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Viimeinen kysymys
kuolevalle isoisäIle,
joka jo muuten on
valmistettu matkalIe iänkaikkisuuteen:
Muistatko,
missä on lihakorttiJURISTERIAA

si?!

HRUSHTSHEV,

SYNNITöNTÄ
SOSIALISMIA
SERGEJEVITSH
Käärme on kiivenHrushtshev oli juuri pi- nyt hyvän ja pahan
tänyt Moskovan Ma- tiedon
puuhun,
neesissa kuuluisan pumutta toteaa pettyheensa, jossa hän ar-

NIKITA

vosteli ankarasti nykyaikaista maalaustaidetta. Tilaisuuden jäI-

neenä:

Ja

tietenkään

- ei ole omenaa!
siellä

Ennen Hitleriä aiattelivat saksalaiset tuomioistuimet käsitellessään juutalaisia koskevia aiheettomia syytteitä:
Hän on juutalainen, mutta syytön.
Hitlerin aikana ajattelivat tuomarit:
Hän on syytön,
mutta juutalainen.

keen keskusteli muuan
taidemaalari asiasta ystävänsä kohoosin pu-

heenjohtajan

jolloin

kanssa,

viimemainittu

totesi huolestuneena:
Pahinta on, että se
tuo Nikita pitää puheita
maataloudestakin...

KIINALAISTA
Salaisen poliisin pääI-

Iikkö ilmoitti alaisilIeen, että puolueko-

kouksen osanottajien
joukossa oli vaarallinen
agentti, joka oli paljastettava.
Kaikki vrittit'ät parhaansa. mutta asia ei
selvinnl't.
Sitten alkoi kokouksen tärkein puhe, jossa
puhee nj o h taj

puolueen

a

sel v

itteli

ideologiaa.

Hän puhui ja puhui

kaiken kaikkiaan -vli
kolme tuntia.

t.'..

Hrushtshev oli vuorolIaan syösty vallasta ja
aloitteli elämäänsä tavallisena toverina. Vaimo Nina lähetti miehensä kauppaan osta- USKOLLINEN
maan perunoita.
Kolmen tunnin ku- PUOLUEEN
luttua Nikita palasi ko- JÄSEN
Oletteko koskaan
tiin aivan nääntyneend
jonossa seisomisesta ja horjunut seurateshuokasi:
puolueen
Tuskin olen luo- määrittämää yleispunut johdosta kun jo
linjaa työssänne ja
alkaa tulla taloudellisia
elämässänne? tievaikeuksia...

sanne

dusteli reportteri
vaikutusvaltaiselta

.{sia on selvä!
huusi puheen päät1'tt1'ä
muuan innokas poliisimies.
1.gentti istuu
riv'in 130 paikalla 2 317!

)Iiten saitte sen
ihmettelee poselville?
puoluemieheltä täIiisipädllikkö.
män merkkipäiväPoliittisen koulunä.
tukseni avulla! IIao on
Olen horjunut sanonut, että luokkavi-

- yhdessä
vain
lueen

holliset eivät koskaan
yleislinjan nuku ja tämä oli ainoa,
joka pysyi hereillä.
puo-

kanssa, vastasi us-

kollinen
tiivi.

puolueak-
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Elokuu 7947 - Vuokselle ia
Viipuriin, Valltea saar e en' a sti
Sotaa oli jatkunut jo koko heinäkuun ajan. Jouk-

komme olivat edenneet
syvälle Vienaan ja Laato-

kan

Karjalassakin yli

vanhan rajan.

Karjalan

Kannaksen
suunnassa oli sitä vastoin
pysytelty puolustusasemissa, vaikka Moskovan
rauhassa menetetty Kannas ja nimenomaan Viipuri oli kangastellut
kaikkien, varsinkin siir-

toväen pääosan mielessä.
Samoissa mietteissä, ne
psykologisesti tuntien
mutta strategisena ensi
tavoitteena kuitenkin
kaakkoisen rintaman katkaiseva isku Parikkalasta

oli YlipäälIikkökin alun alkaen
Laatokalle,

tarkkaillut tuota suuntaa.
Kun Karjalan Armeijan hyökkäys sen painopistesuunnassa oli pysäytetty pitkiksi venyneiden

selustayhteyksien kunnostamisen ajaksi, oli
vihdoin aika siirtää toiminnan painopiste etelämmäksi.
Heinäkuun v.iimeisenä
päivänä alkoi siellä Imatran ja Elisenvaaran väliltä kolmen divisioonan
hyökkäys. Keskusta
suuntasi suoraan Laatokalle, mutta oikealla pyrittiin Vuokselle ja va255

semmalla siivellä Sortavalaa kohti. Vuoksi ylitettiinkin elokuun puolimaissa, jolloin joukkomme alkoivat uhata Viipurin suunnan neuvostojoukkojen selustaa.
Niimä alkoivat irtaantua asemistaan, mutta saman tien oli .valppaana
odottava IV Armeijakunta jo liikkeellä. Taitavasti
suunniteltu saarrostus-

ALLAN A. VIRTA
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operaatio, mihin kuului

myös Viipurin
ylitys,

lahden
johti nopeaan me-

nestykseen. Joukkomme
valtasivat vanhan Viipurin, perinteisen Karjalan
pääkaupungin elokuun
29. päivänä, ja paria päivää myöhemmin hyökkäyskärjet sulkivat huomattavat neuvostojoukot
pihteihinsä kaupungin
eteläpuolella.
Elokuun jälkipuoliskolla edettiin myös
Vuoksen suunnalta kohti
vanhaa rajaa, mikä saavutettiin kuun loppuun
mennessä. Suomalaisten
pyrkimyksenä ei ollut nyt
sen enempää kuin aikaisemminkaan Leningradin
kaupungin välitön uhkaaminen. Ylipäällikkö pysäytti hyökkäyksen, kun
Kannas, rjonka tunsimme

kuuluvan omaan
hamme,

maa-

oli jälleen mei-

dän.

Siitä on nyt 40 vuotta,
kun Kannaksen väki pääsi karsomaan hävitettyjä
kotejaan ja pian myös
aloittamaan. niiden jiilleenrakentamisen. Lähes
kolmen vuoden uurastus
Kannaksella alkoi. tr

(t,j /,o"u,ä,

"Oma tykistö iskee
nyt vuorostaan
vihollista"

L

lluesdiuisioona
II

I

$llffi lsen
Nietliäruellä
"Miehet oli vallannut hurja raivo,
hyökkäyksen hullu hurmio.
Mikään ei enää voinut estää
mieletöntd menoa
ei toverin
kaatuminen, ei.edes oma
haavoittuminen.
Missään ei näkynyt pelkoa eikä
epäröintiä
ainoa ajatus oli tuhota
vihollinen, ampua kaikkea mikä

Iiikahti ja eli..."

l/

JATKOA ED. NO:STA
sävelenä

oli

ehdoton perään-

antamattomuus. lopullinen
ratkaisu. Joskus se melkein
kiusasi etulinjan taistelijaa,
jolta vaadittiin thä enemmän

ja enemmän. Käskyjen sanonnat tuntuivar k1'lmiltä ja kovilta, vaatimukset yli-inhimillisiltä etulinjan miehestä, joka
ei väsvmvksensä ja turtumuksensa keskellä jaksanut kovin
syr'ällisesti paneutua yleistilanteeseen.

Kokonaisuuden kannalta on

kai yleensäkin siunattu asia,
enä operaatioita johtavat
ylemmät komentajat eivät ai-

ISKETAÄN
UUDELLEEN
Saapui yö.

Valmisteltiin jatkotoimintaa. Puhelimet soivat lakkaamatta: uusia tuliyksiköitä,
maaleja, tulisuunnitelmia, uu-
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I

sien joukkojen siirtoja, huol-

lon jiirjestelyjä, patruunoita
eteen, ammuksia tuliasemiin
käskyt risteilevät puhelin-

-verkossa.

Käskyjä tuli ja meni myös

rykmentin komentopaikalla.
Niiden sävy oli tiukka: perus-

van kokonaan näe edessä paikan päällä riehuvaa infernoa.
Heidän kannaltaan tilanne ei
sittenkään näytä aivan niin pahalta kuin etulinjan miehestä.

Ei olisi hyväksi, jos kaikki
olisivat yhtä turtuneita ja kuolemanväsyneitä. Vain tukalimmallakin hetkellä elävä op-

timismi ja

peräänantamatto-

muuden henki takaavat menestl'ksen.

Heinäkuun kuudestoista.
Kello 03.00 alistetaan saapuva II/JR 45
Pataljoona
kapteeni
ForselPokkinen
lille, joka -saa käskyn kaikkine

voimineen hyökätä vihollispussiin lännestä ja tien suunnasta samaan aikaan kuin Pa-

taljoona Väänänen jatkaa
hyökkäystään idästä. Tien

VASTAHYOKKÄYS PYSAHTYY
TAAS
Joukkojen ryhmittyminen sujuu reippaasti ja hyökkäys lähtee ripeästi liikkeelle ilman ty-

kistövalmistelua, joka säästetään myöhemmäksi. Maasto
on kuitenkin paha ja vihollisen ylivoimainen suora-am-

kohtainen urhoollisuuskaan el
auta.

Tien suunnassx ()n päästy
reippaasti eteenpäin. Vihollinen on siellä kärsinyt lähes sadan kaatuneen tappiot. Sielläkin hyökkäys kuitenkin vähitellen pysähtyy vihollisen hurjaan tuleen.
9.lJR 44 on huollettu ja pi-

tää aluettaan lujasti hallussaan. Vihollinen on lujissa
pihdeissä. Sen panssarivaunut
ajelevat ympäriinsä, kuin roh-

suunnalla on lisäksi käytettä-

muntatuli aiheuttaa tappioita.
Päälliköitä kaatuu ja haavoit-

vissä III/.IR 44. joka saa ta-

tuu. Jokin komppania joutuu

kaistakseen

kaansa. Komentajan henkilö-

9.Komppanian miehet näkevät, kuinka pussiin valuu yhä
lisää vihollista kasapäin maas-

voitteekseen kolmannen linjan
Yrjölän-Siimeksen alueella.

hajalle ja tempaa toisen mu-

omia

miehiä.

tossa lojuvien kaatuneiden

Oma tykistö

ja

yli.

kranaatin-

heittimistö pehmittävät vihollista. Ja ihmeiden ihme: omat
pommikoneet iskevät vihollisen tykistöasemiin! Kova on
pantu kovaa vastaan.
Aurinko helottaa vielä kuumemmin kuin eilen. Väsyneet
pataljoonat lepäävät maastossa odottaen jatkotehtäviä.

Näyftää. errä mieher eivär
enää paljoakaan piittaa tippuvista kranaateista. Ollaan
poikki.
Maataistelukoneet ovat tänään hieman kesyyntyneet.
Oma ilmatorjunta ampuu niitä
hurjasti ja saa tietenkin vas-

ja tl,kkitulta.
Viholliscn kone rysähtää palavana nraahan ja etulrnjan jal-

taan pommeja

kaväki tervehtii

tapahtumaa

hurjin ricmuhuucloin

Materiaalitaistelun mylly
jauhaa koko päivän.

VIELA KERRAN
Illan

suussa

kello 16.45 muo-

dostetaan erikoismiehistä vaIittu iskujoukkue IIlJR 45:stä.
Se saa tehtäväkseen vyöryttää
vihollisen hallussa ol"van kolmannen linjan taisteluhaudan.
Samanlainen osasto kootaan
myös IV/ l5.Pr:sta tehtävänään kuroa pussin s'luta umpeen vyiiryttänrällä vastakkai-

selta puolclta.
Pussin suu ei ollut kolmeasataa metriä leveämpi. Portin-

pylväät olivat pitiine,:t hyvin.

oli

Vihollisen jalkaväki

kui-

tcnkin pureutunut lulusti pussin suun poikki kulk,:vitan Iujitettuun taisteluhautaitn ja sen
edessä olevaan levciLän panssarikaivant«resteesecn

.

Alueellu oli runsaastimm. eri-

laisia suorasuuntausaseita.
Iskupartio, joka lähti liikkeelle 9.K:n sivustalta. pääsi
nopealla syöksyllä yli vihollisen tulelluan hallitsemln lien

ja pureutui

taistcltrhatrtaan.

--.

"lskuporras lähtee
liikkeelle kello 23.30"

"Liekinheittimien

\

roihut korvensivat 7
vihollista"

"Metri metriltä,
l\ pesäke
pesäkkeeltä
päästiin eteenpäin"
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Samalla hetkellä räjähti käyn-

ranta tuleen. Kranaatit suhise-

tiin raivokas tulitaistelu. Mei-

vat ylitsemme. Pian yhtyy orkesteriin kranaatinheittimien
haukku. Tuntuu kuin ilmakehä olisi ollut suuri seula, jon-

käläisiä oli vähän, patruunat
ja käsikranaatit loppuivat, tuli
pahoja tappioita. Niin raukesi
tiimäkin yritys tyhjiin.

OIin mukana tässä joukos-

sa. Makasimme

estekaivan-

nossa muutaman kymmenen
metrin päässä vihollisesta, kirosimme ja melkein itkimme
painaessamme päätä poteron
pohjan soraan
vihollinen

antoi nimittäin

ka reikien läpi

myrskytuuli

puhaltaa synnyttäen puistattavan äänen, kranaattien vihaisen vinkunan yli pään. Sitten
hurja räiske, jyminä ja häi-

-käisevät räjähdysliekit

am-

roihulla. Pian soittoon sekoittuivat satojen käsikranaattien
kirpeät räjähdykset ja aina sil-

loin tällöin kasapanoksen jyh-

keä mossahdus, joka heitti
jonkin vihollispesäkkeen syrjään.

Oli

päästy eteenpäin noin

sata metriä.

Sitten vihollinenkin pani
kaikkensa peliin. Sen tuli tihe-

niskaamme

kaiken mitä se sai irti kranaatinheittimistään ja suorasuun-

mien roihut korvensivat vihollista.
Metri metriltä, pesäke pesäkkeeltä päästiin eteenpäin.
Taistelu jatkui
tuntikausia.

HURJAA RAIVOA

Vihollisen ruumiita alkoi olla
pesäkkeissä röykkiöinäin
usein muodottomiksi ruhjoutuneina. Veri lemusi ja karreksi palaneiden ihmisruumiiden ilkeä haju tunkeutui keuh-

koihin. Kaikki oli revittyä ja
pirstaleina, kaikki oli palanut-

taustykeistään. Oli kerta kaikkiaan uskottava, että vastustaja ei antaisi periksi
se oli

ta ja mustaa...

Miehet oli vallannut hurja
raivo, hyökkäyksen hullu hurmio. Vihan vimmassa miehet
painuivat päälle usein hullun
rohkeasti
n) t on meidän
- Mikään ei enää
vuoromme!

tapettava pussiinsa -viimeistä

miestä myöten.
Työ ei kuitenkaan onnistu
vain jalkaväen voimin, ilman
suora-ammuntalulta, jota
meillä ei ollut. Valmisteluksi
tarvitaan niin paljon tykistön
tulta, että se kerta kaikkiaan
tasoittaa voimasuhteet ja murtaa vihollisen ylivoiman.

nokset, jdlleen liekinheitti-

voinut estää mieletöntä menoa
ei toverin kaatuminen, ei
-edes oma haavoittuminen.

Tykistötulen jälkiä

Missään

ei

näk1

eikä epäröintiä

oli

n1t pelkoa
ainoa ajatus

tuhota vihollinen.
arnpua

kaikkea mikä liikahti ja eli...

Vihollinen taisteli

VIIMEINEN
YRITYS
Sitten tuli tieto, että avuksi tulee vielä l5.Prikaatin I Pataljoona. Uusi hyökkäys valmisteltaisiin tykistöllä entistä tehokkaammin.

Tämä uutinen saatiin illan
suussa. Valmistelut olivat pe-

rinpohjaiset. Patruunoita ja
kaikenlaista räjähtävää varat-

tiin runsaasti, kaikki aseet liekinheittimiä myöten valmis-

tautuivat leikkiin mukaan.
Vähitellen iskostui jokaisen
mieleen, että nyt oli onnistuttava

vihollinen oli lyötävä,

koska- tämän sodan Siikajoen

koon pääs1n. ruskin edes antautumisen mahdollisuutta
sen
Etulinian taisteli.ia saa esimieheltään kunniamerkin

musten iskiessä puihin, kiviin, taisteluhautoihin ja vihollispesäkkeisiin. Kaiku kiiri

yössä kauas

yli

- ja väljeni
ni, tiivistyi

edetessään vaarojen välissä ja saaris-

ton sokkeloissa.

hämärtyessä yöksi.
I/l5.Pr. sai tehtäväkseen
vyörynää taisteluhautaa suoraan sivulta 9./JR 44:n alueel-

nyrkki!

puolelta.

Odotettiin tykistövalmistelun alkua.
Mahtaakohan tulla tavaraa
tarpeeksi.

..

Tasan kello 23.00 rävähtää
Koirinojan suunnan taivaan:
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metsien ja

vaarojen, yli Laatokan mustan
pinnan
se supistui ja lave-

on oltava Nietjärvellä!
Hyökkäys oli alkava illan

ta käsin. II/JR 45 hyökkäisi
entisessä suunnassaan, samoin IV/lS.Pr. pussin länsi-

vastaan

sankarillisen raivokkaasti.
Sen vahvuus oli suurempi
kuin oli osattu odottaakaan.
Taistelu oli tunnottoman rajua. Vihollisella ei ollut pa-

Näin pauhasi Suomen teräsLähtökuopissaan kyyhöttävien väsyneiden soturien mie-

lissä alkoi kyteä toivon kipinä. Päättäväisyys heräsi

nyt tai ei koskaan!

-

ILVES ISKEE
Iskuporras lähti liikkeelle kello 23.30. Jalkaväen aseiden
räiske oli huumaava
tuntui
kuin suunnaton kuusipuinen
nuotio olisi rätissyt täydellä

Nietiärvellä

SA-kuva

ni ja eteneminen pysähtyi vah-

vojen pesäkkeiden eteen.
Kaikki käsikranaatit ja muu
räjähtävä oli käytetty lop-

puun, joillakin olivat jo patruunatkin vähissä.
Lisää käsikranaatteja,

li-

sää- patruunoita, lisää kasapa-

lisää...
noksia
lisää
ja -radiot välittiPuhelimet
vät nopeita käskyjä. Ampumatarvikevarastot tyhjennettiin eteen, autot ajoivat täyttä
vauhtia, hevoset laukkasivat
ammuksia iskuportaalle
-nopeasti
paljon!
Kaikki-voimat oli nyt jännitetty äiirimmilleen. Kun materiaalitäydennys ehti eteen, al-

koi vyörytys uudella raivolla
tuhannet käsikranaatit räkymmeniätuhansia
luoteja iskeytyi kohti vihollista. Jälleen jysähtelivät kasapa-

-jähtelivät,

oli taisteltava selkä

seinää

vasten viimeiseen hengenvetoon saakka. Armoa ei ollut.

