautuvan vihollisen, ei siitä ole meille mi-

monttuun. Seurasimme hetken aikaa tilannetta. Sitten

tään hyötyä

lähdimme vetäytymään tulojälkiämme pitkin.
Vihollinen innostui paukut-

Rantalainen ja Järvinen jäi-

vät haudan päiihän. Siitä olivat viholliset hyppineet alas
tullessaan kuulovartiomontusta. Pesosen kanssa astelimme

yhdyshaudan reunaa
kohti korsua. Lunta oli kerääntynyt haudan reunamille

Seisoimme korsun oven
kohdalla. Se oli alaviistoon
edessämme

ja kolmen metrin

päässä.

Aseemme osoittivat kohti
jonkun

ovea. Odottelimme

- ulossieltä on joskus tultava
kin.

Pesonen

oli

Mieli ei tehnyt hypätä

maan näin yllättäen.
Ukkeli huomasi joutuneensa tukalaan tilanteeseen: selän
takana kaksi vihollista konepistoolit ojossa, samoin edes-

sä korsun oven

kohdalla.

Näimme, että kaveri

oli

pe-

vasemmalla

loissaan. Pikkuhiljaa. sentti

puolellani parin metrin pääs-

sentiltä hän kuitenkin hivuttautui kohti korsun ovea ja samalla kohti meitä. Vihollisso-

sä. Hänellä oli parempi näkyyhdyshautaan siihen
suuntaan missä omat miehemme olivat. Hauta teki mutkan
puolivälissä ja sitäpaitsi emme
nähneet tällä hetkellä haudasta
kuin korsun puoleisen seinä-

vyys

män. Tästä syystä vihollisen
vartiomies pystyikin piilottelemaan tässä mutkan kohdalla.
Pesonen hänet huomasi enminä seurasin nimit-

siksi

-

tilas oli pienikokoinen ja hyvin tumma, hänen kasvonsa

näyttivät melkein mustilta.
Mielestämme hän oli sopivan
kokoinen kotiin kuljetettavaksi. Pulmana oli vain menettelytapa
kuinka toimitaan,
- ovat päässeet tähän
kun asiat
malliin ettemme enää voi häntä yllättämällä ottaa.
Vihollisen kasvot olivat ko-

hälyttäisimme

vain sisällä -olevat viholliset.

Jos taas annamme hänen men-

nä. siinäkin tapauksessa piru
nokkisi meidät!
Vihollinen oli jo parin met-

rin

päässä korsun

ovesta.

Osoittelimme konepistooleilla
ovelta pois päin.
Akkiä vihollinen teki hur-

jan syöksyn. Ovi oli sisään
päin aukeava ja hän suorastaan lensi korsuun. Ovi läiskähti samassa silmänräpäyksessä kiinni.

nähneet, sillä se

oli

edessäm-

aseet paukahdella.

Vetäydyimme kuulovartio-

telemaan leveältä kaistalta pe-

räämme. Se näytti jo olevan
tietoinen, että meikäläinen
partio liikkui pitkin purouomaa. koska luodit sirahtelivat
ja suhahtelivat pölläytellen
lunta ympärillämme.
Kiipesimme puron rantarin-

nettä ylös ja hyppäsimme
omaan yhdyshautaan. Epäon-

nistumisemme harmitti. Jälkiviisaasti ajattelimme, että jos

olisimme ottaneet kasapanok-

PIELEEN MENI!

set mukaan, olisimme saaneet

KORSUN vastakkaiselta puo-

helposti tuhotuksi vihollisen

lelta kuului «rven aukeamisesta

korsun.

johtuva kolahdus ja askelten

Yrittämisen halua meillä oli

töminää. Kiväärit alkoivat

ollut, mutta kokemus puuttui.
Railakkuutta olisi pitänyt olla

paukkua korsun takana.
Tulittrs oli suunnattu kohti

enemman.

!

MIKSI KÄRSIÄ KIPUJA TARPEETTOMAST!
Lukekaa mitä kiitolliset käyttäjät
kertovat sähkökoroista:
Vaimoni oli tilånnut såhköiset kantapääsvyt. Lovyien saevuttua våimoni sanoi niiden olsven minulle tarkoituksolla poistaa jalksärkyni.
Samin etten usko nik en aultavan sillå humpuukiahan se tietysti on.
Kokoilin niiel kuiienkin
ihan piloillani vain. Noin viikon kokeilun

iålk@n minun oli lunnustettava

$

tosisia, ottå tuo "humpuukki"

aunoi.

Olin kåsinyt vuGikeusie hemosärystä. Varsinkin ialat olivat kip€åt
ja pohielihakset kovat kuin kivi. Lihsjännitys ei lauennui edes yöle-

von aikana; kun aamulla heråttyåni oikaisin jalkoiani noin venyttelemällå, niin pohkoisa tuntui
sellaimn kova kipu kuin puukolla olisi viiltånyt. Nyt jännitys ja kipu ovat kokonaan håvinneet
lovyion ercicta. Olin väillå kiiytlåmåttå kantepåäevyiä ja parin viikon påästä säfty palasi.
Olen kiitollimn lovyien keksiiålle sekä vaimolloni, ioka ennakkoluubnmsti tilasi nuo mainiot
l6vyt minullo.
Kirvssmies Kalevi Balk. Kuopio.

d*'h

Haluan lässå antaa låmpimåt kiitokseni sähkökoroille ja luonnollisesti niille henkilöillo, joiden avulla olen s6llais6t saanut.
Lyhyessä ajssa no ovat tumst avun ja heltDtuksen ischias-särkyyni, ioka on vaivannut minua jo usoita vuosia. Mitkåån lååkkeet
eivät ole auttan@t seatikka sitten parantansl. Såhkökoroille annan
vielä toisnkin kiilrok$n; no oval, päinvstoin kuin us€al muut "hoiloaineet", y.pmt krlklrt! 3lyuy.lkutuktltt . S€ on seikka, jolle
annan pelion ary@. Toivotan onnea ia menoslystå niin, että sähkökorot saataisiin koko ihmiskunnan lietoisuuioen.
Kreiviär Gudrun Cronstsdt. Tukholma.

