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jemme vdlisen ystä- LAAKKEET
den yli? tiukkaa Hitler
viimein kenraaleiltaan.
Yyyden todellinen MUKANA
Muuan heistä astuu
koetinkivi.
Juutalaisperhe on esiin
ja sailx) hiukan

o

LENTÄWÄ
LAUSEITA
Winston Churchill kiitti
englantilaisia hiivittiijö-

lentöjiä, jotka syksyllö
1940 onnistuivat torjumaan saksalaiset pommittajat siten vtihitellen
voittaen "taistelun Eng-

lannista", näillä

mieleenpainuvilla
sanoilla:
DIKTAATTOREITA
Koskaan eivät niin
JA
monet
ole olleet niin harYALTIOMIEHIÄ
voille niin paljosta kiitollisuudenvelassa.
VELJENPOIKIA
Lauseesta kehiteltiin
Winston Churchillin
myöhemmin
erilaisia
vävypoika Christopher
muunnelmia.
Kun
suuri
Soames pyrki tarmokitalialainen
armeija
tamkaasti poliitikoksi ia
mikuussa
1941
antautui
ahdisteli alituiseen appiukkoaan neuvoja ky- Bardian luona vöhiilusellen. Kerran hän iåil- kuisille englantilaisille
ja koko sen moleen tiedusteli, mitä joukoillejäi
teriaali
sotasaaliiksi,
mieltä Churchill oli
söhkötti ulkoministeri
Mussolinista.
piiiiministeri
Eden
Siinäpä vasta suuChurchillille:
ri mies! vastasi ChurcKoskaan eiviit niin
hill.
- ole antautuneet
monet
Kuinka niin?! Tähän astihan olet ollut niin harvoille niin paljon
tavaran kanssa.
aivan eri mieltä?
Nornandian rnaihinKyllä, mutta nyt
nousussa
1944 hajosivat
hän on antanut potkut
joukot
amerikkalaiset
vävypojalleen, tuhahti
pieniksi,
erillöän
taisteWinston Suuri.
leviksi osil<si. Paikalla
oleva runsas päällystö
teki parhaansa saadakRÄN,SI(ÄLAISTA
seen aikaan järjestystä ja
Pariisin vapautuk- sattui, ettö kenraalit joh-

o

sen jdlkeen Churc-

hill puhui Ranskan

tivat vajaan kymmenen

muuttamassa pois
Saksasta ja tullivir-

kailija

tarkastaa
matkalaukkuja.
Eräästä löytyy HitIerin kuva.
Miä varten
otitte ämän mukaan? ihmettelee
tullimies.
§e on Yain ko-

ti-ikävää

epävarmasti:

Ei kai ihan kåikkia- iuutalaisia ole vielä

tuhottu? Niillähän oli se
konsti mennä meren yli
ilman kunnon våilineitii. ..

Yastaan,

selittää perheenisä.

o

YLIMENO.
VAIKEUKSIA
Hifler seisoo kenraaleineen Englannin kanaa-

lin

rannalla ia pohtii
mahdollisuuksia påiiisGi
ylitse. Doverin liitukalliot näkyvät selvåisti hyvän kiikarin näkökentåissä.

Kukaan ei keksi mitään keinoa.
Miten hitossa pää- tuon kirotun vesemme

SELVÄ ERO
Winston Churchill

totesi Chamberlainin hallituksesta:

Hallituksessamme on Yalitettz-

vasti vain poliitikkoja eikä lainkaan
valtiomiehiä. Erohan on siinä, että

miehen suuruisia ryhmiii. Eriiössä taistelun
radiossa:
Ranskalaiset! vaiheessa istahti amerikVarokaa! Aion pu- kalainen kenraali hiekalhua ranskaa.
tu- le, pyyhki hikeö otsal-

poliitikot aj attelevat
vain seuraavia vaaIeja, kun taas valtio-

lee olemaan minulle
Koskaan eivöt niin
- ole yrittiineet kosuunnaton koettele- monet
mus ja teille kanso- mentaa niin harvoja.

Yea.

Se

taan

ja

totesi:

miehet ajattelevat
seuraavaa sukupol-
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Puolustusvoimiemme eh-
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25S VÄ|NU HAVAS
262 OHDASTA
VUOSALMELLE
265 PÄIVÄ TSIRKKA.
KEMIJOELLA
270 HÄVITTÄJÄSUOJANA
HOPEASALMEN
YLLÄ
274 TUURIPEL!Ä
VIEST!PUUHISSA

277 MUTSTIKUV|A
KUKKAJÄRVELTÄ

280 KORVEN
iIURHENÄYTELMÄ

284 RUISSALON
HONKAPIRTTI

nafun vihollishyökkäyk-

sen torjunta. Tehtävän
onnistuminen edellyttää
olosuhteissarune erityisesti suhteellisen vahvoja
panssarin- ja ilmatorjuntakykyisiä sekä riittävän
tulivoimaisia maavoimia, jotka kykenevät
käyttåimään hyväkseen
maastomme erikoisluonnetta.
Sivutehtäviä ovat
muun muassa safunnaisten puolueettomuuden
loukkausten torjunta sodanuhkavaiheessa, avustustehtävät eräissä katastrofitilanteissa sekä jåirjestyksen ja turvallisuuden ylläpito poliisin apuna. Näistä ensinmainittu
puolueettomuuden
suojaaminen
edellyttää erityisesti-kevyttä ja
nopeaa venekantaa, jolla
voidaan avustaa merivartiolaitosta sen valvontatehtävässä, riittävää ilmavalvontatutkaverkkoa
sekä pienehköä märirää
suhteellisen nopeita lentokoneita, joilla voidaan

tarkkailla

ylilentoja.

Maavoimien

osaltakin

tarvitaan ilmeisesti lisämiehiä pitkien maarajojemme valvontaan rajavartiostojen avuksi.

Eräillä tahoilla ovat
peruskäsitteet tällä sektorilla päässeet viime vuosina pahasti sekaantumaan: on esitetty, että
Puolustusvoimamme kokonaan luopuisivat päätehtävästään ja rajoittui
sivat siwtehtävien suorittamiseen, koska se tulee huomattavasti halvemmaksi ja on äänestäjille muutenkin mukavampaa. Päätehtävä
mahdollisen hyökkäykjätettäisen torjunta
siin YYA-sopimusta laajentamalla Neuvostoliiton asevoimien suoritettavaksi.
T?imäntapaiset ajatukset eivät vastaa itsenäisen, vielä vähemmän
puolueettoman maan itsestään selviä velvoitteita. Niiden esittäminen
osoittaa joko jokseenkin
täydellistä arvostelukyvyn puutetta tai häikäilemätöntä opportunismia.
Tasavaltamme presidentti on monessa yhteydessä

torjunut tämänsuuntaiset
ajatukset. Myös Pääesikunnan virallinen kannanotto on selvä: "Suo-

mi puolustaa Ruotsin ja
Norjan vastaisia rajojaan
yhtä lujasti kuin Neuvostoliiton vastaista rajaansa. Suomi kieltäytyy ottamasta vastaan neuvostoliittolaisia tai läntisiä
neuvonatajia hoitamaan
ostamaansa kalustoa.

"

Tämän asian luulisi
olevan jokaiselle suomalaiselle kristallinkirkas.
Eipä kuitenkaan ole

rrlm. entinen kansan-

edustaja Ralf Friberg on
innolla laulanut mukana
puolustusvoimain päätehtävän romuttajien
kuorossa. Asialla ei olisi
merkitystä, jos Friberg
olisi vain aatteidensa

vuoksi rannalle jääny
kansanedustaja. Tätä

kir-

joitettaessa hän on kuitenkin innokkaasti pyrkimässä Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeriksi
mitåihän tekemään?

-

Toivottavasti päättäjät
ovat tehtävänsä tasalla.
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HÄVITTÄJIEMME
YKKONEN

(

sekä yhden 20 mm tykin, joka

-'-1"a'

ampui potkurin akselin läpi.

§ iI:

Messerschmittejä varten

perustettiin

tammikuussa
1943 uusi laivue, Lentolaivue
34. Sen komentajaksi määrättiin majuri O. Ehrnrooth ja
ohjaajiksi valittiin kokeneita

O Jatkosodan toisella puoliskolla alkoivat suomalaiset hävittäjälentäjät
olla hätää kärsimässä: tyypiltään
vanhentuneet ja loppuun aietut
Brewsterit eivät enää kyenneet tasa-

hävittäjäpilotteja eri laivueis-

Varmiina starttiin

ta. Koneita oli määrä saada 30
ja ensimmäiset niistä noudet-

tiin

toraivue 24:n Brewsrer-hävit-

:å11r"ffi:,'Xlffl,1l'lii

fä

oii rl.turtrr.elpoinen vastustajien parhaiden hävittäjien

Suomeen maaliskuussa.

Ennen kuukauden loppua laivue sai vielä uuden komentajan. Majuri Ehrnrooth sai ni-

mittäin surmansa lento-onnet-

päiseen taisteluun.
kanssa. Noina kovina aikoina
vanheni nopeasti ja
O Silloin tuli pelastus kuulu sak- lentokone
kävi
Brewsterillekin.
niin
salainen Messerschmitt,- hävittäjäko- Vuoteen 1943 mennessä se oli

tomuudessa ja hänen tilalleen
tuli majuri E. Luukkanen.

auttamattomasti vanhentunut,
neittemme ehdoton ykkönen.
ja lukumääräkin väheni uholi
O Tättä kalustolla kyettiin taas ali- kaavasti. Sen seuraajasta
neuvoteltu pitkään ja vihdoin
voimaisenakin loistaviin suorituksiin vuoden 1942 lopulla saatiin
viimeisen sotavuoden ankarissa tor- aikaan sopimus Messerjuntataisteluissa: Mersuilla saavutet- schmitt-laivueen hankinnasta.
tiin 663 varmaa ilmavoittoa.

Tallinnan luona. Suomalaiset

MERSUT
TULEVAT

KUN professori Willy Messerschmittin suunnittelema
hävittäjä Bf 1(» lensi ensimmäisen lentonsa syyskuussa

1935, kukaan

ei

varmasti

osannut kuvitella, millainen
tulevaisuus tyypillä olisi edes-

ei vielä sittenkään,
- vähän myöhemmin
kun se
sään

256

voitti

Saksassa järjestetyn hä-

vittäjäkoneiden suunnittelukilpailun. Sen lukuisia muunnoksia tultiin rakentamaan
kaikkiaan noin 33.00O kappaletta! Tyyppi oli käytössä 13
maassa, Espanjassa aina vuoteen 1967 saakka.
Jatkosodan alussa oli Len-

ilmavoittotili

hävittäjäohjaajat saivat pitkästä aikaa tuntea itsensä tasaveroiseksi vastustajan kanssa

jos ei määråillisesti, niin ainakin laadullisesti.
Hankintasopimuksessa olleen pykiilän mukaan ruhouruneet koneet korvattiin uusilla.
TdlIä tavoin G-2-muunnosta
saatiin kaikkiaan 48 kappaletta.

Bf

109G eli
Gustav, millä nimellä se yleisesti tunnettiin, oli varustettu
1475 hv Daimler-Benz-rivi
moottorilla. Alatyyppi G-2,
joita aluksi saimme, saavutti
6300 m:n korkeudessa huippunopeuden 640 kmlh. Aseistus käsitti kaksi konekivääriä

Messerschmitt

Laivueen

avautui 24.3. , jolloin sen partio pudotti Pe-2-pommittajan

Maaliskuussa 1944 saatiin

aikaan

lisähankintasopimus.

Tämän nojalla alettiin våilittömästi siirtää Suomeen uutta
alatyyppiä G-6. Siinä oli sama

moottori, mutta aseistusta oli
parannettu sijoittamalla runkoon raskaammat konekivää-

rit.

Muutamissa koneissa oli

kummankin siiven alla 20mm

tykki, mutta

Suomessa

Ryhmä Messerschmitt-ohjaa-

jia liihetettiin

ne

Saksaan koulutettavaksi tiihän tarkoitukseen,

poistettiin useimmista, koska
kone oli jo muutenkin raskaampi kuin G-2.
G-kuutosia hankittiin kaikkiaan 1l I kappalena ja lisåiksi
kolme kappaletta alatyyppiä
G-8. Kaksi kuutosta ja yksi

kahdeksikko jäi kuitenkin
vaurioiden johdosta nouto-

mutta Suomi irrottautui sodasta ennen kuin heidiin taitojaan
ehdittiin kokeilla käytiinnössä.

Laskuteline oli Mersun heikko kohta. MT-ZO2laskuvaurion jälkeen Mal_
milla

matkalle.

Kun koneita saatiin lisää,

alkoivat muutkin laivueet
päåistä niistä osallisiksi.

jonka tilille merkittiin tåilIä
fy)?illä 58 pudotusta.
Tappiopuolelle keräiinsi

HLeLv 34:n toinen lentue lii-

tettiin koneineen ja ohjaajineen Laiwe 30:n vahvistukseksi maaliskuussa 1944. Ke-

14 alasammutnra, 12 kadonnutta, 3 maassa tuhottua ja 30
muuten fuhoufunutta Mes-

siikuussa toinenkin lentue sai

Mersut.

HLeLv 24 sai ensimmäiset
Messerschmittinsä huhtikuussa 1944. Toukokuun alkupuolella våisyneet Brewsterit luovutettiin HLeLv 26:lle vielä
väsyneempien Fiatien tilalle.
Laivue 24 oli jåilleen iskukykyinen.
Muutama Mersu liikeni vielä kesän aikana HLeLv 28:n
Moraneiden vahvistukseksi.
HLeLv 32, joka lensi Curtiss

Hawk -kalustolla,

ainoa

oli

MT-445 siipitykkeineen kesälä't944

Kun Ilmavoimat vastaanotti
ensimmäset Vampire-suihku-

häviniijlinsä vuonna 1953,
Mersujen päivät olivat luetut.
Maaliskuun 13. päivtinä 1954,
tåismiilleen 11 wotta ensimmåiisten Mersujemme saapu-

siten

misesta, majuri

Tämä kone sai sittemmin
tehtävän palvella muistomerk-

kinä

TEKNIIKKAA
lento-ominaisuudet

verrattavissa vastustajan parhaaseen kalustoon. Pian ha-

vaiuiin, että La-5 oli hieman
ketteråimpi

ohuet renkaat eivät soveltuneet pehmeille hiekkakentillemme, etenkin kun voimakas
moottori ja suuri potkuri aiheuttivat startissa voimakkaan
kiertopyrkimyksen.

hävittäjäilmailumme

kehdossa, Utin lentokentän
laidalla. Kun Karjalan lennos-

olivat hyvät ja se oli täysin

ketteråimpi alakorkeuksissa.
Maassa Mersu oli altis vaurioille. Sen kapea kaideviili ja

Heiniki

non MT-507:llä.

loppuun ilman Mersuja.

ylåikorkeuksissa, Jak-9 taas
suunnilleen yhtä nopea mutta

E.

suoritti Utissa jiiiihyväislen-

joka kävi koko sodan alusta

hitaampi mutta

serscmittiä.
Rauhansopimuksessa rajoitettiin sotakoneittemme miiärä
60 koneeseen. Näin osa Mersuista voitiin käyttiiä varaosiksi, mikä vallinneissa oloissa

olikin viilttiimätöntä.

hävittäjiilaiweemme,

Mersun

Sen puolentoista vuoden aikana, joka Mersuilla Suomessa sodittiin, niillä saavutettiin
663 varmaa ilmavoittoa. Menestyksekkäin Mersu-ohjaaja
oli lentomestari L luutilainen,

Mersupilotteja työn lomassa. Vasemmalta luutnantti M. pasila, l€ntomes-

tari V. Pyötsilä, luutnantti L. Nissinen, vänrikki H. Lampi, luutnantti K.
Metsola ja kersantti A. Koskelainen

to otti tehtävåikseen entisöidä
sen museokuntoon, toinen sälyneistä Mersuistamme, yhdeksåin ilmavoiton lllT452,
sijoitettiin tiille kunniapaikal-

le.

tr

Lähteet: Keskinerr-Stenman-Niska: Suonren Ilrnavoimicn historia 6.
Mcsscrschmitt Bf 109G
Graig: Messerschmitt Bf 109

Janarmo: Itnavoimien konety)?it

l9l8-{8.

Ilmqilu l!§9.

Torjunnan lisiiksi suojausja tiedustelutehtävät muodostivat tåirkeåin osan Mersujen
tehtäviikentästä. Päiikaupungin rajut pommitukset toivat

esille

yöhävittäjätarpeen.

a\ Se pyörii taasl MT-SO7:n moottori
on kåynnistetty 18 vr.roden tauon
jäkeen Rissalassa kesälå 1972
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VAINO HAVAS,

/sänmaan ia
Kristuksen

soturi

Kivijärven kirkkoherra Väinö Havas sotien aattona

"Väinö Havahren elämänkaari oli

jille ja

ja kilvoitusta. Kuolemaansa

aikoinaan teki syvåin vaikutuksen kaikkiin, jotka joutuivat hänen kanssaan toimi-

miehekäs

ja kirkas, tiiynnä taistelua

saakka

hiin oli jalo Krisfuksen soturi. Hiinen
sisimmässään paloi myib vematon
ralrkaus
larua, mutta lra,luunista
ilEata ja ren hansaa kohtaan. EIämiillään ja työIliiiin hiin viitoitti uielä
tulevillekin polville suomalaisen miehen vaikean, mutta uljaan tien. Sen
sinetöi
isiinmaan
puolesta."

ää

sM

NÄnI kirjoitti Paavo Viljanen
Viiinö Havaksesta vuonna

r94.

Kuka oli tiimä mies, jonka
elåimiinkaari katkesi Suojiir-

ven Suvilahdessa 21.8.1941
kelto 04.15? Onko nuorempi
polvi hiinet kokonaan unohtanut?

Viettäessämrne toukokuussa 1978 Rovaniemen sotavete-

raanien juhlaa tapasin siellä
myiis majuri Onni Metsäpellon, joka paikalla olleena tiesi
Havaksen viimeisistii vaiheista enemmän kuin muut. Keskustellessani hänen kanssaan
sain ajatuksen kertoa asevel-

myös nuoremmalle

miiiin Eestiin auttamaan vel-

polvelle laajemminkin V?iinö
Havaksesta, miehestä, joka

jeskansaamme heidiin vapaustaistelussaan. Tiiiillä hiin toimi
Pohjan Poikain Rykmentissä

maan.

SOTAISTA
Br,ÄurÄNTARINAA
Väinö Havas

aluksi komppanian väpelinä,
sittemmin joukkueenjohtajana
ja lopuksi jo komppaniaq
pä?illikkönä.

Seuraavana

oli

vuorossa

Aunuksen karjalaisten vapaustaistelu, johon Havas
myös osallistui ja saapui
syntyi

15.8. 1898 Lempä?iliissä. Mo-

vuonna l9l9 kotipitäjiiiini
Salmiin. Isäni, joka hiinkin

lemmat vanhemmat olivat
opettajia. Ylioppilaaksi hiin
tuli Tampereen Suomalaisesta
Yhteiskoulusta vuonna 1916
ja kirjoittautui saman woden

koki Aunuksen retken ankarat

syksyllä Helsingin yliopiston

Esimerkiksi niiin:
Veniiläisten tehtyä maihinnousun Tlrulokseen levisi retkelästen keskuudessa hurjia

teologiseen tiedekuntaan.
Vapaussota keskeytti opinnot. Havas toimi ryhmiinjoh-

ja haavoittui Viipurin
viTiiliruukin valtauksessa
tajana

- ja
hollisen luoti katkaisi s?iiiripohjeluut.
Vammojen tuskin parannuttua Havas oli valmis liihte-

vaiheet, kertoili usein Havaksesta rohkeana ja lujahermoisena soturina,,joka osasi myiis
kåisitellä miehiiiiin.

huhuja ja eriis karjalainen hevosmies syöksyi pakoon kesken saunomisen, vaatem)rtty
kainalossa.

Havas
huusi:

niiki

tapauksen ja

Hoi muSikka

ota he-

Vakaumuksensa mukaisesti

A mitä mie sillä tien?

hän osallistui Kansallisen kokoomuspuolueen toimintaan

- mukaan!
ponen
huutaa

-

mies juostessaan.

Vaimosi päiisee sillä nopeammin
nrlemaan tänne so-

taan sinun tilallesi, selvitti
Havas.