Aamuaurinko nousi.
säteet pääsi\

ät vain

Sen

vaivoin

tunkeutumaan taistelualueen
yllä leijailevan savu- ja multapilven läpi
Taistelu jatkui. Ei kysytty

voiton hintaa. ei lunnaiden
määrää. Tämä oli ratkaisu.
Sinen

jokainen tajusi,

- oli hyökkäyskiiettä r'ihollista
lojen r'ilissä enää muutamien
k1'mmenien metrien matkalla.
Voitto varmistui.

\/ielä muutama käsikranaatti. kasapanos, pari lipasta
konepistoolista.

.

.

VOITTO
Kello oli noin 04.00, kun pataljoonat saivat yhteyden toisiinsa. Pussia ei enää ollut, vi-

oli pääosin tuhottu.
Taisteluhauta oli omien halhollinen
lussa.

Kolmesataa metriä pitkän

oli kestänyt
viisi runtia! Hyökkäys oli
haudan vyörytys

edennyt keskimäåirin kuusikymmentä metriä tunnissa,
metrin minuutissa. Helpolla ei
vihollinen ollut antanut periksi!

Tuli hiljaisuus, jota häiitsi
vain vihollisen panssarivaunujen ääni niiden liikuskellessa

jakin viitisen sataa. Puhdistus
jatkui hiljalleen aamun tunteina ja vasta kello kahdeksan
jåilkeen oli alue täysin selvitetty.
Vihollisen I l4.Divisioona

oli

kohdannut lähes täydeUisen häviön: sen JR 762 olilä-

hes tuhottu, raskaita tappioita
olivat kiirsineet myös JR 536
ja JR 363. Vankeja oli saatu

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli'

lehtesi

.*\

uuosikerat
uahuaan
kansioon.

Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti
ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.

painatus/kulta. -.

Väri/tummanruskea,

Yhteen kansioon matituu koko vuosikerta,? numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kp|,7,50/2kpl).
Leikkaatästä. Postita heti. Leikkaatästä. Postita heti.

o
o
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cr)

o
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-d,

F

E8
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Korpraali Toivo llomäki (oikealla) 75 W4O -tykkeineen Nietiärvettä
SA'fura

asemien edessä Yrjölän rantaniityllä ampuen ja samalla

evakuoiden haavoittuneita.
Mikään ase ei sinne ulottunut,
voitiin vain kiroten seurata vihollisen korskeaa ajelua.

Miehet veti hiljaiseksi

äs-

keisen raivon vastavaikutus.
Näkyi kalpeita, väsyneitä kasvoja. Nyt vasta tajunta ehti
tiedostamaan ympdristön nä-

ja aivan sen
oli yli tuhat kaatunutta
vihollista, kauempana ilmeisesti saman verran avuksi yrit-

murtoalueella
edessä

CT

vihollisjoukkojen

vainajia. Yhteensä laskettiin
vihollisen menettäneen Nietjdrven taistelussa kaatuneina

muistomerkiksi. Taisteluhaudan pohja oli sen koko pituu-

sin
lopullisesti. Siinä oli
- Siikajokemme, yhtä
meidän

delta ruumiiden peittiimä, paikoin useammassa kerroksessa, yleensä vihollisia, joukossa joku omakin. Aseita ja va-

kunniakas kuin vuonna 1808!
Tässä ollaan ja pysytään.

rusteita lojuu joka puolella,
revittyinä, palaneina ja osin
maahan hautautuneina.

Alueelta löytyy runsas sotakranaatinheittimiä,

saalis:

suorasuuntaustykkejä, käsiyksin konepistoole-

aseita

-

-
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=
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Z
=

9
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Tilauskortti

yli

Alue oli muuttunut hirvittäväksi mielettömän taistelun

JÄLKI ON PAHA

(§-

LrJ

täneiden

-

H§
fc)

kaikista rykmenteistä. Sisään-

2000 miestä.
Puolustus organisoitiin nopeasti uudelleen. Maksimoffin tukikohtaa ei ryhdytty valtaamaan takaisin, se jäi viholliselle.
Vihollisen suurhyökkäyksen hyökyaalto oli lyöty takai-

kymät.

-c.

=5

Muuan pataljoonan komentajista lausahtaa:
Jos joku vielä väittää,

- suomalainen
että

soturi on

kuntonsa menettänyt, hänen
sopii tulla katsomaan tätä siivoa...
Ilves oli iskenyt
täysin
voimin viimeisen kerran.
tr

lluosikertakansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut
6,00/1 kpl,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh

Postinumero

rrrl

Postitoamipaikka

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

: 31.12.81
L---

saakka.

I
I
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Yleensahan tilanteet r.rtkottiln koukkiruksrlla Tassa JR 50:n miehiå

korpitaipaleella

.§z\-l,xla

Y. E. SAARELAINEN
VAHV.III/JR 5O:N vallattua

sulkee liikenteen,

Kurmoilan sai se käskyn siir-

Angel-liikkeelleliihtö
niemen
kapeimmalta kohdalta
27.7. Ho 6.0O.

tymisestä

4 km Kurmoilasta

etelään Säiimäjäven rannan
suunnassa olevan puron etelä-

puolelle

tienhaaramaastoon

rykmentin reserviksi. Rykmentin jääkiirikcmppania sai
käskyn takaa-ajoon, samoin
reservinä ollut IIIJR 50.
Lyhyen tulitaistelun jiilkeen
nämä valtasivat Kiiskoilan ja
Angellahden kylät rantamaastossa. Takaa-ajo jatkui ja tykistö tulitti peräytyviä vihollisia Okunlammen (Ahvenlampi)
Säiimäjiirven kannak-

- II/JR 50 jatkoi etenesella.

mistäiin Uhmoilaan, jonka se
saavutti. Hyökkäys pysähtyi
vihollisen Jessoilassa olevien
'l

1

.Divisioonan hyökkäys Sotiärven-Säämäiärven kannaksella

25.-

31 .8.1941

asemien etumaastoon.
Jo Kurmoilan valtausta seuranneena iltana sai III/JR 50
käskyn, jolla pataljoona määrättiin valmistautumaan etene-

mistä varten II/JR 5O:n asemien läpi Alekkan suuntaan.

Oli nakko tehdä

rintamahyökkäys
O Suomalaiset pyrkivät hyökkäämään metsän kautta koukaten aina
kun se vain suinkin oli mahdollista.
O Joskus tuli kuitenkin eteen tilanne, jossa rintamahyökkäystä ei voitu
vdlttää.
O Jessoilassa joutui III/JR 50 tiiltaisessa tilanteessa todella kovan paikan
eteen.
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Samanaikaisesti tuli pataljoonan lähettää syöksyveneosasto
Säiimäjdrven yli Alekkan pohjoispuolella olevaan korkeaan
ja hallitsevaan niemeen.

Kapteeni Saare laine n antoi

26.8. klo 9.30 käskyn pataljoonan siirtymisestä Uhmoi-

lan länsipuoliseen maastoon,
jonne saavuttiin klo 15.50.
Myöhemmin siunana iltana
klo 20.0O sai syöksyveneosaston päiillikkö vänrikki Miikelii
seuraavan käskyn:

joukkueenne vahvistet-

- kk-puolijoukkueella ja 20
tuna
mm:n pst-kiväiirillä suorittaa
kuudella syöksyveneellä mai-

III/JR 50:n yksiköille annettiin hyökkäyskäsky 26.8.
kJo 24.OO. Se sisiilsi rlm. seuraavaa:

vihollinen, jota panssavahvasti varuste-

rit-tukevat,

tuissa asemissa Säiimäjåirven

ja Okunlammen viilisellä harjanteella,

IIIIR 50:n hyökkäys
pysährynyt
Uhmoilan taloryhmään Jessoilan kylåin liinsireunassa, jossa se asettunut tilapäiseen puolustukseen,
m/JR 50 hyökkää II/JR
- asemien läpi kyliiharjan6O:n
teen suunnassa tavoitteena

Alekkan kylä. Meistä oikealla
Korsan suunnalla hyökkää I/
JR 50,

etulinjassa

oikealla

hyökkää
Vahv.8.K tavoitteena Kosin tiekolmion idiinpuoleinen hallitseva poikittaisharjanne, jossa rata- ja maantieleikkaus,

etulinjassa vasemmalla
hyökkää
Vahv.7.K tavoitteena em. harjanne, jonka jåilkeen vyöryttää oikealle ja ottaa yhteyden S.K:aan,
9.K reservinä Uhmoilan
länsireunassa,
16[2311 ja kevyen heittimistön
tj:t seuraavat etulin-

jan komppanioita,

kana,
7.36,

tykistön

tj. 7.K:n

mu-

tulivalmistalu alkaa klo
H-hetki 27.8. klo 8.00.

-Saadaksemme

låiheltä n?ih-

hinnousun Alekkan niemen

dyn ja samalla mahdollisim-

pohjoiskärkeen, minkä saavutettuaan etenee Alekkan kylään. miinoittaa maantien ja

man asiantuntevan kuvauksen
annamme puheenworon toi-

sen etulinjassa

hyökiinneen

komppanian päiillikölle luur
nantti Yrjö Kaksoselle. Nain

7.K:n pomo:

"Iltapäiviillä 26.8. kävin
tutustumassa hyökkäysmaastoon. Yritin saada selville etulinjan kulun voidakseni suunnitella oman hyökkäykseni
lähtölinjan, suunnan ja tavoitteet.

kaan koko komppaniasta.
Vänrikin lähetti opasti minut komppanian päällikön
luo, missä asiani tuli selvitetyksi.
Illalla käskynjaon jälkeen
oli teltassa tavallista vai-

meampi tunnelma

kuten

aina ennen vaikeaa hyökkäystä. Muisteltiin kaatuneita ka-

RYMINA ALKAA

RINTAMAHYÖKKÄYS
ARVELUTTAA

Aamu 27.8. valkeni kirkkaana. Tuuli puhalteli Säiimäjiir-

Joukkueenjohtajien mentyä
kertailin vielä mielessäni aamun hyökkäykseen liittyviä
asioita. Ei oikein tuntunut nukuttavan.

Olin jo hyvän aikaa pouk-

vereita. Jokainen pysähtyi

Okunlammen-S äiimäjiir-

koillut kuin aropupu kuopasta

miettimään: Milloin on minun

ven kannas mahtoi olla luja

toiseen saamatta keneltäkään

vuoroni

?

portti. Kierto- ja

koukkaus-

mahdollisuuksia ei tällä kertaa
ollut. Ilmeisesti tätä rysäystä
oli kauan ja huolella valmisteltu. Ilman vankkaa tulitukea
ei tuosta paikasta läpi mennä.
Tutkistelin karttaa ja kertailin jo päivän maastontiedustelun yhteydessä saamaani kuvaa: Kylän itäpäässä oli 2-3
kilometriä pitkä harju, jonka
vain rautatie ja maantie puh-

kaisivat. Harjun
!$P

i$

._, -

rs,-§*

Säämä.iärven lounaisrannalla sijaitseva Kurmoilan kylä, jonka
Saarelaisen lll/JR 50 valtasi

neliökilometrien

JR 50:n miehet vetävät henkeä taistelujen lomassa

Vihollinen tiesi luotien vingahduksista päätellen tark-

Yritin lieventää ankean ti
lanteen tunnelmaa:
Kuten näette tässä tarvi- taas Kirvestä kannaksen
taan

kaan kulkusuuntani.

portin avaamiseksi!

Vihdoin löysin erään montun pohjalta nuoren vänrikin,
joka myös veti sikeetä lfiettinsä kanssa. Sain hiinet hereille, mutta poika ei pystynyt
selostamaan edes oman joukkueensa sijaintia puhumatta-

Pankaa-

han te joukkueenjohtajat Kirves sellaiseen kuntoon, että se
puree!

-

nykyisen Essoilan

-

Hyökkäyksen suuntaamiselle ei tosiaan ollut juuri
vaihtoehtoja: kiilan eli "Kiilan", Kalle Heiskasen ll.Divisioonan kärki oli vain suunnattava rautatie-maantieleikkaukseen ja jyräytettävä lujas-

ti

moukarilla

kantaan

si!

seiskannumerohan

- muotoinen.
on kirveen

lää. Sieltä jatkoi

luutnantti

Karjalainen 8.K:n kanssa tien

ja minä
käänsin 7.K:n keulan tien ja
rannan viiliin käsketylle
alueelle. Hyökkäysliihtölinjalle oli vielä matkaa kilometrin
suunnassa eteenpäin

verran.

Silloin takana jyriihti!
Tuntui kuin koko låintinen
taivas olisi revennyt. Yksiftäi-

siä lähtölaukauksia ei erottanut, ilmanpaine tuntui vain lujasti ravistelevan hartioita.

Sitten ujelsivat

kranaatit

päittemme yläpuolella. Äiini

voimistui mahtavaksi kosken
pauhuksi.
Samassa iskivät ensimmäiset kranaatit maalialueelle.
Nyt maa vapisi sillä puolella. Räjiihdysäiinten repivä sinfonia tulvi korviimme

edestä

päin.

eli

tykistöllä

siitä se ura urkeni-

- tiedon mukaan
Saamani

moukari olikin tiillä kertaa

poikkeuksellisen järeä käsir

täen sekä raskasta että kevyttä

kenttätykistöä. Se takoisi lu-

Kirves oli komppanian pei-

tenimi

laajuinen

suoaukea.

Jessoilan

selvää etulinjan kulusta. Melkein joka montussa nukuttiin.

eteläpäästä

johti maantie etelään Sotkajiirven-Vahasjdrven kannakselle. Tien itäpuolella oli useiden

veltä päin III/JR 50:n miesten
marssiessa kohti Jessoilan ky-

jaa peräti 24 minuuttia ennen
I iikkeellelähtöiimme.
Kyllä sen pitäisi siitä mennä...

kylää Säämäjärven eteläkäriessä

Tämän teräsholvin ja aisteja

huumaavan melun keskellä
jatkoimme etenemistä kyliin
itiilaitaan. Eteemme avautui
Iaaja aukea tanner.
Jo näkyi ensimmäinen ta-

voitteemme, kaksi noin 300
metrin päässä olevaa kukku-

laa! Rannan

suunnassa oli

maasto pensaskasvillisuuden
peittåimää, mutta oikealla,oleva alue oli jokseenkih paljas.
Näiden takana oli met§äinen

harju, joka jatkui oikealle yli
radan. Maasto tien suunnassa

oli melko tasaista, mutta tuossa puolivåilissä hyökkäyskaistallamme se vietti jåirveen, jo-
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Oli pakko tehdä..
ten jouduimme kulkemaan
ikäänkuin notkon kautta.

Ryhmityimme siten, että
våinrikki Laitinen, joka oli
saanut luutnantti Virl<in joukkueen, eteni vasemmalla, Nis-

kanen oikealla
$

§

ja

edellisten

joukkueiden jiilkipä?in tasalla
joukkueiden vdlissä Masala.

.:

Minä olin hänen vierelläåin.
Tykistö pauhasi vielä het-

I

ken. Ehdin ajatella:
Jos noilla kranaateilla on

- viihiinkin oikea osoite ei
ollut
meidiin tarvitse muuta kuin
kävellä tuosta läpi...
Samassa ruli lakkasi. Korvat jäivät soimaan.
Omat konekiväiirit ampuivat pitkää sarjaa pitääkseen
vihollisen matalalla.

Laitinen ja Niskanen ponnahtivat pystyyn ja liiksivät

Säämäiärven ulappaa

totesin Karjalaisen komppa-

nian hyökkäyksen

ja rulittivat

joukkueineen niskat kyrmyssä

tuneet

painelemaan rinnettä alas.
Masala joukkueineen painui

olevaa harjua.

peräåin minun ja komentoryhmän seuraamana.

pysåihty-

neen. Miehet olivat maastouedessäåin

Meidiin edessämme avautui
noin 3O metriä leveä ja 15 sy-

vä kanjoni, jonka takana vihollinen oli varustetuissa asemissa ilmeisesti täysissä ruumiin-, vaan ehkä ei sielunvoi-

VIHOLLINEN EI
ANNA PERIKSI

missa. Sen tuli

oli joka tapienikin

pauksessa tarkkaa

Samassa silmänräpäyksessä
rävåihti meitä vastaan vihollisen asemista murhaava tuli!
Ei niitä ollutkaan jauhettu
tykistötulella atomeiksi.
Emme olleet edes päässeet
kunnolla vauhtiin kun huomasin Masalan vierelliini kellahtavan seldlleen. Totesin ko-

neellisesti, ettei hiin ollut
kompastunut vatsalleen ja
syöksyin hänen viereensä.
Otsassa oli pieni punainen
reikä ja veri valui niskasta.
Mitäåin ei ollur rehrävissä.
Låihtö oli ollut nopea.
Painoin aseveljen silmät
kiinni ja jatkoin Niskasen pe-

- aiheutti
varomaton päåin nosto

Joukot lähestyvät Säämäiärven maisemia

heti tappioita.
Låiksin tarkastamaan komp-

paniani ryhmitystä ja tilannet-

ta

joukkueissa. Niskasen

joukkueen luona sain kuulla,
että viinrikki oli saanut luodin
vasemman kyyniirvarren läpi

ja låihtenyt JSp:lle.

Jatkaessa-

ni edelleen vasemmalle kuulin

konekiväåirijouk-

kueen johtajan luutnantti O/.yernarkin. Käskin hänen etsiä
uudet tuliasemat siten että
niistä voisi tehokkaasti tukea

hyökkäyksen jatkamista kanjonin yli. Korostin vielä varo-

liikur

myös vänrikki Laitisen haavoittuneen. Hiinetkin oli jo

vaisuuden merkitystä

kannetru pois.

Oikealta takaviistosta löysin tykkimiehet luutnantti Ki-

Tilanne oli äiirimmäisen
kiusallinen: jdrvenrantakukkula oli edelleen vihollisella,
joka tulitti sieltä osin takaapäin. Edessä pahan luonnon-

oli

tarmokas ja

räåin käskien kaatuneen Masa-

esteen takana

lan joukkueen mukaani.

aktiivinen vihollinen.

Niskanen oli jo etummaisten pesåikkeiden tuntumassa.

alistetun

taessa alueella.

varin 1a viinrikki Aaltosen.
Samassa paikassa olivat raskaan heittimistön edustaja
vänrikki Haapala ja kevyen

heittimen mies

luutnantti

Lund.

Harjulla edessä ei niikynyt

Olin kireässä mielentilassa

ainuttakaan katkennutta puu-

taljoonaan. enen voi jatkaa
metriåikäiin eteenpäin ennen
uutta tulivalmistelua, vaahtosin edelleen vauhtiin päästyä-

Olen jo menettänyt
- joukkueenjohtajani ja
kaikki

ni.

erinäisen mädrän miehiä.

Samassa kannettiin luutnantti Oljemarkia ohitse
kasvot peiterrynä. Henki oli
paennut. Ja niin kuin olin hiin-

tä varoitellutl
Sain uuna puhtia:
Arvoisat raskaan tulen

herrat!
Teillä on aikaa puoli
tuntia ampua tuo harju puhtaaksi. Hyökkään tasan kello
09.0O. Onko selvä?
Ei vetele! totesi Kivari.

pisteliäs

ja tiukkasin naapureilta:
Arvatkaapas pojat, mi-

lemmilta puolilta. Pääsin
myös Masalan joukkueen

kuin ampiainen. Aloin nrlla

ten paljon minulle oli apua tei-

-Varmuusraja on viihintään-kin 10O metriä eikä tuossa ole

yhä vakuuttuneemmaksi, että

diin mahtavasta tulivalmistelustanne? Ei viiden pennin

kuin viitisenkymmentä.
Siinä on rajaa ja var-

kanssa taisteluhautaan

oli ammuttu pitk?iksi, viholli-

Tapeltiin mies miestä vastaan,
käsikranaatit lentelivät mo-

ja

se

saatiin vyörytetyksi oikealle
haudan päåihiin saakka.

ta. Vihollinen oli

koko komea tykistövalmistelu
sen asemien taakse.

