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Italian ensimmäisen
Iähettilään tullessa esittaan. Mies istui kerran tämään valtakiriaansa
telttansa edes.sä ja sor- Mandelin toimi kunniameili kivääriään, joka komppanian paraatin
laukesi ja jalkaan tuli komentaiana. Kun
kaikki asiaan kuuluvat
reikä.
temput oli tehty, puristi
pääIlikKomppanian
jouitalialainen diplomaatti
kö luutnantti Sorsa
tui kuulustelun avulla komentaiaa kädestä
selvittämään, oliko ky- esittäen pitkän ja vuoseessä vahinko vaiko ta- laan italiankielisen sahallinen teko. Asia ei natulvan.
Jääkåiritoverrcita oli
tahtonut edistyä.
SiIIoin tuli paikalle kokoontunut prrsideniääkiiri Uuno, joka oli

tunnettu nuukuuds-

Persoonallisuuksia
Ennen sotia ei ollut olemassa nykyistä Tykistökoulua vastaavaa oppilaitosta, vaan tarpeen
vaatiessa ia yleensä parin vuoden välein pidettiin erityiskursseja, joita nimitettiin Ampumakouluksi. Opettajana
toimi kenraali Nenonen
itse apunaan Haminan
kadetti, matematiikan
tohtori ja everstiluutnantti Hugo Karsten,
joka luennoi mitä moninaisimmista asioista:
optiikasta, Ientoratojen
laskemisesta, meteorologiasta, sisä- ia ulkoballistiikasta sekä tietenkin matematiikasta.

kein innostui selittämään, ettei aineella ole
mitään nimeä, vaan että hänen tarkoituksenaan on opettaa "kaikki mitä tykistöupseerin

tulee tietää". Sitä

ei

myöskään voi opiskella
mistään oppikiriasta
eikä niitä tarvita, koska
"matematiikkaa ei tarvitse päntätä päähän,
sitä tarvitsee vain ym-

märtää. Juristien

on

päntätättävä päähänsä
paksuja lakikirjoja ia
teologien koko raamattu, mutta ymmärtää ei

luutnantti Uuno Arvi

tarvitse ollenkaan. Matematiikan opiskelijan
ei tarvitse päntätä mihätään päähänsä
ymnen tarvitsee vain

VaIIa tiedusteli kerran

märtää!"

Oppilaana

oleva

Karstenilta, mikä oikeastaan oli hänen
opettamansa oppiaineen nimi ja voisiko sii-

hen kuuluvia

asioita

opiskella myös joistakin

oppikirioista.

Karsten

jäi

miettimään. Sittehän hän oi-

Lauri Harvila, Helsinki

Uunon

siviilinaapuri tinlinnan aidan taakse
oliko katsomaan paraatin
Uunolla ollut jalassaan kulkua. Seuraavan kervaltion vaiko omat jal- ran tavattaw Nonzo
ViIIe

ja tidusteli,

Sundman tiedusteli,
kineet.
Omat uudet lapik- mitä italialaisen pitkä
puhe oikeastaan sisåilsi.
kaat, ilmoitti §orxa.
Se kehui niin hiKyIIä se sitten oli
valisti Mandelin.
tosti!
totesi
selvä vahinko,
Mutta
ethän sinä
ViIIe.
ymmärrä italiaa, väittiEino Mustamo, Kiuruvesi
vät toiset.
Kyltä sitä ymmärväitti
Mandelin.
tää,
o
Se sanoi että "Oberstino Mandelino! Soldatino exersino briliantiKIELITAITO ON
Jääkärieversti KarI
Rainer Wolfgang Mandelin, joka talvisodan
Suomussalmen taisteluissa toimi JR 65:n ko-

mbntajana,

o

no!"

VALTTIA

komensi

vapaussodan iäIkeen

vuosina l9l8-l925

Uudenmaan RykmentJatkosodan Jääkäripa- tiä ja toimi samalla HeItaljoona 7:n 7.Komp- singin varuskunnan
paniassa palveli mies, päällikkönä.

Lauri Han'ila. Helsinki

o
Juo nyt mahas täö-

-tee, seoroavan kerran

soat juuva vasta Nevasta, sanoi savolaispoika
hevoselleen, kun juotteli sitä Kouvolan ratapihalla.
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nansa tämän Osakeyhtiö
Isänmaan asioista. Jokaisella on yhtä paljon osakkeita asioihin vaikuttamiseksi.
Varsinkin nuorison taholta kuulee silloin tällöin sanottavan, ettei äänestäminen kannata
mikään kun ei kuiten-

kaan muutu. Voihan se
tietenkin niinkin olla; se
on ainakin varmaa, että
äänestämättä jättäminen
ei paranna yhtiön tilaa.
Winston Churchill
kuuluu aikoinaan todenneen, että parlamentaarinen demokratia on hiton
huono ja kankea hallitusmuoto, mutta kuitenkin

sivistyneille

ihmisille

mahdollinen.
Omasta kohdastamme
tiedämme miespolven
ikä sitten käyneemme
alnoa

kovat sodat juuri siitä ellei tunneta, niin aina
syystä, että saisimme sopii kysyä vaikkapa
hoitaa omat asiamme vaalikokouksissa, joista
oman mielemme mukaan
tuo demokratia sekä
-yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja salainen ää-

nestysmenettely .niihin
mukaan luettuna. Aänestämään pitää siis mennä,
vaikkapa sitten vain malliksi nuoremmille.
Mitenkähän olisi, jos
tällä kertaa ei äänestettäi-

sikään puoluetta

vaan

miestä tai naista? Kaivettaisiin muistin lokeroista

esiin vähän politiikka-

miesten ja -naisten tekemisiä ja tekemättä jättämisiä erityisesti sotainvalidien ja veteraanien
asioissa ja pantaisiin paperiin sen naapurin nu-

mero, joka on yrittänyt
niitäkin hoitaa tai jonka
mielipiteet näissä asiois-

kiivaimmat taitavat olla
juuri näinä päivinä. Teot
kylläkin näyttävät merkitsevän tässäkin asiassa
enemmän kuin lupauk-

set, jotka

pakkaavat
unohtumaan
sen jälkeen kun äänet on
saatu kasaan ja karriääiri
taas neljäksi vuodeksi
järjestykseen.
Nyt siis vain vakavasti
asialle! Meitä veteraaneja perheenjäsenineen on
vielä paljon, meillä on
valtaa ja voimaa. Vanhassa asevelihengessä on
sopivaa käydä koukkaamassa auton perään myös
hankalan matkan takana
oleva sotaveikko, jolla ei
omia kulkupelejä ole.
Yhteistyö se on voimaa!

kummasti

tr

sa muuten tunnetaan. Ja
75

JARMO MYYRÄ
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Viestiaselaji
joutui sotaan
heikoin eväin:

kuun

rykmenttiportaasta
alaspäin ei ollut
lainkaan radioita ja

oli. että silloisen armeijamme
ylin johto ei vielä täysin tie-

puhelinmateriaalistakin oli huutava

l,ehtemme viime vuoden elonumerossa käsiteltiin

viestijoukkojemme rauhanaikaista kehitystä 1920- ja 30-

luvuilla.

:

:"

pula.

O Kuitenkin

selvittiin joten

,."-

valttia.
O Muun toiminnan
ohessa kehittyi

"*-{

Merkillepantavaa

dostanut viestiaselajin merkitystä sotatoimien johtamisessa. Niinpä viestiaselajin itsenäistäminen toteutettiin vasta
02.10. 1939. Tuolloin
siis
talvisodan kynnykselläluotiin todelliset edellytykset
aselajin omaleimaiselle ja tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle.

VIESTIJOUKOT JA
NIIDEN
PERUSTAMINEN
1930-luvun operatiivisten

legendaarisen
maineen saanut
suomalainen
radiotiedustelu ja

suunnitelmien mukaan sodan
sattuessa Päämajan alaisia olisivat perustettavat keskus-,

viesti- ja

Iinjanrakentaja-

komppaniat sekä joukko posti- ja lennätinlaitoksen työkuntia. Armeijakunta- ja divisioonajohtoportaita varten tul i
voida perustaa viestiyksiköitä
siten, että johtamispaikoilla

syntyi "Kyynel",
kuuluisa
partioradio.

toimisivat lähestulkoon samanlaiset viestikomppaniat,

&n;

I

joihin kuului keskus- ja puhelinjoukkueesta kokoonpantu
asemaosasto sekä rakennus-

,4U
Jossakin
keskus

76

esikunnan liepeillä oli
SA-kuva

joukkueita. Divisioonan viestikomppaniaan kuului lisäksi
kuuntelujoukkue sekä varasto-

ja täydennysjoukkue. Johtamispaikoille tarkoitettujen
viestikomppanioiden Iisäksi

:.

t

Päämajalla, armeijakunnilla ja
divisioonilla oli keskusten välisten yhteyksien rakentaja-

voimana
Ii

t.I
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*
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kolmejoukkueiset

njanrakennuskomppan iat.

Sodan ajan viestijoukkojen
perustamisvalmistelut alkoivat 09.09.1939, kun edellinen

kotiutettu saapumiserä kutsut-

tiin takaisin palvelukseen.
07. 10. 1939 reserviläiset kutsuttiin ylimääräisiin harjoitukja 10.10.1939 Viestirykmentti hajoitettiin valmiustehtäviensä mukaisesti. Viestirykmentin perustamistehtäviin
kuului Kannakselle suunnitellun armeijakunnan vieslikomppanian ja neljän viestiosaston (suojajoukkoryhmien

ry

r

siin

ja

Ratsuväkiprikaatin) perus-

taminen. Muut viestiyksiköt
14 viestikomppaniaa

ja I I

-injanrakennuskomppaniaa
I

perustettiin aluejärjestöteitse.Viestihuollon suoritusyksikkönä oli ollut Asevarikko

l:n alainen Viestivarikko l.
YH:n alkaessa perustettiin

Päämajan alaisiksi viestihuoltolaitoksiksi posri- ja lennätinlaitoksen varastot sekä Viestivarikko 2, Viestikenttävarikko ja kahdeksan viestivarastoosastoa.

Aselajien viestijoukot oli-

vat rykmenteissä osasto-

ja

patal joonissa sekä patteristois-

sa joukkue- (jaos-) kokoonpa-

noissa. Näiden lisäksi puolustushaaroille sekä kotijoukoille
oli suunniteltu seuraavia vies-

tielimiä.
Ilmavoimien lento- ja ilma-

torjuntajoukoilla

oli

omar

viestielimet sekä ilmavalvonimiä. Lentojoukkojen viestielimien tulevana tehtävänä
oli nähty vain tukikohtien ja
tael

lentokoneiden välisten ra-

dioyhteyksien aikaansaaminen sekä tukikohdan sisäinen
viestitys. Vaikka lentokonees-

sa

oli radiolaitteet,

nisaalio

ei

maaorga-

pystynyt radio-

Sieltä vedettiin kaapeli joukoille

suuntimiseen. ja lentotoiminta

oli kiinni sopivista

lentoil-

moista.

Ilmatorjuntajoukot

<>livat

saaneet 1930-luvulla valonheitin- ja kuulosuunninkalustoa. Tämän kaluston tehokas
käyttö tulitoimintaa johdertaessa

edellytti myös viestitoi-

mintaa. mutta viestielimien

varustaminen ja koulutus oli
pahasti kesken. Sen sijaan ilrnatorjuntapiirit yhteistoiminnassa vapaaehtoisten suojelus-

kunta- ja Lotta-Svärd -järjestöjen jäsenten kanssa olivat

muodostaneet yli koko maan
ulottuvan valtakunnan puhlinverkkt>on tukeutuvan ilmaval\'()nta-asemaverkoston. Tär-

keimmille paikkakunnille

pe-

rustettiin johtoelimet
ilmaja
puoluslusaluekeskukset

valvonta-asemat

10-30

olivat

n.

km etäisyydellä toisis-

taan.

Valtakunnallisen viestitoi-

minnan sektorilla yhteistoi-

rtrinta pu()lustusv()imien

ja

posti- ju lennätinlaitoksen välillä oli aloitettu jo v. 1934.
Teknillisen tarkastajan toimis-

t()ssa olevan yhdysupseerin
tehtävänä

oli valvoa. että val-

tion puhelinverkkoa kehitettiin myös maanpuolustuksen
tarpeet tyydyttävällä tavalla.
TalvisrxCan syttyessä armeiiun viestiosaston ja posti- ja

lennätinhallituksen välinen

Viestivälineen käyttäjäl olivat

-rhteistoiminta mur.rttui hyvin
läheiseksi. Armeija j()utui ()t-

usein edessä tulen

tanlaan kävttöönsä lukuisia

alla

sA-kuvu

77

p()stt- ja

lennätinlaitoksen

kaukopuhelinjohtoja. minkä
johdosta p()sti- ja lennätinhal-

Iitus rnääräsi Päärnajaan
tc1supseerit. Posti-

ja

1,h-

lennä-

tinhullitus sekä \ksitvislen
onristanrat puhelinyhtiöt ja

\t(x)nil) \ lr\lipatill l(x)niin pitr
Luulua csrkunnan lrsäksi kesktrr- jtr prrhclinkomppanurl \ckä i iestivarast()-()sast().

Kannaksen Arnrcijan. arrrrcrjrrkunticn ia tlivisitxrnicn
r iestik«rrnppanioista

ia linjan-

tointilupullitokset \ astasivi.lt
pääosin rintaman takaisista

rakennuskomppanioista käskettiin ioulukuussa mu()d()stilir

yhtel'ksistä.

Vrestipataljrxrnat. Koska so-

Päir ittäiset prrnrmttukset lri-

heuttivat suojaamattomina ilmajohtoina kulkeville lennätin- ja puhelinyhteyksille suuria vaurioita. Koska puhelinkeskuksien toiminta nimen()maan ilmahälytysten aikana

oli

välttämätöntä. rrriiLnirtiirr.
että puhelinkeskuksissa oli pidettävä niin paljon henkilökuntaa. että hätä- ja kiireelli-

dan aikanu rlnreni eritl isesti
taistelujoukkojen lisätarvetta

ja kun kär,tettävissä

oler aa
pientä r iestireserviä vielä jact-

tiin uusiin perustettaviin yksiköihin. ei r iestiroim.ra \'()rtu
lisätä san«rttavasti täydennl ksenkään kautta. Niinpä henki-

r

virkapuhelut

oitiin aina r iivytyksettä

suo-

rittaa.

PUUTE

VIESTIVOIMASTA
JA
.MATERIAALISTA

sarnalla kaksinkertaistua. Yht1'n.rien (armeijakunta ja divi78

sotatoinrralueelta
crakuoidun kaluston tullessa
kät,ttrjön päästiin joissakin 1ksiköissä lähes rnäärär"ahvuuk.ien edcllr ttämiin määriin
Ryhmien osalta ([-apin ryh-

ci ollut

pataljtxrnasta oli perustettu sodan päättyessä r'ain l0 pataljoonaa jl näistäkin suuri osa

Johtamistoimintaa suunnitel-

vajaavah vuisina.

Pöiimajan viestijoukkojen

at

keissä r iivvtys- .ia puolustus-

taisteluissa pidempiaikaiset
toimintaohieet pätirät. mut-

ta suurisuuntaisten
hr iikkä1'sten nopea

r

asta-

iohtami-

nen ilman liikkuvaa viestiiäriestelmää ei onnistunut.

\IL-TT{ KEINO.IA
KEKSITTIIN
S,,tlltn -rlk.rc.s;t lchtlr t i icslt
suunnltelnrirl l()teutLli\at sell

aisi naan
.Suo jrttoukoilla

It'\t1't .r

,,1'.1.lr"r

rrli

ruclior h-

htr'rrlct piiä

«rlleilla vähillä viestijoukoilla
mahdollisuuksia rakentaa monipuolisia ja var-

llscnrassa tller rin di\ l\r(x)nlln
Jopa arojohdinlinjojen .,rrttopaikat oli \ arusteltu ela:otoil-

rnennettuja johdinyhteyksiä.

la kenttäpuhelrrrrcn Iritturrrrrta
\ arten. Vihollisen tuli ei r ielä
tässä raiheessa nopean liik-

taessa oli pakko ottaa hu()n.rioon kantajohdinyhtevksien

osalta järjestel) kuitenkin roteutettiin joulukuussa. jolloin

suuntilulumincn

perustettiin

Iäpitärnisecn.

VP l8

ktrlnlg puhelinrakennus- 1a
kolme korjauskomppaniaa se-

joonakokoonpan()on, jolloin
perusyksiköiden määrän piti

saaliin .ia

nien perustaminen r iir ästr i
niin. että suunnitelluista l3

esikunnan. radiokomppanian.

oli riittämärön ja niinpä
aloitettiin siirtyminen patal-

kil<i- lrr rnateriaalitävdennr sten. r ih<llliselta saadun sota-

nsas kä.r'ttii aiheuttir

kohtuuttomia tappioita. Sit-

Kyynel"-radron prolotyypprn kuulur varn lähetrn

-elimien r ahvuudet osoillautr.li\ ilt klullaultaan liian piesaatio

Srxlan aikana saatujen hen

nri()()n()tlaL-n nii<lc-n kär'tössä

Jo YH:n likana ja srxlan sitten
alkaessa r iestijoukkojen ja

niksi. Yhll mien Ioiminnan
kunnalta komppaniaorsani-

ru

teriaalipula

viestipatalj<xr-

a r ikapartiointi .ia lähettien

r

Kaikkicn torntinnitsra ollcittcn r iestipirtal jrxrnrcn r)urnerot olirar VP 7 9. \'['
l2 ll.VPl7
19.\'Pllra
VP ]]

mä. Ryhr"nä Talvela jne) tilanne ei «rllut y'htä r'aloisa. Ryhrnien Iaajat vastuualueet huo-

ja

p(,rt:rårseen. Heikklrkuntoisen .iohdinmateriaalin .iatku-

\ iln

lristiipulaan toi tavallaan pelirstuksen vielä suurempi mu-

Naisväki hoileh napparasli selustan ja

set sotilas- ja

lrluccllir loko kotttppitniottlatn
tar lotrkkueittrrin crillistchtä

kä

r iestir

arikon.

käsittäen

Päämajan

johdossa oli näinollen varsin
kär ttökelpoinen ja vahva vies-

tijoukktr-osasto. joka \ aslasi
r iesti; hleyksien rakentamisesla ia 1lläpidtrsta Päämajasta alaisiin y'htymiin. Pataljrmna ha jaantui koko ', altakunnan

ma

ja

r icstir tri-

oli keskitettävä niiden vl-

ILMAN RADIOITA
Ratkaisevin puute oli kuitenkin kenttäviestimateriaa-

lista

kenttäkaapeleista.
ja radioista. ,Ialkeskuksista

kaväkipatali(x)nan ainut radio oli tykistöradio ja vasta
rykmentin komentajalla oli
radioyhteys ylempään iohto-

keen aikana katkonut r htey ksiä

Päiiaseman trl.telulcn \ ic\tir crkko rlli srrunnrts'ltrl nnnlrn
puolustussuunnitelnran kehittämisen kanssa. YH:n aikana

oli tärdennetn. {riu .lir tsi,x,trten
rnateriaalilla oli rakennettrl
rerkkoa

nreijakuntien
r

arrnentar ia puhelinr hrer ksrä

alajohtoportaisiin

Solulointiett kertäe:sa l( )dcttrin. että \ resllascrnat lu
keskukset ()lr \rl()ltL-tta\a
pans\ansLl()lalsltn n)lit\t()n-

kohtiin. tärkeimmät viestiyh-

venäläisjoukkojen keskityk-

teydet oli varmennettava kiertoyhteyksin takaa eteen mahdollisimman syvältä. Viesti-

sistä

oli rakennettava suojaisia etuviestikeskuksia. joista taaksepäin komenrung«rlle eteen

topaikan viestikeskukseen oli
aina pidettävä yksi suora kyt-

kentä komentajan

puheluja
varten. Viestiyhteyksien varmistamiseksi perustettiin vies-

tikeskusten yhteyteen lähettiasemia. Varsinkin etulinjan
viestityksessä otettiin lisäksi
käyttöön monenlaiset sovitut

merkit ja vilkkuviestitys.