Nolona ja häpeillen pujottemiesrukka vaatteet päiilleen
ja pakokauhu päättyi siihen.

li

Aunuksessa Havas toimi
komppanian päiillikkönä ja
haavoittui vihollisen luodista
hartioihin joutuen potemaan
varnmaansa Sortavalan sairaalaan.

ja valittiin

kansanedustajaksi

ETULINJAAN
Talvisodan

alkamispäivänä

Vaasan läiinin itäisestä vaali-

eduskunta matkusti "tunte-

piiristä.

mattomaan paikkaan" Kauha-

Eduskunnan ilmapiiristä
Havas ei alkuunkaan pitänyt.
Eräåissä kirjoituksessaan hän
ilmaisee ajatuksensa näin:

"Tåimä tietiimättömyys ja
eduskunnallinen vetelehtiminen vain pyrkii vaivaamaan ja
masentamaan. Mitä lienee
Taivaan Isä tarkoittanut pannessaan minut juuri tänne..."

RAUHAN TOIHIN

joelle. Havas otti kuitenkin
toisen suunnan ja pyrki suoiaan rintamalle, jonne ennen
häntä jo oli ehtinyt kansan-

edustaja

ja

everstiluutnantti
Paavo S usitaival, Suomussalmen Ryhmä Suden komentaja. Vielä kolmaskin parlamentin jåisen katsoi paikkansa ole-

van rintamalla. nimittäin

Jo-

roisten kirkkoherra Antti I.
Rantamaa, joka toimi Kollaalla pelottomana miesten
rohkaisijana ja lohduttajana.

Viipurin suunnan puolustustaisteluissa Havas jiilleen
haavoittui saaden panssarivaunun tykin kranaatista päähiinsä sirpaleen, joka rikkoi
hengenmiehen silmälasitkin.
Talvisodan jåilkeen hän toi-

mi

edelleen

eduskunnassa

suurta kunnioitusta nauttivana

kansanedustajana. Erifyisesti
me karjalaiset muistamme hänet pika-asutuslakia käsiteltäessä käytetystä puheenvuorosta, jossa Havas lausui
muun muas§a:

"Antakaa karjalaisille maata oikealla tavalla ja oikeasta

Pä?istyiiiin sairaalasta Havas
meni Salmissa kihloihin sairaanhoitaja Saimi Kauhasen
kanssa, josta myöhemmin ruli
soturin uskollinen puoliso ja
kymmenen lapsen äiti.
Havas ansaitsi lukurahoja
toimien jonkin aikaa Terijoen
suojeluskunnan paikallispäåil-

paikasta

iilkää laittako hei-

- kuolemaan, vaan
tä korpeen
antakaa heille entisiä koteja
vastaavat paikat! Silloin nousee muukin Suomi taas uudel-

leen ja se yksimielisyys, jota
sodan aikana niin kovasti korosteftiin, säilyy Suomen kansan keskuudessa."
Havas toimi myös ortodoksisen kirkon puolesta vaatien
hengellisen työn vapauden ja
molempien kansankirkkojen

likkönä. Ryhdyttyäiin jiilleen
jatkamaan lukujaan hän valmistui papiksi 9.6.1921 ja vi-

hiuiin avioliittan 12.6.1921

EDUSKUNNASTA

.

Ensimmäisen virkapaikkansa Havas sai Hämeen Ratsurylmentin sotilaspastorina.
Keviiiillä 1924 hiin siirtyi Ro-

laillisten oikeuksien turvaamista. Arkkipiispa Herman
kiitti häntä t?istä kauniilla kir-

vaniemelle edesmenneen kirkkoherra Aatu Laitisen armo-

jeellä lausuen muun muassa:

woden saarnaajaksi.

kansankirkon etujen puolesta
on sitiikin kunnioitettavampaa, kun olette luterilainen
pappi. Toiminnassanne näen
ei ainoastaan kiitettävää pyrkimystä valtiolliseen oikeudenmukaisuuteen, vaan myös
todellista kristillistä rakkautta,
jota eriuskoisiin kirkkokuntiin
kuuluvien johtajien kesken tapaa aniharvoin. Olen vakuuttunut, että Teissä silloin vaikutti Pyhä Totuuden Henki."

"Esiintymisenne

Lapissa kiivaimmillaan riehuva taistelu eri lestadiolaissuuntien kesken masensi Havaksen mieltä. Rovaniemi-

lehden hartauspalstalla hän
yritti sovitella kiistoja ja kirjoitti muun ohessa näin:
"Miksi te, jotka uskottelette jo omistavanne taivaan portin avaimet, viihäisintäkään
häpeää tuntematta rikotte Jumalan toista ja yhdeksättä käskyä?
Alkä ensin

--- raiskoja veljien silnoukkiko
mistä, kun ornassanne on kur-

kihirsi!"
Rovaniemen vaiheen jiilkeen Havas toimi kahdeksan
kuukauden ajan saarnamiehe-

nä Yhdysvalloissa ja palasi
sieltii jåilleen Lappiin Kitti-

Kapteeni Havas iälleen sotapolulla

toisen

JATKOSOTAAN
Majuri Onni Metsäpelto toimi
vuonna l94l suojeluskunnan
aluepäiillikkönä Viitasaarella.

Hänen tehtävänsä oli muun
muassa johtaa Jalkavåikiryk-

låiiin, josta siirtyi 1928 Meri-

jåirvelle. Viimeiseen

seura-

kuntaansa Keski-Suomen Ki-

vijåirvelle Havas
1.5. 1935.

saapui

Suvilahden taistelumaastoa
SA*uva
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mentti 50:n II Pataljoonan pe-

vani paikalle panssarintorjun-

rustamista.

takiväåirini.

jyskyttelin vielä muutaman
laukauksen. Sitten katsoin

ohessa läheisen tehdasyhdys-

Nousin radan viereen hiekkavallin päiille ja vein norsupyssyn asemaan. Ammuin,

Havaksen suuntaan tiedustellakseni ammunnan tulosta,
mutta en enää niihnyt päiillik-

kunnan miehiä, joista joitakin

mutta håimåirän ja aamusumun

köä.

pidettiin epåiluotettavina. Tästä yksiköstä puuttui jostakin
syystä piiiillikkö eikä kukaan
halunnut tiihiin tehtävän siir-

vuoksi nii§vyys

enkä saanut selvää osumista.
Pyysin, että joku toimisi aputiihystäjiinä jatkaessani am-

§iikiiän.

muntaa.

Rykmentin

kuudenteen

komppaniaan kuului muiden

If
N

*

I

Viimeisenä liikekannalle-

panopäivänä tuli rykmentin
esikunnasta kuitenkin puhelinsanoma, että 6.K:n päiilliköksi tulee Kivijiirven seurakunnan kirkkoherra. Kun perustaja ei miestä tuntenut, he-

oli huono

Havas otti kiikariri ja alkoi
paremmin nåihdiikseen tåihys-

Antrealainen Antti Väinö Sokka,
Mannerheim-ristin ritari N:o 23

tää seisaaltaan. Olin ampunut
ehkä seitsemän tai kahdeksan
laukausta, kun Havas ilmoitti

Missä on kapteeni? huu-

sin- hätdiintyneenä.
Liihellä olevat pojat ilmoittivat häneen osuneen. He pitelivät päiillikköä sylissäiin tunnustellen hänen valtimoaan.
Havaksen kasvot olivat tyy-

net, mutta valkoiset kuin lumi.

Paikalle ehtineet läåikintä.rt

räsi hänen mielessään epäilys,

miten hengenmies

!*äi

selviäisi

vaikeasta tehtävåistä. Epäilyk-

set eivät poistuneet vielä silloinkaan, kun tehtäväåin il-

moittautui tukevahko silmdla-

sipäinen reservin

kapteeni

Väinö Havas.

Aluksi Havaksella olikin
vaikeuksia joidenkin miestensä kanssa. Hiin kirjoitti vaimolleen:
'En tahdo oikein enää jaksaa, varsinkin kun komppaniaa on vaikea hallita eräiden
ilkimysten vuoksi, jotka tahallisesti kiihottavat, levittävät
jutuja
törkeitä valheita

ja pyrkivät
varastelemaan.

Nämä ovat minulle sisäisten ja

"Norsupyssy", 20 millin suomalainen panssarintorjuntakivääri tuliasemassa

konkylän Suvilahden alueella,
jossa oli alkamassa ratkaisutaistelu. oli kiire ja Metsäpel-

ulkonaisten kåirsimysten polkuja, jotka kalvavat voimia-

to yritti tehtävänsä mukaisesti

ni.

paan menoon. Aina tyyni ja
rauhallinen Havas kuitenkin

"

Viihitellen Havas kuitenkin

hoputtaa komppaniaa kovem-

sai kuin saikin otteen miehiin-

keskeytti hosumisen:

sä: håin sai kurittomat tottelemaan ja pelkurit täyttiimään

Aliihiin sinä Onni tur- hätäile ja hoputa meitä
haan
kyllä me täiiltä tullaan. Vä-syneet miehet tuskin jaksavat
tämän nopeammin.
Perille päästyä miesten tiet
erkanivat
lopullisesti.
Itse taistelusta
kertoo silloinen alikersantti, Mannerheimristin ritari Väinö Sokkanäin:

velvollisuutensa kulkiessaan

itse

taistelussa pelottomana
komppaniansa edessä.
Päiillikölle kuului ratsuhevonen, jota Havas ei kuitenkaan pitkillä marsseilla käyttiinyt, vaan marssi jalan
komppaniansa kåirjessä jättäen

hevosen huonojalkaisille. Samoin håin menetteli polkupyöränsä kanssa.

"Elokuun 21. päivän vastaisena yönä kello kahden tienoilla kaatui Havaksen uskollinen liihetti Väinö Puranen,

neensa pataljoonan komentajalta kiis§n opastaa Havas

Puronsuun isäntä Viitasaaren
Keitelepohjasta.
Våihän vaille kello neljä Havas, joka ei pimeyden vuoksi
niihnyt miehiään, tiedusteli
minulta olinko l?ihellä. Vastattuani myöntäviisti hiin ilmoitti

komppanioineen yksikön ryhmityspaikalle Suojåirven kir-

hyökkäysvaunuja. Sanoin tuo-

VIIMEINEN
TAISTELU
Onni Metsäpelto kertoo
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saa-

edessä olevan vihollisen

Osuma on sy$tänyt BT-vaunun

minun saumeen osuman. Totesin sen itsekin: tulenlieskat ja
savu hulmahtivat ulos maalina
olleesta vaunusta.
Vaihdoin lippaan ja ampua

miehet liihtivät

kantamaan

Muistan ajatelleeni hänen ehkä vielä sel-

h?intä taaksepäin.

viävän. En ollut perillä haavoittumisen laadusta.

Heti tämän jiilkeen viholli-

Havaksen entinen komppania 6./
JR 50 1942 marssilla Sryåirin ylåiuoksulla

nen aloitti kolmen jäljellä olevan panssarivaunun tukemana
ankaran hyökkäyksen murtautuakseen ulos motista. Onnis-

paikalla olleet miehet ehtivät

tuin ampumaan näistä vielä

kiskaista sen ojaan. Sinen tämä raskas vaunu jatkoi matkaansa murskaten sitä ampuneen kevyen panssarintorjun-

kaksi palamaan ja vain kolmas

pääsi toistaiseksi läpi. Tåihän
tyrehtyi vihollisen hyökkäysyritys.

tatykin ja tielle gsuneen hen-

Taistelun päätyttyä levisi

kilöauton, jossa rykmentin ad-

tieto, että Havas oli kaatunut:

jutantti menetti henkensä. Sit-

luoti oli osunut suoraan sydä-

ten rumilus törmåisi edellisenä

meen. Oli mahdoton sanoa,
mistä vihollisen luoti oli tullur
c'nilit irrvclivrrt. cttli sr:rnr-

päivänä ehjänä valtaamaamme panssarivaunuun, josta
lensivät irtonaiset pellit sen si-

-

leän tien.
Panssarintorjuntakiviiiiri oli

tiissä vaiheessa

kiinnitetty
kuorman päåille. Kun kuulin
vaunun rulevaq, syöksyin sen
luo irrottaakseni aseen. Vaunu
oli kuitenkin nopeampi: ennen

kuin ehdin saada ensimmäistäkäåin solmua auki oli vaunu
jo hevosen kohdalla ja ehdin

hädin tuskin heittäytyä sivuun
tykin putken tieltä, joka ko-

lahti hevosen vempeleeseen.
Parinkymmenen kilometrin
päiissä vaunu ja sen sisään ah-

tautuneet kahdeksan upseeria
tapasivat kohtalonsa. "

Tunnetuin Havaksen runoista
lienee talvisodan alussa kirjoi-

tEtfu TESTAMENTII POJALLENI. Siihen sistiltyy
voimakkaan miehen koko elämänfilosofia.
Tämän BT-vaunun tormaily suomalaisten selustassa on päättyrryt

21

.8.1941
§

muttiin meijerin raunioista,
toisten mielestä se tuli Suvilahden yhteiskoulun ikkunasta.

"

mielestäni ollut paljon loutilaampi lähtemään. Havar' oli
tehnyt niin paljon tämiin maan
ja kansan puolesta, että. olisi
suonut hänen niikevän työnsä
tuloksetkin.
Muistan aina Havaksen tut-

MIKSI JUURI
nÄNr
syvä

kivakatseisena päåillikkönä,
joka isiillisesti ja varmaotteisesti ohjaili alaisiaan. Erityisesti mieleeni on jäänyt eräs

lamaannutti mielet.

hänen lähellä Kolatselän kylää

Kaikki olivat voitosta huolimatta hiljaisia ja allapäin.
Karski ritari Väinö Sokka

pitämänsä iltahartaus, jonka
yhteydessä hän puhui suhtautumisesta paikallisiin asukkai-

jatkaa muistelemistaan:
'Menin hiukan erilleen toi-

siin kehottaen tarkoin välttämäiin esiinsmistä valloittajina ja sen sijasta aina toimimaan ystävinä ja auttajina.
Linjojen läpi murtautunut
vaunu oli vielä ruhjoa Havaksen ruumiin. Viime tingassa

Komppanian suru päiillikön
menetyksen johdosta

se

oli

sista, sillä en voinut pidättää
kyyneleitäni. Huomasin monelle muulle käyneen samalla

tavalla. Ajattelin: miksi

se

luoti ei osunut minuun? Olisin

|

Tönö aamuna, poikani, liihden
kohti tuskien rintamaa.
Sinun äitis ja veljies tähden
minut kutsuvi Isiinmaa.

Isiinmaallinen, kontua vailla,
olen ollut ja köyhii mies.
Sydiin-Suomeni karuilla mailla
oli suitseva kotilies. tt
Perinnöksesi, poikani, annan
tyhjöt taskut ja Isönmaan,
kalasaunani völkkyvän rannan,
plhiin uskoni Ju,malaan.

Minut kerran kun kantavat

luokses,

kätes risti ja o:le mies.
Kövi, poikani,. nöin sinun vuokses,
D
minä viitoitin miehen ties.
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Ratkaisevassa
vaiheessa Äyräpään

sillanpään
joukkojen
irtautuessa kuului
radiosta eversti
Adoll Ehrnroothin
kiisky:
Koko tykistö ja
-kaikki heittimet,
kirkon tukikohtaan

-

TALTA!

ERKKI LAHTI
JR

JATKOA ED. NO:STA

/

n paallystoa V.lserrmalta malurr Erno Kuvala, everslrluutn.lnnr Adolf Ehrnrooth la kapteenr Arvo Ahola,

kaikki Mannerheim-rrstin ritareita

SALMENKAITA-

rji
.\

KUUSAA
Siiranmäen jiilkeen seurasi
"vaellusvaihe", jota sävytti
asettuminen asemiin, hetken
toiminta ja taas uusi siirtymi-

L.

SA-kuva

§-"J

hästyi parisen tuntia annetusta
heen vuoksi.

Sijoitin komppaniani tuliasemiin ja vedin vielä rulenjohtueiden rurvaksi kaikki
suinkin liikenevät miehet ketjuun. Metsiin reunasta oli laa-

seu-

rauksena tappiot tietenkin kas-

ja niiköala yli kylåiaukean.
Liikenä niikyi useissa paikoissa. Suurehko joukko oli

voivat.

Muistikuvani noiden päivien ajalta ovat vain vdliihdyksiä sieltä täiilrä. Niiden
paikallistaminen on useimmiten ollut mahdotonta.
Merkittävin toiminta tuohon aikaan krh-komppanian
osalta oli osallistuminen divi-

lähenemässä tietä seuraten.

Ajattelin ensin aloittaa tor-

junnan kantaman

rajoilta
aikaa voittaakseni, koska pidin tulijoita ilman muuta vihollisina. Tarkastelu kiikarin

avulla pani arvelemaan, että
tulijat sattaisivat sittenkin oli

sioonan oikean sivustan varmistukseen. Vihollinenhan
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simmäisenä paikalle. Pataljoona eteni marssien ja myöajasta sattuneen suunnisrusvir-

mista ilmahyökkäysten aikana

eteni siellä, niinkuin tiede-

miehittä linjan Kuusaan
kyliiaukeiden laitamilla. Krhkomppania alistettiin sille ja
seen

lähetettiin kuorma-autoilla en-

nen. Maataistelukoneet tekivät liikkumisen suoranaiseksi
helvetiksi. Komppania oli
varmasti yhtä viisynyt kuin
minåikin, mistä seurasi molempien kohdalla apaattinen
furtumus, niin että suojautulaiminlyötiin paljon. Sen

tään, nopeasti ja melköin vastarintaa kohtaamatta.
UR'I 7 oli saanut tehtäviik-

!a

Tahystala ryornil asernadrrs..r Vuosalriierr keskrrortxoiia

omia. Ja niinhiin sieltä tuhxin

majuri Valkosen komentama
JR ll:n pataljoona, joka oli
ollut ilman yhteyttä rykmenttiinsä ainakin parin päivän
ajan.
Huomattuaan tulleensa naa-

puridivisioonan puolelle Valkonen aikoi jatkaa taaksepäin

pyydettyään minua välittämään tiedon sijainnistaan esimiehilleen.
Kun oman pataljoonan tulosta ei ollut vielä tietoakaan.

ÄvnÄpÄÄ

le

-

yhden tulenjohtueen, kun

saatu pari muistaakseni

jatkuvat syytökset omia heittimiä vastaan liian lyhyiden

Helvar-merkkistä kenttäradio-

ampumisesta. Selvittääkseni

oli

VUOSALMI

Rykmentin saapuessa Vuok-

ta, joiden teho kuitenkin oli

sen rantaan Äyräpäähän sain
tehtäväkseni suunnitella krhryhmityksen rykmentin puolustuslohkollg, johon kuului
suurin osa Ayräpään harjua,
kirkon rauniot ja Vuoksen ylimenopaikka. Sijoitin tuliasemat pohjoisrannalle, peltoau-

varsin heikko: tuliasemaradio
oli lykättävä eteen peltoaukealle ja siitä vedettiin puhelinyhteys tuliasemaan.

kean vuoksi melko etäälle virrasta lukuunottamatta yhtä ke-

tärkeätä pyrkiä estämään vihollisen pääsy ylimenopaikasta, Ayräpän kirkon raunioiden läheltä, virran yli.

vyttä joukkuetta, joka varusti
asemat aivan rannassa olevan

Vihollisen

hyökkäysvoi-

man nopeasti kasvaessa lisääntyivät myös lohkoa puolustavat joukot, koska oli elin-

nuorisoseurantalon liiheisyyteen.

Tarkoitukseni oli saada jokaiselle joukkueelle mahdolli-

TEKNIIKKAA
SILLANPÄÄSSÄ

simman laaja ampumasektori

Rykmenttimme

perussuuntaa muuttamatta,
vaikka jouduttiinkin käyttä-

eversti Adolf Ehrnrooth toimi
koko puolustuslohkon komentajana. Hänen tykistökomen-

mään isompia panoksia ja hajonta jonkin verran lisääntyi.

komentaja

oli majuri Arimo,

asian määräsin jokaisen heitin-

asemamme pitämään tarkkaa
ampumapäiväkirjaa ja vaadin
jokaisesta jv:n taholta tulleesta syytöksestä tarkan kellonajan ja paikan. Pystyimme näin
todistamaan syyttömyytemme.