Liihetin

kersantti

NIIN SIINA KAVI
Oikealla alhaalla takaviistossa
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puolijoukkueen
Palion johdolla

vaientamaan rantakukkulaa.
Valtaamamme kumpareen
keskivaiheilla tapasin minulle

-

vertaa! Ryssä on tiillä harjanteella nauranut partaansa, kun

finski ampuu takamaaston variksenpesiä!

No älähiin nyt... yritti
- rauhoitella.
Lund
Olen jo ilmoittanut pa-

-

- aivan tarpeeksi! Antamuutta

kaa soittaa! Minähän tässä
olen hyökkäämässä ja vastaan
tekosistani! tivasin.
Lopulta Kivari taipui.

TYKISTO AMPUU
r,ÄHnr,r,n
Kivari johti itse tulta ampuen
tarkistuksen ensin yhdellä tykillä. Vieläkin meni harjun
taakse.

Lyhennä sata! huusin

Kivarille.
-

Eikä hitossa niin paljon,

Lundin heittimet liitettiin or-

tava kohina, joka voitti kaiken

kesteriin.

ennen kokemani. Kranaatit

Tässä vaiheessa ilmestyi
paikalle viinrikki Niskanen!
Eikös sinun pitäisi olla
JSp:llä?
totesin kalvakkaalle
miehelle, jonka vasen käsi
riippui kantositeessä.
Ajattelin, että kun sinä

- täiillä ainoana
olet

na... aloitti Niskanen.

tuntuivat vievåin päiinahankin
mennessään.

Ne iskivät vastapäiseen har-

juun tdrisyttäen maata niin että hiekka valui alas poteroni
seiniimistä ja ilma

oli

täynnä

upseeri-

rautaa, kiviä, puunkappaleita
ja hiekkaa. Maailmapimeni ja

Tar-

räjiihdyskaasut tuntuivat sal-

-

KOMPPANIA
ETEENPÄIN!
Samassa tunsin kovan iskun

ja putosin taksisin monffuun.
Tajun palatrua totesin liihettien häåirivän ympiirillä.

TUT]RI LOPPUI
Kävikö pahasti? tiukkasi

-alikersantti

Ristolainen.
lantiossa. Pojat
sanoivat tietävåinsä paikan,
josta vanja oli minua kytiinnyt
Osuma

oli

ja saanut lopuksi osuman.
Ei sitten muuta kuin paareille ja taaksepäin.
Koettakaahan piirjätä!

ev?istelin
miehiiini.

Tule Pian takaisin! vas- låihimmät
tailivat
miehet. "

Näin siis luutnantti Yrjö

Kaksonen.

Hyökkäys

oli nyt johtajan

puutteessa pysåihtynyt.
Pataljoonan komentaja

puuttui tässä vaiheessa asiaan.
Reservinä seurannut 9.K sai
kiiskyn jatkaa 7.K:n ehrlinjan
läpi offaen myös viimemainitun osat johtoonsa.

Tulitus oli edelleen ankaraa

vihollisen tehdessä
Tämä hariumaasto oli suomalaisille kova pala

Säåimäjiirven rannan puolella

väitti tiimä vastaan.

vitset kai apua...?

paavan hengityksen.

§.syin kuitenkin kannassani eivätkä tykkimiehetkäåin
halunneet näyttää olevansa

Niin tarvitset siniikih!
totesin.
Ja nyt viivana

että takaa tavallista juhlavam-

pekkaa pahempia tässä hasardipelissä.

Kuulin ehdottamani tulikomennon menevän patteriin.

Kun kranaatti sitten ruli
tuntui se vieviin hartioista
päåin. Kuitenkin se meni vieliikin edessiimme olevan har-

jun yli.

Lyhennä viisikymmen-

tä!-ehdotin.

Ei helvetissä
se tulee
- takuulla niskaan!
- väittikyllä
vät rykkimiehet.
Sen kun tulee

vastaan!

-

minä

Lyhennettiin.
Kun kranaatti tuli tuntui se

todella tulevan suoraan pote-

roon. Räjiihdyksen

jåilkeen

nousin t?ihyståimäiin ja totesin
ranun menneen vastapäiseen
harjuun, jossa puu juuri kaa-

tui.

Kivari antoi tarkat orderit
patteristoille. Haapalan ja

JSp:lle tai- viedäiin viikisin.

Poika liihti pää painuksissa

sitkeää

vastarintaa. Siwstanrlta tuli

Ättia tuutin sekä edestä

pia tiirskyjä. Nyt oli jotakin
vialla!

olevalta hallitsevalta harjanteelta. 9.K suuntasi rannan
puolelle luutnantti Liljerothin
joukkueen, jonka avulla sivustauhka lopulta poistettiin.

Oikealla edennyt

8.K oli

tallustamaan taaksepäin.

Kivari vditti taakse tippuvien pakettien olevan omia

klo I1.00

TULI.

raskaan patteriston kranaatteja.
Niiden nrlenjohtaja on

rautatieleikkauksen. Samanaikaisesti saapui ilmoitus myös
I/JR 5O:n (majuri Lieska) lähestymisestä Korsan suunnalta. Varsinainen Jessoilan kylä
oli tiillöin ollut vallatuksi.

VALMISTELU
RYNNÄKKö.
ETIiISYYDF,LL[.
Ennen tulivalmistelun alkua
olin vetåinyt miehet hiukan
taaksepäin oikealta, jossa har-

jut olivat kaikkein liihimpiinä
toisiaan. Itse olin edessä keskellä harjua vanhassa viholli-

piti päästä
sen montussa
vetiimiiiin hyökkäystä
viimeisten kranaattien mukana.
Kello kävi ja låiheni käskettyä aikaa. Tulivalmistelun piti
alkaa 9.2O ja hyökkäyksen
9.30.

- takana kyliin laidassa
tuolla

eikä tiedä miten tarkalle paikalle minä ammun, hiin selitti.
Lisiiksi niillä on viiljät put-

-ket ja suuri hajonta.
-

Koeta helvetissä saada

se loppumaan!

H-hetki on juu-

ri tuossa paikassa! huusin metelin sekaan.
Ei ollut eniä varaa odotella.
Taakse vetiimiini joukkue oli
jo ryöminyt alkuperäisiin

monttuihinsa.
sekaan

Oli

painuttava

tuli mitä nrli!

Sekunnilleen mädräaikana
jyriihtivät takaa lähtölaukauk-

- aika!
Nyt oli
Kamaa lensi vielä ilman
täydeltä, kun nousin poteron
reunalle ja karjun kaikkiin

set.

suuntiin:

Hetken kuluttua liiheni val-

nut

mennessä saavuffa-

tavoiteharjanteen sekä

Väffikki Måikeliin johdossa
oleva syöksyveneosasto oli
käskyn mukaisesti låihtenyt
Säiimäjiirven aavalle seliille
saavuttaen lopulta Alekkan
kylåistä pohjoiseen pistävåin
korkean niemen. Annettu tehtävä jäi kuitenkin suorittamatta, sillä vihollinen oli varmistanut sivustansa. Osasto pääsi
tosin hetkeksi maihin, mutta
ennen pitkää sen oli syöksyttävä veneisiin takaisin ja låihdettävä paluumatkalle.
Paluu oli viihåillä epäonnistua, sillä Säiimäj?irvellä oli

puhjennut myrsky,

jossa
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syöksyveneet olivat hätää kirsimässä. Niinpä 2O mm:n pstkiviiiiri oli eräässä vaiheessa

heitettävä

yli laidan

EINO TIRRONEN
Komentaia

joka suuttui:
llI/KTR 9:n
isäntä maiuri
Eino Olavi

tilanteen

pelastamiseksi.

Vihollisen hävittäjät ja
pommikoneetkin kaarsivat

Antero
Tirronen

jiirven päiillä, mutta onneksi
niiden päfiuomio oli kohdis-

PATTERISTONI III/KTR 9

saapui 4.9.1941

tunut Uhmoilassa ja Jessoilassa tapahtuvan hyökkäyksen
torjuntaan. Ihmeenä kuitenkin
on pidettävä osaston selviytymistä låihtökohtaansa Angelniemeen jiirven länsirannalla.
Taistelussa kaafuivat: Gunnar Oljemark, Lauri Masala,
Matti Rutanen, Aarne Helenius, Eino Laitinen, August
Koljonen ja Paavo Honkonen.
Olkoon tåimä tarina vaati-

ven-Vahatjfuven kannaksel-

il

tn "q

tanskalainen
esimiehensä ystäviillisesti hymyillen:
Anteeksi, herra
kenraali, mutta mitä kovemmin te huudatte, sitä
vähemmän minä ymmåirrän.

2il

ajoi

viilittömästi

Osa vihollisista

oli saatu

merkkejä näkynyt, vaikka sitä
rynkytettiin tykistöllåimme
melko vahvasti. Se pienentyi
kuitenkin siinä mäiirin, ettei
koko tykistöä voitu enää käyttää. 9.Patterini haupitsit (l14
H/18) pienine hajoituksineen
ja krh:t pantiin nyt töihin ja ne
alkoivat säiilimättä painaa kranaatteja monialueelle.

tr

Aikansa kuunneltuaan

rajavartiopataljoonalla

motitetuksi ja II/JR 8 majuri
H. Vööniisen johdolla koetti
tuhota sitä. Motti oli kuitenkin
perin sitkeä eikä laukeamisen

VAIKEITA
KIELIÄ

keskeytti

della

saavuttuaan taisteluasemiin.

den, Konginkankaan, Suolahden, Sumiaisten ja muidenkin
pitäjien miehille, jotka jatkosodassa antoivat näytteen suomalaisesta soturikunnosta siten jatkaen talvisodan Taipa-

sena.

lustautuvaa vihollista vastaan.
Vihollisvoimat käsittivät kah-

Patteristo

keskisuomalaisille Konneve-

Tanskalaiset poliisit kuuluivat miehityksen aikana likimain sataprosenttisesti vastarintaliikkeeseen. Eräs heistä oli kerran miehitysjoukkojen
kenraalin puhuttelussa,
koska ei ollut saanut
kiinni putkasta karannutta vastarintamiestä. Hyvään saksalaiseen sotilastapaan kenraali huusi arvostelunsa naama punai-

ta Kutismajoen kaistalle, jossa
eversti Aarin komentama JR 8
RaskPsto 30:n tukemana taisteli vahvoissa asemissa puo-

vahvistetun JR l5:n. Ratsuväkiprikaati operoi meistä vasemmalla laajoilla suoalueilla.

maton muistokirjoirus niille

leenperinnettä.

raskaan

marssin suoritettuaan Sotj?ir-

Kun

suultui

l«om
Kirjoittaja, molempien sotien

patteriston komentaja, julkaisi viime MOTTI LAUKESI
suoritettiin kaksikin
jouluksi onnistuneen sotakuvauksen 4.9.
hyökkäystä, mutta ne tyrehtyivät motin puolustajien kiiJylisevät tykit.
vaaseen tuleen. Myöskin vihollislentäjät olivat leikissä
Nyt hän kertoo ammattitaidolla ja
mukana tehden useita matalaasiantuntemuksella patteristonsa
hyökkäyksiä joukkojamme
eräästä taisteluvaiheesta
Karjalassa.

ltd-

Kun komentaja suuttui, alkoi
tykistössä tapahtua!

vastaan.

II/JR 8 teki vielä uuden yri-

tyksen

5.9. aamulla,

mutta

väsyneille joukoille se oli jo

liikaa. Motti ei vieläkäiin
lauennut eikä tykistöåikäiin

voitu enää käyttää supistuneen
alueen ahtauden takia.
JR 35:n joukkoja oli saapunut kaistalle jo 4.9. alkaen vapauttaakseen JR 8:n muihin

tehtäviin. Majuri. F. Jansso-

vatkin kohtalonsa puhelinvikapartiomme korpr. Räsäsen
ja tykkimies Kettusen kiväärinluodeista. Neljästä upseerista. joista vanhin oli nrujuri
(rv.patl:n komentaja) ja yhdestö aliupseerista he päiisti-

hakkausaukean reunan saavu-

VALTASIMME
KUKKULAN

tetuksi, jolloin heti sovittiin

Ennen rintamavastuun siirtymistä oli JR 35 halunnut pa-

seerille.

osuvan, olihan tarkistuslau-

tykistövalmistelun kohteista ja

annettiin maalit patteristoup-

Tiesimme

ammustemme

vät ilman pois kahteen pek-

rantaa tilannetta valtaamalla
päätien eteläpuolella olevan

II/JR 8:n etulinjasta ja motin

kaan. vaikka itse ensiksi jou-

varustetun kukkulan I 16.3.

muttu. KIo 9.45-10.05 am-

ympiiriltä.

tuivat ylliitetyiksi puhelinlankojensa iiiiressö."

muttiin tulivalmistelu

7.-12.9. välinen aika kului pääasiassa tykistön häirit-

Tehtävään mädrättyä komppania Luukkosla tuki patteristomme ja mukana seurasi tulenjohtoryhmä 9.Patterista

semisammuntojen merkeissä.
Vihollinen sai jatkuvasti lisä-

vänrikki Tapio Vöreen johdolla. Taistelusta kertoo

nin komentama I/JR 35 saapui
paikalle ja vaihtoi uupuneen

Vihollinen teki 6.9.

aa-

muyöstä motista ulosmurtautumisyrityksen, joka torjuttiin
sille suurin tappioin. Puoleen
päivään mennessä antautuivat
loput 29 puolustajaa, joista
suurin osa oli moneen kertaan
haavoittuneita. Kaatuneita oli

motissa paikoitellen suorastaan läjäpäissä
tykki- ja

krh-tuli olivat silponeet
niitä
pah:rsti.

p;

voimia ja yritti pari kertaa
hyökkäilläkin, mutta torjuttiin
patteristomme tulella helposti.

Vastustajamme tykistötoi-

minta oli ajoittain hyvinkin
vilkasta. Toiminnassa oli ainakin yksi 152 mm raskas pat-

9.Patterin tulenjohtueen sotapäiväkirja seuraavasti:
"Tänä aamuna oli aikomus
vallata edessä oleva vihollistukikohta pohjoisesta käsin

aloitettavalla vyörytyshyökkäyksellä. Hyökkääviiän .lR

kaukset

jo

aikaisemmin amkoko

patteristomme voimalla minuutin kestävinä tuli-iskuina.
Ulisten lensivät ammukset tulenjohtopaikkamme yli miltei
puunlatvoja hipoen ja ryskeel-

lä räjähtelivät vastakkaisella
mäellä nostattaen ilmaan multaa ja kiviä.
'Hyvin menee, ehkä hiukkasen pitempiä saisivat olla',
kuului Väreen ääni puhelimessa

-

$l
\/

l§n,

t
I

JR 8:n komentala eversli Pretari Aleksanleri Autti (edessa toinen
vasemmalta) lähimpine apulaisineen Kuuttilahdessa 10.11.41

g{*
lllJR 8:n komentaja majuri Hannu
Väänänen asemasodan aikana
1942

Täytyi suorastaan ihailla
veniiläisen sotilaan sitkeyttä
taistelussa. Motin puolustajat
olivat rajavartiopataljoonan
miehiä.

Mottitaisteluista kertoo 9./

teri, yksi 107 mm patteri ja
kevyt patteristo.

Oli käynyt selväksi, että
taistelutoiminnan aktiivinen
jatkaminen vaatisi lisäjoukko-

ja,

varsinkin kun JR 8 ja
RaskPsto 30 oli siirretty Prääsän rintamaosalle. Ylipäällikkö olikin irrottanut Karjalan
kannakselta 4.Divisioonan ja
siirtänyt sen Itä-Karjalaan,
jossa se alistettiin kenraalimajuri Hiig glundin komentamalle VII AK:lle. Armeijakunta
sijoitti sen Kutismajoelle

KTR 9:n tulenjohtueen sotapäiväkirja mm seuraavaa:
"Takana ollut motti selvitet-

hyökkäystä varten Säämäjär-

myöhemmin, mutta sitö
ennen olivat yön turvin sieltä

Ensimmäisenä saapui JR 26
eli "Ässärykmentti" eversti

yrittiineet pöiistii pakoon toverit komentajat, mutta tapasi-

kaksi patteristoa tykistöä.

tiin

vi-Viitana

suunnassa Petros-

koita kohti.
Laaksosen komennossa sekä

35:een kuuluvan komppanian
mukaan oli määrätty tulenjoh-

Tuskin oli tykistötuli lakannut, kun kiväärien ja kk:ien

tajaksi vänrikki Olavi Tapio

pauke ja rätinä sekoittui siihen

Viire

tulenjohtoryhmineen.

Tulivalmistelua rintamasuunnasta tähystämään ja ohjaa-

maan

jäi patterin

päällikkö
kapteeni Yrjö Kaarre toisen

tj.ryhmän kanssa varsinaiselta

tj.paikalta. Molemmilla oli
yhteinen puhelinyhteys patte-

ristoupseerille. Alku oli hiljaista, komppania ja tj-ryhmä
etenivät ryteikköisen metsän

läpi vihollisia

kohtaamatta.
Vain muutamia pk-sarjoja ampui rintamasuunnassa oleva
jalkaväkemme vihollista harhauttaakseen ja saikin vihollisen vilkkaasti maakuopistaan
vastaamaan tuleen. Noin klo
9.30 ilmoitti vänrikki Väre

jalkaväki oli ryhtynyt eteVihollinen ei vähällä

-nemään.

hellittänyt asemistaan. Käsikranaattien avulla tulikorsuja
tuhoamassa

piti myös tj-ryh-

män poikien olla mukana ja
reippaasti se heiltä kävikirr.
Vyörytyksessä oli mukana
myös tj-ryhmän puhelinmies

tykkimies Taisto Kettunen
zunpuen pistoolillaan jälleen
upseereita, tällä kertaa kaksi.

Tj-ryhmän miehet vaiensiv:rt
käsikranaateilla ja kp:eilla
useita pesäkkeitä.

Klo 10.30 oli mäki vallattu
melko vähäisin tappioin ja tiryhmän viestiyhteyskin oli
kunnossa. Konekiväärit sijot-
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ÄSSÄN MIEHET
YRITTÄVÄT

tettiin asemiin vihollisen kaivamiin hautoihin.

