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23. VUOSIKERTA
JULKAISUA:

SotmuistoyMistys

ry.

TOIMITUSNEUVOSTO

Puheeniohtaje L. Harvila,6v. evp
N. Riuttala, ev evp R. Nykänon, ov evp
E. Pakkala, komdri evp
E. Eräsari, ev evp
PMTOIMITTAJA: E. Eråsaari, ev svpTOIMITUS
Tait önkatu 35 B, OO2@ Helsinki 26,
puh. 446242 kello 1G-14.
YLEISSIHTEERI JA
TALOUDENHOITAJA
Tellervo Kaiponan

TAITTO T6ma Hellström
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOXSET:
Pctilokero
00211 Helsinki 21.
Puh. (90, @2 40,61, 670 272,
pctisiirtotili 7259- l

n,

Annekäu 29 A,

OO1OO

H:ki 10,

puh. vaitue 60941, ohivalida 6094-.
Pctisiirtotili 7259-1
VUODE§SA
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NUIIEROA

TILAUSHINNAT:
12 kk 67,-, 6 kk

l{e 44.000
Viime vuoden puolella

37,-, 3 kk 23,-

+

SANOMAPATNO

1979

lssN 0451-3371

tainvalidien Veljesliiton
suurkeräys, jonka puhdas

tuotto

oli yli 25 miljoo-

naa markkaa. Koko kansa oli keräyksen takana

a

N:o

saatiin päätökseen So-

1

TÄSSÄ NUMEROSSA
TARINAA
BLENHEIMISTÄ
TAISTELUT
POVENTSASSA

lgt1l42

13 PERSOONALLISUUK.

srA
16 ALKU AINA

HANKALAA
VANKIEN PELASTUS
26 BUNKKERISSA
SALMENKAIDALLA
29 ENSlMMÄINEN
KAUKOPARTIO.
MATKANI
21

34 TARVAN DEBYYTTI

liikuttavin lahjoitus
tuli Lapualta, josta nimi-

merkki

"Tuntematon
vanhus" ilmoitti kirjeessään: "Annan kaiken rahani.

"

lussa on todella käytetty
hyväksi kaikki se kokemus, joka monivammaisten sotainvalidien hoidossa on saatu sekä kotona että ulkomailla. On
jälleen päästy askel
eteenpäin.
Sotainvalidien lukumäärä oli vuoden vaihteessa vielä noin 44.000.
Heidän keski-ikänsä on
nyt 62 vuotta. Sadan pro-

Keräyksen avulla on

sentin invalideja on pit-

töön. Se on rakennettu
siististi ja tarkoituksenmukaisesti. mutta ei likimainkaan yhtä loiste-

voittumisestaan lähtien
--- eräät pian 40 vuotta.
Yhteiskunnan näiltä
kansalaisiltaan vaatirna

liaasti kuin valtion uudet
keskussairaalat. Uuteen
rakennukseen tutustuessaan saa sen vaikutelman. että sen suunnitte-

uhraus on ainutlaatuinen
sitä voidaan verrata
-vain kaatuneiden sotilaiden uhriin. Kaatuneita ei
enää voida auttaa, mutta

pystytetty Kaunialaan källe toista tuhatta. Huouusi sairaalarakennus. mattava joukko sotavamioka jo viime vuoden masairaaloiden potilaista
puolella otettiin käyt- on ollut hoidossa haa-

invalidit elävät keskuudessamme. Nykyisen hy-

vinvointiyhteiskunnan
velvollisuus on edes osittain korvata sotavammaislen elinikäiset kärsimykset. Heidän ansiostaan lippu liehuu.
Sotainvalidien VeljesI iitto jatkaa toimintaansa
enlisellä tarmollaan. Se
tekee työtä sotilasvammalainsäädännön tehostamiseksi, lääkintäpalveluiden parantamiseksi,
vanhuudenhuollon turvaamiseksi ja vapaaehtoisen täydentävän huollon organisoimiseksi.
Rahallista tukea odotetaan edelleen niiltä, jotka
voivat sitä antaa.
Pitäkäämme mielessä
nämä yhä vielä sotaansa
käyvät aseveljemme. tr
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BLENHEIMI§TA
O Blenheim eli Pelti-Heikki oli
syntyessään aikaansa edellä: sen
nopeus ja lakikorkeus olivat

suuremmat kuin tuon ajan

hävittäjillä.
O Aluksi sillä saavutettiinkin
erinomaisia tuloksia, mutta
vihollisenkin edistyttyä tekniikassa
paljastui sen heikkous: mitättömästä
aseistuksesta johtunut haavoittuvuus.
TALVISODAN

HUHTIKUUSSA 1935 lensi
Filtonissa, Englannissa, ensimmäisen lentonsa prototyyppi, joka tuona ajankohta-

TAIVAALLA

na ennusti vallankumousta

t

pommirusilmailun alalla. Kysymyksessä

*åis§':rr!;;t

oli 2-moottorinen

;;&.ry;r'*

Bristol 142, joka rakennettiin

I

iii
.,
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lordi Rothermeren tilauksesta

46:.lla Luonetjärvellä kuusi

8-paikkaiseksi matkustajakoneeksi. Siitä tulikin huomattavasti nopeampi kuin tuonai-

Blenheimiä. Täydennystä oli
siis saatava kiireimmiten.
Englannista onnistuttiinkin
hankkimaan 12 Blenheim IV

kaiset palveluskäytössä olleet
hävittäjät! Tämä herätti luonnollisesti huomiota sotilaspiireissä kautta maailman. Kiin-

(

^ä

Talvisodan alkaessa Blenheimit joutuivat välittömästi tuleen. Joulukuun l. päivän tilanteen mukaan LLv 44:llä oli
8 konetta Joroisissa ja LLv

nostuneiden joukossa oli

myös Suomi.
Tyyppi vaati kuitenkin huomattavan kehitystyön ennen

soveltumistaan sotilaskäyt-

Ennen talvisotaa kokeiltiin Blenheimissa kiinteitå, profiloituia suksia. Ne
eivät kuitenkaan saavuttaneet laajempaa käyttöä

tuskone, joka soveltui erinomaisesti myös tiedustelutehtäviin. Englannissa sitä käytettiin jopa yöhävittäjänä.
Tyypistä rakennettiin kahta

töön. Englannin ilmavoimille
tilattiin uutta tyyppiä ensimmäiset 150 kpl suoraan piirus-

muunnosta. Blenheim

tuspöydältä syyskuussa 1935.

kahdella 840 hv Bristol Mer-

Prototyyppi valmistui

kesä-

kuussa 1936 ja toimitukset laivueisiin alkoivat maaliskuussa
seuraavana vuonna. Tähän

katsoen suomalaiset olivat
liikkeellä huomattavan aikaisin, sillä 18 koneen tilaus tehtiin jo lokakuussa 1936.

"lyhytnokka"

oli

I

eli

varustettu

cury -tähtimoottorilla. Sen
kärkiväli oli 17.15 m. pituus
12,17 m, tyhjäpaino 4l4Akg,
suurin nopeus määräkorkeudessa 420 km/h, lakikorkeus
8700 m ja toiminta-aika 4 tuntia. Aseistuksena oli 2-3 kevyttä konekivääriä ja pommeja ja se pystyi kuljettamaan

rit, joiden ansiosta se oli hieman nopeampi. Lisäksi sen
toiminta-aika oli suurempi li-

sättyjen

polttoainetankkien

ansiosta.

Heinäkuussa 1937 lennet-

tiin ensimmäiset koneet

Suomeen. Seuraavan vuoden ke-

säkuuhun mennessä kaikki
olivat perillä ja kiivas tyyppikoulutus oli aloitettu. Lento-

rykmentti 4:n laivlueet 44 ja

46 olivat

saaneet

8

konetta

kumpikin. Valtion lrntokonetehtaan kokeiluja varten oli

-konetta. Nämä

lennettiin
Suomeen tammikuun lopulla
suomalaisin miehistöin. Yksi
koneista katosi sumuisen Pohjanmeren yllä ja toinen teki

mahalaskun

Västeråsissa,

Ruotsissa. Perille päässeet l0
konetta annettiin LLv 46l.lle,
joka luovutti lyhytnokkaisensa

LLv 44:lle.
Pitkänokkaiset

vaativat

polttoaineekseen l0o-oktaanista bensiiniä, jota ei maastamme löytynyt. Kun radioiden jaksot olivat erilaiset kuin
meillä ja pommiripustimet olivat englantilaispommeja var-

ten, joita meillä ei ollut, il-

kuului ohjaaja, tähystäjä sekä

kin kun

Bristol Blenheim oli kokome-

taka-ampuja.

solmittu huhtikuussa

1938.

maantuikin vaikeuksia enemmän kuin tarpeeksi. Käytössämme olleita pommeja saatiin koneisiin ainoastaan 250
kg kerralla. Ripustimien vaihtaminen olisi vaatinut liiaksi

tallirakenteinen, 2-moottori-

Blenheim IV eli "pitkänokka" oli saanut 920 hv mootto-

Tämän puitteissa aloitettiin l5
koneen sarja.

aikaa,' joten pommeja oli hankiltava Englannista.

TEKNIIKKAA
nen ja keskitasoinen pommi4

600-1000 kg.

Miehistöön

varattu kaksi konetta. Tokihan
tehtaamme täytyi olla tarkoin
perillä uudesta tyypistä, eten-

lisenssisopimus oli

enimmäkseen Kannakselle se-

kä Laatokan koillispuolelle.
Laivue 46:n koneilla suoritettiin valokuvaus-, tieduste-

lu- ja häirintäpommituslentoja. Jo 1.7. se menetti kaksi

me sai yhä nopeampaa hävittäjäkalustoa, joka oli aliruisena vaarana. Oma hävittäjåisuo-

jahan

jäi

konepulan johdosta

useinkin hyvin viihäiseksi.

koneistaan kadonneina ja pari

rähystäjå ja ohiaaia työssään

viikkoa myöhemmin se luovutti viimeisen koneensa LLv
44:lle.
Laivue 42 siirtyi syyskuun
alussa Värtsilän kentälle ja
laivue 44 puolestaan saman
kuun lopulla Onttolaan.

Koneitta jäänyt laivue 46
varustettiin vuoden 1942 alussa Dornier Do l7Z -koneilla ja
laivue 44 sai Junkers Ju 88

-syöksypommittajat vuonna
t943.
Laivue 48 perustettiin vuo-

den 1941 lopulla, mutta sai
Blenheim-kalustonsa vasta
1943. Tiedustelulaivue 12:n
kolmas lentue sai pari Blenheimiä ikäloppujen Fokker

EPÄONNEA JA

SEIKKAII,UJA
Mutta kaikki menetykset eivät
aiheutuneet hävittäjien tai ilmatorjunnan osumista.

Laivue 42 osallisrui 12 koneella Suursaaren valtaukseen
27

.3.42. Sää oli aivan mahdo-

ton ja ainoastaan kolmen koneen onnistui päästä kohteelle. Kaksi konetta miehistöineen tuhoutui epäonnistuneissa pakkolaskuissa ja muidenkin kotiinpääsy oli tipalla.
Huhtikuun 15. päivänä samana vuonna lähti seitsemän
Blenheimiä pommittamaan vihollisyhtymän ryhmitysaluetta
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Jatkosodan alkupuolella käytettiin sisäänvedettävia suksia, mutta nrissä
esiintyi toimintahäiriöitä. Kuvassa A. Tirkkosen onnistunut lasku oikean
suksen noustua pystyyn ilmassa

Jo aikaisemmin

perustettu

LLv 42 sai lentokalustonsa

helmikuussa 1940, jolloin
englantilaiset lensivät 12 ly-

tui l0

konetta 1944. Sodan
oli viisi konetta ra-

päättyessä

kenteilla, mutta niitä ei rakennettu valmiiksi.

hytnokkaista Suomeen. Täydennys olikin tarpeen.

.

JATKOSOTAAN

Blenheimin taka-ampumo'rottapyssyineen"

Z.X -kaksitasojensa tilalle keväällä 1944. Laivue 42 oli
ainoa, joka lensi jatkosodan
alusta loppuun tällä kalustol-

Syvärin eteläpuolella. Kohteen yllä kolme koneista räjähti miltei samanaikaisesti.
Aluksi tapausta pidettiin

la.

voimakkaan ilmatorjunnan aikaansaannoksena. Asiaa tutkittaessa kuitenkin todettiin,
että englantilaisvalmisteiset
potkurivarmistuksella varuste-

Asemasodan aikana ilma-

Jatkosodan alkaessa laivueet

toimintakin rauhoittui jonkin
verran. Blenheimit jatkoivat

heikkous: mitätön puolustus-

42 ja 44 olivat Siikakankaan

tärkeää työtään: iskuja Muur-

aseistus. Sodan loppuun mennessä kaikkiaan l2 konetta
jouduttiin poistamaan kone-

mannin rataa ja havaittuja
joukkojen keskityksiä vas-

Lentokonetehdas

kentällä varustettuina yhdeksällä Blenheim I:llä kumpainenkin. Edellinen siirrettiin
heinäkuun alussa Luonetjärvelle ja jälkimmäinen Mikke-

dojen kuljetusta sissijoukoil-

päivänä 1943 verotti niinikiiiin

sai valmiiksi ensimmäisen l5

liin. Laivue 46:n kalustona oli

lemme.

Blenheim-kantaa.

koneen sarjan 1941. Saman
vuoden syksyllä tilattiin 30 Iy-

kolme pitkänokkaista ja se toimi Luonetjärveltä käsin.

hytnokkaista lisää. Tämä sarja

Etenemisvaiheen kuluessa
laivlue 42 toimi pääasiassa Itä-

Mitä pitemmälle sota edistyi, sitä selvemmin Blenheimin ainoa avu, nopeus, alkoi

tioon osallistui 30 pommittajaa eri tukikohdista.
Kuusi Blenheimiä starttasi

menettää merkitystään. Omilta tehtailtaan sekä liittoutuneiden avustuksena vastustaj:rm-

Immolasta. Huonossa såiiissä
ainoastaan kolmen onnistui

Jo talvisodan taivaalla todettiin Pelti-Heikin pahin

luetteloista.

Valtion

valmistui vuoden 1943 alkana. Vuoden 1942 alussa tilatuista pitkänokkaisista valmis-

Karjalan suuntaan. Laivue

44:n lennot

suuntautuivat

taan, pitkiä tiedustelu- ja valokuvauslentoja ja muonatorpe-

tut pommit olivat räjähtäneet
surullisin seurauksin.
Paljon puhuto "Lavansaa-

ren revohka" syyskuun

17.

Operaa-

päästä takaisin liihtöpaikkaan-

BROR LAURLA

sa. Yksi laskeutui Mensuvaaran kentälle Laatokan koillispuolelle, yhden koneen mie-

histö hyppäsi

laskuvarjoilla

Lahdenpohjan tienoilla ja yksi

kone tuhoutui miehistöineen.

Sodan loppupuolen tehtävistä mainittakoon [-eningradin poh joispuolisten lentokenttien pommitukset talvella
1944.

Suurhyökkäyksen alkaessa
laivue 42:lla oli Värtsilässä l3
lentokelpoista konetta ja viisi

Hyökkäysvaiheen
päättyessä
Maaselän
kannaksella
joulukuussa 1941
yrittivät venäläiset
temmata aloitteen
pahoin kuluneilta ja
väsyneiltä
suomalaisilta

korjattavana. Laivue siirtyi
kesäkuun puolivälin jälkeen
Naarajärven kentälle. Laivue
48:lla oli Onttolassa l7 lentokuntoista ja kaksi korjauskelpoista konetta. Tämä laivue
siirtyi myöhemmin Vesiveh-

Sarlavalmistus käynnissä Valtion Lentokonetehtaalla

maalle.

Kun aselepo astui voimaan
4.9.44, oli laivue 42:n kone-

vahvuus l2 kunnossa olevaa
ja 3 korjattavana. Laivue 48:n

vastaavat numerot olivat
Blenheimien osalta l0+ 1. Lisäksi laivue 46:lla oli yksi

joukoilta
valtaamalla

Blenheim.

r{L

LENNBTTIIN
MUSEO.

BL-129 saavutti lähes legendaansen maineen onnekkaana valokuvaus-

KONEILLA
Kun aseet käännettiin

tied

u

stelu ko neena

saksa-

murskattiin
kuitenkin

laisia vastaan, olivat Blenheimit vielä kerran mukana. Vastustajan tarkka ilmatorjunta
teki tuhoisaa jälkeä. Blenheimien osuus tappioistamme oli

Poventsassa

4 konetta.
Kaiken kaikkiaan menetet-

tiin vuosien 1941--44 aikana
alasammuttuina tai kadonneina 29, maassa tuhottuina 3 se-

kä muista syistä poistettuina

l5

Blenheimiä.
Syntymämaassaan Englan-

nissa Blenheimin valmistus
loppui 1942. Rintamalaivueis-

ta se poistettiin lokakuuhun
1943 mennessä ja harjoitustehtävistäkin vuoden 1945
puolivälissä. Yhtäkään lähes
5000 rakennetusta koneesla ei
jäänyt jäljelle. Sen sijaan Kanadassa Bolingbroke-nimellä
rakennettuja koneita on säilynyt muutama. Pari englantilaista museota on hankkinut
sellaiset, samoin eräs amerikkalainen.

Suomessa Blenheimit pal-

velivat aina vuoteen
6

1958.

kaksipuolisella
saarrostushyökkäyksellä
Karhumäen.
Pihtien alaleuka

BL-200 oli toistakymmentä vuotta säiden armorlla murstomerkkinä palvel-

lessaan. Nyt ovat kunnostustyöt hyvässä vauhdissa

Niitä käytettiin kartoituskuvauksiin, maalinhinauksiin
sekä 2-moottorikoulutukseen.
Vuonna I960 viimeinen kone, numeroltaan BL-200, nos-

tettiin kunniajalustalle

maankin eräs tulevan ilmailumuseomme suurista harvinaisuuksista. Sotiemme pommituskonetyypeistä tärkeimpänä
se on paikkansa

vuosi sitten se pelastettiin viime tingassa sisätiloihin ja sitä
ryhdyttiin kunnostamaan museota varten. Se tulee ole-

o

ansainnut. D
SEN jälkeen kun suomalaisten

Luo-

netjärvellä, pommitusjoukkojemme kehdossa. Muutama

viholliselle raskain
tappioin.
Kirjoittaja kertoo
tässä artikkelissa
Tapponiemen
legendaarisista
taistelupäivistä
tykkimiehen
kellontarkalla
täsmällisyydellä.