Yksi ainoa tapaus oli sellainen, että eräs kevyt joukkue

ampui aamuvarhaisella täysosuman omaan tulenjohto-

paikkaansa

onnettomien
sattumien kasautuma sekin.
Tulenjohtajan pyytämän
maalin ampumalinja sattui niminäin kulkemaan taikalleen
tj-paikan yli. Maalin laskija
oli unenpöpperössä sutaissut
lukemat papcrilapulle, jonka
hän antoi heittimen johtajalle.

paras

jolle myös krh-yksiköt alistet-

Lukemat olivat oikein, lappu
nimittäin löytyi asiaa selvitet-

keksintöni oli etsiä tuliasemat

tiin. Niistä muodostettiin krhryhmä, joka suurimmillaan
käsitti l6 joukktrr'ttir. kcvrltä

va kolmonen oli jäänyt

Jdlkeenpäin ajatellen

sellaisten paikkojen liiheltä,
missä oli karttaan merkittyjä

tajanaan

täessä, mutta panosta ilmaise-

vcrran

va

sen

jaaksi. cttli rrrri:r sil-

takarinteitä, perinteellisiä krhasemia, muna kuitenkin riittävän etäälle niistä välnääksemme niihin kohdistuvat keskitykset. Niihtävästi vihollinen

meni lankaan, koska tuliasemamme säilyivät paljastumatta jokseenkin ilman vaurioita

paljosta ammunnasta huolimatta. Takarinteisiin varustettuja valeasemia sitävastoin oli
korjailtava harva se yö. Näin

myöhemmin vangilta saadun

kartan, johon heittimiemme
asemia oli merkitty runsaasti

Raskaat kranaatrt rskevat Vuokseen

huomasin olevani vaarassa
jourua yksin vastakkain Valkosen perässä seuraavan vihollisen kanssa. 'Vannotin
Valkosta miehittämään linjan
siihen asti kunnes oma patal-

kaksinkertainen määrä
eikä
yhtään oikeaan paikkaan!
Ammuksia oli tässä vaiheessa riittävästi ja niitä myös

käytettiin. Viivytyksen aikana
oli komppanian ammuskulu-

mella

ja

mistään hierova heittimenjoh-

yli 2000 kranaattia, mistä tunnustuksena saatiin maininta

jaksi.

taja luki sen kakkoseksi. Ja
kakkospanoksen rata päättyi

Yhteistoiminta tykistön
kanssa muodostui kerrassaan
saumattomaksi. Tykistön johto suoritti kulloinkin tarvitta-

tarkalleen tj-paikan monttuun !
Muutamana ensi päivänä
voitiin majailla säilyneissä taloissa. Komppania oli vetäy-

mukaan noin kolmikymmenpäisen lammaslauman, joka
syötiin noin viikon aikana
tuoksuva lammaspaisti muhi
joka yö leivinuuneissa suuris-

tus eräänäkin vuorokautena

rykmentin

päiväkäskyyn.
Tuntien komppaniani voin va-

SA-kuva

raskasta kalustoa. Minut
määrättiin ryhmän komenta-

joonamme ehtisi paikalle.

kuuttaa, että niillä

Hetken epäröi§ään hän suos-

osoite!

van tehtävien jaon mallikel-

tuikin.

Tulenjohto oli vaikeasti järjestettävissä vuolaan virran
vuoksi. Se saatiin kuitenkin
järjestymään eti"rpäässä tykis-

poisesti ja tällä kerralla heittimienkin kohdalla täysin asian-

Vihollinen yritti hyökkäystä, muffa torjuimme sen helposti. Ilman tätä sulkua olisi
2.D:n muuten täsmällinen vetäyq-,-irr"t saattanut häiriintyä pahasti, koska saarrostuskiila olisi voinut tunkeutua syvdlle selustaan.

oli

myös

tön radioiden avulla ja tykistön tulenjohtueet hoitivatkin
pääosan kaikkien heittimien

rulenjohdosta. Krh-komppaniakin asetti Äyräpään harjul-

tuntevasti.

Äyräpään harju oli korkeahko, ja harjanteella olevat

ntnat joukot eivät pystyneet
riittävästi seuraamaan vihollisen tykistö- ja varsinkaan krhtulta, mistä
seurauksena

oli

tymistien varrelta korjannut

sa karjalaisissa saviruukuissa.

Tulitoiminnan kiihtyessä ja
maataistelukoneiden jälleen
ilmaantuessa

alkoi

tarmokas

263

korsunteko. Ne valmistuivatkin ennätysajassa ja olivat

luullakseni lujimpia

.mitä

komppania koko sodan aikana
teki. Tuliasematkin olivat niin
suojattuja, että niitä ei pystynyt tghoamaan muu kuin tark-

ka täysosuma.

I
a

,
?

I

SILLANPÄÄ
MENETETÄÄN
Kun vihollinen oli vallannut

"

Äyräpään harjun kirkon raunioiden rukikohtaa lukuunottamatta olin mukana yhteiskuuntelussa ja pystyin hyvin

*;*mm*

seuraamaan taistelun kulkua.
Lottkon komentaja antoi
käålynsä nopeasti ja hänelle

ominaisen rauhallisesti. Voi
vain kuvitella, millainen paine
hänellä oli harteillaan ratkaisuja tehdessään.

Kun oli selvä, että virran

takana oli kaikki menetetty,
oli vain keskityttävä estämään
vihollinen tulvimasta virran

yli. Tämän vaiheen ratkaisukdsky kuului:
Koko tykistö ja kaikki
heittimet,
kirkon tukikohtaan
_ TULTA!
Tulen muistamaan aina,

Rauha on tullut 1a JR 7:n suunta on kotia kolrli

.t\ . ''

kaikki rykmentin
kapteenit oli käytetty loppuun
mennessä

minua lukuunottamatta.

Jän-

näsin tietysti, joudunko jättämään heittimet muiden hal-

tuun, kun illan suussa

takaisin eräs

saapui

aikaisemmin
haavoittunut kapteeni, kurssitoverini Erkki Tirronen, loka
otti vastaan pataljoonan komentajan tehtävät.

miten etäåiltä, kuin syvästä
kellarista kuului tuskin erottuva, mutta äärimmilleen kauhistunut ääni:
Mutta tädllä on vielä
omia!
En olisi halunnut silloin olla komentajan paikalla.
Hänen iiänestään ei kuiten-

RESERVIKSI
Taistelu huipentui ainakin

meidän

näkökulmastamme
panssaridivisioonan
tekemään vastahyökkäykseen,
joka tosin epäonnistui pahasti

katsoen

vihollisen

varuillaanolon

kaan voinut kuulla mitän

vuoksi. Siinä vaiheessa oli

mielessä myllertävistä tunteis-

krh-komppaniakin liikekannalla ilman varustettuja ase-

ta kun hän toisti:
Sanoin: koko tykistö!

-Rauniorukikohdan menettä-

misen jdlkeen painoi vihollinen vastustamattomasti yli

virran ja levittäytyi Vuosalmen sillanpiiiiasemaan. Kat-

keria taisteluja käytiin ja joukkomme pystyivät rajoittamaan

vihollisen etenemisen.

mia

vihollisen laakaruli

- tuliasemiakin.
pyyhki

Muistaakseni heinäkuun
12. päivänä JR 7 vedettiin

N
JR 7:n lll Pataljoonan päällystöå Vuosalmella

Ensimmäiseksi me pystytimme teltat ja sitten nukuimme. [,uulen, että pari vuorokautta kului niin että komppaniassa ei ollut ainuttakaan silmää auki
ei vartiomiehillä- kuin sellaisia joskään. sikäli
sain oli.
Vähitellenhän siitä virottiin
ja palattiin taas arkeen. Taistelun jymy kuului edestä selvänä, mutta muuten vallitsi
reservialueella kesäinen rauha. Tulevan taistelun aavistus
piti kuitenkin yllä jännitystä.

pois linjasta ja koottiin Oravakytiiön
se, mitä oli jåiljellä.
joutui pysyKrh-komppania

Esikoiseni oletethrun syntymään oli aikaa muutamia viik-

mään linjassa vielä pari yli-

hänelle Oravakydössä kirjeen,
koska tapaamisemme rupesi
näyttämään epätodennäköisel-

määräistä vuorokautta. Orava-

koja ja muistan kirjoittaneeni

telut veroffivat rykmentin voimia enemmän kuin sotatoimet

kydössä pidettiin rykmentin
katselmus
eikä se todellakaan ollut-mikään kohottava

koskaan ennen. Muistan eräiin

elämys.

tä. En kuitenkaan postittanut
sitä ja se katosikin sitten jonkin ajan kuluttua.

Reservivaiheen aikana oli
käskyn mukaan kunnostettava

voima

kalustoa

rykmentti parin viikon levon

Heiniikuun alkupuolen tais-

taistelupäivän, jolloin yhteiskuuntelussa tilannetta seuratessani voin todeta I/JR 7:n
jauhaurumisen kirjaimellisesti
loppuun.
Sinä päiviinä pataljoonalla
oli viisi komentajaa ja iltaan
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ja

varusteita

sekä

Vihollisen hyökkäyksen
oli vaimentunut, kun

suoritettava harjoituksia. Viimemainifusta en suoraan sa-

jiilkeen otti jiilleen rintamavastuun sillanpään oikealla

noen uskaltanut hiiskahtaa mi-

puolustuslohkolla. Krh-komppania sai valmiit asemat 13./

tään komppanialle.

JR 49:ltä, veljeskomppanialta.

RAUHA
Rauhan tulo syyskuun alussa

tapasi komppanian

samoissa

asemissa.

Vetäytymismarssin jälkeen

komppania sijoittui erääseen

Ruokolahden

metsäkylään,
jossa kotiunamista odotellessa

tehtiin hiukan varustelutöitä
rajalla.

Suurin osa komppaniasta
kotiutettiin Ruokolahdella ja
palvelukseen jäävät siirrettiin
aikanaan Aholahteen Savon-

linnan låihistölle.
Komppaniani miehet hoiti-

vat tehtävänsä hyvin: kertaakaan ei tarvinnut ilmoittaa, että annettua tehtävää ei pystytä
suorittamaan.
Komppania elää tavallaan
yhä. Savon Prikaatin Kranaatinheitinkomppaniassa palveehkä
lee uusi sukupolvi
jo
meidän poikiamme, ehkäpä

pojanpoikiakin. Olkoon tiimä

tarina heille

muistutuksena

pitkiistä perinteiden ketjusta. O

Päiuä l§irkka - Kemiloell
UNTO KUMPULAINEN

O Rukajärven suunnan korpitaisteluihin mahtui monta merkillistä epihyökkäykjärjestyi
sen lomaan
vaikkapa kodisodia

sumeilemattoman

kas "rivierahetkit' 'taitava
O Rajuotteinen ja
vihollinen
ei antanut periksi, vaan heitti valloittaiat asemistaan päättäväisellä vastaiskulla.
O Syntynyt lähitaistelu oli suomalaisille armoton paikka.

l<fr.

Taisteluosasto Kumlinin sotatoim€t 3.--5.8.41

TAISTELUOSASTO KUM.

LIN, runkona pataljoonamme
llJR 52, oli edennyt läpi salojen Pajarinjärven pohjoispuolitse Kolunkijärven kannaksen

kautta kiertäen joen takana
puolustautuvan vihollisen sivustaan ja komppania Anttojolle konekiväärini oli
nen

alistettu
oli ylittänyt tuon
- ja vuolaan joen
melko leveän
koplukoilla ja ottanut sillan-

pään. Nyt

oli

edessämme

hyökkäyksen jatkaminen.
Yö, jonka olimme tässä sillanpäässä viettäneet, oli ollut
hieman levoton muutenkin

kuin niiden kirottujen sääskiparvien takia: pientä pelkäämistä puolin jos toisinkin sekä

käsikranaattien heittelemistä

ja valorakettien

ammuskelua

tuossa jo melko pimeässä elokuisessa yössä.
Mutta tuossa nahistelussa

monen valmiusasemissa ma-

kului sekin yö ja valkeni päivä. Se valkeni autereisen kuu-

liääksi

laana ja hiostavana.
Makasimme harvaa petäjikköä kasvavan tasaisen kanervakankaan laidassa. Kangas
väreili kuumuudesta ja pölystä. Väsymys ja unen puute

päässä.

kirveli silmissä ja jano ja kuivuus kurkussa. Oli jotenkin
hontelo olo
oli siitiikin

Sitten pitäisi tulla se viiden

- mieliala oli jo
huolimatta, että
parinkin melko merkittävän ja
suhteellisen vähin menetyksin
saavutetun voiton ansiosta hyvä ja luottavainen.
ENNEN H-HETKEÄ
Ehkäpä myös edessä näkyvät

vihollisen pesäkkeet

saivat

kaavan miehen mielen miette-

Iähimmät niistä oli- vajaan sadan metrin
vat vain

Makasin matalan maastokohouman tapaisen takana ja
katselin viholliseen päin.
oli täysin hiljaista. vilkaisen kelloani: vielä varttitunti.

minuutin tuli-isku tuohon
eteen ja meidän olisi lähdenä-

vä liikkeelle.
Kun vihollinen on noin Iähellä on tässä oikeastaan kyvain suora rynnäkkö

Pitäisiköhiin kaivaa vähän
poteroa? Ei ole enää aikaa
vain kymmenen minuuttia...-

Kuinkahan monen pojan
matkan pää tuo pölyävä kanervakangas tänään mahtaa
olla...
Ei
sellaista ei saa ajatel- ajatus on karkoitettava
la! Tuo
aivoista!
Nämä mietteet katkaisee takaa vasemmalta kuuluva risukossa rähmivän miehen ähkinä ja manailu. Samalla kuulen
hänen pajattavan:

Missähän helvetissä

ei muuta. Kunpa se tuli-isku
nyt osuisi kohdalleen eikä

sanoivat olevan...

omaan niskaan kuten joskus

meäni.

seessä

on sattunut!

se

- luuraa! Täällähän ne sen
täällä
Sitten kuulen mainittavan
luvattoman äänekkäästi ni-

-

Voi juma!

pääsee huulil-
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tani.

I
,

I

-

Tattis vaan, sanoin

-

Tunnen miehen äänestä:
Karpin Otto! lr|vlitä pirua se
tuolla lailla... Vetäydyn ryö-

sekä hyvilläni että harmissani.

mien taemmaksi. Hän huomaa

hyökkäysasemiin

minut ja nauraa leveästi:

kollin ja kaiken tuon muun kaman. Mihin ihmeeseen minä
nyt tässä tämän kanssa jou-

Vaan oletkos sinä nyt
- järjiltäsi? Hilaat tänne
vallan

Ka, siinähän sinä... En
löytääkään.
meinannut
Vai että et meinannut...

tällaisen

dun? Vai luuletko sinä

-

että

minä lähden tuo julmettu pa-

ketti kainalossa hortoilemaan

t

KOTIRINTAMAN
TERVEHDYS

!

Siinä seisoi siis Otto, hikisenä

vähän.

leveästi
natiraskellen. Kivääri hänellä
roikkui kaulasta vatsan päällä

Mutta Otto sen kun naureskeli:
!26n minä kun lupasin
perille.
toimittaa

i

tuonne noiden naapureitten
sekaan? Ajattele nyt sinäkin

ja puhallellen. mutta
ja

selässään hänellä

oli valtai-

sa rcppu tiit'nnä turaraa.

Pian on aika lähteä

Sen

-

No. on kai se nvt

-

Hyökkäys etenee korvessa

Mitähän siellä on vastassa..

perillä...

Mutta ensimmäinen

kra-

naatti suhisikin jo päämme
päällä ja iski jonnekin siellä
edessä. Minä huomasin pyytää Ottoa painumaan edes vähän matalammaksi, mihin hän
suostuikin vilkaisten ylös, sinne puiden latvoihin, ja tode-

ten, että sitä taidetaan olla
höökihommissa ihan.

Vakuutin Otolle, että niin

ne ovat taas asiat

sinkeelle

menneet, ja jatkoin:
Sanopas nyt, mitä minä
- kollin kanssa teen!
tämän

Keksi äkkiä, sillä nyt ovat miKonekivääriryhmä on kovilla

SA-kuva

päälle oli köytetty vielä paket-

lastissa.

ti, ellei parikin, minkä lisäksi

Otto laski maahan toisen,
sen suuremman paketin,
pyyhki pusakan hihalla hikeä
otsaltaan ja tuumasi, että ter-

hän roikotti vielä molemmissa
käsissään nyyttejä, joista etenkin toinen oli valtaisan suuri
ja painavan näköinen. Kun tä-

hän lisätään vielä muu tappe-

luksessa välttämätön tavara

leipälaukkuineen, kypäröineen, kenttälapioineen ja muine tykötarpeineen, voitaneen

sanoa, että mies
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oli

täydessä

veisiä laittoivat.

Terveisiä? Mistä? ih-

mettelin.
tysri.

No, sieltä kotoasi, tieKotoani terveisiä? ih-

yhä, sillä en todellamettelin

kaan tiennyt, että hän oli päässyt lomalle. Mutta sitten
muistin, että hänen veljensä-

hän kaatui Omeliassa, joten

nuutit kalliita.
Sitten keksimme kätkeä sen

siinä vierellä olevan

tuuheaoksaisen näreen alle. Sitä
sinne kiireesti peiteltäessä tie-

hän on varmaan ollut hauta-

si Otto

jaislomalla.
Sitten mies otti sen paketin
maasta, tuli lähemmäksi ja
laski sen eteeni sanoen, että
tämä on sitten sinulle.
Lainoivat kotoasi, mei-

naureskellen, että siinä kuuluu

naan.

kertoa merkitsevästi

olevan sitäkin rohtopuolta.
Ihan semmoista oikeaa ainet-

ta, niin että...

SOTA EI ODOTA
Tämän puheemme ja Oton in-

nokkaan mielenkiinnon tuon
paketin tienyä sisällystä koh-

taan keskeytti kepin tönäisy
selkääni. Kun käänsin päätä-

ni,

seisoi takanani luutnantti
Anttonen. Aika tuossa äskei-

on turvassa tulelta. Sieltä on

oli lammen rantaan asti ulottu-

korkin kiinni todeten,

myös mainio tilaisuus tulittaa

va kuollut kulma, joka hieman

meillä nyt taida olla vilu...

ettei

tien suuntaan ja sillan kor-

ajattelutti, mutta koska siihen

Ei ollut vilu. Aurinko

vaan.

saisi ilmeisesti tulta sivustalta,

vötti pilvettömältä taivaalta ja
hiki virtasi vaikka olisi etsinyt
millaista varjoa. Oli tullut ilta-

Kutsuin siis konekiväärit

emme olleet siitä niin järin

rä-

sinne. Mutta raskasta asetta
kantava mies on "lihava"

huolissamme.

maali ja niinpä kolmoskivää-

tasi kepillään tiettyyn suun-

rin

''RIVIERAHETKI''

taan sanoen jotain että nyt sitten... ja hyppäsi saman tien
pystyyn huutaen niin että kor-

ampuja Eino Kekkonen
saikin suihkun keskiruumiiseensa ja tuupertui aseensa

Siinä pesäkkeemme luona lekotellessamme ja päivää paistatellessamme muistin tietysti

Satuin sitä juuri katsomaan,
kun alkoi jälleen tapahtua

kanssa maahan. Sc

oli tämän
kelpo soturin loppu. Mutta
käyttäjää r'aille ei ase jäänyt,

senkin paketin siellä lähtöase-

masti ohi.

sessä puuhassamme

oli kulu-

nut loppuun ja Annonen viit-

pi raikui:
PATALJOONA ANT-

TONEN
ETEENPÄIN
MARS.MARS!

-

sillä konekiväärin

kahvoihin

tarttui nyt ampujan apulaisena

Tuo huuto ja menettely tässä tilanteessa oli ominaista täl-

toiminut Otto

le sumeilemattomasta rohkeu-

puuhissa.

Kauppinen,

mies samaa kaliiperia

näissä

päivä, tuo päivän kuumin het-

ki. Kello oli

moittamatta kuitenkaan asiasta mitään miehille. Vain "va-

kinaiselle kokillemme",

tä-

män ykköskiväärin Tatu Kainulaiselle huomautin, että oli-

suunnassa,

katsoen

mitenkään puuttua.

sotatyönjohtajaksi
melkoisen laatuunkäyvä kiho.
Mutta kun otin piilossa pitämäni pitkäkaulaisen ja kol-

kunkin mukiin,

perässä

vaikuttavan suon tuntumassa.

miesten silmät hämmästykses-

kuukkien. Ja niinhän siinä kävi, että kohdalleen osuneen
keskityksen lamauttama vihollinen ei kestänyt tätä rajua,

Kaivoimme siihen kaikessa

rä.

rauhassa melko käyttökelpoiset konekivääripesäkkeet jääden sitten odottelemaan luvattua vaihtoa.