Toiset pojista olivat säilyneet

vammoitta, mutta

VIHOLLINEN EI
ANNA PERIKSI

kuloisiksi. Toimintaa oli kui-

Tuskin ilmoitus tehtävän onnistumisesta kuitenkaan oli
saatu, kun vihollisen reservit
aloittivat vastaiskun noin klo

tenkin jatkettava ja vihollinen

I 1.0O. Sivustaa varmistamaan

metsän reunaan jätetyn joukkueen johtaja toi hätääntyneenä tiedon, että vihollinen saartaa ja hänen joukkueensa on
hajalla.

kahden

erinomaisen toverin menetys
painoi mielet pakostakin ala-

a

=

tuleniohtopaikla

ii=moiti äffiru
Näin alkoi taistelu kukkulasta 116,3

saikin lähitunteina tuntea luissaan, että helpot oltavat ei sillä suojakuopistaan huolimatta
mäellä ole
kranaattiryhmiä
räjåihti tuon- tuostakin tuhoisin
seurauksin sen asemissa.
Yö kului rauhallisemmin,

Vaikka komppanian päiillikkö

valmisteltiin uutta iskua aamulla. Tåillä kertaa hyökkiisi
miikeä kohti JR 26, Ässi§kmentti, pataljoonan voimalla

yritti

lounaasta käsin lujan tykistö-

Tiimä tieto sai

aikaan
komppaniassa pakokauhun.
saada miehiään pitåimään
asemansa, vetääntyivät nämä
rautatien yli läntiseen suun-

valmistelun jåilkeen.

Mutta vihollinenkin oli lisännyt miehitystäiin. Hyök-

taan. Konekiväåirien irrotta-

käys pysiihtyi rautatievallille,
jonka ylittiiminen uhkasi käy-

mista suojaamaan jäi vain hä-

tääntymätön tj-ryhmåimme
vänrikki Viireen käskystä.

dä liian tuhoisaksi.

Ryhmä joutui jättåimään mäen
aivan viime tingassa torjues-

saan ryntääviä ylivoimaisia
vihollisjoukkoja ja todettuaan,

ettei jalkaväen apuun tulosta

8./KTR 9:n tuliasema-aluetta Kutismajoen taistelussa

ollut toiveitakaan ja saarroksiin jäiimisen uhka oli ilmei-

Nyt oli patteriston mitta täysi!
Komentaja, joka oli saapu-

nen.

nut

tulenjohtopaikallemme,
päätti jåirjestää viholliselle tosi
liimpimät oltavat mäellä ja antoi patteristoupseerille puhelimitse ja paikalla olevalle patterin päiilliköllemme toimintakäskyt. Yön aikana, epäsäiinnöllisin, hermostuttavin viiliajoin annettiin viiden patterin

Ratapenkereen ylittiiminen
muodostui nyt vaaralliseksi.
Luoteja tuli solkenaan, josta
johtuen tj-ryhmä koetti hajaryhmityksessä ylittää penkereen eräiden yrittäessä päästä
suojapuolelle pienen rautatiesillan alitse. Silian luonapäättyi tähystysaliupseerin kersantti Aake Kallion, joka vapaaehtoisesti oli anonut siirtoa
hiljaiselta Hangon rintamalta
Itä-Karjalan tositaisteluihin,

taival vihollisluodin lävistäessä pään. Vänrikki Viire ja tykkimies Koskinen ylittivät viimeisinä yhdessä penkereen ja

silloin havaitsi viimemainittu
esimiehensä suistuneen ratavallille vaikeasti haavoittuneena. Vihollistulesta välittämättä auttoi Koskinen Våireen
suojaan ja yhdessä korpraali
I oki sen, tykkimies Ke ttusen ja
erään jalkaväen miehen kanssa kannettin Vdre upottavassa
suossa

kohti omia linjoja.

Tåillä välin oli varsinaisella
tj-paikalla aivan väiirä käsitys
taistelun kulusta: viimeinen
puhelinviesti oli ilmoittanut
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PATTERISTON
KOMENTAJA
VIHASTUU

voimalla

niistä kaksi 152

- puolen minuutin
tuli-iskuja- yli koko alueen.
Tulenjohtue ei malttanut
millistä

Motti pisteessä 116,3 on lauennut

mäen vallatuksi ja kun kivää-

rituli

puolen päiviin aikaan

lakkasi kuulumasta, uskottiin,
että vihollinen oli lähtenyt tiehensä ja ryhdyttiin valmistelemaan jo eteenpäin siirtymistä.
Silloin kuitenkin huomaftiin
oman jalkaväen kaukana ete-

lässä ilmestyvän metsästä
esiin ja jonkun ajan kuluttua
saapui myös tj-ryhmänkin
miehiä kertoen viihin erin tapahtumista.

Jännityksellä odotettiin jiilmontako vie-

keen jääneitä

puuttui? -Lopulta nåihtiin
vänrikki Viireen kantajineen
nousevan edessä olevalta

lä

suolta mäkeä ylös. Verenvuoräjåihtädon kalventamana
- oikeaan
vä luoti oli osunut
hiin siinä telttakeuhkoon
ennen tajunkangaspaareilla
tansa menettiimistä harmitteli
sitä, että måiki oli jouduttu rurhan takia jättiimään. Samaa
hän oli vielä myöhemmin tois-

nukkua, vaan kaikki seurasi-

tanut patteriston komentajalle
joukkosidontapaikalla, jonne
hänet kiireesti toimitettiin.
Väffikki Tapio Våire ei
enää palannut joukkoomme
pelottoman ja velvollisuu-

kan jiinnitystäkin.

-dentuntoisen
tyi

15.

upseerin tie päät-

10. kenttäsairaalassa.

vat silmä kovana mahtavaa jylinää ja räjåihdysten valoilmiöitä. Puolen yön jiilkeen
avasi vihollinen hermostuneena kiivaan tulen kaikilla jalkaväen aseilla ja valojuovaluoteja tuli suihkimalla. Oli siinä
ilotulitusta kerrakseen ja hiuKomentajan lääkkeet olivat
tepsineet. Vihollisen hermot
eivät kestäneet enåiä, sillä aamulla oli tukikohta tyhjä. Tulenjohrue eteni sinne viipymättä ja löysi kersantti Kallion ruumiin koskemattomana
sillan korvasta. Vainaja huol-

leniin taaksepäin ja perustettiin uusi tj-paikka yhteen vihollisen mäelle kaivamista
nel

SAMULI MUILU

T§irkkd'Kemin

jästäkymmenestä katetusta

pesäkkeestä.

Sää

oli

seestynyt, aurinko

paistoi, tavoite saavutettu ja
mieliala sen mukainen. 'Säästitte meiltä viimeöisellä röykytyksellänne monta miestä',
sanoi suolta tulenjohtueen luo
riimpinyt Ässiirykmentin sota-

mies. Pidimme sitä parhaana

kiitoksena, minkä tykkimies
yleensä voi saada."
Näin kertoi siis sotapäiväkirja.

Patteriston hyvää

henkeä

todisti se, että kukkulan I16.3
onnettoman ensimmäisen valtausyrityksen jälkeen pyysi
9./KTR 9:n päåillikkö kapteeni Kaarre lupaa lähettää partion noutamaan kersantti Kallion ruumista eikä vapaaehtoi-

sista

ollut puutetta. Uusien

uhrien välttämiseksi en siihen
kuitenkaan suostunut, sillä vihollinen oli nyt varuillaan.
Kukkula I16.3 otettiin sitten 15.9. ilman taistelua, kun
sitä oli kunnolla pehmitetty
III/KTR 9:n ja RaskPsto 22:n
tulella.
ll.Divisioonan hyökkäys
Prääsästä Petroskoin suuntaan
oli mädrätty alkavaksi 20.9.
aamulla. Patteristolleni oli an-

nettu käsky irrottautua

Pahinta

mitä
hyökkääjälle voi

tapahtua on iou-

tua

väijytykseen

aukealla, josta ei
pääse eteen eikä
taaksepäin.
Mitä lähemmäs

vihollisen tällöin
päästää, sitä varmempi on työn tulos.

1./JR 1o:n ioukkueeniohtajat elokuussa 1941 . Vasemmalta kirioittaja,
luutnantti Ahtiala, vänrikki Sinisalo la luutnantti Vaaramo

ase-

mista 18.9. heti uutta hyökkäystä edeltävän tykistövalmistelun jälkeen ja siirtyä viipymättä Prääsän maastoon
vahvistamaan sikäläistä tykistöä tulevassa hyökkäyksessä.

Lähetin jo 17.9. illalla
kaikki muut patteristoni osat
marssille paitsi tulipattereita.
patteristoupseeria ja omaa komentoporrastani. Asematiedusteluelimet saivat käskyn

heti

Prääsään

saavuttuaan

aloittaa asematiedustelun.

Sotajatkui.

!

Joki ylilettiin köydestä vedettävällä koplukalla

TOIMIN JOUKKUEENJOHTAJANA l./JR lO:ssä.
Elokuun alkupäivinä l94l

oli

joukkojemme eteneminen
pysähtynyt Ontrosenvaaraan,
johon vihollinen oli asettunut

lujaan puolustukseen. Rukajiirven korpisodassa oli pyritty
välttiimään suoria rintama-

Joukot marssivat Rukaiärven
suunnalla heinäkuussa | 941

dän

komppaniamme joutui
lähtemään kauas tiettömään
korpeen. Etenimme elokuun
6:nnen ja 7:nnen päivän välisenä yönä noin 7 km päätieltä

itään, kunnes saavuimme

T§irkka-Kemijoelle, joka sillä
kohtaa oli 30--40 m leveä.

Ylitimme

sen aamuyöstä kop-

hyökkäyksiä, koska miestappiot niissä ovat yleensä suuret. Sen sijaan oli jo saatu kokemusta onnistuneissa moti-

lukalla.

tusoperaatioissa. Niinpä nytkin pantiin heti toimeen Ont-

antoi käskyn:
Aamulla klo 07.00 yli- laajan suon virran alatiimme

rosenvaaran valtaus saarta-

malla vihollinen ja katkaise-

malla sen perääntymistie.
Tässä tehtävässä mm. mei-

Leiriydyimme kauempana

heti tarkkailemaan vihollista.
Hyökkäyshetki on siis
kello 07.00. Jos viaamulla
hollista havaitaan, ampuu tykistö valmistelun alkaen H-

l5 minuuttia.

Tulenjohtue

seuraa minua.

Asetimme vartiot niin pitkälle suolle kuin turvallisuus

salli. Loppuyön

nukuimme

kesäyön lämpimässä.

rannasta olevaan kuusimetsik-

köön.

Komppanianpäiillikkö

juoksun suuntaan. Ei vielä tiedetä, onko vihollinen sen ta-

kana. Kuulovartiot

asetetaan

TYKISTö VAIKENEE
Kello 06.30 oli komppaniamme ryhmittynyt ketjuun noin
200 metriä leveän heinäsuon
laitaan. Kuulovartiot olivat todenneet vihollisen laajalla
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§

voimakkaan iskun. Pistooli

etene-

saanut osuman kantapäähänsä. Äkkiä poika kohottautuu
hiukan nähdäkseen 166v61
ja retkahtaa samalla takaisin

mään noin joukkueen vahvui-

maahan. Totean luodin osu-

on halki ranteesta kyynärpää-

alueella suon takana. Komp-

keeseen.

panianpäällikkö oli saanut tie-

Sitten tapahtuu ihmeitä: vihollisen puolelta lähtee meitä

ja savuista.

dot äänis.tä
Odotirnme tykistövalmistelun alkua. Kello tulee 06.45.

Ei tapahdu mitään.
Kello on 06.50-06.55
mitään ei kuulu.
Vanhin joukkueenjohtajista, luutnantti Ahtiala, esittää
komppanian päällikölle, että
hyökkäyr;tä siirrettäisiin kun-

nes tulivalmistelu

saataisiin

kohti aukealle suolle

Mistä oikein on kysymys?

neen otsaan ja lävistäneen
pään. Koko takaraivo on

Joukko lähenee, heittää kä-

murskana.

nen vihollisosasto!

sikranaatit ja

maastoutuu
aloittaen samalla aivan läheltä

kiivaan tulen käsiaseillaan. Ilmeisesti on tarkoitus varmistautua siitä. ettei kukaan meis-

Näen edessäni ampujan.
Noin kolmenkymmenen metrin päässä laukoo puoliautomaattikivääriään vihollissotu-

ri. ioka

näyttää nyt ottavan

aikaan -- olemme näet saaneet kuulla, että tulenjohtaja
ei ollut onnistunut saarnaan
yhteyttä patteristoonsa. Pääl-

putoaa ja käsi retkahtaa alas.
Totean, että niin puseron ja
paidan hiha kuin itse käsikin
hän. Luu paistaa verisen massan keskeltä.

Samalla hetkellä kuulen
luodin iskevän toiseen lähet-

tiini,

sotkamolaiseen Tauno

Piiraiseen. Luoti on murskannut oikean käsivarren luut.

Tuli ei taukoa hetkeksikään
luodit surraavat korvissa
-tasaisena virtana. Suo pöllyää.

likkö ei kuitenkaan voinut

".

poiketa käskystä, koska hyökkäys kuului osana suurempaan

F-.

f x$
|.'i.

Sitten kuuluu vihollisen
puolelta kranaatinheittimien
lähtölaukausten sarja ja kra-

i

naatit alkavat tippua suolle.

Ne menevät vuorostaan yli,
pitkälle taakse
olemme

operaatioon.

Kello 07.00 lähdemme siis

liian lähellä vihollista.

etenemärLn harvassa ketjussa.

Suon takana on hiirenhiljaista

ei

näyr

-dustakaan.

eikä kuulu hiiskah-

Ollaan jo suon puolivälissä.
Vastakkaiseen metsänreunaan
on matkaa enää sata metriä
ei siellä taida enää ketään ollakaan vastassa, ovat kai lähteneet yöllä...
Jatketaan eteenpäin, nyt jo
aika huolettomasti.
Pensaita kasvavaan metsän
reunaan on matkaa enää viitisenkymnrentä metriä.

KUINKA TÄSTÄ
SELVITÄÄN?
Slr(,1,r rrll,l.t

T

r.ilkh. r K|rllilt v.rl',lllil

qtrt*

Mitä on tehtä\'issii?
'si,.

"

:;.^

;t

VIHOI,LINEN ISKEE
TAITAVASTI
Äkkia koko maailma

Vihdoinkin trella!

tuntuu

räjährävän hajallel
Koko metsän reuna repeää

Pelkkä kuoleman odotus ei

tunnu houkuttelevalta. Hyökkäyksen jatkamista ei liioin
siitä tuskin aivoi ajatella

luoteja sataa
salamoinraan
- mahdollisista
vastaan kaikista
aseista.

- selviäisi hengisnutkaan mies

Luotisateen vaikutus on hir-

vittävä: kymmenet veljet ly-

sä.

sähtävät suoraan pystystä hengettömin:i suohon, toiset
maastoutuvat etsien epätoivoi-

ni Taunon kanssa. Yritämme

Keskustelen asiasta lähetti-

ryömiä taaksepäin sileää suon
pintaa. On kuin pöydällä ryösuojaa ei löydy mismisi

sesti suojaa. Aava, lyhytheinäinen ja kova suon pinta ei
kuitenkaan juuri tarjoa enempää näkö- kuin tulisuojaakaan.

Ilma on täynnä luoteja
voin todeta vastassa olevan -ainakin neljä konekivääriä sekä

tä jää henkiin.
Pääosa käsikranaateista jää
onneksi liian lyhyiksi.

epälukuisen mäiirän muita konetuliaseita ja kiväärejä. Sammal- ja heinämättäät kiehuvat
luotien iskiessä suon pintaan.

HENKI ON

Haavoittuneiden parahdukset
sekoittuvat ammunnan räis-

Edessäni on lähettini Jörvelin,
nuori poika Raahesta. Hän on
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tään.- Varusteet ovat tiellä

Haavoittuneena omin voamtn taakseparn

HIUSKARVAN
VARASSA

minut maalikseen
pumaradalla!

-

kuin am-

Jotakin on tehtävä!
Tempaan Parabellum-pistoolini esiin ja tyhjennän lippaan häneen päin. Vaihdan
aseeseen vielä uuden lippaan

ja olen juuri

laukaisemassa,
kun joku toinen on nopeampi.
Tunnen oikeassa kädessäni

taaksepäin ryömiessä. Riisun
pois kaasunaamari-, leipä- ja
kiikarilaukut. Karttalaukun
yritän kuljettaa mukana.

Ättia Tauno

hermostuu

-Samassa poika

ponnahtaa

koko yritykseen ja sanoo:
§su164p2s, kuinka käy!

ylös ja lähtee hurjaa vauhtia
kyyryssä juosten kohti pelastavaa metsänreunaa. Viholli-

sen tuli kiihtyy ja luodit pöll1nävät suota
mutta poika
näyttää selviävän.
Teen saman tempun.
Ikinä en kyllä unohda, miltä tuntuu juosta verta vuotavana ja yksikätisenä surahtelevien luotien ja ulisevien sirpaleiden keskellä kranaattien rä-

jähdyspaineen

heitellessä

menettää tajuntansa, mutta
toisiamme tukien raahauduimme hitaasti ja vaivalloisesti
eteenpäin.

,'TUNNUSSANA!''
Jostakin kantautui hämärtyvään tajuntaan tuo uhkaava
karjaisu. Samalla työntyi pensaasta esiin kiiltävä kiväärin-

miestä puolelta ja toiselta.
Niin vain kuitenkin pääsen

piippu. Oli tultu jonkin aivan

metsän suojaan, mitä itsekin

vieraan yksikön töpinään.

Siellä pantiin heti hevonen

ihmettelen.

Siellä jo joku ohjailee mie-

puikkoihin ja saimme kyydin

hiä läheiselle JSp:lle. Paikalla

johonkin hoitopaikkaan. jossa

on tungosta. Taunon kättä si-

saimme apua. Jonkinlaisen

dotaan parhaillaan.

hiimärän läpi kuulin lääkärien
keskustelun:

VIENAN KORPI ON
PETOLLINEN
Taaksepäin evakuointi tapahtuu jalkaisin
muuta kulje- ole.
tusta ei korvessa

Ylitiimme Taunon

kanssa

joen samalla köydellä vedettä-

vällä koplukalla kuin yöllä

Mahtaakohan tuosta tulla -kättä vai pitääkö se heti katkaista?

Todennäköisesti se on

pantava
poikki...

Vielä tässäkään paikassa ei

ollut kyytiä, vaan maantien
varteen oli taaperrettava jalkaisin viitisen kilometriä.

tänne tullessakin. Sitten yri-

Se

oli eliimäni Via Doloro-

tiimme jatkaa samaa polkua

sa!

taaksepäin.
Sinnepä ei kuitenkaan ollut
menemistä! Vihollinen hallitsi

Kovin paljoa en onneksi
tuolta taipaleelta muista
vain sen, että tehtävä näytti
niin minun kuin Taunonkin
osalta täysin ylivoimaiselta.

nimittäin ranta-aukean tulellaan joen toiselta puolelta, joten meidän oli jatkettava
eteenpäin metsän suojassa.

Mutta kuinkas sitten kävikään: huomasimme olevamme eksyksissä emmekä enää

Jotenkin kuitenkin selvisimme
laahustimme aina muuta-

-mia kymmeniä

metrejä eteenpäin, minkä jälkeen lysähdim-

me

ja keskittymiskyky verenvuo-

istumaan jotakin puuta
vasten. Lopulta, monen toivottoman hetken jälkeen, tuli
vastaan tie ja odottava sairas-

don heikentiimä.

auto.

löytäneetkään polkua! Aistit
lienevät olleet turtana kivusta

Nyt vasta hiipi kauhu sydämeen!