Parhaisiin tuloksiin ovat päässeet ne, iotka
käyttävät levyjä kaikissa kengissään.

llaailmankuulu lääkärl Ia luonnontutkua Lulgl Galvrai toteii jo parisataa vuotta 3ltten motalllon vålisten alhelston såhkövlrtolon veikutuksen lhmla.
ten niv6l- la llhastolmlntolhln. Tåmån vanhan kekslnnön perusieella amerikkalaiset läåldrlt oyat kehlttäneet kenklln asetettevat metallilevyl. On todottu, ettå ne Buorestaan yllättåvällå tavalle ovat auttaneet satolatuhanala särkyvalvolsta kåElvlä lhmlsiä kalkklella maallmassa. Tällaisla yaiyola ovat
mm. rsumatlami, nivoltulohdus, hermoklyut la nålhin lilttyvåt salraudoi.
Sinkkilovy tolsessa ia kuparllovy tolsossa kengåssånn€ vol todella auttaa myös Teltä yalvoiaaanne, Lukulsat auomalalsot
ovat ro saaneetkin avun.
Muutaman påivån kulultua kun olin laittanut såhkökorot kenkiini, tuli niin sanmattoman kevyt
olo ialkoihin. Silloin aiattelin, ettå on hyvå kun en pettynyt lgvyjå Giaessani, nyt ei ole enåä
tarvinnut sytidå sårkylåäkkoltå. KåBln monta vuotta kwaa sårkyå ja aiattelin, ettå hautaan
saakka sean kåBiå niitä kipuia kun mitkåån lååkkeet elvät auttan@t. Mutta apu tuli ja loppuien
lopuksi holpolla. Tuhannet kiitokset näistä sähkökoroista. §losittolen naitå låmpimästi kaikillo
säryistå kåciville
Edit weisrröm, yröjåryi.

Hlkll turh[n kåBl3lt klpul.

kun

.pu on po.tlmltk n påå$tl

Minulla oli viime kesånä vaikoanlainon nivoltulehdus molemmissa jaloisa. Kävely oli erinåin
vaikoaa. Kåvin lååkårissä usgita kertoia, muna lopullinon paransminon iepahlui vasta sittgn kun
aloin kåynåå filaamiani såhkökorkoja. Parantuminon alkoi jo muutaman påivän kåytön iålkeen.
Nyt voin jatkaa keskoytynyttå kuntoliikuntaharrstustani aivan tåysipeimi$sii pyöråilomållå ja
hiihtåmällå. Hiihdin mm. UKK-hiihdNå yhtonä päivånå toistsataa kilmotriä. Kiitollisin teryei-

sin

oiva Keski-Hoikkitå. Kuonane.

Selvät suomenkieliset käyttöohjeet ia lukuisten tl/ytyväisten käyttäjien lausunloja
seuraa mukana.

SÄHKUKOROT ON HYVÄ JA HALPA HOITOMENETELMÄ
SÄHKOKOROT ainoastaan maahantuo,alta,

Lukemattomat ihmiset ovat saaneet avun
särkyihinsä luonnonmenetelmän avulla.
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"Kerrottiin divisioonamme komenta-

MARTTI SAARENTO

jan lähettäneen esimiehelleen seuraavan viestin:
Pitääkö meidän kaatua näissä
asemissa paikoillemme ja jättää tie
sisämaahan viholliselle avoimeksi?"

JATKOA EDELLISESTÄ NUMEROSTA

Reittimme suunrauruu suoraan Ayräpään asemalle,
johon tällä kertaa majorumme. Siellä on metsän keskellä lokunen talo pystyssä, joista saa majapaikan. Ifeidän

Sikniemessä on äärimmäisen vakava.
"Pitääkö meidän kaatua näissä asemissa paikoillemme
ja j*tdit tie sisämaahan viholliselle avoimeksi"
on di-

komppaniamme sopii kaikki samaan taloon, sillä se ei
ole enää suuren suuri joukko.
Aseman seuru on lentopommitusten jäljiltä surkeassa
kunnossa. Tämä paikka on komppanian pofille sikäli
mielenkiintoinen enruudestaan, että juuri samaisella
asemalla astuimme runsaat neljä kuukautta sirren pois
junasta,
lapsellisen rietämärtöminä niisrä tapahtu- sen jälkeen on sarrunur. Kukapa meistämista, joita
kään olisi silloin osannur aavisraa, että nyr iälleen olemme samassa paikassa
sodan kauhut kokeneina ja siviiliunelmat tyystin hävinneinä,
sekä puoler silloisisra
matkaajista
sankarivainajiksi, tai sairaaloitten asukeiksi siirryneirä-?

RESERVISSÄ
Helppoa ei ole reservissäkään olo silloin, kun ainainen hälytystila pitää mielet jännittyneinä.
Tilanne divisioonamme alueella, Muolaanjärven ja
Äyräpäänjärven välisellä kannaksella, Salmenkaidassa ja

visioonan komentajamme viesti näiltä päiviltä- esimiehelleen.