HANKILANKAA
Puhelinyhteydet rakennettiin
ensin kenttäkaapelilla, mutta

sodan vanhetessa kaapelista
oli niin huutava pula, että jokaisesta pätkästäkin kiisteltiin.

Jo

joulukuussa 1939 oli

pakko käyttää avojohtoja suoraan hangelle vedettynä hätäratkaisuna. Ilmeni kuitenkin.
eträ rikapuujärjestelmäksi rayksijohtiminen
kennettu
"verkko" kesti paremmin tulta kuin kenttäkaapeliyhteydet.
Tosin maan toimiessa toisena
johtimena yhteydet olivat helposti myös vihollisen kuun-

ja sodan aloittamiseen

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

liittyvistä radioilla annetuista käskyistä. Tämä oli ollut
mahdollista selvittämällä radioliikennekoodit ja seuraamalla hyökkääjän radioliikennettä. Miten pitkälle

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

suomalainen viestitiedustel u
vaikuttikaan ylijohtomme
päätöksentek(x)n ennen sodan alkua ja sodan aikana ei
ole vielä täysin selvitetty.

Kansa taistel i -vuosikertakansio
maksaa vain 17 mk/kpl

KYYNEL

(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1

Radiotoiminnan alalta mainitlakoon vielä eräs erikoisuus.

kpl, 7,OO/2 kpl.)

"Kyynel"-radio.
Syksyllä 1939 oli kehitettl
kaukopartio- ja tiedustelumie-

hiä r'arten 5 kg:n painoinen

" partioradio.
estää sen joutu-

"huippusalainen

Tärkeätä

oli

minen vihollisen käsiin.

Ra-

ditxrn oli jopa asennettu parinsadan gramman rotulipanos.

joka voitiin

vaaratilanteessa

laukaista viidessä sekunnissa.
Siltä varalta, ettei radiota en-

nätettäisi tuhota,

---------r----

koneeseerr

oli lisätty vielä

säätönupiksi
naamioitu lisäsytytin. Radio

cf)

o

c,

>.-*

Z
=f
.96 6=

oli pienitehoinen ja sen uikuttava ääni oli varmasti viholli-

o
a)

P

senkin radiokuuntelun kannalta tuskallista kuultavaa.

(h^

(l)-i
E_

neltavissa.

Järjestelmä vaati paljon
johdinta. Se oli hidas raken-

pÄÄrÄNrÄ

H§
fc)

Eä+

taa. multa vielä hitaampi pur-

Talvisota osoitti, että viesti-

kaa. Kun asemista luovuttiin.
niin yleensä vain ihmeen kaut-

toimintaa varten

3=
>I

§EiE

ta onnistuttiin purkamaan mukaan sen verran johdinta, että
uudessa asemassa päästiin alkuun. Kaikki keinot oli kuitenkin kokeiltava.

suoritetut

valmistelut, järjestell't ja han-

suomalainen viestitoiminta
oli eräillä aloilla kehittynyt

erittäin

korkeatasoiseksi.

Yleisesikunnan

johtama

viestitiedustelu radiohämmästytti jokuuntelu
pa kansainvälisesti
toimivuudellaan.
Jo ennen sodan alkua radioliikennettä seuraamalla
oli selvitetty valtakunnan

puolustuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä tietoja

E'Ss s

kinnat olivat jääneet keskeneräisiksi. Tämä ei ollut enää
lyhyenä sotaa edeltävänä uh-

miehet kertovat
vuosikertakansiot

Kansa taisteli

ka-aikana korjattav issa.
Kenttäkaluston ja tarvikkei-

den, varsinkin radioiden

TEHOKAS
RADIOTIEDUSTELU
Puutteistaan huolimatta

(§r

T!LAUSKORTTI

j:r

johdinten puute rajoitti jouk-

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mkl2kpt)

kojen toimintamahdollisuuksia.

Kuitenkin YH:n ajan suoman otollisen alun ansiosllr
viestiaselaji mukautui suorit-

tr ......... kpl
n Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran

tamaan sodan sille asettamal
vaikeat tehtävät niin hyvin
Karjalan kannaksen torjuntataisteluissa, Laatokan Karjalan ja Suomussalmen saarros-

Osoite

avojohtorunkojen ylläpidossa-

Postinumero

kuin kotiseudun raskaiden
kin.
Jotenkin aina pudottiin jaD
loilleen.

Etunimi

Sukunimi

tavissa tuhoamisoperaatioissa

rt
'

1979

Puh.

Postitoimipaikka
I

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
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MIKKO POLLÄ

PÄÄMAJASSA JA

!@Iffr?ii-H,,^

Sl,ksyllä l94l sain komennuksen Mikkeliin. jonne oli
käsketty aikamoinen liuta

meitä

kaukopartioradisteja.

Kyseessä

oli

sanomien vas-

taanottokurssi. Kurssin jälkeen saimme kukin käyttööm-

me Kyyneleen. jolla voi sekä

Millaisia vempeleitä
olivat "Kvvnel" ja
sen pikkuveli
"Töpö" käyttdjdn

loka kuitenkin osoittautui hieman hankalaksi. Joku älyniek-

ka keksi sitten suositella Vmallista antennia, joka osoit-

tautuikin

nopeutensa

käsissä?

r

H1'viä, kertoo
kir.ioittajan rne,
tunnettu
kaukopartiomies ja
Mannerheim-ristin

käyttökelpoiseksi

ja

helppoutensa

uoksi.

Itse tehtävien

yhteydessä

jätti alkuaikojen Kyynel käyttäjänsä ainaiseen epävarmuuteen: kun asemalla ei voinut
()ttaa sanomia vastaan. ei koskaan tiennyt, oliko lähetetty
sanoma mennyt perille. Vuonna l94l saimmekin sitten

ritari.

käytlöömme

o

niinkutsutun

"Töpö"-radion. Se

tenkin itkuinen- sär'r . Tämän
rakkineen keksiminen ja kehittelr Iienee y'hteistl'ön tulos.

jossa edesmenneen majuri
l.autkarin osuus oli hu()matta-

"hiljainen ääni" sitten retkellä

sai yhteyden "kotiin" tuntui
todella mukavalta

si

kuin oli-

keskustelut vastapuolen

kanssa. Käytimme yhteydenotoissa englanninkielisiä kutsuja ja lyhenteitä
ilmeisesti

hämäämistarkoituksessa.
Partiomiehet suhtautuivat

aluksi kyyneltouhuun kukin
luonteensa mukaisesti: toiset

uskoivat empimättä yhteyksien onnistumiseen, toiset sen
sijaan näyttivät vähän hymyi-

levän sisään päin ikään kuin
ajatellen, että kaikkea hömp-

ohjelmaa.

sötystä sitä pitää mukana olla-

noin

kin.

pie-

noisradion vienosta ja piipitlär'ästä äänestä
siinä oli jc>

vastaan. Kun tämä partion

kikrn painoinen vempele, jolla

kuuli yleisradion

PARTIORADION haikea ni-

r1ilt\\ i()hlunee mainitun

oli

lähettää että ottaa sanomia

..

Kyyneleen avulla saimme
tietenkin aina uunituoreet tiedot kotiin operatiivisen joh-

ffi

don käyttöön. Itse partiolle radio oli myös mitä hyödyllisin:
pitemmillä retkillä voimme

sen avulla tilata ruokaa ja
muutakin täydennystä mää-

\ it.

Itse olin Kyynel-kurssilla
heti talvisodan

.lärr enpäässä

räaikana määräpaikkaan. Kun
sitten täydennystä alkoi sataa

päät1 tt1

ä
muistaakseni
kurssi oli jo järjestyksessä toinen. Oppilaita oli muistamani

lentokoneesta

mukaan 22.

vempeleen tarpeellisuudesta!
Kirjaimellisesti elintärkeää ol i
usein myös lentokyydin tilaaminen joko haavoittuneille tai
näissä mokoko partiolle

Varsinaista sähkötlsavainren näppäily'ä opettivat kersantir Uusitalo ja Salminen.
Teknisen puolen valistuksesta
piti hurrlen Matti Vihuri.
Kurssin henki oli niinsano-

tusti toverillinen
l ritti

jokainen

huippukurssissa

konrentoja.
Sanoma kotiin. Kyyn€ltä käyttelee tässä Osasto Kuismasen Saku Kananen

kin omasta mielestäni.

rakkineessamme. Sodanaikai-

Kun olimme oppineet auttar.'asti Iähettämään alkoivat
maastossa aseman pystytysharjoirukset. Vastaanottoa ei
tarvinnut harjoitella. koska ra-

sel «rlosuhteet huomio«rnottaen

dioon ei kuulunut

sintäkään häiriötä rakkaassa
koulutuksemme oli kuitenkin
suhteellisen tehokas
aina-

-

80

mannaa

- tilanteisnesti varsin täpärissä
ja
vaatimaton,
sa oli pieni
mutta rakas ja arvokas Kyynel

- erityisiä
parhaansa ilman

Ajan vähyyden vuoksi tekninen opetus jäi liian vajavaiseksi. Tuon puutteen saimme
nr1 öhemmin karvaasti kokea.
kun emme kenttäoloissa kyenneet k()rjaamaan juuri vähäi-

kuin

taivaasta, häipyivät epäuskoisimmiltakin kavereilta epäilyt

lainkaan
vastaanolinta. Maastossa ko-

keiltiin ensin ns. L-antennia.

Uutisten jälkeen luettiin koodisanomia, jotka sisälsivät
käskyjä ja ohjeita ulkona oleville kaukopartioille.
Hyvä! Nyt pelasi yhteys
tosin
molempiin suuntiin
tietenkin kovin hitaasti- ja kankeasti.

!

vÄuÄx

TEKNIIKKAA
Kyyneleen paino oli noin 5,5
kiloa. Sen kuuluvuus, toimintasäde, ulottui teoriassa maapallon ympäri. Vasta-asemina

toimivat suuret radioasemat.
usein ns. B-asemat, jotka oli
tarpeen mukaan porrastettu
syvyyteen muutamien kym-

DIKTAATTOREITA
JA
YALTIOUIEHIÄ

menien kilometrien etäisyyk-

sin

Kyyneleen

sanoma
tulla alas

saattoi nimittäin
melkein missä vain ja jättää
väliin laajoja mykkiä alueita.
Kokemukseni mukaan heikoin

kuuluvuus

oli

matkalla

80-

SUURVALTA-

120 kilometriä.

POLITIIKKAA

Sähköisiä häiriöitä olivat
kesällä ukkonen ja talvella re-

Iikkäästi savurenkaita,
joita Hitler ei ollut huo-

vontulet. Usein oli eetteri lisäksi niin kuormitettu radiolii-

maavinaankaan.
Asia oli selvinnyt.

kenteellä, että oikean vastape-

lurin äänen löytäminen

oli

heikkotehoisella asemalla vaikeaa
silloin oli yhteys ko- hiuskarvan varassa.
tiin usein

Hyvällä tuurilla ja

ei aina osattu riittävästi arvostaa. Hänen tehtävänsä oli äärimmäisen tärkeä sekä suurta

huolellisuutta. kokemusta ja
taitoa vaativa
vaikeissa
olosuhteissa saattoi
hänen
työnsä onnistumisesta riippua
paitsi elintärkeiden tietojen
nopea saaminen sodanjohdon
käyttöön myös koko partion

kuolema.

Onko lihaskipu ja -reumatis'
mi Teidänkin vaivanne? Silloin tiedätte, ettei pelkästään
lepo ja lämpö riitä. Tarvitaan
myös jotakin, joka lievittää
tuskallista särkyä Nyt on
apteekeissa BAYOLIN' -voide, jonka lääketehdas Bayer
on kehittänyt. Sitä on helppo
levittää. Se imeytyy tehokkaasti. Ja ennen kaikkea se
kokoomuksensa ansiosta
nopeasti tuo tehokkaan lievityksen. - lhon punertuminen ja lämmön tunne voiteen levittämisen jälkeen
ovat merkki vaikutuksen alkamisesta.
BAYOLIN' merkitsee parannusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN' -voidetta on nyt
saatavana sekä 35 g:n tavallisessa putkilossa että 70 g:n

hieromaputkilossa, josta
voide käsin koskematta voidaan hie-

ihoon.

,zE-\

Kysykää apteeke,.tu

(aa§e")

BAYOLIN'-vordeti"

\E_/

roa

tr

Kissinger joutui eroamaan ulkoministerin
tehtävästään, hän sai
paikan sovittelijana

eläintarhassa. Hänen

kertyneen

kokemuksen turvin se kuitenkin useimmiten onnistui.
Käsitykseni on, että radistia

elämä tai

o

Amerikkalainen juttu
kertoo, että kun Henry

NÄIN
KERROTAAN
Adolf Hitler lensi Suomeen 4.6.1942 onnitellakseen Suomen Marsalkka Mannerheimiä
tämän 7S-vuotispäivän
iohdosta. Tässä vaiheessa oli Saksan sota
Neuvostoliittoa vastaan
jo ioutunut ensimmäisiin vaikeuksiin.
Mannerheim kertoi
myöhemmin lähimmilleen, että hän päätti kokeilla, oliko Saksa vai-

keuksissa ja Suomen
osuus liittolaisena siis
tärkeä.

Marsalkka tiesi, että

ammattitaitonsa oli niin

VARSOVAh[

NÄHTÄVYYKSIÄ

Hitler, ioka oli kaasu- Puolalaiset esittävät
myrkytyksen uhrina ulkomaalaiselle tuvioittanut keuhkonsa ristille mielellään
ensimmäisessä maail- kysymyksen, mikä
mansodassa, ei voinut on Varsovan kausietää tupakansavua. nein näköalapaikJos hän huomauttaisi
marsalkalle tämän si- ka.
Oikea Yastaus on
karista, ei Saksa våilttäraKulttuuritalon
mättä tarvitsisi Suomea
päinvastaisessa ta- vintola.
pauksessa olisi kaikkiSe on nimittäin
nainen apu tarpeen.
ainoa paikka, johon
Niinpä siis Mannerheim kahviin päästyä Stalinin lahjoittama
saksalaisten adjutanttien kauhuksi sytytti sikarinsa ia puhalteli tyy-

Kulttuuritalo
näy...

o

el

korkea, että leijona ja
lammas voitiin sijoittaa
samaan häkkiin, missä
ne katsojien ihmeeksi
viettivät rau h anomaista
rinnakkaiselämää täydessä sovussa.

Sankat katselijajoukot kerääntyivät ihmettä katsomaan,
Muuan lehtimies tuli
kuitenkin uteliaaksi ja
päätti seurata Kissingerin menetelmiä. Ajan
mittaan hän sai selville,
että tämä kävi joka yö
vaihtamassa häkkiin
josuuden lampaan
kus meni parikin lammasta yössä...
81
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VILJO KOLJONEN

Talstelut
.l

Tuppurlansaaresta
2.3.1940

O Viipurinlahden

suulla olevaa

Tuppuransaarta oli maaliskuussa
1940 puolustettava, jotta mantereen
rannalle olisi ehditty saada edes
jotakin ylivoimaista vihollista
vastaan.

O

Saaren puolustajat tiesivät alusta
alkaen, että mitään apua ei ollut
odotettavissa mantereelta.
O Saarrettuina ja eristettyinä he
täyttivät tehtävänsä: hidastivat
vihollista ratkaisevat vuorokaudet
niin omille kuin vihollisellekin
raskain tappioin.

4.ERILLINEN

KONEKI-

vÄÄntrouPPANIA. jonka
päällikkönä toimin. taisteli

SE OLI TUPPURA
Muistan. kuinka joukkueen-

26. helmikuuta alkaen Viipurinlahden itärannalla Vatnuo-

johtajieni kanssa haikeina yöllä katselimme. kun Pullinnie-

rin niemessä. Yöllä 28. 129.2.
jouduttiin kiivaan taistelun

messä taistelleet pääjoukot.
niiden mukana mm. erittäin

jälkeen Iuopumaan Pullinniemeksi ninritetystä Vatnuorin

urhoollisesti puoliaan pitänyt

kärk iosastak in.

Kevyt osasto 4 hiihtoratsain
1ätti saaren siirtyen Viipurin-

Vajaan kahden kilometrin

lahden länsipuolelle mante-

päässä Pullinniemen kärjestä

reelle. Ja varmasti vielä enemmän olisimme jo silloin pelänneet pahinta. jos olisimme
tienneet. kuinka vähäisin voi-

oli pieni Tuppuran saari. Sain
käskyn siirtyä puolustamaan
tätä saarta.

Taj-stel-ut Tuppuransaaresta
min jouduttaisiin taistelemaan
saaresta

tykkijoukkue käytössään neljä
kevyttä tykkiä.