Korpi oli äiiretön
siellä
- viholvoi kohdata yhtä hyvin

Jälkeenpäin
Tapposuolle jäi

kuulin,

että
lähes 50 kaa-

yritykset olisivat olleet itsemurhaa.

ja saimme
suunnilleen oikean suunnan
tielle. Taunon osalta oli vaellus kuitenkin vaikeaa

oli-

han hänellä käsivarsi murskaja
verenhukka ankara.
na
Sitten osuimme vahingossa
hyvälle lakkasuolle. Söimme
kylläksemme, mikä virkisti
kummasti mieltä.

Tuntikausia raahauduimme

Ylimenohyökkäys ei ollut
suomalaisten sotureiden suosima
taistelulaji.
Sitä pelättiin ja sen yhteydessä
esiintyi iopa kieltäytymisilmiöitä.
Kovalla sisulla ylimenokin onnistui
vaikka sitten olisi pitänyt palata
-uimalla takäisin.

Soutaen

Hiitolan

kymmentä miestä haavoittui.
Koko päivän oli suolta kuulunut valitusta, mutta pelastus-

nani karttalaukku karttoineen
kompasseineen

ARMAS HÄNNINEN

tunutta, minkä lisäksi pari-

jos kohlisen kuin ystävän
taa ketään...
Onneksi minulla oli muka-

ja

Erillisen Rajaiääkäripatalioonan, myöhemmän Raiajääkäripataljoona 2:n
vesistökoukkaus Kilpolanniemeen 1 7 .8.41

riauimalla
v

Iltaän mennessä äänet vai-

takaisin

kenivat...

Omalta osaltani selvisin
melko hyvin: onnistuin pitämään käteni ja vuoden kulut-

tua olin jälleen

rintamalla,

vieläpä samaisen Tapposuon
maisemilla. Eräällä partioretkellä tapasimme tdltä paikalta
siistin pinon hautaamatta jää-

neitä vihollisen ruumiita

länttä kohti. Matkalla oli pakko levähdellä yhtä mittaa. Vä-

monia kymmeniä. Tappioitta
ei siis naapurikaan ollut kaha-

lillä Tauno oli moneen kertaan

kasta selvinnyt.

x

RAJAJÄÄKÄRIPATALJOONA 2 oli hyökännyt Parikkalasta Elisenvaaran kautta Kur-

kijoelle ja sieltä Hiitolaan.
Nyt oli kyseessä Kilpolansaa-

Niemen kåirkeen oli pakkautunut kasapäin vainolaista.
Se pyrki puolustautumaan kaikin voimin

sä

saadakseen väken-

ren niemen puhdistus viholli-

evakuoiduksi Laatokan
kautta Käkisalmen suunnan

sesta.

eteläisempiin satamiin. Hyök269

käys alueelle oli

avoimen

Etenimme aluksi kaikessa

maaston vuoksi vaikeaa eikä

rauhassa omien miehittiimää
rantaviivaa seuraillen. Niemen kiirjestä piti taittaa vihol-

vihollisen sitkeä

puolustus

tahtonut millään murtua.
Palvelin pataljoonan Jääkärijoukkueessa, jota johti nuori
luutnantti Ruuska. Hänestä tuli myöhemmin kapteeni ja vie-

lä myöhemrnin sankarivainaja.

joukkue vesillä ja matka jatkui
huopaamalla. Veneet etenivät
parijonossa noin viidenkym-

VIHOLLINEN
HERÄÄ

menen metrin viilein, oma

Kymmenisen metriä rannasta

lisen selustaan.

alukseni

Äkkiä asiaan tuli kuitenkin
mutkia matkaan: vihollisen

jonon kiirjessä. Mentiin eteenpäin hiljaa ja varovasti
ei
siinä vesi juuri airoissa loiski-

oli vastassa niin jyrkkä kallio,
että miesten piti auttaa toisiaan kiivetessä sen päiille.

puolelta ampui suorasuuntaustykki kolme kranaattia; jotka
iskivät noin viidenkyrnmenen

vasemmanpuolisen

nut.
Itse makasin veneen keulas-

Tässä vaiheessa vihollinenkin
heräsi aamu-unestaan.

Kello oli noin kaksi yöllä
kun orkesteri rävähti soimaan:
ilma oli rautaa täynnä ja lepänoksat tippuivat niskaan

kuin viikatteella

leikaten.

Olimme kuitenkin edullisessa
asemassa ja meidän oli aika
helppo tuhota rantapesäkkeet,
joista ei monikaan mies tain-

nut päästä elävänä pois.

Miehitimme

harjanteen

noin kilometrin leveydeltä.
Sitten aloitti puolustaja vastatoimenpiteensä: vihollisosastoja iski sillanpäätiimme
vastaan siellä ja täåillä, mutta
aina yritykset torjuuiin. Kahi-

nointi jatkui kuitenkin iltapäivään saakka.
Vihollinen oli tuhonnut Kilpolansaareen iohlavan sillan

RAJAJÄÄKÄRIT
RATKAISEMAAN
TILANNETTA
Pataljoonamme suunnattiin
tässä vaiheessa ylimenohyök-

metrin päähän veneistä.

Vihollinen

oli

huomannut

veneletkan!

Kun oltiin vielä oman rannan kohdalla, otettiin suunta
maihin niemen suojaan.

käykseen niemeen, kdrjessä
Jääkåirijoukkue ja 2.Komppa-

nia.

Soutuvenettä kummem-

pia ylimenovälineitä ei ollut.
Elokuun 16. päivän illalla
kokoonnuttiin omalla puolella

olevan lahden pohjukkaan.
Vihollinen oli rauhaton ja antoi koko ajan vihaisia keski-

ROHKEIMMAT
JATKOIVAT
Sitten tapahtui asia, joka silloin tällöin liittyi suomalaisiin

keelle. Veneet olivat tavallisia

ylimeno-operaatioihin : miehet
kieltäytyivät menemästä veneisiin, koska pitivät tehtävää
toivottomana. Pari poikaa ehti
jo pyörtyäkin jiirkytyksestä.
Tässä vaiheessa joukkueenjohtajamme luutnantti Ruuska
tuli porukkansa luo ja totesi
rauhallisesti:
Meille on annettu selvä
tehtävä.
Me toimimme käskyn

Laatokan

mukaan.

tyksiä sinne tänne. Siitä huolimatta lotat tulivat kanttiiniau-

toineen rantaan huoltamaan
hyökkäystä odottavia miehiä
eivätkä näyttäneet vähääkään

viilittävän vihollisen tulesta.
Kovia tyttöjä!
Keskiyöllä lähdettiin liikkalastajaveneitä,
joihin kuhunkin mahtui suunnilleen ryhmän verran miehiä.

Laatokka oli peilityyni. Vedenpinnan yllä leijaili ohut us-

vakerros, täysikuu valaisi
maisemat. Kaksi miestä hoiteIi kussakin veneessä soutami-

sen kumpikin omalla airollaan.
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Kilpolansaaren rantaa vihollisen vetäydyttyä Laatokalle

sa konepistooli

ampumaval-

oli

300-400 metrin matkasta.

rossani.

Tiesimme Ruuskan syvästi

Silmä tarkkana tähysti jokai-

uskonnolliseksi periaatteen
mieheksi, joka luotti kohta-

nen mies, mistä alkaisi suu-

loon.
Ruuskan käskystä silloinen

vääpeli, nykyinen

kapteeni

Oåvo hihkaisi:
Miehet veneisiin!

-Vilauksessa oli

Jääkiiri-

Kello

miina, saappaat riisuttuina ja
puseron napit auki
- ios
vaikka pitäisi taittaa uimalla
jokin osa edessä olevasta

liekki läpättää.
Mitään ei kuitenkaan näky-

nyt eikä kuulunut. Hyppäsin
veneestä jo ennen sen rantautumista muistamatta edes
saappaita. Pääsimme rantaan
taistelematta.

neljäntoista maissa

ilmeisesti rauhallisempi
hetki, koska olin nukahtanut
oikealla sivustalla katajapensaan varjossa olevassa pote-

Säpsåihdin hereille, kun
vääpeli Mensonen nykäisi minua ja sanoi hiljaisella äänellä:

Olepas nyt tarkkana
nyt- ne tulee ja niitä on paljon.
Samassa näin, kuinka omia

miehiä juoksi ohi taaksepäin
ilmeisesti haavoittuneina. Si-

ONNETTO.
MUUKSIEN
PSYKOLOGIAA
KASKU KIERTÄÄ

Er.RajaJP eli RjP 2 marssii

vusta taisi jäädä auki.

Olin kuitenkin sitä mieltä,
että paljon on våikeä tultava
ennen kuin tästä lähden: minulla oli viisi täyttä konepistoolin lipasta ja kymmenkunta
käsikranaattia valmiina edessiini.

Sitten se alkoi:

noani sukellellessani adtojen
läpi, mutta en saanut niitä irrotetuksi.

Alkumatkasta sain luoteja
peräåini, mutta onnistuin aina
väistiimäåin suihkun sukeltamalla. Aaltojen suojassa pääsin lopulta keskelle selkää, jo-

OLI TEHTÄVÄ
RATKAISU

hon tuli ei ulottunut.
Sitten olivat voimanikin lopussa. Ainakin kolme kertaa
vaivuin tahtomattani pinnan
alle kohti syvyyttä. Kolmannella kerralla luulin jo loppuni
tulleen ja yritin viimeisenä
ajatuksena muistella Herran
siunausta. Lieneekö se antanut voimaa, en tiedä
kaikkeni ponnistaen pääsin- kuitenkin pintaan vielä kerran.
Saatuani jiilleen kallista
happea pakotin itseni rauhoittumaan. Yritin levätä ja jatkaa
uintiani rantaa kohti vain aivan hitaasti ja voimiani sääs-

Äkkiä huomasin kauhukseni,

täen.

että viimeinen lipas

Ranta lähenikin sentti sentiltä. Oli mahtava tunne, kun

hurja

URAA koko metsän leveydeltä ja ankara tuliryöppy. Vihollista tuli sankoin joukoin ja
rauta lensi.

Koetin tikata tarkasti torjuen aina liihimmäs päässeitä
käsikranaateilla. Viilillä piti
vaihtaa rsemaa, kun luodit alkoivat surrata aivan korvan
juuressa. Armoa ei annettu
eikä pyydetty.

oli

melkein lopussa. Käsikranaatit
olivat loppuneet jo viihiin aikaisemmin.
Oliko pelimme nyt pelattu?
Pitikö antautua vangiksi? Selviäisikö sillåikäåin keinolla
hengissä?

Päätin yrittää vielä yhtä

vihdoin jalka otti

pohjaan.

Vasta tässä vaiheessa irtosi
alushousun nauha

ja kalsarit

jäivät Laatokkaan.
Levätessäni rantakivillä totesin taistelun vaienneen ja

ehdin

jo

ajatella, että koko

tokkaan. Nyt kävi jo melkoi-

joukkueemme teilattiin niemeen. Jiilkeenpäin kuulin kuitenkin, että pataljoonan reservikomppania oli tullut saareen

nen aallokko vinottain viholliseen päin. Se antoi suojaa,

kaa

konstia: revin päiillysvaatteet
yltäni jättäen vain paidan ja
alushousut sekä sukelsin Laa-

kun varoi nousemasta näkyviin aallon harjalla.
Sukeltaessani olivat viiljät
alushousut hulahtaneet nilkkoihin ja jäivät nilkkanauhojen varaan roikkumaan taakse-

päin
kuin tuulipussi. Kalsarit vaikeuttivat
suuresti me-

jo ennen tätä viimeistä revoh-

ja

pelastanut tilanteen.

Seuraavana päivänä yleistilanne pakotti kuitenkin vetåimäiin

koko pataljoonan pois sillanpäästä.

Levättyäni kiipesin rannalla
olevien kaverien luo. Tuttujen
poikien kasvoilla oli totinen
ilme.

KAUPPA ON
KAUPPA
Pitkä iunamatka Siperian radalla. Vaunuun
tulee iottakin väliasemalta metsätyömies, joka tekee olonsa mukavaksi riisumalla takkin-

ja saappaansa. Ympåiristiiiin leviåiä voisa

A

u

to- on nett omu uksissa

kuoll*t

keskustelivat
helvetissä kuolemantapauksistaan.
Englantilainen kertoi
2M kilonretrin tuntinopeudessa menettänensä urheiluautonsa halIinnan.

Ranskalainen oli
yritänyt suudella vierssään istuvaa tyttöä
moottoritiellä.
VenäIäinen oli sääs.
tänyt autorahaa kymn enen Yuotta ia kuollut
niilkään.

makkaita tuoksuia.
Kuulkaapas

vaihdatteko koskaan

sukkianne? kysyy vastapiiätii istuva herras-

KASVISSYOJAN
PIKKUJOULU

Tulipa muuan perheenTotta kai! vastaa isä kotiin veteraanien
toinen.
Mutta vain p ik kuj oul usta t a v aII ista
- sokeriin.
myöhäisempänä aamulihaan tai
hetkenä. Vaimokin hemies.

räsi.

TEHOSI

AamuIIa mies aikoi

hyvittää törmäilyjään

tuli ryhtymäIlä laittamaan
Gruusialainen
Moskovaan ja aioi au- perheelleen maistuvaa
tollaan Punaiselle to- aamupalaa.
Mitähän hyvää
rille käydäkseen Leninin mausoleumas- kasvisruokaa minä nyt
sa. Jono oli kuitenkin teille syöttäisin? tieduspitkä ja mies vinkkasi telee perheenpää mielemiliisin sivummalle, vdsti.
Mitiis jos syöttäisit
antoi tälle pullon hYvää koniakkia ia PyY- sitä samaa pajunköyttä
si päästä jonon ohi. jota jo yöIIä yritit! tuMiliisi vilkaisi eti- hahtaa papiljotit päässä
kettiä, pisti pullon Po- kylpyhuoneesta tuleva
vaimo.
veensa ja §säisi:
kävellä
- Viitsitkö
vai kannanko
sisään
ukon tänne?
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ERKKI HOLKERI

Ttuistin
taipaleelta
TaNNETTU avustaiamme
on jäIleen käynyt tutkimas'
sa vanhoja sotataitereitaan
ja lähettää toimitukselle ni'
pun hyviä valokuvia VaIkeasaaren maisemilta kesiilIä L980. Näin se armelias
Iuonto peittää armottoman
sodan

jäIjet.

Meikäläisen
/\pesäkkeen

oviaukko
Kuokkalassa

Haukanpoikien pioneerileiri tarkalleen entison

Alamyllyn kylän pa[källa
Valkeasäaren asema

LeningradinViipurin radalla
17

aI Aleksandrovkan

venalatsen
seurakunnan
hautausmaa ei ole
ollut käytössä sodan

jälkeen. Alueella oli
paljon auki kaivettuia
hautoia.
Paikkakuntalaiset
arvelivat
haudanryöstäjien
etsineen vanhoista
haudoista
arvoesineitä
Pastorinoian
alajuoksulla olleen
lottakanttiinin luota
lähti tie
Aleksandrovkaan.
Sen varrella uhmasi
sotaa muutama
sitkeä mänty. Siinä ne
seisovat vieläkin

v

LeningradinMainilan maantieltä
ulottui
tämännäköinen
asutus noin sadan
metrin päähän
Merituitun
Ristibunkkerista

v
v

Näillä tienoilla siiaitsi
suomalaisten
eteentyönnetty
pesäke Mottorin
alapään tuntumassa
asemasodan vuosina
Pastorinola
kuvattuna
Valkea-

saa-

renMainilan
päätien
sillan
alta
alkulähteilleen
päin

)

§§

Eversti Jorma Pullinen,
pataljoonan komentaja
Kykko Campin sairaala palaa Kyproksella

Maluri Martti Jokihaara,
patalioonaupseeri

Palon jälkeen sairaala-alueella

SEPPO YLONEN

ffit
Kapteeni Jukka Hyle,
komDoanianoäällikkö
komppanianpäällikkö

Herätys oli repäiseuä

Elokuussa 1975 Turkki aloitti
yleishyökkäyksen Kyproksella.
YK:n rauhanturvaajat jäivät tulen
alle ja kärsivät tappioitakin.
Sota oli totinen tosi ja veti pojat
vakaviksi huolimatta siitä, ettei
tappeluun tarvinnut osallistua, vaan
voitiin pysyä tarkkailijan roolissa.

KUMEA jyrinä tunkeutui hitaasti hämärään tajuntaan.
Räpyttelin hetken unisia silmiäni ja vakauduin kuuntelemaan tarkemmin. Alikersantti
Aakku Björnholm urahteli

viereisellä

kenttävuoteella
rauhattomassa unessa, kädet
puhkoivat ilmaan reikiä ja
suusta kuului epämääräistä
örinää. Joku kävellä narskut-

ri

Pvnnönen, mutta jäykistyi

sitten seuraamaan voimistuvaa jy'skettä.

Elokuun l4.päivä 1975 oli
valkenemassa Kyproksen heräävän saaren ylle kuten tavallisestikin
snrln utuisena

hämdränä,- muuttuakseen sit-

ten pistävän kuumaksi polt-

teli teltan ulkopuolella, kari-

teeksi.

seva sora moninkertaisti
kelten äänet.

Taitaa tulla hikinen päivä,- arveli joku teltan ulkopuo-
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Turpa kiinni, nukutaan,
- unesta herännyt jääkäsähähti

Nyt se alkaa...

as-

lella piirrellessään

vesisuih-

kulla viivaa kuivaan hiekkaKoko kolmas komppania siirt1i Kykko Campin leiriä kiertävän aitauksen eteläpäähän

ja muut rakennukset peittyivät
valtavaan pölypilveen, jota
tuuli alkoi hitaasti kuljettaa
kohti aroa. Kaikki oli käynyt
niin nopeasti, ettei kukaan ollut ehtinyt edes huutaa varoi-

paremmille näköalapaikoille.

tusta.

poroon.

Teltat tyhjenivät nopeasti.

Lääkiiri haavoittui, huusi -joku paukkeen yli sairaalan

HÄVITTAJÄLLA
ON TEHOA
Kuuntelin epäuskoisena kiihtyvää tulitusta. Näinkö tämän
oli mäiirä käydä? Rauhaahan
tänne

tultiin turvaamaan.

Nikosiasta poispäin vieväl-

lä tiellä näkyi jatkuva autojono, siviilit pakenivat sodan ja-

suunnalla.

Kapteeni Hyle, komppaniamme päåillikkö. harppoi
kentän poikki joustavin aske-

vastasivat vähintäinkin samalIa mitalla, hävittäjät antoivar

omalle tykistölle koordinaatit

ja vaadittavat korjaukset.
Kolmonen järjestää kul-

mavartiot,
huusi Hyle pauk-

keen yli.
Minkkinen määrää miehet- parivartioon.

