
32M+2-12



DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOMIEHIÄ

HILJAA MÄESSÄ,, ,
Hntshtshev piti 20.
puoluekokouksessa
kuuluisan puheerua,
jossa hiin paljasti Stali-
nin julmuudet. Puheen
loppupuolella kuului
salista huuto:

- Missös te olitte sil-
loin, kun kaikki tuo ta-
pahtui?

Hntshtshev kriiintyy
yleisön puoleen ja ke-
hottaa:

Pyydön iiskeisen
kysymylcsen tekijriii
rausemnan ylös, jotta
voin vastata harclle
henkilökohtaisesti.

Kuolemanhiljaisuus.
Kukaan salissa ei lii-
kahdakaan

Minö olin siella
missö tekin nyt, va.staa
Hrushtshev hiljaa.

o
TARKAN PELIN AIKAAN

Hrwhtslst lcatsuu pu-
heilleen veniiliiisen, uk-
rairulaisen ja jwtalai-
sen seHi ilmoittao, ettö
Iksloulamitea on fiiiit-
tönyt löhettöfr lolnu
miestö avuuusmnlralle
Valinta riippuu osittain
polldw,aaimaksistu

- Mitös sinii vaadit?

Nikita Sagejoi*h tie-
duste I ee vuniil iii s el t ä

- Saaulwta ruplaa.

- Entöpii sinä?
Ihlcsisaauulwtta

ruploa, vastaa ulqairu-
laircn

- Ia sinö?

- Minii en tahdo riis-
tiiii roleasta isiinmaa-
tamme Neuvostoliittoa!
lwdaltaa juutoloineru

Tltydyn tavalliseen
talcimolsuutt, l«l$i-
lcymruentö lopelelua
kilometriln

o
pounflsTA

- Toveri ministeri! pyy-
teli leolueliaasti entircn
rumrwdenystövö ja
lwldatwqi. - Minulla
on nylEisin hiulwt vai-
leulcia Voisitlo j bj es -
tiiä minalle jotakin vaa-
timatonta Qfrtä?

I{atsotaan, sawi
ministeri. Ola l@i
pnlueen jiisen?

Totta kti, enhiin
minii mauten tiinne tuli-
si...

- ftissö olisi juri aa-
ki mauan osastoltiiiilli-
kiin lumma, plldca on
lcymppitonni luulw-
dessa

- Enhiin minö nyt ai-
,toluan alulsi mitiiän
niin hienoa taltoisi . . .

- Tiissä on poliittisen
sihteerin toimi, viisitois-
tatulutta laruluudessa
Kivisikö se?

- Ei, ItJ»ö veli, jotain
paljon vaatimattomam-
Wo... Voildu jokin
opettajan homru neljiil -
lö tonnilla lotulcaudes-
sa.. .

- ^Se ei iHivö Wlö
kiiy, sarci ministeri. -
Siilun to$taan piite-
ws!

o
TALVI{LLAI{ TARINAA

Milsikas sinä olet
tää11ä? kysyy uusi tulo-
kas vankilassa olevalta
vanhukselta.

- En oikeastaan min-
kään vuoksi, vastaa tä-
mä. - Olen täällä jo
kolmatta kertaa. En-
simmäisen kerran jou-
duin tänne kun Lenin
kuoli 1924. Tehdas
pantiin hautajaisten
ajalsi seisomaan ja pi-
dettiin v altav a surujuh-
la. Tulin aivan säästä-
väisyyssyistä lausuneek-
si kaverille: "Tä11ä ra-
hallahan olisi haudan-
nut koko puolueen. .."
- Siitä tuli §mmenen
vuotta.

- Toisen kerran jou-
duin tänne Stalinin
kuoleman jälkeen. Teh-
taaseen tuli hallituksen
virkailija, joka kertoi,
että Stalin on haudattu
ja Berija ammuttu. Sit-
ten hän näytti seinällä
olevaa neuvostojohta-
jien kuvien pitkää riviä
ja sanoi: "Ottakaa ty-
rannin kuva alas!"
"Mikä niistä?" minä
kysyin ihan tyhmyyttä-
ni. - Siita tuli taas kym-
menen vuotta.

- Kolmannen kerran
olin vappukulkueessa
kantamassa Hrushtshe-
vin kuvaa, kun huma-
lainen astui monta ker-
taa jalalleni. Lopulta
suutuin ja sanoin hänel-
le: "Jos vielä kerran as-
tut jalalleni lyön sinut
matalaksi tällä pellen-
kuvalla!" Siitä tuli
vain kolme vuotta. . .

o

o
ETUStVUil Utfit{Eil
Pieni mies tuli joka aa-
mu lehtikioskille ja osti
natsien äänenkannatta-
jan Völkischer Beob-
achter Jehden. Hän vil-
kaisi lehden etusivua,
pisti sen sitten paperi-
koriin ja poistui.

Asia alkoi ihmetyttää
lehtien myyjää ja hän
tiedrrsteli:

Anteeksi, mutta
tahtoisin kysyä, mi}si te
ostatte lehden joka aa-
mu ettekä kuitenkaan
lue sitä?

- Olen kiinnostunut
vain kuolinilmoituksis-
ta, vastasi mies.

- Mutta nehän ovat
toisella sivulla!

- Vakuutan teille, et-
tä se kuolinilmoitus jota
minä etsin, on taatusti
etusivulla . . .

o

YHDISTETTY

RA}IGAISTUS

Göring on sika!
huusi vastarinta-
mies Berliinin ka-
dulla.

Gestapo nappasi
kaverin. Tuomio: 21
vuotta vankeutta
vuosi kunnianlouk-
kauksesta ja kaksi-
kymmentä ruotta
valtiosalaisuuksien
paljastamisesta.

o
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TALVISOOAN JALKOHIN
398 DTKTAATTORFIAJA

VALNOilEHU\

Järkyttävä talvisota an-
taa jatkuvasti aihetta
pohdiskeluihin. On ollut
muodikasta ja karriee-
rille edullista väittää,
että se olisi voitu suh-
teellisen helposti välttää
"muutaman Kannak-
sen pitäjän luovutuksel-
la". Tämänsuuntaiset
puheet eivät ole olleet
omiaan lohduttamaan
niitä, jotka joutuivat
antamaan raskaita uh-
reja.

Olisiko talvisota siis
todella voitu välttää?

Varmaankin aluksi.
Samalla olisi kuitenkin
siirrytty periksi antami-
sen tielle ja menetetty
huomattava osa puolus-
tusmahdollisuuksista.
Kukaan ei kykene sano-
maan, mita Suomen
suunnalla olisi tapahtu-
nut saksalaisten miehi-
tettyä Norjan huhti-
kuussa 1940. Miten oli-
si Suomen suunnalla
menetelty saman vuo-
den kesällä Saksan ol-
lessa kiinni Ranskassa
ja Neuvostoliiton käyt-
täessä tilannetta hyväk-
seen miehittämälIä Bal-
tian maat? Entäpä ke-
säkuussa l94l Saksan
aloitettua hyökkäysso-

tansa? On vaikea kuvi-
tella, että Suomi olisi
pelastunut sodalta ja
miehitykseltä.

Tohtori Jukka Tark-
ka on ottanut kantaa
asiaan näin: "Tälviso-
dan ja ehkä koko Suo-
men historian ratkaise-
vin käänne tapahtui
tammikuun 29. pnä
1940. Silloin Moskova
osoitti suostuvansa sit-
tenkin neuvottelemaan
Rytin hallituksen kans-
sa." Kuusisen Neuvos-
to-Suomelle varattu
quisling-hallitus oli suo-
malaisten sotilaiden pa-
noksella siirretty si-
vuun.

J. K. Paasikivi, jota
ei juuri ole voitu syyttää
sotakiihkoilusta, tarkas-
telee asiaa jälkikäteen
kirjeessään kenraali
Rudolf Waldenille
5. 12. 1940 näin: "Mei-
dän asemamme tuntuu
nyt kepeämmältä. Mut-
ta viimeksi kuluneiden
kesä-, heinä- ja elokuun
aikana se oli ollut hyvin
vaarallinen, vaaralli-
sempi kuin osasimme
aavistaakaan. Sotilas-
piireissä täällä (Mosko-
vassa) kuuluu olleen
tyytymättömyyttä sii-

hen että Suomen sota
jäi kesken ja tarkoitus
näyttää olleen, Baltian
maiden Neuvostoliit-
toon liittämisen jälkeen,
valloittaa Suomi koko-
naisuudessaan. Mutta
asia jäi ja siihen lienee
myös ulkopuolelta vat-
kutettu."

Olisiko sota siis voitu
välträä?

Luonnollisesti olisi -ei kukaan sodi ykin.
Välttiväthän sen silloin
Viro, Latvia ja Liettua-
kin. Toinen asia on, että
niiden uhrauket eri
miehitysvaiheiden ja
kahteen kertaan valtioi-
den yli vyöryneiden
taistelujen johdosta oli-
vat huomattavasti suu-
remmat kuin Suomen -
vaikka jättaisimme lop-
putuloksenkin tämän
tarkastelun ulkopuolel-
le. Tosiasiaksi jää, että
suomalaisten sotilaiden
ja koko kansan uhrau-
tuva panos vapauden ja
itsenäisyyden hyväksi
takasi meille aseman,
josta vieläkin nautim-
me.

Tälvisota pelasti Suo-
men. D
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KENTTASAIRAALA, jossa
silloin olin, sijaitsi Karjalan kan-
naksella Kivennavan pitäjässä,
kauniin pienen Kauhijärven ran-
nalla. Parakit oli rakennettu suu-
rien tummien kuusien suojaan.
Siellä me, koko kenttäsairaalan
henkilökunta, kaikki yhdessä,
odotimme joulua.

Joulu oli meille jotain sellaista
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johon tartuimme aivan lapsuus-
ajan hartaalla odotuksella kiinni.
Se oli jotain joka uskalsi uhmata
sotaa ja kaikkia sen aiheuttamia
ahdinkoja. Ei se ilmoittanut mil-
lään ulkonaisilla merkeillä tule-
misestaan, mutta me tiesimme
että se on ainakin ylsi niistä
asioista joihin voi luottaa. Joulun
odotus ja valmistelut olivat meil-
le kuin oljenkorsi johon tartuim-
me saadaksemme itsellemme jo-

kynttilät, mutta tiesimme että
niitä on luvassa. Lisäksi jokai-
nen, joka oli paketissa saanut
§nttilän, toi sen myös kuuseem-
me ja niin aaton huipentuessa
kuusemme loisti kirkkaana kuin
konsanaan rauhanajan kuusi.
Ketään ei härinnyt se että kynt-
tilät olivat eri kokoisia, eri väri-
sia ja vieläpä eri aineista valmis-
tettujakin: siellä oli kotitekoinen
talikynttilä rinnan hienon ruot-

perheestämme. Huomasimme,
ettei ole tärkeää viettää joulua
vain omaisten seurassa vaan tär-
keämpää on muistaa viettää sitä
oikein.

Kun pastori vielä tuli osastol-
lemme pitamaän jouluhartau-
den, oli ulkonaisilta puitteiltaan
niin vajavainen joulumme muut-
tunut Joulujen Jouluksi.

Veisasimme jouluvirttä, kun
ulkoa kuului niin tutuksi tullut
potilasauton ääni. Sitten alkoi
kuulua liikettä ja ääniä, joista
meidän oli aivan helppo tietää,
että joulu ei ole tullut rintama-
linjalle asti. Siellä käydään sotaa
elämästä ja kuolemasta. On jou-
lu mutta ei ole joulurauhaa.

Osastollemme tuotiin kaksi
uutta potilasta, vielä narkoosissa
olevia. Se jotenkin himmensi
ilomme ja hetkeksi kai unohtui
koko joulu.

Sitten toinen uusista potilaista
alkoi heräillä, katseli jouluvaloja
ja kysyi vielä huumauksen rajoil-
la olevan ihmisen heikolla äänel-
lä:

- Ollaankos me nyt taivaas-
sa . . .?

Selitettiin, että ollaan vain sai-
raalassa. Poika ei kuitenkaan
tahtonut uskoa, vaan tiukkasi:

- Miten täällä voi olla näin
kirkasta?

Kerrottiin, että sattuu ole-
maan joulu.

Poika oli hetken hiljaa, katseli
kuusta ja §syi:

- Onkos se myös minun kuu-
seni . . .?

Yhteen ääneen vakuutimme
niin olevan. Pojan silmät kyynel-
tyivät ja hän näytti rauhoittu-
van.

Jouluyö hiipi hiljaa osastolle.
Kynttilät sammutettiin ja vain
yksi jätettiin palamaan. Se sam-
mui hiljaa melkein samalla het-
kellä kuin vaikeasti haavoittunut
nuori soturi läksi kaipaamaansa

tain muutakin ajateltavaa kuin
se raskas ja rakas työ jota teim-
me. Tämä oljenkorsi ei pettänyt-
kään vaan se vahvistui ja kaikel-
la muotoa antoi meille niin pal-
jon.

Muistan kuinka ei tuntenut
käsien palelemista kun aaton hä-
märtyessä kipsasimme kuusen.
Olihan sentään kipsiä saatavissa
ja olimmehan sairaalassa, jonka
jokapäiväisiin tarpeisiin sitä tar-
vittiin. Kipsivelli valui sormien
lomasta kuusenoksille jäätyen
siihen, sillä pakkasta oli liki kol-
me§mmentä astetta. Vasta si-
sällä se kovettui ja jäi oksille
kuin lumi. Siita puittui enää

salaisen stearinikynttilän kanssa.
Siinä ne loistivat kilpaa.

Joulu oli tullut osastollemme.
Lauloimme joululauluja poikien
kanssa ja arvailimme mitä hyvää
keittiö on keksinyt - siellä päin
oli oltu hyvin salaperäisiä.

Ja olihan se yllätys: oikeaa rii-
sipuuroa mehun kera!

Kuka vain suinkin §keni söi
itse puuron, petissä loikoillen tai
istuen. Paljon oli myös heita joi-
ta syötimme kuin pientä lasta,
samalla keskustellen joulusta
siellä kotona ja sen viettäjistä.

Ikävä omaisia kohtaan yhdisti
meidät kaikki samaksi perheek-
si. Kerroimme itsestämme ja D

401

Tässä kenltäsairaalaparakissa Uhtualla vierailivat tiernapojat

taivaaseen



ongclffit
.;,,

F
flutterl

"&;"

i'.:i..'l: il

Kirjoittaja on juuri valmistunut
aktiiviupseeriksi syksyllä 1 939,
vasemmalla veli Olavi, myöskin
lentälä, sotilasmestari, radio- ja
konekiväärimies

-O

Tällä MY-6:lla suoritettiin flutteri- ja värähtelykokeita

Lauri Hdmfrläinen osallistui tehtaan LAURI HAMALAINEN
l<oelentöj änä Myrslcyn lokeiluihin
M uistiinpanojensa perusteella hiin
l<ertoo l<oesarjasto" jolwn sisiiltyi
p,prtl{iiltt towta sqtaa lentotuntru
M yrslcyl I ä moni ne voarati I anteineen

itHilti toista lentotuntia

Hämäldinen on majuri ja diplomi-
i n s i nöör i I e nt ol<o nee nr ake nnul<se n
opintosuunnalta Hiin on lentiinyt
noin 70 sotilaskonetyypillA mi
tyyppimuunnol<sella
Kirjoitus Hisittelee myös ongelmien
teoreettista taustqn l-oppuun liittyy

MAALISKUUN 1982 Kansa
taisteli Jehdessä käsiteltiin
Myrs§-hävittäjää. Eversti
G. E. Magnusson kehotti minua
tutustumaan kirjoitukeen ja
ehkiipä ottamaan kantaa Val-
tion Lentokonetehtaan entisenä

koelentäjänä. Keskustelin myös
everstiluutnantti S akai A I apu-
ron kanssa.

En halunnut puuttua asiaan,

koska sotatehtävistäni ei ole ky-
selty ja Joppe Karhunen on kir-
joittanut koelentäjiä koskevan

kirjankin. jossa Myrs§ esiin-

tyy. Luettuani Jaakko Hyvösen
Kohtalokkaat Lennot -kirjan
käsikirjoituken lämpenin kui-
tenkin asialle. Tavoitteeni on

täydentää Myrs§n ja flutterin
historiaa.

Myrs§-hävittäjä muodostui
näytöki suomalaisesta sotako
neteollisuudesta. Myrs§stä
odotettiin paljon - sen piti olla
halpa huippuluokan hävittäjä.
Myrs§n piti olla Me-109:n ve-

roinen. kertoo eversti Magnus-
son, jonka rykmenttiin Myrskyt
olivat tulossa. Magnusson oli jo
aikaisemmin kannattanut hävit-
täjien hankintaa ulkomailta.