Pullinniemestä uhkaavaa ylivoimaista vihollista vastaan.

lisäksi tuli sitten vain linnak-

pienestä Tuppuran

Linnakkeen päälliköksi oli
määrätty Koiviston saarten tykistötaisteluissa urhoolliseksi
k)'dettu luutnantti Birger A$-

red Kytöpuro, joka

sitten

ylensi allekirjoittaneen, nuoren res.värnikin. arvoon arvaamattomaan

eli

linnakkeen
jalkaväkijoukkojen komentajaksi. Samassa yhteydessä to-

sin paljastui, ettei näitä joukkoja järin paljon ollutkaan
oman konekiväärikomppaniani lisäksi ainoastaan yksi jo

pahoja menetyksiä kokenut
kiväärikomppania ja yksi pst-

Näiden vähäisten voimien

keen alun perin 4-tykkisen
Canet-patterin miehistö. Tykeistäkin oli jo kaksi irroitettu
kiinteistä Iaveteistaan ja niiden putket odottivat linnakkeen ruokalan seinustalla kuljetusta mantereelle. Raskaita
6" ammuksia näille kahdelle
toiminnassa vielä olevalle put-

kelle

oli

l,hteensä vain neli-

senkymmentä, joten niilläkään ei pirkälle potkitraisi.
Näillä heiveröisillä eväillä
ryhdr imme sitten Kytöpuron
ja kir'äärikomppanian päälli-

kön ,Viettisen kanssa järjeste-

lemään saaren

puolustusta

odotettavissa olevaa ylivoimaista vihollista vastaan.
Tuppura oli ollut jo rauhan
aikana rannikkotykistön kouIutuslinnake. Se oli venäläisten aikanaan melko vahvasti
linnoittama kallioon louhittuine tykistöasemineen, tilavine
kalliokorsuineen ja rannoilla
olevine betonisine konekivääripesäkkeineen, joita vielä
syksyn YH:n aikana oli lisätty

ja paranneltu.
Myöskin vihollinen

vasta-

päisessä Pullinniemessä suo-

ritti

joukkojensa uudelleen

ryhmittämistä. Seuraavat kaksi päivää 29.2. ja 1.3. saimmekin olla melko rauhassa lu-
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kuunottamatta venäläisten tykistötulta ja ilmapommituk-

sia, jotka nekin olivat vähäisempiä kuin mitä olimme kokeneet Pullinniemessä. Päil-

likkömme Kytöpuro tykkimiehenä totesi kuitenkin vihollisen suorittavan tykistöllään selvästi maalien määrityksiä tulevaa toimintaa varten.

Yöllä 1.3. vasten vihollisen
partiotoiminta jäällä oli varsin
vilkasta heidän ilmeisesti pyrkiessään selvittämään puolustuksemme heikkoja kohtia.
Kaikki vihollispartiot karkoitettiin ja pari tuhottiinkin mei-

dän

tarvitsematta paljastaa

edes konekivääriemme sijoitusta.

Pullinniemi ia Tuppura kartalla 1:20.000

VOITAMME
ENSIMMÄTSNX
ERÄN
Aamuyöllä 2.3. klo 1.30 ilmoitti jäälle lähes Pullinnemen puoliväliin sijoitettu kak-

simiehinen kuulovartiomme,
että he Pullinniemessä palavien kahden talon Ioimuja
vasten erottavat venäläisten

lähettävän ainakin

parin

komppanian verran joukkoja
jalkaisin jäälle ketjuihin levit-

täytyneinä. Kuulovartio oli
mennyt jäälle hiihtäen ja vetänyt puhelintapsin mukanaan.
Kytöpuro kysyi puhelimit-

se, uskaltavatko pojat

jäädä

jäälle seuraamaan venäläisten
liikkeitä ja ilmoittamaan niistä

puhelimella. Toinen pojista,
joka kuulemma oli linnakkeen
nuori vapaaehtoinen viestimies, sanoi jäävänsä paikalle
yksin. Kääntäen suksen kärjet
omaa rantaa kohti hän kertoi
työntävänsä itseään mahallaan
niiden päällä takaperin ja seuraavansa siten vihollisen liikkeitä. Vaikka yö olikin onnek-

si pilvinen, on vielä nytkin
nostettava hattua tuon nuoren
miehen rohkeudelle.
Tehtävänsä hän suoritti
loistavasti antaen vihollisen
keulassa kahlaavan komppanian tulla sadan metrin päähän
itsestään.

l

i+

Samaan aikaan suoritettiin
rannallamme valmisteluja vie-

raiden

vastaanottamiseksi.
E5
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Koko tämä

Ryssät ovat saaressa!

ensimmäinen

-Tätä ainoata lausetta seurasi

erä kesti meidän taholtamme
vain viitisen minuuttia. Vasta-

puoli kyllä kiitti

Raivoisa ammunta Kunin-

vastaanotosta noin kymmenen

piomme tässä erässä supistuivat kuitenkin vain pariin haa-

kaansaaressa jatkui eikä yön
pimeydessä ollut mitään mahdollisuutta saada selvää kuvaa
saaren tilanteesta.
Lähetimme reservinämme

voittuneeseen mieheen ja

olleen kiväärijoukkueen hyök-

muutamaan hevoseen, sillä
kaikki osasivat ajoissa suojau-

käämään Kuninkaansaareen
etelästä. Se onnistuikin ripeällä toiminnallaan ottamaan haltuunsa saaren eteläisen osan ja
konekiväärieni tehokkaan tul ituen turvin myöskin osan saaren lounaisesta kulmasta. Saa-

minuutin kuluttua raivokkailla

tykistön tuli-iskuilla.

Tap-

tua kostoammuntaa odottaessaan.

KOHTALOKAS
ERBHDYS
Saavutettuamme tyrmäysvoi-

ton ensimmäisessä erässä
saimmekin sitten jo verisen

Konekrvaarrpesake Tuppuran Pullinsalmella

tappion toisessa.

meidän kannaltamme oli se,
että menetimme vajaassa puo-

metriä leveän salmen eroitta-

lessa tunnissa lähes kaikki

ma erillinen Kuninkaansaari.

Kuninkaansaaressa olleet miehemme. Omasta konekiväärijoukkueestani kaatuivat sinne
kaikki. joukkueenjohtaja vänrikki Turunen mukaan lukien.

Kun se Kytöpuron ja minun
mielestäni oli ainakin tässä
vaiheessa melko turvallisesti
pääsaaren suojassa. oli sinne
sijoitettu vain yksi kivääri-

Canet-tykki tuliasemassa

Joukkueenjohtajani vänrikki
Nummisen neljä kiihdyttäjällä
varustettua erinomaista Maxim-konekivääriä olivat hyvissä asemissa vihollisen tulo-

suuntaan nähden.

Kun luut-

nantti Kytöpuro Iisäksi tiesi

linnakkeen hiilivalonheitti-

mien pystyvän tarvittaessa te-

hokkaasti valaisemaan koko
salmen oman rannan. päätimme antaa vihollisen etummaisen ketjun edetä mahdollisim-

man lähelle rantaa.
Kun urhea viestipoikamme
oli enää kahdensadan metrin
päästä rannasta, sai hän käskrn irroltaa puhelin tapsistaan
;a retäytyä nopeimmaksi ar-

vioimallaan tavalla rantaan.
Vasta kun iännityksestä hen-

gäst\nyl sankari oli päässyt
lurvaan konekiväärikorsuum-

nre. antoi luutnantti Kytöpurrr

käskln valonheittimille suunnatr kiilansa jäällä kahlaaviin
r

cnäläisrin.

joukkue komppania Miettisestä sekä omasta komppaniastani kolmas joukkue neljine konekivääreineen kuopiolaisen
vänrikki Onni Turusen johdolla. Tukikohdan päälliköksi

Kytöpuro
Samassa silmänräpäykses-

sä. kun valonheittimien armortomat keilat valaisir ar
jäällä paksussa lumessa etenevät pari komppaniaa, alkoivat
neljä konekivääriäni ja muutamat kiväärijoukkueen pikaki-

väärit suoltaa nikkeliä avoimella jäällä täysin yllätettyihin vihollisjoukkoihin.
Seuraukset

olivat hirvittä-

vät.

Valonheittimiä ei voitu
kä)tIää kuin pari minuuttia.
multa se jo riittikin. Jäällä makasi silkrin enää noin nelisen-

sataa liikkumatonta tummaa
möhkälettä, kuten päivän valjettua sitten saatettiin havaita.
Pääasia

oli kuitenkin se, että

ennen valonheittimien

sam-

multamista todettiin Pullinniemen vastarannalle jo valmiiksi
jäälle ryhmittyneen yhtä suuren hyökkäysosaston nopeasti

ren kallioinen ja paksuluminen pohjoisosa jäi kuitenkin
auttamattomasti sen täysin yllättäen miehittäneen vihollisen haltuun. Valitettavinta

päässä on pieni, vain parisataa

Tuppuransaaren pohjois-

:1

lyhyt konepistool isarja.

saamastaan

oli määrännyt ki-

väärijoukkueen johtajan.
Kello 3.30. vajaa tunti ensimmäisen erän voittomme
jälkeen ilmoitti Kuninkaansaaresta mainitun tukikohdan
päällikkö, että saaren pohjois-

ja

itäreunalta kuuluu jäältä

epämääräistä rahinaa. Ilmoituksen vastaanottanut luutnantti Kytöpuro rauhoitti vänrikkiä sanoen, että mantereelta oli juuri soitettu, että sieltä
on tulossa muutamia hevosia
noutamaan niitä kahta tykin

putkea, jotka olivat odotta-

Ja kaikki suurelta osin vain
siitä syystä. että lännestä mantereelta Tuppuraan johtava
huoltotie oli aurattu Kuninkaansaaren tuiskuilta suojaisempaa itärantaa

pitkin! Sieltä

odotimme noita tykkien noutajia, joita ei sitten tullutkaan.

,,KOETTAKAA
KESTÄÄ!''
Kun meille niin katkeran Kuninkaansaaren ja miesten menetyksen jälkeen maaliskuinen aamu alkoi kello kuuden
jälkeen valjeta, eivät mieltämme jaksaneet enää nostaa Pullinniemen jäällä edelleen Iiik-

kumattomat vihollisruumiit,
joita tosiaan voimme todeta
olevan noin parin komppanian
verran.

massa ruokalan päädyssä.
Tämä kohtalokas yhteensat-

Aamu-usvan hälvenemisen
myötä saatoirnrne todeta, että

tuma kostautui heti.

aloimme olla jo varsin sievästi
motissa: juuri sopivasti konekivääriemme tehokkaan tulen
kantamattomissa suoltui Pullinniemestä yhä uusia joukko-

Äkkiä alkoi Kuninkaansaaresta kuulua kiivasta käsiasetulta ja jokunen konekiväärisarjakin. Samassa soi Kytöpuron puhelin komentokorsumme pöydällä ja vieressä istuen

ja

meren jäälle saartamaan
Tuppuraamme molemmilta

vetäytyvän takaisin mante-

kohdan päällikön hätäisen ää-

puolin. Harvakseen ja vain tiheimpiin ryhmittymiin ampu-

reelle.

nen:

mamme kuusituumaiset kyke-

kuulin Kuninkaansaaren tuki-

faistel-ut fuppuransaaresta
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Rikki.

-Helpottihan sanoman

lyhyt
ytimekkyys toki meitä tottu-

mattomia

salakielisanoman

avaajia, mutta ei ainakaan pa-

rantanut mielialaamme. Korsuaulassamme

kymmentä

oli jo nelisenhaavoittunutta,

suuri osa hyvinkin vaikeita ta-

ir\
V

pauksia.

I

!#i

VIHOLLINEN ON
SAARESSA!
Iltapäivällä tilanteemme vaikeutui jatkuvasti. Erityisesti
Iounaasta ja Iännestä lähestyivät saartajat yhä lähemmäs
ranlaa ja olivat kello l6 mennessä

jo

parinsadan metrin

päässä rantaviivasta, kaivauVenåläinen kevyt T-26 -panssaflvaunu valmilna syoksymäan läalle

ja ilmapommitukset jyräsivät armottoman tehokkaasti pikku saar-

nivät vain hetkittäin hidasta-

hollisen rykistöruli

Aamulla ennen yhdeksää,
jolloin meillä oli vielä puhelinyhteys Vilalahden kautta
Ristniemen järeään kahden-

tamme tuottaen suurinta tuhoa
r'ähäiseen metsikköön ja ra-

maan ja häiritsemään vihollisen saartoliikkeitä.

toista tuuman patteriin, saimme sieltä muutaman tosijymäkän ryhmän Pullinniemen kär-

kennusten suojaan sijoitettu-

jen

hevostamme joukossa.

Mutta raivoisa tykkituli ai-

jessä olevien venäläisten pää-

heutti kyllä tappioita henkilöstönkin osalle ja lääkintäaliupseereilla ja -miehillä oli töitä

voimien niskaan. Heti yhdek-

olan takaa. Tilapäinen jouk-

sän jälkeen katkaisivat saartavar venäläiset kuitenkin jäälle

kosidontapaikka sijoitettiin
komentokorsumme melko tilaraan ja suojaiseen toiseen
siipibunkkeriin ja kaatuneet
sijoitettiin viereiseen pienem-

vedetyn puhelinyhteytemme
mantereelle. joten jouduimme
nyt käymään sotaamme airan

omin päin, ilman mantereelta
tulevia ylemmän esikuntamme ohjeita. Ainoa yhteytemme oli vain sähkötykseen so-

piva radio ja sitä seurannut
"matolaatikko" eli salakieliviivain. jota ehdottomasti oli
käsketty käyttämään, mikäli
t«rsi pakottavaa yhteydentarvetta ilmenisi.

No

pään korsuun.

Kun

hevosmäärä hupeni

uhkaavasti emmekä Kytöpu-

ron kanssa enää uskoneet

he-

vosten yleensäkään voivan
selvitä jäältä saartorenkaan läpi, ei auttanut muu kuin tarttua "matolaatikkoon" ja ruveta muun kiireen lomassa väsäämään avunpyyntöä esikun-

meillä enää oli! Olimmehan jo

nalle haavoittuneiden evakuoimiseksi. Lääkäriähän

ehtineet antaa omat vähem-

meille toki ei ollut uskallettu

män iloiset aamu-uutisemme

jättää! Tuskinpa hän siellä oli-

esikuntaan puhelimitse ja saaneet mantereelta samalla rohkaisevan ohjeen:

enempää

mitäpäs tarvetta

Koettakaa kestää!

-Ja kyllä siinä sitten alkoi
kestämistä ollakin! Renkaansa
lähes umpeen saaneet vihollisjoukot alkoivat jo ennen puolta päivää hitaasti mutta varmasti lähestyä Iinnakesaartamme lähes joka taholta. Vi-

si kyennyt tekemäänkään

sen

kuin

lääkintämiehemme ja -aliupseerimme tekivät.
Kytöpuro muisti kuulleensa, että korkealla johdolla
mantereella olisi käytettävissään panssaroituja moottorirekiä. Väsäsimme siis lyhyen
salakielisanoman:
Paljon haavoittuneita.

Konekrvaarr rantapenkassa

Lähettäkää panssarirekiä noutamaan!
Kun tämä oli radiolla nakutettu esikuntaan saimme sieltä

tuneina siellä suojaaviin jääröykkiöihin. Pari komppaniaa
yritti uljaasti suoraa hyök-

lakiel ikoodisanojen I isäksi kä-

käystä maihinkin, mutta rannan paksut nietokset ja konetuliaseittemme tarkka tuli lopettivat nämä tyhmänrohkeat

sitti vain yhden

yritykset jo lähes alkuunsa.

varsin nopeasti lyhyen ja ytimekkään vastauksen, joka sasanan:
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Totesimnre kuitenkin Kytöpuron kanssa. että pimeän tultua meillä ei enää tulisi olemaan käytettävissämme olevin vomin pienintäkään mahdollisuutta pitää saarta hallussamme seuraavaan aamuun.
Niinpä tartuimme vielä kerran

pÄÄsrÄvÄr
Välittömän vihollishyökkäyksen tyrehdyttyä käskin yhden

konekiväärini pysyä kahden
miehen hoitamana asemassa
ja kehotin muita harjun rinteessä olevia miehiä seuraa-

matolaatikkoon ja sähkötimme esikuntaan lyhyen tiedus-

maan itseäni.
Aivan valonheitinniemen
kärjen tuntumassa tapasin tavallisesti aina niin iloluontoi-

telun:

Tilanne toivoton. Saam- murtautua? Minne?
meko
Tähän sähkeeseemme emme enää ehtineet saada vas-

sen joukkueenjohtajani, res.vänrikki ja "teemu teekkari"
Pirre Salomiehen- nyt perin
vakavana seurassaan linnak-

tausta.

Tilanne kehittyi jatkuvasti
vaikeammaksi. Iltapäivällä
olivat kuvaan ilmestyneet
myöskin venäläisten kevyet

keen kantahenkilöstöön kuu-

Pullinniemi vahollisen jäliiltä 1941

luva vääpeli Poutanen ja joku
toinen "rähinäremminen", joka sitten paljastui aliluutnantti

panssarivaunut, jotka jyrräsivät Pullinniemestä jäälle. Onneksemme ne juuttuivat ran-

S imojoe ks i. Tähyilimme nel isin jäälle kallion suojasta ja
totesimme, että valonheitin-

nan paksuihin lumikinoksiin,
joissa niiden telaketjut Iöivät

ryhjää vaunujen

niemestä suoraan Iuoteeseen

näytti jäällä olevassa saartorenkaassa olevan heikoin mie-

juuttuessa

pohjastaan kovaan hankilu-

hitys. Salomiehen vakuutuksen mukaan jäällä olevista
tummista möhkäleistä var-

meen.

Nyt saivat pienet pst-tykkimmekin maaleja! Useita
vaunuja ne saivatkin mykisty-

masti ainakin puolet oli kaatuneita.

mään nietoksiin. Mutta
kauempana jäällä jyrräävät
vaunut ampuivat maihin sitäkin sähäkämmin piiskatykeillään ja konekivääreillään.
Noin kello 17.00 vihollinen
oli Pulliniemestä johtavaa tietä pitkin saanut kaksi ensimmäistä panssarivaunuaan maihin saaren eteläisimpään kärkeen siellä olleiden pst-tykkiemme tuhouduttua.
Nyt totesimme Kytöpuron
kanssa tilanteen käyneen kestämättömäksi. Annoimme lähettien välityksellä eri puolilla
saarta oleville johtajille käskyn tarkkailla tilanteen kehi-

tystä ja yrittää sitten sopivan
tilaisuuden tullen suorittaa Iäpimurto mantereelle heikoimmaksi toteamastaan saartorenkaan kohdasta.
Oman komppaniani lääkintä- ja eläinlääkintäaliupseereille annoin käskyn koota vielä
saalavissa olevat hevosemme

komentokorsun Iuokse. sijoittaa niihin haavoittuneita niin
paljon kuin rekiin kohtuudella

sopii, ajaa hevoset saaren rantatietä pitkin lähelle pohjoista
ns. valonheitinnientä ja jäädä
sinne odottamaan tuloani.
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Lähetin konekiväärille käskyn suunnata tulensa tuon au-

kon suuntaan jäällä näkyviin
tummiin möykkyihin. Itse lä-

pimurtautumisen päätimme
suorittaa illan hämärryttyä.
Jaoin paikalla olevat miehet

kahteen osaan, joista puolet
tuli vänrikki Salomiehen ja

Aseveli autetaan turvaan

men haavoittuneen

kanssa

odottantassa. Itse otin reestä
sukset ja käskin Sonnista hevosineen seuraamaan.
Kun saavuimnre alas saaren

litti konekiväärillään

lähelIänrme olevaa pst-tykkiä. Lä-

hettinikin sai kuolettavan luo-

din

päähänsä.

suojaan.

kintäaliupseerini käskyn mukaisesti odottamassa kallion

nen rynnäkkö.
Oman puolikkaani ja konekiväärin tulittaessa jäälle pikatulta syöksyi Salomiehen puolikas jäälle noin sata metriä ja
avasi tulen eteensä. Samalla
hetkellä ryntäsi minun puolik-

suojassa neljän haavoittuneilla

ja

kuorrnatun reen

haav«rittuneilla lastattu reki.