Iåhdeaineistoa:
Barnes: Bristol Aircraft since l9lO
Hirvonen: Raskaan sarjan laivueet
Hirvonen: Lapin sodan lentäjät kertovat

Janarmo: llmavoimien konetyypit
l9l8---68 (Ilmailu 5-611967).

joukkojen eteneminen pysäy-

tettiin ylipäällikön

käskyn

mukaisesti Vienan kanavalla,
joka laskee Poventsan kaupungin kohdalla Äänislär-

veen, voitiin sangen pian to-

Taistelut

ioulu

- tammikuussa 1941 - 42

deta. että venäläiset vahvensivat joukkojaan ja että niiden

toimeliaisuus lisääntyi päivä
päivältä.
Venäläisille teki olon hyvin

tukalaksi se. että heidät oli
heitetty heille tärkeiden liikenneyhteyksien taakse. Tä-

mä vaikeutti huoltoa.

*,h

sodan-

käynnin perusedellytystä. Oli

siis saatava aikaan muutos.
jolloin aloite voitaisiin saman
tien temmata käsiin ja käynnistää yleishy'ökkäys koko II

villä oli pääästy menestykseen

tr/dmsl€rr
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AK

4.JPr:,rp

"uJg-

3{3"0

UI AK

maa.

Joukkojen ryhmitys Maaselän kannaksella

etulinjassa olivat Jääkäripatal-

joonat 4 ja 3. viimemainittu
oikealla ns. kaupungin lohkolla. Reservin muodosti JP 2.
Tykistöä oli kolme patteristoa. eteläisellä eli kaupungin

lohkolla Kev.Psto

ll,

kalus-

to

km

ase-

sekä 3T.Divisioonan rippeet),

IE
,rp

Rr

Aön\nen

)54045
ffi

Krivi-Karhumäki itäpuolella

o_li rl hmiteny Voljärven ja
Aänisjärven välille siten. että

995

I(ARHUIlAK

olevien suomalaisten joukkojen I.JPr:n ja 4.D:n tuhoaminen, mikä olisi heiluttanut ko-

jan Karhumäen operatiivinen
11 hmä (7 L ja -1 I-l.Divisioona

R

ll.Dö)x

oli näkyvissä hieno
lopputulos. Tämä ei ollut sen
vähäisempi kuin Karhumäen
takaisinvaltaaminen ja tasan

LAGUS
POVENTSASSA
Vahvistettu l Jääkäriprikaati,
jota vastassa oli Puna-armei-

9s7

ErP 2'l

(R.u3

tamaa,

ko suomalaisen II AK:n

/'6{.mfi*"Pn" n#i-

llol

AK :n rintamalla. Suuntaamalla painopisteet Kriville ja Poventsaan ja ajoittamalla hyökkäys siten. että se alkaisi Poventsassa sen jälkeen kun Krija kun samaan aikaan suoritettaisiin sitovia hyökkäyksiä
kaikkialla muualla pitkin rin-

,98,

1.1

&.

\4Snnhtuk"
\ G.1. \

.1942 sekä venäläisten hyökkäyssuunnat tammikuun

alussa

ka kertoi. että edellisenä yönä länsipuolelle. Tilanne alkoi
piti 42-miehisen partion tulla nyt kehittyä suhteellisen nojään yli suomalaisten puolelle, peasti ja klo 7.40 olivat suomutta jostakin syystä tämä jäi malaiset tyhjentäneet etuvartekemättä. Partio oli vetäyty- tioasemana pitämänsä Poventvan lohkolla oli Rask.Psto 4 nyt eräälle saarelle, jossa se san kohdalla olevan saaren.
kalustona 150 H/06, ampu- odotti seuraavaa yötä. Rask. K.lo 10.25 todettiin vihollimaetäisyys 6,-5 km. Taistelu- Psto l-5 tulitti tätä saarta klo sia Aänisjärven Poventsanlahden jäällä tulossa kohti kauvaiheen alussa oli l./Rask. 12.33.
Psto l5 Rask.Psto 4:n yhteyTämä tieto ennakoi sen, et- pungin luoteispuolella Äänisdessä. mutta se liitettiin sit- rä hyökkäävä puoli oli vaihtu- järveen pistävää noin neljän
temmin takaisin patteristoon- massa ja niin tapahtuikin jo kilometrin pituista Matoniensa.
seuraavana yönä, jolloin tä. jota myöhemmin nimitetJoulukuun 23. päivänä suo- hyökkiiävän vihollisen onnis- tiin pelkästään Tapponiemekmalaiset saivat sotavangin, jo- tui klo 2.-57 päästä kanavan si. Siellä oli vastassa vain jää-

tona 76 RK/27, jonka ampumaetäisyys oli 8 km sekä
Rask.Psto l5 kalustona 150
Hl40. ampumaetäisyys l3
km. Pohjoisempana ns. kana-

TAISTETUT POUENTSASSA...
. aLlje

käripataljoonan

,,u*,u
asettama

76

w

,

\#ri&*

S.i.

rr

jen tictojen nrukaan h1 vin t1'y-

heikko varmistus sekä yksi
suorasuuntaustykki Kev.Psto
1l:sta. Venäläiset eivät kuitenkaan tulleet niemeen saakka vaan jäivär jäälle.
Niin päivä painui kohti iltaa, jouluaattoa, joka oli asial-

dr ttär'rillä tuloksella.

YLEISHYöXXÄYS
ALKAA

4§ry:**l

Kuten edellä on mainittu lähti
yleishyökkäys

venäläisten

lisen rauhallinen. Mutta
niin se oli ollut myös talviso-

liikkeelle Poventsan suunnalla
tanrnrikuun .3. päir'änä. Tänä
päir iinä se rt'ki kaikkiaan viisi
rrinstii alkaen klo 8.4.1 ja lopcltircn klo 16.27. Näislä 1'rin ksisrri rc-htiin kaksi irse kau-

dassa. ainakin sillä rintamalla

missä tämän kirjoittaja oli.
Joulupäivän aamuherätys olikin sitten ollut toista luokkaa.
Niinpä jouluaaton rauhallisuus tuntui nytkin jollakin ta-

valla uhkaavalta

ptrng

Puolustusta larlestellään Poventsan suunnalla

in kohdalla ia

kolme

F

elleivät

rt

- saattaisi
vanhat merkit pettäisi
aamu tuoda jotakin toisenlaista tullessaan.
Eikä tämä aavistus lyönytkään vikaan: klo 9.28 sain tietää vihollisen olevan Povent-

san kaupungissa, jolloin ryh-

dyttiin välittömästi

vastatoi-

miin.

Tl,kistövalmistelu, johon
Rask.Psto l5 osallistui ampumalla 53 laukausta, ammuttiin

klo 9.38-9.53.

Senjälkeen

jääkärit lähtivät vastaiskuun.

(

fl

Klo 10.23 ilmoitettiin jo, että
tilanne oli vakautettu.
Aivan näin yksinkertaista
se ei kuitenkaan ollut. Kaksi
viholliskomppaniaa oli jäänyt
kanavan länsipuolelle ja nämä
suuntasivat nyt matkansa kohti poh joista. josta ne sitten

siirtyvät omille mailleen.

Kärsitty

vastoinkäyminen

ei tietenkään ollut venäläisten

pyrkimysten mukainen

ja

niinpä he panivat iltapäivällä

pataljoonan .hyökkäämään.
Tykistömme hajoitti tämän
klo 14.54.
Vendläiset kärsivät näissä

Raskas Patteristo 15:n kalustona oli moderni saksalarnen haupitsi 150 H/40

yrityksissään huomattavia tap-

pioita. Tämä vaikutti ilmeisesti siihen, että ennen tällä
suunnalla tammikuun 3. päiväna 1942 tapahtununa liitty-

läisten toimesta enää vain yksi

dän taiste'lutehonsa alentami-

yrity's. Joulukuun 28. päivän
vastaisena yönä venäläisten

scksi ampui suomalaislcn t\-

mistä yleislryökkäykseen. jo-

onnislui kello kahden

.12. ja .10./-l I . 12. niitri
tllorlhmiä il kl liä. joissa tie-

ka oli ensimmäisenä päivänä
alkanut Krivillä ja jo saavuttanut menestystä, tehtiin venä-

maissa

päästä hetkeksi kanavan länsi-

puolelle, mutra heidär lyötiin
jälleen nopeasti takaisin. Hei-

kist(i

varsinkin

tiinä

26.127

dettiin oler,an

venäläisten

joukkojen nrajoitusta ja sautu-

1

k-nrpiinä kanavalla. Kaikkien

llrkoitukscnl oli luorla sillanIruliuscnta k.rnirr alt lunsipuoIt'llc. Ykri niiistri onnistui siina nriiärin. cttä r cnäläisct saival suornalaistcn tukikohdan
Vrrllatuksi. rnutta tvkisttin tu-
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KOKO
HIIHTOPRIKAATI
TUI,EEN
Yöllä 6./7. l. hiihtoprikaatin
komentaja toi loput prikaatistaan jään yli. Osa joukoista
tuotiin Matoniemen ympäri ja
ne nousivat maihin sen länsi-

&

rannalla suunnilleen sillä koh-

E.
t1:t

r-ni

,oå.ir

dalla. jossa niemen. poikki
menevä tie päätyi Aänisjärvcen. Siellä oli niemen ainoa

':

, ,*

rakennus, sikala, ja näytti sil-

',,tifl.i:ti

rä. että prikaatin

komentaja

Kevyt Patteristo 1 1:n kalustona oli venäläinen 76 RK/27. Kuvassa RK-patteri

kema vastaisku selvitti tilanteen

klo

I 2.

.35 mennessä.

eli

tammikuun
4. päivänä venäläiset tekivät
vain yhden yrityksen. Tällöin
Seuraavana

he pyrkivät tulokseen kaupun-

gin kohdalla. mutta torjuttiin.
Erikoista tässä oli se, että yri-

tys tehtiin huomattavasti heikommin voimin kuin edellisenä päivänä ja sehän sanoi koko joukon sen päivän torjunnan tehosta. Yöllä 4./5.12. vihollinen uusi yrityksensä ja
pääsi klo 4.03 jopa hetkeksi
jälleen kanavan yli, josta se
taas kerran heitettiin tykistön
tukemalla vastaiskulla takai-

Sanottuna päivänä nähtiin

klo 7.05 aamulla

venäläisiä

rärä joukkoa pysäyttämään.
Klo 7.45 se nousi alkupäällään maihin, valtasi niemen

i

työntämään heikkoa varmistusta edellään. Tätä jatkui sit-

I

Tämä tiesi sitä, että uusi

hyökkäyksistä oli tehty ilmei-

Psto 15:n oikealle sivustalle.

sellä "tositarkoituksella",

ne

Eteen lähetettiin nopeasti

olivat kuitenkin olleet tunnus-

vahvennuksia. Sinne saapui
Vahv.JP 2. sinne lähetti myös
Rask.Psto l5 vänrikki Taka-

teluluontoisia. Nämä yritykset
osoittivat venäläisille, että tätä
suuntaa ei kannattaisi käyttää.
Niinpä vihollinen tammikuun
6. päivän koittaessa ryhtyikin
toisenlaista

suunnitelmaa.

VALIOMIEHET
ISKEVÄT

sena

oli koko

sotaretken ajan

ollut alati valmiina koottavissa tuliasemamiehistöstä Suomalaisten suorittama vastahyökkäys työnsi vihollispa-

sai käskyn räjäyttää ne ampu-

malla, jolloin olisi katkaistu
niemeen tulleiden joukkojen
perääntymistie

ja estetty

mennessä niemen
kärkeen, mutta sinne se pureu-

uusien tulo. Tämä ammunta suoritettiin klo l2-13 välisenä
aikana. mutta se onnistui vain
osittain. Klo I3.46 patteristo

tui.

sai ilmoituksen. että jäälle lä-

klo 21.45-

tietojen

Tulevatko taas? Tykistön tulenjohtaia rantamaastossa

1an johtaman lähitor juntajoukkueen, joka 1 +4+32-vahvui-

taljoonan

Nyt muuttui ääni kellossa.

ja

1,

etulinja oli hetkessä muodos-

mista takaoikealle ja Rask.

Sisä-Venäjältä

I

nevälle tielle saakka.

näistä

toteuttamaan

l
J

kärjessä olevan tykin ja ryhtyi

ten aina neljän kilometrin päähän niemen juuren poikki me-

w

tunut Kev.Psto l1:n tuliase-

sin.

Vaikkakin moni

@erh

tulevan Sosnovetsin saaresta.
jossa nämä olivat viettäneet
yön, Poventsan lahden yli
kohti Matonientä. Jäälle ammuttu torjuntatuli ei pystynyt

III/l.HiihtoPr. ---

mukaan nimenomaan tätä var-

Päivän taisteluissa oli todet-

ten rintamalle tuotu l.Hiihtoprikaati heitettiin tuleen.
Sen takana oli 313.D valmii-

tu. että vihollinen oli esteettä
ylittänyt suomalaisten asettamat jäämiinakentät, jotka ei-

na.

vät räjähtäneet. Rask.Psto

15

hetetään panssarivaunu huolehtimaan toimimatta jääneen
kentän räjäytyksestä. Tämän
kirjoittajan tiedossa ei ole miten se onnistui.

valitsi tämän komentopaikakseen.

Sillä kohtaa kehittyikin
kiihkeä taistelu, jonka päätyttyä maastosta löytyi mm. kahden venäläisen majurin ruumiit.
Tässä taistelussa Rask.Psto

l-5:n

lähitorjuntajoukkueen

johtaja vänrikki Takala

haa-

voittui kuolettavasti. Mainittakoon, että hän jäi pahoin
haavoittuneena venäläisten sekaan, jolloin joukkueeseen

TAISTETUT POUENTSASSA.."

rantaviivaa suorasuuntaustu-

kuuluva tykkimies l:laaranen
nouti hänel pois. Tullessaan
takaisin r'änrikkiään kantaen
Hraranen sai m;ristella venäläistii pistintri

leen

tunutta rantaviivalla.
Tykistötulen hajalle repimä
rykmentti ci tämän jälkeen olIut v:raraksi. Myöhemmin

.

Päivän katkera taistelu
päättf i siihen, että Vahv.JP 2
puhdisti niemen. Saadut van-

git kertoivat. eltä III ja lYl
Hiih«rPr. oli tuhottu rniltei

kokonaan. Mutta samalla he
myiis kertoivat, että seuraava-

koottiin sen taistelukuntoisista
jäännöksistä pataljoonan vah-

vuinen ()s:lst(). joka siirrettiin
Matoniemeen.

RK-patteri ampuu

Siellä oli JR 1068:lla ollut
parempi menestys: se oli puo-

na yönä tulisi uusia joukkoja.
Näin sitten nrv(is tapahtui.

Mainiltakoon. että

len päivän aikoihin

vakaasti
maissa ja saavutti fammikuun
8. päivän iltaan mennessä niemen poikki menevän tien. Tilanne oli siten sama kuin tam-

Haara-

sen urotyön nähnyt palalioonan komenlaja lainasi välittömästi loltakin «rmalta mieheltään ensimmäisen luokan vapaudenmitalin nauhan, jonka

mikuun 6. päivän aamuna.

kiinnitti Haarasen asetakkiin.

Kahdeksannen päivän illalla klo 19.40 soitti Rask.Psto
l5:n komentaja. joka toimi

Tapahtumaa seurasi myöhemm

(

I

in palteristolle

-

Jälki oli hirvittävä! Myöhemmin todettiin yli 200 kaa-

osoilettu

pyynlö huolehtia tämän kun-

jääkäriprikaatin

niamerkin myöntämisen virallisesta puolesta.
Jos hiihtoprikaati olisi voinut edetä Matoniemestä pohjoiseen. se olisi tullut suoraan
tykistön tuliasema-alueille ja
katkaissut Poventsasta Karhu-

me. Tämii palleristo. jolla oli
sama kalusto kuin Kev.Psto

tykistökomentajana. tämän kirjoittajalle ja kertoi. että Kev.Psto l3
oli asL-tettu käytettäväksem-

I

l:lla. oli

Äänisjärven Suur-

lahden länsirannalla

ja

tulisi

mäkeen johtavan maantien,
ainoan tällä suunnalla olevan
tien. Kun -1 l3.D olisi suunnitelman mukaan liittynyt hyök-

toimimaan sieltä käsin.
Yöllri 8.19. l. lähetettiin
Rask.Psto l-5:n vänrikki Lindroo.sin johtama partio jäälle

käykseen kaupungin kohdalla
ja kanavan alajuoksulla ei tar-

tutkimaan venäläisten mahdollisesti auraamia teitä. Tarkoituksena oli tt.deta näiden

vita kovinkaan paljon mielikuvitusta selvittämään. minkälaiseen kriisiin tämä olisi
johtanut. Tiimän venäläisten
suunnitelman t()leullamisen

kulkusuunta ja siten saada
jäälle suoritettava ammunta
enemmän "maastonmukaisek-

si".

mällä hiihtoprikaatia

etene-

rnästä ja t_viintämällä sen pois
Matoniemestä.

Koska hiihtoprikaati pi pystynyt täyttämään sille annettua
tehtävää sai 313.D scn suoritettavakseen. Kaksi sen ryk-

menteistä.
I

JR 1068 ja

JR

072, ohjattiin tavanomaisek-

si muodostunutta reittiä

Nyt riittävät ammukset!

novitsin saaren kautta jäälle ja
siitä edelleen kohti Matonienrii.

DIVISIOONA SAA
TURPIINSA

Sos-

Aurattuja teitä

ei löyty-

nyt, ainoastaan kinttupolkuja.

esti tässä vaiheessa JP 2 estä-

Nrimii joukot havaittiin cnsi
kerran yiillii 7.18.1. klo 3.40,
jolloin ne «rlettiin tulen alle.