Neuvostoliiton sodan johtoa kirvelrää itd,raialla

ia

Laatokan-Karjalassa, suomalaisten heille aikaansaattamat valtavat tappiot ja menetykser mottitaisteluissa,
-siksi on jälleen uudemman kerran käynnisterry suurof
fensiivi Karjalan Kannaksella.
Keskeytymätön jylinä kielii vihollispattereiden ehty-

mättömästä runsaudesta.
p61in päivän kuluttua tulee jälleen hälytys keskellä kirkasta päivää. Hohtavan kirkkaana talvipäivänä
lähdemme hiihtämään kohti linjoja lentokoneiden ahdistamana. Onnellisesri pääsemme sittenkin harvassa
muodostelmassa aukean maaston kautta, väliin viereisellä radalla seisovien vaunujen alla ilmasuoiassa ollen,
Pölläkkälän asutustaajaman ohi.
Jos miehillä olisi puhtaat Iumipuvut yllään, suojaisi
se paremmin, mutta miltei kaikilla on se sama asusre,
likainen ja riekaleinen lumipuvun jäännös.
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Kiire loppuu ohitettuamme asutuskeskuksen. On
haiaannuttava metsään odottelemaan tilanteen kehittymistä. Täytyy hyppiä jakruvasti pysyäkseen lämpimänä
ravanomaisessa pakkassäässä.
On aikaa katsella pakkaskirkkaalle raivaalle
missä
vihollisemme ilmaherruus on joka hetki nähtävissä
-.
Vieläkin valtaisammalla ylivoimalla jauhaa puna-ar-

meijan tykistö suomalaisten asemia, kautta koko Kannaksen rintaman.
Oma rykistö on hiljaks
melkein vaiti
Ei ole
-!
kelpo tykkimiehillämme, mitä putkeen työntäisi
-.
Näitten näkymien alla Iuulisi jo miesten lannistuvan
ja menettävän kaiken taisteluhalunsa. Mutta
sitä eivät suomalaiser Talvisodan soturit tee. Heillä- on uhrivalmis mieli, koska se
mitä he puhtaalla omallatun- puolesta kärsivät kestävät ia
nolla puolustavat
sen
kuolevat
vapaus
Isänmaan
on kansakunnan
kallein omaisuus maan kamaralla
-. pataljoona kokoon ja
Vasta illan tullen otetaan
siirrytään 4-5:n km matka Salmenkaidalle, jossa asemissa olevat ioukot ovat ankarassa painostuksessa joutuneet luovuttamaan pesäkkeitään viholliselle.

va mlna vastahyokkaykseen

JÄLLEEN VASTAISKUUN
Helmikuun 26:n päivän iltamyöhä on meneillään.
on jälleen vastaisku, lujasti
varustettua tukikohtaa vastaan, missä Neuvostoliiton
miehet nyt isännöivät.
Edessä on viholliseen päin loivasti viettävä korkeintaan kolmesataa metriä pirkä peltoaukea, minkä alareunassa oleviin asemiin venäläiset ovat pureutuneet. Tehtävä on erittäin vaikea.
3.K siirtyy oikealle polttopulloineen, lähinnä varmistamaan tankkien varalta. 2.K 1a pari joukkuetta
1.K:sta suorittavat varsinaisen hyökkäyksen rintamasuunnassa. Hyökkäystä johraa 1.K:n päällikkö luutnantti Kytölä. Meidän komppaniamme päällikkkyl,s
oo, vanhempien upseereitten haavoituttua, vänrikki
Korhosen käsissä. Hän järiestelee joukkueita ja rohkaiPatalioonamme tehtävänä

poikia kylmässä ja hämärässä yössä. Päälleen hän on
pukenut, toisista poiketen, uuden hohtavan valkoisen
lumipuvun.
Pienen matkan pääsemme eteenpäin pystyssä, mutta
sitten kun venäläiser havaitsevat, että jotakin on tekeilIä, alkavat luodit vinkua. Syöksymällä siirrymme hitaasti eteenpäin. Kranaattikuopat, joita pellolla on,
ovat kertakaikkiaan mieluisia syöksymiskohteita ia makuupaikkoja tällaisessa tilanteessa. Onneksi on ollut
rässä alkuvaiheessa niin paljon hämärää, ertä vihollisen
kiivas tulitus ei ole ollut erikoisemmin tarkkaa. Mutta
Helmikui5lg1sn tapahtuu jorain odottamatonta
-sen yön taivalla alkaa pilvikerros hajota, -.
ja täysikuu valaisee ajoirtain raistelutannerta. Monet kerrat ovat nämäkin miehet nuoruusvuosinaan ihailleet kuutamoa,
vaan nyt taisi olla ensimmäinen kerta jolloin kuun ilsee
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mestyminen taiva:rlle koettiin iotensakin epämiellyttävänä ilmiönä. Se tekee raisrelurilanteen hyökkääjille
monin verroin pahemmaksi. Siinä me olemme kuin tarjotrimella
-l kiihtyy äärimmilleen. Useita kone- ja piVihollisruli
kakivääreiä on yht'aikaa soimassa. Harvatahtiset venäläiser konekiväärit päästelevät niittotulta aukean laidasympäriinsä sihahraa luotita laitaan
-. Jokapuolelle
Kenenkään ei tarvitse komentaa
suihkuia ehtimiseen.
maahan
kyllä se maistuu muutenkinl Lunta pitää käsin kuoputtaa pois vatsan alta, ellei satu kranaartikuoppaa kohdalle. Pääkin painuu väliin vaistomaisesti lumen sisään, ikaankuin sieltä suojaa etsien. Joku kääntää
kiväärin poikittain eteensä kasvojensa suojaksi.
Tuntuu mahdottomalle eteenpäin pääseminen, kuin
niin
myös se, että joku voisi tästä leikistä selviy'tyä
on ilma ia lumen pinra surmanluotefa täynnään. Hetken ovat kaikki lumeen ja kuoppiin painautuneina.
Kuului iälleen rohkean komppanian päällikkömme
ääni "eteenpäin poiat", ia rintama liikkuu syöksähdellen
uudelleen.