Myrs§n rakenne oli puuhun
perustuvaa sekarakennetta, jo
ka meillä hallittiin hWin.

Tarkoitukena oli perustaa
voimakas lentokoneteollisuus.
Vuonna 1939 ilmavoimien kosuppea selvitys ammattitermeistil



mentaja ehdotti uutta entis!ä
suurempaa lentokonetehdasta
Poriin. Tehtaan piti varata raa-
ka-aineet woden maksimituo
tantoa varten.

Ajatus oli kiehtova työllisyys-

§symyksenä, mutta kiiytiinnö-
sä sillä ei ollut riittiviä resursse-
ja. Sota oli ovella, hävittåijiä tar-
vittiin nopeasti. Lyhyellä toimi-
tusajalla mahdollisina hävittiiji-
nä mainittiin muun muissa
Heinkel ll2, Severs§ ja Cur-
tiss. Esimerkiksi Curtissin toi-
mitusaika oli kuusi kuukautta.
Vuonna 1939 saavutti parannet-
tu Heinkel maailman nopeusen-
nätyksen, lähes 750 km/h.

kuin Fiat. Aseistus, radiot ja
melkoinen nopeuslisä olivat
eduksi, esimerkilsi tuliteho oli
noin 2,5-kertainen. Mutta Mes-
serschmittiin nähden Myrsky
oli huonompi ja lisiilsi se kiiyt-
täytyi kiirkisakkaajan tavoin.
Messerschmittillä en ollut tuol-
loin vielä lent?inyt.

Helmikuussa 1944 kiivin
noutamassa Myrs§n kokeilta-
vaksi Fiatlaivueeseen. Huo
mautin tällöin koneen siipira-
kenteesta ja verhousvaneerin
pullistumista ja keskustelin
asiasta suunnittelupuolen kans-
sa. Jatkoselvittelyyn ei ollut ai-
hetta. Lensin MY4:n Tampe-

polttoaine-, taktiset- jne. kokeet.
Lensin noin 40 Myn§llä

132-150 tuntia, loppulennot
puuttuvat starttikirjan häviämi-
sen vuoksi. Myrs§kokeiluissa
sattui kohdalleni kahdelsan on-
nettomuutta tai vaaratilannetta

- tähän tapaan: flutteri, jolloin
rajasyökyssä korkeusohjaimet
hajosivat; ohjaimet lukkiutui-
vat, jolloin kone tuli ohjaus§-
vyttömälsi; kolme laskuteline-
vauriota, jolloin jouduin teke-
mään mm. mahalaskun.

Lentoohjelma oli raskas.
Niinpä sunnuntaina 9. heinä-
kuuta lensin lähes viisi tuntia,
etupäässä syöksykokeita.

MY-4 on saapunut Rautuun Fiat-laivueen kokeiltavaksi

keen menin puolen yön maissa

kiimpille. Oikaisin viisymykses-
tä vuoteelle, korvat soivat kuin
pillit ja nukahdin saappaat ja-
lassa. Heräsin vaatteet päällä

aamulla ja kiirehdin jälleen len-
tokentälle.

VAARALLINEN
RAJASTÖKSY
Vaarallisin kokeilu Myrs§llä
oli rajasyöky flutterimahdolli-
suuksineen. Flutteri on epästa-
biili värähtely, joka rikkoi ra-
kenteen. Kohdalleni sattui usei-
ta fl utterivärähtelyjä.

Oli29. kesäkuuta ja såiä sopi-
va rajasyöksykokeille. Nousin
klo 20 maissa 6.000 metriin ja
aloitin syöksyn.

Yhtäk*iä 4.000 metrissä sau-
va alkoi täristä, kone vavahti -
kuului paukahdus, ohjaimet kir-
posivat kiisistiini, ikiiiinkuin pö
ly leijailiohjaamoosa koneen kii-
täessä 520 km/h nopeudella
kohti maata.

Hetkessä kaikki rauhoittui.
Katsoin taakseni: flutteri oli ha-
jottanut korkeusohjaimet. Kor-
keusperäsin oli vaaksan verran
vakaajan yläpuolella.

Keinottelin konetta vaakalen-
toon. Silloin rysähti uudelleen
47O l$r,lh nopeudella. Kahdes-
ta flutterista huolimatta koneen
peräosa pysyi koossa. Todelli-
nen nopeus oli ollut 630 km/h.

Lennon jälkeen todettiin kor-
keusperäsimen saranoiden mur-
tuneen, salon katkenneen ja va-
kaajan verhouksen repeilleen.
Tyyni sä ilmeisesti pelasti ko
neen. Tällaisissa tapauksissa ko
ne on lähes ohjaus§vytön, ko
neen hallinta tapahtuu ohjain-
säädön ja moottorin avulla. Las-
kuvalmistelu oli pitkii ja tark-
kuutta vaativa, mutta pyörälas-
ku moottoria kiiyttäen oli melko
helppo. Jos kone rajasyöksyssä

olisi rikkoutunut ohjauskyvyttG
mäksi, varauduin siihen, ettei
pelastautumismahdollisuutta
olisi ollut.

MY4l:n syöksykokeissa 17.

heinäkuuta 1944 oli flutteri jäl-
leen yllättää. Peräsin alkoi vä-
rähdellä noin 50 mm laajuudel-
la. Keskeytin syökyn koneen
täristäessä. Kone rauhoittui ei-
kä ehtinyt saavuttaa flutterino
peutta.

HANKINNAT
KOT!MAAHAN
Hankinnat piiätyivät suomalai-
sen lentokoneteollisuuden hy-
väksi. Tilattiin Myn§n proto
tyyppi, koekone. Tarjouksessa
oli luvattu toimitusajaksi syksy
1940. Myrs§ korvaisi Fokker-
hävittäjät ja uuden kaluston sai-
si Fiat-laivue.

Neuvostoliitto kiiytti tuolloin
lukuisasti I-15, I-153- ja I-16-
häviuiijiä sekii SB2- ja DB3-
pommittajia. Myrs§n nopeus

oli 530 km/h ja mainittujen
neuvostokoneiden nopeudet ai-
nakin 50 km/h pienemmät.

Myrs§+arjan toimitus ve-

nyi. Minut komennettiin Fiat-
laiweesta kokeilemaan Myrs-

§ä Tampereelle syksyllä 1943.

Mynky vaikutti paremmalta

reelta Rautuun.
Kun suoritin Myrs§llä jyrk-

kää kaartoa, siiveke murtui irti
saranoistaan. Syynä oli siiven
kärkiosan taipuminen. Muuta-
ma päivä myöhemmin hajosi
MY4 lähellä rintamalinjoja ja
ohjaaja luutnantti Marttila kut
li. Hän syölsyi siivettömällä ko
neella täysmoottori päällä eråiän

talon kaivoon.
Myrsky ei ollut vielä §psä

rintama- ja palveluskoneeksi.

KOKEILUOHJELMA
Maaliskuussa 1944 komennet-
tiin minut Lentokonetehtaan
koelentåijälsi. Jouduin mukaan
Myrskyn kokeiluohjelmaan. Oli
toista§mmentä kokeilutermaa
kuten värähtely-, flutteri-, sak-
kaus-, jamr-, kuumenemis-,

Lensin tohtori laasosen oh-
jeiden mukaan fl utteriohjelmaa.
Lento oli koneellista: nousu

5.50H.500 metriin ja syöky,
jonka päätteenä korkeusohjain-
ten pakkovärähtely. Nousu jäl-
leen ja sama ohjelma. Ja sama
yhä uudelleen.

Näillä lennoilla saattoi happi-
laitteen happi loppua. Kerran
korkealla tajuntani äkkiä katosi,
lentokorkeuden pudottua palau-
tui kaikti normaaliksi. Kenan
taas tein tärkeitii muistiinpano
ja jossain lähempänä seitsemää
kilometriä, mielestäni täysin
asiallisesti, mutta kirjoitus oli-
kin epämääräisiä koukeroita ja
viivoja, joista ei saanut mitään
selvää. Muutenkaan en maassa
enää muistanut ylösmerkitse-
miäni asioita.

Rasittavan lentopäivän jäl-
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Ioelentå i i en lento ien iakautumlnen Lentokonetehta i den len toka I uston

ia llmvoimllle luovutctun lentokaluston kesken aialla t.l. - 30.10.1944

Ko. I en tåjän
nini

Lennot Lentdkonc-
tGhtald.n konei I la
ennGn vastaanottoa
llmvolmi I le

Lennot I lma-
voimien koneilla.
Kokei lulentoteh-
tåvät, matkalennot,
kulletuslennot yms.

Lentoja
yhternså

Lcntoksat!ht!.1 lc
EilffiäE;EEäFt:
f€pt. P. Kokko

Kapt, L. }lämålålncn

Luuto, E. Håloa

Lsntm, E, Juur i ker

Yht.

Kc I a lvuqc33å
EiIiETlffiTlaejat:
fl.j, A. HasslnGn

Kåpt. P-8. Swglius
Kåpt. P. Laaksoncn

Luutn. V. Telnå

Lentm. L. Lautmåki

Lentm. U. Karhumåkl

Lentm. L. Heikinaro.

Lentm. A. Juhola

Vå5p. S. Vitikainen

Yht.

Råd I 03åhköttå iåt ;

Sot.mest. 0. Härglälnen

Råd.såhk. 0. Kurko

Krrs. R. Pohjanhelmo.

Yht,

r9.05
I 88.00

r78.r0

140.50

s26.20

20.00

30.r0

53.35

37. 00

44. 05

31 .25

5r .00

47.40

5.40

320.35

66.\5

25.35

5\.25

I 46.45

l. 40

32.5'
31.55

3. t5

72.15

65.00

7.50

r r 4.45

93. 05

73.15

97.35

75.10

49.10

2.30

577 .20

22.\5
220.55

2r 0.05

I 44.35

598.20

85.00

38,00

168,20

I 30.05

r 17.20

r 29.00

r25.r0

96.50

8.lo

898. 5s

MY-12rn ensi lennolla rikkoutuivat laskutelineen sekä kone€llinen
että käsikåyttöinen järjestelmå. Seurauksena on onnistunut
mahalasku 3.8.214. Kuvassa kirjoittaja

KONE OHJAUS.
KYVYTNöMÄKSI
Eräänä kesiisunnuntaina Myrs-

§n ohjaimet loksahtivat im-
melmannin lakipisteessä liikku-
mattomiksi lukkoon. Kone oli
selkäasennossa 1.200 metrin
korkeudessa ja tuli ohjaus§ruyt-
tömäksi.

Tönäisin voimalla sauv&r si-
vulle. Se liikahti sentin - pari ja
kone alkoi pudota pitkin "tyn-
nyripintaa" kääntyen oikein-
päin. Olin lentokentän piiällä,
mutta vasta pitkiin, pitkiin len-
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non jälkeen sain koneen taiteil-
tua laskulähestymiseen Kangas-
alan päältii. Moottorilla ja oh-
jainsäädöillä sovitin koneen ken-
tälle.

Lasku onnistui, mutta turval-
lisuusmiesten tutkimukset luk-
kiutumissyistii epäonnistuivat.
Tapausta arveltiin sabotaasiksi,
jossa kone yritettiin tuhota ta-
hallisesti. Onneksi ohjaimet luk-
kiutuivat vaakalentoasentoon,
muuten seurauksena olisi saat-
tanut olla tuhoisa onnettomuus.

Seikkailuksi muodostui myö§
polttoainejiirjestelmän kokeilu.

Ulkona seisottamlnen turmeli nop€asti puu- ja kangasrakenteet,
mutta metallikoneet kestivät sååtå hyvin. Tässä sodan jälkeen
Tampere€n kentålle varastoltu H€nriot. Lentokunnossa ollut kone
on selsonut palkoillaan parln vuoden alan

knsin 11. elokuuta 1944
MY-24:llä Tampereelta Kuo
pioon myös lisiipolttoainesäiliöt
tåiytettyinä. Laskeuduttaessa
Rissalan kentälle mmttori py-
sähtyi. Koneen pysåihdyttya hi-
toradalla kiiynnistin moottorin,
mutta se kiivi vain ryypyt. Tois-
tin kiiynnistyksen samoin tulok-
sin. Nousin koneesta kentiille ja
huomasin bensan lorisevan run-
gosta kuin vesiraanasta! Bensa

oli loppu. Tunnin lennolla oli
kulunut kolmen tunnin bensat,
6fi) litraa.

Kello oli jo 19, en saanut
enää asentajaa korjaamaan vi-
kaa.

Korjasin vian itse. Bensasuo
dattimen tiiviste oli paineessa

lent?inyt pois. Valmistin omate-
koisen tiivisteen. Starttasin ta-
kaisin Tampereelle klo 21. Il-
tayön tyyneydessä ei sodan



vuoksi nä§nyt valonpilkahdus-
takaan maasta, vain heikko au-
ringonkajo erottui pohjoisessa.

Se helpotti suunnistusta. Suun-
nistin magneettikompassilla ja
oli niin pimeää, ettei maamerk-
kejä juuri erottanut. Laskeu-
dfin 22 maissa Tampereelle.

KÄRKlsAKKAAJA
Myrsky kiiyttiiytyr kärkisakkaa-
jan tavoin. Sakkauskokeita len-
simme vielä vuosi pari sodan
jälkeen emmekä parannulsista
huolimatta saaneet sakkausomi-
naisuuksia muiden ykitasoke
neiden veroisiksi. Jos vasem-
massa jyrkiissä kaarrossa nykäi-
si sauvaa kiepsahti Myrs§ oi-
keaan jyrkkiiän kaartoon. Tällä
tavoin voi koneella jopa leikitel-
lä, joskin se vaati taitoa.

Taktisissa kokeissa Myrslry
teki 360 asteen kaarron tiiydellä
teholla l8 sekunnissa, kiihty-
vyys oli neljän g:n luokkaa. fus-
tyynvedossa korkeuslisä oli
1.100 metriä. Kone kiihtyi kol-
messa minuutissa 217 km/h no
peudesta 430 km/h nopeuteen.
Vakio vaakakaarron maksimi
kiihtyvyysmonikerta oli runsaat
2,6 g:ä.

Kaartojen pitkiiaikaiset kiih-
tyvyystilat olivat lentiijälle epä-
miellyttiiviä. Esimerkiksi pitkiit
neljän g:n kaarrot lensin sokko
na, "lippa silmillä", kuten sano
taan. Silmäkuopat kipeytyivät
niin, ettei seuraavana päivänä
kiirsinyt silmiä kiiäntää. Vatsan-
pohjassa tuntui kipuja, jotka
kestivät puolisen vuotta. Myö
hemmin leikkauksessa lääkäri
totesi sisuselimiäni olevan vää-
rissä paikoissa. Nähtävästi poik-
keuksellisen suuret kiihtyvyydet
rasittivat elimien kiinnitylsiä.
Silmänesteeseen tuli verihyyty-
miä, jotka nä§ivät mustina
karvoina. Myös korvani tuli ki-
peälsi. Kyseessä oli sukeltajan-
tauti, joka johtuu painevaihte-
luista. Liiiikiiri piti syynä koe-
lentämistä. Lisäksi oli selkiini
2,5 vuotta niin kipeä, että en
voinut edes juosta. Pahimmil-
laan vaimo auttoi kääntymään
vuoteessa.

Koelennot suoritettiin ilman
suojaavaa g-varustusta, vain jos-
kus kiiytimme tukivyötä.

RAKENNE OLI
JOUSTAVA
Myn§ssä esiintyi lukuisia pik-

kuvaikeuksia, mutta peruson-
gelmana pidän puurakenteen
joustavuutta, elastisuutta. En
ollut lentänyt millään koneella,
jossa siipi olisi niin paljon "elä-
nyt" kuin Myrskyssä. Raken-
teen jousto aiheutti ylimääräisiä
rasituksia liimasaumoille 1a
mm. verhousvaneeri repeili las-
kutelinekaukalon nurkasta.

Vaikla kaikki heikkoudet oli-
si korjattu, tulee §syneeksi, oli-
siko Myrs§n puurakenne kes-

tän1't rintamakäyttöä, kun ko
neet seisoivat ulkona. Puuraken-
ne usein rapistui ulkoilmassa
nopeasti ja Myrs§ssäkin vali-
tettiin liimasaumojen jauhoutu-
mista.