Ehkä enemmän kuin aine
sinänsä ilahdutti mieltäni nuo

usein käy hyvin valmistellussa
suoritetussa hyökkäyksessä, että varsinainen ratkaisu
tehdään lähes tappioitta ja ne
tappiot tulevat vasta sitten jatkossa, kun kaikki on jo olevinaan ohi.
Etenimme juosten ja huu-

ja

taen aina maantien tuntumaan, missä saimme tulta
vastaamme ja tappioita alkoi
tulla. Siellä edessä, lähellä sillankorvaa, oli matala, laajaalainen hiekkahauta. Pääsin
sinne ja huomasin, että siellä

tässä

sioonan julkaisemassa kirjasessa "Korpisoturit kertovat".
Edessämme oli avoin, laakea ja maljamainen painanne

ja sen pohjalla pieni lampi.

Lammen takana kohosi matala
petäjää kasvava harjanne, jonka takaa häämötti tuo avoimelta vaikuttava suo. Konekiväärimme edessä, aivan alla,

mella tähdellä koristetun kon-

revähtivät

miesten nokiset naamat! Miten leveä olikaan Huttus-Villenhymy ja miten autuaallisen
harras näissä touhuissa ehkä
parhaan asiantuntijamme Kai-

nulais-Tatun

naamataulu!

Eikä se ollut peruslukemilla
kiväärinjohtajan Huttus-Pekankaan naama, tuo aina hieman totisen sorttinen.
Tåimä ja muutama lisätuik-

ku piristivät meitä väsyneitä
miehiä vallan ihmeesti. Aivan
tarpeeksi, ajattelin ja näytin
tovereilleni aina huumoriin
valmiin äitini pullon kylkeen

tekstaamaa "lääkemääräystä": "Ruokalusikallinen vilustumiseen, määrää Äiti". [öin

aivan

lähietäisyydeltä.
Seurasimme siitä takaa tuo-

ta

näin

lorautin siitä sievät höysteeksi

Jouduimme olemaan

tui siinä tulitaisteluun

kaikesta huolimatta

samme, erään suurehkolta

koko sen päivän ja osan seuraavaa yötä. Tässä, ykköskiväärillä, tapahtui myöskin se
Korhosen kova ottelu, josta
tämä varpaisjärveläinen aseveli on itse kertonut l4.Divi-

meinen kohtaamistaistelu ja

kuulla olevani sinenkin

olimme kuitenkin tavoittees-

nolla pois alta. Kävi niin kuin

oli il-

tuo sinne edennyt osasto juut-

Anttosen mukana juosten ja
huutaen ja vähän aremmat mi-

huutaen suoritettua hyökkäystä, vaan vetäytyi melko sovin-

Akkiä he saivat tulta vastaansa. Samaan aikaan alkoi
myös asemiimme putoilla kra-

vehnäset ja pikkuleivät olivat
edessämme. Kun kaasin tuota
mustanruskeaa, tuoksuvaa
nestettä poikien mukeihin sain

jakkipullon leipälaukustani ja

kä mitenkin siellä

mu.u operaatio.

naatteja. Kysymyksessä

kuin nykäyksittäin. Hyvissä
ajoin ennen puolta päivää

juun rynnäkköön: rohkeimmat

tuonne runsaan sadan metrin

suhteellisen onhellista urhoa.
Oikea kahvi höyrysi pakissa ja

pieneksi

tien

VASTAHYöTTÄYS
Pesäkkeellemme ja ohi sen
janteelle eteni joukkueen verran vieraan komppanian miehiä. Emme tienneet, oliko kysymyksessä vaihto vai jokin

mutta olosuhteisiin

mutta nyt vaivalloisemmin ja

RAJU

etsimässä vettä pakkeihin, sil-

pesäkkeen pohjalla neljä nokista, hikistä ja väsynyttä,

hyökkäys

auttamatto-

päässä olevalle matalalle har-

maassa.
Ja niin meitä istui pian siinä

$sähdyksen jälkeen jatkui

14.

varalta

lä edessä saattaa olla pieni rivierahetki täällä Vienan erä-

destaan tunnetulle miehelle,
joka sai sitten muutaman päivän kuluttua sankarinosansa.
Se siivitti miehet ihmeen ra-

oli

yli

missa. Päätin noutaa sen il-

si hyvä käydä kaiken

Näinkin se käy

rivierahetki

hieman

taistelua voimatta siihen

Räiskettä

ja

rätinää kesti

tuokion
kunnes sieltä nousi
- perääntyä.
mies alkaen
Sitten nousi kaksi, neljä ja
niin edelleen eikä aikaakaan,
kun käynnissä oli täydellinen
perääntyminen, joka muuttui
pian selväksi paoksi.

Vihollinen lähti juosten perään yli harjanteen.
Tämän taistelun loppukoh-

taus, finaali, oli näin alkanut
ja me pesäkkeessämme, ylempänä ahteen reunalla, olimme

aitiopaikalla sitä seuraamassa
voimatta juuri osallistua leikkiin. Vasta kun olimme varmat, että harjanne oli tyhjen-

tynyt suomalaisista, saatoimme tulittaa erinomaisen tehokkaasti ja pitää näyttämön puhtaana.

Ei kuitenkaan vielä.
Keveästi, vain rynnäkköpakkauksella varustetut vihol-

liset saivat kiinni raskaita reppujaan kantavia suomalaisia ja

syntyi

pistintaistelukohtauk-

sia, joissa patruunansa lop-

puun ampuneet, ilman pistintä
taistelevat suomalaiset olivat
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usein auttamattomasti alakynnessä.

Yrityksemme tulittaa sinne

olivat toivottomia, sillä suomalaiset ja veniiläiset olivat
vielä sekaisin.

!r
I
II

Näytelmä oli aika masentavaa katseltavaa. Osin pakokauhun saaneita suomalaisia
juoksi ohi v:ilittiimättä tai kuulematta huutoamme pysähtyä
tähän, missä kyllä tulisi naa-

Aina kun mies nousi syöksyyn, laukaisin
mutta ohi.
Ja jälleen syöksy
laukaus
- sama
ja taas ohi! Ja taas

ja jos ei, niin sellaisen sinne

na ennätin panna merkille, et-

järjeståimään.

tä vihollisupseerilla oli vyöltyhjä, kuten
lään pistooli
sittemmin totesin
sekä

No onhan tämä nyt jo

mahdollisimman ylös nähdäkseni tuonne kiusalliseen kuol-

-ja taas!

-

kummaa
touhua! ajattelen.
Ettei nyt tältä matkalta... Sitten huomaan, että aseen

tåihtäintanko on melkein pystyssä
asetin on siirtynyt pitkälle -eteen ja laukaukset me-

purille seinä eteen.

nivät siis reippaasti yli.

oli

vanjan pelastus, sillä enää en

Osa heistä
juossut jopa jokeen saakka

uimaan ja kahlaamaan sen yli!
Tässä kahakassa kaatui vihol-

Se

oli

Meitä jäi nyt pesäkkeeseen
kolme miestä. Tähyilin lammen rantaan ja yritin kohota
leeseen kulmaan.

LÄHITAISTELUN
LOPPUVAIHE
Samassa rävähtää jostakin
suihku. Sillä hetkellä kivääritön Vilho Huttunen tönäisee

lisen pistimiin myös kotikyläni mies Lauri Sorsa, joka patruunansa loppuun :rmpuneena
ja ilman käsiasetta tai pistintä

ti tältä

muutamien metrien

etäisyydeltä kohdalleen ja vihollinen suistui maahan ase
kädestä kirvoten ja ääntä päästämättä
kuin kokoon lyhis-

-

tyen.

Samalla hetkellä katosi näkyvistä myös tuo suomalainen
sotilas. Sitten oli taas kaikki
hiljaista.

Yritimme jälleen

päästä

jostakin tulittava pikakivääri

teki yrityksen toivottomaksi.

si.

Kutsuin lääkintämiehiä, mutta

eiväthän hekään sinne pääs-

TORJUNTAVOITTO

I

Nopea, kainalon alle tähdätty heittolaukaus osui tietys-

kuolleeseen kulmaan, r»utta

joutui vihollisen ahdistamak-

i.

karttalaukku.

seet.

.Tåimän karmean näytelmän
lopputulos oli kuitenkin jo ennalta selvä: se oli myös vihollisen, hyökkääjän turma. Pakenevia suomalaisia innois-

saan takaa-ajavat vastustajat
syöksyivät eteemme, låihimmät melkein asemiin, missä

Jotakin oli sentään tehtävä.

Vihollinen tuolla harjanoli saatava matalaksi.

teella

Mutta vyöt ovat tyhjiä. Oli
haettava patruunatäyden-

si

nystä.

Kuka hakee? kysyn.

Paketin avulla järiest)ry tavallista juhlallisempi kahvihetki

heidät tuhottiin konekivädreilla.

- Minä kai se joutilain
- sanoo Tatu.
olen,
Parempi että kaksi, huomautan.
No, minä lähden toisek-

Pian vallitsi tienoolla jälleen kirjaimellisesti kuoleman
hiljaisuus.

si,-lupaa Vilho.

Mutta allamme olevassa
laakeassa painanteessa ja pie-

He ottavat vyölaatikot mo-

lempiin käsiinsä

ja

lähtevät

nen lampareen rantaheinikossa oli yhä vihollisia. He yritti-

kyyryssä juosten taakse. Sinne tuntuu putoilevan taas kra-

vät ryömien ja syöksyjä tehden paeta pois tulen alta. Ammuimme heitä, mutta emme
enää konekiväiirillä, vyöt kun
alkoivat olla auttamattomasti

naatteja.

Odotamme

Tarkkana håmärtryässä illassa

toakaan.

ehtinyt tätä miestä

Siinä minåikin kokeilin taas
tuota jo talvisodassa mukanani ollutta omaa Ukko-Pekkaani todeten melkoiseksi iillistyksekseni, ettei sillåikään aina
osu edes muutamien kymmenien metrien päässä poispäin
syöksyilevään viholliseen.
Siinä lammen rannan heinikossa se kaveri syöksyili eikä
millään tavalla "taiteen" kaikkien säiintöjen mukaisesti,

maan.

vaan aina

maahanheittäytymispaikaltaan suoraan eteenpäin juosten, joten tiihtäyspaikka oli aina tiedossa.
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odotamme,

laatikkoa. Ne tuo joku tuntematon kiväärimies ilmoittaen

tyhjinä

viimeinen puoli
vyötä oli- aseessa eikä vaihdosta tietystikän ollut nyt tie-

ja

mutta heitä ei kuulu takaisin.
Ilta hämärtyy nopeasti.
Vihdoin saamme pari vyö-

jahtaa-

Alkoi nimittäin uusi näytös
tässä näytelmässä.

Aivan asemamme

alapuolelta, kuolleesta kulmasta, alkoi kuulua outoa ääntä ja liikettä.

Tartuin

käsikranaattiin,
mutta sitten tuli mieleeni, että
siellä voi vielä olla suomalaisiakin. Niinpä käskin kivää-

rinjohtajan Pekka Huttusen
nopeasti vasemmalle katsomaan onko siellä konetuliaser
ta, joka pystyisi tulfttamaan
tuohon kuolleeseen kulmaan

minua voimakkaasti selkään
ja huutaa:
Hei! Katso tuonne!

-Kohoan seisaalleni ja käännyn.
Näen siinä silmänräpäyksessä hieman vasemmalla liki
pesäkettä tuosta suojakulmasta esiin kohonneen riuskannäköisen vihollisupseerin seisomassa katkennutperäinen pistinkivääri kohotettuna pään
päälle iskuun ja hänen edessään polvillaan suomalaisen,
jonka selkää kohden tuo armonisku on suunnattu!
Tuona sekunnin murto-osa-

samalla, että patruunanhakijat
haavoittuneet Iievästi
matkalla. Niin vain tappioita
tulee taas tänäänkin...

ovat

PELASTUS VIIME

HETKELLÄ
Ätna huluu lammelta

hä-

märtyvässä illassa voipunut
huuto:

Suomalaiset! Olen lfuugo-Korhonen Varpaisjiirveltä !
Hakekaa minut pois!

Sitten huuto toistuu, mutta
nyt entistä voipuneempana.
Sitten on kaikki hiljaista
vain huuto jää kaikumaan hä-

märtyneen, hiljentyneen taistelukentän ylle.
Se ei ole aseveljille mukavaa kuultavaa...
Nyt on pakko yrittää!

Huudan lääkintämiehiä ja

he

saapuvat

ja

pääsevätkin

lammen rantaan.
Syöksähdän vihollisupseerin luokse. Hän makaa siinä

maata viistäen.

to-osaa vaille antamatta ja yri-

Ilta on pimentynyt ja odotamme yhä vaihtoa, jota ei
kuulu. Pohdimme päivän ta-

tys päättyi pistinmiehen kuo-

pahtumia tietämättä mitä kaikkea tuossa edessämme äsken
tapahtui
tietämättä, että sii-

kuinka Korhonen

nä muutamien
metrien päässä
meistä käytiin

lemaan.

Sitten emme taas nähneet,
syöksähti

viimeisillä voimillaan irti vastustajistaan ja onnistui heittäytymään painanteessa olevaan
s66d9n vielä matlampeen
kalla luodin
olkapäähänsä!

katkennutperäinen

armotonta
kamppailua elämästä ja kuolemasta, kun reiteen ammuttu

kivääri vierellään. En välitä

aseeton mies taisteli paljain

rantavedessä maaten
hän odotti, kunnes ympärillä

siitä, mutta pistoolin ja kartta-

nyrkein viittä hänet saartanutta vihollista vastaan. Tässä

maalle ja alkoi hrnrtaa apua.

suullaan

laukun otan ja menen takaisin

\åd

Hiljaa

oli hiljaista, ryömi

sitten

nystä saanut kuin kuularuiskukomppaniasta
konekiväärikomppa-

niaan, haasteli Matti
Felt, l90l syntynyt rauhallinen soturi.

Hänen virkansa oli

toimia

patruunankantajana ia hän teki aina
nurkumatta kaiken mitä tähän työhön kuului
mutta ei mitään tur-hia hommia.
Viipurin taistelujen
aikana ryhmämme oli
edennyt Säiniöllä erään
harjun iuurelle ja harkittiin, miten parhaiten
ylittää hariua kiertävä
tie. Matti ei tästä huolta
kantanut, vaan valmis-

\§i,

'§T*
q+§' ö4lr
t. ':!.

\-,§.t \

+i:S*

Kolmatta sotaa käyn

-enkä ole muuta ylen-

,.":r§'

§*'§*,
:a' '

r':§:

t\

.

.:

itdffi
,;,V.t§
tautui vain etenemään

ria

.l
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Siihen noiasi Matti sel-
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Kaveri on saatava turvaan!

heessa hän sai riistetyksi yh-

Tuska ja epätoivo tuntuivat
sietämättömiltä! Mies voi vain
toivoa pikaista kuolemaa
elämän jatkuminen tuntui

deltä viholliselta

mahdottomalta.

pesäkkeeseeni. Siihen tulevat
jo myös verisiä paareja kantavat lääkintämiehet. Niillä makaa likomärkä, verinen mies,
jonka he tuntevat Huugo Korhoseksi.
Kumarrun katsomaan hän-

kamppailussa hän sai yksitoista pistimen haavaa, joista kak-

tä.

tettiin iskeä häntä päähän.
Kuollut?
Ei se ihan vielä. Tajuton

on.- Vaan ei se siitä selviä

on täynnä reikiä ja menettänyt
verta paljon.

He lähtevät kantamaan

miestä taakse. Hänen toinen
kätensä roikkuu hervottomana

paarin laidan

yli,

melkein

si

vatsaan. Vielä tässä vaikiväärin,

jonka hän kuitenkin heti taas
menetti. Sen jälkeen sillä yri-

Hän väisti iskun, joka osui
maahan ja kiväärin tukki katkesi.

Lopun me sitten näimmekin: äskeisen iskun antaja kohottautui lopullista armoniskua varten nujertaakseen viimeinkin sitkeän vastustajansa.
Tuo iskuhan jäi sekunnin mur-

Sitten tuli armollinen tajuttomuus.
Pelastajat ehtivät kuitenkin
ajoissa paikalle ja hyvän kuntonsa ja saamansa avun turvin
melkeinpä
mies jäi eloon
poikkeuksena- lääketieteen
historiassa.

Vaihto tuli puolen yön jälkeen. Pääsimmö "lepoon",
jota kesti peräti seuraavan päivän puoliväliin.

u

känsä

pistellessään

puukkonsa

kärjellä
suuhunsa maittavia lihapaloia avaamastaan
lihapurkista.
Sitten kuului kimakka naksahdus.
Matin leuat pysähtyivät ia hän tuijotti olkapäänsä viereen peltiin
ilmestynyttä luodinreikää. Kyhnytteli sitten
itsensä hiljalleen pitkälleen ja virkkoi:
Taitaakin olla pa- syödä makuulras
laan...
Kaarlo Heinonen, Espoo

o
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MAUNO KIRJONEN
Hävittäjäsuojaus oli

vaan nousua vastaavaan

suomalaisten sotaI
t''
t

i

toimissa harvinaista
ylellisyyttä. Kesällä
l94l Pajarin 18.Divisioonan ylittäessä

Porukka kerääntyi rinnallemme ja lakipartio korkeam-

malle sekä hiukan taaksemme.

Suuntanamme

vesistön
Hopeasalmea suo-

jaus oli kuitenkin

VAUHTI oli kovaa maajoukkojen työntäessä vuokralaista
edellään omalle alueelleen.
Vihollinen oli pysähtynyt
Vuoksen taakse. Omilla joukoillamme oli edessä Vuoksen

ylitys. Ylityspaikka oli jo

so-

vittu sekä H-hetkeksi määrätty

elokuun 18. päivä kello
04.00.

Illalla

jille

8. -41 oli

ohjaalaivueemme komentajan
17.

puhuttelu, jossa hän selvitti
sekä maajoukkojen toimintaa

kyvyys. Vihollinen oli sytyt-

tänyt perääntyessään taloja.

II

II

Onneksi eivät ehtineet kaikkia

TI

tuhota, mikä oli maavoimiem-

me reippaan

HAUITIAJA.
SUtlJANA
HtlPEASALMEN
YLtA
TT

sota-

tu

suojausajat. Suunnitelman
mukaan kohteen päällä tulee
jatkuvasti olemaan hävittäjiä

kello 04.00-21.00. Jalkaväkimiesten osalta tämä olisi
luultavasti hyvä tilanne, kunhan vain omat harvat hävittä-

jämme pystyisivät pitämään
ilman puhtaana vihollisko-

Tämän konetyypin nopeus oli
noin 42O km/h ja huippunopeus 450 km/h 3800 metrin

me on noin 350 km/h.
On sopiva hetki laittaa kone

taistelukuntoon: valorengastähtäin ja konekiväärien valit-

sijakytkimet päälle. Liipaisin
sijaitsee ohjaussauvan yläpäässä olevassa kädensijassa

korkeudessa. Aseistuksena oli

neljä 7,5 mm:n konekivääriä,
joista kaksi rungossa ampuen
potkurikehän läpi, ja kaksi siivissä.

Tulin kentälle hyvissä

ajoin. Tällä lennolla koneeni
tulisi olemaan Cu-566.

Pilvikerros on yhä 700 met-

rissä. Pudotamme korkeutta.
Jokainen katselee ympärilleen

vänrikki Karhila,

tutkien maastoa. Tulipaloja

kersantti
Kajanto ja muistaakseni kersantti Pallasvuo. Viimeisenä
nousi lakipartio, vääpeli Satomaa ja hänen siipikoneensa.
Viimeisten koneiden oli startattava läpi pölypilven, jonka
edelliset koneet saivat aikaan
noustessaan ilmaan.
Rullaus kiitotielle ja startti.
Kentän reuna vilahti allani.

18. elokuuta valkeni pilvise-

Muutkin ohjaajat tarkastivat
koneensa.

näytti niiden nousevan siipien
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Imatran eteläpuolella käännymme kaakkoon. Nopeutem-

Luutnantti Nurminen veti

siirtämällä sähkökatkaisijaa.
Kojelaudassa oleva mittari

määrätty kello 12.50 ja tehtävä piti luovuttaa Morane-laivueelle puolentoista tunnin
kuluttua.
Laivueemme LLv 32:n koneina olivat amerikkalaiset
Curtiss Hawk 75A -hävittäjät.

la.

letkaa. Lensin hänen siipikoneenansa. Perässämme tulivat

SUOJAUS ALKAA

nä. Lentueeni lähdöksi oli

Nyt oli hiukan aikaa katsella maisemia. Muodostelmamme oli hyvässä kunnossa ja jokainen tiesi tehtävänsä: ylimenopaikalla oli turvattava poikien pääsy tuon lätäkön yli pitämällä viholliskoneet loitol-

etusormen pikku liikkeellä

Tarkastin sen ja totesin kaiken olevan kunnossa. Keskustelin mekaanikkoni kanssa koneesta, sillä en ollut lentänyt
tällä koneella aikaisemmin.

neista.

etenemistahdin

ansiota.