VAIKEA PAIKKA
Haavoittuneet voihkivat. Lääkintämiehiä huudetaan
paukkinan seasta joka puolella. Kuinkapa hekään voisivat liikkua moisessa ruiskeessa.
Meitä ei ole kovinkaan paljon. AIun roistasaraa miestä lähti tekemään sy'öksyjä, murta joka herki joukko
pienenee. Vaikka tunruukin mahdotromalle selviytyä,
on tiukassakin paikassa aina toisilla niin pal jon varjelusta, ectei satu. Vierelläni huuraa surkeasri ikäroverini
Miettisen Heikki: "Auttkaa, autrakaa
ampuivat käteni poikki"l Kun hänen valituksensa -ei tunnu loppuvan, hyppään hänen luokseen vedän vlos. ja talutan pois
pahimmalta vaara-alueelta. Peloitravalle runtuu pysryssä käveleminen moisessa rajuilmassa. Åjarukset kohoavat korkeuksiin
varjelusta pvvräen
Tällöin osun -samalla hr'ökkavksen -.johtafan, luurnantti Kytölän sijainripaikalle. On mieltä lämmittävää,
Jj'§.

Bunkkeri on vaihtanut omrstalaa

kun häneltä, vaikka onkin varmasri elämansä vaikeinra
tehtävää suorittamassa
riirrää yksityiselle, ohi menevälle miehelle, seuraasar rohkaisevar sanar: "Korhonen
lähetti äsken sanan, ei ole mitään hätää
kaikki menee
hyvin kohta".
Vaikutti niinkuin luurnantin, vakaan Sippolan miehen, äänessä olisi särähtau'r säälin tr.rnne ruttuja korimaakunnan rohkeita poikia kohtaan, joittenka verra valuu siinä hänen silmiensä edessä pakkaslumisen pellon
pintaan liian runsain miroin
-. oli siina aukean laidasHän
hyökkäyksen iohtaja,
sa, penkan kupeessa, kuin elokuvatearrerissa ikään

yönäytöksessä
Valkokankaana,
-l ralonpojan omisrakuun valaisema
kannakselaisen
ma, lumen kattama peltoaukea. Filmisankareina siinä,
tehtäväänsä tunnollisesri paneutuvar, "amaröörinäytte-

aitiopaikalla

liiät"
Musiikkiakin on tällä valkokankaalla riittämiin -! kovaa venäläisrä musiikkial
- Korhosen viesti kuului, "kaikki mence hyKuten
vin kohra", niin m1,ös tagrahtui. Kunnioiterravalla
roh-

keudella hän johri komppaniaansa luorisateen lävitse,
"Ereenpäin pojat
väliin pystyssä seisten ja huutaen:
viholliset pois Kannakselta" -

-

-!
Ehjänä säilyneitten konepisroolimiesren
pääsressä vähitellen tukikohdan tuntumaan kurnutramaan vihaisia
sarjojaan, alkoi ore raistelussa siirtyä meikäläisille. Käsikranaattien viuhuessa vaikenivat vihollisen konetuliaseet

yksi toisensa peräsrä

-.

VIHOLLISEN ON PAKKO NOYRTYÄ
Toiminta on muuttunut erittäin ripeäksi, päästyämme irti luorisateen armottomasta piiskauksesta.
Eloon jääneet vihollismiehet ortavar viime hetkessä
lalar alleen, eikä kasikahmataistelua synny poikien
syöksyessä ampumahautaan.

Alikersantti Rikka syöksyi ampumakaivantoon kohdassa, missä sijairsi viholliskorsu. Hän kohottaa korsun

luukulla roikkuvaa vaatetta, mutta kun sisältä kuuluu
niin hän vetäytyy takaisin lisäapua

oudonlaista supinaa
saadakseen.

Lähinnä olevalle Sipilän Pentille Rikka sanoo, "eträ
tuolla korsussa on varmasti vanjoja". Sipilä, joka jo aikaisemmissa kahakoissa oli väläytellyt harvapuheisen
miehen rohkeita otreita, ei paljoakaan siekaillut, vaan
painui kylmäveriseti tummanpimeään korsuun. Kun sisäpuolelta ei toviin kuulu kummempaa mekastusra, heräsi kaverissa epäilys, että että taisivat naapurit rarrata
meikäläistä kurkusta kiinni
Murta mitäpä puuhaili-l
kaan Sipilä tamän hiliaisen hetken
aikana pimeässä korsussa?'
Kaiveli taskujensa uumenista tulirikkuaskial
- olikin kavereilla, tilanteesta selvää ortaesSiksipä
saan, nähtävissä matalassa korsupahasessa kummallinen
näky
Pentri siellä korsun pohjalla polvillaan viiden
-. keskellä
venäläisen
tulitikku palaen näpeissään
naamoja, todeten tutrurkimassa toisren läsnäolijoitren
"Rytkimr.iksensa tuloksena rauhalliseen tyyliinsä:
siähän n![ 6n"'
-r olivat taisteluhalunsa menettäneitä,
Nämä naapurit
eivätkä hyökänneet korsuun runteutuneen rohkean suomalaisen kimppuun.
Muut aseet viholliset olivat vieneet mennesään, mutra yksi pikakivääri ia kaksi hiukan epäkuntoista konekir,ääriä oli jäänyt penkalle. Mäkelän Eino, siviilissä tunnerril remonrtimies, saa hetkessä lähimpänä olevan kk:n
pelaamaan ja ase kiepautetaan päinvastaiseen suuntaan,
Paavolan Taunon ryhtyessä Mäkelän avustamana polttirmaan perääntyviä suurvallan miehiä heidän omalla
"kuularuiskullaan". Panosvöitä on riittävästi, joten pojar päästelevät oikein nuoruuden innolla, kunnes piippu
rnenee aivan "pehmoiseksi".