Myrs§n kohdalla tärkeintä
oli flutterin poistaminen. Asian
hyväksi tehtiin kolme toimenpi-
dettä: Flutterinopeus laskettiin
värähtelyn vaimennusvakioiden
logaritmisten dekrementtien
avulla, rakennejäyk§ryttä lisät-
tiin ja ohjaimien massatasapai-
notusta parannettiin. Muiden
ohella professoÅt Penni Inasu
nen ja Torsti Yerkkala - ma
lemmat Teknillisen Korkeakou-
lun entisiä rehtoreita - toimivat
menestylsellisesti fl utterivaaran
poistamiselai.

'a*

Sotavuosien koelentäjiä Tampereella Valmetilla pari vuotta sitten. Vasemmalta Mattelmäki, kirjoittaja,
Nieminen, ltävuori, Halme, Heikinaro, Kauppinen ja Juhola, taustalla Pyörremyrsky

Myrskyn korkeusohjainpin-
noissa todettiin noin 5-10 milli-
metrin laajuinen noin 60 Hz:n
perusvärähtely. Nopeuden kas-
vaessa laajuus kasvoi ja piene-
tessä pieneni. Kun korkeusoh-
jainten vääntG ja painoakseli ei-
vät yhtyneet, syntyi kimmo ja
hitausvoimien vaikutuksesta yh-
distetty taivutus- ja vääntövä-
rähtely, joiden taajuudet riip
puivat lentonopeudesta. Nopeu-
den kasvaessa taajuudet läheni-
vät toisiaan ja värähtely sai li-
säenergiaa aerodynaamisista
voimista. Syntyi flutteri, jonka
voimat ylittivät lujuuden. Ra-
kenne hajosi.

FLUTTERI SAADAAN
HALLINTAAN
Tohtori Laasonen määritteli
flutterinopeuden niin, että ra-
kenne saatettiin pakkovärähte-
lemään pienillä syöksynopeuk-
silla ja täIlöin esiintyneiden vä-
rähtelyjen ja niiden logaritmis-
ten dekrementtien avulla lasket-
tiin (= ekstraPoloitiin) se no
peus, jossa rakenne hajosi. Tä-
ten koelentäjä pystyi välttä-
mään flutterinopeuden.

Lensin flutteriohjelman sekä
Myrs§llä että "Mörkömora-
nella". Viimemainittu oli tehok-
kaammalla moottorilla varustet-
tu Morane-hävittäjä.

Esimerkiksi Moranessa syök-
synopeutta ei rajoittanut flutte-
rivaara, vaan muun rakenteen
heikkous.

Eräässä syökyssä kuoriutui
perärungon verhous kuin banaa-
nin kuorija lensi taivaan tuuliin.
Toisella kerralla moottorin ver-
hous irtosi ja iskeytyi lappeel-
laan tuulilasin eteen. Lensin
sokkona. Jos levy olisi tullut te-
rävä sivu edellä tuulilasiin, olisi
se saattanut iskeytya ohjaa-
moon päälleni ehkii kohtalok-
kain seuraulsin.

Aivan ensimmäisessä Mora-
nesyökyssä, kun räjäytin pak-
kovärähtelypanolsen, hajosi sii-
venkärki. Panos oli liian voima-
kas. Koneen hallinta kuitenkin
säilyi.

Moranen syökykokeet lope-
tettiin melko pian tarpeettoma-
na.

Myrs§ssä kokeiltiin S-, R- ja
IIb-.peräsimiä. R-peräsimet
suunnitteli Verkkola.

Kokeilin Verkkolan ohjeiden
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mukaan R-peräsimiä 24. heinä-
kuuta MY-4l:llä. Jo ensi syök-
syssä otin nopeuden 700 km/h,
vaikka ohjeena oli 630 km/h.

Verkkola ärähti maassa:

- Oletko hullu? Yritätkö tap
paa itsesi?

- En ole hullu enkä yritä itse-
murhaakaan, vastasin. - Kun
kone ui kuin piimässä annoin
mennä kunnes moottori pyrki
ylikienokille ja uhkasi hajota.

Tietysti syöksyä rajoitti myös
kriittinen machinluku, joka al-
koi esiintyä uutena onnetto
muussyynä.

- Mutta mitä oikein teit perä-
simille? jatkoin keskustelua.

Rauhoittunut Verkkola vas-
tasi:

- Katsos - tekniikka on niin
yksinkertaista. Parannettiin ra-
kennetta ja vahvistettiin ver-
hous kaksinkertaiseki. Vakaa-
jan vääntG ja taivutusjäyk§rys
muuttuivat niin, että flutterino
peus katosi saavuttamattomiin.

Korkeusperäsimen massata-
sapainoituksessa lennettiin mq
nilla balanssityypeillä. Pitkien
kokeilujen jälkeen päädyttiin
periisimen kiirkiin sijoitettuihin
ulokebalansseihin ja keskelle si-
joitettuun vipubalanssiin siten,
että tasapainottava ja tasapaino
tettava voima muodostivat jäy-
kän rakenneyhteyden. Peräsin
tasapainotettiin nokkapainoisek-
si (14 kg/cm). Näin värähtelyt
saatiin hallittua pitkien kokeilu-
jen jälkeen.

TOIMITUS KESTI
vlst vuoTTA
Myn§n toimitus kesti viisi
vuotta. Kun ensimmäiset ko
neet toimitettiin, oli vihollisella
100-150 km/h Myn§ä no
peampia hävitt?ijiä, joiden aseis-

tuskin oli tehokkaampi. Myrs-

§stä tulikin torjuntahävittiijän
sijasta hävittiijätiedustelija. Vii-
den§mmenen koneen sarjan
lentotunnit rajoittuivat ehkii tu-
hansiin, mutta onnettomuuksis-
sa menetimme neljä ohjaajaa ja
lukuisia koneita.

Myrsky pantiin lentokieltoon
helmikuussa 1948, syy: konetta
ei voi kiiyttää laivuepalvelukses-
sa.

Myn§-hävitt?ijän sarjoi-
neen käytettiin 1,2 miljoonaa
työtuntia. Samalla tuntimiiäräl-
lä Salsassa valmistui yli sata,
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jopa parisataa Me-109-hävittä-
jää, joka tyyppi meilläkin muo
dostui hävittäjäaseemme valtik-
si.

Lentokoneteollisuutemme re-
surssit olivat rajoitetut ja tehtä-
vät moninaiset. Teollisuus ei ol-
lut kilpailu§§inen kotimais-
ten sotakoneiden valmistajana.
mikii johtui lähinnä teollisuuden
pienuudesta. Lisäksi sotakone
koki Myrs§n aikoihin voimak-
kaan kehityksen. Siten Myrs-
§ssäkin ilmeni odottamattomia
pulmia, jotka viivytivät sarjan
valmistusta eikii sittenkään ko
neesta tullut pitkäaikaista kiiyt-
tökonetta.

Myrskyyn sisältyy tragiikkaa.
Kehitystyössä oli hyvää henkilG
kuntaa, mutta vaikeudet tuntui
vat loppumattomilta.

Myrs§ siirtyi aikanaan his-
toriaan ja monet sen työvoimas-
ta jatkoivat sotakorvaus- tai
muun teollisuuden kiiynnistäji-
nä ja ylläpitäjinä.

-.\ mmattitermien selitr kset:
f lutteri,on lrrinaus englannista.

jossa .//lltcr nrcrkitscc rauhatonta
lcpttusta. [-sntokoncessa lluttcri il-
rncncc hillittönriinii hctkclli:cnri vri-
rrihtcll'nri. joka lliiintrii nrm. kantr>
litson suurcllc tulokulmallc kasvlt-
tucn rajusti ircrrldr nuumisiu roinrnr.
Viirrihtelvvoinricn hetkellinen rh-
tcisvlikulus slrattair rikkoa rakcn-
tccn.

F-lutterinryeus on se hctkcllincn
nopcus. jolll llutteri ilnrencc.

lLryorit»in'n dekrenteutti on
r':iriihtclr n rlimcnnussuhdettu mit-
litåtvll suUrC.

llerrsi ll: = ttajuus. väriihdls
tli sckunnissa.

Pukk»'iiriihtely = siivcn tai oh-
jainpinnan kcinotckoinen viiriihtch.
jonka slnnvtti kantopinnan jJnnittä-
vii laukaistavl vlijcri. tasonkJrkccn
sijoitcttu nijrihdlspunos tai p1'örivri
cpäkcskomassl.

.§-. R- 7a llEperci.sintet = \I)'rs-
kr n korkcuspcnisinrien kokeilumrl-
lcja

.\'el.jtin g.n Åaarro = ohjaajir
t u ntcc painonsa nelinkcrtaisenir.

lhkfut taakukaarnn kiihtr
t t t.srtu»tikernnt nruk:i»ti = suuiin
kiihtl'vvlsnronikcrtr. jolla jrtkuva.
rhtcno'äistcn vlakakaartojen tcko
on rnlhdollincn (konc lentria sumaa

I rnpl rriri sanroilla lcnlomiltariniir t-
tlirnillii).

Kriittinen nruchinluku merkit-
scc potkurikoncilla sitri s1öks1nt>
pcutta nrachinlukuna. jolla koneen
hallinte menctetiirin- n

_Sattuipa
SuomuS-

salmella

Paavo Susitaivalo yleisesikuntaup-
seeri, kirjailija ja kansanedustaja, on
eräs sotavuosien värikkäimmistä
persoonallisuuksista.

Thlvisodan syttyessä hän hylkäsi
eduskuntatyön ja matkusti rintamal-
le tarjoutuen palvelukseen upseerina.
Hän sai komentoonsa Suomussal-
mella taistelevan joukon, josta vähi-
tellen muodostui usean pataljoonan
vahvuinen Ryhmä Susi.

Komentaja muistelee eräitä yksi-
tyiskohtia tämän improvisoidun ja
monessa suhteessa erikoislaatuisen
sotatoimiyhtymän taipaleelta.

OSASTO SUDELLA ei aluki
ollut lainkaan esikuntaa, vaan
komentajan piti haalia itselleen
apulaisia sieltä mistä sattui saa-
maan. Hänellä olikin tässä suh-
teessa hyvä onni. Eräs pätevä
esikuntamies oli myöhempi
kenttäpiispa, teologian tohtori
Toivo Laitinen, jonka pätevyy-
destä myös upseerin tehtäviin
oli Susitaipaleelle kerrottu.

Näin muistelee Susitaival:
"Päätin, että Puolangan pa-

pin minä ainakin haluan rosvota
porukkaani.

Niinpä sitten pimeänä talvi-
iltana läkin matkaan. Kun au-
tollani pyörsin pappilan pihaan
vallitsi paikalla aikamoinen se-

kamelska. Piha oli täynnä eva-

kuoitujen tai muuten sotaa pa-

koon lähteneiden hevosia ja ta-
varakuormia. Oli hälinää ja
ovissa kuljettiin lakkaamatta.

Kansliassa oli tungosta. Laiti-
nen jakeli samaan aikaan ohjei-
ta, neuvoja ja käskyjä. Terveh-
dimme. Pappi parka valitteli,
että touhua oli vähän liikaa.
Hän oli ainoa jäljellä oleva pap
pi neljässä pitäjässä, sen ohessa
suojeluskunnan aluepäällikkö ja
ilmavalvontapäällikkö. Desant-
teja ja vakoilijoita oli liikkeellä.
Elintarvikkeita on jaettava. Pir-
tissä kuollaan ja sairastellaan,
pappilan saunassa synnytetään.
Kaikki kirkonkylän talot ovat
täynnä avuttomia pakolaisia.

Vetosin vanhaan ystävääni:



PAA\O SUSITAIVAL

rintamalla, mutta että näitä ih-
misparkoja ei voi jättää pulaan.

Tokaisin vastaan:

- Kuulehan nyt pappi! Ellet
nyt aivan heti lähde mukaan so
taan, ovat kasakat viikon kulut-
tua pappilasi pihassa!

Tohtori läimäytti kiinni pak-
sun kirkonkirjan, jota hän oli
tutkinut öljylampun valossa ja
lausahti:

- Jassoo.

Saman tien hän jatkoi
ruustinnalle:

- Pane villapaita ja sukkia
reppuun! Minä lähden ny't. Soi-
ta aamulla piispalle, että Puo
lankakin on nyt ilman kirkko
herraa!

Niin lähdettiin ajamaan yön
selkään. Tapahtumasta jäi mie-

Sain luettavakseni käs§n,
jossa sanottiin yksinkertaisesti,
että vihollisdivisioona on siellä
ja siellä ja omia joukkoja on
näin ja näin Suomussalmella.
Siilasruo hyökkää sieltä ja Ryh-
mä Susi täältä ja vihollinen tu-
hotaan.

En tietysti ollut koskaan sel-
laista aitoa käs§ä lukenut. Tuo
elämäni ensimmäinen operatii-
vinen käs§ valoi minuun ih-
meellistä voimaa. Tuntui siltä,
että yritämme sen toteuttaa,
vaikka aivoissa oli §llä epäily-
jäkin.

Komentopaikka oli silloin
Näljängällä. Siellä jäljennettiin
karttoja. joita piti kiireesti saa-
da joukoille. Lotat niitä koko
ajan piirsivät peräkamarissa."

että sitä ahdistetaan joka puo
lelta. Se koettelee, olisiko mil-
lään suunnalla pääsyä ja hyök-
käilee jossakin ja vähäisen löy-
sää toisessa paikassa.

Hyvillä mielin rupesimme sil-
loin odottamaan hyökkäyksem-
me suotuisaa lopputulosta.

Yhtenä päivänä onnistui niin
hyvin, että saimme haltuumme
venäläisen JR 662:n papereita,
muun ohessa taloudenhoitajan
palkanmakuluettelon, josta oli
apua myöhemmin vankeja kuu-
lusteltaessa.

Kerran saatiin vanki, joka oli
ammatiltaan seppä. Hän vastai-
li rohkeasti, valehteli taitavasti
ja antoi positiivisen kuvan Puna-
armeijan soturista.

Kyselin häneltä muuatta
hiihtoporukkaa.

- Meillä kaikilla on suket,
sanoi se seppä.

- Mutta kun ei näy latuja
vaan pelkkiä tossupolkuja?

- Jaa latuja? sanoi seppä. -
Kas se kävi niin, että kun tultiin
Suomen rajan yli niin kaikilla
oli sukset, koko rykmentillä.
Mutta meidän piti kantaa ne
sukset, kun taas suksi näyttää
kantavan suomalaisen. Ja niin
meille annettiin lupa koota kaik-
ki sukset ja pinota ne erään jär-
ven rantaan.

Ja sieltähän ne rykmentin
sukset aikanaan löytyivät Lin-
nasalmesta.

KA'AANI OLI IOVANA
Minä jouduin aina antamaan ti-
lanneilmoituksia Kajaaniin Poh-
jois-Suomen Ryhmän esikun-
taan. Jaakappi Haataja oli
Operatiivisessa Osastossa. Se
aina §syi, miksi ei sitä ja sitä
linjaa ole jo saavutettu. Minun
täytyi aina selittää, että komen-
taja on §llä siellä vetämässä
porukkaa. Ja niinhän hän olikin
- palasi tavallisesti vasta yö11ä.

Välillä kävi naapuri lentoko
neella tervehtimässä. Ellemme
ehtineet juosta kivinavettaan pi-
ti kiertää uunimuuria. Luodit
tuli läpi puuseinistä.

Kerran oli komentajakin mu-
kana tässä juoksussa, suuttui ja
antoi käs§n:

- Luutnantti Laitinen, järjes-
tätte heti ilmatorjunnan!

Saimme JR 65:lta kaksi ko
nekivääriä, jotka pantiin kärryn-
pyörän päälle ja ladattiin valo

Toivo Laitisesta tuli myöhemmin
kenttåpiispa, joka oli
Puolustusvoimain väen suuresti
kunnioittama pappina, miehenä
ja sotilaana

Pghmö UruR662 ::+,'jo 2e.-lorzrere

ca-ä. neumdojouikqjen i
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- Sinähän olet koulutettu tie-
dustelu-upseeri, joten tahtoisin
sinut heti mukaani. Muodostan
parhaillaan esikuntaa ja sopivis-
ta miehistä on huutava puute.

PAPPI YMMÄRS!
ASIAN
Laitinen selvitteli, että minun-
kin pitäisi tietää hänen mie-
luimmin olevan toisten mukana

leen eräänlainen Vänrikki Stoo
lin tunnelma."

Ajettiin Kajaaniin Pohjois-
Suomen Ryhmän esikuntaan
käs§nottoon.

Kenttäpiispa Laitinen kertoo
itse asiasta näin:

"Meille annettiin Kajaanissa
oikein tuoreeltaan käs§ tuhota
venäläinen divisioona. Allekir-
joitukset olivat vielä märkiä,
koska ne oli juuri kirjoitettu.