Luutnantti

Minkkinen,

joukkueemme johtaja, katseli

viksi. Etsin joukosta

Nyökkäsin

-Lyhyin

Kypiirät päähän ja suo-

oman

vastaukseksi,

Aivot syöttivät kuumeisesti
tuhansia kysymyksiä, joihin ei
saanut vastausta. "Ei se tänne

sen päähäni.

orvolta lähteä turvallisesta sirpalepoterosta vaaralliseen vartiopaikkaan, jota ei ollut vielä

ja istutin

Kovaääniset rätisivät. Pataljoonaupseeri majuri Joki
haara puhli. Hän viilitti ko-

mentajan
Pulli

s e

n

everstiluutnantti
tilannetiedotuksen se-

edes rakennettu valmiiksi.
Nappasimme rynnäkkökiväärit selkään ja hiekkasäkit kainaloon ja painuimme aitauksen uloimpaan kulmaan. Ryhmän muut jääkiirit kiikuttivat

myös säkkejä. joten saimme

telttaan!
murehti Aakku.

Olisi saanut hyviä tilannekuvia. Kato nyt tuotakin panssaria...

Yritin vastata jotain, mutta
ääni kuivui kurkkuun. Pelko
puristi rintaa ja muutti hengi-

linhohtoiset turkkilaishävittäjät tulivat pareittain, kiertelivät Nikosian yllä, koukkivat,

ta.

len.

Lentäjä pudotti korkeutta ja

rrnnäköi. Tasoissa välähtivät
pikatykkien suuliekit. Sairaala

Eipä paljoa luvannut, totesi- jääkiiri Hakanen apeana.
Ensimmäisessä rynnäkössä
haavoittui muutama suomalainen ja se sai kaikkien mielet

Kovaääninen

vdlitti

lisää

tietoja haavoittuneista ja muiden maiden kaatuneista. Suo-

ensimmäiset menisivät.

Järeät kranaatit jiirisyttivät

kä ohjeet tulevasta toimtnnas-

set ajatukset risteilivät koti-

maan ja omaisten keskuudessa. Jokohan he tietävät?

talana kuin kampelat

hentoa rakennelmaa. Pölyä ja
palavaa kulottunutta ruohoa
satoi niskaan.
Perkele, kun jäi kamera

ääni: sulavarunkoiset metal-

terältä saaden hien virtaamaan. Nälkä kurni suolia, janotti ja väsytti.
Yritin koota itseäni. Hätäi-

malaiset olivat vielä säästyneet pahimmalta, mutta oli
enää hetkien kysymys, koska

tapahtumia.

Sodan muistoja taistelualueella

syöksyin etenimme

melko nopeasti edes jonkinlaisen suojan. Kyyhötimme ma-

ja yritimme samalla havainnoida

uteliaina verkkoaitaan noja-

potuksesta.
Kaikki oli hyvin.
Oletteko hengissä? kuului-Hyleen jyhkeä ääni potero-

Olimme vieneet edellisenä
päivänä kypärämme maalatta-

jaan!

rustetun peltipiponi

Toinen hävittäjistä erkani ja
suuntasi lentonsa kohti Kykkoa. Jääkåirit katselivat sitä

virnee-

saatoin huokaista hel-

"OLETTEKO
HENGISSÄ?"

lin.

toon.

löysivät kohteensa.

seen

komppanian poteroille. Tuntui taas turvallisemmalle kun
näki tutut naamat.
Aurinko porotti jo täydeltä

Aakku.

vaikka toisaalta tuntui melko

syöksyivät, hakivat saalista.
Lopulta pommit irtosivat ja

rin suu meni tuttuun

jen suunnalta.
Ollaan, herra kapteeni!
- Aakku karjua vastaan.
ehti
Tulkaa pois sieltä!

valkoisen UN-tunnuksin va-

Vuorten takaa paisui uusi

verenhimoisina. Aakun

neuvottomana kenet mädräisi.
Lähde pariksi! suhahti

loista rauhallisempaan vuoris-

ulotu, ei ne meitä ammu",
yritin uskotella itselleni.

vat

kasvot olivat muutaman sentin
päässä omistani. Saatoin erottaa selvästi jokaisen ihokarvan
ja hikipisaran. Lopulta kave-

RAUHAN.
KYYHKYN LENTO
KATKESI
Yritin nukahtaa. Tiesin

sen

mahdottomaksi, mutta iltapäiviillä vaivuin kuitenkin jonkinlaiseen horrokseen. Taiste-

lujen äänet tunkeutuivat hämiirään tajuntaan kuin sumuverhon takaa.

Aurinko rällötti täysin pal-

tyksen katkonaiseksi.
ja niin piPanssareita
- kähisi Aakku
rusti!
innois-

kein liekehtivän saaren kamaraan. Aseet puhuivat, asukkaat huokailivat. Saari peittyi

saan.

savuun, kranaattien kraatereihin, napalmin polttamaan tuhkaan, siviilien kyyneliin ja so-

Häntä ei tuntunut pelko vaivaavan tai hän pystyi sen ainakin peittämään.
Revin säkinkulmaa sivuun
ja kurkistin etumaastoon. Raskaat panssarit tulittivat her-

tilaiden vereen. Afroditen
kaunis Kypros itki kyyneleitä,
YKSP 21, Suomen Pataljoona, muiden tavoin. Neuvotte-

keiimättä kreikkalaisten ase-

lut olivat turhia, aseet

apeiksi. Kokosin ryhmäni si-

mia.

puhua. Rauhankyyhkyn lento

vummalle ja pidimme yhdessä
pienen tilannepalaverin.

- rehvakkaasti,
yritin

Mitähän tästä tulee...
vaikka
pelkkää pihinää.

Kreikkalaisten kotipatteri jyryytti päittemme yli kohti

oli
Aakku ei ehtinyt vastata,
kun kranaatti räjähti muuta-

koulun maastoon kaivautuneita turkkilaisia. Turkkilaiset

man metrin päässä. Rakennelma huojahti, sirpaleet surrasi-

Tulitus kiihtyi entisestään.

ääni

oli

saivat

katkennut.

Yhtenä pienenä ketjun osasena makasin minäkin poterossa selkä puutuneena, vasemmalla puolella jääkåiri Julkunen piippuaan rassaillen ja
itsekseen höpisten, oikealla
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pois-pois-pois...

tunteeton hiekkasäkki. Sekunnit kuluivat ammusten ääniä
seuraten. niistä muodostui minuutteja, minuuteista taas pitkästyttäviä tunteja.
Sairaala paloi rätisten, messit ja miehistöparakit saivat

pois panssareilla, läähätti joku
toisen komppanian mies pote-

sirpaleosumia, korjaamo pa-

roon.

loi, kaikki tuntui

epätodelli-

selta.

Kolmonen vaipui painosta-

vaan hiljaisuuteen, se väsyi
odottamaan sodan loppua.
Kaikki oli alkanut niin äkkiarvaamatta. Ajattelin isääni,

joka taisteli aikoinaan

Sodan jumala kuritti.

Taistelu jatkui.
Kanadalaiset tulevat tun-

nin- kuluttua hakemaan meidät

let...

Per-ke-le

jos

valehte-

Jokaisen mielessä oli muutama tunti sitten suoritettu uhkarohkea yritys, .joka oli kat-

kennut alkuunsa: jostain oli
tullut evakuointikäsky, mutta

men rintamalla talven pakkasissa ja nyt itse olin lähes 40"

yritys katkesi alkuunsa turkkilaisten kiivaaseen tuleen. Oli
turhaa leikkiä kuoleman kans-

kuumuudessa pelkäämässä

sa.

Suo-

Viimeinen tunti kului tus-

henkeni puolesta.

kastuttavan hitaasti. Lopulta
alkoi kuulua tasaista telaketju-

KANADALAISET
TULEVAT!
Helvetin voimat repesivät täy-

teen voimaansa. Turkkilaiset
etenivät koko mahtavalla ko-

neistollaan, kreikkalaiset perääntyivät pää veressä äänetöntä kostoa uhkuen. Kaiken
keskellä makasi koko Yhdis-

tyneiden Kansakuntien rauhanturvamiehistö voimattomana. Miesten kasvot muuttuivat mustiksi, hymyt kuolivat puolitiehen ja sanat muut-

tuivat väkinäisiksi. Jokaisen
aivoissa takoi sama ajatus:

jen räminää ja samalla tulitus
hil

jeni.

Alkoi lyhyt tulitauko. Näkyviin puskeutui kanadalais-

ten

miehistönkuljetuspanssareiden jono. Takaluukut avau-

tuivat, miehet pomppivat koneiden sisuksiin. vaunujohtajat painoivat peukalot alas lähdön merkiksi. Suuntana oli
englantilaisten RAF:n kuljetuscamp.

Ympiirillä raivosi

sota,

mutta sitä eivät korvat aisti-

neet telaketjujen räminän

seasta.

Hikinen päivä painui iltaan.

n

MORSIAN
KUNNIAAN
Oli kuuman etenemisvai-

heen aika

heinäkuussa

I941. Mannerheim-ristin
ritarin Ahti Vuorensolan
eli Vinkalon komppania
oli juuri vallannut raivokkaalla atakilla Leppäselän kansakoulun maaston. Hengästyneet miehet ottivat henkeä takaisin koulun pihamaalla.
Vinkalo kierteli miesten keskellä, kiitteli reippaasta iskusta, opasteli
lääkintämiehiä haavoittuneiden hoidossa ja tar276

kasteli porukkaansa. Ilmestyipä sitten minunkin
viereeni ja huomautti:
Kuulehan, Topi!
sie
morsiantaskaa
Ethän
tuolviisii heitä pitkin pihhaa kaikkien nähe!
Piä vaa tuo konepyssyskii helläst käsissäis. sie
voit tarvita sitä
ei ku
häntä
hyvi pia.
- tosiaan kävi ja
Näin

puhdistettu "morsian"
palveli hyvin.
T.

Kontturi - Jensuu

van vran.
KOVA VIRKA
Eipä tuossa sinunKUMMALLAKIN
- hommassasi ole
kaan
Kapteeni Immonen, moittimista. totesi sa-

alun perin kanta-aliup- navalmis Immonen.
Simo Pakarinen- Vantaa
seeri, palveli Esikuntakomppanian päällikkönä eversti Bertel Ikosen
Jalkaväkirykmentti
9:ssd. Samassa rykmentissi palveli myös

myöhemmin

monenIaista mainetta hankkinut kapteeni Yrjii Keinonen.
Sodan jäIkeen Immo-

RATSUVAKI ON
RAAKAA
Luutnantti alokkaille:
Lähesty'kää hevos-

ta -hiljaa ja puhutelkaa
sitä kauniisti! Muuten
voi säikähtää ja potnen lähti siviiliin ja se
päätyi lopulta Suomen kaista teitä kovaan kalloonne. Tämä on tdrTelevision Pasilan stukeää siksi, ettei hyvässä
dioil le vahtimestariksi.
kunnossa oleva ratsu
Päivänä muutamana
Ioukkaisi jalkaansa ja
vanha sotakaveri Yrjö
ontua.
Keinonen saapasteli alkaisi
Vahtimestari
käspaikalle kuvausta varkynjaolla:
ten tu I t uaan n i mitety ksi
On se nyt yhtä hitPuolustusvoimain
ko- että alokas tulee ritoa,
mentajaksi. Heraldiik- viin
hajuvedellä pirska oli lisääntynyt: Kei- koitettuna ja tuoksuu
nonen kantoi tässä vaikuin Saaronin lilja! Miåee.ssa ke n ra a I i I u u t n an nä olen sentään eskadtin arvomerkkejä.
roonan
vahtimestari,
Kenraali tunsi tieten- mutta
en koskaan tuokkin aseveli Immosen, su hS't'ältä!
tervehti tätä kädestä piA. A. Nordling, Tampere
tden, kyseli kuulumiset

ja

totesi:
Sinähän olet saanut- tddltd oikein muka-

o

LAURI KOTINIEMI

\ältasimme
\btelikiinmäen

Vetelikönmäki oli
ensimmäinen Kan-

naksen

suunnalla
kesällä l94l takai-

sin vallattu

maas-

tonkohta.
Sota oli tässä vaiheessa vielä harjoitteluasteella: käskytys oli sekaisin ia tykistö ampui ilman
tulenjohtaiaa.
Reippaasti toi-

mien joukkue suoritti kuitenkin teh-

tävänsä mallikelpoisesti ja vähin tap-

pioin.
HELSINKILIiTNTN vallilan
Pataljoona (I/JR 47, komenta-

ja kapteeni S O Lindgren) oli
kesiillä l94l sijoitettu Nuijamaalle Konnun kylän låiheisyyteen, jossa sillä oli rintamavastuu. Rintamalinja sijair
si rajan våilittömässä liiheisyydessä yhtyen siihen monin
paikoin.
Vetelikönmiiki sijaitsi Neuvostoliiton puolella parin kilometrin päässä rajasta. Se oli

veraten jyrkkiirinteinen, ehkä
l0 metrin korkuinen ja pinta-

daltaan puolisen

suuruinen

hehtaarin

mäennyppylä.
Mäellä ja sen Suomen puoleisessa maastossa kasvoi harvahkoa havumetsää. Miiki oli
vihollisen eteentyönnetty tuki-

sen tiedustelun yhteydessä
valtasi l.Komppanian (päiillikkö luutnantti E Fabricius)
IV Joukkue vänrikki Esko Pietikiisen johdolla Vetelikönmäen ja piti sitä hallussaan
useita tunteja. Joukkue vetäytyi sitten, koska muita suoma-

laisia joukkoja ei ollut lähei-

syydessä,

saarrostusuhkan
alaisena ja jouduttuaan kulut-

tamaan patruunansa melkein
loppuun, pataljoonan varsinaisiin asemiin. Vihollisen
tiedettiin sen jiilkeen suorittaneen mäellä varustelutöitä.
I .Komppanian III Joukkue,

jonka johtaja olin, oli elokuun
puolivdlissä etulinjassa. Etäisyys lähimpiin vihollisasemiin, Vetelikönmäelle, oli kilometrin veran. Välimaasto
oli metsää, ja siellä sijaitsi
mm. lähde, josta haettiin vettä

molemmille puolille, kunnes

heinäkuussa

vihollinen kerran sieppasi
suomalaisen vesimiehen.
Taistelutoiminta oli, partioin-

suorittaman viikivaltai-

tia lukuun ottarnatta. vähäistä.

kohta.

Pataljoonan

l94l

JR 47:n eli Vållilan Rykmentin upseereia ennen Kannaksen hyökkäyksen alkua 1941

KERTOO

20. Lisäksi saatiin tietää, että
tykistö ampuisi viilittömästi
ennen H-hetkeä keskityksen

Elokuun 21. päivänä aamu-

hyökkäyskohteeseen. Tulen-

päiviillä ruli joukkueen lohkolle yliloikkari. Joku sanoi

johtajaa ei kuitenkaan käyter
täisi, vaan arununta tapahtuisi
kartan perusteella.

YLILOIKKARI

tietävänsä vaatetuksen perus-

teella, että loikkari

Olin partioimalla rrm.
joukkueen varajohtajan, ker-

joukkueessamme ollut. Loik-

tui

oli politrukki.
Venäjän kielen taitoista ei
kari, joka oli hyvin eläväinen
mies, selitti vilkkaasti elehtien
ja samalla mm. auton ja traktorin ääniä erinomaisesti matkien, että vihollinen oli tyhjentiimässä tukikohtiaan ja vetäytymässä kohti Viipuria.

Toimitimme loikkarin kiireesti taakse. Häneltä saatavat
tiedot olivat käsityksemme

mukaan arvokkaita.

Iltapäiviillä

tuli

komppa-

nian päiilliköltä lähetin viili-

tyksellä käsky, että III Joukkueen oli vielä samana iltana

vallattava

Vetelikönmäki.
Käskyssä oli mainittu H-hetki, joka muistaakseni oli kello

santti A Saarnenheimon (kaaseuraavana päiviinä Kilpeenjoella) kanssa selvittänyt
vdlimaaston. Myös Vetelikönmäestä minulla

oli ylimalkai-

nen kuva.

Tapasin iltapäiviillä joukkueen rukikohdassa partiosta
palaavan vänrikki Alpo Reinikaisen, joka oli pataljoonan
jäiikiirijoukkueen johtaja. Se-

litin

hänelle Vetelikönmäen

valtaamistehtävän. Reinikainen piirsi paikalla Vetelikönmäestä ylimalkaisen luonnoksen, johon hän merkitsi myös
mäen edessä olevan piikkilankaesteen sijainnin. Piirros oli
valtausta suoritettaessa suu-

reksi avuksi.

oman tehtävän onnistumiseen.

20 miestä. Se käsitti kolme
ryhmää, johtajina kersantit

JSp:lle. Natunen

Niin nytkin mieli eliihtyi, kun

Natunen ja Pitkönen (haavoir
tui myöhemmin vaikeasti
Vammelsuussa) sekä alikersantti Kallinen.
Hyvissä ajoin ennen H-hetkeä joukkue irrotettiin asemis-

asiallisesti, että toimenpide oli
tarpeeton, koska siitä ei kui-

tön yhteislaukaus, joka jatkui
yhtåimittaisena jylinänä, sitten

Joukkueen vahvuus oli noin

ta, jotka jäivät tyhjiksi, ja ta-

voitetta lähdettiin liihestymään kahdessa toisistaan

etäiillä olevassa harvassa parijonossa.

takaa eri puolilta kuului tykis-

heti seurasi yli lentävien ammusten ulina ja niiden korvia
huumaava, taukoamaton räjiihtely edessä.
Keskitys loppui yhtä iikkiä
kuin se oli alkanutkin, mutta
sen loppuessa kuului vielä
erillinen, kuin viivästynyt Iähtölaukaus. jota heti seurasi yk-

ilmoitti

tenkaan olisi mitään apua.
Hän kuolikin sitten JSp:lle.

Ensimmäisen ryhmän johtajaksi määräsin nyt Saarnenheimon.

Jatkaessamme etenemistä
kohti tavoitetta kävi ilmi, että

oli kokonaisuudessaan jäänyt lyhyeksi.

tykistökeskitys

Tuskin ainoatakaan kranaattia

oli

osunut Vetelikönmäelle.
Mikiili joukkue olisi ennen tykistövalmistelua edennyt lähelle tavoitettaan, se olisi joutunut täysin yllättäen ja suo-

sen asemiin ei olisi onnistunut. Jätin Pitkäsen ryhmineen
rintaman suuntaan pitiimäiin
tulikosketusta viholliseen ja
låihdin kahden muun ryhmiin
kanssa kiertiimäiin mäen taakse.

Saimme sillä suunnalla rai-

vatuksi

piikkilankaesteeseen

aukon. Ryhmät menivät aukosta läpi ja levittäytyivät rynniikköä varten mäenrinteeseen. Ehkä siksi, että Pitkåisen
ryhmä tulitti toisesta suunnasta vihollista ja että håimiirä at-

koi tihentyä,

enrme saaneet

tulta vastaamme koko aikana.

Sitten suoritimme oikein

Tykislö ampuu lahelle

Eteenpäin kohti vihollista

TYKISTö TUNAROI
Oikea tapa olisi tietenkin ollut
edetä ennen tykistövalmistelun alkamista sirpalerajalle,
jonkin kymmenen metrin päähän tavoitteesta, ja suorittaa
hyökkäys heti tykistövalmistelun päätyttyä. Koska mukana ei kuitenkaan ollut tykistön

tulenjohtajaa ja tykistön tuli
siten saattoi olla summittaista
eikä ollut ohjattavissa, jätin
joukkueen noin 200 metrin
päåihän tavoitteesta odottamaan tulivalmistelua.