-saa kk:t toimimaan.

den hävittäjälaivueiden oli tar-

toimen suojaukseen.
Laivueitten kesken oli jaet-

Imatra.

sen huonommaksi muuttui nä-

että Vuoksen ylitystä. Useikoitus osallistua tämän

oli

Nousimme lähelle pilvirajaa,
joka oli noin 700 metriä. Sää
oli edelleen pilvinen.
Mitä idemmäksi tulimme,

Vuoksen

järjestetty
oikein
suurvallan malliin!
Tällaisena sen koki
hävittäjäkoneen ohjaaja.

ar-

voon.

Vedin laskutelineet

sisään

Lappeenrannan kentän etelälaidassa metsikössä pyörivät

sisään.

seitsemän koneen potkurit.
Jokainen kokeili moottorinsa

maaliasentoon.

kierroksia

kaasuvivussa. Vedän sitä hieman taaksepäin, jolloin moottorin kierrosluku laskee sopi-

ja

magneettojen

kuntoa. Koneeni kehräsi moir
teettomasti.

Jarrusiivekenäppäi-

näkyy ja savun katkua on runsaasti. Savun takia näkyvyys
on melko heikko.

Saavuttuamme kohteeseen

vaihdamme päivystysvuoron

toisen laivueen

koneiden

kanssa.

Säädän koneeni ohjauksen
ohjaamon vasemmalla puolella olevilla trimmauslaitteilla,

jolloin kone lentää

suoraan,

vaikka irrottaisi käden sauvasta ja jalat sivuperäsimen vivusta. Kone nimittäin tottelee
herkästi ohjainten liikkeitä.

mestä vedin siivekkeet norVasen käsi on koko ajan

MISSÄ ON
LAKIPARTIO?
Katseltuani ympärilleni löysin
ryhmästämme vain viisi ko-

oli

poissa.

den hieman enemmän kor-

Minne olivat pojat kadonneet?

keutta, sillä olimme aivan pil-

netta. Lakipartio

oli hankala
johtamistilanne radiot

virajan tuntumassa.

Koneissamme

Painuimme kaikki vihollis-

puuttuivat johtokonetta lu-

ta kohti. Nyt oli sopivasti tähtäimessä kolmen koneen ryhpainallus sauvassa olemä
vaan- liipasimeen, kk:t lauloivat tasaisesti ja ruudin katku
tuli ohjaamoon.

kuunottamatta. Tämän vuoksi
ryhmän tuli pysyä tiukasti yhdessä seuraamalla johtokonetta, joka yksin sai tietoja maaasemalta. Tämä menettely on-

nistuu kuitenkin vain niin
kauan kunnes olemme taistelussa vihollisen kanssa.
l Lentueen päällikkö kapteeni Berg on yhteysupseerina
maajoukoissa ja välittää maajoukkojen tiedot sekä viholliskoneiden asemat johtokoneel-

Vihollisemmekin ampuivat.

Viholliskoneen ohitus ja
tiukka kurva oikealle. Samoin
toimi takana oleva oma kone,
joka hyökkäyksen jälkeen painui loivassa syöksyssä etuoikealle ja suuntasi Imatraa kohri.

lemme.

Kiertelemme ylimenopaikkaa ja seuraamme syöksyvc-

Mahtoiko se saada osuKers,rril

l',,l

ri,1,) Krrl()r)en lt:nn()ll{) lah(rossa

man?
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$\.qYt
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LeLv 32:n ohlaalat. lstumassa vas. ltn. V. Evrnen, kapt. A. Bremer, kapt. H. Kalala, mai. O. Ehrnrooth, kapt. K. Lahtela, ltn. P. Nurminen, ltn. A. Euramo

ja ltn. J. Arnkil. Seisomassa vas. alik. M. Sarparanta, alik. V. Virtanen, kers. L. Jutila, alik. N. Erkinheimo, vänr. S. Alapuro, alik. Laakso, alik. J. Kaianto,
alik. M. Kirionen, vänr. K. Karhila, alik. T. Herttua, alik. E. Emaus, vääp. Heijari, ylik. M. Fräntilä, kers. J. Tiivola, kers. K. Perio, ltm. E- Koskinon, ylik. P.
Salminen, vänr. J. Nyholm, vääp. V. lkonen, vänr. J. Hillo, kers. A. Gerdt, ylik. N. Satomaa, vänr. A. Lakio, alik. E. Tähtö la kers. Y. Pallasvuo sA-kuva

neiden ja lauttojen kulkua vas-

tarannalle.

TSAIKAT TULEVAT

Kaikki näyttää rauhalliselta Taitaa tuolla savun
tällä hetkellä. Pidämme

erityi-

seassa ta-

pahtua jotain.

sesti silmällä ylimenopaikan Suuntaamme sinne ja tilanlounaista ilmatilaa, josta vi- ne selviää: ylityspaikkaa kohti
hollinen todennäköisesti tulee lentää yksi pommikone suojajos on tullakseen.
naan 12 hävittäjää, kaikki

-

tyyppiä I-153, Tsaikkoja.
Karhila oli lähinnä pommikonetta ja oni sen hoitaakseen, mutta sai heti niskaansa

hävittäjiä. Me muut suuntasimme hyökkäyksemme hävittäjiä kohti.

Meillä oli vastustajiin näh-

Meitä oli nyt kolme konetta

noita l2 Tsaikkaa vastassa.
Koko porukka hajaantui laajalle alueelle. Kolme vihollis-

konetta

oli

vetänyt

samaan

suuntaan

väistöliikkeensä.
Tulimme siis taas vastakkain,
jokaisen kk:t loimusivat ja jäl271

vren ja nruutin lentosuuntaatti

lecrt rthititnruc lrri :.rmllic
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ncit:r, rnulla en rrähn;t ailrrrtta

lentärnällä hetken

kaan.
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Arnntrriurmc

vastakkain

suoraan

Sitten s«rrnpasin pilvestä ulits
Nämä nraniiöverit oli tehtär'ä.
muulen olisi saattanut kä1'dä

viclä rrseita kcrt«rja Sittcn al-

ktrtcn trrolle äsken

koi tilannc kohdallani kehittl,ä

syöks1'neelle koneelle.
Kicrrellessäni pilvenrajassa
en nähn1,1 vanjoja, mutta taka-

hankalaksi, sillä Tsaikat kctte-

rärnpinä rrlivat
ampumaan

pääscnrässä
serlrait-

sivrrsla

valla herralla jo['rr olisi jo

pe

lnaahan

nani lehahti kuitenkin
kiri rrrliprrllo

--,

Sieltä tulee Tsaikka, Polikarpov

1'htäk-

I

1531

rässiini!

Oli uil.a iilaanlr a ljrlä
rtrLas

Prr

le !

Vt'rlin piltccn ja l,,rarsiit r i

holliskorreitlcn

l,ulkrrsurrn

taan. Kun ttrlin rrlos pilveslä
Tsaikat eirät oll: et enää aivan
lähellä

Katsr'lin IAJ\ ', linlCnt)pai
kan suuntairn

kont' on

-

l ksi vihollis

st ök sy nrässä sitä

kohdr'n! Kiireesti satn'a sivrtl
le, r,ast-n jalka pohiaan ja tä1 tlet kierrokse l nroottoriin sekä
siivr.kc'1,äännös hohti sf iiksl

-

vää vihollista!

VIHOI,I,INhIN
F]REtITYY
t on en\irnnraincn

N1

sar

ia anrka

mutta!a I'auenrpaa, jotta

verin konseptit sotkeutuisivat.

On

srata\

a

ies

Alhaalla ylittää Pajarrn 18 Divisioona Vuoksen Hopeasaltrtea

mmärtä .
nräiin, että norrtaja lulee taka'
m

1

'7

Mikc»,ian &

Gtrrevitsh

na.

MiG.3

Otin siis tarkan ennakon arvioiden tänrän pilcmmän nrat-

iskee

le.

Sieltä lö1,tyivät muutkin
meitähän oli vain nelCu:t
jä. Maassa
takanani roihusi
tuo it:n äsken ampuma viholliskone. Kaartelimme sen Ylä-

kan.

Sarjan ammuttuani vania
oil'aisi, lähti nousuun ja veti
pilveen. Seurasin konetta, tu-

lin pilven alle ia jäin

siihen

ktrrvaamaan.

Tuosta sen pitäisi tulla
-- pilvestä
mikäli mielii tap-

rulos

pr'lemaan

!

Säpsäh,1in har,aitt-ssani sen
lulevan pilvestä noin 2O metriä itsestäni! Sopiva ennakko

ja painallus liipasimeen! \ra-

Iojuovat rrpposivat viholliskoneen kylkeen, iosta näin nu-

--

Kaarsin nopeasti oikealle

mitä n),t mahtoikaan tapahtrra? Havaitsin vihollisen neliiinnruotoisen laskuvarjon
avautuvan ja koneen putoavan
trrlisuihkuna maahan. Nähtä-

västi ilmatorjunta sai siihen

(-'u r'ääntää tirrkkaa kttrvaa.
\/edän koneeni j1'rkkään syök-

osuman.

syyn ja lähest1'n

etuoikcalle i1 rkkään s1'öks1'yn
ja trriskahti rantamutaan.

Alhaalla etuvasemtnalla
pf iirii yksi viholliskone Cu:n

Yhräkkiä se vetää 1'lös pilveen

Tätä \'ihollisloneen kohtaloa en saanrrt Lauan ihailla,

perässä. On kiireesti lähdettävä aptrun, muuten se ketteränrpänä pääsee kohta ampu-

meron 152. Kone

kääntf i

sillä takanani alkoi srrihkia valojuovia. Vedin nopeasti pil-

z7f--

mahollille.

kiertäjää.

nähtävästi huornasi aikeeni
parhaimnraksi kado-

-ja katsoi
ta.

Ohjasin koneeni lähelle pilveä ja strunnistin 1'litl,spaikal-

puolella ja totesimme ylimenopaikan olevan rauhallisen.
Päivystysvuoromme alkoi
olla lopuillaan. Jokainen ohjaaja tarkkaili koillisen suuntaan. Sieltä savun seasta erottuivatkin jo Morane-laivueen
koneet. joille luovutimme
kohteen.

Ion ja minun tililleni tuli yksi
yhteinen kone.
Hopeasalmen ylityksen

SUUNTA KOTIIN
Neljän koneen ryhmänä len-

suojaukset loppuivat tähän,

simme Lappeenrannan suuntaan. Siellä selvisi myöhem-

sillä linjat etenivät

kovaa
vauhtia kohti vanhaa rajaa, joka saavutettiin syyskuussa

min, että lakipartion

koneet
olivat poissa. Myöskin taiste-

lun ensi kosketuksen jälkeen
ryhmästä irtaantunut kone

194t.
Sotavuodet koettelivat kovasti tätäkin lentäjäporukkaa.
Myöhemmin saatiin radiot
joka kbneeseen. Tämä loi perustan oikealle yhteistoiminnalle taisteltaessa suuriakin
vihollisyksiköitä vastaan.

puuttui.

Lensimme kenttää kohti.

Otin aseet pois päältä sekä
sammutin tähtäimen. Onneksi

kaikki olivat toimineet hyvin
tuossa hullunmyllyssä!
Kenttä lähestyi. Johtoko-

Vuonna 1942 Syvärillä len-

sivät viimeisen lentonsa kap-

neen ohjaaja työnsi koneensa
syöksyyn ja aivan kentän pinnassa vetäisi kiivaasti ylös
nousukierteeseen. Kentällä

janto. "Kreivi", vänrikki Pal-

hollisen

Messerschmitt-laivueeseen ja
teki kesällä -44 viimeisen lentonsa Kannaksella suurissa il-

teeni Nurmela ja kersantti Ka-

lasvuo, siirtyi vuonna 1943

olijoille tämä oli merkki vialasampumisesta.

Toinen kone seurasi johtoko-

mataisteluissa.

neen esimerkkiä, samoin minä

-

peräti kaksi kertaa!
'Laskeutumiset sujuivat nor-

maalisti

ja

tr

Lentolaivue 32:n ohjaajia, vasemmalta vänrikki M. Aalto, kersantti Y.
Pallasvuo, ylikersantti M. Fräntilä ja luutnantti A. Euramo

koneet rullattiin

suojapaikkoihinsa metsän siimekseen.

Mekaanikot ja asemiehet
olivat jo tulleet koneeni luo.
Ruuti taisi palaa oikein
ja taisipa meillekin
kunnolla
tulla viihän töitä, tuumailivat
asemiehet, mutta olivat kui-

joten se palasi kotiin.
Mieli meni matalaksi.

kuultuaan
kk:n laulaneen oikein kuoros-

mutta Satomaata ei kukaan ol-

mista.

lut tavannut.
Mahtoiko joku vihollishä-

tämän jälkeen vielä kolme

vittäjä yllättää hänet?
Taistelukertomuksista sel-

päivää. Jalkaväki vyöryi edelleen eteenpäin ja ajoi viholli-

visi, että Nurminen ja Karhila
pudottivat molemmat yhden
koneen ja että minun tililleni

sen omalle rajalleen.

tenkin iloissaan

soraääniä.
Mekaanikot kyselivät

sa, ilman

moottorin toiminnasta ja minä
kehuin sen käyneen tarkkuuskellon lailla tiukoissakin paikoissa.

Eikö naapuri ampunut- sinua, kun koneessasi ei
kaan
näy reikiä? kyselivät pojat.
Kyllä niidenkin urut
soittelivat useita kertoja kohdatessamme, muta heillä taisi
olla huonosti suunnatut aseet,
selvittelin pojille.

Mutta olivatko kaikki seir
semän konetta kotona? Yksi

puuttui! Kenen kone se oli?
Vääpeli Satomaa ei ollut palannut!

Ensiksi oli palannut Kajanto, jonka aseet eivät olleet toi-

Mikä oli Niku

Satomaan

kohtalo?

knnonjohdossa keskusteltiin koko lennon tapahtumat,

kertyi kaksi

alasampumista,

joista tosin toinen jäi epävarmaksi.

Voitot eivät piristäneet mie-

liämme, sillä vanhan pilotti
veikon kohtalo oli yhä epäselvä.

ASEVELI

r,öyrvv

Illalla tilanne kuitenkin selvisi: Satomaa soitti sairaalasta
ja kertoi joutuneensa ennen
meidän tuloamme ylimenopaikalle tekemään pakkolas-

mineet. Toinen lakipartion
kone tuli sitten. Se oli jouru-

kun moottorivian vuoksi. Tässä pakkolaskussa hän loukkasi
sitten itsensä.

nut pilveen eksyen ryhmästä,

Tämä oli joka tapauksessa

iloinen uutinen meille kaikille.

Samanlaisia kahakoita sattui toisillekin suojalentueille
ja tuloksena saatiin vielä kol-

me viholliskoneen alasampuYlityspaikan suojausta kesti
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Vihollisen hävittäjiä liikkui
edelleen alueella pikku parvissa. Lentueemme neljä konetta

tapasi vielä elokuun 22. päivän iltahämärissä noin kello
19. 30 I- I s3-hävittäjäparven ja
viisi Mig-hävittäjää.

Tsaikat syöksyivät pintaan

ja poistuivat

omalle puolel-

leen, mutta Migien

,rc
m

kanssa

syntyi taistelu. Savu ja hämäryys kuitenkin haittasivat ja
taistelusta muodostui lyhyt

mutta kiivas. Maajoukot ilmoittivat kolmen viholliskoneen alasampumisesta, vaikka
pimeydessä emme itse voineet
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niitä todeta. Luutnantti Nurminen ampui yhden, samoin
kersantti Gerd. Yäwikki Hil273

ARVO TOLONEN
monen muunkin puljun osalle.
Viestimiesten hommanahan oli yhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen, keskuksien hoito
ja vastuu radioliikenreen onnistumisesta. Puhelinpuolella viesrimiehet vetivät tapsia, rakensivat "kevytkiinreätä" kasvaviin puihin tai peräti yleiset normit täyttäviä varsin vaativia kiinteäjohtoyhteyksiä. Yhteysmuodot riippuivat siitä, työskenneltiinkö etulinian runrumassa vai divisioonien ja armeijakuntien portaassa tai
vieläkin taempana. Myös se seikka, oltiinko liikkuvassa
sodan vaiheessa vaiko asemasodassa, sääteli lankayhteyksien rakentamistapoja. Edelläkerrottu olkoon työseliryksenä seuraavassa kerrotuille muutamille ehkä
jonkin verran jännittävillekin sartumuksille viestipuu-

...ttnr-ripe
vl-

hissa.

KUUMA KESÄ
Tammidivisioonaan kuulunut yksikkömme 2.lYP
-34 seurasi elokuun kuumina päivinä 1941 painopistesuunnassa etenevää lR 34:ää ja rakensimme pääasiassa
ns. kevytkiinteäyhreyksiä. Silloinen joukkueeni oli
näissä linjanvetopuuhissa
siinä pantiin puista latvaa
poikki, vähän karsittiin aukkoa
lankojen korkeudelta,
ja
kierrettiin eristimet kiinni kirkasta kahden millin
lankaa suollettiin "riileiltä" suoraksi. Oltiin edetty
suunnassa Vehkuselkä-Pusklselkä-Tihveri j a tultiin
parahiksi taas pienen karjalaiskylän tyypillisen peltoaukean laitaan.

Aukear ylitettiin yleensä rakentamalla linja kolmijaloille, milloin metsän kautta kiertäminen olisi vienyt
linjan turhan suurelle mutkalle. Tässäkin tapauksessa
sanoin: "Tuosta suoraan!" ja kun vieressä olevassa riuViestimiehet eivät tainneet saada ai- kuaidassa oli kolmijalkatarpeita vaikka millä mitalla,
jatkui muitta mutkitta. Kolmijalat nuinoatakaan Mannerheim-ristiä
hei- rakentaminen
jittiin kiinni niin, että päivän polttama pellonpiennar
dän työnsä oli hilf aista ahertamista yh- tärisi, ja parin sadan metrin aukea ylitettiin kuin tyhjää
teyksien kimpussa, iotta joukkof a voi- vaan. Katsottiin, että tupakkapaussi on paikallaan urakoimisen päälle. Niin myös rapahtui, mutta sitten tataisiin

-

iohtaa.

Kirkasjohtomiehenkin hommassa

tarvittiin kuitenkin sotatoimialueen
maisemilla tuuria
muuten iäivät
langat vetämättä.

fÄUÄ

tarina e i kerro sankaritaruja vertahyytävistä käsikähmistä eikä kaukopartioseikkailuista, sillä sellaisiin
emme me divisioonan viestipataljoonan puitteissa joutuneet. Sensijaan muistelen taipaleemme varrelta muutamia satrumia, joissa tuuripeli
kohtalo
17i sartuma, nimitettäköönpä sitä millä -nimellä hyvänsä,
näytteli usein varsin merkittävää osaa. Vastaavanlaisia ja jä,lempänä kerrotunlaisia sattumuksia on varmasti osunut
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pahtui muutakin.

juuri rakennetun linjan

taakse näimme partion ilmestyvän aukean toiseen laitaan. Omia
ja tunnustelivat juuri junttaapioneereja
olivat
- linjan alta miinoja.
mamme
Ja niitä myös löytyi, ilkeän
näköisiä vihertäviä penaaleja! Tulivat siinä juttusille ja
aNatk^ pa, oliko raivauspoppoon vanhin vihainen moisesta törmäämisestä miinoitettuun pellonlaitaan! Voitte
uskoa, että kylmä rinki nousi takakäteen sinne tunnettuun paikkaan, kun tajusimme va ran, josta olimme
selvinneet melkoisella moukan tuurilla. Sen jälkeen ainakin jonkin aikaan tarkastelimme takuulla päivän
polttamia pellon pientareita huomattavasti suuremmalla kunnioituksella ja epäilimme ylenmäärin kuivettujoskus turhankin tarkkaan.
neita nurmitäpliä
Katsoessamme

-

,

Olimme ajaneet varsin todennäköisesti rietä väijyneiden rähystäjien tarkkailun alaisina, mutta heidän tavoitteenaan oli lähellä ollut muonatäydennys ja niinpä
he varoivat visusti paljastamasta itseään eivätkä tulittaneet yhrä vaivaista viesrijoukkuetta. Olimme luikahtaneet taas tuurilla kuin koira veräjästä.