ESIKUNTA AHKEROI
Laitinen jatkaa:

"Kun esittelin tilannetta §-
syi Susitaival aina :

- Mikäs on sinun arviosi täs-
tä?

Kerrankin muistan vastan-
neeni tähän tapaan:

- Tämä on minusta niinkuin
hauki olisi katiskassa - se yrit-
tää joka suuntaan pois ja tuntee,
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juovilla. Kun seuraava kone tu-
li, niin pojat taisivat saada heti
osumia. Kone menetti hallintan-
sa ja näytti niinkuin se putoaisi

säikähti ilmeisesti se ohjaaja.
Sitten se kääntyi pois.

Tämän jälkeen lentäjät kävi-
vät aina katsomassa, onko ne
kookoot paikoillaan. Kaukaa ne
kiersivät talon eikä niistä ollut
enää haittaa. Mutta sitten kone-
kiväärit piti läheuää PPP 6:lle.
Minä pistin pöllin rattaan päälle
ja vartiomiehen kiertämään ym-

Siinä sitä on ilmatorjuntaa: kärrynpyörä ja konekivääri
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nukahti siinä paikassa.

Se oli juuri se päivä jolloin ta-
pahtui ratkaisu - hyviä tietoja
tuli koko päivän tulvimalla ja il-
lalla oli voitto selvä.

Itselläni oli koko sen päivän
sekä seuraavan illan ja yön tuli-
nen kiire järjestellessäni edes
jonkinlaista takaa-ajoa.

Aikaisin seuraavana aamuna
29. 12. kokoonnuimme jälleen
kahvipannun ääreen. Tasan
vuorokauden sohvalla nukkunut
Laitinenkin heräsi. hieraisi sil-
miään ja lausahti:

- Minäpä taisinkin vähän tor-
kahtaa. . .

Totesimme hymyssä suin hä-
nen nukkuneen tasan 24 tuntia.

Laitinen hätääntyi:

- Mikä on tilanne? Onko jo
takin sattunut kun te näytätte
niin kummallisilta?

- Eipähän tässä sen kum-
mempia. vastasin. - Ryssää ma-
kaa vain tykkeineen päivineen
hangessa kuuden kilometrin pi-
tuudelta maantien täydeltä.
Pääset mukaan katsomaan sota-
saalista."

OMAPERÄ!SN
MENETELMIN
Erämaasodassa eivät ohjesään-
nöt auttaneet - oli improvisoita-
va talonpoikaisjärkeen luottaen.
Välillä oli tärkeisiin asioihin
puututtava kovinkin ottein.

Näin muistele Susitaival;
"Kun JR 65 oli keskitetty ja

lukuisat huoltoykiköt saapu-
neet paikalle oli tärkeä puhelin-
linjamme Kajaaniin niin rasitet-
tu ettei edes kiireellisiä komen-
tajapuhelujakaan tahtonut saa-

da läpi. Taaksemme Näljängän-
Puolangan välille sijoittuneet
pienet erillisosastot olivat nimit-
täin omin lupinsa §tkeneet pu-
helimiaan tähän ainoaan lin-
jaamme.

Kaikkialle kuuluva puhelui-
den ristiin käyvä sekamelska oli
täydellinen. Eivät siinä autta-
neet viestiupseerimme luutnant-
ti Starckin kiukkuiset huudot:

- Pois väliltä! Linja vapaaki
komentajapuhelua varten Ka-
jaaniin!

Kun kuria ja järjestystä ei
näyttänlt syntyvän puutuin
asiaan ja annoin Starckille käs-
kyn:

- Ota autoni ja konepistooli!
Aja pitkin tuota pirun linjaa,
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Sieltä ne löytyivät Venäjän miesten sukset

pärille. Se muistutti aivan kone-
Klvaana.

Näin siis muisteli kenttäpiis-
pa Toivo Laitinen.

ESIKUNTA ON
LUJILLA
Ja Susitaival jatkaa:

"Meitä kaikkia rasitti tava-
ton unen puute. Muistan tuona
aikana nukkuneeni yhtäjaksoi-
sesti tuollaisia puolen tai neljän-
nestunnin pätkiä - sitten soi jäl-
leen puhelin tai oli otettava yh-
teys jonnekin. Jos joskus oli hil-
jaisempaa, piti valtava henkinen
paine valveilla. Se pakotti miet-
timään: Mitenkähän tässä käy?
Mitä olen unohtanut? Onko se
ja se asia hoidettu? - Loppu-
mattomiin!

Kaikkein suurin rasitus koh-
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distui ratkaisuvaiheessa tiedus-
telu-upseeriin. Sen seuraukset
ovat jääneet muistiini.

Pistäydyin sattumalta tähän
huoneseen keskiyöllä 21.128.
12. 39. Havaitsin luutnantti
Laitisen nukahtaneen tuolilleen
puhelimen ääreen.

Akkiä puhelin soi ja ennen
kuin ehdin tarttua torveen oli se
jo Laitisen kädessä. Liike oli ai-
van vaistomainen ja uni jatkui.
Joku kyseli jotakin ja Laitinen
vastaili jotakin sekavaa - herää-
mättä!

Ravistelin ystäväni hereille:

- Heräähän, hyvä miesl Ota
kynä ja paperia, tulossa voi olla
tärkeä sanoma!

Niin olikin. Laitinen otti sen

asiallisesti vastaan - ja oli jäl-
leen unessa tuskin laskettuaan
kynän kädestään.

Puhelin soi heti uudelleen.
Ehdotin, että pantaisiin joku toi-
nen vähäki aikaa päivystä-
mään, jotta Laitinen saisi kun-
non unet. Hän kuitenkin kiel-
täytyi:

- Tämä on niin tärkeä taiste-
luvaihe, että minun on tämä
§llä itse hoidettava. . .

PITKÄ UNt
Aamulla kehottelin lääkäriäm-
me panemaan Laitisen kahvi-
kuppiin jotakin unilääkettä.
Näin tohtori tekikin.

Laitinen joi kahvinsa, kiitteli
lottia sen hyvästä mausta ja il-
moitti:

- Taidanpa ottaa tuossa soh-

valla nokkaunet kun niin tuntuu
ramaisevan.

Niin hän kellistyi sohvalle ja
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katkaise kaikki luvattomat liit-
tymät ja takavarikoi niiden
päässä olevat puhelimet! Uhkaa
pikaoikeudella jokaista. joka tä-
män jälkeen tekee luvattoman
kytkennänl

Mies lähti matkaan ja kiikut-
ti pian esikuntaani puolisen tusi-
naa kirjavamerkkistä puhelinta.
Linja selveni.

HUOLTOHUOLIA
Huoltopäälliköksi ilmoittautui
kapteeni Boströnt.

Oli heti ryhdyuävä pikaisiin
toimenpiteisiin cnsisijaisesti toi-
vottoman huonosti varustetun
JR 6-§:n täydentämiseksi ja
huoltamiseksi.

Selvitin Boströmille sen vä-

hän mitä huoltotilantcesta tic-
sin.

- .la sittcn saatte toimia täy-
sin valtuuksin aivan ornan pään-

nc mukaan. jutk,lin. - Mutta jos

huolto ei toimi, hirtätän kaptee-
ninl Minulla ei ole esikuntapääl-

*-

Ryhmä Suden kätten töitå: tuhottua hyökkäysrivistöä Juntusrannan tiellä Alassalmen ja Linnasalmen
välillä joulukuussa 1939

Ensimmäiset lehtitiedot Suomussalmen suurtaistelusla
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likköä ja pian alkavassa rytinäs-
sä minulla on tuskin aikaa selus-
tan kysymykille. Kirjoitan sil-
mät ummessa alle ylöspäin me-
nevät tilastot ja määräaikaisil-
moituket, mutta joukkoja kos-
kevat järjestelyt ja käs§t on
minulle esitettävä.

Siitä se lähti. Kertaakaan ei
Boström valitellut vaikeuI<siaan.

Eräänä päivänä soitti I4k-
lund (Viikla) Kajaanista ja il-
moitti, että saisimme tästä läh-
tien noutaa tarvikkeemme Suo
mussalmen kirkolta. Entinen
vaikea huoltoreittimme Ouluun
saisi tuiskuta umpeen.

Mikäpä siinä.
Totesin uuden huoltoreittim-

me kulkevan suhteellisen lähel-
lä rintamaa. Vara ei venettä
kaada. ajattelin.

Käskin Boströmin kaiken va-
ralta varastoida Taivalkoskelle
parin viikon tarvikkeet kaikkea
materiaalia. Niitä ei saisi käyt-
tää ilman lupaani.

Huoltopäällikkö näytti epä-
röivän:

- Kun ohjesäännöt kieltävät
ehdottomasti tällaiset varas-
tot. . .

Vastasin, etteivät ylempien
portaiden pykäläspesialistit tule
tietämään koko hommasta mi-
tään. Aina sitä voi sen veran
ylimitoittaa vahvuukia ja mui-
tatietoja...

Annoin asiasta huoltopäälli-
kön taskuun kirjallisen käs§n
siltä varalta, että Boström jou-
tuisi vaikeuksiin. Jonkin ajan
kuluttua hän ilmoitti, että va-
rasto on valmis.

Eräänä päivänä soitti sitten
itse Pohjois-Suomen Ryhmän
komentaja kenraali Tuompo ja
ilmoitti huolestuneena, että ve-
näläiset ovat pommittaneet
huoltotiemme poikki niin pa-

hoin, ettei huolto kulje ainakaan
viikkoon. Kenraali oli kovasti
huolissaan ja §seli, miten sel-
viäisimme. Ilmoitin, että minul-
la on Taivalkoskella ohjesään-
nön vastainen varasto, jolla tu-
lemme toimeen ainakin kaki
viikkoa.

- Jumalan kiitos! kuului pu-
helimesta kenraalin helpottunut
huokaus.

- Voit polttaa sen paperin, sa-

noin Boströmille. - Kenraali an-
toi juuri kiitokset siitä varastos-

ta."
JATKUU SEUR.NO:SSA
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Thlvisota alkoi
Summan suunnalla
rauhallisesti - ei
ollut vihollisenkaan
touhuissa aluksi
kehumista, omista
virheistä
puhumattakaan.

o
_ PANSSARIT TULEVAT
Ruiskun tietä!

Näin kuului huuto Summan
Merkin lohkon edestä Lampeis-
tenojalla taisteluetuvartion
miesten vetäytyessä "Ruiskus-
ta" | 2.1 2.1939 aamupäivällä.

Tämä Ruisku oli Laakson pa-

taljoonan III/JR 13:n päävasta-
rinta-aseman edessä olevan tais-
teluetuvartioaseman peitenimi.
Vihollinen oli jo parin päivän
ajan hyökännyt kovasti tätä ase-

maa vastaan, mutta Metsä-
maan-Mellilän seutujen miehet
eivät antaneet periksi, vaan tais-
telivat sisukkaasti siinä puolus-
tukselle perin huonossa maas-
tossa. Kovan taistelun siellä ol-
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Summan asemien etumaastoa talvisodan alussa

lessa taas menossa oli komenta-
jamme lähettänyt heille avuksi
alastarolaisten komppaniasta re-

serviluutnantti Lauri lzhtovaa-
ran joukkueen.

Ny vihollinen oli kai päättä-
nyt päästä hyökkäykessään
eteenpäin ja sitä varten pisti
tykkimiehensä jo kello kolmen
vaiheissa töihin aloittaen silloin
oikein ankaran tykistökeskityk-
sen Ruiskuun ja koko pataljoo
namme alueelle. Sitten se lähti
sotavankien kertoman mukaan
500 miehen ja lukuisien hyök-
käysvaunujen tukemana hyök-

käämään Ruiskua vastaan. Niin
suuren ylivoiman edessä oli tais-
teluetuvartion vetäydyttävä
päävastarinta-asemaa kohti.
Nyt heidän alkupäänsä päästyä
lähelle pääasemaamme miehet
halusivat huutaen ilmoittaa mi-
tä sieltä vihollisen puolelta on

tulossa - jotta voimme varautua
ottamaan panssaritkin vastaan.

Tämä Ruiskusta johtava tie
tuli puolellemme reservivänrik-
l< Armas Muskun tukikohdan
kautta. Tämän tukikohdan niin-
kuin koko kiväärikomppanian
lohkonkin edessä oli S-rivinen



piikkilankaeste. Tien kohdalla
tässä estelinjassa oli tietysti auk-
ko, mikä tarvittaessa voitiin sul-
kea puista ja piikkilangasta teh-
dyllä häk§rällä, espanjalaisella
ratsulla. Tämän tien molemmin
puolin niinkuin monessa muus-
sakin kohdassa asemiemme
edessä oli monta metriä leveä
miinakenttä estämässä tai aina-
kin hidastamassa vihollisen jal-
kaväen ja hyökkäysvaunujen tu-
loa asemiimme. Näin voimme
pitää ne mahdollisimman kauan
asemistamme ampumamme tu-
len alla ja siten estää vihollisen
pääsyn asemiimme.

Rauhan miehiä sodan
töisså. Vihollista odoletaan
Summan alueella

TAISTELU.
ETUVARTIO
VETÄYTYY
Mainitun huudon kuultuamme
oli osa taisteluetuvartion miehis-
tii tullut jo tietä pitkin piikkilan-
kaesteen ohi. Sitten sieltä tuli
Mynämäeltä kotoisin olevan re-
servivänrikki Kaino lzhdon ka
nekiväärijoukkueen kaksi he-
vosta kuormineen.

Ensimmäisen reessä olivat
loimaalaiset aliupseent Aapeli
Raunio,Aarre Laaksonen ja Yr-
jö Silvennoinen sekä konekivää-

rit. Tämän kuorman päästyä
miinakentän kohdalle tuli re-
keen vihollisen ampuma ka-
naatti, jonka räjähdys heitti
reessä olevat miehet ja koneki-
väärit miinakenttään. Vain he-
vonen ja sen ajaja Arvo Vuolio
selvisivät räjähdykestä siten et-
tä Vuolio menetti toisen silmän-
sä.

Kuulin äskettäin loimaalaisel-
ta Unto Markulalta, että tämän
ensimmäisen reen kannoilla oli
tullut alikersantti Antti laakso,
loimaalaisia hänkin, mutta hän
oli vähän ennen kerrottua räjäh-
dystä jättäytynyt reen kannoilta

pois, kun toisen kuorman hevo
nen oli saavuttanut heidät ja
tullut liian lähelle häntä. Nyt
sattui niin, että tämäkin hevo
nen kuoli siinä samassa räjäh-
dyksessä.

Ihmeen pian tästä kaaoksesta
sentään selvittiin, mutta kaatu-
neita ei vihollisen tähden saatu
nyt pois. Meni noin neljä päivää
ennenkuin saimme siihen
eteemme sen verran tilaa, että
heidät saatiin pois miinakentäs-
tä.

Armas Muskulla oli tässä vai-
heessa kovasti puuhaa, kun piti

KÄÄNNÄ

Säilytä Sinäkin
Kansa taiste

osikerrat
hvassa
nsrcssa

Tämän Lehde,n he'ttctntLhSe,t t:t'at .tc,ti vanbha.cL
LtLe ttavaa, ja n iidcn lrntr in r,n /: iitruc,stavaa
pa[a.t« «irr« rrudc(e cun. KcLtts« tcL.<.st.eL.i-
Leltdcn v ctr-.t,«au5o. vai1!tlcL ot eu,a dobumentti-
nine i s tc h«u utttt«a sti.Ltqtttiii mtr ti s 5en
lri.rfr,t i«t t'i j.'l rrl\'('ri urr,'hJ i.
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Pch/:a AaltatLcn
V LLLuu.tnantt,L cvp.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla, l2numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, I mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).

LEIKKM TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

! Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Elunimi

Osoite Puh.

Poslinumero Postitoimipaikka

Tar.lous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31.12.1982 saakka.
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saada edestä vetä)ty/ät omat
miehet pois ja samalla estää vi-
hollisen pääsy asemiimme.
Musku oli toimeksi saapa urhea
mies, joka pian sai tukikohtansa
miehityksen paikoilleen ja val-
miiki ottamaan vastaan viholli-
sen hyökkäykset. Hän myciskin
piti asemansa nyt ja niin kauan
kuin sillä lohkolla olimmekin.

Ruiskusta hänen tukikoh-
taansa johtavasta tiestä tulikin
vihollisen hyökkäyksien paino
pistesuunta. Lähimmän §m-
menen luorokauden aikana tä-
män tukikohdan omistamisesta.
samoin kuin Muskun vasem-
malla puolella olevan reservi-
vänrikki Jukka Lounamaan tv-
kikohdasta käytiin tällä kaistal-
la joulukuun ankarimmat taiste-
lut. Me pidimme asemat hallus-
samme.