.§zl

'åarz

tui senkin liikesuunta klo 8.22
päinvastaiseksi.
Pian rykmentit kuitenkin teki"ät jälleen täyskäänniiksen
ja lähestyivät t()rjuntalulesta
huolimafla. JR 1068 suunrau-

ja

Klo 4..1() voitiinkin todeta nii-

lui kohti

den liikehtimisen suuntauluvan takaisin kohti saariryhmää. Klo 6: l9 todettiin uusi
lähestymisyritys ja kun rivistöii oli iällecn tulitetlu. muut-

1072 siitä koilliseen. lahden
poukanraan. Siten tämä rykmentti eteni suoraan kohti

Matonientä

Kev.Psto I l:n

JR

tuliasema-

aluetta ia ioutui lähestyessään

TILANNE VETÄÄ
VAKAVAKSI
Tammikuun 9. päivän aamuna
kävi JP 2. ioka oli saanut vahvennuksia JP 4:ltä, jälleen
vasrahyökkäyksecn Matoniemen puhdistamiseksi. Hyökkäyksen edistyessä saapui tiero. että vihollispataljoona oli
ilmestynyt sen selustaan. Se

oli tullut 'irmia

aikojaan",

n()ussr.rt maihin sikalan luona

ia iälleen oli

niemen

rlr('ne\':i 'rc , iltt:ili:,r:r

sa.

poikki
'tullrrs- §l

N1t alkoi tilanne olla

arve-

lultava.

ty varmislr.rstehtävä oli tämän
vuoksi pakko hoitaa heiluri-

lq

partiorn ia r almiiksi nimet) in

r'

iskurvhmin

Venäläisten hr,ökkäys kulki
tär ttä vauhtia ja ml iis

Krivilla

Hiisjärr,ellä ja Leppäjoella oli
tilanne nronta kertaa veilsen

terällä. Arrneijakunnan reser-

vi oli siellä kiinni, jonka
vuoksi Karjalan Armeija
osoitti armeijakunnalle

sekä luottamal-

ns. ..soturionneen.
Onneksemnle tämä oli puolellamme.
venäkiiset uikrrilivat ilmeisesti
la

Ia

liian pitkään.
Krrn JP 2

saatuaan tie-

- ilmestyneestä
don selustaansa
vihollisesta
keskeytti hyök-

\*-r--"
Suomalaista jalkaväkeä Aänisen jäällä

käyksensä

- kääntyi takaisin
ja

kohti pohioisla. venäläiset sai-

lisä-
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Sodan synkkää satoa

joukkoja. Näin saadusta

JP

6:stä sai JP 2 käyttöönsä kaksi
komppaniaa, joiden yhteinen
vahvuus oli noin 80 miestä.
Heti kun tieto sikalan maas-

riston komentaja ja käski varrnistaa tuliaseman oikean sivustan niin pitävästi. että patteriston trriminta ei vaarantui-

si.

Jääkärijoukot civät saisi

toon ilmestyneestä pataljoonasta oli saapunut Jääkäripri-

jäädä ilman tykistön tukea.
Kun tällaista varmistust()i-

kaatin esikuntaan soitti patte-

rnenpidettä varten perustettu

lähivarmistusosasto jo taisteli
Matonierncssli ja kun palteris-

val muuta ajateltavaa. Syntynyt taistelu johti vihollispatal-

lähettänyt

joonan täydelliseen tuhoon.
'lilanteen kehityttyä edellä-

to oli sen lisäksi

osaston kanavalle, jossa sillä
oli sekä tulenjohto- cttä yhden
tukikohdan miehitystehtävä,
ja kun antpuakin piti, alkoivat
resurssit olla vähissä. Käsket-

mainitulla tavalla pyysin patteriston komentajaa antamaan

Kev.Psto l3:[e käskyn, että
sen tulisi tulellaan huolehtia

TAISTETUT POUENTSASSA...

Suurlahden pitämisestä suljettuna. Käsk1' meni radioteitse
ja me saimme keskittyä kana-

varintaman torjunnan

2;n

tukemiseen.

ja

JP
Saamansa

käskyn perusteella

lähetti

Kev.Psto l3:n komentaja 2.
Patterin asemiin jäälle, jossa
se oli klo 12.30-19.30. Patterilla ei kuitenkaan ollut tulitoimintaa.

OLIPA TIPALLA!
Klo 18.55 tänä samana

tam-

mikuun 9. päivänä sain

käs-

kyn ampua seuraavana yönä
peräti 800 laukausta häirintänä Matoniemeen. Kev.Psto I I

tulisi luonnollisesti myös osallistumaan siihen, minkä lisäksi Rask.Psto 4 tulisi asettamaan käyttöömme yhden patterin samaa tarkoitusta varten.
Härinnän tuli päättyä klo
6.00. jonka jälkeen ammuttaisiin valmistelu ja varauduttai-

siin saattoon.
Tämä käsky veti vakavaksi.

I

,4;

h;
15.1

.42 on Tapponiemessä Jälleen rauhallista

tulitoiminnan saimme sitten
vapauttavan sanoman: ampumatarvikkeita noutavien autojen tuli olla Karhumäen ase-

malla klo 2l .OO.

Samalla

Ampumatarvikehuolto oli
siihen saakka kulkenut pää-

saimme käskyn nostaa häirinnän kulutuksen 1000 laukauk-

asiallisesti autoilla Suojärvel-

seen.

tä, mutta nyt piti täydennyksen tulla junalla Karhumäkeen, jonne junayhteys kui-

Klo 21.30 tuli tieto, että juna oli saapunut ja että autoja
kuormattiin. Muna niin täpä-

tenkin oli vielä sitä ja tätä. Radan ja siltojen kunnostus ei ol-

rälle meni, että kun autot saapuivat tuliasemiin, oltiin vii-

lut vielä edistynyt sille

meisiä kranaatteja työntämässä putkiin. Niinpä ajettiin jo-

le, että

se

asteel-

olisi taannut varman

kin

liikenteen.

kaisen

Nopea laskelma osoitti, että
käsketty ohjelma tiesi sitä, että käytettävissä olevat am-

aluksi tykit ladattiin

mukset ammuttaisiin loppuun
jo ennen puolta yötä. Mitä ta-

pahtuu. jos vihollinen ryhtyy

aktiiviseen toimintaan ja juna
ei saavukaan? Jaksaisivatko
väsyneet jääkärit ilman tykistön tukea? Asiasta keskusteltiin "ylöspäin" ja sitä harkit-

tiin, minkä jälkeen

saimme

käskyn joka tapauksessa aloittaa ohjelman. Sen jälkeen kun
100 laukausta olisi ammuttu

katsottaisiin tilanne

uudes-

taan.

Näin meneteltiin.
12

Kesken

t1

taakse auro ja
suoraan

lavalta nostetuilla ammuksil-

Häirinlän päätyttyä ammuttiin 10.1. klo 6.30-7 .12 valmistelu. johon Rask.Psto

Mainittakoon, että suurimman sallitun tulinopeuden mu-

kaan laadittu ohjelma käsitti

"vain" 980 laukausta, mitkä

myiis ammuttiin. Sen lisäksi
ampui klo 21.50 patterisron

15

ampui 248 laukausta. Valmisteluun osallistui paitsi
Kev.Psto I I ja 2./Rask.Psto 4
m1,ös Kev.Psto 13, jonka
2.Patteri oli mennyt jäälle klo
2.30 ja 3.Patteri klo 5.30.
Valmistelun jälkeen lähti JP

,

taas kerran tutunomaiselle

"savottareissulleen". Huolimatta koko yön kestäneestä

voinrakkaasta

häirinnästä,

suuntaustulen. jolloin ne poistuivat. Tämän jälkeen vedet-

tiin

patteristo pois jäältä klo
13.00-14. 15 välisenä aika-

na.

Tilanne

oli siis jälleen py-

sähdyksissä. Matoniemen ete-

läisin osa

oli vielä

vihollisen

hall ussa.

Yöllä I0./l l. l. ammuttiin
jälleen häirintää, pääasiallisesti Sosnovetsin ja sen lähistöllä oleviin saariin, joiden
kautta venäläiset joukot aina
olivat tulleet.

jonka iälkiä jälkeenpäin voi-

tiin selvästi todeta

la.

lometrin etäisyydellä patteristo avasi niitä vastaan suora-

SITKEA
VIHOLLINEN

maastossa,

edistyi h1,ökkäys hitaasti.
Vastarinta oli sitkeä. Yöllä
oli nienreen tuotu JR lO12:sta

muodostettu

SELVISIPÄS

LOPULTA
Koitti sitten I l. päivän

aamu

aikaisemmin
mainittu pataljoona. Vaikka

ja jääkärit lähtivät vielä kerran

jääkäreitä pyrittiin tukemaan

Nyt kaikki sujui helpommin: klo 11.34 oli niemi

yhtel,teen tullut 2./Rask.Psto
4 300 laukausta ja Kev.Psto
I I laukausmäärän. joka ei ole
tämän kirjoittajan tiedossa
ulkomuistin mukaan jotakin

ampumalla heidän eteensä tu-

välillä 2000-1000

missa oleva Kev.Psto 13, jonka tuliasemia klo I2.50 lähest)r nelja vcnalarsta panssana.
Niiden ollessa noin kahden ki-

lipeitteitä. oli

liikkeelle.

eteneminen

omien joukkojen käsissä ja JP
6:n komppaniat määrättiin

Hyökkäyksen tukemiseen

".
Heti kun tämä oli todettu
sai 2./Rask.Psto 4 palata ta-

pakko keskeyttää.
osallistui myös jäällä tuliase-

"varuskunnaksi

kaisin patteristonsa yhteyteen

ja klo

13.0-5 saivat Poventsan

omat patteristot eli Kev.Psto

Majuri katseli putkea ensin hämmästy-

mädräyksen lottien peräiintymisestä kanttiinikuormien

neenä, sitten huolestuneena ja lausahti lopuk-

lävitse.

si:
I

I ja

Rask.

Artillerija ä'mycmorrron
har vi repetitsiia.

ky- svårrt. I

Psto | 5 käskyn

asettua alkuperäiseen perussuuntaan. Palattiin normaali-

(Tykistö on kovin

elämään.
Venäläiste-n hyiikkäys Kri-

villri ()nni\lui parernmin ja
johti nrxast()voitloon: suomillaisct mcncttirät tiirkeän Krivin mutkan alueen, jonka takaisin valtaumiseen tarvittiin

Persoonallisuuksia

Kannaksclta tuodrrn,Sinisen

mensi vapaussodan jälkeen pitkään Venäjällä
palvellut maiuri af Forselles, joka venäjänkielen lisäksi puhui murteellista ruotsia ja vain
hiukan suomea.
Sotasaalistykeissä oli
vielä tuohon aikaan
vanhat venäläiset korkeussuuntauslaitteet,
jotka eivät vastanneet
uusia vaatimuksia.
Tarkempaa korkeussuuntau§ta varten toimitettiin tykistölle uudet kulmanmittausvälineet, kvadrantit, joilla
korotus määriteltiin

Prikaatin tuorcet voimat.
Povcntsun torjunlavoiton
merkitys oli siis ratkaiseva

vihollisen pihtiliike menetti

toisen leukansa eikä Krivin

paikallista

menestystäkään

näin v«ritu käyttää hyväksi.

LOPPUTILASTOA
Taistelun päälyttyä alkoi jälkien puhdistus. Taistelutantereelta koottiin yhteensä noin
1800 kaatunutta venäläistä.

Tvkistötulemrne aiheuttamia

tappioita Äänis järven jäällä
oleville joukoille ei tunneta,
mutta kun Rask.Psto l-5:ssa
huhtikuussa vierailevat kotiseudun cdustajat kuljetettiin
kalsomaan tammikuista taisteIukenttää. kulki heitä kuljetta-

va hevoskolonna jäällä, jonka
veri oli värjännyt punaiseksi.
Olen tässä jutussa koko

ajan puhunut Matoniemestä,
mikä nimitys lienee jäänyt oudoksi Poventsan suunnan taistelijoillekin. Mainittu niemi
sai siis uuden nimen, rintama-

mies teki siitä Tapponiemen.
Tämän nimen tunsi kohta sekä
korkein esikunta että etulinjan

mies ja sellaisena se siirtyi
Maaselän taistelu jen historiaan.

Tykistiimme osuus

näissä
taisteluissa oli yhteensä n.
I I 600 laukausta. Näistä am-

pui Kev.Psto l1 noin 7500.
Rask.Psto l-5 noin 3 300,
2./Rask.Psto 4 noin 400 ja
Kev.Psto

l3

Tämä

ikäläisissä oloissa

me

myös noin 400.

huomattava ammuskulutus todistaa omalta osaltaan taisteluvaiheen kiivauden.
D

Viipuriin sijoitettua

tykistörykmenttiä ko-

asettamalla ne tykin
putken päälle hiotulle
tasopinnalle.

Majuri af

järiesti

Forselles

koulutustilai-

suuden, jossa uuden välineen käyttö piti opettaa upseereille. Hän toimi itse opettaiana, aset-

ti lukeman kvadranttiin
ja ryhtyi sitten suuntaamaan putkea kvadrantin vaatimalla tavalla.
Kävi kuitenkin niin,

että majuri oli

asetta-

nut kvadrantin putkelle
väärin päin ja putki,
jonka piti saada tietty
korotus, osoittikin suorituksen päätyttyä alaspäin.

vaikeaa. Huomenna pidetään kertausharjoitus.)
Näistä kuolemattomista sanoista tuli rykmentissä lentävä lause:
aina kun ioku nuorempi tunaroi kuului takaa

jonkun

virkaikäluutnantin kuiva toteamus:
Artilleriia ä'mycky-svårt...

kanssa, mikiili naapuri pääsisi

Kanttiinimme päiinä oli
tuolloin 7O-wotias neiti von
Pippius, jolla oli suuri angorakissa mukanaan. Ilmoittaessani, että loftien on nyt liihdettä-

vä, koska vihollinen saattaa
tulla niskaan millä hetkellä
hyvåinsä, laittoi neiti von Pippius sanaakaan sanomatta kissansa pussiin käskien lottien

pitää siitä huolta. "En ole
muissakaan sodissa silloin
taaksepäin liihtenyt, kun rintamalinja on uhannut murtua!",

sanoi lotta, otti pistoolinsa ja
seurasi minua erulinjaan ottamaan selvää tilanteesta.

Aimo A. Arkemo, Helsinki
(Sininen Prikaati)

o

Lauri Harvila, Helsinki

Oli saapunut jälleen
kerran täydennysmie-

o
Tomera lotta

Oli edetty Viipurin äiirelle, ja
meidät, kevyen patterin miehet, oli komennettu jääkärijoukkueen tueksi Lyykyläåin,

ja

tehtävänåimme oli estää
naapuri poistumasta omin lupinsa Viipurista. Eversti Tiainen oli kiirkimiehenä mukana.
Sateisena ja pime?inä yönä
pääsi "vihullinen" våikisin läpi. Meitä oli pieni porukka kevyen tykistön miehiä, joukossa muistan Puolustusvoimaimme edesmenneen komentajan pojan, korpr. Ylermi Sihvon. Meilläoli italialai-

set terni-kiväiirit, lyhytpiip-

puiset rakkineet, joilla ei osunut ladon seinäåin viidestä
metristä.

Oltiin jo päiviissä, mufta
ei ollut huomannut,
milloin naapuri oli päiissyt
kukaan

kiskaisemaan tiihystyspallon
yläilmoihin. Sieltä vihollisen

oli helppo johtaa tykistörulta
niskaamme. Ja rautaa tuli!
Vastaiskussamme kaafuivat
eversti Tiainen ja Sihvon poika, mutta linjamme pidimme.
Sain käskyn käydä takana

huoltoportaassa

antamassa

hiä. Eräs heistä vaikutti
vähän hei-hei-mieheltä
ja häntä opastettiinkin
aivan erityisesti pysymään matalana taisteluhaudassa, koska asemien väli oli vain satakunta metriä.
Sattui sitten, että asemiin kohdistui vihollisen ankara tykistötuli.

Miehitimme

asemat

odottaen hyökkäystä,

jota ei kuitenkaan sillä
kertaa tullut. Ryminän
loputtua kaivattiin uut-

ta

täydennysmiestii,
ionka pelättiin io me-

nettäneen

räiskeessä

henkensä. Poika löytyi
kuitenkin montustaan,
jossa hän makasi selällään katsellen rauhallisesti tähtitaivaalle.
Huomatessaan kaverin
pohialaispoika tiedusti:
Milloinkas me yh-

rymme
tähän leikkihin?
Olavi Mykkånen,
Ämmäneaarl
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EINO MUSTAMO

hunkubu

O Pihtiputaan, Kinnulan ja
Reisjärven miesten ensiinmäinen
tappelu talvisodassa ei sujunut
outoja
ohjesääntöjen mukaan
olivat sotahommat rauhan miehille.
O Pakko oli kuitenkin tottua
tappohommiin Kuhmon erämaissa
eikä tyylissä ja tehossa sodan
loppuviikkoina Löytövaaran
vaiheessa enää ollut pahemmin
parantamisen varaa.
16

SOTA näytti meidän kohdaltamme menevän kertakaikkiaan mynkään! Meille selitet-

30. ll. 1939. että rykmenttimme JR 25 kuuluu Päämajan reservidivisioonaan
(9.D) ja joudumme näinollen

tiin

rintamalle vasta kuukauden
kuluttua.
Joulukuun 3. päivänä alkoi
kuitenkin tapahtua: kiireellä

jaettiin ukoille nahoitettuja
huopasaappaita, sarkaisia
"pomppa"takkeja

ja

Itsenäisy1.'späivän varhais-

tunteina sitten alettiin lipsiä
asemalle. Purkaminen tapahtui Sotkamon asemalla myöhään illalla ja samaa kyytiä
jatkettiin kuorma-autojen la-

voilla Kuhmoon, jonne saavuttiin joulukuun 7. päivän
vastaisena yönä.

Rykmenttimme I ja II Patal-

joona

oli viet), toisia

teitä.

Myöhemmin kuulimme niiden
joutuneen Nurmekseen.

ennen

Majoituimme Kuhmon kir-

kaikkea suksia. Koko porukka

konkylän taloihin, joissa alkoi

oli

kiireinen aseiden puhdistus,

ankarassa hälytystilassa

ulos ei saanut mennä kukaan.

konetuliasöiden

lippaiden

täyttäminen

ja

varusteiden

kunnon viimeistely.
Tässä vaiheessa huomasin

ottaneeni mukaan valtavan
paljon turhaa rihkamaa. Ku-

10 Ku
,+f

vittelin tarvitsevani rintamalla
kaiken mahdollisen. Nyt alkoi
kuitenkin "vesi mennä polveen". sillä joukkueen ainoa-

na konepistoolimiehenä sain

0

ntolårvi

vastaanottaa koko tuliannoksen, l3 täytettyä lipasta. joista
jo kertyi painoa 26 kiloa. Li-

6!.

säksi vielä konepistooli ja
muu kama, yhteensä vähintään 50 kiloal Kun herrat vielä
kertoivat, että pitäisi hyökätä

Venäjän miesten kimppuun
tulin todella mietteliääksi
minun kohdallani taitaa olla
kyse paremminkin ryömivästä
kuin syöksyilevästä konepis-

toolin ruiluttelijasta.