Oman tykistön tuli sai aina
jalkaväkimiehessä aikaan turvallisuuden tunnetta ja uskoa

SÄ-lllcr

Rynnäkköön oikein koulutuskeskuksen malliin

sinäisen kranaatin kimakka ulvahdus ja räjåihdys liiheisessä

jattomana voimakkaan tykistökeskityksen alle ja kiirsinyt

puussa.

suuria tappioita.

Kohta ilmeni, että Natunen

oli

haavoittunut sirpaleesta

kylkeen vaikeasti. Tappio oli
masentava. Natunen

teellisen iiikäs,

oli

suhharvapuhei-

nen, peloton ja hyvin runnollinen. Hiin oli huolehtinut ryh-

paareilla

vaimeata, vain

Etumaisten miesten lähestyessä mäen rinteessä olevaa piikkilankaestettä vihollinen avasi

tuaan tehtäviinsä pääsneen

tenkin nåikyvyyttä niin, että
tuli oli epätarkkaa eikä tap-

maan Natusta

oli

joitakin laukauksia.

katkeruutta lisäsi vielä, että

Liihetin läiikintiimiehen ja
kaksi ryhmän miestä kanta-

vastarinta

VIHOLLINEN
AMPUU YLI

mäeltä kiivaan tulen käsituliaseilla. Håimåtä haittasi kui-

oli oman kranaatin aiheuftama
ja ikäänkuin tarkoitukseton.

ylös yhtaikaa huutaen ja

eteenpäin ampuen. Vihollisen

mänsä jokaisesta miehestä
kuin isä lapsistaan. Tappion

se

koulutuskeskuksen opetusten

mukaisen rynnäkön miikeä

pioita syntynyt.
Totesin, että piikkilankaes-

teen ylittiiminen

ja

rintamahyökkäys rinnettä ylös viholli-

Pitkåinen

ryhmineen yhtyi pian muuhun
joukkueeseen. Hiin oli todet-

seurannut piikkilankaesteen
aukon läpi joukkueen pääosaa.

Miiki oli varustettu katetuilla ampumapesäkkeillä ja taisteluhautapätkillä. Suuri osa
vihollisista pakeni. Kaikkiaan

lienee vahwuteen kuulunut

30-40

miestä.

.279

ONNI REPO

Osa

jäi kuitenkin

puolus-

tautumaan pesäkkeisiin. He
eivät antautuneet, vaan pesåikkeet oli yksitellen vallattava.
Koska lähestyimme pesäkkeitä takaa päin ei valtaaminen
tuottanut vaikeuksia.

KÄSKYTYS oN
SEKAISIN
Itse valtauksessa ei joukkueelle aiheutunut mitään tappioita.
Vihollisen tappiot olivat muutama kaatunut ja pari haavoittunutta vankia.
Kun valtaus oli suoritettu
loppuun, saapui mäelle komppanian IV Joukkue Pietiläisen
johtamana. Selvisi, että pataljoonan komentaja oli mäiirännyt III ja IV Joukkueen Pietiläisen johdolla yhdessä suorittamaan mäen valtauksen. Pietiläinen oli tullut majoituspaikaltaan III Joukkueen asemiin
ja todettuaan ne tyhjiksi jatka-

nut

joukkueineen nopeasti

marssia, mutta myöhästynyt
varsinaisesta taistelusta. Hän
mm. tiedusteli, mikä se surkea räiikynä oli ollut, jonka
hän oli matkalla kuullut. Sivuutin kysymyksen kertomatta, että se oli ollut uljas rynnäkköhuutomme.
Sovimme, että III Joukkue
saa yön aikana levätä ja IV
Joukkue huolehtii mäen vartioinnista.
III Joukkueesta lähti korpraali Tulkki (kaatui sittemmin
Suojåirvellä) ilmoittamaan
mäen valtauksesta LKomppanian päåillikölle ja lV Jouk-

kueesta sotamies Hjerppe
(haavoittui myöhemmin Kannaksella vaikeasti) ilmoittamaan pataljoonan komentajalle samasta asiasta. Molemmat

låihetit palasivat ilmoittaen
suorittaneensa tehtävän.

Yön aikana ei ollut mitään
taistelutoimintaa eikä joukkueille tullut ilmoirusta omien
joukkojen liikkeistä.
tr
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Talvisodan Summan taisteluhautaa kesällä 1941

Talvisodan

Sum-

man taistelun maine
Ievisi aikanaan laaialti Eurooppaan.
Sitä veruattiin jopa
ensimmäisen maailmansodan Verduniin.

Jatkosodan

ensimmäisenä kesänä

oli

jäIleen
suomalaisten hallussa, JoIIoin talvisodan ankaran materiaalitaistelun jiiljet
olivat tarkasteltayisia.

Summa

Uallllan

rukmeffitl
uAltasl
Summan

PALVELIN jatkosodassa Linnoituspataljoona 8:ssa. Olimme edenneet paikasta toiseen
kierrellen Enson linjalta Kannakselle ja lopulta helteisenä

kesäpäivänä

saavuttaneet
Summan kylän reunan.
Täåillä jouduttiin venriläisten rakentamien vahvojen tykkibunkkereiden eteen. Suojauduttiin tien molemmin puolin. Aivan eteen tuli suorasuuntausarnmuntaan lyhytput-

kinen suomalainen kenttätykki ja alkoi tikata bunkkerinaukkoa.

Seuraukset liiasta innokkuudesta olivat kuitenkin ikävät: myös bunkkerista jyrähti
laukaus, joka vei hengen suomalaisella tykillä touhunneilta
miehiltä, vänrikiltä ja alikersantilta. Tykki hajosi romuksi.
rl

!rq"

a

komppania!
Ja sieltähän Hesan pojat tulivat, pikku porukoissa.
Meidän tehtäväksemme jäi

nippu omiakin kuviani, jäi sille tielleen.
Tutkittiin edelleen korsuja.

alueen puhdistus vihollisesta,
jälkiharavointi.
Ensimmäiseksi painuimme
tietenkin valtavaan bunkkeriin, josta tykki oli äsken ampunut. Siellä se oli edelleenkin
aivan uusi komea ka- kiinteällä jalustalla.
nuuna

tu ruumis.

Bunkkerissa oli sirpaleiden
jälkiä ja verisiä rättejä, joten

olivat ne meidänkin pojat saaneet jotakin aikaan.
Sitten jatkettiin haravointia
maastossa.

Eräässä

oli alastomaksi riisut-

finrinldotn
o

Koko alue oli sen näköinen,

että täytyi ihmetellä, kuinka
täiiltä joku oli vielä hengissä
selviytynyt: maa oli jokaisen
neliömetrin kohdalta käännetty ylösalaisin ja sirpaleet helisivät jaloissa kävellessä. Lisäksi oli suutareita, isoja ja
pieniä räjähtiimättömiä kranaatteja.

Puolustajista

oli jäljellä ki-

väärin ja pikakiväärin kappa-

leita, kypärän
rikki ammuttuja
kaikenlaisia

puolikkaita,

saappaita ja
vaate-esineiden

EI KUOLLA
SUKUPUUTTOON
Mikä on nimi? kysyy

-kansanhuollon johtaja

evakkoisdnnäItä, joka
on tullut ensi kertaa
kansanhuoltoon korttipelin merkeissä.
Ka Majava mie
oon.

Majavathan kirja-

Lulilla ovat Summan puolustaiat olleet tässä bunkkerissa talvisodan
aikana. Kuva vuodelta 194t

mukaan ovat io
tietojen
sukupuuttoon kuolleet,

- .{t

korttitirehtööri

ffi

lee.

\'fr.

vitsai-

Ei tok sentää
eipä pia kuolekkaa. Kaheksal maiaval pitäis

soaha jyrsimisluvat, se-

littää ukko-Majava.

tn-*
L

HELPPO
KOUKKAUSVOITTO

-*

TALVISODAN
JÄLJET
PALJASTUVAT

SOTILAS.
SALAISUUKSIA

Asia ratkesi kuitenkin toista

Ensimmäisestä meikäläisten

jäännöksiä. Joidenkin sisällä

tietä: Vallilan Rykmentin kapteeni Fabritiuksen komppania
oli päässyt jostakin koukkaamaan bunkkereiden selustaan
ja Venäjän pojat irtautuivat

rakenlamasta etelään osoittavasta bunkkerista löysin har-

jonka taskussa oli haalistunut

oli vielä jätteitä omistajasta...
Näkymät vetivät miehet hiljaisiksi: oli totisesti veikoilla
ollut täällä olemista...

valokuva. Se esitti miestä,
naista ja kahta lasta
ilmei-

Jatkettiin eteenpäin ohi kylän: ei ainuttakaan ehjää puuta

pesäkkeistään helposti
heillä näytti olevan oikein totinen kiire taaksepäin. Kuului
vain kaikenlaisia kolinoita ja
kalinoita sekä kovaa huutoa,
kun vanjapojat valmistelivat
äkkilähtöään. Heti sen jälkeen
alkoi vainolaisen takaa kuulua
omien tuttua mssuamista

kotoisen tuntuisesti. Totesimme taistelun ratkenneen.
Sieltä ne sitten tulivat:
Ättaa ampuko, täällä tu- kapteeni Fabritiuksen
lee

maan suomalaisen asetakin,

- perhetsesti kaatuneen soturin

missään, vain sirpaleita ja

tä. Kuva oli otettu

pirstaa

eräässä

Helsingin valokuvaamossa.
Pistin kuvan taskuuni. Ajattelin, että voisin ehkä joskus
toimittaa sen jonnekin, mistä
se kulkisi omistajan perheelle.
Sille kävi kuitenkin onnettomasti: Loimolan kiivaan tappeluksen eräässä vaiheessa oli
lähdettävä raahaamaan haavoittuneita taakse ja reppuni,
jossa tämän kuvan lisäksi oli

hiljaista, synkkää ja
jotenkin- uhkaavaa vielä puolitoista vuotta tapahtumien jälkeenkin.
Ainoa merkki vihollisesta
oli eksynyt nuori puna-armeijalainen, joka juoksenteli
maastossa ilman asetta ja antautui näppärästi.
Haravoinnin jiilkeen palasimme autolla Viipuriin uusiin

tehtäviin

tr

Evakkoukko

vei

Iehmää asemalle ja
kun lehmän päähän
oli kääritty säkki,
niin asemamies kysyi:
Onko se lehmd

kun siIIä
vihainen
on säkki päässä?

Ukko sanoi:
Eihä se vihane
mutko
se mänoo,
nöö Porkkala kautta.
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KUUKAUDEN RUNO
Suomalais-neuvostoliittolainen
lehtimies,..runoilija ja poliitikko

Armas Aikiä syntyi Viipurin
läänin Pyhäiåirve[ä 1904. Siirryttyään Helsinkiin hän toimi
1920-luvulla vasemmistolaisena
lehtimiehenä sekä maanalaisen
SKP:n toimitsijana. Hänet tuomittiin useita kertoia maanpetoksellisesta toiminnasta eripituisiin yhteensä kahdeksan vuotta kestäneisiin vankeusrangais-

peltoja raivaa.
Mut julmaa
on niihdii,
kun työmiestö vouti lyö,
kun ihminen

niin kuin
sokea myyrö
maan alle
koloja kaivaa!

tuksiin. Päästyään vapaaksi
Aikiä siirtyi Neuvostoliittoon,

Nöin nousee
orjuuden
suojamuuri!
Piti Kannaksen kentillö
porvari
markkinailveitöän.

iossa iohti molempien sotien aikana Suomea vastaan suunnattua propagandaa. Talvisodan aikana hän toimi Otto ViIIe Kuusisen Terijoen hallituksen maanvilielysministerinä. Vuonna
1947 Äikiä patasi Suomeen !a
toimi muun muassa toimittaiana

Isänmaan
oli alkanut
loppuunmyynti.
fa neuvostokarhun
hiin ehti jo nylkemäiin
kun alkoi
vasta
sen pyynti.

Helsingissä marraskuussa 1965.
Avustajamme Hilma Aitovieri,
omaa sukuaan Kuismanen, löysi

Sövelaallot
kun vyöryvöt
paisuen

Kansan Uutisissa. Hän kuoli

lottakomennuksella

ollessaan
2.7 .1941Uhtuan suunnan Paakko-

mavaaran kylästä mökin, jonka
seinät oli tapetoitu välirauhan aikaisilla Totuus-lehdillä. Lotta
Kuismanen irrotti varovasti leipätaikinalla seinään kiinnitetyn maaliskuun 30. päivän numeron vuodelta 1941 ja on säilyttänyt sitä
sotamuistona ensisijaisesti siinä
olevan Äitian runon vuoksi.
Runo kuvastaa hyvin Stalinin
Neuvostoliiton välirauhan aikaisia
asenteita. siinä hyökätään kiivaasti Salpa-aseman puolustuksellisia
linnoitustöitä vastaan ja annetaan
ymmåirtää, etteivät betonikorsut
tule kestiimään Stalinin panssarien
lähtiessä liikkeelle.

Esimerkiksi näin runoelman
"Kaksi soturia" katkelmasta "Ei

kapitalismin korsuketju ole murtumatont':

,,_ _ _

On kaunista
ihmiskötten työ
jos tehtaita nostaa hän,

voimassaan,

ne valtaansa
ihmisen saavat.
Ne pystyvöt
tunteita
tulkitsemaan,
ne aukovat
vanhat haavat
tai lievittövöt
poltetta sydömen
niin ettö
lömpenee mieli

tyly.
Mut kauniimpaa
musiikkia tunne en,
kuin on
puna-armeijan
tykkien jyly!
Kun punainen
Pitkiinen
leimahtaa,
tulimyrskynö
lyö sade rankka,
lasipintana
halkeaa
routainen maa,
ja sementtiperusta

vankka

Teräskotkien

liuta
liitelee,
ylös nousevat maasta
savupatsaat,

tulipallot.
Punapiiiillikkö
harkitsi
kuinka vois
nuo tuhota turvat
ja iskeä köärmeenpesiin,
pedon
myrkkyhampaar
kiskaista pois?
Siis
hyökköysvaunut
esiin!

Te, tankkimiehet.
nyt hyökkäysrintamaan !
Vihamiehemme l1'ököö
esimerkkiii
näyttöin!
Ja tankit
syöksyiviit
valleja piiin
yli estekenttien.
ne tonkivat
siellii kuin
taimitarhassa
norsut.
Punasoturi
Suomesta
riemuiten
kera
venäliiisvel jien
eteenptiin kulki.
Pian hön
pedon kaulalle piiösi

ja korvat sen
dynamiitilla
umpeen sulki.

Ei kapitalismin
korsuketju
ole murtumaton,
niin haihtuvat

riiston
mannerheimlinjat
kuin ilmalinnat!"

Armas Äikia

SIGWARD W. SIPPEL
El ??xl vaunuia
I! mtehtstotneen.
Toisena oikealta
komppanian päällikkö
luutnantti Stig Sippel

Panssariupseereita Äänislin nassa toukokuussa
1943, vasemmalla luutnantti Stig Sippel

v

:

-W

oHqgljeni

sankåri-

Erillisen Panssarikomppanian taistelusta Vii-

KANSA TAISTELI-miehet kertovat -lehden numerossa 5/1981 oli
ansiokas kirjoitus otsikolla "Teh-

purissa 20. 6. 1944 ei ole tiin suomalainen

paljoakaan kirjoitettu
johtuen ehkä siitd, ettd
tämän yksikön tappiot
olivat raskaat. Tiedämme, että se ptirillikkönsä
johdolla taisteli omatoimisesti kaupungissa vieH senkin jäIkeen kun
jalkaväki oli pääosin irtautunut.
Kirjoittaja on ystdväIlisesti halunnut täydentää

Iehtemme tämän vuoden toukokuun numeron artikkelia.

panssarivaunu".

Siinä käsiteltiin lähinnä niitä teknisiä muutoksia, joita meillä teh-

tiin sotasaaliina saaduille venäläisille BT-merkkisille panssarivaunuille. Meillä vaunuista käytetään
lempinimeä "Christie" viittauksin
siihen, että BT-vaunut oli rakennettu kuuluisan amerikkalaisen
panssarivaunusuunnittelij an Christien konstruoiman vaunumallin
mukaan.
Näistä Christie-vaunuista tehtiin
rynnäkkötykkivaunuja 114 millimetrin haupitseineen ja uusine tornirakennelmineen. Vaunuja kalustokseen saaden perustettiin vuoden

1943 loppupuolella Erillinen Panssarikomppania, jonka päiilliköksi
mäiirättiin luutnantti Stig Sige Sippel.
Vaikkakin komppanian osallistumisesta Karjalan Kannaksen
suurtaisteluihin kesällä 1944 on
mainintoja useissa niitä taisteluita
kuvailevissa kirjoissa, oli paikallaan, että mainitun kirjoituksen lopuksi oli lyhyt selostus komppanian taistelusta Viipurissa 20.6.
t944.
Täsmennyksenä ja täydennyksenä mainittakoon seuraavaa.
Kirjoiluksen mukaan "vihollisen Sotka ampui hajalle komppanian komentovaunun". Todellisuus oli kuitenkin sellainen, että
komppanian tehtyä loppuun asti
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mitä tehtävissä oli vihollisen pysäyttåimiseksi lähti se taistellen hakeutumaan omiensa puolelle, jolloin luutnantti Sippelin komento-

vaunu joutui Kannaksenkadulla

usearrunan Sotkan ampumakohteeksi saaden osuman torniin. Kello näytti tuolloin 16.45 taistelujen
kestettyä aamuvarhaisesta.

Sotavangiksi jäänyt venäläinen sairaanhoitajatar kuulustelussa.

Kyseessä ei ole artikkelissa mainittu t)dtö

PAAVO LINNOLA

Kohtusitu
ihmiseru

OLI kesä 1941.

Vaunuun tulleesta osumasta
kaatuivat sen torniosassa olleet
luutnantti Sippel Hämeenlinnasta
ja panssarimies Adiel Sorvisto
Ylivieskasta. Vaunun ajajana toiminut kersantti Aarne Virtanen,
joka asuu Somerolla, haavoittui
saaden kymmenkunta sirpaletta
selkäänsä, mutta hän kykeni kuitenkin edelleen kuljettamaan vau-

nua, johon vihollinen

ei

saanut

muita osumia.
Kersantti Virtasen kääntyessä
vaunullaan Eliaankadulle osui sen
telaketju katukäytävän reunukseen
vioittuen niin, että vaunu jäi
Eliaankadulle. Virtanen ei yksinään voinut ryhtyä kuljettamaan
kaatuneiksi toteamiaan aseveljiä
omalle puolelle, vaan hänen oli jätettävä vaunu. Monien seikkailujen jiilkeen hän selvisi omien luo.
(Aarne Virtanen, joka viljelee
maatilaansa Somerolla, selvisi
hengissä kaikkiaan kolmesta tu-

houtuneesta panssa(ivaunusta.
Hän on luvannut joskus kertoa
näistä tapahtumista lehtemme lukijoille.
Toimituksen huomautus)
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Er.PsK:n

komentovaunu 717
ammustäydennyksessä Perkiärven
asemalla 10.6.1944.
Vaunun päällä
oikealla toimitusta
valvomassa
komppanian päällikkö
luutnantti Stig Sippel
la vasemmalla
vaunun aiaia kersantti
Aarne Virtanen.
Vaunun miehistön
kolmantena ollut
panssarimies Adiel
Sorvisto on kuvassa
äärimmäisenä
oikealla

Hyökättiin
Kannaksella Hiitolassa, Laa-

pienemmin kirjaimin! rauhoittelin joukkoani.

tokan rannalla. Alueelle oli
pesiytynyt joukko venäläisiä

Tyttö istui maassa ja itki.