OUTOA T6rÄ
RAUHAN
MIEHILLE
Pian alkavaan päävastarinta-
asemassa käytävän taistelun
käymiseen olimme koko patal-
joona, komentajaamme jääkäri-
kapteeni Viljo laaksoa lukuun-
ottamatta, täysiä alokkaita.
Vain kirjoista olimme joskus lu-
keneet mitenkä esi-isämme
muinoin puolustivat maatam-
me. Tämän Talvisodan alkuvai-
heissa olimme kaukaa kuulleet
tykkien jyskettä ja nähneet vai-
novalkeiden palon öisin rajan
suunnasta. Itsenäisyyspäivän
vastaisena yönä Perkjärven seu-
dun palaessa oli meidänkin loh-
kollamme niin valoisaa, että hy-
vin olisi voinut lukeakin.

Sodan alkupäivistä alkaen
kuulemamme tykistöammunta
läheni päivä päivältä ja vähitel-
len alkoi kuulua konekiväärien-
kin nakutusta. Itsenäisyyspäivä-
nä kuulimme vasemmalta Muo
laanjärven suunnalta JR l4:n
lohkolta, missä Karinaisten ja
Tarvasjoen seudun miehetkin
olivat, kiivasta ammuntaa. Siitä
päättelimme, että vanja yrittää
päästä siellä heidän asemiinsa.

Samana yönä olivat meidän
miehemme ensi kerran tulikos-
ketuksessa vihollispartion kans-
sa. Vasta 8.12.39 vihollinen am-
pui ensi kerran kauaskantoisella
tykistöllään asemiimme noin 40
kuuden tuuman kranaattia, jois-
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ta osa tuli pyörien poikkiakselin-
sa ympäri "suutareina".

Itsenäisyyspäivän vastaisena
yönä oli meillä ensimmäinen tu-
likosketus vihollispartioon Mus-
kun ensimmäisessä tukikohdas-
sa lähellä rautatietä Mustaojan
ja Perojoen yhtymäkohdan vai-
heilla.

Vihollisen kenttätykistö am-
pui lohkolleni ensi kerran
10. I 2.39, jolloin komppaniasta-
ni ensimmäisenä kaatui sota-
mies Viern Rantala Pöytyältä.
Samana päivänä kaatui myös-
kin tykistötulessa sotamies Ne.r-
tori.Laine, hänkin Pöytyältä.

Asken edessämme miinaken-
tän kohdalla sattunut tapaus
jär§rtti mieliämme nähdessäm-
me sen niin läheltä ja todetes-
samme sen seurauket. Se sel-
vitti meille, mitenkä raakaa sota
on ja mihin meidän pitää olla
valmiit vihollisen etenemisen es-

tämiseksi.

lohkoa kohti. Sielläkään niillä ei
ollut onnea, vaan vaunut juut-
tuivat suohon ja tulivat aamuun
mennessä kaikki tuhotuiki.

Muistan hyvin, kun silloin pi-
meänä iltana meistä oikealla
noin 150 metrin päässä kuului
kasapanoken räjähdys ja tuli-
patsas kohosi korkealle ilmaan.
Sen jälkeen palavasta hyök-
käysvaunusta kuului säännölli-
sin väliajoin paukahdus ja sa-

malla nousi tornin luukusta tuli-
patsas ylös. Tykin ammukset
siinä paukahtivat. Tämä nä§
lämmitti mieltämme kovasti.

ENSIMMÄruEU
V!HOLLINEN
Komppaniani kohdalta tilanne
edessämme alkoi taisteluna vi
hollisen jalkaväkeä vastaan.
Tässä Muskun tukikohdan
edessä, Ruiskun tiellä, näimme

ja vihollinen kaatui siihen. Näin
tilanne jatkui edelleen ja vähi.
tellen siitä kehittyi molemmin-
puolinen tulitaistelu, johon yksi
hyökkäysvaunukin yhtyi.

Tilaisuuden tullen kävimme
esteellä katsomassa ja näimme
sen vieressä useampia kaatunei-
ta. He olivat laihoja, vinosilmäi-
siä ja kehnoissa varusteissa.
Päättelimme, ettii niillä miehillä
taisi olla vain yksi mahdollisuus
edessään.

Ilta tuli tästäkin päivästä.
Sen tapahtumat osoittivat, että
nyt on jo pidettävä tehostettua
varmistusta asemissa. Uni jäi-
kin sinä yönä meille kaikille vä-
hiin ja tuli jäämään monina seu-
raavinakin öinä.

Olen Talvisodan komppa-
niaani nimittänyt Oripääläis-
komppaniaki, koska Oripäästä
oli suurin määra, 67 miestä.
Loimaalta oli 33, Alastarolta 26
ja Turusta 22 miestä. 22:lta

i
J

"Se näky lämmitti mieltämme." Vaunu palaa

Viljo Aukusti Laakso,
Mannerheim-ristin ritari N:o
'19'1 , legendaarinen komentaja

Tästä päivästä tuli koko pa-

taljoonallemme hyvin raskas

taistelupäivä, sillä tykistG ja
kanaatinheitintuli asemiimme
ja koko pataljoonan alueelle oli
hyvin voimakas. Vihollisella oli
hyökkäystään tukemassa hyök-
käysvaunuja, mutta ne eivät ot-
taneet riskiä tulla suoraa päätä
Ruiskun tietä asemiimme, vaan
viisi niistä poikkesi oikealle alas-
tarolaiskomppanian eli 7.K:n

vihollissotilaan kävelevän hiljaa
ja rauhallisesti tiellä olevaa piik-
kilankahäk§rää kohti. Sitten
hän rupesi kopeloimaan estettä
auki.

Joku miehistäni ihmetteli, et-
tä "mitäs nyt tehdään, kun toi
ryssä rupee aukaisemaan estet-
tä". Sanoin tähän, ettei sitä an-
neta tehdä. Pian kuuluikin
muutama laukaus ja vihollinen
kaatui maahan.

Heti tämän jälkeen tuli toi-
nen mies yhtä rauhallisesti ja ai-
koi vuorostaan avata estettä.
Varmaan hän näki miten hänen
edeltäjälleen oli käynyt.

Taas kuului jokunen laukaus

paikkakunnalta oli miehiä yh-
destä yhdekään. Pöytyältä oli
9, Mellilästä 7, Karinaisista ja
Yläneeltä oli kummastakin kol-
me ja Aurasta kaksi miestä.

Sota kaikessa karmeudessaan
on siinä mukana olevalle järlcyt-
tävää nähtävää. kuultavaa ja
koettavaa. Ihmettelin sodan ai
kana ja ihmettelen vieläkin sitä
rauhallisuutta ja päättäväisyyt-
tä, millä tämän oripääläiskomp
panian miehet suorittivat koko
sodan ajan tehtävät, mitkii meil-
le oli määrätty. Suurin peruste
tälle oli kai se, että me jokainen
mies tunsimme, että omaa port-
tia tässä puolustetaan. tr
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Joukot ryhmittyväl
hyökkäykseen

SUDENOJAN k1.län kaakon-
puoleisessa maastossa männik-
körinteellä muutaman päivän
majaillut l.lEr.P 2 sai iltapäi-
vällä 22.12.1939 määräyksen
\'illmistautua hiihtomarssiin.

Mukana oli 1'limiiäräinen an-
nos ampumatarvikkeita. Se
merkitsi sitä, että konepistooli-
nriehenä vyöni tuli niin paina-
vaksi. ettei sitä tahtonut saada
kiinni. Tulipa niirä lippaita
niuillekin ryhmän miehille.

Lähdettäessä marssille joskus
hämärissä oli purnaus melko ko
vaa. koska keli oli nolla-asteen
rajamailla ja märkää lumisoh-
joa tippui niskaan. Suksenpoh-
jiin kertyi ylimääräistä kuor-
maa.

N,larssisuunnan kääntyessä
kohti etulinjaa huhu kertoi
edessämme olevan vastahyök-
käyksen. jota jo olimme odotta-
neet tapahtuvaksi muutamaa
päivää aikaisemmin. Hyökkäys-

tä ei silloin kuitenkaan jostain
syystä suoritettu, vaan pääsim-
me helpottunein mielin majoit-
tumaan rauhalliselle Sudenojan
kankaalle.

Nyt oli kuitenkin jälleen
marssi k'-virnissä. Jossain saap-
paan ra karvalakin välissä eli
pieni ioivonkipinä jospa se

hyökkä"'. kuitenkin taas peruu-
tettaisiin tai sen tekisi joku muu
porukka... Olimmehan me
omasta mielestämme olleet jo
toistenkin edestä sodassa.

Marssi suuntautui Kyyrölän
kylän läheisyyteen. maantien oi-
kealle puolelle, vanhan sora-
montun pohjalle. Tulimme sin-
ne noin kello 2.30 yöllä
23.12.1939.

Ensiki ei saatu telttojen pys-

tytyslupaa, mutta kun olimme
märkiä ja ilma näytti vähitellen
alkavan kirkastua, teltat kuiten-
kin pystytettiin. Pohja oli epäta-
sainen ja märkä eikä ehdotto
man tulentekokiellon ja hiljai-
suusmääräykscn takia voinut
hakata harujakaan tasokkeeki.
Nukkumisesta ei tullut mitään,
kun ajatukissa lisäksi seuloi aa-
mulla mahdollisesti edessäoleva
hyökkäys.

Pienen värisyttävän torkah-
duksen jälkeen tuli herätys noin
kello 5 aamulla ja samalla mää-
räys mennä ruokailuun. Ilma oli
muuttunut pieneksi pakkaseki.
Ruoka ei rrronelle maistunut.

xtÖrrÄys oN
EDESSÄ
Porukkamme oli koottu karja-
laisista reserviläisistä, Peron,
Säiniön, Sommeen, Aution,
Honkaniemen ja muiden sen
puolen Viipurin maalaiskunnan
miehistä. Sen sotakokemus oli
toistaiseki niin olematon, että
edellisenä iltana patruunoita
jaettaessa kukaan ei ollut halun-

nur ortaa käsikranaatteja.
Ruokailun jälkeen lähdettiin

rämpimään eteenpäin.
Etulinjan tuntumassa, pienen

harjanteen takana, oli komppa-
nian aika saada hyökkäyskäsky.

Se oli suunnilleen seuraava:
"Komppania etenee neliössä

aukealla. siitä siirrytään ketjuun
lähempänä vastakkaista met-
sänreunaa. Asemissa olevan
Er.P 4:n mies opastaa oman
miinakentän läpi. Hiljaisuuden
oltava ehdoton. Tulenavaus vain
käs§stä. H-hetki kello 6.30.
Tiedustelun mukaan vastakkai-
sessa metsänreunassa vain heik-
ko vihollisen miehitys."

Ykityisesti §syttäessä opas
sanoi siellä olevan pari koneki-
vaafla.

Hyökkäys ei lähtenyt mää-
räajalla käyntiin. H-hetki siirtyi
noin kello kahdekaan.

ETEENPÄtN!
Näkymä edessä ei-kenenkään-
maalla oli vähemmän houkutte-
leva: noin 300-500 m aukea,
jonka laaksomainen pohja ei
näyttänyt antavan mitään suo
jaa.

Lähtö oli hidasta, mutta kun
huomattiin oikealla puolellam-
me olevan pataljoonan muun
osan valuvan alas rinnettä,
meistä eteen kuuluvista muuta-
ma hyppäsi ylös. Olin jo vähän
alempana, kun katsoin taakeni
ja näin hämärää aamutaivasta
vasten täysivahwisen komppa-
nian noin 160 lumipukuisen
miehen valuvan hyö§aallon ta-
voin rinnettä alas kohti vihollis-
ta.

Sukset oli jätetty pois eikä
niitä kukaan kaivannut, sillä
lunta oli vain vajaa saappaan-
varren mitta. Hyökkäysryhmi-
tyksestä johtuen - II Joukkueen
I .Ryhmän konepistoolimiehenä

w
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meni pieleen
Suomalaisten vastahyökkäys joulun-
aatonaattona 1939 epäonnistui.
Niin johdon kuin joukkojenkin koke-
mattomuus johti sarjaan epäonnistu-
misia, minkä vuoksi koko yritys oti
keskeytettävä.

Onneksi ei vihollinen ollut sen tai-
tavampi.
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- paikkani oli äärimmäisenä
edessä vasemmalla.

Jännitys oli henkeä salpaava.
Ilma kirkastui edelleen. Sel-
kämme takaa puhaltaa muuta-
man asteen pakkastuuli. Takaa
tulee kehoitulsia:

- Nopeammin, nopeammin!
Nopeampaan men@n kehoit-

taa myös oma vaistomme, joka
kuvittelee tykkitulen suuntauk-
sen liikkuvaan maaliin olevan
vaikeampaa. Jalka ei kuiten-

ta katsoen kuin tarjottimella.
Silmä etsii kaikki poterot, joihin
voisi piiloutua, jos ja kun viholli-
nen avaa tulen.

Ylitan puron räjäytetyn
maantiesillan läheltä. Puron jäl-
keen odotan kiis§ä ketjuun me-
nosta ja kun se heti tulee, käy
kaikki kuin harjoituksissa. Näin
muodostui neljä ketjua peräk-
käin ja noin neljä§mmentä
miestä sivuttain. Oikea siw ta-
voittaa tien risteystä ja joutuu

naamioituna? Missä on kasapa-
nosmies?

Kysymykset törmäilevät aja-
tuksissa.

JännittZiä, pelottaa.
Mikä se on? Näyttää kuin jo

tenkin liikkuvan.
Katson oikealle,.ketju kulkee

samassa tasossa. Aänettömästi
kuin vitilumi se lähestyy metsän
reunaa.

Tiestä §mmenen-viidentois-
ta metrin päässä on poltetun ra-

ääntä kohti. Kuuluu hätäisiä
vieraskielisiä komen§a.

Odotan tulikomentoa koko
porukalle. Sitä ei kuulu.

Edessä juoksee miehiä. Jo
syöksyy kaksi asemiin, sitten
taas seuraavat kaksi, kaikkiaan
kuusi tai seitsemän paria. Asei-
ta ei näy kenelläkiiän - ne ovat
kai asemissa.

- Ei saa ampua, otetaan van-
ki!

Huuto kuuluu jostakin mei-
dän puoleltamme. Se ei enää
vastannut todellisuutta. Huuta-
ja ei ilmeisesti ollut nähnyt vi
hollismiehitystä.

Huudon vaikutus muodostui
kohtalokkaaksi. Joukko ei avan-
nut tulta. Vihollinen sai riittä-
vän ajan mennä asemiin.

- Eteenpäin!
Jostakin kuului tiukka ko

mento.
Oltiin kuitenkin myöhässä:

samalla hetkellä rävähtivät vi-
hollisen konekivåiärit soimaan.
Niiden ääneen yhtyivät muut
aseet.

VAIKEA PAIKKA
Ammun muutaman sarjan koh-
ti paljastuneita konekivääripe-
säkkeitä.

Samassa huomaan, kuinka
vasemmalla muutamat viimeisi-
nä asemiinsa syöksyvät viholli-
set maastoutuvat aivan lähelle-
ni. Paljastui vaarallinen tilanne:
vihollisjoukko oli päässyt ase-

miin sivullemme kiviaidan ja
järvenrannan väliin - muuta-
mat olivat samalla puolen aitaa
kuin mekin.

Kun tajusin tilanteen, tulitin
heti takaviistoon vasemmalle ki-
viaidan yli juuri hyppääviä vi-
hollisia. Tuskin sain sinne enää
mitään osumia. Sensijaan no
peat sarjat viereeni asemiin tul-
leisiin vihollisiin ilmeisesti teho
sivat. Ammuin näin worotellen:
taakse vasemmalle ja suoraan
eteen sekä etuoikealle, kaikkia
kohteita, joihin näin vihollisen
asettuneen asemiin.

Yllätys vihollisen nopeasta
toiminnasta oli niin täydellinen,
että takanamme tuleva neljäs
joukkue tuskin ennätti ampua
laukaustakaan, kun se jo joutui
ristituleen, jonka sai aikaan viisi
edestä ja samanverran sivulta
ampuvaa konekivääriä.

Seuraus oli hirvittiivä.

kaan tottele. On ihmeellistii it-
sesäilytysvaistoa, kun porukka
pyrkii kasautumaan tiiviisiin
ryhmiin toistensa taakse, vaikka
selvää on, että juuri sellainen
vetää tulen puoleensa. Yritän
pysyä vähän siwmmalla, kun
alamme lähestyä aukean puoli-
väliä.