.

.

PITKÄT PUHEET
JA LÄHTö
Joulukuun

7. päivän

Pt:Vu

(

Kuhmon
operaatiot
talvisodassa.
Suomalaisten
liikkeet
merkitty
mustalla ja
venälåisten
vaalealla

l

f
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laskeu-

tuessa illan hämärään komppaniamme 9./JR 25 sai käskyn järjestäytyä talon pihalle
lähtöä varten. Nostimme reput
selkään ja järjestäydyimme

jonkinlaiseen

\

/
II

aseistuksenani konepistooli.
oli
kuten sitten
jatkuvasti myöhemminkin
toimia etenevän porukan tun-

Tehtäväni
i**

§"'j

nustelijana.

neliriviin.

VAINOVALKEAT

Komppaniamme päällikkö reserviluutnantti Lahti oli into-

1

mielinen kansalainen.

Hän
katsoi tilaisuuden olevan puheen pitämisen arvoisen.
Olen aina tuntenut vastenmielisyyttä puheita kohtaan,
mutta nyt aivan erityisesti: 50

!
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meässä hiihtämisemme, kun-

vaaralle Kuhmon-Nurmeksen maantieltä on harvinaisen
jyrkkä. En ole tavannut toista
niin jyrkkää rinteeseen tehtyä
tietä. mutta ylös siitä vain
kömmin toisten mukana. Vaaralle päästyäni tunsin suurta
helpotusta
kuntoni taitaakin kestää melkoisia
rasituksia
ja se oli nyt pääasia.
Hotakan pihalla saimme
määräyksen jänää päällystakit

nes aamun jo hieman sarastaessa tulimme Mieronahoon.
Korkealta vaaralta näimme
venäläisten leiritulet laakson

Kirjoittaja

(oikealla)

ja

vääpeli

.."r
'

Jalmari Vainio

paraatissa
talvisodan
iälkeen

tamaan kuljetusta Hotakan
tienhaaraan. Nousu Hotakan-

kilometriä Hotakasta etelään.
Luulin meidän törmäävän tuota pikaa heidän majoituksilTunti toisen jälkeen jatkui pi-

vanhoista fraaseista ei alkanut
tulla loppua aloin vähitellen
riisua kantamuksiani pois se-

että lopetti puheensa.
Hiihdettiin maantielle odot-

Tiesin, että venäläiset olivat
tuolloin Rastissa, noin kolme

leen, mutta niin ei käynyt.

kiloa päälläni ja ympärilläni
painoi maahan saakka. Kun

lästäni. Luutnantti huomasi
tämän ja tästäkö lie johtunut,

xÄxvvÄr

yli Mämmelästä, noin

-

,{i"

pakkaukset komppanioittain talon talliin. Minun poloi-

oli kuitenkin otettava rep-

pu mukaan. sillä lippaani eivät sopineet leipälaukkuun
enempää kuin taskuihinkaan.
Siviilikamppeet jäivät kokoon
käärittyinä tallin nurkkaan
lopullisesti.

Seisoin Hotakan

oli mahdoton laskea. Ainakin sata nuotiota siinä paloi. miehiä liikkui ympärillä. Eipä olleet naapurinkaan
majoitusasiat kunnossa !
Jatkoimme hiihtämistä
edelleen Petäjälammille. Siinä
lukumäärää

ja

sen

kahden

kilometrin päästä. Nuotioiden

.-

navetan

nurkalla ja ihmettelin yön pimeyttä. Vaikka maassa oli

valkoinen lumi, ei näkyvyyttä
ollut nimeksikään. Kun kärkipartio hiihti ohitseni. oli kummallisen tuntuista, kun hiihtämuutaman metrin hiihdettyään aivan kuin suli pimey-

jä

teen.

Kun kärki oli hiihtänyt arvion mukaan 100 metriä. sain
kehotuksen lähteä vetämään
pataljoonaa
olin nimittäin I
l. mies
Joukkueen l.Ryhmän

otimme suunnan kohti etelää,
Saunajärven tien varressa olevaan Klemettiin.
Maantietä lähestyessämme
joukkueemme erkani vasemmalle, edessä olleen suon itäreunaan. Muu pataljoona jat17

koi suon länsireunaa. Pataljoonan ja joukkueemme väliin
jäi noin puolen kilometrin le-

t* t

f.f

t.

vyinen suo.

Joukkueemme tuli tielle
noin 100 metriä Klemetin kyläaukean reunasta länteen.
Maasto nousi tästä loivasti kylään. Paikalla kasvoi suuria

kuusia

ja

tiheää alikasvulli-

suulta. .A.mpuma-

enempää

kuin näköalaakaan ei ollut nimeksikään.

Joukkue sai käskyn asettua

tähän asemiin rintamasuunta
länteen, siis suon takana olleeseen omaan pataljoonaan
päin.

Asetelma oli mielestäni ihmeellinen. Kysyin jouk-

kueemrne johtajalta resevivänrikki Eero Tammivuorelta
syytä tällaiseen ryhmitykseen.

Hän kertoi rykmenttimme I
Pataljoonan hyökkäävän tielle
etelästä meidän pataljoonamme hyökätessä poh joisesta.
Meidän tehtävämme olisi

Rauhan miehiä sotapolulla

toimettomana. Ratsumies oli

vienyt viestin

Luelahdesta

puristuksesta

Klemettiin lähestymässä olevalle rivistölle. Rivistön kärki
levittäytyi ja lähestyi meitä
Klemetin pellolla. Kun nyt

Kyselin edelleen, kuka var-

katselimme itään päin oli siinä

es-

tää venäläisten vetäytyminen

pataljoonien
itään.

mistaa meidän

selkämme

asemiemme edessä etuvasem-

itään, vai onko varmaa, että
viimeinenkin venäläinen on jo
tullul sieltä Suomeen. Sain
näihin kysymyksiin epämääräiset vastaukset, jotka olivat

malla aivan pellon reunan lähellä matala kohoutuma. Vän-

rikki Tammivuori kehotti minua siirtymään tuolle kumpa-

reelle

etteivät venäläiset

sihnänräpäyksen murto-osas-

näläinen ratsumies

gan rungon takaa, kun aivarr
vierelläni tiellä kuului pistoo-

sa näin miehen selässä

lin laukaus.

Saloranta-pikakiväärin vara-

ratsunsa keskellä tietä, toinen
rakuuna pääsi takanamme olleen harjanteen suojaan ja

Vaikka tielle oli vain viiden
metrin matka. en tiheän kuusikon vuoksi nähnyt tielle. Kuului hätäisiä huutoja:
-- Ryssiä! ja kiväärit al-

rnekanismin kotelon.

edelleen itään omiensa luok-

pääsisi -aivan yllättäen silmille, kuten hän asian määritteli.
Mukaan tuli eräs Saastamoinen-niminen sotamies kiväärinsä kanssa.
Venäläiset alkoivat tulittaa
meitä korkealta peltoaukealta.
Luodit menivät ylitsemme
suon takana tien ylitystä valmistelevan pataljoonamme sekaan. Nämä, sotaan tottumat-

se.

tomia kun olivat. vastasivat

omiaan lisäämään levottoOtin asemani tien reunasta.

Siitä oli hyvä

Suomalaisia täydennysmiehiä Kuhmon Saunaiärvellä

viin venäläisiin.

ristin liipasinta

ampuma-ala
länteen. oletettuihin peräänty-

Potkin lunta kaatuneen hon-

--

koivat paukkua.
Näin tien toisella puolella
puseikossa juoksevan lumipu-

vuttoman miehen. Meillä kaikilla oli lumipuvut päällä, joten tuo juokseva oli siis venäläinen. Laskeuduin kiireesti
maahan, laskin aseeni edessä
olleen hongan rungolle ja odotin
kun tulet tuohon edessä
olevaan
aukkoon. saavat venäläiset vähentää yhden vahvuuksistaan.
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Mies vilahti näkyviin, pu-

--

mutta siinä

keasta nahasta tehdyn

rus-

Lahti-

Voi Hyvä Jumala! Se on

Aseeni toimi taas päästessäve-

ni tielle. Siinä makasivat

ja

hänen

tuleen puolen kilometrin etäi-

oma mies.
Hassu tilannc! Konepistoo-

syydeltä

ja ampuivat

tällöin

kun ase ei toirni. Näin kävi

SEKAISEKSI
MENI

joukkueemme selkään.

minulle.
Vähän ennen tielle tuloam-

Joukkueemrne asemat olivat
äkkiä muuttuneet aivan mah-

me tiellä liikkui

dottomiksi: takana

lähettinsä ilmoittamaan suon
takana paukuttelevalle pataljoonalle tilanteestamme, mutta suolla oli niin vilkas molemminpuolinen liikenne, et-

limies painaa liipasinta tilanteen alettua ja kiittää Jumalaa,

venäläinen

kolonna. Vedin silloin asecni
liikkuvat laakse. mutta liian
pitkän matkan vuoksi emnre
tulittaneet. Nyt ne olivat edelIeen takana ja kun siinä ase-

mia laitellessa lunta oli

pääs-

syt poisloaukkoon, se esti [ukon liikkumisen.

oli tiheä
rnetsä kylään kohoavassa rinteessä ja siellä eläviä venäläisiä.'l'eimme täyskäännöksen
ja katselinrme nyt mäkeä ylös
lähellä olevaan Klernetin kylään -- näkemättä mitään tiheän metsän vuoksi.

Kauan ei tarvinnut katsella

Tilanne tuntui

kerrassaan

pahalta. Tammivuori lähetti

tei lähetti uskaltanut jatkaa pe-

rille. vaan pyörsi takaisin.

Vänrikkimme kimpaantui ja
lähti itse pataljoonaan jättäen
joukkueen varajohtajan komentoon.

Pataljoona levittäytyi suolle
muuttaen etenemissuunnan lä-

hestyvää vihollista
Klemettiin.

vastaan

. "Missä

omat

ovat"

huutoja alkoi kuulua
- suolta ja kun lähesläheiseltä
tyvä ketju oli saavuttanut mei-

dät, me lopetimme venäläis-

Pekkarinen teki saman tempun. Sekin meni ojaan.
Me lähdimme juoksernaan

luo, mutta samassa
kuului etuoikealta metsästä
huuto panssareiden tulosta.
autojen

Sama huutaja komensi joukot
pois aukealta metsän suojaan.

Tuskin ennätimme pysäh-

ten rauhoituksen.

Pihtiputaan, Kinnulan ja

Reisjärven miehet kävivät
rynnäkköön Klemetinkylää
vastaan.

tyä juoksustamme, kun

en-

simmäinen vaunu jo oli edessämme. Edessä ollut metsän
reuna olisi ollut lähellä, mutta

kuka hullu nyt panssaria vas-

taan Iähtee juoksemaan.

Käännyimme ympäri ja jalkoHYöKKÄyS KUIN ja
alle viemään peltoaukean
NUIJASODASSA
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Nyt alkanut hyökkäys oli tyypillinen kuva sotaan tottumattoman joukon hyökkäyksestä.
Kaksi komppaniaa, 7 .K ja

9.K, siinä ryntäsi

eteenpäin
täydessä sekamelskassa
ei
ollut tietoa komppaniasta.
joukkueesta tai ryhmästäl

{. *'\
,

Kaikki yhtenä rykelmänä!
Luojan kiitos, että venäläiset olivat yhtä tottumattomia

iu.

TB,;,

sotatoimiin! Jos heidän kone-

kiväärinsä olisivat pysyneet
asemissaan kylän harjanteella

tappiomme olisivat olleet hirveä1. Mutta rynnistyksemme
ajoi venäläiset tiehensä ja me
saimme aluksi käydä sotaamme minkään häiritsemättä.

Tien takaa löytyi puusta

ken hankeen luotejaan tupsau-

it
Konepistoolimies tunnusteliiaksi

Makasimme Saastamoisen
kanssa kumpareellamme, tuli-

mismahdollisuuttakaan.

timme lähellä liikkuvia vihol-

lan pojat Hiidenkivellä
ääntä meillä oli!

lisia ja totesimme joutuvamme yhä läheisempään kanssa-

tellut naapuri. Mies oli kiinSA-lula

!

Aloimme huutaa kuin Juko-

Kohta kuului

-

ja

takanamme

käymiseen heidän kanssaan.

suolla rahinaa. Siellä huuteli

Varsinkin vasemmalla.

jossa

komppaniamme päällikkö

tiheää pensaikkoa, Venä-

luutnantti Lahti kysellen keitä

oli

ja mitä

jän pojat uskaltautuivat suo-

olimme

rastaan lähelle. Oikealla, tien
takana, kaverit olivat nousseet
puihin ja tupsauttelivat aivan
nenämme eteen luotejaan.
Kaiken kukkuraksi omat ampuivat jatkuvasti suon yli selkäämme.

Huutelimme asiamme:
Ympärillä oleva puseikko-on täynnä venäläisiä!

Sitten teimme karmean ha-

vainnon: joukkueemme oli
lähtenyt johtajansa perässä
pois ilmoittamatta siitä meille!

Venäläiset

olivat

vasem-

malta päässeet niin lähelle, että olivat osittain takanamme.

Meillä ei ollut oikein vetäyty-

äs-

huudamme.

Ne tapetaan kaikki, oli

vastaus.
Lahden

nittänyt itsensä vyöllä puuhun. Kivääri tuli rymisten alas
ampujan jäädessä roikkumaan
vyönsä varassa kuuseen.
Maantiellä oli useita kaatuneita venäläisiä. Ohi juostessamme eräs heräsi ja nakkasi
käsikranaatin jalkoihimme.
Iulius Junikka ennätti potkaista sen ajoissa pellolle ja jäi
tutkimaan kuolleita.
Etenimme korpraali Einari
Pekkarisen kanssa tien oikealla puolella. Pekkarinen soitteli
tässä orkesterissa Lahti-Salo-

sinne mistä äsken olimme
tulleet.

METRIN
AIDAT ENNÄTYS-

4OO

AJASSA
Huomasin, että Pekkarinen alkoi kaartaa vasemmalla olevaan metsään, minä sensijaan
hyppäsin pois tieltä ja aloin
juosta etuoikealla olevaa metsänreunaa kohti.
Pekkarinen oli pitempi kuin
minä ja hänen edessään oleva
metsä oli lähempänä kuin mi-

nun. Panssari valitsikin minut.

Jos kellomiehet silloin olisivat oileet paikalla, olisi 400
metrin Suomen ennätys vieläkin nlrnissäni, sellaista kyytiä

sitä silloin mentiin!

Minä

määräsin suunnan ja panssari
nopeuden. Vaikka minä kuirr-

ka venytin askelta, panssari
lähestyi jatkuvasti ja paransi
juoksuhalujani konekiväärin
ruilautuksilla.
Metsän reunassa oli korkea

pisteaita. Ripustin siinä menossa aseeni kaulaani ja jo
kaukaa katsoin valmiiksi sen
seiväsvälin, josta yritän yli.
Ihmeen helposti selvisin aidan

päälle, mutta silloin humahti
lähelleni mahdottoman kuuma

rantaa. Olimme jo lähestymässä idänpuoleista metsän
reunaa kun sieltä tietä pitkin
tuli auto, joka oli jollakin ta-

humaus, pamahti panssarin
piiska ja minä putosin kuin
le.

lähes kurjen huutoa muistutta-

valla sivustoiltaan vahvistettu.
Pekkarinen nosti pikakiväärinsä aidan tolpan päähän ja

va:

ampui lippaan auton kylkeen

Orl kokoon, orl kokoon!
-Tuli lakkasi takana. Sieltä
alkoi kuulua komentosanoja.

kuljettajan kohdalle. Auto
nytkähti ojaan. Perässä tuli

Lupasi hakea apua.

Komppaniamme peitekirjaimet olivat Or. Kun Lahti oli
r-kirjaimen sorauttava, oli hänen huutelunsa takana suolla

toinen samanlainen auto, jolle

ammuttu varis aidalta 2l6s
mutta onneksi metsän puolel-

Vaikka tunsinkin älyni jollakin tavalla sekavaksi, lähdin
heti ryömimään aidan viertä
poispäin
enkä hetkeäkään

liian aikaisin!

Tuskin olin neljän metrin
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päässä

mansa kahvikakun. taittoi sen

putoamispaikastani

puoliksi

kun panssari rymähti aidan läpi vierelleni!
Aidan takainen maasto oli
kuitenkin panssarille mahdoton
suuria puita ja korkeita
- Vaunu ei päässyt eteenkiviä.
päin, seisoi vain siinä moottorin jyristessä. Tuskin kukaan

Pääsin lopulta istumaan sei-

nukuin siihen.

Heräsin kovaan

neelta Armas Pasaselta. Hdn

jaan.

Kuulin metsästä ääniä. Menin ääniä kohti ja tapasin sieltä pataljoonamme komentajan

kapteeni Salonmiehen Hän
yritti koota miehiä varmentaakseen Klemetin kylän hal-

lussapitämisen. mutta yrilys
osoittautui mahdottomaksi.

jo mainitsin, pataloli tavallaan hajonnut jo

Kuten
joona

hyökkäyksen alkaessa. Mie-

het

kertoi täynäneensä kennäpullonsa kaivolla. Kertoi sen olevan kohdallani penkin alla.

Löysin pullon, ryyppäsin

Ei edes käsikra-

kaisin pellolle ja meni meno-

hyökkäsivät hurmion-

omaisesti päin vihollista ja

-

Suunta kohti vihollista

sin Petäjälammelle.

Ihmettelin aikani yksinäisyyttäni, kun aloin taas kuulla
omien miesten ääniä. Miehiä
lappautui aukean reunoja pitkin ja taas meitä oli ehkä 20
miestä koolla, kun Petäjälam-

men suunnalta tuli vänrikki
Rautoja lähettinsä kanssa.
Vänrikki Rautoja oli patal-

joonan esikunnan

mitään tekemistä. Heillä ei

johtaa pataljoona Petäjälam-

pohjoisreunassa joukkueineen

hyökännyt vänrikki Olli Kerönen, mutta hänkin kaatui kohta hyökkäyksen alettua ja hä-

nenkin joukkueensa sulautui
yhteiseen talkooseen. Kun sitten vihollisen panssarit karkoittivat joukkomme metsään,
oli pataljoona kerrassaan ha-

jalla.