VOITON HUUMAA
Mielialat ovat tuokion voitonhuumaiset, melkeinpä
riehakkaat, eikä ihmekään, rulihan tukikohta jälleen
suomalaisiin kasiin ja varsinkin, kun sen valtaaminen
111

äskeisessä kiehuvassa

luotien tuiskeessa tuntui kerras-

saan mahdottomalta.

Venäläiset ovat olleet ilmeisesti hiljakkoin ruokailutouhuissa, koska kaalikeiton ruoksu leijailee ruudinkä.ryn seassa. Miehistötappiot heillä ovat melkoiset. Yksi:ryisiä ruumiita lojuu siellä tåallå ja ampumahauta on
siltanaan kasaan lyyhistyneitd vainajia. Tekee ilkeätä
talloessa hyllyvien ihmisruumiiden päällä, muuten ei
pääse kulkemaan kapeassa montussa.

Hyökkäyskohteemme vasemmassa laidassa on rikki
räiäytetty betonibunkkeri. Kun tämän seutu ia ampumahautalinja on selvitetty, jatkuu eteneminen vielä
edessä olevalle kiviesteelle saakka, sen vieressä olevaan
estekaivantoon. Viholliset ovat peräänryneer pienen
matkan päähän etumaastoon, sikäli kun hämärässä ammutuisra suuliekeistä voi päätellä. Mitään kiivasta ammuntaa ei enää tulee vastaamme, vaan joitakin pk.sarjoja sekä yksityisiä, verrartain läheltäkin ammuttuja
laukauksia. Kuun kajo valottaa edelleen sen verran, että
pystyyn ei ole nousemista. Oikealla olevan kellariraunion vaiheilla ryhtyy Liikkasen Pentti kesken kaiken
kaivelemaan rupakkavehkeitä taskustaan, pannakseen
totuttuun siviilitapaansa savuiksi urakan päälle. Toimenpide on makuuasennossa hankalaa, siksi hän ryhmänjohtajan varoituksesta huolimatta nousee polvilleen. Samassa kuitenkin luoti lävistää hänen kasvonsa ja
savut jäivät vetämättä. Osuma ei ollut sentään kuolettava.

VÄNRIKIN LOPPU
Vänrikki Korhonen on tyytyväinen saavutukseen.
Hän toreaa että "rällä tavalla pojar". Ikäänkuin voiron
vakuudeksi ja ilmeisen halukkaana jatkamaan vielä
hyökkäystä, hän nousee penkan päälle kiviesteessä olevan aukon erupuolelle. Hänen hohtavan valkoinen lumipukunsa erottuu likaisen nuhruista maaston pintaa
vasten liian selvänä maalina vihollisille.
Siihen kaatuu luodin lävistämänä nuori vänrikki - maalaiskylän

kansakoulunopettaja.
Hän johti komppaniaa rohkeasti, mennen itse ensimmäisenä. Ilman hänen henkilökohtaista panostaan
taistelu tuskin olisi voittoon päärtynyt.
Hänen tärkeimmät komentosanansa räikinän keskeltä kuuluivat: "Hei pof at
eteenpäin"
Toverillisen
-!
rehti esiintymisensä ja esimerkillinen
rohkeutensa vaIoivat alaisinaan oleviin miehiin oikeata taistelumieltä.
Tämän yön kuluessa hän kohosi poikien silmissä pelkäämättömäksi sotilaaksi. Siksipä he vetivärkin
hiljalleen kylmenevän esimiehensä
ahkiossa pois-taistelupaikalta
tosi sankarivainajata
-.
Jonkin ajan kuluttua saapui toisia miehiä miehittämään tukikohtaa.
Meidän "päivätyömme" taas tältä yöltä on päättynyt.
Raskas oli yön hintakin. Kahden pienen komppanian
miesvahvuus hupeni jälleen kolmanneksella. Kaatunei112

Entinen linja on jälleen saavutettu

ta ei tosin tullut kuin 15, mutta haavoittuneita tavattoman paljon
Välitrömästi hyökkäyksen jälkeen lähti raihnai-

- yksikkömme marssille Heinjoen suuntaan,
nen

aset-

tuakseen siellä viivytystaisteluasemiin.
Tämä vastaisku oli viimeisimpiä Kannaksen pää-

puolusruslinjalla
Suomenlahden ja Vuoksen välillä,
kenties peräti viimeisin, sillä io vuorokauden kuluttua
vihollinen murtautui Salmenkaidallakin syvälle ia sen
väsyneitten ja urhoollisten puolustajien oli siitä luovuttava. Lännenpänähän tästä linjasta oli jo aiemmin iouduttu vetäytymään.
Portti Äyräpään himotuille harjanteille tuli näinollen
viholliselle avoimeksi. Siellä olivat toiset miehet ottamassa idän laumoja vastaan, ja panemassa kovan kovaa
vastaan

!

Mannerheimlinja

taakse. Se oli tehtävänsä teh-

!äi
- Sen komealle kalskahtava
nimitys
oli harhaan
nyt.
johtava.
tr

västi kansamme kohtaloihin.
Hitlerin lähiympäristön maaginen ilmapiiri teki häneenkin
voimakkaan vaikutuksen. Viimeisellä Saksan matkallaan
hän kuitenkin tyytyy lähinnä
vain välittämään virallisia tietoja
eihän Suomessa tässä

vaiheessa
enää kaivattukaan
enempää selityksiä kuin arvailujakaan.
Kirja on

mielenkiintoinen

hän antaa asioiden puhua re-

Kirjoitaja, porilainen opettaja,

hevää

on löytänyt Etelä-Suomenkin

rintamahuumoriakaan
unohtamatta. Ehrnroothin JR 7
ja muut Siiranmäen puolusta-

jat elävät tämän koruttoman,
mutta sitä vaikuttavamman
teoksen sivuilla. Jermo on
tehnyt elämänsä kirjan, johon
niin Kannaksen puolustajien
kuin myös kaikkien muiden,

varsinkin nuorison, kannattaa
tutustua. Tästä oli sinä kesänä
kyse.