Hyökkiiyskiilan edessä kul-
kiessa kadehtii kyllä kaiktia -
niin kuin tuokin neljäs joukkue,
mikii niiden on tullessa peräs-
sämme...

Oman piikkilankaesteen jäl-
keen maasto kohoaa vähän vi-
hollisen asemia kohti alkaak-
seen sitten laskeutua lähestyt-
täessä Yskjärven-Muolaanjär-
ven välisä puroa. Tiissä rintees
sä liikkuja on vihollisen asemis-

menemään tuhotun kolonnan
läpi.

sro.l
Olemme Parkkilan §län reu-
nassa. Joka paikassa edessäm-
me on sopivan näköisiä kohtia,
jossa voisivat olla ne kaksi kone-
kivääriä, joista opas puhui.

Pääsemmekö metsään ennen
kuin mitäiin tapahtuu?

Sydän jyskyttiiä kuin höyry-
kone. Olen edessä äärimmäise-
nä vasemmalla. Ylitän maan-
tien sekä kiviaidan siitä missä
ne yhtyvät. Huomaan aamuhä-
märässä edestä pitkien mänty-
jen varjostamasta metsiistä jon-
kinlaisen kasautuman.

Onko siinä hyökkiiysvaunu

kennuksen savupiipun raunio.
Lähestymme sitä.

Viittaan oikealla puolellani
kulkevalle Esa Paakkaselle, et-
tä kaartaisimme vasemmalta
raunion ohi.

Seuraan metsässä näkemääni
silmä kovana. Olemme jo mel-
kein raunion kohdalla.

Silloin se alkaa.

- Stoj!
Huuto on täysin ymmärrettä-

vä.
Vielä ymmärrettävämpi on

sarja, joka kaataa huolimatto
man pystyssä seisoneen viholli-
sen tähystäjän raunion tuulen-
suojaisella puolella.

Ehdin vain ohimennen vil-
kaista tapahtunutta, kun näen

§mmeniä päitä kohottautuvan

\\
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ll Armeljakunnan vastahy«ikkäys 23.12.1939. Er.P 2 hyökkåsi Yskjårven lounaispuolella
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Vänrikki Kaario, joukkueem-
me johtaja, yrittää kaikkensa
saadakeen joukkueen jatka-
maan hyökkäystä. Se ei kuiten-
kaan juuri onnistu. Ei ole varaa
nostaa päätään, kun vihollisen
konekiväärit laulavat kuoleman-
lauluaan vyGpäästä-päähän
-menetelmällä.

LÄHITAISTELUSSA
likkiä kuulen takaani jatkuvaa
rätinää. Luulen jonkun takana
tulevan neljännen joukkueen
miehen ampuvan ja karjaisen:

Sieltä ne tulevat! Puna-armeijan
jalkaväki odottaa suomalaisten
hyökkäystä
v

t ",*
Kärkimiehet

tIt

Tässä tilanteessa olin jäänyt
hieman jälkeen ketjun syökyis-
tä. Tein nyt muutaman syökyn
ja tulin toisen ryhmän pikaki-
väärimiehen Kuusiston lähelle.

Hän valitti heikolla äänellä.

- Sattuiko pahasti? yritin
huutaa taistelun melun läpi.

Kuusisto ei vastannut.
Joka puolella huudettiin lää-

kintämiehiä, vaikka kaikkien pi-
ti ymmärtää, ettei näillä ollut
vallitsevassa tilanteessa vähäi-
simpiäkään toimintamahdolli-
suukia.

Vihollisen tuli painaa miehet
matalaksi
v

{
*

,t*§
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lähtevät liikkeelle



- Kuka perhana siellä takana
ampuu?!

Taakse katsoessani näen kui-
tenkin, että ryhmämme mies
Ville Pyötsiö makaa männyn
juurella niin litteänä kuin ihmi-
nen suinkin voi. Männystä len-
tää kuoren kappaleita ja puun-
sälöjä hänen päälleen.

Tajuan tilanteen: syökyessä-
ni eteenpäin olen joutunut kah-
den vihollisen taistelijaparin vä-
liin. Oikealla puolellani oleva
pari paahtaa nyt konekivääril-
lään Ville-paran asemaa.

Häntä on autettava!
Koska konekiväärissä on suo

jakilpi, en voi ampua suoraan si-
tä kohti. Yritän sen sijaan ta-
voittaa ampujan apulaisen sivul-
ta.

Onnistun. Konekivääri vaike-
nee.

Hetken kuluttua alkaa aseen

takaa kuitenkin kuulua häiriön
poistoa ja lataamista merkitse-
vää kolinaa. Myös vasemmalta
kuuluu lataamisen ääniä - taisi
rryö loppua.

Vierelläni joku oma mies am-
puu polvelta edessään olevaa
konekivääriasemaa.

Sitten lähimmät viholliset ir-
tautuvat! Ensin syöksyry oikealla
mies taakepäin, sitten vasem-
malta. Kumpikaan ei pääse pit-
källe: luodit kaatavat heidät pa-

rin loikkauksen jälkeen.

Vilkaisen äsken niin urhoolli-
sesti taistellutta naapuriani.
Häntä ei kuitenkaan enää ole:
kuolettava luoti on kaatanut hä-
netkin lumeen.

Tilanne on ihmeellinen: Me
ammumme perääntyvää vihol-
lista selkään ja kiviaidalle juos-

sut vihollinen ampuu meitä sel-

kään.
Syöksyn eteenpäin, ohi kone-

kiväärin, jonka vieressä makaa
mies. Tuikkaan häneen pienen
sarjan. Juoksen sitten edelleen
niin pitkälle että joudun piikki-
lanka-aidalle. Siitä on hyvä nä-

lcyuyys vasemmalle. asemiin
jääneiden vihollisten huoltopo
lulle, joten jään siihen.

Jonkin ajan kuluttua syöky-
vät paikalle neljännen jouk-
kueen taistelulähetti J. Yaja-
vaara, konepistoolimies E.
Marcikkaja ryhmämme kivää-
rimies il Kuparinen Sovimme
vasemman sivustan varmistuk-
sesta.

Pojat kertovat, että lähes

kaikki upseerit ovat pois pelistä:
komppanian päällikkö luutnant-
ti Anttila sekä neljännen ja kol-
mannen joukkueen johtajat ovat
kaatuneet ja oma joukkueenjoh-
tajamme haavoittunut. Lähes
koko komentoryhmä on men-
nyt, samoin neljännen jouk-
kueen varajohtaja ja huomatta-
va osa joukkueesta. Maastossa
makaa paljon haavoittuneita,
mutta vihollinen hallitsee aluet-
ta tulellaan vasemmalla olevista
asemistaan.

JOTAKN ON
TEHTÄVÄ
Päätettiin yrittää vaientaa va-
semmalla oleva vihollinen kouk-
kauksella sen selkään. Liikettä
piti suojata vallatulla vihollisen
konekiväärillä.

Jussi oli ainoa mies, joka ym-
märsi jotakin konekivääristä.
Hän totesi sen kiilautuneen tåy-
sin jumiin. Konepistoolin luodit
olivat lävistäneet aseen.

Myös toinen konekivääri to
dettiin toimintakelvottomaki.
Sen luona oli maahan heitettyjä
täysinäisiä puurokuppeja - vi-
hollinen oli ollut ruokailemassa
saapuessamme paikalle.

Läkimme oikealle etsimään
lisää miehiä iskuun vasemman
sinrstan selvittämiseki. Oli lii-
kuttava varoen - vihollisen vale-
kuolleet saattoivat käyttää aset-
taan ja omatkin saattaisivat va-
hingossa ampua liikettä nähdes-
sään.

Päivä oli tässä vaiheessa jo
valjennut. Lähestyimme Park-
kilan tienristeystä.

Siellä oli oma porukka ase-

missa. He eivät olleet millään
tuntea meitä suomalaisiksi.
Täällä oli komppanian oikea si-
rusta, I ja III Joukkue, joista
toisessa portaassa edennyt III
Joukkue oli täälläkin kärsinyt
suurimmat tappiot.

Sovittiin, että lähden patal-
joonan komentopaikalle kerto
maan komppanian tilanteesta.
Sinne saavuttuani näin juuri
kannettavan paikalle kaatunut-
ta luutnantti lappalaista, joka
oli kai 3.Komppanian päällikkö.

Kävi ilmi, että alikersantti
kinsiranta oli jo ehtinyt kertoa
komentajalle komppaniamme
surkean tilanteen. Samalla sain
kuulla, että hyökkäys oli kaik-
kialla pysäytetty. tr

Bror Laurla
TIE
TALVISODAN
RAUHAAN
Selkeä näkemys Suomen tai-
paleesta talvisodan rauhaan,
siihen johtaneista neuvotte-
luista ja kosketusten etsin-
nästä.

Laurla nojautuu dokumentteihin eikä voi välttyä reippaastikin
arvioimasta kansakuntaa johtaneiden valtiomiesten tekoja ja sanoja.
Sid. -320 s. Ovh. 97.-

Heinrich Böll - Lev Kopelev
MIKSI AMMUIMME TOISIAMME
Kaksi toisen maailmansodan propagandaupseeria keskustelemassa
sotapropagandasta. Taustana omat kokemukset Wehrmachtista ja
puna-armeijasta. Ainutlaatuinen teos. dokumenttiaineistoa.
Sid. 256 s. Ovh. 69.-

Nicolaus von Below
HITLERIN
ADJUTANTTINA
1937-45
Adolf Hitlerin adjutantin muistelma-
teos nvt suomeksi. Kirjallinen sensaatio -asiantuntijoiden huomion kohde kaik-
kialla. missä se on ilmestynvt. Lähes neljä
vuosikvmmentä vaiennut sotilas ja sota-
historian tuntija tuo päivänvaloon run-
saasti uutta tietoa.
Sid. 578 s. 9tl.-

- 
Ti'l'i','. å1'XTl, *o r, N A s sAru-- Sairasjunan ylihoitajan autenttinen kuvaus

* - W toiminnasta talvisodan rintamalin jolen tun-
tumassa, kuljetettaessa haavoittuneita hoi-
toon tai sotalapsia Ruotsin ra.1alle.
Sid. 80 s. Ovh. 55,-
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Suomalaisen kenttä-
tykistön toimintaa
vaikeutti usein seka-
va kalusto ja väIi-
neistön puute.

Taitava ja hyvin
koulutettu tykki-
mies onnistui usein
ratkaisemaan tuli-
tehtävät, joiden
edessä äkkipojalla
olisi mennyt sormi
suuhun.

KARL A. HEPOURO

TOIMIN patterin päällikkönä
T.Divisioonan Raskas Patte-
risto 28:ssa.

Ylitettyämme lokakuussa
1941 Syvärin sain käskyn pa-
lata takaisin Vosnesenjaan
mukanani patteristani irrotettu
erillisosasto, johon kuului
muun muassa kevyt tulenjoh-
toryhmä ja jaos lO5/Kl3 -ka-
nuunoita sekä huoltoa. Täällä
minulle alistettiin lisäksi lin-
noitustykistön tulipatteri, jo-
hon kuului neljä 9OKl97 -ka-
nuunaa. Patteriupseerikseni
tuli vänrikki Hallikainen.

Osastoni sai hienon nimen:
Syviirinniskan välittömän
puolustuksen tykistöryhmä.
Tehtäviimme oli torjua hyök-
käykset kaakosta Ääniseltä se-
kä mahdolliset yritykset ete-
lästä maantien suunnasta.

Muutaman päivän kuluttua
sain jälleen läydennystä. ras-
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kaan vendläisen haaralavetti-
sen l22Kl38 -kanuunan.

AMPUMATEKNIIKAN
UMPISOLMU
Sitten oli aika ryhtyä mietti-
mään toimintamahdollisuuk-
sia-

Oli mennä jauhot suuhun!
Millä merkillisellä tavalla

saan tämän sekavan kaluston

keskitettyyn ampumatoimin-
taan ja vielä merimaaleja vas-
taan? Miten saan homman
hoidetuksi melkein paljain kä-
sin?

Olin kyllä pitkän palvelus-
urani aikana saanut kenttäty-
kistössä varsin hyvän asehuol-
to-, tulenjohto- ja ampuma-
teknillisen koulutuksen sekä
kokemustakin miltei kaikissa
tykistön alemman päällystön

tehtävissä. Nyt sitä tarvittiin.
Hallikaisella oli patteristo-

tasona karttakulmamittari.
Minulla oli puussa tulenjohto-
taso ja haarakaukoputki koko
orkesterin johtamista varten.
Viesti kulki omaan tulijaok-
seen puusta huutamalla 

- 
on-

neksi minulla oli kantava
ääni! 

- 
muille puhelimella.

Keksimme myös eräänlai-
sen muuntimen, jolle peruslu-
kemat sain haarakaukoputkel-
la ja etäisyysmittarilla. Muun-
timella saimme lukemat kulle-
kin tulijaokselle.

TORJUNTA
ONNISTUU
Olimme olleet asemissa jo lä-
hes viikon kun vendläisten
kaksi tykkivenettä lähestyi
Vosnesenjan rantaa. Seura-
simme niitä koko ajan tykkejä
suunnaten niin kauan, että ne
tulivat kaikkien tykkiemme
ampumasektoriin. OIisin toi-
vonut niitä vielä lähemmäksi,
mutta laivat alkoivat ampua ja
silloin avasimme mekin tu-
lemme.

Tulipeitteemme tuli viholli-
selle varmasti yllätyksenä.
Laivat kääntyivät heti ympiiri
ja lähtivät ajamaan mutkitel-
len karkuun. Täysosumaa em-
me saaneet, mutta kumpaan-
kin alukseen saimme lähiosu-
mia niin että sirpaleet varmas-
ti kirskuivat laivojen kyljissä
ja ehkä kansirakenteissakin.
Kevyet kanuunat eivät voineet
saattaa laivoja kuin puolen-
toista kilometrin verran, mutta
raskailla ulotuimme noin 13

km:n etäisyyteen saakka.
Olimme torjuneet hyvin sen

hyökkäyksen. Toivoin, että
meille olisi annettu lisää ras-
kaampaa kalustoa, mutta kä-
vikin päinvastoin: linnoitusty-
kistön tulipatteri siirrettiin
jonnekin pohjoisempaan tuki-
kohtaan Äänisen rannalle ja
me saimme tilalle patterin
lOsY Hl22 -vuorihaupitseja.

Miehistökin vaihtui. Saim-
me eri patteristoista miehiä ja
patteriupseeriksi tuli oman
patterini jaosupseeri vänrikki
Onni Tossavainen. Patterin
koulutus oli nyt ensisijainen
tehtävä.

Pian tämän jdlkeen tulivat
ilmeisesti samat tykkiveneet

Aänisen rannan luntumassa oleva tulenjohtolava on talven tuulissa
vilpoinen paikka
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lähivesillemme uudestaan,
mutta jo tullessaan vähän va-
rovammin. Vuorihaupitsit ei-
vät vielä ylettyneet niihin, kun
alukset avasivat tulensa meitä
vastaan. Onneksi se kuitenkin
kohdistui hylättyyn linnoirus-
tykkipatterin asemaan ja sen
kohdalla olevalle tielle. Uusi
vuorihaupitsipatteri oli alem-
pana ja tien toisella puolella.

VIHOLLINEN
PELASTI LAIVANSA
Avasimme kanuunoilla tulen
laivoja kohti jälleen yhteislau-
kauksella. Päälle ammuimme
tulipeitteen.

Nytkin laivat pääsivät kään-
tymään pakoon. mutta tulel-
lamme saatoimme niitä ja sil-
loin vihdoin saimme osuman

matkaa eikä pehmeä maasto
sallinut raskaan kanuunan siir-
tämistä Iähemmäs rantaa Kuli-
kovon niemeen päin.

Kolmatta päivää vasten yöl-
lä oli tykkiveneen molemmille
puolille tuotu isot proomut,
joiden varaan alus oli nostet-
tu. Yritimme saada tykkiin li-
säpanoksella Iisää ampuma-
matkaa, mutta pienestä lisäpa-
noksesta huolimatta ammuk-
set jäivät noin 50- 100 metriä
lyhyiksi. Illan hämärtyessä hi-
naajat vetivät tykkiveneen
suojaan jonnekin Merkskojen-
lahden puolelle Sralinin kana-
valle.

Syksyllä saimme jälleen
uudet tykit, neljä ll4VH|C4
-vuorihaupitsia. jotka sijoitet-
tiin Bogatsevan tienoille Sy-
värin rantamaastoon.

ta tulenjohtoryhmän tähystäjä
piteli sylissään.