Tien vasemmalla puolella
kalliorinteellä kävi melkoinen

jonkir edestä jäällä oleva venä-

läinen panssarivaunu oli am-

punut heVosen kuoliaaksi.
Kun reki oli ajorekeäni tilavampi, käskin vaihtamaan rat-

suni kuolleen hevosen tilalle
ajoreessä olleet
haavr>ittuneet jo ennestäänkin
täynnä olevaan rekeen.
Koko hevosenvaihdon ajan
venäläinen panssarilaunu tu-

neiden kolonnan ajatin aivan
Iähelle niemen kärkeä kallion

Kun sitten tulin valonheitinniemeen. «rli siellä eläinlää-

rantatielle. oli aivan tien vieressä olevan pst-tykin lähellä

ja siirtärnään

iluutnantti Simojoen johtoon
toisen puoliskon jäädessä minun komentooni. Haavoittu-

al

Lähtiessäni sitten komentokorsusta oli lähettini Sonninen
ajoreen eteen valjastetun ratsuni ja reessä jo olevien kol-

hevosten

kanssa.

nretakka. sillä venäläisten

eturnmainen ketju oli jo vajaan sadan metrin päässä rannasta ja yritti urhoollisesti
kahlata etcenpäin jäältä rannan lurviin
siinä onnistuvuoksi.
tnatta tulituksemme
Kauernpana jääröykkiöitten
takana erotin venäläisiä enemrnänk in.

Ja niin sitten alkoi lopulli-

kaani suksilla jäälle ja hiihti
noin sata metriä Salomiehen
ketjun ohi. Sitten käännyim-

me rintamasuunnassa sivuttain. heittäydyimme asemiin
ja aloimme tulittaa meistä vasemmalla jääröykkiöitten suojissa olevia vihollisia.
Heti meidän aloitettuamme

tulituksen annoin

sauvalla
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Vaan olipa vastapuolikin

merkin Salomiehelle suorittaa

jälleen miehineen syöksy

arvannut aikeeni

kivädrin

huoltotietä myöten

takaa-

meistä noin sata rnetriä eteen-

piippu kääntyi -salamanno-

ajoon lähtevät venäläisten ke-

enää

peasti minuun ja kuulin luodin

näyttänyt olevan kuin jokunen
tumma mytty liikkumattoma-

viuhahtavan jostain aivan lä-

na.

myöskin käsikranaattini mie-

Kun Salomiehen puolikas
sitten oli päässyt päämäiirään-

Tiesimme kartan perusteella huoltotien johtavan Vilalahteen. Kun talvikirkkaassa yössä jo vasemmalla häämöttivät

taen kiväärin putoamisen lu-

päin. Siellä ei jäällä

sä ja avannut tulen

annoin

heltä. Mutta silloin

osui

hen vasempaan käteen aiheutmeen.

vyet panssarivaunut.

Häränpäänniemi ja oikealla
Vilaniemi pysähdyimme itseämme onnitellen hetkeksi

suksisauvalla sovitun merkin

Ilmeisen hyvän koulutuk-

valonheitinniemen suojassa
odotelleelle hevoskolonnalle
lähteä liikkeelle. Olin antanut

sen saaneena kaveri kuitenkin

sieppasi eteensä kovalle lumelle jääneen kranaatin oi-

jälkeen.

käskyn asettaa jonon keulaan
ensimmäiseksi kevennetyin
kuormin oman erittäiir vahvan
ratsuni avarnaan uraa. Ja ul-

keaan käteensä ilmeisenä ai-

me rävähti meistä vasemmalla
olevassa Hiiränpäänniemessä
ankara käsituliaiseden pauke
ja pikakiväärien terävät sarjat.

jaasti paksussa umpihangessa
laukkaa hyppien
kuin ymmärtäen tilanteen
[rnto

komuksenaan palauttaa paket-

ti

minulle takaisin. Kyyristyinkin jo valmiiksi lyömään

I -\

vetämään henkeä rajun kahdeksan kilometrin jäähiihdon

Yhtäkkiä siinä

seistessäm-

kin.

Huusimme

jo

mahdolli-

simman kaukaa olevamme
suomalaisia ja säästyimme
heidän tulenavaukseltaan.
Vasta nyt saimrne tietää, että vihollinen oli samana iltana

jo

vallannut Hiiränpäännie-

men, jossa oli ollut vain heikohko miehitys. Nyt oli Kevyt
Osasto

4 suorittamassa

vasta-

hyökkäystä, joka sitten samana yönä onnistuikin ja tuo rei-

pas joukko valtasi koko nie-

Kun meidän apumme kyseisessä valtauksessa olisi hei-

- vauhavasikin uraa sellaisella
oli

arvelimme omiksi. Niin oli-

men takaisin.

kon käsiaseistuksemme vuoksi jäänyt olemattomaksi, toi-

dilla, että raskaammin kuormattujen hevosten

sesti vihollisen hallussa.
Jonkun matkaa hiihdettyämme erotimme jäällä vastaan hiihtelevän osaston, jota

votimme osastolle onnea matkaaan ja hiihtelimme suoraan
Vilalahden pohjaan, jossa

vaikea

seurata edes auenneella uralla.
Eniten minua ihmetytti se, et-

joukkomme pääosa rneitä jo
odotteli. Vilalahdessa oli runsaasti omia joukkoja joiden

tä edelleenkin Kuninkaansaapohjoispäätä hallussaan
pitävät venäläiset ampuivat
vain muutamia yksittäisiä haialadkauksia pakenevaa hevosjonoa kohti. Tappioitakaan
ei tullut.

ren

avun turvin sain haavoittuneernrne evakuoiduiksi edelleen hotoon. Itse majoituimme Vilalahden kansakoululle

haavojamme nuolemaan ja
odottelemaan uusia tehtäviä.

KAKSIN.
TAISTELU
iln itse ollut ehtinyt näiltä johtamistouhuiltani kertakaan
lyömään maihin. Hevoskolon-

nan päästyä jo meidän sijoituspaikkamme ohi käännyin

TILINPÄÄ:röSTÄ
Kaksi päivää
maihin, mikäli naapuri tosiaan

kalsomaan vasemmalla sivulla

ehtisi heittää munan, mutta
juuri kun hän veti kätensä

olevia vihollisjoukkoja, joita

taakse heittoon laukesi kra-

osastoni edelleen kiivaasti tulitti. Äkkiä huomasin vajaan

naatti. Jännittävät

sekunnit

olivat osaltani ohi.

van hitaasti kääntää puoliautomaattikivääriään minuun päin

-

kuin varkain.

Otin nopeasti turkkini taskusta yhden niihin varaamistani englantilaisista munakäsikranaateista enkä suinkaan
sokkanaulan nykäistyäni malttanut ruveta laskemaan ohjei-

den mukaisia sekunteja vaan
latasin

entisiä pesäpallotai-

tojani muistellen

kranaatin
mahdollisimman terävänä
laa-

kana kohti vihollista.

En tiedä, sytyttikö meistä
viitisen metriä edessä oleva

I

naaseen Ristniemeen, josta
olimme Pullinniemen matkal-

VIIMEINEN
YLLÄTYS

koitui joka

lemme lähteneetkin. Voimme
nyt todeta, että komppaniani,
joka vielä Tuppuran taistelun

kohtalokseen,

alkaessa

Ohitettuamme

Sijoitettuamme näin yllättäen kaatuneen upseerin en-

hevosta, joissa toimme haa-

päässä olevan jäälohkareen ta-

olin luullut kaatuneeksi, alka-

Rannalla leimusi pikakiväärin
suuliekki ja luotisuihku pyyhki lunta edestämme.

aliluutnantti Simojoki tulta tupakkaansa tai tarkasti sähkölampun valossa karttaansa. Se

kolmenkymmenen metrin
kana olevan piippalakin, jota

myöhemmin
Joukkueen johtajani
vänrikki Numminen komppaniani yhteyteen 22 miehen
kanssa. Saimme tietää heidän
murtautuneen illan pimettyä
Tuppuran länsirannikolta lousaapui

Hevos€en on osunut

tapauksessa hänen
sillä hän sai
Iuodin päähänsä ja kuoli heti.

varsinaisen

saartorenkaan oli ilta jo hämärtynyt lähes yöksi. Johdasen

simmäiseen rekeen käskin hevoskolonnan jatkaa miesten

molemmilla puolin hiihtäen

pääosan kanssa huoltotietä

timme hevoskolonnan

mantereelta

pitkin edelleen Vilalahteen

Tuppuraan auratulle huoltiel-

päin. Vänrikki Salomiehen ja
vääpeli Poutasen kanssa läk-

umpihangesta

le. Ulompaa jäältä saimme
vielä sinne poteroonsa unoh-

simme hiihtämään

Hiirän-

oli vahvuudeltaan
153 miestä ja 23 hevosta, käsitti enää 62 miestä ja ne viisi
voittuneita. Kaatuneiksi tai
kadonneiksi todettiin sitten
myöhemmin lopullisesti 56,
joiden mukana rrun. kuopiolaiset vänrikki Onni Turunen

ja

erinomaisen rohkeasti kk-

ampujana toiminut Manne

päänniemen rannan suunnassa

Sundqwist.

ravasivat, sillä vaaranamme

eteenpäin ottamaan selvää,
miksi niemessä taisteltiin ja

evakuoitiin sairaaloihin 28 ja
vankien vaihdossa rauhan tul-

olivat mahdollisesti

oliko Vilalahtikin jo mahdolli-

tua paiasi seitsemän komppa-

tuneen venäläisen vangin.
Suksi kyllä Iuisti ja pollet
aurattua

Haavoittuneita

Taistel-ut fuppura

f.
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Vrlaloen kyla palaa 6.3.1940.

niaani kuulunutta. Osa
voittuneista

haa-

jäämieluummin vapaaehtoi-

nyt
sesti Tuppuran turvalliseen
korsuun kuin uskaltautunut
heidän mielestään toivottomaan läpimurtautumisyritykseen. Bunkkereihin jääneiden
pelastuksena oli eräältä lääkintäaliupseerilta saatu punaisen ristin lippu, joka pystytettiin haaavoittuneiden korsun
oven eteen.

Näiden tappioiden valossa

ei ollut ihme, kun teekkarivänrikkini, nykyinen diplomi-

insinööri Pirjo Salomies heti
Vilalahden kansakoululle yöllä majoituttuamme totesi, että

olisi se hiton huono honkkeli,
jos näistä rähinöistä vielä selviäisi hengissä ja kuolisi sitten
kotimatkalla junaonnettomuudessa! Mutta tipalla se oli hä-

nekin kohdallaan vielä 13.3.
vain kymmenen minuuttia

-ennen aselevon alkamista kello

I 1.00.

vÄxRrrxr
lokakuussa
koottu reserviläisten jäännöksistä ympäri Pohjois-Savon eri

pitäjiä. Erinomaisia konekivääreitä lukuunottamatta

Jo ennen Kuopiosta lähtöämme vänrikki Turunen us-

koutui minulle kahden kesken
sanoen nähneensä unen, jonka

mukaan sota tulisi syttymään
ja hän menettää siinä henkensä. Koivistolla ollessammekin
hän aina palasi toistenkin
joukkueenjohtajien kuullen tähän aiheeseensa, vaikka kuinka yritimme lyödä sen leikik-

a p,r;

*

si.

Kun sitten I .3. vierimme
Tuppurassa vielä rauhallista
iltaa linnakkeen rauhanaikaisen päällikön hienosti sisustetussa talossa, jota pidimme
majapaikkanamme, soittelin
ajan kuluksi pianoa ja vänrikki Salomies viulua. Silloin
Turunen sanoi:
Pojat, soittakaa ja laule- vielä lopuksi Kallaves'.
taan
Kallaves'!
Teimme työtä käskettyä ja
muistan ikäni, kuinka Onni
Turusen silmistä valuivat suuret kyyneleet koko laulun ajan
ja sen päätyttyä hän sanoi:

Tietysti te taas nauratte
minulle,
mutta minä en enää

TURUSEN
ENNUSTUS
4.Er.KKK oli

se

Iäksi varsin heikosti varustettuna talvisodan koviin koette-
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lemuksiin Koiviston saarille.

oli nimittäin

koskaan näe Kuopiotani. sillä
huomenna minä kuolen!
Tällä kertaa me emme tosiaankaan nauraneet. Uhkaava
tilanne painoi tietysti jokaisen
mieltä. Ja seuraavana päivänä

vänrikki Onni Turunen koki

sankarikuolemansa. tr

Vältä lääkkeiden
liikakäyttöä

faistelut

Tuppuransaaresta

2 .1 . 19+O

*rW

YRJO POHJANVIRTA

LUUTNANTTI
BIRGER

mistä Koivistonniemeltä oli
päätetty jatkaa 2.3. päätavoitteena Tuppuran valtaaminen.

xvröpuno

fYrÖPURO roimi
dan

Aliupseeri Mitrofanov kuvaa
ralviso-

kuvaiheessa Saarenpään
linnukkeella järeän patterin
al

päällikkönä. Viipurin lohkon
konrentaja oli pannut merkille
hänen kylmäverisen ja harkitsevan toimintansa mm 18. ja
19.12.39 tykistöraistelussa

l

mia. Meidät kokosi

yhteen

komissaari toveri Horosilov.
Toverit taistelijat, komen-tajat ja poliittiset työntekijät!

taan. Kun Koiviston saarista
oli luovuttava ja rintama läheni Viipurinlahtea, Kytöpuro

Koivist«rn saari on käsissämme. Nyt tehtävänämme on
päästä mantereelle, mutta tiellämme on pienehkö saeri, jo-

otti 24.2.4O Tuppuran linnak-

ka estää meitä täyttämästä teh-

keen päällikkyyden

tävää. Ilmatiedustelun tulos-

venäläisiä taistelulaivoja vas-

I

alistustilaisuutta ennen hyökkäystä seuraavasti:
"Kolme vuorokautta olimme levossa ja keräsimme voir

vastaan.
että
pian alueen

Oli selvästi nähtävissä,

Tuppura joutuisi
tais(elu jen polttopisteeksi.
Linnakkeen päällikkö ymmärsi täysin tehtävänsä: oli

ten mukaan saarella on kaksi

pataljoonaa merijalkaväkeä.

voitettava aikaa mantereen

(Puolustajan koko vahvuus oli
803 miestä eli noin yksi pataljo«rna.) Mutta me Stalinin aikakauden miehet murskaam-

rannan

puolustusjärjestelyjä
varten. Tehtävä oli suoritettava ilman ulkopuolelta tulevaa

me tietenkin mitkä

apua. Vastahyökkäys ei silloisissa oloissa ollut mahdollinen

vastuullinen tehtävä. Meidän
on se suorilettava."
Linnakkeen päällikkö oli itseään säästämättä tarmok-

6 km leveän jääkentän yli.
Venäläisen 70.D:n etene-

hyvänsä

vihollisen esteet.
Edessämme

on vaikea ja

kaasti johtanut pu()lustusjärjestelyjä. Hyökkäys ei tullut

vutaan hämärän tullessa. jolloin v'etä1'tyminen r ihollisen

yllätyksenä, mutta lopputulos
oli arvioitavissa. Hyökkääjällä oli S-kertainen ylivoima sotaan tottuneita miehiä ja ny-

panssareiden ja lentokoneiden
muulloin hallitseman jäälakeuden y'li saattaa ()nnistua.

kyaikainen aseistus panssarei-

viimeisten miesten joukossa.

ta myöten taitavan kenraalin
johdossa. Toisella puolen oli
joukko ensikertalaisia vanhen-

tunein asein

tosin lujan

ja nuoren
hengen innoittamina
pel()ttoman luutnantin johdos-

Kytöpuro itse jätti

saaren

Kun vetäytyvät joukot lähestyivät mantereen ranta\ ii-

vaår. linnakkeen päällikön
henkinen paine ja jännitys lau-

kesivat vastuun help()ttuessa.
Mutta nyt tapahtui myös vas-

sa.

tareaktio: väsyny't ajatus rupe-

Puhelinyhteys mantereelle
katkesi jo aamulla ensimmäisten tykistön tulikeskitlsten
jälkeen. Radiota ei juuri käytetty kuunteluvaaran takia
eihän apua ollut odotettavissa-

si arvioimaan tapahtunutta.

kaan.

Niin kauan kuin vih«rllinen
kyettiin pitämään jääalueella
oli tilanne vielä hallittavissa
panssareistakin huolimatta.
Mutta vihollisen saadessa jalansijaa saaressa pääsi sen
micsylivoima oikeuksiinsa.
Päivän kallistuessa iltaan oli
linnakkeen päällikön tehtävä
raskas päätös: Tuppurasta luo-

Linnakkeesta oli luovuttu
ilman esimiehen lupaa!

Vihollista hän ei ollut pelännyt. mutta ()lik() hän tehnyt
kaikkensa? Oli astuttava esimiehen eteenl Mitä sanoisirat
upseeritoverit?
Väs1

nyt mieli otti

asian

kuolemanl'aka,u'asti. Eikö
enää mitään ollut tehtävissä?
Joukon turtuneena hiihtäes-

iättä1 t1 i vksinäinen mies
muitten huomaamatta iälkeen
ja lähti hiihtämään takaisin

sä

saaren \uuntaan.
M issä tarkoituksessa'l
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Taistel-ut

uransaaresta2.