Laatokan

Kilpolansaareen.

Sain tehtäväkseni tukea ilma-

torjunta-asein jalkaväen ylimenohyökkäystä saaren valtaamiseksi.

Panin tykit rannalle, mutta

maaleja ei juuri ilmaantunut.
Maastossa oli harhailevia venäläisiä, joita keräilimme kokoontumispaikoille.
Tavoitinpa taas erään, joka
minut nähdessään piiloutui
puun taakse. Hänet paljasti
kuitenkin vaalea tukka.
Nainen!
Naispuolinen soturi, joka
katsoo minua kauhun lamauttamana, värähtämättä. Lopulta hän lausuu hiljaa, ääni värähtäen:

Tielovek! Ja ranenaja...

(Ihminen!
Olen haavoittunut...)

Vähäisellä

venäjänkielen

taidollani yritin selvitellä haavoittumisen laatua. Kävi ilmi,
että tytöllä oli side verta vuotavassa kädessään.
Ohjailin hänet teltoille. Po-

jat innostuivat:
Voi hitto! Päiilliköllä on

tyttö!
-

Antakaapas olla ja vähän

Mietiskelin. mitä pitäisi

tehdä. Ensimmäinen tulkki oli
divisioonan esikunnassa, jonne oli matkaa kvmmenisen ki-

lometriä.

Pistin t1 tön talteen tyhjään
aittaan. Lähetti laittoi teetä ja
voileipää.
Tyttöpä kieltäytyi syömästä:

yritätte myrEn halua
k\ -lr:i:i minutl . Kuulehan. tyttö! piti oikcttr kor entua.
Minä ryyp- reunasta ja
pään ensin tuosta
sinä tuosta. Äläkä narise turhaan
me emme tapa vankeja mr- rk1 ttämällä enempää

kuin muutenkaan!
Kr llä sitten voileipä ja
"t§aiu" kelpasi! Meistä tuli

oikein hyvät ystävät. Lähties-

sään hän kirjoitti minulle
osoitteensa Leningradissa
olipahan Tamara se ja se sen
ja sen ulitsan nurnsls5fs {l
miten lieneekin jäänyt mieleen.

.

.

Vankileiriinhän se tyttö sittietenkin.
ten piti lähettää
mahOlen joskus miettinyt,
taisiko tyttö muistaa tapahtuman. Jos vaikka pistäytyisi
joskus katsomassa...

Kuuloitus Karialan rahvahal.
eläjeä ei tavattuo katshota plennoikse, vai
pahanloadijakseo kudaman Eurma periv.

Sil alovehel, kudamar, Suomen sodavoimat

on omah valdah oltanuho rahvahal pidäv
tarkah noudoa sodatshiinr llizien annettuloi käskendöi. Kai sanankuulemattomus
annettuloih käskendöih näh libo roandao
mil opitah pilloa loadimah Suomen sodavoimil libo auttamah sen vastusniekkoi,
se nakazujjah Suomen sodazakonoin muYallatr n alovehen eläjil pidäv kyzyjes andoa sodatshiinullizil hädåihizet tijjot omas
itshes, perehes da eloitilois.

3

Astalat, ammundanjewot, räjähtysainehet
da vastusniekan jätetyt sodabrujat, midä
elåijil on hgar, heil pidäv järgieh andoa

-

andav vastusniekal tiedrrc Suomen soda-

voimis, sen joukkolois, liikqldois libo
muus, mi voibi vastusniekkoa eisteär libo
sheimiv libo oppiv soaha moizie tiedo-

loi. Luja nakazanie roih

vastusniekan
saldattoin peitändäs tibo hejjän autandas.

Vallatun alovehen eläjä, kudai ei ole saldatta eigo ole formas, da kudai astalal
rubiov vastarindah Suohen armiel, sidä

Suo-

men rahvalaizet roadovelgahizsl. Tshiinullizien käskyh heil pidäv tulla niih
moanroado-, kohendus- Iibo muih roadoloih, midä heil hoavatah, da huolittamizeh täytteä heil annetut roattavat.

Kui shpionoa nakazujjah jogahista, ken

Peäshtoabas 8

Vallatun alovehen eläjil pidäv pyzytellåiksen omal kodiliil(al dai huolevasti roadoa
ielleh rpeldoloi da kattshuo zhiivattoi. Ilman sodatshiinullizien käskytä or rturtunda toizel lohkal kielty. Kui sodatshiinullizet ozutetanneh heil toine eliindäsia,
sid pidäv heil sih muuttoakseh da siel
pyzyö.

B Yallatun alovehen eläjät ollah kui i

libo ilmoittoa tehiinullizil.

b-

da
kaznan libo rahvahan omat
- olgah
elot
on jyrkäh ki"Ity.

I

,
a

Kaikkien eloloin kui i hartshuloin, zhii.
vattoin, kormun, huonuksien libo mettshien hävitändä, poltanda Iibo vigavutan.

F'

gah.

4

6

I

Vallatul alovehel pietäh suudovaldoa Suomen sodasurrvot. Kai pahuot, mil alovehen eläjät lietiih veärät, tuwah nämien
suudokohtien käpeltäväkse da hyö soahah pidelemåih pahanloadijoi Suomen so.
dazakonoin täwen jyrkyön mugah.

p:l iuljankuuda 1941.
§uomen §odavoimien Ylipeålikkö

sodamarshatka

H arr*net, hJ&r-

Karjalankielen kertauskurssi: Kuka vielä muistaa! Kyseessä on Päämajan ohje ltä-Karjalan väestölle 8.8. 1941
245

KUNNIANOSOITUS NIILLE
KAHDELLE
DIVISIOONALLE

esine entiselle lotalle ja jokai-

nainen lanka on maan hallituksen ja ylipäiillikön pyrki-

naisten työstä isänmaan hy-

mys päästä irti sodasta oikeassa vaiheessa
ei liian aikai-

Vilho Lukkarinen: Suomen
lotat, Lotta Sviird -jiirjestön
historia, WSOY, Porvoo

nyt?

1981, 318 suurikokoista sivua, runsas kuvitus.
Tohtori ja lentäjäeversti Vilho
Lukkarinen on kauniilla tavalla toteuttanut vuosikymmenien odotukset: lopultakin on
saatu aikaan tieteellisesti pätevä lottien historia, joka samal-

rÄnrBÄ
VIRSTANPYL.

la on

vÄs

WSOY:n hienoon

Antti

kiinnostava

ja

elävä

muistelmateos. Kirja kuuluu
sarjaan,

Nurrrminen: Suomen

jossa aikaisemmin on ilmesty-

Reserviupseeriliiton historia
1931-1981, Karisto, Hämeenlinna 1981, 370 sivua,
valokuvia.
Reservin upseeriston osuus
Suomen kohtaloissa on ollut

historia.

ratkaiseva: valtaosa yksiköistä
aina komppania- ja patterita-

solle saakka oli kahdessa sodassa reservin päiillystön johdossa. Nämä rauhan aikana
oikeastaan vain pikakoulutetut
miehet tunsivat vastuunsa,
olivat ylpeitä heille osoitetusta

ja

nyt firm talvisodan

Sen onnistuneesta ulkoasusta

vastaa tunnetulla taidollaan
maisteri Kaarina Visakanto.
Jatkosodan päättyessä oli
Lotta Sviird -jiirjestön koko jäsenmäiirä yli 200.00O. Vaki-

naisesti kokopäivätyössä oli
heitä sotien aikana keskimäärin 20.0O0 kerrallaan
kah- taitaden divisioonan verran
via ja ahkeria tyttöjä, jotka vapauttivat saman mäiirän mie-

hiä torjumaan vihollista

ase

venyivät

kädessä. Muut jäsenet osallis-

tehtäviensä mukana.
Nyt ilmestynyt arvokas historiateos tekee kunniaa suomalaiselle reservin upseerille
niin sodan kuin rauhankin ai-

tuivat erilaisiin lottatoimiin

luottamuksesta

kana. Se kertoo upseerikoulutuksen esivaiheista Vöyrissä

ja

Vimpelissä, varsinaisesta

koulutuksesta

itsenäisessä

maassa, sodan ajan panokses-

ta ja jiirjestötoiminnasta.
Kiinnostava episodi liiton
historiassa on taistelu sisiiministeri Yrjö l-einon ja hänen
"aseveljiensä" oikeudettomia
lakkautusvaatimuksia vastaan
sodanjåilkeisinä vaaran vuosina. Liiton johto puolusti reserviläisten oikeuksia kääntymdllä jopa Alli Paasikiven puoleen ja voitti laillisuustaistelunsa vuosikausien työllä, joka osaltaan johti trinon ku-

usein varsin rasittavan päätyönsä lisäksi. Miten olisi ilman näitä naisia selvitty?
Uskomattoman monet ovat
ne toimialat, joilla lotat ehti-

vät vaikuttaa:

tavanomaisten

muonitus-, lääkintä-, viesti-,
esikunta- ja varushuoltotyön

selle, joka on kiinnostunut

väksi. Se herättää myös etsimättä esiin kysymyksen: Miten nämä asiat hoidettaisiin
E

pÄÄa.snLAJrN
KUULUMISIA

Stalinin koko sotakoneisto oli-

Jalkaväen vuosikirja XIV
lYl9-198/J, Joensuu 1981,
240 sivua, valokuvia.
Jalkaväen Säätiön vuosikirja
sisiiltää tänäkin vuonna kiin-

ti, ei vähiten Mannerheimin ja

nostavaa luettavaa

mainittakoon vain Adolf-Ehrnroothin artikkeli "Jalkaväkijohtajan asema taistelussa" sekä
Sampo Ahdon kiintoisa juttu
"Jalkaväen asema taisteluken-

tdllä", jossa kerrotaan,

että

yleinen mekanisointi on suurvalloissa epäilyttävästi vähen-

tänyt varsinaista jalkaväkeä:
Länsi-Saksan Panssarijalkaväkiprikaatissakin on varsinaisia
jalan taistelijoita enää vajaan

pataljoonan verran. Kiväåiri-

miehiksi jää lisäksi yleensä

heikoin aines sen jåilkeen kun
kaikki "erikoismiehet"
au- ja
tonkuljettajat, tykin lataajat
muut heihin verrattavat varsinaiset nerot!
on valittu. Tämä kysymys -on Suomessakin
jo pitkään ollut erittäin ajankohtainen.

Vuosikirjaan sisiiltyy lisäk-

si useita jalkaväen koulutusta
koskevia artikkeleita ja muutakin kiinnostavaa. Kirjaa

saa

jalkaväen joukko-osastoista.

KAHDEN

J.

viimeinen osa iLmestyy ensi
E.

KIINTOISA
TAIDEKIRJA
Kimmo Kaloinen
Ilmari
Ojala: Hakkapetiittain
kotiinpaluu, Pentti Papinahon
ratsastajapatsas, teos ja tausta,
Karisto, Hämeenlinna 1980,
168 sivua, runsaasti valoku-

via.

Kirja kertoo nimensä mukaisesti, miten Lahteen saatiin
edustava ratsastajapatsas
ideasta. valmisteluista, teoksen taiteellisesta ja teknisestä
toteutuksesta. Ohessa kerro.
taan ratsaslajapatsaista yleen-

vat sääpalvelusta, kaatuneiden
huollosta ja monesta muusta

säkin sekä Pentti Papinahon
muustakin ruotannosta. Kir-

MAASTOSSA

asiasta. On vaikea kuvitella

Stig Jägerskiöld: Suomen
marsalkka, Gustaf Manner-

jaan sisältyy sekä ruotsin- että
englanninkielinen tiivistelmä.

miten esimerkiksi

väestön

evakuointijitjestelyt olisi voitu hoitaa ilman heidän työpa-

heim 194l-1944,

nostaan.

liitekuvaa.

Hyvin tehty kirja on pätevä

muistomerkki

Otava,

Keuruu 1981, 560 sivua,37

Professori Jägerskiöld

rÄnxnÄÄ

E'

TIETOA

Olof Enckell: Jääkärien taon

rina, Otava, Keuruu

1980,

sotavuosien

päässyt suurtyönsä, mittavan

256 sivua.

suurimmalle naisjiirjestölle ja

Ruotsinkielisen kirjailijan ja
kirjallisuudentutkijan teos näki päivänvalon ensi kerran
vuonna 1943. Se antaa tietoa
erityisesti jääkiiriliikkeen po-

ten lähteiden lisäksi tukeutu-

sodan ajan suomalaiselle naiselle. Missä vaiheessa lienee
puuhamiesten työ?

nut suvun arkistoihin.
Nyt ilmestynyt teos on samalla jatkosodan sotilaallinen
ja poliittinen historia. Sen pu-

286

valaistusta.
Pätevän rutkimussarjan

vÄr,r-

mentti, kaunis muistomerkki

upseerin kirjahyllyyn. Myynti
tapahtuu liiton kautta. E.

Esimerkiksi tunnettu kysymys
painopisteen siirrosta Karjalan
kannakselle ja suurhyökkäyksen ennakoimisesta kesiillä
1944 ei juuri saa kirjassa lisä-

DIKTAATTORIN

seen-

teos kuuluu jokaisen reservin

Jägerskiöld on omimmalla
alallaan politiikan puolella.

valonheitinpatteria, huolehti-

le. Siitä huolimatta tarvittaisiin myös todellinen monu-

Ulkoasultaankin arvokas

hänen armeijansa ansiosta, joka kesti silloin kun oli kestämisen aika.

lisäksi lotat hoitivat pääosan
ilmavalvonnasta, pyörittivät

semmiston uhkan eliminoimi-

ja koko äåiriva-

maan toimeen häikäilemättömän koston, mutta ei myöskään liian myöhään, jolloin

si käytettävissä Suomea vastaan. Tässä tasapainoilussa
Skyllan ja KharyMiksen viilillä Suomi onnistui kiitettäväs-

Mannerheim-elämäkerran
seitsemänteen osaan. Entiseen
tapaan on kirjoittaja, Marsalkan sukulainen, tavanomais-

kistumiseen

sin, jolloin Saksa
olisi vielä
voimissaan ja kykenisi pane-

sen ratkaisevan tiirkezille työl-

Kaunis kirja on oiva lahja-

liittisesta taustasta ja merkityksestä. Uusi painos on ilmestynyt taskukirjana pingvii-

nikirjat

-sarjassa.

J.

Ti

Erveiset

Suomessa tunnetun SS-Divisioona Nordin riveissä. Koska
pataljoonan miehet olivat hyviä hiihtäjiä ja tottuneita suunnistajia, käytettiin silä paljolti
tiedustelutehtäviin ja puolus-

tuista kaupungeista vauvaiässä ja jotka näinollen eivät tiedä edes nimeään
puhumattakaan.

Kuvan tyttö on tyypillinen

si: "02093 Nimi tuntematon,
syntynyt noin vuonna 1942.
Hänellä on siniset silmät ja

muassa Jelettijlirvel-

lä.

Kovaa oli korpisota norskipoikienkin mielestä, jotka
muistelevat silä näin: "Muis-

tissa ovat pitkät

ja

raskaat

hiihtomarssit painavin kantamuksin, lepotauot ilman nuotioita, jos pakkasta oli "vain"
30"C, ainainen varuillaanolo.
kova kuri ja äiirimmäisen ko-

omaisista

esimerkki. Teksti on suomek-

tukseen erämaa-alueiden kenttävartioissa. Sen yksikkö toi-

mi muun

-

vaalea tukka. On todennäköistä, että hänet löydettiin vuon-

02093 Name unbekannt,

geb. etwa 1942. Sie hal
blaue Augen und blon-

des Haar.

Angeblich

wurde sae 1942/194i1 in
Berlin in einem Bunker

in der

Saarlandstra0e
aulgelunden.

na 1942 ta\ 1943 Berliinistä
eräästä Saarlandstrassen pommisuojasta. "
Tdllaisia nimettömiä on
Saksassa kymmenin tuhansin

!

Kyllä Suomi
kaikkensa
- selvisi soyrittäen
sentään
- vähemmällä!
dista paljon

va sielullinen jännitys."

uomen

Reserviupseeriliitto juhli kevätkesiillä mahravin menoin. "Ei ole onnea ilman vapautta eikä ole vapaut-

a

Jatkosodan Kev.Os. 1:n aseveliet

amassa lehdessä ilmestyy silloin tiillöin palsta "Ku-

kokoontuvat 40-vuotismerkeissä 22. 8. -81
klo 13 Hietaniemessä ja klo 15 Santa-

ka minä olen?" Siinä Punai-

haminassa.

sen ristin etsintäpalvelu yrittää

Ilmoittautumiset puh. 90-246 500 tai
90-413 273.

hakea omaisia ihmisille, jotka

on otettu turvaan

pommite-

ta ilman rohkeutta", tervehti
liiton puheenjohtaja, majuri ja
tohtori Waldemar Bilhler juhlayleisöä Jäähallissa.
Juhlallisuuksien yhteydessä

vahvistettiin liitolle uusi ansiomitali. joka voidaan myön-

tää ansiokkaasta toiminnasta
maanpuolustuksen ja RUL:n
hyväksi. Kuvassa on kultai-

nen ansiomitali soljen kera.
Sen ensimmäinen kappale
luovutettiin tasavallan presidentille. Kuvassa vasemmalta
liiton
varapuheenjohtaja
Klaus A. Raninen, puheenjohtaja Waldemar Biihler ja
pääsihteeri luhani Autti.

o
,orjauksen korjauksena:
lehtemme numerossa 5/81 sivulla 179 kerrotaan rajajokelaisen luutnantti Heimo Huhtimiien kaatumisesta. Tuttavat

atkosodan Ratsuväkiprrkaati kokoontuu asevelitilai-

suuteen

Lappeenrannassa

kuunarykmentti, Hämeen Rat-

surykmentti, Jääkdripataljoona

l,

Ratsastava Patteri ja Ke-

vyt Patteristo

korjaamaan nimen, jonka pitää olla Heimo Puhtimäki.

6. 9. 8l , jolloin ohjelmassa on
muun ohessa paraati, sotilas-

lounas, päiväjuhla ja joukkoosastojen omat asevelijuhlat.

muusta annetaan sanomalehdissä tarkemmat tiedot elo-

o

Seuraavana päivänä on tilaisuus seurata Uudenmaan Ra-

miehenä

ovat soitelleet ja

-r

pyytäneet

Dut.utuin en Alre Kameruden -lehti kertoo norjalaisesta
SS-pataljoonasta, joka taisteli

kuunapataljoonan Breitenfel-

din päivän 350-vuotisjuhlallisuuksia. Ratsuväkiprikaatiinhan kuuluivat Uudenmaan Ra-

12.

Ilmoittautumisesta ynnä
kuussa. Kokouksen puuhaon majuri Heikki

Pohjanpöii, osoite Koskelantie 29 A,00610 Helsinki 61,
puhelin (90)-792'129.