Marraskuun viimeisenä päi-
vänä luovutimme tehtävämme
majuri Haarasen linnoitusty-
kistöpatteristolle ja siirryim-
me jälleen maarintaman tehtä-
viin.

MAASOTA ON
SEKAVAA
Patteristomme saatiin taas ko-
koon Syvärin toiselle puolel-
le. Linjat olivat vakiintumat-
tomat ja tilanteet usein seka-
via.

Vähitellen alkoi vihollisen
painostus Goran suunnalla
yhä Iisääntyä ja patteristomme
kanuunapatterit siirrettiin lä-
hemmäs Baraniin.

Patteristomme uusi komen-
taja majuri Nylund lähti tutki-
maan tilannetta etulinjalle Go-
rassa. Siellä hän joutui kuiten-
kin venäläisten hyökätessä
mottiin ja sai siellä surmansa.
Ruumiskin sazrtiin pois vasta
myöhemmin kun maastokohta
vallattiin takaisin.

Sain käskyn Iähteä tulen-
johtueemmc kanssa Karkan ja
Goran kylien välillä olevan
taisteluosasto Korven luo ja
ottaa siellä tulenjohtovastuu
luutnantti Heiniltii, kevyen
patterin päälliköltä, ja tulen-
johtajana toimineelta vänrikki
Tiililtii.

22.12.41 yön aikana ajoim-
me tuliasemiin välittömästi
Baranin kylän eteläpuolelle
yhdessä 2.Patterin kanssa.
Tulipatterien jäädessä kaiva-
maan asemia ja valmistautu-
maan tulitoimintaan Iäksimme
me tulenjohtueen kanssa Kar-
kan kylään. jossa ilmoittau-
duin I/JR 30 taisteluosaston
komentajalle luutnantti Reino
Korvelle 23.12.41 klo 7.30.
Keskusteltuani hänen kans-
saan tykistön tukitoimien jär-
jestelystä läksin tulenjohtopai-
kalle. jossa tapasin pikimiten
Heinin ja jäin sitten keskuste-
lemaan maaleista ja torjunta-
suunnitelmista lähemmin Tii-
lin kanssa.

Heillä oli tulenjohtueen
keskuspuhelin Karkan kylän
länsipäässä suojaisessa rin-
teessä osaksi hajalle amnu-
tussa ja puoleksi poltetussa ta-
Iossa. Samassa paikassa oli lä-

hinnä olevan komppanian ko-
mentopaikka.

Edelliseltä tulenjohtajalta
saamani maaliluettelo ja selvi-
tys sulkumaaleista olivat sel-
viä papereita. Tarkistin sulut
ampumalla.

Aioin juuri luvata Tiilille,
että he saavat lähteä, kun kuu-
limme meistä oikealla olevan
komppanian takaa kovaa ki-
vääri-, konekivääri- ja heitin-
tulta.

Yöllä oli komppanioiden
vdlisestä kapeasta saumasta
h iippaillut vihollinen naapuri-
komppanian takana olevaan
vajaan hehtaarin suuruiseen
kuusikkoiseen metsäsaarek-
keeseen!

TKISTU TUHOAA
Pyysin Tiiliä jäiirnään vielä
vähäksi aikaa entiseen tehtä-
väänsä tulenjohtopaikalle ja
lähdin krh-joukkueen luo
suunnittelemaan yhteistä tuli-
iskua. Kun metsikössä tuntui
olevan väkeä yllättävän pal-
jon, päätimme antaa sinne lu-
jan keskitetyn iskun.

Motti oli kuitenkin hyvin
lähellä sen edessä olevaa
komppaniaamme. Ammuim-
me siksi ensin vain yhteislau-
kauksen ryhmiillåimme. Kun
se näytti menevän hyvin, ko-
mensimme sinne minuutin is-
kun kaikilla putkilla.

Luutnantti Korpi päätti yrit-
tää kutsua kovaäänisellä vi-
holliset motistaan ulos.

Jonkin ajan kuluttua sieltä
ilmestyikin pari miestä 

-kohmeissaan ja miltei apaatti-
siksi jiirkyttyneinä. Kun heitä
kehotettiin kutsumaan tove-
rinsakin ulos motista, pudiste-
livat he vain äänettöminä pää-
tään.

Jalkaväen konepistoolipar-
tio lähestyi sitten mottia varo-
vasti. Partion johtaja ilmoitti
sieltä löytyvän vain yli kuusi
kymmentä vainajaa. Vain nä-
mä kaksi olivat jäiineet koko
parin joukkueen vahvuisesta
osastosta jiiljelle...

Tulenjohdon jiirjestely
alueella ei mielestäni ollut pa-
ras mahdollinen ja päätin
mennä neuvottelemaan siitä
taisteluosaston komentajan
kanssa, jonka komentopaikka
oli kylässä.

3./Rs.Psto 28:n tuliasema Juksovassa

toisen laivan perän läheisyy-
leen. Ilmeisesti peräsimeen
tuli vikaa, koska alus ensin lii-
kehti aivan holtittomasti. mut-
ta pääsi sitten ilmeisesti jon-
kin varajärjestelmän turvin
liikkeelle kotirantaansa kohti.
Siellä se ajoi matalikolle ja jäi
kiinni 

- 
onnekseen niin kau-

kana, ettei paraskaan kanuu-
namme siihen ulottunut. Kova
itätuuli lyhensi vielä ampuma-

Aänisen eteläpääkin jäätyi
jo marraskuussa ja laivahom-
mat loppuivat. Jonkun kerran
karkoitimme ampumalla jään
yli puolellemme pyrkineet
partiot.

Puissa istuvat tähystäjäm-
me olivat talven tultua Ääni-
sen ulapan äärellä kovalla tuu-
lella usein paleltumisen par-
taalla. Vänrikki Tossavainen
löysi jostakin samovaarin, jo-

flF

105 K/l3 ampuu 6.12.41, vasemmalta kirjoittaia, Borgman,
Keinänen, Tossavainen ja Nikulainen
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Lähestyessäni komentopai-
kan taloa tuli kylään pari il-
meisesti rykmentinkanuunalla
ammuttua kranaattia. Maalina
näytti olevan komentopaikka,
johon suuntautuvan liikkeen
vihollinen oli ilmeisesti toden-
nut noin puolentoista kilomet-
rin päässä olevalta mäeltä.
Totesin komentopaikan ole-
vankin kovin aukeassa maas-
tossa ja siten oivallisen maa-
lin.

Astuessani ovesta sisään
kuului taas jyrähdys.

Sisällä selvittelin toimenpi-
teitäni luutnantti Korvelle. Sa-
malla kuuntelin koko ajan toi-
sella korvalla ammunnan kul-
kua. Hetken kuluttua totesin,
että olemme varmennetussa
kapeassa haarukassa 

- 
vihol-

lisen tulenjohtaja on arrrmalti-
mies. Ilmoitin havaintoni .ia
ehdotin tilapäistä suojautu-
mista.

Korpi oli kuitenkin huonol-
la tuulella ja murahti:

- 
J6s sinua pelottaa niin

sen kun lähdet! Minä en kyllä
hyppele tästä minnekään.

Katsoin kuitenkin olevani
vastuussa miehistäni ja ko-
mensin heidät poistumaan ra-
kennuksesta syöksyen ulos is-
kemien välillä. Yhden taiste-
lulähetin jätin taloon uunin
suojaan.

Sitten tulikin jo haarukan
keskelle !

Seuraava kranaatti iski ni-
mittäin vasemmalle noin kah-
den metrin päähän rakennuk-
sen nurkasta juuri sen huo-
neen kohdalle. jossa Korpi is-
tui lähettiupseereineen. Ikku-
nat tulivat sisään ja suurimmat
sirpaleet iskivät hirsien läpi 

-onneksi vinosti ylös kattoon.
Korpi sen kun istui viha-

päissään pöytänsä takana.
Me muut olimme matalana

odottaen kiinnostuneina naa-
purin tulenjohtajan seuraavaa
toimenpidettä.

Seuraava kranaatti lensi oi-
kealta ohi päätyseinän ja rä-
jähti pihamaalla. Sitä seuraa-
va iski pienen viivytyksen jäl-
keen rakennuksen oikealle pit-
källe sivulle katkaisten kaksi
alinta hirttä. Onneksi sillä
puolella ei ollut ketään.

Rakennus oli huojahtanut
aika lailla ja maisema oli pö-
lyn ja savun peitossa. Odotte-
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Joulusauna on tosikuuma

Iin vain armoniskua, täysosu-
maa. Piirun korjaus vasem-
paan toisi kranaatin suoraan
ikkunasta sisään...

Seuraava patterikerta meni
kuitenkin oikealta ohi pihan
puolelle. Tulenjohtaja oli al-
kavan iltahämärän ja pitkän
tähystysetäisyyden vuoksi
tehnyt väärän korjauksen.
Sinne tuli sitten jatkokin, yh-
teensä parisenkymmentä kra-
naattia.

Hiippailin tulenjohtueeni
luo. koska Korven kortteeri
oli käynyt kovin hataraksi.

Tulenjohtopaikalla yritin
seuraavana aamuna löytää ty-
kit, jotka olivat meitä pelotel-
leet. Löysimmekin yhden ja
se saatiin ainakin vaiennetuk-
si. Ammuimme vielä muita-
kin maaleja illapäivään asti.

JOULUNV!EfiOON
Aattoaamuna saimme siirron
takaisin Juksovaan. Sieltä mi-
nun piti joulupäivänä jatkaa I/
JR 23:n komentopaikalle, jos-
sa isäntänä oli kapteeni OIli
Korhonen. Pidettyämme ai-
kaisen jouluherätyksen olim-

me perillä jo kello 7.00.
Joulua vietimme sitten kier-

tiimällä pataljoonan asemal
laidasta lails2n 

- 
kiipesimme

muun ohessa kolmeen puu-
hun, joihin oli rakennettu tä-
hystyslavat. Tarkistelin jäl-
leen sulkumaalit ampumalla
perustykeillä.

Illaksi oli komentopaikalla
lämmitetty sauna. jonka mit-
tari osoitti hurjaa lukemaa
+ 138"C! Talon väki näytti
esimerkkiä saunomisesta käy-
den välillä sukeltelemassa
puhtoiseen lumeen. Selvisin
tästä hurjasta kylvystä sentään
hengissä minäkin.

Tämä puolustuslohko oli
vailla yhtenäistä puolustusase-
maa. Puusto oli ikivanhaa,
joukossa jättimäisiä haapoja ja
ikihonkia.

Vihollisella oli vastassa
useita tykistöosastoja, yleensä
vain tykki tai pari paikassaan.
Meidän tehtäväksemme tuli
hiljaisina aikoina pääasialli-
sesti vastatykistötoiminta.

Patteriasemien määrittämi-
nen ja tulenjohto niihin tapah-
tui puutähystyksellä ja osaksi
kuulohavaintojenkin mukaan.
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Meillä oli pari kolme erittäin
tarkkakorvaista tähystäjää,
joiden havaintojen perusteella
saatiin paljon hyviä tuloksia.

Kun jonkun peitteisen
maaston takana ollut tuliase-
ma tuli suurin piirtein määrite-
tyksi. lähetettiin suunnistus-
tai mittausryhmäkin patteri-
aseman sivulle. josta partio
ohjaili tykkiemme kohdista-
mista. Siihen tarjoutui usein
tilaisuus siksi. että vastassam-
me olleet siperialaiset ampui-
vat heti vastaan. jos heidän
asemiaan häirittiin. Näin oli
oman tykin räjähdyspisteiden
ja vihollisen tykin laukauksien
suuntien vertailu helppoa.

Saimme ainakin kahdeksan
tuliasemaa vaiennetuksi tällä
tavalla. Eräs saamamme vanki
kertoi, että olimme :uaneet ai-
kaan pahaa jälkeä useassa ty-
kistöasemassa ja jalkaväen
majoitusalueilla.

Puissa oleskelu tammikuun
pakkasilla oli kylmää hom-
maa. Pojat muistelivat usein.
että samovaari olisi ollut jdl-
leen tarpeen. Se oli kuitenkin
jäänyt Syvärin taakse... tr
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serviläisiä, minä ja Pauli Burt-
sov siviilipoikia.

Saimme suoritetuki moni-
vaiheisen, raskaan ja vaarallisen
tehtävän. Tässä vaiheessa vihol-
linen oli jo miehittänyt suoma-
laisen jalkaväen jättämät ase-

mat. Se saartoi ryhmämme käy-
tännöllisesti katsoen kokonaan
ja häiritsi toimintaamme lähi-
etäisyydeltä, jopa 50 metrin
päästä.

Työmme tehtyämme aloitim-
me mekin vetäytymisen.

HELVETTI ON
VALLOILLAAN
Palaa.

taivaalle. Musta, harmaa, kel-
tainen savu. foörremyrskyn ta-
voin se kohoaa korkeukiin. pyti
rien, tupruten ja kohisten. Koko
Suvilahti, iso asutuskeskus, on

kauttaaltaan liekeissä, yhtenä
tulimerenä. Jättiläismäinen liek-
kimeren nielu tempoo mukaan-
sa isoja palavia kekäleitä, jotka
ilmavirran mukana tulisoihtui-
na leijaillen putoilevat kilomet-
rien päähän. Välikylä, Lietteen
tien varsi, aseman seutu ja Ap
teekinmäki, kaikkialla roihuaa
ja rätisee.

Tuon kuumuuden keskellä

ryhmämme kamppailee. Olem-
me joutuneet tulimeren saarta-
miki tiheään rakennetun pala-
van asutuskeskuksen keskellä.

Kaikille sytytysosaston ryh-
mille oli annettu toimintakäsky

Viivyttäjät ovat
saapuneet
Suvilahden
tasalle ja
valmistauluvat
jatkamaan
Kollaalle

Suojärven Suvilahti
menetettiin talviso-
dan alussa sekavan
tilanteen vallitessa
laskettua aikaisem-
min. Paikkakunta-
Iaisista koottu polt-
tokomennuskunta-
kin oli jäädä liek-
keihin ja vihollisen
jalkoihin.

samanaikaisesti. Ryhmämme
toiminta-alue on tuhottavan
alueen perällä.

Luutnantti Aarne Juutilaisen
komppania, joka on sairaalaka-
dun jatkeena olevan tien varres-
sa kauempana. ei perääntymis-
käskystä huolimatta ollut Pe-
rääntynyt. Sen komppanian tG
pinä on kolmikerroksisen kes-

kuskansakoulun pihassa metsän
reunassa. Töpinän vartiomies ei

anna sytyltää koulua. Tässä vä-

likohtauksessa kuluu aikaa ja li-
säksi epäonnistunut kirkon sy-

tyttäminenkin - kolmeen ker-
taan! - vie aikaa. Tällä välin
muut sytytysosaston ryhmät eh-

tivät jo sytyttää oman alueensa
ja perääntyivät pois Suvilahdes-
ta. Kun me saamme tchtäväm-
me suoritetuksi huomaamme
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NIII.O JARNAMO

SUOMALAISEN taisteluosas-
ton vetäydyttyä joulukuun kol-
mantena päivänä 1939 Suojär-
ven kirkonkylän Suvilahden
asutustaajaman läheisyydessä
olevista puolustusasemista Hyr-
sylän tien varresta alkoi sytytys-
osasto toimia.

Osaston tehtäviin kuului kir-
kon§län täydellinen tuhoami
nen polttamalla ja räjäyttämäl-
lä. Reservin alikersantti Wlho
Jakokorven ryhmä, johon minä-
kin kuuluin. sai tehtäväkseen
Apteekinmäen tuhoamisen.
Tehtävä käsitti laajan alueen
Hyrsylän tiestä aseman suun-
taan lähes suojeluskuntatalolle
asti metsän reunaa myöten.
Kaikki ryhmän jäsenet olivat
Hyrsylän mutkan poikia, Vilho
Jakokorpi ja Vilho Burtsc» re-

Kaikkialla palaa,
rätisee ja paukkuu.

Pakut savupilvet

humisee,

kohoavat
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olevamme tulimeren ympäröi-
mänä, keskellä kuuminta hel-
vettiä.

- Lähdetään. Pysytellään yh-
dessä... autetaan toisiamme,
jos jotain sattuu, sanoo Jakokor-
pi yskien katkonaisesti.

- Lähdemme matkaan. Mo
lemmin puolin tietä palavista
rakennuksista työnty/ät liekit
muodostavat tien päälle kuin
katon, jonka alle muodostuu
muutaman metrin korkuinen
kolmionmuotoinen tunneli.
Tuon tulisen tunnelin keskellä
vaellamme eteenpäin.