Tu

.1

suojassa. Rantaan oli 500300-200 metriä!
Rannalta ampuivat viholli-

pura illan hämärtyessä jouduttiin lopullisesti jättämään, lin-

ningassaaren pohjoiskärjen
kohdalle. Oli todettavissa, et-

sen konekiväärit.

tä vihollisella olitiheä varmis-

saaren etureunaa.

tusketju jäällä saaren ympäril-

henkemme panssarivaunujen

ruumi in eräässä haavoittuneita
kuljettavassa ajoneuvossa.
Hän huomautti, ettei ole varaa
ottaa kaatuneita mukaan, vaan
kaikki rekitilat on varattava

Sitä ei väsynyt ajatus kyen-

nyt tekemään selväksi.
Hiihtäjä saapui sitten Ku-

lä.

vaunut pirstoivat pikatulella

Vartiomiehet pitivät pi-

len toisilleen.

Aikansa tätä seurattuaan
hiihräjä lähti hiljalleen takai-

tuksin hän jaksoi

JT

Uskoen

turvaan suojauduimme niiden
taakse lyijysateelta ja etenimme hitaasti.
Minun on vaikea Iöytää sanoja. jotka voisivat ilmaista.
mitä mielessäni Iiikkui, mitä
tunsin. Näin kaatuneitten makaavan jäällä ja haavoittunei-

meässä kovaa' melua huudel-

sin mantereen suuntaan. Matkalla hänet valtasi lyijynraskas väsymys. Ajatus ei enää
säilynyt selvänä, vaan oli
ajoittain harhanäkyjen vallassa. Vain äärimmäisin ponnis-

Panssari-

Kyiöpuro

den vääntelehtivän

valittaen

tuskissaan.

Suomalainen patteri ampui

srapnelleja. Rivistä poistui

Iaahautua

eteenpäin.

suuria miesryhmiä. Rannikko-

Matkalla hiihtäjä

alikersantti Andersson. Hän

tykistö lähetti meille jyristen
tonneittain ammuksia, jotka
murskasivat jään. Vesi nousi
jäälle imeytyen lumeen. Ete-

Iupasi järjestää apua.
Lopen väsynyt mies saapui
klo kolmen maissa Vilajoen

nimme tässä vettyneessä lumisohjossa. Mutta meidän ei ollut kylmä, vaikka huovikkais-

kohtasi
I iikuntakyvyttömän haavoittuneen, joka ilmoitti nimekseen

kylään. Lähetettyään

sa lotisi vesi.

apua

Anderssonille hän meni erääseen taloon ja vaipui uneen.
Aamulla 3.3. kello 8 Kytöpuro ilmoittautui komentajal-

Yhtäkkiä aivan lähelle iski
arunus ja sinkosi tuhansia sirpaleita. Panssarivaunu, jonka

hän osallistui Vilajoen taisteluun kunnostautuen mm. panssarivaunun tuhoojana. Hypät-

takana kuljimme. nosti omituisesti etupäänsä ylös, takaosa painui alas ja tykki vaikeni. Tornin kansi rämähti auki
ja nopeasti peräjälkeen hyppä-

tyään vaunun kannelle

si kolme

leen. Jo seuraavana päivänä

hän

heitti käsikranaatin tornin luukusta sisään.

SUOJELUS.
KUNTAUPSEBRI

Saarenpään tuleniohtotorni, Kytöpuron "virkapaikka" ennen Tuppu-

taa

EVERT KULL
SK-upseeri Evert

Kull

yhä eteenpäin. Vihollinen
päästi meidät liian lähelle.
Turhaan se koetti pitää asemansa. Sen konekiväärituli
jatkui, mutta nyt jo hajanaisena. Kuului mahtava hurraahuuto ja syöksyimme pois

joonan mieh iä.
Tuppurassa hänen paikkansa
oli lähipuolustuksen painopistesuunnassa saaren Koiviston-

niemestä erottavan Pullinsalmen rannalla.

Evert Kull haavoittui jo
1.3. partiokahakassa. Seuraavana päivänä hän oli kuitenkin

panssareiden suojasta kiväärit

tanassa

jumassa v ihol lisen voimakkaita hyökkäyksiä. Hän haavoit-

kahdesti, mutta jäi

kaatui.

-

kunnsg

Voimme kuvitella taistelutilanteen seuraavan kaltaiseksi
Iainaten jälleen vastapuolella
taistelleen aliupseeri Mitrofanovin kuvausta:

"Takaa kuului
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kolinaa.

ja

käsikranaatit val-

miina. Heittäydyimme viholIisen taisteluhautoihin.

jo taas miestensä mukana tor-

edelleen etulinjaan

Mutta tuhottujen ja uponneiden vaunujen tilalle ilmaantui uusia ja me menimme

oli

27 . Jääkäripatal

tui vielä

panssarimiestä tahriintuneissa puvuissaan jäälle.
Yhdessä poistuimme juosten
panssarivaunun luota, joka
pian painui meren syvyyteen.

--

F

ti

Opettaia, jääkäri ja suojeluskuntaupseeri Johan Evert Kull kokosi
ryhmän vapaaehtoisia ja ilmoittautui näiden kanssa rintamalle

Panssarivaunumme tulivat.
Ne saavuttivat meidät ja ete-

nimme niiden

teräksisessä

Linnakkeen päällikön saatua tiedon tapahtuneesta mur-

rosta hän oikeutti Pullinsalmen rannalla olleet joukot vetäytymään saaren keskiosassa

olleelle viivytyslinjalle, koska
vastahyökkäystä varten ei ollut voimaa. Vetäytyvät miehet
ottivat kaatuneen johtajansa
ruumiin mukaansa. Kun Tup-

nakkeen päällikkö huomasi

haavottuneille. Miehet laski-

vatkin johtajansa

ruumiin

maahan, mutta heti esimiehen
silmän välttäessä nostivat sen
takaisin rekeen. Näin he toivat

kaatuneen mantereelle ja toimittivat kunnioittamansa joh-

tajan maalliset

jäännökset
kotiseudun
sankarihautaan. Tätä ei tullut kenenkään
muun Tuppurassa kaatuneen
osaksi.

haudattavaksi
multiin Vaasan

vÄÄpur srMo
TEIKARI
Kaikki Tuppuran linnakkeella
palvelleet muistanevat vääpeli
Teikarin jämerän ja rauhallisen, mutta samalla aina ystävällisen

ja

iloisen hahmon.

Hän toimi linnakkeen valonheitinaliupseerina ja vaikutti
varusmiehen silmin katsottuna
enemmän taitavalta ammattimieheltä kuin sen ajan aliupseerilta. Sotilaallista arvonantoa kohottivat kuitenkin tuntuvasti asetakin rintapieltä koristaneet monet ampumamerkit aina mestariluokkaa myöten. Yhtä pidetty kuin miehensä oli myös Emma Teikari, joka linnakkeen emäntänä
laittoi niin maistuvaa ruokaa
kuin sen ajan laitteilla ja ruokarahoilla oli mahdollista.
Tuppuran linnakkeen koh-

talonpäivänä 2.3.4O vääpeli
Teikari taisteli hänestä nimen-

sä

saaneessa saaren osassa,

Teikarinniemessä. Siellä sijaitsivat myös hänen asuntonsa vanhassa kalastajamökissä

ja sodan alla valmistunut vaIonheitinasema suojatiloineen.

Valonheittimellä

ei

ollut

enää käyttöä, sillä taistelu rie-

hui jo saaren joka puolella.

Teikari ryhmineen taisteli jalkaväen tapaan.
Nyt pääsivät mestariampujan ja rohkean sotilaan ominaisuudet tosi vaikeassa tilanteessa esille. Teikari huusi

miehilleen:

Taistelut

uransaaresta?.

Tu

.1

ken mureneminen vahvistet-

puolustajan oli parhaansa yri-

tua peräosaa Iukuunottamatta.

tettyään jätettävä saari sitä

nut hevonen ensin polvilleen
ja siitä pitkäkseen jäälle.

pataljoonan

vastaan hyökänneelle hiihtokomppanialle.

saavutti Teikarsaaren etelä-

tömäksi. Kun Tuppurasta illan

mutta 4. tykillä sattui nallivika ja tykki ei lauennut. Vihollinen painoi jo päälle, eikä ollut aikaa uusia yritystä. Tupolan noituessa huonoa tuuria oli

hämärtyessä irrottauduttiin,

lähdettävä

tiedetään hänen olleen eräässä
haavottuneita kuljettaneessa
reessä. Mantereelle tuo kuljetus ei kuitenkaan koskaan saapunut.
Hänen lopullisesta kohtalostaan ei ole selvyyttä. Öisellä jäälakeudella tapahtui mon-

viholliselle. Ampumatarvik-

Ladatkaa pojat kiväärei-

tä,- niin minä ammun ja

ta-

kaan, että jokainen laukaus
osuu

!

Taistelun

loppuvaiheessa

Teikari haavottui molempiin
jalkoihin ja tuli liikuntakyvyt-

ta traagista ratkaisua.

Näin meneteltiin nytkin,

ja tykki

jätettävä

keiden puuttuessa ei vahingosta kuitenkaan ollut enem-

:::

n*-,"

tämän sodan aika-

Merkil I inen sattuma järjesti
niin, että sama tykki jäi ehjänä
myös meikäläisten käsiin, kun

Kaatuneiden joukossa oli

Aamun sarastaessa Lcpistö
kärjen. Iltapäivällä hän pääsi

osaston johtaja kadetti Tauno

sisälle erääseen autioon taloon

Ukkola ja vain 5 miestä pääsi

ja sytytti tulen uuniin. Alueelle tuli kuitenkin kohta tykistön
tulikeskitys ja konttaamista oli

vetäytymään Tuppuran puolelle.
Iltapäivällä suoritetulla vas-

jatkettava.

tahyökkäyksellä saatiin pää-

Seuraava Ievähdyspaikka

osa Kuningassaarta takaisin.

löytyi saaren pohjoisosassa
olevasta saunasta, joka oli

Vastahyökkäysosastoon kuului myös tykkimies Heimo Lepistö, loka hyökkäyksen kuIuessa haavottui molempiin

jalkoihin ja jäi liikuntakyvyt-

vielä lämmin.
Taivaltaminen jatkui seuraavana aamuna saunan seinustalta löytyneillä suksilla.

Erään

tiedon mukaan olisi panssari-

vaunu ajanut sen reen yli,
missä vääpeli Teikarikin oli.

Meillä on täysi syy uskoa,
että vääpeli Simo Teikari löysi
viimeisen leposijansa rakastamiltaan kotirannoilta.

$

vÄÄpnu ANToN
TUPOLA
Vääpeli Anton Tupola oli
Tuppuran linnakkeen pitkäaikainen koulutusaliupseeri.
Kyvykkyytensä ansiosta hänet
oli sodan syttyessä sijoitettu
raskaan patterin päälliköksi.
Rintamalinjan alkaessa lähestyä Tuppuraa tuli ylemmis-

tä portaista käsky purkaa 6tuuman Canet-tykit ja siirtää

,+;is€

srl.

ne mantereelle muualle sijoitettavaksi. Pyrkimys kaluston
pelastamiseksi

*

on ymmärret-

tävää, mutta käskyllä ruskin
oli puolustajien mielialaa kohottavaa vaikutusta. Käskyä
ei ehditty täysin toteuttaa taistelupäivään mennessä, sillä
silloin oli käyttökunnossa vielä kaksi raskasta tykkiä. Ampumatarvikkeita ei kuitenkaan

ollut riittävästi.
Vääpeli Tupola

oli

saanut

käskyn tuhota tykit vetäydyttäessä linnakkeelta. Kylmäve-

risenä taistelijana hän ryhtyi
tuhoamiseen vasta kun viimeiset lähipuoluslusosat irtaantui-

vat n()in 200 m tykkien edessä

olevasta viivytyslinjasta.

Tällaisessa tilanteessa on
käytännöllisin tapa tuhota tykki heittää hiekkaa ja kiviä putkeen ja ampua viimeinen laukaus pitkää laukaisunarua
kä-v"ttäen. Tuloksena on norntaalisti putkiräjähdys ja put-

Aseveli turvaan yli jäälakeudort

suomalaiset kesällä 1941 valtasivat Tuppuran takaisin. Venäläiset tuhosivat Tuppurassa
olleet tykit räjäyttämällä merimiinan kunkin tykin alla.
Vain tällä 4. tykillä oli syty-

tyslanka sammunut

ja

näin

toistui ja korvautui aikaisempi

"vahinko".

TYKKIMIES
HEIMO LEPISTO

Kun Tuppurasta illan

ja

rr*,

Niiden päällä istuen Lrpistö

tömänä rantajäätikölle.

märtyessä luovuttiin

s.q

hä-

eva-

kuointimahdollisuudet näyttivät olemattomilta, Heimo [rpistö ryhtyi pimeän suojassa
polvien ja kyynärpäiden varassa kontaten pyrkimään Iähes neljän kilometrin päässä
olevaan Teikarsaareen. Liikehtiminen oli tavattoman tuskallista ja vaati ankaraa pon-

lähti lykkimään kohti pohjoista. Ennen pitkää hän tapasi

jäällä oman lääkintäpartion,
joka otti hänet ahkioonsa.
Pian löytyi myös hevonen,
jolla haavoittunut kuljetettiin

Säkkijärven

kirkonkylään

kenttäsairaalaan.

Täällä jouduttiin oikea jalka
amputoimaan säiirestä. Myös
vasen jalka

mentin voimin vihollinen sai
ensiksi jalansijaa välittömästi

apua ei Lrpistölle ollut myöskään jäällä tapaamastaan hevosesta, sillä hänen tarttues-

Tuppuran pohjoispuolella ole-

saan sen harjaan vetääkseen

oli saanut niin pahoja paleltumisvammoja, että
se jouduttiin myöhemmin amputoimaan jalkaterästä.. Jalat
voitiin varustaa niin hyvillä
proteeseilla, että niillä voi käjopa tanssiakin. Luja
vellä
ja hellittämätön
elämänusko

vassa Kuningassaaressa. Siellä olleen 30 miehen vahvuisen

itsensä käsien varassa selkään
tuupertui nähtävästi haavoittu-

gen.

Aloitettuaan

hyökkäyksen

Tuppuran linnakesaarta

vas-

taan aamupimeässä noin ryk-

nistelua. Vaatteet kuluivat rikki ja iho polvista ja kyynärpäistä vereslihalle. Mitään

sitkeys pelastivat miehen hen-

tr
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JORMA LIIKKANEN

Huoltoa
talulsodassa

Ampumatarvrketaydennyspatkka

Rykmentin Kranaatinheitinkomppania ilmoitti Punnuksesta:
Kranaatit melkein lopussa, putket vaikenevat. Vihollinen hyökkåä...
-Huoltomiehet tekivät kaikkensa, mutta divisioonaportaalla oli antaa rykmentille vain
parikymmentä laukausta!
Väsynyt aseupseeri saatiin hereille vain taluttamalla hänet ulos lumihankeen
mutta siitä huolimatta huoltoporras toimi.
Muistiinpanot helmikuulta t94O kertovat.
JATKOA ED. NO:STA

SYOKSYLLÄ YLI SALMENKAIDAN
tällä kertaa Kuusaan
Lähesryimme Salmenkaitaa,
- ja moottori pysähdyksuuntaan afaen.
Auton vauhti
rullasimme
tuttuun paikkaan puiden varjoon
siin,
tien sivuun.

Mutta mitä nyt?
Vaikka auton moottori ei ollut
käynnissä, kuului surinaa, joka ei edes vähentynyt vaan
päinvasroin voimistui.
Ei!
Ei käyty neuvotteluia.
- aurausvallien ja metsään,
yli
Ovet auki ia ulos,
niin kauas kuin vain suinkin,
kumpikin eri puolille tierä.
Kummasri anroi vauhtia töppösiin tietoisuus siitä, että takanamme oli kolmisensataa, !uuri nallitettua
käsikranaattia ja valtavalla voimalla lähestyvä lentokonemoottorien jyrinä.
Kun sitten varsin kumeaääninen lentokone-Kk. avasi
tulen, sukelsin pää edellä paksuun hankeen, koska parempaakaan suojaa ei ole näkyvissä.
Puissa rapisi, oksia putoili hangelle ja ylös vilkaistessani kiitää kaksi I-16 hävittäiää "Rataa" aivan puiden
latvuksia pyyhkien ylitsemme.
Näin perin selvästi,

-

94

aivan yksityiskohtia myöten runkoonpäin melkoisesti
levenevien tasojen alapinnat sekä koneiden kovin likaisennäköiser mahapuolet.

Ohitetruaan paikan vetivät naapurit surutta korkeur-

ra mootrorien ulvoessa valtavasti ia kaarsivat takaisin
tulosuuntaansa.

Kaivan itseni syvemmälle lumeen ja
Uusi yritys.
jäin odottelemaan.
Molemmat koneet syöksyivät jälleen suoraan auroamme kohden ja avasivat tulen jo merkillisen aikaisin.
Jälleen putoilee puisra oksia ja niiden rungoissa
rätisee.
Uudelleen suhahtivat naapurit 1'litsemme,
sekä poistuivat paikalta.
- Enää ei kuulunut mitään.
Ei niin mirään,
kuulua. Säikähdin
mutta olisihan jotain sentään pitänyt
ja ryhdyinkin huuteleakkiä Mäkelän hiljaisuutta,
ilvielä hengissä,
malla tiedustelemaan, oliko kaveri
lusaanut
enimmät
olisi
ensin
moitti olevansa, kunhan
met suustaan, voisi kuulemma vointia pitää olosuhteisiin katsoen verrattain hyvänä.
Tiellä ihmettelimme koneiden outoa hyökkäystapaa.

Tien poikki,

korkeiden lumipenkereiden ja puivaikka esim. Kuusaasta päin olisi pitkin tietä ollut -yapaata näköalaa kilometrikaupalla.
Lopulta tulimme siihen tulokseen, että vasemmalla
olevan kapean metsäkaistaleen takana, jonne emme tieltä voineet nähdä, oli ollut jotain, joka oli herättänyt venäjänmiesten huomiota.
Me vain olimme tuoneer,
vieläpä parkkeeranneetkin
automme juuri heidän
-ampumalinjalleen.
Tätä todisti myös se, että kulkuneuvossamme ei ollut
ainoatakaan reikää.
Lentäiär, rouhutessaan ionkin
muun maalin kimpussa,
eivät olleet nähtävästi edes
huomanneet puiden suojassa, vaikkakin aivan lähellä,
lymyävää autoamme ollenkaan.
No, meidän onnemme jälleen.
Jossain kaukana lännessäpäin kuului enää äskeisten
metelöitsijöiden moottorien jyrinä.
Häipyen hiljalleen korvistamme kokonaan.
autoon,
Nopeasti
- rär'dessä lennossa Salkaastr poh jaan.
kohra olimme

-den suojassa

- autoa kohti,
olevaa

Ornen huoltokolonna tarpaleella

-

Trpalla olr!

menkaidalla ja myös pian Kuusaan puoleisen mersän
tarjoamassa näkösuojassa.