Ns. puhdetyökautena rakentelimme ja kunnostimme
linjoja Podporozen eli Syvärin kaupungin seuduilla ja
olimme välillä pylvässavoralla Kuujärven Agvehen kylässä. Eipä tuona rauhallisena kautena kummempia sattunutkaan. Jotain pikkujännää sentään, joista pari
muistelusta.
.l+. 'Iiil-:*',1-"-Ylempiä iohtoportaita varton rakennetaan kiinteä yhteys. Ensin tolpat
py§tyrn

-

Olimme Syvärin keskuksessa, joka oli silloin joukkueeni tukikohtana. Yksinäinen pommari tuli Syvärin
sillan sr.runnasta ja riputti keskiraskaitaan viistoon y,li

Saman erenemisvaiheen aikana olimme saapuneet
Koivuselkään Aunuksen-psgls5koin valtatien tuntumaan. Komppaniamme yöpyi ja meidän piti varmistaa
parivartioilla Kaskanan suuntaan, jossa saamamme ilmoituksen mukaan oli Nurmoilan suunnasta läpipäässyr suurehko vihollisosasto. Yö kului kuitenkin rauhallisesti, eikä vartiomiehillä ollut mitään erikoista ilmoi-

'{.
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'å,

tettavaa.
Seuraavana päivänä sain käskyn

siirtyä joukkueeni
kanssa pyörillä Aunuksen kaupungin kautta Kuittisiin.
Kyseessä taisi olla majoitustiedustelu komppaniamme
uutta siirtoa varten.

.*

\

TIPALLA OLI
oli tiellä ollut rumpusilta räjäytetty hajalle ja liikenne oli ohjattu
Lähellä Koivuselän ja valtatien risteystä

tien vieressä olevan varsin syvän rotkon kautta, johon
häthätää kyhätty kapulasilta. Rotkossa ja sen välittömässä läheisyydessä oli paljon ajoneuvoja ja porukkaa
ajaessamme kohti Aunusta. Siinä teki lähtöään JR 34:n

oli

elintarvikekolonna.
Ajelimme huolettomasti jonossa, sillä tien piri olla
kaikien puolin turvallinen. Lienemme polkeneet vajaan
puolisen tuntia, kun kuulimme takanamme
ei tosin
alkavan
käsituliaseiden
ammunnan.
Ihlähellä
äkkiä
jarmettelimme takana alkanutta erillissotaa, mutta
koimme polkemista kohti Aunusta entistä tomerammin.
Seuraavana aamuna saimme selityksen äkkinäiseen
tulitukseen. Kaskanan korvessa vaellellut vanjaporukka
olikin änkeytynyt aivan valtatien laitaan ja väijyksistä
iskenyt edellämainitussa rotkossa varsin hankalassa tilanteessa olleen elintarvikekolonnan kimppuun. Kolonnan tappiot olivat varsin raskaat, mutta apuun tulleet
voimat karkoittivat ja pääosiltaan myös tuhosivat yllättäjät.

-

sitten langat tolppiin
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kaupungin. Miltei joka toiseen parakkiin tai pihaan tuli
osumia. Kaikki tapahtui niin äkkiä ettemme ehtineet
minnekään, mutta se joka toinen osumaton talo sattui
olemaan keskuksemme
entinen venäläisten teknikkojen klubi.
Samaisesta keskuksesta kasin jouduimme uudenvuoden aattona vuosien l94l-42 vaihteessa operatioon,
jossa tilanne oli jo aika rarkan päällä. Tehtävänämme oli
rakentaa Lotinanpellon viivasuoran tien varressa olevaan
entiseen korkeajännitelinjaan 212-kiinteäjohtoyhteys
JR 13:n tarpeita varten. Ajoimme kaluston kuorma-autolla Pogralle ja samalla miehet työmaalle. Oli pakkashuuruinen talviaamu, kun miehet nousivat tolppiin ja
siitä se lähti käyntiin.
Tilanne oli niin rauhallisen hiljainen kuin vain olla
saartaa, emmekä liioin olleet saaneet hälyttäviä tietoja
työn vaarallisuudesta.

Tuuria oli myös kuljetuksessamme Mäkriältä. Karjalan
kannakselle. Aikataulun mukainen kuljetuksemme viivästyi jostakin syystä lähtiessä melkoisen kauan, tarkalleen ottaen kuutisen tuntia.
Jos lähtömme olisi ollut täsmällinen, olisimme joutuneet Elisenvaaran revohkaan. Tama sattui juhannuksen alla kesällä 1944. Naimme junastamme, jytkytellessämme kohti Pitkäärantaa, kun Laatokalla lensi kohti

EI PUHETTAKAAN
TYURAUHASTA
Mutta silloin läjähtil Kaverit tulivat pylväistä sellaista liukua ettei paremmasta väliä. Me maassa olijat tupsahdimme tien korkean vallin taakse lumihankeen
kuolleeseen kulmaan, jonne pylväsmiehet kierittivät itsensä samaan joukkoon. Piiskan läjähdyksiä alkoi tulla
harvakseen, mutta onneksi kaikki reippaasti yli.
Pahinta asiassa oli se, että "Natsumme"
fnsssnztional-merkkinen kuorma-automme
tieoli keskellä
tä kuin tarjottimella. Paikka oli joka-suuntaan aukea ja
piiskanpahus veteli vasemmalta aika kaukana olevasta
metsän laidasta. Auton kääntämiseen takaisin ei ollut
minkäänlaista mahdollisuutta. Silloin Siitarin Jaska,
ronski ylikersanttimme, kirosi hartaasti, ryömi auton
ohjaamoon, kaasutti ja sakea huurupilvi perässään lähti
eteenpäin. Suojaavaan metsän reunaan oli arviolta reippaat puolisen kilometriä.
ja
Odotimme penkan suoiassa, mitä tuleman pitää
tuli myöskin! Jaska-poika oli kääntänyt auton ja- tuli
nyt tuhatta ja saraa, nokka kotia päin! Piiska latasi jälleen jonkun laakin
mutta osumat jäivät nytkin taakse. No, me toiset selvitimme itsemme lumivallin suojassa kuolleessa kulmassa turvallisemmille maisernille,
koska piiska valvoi liikennettä varsinaisella tiellä. Sillä
rupeamalla ei rakennettu enää metriäkään.
Yhteys rakennettiin kyllä, mutta kevytkiinteånd ja
pari päivää aikaisemmin näkösuojaan rakennetun huoltotien varteen. Ainoa möhläys koko operaatiossa oli se,
ertä meitä ei oltu informoitu lainkaan siitä, että kyseinen tienpätkä on suorasuuntaustulen alainen ja että uusi
huoltotie oli avattu. Kuulimme myös jälkeenpäin, että
samaisella paikalla oli vajaat viikko sitten napattu rykmentin postilähetti.
Voitaneen todeta, että taas kävi "jonniinmoinen
viuhka", mutta sattuuhan niitä
viestipuuhissakin.

***
276

-

-

ja lopputulos on nåin komea

koti-Suomea isoia pommituslauttoja. Sinne häipyivät,
ja kaukaa kuului jonkin ajan kuluttua kuin mahtavaa
ukkosen jyminää.
Elisenvaaran asemalla ja ratapihalla oli käynyt varsin
surkeasti. Ammusjuna oli saanut osumia ja lähellä ollut
evakkojuna joutunut keskelle surkeutta. Palaneita vaunuja, hajallaan olevia postisäkkejä ja kaikenlaista rojua
olivat kaikki paikat täynnä, vaikka kuolleet ja loukkaantuneet jo olikin korjattu pois saapuessamme paikalle.
Laskimme, että kuulemastamme pommituskumusta
oli kulunut aikaa juuri se kuusi tuntia, jonka lähdössä
olimme aikataulustamme myöhässä. Niin säätelee kohtalo kulkuamme.

TOIVO AHTIMO

Kukkajärven §,1ää järven puolelta

Komppanian tulo
kauniiseen ItäKarjalan kylään oli
kaiken sodan
kurjuuden keskellä
miehille todellinen

kivinen ja mutkarnen. Mcrllc
Kukkajärven puolustajille tämä oli onneksi, sillä vihollisen moottoroitujen joukkojen
eteneminen mainittua kylää
kohti tapahtui tätä rierä pitkin

elämys!

vaikeuksia.

hut ja turmiot.

Kukkajärven taistelun molemmat päivät olivat hyvin aurinkoisia. Niiden välisenä yönäkin taistelu jatkui keskeytymättä. Ilma oli silloin hyvin
kaunis ja kuulas ja hämärää-

Annoin Rautalalle muutaman miehen avuksi ja käskin

Yhteisymmärrys
asukkaiden kanssa
syntyi yhteisen
kielen ansiosta
nopeasti ja etulinjan
komppanian-

päällikkö joutui
harvinaiseen
tehtävään:
vastaamaan
siviiliasukkaiden
huollosta.
Yhteinen sävelkin

lövtvi.

johdosta

heillä oli varmaankin suuria

kin sen verran, että vihollisen
runsaasti käynämät valojuovaluotien piirtämät ja turmiota

tuottavat radat näkyivät selvästi taivasta vasten ja kranaattien räjähdyksien aiheuttamat tulikielekkeet piirtyivät
nekin selvinä näkyviin. Ensi
kertaa taistelussa oleville samoin kuin kyläläisillekin tämä

oli karmean juhlavaa nähtävää
ja kuultavaa.

KYLÄLÄISET
SODAN JALOISSA

o

ru«alÄRVEN

kylä, jonka
laidassa käytiin taistelu 25.-

26.7. -41, oli kauniin pienen
järven rannalla. Tie Vieljärveltä tähän kylään ja täältä
edelleen Klessoilaan, Sissoilaan ja Savinovoon

ja tien kivisyyden

oli kapea,

Taistelun kovimmillaan riehuessa tuli taistelulähettialiup-

seerini, kersantti Tapani Raurala ilmoittamaan minulle, että kyläläiset ovat kaikki koossa rannalla olevan suuren koivun alla!

Sc olr rrrrnrrllc odottalllat()n
ja pahoja aavistuksia tuottava
tieto.

Olimme yrittäneet

tehdä

kyläläisten hyväksi kaikki mitä voitiin ja nyt kuulin, että he
ovatkin olleet koko ajan kylässä kokemassa taistelun kau-

heidän mennä johtamaan kyläläiset heti polkua pitkin kylästä pois ja Vieljärveä kohti.
Lähetin sanan parin kilometrin päässä olevaan komppaniani huoltoportaaseen vääpeli
Tuomo Mattilalle, että pystyt-

täisi ja lämmittäisi muutaman
teltan kyläläisiä varten. Näin
oli sitten tapahtunutkin.
Pian sieltä rannalta koivun

alta tulikin erikoislaaatuinen
sotapakolaisten kulkue: vanhuksia, lapsia, äitejä vauvat
sylissään, lehmiä, lampaita ja
mitä muuta karjaa lienee ollutkaan. Musiikkina olivat mah-

tavat taistelun äänet

ja yllä

kattona taivaalla risteilevät
valoammusten juovat. Onnellisesti he kaikki kuitenkin pääsivät kylästä pois eikä heille

ollut sattunut mitään vahinkoa

clanect, t()lcslrnntc, cttcr kylän starikka
kylänvanhin
- niiden kyläsollut lainkaan
-tä poisjohdettujen joukossa,
vaan että hän kaikesta päättäen oli ollut kylässä koko
taistelun ajan. Hänen uskonsa

oli ollut vahva.
Taistelun päätyttyä

käskyn jäädä

sain

edelleenkin
Kukkajärven kylään. Kenttävartiot vain työnnettiin Vuohtjärve n--KIe

issoilan-Pihta-

lahden linjalle.

Viimeisenä taistelupäivänä

illan suussa tuli 3./JR 35 (eiköhän ollutkin Kosken komppania, jonka päällikkönä oli

luutnantti PostiD ottamaan
yön ajaksi vastuun edellämainitusta linjasta. Kyllä mieheni

olivatkin jo kovasti levon tarpeessa sen ankaran taistelun
jälkeen, missä olimme muka-

na alusta loppuun saakka.

Seuraavana aamuna vapau-

timme vuorostaan

Kosken

komppanian.

KYLÄ ON
HUOLLETTAVA
Kylässä alkoi elämä juosta

nyt eikä koko taistelun aikana.
Jälkeenpäin pohtiessani
miesteni kanssa näitä vaiheita,

taas omaa latuaan. Eteemme
tuli muun muassa muonitusta
koskevia murheita.
Entinen kolhoosinpäällikkö

olimme

Nikolai ilmoitti Ali-Horilalle,

joita Kukkajärvellä
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joka nyt johti kyläläisten huoltoa, että kyläläisiltä on liha lopussa. Tähän Ali-Horila totesi, että tuolla mäellähän sitä

juoksee valtoimenaan. Hän
tarkoitti sikoja. Tähän Nikolai, että nehän ovat kolhoosin,
ei niitä voi ottaa. Tähän taas
Ali-Horila:
Olkoon kenen vain,
mutta nyt määrään minä ja siitä otetaan tuo iso karju ja jaetaan kyläläisille!
Sanoista tekoihin ja pian oli
kyläläisillä lihaa runsaasti.

No
sitten tuli tieto, että
kyläläisten
leipäkin loppuu
Onko viljaa ja missä

pian.

on mylly?
Viljaa oli, mutta
mylly oli jossakin edessä olevassa kylässä. Kirjoitin siis

lupalapun myllyyn menijöille.
Niin lähti kylästä viisi hevosta, joilla ratsasti pari naista ja

kolme poikaa. Jokaisella oli
hevosensa selässä haarapussi.

Luulnanttr Armas Muskun kenttavartion majoitustalo Klessoilassa

rikulkue palasivat kuitenkin
kylään takaisin. Niin oli nekin
murheet saatu hoidettua.

SIVIILIT
POMMISATEESSA
Seuraavana päivänä kello
12. 15 lensi kolme vihollisen
lentokonetta kylän yli hyvin
matalalla pudottaen mennessään pommeja. Tällöin yksi

ja kaksi
Haavoittuneista

kyläläisistä kaatui

haavoittui.

yksi oli lapsi.
Komppaniani lääkintäryhmä kersantti Yrjö Kairuksen
johdolla antoi haavoittuneille
ensiavun.

Yksi asuinrakennus syttyi
pommituksesta tuleen. MieKlessoilan kyläläisiä ia luutnantti Armas Musku miehineen 30.7.41
jossa

oli myllyyn vietävää vil-

jaa.

Vielä tuli luokseni eräs iä-

kylässään käyntiä varten.

Tämän emännän sattui sitten tapaamaan divisooonam-

selittänyt asiansa ja näyttänyt
antamaani lupalappua. Kerrottiin, että eversti oli ihmetel-

me tykistökomentaja

ei-kenen-

eversti
Roschier, joka lähimpien upseeriensa kansa oli tullut tu-

lyt, että joku kapteeni menee
tuollaisen luvan antamaan.
Paperia katsottuaan antoi

kään-maata. Hän kertoi kotiinsa jääneen joitakin kotie-

tustumaan taistelumastoon ja
siellä vielä asemissa olleeseen

everstikin kuitenkin emännän

käs emäntä, joka sanoi kotinsa
olevan kaukana edessämme.

Se kylä

oli vielä

läimiä, joita pitäisi päästä
ruokkimaan. Vaimo puhui

luutnantti Martti Paajasen
patterin yhteen jaokseen.

paikallista murretta

Nähdessään mainitun emännän kulkevan tietä itään päin
oli eversti pysäyttänyt tämän
ja ihmetellyt, miten hän sinne
päin on menossa. Emäntä oli

ja

esitti

asiansa niin selkeästi ja luotettavasti, että pidin tarpeellisena

suostua hänen pyyntöönsä ja
kirjoitin hänellekin lupalapun
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jatkaa matkaansa.

Olin luottanut siihen, ettei
tämä emäntä meitä pettäisi, ei

ainakaan tarkoittaisi meille
mitään pahaa. Kenties hän tapasikin jonkin kyläläisistään,
sitä en tiedä, mutta iltaan
mennessä sekä hän että myllä-

hemme sammuttivat sen. Vähän myöhemmin syttyi vielä
yksi rakennus palamaan, mutta sekin saatiin alkuunsa sammumaan.

Makasimme silloin pihalla
erään rakennuksen seinustalla. Vihollisen kone lensi matalalta yli ja ampui konekiväärillään meitä ja taloa. Heti
näimmekin luotien sytyttä-

neen vieressämme olevan talon katonräystään oljet tuleen.
Silloin hyppäsi Tapani Rautala pystyyn ja kiipesi salamana
talon hirsiseinää ylös räystästä

kohti ja käsillään

touhuten

sammutti tulipalon alun. Siinä

oli

taas

koko kylän tuhoutumi-

nen vaarassa, sillä ilma oli hyvin lämmin ja aurinkoinen ja
kaikki rakennukset olivat aivan kuivia ja kovin herkkiä tu-

lelle.

Iltapäivällä

tuli

Emme me halunneet ruveta
heidän elämäänsä ja tapojaan
säätelemään, vaikka kehoitimmekin heitä pommitusvaa-

ran takia varomaan

kylässä

oloa.

nantti Lauri Ruotsalo tutustumaan taistelumaastoon ja ky-

JUHLAN TUNTUA

lään.

Iässä, kun näimme "komppa-

Radiolähetyksessä oli ilmoitettu eräällä rintamaosastolla tuhotun 1l hyökkäysvaunua. Se tarkoitti ilmeisesti

tai Esa

tai

sitten joku muu taisteluläheteistäni, useimmiten kai Lauri
Uuppo.

Rautalan tulo

oli

Kuinkahan mones rintamavie-

railu tämä hänellä jo olikaan?
Jo Talvisodan edellä, YH:n
aikana, hän teki ensimmäisen
vierailumatkan Summan lohkolle Merkin kaistalle, Lam-

luistavan.

niamme sedän" maanviljelijä

Paavo Rautalan Alastarolta

proteesinsakin. Joku kylän

tulevan kotiseudun edustajana

lapsista näki sellaisen ihmeen

kylään kahden suuren kuor-

tapahtuvan, että setä noin

tulosta. Kaikkia ei kuitenkaan

man kanssa. Kotiseutu oli lähettänyt pojilleen 900 kiloa ta-

ja harjaa niitä!

ollut tuhottu, sillä seuraavana
päivänä vei 22. Liikkuvan

varaa!
Sopivampaan aikaan hän ei

juuri

Kukkajärven taistelun

Autokorjaamon

päällikkö

Kalle Stenij miehineen niistä
seitsemän kappaletta ajamalla

pois ja luovutti ne pian Panssariprikaatille, "Lagukselle".

29.7. -41 saimme puhelin§un()lnitn. cttli ()lllltt hli\ illliitit

olisi voinut tulla: oli

juuri

käyty voittoisa taistelu ja miehet olivat saaneet levätäkin jo
sen jälkeen. Kylässä oli riemu
ylimmillään, kun Rautala kertoili kotiseudun terveisiä ja jakoi trrliuisirrrn. ir,itu poikit'n

Paavo Rautala lähti kotimatkalle elokuun l. päivänä.

myöskin

Rautalan herättyä ensimmäisenä aamuna hän meni järven rannalle pesytymään ja
pesi siinä samalla hammas-

Kello 20.00 riemu raikui ky-

tajalla niinkuin katsojillakin
hauskaa!

kyläläisille elämys. Juttu hei-

dän kanssaan kuului hyvin

rykment-

timme kornentaja everstiluut-

taan joko Tapani

vaan ottaa hampaat suustaan
Se meni pieneltä ihmiseltä
ymmärryksen. Äkkiä piti
juosta kertomaan tästä muillekin kyläläisille. Pian oli Rautalan ympärillä tungosta, kun

yli

hän näytti koko kylän lapsille,
mitenkä ne hampaat napataan
pois suusta ja pannaan taas ta-

k:risin Oli siin:i nrir liikrr'n

irn-

peistenojalle, missä Alastaron

miehet silloin olivat. Häntä
lieneekin pidettävä kaikkien
rintamavierailujen isänä.
Nämä käynnit tulivat hyvin

suisituiksi. Tällä tavoin oli
melko suora yhteys kotiseudun ja rintarnan välillä.
Meiltä Rautala ei saanut
mukaansa muuta näkyvää
kuin tyhjät laatikot. Muistissaan hänellä kuitenkin oli varmaan paljon vietävää kotirintamalle: miehet uskoivat luottamusmiehelle tärkeitäkin
asioitaan ja terveisiä oli tietys-

ti

jokaiselta mieheltä kiitok-

sien ohella vietävänä meitä
rnuistaneille.

Kotiseudulla oli tietysti hyvin tärkeätä kuulla miten mie-

het jaksavat. Yksi tärkeimmistä oli varmaankin voitokas

taistelumme. Komppaniallani

oli ollut tässä taistelussa vielä
sikäli onnea, ettei meiltä kaatunut yhtään miestä, vaikka

olimmekin taistelussa alusta

loppuun sakka. Kaksitoista
miestä meiltä haavoittui tänä
aikana.