SOKERIKAKUN
JA
MANSIKKAME.
HUN VOIMAI,LA
Ilta alkoi jo tuolloin hämärtyä.

Muistin jättäneeni sukseni

upseereita

ja kertoi tehtävänsä

olevan

melle.

Lähdettiin liikkeelle. Nyt
vasta huomasin kuinka väsynyt olin. Vähän väliä torkahdin hiihtäessäni. Näin ladun
varressa kauniita taloja, jotka

kuitenkin katosivat yhtä no-

Tällaiset T-26- eli Vickers-vaunut pelottelivat suomalaisia talvrsodassa

kin.

Emme olleet

nukkuneet
moneen vuorokauteen kunnol -

la. Viimeksi olimme

syöneet

Kuhmon kirkolla toista vuorokautta sitten, mutta olimme
hiihtäneet sen jälkeen monta
kymmentä kilometriä vaikeata
kiveliötä.
Torkuin taas ja heräsin tör-

mättyäni edelläni

seisovaan

Onko ketään konepis-

joukossa? tiedustoolimiestä
teltiin.
Olinhan minä.
Siirtykää tänne eteen !
epäilevänsä venäläisten ehti-

tiellä jyrisemässä. Sain kui-

neen

- käsky.
kuului

Vänrikki Rautoja
jo Petäjälammelle.

sanoi

varmuudeksi Pasaselta. oliko

Olinhan minäkin asioista

tämä varmasti hänen pullonsa.
Armas vakuutti näin olevan.

selvän ottaja. aivan nukuksissa oleva mies. Etenin muuta-

man metrin

Petäjälammen

peltoa, kun pihalta tiukattiin
tunnussanaa. Olin jonon viimeisenä perillä pihassa. niin
lopussa olin.

Paarustin sisälle. Talo oli
miestä täynnä kuin nuijalla

lyöty. Pääsin lopulta tupaan.
Siinä tuli sukulaismies vänrik-

ki

jonoon.

Menkää tunnustelijana

ottamaan
asiasta selvää!

peasti kuin olivat ilmestyneet-

maantien laitaan ja lähdin kaiken varalta hakemaan ne sieltä
pois.
Lie ollut sama panssari, mikä minua juoksutti. nyt siinä
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ja kauhistuin. Kysyin vielä

tenkin sukset jalkaani ja palasin takaisin pataljoonan komentajan luo, mutta siellä oli
nyt hiljaisuus ja tyhjyys. Komentaja oli sillä välin tehnyt
ratkaisunsa ja määrännyt pataljoonan vetäytymään takai-

ajoivat sen jalkaväen pois kylästä, muna johtajilla ja päälliköillä ei ollut sen asian kanssa
tässä vaiheessa ollut mitään
otetta miehiinsä. Luulen, että
ainoa joukkueen johtaja, joka
johti joukkuettaan, oli aukean

janoon.

Kyselin vettä vieressäni istu-

on päässyt noin hyviin asemiin hirviöön nähden, mutta voimaton olin hyvästä asemastani
naattia löytynyt taskustani!
Seurasin konepistooli valmiina aukeaisiko kattoluukku.
Ei auennut. Peto vetäytyi ta-

puolikkaan

nustalla olleelle penkille ja

panssarinmetsästäjä

huolimatta.

ja antoi

minulle. Söin sen niillä jalkojen sijoilla.

Vuorinen ovella vastaan ja

ihastui suuresti tavatessaan.
Hänelle oli kerroltu minun

Nyt meni makuaisti! päättetämä kaivovedeksi
väitetty vesi maistui mitä makeimmalta mansikkamehulta.
Oli miten oli. join pullon ty'h-

lin. Sillä

jäksi, kiersin korkin kiinni.
paiskasin sen penkin alle ja
jatkoin nukkumistani.
Heräsin ankaraan kiroamiseen
siinä joku tuntematon
kaveri- noitui tyhjä kenttäpullo
kädessään. Joku hunsvotti oli
juonut hänen pullossaan ol-

leen mansikkamehun. minkä

kaatuneen siellä tien takana.
Viis minä kaatumisesta

hän suurella vaivalla oli saanut talon kellarista!
Jatkoin nukkumistani.

nälkä. sanoin.

mas Pasasen korvaan:

Vänrikki kaivoi leipälaukustaan juuri rouvaltaan saa-

nun

- jos sinulla on leipää. niin
-anna. Minulla on mahdoton

Urahdin kuitenkin hiljaa ArEi se sittenkään ollut Si-

pullosi...

D

kueelle kaksi konekiväåiriä.
Käskettävänäni olevat voimat oli sijoitettu niin, että toinen puolijoukkue vahvistettuna yhdellä konekiväärillä vartioi etelään päin ja ensimmäi-

nen samoin konekiväiirillä
vahvistettuna pohjoiseen, suureen mottiin päin. Eteläisen

tukikohdan, jossa

oli

jouk-

kueeni varajohtaja Martti
Vanhatalo, ja pohjoisen tukikohdan vdliä, jossa itse olin,
oli arviolta puolisen kilomet-

riä. Konekiväiirit oli suunnattu ampumaan pitkin tietä, joka
kulkee pitkin Laatokan rantaa
Pitkdrannan ja Koirinojan vä-

t

lillä. Meidän

{

saatoimme hyvin hallita tien
ja melko hyvin myöskin pengerryksen takaisen maaston.

t _#
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asemamme oli-

vat tiestä itään

nousevassa

kalliomaastossa, josta käsin

'';*s!å

Tarkkana ja varuillaan

Aamuyö meni ilman vdlikohtauksia, mutta jokainen
tiesi, että kun nyt olimme sulkeneet kaksi venåiläistä jalka-

SA-huta

Iänkien

O Suomalaisten

katkaistua
talvisodassa venäläisten divisioonien
huoltoyhteydet Laatokan
koillispuolella olivat omat ja viholliset
sekaisin. Syntyi vaihtelevia tilanteita,
joista nopeampi selvisi hengissä.
JUKKA JALKANEN KERTOO: O Poikkeuksellisen yritteliäs
venäläinen partio kunnostautui
kaappaamalla kuusi suomalaista
SUOMUSSALMEN JA mäisen joukkueen johtaja
RAATTEEN taistelujen pää- olin, käskyn ottaa haltuunsa vankia, jotka kuitenkin pian
tyttyä suomalaisille onnek- omista joukoista länteen oleva onnistuttiin vapauttamaan.
kaasti siinettiin rykmenttimLaatokkaan asti ulotfuva ranme JR 64 Laatokan koillis- tamaasto.
O Tästä tapahtumasarjasta kertoo
puolelle. II ja III Pataljoona
artikkelissamme kaksi Pitkärannan
jouruivat Nietjärven eteläpuoSUURMOTTI
lelle Pitkdrantaa vastaan.
taistelijaa, toinen haavoittunut yanki
Tänne oli muodostumassa SULKEUTUU
uusi rintama joukkojemme Annetun käskyn suorittami- ja toinen vankiryhmän vapauttaja.
vastahyökkäyksen tunkeutuessa pohjoisesta käsin yhä
syvemmälle vihollisen jo val-

nen tapahtui yöllä helposti ja

näin

oli

suuri Kitelän-Koi-

laisten eteneminen pysåihtyi

rinojan motti valmis, sillä näihin aikoihin ottivat meikäläiset haltuunsa myöskin kasar-

vasta saavutettuaan Pitkärannan pohjoisosat.
18. l. vastaisena iltayönä
sai 8./III/JR 64, jonka ensim-

olimme juuri vallanneet, länteen omiin joukkoihin ulottuvan saariketjun, johon kuului-

loittamaan maastoon. Suoma-

meilta, joiden

pohjoisosan

vat Maksiman, Petäjän, Pai-

mion ja Vuoratsun

saaret.

Komppania vetäytyi muuten

takaisin jättäen vain minun
joukkueeni varmistamaan val-

lattua maastoa. Pataljoonan
komentaja alisti lisäksi jouk-

väkidivisioonaa ja panssaridi-

visioonan mottiin, niin ennemmin tai myöhemmin tapahtuu varmasti kaikenlaista.
IIma oli tyyni ja vallitsi kova pakkanen. Taistelutoiminnan äänet olivat verraten vä21

häiset, tykistötuli harvaa ja kiväärikaliiperisten aseiden tuli

ainakaan molemmissa käsissä. Ainakin toinen käsi näytti

laimeaa. Silloin tällöin louskutteli joku vihollisen koneki-

pahoin paleltuneen.

Mies esitti itsensä läiikintäluutnantti Brunilaksi ja sanoi,
että penkan takana on vielä
kolme meikäläistä, jotka ovat
kaikki meidän tulestamme jal-

vääri harvaan tahtiinsa sarjojaan aamun alkaessa valjeta.
Ankaran pakkasen vuoksi

piti

keksiä joku konsti, että
voitaisiin edes käsiä lämmitellä. Huomattiin, että öljytynnyrissä, josta toinen pää oli
otettu pois, voidaan pohjalla
neen kaksikerroksisen varastorakennuksen toisessa kerroksessa, voitiin vuoron pe-

rään käydä lämmittelemässä
käsiä. Kuitenkin piti vähin-

he sitä olisivat yrittäneet, niin
heidät olisi varmasti ammuttu.

täytyy noutaa ahkiolla. Sitten
hän kertoi, että hän oli joutu-

Ramsaylta

vihollispartion vangiksi, mut-

Jukka Jalkanen iatkosodan aikana

ta ajomiehen pystyneen pelastautumaan. Brunilan kertoman mukaan oli saman partion vankeina ollut myöskin
suomalainen luutnantti Henrik

tään toisen puolen meikäläisistä olla aina asemissa.

VIHOLLINEN ON
EKSYKSISSÄ

EIKÄ
KONEKTVÄÄnr
TOIFyII
Ollessani aamupäiviillä vuo-

rollani lämmittelemässä alkoi
pohjoisasemista kuulua kiivasta kivääri-, pikakivääri- ja

konepistoolitulta. Ryntäsimme ulos tulitusta kohti, jolloin
ilmeni seuraavaa.
Maantietä pitkin pohjoisesta oli marssinut suljettuna
ilman minkäänlaista varmis-

vajaan joukkueen
- vihollisosasto. Paivahvuinen
kalla olevalla konekivääripuolijoukkueen johtajalla alikersantti ^Estelisellii oli ollut tarkoitus tuhota maantiellä marssiva osasto konekiväärillä,
mutta kovan pakkasen vuoksi
ase ei toiminutkaan. Eriaikaisen kivääri- ym. tulen alkaessa pääsi suurin osa'rihollisista

tusta!

hyppäiimään maantiepenkan
taakse ja parin kolmen onnistui paeta tulosuuntaansa, pohjoiseen päin, mutkan ja metsän suojaan.
Ehkä puolisen tuntia kestäneen laukaustenvaihdon jälkeen tuli hiljaista eikä niikynyt
vihollisen liikettä, mutta sitten
huomattiinkin Laatokan jäåillä
låihes

kilometrin päässä Vihki-

mäsaariin päin juokseva mies,

ilmeisesti vihollinen. Erinomainen konepistooliampujani Kallijörvi,jonka serkku kp22

alkoi, vastasi Brunila, että jos

koihin haavoittuneita ja jotka
nut edellisenä iltana hevosella
ajaessaan tien vieressä olleen

pitää tulia. Tämän tynnyrin
avulla, joka oli erään säästy-

tietä pitkin Pitkärantaan päin.
Herrat tunsivat toisensa.
Kysymykseeni, mikseivät
meikiiläiset mitenkään yrittäneet ilmoittaa olevansa suomalaisia silloin kun ammunta

Seikkailun

oli

seurauksena

myöhemmin
leikattu pois varpaita ja Brunilankin jalkoja oli jouduttu jotenkin operoimaan. Hänen kätensä sensijaan oli saatu jokseenkin hyvään kuntoon.
Haavoittuneet miehet olivat

hyvin iloisia pelastumisestaan
he kun olivat luulleet lo-

-

mies Collin oli kaatunut Suomussalmella, sieppasi eräältä
ryhmänjohtajalta tämän pysty-

korvan, kysyi minulta matkaa, joksi arvioin 800 m, asetti sen pystyyn nostettuun hahloon, tähtäsi ja laukaisi. Juokseva henkilö kaatui eikä enää
noussut ylös.

"Ätt<ÄÄ

AMPUKO
SUOMALAISIA!"
Olimme aikeissa lähteä tar-

kastamaan

maantiepenkan

taustaa, jonne pääosa vihollisista oli pelastautunut ja sieltä

käsin tulittanut meitä,

kun

kuului huuto:
Ättaa ampuko, täällä

suomalaisia!

on

Täynnä epäluuloa huusin:
Nouskaa ylös!
-Ylös nousi mies juuri sieltä,
minne olimme tulittaneet. Jatkoin:

Tulkaa tänne!

-Mies alkoi

kiivetä rinnettä

ylös. Hän oli tummaverinen,
pitkäsänkinen ja jollakin lailla
venäläiseltä vaikuttava ilman
päällystakkia oleva mies, jonka turkislakin lippa oli painettu alas ja jolla hänen lähem-

Laatokan rantaa, taustalla Vuoratsun saari

Ramsay ja edellämainitut kolme miestä. Ramsay oli yöllä

vaellettaessa

suomalaiset
lunta polkien -kärjessä
onnistunut pääsemään vihollisen
kynsistä kyyristymällä uran

vieressä olevan kiven taakse
piiloon. Hän sanoi, että Ramsayta pitäisi lähteä heti etsimään, sillä muuten tämä var-

tyessään näkyivät kauluksessa

lääkintäluutnantin merkit.
Arvelin hänen olevan suomalaisen upseerin asun pädlleen vetäneen venäläisen.
Hänen tultuaan hitaasti kävellen luoksemme ilmeni, ettei hänellä ollut käsineitä, ei

suuhun.

Upseerien selostuksista oli

selvinnyt, että vihollispartiota
veti sekä upseeri että politruk-

ki. Kun olin saanut raportin
valmiiksi sekä haavoittuneet
paleltuneet toimitetuksi

ja

taaksepäin, aioimme juuri yh-

dessä alikersantti Eskelisen

masti paleltuisi erityisesti so-

kanssa liihteä vihollisen kaatu-

jalkineiden

neita tutkimaan, sillä olihan

pimattomien

mahdollista, että löytäisimme
tiirkeitä papereita tiimän partion johtajilta.

vuoksi.

mäksi tultuaan näytti olevan
yllään suomalainen sotilaspukt m127. Hänen vielä lähes-

pullisesti joutuneensa surman

LUUTNANTTI

LöYTYY
Miesteni noutaessa haavoittuneita ja minun kirjoiftaessani

raporttia

kölle

komppanianpäåilli-

tapahtuneesta tuotiin

asemista jo luutnantti Ramsayta, joka oli kävellyt maan-

VIHOLLINEN
KOSTAA
Silloin ajoikin

pohjoisesta

Koirinojalta päin vihollisen
panssariauto. Se pysähtyi asemiemme eteen sekä avasi ko-

van kk-tulen meitä kohti.

Kun meillä ei ollut minkäänlaista pst-aseistusta, jokaisen piti etsiä suojaa. Me
Eskelisen kanssa kahdestaan
painauduimme ison kiven
taakse ja seurasimme sieltä ti-

EERO PELTOLA KERTOO:
JOUKKO-OSASTO, johon
talvisodan aikana kuuluin, oli

JR 64;n II

laan. Paleltuneiden käsiensä
suojaksi hän oli käärinyt sukkia, niin että minun oli avus-

Sitten tapahtui hirveitä!
Säikiihdys oli valtava, kun

5.Komppania.
Suomussalmen taisteluitten
ratkettua rykmenttimme kulje-

tettava häntä joka asiassa.

yhtiikkiä huomasimme, että
vihollisia oli ympärillåimme

Vaunun tulituksen turvin
purkautui sen sisältä useita
miehiä, jotka kulkivat tutki-

Pitkärannan valtaaminen
viivästyi. Joskus tammikuun

tiepuolet täynnä! Olivat päässeet läpi harvojen linjojen ke-

tettiin Laatokan taistelualueel-

nenkään tietämättä.

massa kaatuneitaan. Sitten he

keen vihdoin pääsimme Pitkä-

nostivat jonkun vaunuun, menivät itsekin sinne ja vaunu alkoi ajaa taaksepäin.

rantaan taisteluvahvuus oli

puolivälin jälkeen eräänä iltana luutnantti ilmoitti kuitenkin
lähtevänsä sairaalaan tai ainakin JSp:lle saakka pyytäen samalla minua mukaansa.
Ajelimme sitten hevosmies

lannetta.

Sen ollessa

häviämässä
metsän reunassa olevan mutkan taakse nousimme me Eskelisen kanssa suojastamme

Pataljoonan

le.

Kun vaikean marssin jälhuvennut lähes olemattomiin
eikä 5.Komppaniastakaan linjaan liiennyt montakaan kymmentä miestä.

kolmantena hiljalleen kohti
JSp:tä.

Hätäisesti etsimme aseita,
mutta vihollisia oli paljon ja
tilanne oli aivan toivoton

ei

ollut muuta keinoa kuin antautua.

Vihollinen oli saanut vangiksi myös kolme muuta suo-

Konekiväåriasema rantapen kassa
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ylös. Silloin ampuikin panssarivaunu vielä yhden sarjan ja
vieressäni seissyt kk-puolijoukkueen johtaja Eskelinen
vaipui maahan huudahtaen:
Kuolen. kuolen

- Liisalle terveisiä...
kaa

Koetin häntä lohduttaa ja
sain hänet nopeasti toimitetuksi lääkintähuoltoon, mutta
myöhemmin kuulin, että rinnan alaosan läpi mennyt luoti

oli ollut

hänen surmakseen.

Osastomme tehtäväksi oli
annettu Pitkärannan puhdistaminen.

Sitä yritettiin ja yritettiin.
Venäläiset puolustautuivat

sitkeästi, tykistöä heillä oli
käytettävissä vaikka millä mitalla. Harvoin sensijaan meidän puolelta kuului ison pyssyn paukahdus, harvoin mätkähti kranaatti vihollisen asemiin. Eteenpäin emme päässeet.