Luovutimme lastimme sovitulla paikalla ja palasimme Höltänmäkeen.
Ilmoittautuessamme huoltokorsulla, saimme heri uuden
komennuksen.
Kuulimme, että rykmentin Krh.komppanialta olivat
ammukset loppumassa.
Täydennystä olisi ollut saatava keinolla milla hyvänsä.
Divisioona oli puolestaan luvannut järiestää lonkinverran kranaatreja,
siis rakaisin ATp:lle.
- lähreä, tuli Krh:sta viela hataEnnenkuin ehdimme
huuto:
Kranaatit melkein lopussa.
Putket vaikenevar kohta.
Maaleisra sensijaan ei- ole puuterra.
Tosiaan. Olihan
senrään yksi asia, josta JR 5:ssä ei
ole puurerta.
Koko päivän oli venäläinen jyrä lauhanut Punnuksessa.
Etumaiser asemar oli jo ollur pakko iättää ia nyr raisteltiin
tukilinjassa.
Kun useampiakin rvkmentreiä harrasraa samanaikaisesri
hyökkäys-

toimintaa varsin aukeissa maisemissa Punnus- ja Kirkkojärvien välillä, ei varmasti kranaarinheirtimilläkään
ollut puutetta maaleisra.
Lähdimme riuskasti taipaleelle, tuntui kuin olisi ollut tavallistakin kiireempi.
Kranaatreia oli saatava,
ja äkkiä.
- Hetken kuuntelun jälkeen Pasurin tienrisrillä,
iatkoimme matkaamme.
Lennähdimme yli Salmenkaitajoen sillan,
ehdin -nähdä silravartiomiehen seisovan
kaulaansa myöten poterossaan, iosta virnistellen viittoili tervehdystään.
Ei siis viela ainakaan näkynyt mitään hälyttavddt., - muuren ruo kaveri olisi elehrinyt
roisella tavalla. Olimme perillä,
kiireesti painelimme roimisromökkiin.
Asemestarin
tervehdys oli hiukan hämmästynyt. - Kertoi ATp:n porukan seurailleen aamul- touhuja tien vllä heri lährömme
Ia hävittäiien
iälkeen ja
sanoi olleensa varma siirä, että jorain meille oli rapahtu95

nut, koska koneet niinkin pian olivat jättäneet syöksyilynsä ia lähteneet tiehensä.
Varasrot olivat sijoitetut läheiseen metsään aurarun
tieympyrän varteen ja sinne lähdimme itse asemestarin
opastuksella.
Pysähdyimme pian erään havuilla peitetyn kuopan -kohdalle.
Hyppäsin ulos aurosra, avasin takaovet ja tavarasäiliön,
että sinne vain,
,'r11n
palion kuin suinkin saisimme kulkemaan.
Tällävälin oli havuien alta paljastunut kuoppa, ionka
pohjalla oli pari laatikkoa, sisältäen muistini mukaan
yhteensä 20 kappaletta niitä suuresri himoitsemiamme
krh:n kranaatteja.
Laatikot olivat pian autossamme
ia katselimme vain lisää kuoppia,- lisää laatikoita.
Ei näkynyt.

KAKSIKYMMENTÄ KRANAATTIA
RYKMENTILLE
kysäisin.
Ja mistä sitten,
- ette saa!
Ei mistään, enempää
Hämmästyin todella, ei enempää.
Mieleeni palautui onnettoman krh.miehen ilmoitus,putket vaikenevat,
maaleista ei puutetta.
Parikymmentä
yhtä tyhkranaattia rykmentille,
jän kanssa.
En oikein jaksanut uskoa kuulemaani,
vaadin vain- lisää laatikoita.
Varsin alakuloiselta vaikuttanut asemestari ei puhunut yhtään mitään, viittasi vain meitä mukaansa,
käveli muutamia kymmeniä metreiä tietä eteenpäin-ja
potkaisi kuin vihoissaan tien sivussa olevaa havukasaa.
Kasan alta paljastui samanlainen annos kranaatteja,
-kuin äsken saamamme.
Olihan näitä, olimme jo
- kun isäntämme varsin makäymässä kiinni laatikoihin,
sentuneen tuntuisena, kuoppaan viitaten selitti:
Siinä on sitten kaikki mitä divisioonalla tällä her- on. Muistakaa, että meillä on muitakin rykkellä
mentteiä, -kuin JR 5, ia kaikkien heittimillä on melkein
samanlainen tilanne kuin teilläkin.
Seisoimme kertakaikkiaan tyrmistyneinä.
Olim- kulme tähän asti pitäneet puutteitamme vain huollon
jetusvaikeuksista iohtuneina,
mutta että asiat olivat
- olleet ottaneet lukuun.
tuossa mallissa, emme koskaan
Tykistön ammuksien vähyyden olimme jo jonkin ai-kaa rienneet, mutta että myös puhtaasti jv.rykmentteihin kuuluvien kranaatinheittimien ammustilanne oli
tuonnäköio€tr,
se runtui jotenkin luonnottomalta,
- jaksanut käsittää.
ei sitä oikein
tätä tämä on ollut io ionkin aikaa.
Niin,
- tietäköön,
- mitä tästäkin loppufen
lopuksi oikein
Luoja
kehittyy.
Tuumi vielä divisioonan mies, kuin itsekseen.
Perin hiljaisina poikina lähdimme paluumatkalle.
Aloimme lopultakin tajuta asian sellaisena kuin se oli.
Tutussa tienhaarassa oli krh:n hevonen jo odottamassa.
Ilman ihmeempiä seremonioita nostimme koko
lastimme
miehen rekeen,
ilmoitimme, että enempää

-
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ei ole, eikä rule. Lähdimme kiireesti kohden Höltänmä-

keä.
Ihmetelköön mies nyt vuorostaan.
- huoltokorsulla ilmoittamassa tehtävän suoriteKävin
tuksi ia samalla tuomassa fulki ihmettelyni ammustilanteen johdosta.
Tahtoo sanoa, käsitykseni kokonaisesta kahdesta kymmenestä kappaleesta krh:n kranaarreia,
ioita kutsurriin divisioonan varastoksi.
ja tietysti olikin aseupseerille enTilanne- lienee,
nesrään selvä, sillä- mirään ei hän halunnut kertomukseeni lisätä.
Oli jo hdmdrdä ia painuin suorinta tietä Jooseppi
Hölttään ja myös suorinta rietä makuusijalleni.
Vielä ennen uneen vaipumistani, kummitteli silmieni
edessä kuoppa ruolla Mälkölän metsissä ja sen pohialla
pari, perin orvon näköisrä laarikkoa.

Jaäiynyttä huoltoautoa sulatetaan
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Ei tullut nukkumisesta nytkään yhrään mitään.

Jo ehkä vajaao kahden tunnin päästä joku kiskoi minut

pystyyn,
kuten niin
EK/JR 5 lähti etulinjaan,
monet muutkin
Talvisodan aikaiset esikuntaporukat.
Mirään sotaa ei kohdallemme kuitenkaan osunut,
-varmistimme vain kai joitakin takimmaisia tukikohtia
Punnuslohkon länsiosan takana, iossain Peikolan tai
Kannilan ky[än maastoissa.
Yö siinä touhussa kuitenkin kului ja uusi päivä, 16.

helmikuuta 1940, teki parhaillaan tuloaan palatessamme yölliseltä marssiltamme takaisin Höltänmäkeen.
Lähes viikon olimme nyt tätä juoksupojan ammattia
harjoittaneet ja pisin yhtäjaksoinen nukkuma-aika oli
ollut eileniltainen, vaiaan parin tunnin mittainen, melYöllinen
kein tajutromuuden luontoinen olotila.
touhuilu marsseineen etulinjan tuntumaan- oli pitänyt
unen loirolla, mutta nyt tuntui katkeaminen olevan jo
melko lähellä.

teä heri tätä kapinetta noutamaan, kun vaan tulisi tiedoksi mistä se saataisiin hakea.
Ilmoitusta ei vain kuulunut.
Ins.luutnantti Tanner kömpi vuoteelleen, mutta anroi toisille ehdottoman kaskyn herättämisestään, heti
odoretun puhelun saapuessa.
Vihdoin puhelu ruOdottelimme ja torkuim
lee.

Käskyn mukaan ryhtyivät toiset herrat herättelemään
Se tuntui hyvin työläältä touhulta,
- herätä millään. Lopuksi hänet nosmies ei jaksanut
tettiin pystyyn ja kävelytettiin pitkin korsun lattiaa,
ei tullut mitään.
Sen verran hän tajusi, että käsitti
mutta siihen se sitten päättyikin.
olevan ajan herätä,Väsyneet aivot -eivät jaksaneet toimia pitemmälle.
- Vain siihen asti ei kauemma,
kerta toisensa jäl-keen, aina vain siihen asti. Mies- tietää, että hänen on
- mutta ei pysty heräämään.
herättävä,
Luutnantti talutetaan nyt ulos ja lumen avulla hänet
vihdoin saatiin täydelleen hereille.
Oma asiamme selviää nyt nopeasti.
Tykki tuodaan iostain tuonne omalle ATp:lle.
Te-haette sen sieltä ja jätätte ensimmäisen pataljoonan
huoltotien risteykseen.
aseupseeria.

ASEUPSEERI ON KATKEAMIS.
PISTEESSÄ
Tuontapaisiin tunnelmiin tuli komennus,
hyvinnäinä päivinä'
Heti huoltokorsullel
Täällä tapasin vielä väsyneemmän
miehen.
Ins.
luutnantti Tanner istui pöytänsä ääressä tuijottaen
eteensä ja hieroen samalla ohimoitaan.
Mies näytti
kertakaikkiaan loppuun palaneelta.
Kalpea naama,
- ja vapisevat käpuoliummessa olevat veriset silmät
-det kielivät, ettei tuokaan kaveri tuossa kovin kauaa istu, ennenkuin kuukahtaa lattialle.
Hänella olikin ollut kovat ajat kesrerrävänään.
Jo
kymmenkunta päivää oli hänen puhelimensa soinut- lakkaamatta,
yötä päivää.
OIi pyydetty, karjuttu ja
kiroiltu linjastapäin.
Oli ollur yritettävä selvitellä ja
järjestää mitä järjestettävissä
oli.
Muistinkin äkkiä, että koko af an kun tätä suurhyökkäystä oli torjuttu, en ollut tavannut aseupseeria kertaakaan makuulta, olin sitten mennyt huoltokorsuun milloin vain ja mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

kin tuttu

-

JÄLLEEN TAIPALEELLE
Sillä käskylla lähdimme taipaleelle.
On jo valoisaa, mutta maisemissa oli jonkinlaista
utua, jonka turvin menomatka sujui leikiten.
ATpn asemestari ilmoitti tykin olevan jo täällä.

-

W
*#

T

\
#
d#

t

**r\'

"å*

'Bw*

""\-L. 1

\B

\

#,ffi'x
Viimeiset kranaatit putkeen

Nyt

-

tosiaan näytti, että hän
jamaille.

oli tullut kestokykynsä

k§s{
ra-

Toiset korsussa silläkertaa olleet herrat: aseupseerin
apulainen vänrikki Miiros ja rahastonhoitaia Aarno Sipari, olivat sentään huomattavasti paremmassa kunnossa.

Illalla oli yksi rykmentin lohkolla olleista pst.tykeis-

tä tuhoutunut iivaeT.menomatka ja divisioona yritti
parhaillaan saada toisra tykkiä tilalle.

-

Saisimme läh-

Tykkia oli
Vielä kertoi hän sen hankintavaiheista.
- mistä sitten
etsitty melkein koko yö pitkin Kannasta,
AK:n auto sen tuonne
Iie lopulta saatu irroitetuksi.
Siellä oli, viekää
tien varreen juuri äsken oli tuonut.

-

pois.

Potkittuaan sitten hetken lunta huopikkaansa kärjella latkaa:
ja vielä
En vain käsitä, miksi siitä nyt iuuri,
koska JR- 5 kuitenpiti- nähdä tuonkaltainen vaiva,

-
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kin jo ensi ,vönä tulee pois koko

Punnuksesta.

Tulee pois Punnuksesta?
-Olimme jälleen täysin ymmällä.
Tämä kaverihan
- kerta tavatessamrvrmää meidät riedoillaan jo iokainen
Kun hiukan selviämme, ymmärrämme lopulrakin, että Punnus iätettäisiin todella ensiyön aikana ja
täsrälährien "Salmenkaita" olisi se Iinia jossa tapeltaisi in.
Hiukan oudoissa tunnelmissa kiinnitimme saamamme 37 mm:n Bofors psr.tykin automme perään ja lähvaikka jotdimme kiskomaan sitä yli Salmenkaidäo,
kut vetäisivät sitä muutaman tunnin kuluttua takaisin.
Tuskin ennättäisi linioille koko vekotin.
- Mutta sentapaistahan on sota. Meille oli annettu
ja tälläkertaa
käsky tuoda tykki määrättyyn paikkaan
puuhamme
vain
keskittyi meidän
siihen,
että me
juuri
m1,ös kaikin keinoin yritimme saada tykin
siihen
ja sillä hyvä.
paikkaan
Ei mitään muuta.
- kadonnut ja maailma
kylpi keltaisen kirkUsva oli
kaassa auringonpaisteessa. Kuin ajatuksissamme
ja
aioimme ilman mitään alkuvalmisteluja aukealle,
kun kerran olimme siellä, ei ollut muuta neuvoa, kuin
Onneksi ei "päivystäjiä" kuulu.
iatkaa edelleen.
Mäkelä lisäsi vauhtia,
nöyrästi seurasi tykki perässä.-

VIIMEISEN KERRAN YLI
SALMENKAIDAN

Tämä oli sitten viimeinen retkemme näissä maiseyli.
Katselin talven aikana hyTäällä siis io huovinkin tutuiksi tulleita näkymiä.
menna tallustelisi vieras mies. - Mitähän kummaa
asiaa nekin ukor kuvitrelevat itsellään
täälläkin olevan.
Olimme suunnilleen aukean puolivälissä, kun Kuumissa, rämän aukean
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saan puoleisen metsän reunassa,
koi savuta.

ni. -

iuuri tien

Tykkitulra neljäntienristille.

-

suunnassa al-

Välähti mielessä-

Kyllä pirää olla kookkaita putkia.
Siellähän syylliset olivatkin.
Varsin korkealla purjehti
kymmenkunta pommaria -ja
maa niiden alla leimahteli jatkuvasti.
Tahän emme voineet iäädä, oli siis pakko painua vain
eteenpäin.
Toivottavasti tuolla ei silloin enää putoilisi pommeja, kun sinne ehtisimme.
Onneksi ei
niinkuin
pommikoneilla nytkään ollut hävittäiäsuojaa,
ei juuri muulloinkaan.
Mäkelä kiihdytti vauhtimme äärimmilleen.
Saavuimme pommitetulle alueelle.
Maailma oli -musta- mennyt pilveen.
na,
oli aivan kuin aurinko olisi
- käänteen takaa ilmestyi eteemme tielle jonkinErään
laisra sumppua.
Pommi oli iskenyt tien varrella ol- pirstaleiksi ja lankoja oli sekaisena
leen puhelinpylvään
r'y'yhtenä keskellä tietä.
Emme ehrineer jarruttamaan ia olimme samassa -keskellä sekamelskaa.
Varauduin jo äkkipysäykseen, tai komeaan rieltäLangat luisrivat suhisajoon, ei tullut kumpaakaan.
ten pitkin automme kylkiä, - muutama pimahti poikhetken aioneuki, kuin liiaksi viritetty viulunkieli,
- vakaasti keskelvomme heirtelehti, mutta asetrui sitten
le tietä,
tykki seurasi kuuliaisesti takanamme.
- fajoku lanka osunut sopivasti kurkun kohOlisipa

-Vilkaisin ylös.

dalle.

KAASU POHJAAN!
- Huokaisee
Mäkelä ia polkaisi kaasun pohiaan.
Mersän laita alkoi olla jo ulottuvilla,

-

kun eteem-

me ilmestyi pommikuoppa keskellä tietä.
Onneksi
ei kuoppa, jota vauhdilla lähestyimme ollut- kovinkaan
valtava.
Auratut tiet olivat sinä talvena kovassa jäässä ia syvältä. Pommi ei ollut saanut sitkeään maantiehen aikaan kuin montun, jolla oli syvyyttä ehkä metrin
verran ja leveyttä pari senvertaa. Mutta olipa vain niin
keskellä rierä, errä ohi yrirtäminenkin kummalta puoIelta tahansa, tässä vauhdissa tietäisi huimaa lentoa jonjossa meillä ei tällähetkellä ollut mitään
nekin,
as

iaa.

-

Mäkelä valitsi, kuin vaistonvaraisesti ainoan ja oikean tien,
hän ajoi suoraan yli, mahdollisimman
keskeltä. - Auto loikkasi melkoisen pätkän ilmassa,
- matkaansa, samassa tuntui raju nykäimutta jatkoi

-

sy.