KENTTA.
KOMENTAJA JA
ERITYIS.

eräässä kartassa vaihtaneet
paikkaa

EDUSTAJA
Paavo Talvela: Sotilaan elä-

mä, Muistelmat

helpottavat operaatioiden seuraamista huolimatta siitä, että
Laatokka ja Ääninen ovat

II, Kirjayh-

tymä, Jyväskylä 19i17, 493
sivua, valokuvia, karttapiir-

(

l).

E.

MIEHUUDEN
DOKUMENTTI

E.

NIKKE PÄNVTI
LUJILLA
Topi Vaara: Pärmin pirut,
Er.P l2:n vaiheita jatkosodassa 1941-1942, Otava, Keuruu 1977,21E sivua.
Kesän 1941 ihanteellisessa ilmapiirissä Päämaja teki hämmästyttävän päätöksen: vanki-

roksia.

Aake Jermo: Siiranmäen
miehet, Otava, Keuruu

lassa istuvat maanpetoksesta
tuomitut ns. ryömäläiset sai-

Odotetun muistelmateoksen
toisen osan toimitustyön ovat

1977, 359 sivua, 30 valokuvaa, 3 karttaa.

vat eräiden muiden rikoksista

entiseen tapaan suorittaneet

Kirja on hieno reportaa§i mie-

eversti-tohtori Vilho Tervasmöki ja historian mies, majuri
Sampo Ahto.
Kirja jakautuu neljään
osaan, joista ensimmäinen käsittelee Itä-Karjalan valtausta

1941-42, toinen

histä, jotka pysäyttivät vihollisen Kivennavan Siiranmäessä silloin kun Kannas repesi
suurhyökkäyksen paineen alla
kesäkuussa 1944. Heihin tu-

tustutaan ensin asemasodan

toimintaa

ympäristössä, jolloin todetaan

Mannerheimin henkilökohtaisena edustajana Hitlerin "hovissa" 1942--44, kolmas Au-

heidät aivan tavallisiksi suomalaisiksi sotureiksi puuttei-

nuksen Ryhmän toimintaa

lun paine ei kuitenkaan kykene heitä lannistamaan, koska

1944 ja neljäs
lyhyt epilogi
Saksan romahduksen alkua

neen ja virheineen. Suurtaiste-

he ovat komentajansa johdolla
-todistajan silmin syksyllä jo perin pohjin valmistautu1944.
neet siihen mikä tuleva oli
Rintamamiehen huomio oli luotu se päättäväisyyden -ilkiintyy jälleen ennen kaikkea
komentajan kokemuksiin ja ti-

lityksiin, jotka kertorat erityisesti siitä suuresta henkisestä
panoksesta, joka komentajan
on pantava peliin niin estäessään voitokasta hyökkäystä
kulminoitumasta liian aikaisin

kuin myös pitäessään koossa
horjuvaa ja harventuvaa puolustusryhmitystä. Järkyttävin
vaihe on ehdottomasti vaikea

vetäytymisoperaatio Itä-Karjalasta, joka oli vuosikymmenestä toiseen ollut Talvelan
toiveiden maa.
Toimiessaan Saksassa Talvela tapasi useimmat NatsiSaksan huippumiehet ja joutui
käymään neuvotteluja ja keskusteluja, jotka vaikuttivat sy-

mapiiri, jossa yksilön tehtävä
oli hädän hetkellä palvella kokonaisuutta
ilmapiiri, joka

veti heikotkin- mukaansa näin:
"Kolmantena taistelupäivä-

nä Klimit ajoivat syvälle selustaan. Jalkaväki pysyi asemissaan. Eräs tulenjohtaja-

aliupseeri katsoi kuitenkin ti
lanteen niin arveluttavaksi, että käski:

Nyt pojat suksitaan.

-Vieressä saman tulenjohto-

tuomittujen tavoin valita rintamapalvelun ja vankilan välillä. Näin muodostetun pataljoonan, jonka johtajatehtävissä aluksi toimivat sotapoliisit,
sai komentoonsa legendaarinen majuri Nikke Pörmi. Siinä
olikin Nivalan kapinan kukistajalle tekemistä: heti ensimmäisen tilaisuuden tullen hiippasi yli 80 ryömäläistä naapurin puolelle, jolloin tämä tietenkin käytti edullista tilannetta hyväkseen ja hyökkäsi saattaen koko Pärmin porukan pahasti hajalle. Kun pataljoonan
henkilöstö tämän jälkeen
suursiivottiin, täytti se myö-

Sinä et suksi mihinkään.

- johdat tulta.
Sinä
Eikä kukaan suksinut."
Aake Jermo ei tunteile eikä
ihannoi, ei erehdy kaunomaalailuun eikä ylisanoihin

-

hunkin jäljille ja meri

antaa

kalaa. Metsästys on kylämaisemillakin kiinnostavaa: oikein näppärä jänis piilouruu
vaikka pajan hiililaatikkoon ja
aitan lattian alle hiipinyt pupu
saa aikaan oikein romanssin.
Luistavasti kirjoitettu, rau-

-hoittava tarinasarja.

J.

UPPOTT]KKI
Harry Lewing: Operaatio
Stella Polaris, Kirjayhtymä,

Jyväskylä 1917, 2ll sivta,
valokuvia, kartta.

Kirja sisältää koulupoika-

vänrikin henkilökohtaisia kokemuksia kolmen viikon internointiajalta Ruotsista. Itse
tunnettuun "operaatioon"
puututaan vain muutamilla sivuilla esittåimällä pääasiallisesti lehdistä koottuja tietoja,
jotka eivät tuo asiaan mitäåin
J.

HAANPAA VIELA
KERRAN
Pentti Haanpää: Kirieitä
kahdesta sodasta, Otava,
Keuruu 1977,176 sivua, alkusanat kirioittanut Eino
Kauppinen.