Kukkaiärven lq/änvanhin, Paavo
Rantala ia 6./JR 35:n miehiä tekemässä tuttavuutta
Kukkalarvelärsten myllymatka

tulevat partioimaan Kukkajärven taivaalla. Jo oli aikakin,

sillä vihollisen lentokoneet

olivat tulleet jo kiusaksi sekä

meille että

siviiliväestölle
koukkiessaan yhtenään päällämme.

vaimot, vanhemmat ja lotat
olivat Alastarolta lähettäneer
omilleen. Oli siinä "tuntemattomallekin sotilaalle " paketteja
kenenkään ei tarvinnut

- ilman.
jäädä

Komppaniani

komento-

Kyläläiset olivat kovasti
kotirakkaita. Kun vihollisen
koneita tuli päälle, he kiirehtivät raniaan ja siitä veneillä

paikka oli Kukkajärven kylässä entisessä kolhoosin toimis-

järvessä olevaan saareen. Heti

kautta, mitä hän viipyi luo-

koneiden poistuttua he kaikki
taas olivat kylässä! Tämä saattoi toistua päivän aikana monta kertaa.

namme. Hän kävi tänä aikana
kaikissa kenttävartioiden vartiopaikoissa. Oppaina näillä
matkoilla olivat hänen pojis-

tossa. Rautala asui siellä kanssani sen kaksi ja puoli vuoro-
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TANSSIT
Taistelun jälkeisenä päivänä

iltapuolella joku miehistäni
kertoi toivomuksesta saada
tanssia kyläläisten kanssa ulk<-rna kedolla.

I

Mitäpä nrinä estelemään.
Pian kylän laidasta pieneltä

t

niityltä alkoikin kuulua pienen
shirmakan soittoa. Meniu sin-

i

ne katsojien parvcen ja totesin
musiikin täällä ulkona soitet-

I
:

tuna vähän heikonlaiseksi.
Vieressäni oli lorma Salmi

Alastarolta. Tiesin hänellä
olevan ktrmean viisirivisen

MARTTI PIIPARINEN

Elokuun seitsemäntenö

piiivänä viimeisenii
sotavuonna 1944 tapahtui
Liperin Korpivaaran
e riimaaky lii s sä jiirkyttövii
murheniiytelmii : vihollisen
desantit surmasivat neljii
korven elöjää samalla
polttaen heidän mökkinsö.
Naapurit ovat pystyttiineet
paikalle muistokiven.

haitarin huoltoportaassamme.
Ehdotinkin hänelle, että hän
hakisi paikalle kunnon soittopel in.

Salmi lählikin oitis

mat-

kaan. Kun hän palattuaan ve-

teli

koneestaan ensimmäisen
komean kappaleen, hiljeni hä-

linä koko juhlapaikalla ja kyläläiset kerääntyivät ihastelemaan komeaa viisirivistä.
Tauon aikana joku ehätti
kysymään, kuka moisen komeuden omisti. Hiukan hämmästyneenä Salmi tunnusti
sen omakseen. Tätä eivät kyläläiset uskoneet, vaan väitlivät, että sen täytyi kuulua valvaltiohan se omisti
tiolle
- vähäisen shirmakheidänkin

Koruen

murhenäytelmä
t- -Jk
r\

a-

ffi]il
ffits
:.ill

kansa!

Lopulta heidän oli uskotta-

va meitä, jolloin joku kysyi
Salmelta, mikä korkea virkamies tämä oikein oli mahtavine peleineen.
Suutari, vastasi Jornra-

-+3 ":

&

- vaatirnattornasti.
poika
Siinä

riitti kyläläisille

häm-

mästelemistä!

Niin jatkui kuitenkin

Yla-Malrl.rrr talo

Salmen sävelten tahdissa. Hän
oli taitaja alallaan ja turrtui.

että niin soittajan kuin kuulijoidenkin ajatuksct liikkuivat
Alastaron kotitanhuvilla. Mitä
lienevät siilcn klläläiser nricrtineet...

Elämä kylässä jatkui lähi
päivinä leppoisan ilrnapiir irr
vallitessa. Kyläläiset kyselivät

meiltä, miten koti-Suomessa
eletään ja sanroin me kyselirnme heidän elärnästään, oloistaan ja eloistaan. Tunsinrme
olevamme sukulaiskansaa. fl
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SELITU orr rajan pinnan eränraaaluetta -- Munanräen juurella sijaitsevalle torpansijalle pääsee nykyisin vanhalta Varkauden tieltä
kuljettuaan ensin parisen kilometriä kärrypolkua ja sen jälkeen vielä
puolisen kikrrnetriä rinteessä kiertelevää kirrttupolkua. Matkan varrella on pari talvisin autiota taloryhrnää. Kiviraunioiden ympäröimät karut peltotilkut kertovat selvää kieltään siitä, millaista kamppailua manalle menneiden sukupolvien on täytynyt käydä jokapäiväisen leivän saamiseksi tästä ka-

rusta maaperästä.
Pienessä, osittain maahan painuneessa mökissä asuivat Antti
Varis,74, hänen vaimonsa Tekla,
7O, ja heidän tyttärensä Vieno,33
-- olivat asuneet jo yli neljännesvuosisadan elämän alkaessa vanhusten osalta jo kallistua rauhallista ehtootaan kohden. Sattuman oikusta osui paikalle myös paikkakunnalla tilapäisesti oleskeleva
työnjohtaja Niilo vasko, 50. Hän
oli etsimässä suutaria ja harhautui
erämaapoluilla väärälle mökille.

TUHON AAVISTUS
toi kuulleensa Varisten mökin
Vihollisen aktiivisuus oli viimei- suunnalta ampumista ja pyysi, että
senä sotakesänä kasvanut ja rajaseuduilla liikkui partioita, joiden

tiedettiin tuhoavan uhrinsa valikoimatta. Pienestä armeijastamme
ei riittåinyt våikeä suojaamaan korven asukkaita, joten vihollinen sai
toimia jokseenkin rauhassa.
Erämaamökeissä
den mieliin pelko.

hiipi asukkai-

Edellisenä päivänä oli Antti
käynyt naapurissa japyytänyt Ma/isen emänniiltä lainaksi suokuokkaa. Kun emäntä tiedusti, mihin
vanha mies kuokkaa tarvitsi, vastasi tåimä menevänsä metsään
kuokkimaan sammalia. Poistuminen §lien piiristä oli noina viikkoina vaarallista ja asukkaita olikin kehotettu pysymään kotosalla.
Emiinnåin tätä koskevaan huomautukseen vastasi Antti Varis:
Ei se auta
tappaahan ne
kumminnii, jos on- tappaakseen. Ja
onpahan sitten ruumiina sammalilla pehmeåimpi maata...
Seitsemiinnen päivän illalla oli
naapurin Malisen perhe palailemassa päivän työstä heiniiniityltä.
Lapset ajoivat lehmiä kotiin päin
ja emäntä pistäytyi ohi kulkiessaan
Variksen väen juttusille.
Tekla oli kirnuamassa voita ja
pyysi emännän sisään. Hann*tytåir oli tuonut jostakin hitusen
oikeaa kahvia ja Tekla Varis olisi
halunnut tarjota naapurillekin.
Nyt en ehdi, mutta tulen
huomenna,
vastasi Malisen emäntä.
Kotona odoffivat jo lehmät lyp-

joku menisi katsomaan, mitä siellä
oikein tapahtuu.
Kyllä sitä sota-aikaan kuuluu
ampumista
näillä kulmilla, sanoi
myös talossa majaileva Otto Mononen.

Niin jäi

tarkastuskäynti teke-

mättä.

Tuli sitten aamu ja uusi päivä.

i'- ;\
b

{t

Malisen väki heinfuellolla, ohjaksissa talon emäntä

Variksen perheen tuhotun kodin paikalla on nyt muistomerkki

Mononen oli nukkunut yönsä
aitassa. Muita herätt?imättä hiin oli
låihtenyt aamuvarhaisella kokemaan verkkojaan.

Tultuaan matkallaan rantaan

säjäänsä.

Sinne jäivät Varikset
emäntä
- hakkuukirnunsa ädreen ja Antti
pölk§nsä viereen hienontamaan
kirveellä kessunrouheita.
Malisen emäntä oli lypsylle kiirehtiessäåin v?ilttåinyt varman kuoleman.

emåintä.

TUHO

Monosen
toteamukseksi.

Palatessaan navetasta tapasi

Varikselan kohdalle hän niiki koko
tuhon, kauhistui ja palasi takaisin.
Variksen mökki on yöllä palanut! hän kertoi jåirkyttyneenä.
Missäs ovat ihmiset, kun eivät- ole tulleet tåinne? hätään§i
Ovat kai palaneet sisään, jäi

Mali-

sen emäntä talossa evakkona asuvan rouva Lehtiniemen, joka ker-

Sitten joku näki naapurin emännän olevan menossa metsään lehmien hakuun.
Se oli vaarallista!
Kohosen emäntä tavoiteffiin,
toiminta vapautti lamaantuneet
mielet.
En minä sitten turhaan eilen
illalla soutanut niemeen kertomaan sotilaille, että mökiltä päin
kuuluu ampumista. Eivät vain ot-

Jiirkytys oli täydellinen. Hetkeen ei osattu sanoa tai tehdä mitäåin.

taneet ilmoitustani vakavasti, totesi Kohosen emäntä.

NAISET TOIMIVAT
Miehet olivat kylästä tarkkaan rintamalla ja emäntien oli otettava
johto. Malisen ja Kohosen naisväki liihti yhdessä soutamaan liihiniemellä olevan sotilasosaston puheille.
Sotilaiden ilmeet muuttuivat.
Osasto läihti liikkeelle.
Em?innät jatkoivat matkaa
osuuskaupalle, josta ottivat puhelimitse yhteyden låihimpän sotilasesikuntaan sekä vainajien Joensuussa asuviin lapsiin.
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Paluumatkalle he saivat seurakseen kaksi paikalle kiiruhtanutta
luutnanttia, joiden kanssa mentiin
suoraan tapahtumapaikalle korpimaaston halki. Matkalla sotilaat
tarkastivat ladot ja muut epäilyttävät maastonkohdat. Mitään jåilkiäkään ei kuitenkaan näkynyt.
Mökin palaneita jätteitä tarkasteltaessa löydettiin sieltä neljä pahoin palanutta ruumista, joista
Vieno ja Niilo olivat liihes kokonaan tuhkana. Antin ruumiin alta
löytyi kessun hakkaamiseen käytetty kirves.

Kettuvaaralle. Haudalla on omaisten hankkima kaunis hautakivi.
Tuhotyön suorittanut kolmimiehinen partio saatiin myöhemmin
kiinni. Se oli pudotettu lentokoneesta Polvijärven pitäjän puolelle
pienelle peltoaukealle.
Naapurit pohdiskelivat muistomerkin saamisen mahdollisuutta
murhenäytelmän tapahtumapaikalle. Otettiin yhteys Liperi-seuraan,
joka tarjosikin apuaan: muistokivi, jonka suunnitteli taiteilija Seppo Putkinen, pystytettiin vuonna
r968.
Liperin kirkkoherra Toivo Silvennoinen puhui muistomerkin

sa

:

Erämaassa eletäåin yksin. Ei
täälläkään naapuri auttamasvain taivas ja ympärillä sei-

- puut ovat nähneet, mitä tosovat
della tapahtui. Me tiedämme vain,
että rajan takaa tullut vieras vainolainen tuhosi perheen elämän.
Kaiken omin käsin rakentaneet ihmiset saivat kokea hirvittävän lopun.
Jumalan tarkoirusta on joskus
vaikea ymmärtää. Ehkä kuitenkin
tajuamme tämänkin tapahtuman
merkityksen paremmin laajemmissa puitteissa todetessamme, että
tämänkin murheen paikan yllä nyt
kaartuu vapaan isänmaan kirkas

taivas.
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Sitten tapahtui jotakin
erikoista.

Juuri kun olimme las-

KASKU KIERTÄÄ I,"#,"'';,åIT}"

tr

:HäI

päivänä

koivuun suuri parvi lintuja enkä koskaan unohda
voimakasta viserrystä,
joka korvasi musiikin.
Sitä kesti parisen minuuttia, minkä jåilkeen se lop-

pommitti

pui yhtä iikkiä kuin oli

kuljetusjunaa Utin aseman liihellä ja useita reserviläisiä kuoli, heidän
joukossaan Armas Junt-

alkanutkin. Sen j?ilkeen

LIIKUTTAVA
HAUTAUSMUSIIKKI

30.

1941 vihollinen

Vainajat haudattiin Pielisensuun

ollut

puuttuessa.

Kesäkuun

rÄxmÄYTös

pal j astustilaisuudessa

kaunis heinåikuun aamu.
Sankarihaudalla vallitsi
epätodellinen tunnelma
saattojoukon ja musiikkiohjelman kokonaan

to.

Muutaman päivän kuluttua kaatuneen veli majuri Juntto otti yhteyttä ja

pyysi järjestiimäiin

san-

karihautauksen Kouvo-

pappi suoritti siunauksen.

Poistuessamme totesimme, että tuskin ainoatakaan vainajaa oli haudattu Kouvolan sankarihautaan näin juhlallisen
musiikin saattamana.
Vilho Valento, Lahti

lassa seuraavana sunnun-

taina, jolloin håin pääsee
mukaan tilaisuuteen.
Kaikki olikin sitten
kunnossa kunniakomppaniaa ja soittokuntaa
myöten, kun majuri
lauantaina saapui ja tunnisti veljensä.

Kello 01.30

sunnun-

taita vasten yöllä majuri
kuitenkin soitti minulle,
että hänen onkin oltava
joukko-osastossaan jo samana aamuna kello
06.00. Kuitenkin hän halusi, effä veli olisi siunat-

tu

sankarihautaan ennen
sitä.
Kaikki jåirjestyi, kun
pappi ja pari kantajaa
saatiin käsiin ja hautaus-

toimitus alkoi

kello
03.30. Vaimoni soitti
kappelin kelloja ja me

kannoimme
hautaan.

Oli

vainajan
kirkas ja

SATTUMUKSIA
Värtsilässä iskivät vihollisen
pommikoneet porukkamme
kimppuun. Pommien jo tippuessa syöksyin suojaan kuor-

ma-auton alle. Tilanteen sel-

vittyä tulivat paikalle automiehet metsästä ihmetellen
suojapaikkaani
autossa oli
- kranaatinnimittäin Iastina
heittimen ammuksia.
Kesällä 1944 olimme Alalammella maalaistalossa. Hävittäjä sai rakennuksen palamaan ja ruiski pitkin peltoja.
Räminän päätyttyä huomasin
hätäpäissäni hakeneeni suojaa
haravakoneen alta
ikään
kuin se olisi suojaa tarjonnut.
(Kyllä kai se kuitenkin tar-

josi ainakin jonkinlaisen
kösuojan, mikä sekin oli

tär-

keää tähdätyssä tulessa.
Toimitus)

-

nä-

Johannes Laakkonen, l,ahti

Te olette niin tutun näköinen,
emmekös me ole ai-

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

kaisemminkin tavanneet?
Kyllä vaan, herra kap- minä olen se kuuluisa
teeni,
Manilaja me olimme samaan

Joulupäivän iltana klo
2O.OO-21.3O reserviluutnantti O. Luhaksen johtama
24.Pion.K kokoontui jumalanpalvelukseen Loimolan
kirkkoon, josta oli matkaa
Kollaan rintamalle 6 km.

Kirkko oli jo valmisteltu hävityskuntoon, mm. alttaritaulu
oli poistettu, mutta se kiinnitettiin vielä tilapäisesti pai-

aikaan vakinaisessa. Minä
olin jo vanha masi kun herra

tuli alokkaaksi,
te kävitte RUK:I

ja
ja
kaikki ja aina me vaan palvel-

kapteeni

sitten

tiin

samassa komppaniassa...

mulla oli vähän niitä lisukkeihin...
see? Mitäs varten te olette lei-

kannut tuon manttelinne poikki polvien yläpuolelta?

hypätä,
viin...

ei

kietoonnu pol-

Saatuaan kahvit tarjottua
Mattila poistuu vartioon ja sil-

heiselle Loimolanjärven jäälle. Tämä tieto muutti vain si-

kertoa:

pania ei jättänytkään kivääreitään kekoihin kirkon ulkopuo'
lelle vaan otti ne mukaan kirkkoon. Harvoin lienee Suomessa tapahtunut niin, että joulu-

jumalanpalveluksessa seurakunta koostuu yksinomaan lumipukuisista miehistä, jotka
kivääri polvien välissä pystyssä osallistuvat kirkonmenoon.

Mutta ehkei useastikaan kirkossa ole ollut tämän vastaanottavaisempaa, yhtenäisempää ja hartaampaa seurakuntaa, jonka nyt muodosti polvi-

järveläinen pioneerikomppania.
Pappina oli divisioo-

nrm- pastori ja

kanttorina

komppanian talouspäällikkö,

reserviluutnantti, kansakou-

lunopettaja V. A. Tuomi Polvijärveltä.

o

loin alkavat toiset

pioneerit

vehtimään pioneerejään erääseen pahvitelttaan. Tavan mukaan kahvi pantiin heti kiehumaan ja innokkaimpana asiassa puuhasi eräs pioneeri, jonka kanssa pioneerikomentaja

kävi juttelemaan:

--------------

On se luja mies. Meitä

oli- puoli ryhmää sytytysmiehinä tuolla rautatiesillalla Kollaan

ja

(f)

o
o

Piitsoinjoen välillä.

Siinä vetäytymisvaiheessa tuli
rataa pitkin toistakymmentä

aI)

^
>--

jv-miestä, olivat aika lailla

(D

vauhkoja, kehottivat meitäkin
lähtemään Loimolaan, mutta
silloin hyppäsi lumipukuinen
Mattila montustaan, kirosi ja
huusi, ettei mihinkään Loimolaan, tähän vaan ketjuun koko

[#';'ffT:yfl'Tå:1jltyskäsky tulee, ja vielä

sitten-

kin jos ei pois

käsketä!la;i;"

Mattila otti koko joukon
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ment@nsa ja hyvinhän se me- :
ni. Kun me sitten aikanaan tulimme tänne teltoille niin kyllä meitä vähän huvitti kun siinä jv-porukassa ollut kersantti

| Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaaI tuisen tukupaketin.
I Tilaan Kansa taisteli -vuosakertakansion hintaan
i tz mr (+ postitus- ia käsittelykulut 5,50/1 kpl,
uhosi: "...siellä sillalla otti I tmftZhpll
-'
meidät komentoonsa joku pioneerivääpeli

I

jasiellämevar- i tr.

mistimmi sillan räjäyttämi-

Kollaan rintamalla divisioo
nan komentaja poikkesi ter-

kpl.)

Kyllä täällä mukavasti
- Leikkasin puukolla simenee.
tä varten, että on kätevämpi

moitettiin, että vihollinen oli
laskenut desantteja kirkon läkäli suunnitelmia, että komp-

(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl, 7,oo/2

No. mitäpäs niistä van- kuinkas se nyt hurihoista,

tarpeeksi kynttilöitä, jotka kir-

sen jouluvalaistuksen. Joulukuusikin kirkossa oli.
Juuri kun komppanian piti
siirtyä sisälle kirkkoon sille il-

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vaan 17 mk/kpl

ta, herra kapteeni. Olin semmonen poikanen niihin aikoi-

koilleen. Komppanialla oli
jalaudoille asetettuina loivat
kirkkoon aidon, tunnelmalli-

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

sen... "
Ja se "vääpeli" oli pioneeri

Mattila, sittemmin kylläkin
alikersantti ja Vm 2:n omista-

! tr

..kpl

Haluanmukaanilmaisenvuosikertatarran'1979
Etunimi

Sukunimi

Puh.

Osoite

ja.
Postitoimipaikka

!l
L-:-:-:----------J
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Ruissalon

Honkapirtti
suomalaisen aseveljeyden elävä muistomerkki

-

TEKSTI: KALEVI MANNINEN
KUVAT: TIMO TURJAS JA
REINO RIIKOSEN KUVA.ALBUMI

o
Poika vai tyttö
Pennilällä oli Sirkka-niminen
kirjeenvaihtotoveri. Tuskinpa
hän

oli Sirkkaa

koskaan edes

nähnyt, saati sitten ollut "lä-

heisemmässä kanssakäymisessä" tämän kanssa. Olipahan vain tavallista kenttäpostirakkautta koko suhde. Kerran,
saatuaan taas Sirkan kirjeen ja
luettuaan sen, Penttilä pannessaan sitä talteen ohimennen

sanoi vierustoverilleen Ladaun Kallelle: "Sirkkakin on
jo päässyt sairaalasta." "Ai",
sanoi Ladau (joka ei yleensä

jäänyt vastausta vaille), "onneksi olkoon! Poika vai tyttö?