Tykki!
Siinä on kapeampi pyörien väli, sen täytyi kayda
- kautta. Välähti mielessäni ja käännyin kiipohjan
- tilannetta takana.
reesti katsomaan
Kummaltahan
siellä näyttikin, tykki oli tosiaan kapeammalla
olevine
pyörineen käynyt paljon autoa syvemmällä kuopassa ia
jälleen tielle tullessaan saanut aikamoisen nykaisyn
ylöspäin. Niinpä se seisoi ilmassa auton puskurin varasputki sojottaen taivaalle.
sa,
Näytti
ensin mitä suurimmassa määrin siltä, errä se

saman tien hypähtäisi auton katolle selälleen, mutta auton vauhti veti kuitenkin hiukan enemmän ja hilfalleen

alkoi rykki kallistua taaksepäin,

rojahtaen viimein

- muutaman pienemAsettuipa vielä

takaisin pyörilleen.
män "pompun" jälkeen seuraamaan autoamme niinkuin
tarkoituskin oli ollut.
Vielä muurama sata metriä ja voimme pysähtyä tutEmme kumpikaan olkimaan mahdollisia vaurioita.
leet moisra aserra ennen näin lähelrä
nähneetkään, ioten
emme voineet sanoa olivatko kaikki paikat täysin kunnossa, ehjältä se ainakin meistä tuntui näyttävän.
Jätettyämme sitten tykin sovittuun paikkaan, ajoimme viimeisen kerran Höltänmäen huoltokorsulle.
gsg16 gli.
Kerroimme uutisemme,
Vetäytyminen Salmenkaidan taakse alkaisi klo 18.00
ellen nyt aivan väärin muista.
Nyt kun touhut näissä maisemissa on tehty, saatte
- nukkumaan.
mennä
Lupaan että Teidät herätetään
ajoissa.
[nn6n hämärää
täältä ei kuitenkaan mihinkään lähdetä.
Suunnilleen tämäntapainen oli se käsky, joka lopetri
osaltani varsin kummallisiksi käyneet JR 5:n huoltotoimiston kirjurin hommat Muolaan Höltänmäessä iltapäivällä 16.2.40

tr

Uuoden 1979 lukijamatka toteutuu
Retkisuuntautuu jälleen VllPURllN, LENINGRADIIN ia PETROSKOIHIN 3.-9.6.1979
Ohjelma on seuraava

mahdollisesti

-

esitys

sunnuntaina 3.6. klo
7.00 lähtö bussilla Helsingistä Viipuriin, jossa
lounas Pyöreässä Tornissa, ja edelleen Leningradiin, jonne saavu-

taan illalla ja maloitutaan hotelliin

maanantaina 4.6. tutus- tuminen
Leningradin
nähtävyyksiin

-

-

-

tiistaina 5.6. tutustuminen Leningradin ympäristöön, käynti Pietarhovissa, illalla baletti, sirkus tms
keskiviikkona 6.6. "vapaapäivä" Leningradissa, mahdollisuus ostosten tekoon, illalla junalla
Petroskoihin
torstai 7.6. aamulla tulo

Petroskoihin, tutustumi-

nen kaupunkiin,

illalla

-

tms

teatteri-

Matka on tarkoitettu täysikasvuisille lehtemme luki-

perjantai 8. 6. tutustumi- joille.

nen Petroskoin

ympä- Sitovat ilmoittautumiset

ristöön, laivamatka Ki- pyydämme tekemään lehZin ulkomuseoon, illalla temme toimitukseen (osoite
junalla Leningradiin Töölönkatu 35 B, 00260

lauantai 9.6. aamulla Helsinki 26) kiriallisesti
- tulo
Leningradiin, ajo 12.4. 79 mennessä. llmoibussilla Viipuriin, jossa tuksesta on käytävä ilmi nilounas Pyöreässä Tor- mi (tekstaten), osoite ia
nissa, tutustuminen Vii- mahdollinen puhelinnumepuriin, myöhään illalla ro.
tulo Helsinkiin.
Mikäli halukkaita on
Matkan hintaon

1

.040,-

mk, mihin sisältyy majoitus I
luokan hotelleissa kahden

hengen huoneissa, täysihoito ja opastus. Eräiden
tutustum iskohteiden pääsy-

maksut aiheuttavat pienehköjä lisäkuluja.

Matkan johtaiana toimii
toiminnanjohtaja Gunnar
Lehti.

enemmän kuin voidaan ottaa, annamme jälleen etusijan ensinnä ilmoittautuneille
ja lehtemme pitkäaikaisille
tilaajille.
Matkan järjestää Suo-

men Matkatoimisto, ioka
antaa lisäohjeet Passin
hankinnasta yms huhtikuun
aikana. Samassa yhteydessä peritään ennakkomaksu.
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VALIOVAKEA

kokeneet
kenttäkomentajat

käskettiin 12.3.42 kello 19.00

suunnittelivat ia
valmistelivat
skirikvlä

f='=f:i'
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Suursaaren
valtausoperaation.
O Suoritusvaiheessa tarvittiin myös

jokaisen alijohtajan

ja miehen

päättäväisyyttä ja
oma-aloitteisuutta.

o
lrhtemme numerossa 3177 oli
artikkeli Suursaaren valtauksesta. Siinä on mainittu myös

l8.Divisioonan

esikunnasta

osaston muodostamisesta vaativaa erikoistehtävää varten.
Runkona oli JR 47:n Jääkäri-

joukkue, johon liitettiin miehiä Kevyt Osasto l:stä ja Linnoituspataljoona 3 :sta.
Käsky edellyni nopeita toimenpiteitä. Vapaaehtoisina il-

moittautui hyviä. myös taistelutehtävissä kunnostautuneita
hiihtäjiä. Joukolle jaettiin uudet lumipuvut ja kaikki muut-

kin varusteet tarkistettiin kuntoon. Joukko, johon kuului
kaksi upseeria, l7 aliupseeria

ja 23 miestä, oli valmis 13.3.
kello 21.00.
Lähtö Raivolasta tapahtui
seuraavana aamuna ja tulo
Kymin asemalle 15.3. kello
00.50. Matkan määrä alkoi

luutnantti Sysikummun johta-

varmistua. Osasto majoittui

man hiihtävän iskuosaston

Helilän kansakoululle.

osuudesta tähän hurjaan hyökkäykseen.
Olen katsonut asian hieman

tarkemmankin selvittämisen
arvioiseksi.

Everstiluutnantti Sotisaa-

ren käskynanto ja puhuttelu
oli 15.3. kello 12.00. Haapasaareen siirryttiin 17.3. illalla
ja seuraavana aamuna Vanha-

kylänmaahan. johon majoitut-

tiin. Kenraali Pajari

HYOKKAYSTA
HARKITAAN JA
HARJOITELLAAN

tarkasti

joukon kello 18.30 ja tuntia
myöhemmin antoi everstiluut-

nantti Sotisaari

2l .-26.3. välisenä aikana
pyrkivät jääkärijoukkueet majoitusalueellaan ja sen läheisyydessä terästämään kun-

varsinaisen

käskyn. josta kävi ilmi mm
seuraavaa.

Lentotiedustelun mukaan

oli

toaan aamu- ja iltapäiväharjoi-

Suursaaren Haukkavuorel-

la ja

Kotokalliolla miehitys

tuksilla, riittävällä levolla

vain päiväsaikaan. Hallitserrrn Mäkiinpäällyksen

ja

e
It

varusteiden kunnostaminen
sekä tekniikan harjoittelu vuo-

l6

pimeän

rikiipeilyä varten köysiä ja

tai hämärän aikana. Tämä oli

jo hyökkäyksen alkuvaiheessa, koska kyseinen

D

rehtävä

muita välineitä käyttäen.
Samaan aikaan valmistel-

t

alue tarjosi viholliselle loistavat tulenjohtomahdollisuudet
lännestä tulevaa maihinnousua vastaan.

tiin hyökkäyssuunnitelmia ja
tutkittiin Suursaaren karttaa

0o.itlt{tlntn

4,5tm

eP2

sekä saaresta otettuja ilmakuvia vihollispesäkkeitten toteamiseksi.
Osasto Sotisaaren käskyssä
23.3. mainitaan muodostetun
Osasto Sysikummun tehtäväs-

B

TIEDUSTELU
LÄHTEE

,

9t,,
oz\

LIIKKEELLE

,l
I

t

?

tä seuraavaa:

or.Okeancir

Jo samana iltana lähti liikkeel-

"Osasto Sysikumpu (JääkJ/

le partio, johon kuuluivat
Iuutnantit laakkola, Huotari,
Laitinen ja Sysikumpa sekä

II/JR 6 ja JääkUJR 47) seuraa
pataljoona Elovaaraa. Niin

pian kuin pataljoona on

viisi aliupseeria ja viisi miestä. Partion tehtävänä oli tutus-

tua

Suurensomerikonlahden

maastoon ja selvittää saaren
länsirannan miehitys.

Partio palasi takaisin

seu-

raavana aamuna eli 19.3. kello 05.35. Se oli edennyt noin

50 metrin syvyyteen

metsään

ja tarkastanut rantaviivaa kilometrin pituudelta kohtaamatta

vihollista.
Saman päivän iltana lähti
liikkeelle kaksi uutta partiota
luutnantti Huotarin ja vänrikki

Nordlundin johdolla. Ensinmainitun tehtävänä

oli

tutkia
jään kunto suunnitellulla
marssireitillä ja viimemainitun Alttarkallion niemen miehitys. Molemmat partiot pala-

sivat

seuraavana aamuna.
Huotari ilmoitti jään olevan

ehynä ja 95 cm paksua. NordIund kertoi päässeensä kohteeseen, mutta partion yrittäessä
maihin syttyi alueella valora-

ketti. Maihin

tunkeuduttiin

kuitenkin noin 50 metrin syvyyteen, jolloin partio sai vastaansa tulta

ja vastasi siihen.

Suursaaressa tehtävänä ottaa
vartiomies vangiksi ja tuoda
hänet tietojen saamista varten

komentopaikalle.

kuin ahkion vetämisenkin raskaaksi

saa-

vuttanut Mäkiinpäällyksen ja

Hyökkäyssuunnitelma Suursaaren valtau§a varten

50--{0 km:n matkalla.

Hydkkäyl€€n toteutus, Måkiin-

påälyksen ja Haukkavuoren valtausi

Hyvin

aseistettuna ja ahkiolla varus-

tettuna lähti partio luutnantti
Huotarin johdolla iltamyöhällä liikkeelle. Keskiyöllä pääs-

tiin

onnistuneesti Suursaaren
länsirannikolle, josta hyökkäys saareen aikanaan tehtiin.

r-l-km-l

Partio olikin onnistua tehtävässään, sillä kiinniottajat oli-

vat jo aivan lähellä itseään
lämpimänä pitävää vartiomiestä, kun suksen raapaisu
karkeassa hangessa säikäytti
vartijan. Tämä lähti juosten ja
kovaa huutaen pakoon metsäpolkua pitkin omiensa luo.
oh

Kun partioille oli annettu
je, ettei länsirannalla saa

'\ 11

ampua, mutta itiirannalla tulen
käyttö on vapaa, oli nytkin sovittu, ettei laukaustakaan ammuta muuten kuin pakkotilan-

teissa. Partio lähtikin vähin

äänin reippaalla vauhdilla
kauemmas rannasta ulos rne-

kaan laskeutui Lipeäniemen

relle. Takaa-ajolta vältyttiin,
mutta vankia ei saatu. Paluu

alueelle kaksi lentokonetta.
Kymmenmiehinen partio
kävi vielä ennen hyökkäystä

muodostui myös rankaksi, sillä huono keli teki niin hiihdon

Tappioita ei tullut. Samaan ai-

se-

rautaisannoksilla. Ohjel-

maan kuului myös aseiden ja

alueen

haltuun otto olisi siis edullista

suorittaa yllättäen

kä

c

aamuyöllä

majapaikkaan

l1

s!

#frd
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Haukkavuoren välisen stllan.

tunkeutuu ()sasto oppaitten
opastamana ylös kalliolle.
valtaa pääosillaan Mäkiinpäällyksen sen pohjoisosaa
myöten ja pienemmällä osal-

I

laan samanaikaisesti Haukkavu()ren sen eteläpäätä myöten.

"

Osasto Sysikummun oma
toimintasuunnitelma kiteytyi
seuraavaksi:

JR 47:n Jääkärijoukkue

kärjessä pikavauhtia
etenee

_ " *1;g'l.i

suursaarelaisten oppaiden
opastamana tien yli polun tasalle, josta Ryhmä Nordlund

kääntyy etelään ja valtaa
Haukkavuoren. Joukkueen

pääosa jatkaa luutnantti Huotarin johdolla pysähtymättä
poh

joiseen, valtaa Mäkiin-

päällyksen pohjoisosan ja varmistaa itään.
II/JR 6:n Jääkärijoukkue
kääntyy
luutnantti Sysikum-

mun johdolla heti

Jaakanl nousrvat Makilnpaallykselle kohdasla I. mrsta Huotar la Sysrkumpu kaantyrval /asempaan la Nor(llur.rd
oikeaan

rinteen

päällä sen länsireunan suunnassa pohjoiseen, puhdistaa
maaston vihollisista ja suojaa
rannan ja tien suunnassa etenevän II/JR 6:n tuliylläköiltä
mäen suunnalta.

e;e

s-§r

Hyökkäyshetkeksi määrät-

tiin 27.3.42 kello 04.00.

svöxxÄYs oN 3
MINUUTTIA
rvrvöHÄssÄ
Hevoskolonnat lähtivät liik-

keelle

Jaakanen tavorto pohlorsessa 1 S.rrrrkyla Ja satama 2 Lawa 3 Kolrtkallrt, .1 SysrxL,ttt'tt,r "ivorl,

Vanhakylänmaasta

26.3. kello 16.00. komentoporras kello 18.30 ja II/JR 6

Y

autokuljetuksin kello 19.00.
Pataljoona saapui jäällä pis-

A kello 20.45, ryhmirryi ja lähti hiihtäen Iiikkeelle kello 22.00. Hiihdettyään noin I I kilometriä pateeseen

taljoona saapui pisteeseen B
27 .3. kello 0l .30. Täällä ruokailtiin, minkä jälkeen patal-

fl1 1,.,r

14

,i":', ::"

joona aloitti elenemisen kohti
saarta. Noin kahden kilometrin etäisyydellä rannasta ryh-

mityttiin lopulliseen taistelujärjestykseen.

Jaakarren tavoite etelåsså 1 Haukkavuori 2 Mäkiinpäällyksen korkern kohta 142 metna

Rantaviivan saavutti II/JR

6, jota komensi majuri

V.
Elovaara. kello 04.03 eli kol-

rynnäkkömerkki.

tyä kääntyi kapteeni Kiveliin

kummun toiminnan herki.

me minuuttia lasketusta aika-

Paraljoona

T.Komppania vyöryttämään

aloitti suunnitelman

taulusta myöhästyneenä. Rannalla ollut vartiomies avasi tu-

len. Tämä oli pataljoonalle jo

haujoitteluvaiheessa sovittu
102

ylitti

täydellä
vauhdilla rantaviivan noin 600
metriä leveässä ryhmityksessä. Vain kaksi miestä haavtrittui rynnäkössä. Rantaan pääs-

ja kapteeni Pikkolan
5.Komppania pohjoiseen rannan suunnassa.
Nyt oli tullut Osasto Sysi-

etelään

Se

mukaan
tunkeutumisensa kohti Mä-

kiinpäällystä. Sen

perässä

nousi kylätien tasalle toisessa

linlassa edennrt

kapteeni

Kuuselan

6.

Komppania ja

aloitti hyökkäyksensä tien

lulle päästiin ainoaa mahdolIista solaa myöten ilman kos-

suunnassa pohjoiseen.

ketusta.

NAAPURILLA ON
VAIKEUKSIA

miehen partio kääntyi nyt etelään Haukkavuorelle. Muu

osa joukkuetta

Edellä kerrotusta painopiste-

pohjoiseen Mäkiinpäällyksen

suunnasta noin kaksi kilometriä etelään hyökkäsi majuri L.

valtaamiseksi.

Toiviaisen UJR 27, joka oli

la etenevä joukkue kohtasi
vain heikkoa vastarintaa ja

Vänrikki Nordlundin l6

komppaniaa vajaa.
Tämän pataljoonan murtokohdan oli vihollinen miehittänyt vahvasti. Kolmen konekiväärin tuli pysäytti hyökkäyksen ja vain yksi joukkue
Roinesalon
onnistui
- Tappiot
pääsemään maihin.
olivat tässä vaiheessa 7 kaatunutta ja l2 haavoittunutta.

otti

suunnan

Luutnantti Huotarin johdol-

saavutti kello viiden tienoilla
Mäkiinpäällyksen pohjoispään. josta oli hyvä tähystys-

mahdollisuus

,

Suurkylään.

Majuri Toiviainen ryhtyi

saaren itärannalle ja rantahotelliin. Edessä oleva Kotokallio oli rihollisen miehittämä.
Luutnantti Sysikummun
joukkue oli suunnitelman mukaisesti kääntynyt etenemään

suunnittelemaan hyökkäystä

Mäkiinpäällyksen länsireunaa

etelämpää.

saapuen sen luoteispäähän
kello 05.45. Tänne pystytettiin Suomen lippu, joka olikin

asemaan,- sukset jalasta ja ko-

omille .loukoille huomattavasti
parempi merkki kuin puolisen

seurasivat heittäytyen asemiin

puolustajia ollut parisenkymmentä. Hyökkääjät eivät
kärsineet tappioita, joskin so-

Huotarin molemmin puolin.
Tämän jälkeen toisti kakkos-

tui myöhemmin tarkka-ampu-

Everstiluutnantti Sotisaari
komenloportaineen saapui
maihin kello 04.45. Se sai
vielä vastaansa heikkoa tulta.
Maastoa tarkastaneet taistelulähetit löysivät kallion kolosta
sinne piiloutuneen urhoollisen
automaattikiväärimiehen. jo-

ka sai

tuntia aikaisemmin

mäelle

p) stvtetty valkoinen vaate.

Nordlundin osasto saavutti

taroitteensa Haukkavuoren
kello 05.30. Suomen lippu

komentopaikalla komentajan tarjoaman tupakan
palkkioksi hyvästä toiminnas-

nousi täällä kello 05.40. Radiovhteydet saatiin toimin-

taan.

taan.

Kello 05.30 Sotisaari

P

etelakarlessa

joisrinnettä alas. Sukset luistivat hyvin ja vauhti vei miehen

pitkälle Kotokallion
puolelle

rinteen

sitten äkkiä seis,

nepistooli valmiiksi.
Toiset ykköspartion miehet

partio saman ohjelman edeten
viitisentoista metriä ykköspartion ohi.
Sitten oli taas ykkösen vuoro. Näin vuoron perään ja Mäkiinpäällyksen alueelta tulevaa tulitukea hyväkseen käyt-

tokallion jyrkkää pohjoisrinnettä Suurkylän suuntaan. Tukikohdasta löytyi neljä kaatunutta. muutamia aseita ja runsaasti patruunoita. Kaikkiaan

oli

tamies Jaakko Parta haavoit-

jan luodista.

PUHDISTUS JATKUU
Varmistus voitiin nyt työntää

Kotokalliolle, johon Sysikummun joukkuekin siirtyi.
Vihollinen suuntasi tänne

sai

Luutnantti Huotarin edessä

täen pääsi osasto käsikranaat-

puhelinyhteyden Toiviaiseen.
joka sai käskyn irroittautua
taistelusta ja tuoda pataljoonansa saareen pataljoona Elovaaran murtoaukosta. Majuri
Toiviainen ei paljoa aikaillut.
sillä jo kello 06.30 hän oli So-

oleva Kotokallio osoittautui
sivustavaaraksi etenevälle
pääjoukolle. Huotari otti sen

tien heittoetäisyydelle. Tul itu-

Koppelniemestä erittäin voi-

ki oli nyt lopetettava ja hyök-

makkaan tulen, johon myös
aallonmurtajan takana oleva
laiva osallistui. Myös suomaIaisilla oli erinomaiset mahdollisuudet pitää Suurkylässä
ja satama-alueen jäällä Iiikkuva vihollinen tulen alla.
Vänrikki Nordlundin osasto
oli samaan aikaan ollut aktii-

tisaaren komentopaikalla pataljoonan seuratessa perässä.
Sen hyökkäys kylätien suun-

nassa etelään

alkoi

saman

tien.