Hän oli kuollut jo ennen kenttäsairaalaa.

Muita tappioita meillä ei ol-

lut tässä taistelussa.
Täytyy sanoa, että oli kerrankin oniri siinä, ettei konekivääri toiminut.
Upseeria tai politrukkia ei

lähes parinkymmenen viholliskaatuneen joukosta löytynyt. Kuka oli jäälle Vihkimäsaarten luokse

jäänyt? n

LUUTNANTTI
RAMSAY EI
ANTANUT
PERIKSI
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Matkalla Pitkärantaan oli luut-

nantti, jonka lähettinä olin,
palelluttanut pahoin kätensä,
mutta itsepäisesti hän oli kieltäytynyt menemästä sairaa-

Mitähän sreltä on lulossa?
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metrin päässä kasvoistani ja
koko vihollisjoukon aseet oli
suunnattu meihin. Suljin jo

silmäni laukausta odottaessani. Mitään ei kuitenkaan tapahtunutkaan. Viholliset keskustelivat keskenään ja hetken
,.-.1.-i&

,a't

pitkin aurattua tietä.
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kuluttua meitä lähdettiin jälleen kul jettamaan eteenpäin

PELASTUS
Jonkin aikaa taivalletluamme

avattiin yhtäkkiä tiepuolesta
tuli meitä kohti. Huoltotiellä

l.

$

pakoon päässyt mies
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" :;

:.,.: r
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tien varteen.
Jouduimme sekä omien että

*-,-
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malaista, niin että meitä oli
kaikkiaan kuusi vankia.

Seisoimme siinä rivissä

huoltotien varressa, kun åikkiä
eräs vangeista ryntäsi tielle ja
lähti juoksemaan kohti linjoja.

Vihollinen avasi tulen kohti
pakenijaa, mutta ei osunut ja
niin mies katosi metsän suojaan.

Me jäljelle jääneet seisoimme edelleen rivissä ja siinä
meidät sitten puhdistettiin
vaatteitakin våihennettiin, käsineet otettiin pois. Ornat kä-

oli kai

hälyttänyt apua ja omat joukot
olivat järjestäneet väijytyksen

vihollisen tulituksen kohteek-

si. Itse sain kylkeeni kaksi
luotia ja luulen että kaikki
vangit haavoittuivat, osa

*

omien luodeista. Vihollisista,

joita lienee ollut 20-30, osa
kaatui ja osa katosi metsään.
hermostuneet viholliset häntä
löytäneet. Tlimä kimpaannutti

päähän niin että maailma mus-

vihollisen niin, että meidät
neljä jäljelle jäänyttä vankia
määrättiin riviin ammuttavik-

menettää tajuntani.

si.

Olin tavattoman väsynyt
enkä oikein tähtonut tajuta
mistä on kysymys. Tämän takia eräs vihollista iski minua

teni silmistä ja olin vähällä
Rivissä seisoessani alkoi
näkö mennä hiljalleen toisesta
silmästä, varmaankin päähän
saamastani iskusta johtuen.
Alkoivat elämäni pisimmät
minuutit.
Naganimies

piti

Meidät haavoittuneet vedetja jouduimme aluksi Sortavalan sotasairaalaan sekä sieltä myö-

tiin sitten ahkioilla pois
hemmin Seinäjoelle.

Luutnanttikin palasi aikanaan joukkoomme. Hän oli

piileskellyt kuusentuppuran
alla aivan vihollisen nenän
tr
edessä.

asettaan

sineeni kuitenkin sieppasin

jalkaini edestä pois ja sainkin
pitää ne.

Luutnantin kädet sidottiin
ja kädet ylhiiällä alkoi matka
kohti runtematonta. Lunta oli
paljon ja oli kova pakkanen,
matkan teko oli vaivalloista.
Seuraavana aamuna luut-

nantti karkasi aiv.an huomaamatta. Minua lukuunottamatta
kukaan ei huomannut tapausta.

VIHOLLISEN
ARMOILLA
Vihollisen vihdoin huomattua
luutnantin kadonneen alkoi
kova etsiminen, mutta luutnanni oli kadonnut eivätkä
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Aseveljet muistelevat. Ylitorniolla 6.5.78 otetussa kuvassa vasemmalta rouva Lakkala, kp-mies Eeti Lakkala,
Jukka Jalkanen, taistelulähetti Antti Lantto, joukkueen varajohtaja Martti Vanhatalo ja pk-ampula Veikko Ollikkala

Kerää Kansa taisteli-

lehtesi uahuaan
uuosikeilakansioon
ja

Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset
omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjes§ksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

KASKU KIERTÄII
PALAA TAAS

P.etroskoissa, sota-aj an

Kansa taisteli

suurelta osin "partisaa-

-uuosikertakansio
maksaa uain 17 mk/l«pl

joukko-osasto marssii
Aänislinnassa, syttyi täysissä varusteissa
usein tulipaloja, jotka Maaningan kautta Siimyöhemmin todettiin linjärvelle. Tuovilan-

nien"

sytyttämiksi.
Kun varsinaista palokuntaa ei ollut, ryhtyi
sotilashallinto organisoimaan palonsammutusyksiköiä paikalla
muissa tehävissä toimivista sotilasta.
Tämä VPK ei tietenkään ollut erityisen ammattitaitoinen eikä paIokalustokaan tainnut
olla kovin modernia.
Niinpä muut kaupungin asukkaat vitsailivat
mielellään palokuntansa kustannuksella. Väitettiin esimerkiksi, että
VPK aina ennen lähtöään lauloi kunniamarssinsa "P'alaa taas"

lahdessa evakkona asu-

va

pälkjärveläinen
isäntä Pekka Miinalainen katselee tien varressa marssia ja kysäisee:

Mihin ne

pojat

läks?

Kontukauppoja
purkamaan, kuuluu rivistä.

o
INFLAATION
AIKAAN

Sotien

aikanakin

tahtoi inflaatio vai-

vata maan taloutta.
Joukko lomalla
olevia reserviläisiä
("Komm zuriick") ja oli jonottamassa viietä se palopaikalle saa- nakaupan edessä

vuttuaan ja ennen töihin ryhtymistään iäI- paikkakunnan raitIeen hiljentyi laula- tiusmiehen kulkiesmaan neliäänisesti sa ohi.

"Ken vois liekin

sam-

muttaa..."

Veisitte päivä-

pankkiin,
rahanne

tämä huomauttaa.
TäälH on paLIIKEHOMMIA
On kesäkuu 1941. Lii- remmat rosentit,

o

kekannallepanossa Pielavedellä perustettu

murahtaa joku jonosta.

(

+ postitus- ja käsittelykulut

5,50/ 1 kpl, 7,OO/ 2 kpl.
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Vihollisen tykistötuli oli niin ankara , että
vartiomiehet kaatuivat sitä mukaa kuin
menivät ulos, joten päällikkö määräsi
heidätkin pysymään sisällä bunkkerissa.
Vasta tulen heikettyä meni tähystäjä
ja silloin kuului huuto:
karsornaan
Vihollispartio katolla!
-Ylivoima murensi vähitellen Salmenkaidan
linjan, mutta Vuosalmi piti!
KTR 2:n Kuudes Patteri sai olla alkusodan suhteellisen
rauhallisella lohkolla Pasurinkankaalla. Sieltä peräännyimme Salmenkaidalle ja jouduimme todelliseen helvettiin. Kuuluimme kapteeni Le i m u n komentamaao
patteristoon ja parterin päällikk<ina meillä oli kapteeni
evp Indrenius - Zalews ky.
Salmenkaidalla oli kaikessa kiireessä rakennettu betonibunkkereita ja miehistösuojia. Kivistä rakennettu
tankkiestekin oli suojanamme.
Kuuluin tulenjohtueeseen ja tulenjohtajana oli luutnantti Mannström. Kersantti Leisti hoiteli etäisyysmittaria ja minä suuntakehää. Bunkkerit olivat ahtaita, joten sain toimia myös riedustelu-au:n hommissa.
Olihan meillä myös viesrimiehiä kersantti Järvisen
johdolla, joten meitä ahtautui korsuun seitsemän miestä viiden konekiväärimiehen ja vänrikki Alasen lisäksi, joka oli kk-joukkueen johtaja. Samaa suuruusluokkaa oli myös luutnantti Janssonin tulenjohtue,
johon lisäksi kuului radisti.
Vihollinen ei ollut seurannut perässä, joten meille jäi
vähäinen hengähdystauko. Käytimme sen määrittämällä kaikki mahdolliset maalit etumaastossa. Muonaakin
meille tuli kahdeksi viikoksi, koska näytti todennäköiseltä, ettemme saisi täydennysrä tilanteen alettua. Eikä
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Nåkymä Salmenkaidan asemasta
viholliseen päin

sitä sitten saatukaan ja mikä pahinta, varastoitu säilyke-

muonakin jäi syömättä.

SYTYTYSPALOKUNTA
Bunkkerimme edessä oli heinälatoja, jotka katsoimme olevan meille vahingoksi. Siispä päätimme polttaa
ne. Mutta kuka lähtisi vaaralliseen etumaaston?
Olin halukas lähtemään tähän sytytyspalokuntaan.
Konekivääriryhmästä lähti §7 i rm a n-niminen Sysmän
poika. Lähdimme illan hämärtyessä, sillä päivällä sinne
meno olisi ollut selvää itsemurhaa. Olimmehan jo nähneet vihollispartioita liikkumassa pellon vastakkaisessa
laidassa. Myös kauempaa ammuttuja kranaatteja alkoi
jo harvakseen putoilla linjoillemme ja edessämme olevalle pellolle.
Pujottelimme itsemme ja suksemme läpi piikkilankaesreen, sitten ylitimme hiihtäen Salmenojan. Tämä
vähäinen puro oli padottu alajuoksulta tarkoituksella
olla esteenä viholliselle. Kovat pakkaset olivat sen kuitenkin jäädyttäneet ehkäpä hyökkäysvaununkin kestäväksi.

Mustina kyhjöttivät ladot yhä pimenevässä yössä. Ne
näyttivät peloittavilta, sillä niihin olisi voinut olla kätkeytyneinä vihollispartioita. Jostain syystä emme kuitenkaan pelänneet, vaan menimme ammottavisra ovista
sisään. Koetimme tehdä huolellista työtä, mutta ei ollut niinkään helppoa saada niitä syttymään. Useimmat
kuitenkin paloivat.
Olimme tehneet tehtävämme ja lähdimme nopeasti
hiihtämään pois. Tulenlieskat alkoivat kohota ladoista
taivaalle. Se oli huomattu myös naapurin puolelta, koska valojuovat kaartuivat meihin päin. Emme olleet kovin suuressa vaarassa, sillä ne olivat kaukaa ammuttuia.
Tulomatkalla kävimme vielä parissa linjojemme puolella olevassa talossa. Kiire lähtö oli näistä tullut, koska
karjalanpiirakat olivat jääneet pöydälle ia uunissa oli

koskematon paisti. §Tirman katseli hyllyssä olevia tavarotta ja oli juuri vetäisemässä sieltä riippuvasta langasta.
Huomasin tämän ja kiskaisin hänet takinkauluksesta
kauemmaksi. Osoitin hyllyä ennenkuin hän ehti mirään
sanomaan.

Miina! sanoi hän.

- Talo on miinoitettu, sanoin. Nyt
tiin!

meitä vie-

Emme onneksi ehtineet ulos, kun kranaatti räjähti
talon rappusilla ja vei eteisen mennessään. Hyppäsimme ulos eikä hetkeäkään liian aikaisin, sillä seuraava hajoitri koko talon. Suksemme olivat kadonneer raivaan
tuuliin, mutta me itse tallustelimme bunkkeriimme
kranaatrien räjähdellessä ympärillämme.
Bunkkeriimme oli tuotu muonaa sillä aikaa kun
olimme latoja polttamassa. Se olikin viimeinen kerta

|'

Tulenjohtueen miehiä välineineen maastossa, vasemmalla haarakiikari ja
oikealla etäisyydenmittari
SA-kut,a

kun saimme tänne mitään huoltoportaasta. Hyvin hernekeitto maistuikin, mutta tuumailin:
Olisivathan ne karjanlanpiirakat ja uunipaistikin

menneet...

Oletko sinä mennyt sekaisin, kysyi Mannsrröm,
sinä sellaisista uneksit?
Muistuipa vain mieleen, enkä minä sekaisin menostanikaan
ole varma.
Kävimme tulomatkalla eräässä ralossa, jossa oli
katettu
pöytä valmiina, sanoi §7irman.
Emme kuitenkaan jääneet sinne syömään.
Se olisikin ollut viimeinen ateriamme, toresin.
-Aamulla oli ihmeen hiljaista, mikä pani aavistelemaan pahaa. Menin torniin, vaikka ei ollut vuoroni.
Tähän terästorniin mahtui kaksikin miestä. Minusta oli
tornissa olo parempi siinä mielessä, että sieltä näki etuvai- mitä

maastoon.

VIHOLLINEN EDESSÄ
Olimme tornissa kersantti Laakson kanssa ja tähystimme vuorotellen pellon takana olevaa metsänreunaa.
Tuo Paitsalon saareke tuossa pellon keskellä on
- paikka, sanoi Laakso.
paha
Äta muuta sano, vastasin.
Siihen kun tuovat
tykit, niin voivat ampua suoralla suuntauksella.
Siellä ne jo ovarkin, totesi Laakso.
-Katsoin sinne kiikarilla jaaivan oikein: siellä vilahteli joitakin tummia hahmoja. Aivan varmaa oli, että ne
laittoivat tykkejä asemiin. Meillä oli puhetorvi alas ja
huusin siihen:
Vihollisia Paitsalon saarekkeessa!
- ltv[en1alqo? kysyi Mannström.
- [{6ns2l6o! toistin.
Voi perkele, enhän minä
- ole käynyt laskemassa!
niiia
Taisit sanoa liian rumasti niin kivalle lutille, nuhteli Laakso.
Menin alas vähän nolona, sillä olihan Erkki jo siviilissä hyvä tuttavani. En oikein tiennyt mitä sanoisin eikä Mannström sanonut vähään aikaan mitään. Sitten:
Eträ mitä tuli sanotua?
- Tulipahan sanottua vähän rumasti, vastasin.
- Ätt aa välittäkö, sovitteli Leisti. Tuleehan täällä
yhtä jos toista. Pitäisi varmaan ampua sinne.
sanottua
Ei kuulemma kannata tuhlata kranaatteja komp- vähemmälle, sellaiset on ohjeet, sanoi Mannpaoiaa
ström.
Mutta pirustako sen tietää, kuinka paljon
siellä metsän suojassa on, joten menehän Eikka sinne
torniin! Minä koetan saada sinne tulipeitteen ennenkuin
linjat menee poikki.
Parteriupseeri Sucksdorf f valitteli ammuksien
vähyyttä, mutta lupasi ampua kolme ryhmää kolmella
haupitsilla. Neljännessä oli Pasurissa räjähtänyt ammus
putkessa, joten meillä oli vain kolme tykkiä.
Seurasin kiikarilla, kuinka kranaatit räjähtelivät juuri siellä mihin ne oli tarkoitettu, mutta niitä oli aivan
liian vähän. Vähäistä hämminkiä ne saivat aikaan, mutra ei kestänyt kauan kuin siellä hääri miehiä entistä
enemmän. Ja mikä pahinta: vihollisen tykkituli vain
kiihtyi, naapurilla ei totisesti ollut ammusten puutetta!
Tykkituli oli niin hirvittävä, ettei sitä sanoin voi kuvailla. Kaikki lähitienoon puut pirstoutuivat pieniksi
palasiksi tai kiskoucuivat juurineen maasta ja paksun
lumen peittämä ympäristö muuttui kuoppaiseksi pelloksi. Hirmuinen rumputuli jatkui ne vuorokaukaudet,
jotka vietimme Salmenkaidalla, yhteensä viikon päivät.
Ei vihollisen jalkaväkikään ollut toimettomana, vaan
teki hyökkäyksiä aluksi ilman hyökkäysvaunuja, mutta
myöhemmin nekin yhtyivät leikkiin.

Hämärä taivas kaartui tienoon yllä. Itäiseltdtaivaaka
hivuttautui aurinko yhä ylemmäksi ja loimotti punaise- BUNKKERIT KOVILLA
na pallona puiden latvojen takaa.Ilma näytti kirkastuSuorasuuntaustykit jauhoivat bunkkereitamme eikä
van ja pakkanen senkun vain kiristyi. Se tiesi hyvää len- tuntunut kovinkaan mukavalta olla sisällä, kun kuusiroilmaa.
ruumaiset paukkuivat seinään. Olin kerran tornissa,
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Tulenjohtoa korsusta

kun kuusituumainen osui

suoraan siihen. Tähystysreiästä tunkeutui pölyä silmiini ja kadotin osittain tajuntani. Toisten autramana pääsin alas enkä vähään aikaan nähnyt mitään. Torniin osui vielä ainakin kaksi
pakettia, joista viimeinen katkaisi sen tähystysreikiä
myöten poikki. Silloin meitä vietiin läheiseen miehistö-

suojaan! Varmasti meistä jokainen teki ennätyksensä
juoksussa! Emme lähteneet heckeäkaän liian aikaisin,
sillä seuraava kranaatti tuli aukosta sisään.
Miehistösuoja oli kyllä suuri, mutta sinne oli ahtautunut jalkaväkikomppania muutamia harv3ja vartiomiehiä lukuunottamatta. Komppanian päällikko, luutnantti Virkkala määräsikin vartiomiehet kokonaan
suoiaan, koska nämä kaatuivat sitä mukaa kuin menivät
asemiin. Suojassa ei ollut tähystystornia, joten yksi
mies kerrallaan kävi katsomassa tilannetta. Heistäkin
kaatui tai haavoittui useita. Suojaan kannettiin haavoittuneita niin paljon, ettei siellä juuri mahtunut liikkumaan. JSp:lle sellaisessa tykkitulessa oli mahdotonta
päästä. Virkkalan mielestä ei ollut odotettavissa hyökkäystä ennenkuin tykkituli suuntautuu taemmaksi.