"

E-S. Havas. Kotka
(Sininen Prikaati)

SODAN synkeät, verenkarvaiset pilvet eivät koskaan sa-

da

mannaa sen paremmin
voittajille kuin voitetuille-

kaan. Jokaisen sotaakäyneen
armeijan rivimies tietää tämän. Ja jokaisen sotaakäyneen maan kotirintama tietää

tämän myös. Uhrit annetaan
otetaan, suru ja tuska jää

ja

riipaisevana jåiljelle.

Etulinjan taistelijoille ja kotirintaman omaisille jää harvoin ehjää yhteistä muistoa
käytyjen taistelujen päiviltä.

Poikkeuksia

silti löytyy

eräs tällainen muisto on Honkapirtti Turun Ruissalossa.
JR 14 SYNTYY

o

Kun sodan jumala vuonna
l94l loi uhkaavan varjonsa

Uusi vävy oli karjalaiseen tapaan vieraillut
appelassa jo useita päiviä eikä vielä neljäntenä aamunakaan osoittanut mitään lähtemisen oireita. Tällöin
isäntä loihe lausumaan

ristön miehet kutsun saapua
lippujen alle ja nimenomaan
JR 14:n riveihin.

käytyään ulkona

oudossa ympäristössä

aa-

muasioillaan:

Vai siel on hyvä
- tie kui lutikka, ilma
siä,
kui rieskamaito! Pädöy
siul kodih ajella kui mie
siun hevon valmeheksi
valjastan...

o
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Honkapirtin rakentajia pohjoisrintamalla I 943, keskellä asetakissa töitä
johtanut rakennusmestari Aimo Kajanen

vielä avonaisia

haavojaan

nuolevan Suomen ylle, saivat
monet Turun ja sen lähiympä-

Tämä parhaassa iässään
oleva etelänmiesten joukko
sai tulikasteensa heille tuiki

Jää-

meren rannalla. Siellä-Kalastajasaarennon kannaksen tunturimaastossa, hyytävässä viimassa ja usvassa, joka väreillessään loi liikkuvia, hämääviä varjoja joka taholle, saivat

Honkapirtti kohoaa Uhtuan suunnan korven kätköissä

lisuuteen. Mutta se oli vasta

sitä tarvir
suunnalla.
Täåillä rykmentin miehet hiou-

alkua.

tuivat niiksi korpisotureiksi,

sotilaat tuntuman sodan todel-

Uuden

Jääkarhu-tunnuk-

sensa alla sotinut JR 14 siirret-

tiin etelämmäksi

tiin Kiestingin

jotka erämaan erittäin vaikeista olosuhteista huolimatta

kunnialla kestivät ylivoimai-

siltakin tuntuneet rasitukset.

oli kuitenkin jouduttu kärsimään,
kun rykmentti vuonna 1942
Raskaita mene§ksiä

komennettiin Röhön-Uhtuan

mzustoon, jossa se sai vihdoin
vetä henkeä takaisin rauhallisefirman asemasotavaiheen
alettua.

Kun elämä näin

palautui
"normaaleihin" uomiinsa, oli
edessä väistämättä tilanne,

jolloin toimintaan

tottuneet

soturit tunsivat pitkästyvänsä.

Kortinlyönti sen paremmin
kuin kirjeet kotiinkaan eivät
pystyneet täyttämään kaikkea
vapaa-aikaa. Pahkakuppeja ja
muita puhdetöitä oli matkannut koti-Suomeen ainakin yhden maailmansodan tarpeiksi
ja urheilu ei mieltänyt moniakaan. Vartiossa oltiin ja kuria
palautettiin sulkeisilla -- turhauttavaa tämä kaikki.

talon

rakentamisesta. Ryk-

mentin silloinen komentaja,
kenraalirnajuri Albert Ravila
kutsui luokseen nuoren korpisoturitaifeilija Reino Riikosen
ja antoi tälle tehtäväksi suunnitelman toteuttamisen paperilla. Rakennus- ja sisustusluonnokset valmistuivat ja ne
hyväksyttiin. Työ voitiin alkaa.

Rakennusaineet

eivät

aiheuttaneet pultnaa. Kymme-

nien metrien korkuisia, harmaapintaisia kelolronkia oli
kaikkialla yrnpärillä ja punahonkaa riitlärniin sisustustarpeiksi. Ja työvoimaa oli vaikka valita, sillä osallistuminen
rakennustyöhön vapautti tym-

TURKUUN
Viimein kohosi talo harjaansa
Uhtuan länsipuolella olevarr

Valkojärven lähellä Hukarinimisessä maastossa talvella

194243 ja siirrettiin rintaman paluukuljetuksina Turkuun keväällä 1943. Kaupunki lahjoitti Honkapirtille Ruissalon saaren tammien keskeltä
tontin. Sinne se kohosi uudel-

KESAKIRJOJA

leen ja viimeisteltiin lomaile-

vien ja jo kotiutettujen JR
l4:n miesten toimesta ja oli

valmis vuoden 1944 vaihteessa-

Sitten tulikin jo rauha ja se
toi muutoksia alkuperäisiin
suunnitelmiin. JR l4 aseveljet
ry., joka oli perustettu silmäl-

SODAN JA
RAUHAN
SUURIVTIES
Kyiisti Skyttä: Ei

muuta

kunniaa, Risto Rytin kujanjuoksu 1939- 1945, Kirjayhtymä, Helsinki 1979,276 sivua.

Merkittävä e!änräkertateos,

joka ilmestyi

ensirnmäisen

kerran vuonna 197 l, on uutena painoksena jälleen yleisön

saatavissa.

Risto Rytin elänränkulku on

sarnalla raskaiden sotavuosiemnre hisk.riaa. Ryti, talousmies, oli halunnut pyslä

erossa politiikasta,

rnutta
suostui C'incinnatuksen tavoin
0ttamaan poliittisen vastuun

isännraan ollessa kuolemanvaarassa 1939. Päärninisterinä

ja

presidenttinä härr taisteli
suhteiden säilyttärniseksi denrokraatlisiin länsivaltoihin,
sr>tat«rirrrien rajoittarrriseksi ja

Iopulta rauharr

saarniseksi.

Palkki«r isäruuaanystävän ja
Toimrtusjohtaja Reino Rrrkonen sar
rintamalla silloiselta eversti Albert
Ravilalta tehtäväkssen Honkapirtin suunnittelun

päisevästä palveluksesta ja

AUTETAANPA
ASEYEI,JIÄ
Silloin rykmentin aivoriihi kokoontui miettimään mielekästä toimintakohdetta ja tällöin

tuli huoli kaatuneiden asevel-

jien perheiden ja

rykmentin

toipa mahdollisuuden ylimääräisiin k»niinkin. Päteviä arnmattimiehiä löytyi ()rnasta takaa rakentanrisen jokaiseen
vaiheeseerr: talon k«rko toteu-

tunrisprosessi

-

ideointi,

suunnittelu, työnjohto kuin
myös tekninen valvonta

--

ta-

vammautuneiden kohtalosta

pahtui pelkästään JR l4:n

avuksi. Päätettiin luoda kotiseudulle siirrettäväksi toimiva
keskus, jonka avulla kootuilla
varoilla saataisiin autettua JR
l4:n, piiriin kuuluvia, vaikeukdissa kamppailevia lähei-

omien miesten voimin aina sisustuksen yksityiskohtia myöten. Työkaluista, varsinkin
teknisistä, oli puutelta, mutta
suomalaiselta mieheltäkö sormi olisi rnennyt suuhun: jos

siä.

työvaihe

Tuloksena

oli

suunnitelnra

Vienan-Karjalalle tyypillisen

14.rr

kunnian miehen uhrautuvasta
elämäntyöstä oli kymmenen
vuotta kuritushuonetta oikeudenkäynnissä, joka on luettava ihmiskunnan häpeällisirn-

läpitäen rykmentin invalidi- ja
omaishuoltoa, Iakkautettiin ja
Honkapirtti luovutettiin Turun

Hortkapitttr rrykyisessa asussaan Rakerrnuksen tiloilrirr rrralttuu

perhepiirin kokoontuessa iopa 350 henkeä

oli

välineille liian

monimutkainen, se yksinkertaistettiin ja työ jatkui.

Jtl

kaupungil le, jolta yhdistysliir

piin vaiheisiin.
Skytän kirja kuuluu jokaisen historian harrastajan kirjasttx»r. Siitä selviää, mitä

tymä Honkapirtti ry. vuokrasi
sen ravintola- ja juhlakäyt-

della

tirön.
Tänä päivänä toimii Honkapirtti muistorikkaana kohtaus-

ET.iSIMMÄTT.IrcN

paikkana JR l4:n taistelijaveteraanien ja heidän perheidensä kokoontuessa viisivuosit-

tain noihin tuttuihin tiloihin
muistelemaan aikaa, jolloin
vaaran hetkillä jokainen suomalainen puhalsi samaan hiileen.

noirra vuosina tässä rnaassa toE.
tapahtui.

"LINJA''
Saknri Virkkunen:

Ståhl-

berg, Suornen ensinrmäinen
presidentti, Otava, Keuruu
l97tl, 190 sirua, runsaasti
vnlokrrvia.

Kirja, joka akrillaa

lasaval-

Sitä henkeä tarvittaisiin tanrle prersitlerrltejä csittc'lemyös rauhan aikana.
n värr sarjan, vakrllaa paitsi lar-

maan ja suuntasimme koneemme kohti Lembergiä."

kan ja varovaisen juristipresi-

Sodista Sadat kirjoittaa nor-

dentin henkilökuvaa myös ta-

savallan lapsuusvuosien po-

nraaliin tapaan: voitot ovat
ylijohdon ansiota ja lappiot

liittista historiaa. Ensimmäi-

paikallisten komentajien syy-

sen presidentin tehtävä oli ennen muuta luoda perusta nuo-

tä. Huolimatta itämaisesta

liin tapaan kiertäneet kenttää
ilmassa ja sen jälkeen kaik-

liioittelusta, hämärähköstä us-

kien startattua ottaneet lisää

ren valtion kehitykselle ja siinä sivussa vakiinnuttaa val-

konnollisesta filosofiasta ja

korkeutta? Jatkossa kirjoittaja

arabien tunnekuohuista kirja
on omiaan selventämään idän

kertoo, kuinka hän "joutui
vertaamaan karttaa alla levit-

tiolliset perinteet. Ohessa oli
kuitenkin hoidettava myös
vaikeita ulkopoliittisia kysy-

kriisin kuvaa

arabivaltojen

puolelta.

E.

myksiä kuten Itä-Karjalan va-

paustaistelua ja autononriaa
koskevat neuvottelut, Tarton
rauha ja Ahvenanmaan kysymys.

Mannerheinristä

annetaan

Ståhlbergin perhepiirin näkökulmasta varsin kielteinen ku-

va. Ehkäpä sarjan

seuraavat

osat korjaavat asian.
Kirjan kerronla on sujuvan
kodikasta ja monet val«rkuvat
mainioita.
E.

EGYPTIN
UUSINTA
HISTORIAA
Anwar el Sadat: Presidentin
ääni, WSOY, Porvoo 1978,
333 sivua, valokuvia.
Prof iili-sarjassa ilmestyneessä

muistelmateoksessa kerrotaan
Sadatin lapsuus- ja nuoruusvuosista, vallankaappauksen
toimeenpanosta sekä sodan ja
rauhan politiikasta sen jälkeen

LAPIN
KULTTUURIN

VAINIOILLA

Eivätköhän koneet normaa-

täytyvään maastoon ja

ku-

ten lentäjillä on tapana- sanoa
suunni5lsutumaan." Len-tokonemekaanikkoja nimitetään koko ajan jostakin kumman syystä "koneen valvojiksi" ja muutenkin nimikkeet
sekoavat: Luftflotte 4:n kornentaja saa raamatullisen tit-

telin "ylikäskynhaltija" ja

Veli Arrela ia Yriö Alamäki: Tornionlaakson vuosi-

erästä lenläjien komentajaa ni-

1979, Tornionlaakson

rnitetään kommodoriksi. Lu-

kotiseututoimikunta, Tornio
1979, 3N sivua, valokuvia,
piirroksia.
Vuosikirjan 17. nide kertoo

kijan arvattavaksi

jääköön

yhteensä

mapotkurin varassa onnelli-

kulttuurista ennen ja nyt. So-

sesti 6000 metriin." Eiköhän
kustantajan kontrolli voisi olla
tehokkaampi, jotta ei pilattaisi
hyviä kirjoja?
S.

kiria

l3 artikkelissaan
Tornionlaakson ja koko Lapin
henkisestä ja aineellisesta

tahistorian harrastajia kiinnostanee erityisesti Matti Lackmanin artikkeli talvisodan

seuraava mystinen lentosuori-

tus: "Nousimme kaksin ilmaan ja pääsimme melkein

il-

rensvärdistä, mutta koko kirja
on osoitus vireästä paikallisesta

julkaisutoiminnasta.

J.

KAPINA

LAIVALLA
Douglas Scott: Sodan saalis,
Otava, Helsinki 1Y19, 281

sivua.

USA:n armeijassa palvelevat
rintamakarkurit ja muut rikol-

kuinka idealistinen "arabiso-

Helmut Lipfert : Taistelulentäjä itärintamalla, Hävittäjä-

liset kaappaavat rahtilaivan,
jolla heitä kuljetetaan vanki-

sialistinen v6ll3nkurn6u5"

lentäjän kokemuksia itärinta-

laan Italian maihinnousurinta-

malta vetäytymisen aikana
1943-1945, Karisto, Hä-

malta elokuussa 1943. Lurjukset saavat tietenkin ansai-

meenlinna 1978, 219 sivua,

tun palkkansa tässä sujuvasti

valokuvia.

kirjoitetussa

Nuori ohjaaja kertoo yksin-

kinajanvieteromaanissa.

On

kiinnostava seurata,

mitä se nyt sitten tarkoittaneekin
vähitellen riistäytyy käsistä- ja muuttuu lyhyessä ajassa sotilasdiktatuuriksi. Asioita
oli

ryhdyttävä harkitsemaan
uudelleen. Näin Sadat: "Olisimme voineet yltää suuriin

taloudellisiin

saavutuksiin.

Sosialismiamme rupesi kuitenkin värittämään marxilaisuus. Jokaista vapaata yritystä
ruvettiin pitämään inhottavan

kapitalismin näyttönä ja yksityinen sektori merkitsi samaa

kuin riisto ja

ryöstäminen.

Yksityisyritteliäisyys pysähtyi, sitä seurasi kansan täydellinen passiivisuus.
- - Aktiivisesta yksityisyritteliäi-

kertaisessa ja koruttomassa
muistelmateoksessaan kehi-

tyksestään lentäjänä ja ilmavoitoistaan maallikkoakin
kiinnostavalla tavalla. Valitettavasti heikko käännös pilaa
kirjan luettavuutta siinä määrin, että eräin paikoin on vaikea arvata kirjoittajan tarkoi-

tusta. Vai mitä sanotaan esimerkiksi tästä erään osaston
startt ikuvauksesta:

"YIeinen hermostuneisuus

ampui 10.6.44 hyökkäyksen
tulivalmistelussa suomalaisten

asemiin Rajajoen-Valkeasaaren alueella 140 minuutin

aikana yhteensä 192.610 tykistön kranaattia ja 9.150 kranaatinheittimen ammusta. Koko mainitun päivän aikana Puna-armeijan tykistö ampui tåillä alueella yhteensä 354.000

Olihan siinä paukku poikineen! Vertailun vuoksi voidaan vaikkapa todeta, että

203 PUDOTUSTA

aina vuoteen 1977.

toiminnasta Leningradin rinta-

malla. Se kertoo muun muassa, että 2l.Armeijan tykistö

kranaattia.

ruotsalaisten vapaaehtoisten
komentajasta Carl August Eh-

ENINGRADISSA hiljattain ilmestynyt venäjänkielinen kirja kertoo tykistön

ja

jännittävässäS.

WSOY,

Juva 1978, 322 sivua.
Neljäkymmentä vuotta sitten
katosi Saharaan lentokone hämärissä olosuhteissa. Juttu tulee sattumalta uudelleen esille

laantui vasta, kun Iiikkeelle-

ja

syydestä luopuminen merkitsi
taloudellisen rornahduksem-

lähdön jälkeen keräännyimme
kentälle suureen piiriin. Tä-

me alkua."

rnän jälkeen kohosimme il-

jännittäviin seikkailuihin Afrikan karuimmilla alueilla. Hyvin kirjoitettu jännäri. S.

johtaa tutkimuksiin

laukausta.

o
AUTASORMUKSIA
on tosiaan vielä rajoitetusti saatavissa vaihtamalla

kuluneeseen kappaleeseen.
Niitä voi vanhan sormuksen
oheistaen tilata osoitteella
Suomen Ilmailuliitto, Malmin
Lentoasema, 00700 HELSINKI 70, puhelin 378077. Sormuksen hinta on 5 markkaa ja

o

...ja hiek-

ka peittää jäljet,

27O.m

postikulut.

rÄNNTTYSTÄ
SAHARASSA
Desmond Bagley:

suomalaisilla oli talvisodan alkaessa koko tykistöä varten
käytettävissään kaikkiaan

sekä

ONET LUKIJAMME
ovat esittäneet, että lä-

hettäisimme täiiltä toimitukskoissa 9.5.79 osallistui mm.
7000 nuorta. "Sotaveteraanit

sesta miehen haastattelemaan

seurasivat liikuftuneina lastenlastensa paraatia, joka oli samalla raportti heidän työstään." Myös kaatuneiden

jotakin nimeltä mainittua rintamamiestä tai -naista, jolla
olisi paljon kerrottavaa, mutta
joka ei katso voivansa itse
ryhtyä "kirjailemaan".

"muisto kaatuneista elää ikui-

Valiteftavasti toimituksen
mahdollisuudet tässä suhtees-

muistoa kunnioitettiin
sesti

".

sa rajoittuvat vain joihinkin
erikoistapauksiin. Asia tulisi
ehkä parhaiten hoidettua si-

o

ten, että tdllaisen hyvän kertojan tuttava ottaisi yhteyden jo-

honkin vapaaseen toimittajaan, paikallisen lehden kirjeenvaihtajaan tai lehden toi-

mitukseen. Yleensä halukas
jurun tekijä kyllä paikkakunnalta löytyy. Tåillaisia artikke-

leita olemme useasti julkais-

.^,
Petroskoin sotaveteraan€ia paraatissa Voilon Påivänä 1979

D
I

seetkin.

oouo INGERo Kemijiirveltä haluaisi lisätie-

o

tota 23 .6. I 944 kaatuneen veljensä luutnantti (kadetti) Kauko Ingerön viime vaiheista.

OTURIT

tervehtivät
mielellään entisiä vihol-

Yksikkö oli Loimun pataljoo-

lisia yli rajojen

na, peiteluku 5090. Pataljoo-

nan

tuttua. Kuvissamme ovat
ranskalaisen T.Divisioonan

Ingerö kaatui yksikön päiillik-

könä

todetakseen

entisen vihan ja kaunan kadonneen piikkilankojen ruos-

sotilaspastorin Samuli
Strömmerin mukaan Kauko
kranaattikeskityksessä

Noskualla. Ruumis haudattiin

veteraanit saksalaisten vieraina ja saksalaisen 290.Jalkaväkidivisioonan entiset rintama-

vdliaikaisesti Luumäelle ja

vasta 1O.9.44

Kemijdrven
sankarihautaan.
Merkono- osoite on
mi Paavo Ingerön
Hillatie 4 B 17,98100 KEMI-

soturit vastavierailulla

Rans-

kassa (a]la).

Näin ne asiat pitäisi hoitaa
kaikkialla.

JÄRVI.

o

lJ.r**,
I I

J. HAvuLrN-

Ne,

tankintuhooja

Ihantalasta, haluaisi yhteyttä
panssarinkauhuryhmänsä mie-

hiin

Repoon

ja

Moilaseen,
haavoittuivat, Repo yhdessä Havulinnan
kanssa Pyöräkankaalla 3.7. ja

jotka molemmat

Moilanen Ihantalan hautausmaalla 1.7.44. Insiniiöri Havulinnan osoite on Kanavakatu 31 D 39, 26100 RAUMA
10.

o