Kenraali Pajari saapui murtokohtaan noin kello 09.30.
Hän järjesteli käskyillään komentosuhteita ja suuntasi saa-

reen lisää joukkoja.

valtaamisen tehtäväkseen ja

ryhtyi ottamaan selvää hyök-

kä1'kseen halukkaista vapaaehtoisista. Sysikumpu lupasi antaa tulitukea.

Myös vihollinen toimi. Sen
heittämät käsikranaatit alkoivat käydä vaarallisiksi, koska
sen oli helpompi paiskia varsi-

NASEVA ISKU

käsikranaattinsa alamäkeen.
Pahimman vastuksen antoi

Viisi

vapaaehtoista löytyikin.
Erillisoperaatio voi alkaa.

rinteeseen Iiuskakivistä raken-

la.

nettu tähystyspaikka, jonka

Hyökkäyksen suorittajat

miehen korkuisen vallin takaa
lentel i ehtimiseen käsikranaatteja
onneksi huonoilla
osoitteilla.
Kiperiäkin tilanteita syntyi.
Käsikranaatti lensi makuulta
ampuvan soturin viereen. Lä-

Vuoren irärinreellä oli korsualue, josta ilmestyi seitse-

jaettiin kahteen kolmen miehen partioon, kumpaankin yksi konepistooli- ja kaksi puoI

OSASTO
SYSIKUMPU
TAISTELEE

kääjät joutuivat turvautumaan
käsikranaatteihin ja konepistooleihin.

iautomaattikiväärimiestä sekä

runsaasti

käsikranaatteja.
Maaston tarkastelu osoitti, että kirkas aamuaurinko paistoi
suoraan vihollisen silmiin.

Kärjessä etenevä JääkJ/JR 47

Kello seitsemän paikkeilla

piti yllä reipasta vauhtia. Nousu rannasta tielle oli noin 50
metriä. Kylätie ylitettiin vihollista kohtaamatta. Myös
Haukkavuoren ja MäkiinpäälIyksen kautta kulkevalle po-

hyökkäys alkoi. Viholliseen
suunnattiin kiivas tuli ja luutnantti Huotari aloitti etenemisen laskemalla pitkin kantavaa
keväthankea konepistool i kauIassa Mäkiinpäällyksen poh-

hellä oleva Huotari huomasi
vaaran, tarttui nopeasti kranaatin varteen ja paiskasi sen
taaksepäin rinnettä alas.

Tämä kranaatti jäikin sitten
vihollisen viimeiseksi. Hyökkääjien aloittaessa huutaen ja

tulittaen rynnäkön irtautuivat
puolustajat ja syöksyivät Ko-

vinen Haukkavuoren suunnal-

män vihollista. Näistä yksi
kaatui ja muut pakenivat.
Kello 09.30 todettiin neljän
vihollisen etenevän Haukkavuoren länsipuolisesta metsiköstä etelään. Kersantti lnke-

roinen partioineen lähti ajamaan takaa vihollista ja saikin
osaston tuhotuksi, mutta kaatui itse taistelussa.

Varmistustehtävä tällä
alueella jatkui seuraavaan päivään asti. Suursaaren pohjoisosa saatiin vallatuksi 28.3. aamulla, mutta eteläosan puh103

JATKOA ED. SIVULTA

Radiosekrstaja Pekka Tiili-

taa käyneensä läpi saman ke-

kainen sanoi silloiselle apulaiselleen Höyry -Häyriselle:
Juoksepas pian katso- ettei se vain osunut kernaan.
henkään suomalaiseen." J.

hit,v-ksen kulun. Normandian
maihinn«'rusun kuvaa vakrtetaan nimenomaan suorittaja-

distus kesti iltaan saakka.
Jo kelkr 14.00 antoi Pajari
kuitenkin käsky.'n kaikkien
taistelusta irti olevien joukko-

jen

olnia kokenruksraan ja muts-

porlaan osalta. jossa sota on

kokoamisesla paraatiin

useimmiten vain ()d()tusta. ru-

kello 16.30. Tätä käskyä nou-

tiinia ja turhilta tuntuvia tap-

datti myös Osasto Sysikumpu.

prolta.

J.

HIENOJA
ERÄKIRJOJA

Paraati musiikkeineen ja

kiitospuheineen oli juhlava.
()man r'ärinsä sille antoival

kiivaissa

ilmataisteluissa
alueen yllä kieppuval lentoko-

ja

neet. jotka pääsivät ihmeelli-

propagandaministerin

siin pudotuslukuihin.

den päivän valtakunnankanslerin päiväkirjaotteita ajalta
28.2.-9.4.45. Se on järk1'ttävä dokumenrti siitä. kuinka
yksinomaan poliittisten "iäisyysasioiden" parissa t1'öskennellyt ja puolueideologian

Vielä paraatin

jälkeenkin
tavattiln alueella jokunen harhaileva vihollinen pyrkimässä
jäälle ja omiensa luo. Vankeja
ei näistä kovapintaisista veikoisla saatu
toivottoman ti-

- olivat miehet
lanteen varalle
säästäneet viimeisen käsikranaatin

itselleen.

!

NÖHöX RANTAA
JA KIESTINGIN
MOTTI
Eino Pietola: Korpisoturit,
Gurnrnerus, Jyväskylä 1978,
226 sivua.
Tekijänsä esikoisromaani kertoo Divisioona J:n Jalkaväki-

rykmentti 53:n erään komppa-

nian miesten kokemuksista
kesän 191.1 hyökkäysvaiheen

aikana. Sohjanaan päästiin
mukavasti, seilattiin Tuoppajärvellä, vallattiin Keistinki ja

yh-

uskonnokseen tehnyt ihminen
menettää kaiken todellisuustajun. Oman propagandansa lumoissa oleva Goebbels ei lainkaan tajua tilannetta, vaan kuvittelee Hitlerin vielä selviävän pinteestä, hakee turvaa

Fredrik Suuren muistelmista
ja syyttää vastoinkäymisistä
mm. Göringiä, kenraaleja ja
Saksan kansaa
ei milloin-

- joka on
kaan "Johtajaa",
erehtymätön yli-ihminen.

Luottamus Hitlerin nerouteen
ei jiirky edes silloin. kun tämä
likimain viimeisenä keinonaan panee täysin kouluttapuoluehirmut
mattomal

Himmlerin ja Sepp Dietrichin
johtamaan armeijaryhmiä ja

jatkettiin

todetaan näiltä "puuttuvan
strategisia kykyjä".

läisten ryhtyessä vastahyök-

Kyllä ihmiskunnan pitäisi
kyetä huolehtimaan siitä. et-

Kiestingin motti ja monta kovaa koetusta ennen tilanteen

teivät kansojen kohtalot pääsisi luisumaan tällaisten joukE.
kioiden käsiin.

Kapustnajajoelle.
Sitten tulikin tosi eteen venä-

käykseen, syntyi tunnettu

KOVIEN
MIESTEN KOVA
RETKI

Antti Tuuri: Perhokalastuksen alkeet, Kalastuskerto-

Christer Boucht: Hiihtäen
halki Grönlannin, Kirjayh-

Erkki Timonen:

muksia, Otava, Keuruu
1978, 125 sivua.

Eräselko-

rillisiä.
Kirja kertoo viiden amatöörin
yli kuukauden kestäneestä

nen, Otava, Keuruu 1978,
192 sivua, valokuvia.
Tuuri, sanan taitaja, kertoo
hienolla tyylillään kalamatkoista Kukkolankoskelta Kitkalle ja Oulun seuduilta Al-

vaelluksesta halki Grönlannin
mannerjään, joka on keskeltä

taan ja Näätämöön. Johtavana
ajatuksena on opetella kalas-

Iähes kolmen kilometrin paksuinen. Vaelluksen pituus oli
yli 700 kilometriä. Apuna oli-

tustavoista jaloin, perholiinan
heitto, joka vihdoin alkaa sujua tuottaen taitajalleen jatkuvaa mielihyvää. Olisikohan
tämän vuoden paras kalajuttu?
Timonen, jo useimmille
tuttu metsästyksen ja kalastuksen kuvaaja. kertoo riistaja kalamatkoista sekä vaelluk-

tymä, Helsinki 1978, ?43 sivua, 27 valokuvaa, osa vä-

vat vain koirat, jollaisia retkeilijät eivät olleet koskaan
ennen käsitelleet. Mahdollisuudet selvitä hengissä taipaleelta, joka oli tuhonnut monet aikaisemmat yrittäjät, ei-

vät olleet kehuttavat. RetkeIäiset selvittivät kuitenkin
urakkansa sisunsa ja vaeltajakokemuksensa avulla.

Hurjien arktisten

retkien

vaeltaja Boucht kertoo hauskasti ja mukaansatempaavast i.
Kirja on hieno jännityskertomus todellisesta elämästä ja
voittaa useimmat keinotekoiset teelmät.

sista pääasiallisesti Suomen
Lapissa. Kirjan toiseen osaan
sisältyy myös novellinomaisia
kertomuksia ja joitakin luonnon ihailijan ja suojelijan kannanottoja. Tek ijän amrnatt itaidolla ottamat valokuvat liittyvät tiiviisti kerrontaan. Mukava kirja.

S.

E.

IHMISSYOJAHAI
VIIMEISEEN
FILEESEEN

vakaantumista.
Pietola kertoo asioista tasai-

AMMATTI.
HUUMORIA

sen yksinkertaisesti kivädri-

NUOREN
PANSSARI.
UPSEERIN
SOTAA

Pekka Peltokallio: Naurudo-

paluu, Weilin+Göös, Espoo

ping, kuvittanut Kai Heino'
nen, WSOY, Porvoo 1978,
104 sivua, piirroksia.
Tunnettu urheilulääkdri on

Amarikkalainen menestyskirjailija on tehnyt tämän jännä-

David Holbrook: Tulikaste

lääkäreistä ja urheilulääkdreis-

tä. Monet anekdootit valotta-

kuperäisaiheen mukaan. Näin

vat hauskasti kummankin ammattikunnan pulmia ja edesot-

on sensaatiomenestyksen

VARARIKKO

Normandiassa, Karisto, Hämeenlinna 1978, 304 sivua,
valokuvia.
Kirja kertoo opiskelijanuoru-

tamuksia.

Joseph Goebbels: Lopun al-

kaisen koulutuksesta reservin

mahdollisimman pitkälle
tuskin kuitenkaan vieläkään
loppuun. Eipä silti
kirja on
- jännittähyvin tehty ja varsin

ryhmän perspektiivistä antaen
tapahtumien itse puhua puolestaan. Arvattavasti ainakin
tämän suunnan miehiä kiinnostava kirja.

J.

PROPAGANDAN
ku, Kirjayhtymä,

Helsinki

1978, 269 sivua.

Kirja

sisältää Natsi-Saksan

upseeriksi

ja

osallistumisesta

sslsln l)44-45. Moni rintamamies löytää sen sivuilta

Hank Searls: Tappajahain

koonnut junuja urheilusta,

Tekstinäyte:

"Tukholmassa Suomi-

Ruotsi maaottelussa

lensi

moukari suoraan katsomoon.

197E, 302 sivua.

rin

elokuvakäsikirjoituksen

perusteella, joka vuorostaan
on tehty Peter Benchleyn alsaa-

vuttanut vesipeto hyödynnetty

vää

ajanvietettä.

S.

Sotaveteraanien seppeleen Tainion haudalle laskivat Pauli Tupala, Pauli
Paasivirta ja Hilkka Salmenlinna

Kosken sotaveteraantt Kalle Paulus, Nillo Nikkarr, Aaro Ventamakr la
Toivo Nikkilä saattamassa yhdistyksensä kunniaiäsentä

Ruotsin armeijalla on käytössään ohjesääntö, jonka nimi on "soldaten i fäIt", suomeksi ehka Taistelijan opas.
Sen alussa on luku, jonka tarkoitus on lujittaa miehen
henkistä asennetta maanpuolustukseen. Kehoituslauseiden joukossa ovat muun muassa seuraavat.
"Linnoituhset, tykit ja uieras apu eiaät paljonkaan auta,
ellei johainen sotilas ole oahuuttunut siitä, että
uastuussa I sänmaan puolustuhsesta. "

juuri hän on

Suomen Marsalkka Mannerheim
"Mieleeni muistuu mies, joba kyyri*eli taistelubaudassa ja
aapisi pelosta aihollisen tyhistitualmistelun aikana. Kiuääri

heilui, bun bän rybtyi ampumaan. Tiedustelin, pelbäsihö
han.

Kylla,

pelhaan b,oaasti, mutta paibhani pidan! aastasi
jathaen
mies
ampurnista. "

-

Suomalainen eversti

A K Marttinen

"Hyaän sotilaan perusorninai.suuhsia ouat ennen muuta benbinen bestäuyys ja lujuus."

Sotamarsalkka rJ7'avell
'"Tullakseen byuähsi taistelijabsi on mieben luotettaaa itseen-

sä, oltaua ylpea jouhostaan

ja tältettäaä tinbimättä

aelaolli-

suutensa touereita bohtaan. "

Kenraali Patton

P,"",

se on tämä maaitma!
Amerikkalaisesta lehdestä pis-

ti

silmään juttu siitä, kuinka

saksalaiset palasivat sodan jälkeen Kuusamoon kaivamaan
maasta syksyllä 1944 kätkemänsä kirkonkellon, joka näin
pelastui joutumasta Kuusamon vallanneiden venäläisten

haltuun. Uutinen oli kulkeutu-

nut Amerikkaan

saksalaisen

Waffen-SS: n Divisioona Nordin veteraanien vieraillessa
St.Louisissa amerikkalaisen

T0.Divisioonan luona, jota
vastaan he olivat taistelleet sodan viimeisinä kuukausina Elsassissa. Divisioona Nord oli
Suomessa yli kolme vuotta
aloittaen sotansa heikosti me-

nestyneellä

hyökkäyksellä

Sallassa heinäkuun

alussa

vuonna 1941. Asiasta oli juttu

lehtemme numerossa 6177
(Uula Aapa).

L"n,"--"onu-"rorru t tl
78 on sivulla 389 keskellä olevassa kuvassa esiintyvän luutnantti Aaltosen

etunimeksi

mainittu Aarne, mikä johtuu
arkistossamme olleesta virheestä
oikea etunimi on Erno.

-

(

N

iito Ni?*ina-."n taanin Koskelta pistäytyi toimituksessa kertomassa soturin
hautajaisista. Erikoista asiassa

oli se, että vainaja, vanhan

väen aliupseeri Affred Tainio

oli syntynyt 31.8.1875 ja oli
siis kuollessaan 103-vuotias.

Tainio oli

kotikylässään

Kosken Etolassa joutunut ko-

vaan työhön jo l3 vuoden
ikäisenä viiden markan kuu-

kausipalkalla. Arvannosto vei

hänet 1.11.1897 6.Mikkelin
Suomen Tark'ampuja-pataljoonaan, jossa hän ansaitsi
jefreitterin arvon ja nimitettiin
l8.l1.1899 aliupseerin toimeen. Suomen sotaväen lopettamisen jälkeen hän toimi
voutina Etolassa ja monissa
muissakin tyiielämän tehtävissä.

Tainio muisti vielä

100

vuoden iässä nuoruutensa tapahtumat aivan tarkasti ja katsoi pitkän ikänsä johtuvan siitä, että nuorena oli joutunut
olemaan niukalla ravinnolla,
mikä "piti sisukset terveenä".

o

)

6ry ?i[tiliRrfin Suomm

Uorfifi'orrrpuio=pnfnfioorrorr
lonkkaani. Menetin tajuntani.

Päällikkö

Heräsin Rauhan kenttäsairaalassa kolmen vuorokauden kuluttua. Venäläiset olivat riisuneet minut alusvaatteisilleen,

mutta kotikylän polka Viiinö
Savolainen päätti viedä ruu-

miiksi Iuulemansa aseveikon
kunnialla haudattavaksi ja laahasi minut JSp:n kaatuneiden
kasaan. Siellä kuitenkin joku
pätevä lääkintämies huomasi
minussa heikkoja elon merkkejä ja ryhtyi pelastustoimiin.
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tuo minulle KANSA TAISTELL Sen olen jatkuvasti tilannut ja tarkoin lukenut. Siinä olevat kertomukset tuovat

kuin filminä mieleeni eletyn
elämäni."

Elcrsti

Kiitokset ystävällisistä

sa-

noista, terveisiä ja kaikkea hyvää isänmaan puolustajalle ja

\/

rakentajalle!
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Sairaaloissa kiertelin sitten
pitkään.
Sodan jälkeen sain Hirvensalmen Liukonniemestä 26
hehtaarin kylmän tilan. Sitä
olen onnistunut vähin laajentamaan ja raivaamaan ja näin
hankkimaan leivän kuusilapsiselle perheelleni.
Parhainta piristystä lehdistä

/

stävämme Thorvald EkIund Ruotsista haluaa korjata
Eino Ritarannan tekstiä tämän
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ilihhelin sto-

väittäessä lehtemme numeros-

sa 12178, että kaikki talviso-

dan hävittäjät ovat tuhoutuneet. Niitä on jäljellä vielä ainakin kaksi kappaletta, kertoo
Eklund ja jatkaa: "Ruotsin il-

mavoimilla on lentokonemu-

y'rtuiö.

seo Linköpingissä keski-Ruot-

sissa. Ruotsalaisten koneiden
joukossa on kaksi konetta suo-

lt

malaisin tunnuksin.
Nämä koneet ovat osallistu-

oslils

sorura t

neet Suomen talvisotaan. Esittelijä kertoo, että Saksan ha-

urar*lioa .1( lanaia.

karistiä muistuttava tunnus on
ruotsalaisen kreivin von Rosenin sukutunnus ja muistona

L; //r,/'
7("
a
otainvalidi Tauno Nuija,
syntynyt Raudussa 29.3. 15,
palveli talvisodassa 6.Raja-

hänen Suomen ilmavoimille
Jelreitteri Allred Tainion nimityskirja aliupseerin virkaan

komppaniassa

ja

haavoittui

vastahyökkäyksessä Taipaleenjoella. "Sain luodin pääni

läpi, poskesta sisään ja silmäkulmasta ulos. sekä iskun päälakeeni ja pistimen piston

lahjoittamastaan koneesta n:o
I vuonna 1918. Museo on E4tien varrella ja avoinna kesä-

kuukausina."
doista!

-

Kiitos

tie-