VIHOLLINEN KATOLLA
Kranaatit lakkasivatkin räjähtelemästä katolla ja tähystäjä meni katsomaan tilannetta.
Vihollispartio katolla! kuului huuto.
- Miten ihmeessä, ihmetteli Virkkala.
-Ei siinä kauan ihmetelty vaan aloimme valua ulos,
sillä olihan parempi tapella ulkona kuin tulla teurastetuksi sisään. Ulos mennessä tippui katolta käsikranaatteja ja monet jäivät siihen. Menin yhdessä W'irmannin
kanssa ja pääsimme heittelemään katolle käsikranaatteja. Niitä oli kuitenkin liian vähän, joten ammuimme
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kivääreillä. Olihan toisilla konepistooleja ja ehtipä jotkut käyttää pikakivääriäkin.
Kun kaikki oli selvää huusi §Tirman:
Asemiin! Hei pojat, asemiin!
-Ei ehtinyt Wirman asemiin, vaan jäi viereeni kuolleena. Tykistö oli alkanut jälleen toimia, kun olivat
nähneet partion pystyttämän punaisen lipun kadonneen. Punainen lippu oli hälyttänyt myös meidän toisen
tulenjohtueen ja saimme omiakin paketteja katolle, tosin myöhään. Meiltä itseltämme oli linjat poikki, joten
emme voineet pyytää tulta.
Partiosta oli selvitty, mutta nyt tykistö alkoi vimmatun pommituksen. Koko vastapäinen taivaanranta oli
yhtenä tulimerenä suuliekeistä iaoma puolemme räjähtelevistä ammuksista. Tankit alkoivat möyriä yli aukeaman. Kivieste oli sentään jonkinlaisena suojana ja saatiinhan niitä muutamia tuhotuksikin.
Hirmuinen ylivoima mursi kuitenkin Salmenkaidan
linjan ja meillä oli edessä perääntyminen Vuosalmelle.
Tulipatterimme oli kärsinyt menetyksiä tykistötulesta
ja ilmapommituksesta.
Tulenjohtoporukka joutui perääntymään ilman luutnantti Janssonnia. Hän oli iäänyt viimeiseksi toiselle tjpaikalle, eikä kukaan tiennyt hänestä mitään. Pidimme häntä menetettynä ja kaipasimme vilpittömästi
miellyttävää luutnanttiamme. Ilomme oli sitä suurempi, kun sodan loppuvaiheessa saimme häneltä kirjeen
sairaalasta. Hän oli haavoittunut vaikeasti jäden avuttomana paleltumaan. Onneksi olivat viimeiset meikäläiset sattuneet hänet näkemään ja toimittivat JSp:lle.
He eivät tienneet, mihin yksikköön hän kuului, joten
mekin kuulimme tapahtuman vasta hänen omasta kirjeestään.
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PAULI LAMPINEN

Ensimmäinen

kaukop?rtio-

matkani

ffiåä,r;,#rx,"*:

Ei ollut aivan harvinaista, että kaverilla tuli vatsa kipeäksi, kun piti lähteä
ensi kertaa kaukopartioon.
Majuri Marttina evästi lähtiföitä:
Muistakaa, pojat, että sissi taistelee yksin ja myös kuolee yksin!
Eräässä vaiheessa tuli mieleen karjalaisukon sana Päd,maian herroille Mik-

kelin

-

asemalla:
Työ ette uso, pojat, perkele, mite

iuostii...

o

Tarkkana kohteessa

OLI tavanomaisen kylmä pakkaspäivä tammikuussa -44
kun komppaniamme päällikkö, sittemmin edesmennyt
majuri Marrtina, tuli ilmoittamaar, että II joukkue oli
saanut tehtäväkseen suorittaa kaukotiedustelun vihollisen alueelle. Tehtävän tarkoitusta eikä suuntaa ilmoitetru luonnollisestikaan vielä rässä vaiheessa sisseille,
vaan joutuivat lähtijät niinsanotuille lihotusmuonille,
kestääkseen tuon edessäolevan retken rasitukset. Eipä
silti, meillä Pddmajan alaisilla osastoilla oli muutenkin
lihotusmuonat verrattuna varsinaisiin rintamajoukkoihin. Noitten varustautumispäivien arkana jaettiin kaikki mahdolliser varusteet ja tarvikkeet edessäolevaa retkeä varten. Suoritettiin myös perusteellinen tarkastus
kaikissa varusteissa, ettei mitään huolimattomuusuhkaa
olisi olemassa tuon tärkeän tehtävän suorituksessa.
Meitä 1943 syksyllä tulleita "vihreitä" oli ensin koulurettr-r joitakin kuukausia jonka jälkeen meidät jaettiin
eri yksiköihin, sekä niissä eri joukkueisiin. Sotilaana en
suinkaan minäkään ollut mikään vihreä. Olin palvellut
Talvisodasta lährien, jolloin olin vapaaehtoisena armeijaan lähtenyt. Olin suorittanut hyökkäysvaiheen Karjalan kannaksella panssaritorjuntatykin ampujana sekä
sen jälkeen Lempaalassa Rajaparaljoona 2:ssa.
No niin, nyt oli siis toiminnan hetki koittanut mutta
kur-rluinkin I joukkueeseen, enkä ollut alunperin lähtevien kirjoissa. Mutta kuinka ollakaan tuli erään "vihreän" vatsa kipeäksi
kussn muuten tuli usean kaverin
lähtiessämme hyökkäämään
kannaksella kesällä -41

-

mikä on muuten luonnollinen seuraus pelon aiheuttaessa ihmeellisiä kouristuksia sisikunnassa.
Koska nyt mies puuttui ja kysyttiin vapaaehtoista,
tuo paikka tietenkin kuului minulle koskan olin muutenkin vapaaehtoinen.

SISSI KUOLEE YKSIN
Sitten vain rivakasti töpinäksi, varusteet kuntoon ia
niin oli tuo 26 miestä valmiina majurimme puhutteluun: "Muistakaa pojat että sissi taistelee yksin ja myös
kuolee yksin
Onnea matkallenne." Niin noustiin au- alkoi. Matka taittui mukavasti reippaitoihin ja matka
den laulujen kajahdellessa. Jatkoimme autoilla erääseen
keskuskenttävartioon, jossa vietimme seuraavan yön ja
aamun sarastaessa lähdimme hiihtäen etumaiselle kenttävartiolle. Tänne saakka reppumme seurasivat hevosajoneuvoissa. Juotuamme teetä tässä uloimmassa kentjossa muuten olivat edellisenä yönä olleet
tävartiossa
siitä todistuksena kahdeksan
varrion pojat lujilla
jäätyneec
ruumiit kenttävartion
kaaruneen vihollisen
piikkilankaesteen tuntumassa. Niinpä vihollisen räiäyttämästä esteen aukosta sitten alkoikin varsinainen taipaleemme selustaan. Että sitä tauhkaa oli totisesti matkassa sen havaitsi kun reppunsa selkää nakkasi. Kun
varsinaisten muonavarojen lisäksi oli trotyylia, sissikitietenkin
pinöitä, käsikranaatteja, latumiinoia
asiaankuuluva konepistooli, valmiiksi ladattuja lippaita, kuin myös irtopatruunoita. Oli vyössä nopeasti saa-

tavissa suurikokoinen Suomi-pistooli sekä suomalaiselle

hingossa lauenneen konepistoolisarjan jälkeen. Me ajat-

korpisoturille välttämättömät puukko, kirves ja irtonainen sahanterä. Noiden varusteiden paino hipoi viittäkymmentä kiloa. Lisäksi oli vielä joitain irtosuksia,
joita vetelimme perässämme suksirikkojen varalta. Se
ladunaukaisijan tehtävähän se vasta rankkaa onkin noilla retkillä, mutta sitähän tehtiin myös aina vuoron perään. Kahdella ensimmäisellä miehellä oli myös aina
kevyemmät reput ioten eteneminen sujui sentään melko
ripeästi. Teimme taivalta tuolla erämaassa neljä päivää,
jolloin jouduimme ylittämään vihollisen varmistuslatuja. Koska ei tullut toivomaamme lumisadetta joka olisi
ylityslatumme peittänyt, arvasimme että kohta alkaa
paukkua, kuten tuli tapahtumaankin. Hiihtelin jälkivarmistuksessa ja sain käskyn partiomme johtajaka
asettaa latumiina sopivaksi katsomaani paikkaan. Tein
työtä käskettyä, asensin sopivaan töyssyyn täräyksen,
penaalimiinan ja 600 g trotyylia että varmasti kuullaan
paukku kauemmaksikin. Kello oli puolessa päivässä,
joten päätimme keittää puurot ja kahvit. Taaksemme
jäi noin neljänsadan metrin suoaukea, jonka laitaan olin
latumiinani asentanut. Keskellä suoaukeaa kiemurteli
jonkinlainen ojantapainen kuru, jos vaikka minkälaisessa mutkassa. Tätä kurua ylittäessämme tuppasivat suk-

telimme, että karistetaanpas kaverit kannoilramme,
vaan eivätpä olleetkaan nämä vihulaiset mitään ensimmäisen teeren poikia, olivatpa totisesti tosi sotureita.
Siitä muodostui totisesti suomalaisen sissisotilaan kestävyyskoe. Neljän vuorokauden yhtämittainen hiihtomarssi, jonka aikana koukkailtiin vähän suuntaan jos
toiseenkin. Siinä ei aina ehtinyt kahviakaan juomaan
vaikka keittää kerkesikin, kun tuli jo tulinen lahto.
Suoritimme silti rehtävääämme kuuntelemalla keskusteluja puhelinlinjoilla sekä tarkkailemalla kenttävartioiden sifainteja. Kuin myös joukkojen siirtoliikkeitä.

senpohjamme kastumaan ja sekä verämään vahvasti jäähän. Ruokatulilla sitten ensimmäiseksi työksemme

laittelimme hikilautamme kulkevaan kuntoon. Olimme parahiksi keittäneet keitoksemme, sekä nautrineet
ne makoisiin mahoihimme, kun tulosuunnastamme
suonlaidasta kuului valtava jyrähdys. Sanoin heri, että
enkös vain olekin ekspertti miinoittajanai
Totesin että on sitä oltava sentään miinassa sen verran
puhtia että suksi katkeaa miinaan menijältä.

VAHINGONLAUKAUS

Emme suinkaan jääneet rupattelemaan miinoituksen
tekniikasta, sen paremmin kuin puuronkeiton hienouksistakaan, vaan olimme menossa jo ennenkuin te oletre
lukeneet tästä yhden lauseen. Teimme pienen kierroliikkeen harhauttaaksemme vihollisen. Riensimme
tuiskuna suon oikealla laidalla olevan kumpareen laelle,
josra oli erinomainen näkyvyys joka suuntaan ja josta
voi hallita helposri konepistoolinkantaman aluetta. Olihan rosin joukkueessa pari tarkkaa kivääriäkin mukana,
pidemmänkin matkan "tervehdyksiä" varten. Siinä me
sitten odottelimme kumpareen laella, että miksi se katti nahan oikein repii. Eli minkälaisiin toimenpiteisiin
se sotamies venäläinen meidän nuijimiseksemme oikein
ryhtyy. Eikä aikaakaan kun neljä vihollissoturia lähti
ylittämään suota. Nyt sattui sellainen vahinko, eträ
erään sissimme konepistooli oli liian herkkä ja laukesi
laulamaan hieman liian aikaisin.
Näin meni suunnitelmamme mynkään ottaa noista
neljästä ainakin yksi kaveri vangiksi. Meitä jäljittämässä oli huomattavan iso osasto, päätellen siitä tulesta jonka kukkulamme sai vastaanottaa välittömästi tuon va30

Väsyneen sissin lepo

VIHOLLINEN YLLÄTTÄÄ
Tehtävämme pääpiirteittäin oli suoritettu ja pyrkimyksemme oli pääsrä Kentti järven kenttävartiolle.
Olimme kuirenkin niin poikki, että päätimme kaiken
uhallakin perustaa siiliaseman ja levdtd hetkisen, sillä
kyllä ihmisen kestokyvylläkin sentään rajansa on, olkoonkin että olimme kaikki mitä parhaassa iässä laharjoitettu kestämään juuri tuollaista yliluonnollisra rasirusra. Saimme yöllä leirimme kuntoon, asetimme neliä
vartiota ja toiset levolle. Olin suorittanut toisen vartiotuntini, tulin laavulleni ja paneuduin pirkäkseni. Vaivuin jonkinlaiseen horrokseen, eikä aikaakaan kun siinä
horteessani näin vanhoja akkoja. Valveuduin siinä täysin ja muistin samalla vanhojen sissiveteraanien sanoneen, että jos alasromat ämmät tulee reissussa uniin, se
tietää litskuun joutumisra. Mämmin Pekkahan se oli
tuon tarinan kertonut ja minä ajattelin että niinhän sii-

nytkin. Aamulla 5.50 tuli laavukankaar silmilleni, että riekaleet löi ympäri korvia. Olin varauruntrt
nopeaan toimintaan erikoisesti juuri tuon unen vuoksi.
nä käy

Ensin kiireesti pois kytevän nuotion valopiiristä, reppu
selkään, sukset kainaloon ja pyrkimään jo ennalta suunnireltuun asemaan. Taytyy sanoa kuin se karjalaisukko
Mikkelin asemalla Pddmajao herroille että: "Työ että
uso pojat perkele mite juostii..." Edelläni juoksi alikersanrti Hakala joka yht'äkkiä tupsahti suulleen hankeen,
havaitsin hänen saaneen osuman päähänsä koska lumipuvun huppu alkoi punertua. Sieppasin miehen kainalooni ja raahattuani häntä parisataa metriä havaitsin errä
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hengissii kaveri sentään on. Luoti oli vain tehnyt jakausra päähän ja tainnurtanut hänet hetkeksi. Sidoin kaverin pään siinä kiireessä ja niin olimme valmiit toisten
joukkoon. Siinä kahakassa oli kaksi sissiämme kaatu-

nut, emmekä yrityksistämme huolimatta saaneet noioli heidär jätet-

clen sissiveljiemme ruumiita pois, vaan

tävä sinne Keskikuittijärven saareen.

ARMOTON KOTIMATKA
Nyt alkoi armoron taivallus kohti Kenttijärven vartiota f oka oli lähin suomalaisten tukikohta. Eräs upseerikokelas oli saanut luodin olkapäänsä läpi mutrei hänen
haavaansa voitu sitoa kuin vasta mantereen rantaan
päästyämme. Häneltä olivat myös jääneet sukset haavoituttuaan. Annoin kaverille sukseni että olisi kulkunsa eclcs hiernan helpompaa.
Sitten valittiin joukosra neljä vahvaa valiohiihtäjää
lorka läksivät viemään viestiä Kenttijärvelle mahdollisesta avun tarpeestamme, pääjoukon lähtiessä perään
verkkrrisemrnin. Olihirn mukana kaksi haavoittunutta
sissiä, joterr ktrlkrr ei rnitenkään jouruisaa ollut. Eipä
silri, k1'llä ne olivat voimat vähissä joka mieheltä. Sentään kahcleksan vuorokautta yhteen menoon umpihankea mirrirnaalisen levon turvin niin tietää sen, ertä siinä
on vet() krptrssa vaikka poh jakunto olisikin miten teräksinen tahansa. Mutta olipa se veto lopussa jäljittäjilrämmekin. Ltrtrlrirvasti he kärsivär paljon raskaampia menetyksia ruossa Krrittijärven kahakassa kuin me, joren
hyi)kkiil,sinto noin niin kuin lauhtui. Eikä siihen niin
vain rrrielelliiän työnnä pddtådn tuollaiseen pesään, missii tietiiä ettii joka ukko varmasti antaa viimeisensä, oli;ra sitren miten väsynyt tahansa. Meidän neljän miehen
viestil',orr.rkkamme oli pannut parastaan ja joutunut jo
pr-rolen päivän jälkeen Kenttijärvelle. Siellä taas oli komentaja pannut heri töpinäksi ja tuotapikaa oli 85 j^äkäriä, vapaaehroisesti lähdössä meitä auttamaan. Se oli
jotain kahdeksan maissa illalla kun tavoitimme tuon
apujoukon kiirjen. Nämä iääkärir järjestivät välittömästi vahvat varmistukset sekä keittivät meille teer. Puolisen tuntia levättyämme jatkoimme taivallustamme
kenttävarriolle jonne ei enää jääkärien ilmoituksen mukaan ollr.rtkaan ktrin viitisen kilometriä. Se loppumatka
Kenttijärven rantaan oli kuitenkin mahdottoman mäkistä maastoa, niin että kun pääsimme jäälle emme tahroneet rnillään p1,syä pystyssä. Väsymys ja maaston tasaisuus sen tekivär. Päästyämme Kentti järvelle nukr"rimrne pari vr.rorokautta yhteen menoon tuon kahdeksan vuorokautta kestäneen reissun jälkeen. Mutta niinpa sitten olimmekin kuin uudesti syntyneitä javalmiita
vaikka uu.een koitokseen. Kiittelimme jääkäreitä reilusta aseveljeyclestä ja läksimme lykkimään lylyjämme
kohti Vuokkiniemeä sekä sieltä majapaikkaamme Kuhmoon.

Latumiina vie takaa-aialalta jalan

Sellainen oli ensimmäinen kaukoparrioni, sen varn
maan mr.iisran läpi elämäni.
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Talvella -43 saatiin
tietää, että armeijakunnan komentaja,
tunnetusti kolmiulotteinen, muhkea
Taavetti Laatikainen oli tulossa tarkastukselle hikaatiin, hikaatin valistusupseerin, A. K.

Tömö tapahtui siihen aikaan kun sotapoliisit eivöt vielä ainakaan kovin
tarkkaan tutkineet lomal-

-l

le löhtevien rintama mies-

ten matkatavaroita.
Muuan urho oli tuonut
repussaan parin kilon
kasapanokset ja aloitteli

juuri ensimmöistö

I*skisen

mukaan
eräs asiasta kuullut

viilittömästi

esitti
huolestuneen kysymyksen: "Pitäisiköhän latuja levitt,ää?"

o

Aimo Aho, Helsinki Olimme pst-tykkeinem(Sininen hikaati) me asemissa Nuijamaan kirkon raunioio
den tienoilla kesäIlä
Hurja hyökkäys on 41. Naapuri innsstui
käynnissä. Ryk- ampumaan tykistöllään
I*htosen Masa
mentin komentaja jiireitii.
juuri
tulossa vartioon pysähtynyt kan- oli
vuoroltaan, kun aikanon päähän luke- moinen möykky tupmaan karttaa ja rii- sahti niin lähelle, että
sunut hetkeksi ase- ilmanpaine paiskasi
takkinsa. Ohi juok- Masan maahan. Taisi
see hikinen sotamies kuulokin hetkeksi menTbllessaan korsuun
käsissään kaksi so- nä.
tokaisi Masa rauhallitasaaliskivääriä.
seen tapaansa: "KyIIä
Nähdessään komen-

ta.ian hän heittää
tälle toisen ja hihkaisee mennessään:

Koetahan jou-

- matkaa, nyt ei
tuva
oo mikkää luku-

Krivin valtaus oli alkamassa. Sinisen Prikaatin

joukot lähtivät hiihtöen
hyökkiiylcs een s yvössä lumess a. Ohittaessaan as e-

missa olevan naapuriryk-

mentin ketjun kuuli eriis
joukostamme asemissa
makaavan vanhan reservilöis en huudahtavan pahaenteisesti: "Kohta tulette verissä päin takaisin!" Nuori varusmies iski sauvansa lumeen,
kiiöntyi ja siihöhtiien:

"Haista paska!", jatkoi

etenemistiiän.