Kirjailija taisteli talvisodassa
JR 40:ssä, ilmeisesti sen 6.

hajoittamiseensa

Komppaniassa, vaikka Kauppinen puhuu pariinkin kertaan
"kuudennesta pataljoonasta".

saakka tehtävänsä tyydyttä-

Jatkosodassa hän toimi pikku-

västi.

puuhissa armeijakuntaportaan

hemmin

Kirjoittaja kertoo elävästi
vankiporukan värikkäästä korpivaelluksesta. Tosiasioita on
paikoin aika tavalla kaunisteltu, mutta eihän kyse olekaan
varsinaisesta historiankirjasta.

Eräitä virheitäkin esiintyy

niinpä 2.Jääkäriprikaatia komensi eversti V.
eikä Selinheimo.

A.

Sundman
E.

ryhmän korpraali tokaisi jäykästi:

maisemilta kiinnostavia eräpolkuja ja jaloa riistaa, metsoja, hirviä ja peuroja. Pohjoisempana on mies päässyt kar-

ETELAN
ERÄMIEHIÄ
Päiviö Kangas: Tuiskumetsot, Gummerus, Jyväskylä
1977. Seppo Polameren piirroksia, 138 sivua.

huollossa, kenttähevossairaalassa, kirjoitteli romaaniaan,
lähetteli novelleja kirjoituskilpailuihin ja vietti yleisesti ottaen selustan huoltokeskuksen

melko mukavaa elämää kotoa
tulevan vankan materiaalisen

tuen varassa. Putkareissussakaan ei ollut mitään romanttista, se tuli juopottelusta ja tappelusta.

Kirjeet ovat tavallisia rinta-

makirjeitä, jotka eivät pyrikään olemaan "kantaa otta-

via" eikä "kaunokirjallisia".
Kirja saattaa kiinnostaa bibliofiilejä ja Haanpään tuotannon

tutkijoita.

E.

Liittoutuneiden
suurpommitusten
runnellessa Saksaa
yritettiin tuhoja
aluksi salata ympäSodan loppuvuosina röimällä rauniot
alkoi kansan mieliala lauta-aidalla, jossa
DIKTAATTOREITA
JA
VALTIOMIEHIÄ

o
Sodan viimeisinä vuosina

oli

Saksassa suosiossa
iskelmä, jonka sanat

kuuluivat:
"Es geht alles voriiber,
es geht alles vorbei,
nach jedem Dezember
kommt wieder ein Mai"
eli suomeksi suunnilleen

"Kaikki

menee aikanaan

ohitse,

joulukuunkin jälkeen
tulee aina toukokuu".
Mainittua suosikki-iskelmää laulettiin mm. Suomessa iskevin sanoin
"Es geht alles vorilber,
es geht alles vorbei,
zuerst der Fiihrer
und dann die Partei"

eli suomeksi
"Kaikki menee aikanaan
ohitse,
ensin Johtaja
ja sitten koko Puolue".

Väitettiin, että saksalainen laulaja kiinni joutuessaan sai kolmen vuo-

den vankeustuomion.

o
't14

Saksassakin jörkkyö
ja sen ylliipitoon oli
kiinnitettövä erityistä
huomiota. Niinpö
kerrotaan, ettö propagandaministeri Joseph Goebbels jitlisti
Saksan kansalle suuren kirjoituskilpailun
aiheesta "Kuka voittaa toisen maailmansodan?" Ensimmöinen palkinto oikeasta
vastauksesta oli ky*menen vuotta kuritushuonetta-

o
Hitler oli ollut

hel-

vetissä 30 vuotta ja
sai vuosipäivän

oli teksti
nustyö".

"RakenMenetel-

mästä oli kuitenkin
Iuovuttava, kun ai-

toihin säännöllisesti

ilmestyi

lisäteksti

t'Työstä vastaa ra-

kennustoimisto

Winston Churchill

& Co".

Minulla ei

sotilaskansa ja saksalaiset
vain tekevät kauppaa!

lesta toisen

maailmansodan

o
mielisairaaIaa, jonka potilaat Ministeri Johan Helo
oli suurella vaivalla tapasi sodan iäIkeen
saatu riviin moit- Moskovassa diplomaatteettomaan ojen- tikutsuilla ensimmäistä
Neuvostoliiton
nukseen. "Johta- kertaa
tunnetuimman
rintajant'

sassa

saapuessa

kaikki vetivät'

vehtinyt

valtakun-

nankanslerin

Hitler

seu-

tä tämä johtui.

Pieni mies oli selmitään
tehtävää
jossa
västi vaivautunut ja
maailmassa,
juutalaiset ovat yritti kuiskata vasmahtavin

maan

oman lehtemme, josta tästäkin

tiedusteli tiukasti, mis-

ole

telijoiden kertomuksia

kamppailusta vapautensa puo-

Hitler tarkasti Sak-

luuseen der Adolf ruetta.
tiuskaisi:

arvoteoksen, jonka 25 osaa sisältävät mukana olleiden tais-

täsmälleen sama kuin tämän

o

parin tunnin kulutViimeisenä rivistua
tavallistakin sä oli kuitenkin pievihaisempana. Pi- ni mies, joka ei tertiedustellessa
syytä pikaiseen pa-

vian suurlähettiläältä lahjaksi

myrskyissä. Kirjan ajatus on

kokunniaksi pirulta measti lapaa pysluvan käydä maas- tyyn moitteettosa. Hän palasi kui- maan Hitler-tervehtenkin takaisin jo dykseen.

run

Tasavallan täyttäessä hiljattain 60 vuotta sai presidenttimme muun ohessa Jugosla-

tauksensa:

En minä ole

hullu

vartija.-

minä olen

makenraalin ja Stalinin
luottamusmiehen mar-

salkka Zukovin, joka
kertoi ihailevansa Suomen kansaa sen vapaudenrakkauden ja sotilaskunnon vuoksi. Erityisesti marsalkka kuitenkin mainitsi arvostavansa pienen kansamme yksimielisyyttä.
Ministeri Helo huomautti kohteliaasti, että
meillä kyllä toimi sodan
aikana pieni hallituksen
vastainen oppositioryhmäkin.
Marsalkka kuitenkin
keskeytti hänet:
Ei sillä ole mitään
merkitystä
raukkoja
ja pettureita- löytyy tietenkin jokaisen kansan
keskuudesta!

on jo kertynyt alun kolmatta-

halki Aunuksen

kymmentä vuosikertakansiota. khtitietojen mukaan presidenttimme piti teosta arvok-

Väliaikaisena komentajana oli
toiminut majuri K. O. Riite-

kaana, mikä onkin luonnollista
mitenkä sanoikaan asias-

ta- kenraali Oesch
"Vapaustaistelut,

4.6.57:
vapautta

uhkaavan vaaran Iorjuminen

pitäen yllä tiivistä yhteyttä alikomentajiinsa. Näin Laakso

Kannaksen.

oli hyvin

tilanteen tasalla ja

hallitsi operaatioiden kulun."

suo.

Minulle kuului Loimolassa

a

suurenpuoleinen tukikohta lähellä Käsnäselälle ja Uomaalle johtavaa maantietä. Muistan elävästi kuinka Laakso tuli

too partiosta, joka

syksyllä

käymään tukikohtaani. Hän

l94l

tähysteli etumaastoa, tutki ko-

ja kauneimmat luvut."

ja ketterästi, puolittain toisjal-

nalla Kenjakin kylän seutuvilIa sai tehtäväkseen selvittää
suomalaisen ilmatorjuntaryhmän (?) sijainnin. Partion joh-

Marraskuun numerossamme

Vöinö Syrjälä etsi yhteyttä
kaatuneen Matti liirvisen
omaisiin. Yhteys syntyi ja
Syrjälä sai toimitetuksi perille
kuolevan soturin viimeisen
tervehdyksen
36 vuoden
- kiittämäskuluttua! Kiitokset
tä!

o
Lehtemme vuoden 1973 nu-

merossa 7 sivulla 199 on
Veikko Pajusen kirjoittamassa
artikkelissa mainittu, että savonlinnanlainen JR 7:n kapteeni Valle Teijonmaa olisi
Vuosalmen sillanpäässä epätoivoisessa tilanteessa ottanut
hengen itseltään. Tieto toistuu

Aake Jermon kirjassa Kun
Aseveljet ja
sukulaiset ovat- n)'t kirjan ilmestyttyä ottaneet yhteyttä
toimitukseen ja yhtäpitävästi
kertoneet, että tieto ei pidä
kansa taisteli.

paikkaansa

nekiväärien ampumasuunnat
kaisena, liikkui taisteluhaudoissa ja pesäkkeissä.
Hänen tyy'ni olemuksensa- ja ys-

o

Mundjärven tien suun-

taja pukeutui suomalaiseen
asepukuun ja pani päähänsä

tävällinen hymynsä oli sodan
siinä vaiheessa todella mieltä

"heidän yhteisestä repustaan
noutamansa panssarivaunuupseerin päähineen, jota komentaja käytti vihollisen ase-

lämmittävää ja rohkaisevaa.

Lapin sodassa Laakso

o

Neuvosto-Karjala -lehti ker-

loistaan muodostavat pienten
kansojen historian uljaimmat

ja halu määrätä omista kohta-

ainakaan hyvästä valepuvusta,
sillä mainitun tien suunnalla ei
ikävä kyllä
ollut ainutta-kaan suomalaista
- panssarivaunua eikä kovin monta venäläistäkään.

sai

pukuun sonnustautuessaan".
Aseeksi oli varattu Suomi-ko-

nöönsä saksalaisilta vallatun amfibiauton. Sen uintikelpoisuutta oli muistaakseni kokeiltu Tornionjoessa. Ajoneuvollaan hän jatkuvasti liikkui
etenevien pataljoonien parissa
kä1

Martti Saarentoon tehnyt kirjan, joka kertoo talvisodassa
Punnuksen-Salmenkaidan
suunnalla taistelleen Jalkaväkirykmentti 5:n riveissä toimi-

neiden

kymenlaaksolaisten

vaiheista miesten itsensä kertomina lyhyinä katkelmina.

Haminan-Vehkalahden sotaveteraanien kustantamaa teos-

ta voi tilata osoitteella Pentti
Nopanen, Pappilansaari 10,
494OO Hamina,

puh.

952-

tai Unto Louhiluoto,
Mechelinintie 2, 494OO Hami-

nepistooli.

41 525,

Retken mainitaan onnistuvankikin saa- voinut johtua
tiin. Se ei kyllä

na, puh. 952-41 246. Hinta on

neen hyvin
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35 mk ja postikulut.
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asian todistavat

- kyseisen sankamuun muassa
rivainajan ruumiin aikanaan
tarkastaneet lähiomaiset.
Ilmeisesti Pajuselle on sattunut erehdys ja kyse on josta-

kin

toisesta henkilöstä. Pa-

hoittelemme tapahtunutta.

o
Viime vuoden joulukuun numerossamme oli artikkeli jääkärieverstiluu tnantti V i lj o Au -

gust Laaksosla. Lukijamme

M.

Aronen Espoosta palveli

"Hurjan Laakson"

alaisena

1944 ja kertoo asiasta näin.
"Laakso otti vastaan JR 8:n
komentajan tehtävät jo heinäkuun alussa 1944 Loimolassa.
Rykmentti oli Syväriltä vetäytynyt sinne vaikeissa oloissa
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