Vastaus oli karkea,
mutta niin suomalainen
sen kuulee, koska lähel- ja kuvastaa Prikaatillemme ominaista kukistumale tulee!"
Arvo Laaksonen, tonta taistelutahtoa ja
Sammatti hyökkiiyshenkeö.
(Sininen hikaati)
Kai Savonjousi,

o

Hämeenlinna
(Sininen Prikaati)

Kyllä sitä ryssäl-

-lä riittää tuota materiaalia,

tuumasi
Tampereen poika,
kun ktrme ryömi
telttaan.
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loma-

päiviiänsö istus ke le malla
sunnuntaiaamun rauhas sa kotitalon pihanurmikolla. Akkiä hön huomasi talon vanhan vaarin
hissuttelevan pihan perälle puuseeksi nimitettyyn pömpeliin.

Nytpti sai lomalainen

ajatuksen: kokeillaan
paukkua ja siiikäytetään
samalla vöhön vaaria.

joka ei oikein tuntunut
noteeraavan näitö nykyisiö rintamaurhoja.
Tuumasta toimeen.
Kasapanoksen osoitteena oli puuseen takainen

kesantopelto. mutta se
luis kahtikin heittöjön ködestä ja putosi aivan käy-

mölökopperon nurkalle.
la sitten se röjöhti!
Puusee hajosi laudoik-

si ja pöreiksi! Vaari ilmestyi savun seasta hou-

sujaan kannatellen ja
lausahti paukkua hömmästelemöän kiiruhtaneelle kotovöelleen:
Olipas hyvä ettö en
pirtissö täröyttöny...

o

tunt!

o

TUURr!

Siinä se on tie milinnostui sotamies Myöhänen, kun
näki asemasodan ai-

-jooniin!
kaan

rintamalehdessä

ilmoituksen pihkan keruusta.

o

vaisesti. Pappa korotti äänensä ja huusi:

MUKAVA KIRJA
MUKAVASTA
MIEHESTÄ
Martti Sinerma:

Kiriallisuutta
KIINNOSTAVAA
SOTAHISTORIAA

Taavetti

Laatikainen, legenda jo
eläessään, WSOY, Porvoo
1978, 279 sivua, valokuvia.
Kirjoittaja, everstiluutnantti ja

tunnettu

Puolustuslaitoksen

-

Eteenpäin vaan!

dassa yleensä

vaaran vuosien kuyaa. Esimerkkinä mainittakoon vaik-

kuole.

Ei

so-

E.

kapa presidentti

Paasikiven

purkaus, kun hänelle tarjottiin

ulkoministeriksi Hertta Kuu-

VAARAN
VUODET
VIERAAN SILMIN
J. Raymond Ylitalo: Salasanomia Helsingistä Washing-

toniin, Muistelmia ja

doku-

sista: "'Lokaa ja sontaa alkaa
olla niin paksulti, että se yltää

pian minua suuhun.' Sen jälkeen hän totesi eroavansa, jos

joutuisi vastatusten ulkomi-

nisteri Kuusisen kanssa."
Ei mullistava, mutta kiintoisa ja käsityksiä selventävä
kirja.
E.

tiedotusmies, on arunattisotilaan tapaan tehnyt tunnollista
ja tarkkaa työtä kootessaan ja
muokatessaan Pappa Laatikaista käsittelevän tiedon kir-

mentteja vuosilta 1946--58,
Otava, Keuruu 197E, 384 sivua, valokuvia.

jaksi, joka on paikoin rehevä
kuin Pappa itse ja yleensäkin

kalainen diplomaatti, joka

Tämänvuotinen vuosikirja sisältää seuran ja museon toimintakertomusten ohella kuusi artikkelia.
Ohto Manninen pohtii teki-

hauska. Varsinaista asiatietoa-

rinä USA:n Helsingin suurlähetystössä. Nojautuen pääasiallisesti alkuperäisiin viral-

nanottoja.
En malta olla tässä lehdessä

lisiin raportteihin hän valottaa

- AlasTalasmaa: Erätulilla
kassa, Otava, Keuruu 1978,
253 sivua, pari karttaa, va-

länsimaiden käsityksiä maarn-

lokuvia.

pää-

puuttumatta useissa eri kohdissa esitettyihin tietoihin
Oeschin ja Laatikaisen huo-

me kohtaloista vaikeina

Kirja kertoo kaveruksista, jot-

Sotahistoriallinen Seura ja
Sotarnuseo: Vuosikirja X,
Helsinki 1Y7E,229 sivua, valokuvia, piirroksia, hinta 30
mk.

jöitä, jotka vaikuttivat

hyökkäyssuunnan valintaan
vuonna 1941, jolloin joudut-

tiin tekemään ratkaisu painopisteen sijoittamisessa joko
Karjalan

tai

Aunuksen kan-

nakselle.

Lauri Harvila kertoo kenttätykistömme kalustosta ja sen
käytöstä talvi- ja jatkosodissa,
tykistön joukko-osastoista,
ampumatarvikkeiden täyden-

nyksestä ja kulutuksesta sekä
kaluston teknisestä kehityksestä.

Kari Selön palauttaa mieleen Tshekkoslovakian kriisin
syyskuussa 1938 ja sen vaikutukset Suomessa, jossa oltiin
varpaillaan, koska pelättiin
suursodan syttymistä ja erityisesti Ahvenanmaan miehitysrä.

Mauno Jokipiin artikkeli
käsittelee Suomen Kaartin ja
suomalaisten upseerien osal-

listumista Bulgarian

vapaus-

sotaan sata vuotta sitten.

Paavo Talvio on tutkinut
Viaporin linnoituksen ja sen

tykistön kehitystä vuosina
1808-1855 ja lyrki Paulaharju aseiden kehityksen heijastumista postimerkkien kuvioissa.

kaan ei ole kartettu, ei nimihenkilölle kielteisiäkään kan-

työskenteli poliittisena sihtee-

so-

noista väleistä.

danjälkeisinä vuosina.
Länsimaisen ajattelun mukaan Unkari, T§ekkoslovakia

Ei kai voi olla kahta ihmistä, jotka olisivat luonteeltaan
olleet kauempana toisistaan:

ja

Suomi muodostivat suunnilleen sarnassa asemassa olevien valtioiden ryhmän, jota

Oesch oli sveitsiläisen säntilli-

uhkasi vapauden ja itsenäisyyden menetys. Kaappauksen
toimeenpanosta vastuussa ole-

saakka, Laatikainen varsinainen Sirokaja natura, kuin kasakka-atamaani, joka hyvän
ruoan ja juoman sekä mieluisien ystävien keskellä saattoi

vat kommunistit olivat kaikissa näissä valtioissa suhteelli-

nen, huolellinen ja tarkka,
joskus aina pedanttisuuteen

unohtaa jopa ikävän sodan.

On luonnollista, ettei

heistä

tullut henkiystäviä. Kuitenkin
tuntuu turhalta tässä kirjassa
edes kerron kerrottua -varauk-

sin

arvostella

kenraali

Oeschin hermoja tai taktisia

taitoja. Marsalkka

tunsi
Oeschin erittäin hyvin ja si-

joitti kesällä 1944 juuri hänet

sen vaatimattomana vähemmistönä, joskin "vallankumouksen" toimeenpanon kannalta tdrkeä sisäministerin virka ja valtiollinen poliisi olivat
jokaisessa maassa kommunistien käsissä. Unkarissa ja Suomessa oli Puna-armeijan jouk-

koja, mutta ei T§ekkoslovakiassa, mistä syystä Suomen
joutumista kommunistisen vähemmistön valtaan ja sitä tietä

hermojä että ammattit;i-

Neuvostoliiton satelliitiksi pidettiin jopa todennäköisempänä kuin T§ekkoslovakian.

toa. Kannaksen joukkojen komentajana Oesch joutui johta-

Mikä Suomen sitten pelasti? Ylitalon mukaan Suomen

maan suurempaa ylijohdon

kansan voimakas kansallistun-

yhtymää kuin kukaan suomalainen upseeri Marskia lukuunottamatta koskaan on johtanut. Tulos oli hyvä.

ne ja vapaudenrakkaus, päät-

tehtävään, joka vaati sekä lu-

jia

Maistiaisiksi juttu hyvästä

Historian harrastajia kiinnostavan kirjan voi tilata
osoitteella Akateeminen Kir-

kirjasta:

00100 Helsinki 10.

hänen mielestään

jakauppa, Keskuskatu I,

Suomalaisesta nimestään huo-

limatta kirjoittaja on amerik-

Koulun johtajana Laatikainen seurasi RUK:ssa harjoitusta, jossa oppilaat etenivät

liian

varo-

täväinen ja taitavasti johdettu
sosialidemokraattinen puolue
ja tarmokas presidentti Paasikivi, joka uskalsi ratkaisevina
vuorokausina ottaa vastuun.
Kirja ei sisällä mitään varsinaisesti uutta, mutta eräät kerrotut yksityiskohdat ovat varsin kiinnostavia ja selventävät

KARHUJA JA
KARIBUJA
Matti Lainema

Taisto

ka toteuttivat monivuotisen

unelmansa ja lähtivät satojen
kilomenien vaellukselle Alaskan erämaihin, jossa sudet,
karhut, ahmat, peurat ja Kanadan hirvet vielä kuuluval
vaeltajan nähtävyyksiin ja vesistöt antavat lohikalaa

milloin antavat. Vaellus oli
kirjan kuvauksen mukaan
melkoinen suoritus: maasto
oli erittäin vaikeaa, ruoasta oli
usein paha pula, koska sitä ei
tietenkään jaksettu kantaa tarpeeksi, eikä syötävää aina tah-

tonut maastostakaan löytyä.
Miehet laihtuivat retkellä kukin kymmenkunta kiloa, mutta kokivat vaivojensa palkkana erämaaelämyksiä, joita kotimaasta ei enää

löydy.

J.

KALA SE
HAUKIKIN ON
Veikko Hänninen: Siima
soi, Gummerus, Jyväskylä
1978, 126 sivua, valokuvia.
Keskisuomalaisen teknikon
kalajutut ovat kotoisan tuntui-

sia tavallisia tarinoita, joissa
toisena osapuolena on yleensä
hauki. Rentouttavaa luettavaa
luonnon ja kalastuksen ystä-

ville.
J.

UNIO HIITONEN
KOKO SUOMEN KANSA
oli tavalla tai toisella sotatoimissa mukana. Tämän johdosta radiosta

oli päätetty lä-

hettää jouluna l94l kolme
erillistä ohjelmaa tervehdyksenä kansalle: kotirintaman

joulu, teollisuuden joulu ja tulilinjojen joulu.

Viimemainitun ohjelman
Iähetyspaikaksi oli valittu se
ikkunaton rintamakorsu, joka

oli ryhmäni majapaikkana.

llse
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Turuun,
deb

r ir...uhoitus 24.1 2.1941 vetää vakavaksi

Oman äänen kuuleminen jännittää; Tarva edessä toinen vasemmalta

,l Jouluohielman

nen) antoi tietenkin kenraali

harioitus

keskeitå
! ' zo.rz.rÖer,
tuliterä luutnantti Niilo

Siilasvuo, kuten itse jutussakin sivulla 349 on mainittu.
Raitasaari joutui samaan leik-

Tarvajårvi vauhdissa

kiin vasta viihän myöhemmin
ja antoi silloin tuon tunnetun
käskynsä omalle joukolleen
eli YKSV l:lle. Kuten kirjoituksestakin selvästi ilmenee

oli

ensimmäisenä paikalla ja
tulessa Kemppaisen pataljoo-

na. Jutun johdanto, ingressi,
josta väiirinkäsitys olisi voinut
aiheutua, on tietenkin toimituksen eikä kirjoittajan laatima.

Suunnittelimme ja luonnollisesti jonkin verran harjoitte-

Iimme ohjelmaa

etukäteen.

Esitysten nauhoitus oli
24.12.1941 ja siihen tulivat
yleisradiosta tekniseltä puolel-

ta Arni ja ohjelmapuolelta v.

Willebrandt.

tornme puolesta

Joukko-osasoli ohjelmaa

keskeisesti tekemässä Niilo
Tarvajörvi, joka tästä historiallisesta tilaisuudesta sai ki-

pinän myöhempää

ammat-

tiaan varten.

Ohjelmaan kuului jonkin
verran tavanmukaista suullista
esitystä, mutta pääasiassa mu-

siikkia, sekä soittoa että laulua. Ohjelma lähetettiin eetteriin aattona tuntia myöhemmin.

Rintamalla

oli vain vähän

radiovastaanottimia. Niinpä
patterimme miehet ahtautuivat
suurena joukkona kuuntelemaan lähetystä samaan ikkunattomaan korsuun, josta ohjelma oli juuri aikaisemmin
nauhoitettu. Kuuntelimme
kaikki joululiihetykset ja olen
merkinnyt muistiin, että miesten yksimielinen mielipide oli

o

I rvi Kåirjä Kalajoelta toi^f1mi talvisodassa Jääkiiripataljoona

4:n eli Hiipijän ri-

veissä Väinö Hahtelan komp
paniassa. Hän pyytää våilittä-

mään kiitoksensa nykyiselle

everstiluutnantti Hahtelalle
lehdessämme olleista kirjoituksista Hiipijä iskee Irmetissä ja Irmettien liepeillä. Erityisesti Kiirjä antaa arvoa reilulle tunnustukselle ja kiitok-

I

.f1'

lbin ]ykkönen Kangasniemeltä on lähettänyt

oheisen kuvan, joka on otettu
Korialla kesällä 1942. Kirjoittaja itse on vasemmalla ilman

paitaa. §ykkönen,

jonka

osoite on 51200 Kangasniemi,
toivoo kuvassa nåikyvien ase-

vveikkojen ottavan yhteyttä.

Q itten näin vuoden alussa
rJ joitakin käytännön asioita.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset sekä lehden jakelua
yms koskevat huomautukset
on edullisinta toimittaa tilauskonttoriin, osoite postilokero
20, 002ll Helsinki 21, eikä

selle, jonka silloinen päåillik-

kö

haluaa antaa miehilleen
vielä lähes 40 vuoden kuluttua.

Eipä se tosipaikoissa

- aseveljeys våihiillä
lujittunut
häviä vuosienkaan mukana.
O

Aronen

Espoosta

. kävi toimituksessamme ja luovutti lahjaksi

puolisensataa valokuvaa käsittävän kokoelman päåiasialli-

sesti Jalkaväkirykmentti 29:n

vaiheista ltä-Karjalassa. Parhaat kiitoksemme!
Tässä onkin sopiva tilaisuus
muistuttaa muitakin: jos teillä
on hallussanne sota-ajan kuvia, joilla ei ole henkilökohtaista arvoa ja joita uhkaa ka-

\ /ainti Hiimäläinen Helsin- lehden toimitukseen, joka
Y gista toivoisi lehden suu- pyrkii keskittymään vain lehrenevan, jotta siihen mahtuisi
enemmän lukemista. Ilmoituksiakaan ei tarvittaisi.

den tekemiseen. Tilauskonfto-

toaminen, låihettiikåäpä ne
tänne! Emme voi niistä mak-

Niimä ovat tietenkin puhtaasti
kustannuskysymyksiä. Lisäsivut ovat kalliita ja ilmoitusten
avulla pyritåiän tilaushintaa pi-

saa, mutta käytåimme ne hyviiksi lehden toimitustyössä ja

tiimään kurissa. Itse asiasta
olemme kyllä samaa mieltä.

Tilausmaksu peritäiin kyllä

toimitamme aikanaan sota-arkistoon, jossa ne säilyvät vastaista historiantutkimusta varten. Eduksi on, jos kuvien

o
I okakuun lehdessiimrne
I-rolleen Rauhantekoa Sii-

taakse merkittäisiin mahdollisimman paljon tietoja (esimer-

nailla -jurun johdosta on meil-

Sama koskee myös ulkomaisia tilaajiamme
ei tar- rahaa
vitse hankkia Suomen
tai ryhtyä muihin erikoistoi-

taiteen mus@ssa tammikuun

kiksi joukko-osasto,

ajan avoimena olevassa näyttelyssä "Rintamaeliimän arkipäivää"

kunta, ajankohta, henkilöiden
nimiä jne.)

siitä voi saada väåirän käsityksen kyseisen operaation johto-

se, että "tulilinjojen joulu" oli

paras.

Vaikka Suomen

armeija

suhtautui yksityiseen kameran
käyttöön karsaasti, olin rintamalle varannut kameran mukaani. Niinpä otin valokuvat
ohjelman esityksestä, nauhoi-

tustilaisuudesta

ja

vastaanotosta. Oheiset kuvat on otettu
ikkunattomassa korsussa ruudin valossa. Lisää kuviani on
nähtävissä Suomen valokuva-

a

paikka-

le kirjoitetnr ja väitetty,

että

suhteista. Kiiskyn YKSP

l9:lle

(Pataljoona Kemppai-

rin puhelinnumerot ovat (90-)
692406r ja 670272.

Lehteä tilattaessa ei ole
syytä liihettää maksua, koska
se saattaa aiheuttaa sekaan-

nusta

tietokonekiisittelyssä.

sitten aikanaan erikseen.

menpiteisiin, pelkkä osoitteen
ilmoittaminen riittää. Tilaus-

maksu peritään erikseen ja sen
voi maksaa paikalliseen pankkiin kyseisen maan valuutalla

vallitsevaankurssiin. tr