Kasvoja polttaa. Kaikkea
ihoa, mikäi on paljaana, polttaa
niin, että on suorastaan tuskal-
lista. Yaatteiden läpi polttaa.

Käsivarsilla kasvoja suojaten
ja pää alas painettuna työnnym-
me apteekkia kohti. Takaa päin
pitkin tietä viuhahtaa luotisuih-
ku olkapäitämme hipoen. Vihol-
linen, joka on levittäytynyt Hyr-
sylän tien suunnasta keskuskan-
sakoulun nurkalle, hätyytteli
meitä jo silloin kun sytytimme
sairaalarakennusta. Nyt se on
edennyt sairaalan tietä palavan
sairaalan kohdalle sulkien Juuti-
laisen komppanian vetäytymis-
tien. Meitä se hyvästelee vihai-
silla pikakiväärisarjoilla. Mytis
viimeisenä sytyttämäni kirkon
suunnalta viuhuu luoteja.

Suojärven Suvilahti liekeissä

*å,qr}

Kukaan ei maastoudu. Mie-
lestämme on aivan yhdenteke-
vää, milloin ja millä tavalla kuo
lemme tämän helvetin kuri-
muksen keskellä. Tämäkin on
pelkkää kidutusta, niin ruumiil-
lisesti kuin varsinkin henkisesti.
Melkeinpä toivoisi luodin osu-
van oikeaan paikkaan . . .

Burtsovin Vilho ilmaisee
kaikkien ajatukset:

- Olisi ollut parempi, kun pu-
nikki olisi ampunut. . .

- Niin kauan kun on elämää,
on toivoakin. Tähän tilanteeseen
on tlydlttävä, muuta vaihtoeh-
toa ei ole, sanoo Jakokorpi asial-
lisesti jatkaen matkaa.

VAATTEET
SYTTYVÄT
Burtsov ei jatka protestointia.

Apteekkirakennuksesta sin-
koilee joka suuntaan monen vä-
risiä tulisoihtuja kuin rakettien
ilotulituksessa. Paukkuu kuin
konetulipesäke olisi toiminnas-
sa. Lääkepullot räjähtelevät.

Päällemme sinkoilee soihtuja,
jotka sytyttävät vaatteemme
palamaan.

Selässäni on palavia pesäk-

keitä. Tuskailemme pahenevaa
tilannetta.

Kävelen Jakokorven perässä
ja hakkaan käsineellä tämän
hartioita yrittäen sammuttaa
kyteviä vaatteita.

Burtsovin Vilho voihkii. Jät-
täydyn viimeiseki Vilhon pe-

rään ja hakkaan tätä selkään.

Kuuma vaate painautuu tällöin
ihoon kiinni ja polttaa sitäkin
enemmän.

Minunkin selässäni tuntuu
polttavaa kirvelyä. Siirryn jonon

keskelle. Pauli vuorostaan hak-
kaa minun selkääni.

Se on vain hetken helpotus.
Kytevä vaate syttyy uudestaan.
Keuhkot eivät saa tarpeeksi il-
maa ja happea. Se ilma, mitä
on jäljellä tulisessa tunnelissa,
on savun sekaista ja kuumaa.
Sieraimia polttaa. Tuntuu kuin
tulta nielisi.

Työnnymme eteenpäin
Apteekin kulmalta rautatie-

asemalle päin muutaman sadan

metrin päässä on Lietteen tien
risteys ja rautatien alikäytävä.
Tuo alikäytävä on ryhmämme
välitavoite, jossa saa edes vähän
hengähtää. Tuo Lietteen tie on

myöskin ainoa perääntymis-
tiemme - mikäli se vielä olisi
vapaa . . .

Kapean lahden toisella puG
lella Välikylän tienvarsi palaa ja
on jo venäläisten miehittämä.
Rataa pitkin vihollinen on voi
nut edetä asemalle ja Lietteen
tielle. silloin perääntymistiem-
me olisi tukossa.

Asemalle menevän tien mo
lemmin puolin tiheään rakenne-
tut isot liikerakennuket roihua-
vat voimakkaimmillaan. Tuo
hon tuliseen pätsiin meno tun-
tuu suorastaan itsemurhalta.

Yki mahdollisuus on kuiten-
kin säästyä kärventymiseltä: ap
teekin kohdalla asemalle mene-
vän tien toisella puolella on yh-

teiskoulu, tiilirakennus, joka ei
pala. Sen takana radan toisella
puolella järven rannassa iso
propsivarasto palaa. Vasemmal-
la ei ole aivan lähellä rakennuk-
sia.

Jakokorpi kävelee pysähty-
mättä tien yli ja nousee lumival-
lin päälle aikoen oikaista järvel-
le. jossa on edes vähän raittiim-
paa ja viileää ilmaa. Hän aikoo
oikaista silläkin uhalla. että Vä-
likylän tien varressa vihollisella
olisi mahdollisuus tuhota mei
dät jäälle. Jotakin on 1'ritettävä,
sillä olemme jo aivan tukehtua
ja kärventyä kuumuuteen. Oi-
kaisu järvelle houkuttelee.

Vain muutaman askeleen Ja-

kokorpi ehtii ottaa, kun edestä

räsähtää kookoon luotisuihku.
Jakokorpi tuiskahtaa maahan ja
kierittää itsensä lumivallin yli
tielle.

Kookoon tuli tulee yllättäen
ja yllättävän läheltä. Se piiskaa

maata jalkojemme juuressa.

Me muut emme heti ehdi ta-
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Suojajoukot vetäytyvät palavasta Suvilahden kylästä

Suvilahden Välikylää sodan jaloissa sA-kuvs

tään matalana, päästään pian
näkösuojaan, neuvoo Jakokorpi
ja katsoo vielä taakeen Hyrsy-
län tien suuntaan.

Matalana, koko vartalo, toi-
nen poskikin tien pinnassa kiin-
ni vedämme itsemme eteen-
päin. Menoa helpottaa myötä-
nen. Sohjo tunkeutuu hihasta ja
kaulukesta sisään. Se nostattaa
vilunväreet. Korvaankin työn-
tyy sohjoa. vatsapuolta kylmit-

SANOMA OSAKEYHTIÖ
Aikakauslehdet

arvontoihin.rtunnukset
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juta tilannetta. Onhan luoteja
tullut koko rrjun. niihin on jo tot-
tunut eikä niitä enää osaa pelii
tä tai väistellii.

Jakokorpi karjaisee:

- Maahan! Kookoo ampuu
meitä ja pirun läheltä!

TULEN ALLA
Kaadumme kuin piiskan iskus-

ta. Luodit viuhuvat ylitsemme
lähes hartioita hipoen. Olcmme
keskellä tietä.

- Hivuttautukaa tien reu-
naan. olette kuin tarjottimella!
huutaa Jakokorpi.

Kuumuuden sohjoksi sulatta-
maa tien pintaa pitkin vedäm-
me itscmme lumivallin viereen
peräkkäin Jakokorven taakc.
Vesi noroilee pitkin tietä myötä-
mäkeä alas. Kyynärpäät, polvet
ja koko etupuoli tuntuu kostu-
Van.

Toisella puolella tietä roihua-
va apteekkirakennus kuumittaa

selkää ja niskaa. Tulisoihtuja ja
kipinöitä tippuu päällemme.
Käännämme kasvot lumivalliin
piiin. t{engitys on helpompaa,
vaikka niskaa polttaakin.

- Olisipa piru odottanut het-
kcn... Olisimme kävcllcct ai-
van syliin. Ja mikä pirun tuuri
piti olla, ettei se tuolta matkalta
osunutl ähisee Jakokorpi ja kur-
kottaa penkan yli konekiväärin
suuntaan.

- Missä se här',eli on? kysyn
ja kohottaudun minäkin katso
maan.

Luotisuihku pöllyttää lunta
penkassa vaarallisen läheltä.
Painaudumme matalaksi.

- Ratapenkereen kaarteeseen
se piru on raahannut konekivää-
rinsä. llmankos se ampui niin
hätäisesti. Olisimme pian pääs-

seet rakennuksen suojaan, pois

sen tulilinjalta.
Meidän on nyt päästävä

pois tästä. Se voi tulla tänne.

fostyryn ei voi nousta. Ryömi-
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tää, se on aivan märkä. Selkää
polttaa. Hartioissa kytevät kipi-
nät polttavat reikiä vaatteiden
läpi.

Tämä on täyttä helvet-
tiä... en kestä enää... vaike-
roi ja ähisee Burtsovin Vilho, jo-
ka ryömii viimeisenä.

- Oletko käynyt siellä'? tokai-
see Jakokorpi kireänä. Häntä
ärsyttää kaikki tarpeeton valit-
telu. Tilannettahan ei voi paran-
taa muulla kuin pyrkimällä
eteenpäin.

Minua huvittaa Burtsovin ja
Jakokorven ajatusten vaihto.
Tuskin sentään helvetissäkään
tällaista on - ei kai siellä palele
toistapuolta...

Lindgrenin autokorjaamon
lähellä ei enää ole suojaavaa lu-
mivallia.

Jakokorpi komentaa:

- Nyt pojat noustaan pystlyn
ja mennään mitä kintuista irti
saadaan! Päästään pois tästä
kuumuudesta . . .

TÄY$ vAUHTI
Alku sujuu hyvin. Sohjoinen
tienpinta hidastaa juokua.
Kuumuuskin on yhä sietämä-
tön.

Lietteen tielle käännyttäessä
huomaamme, että luotisuihku
pöllyttää lunta kohdallamme
tien penkassa. Sama kookoo
ampuu pitkin radan sivua, on
seurannut liikkeitämme.

- Ei jäädä tähän. . . Tulkaa
perästä, mutta sen pitää tapah-
tua nopeasti!

Hän kiihdyttää vauhtiaan.
Säntäämme kaikki vauhtiin,

jota ei enää mikään vaaran uh-
ka voisi nopeuttaa. Juoksuam-
me vauhdittaa tarpeeki luoti-
suihku, joka seuraa meitä koko
matkan alikäytävälle asti.

-Vihdoinkin. . . perkele. . .,
huokaa Jakokorpi päästyään sil-
lan alle ja nähtyään, että kaikki
toisetkin pääsevät turvaan.

Saamme to§iaankin huokais-
ta helpotukesta. Olemme suo
jassa vihollisen luodeilta ja
myöskin kuumuudelta. Palaviin
rakennukiin kummallakin puo
lella siltaa on jonkin verran mat-
kaa.

Vedämme ilmaa keuhkoi-
himme oikein ahmimalla. Tun-
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tuu kuin olisimme päässeet suG
rastaan paratiisiin. Hartioissa
vain tuntuu vielä polttavaa kir-
velyä. Kytevät kipinät vaatteis-
sa ovat polttaneet reikiä ihoon
asti. Heittäydyn tielle selälleen
ja hieron hartioita lumiseen
tienpintaan.

- Tehdäänpä mekin noin en-
nen kuin lähdetään. Sammuu

§tevät pesäkkeet eikä märkåi
vaate enää niin helposti syty,
ehdottaa Jakokorpi.

Jokainen piehtaroimme ja
hieroskelemme selkäämme lu-
meen kuin hevonen hikisen ajon
jälkeen.

Kauan emme uskalla viivy-
tellä sillan alla. Ensimmäisiin
palaviin rakennuksiin on vain
muutama §mmenen metriä.
Tuon matkan pyrähdämme
juokemalla.

Emme ehdi pitkälle, kun luo
tisuihku alkaa taas pölllttää
ympärillämme. Jatkamme juok-
sua. Palavat rakennuket eivät
suojaa luodeilta, mutta osittai-
sen näkösuojan ne antavat. Se-
kin on parempi kuin ei mitään.

Paloalueella etenemme py-
sähtymättä. Vain joskus jou-
dumme hakemaan suojaa joko
palavien rakennusten takaa tai
tienpenkan vähäisessä näkösuo
jassa, kun luotisuihku aivan pa-
himmillaan yrittää tavoitella
paikoissa, joissa nä§vyys talo
jen välistä on parempi.

Ihmeeksemme saamme vu-
meinkin todeta, että olemme
kuin olemmeHn selviytyneet tu-
limeren ulkopuolelle. Ehjin na-
hoin! Toteamme senkin, ettei vi-
hollinen pysty enää tähystä-
mään meitä, koska järven ja
tien välissä on kapeahko metsä-
puska. Vain harhaluoteja nap
sahtelee puihin ja läheisiin talo
jen seiniin, jotka vielä palavat.

Pysähdymme vetämään hen-
keä. Hengitämme syvään. Nau-
timme vapaudesta ja raittiista,
viileästä ilmasta.

Haikein mielin, pala kurkus-
sa katselemme liekkimerenä
roihuavaa Suvilahtea, josta vain
ihme oli meidät pelastanut.

Apein mielin lähdemme liik-
keelle. Taake jää oman pitäjän
kaunis kirkon§lä, Suvilahti. Se

trpalaa... Tuhoutuu... HILJA JUNTUNEN

Juntusrannan Tormuan erämaakylästä oli rajalle matkaa vajaat viisi
kilometriå

Tormuan
kvlä iäi
Hlvifuan
iall«oihin



Itärajan pinnan ky-
lät olivat viran-
omaisten hyväus-
koisuuden vuoksi
jääneet talvisdan
syttyessä evakuoi-
matta. Asukkaat
jäivät vihollisen jal-
koihin.

Suomalaisten
aloitettua hyökkäys-
operaationsa jäivät
siviiliasukkaat tais-
telualueelle. Osa
pääsi pakmn omalle
puolelle, osa joutui
vihollisen vankilei-
riin.

enstvtvtÄtsEN kerran pys-
syn kanssa vartioi kotiaan kaksi-
toistavuotias Paavo Häme Suo-
mussalmen Juntusrannan Tor-
muan kylässä ensimmäisenä so
tapäivänä vuonna 1939. lsä oli
eläkkeellä oleva rajaväiäpeli,
mutta komennettu YH:n tehtä-
viin viiden peninkulman päässä
olevalle Suomussalmen kirkolle.

Äti lähti hiihtrimään Juntus-
rantaan seitsemän kilometrin
päähän, mutta hän sai todeta
marraskuun viimeisenä päivä-
nä, että päivällä yhden maissa

§lä oli lähtenlt sotaa pakoon.
Venäläiset olivat jo piirittäneet
alueen.

Venäläinen tuli Lehtovaaran
kohdalta jo aamulla kello seitse-
män yli rajan. Vain kolmen mie-
hen partio karhenteli vastaan
Juntusrannan-Lehtovaaran vä-
lisessä maastossa. Yl<si sotilas
joutui vangikija toiset pääsivät
pakoon.

Paavon isä Väinö Hiime tuli
pelastamaan perhettään Suo-
mussalmelta. Hän pääsi Jun-
tusrannan lähelle Kokkojär-
velle asti. mutla Kalle Juntu-
nen. Uutelan isäntä, kielsi
menemästä enää kylälle, sillä
se oli jo venäläisten vallassa.

Pirho sen Emmi hoiti lehmiä
Hämeen perheen kotona
emännän ollessa hiihtoretkel-
lään Juntusrannassa. Paavo
seisoi isänsä pienoiskiväzirin
kanssa vartiossa pihalla 

- 
et-

tä venäläiset eivät pääse ko-
tiin. Pienoiskivääri oli raja-
miesten isälle lahjoittama
vuonna 1936 eläkkeelle siirty-
misen lahjana.

Nuori sotasankari, toisella
kymmenellä oleva Paavo, oli
saanut sotilaan mallin isäs-
tään, joka oli Saksassa koulu-
tettu Suomen jääkiiri.

VENÄLÄISET
PALAUTTIVAT
PAKOLAISET
Paavon koti oli Juntusran-
n2n-f{ss56n välisen tien var-
ressa Tormuan kylässä. Venä-
läiset partiot kävivät Hämeen
talossa samoin kuin kaikissa
Ruhtinaansalmen seudun ko-
deissa. Maantie oli vain Jun-
tusrannan ja Hossan välillä,
kirkolle oli vain Kiannan vesi-

KÄÄNNÄ

PAI.VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien
järjestämiin markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markki-
nointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen
tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimite-
tut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli-lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset la peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivat-
tomasti ja nopeasti.
Puh. (90)6164833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 109 mk
Myös muihin Pohjoismaihin ilman
postituslisää
Muihin maihin 12 kk 129 mk
(hi ntavarauksin)

PA,TVETIIKORTTI
tr Osallistun Sanomain aikakauslehtien järjestämän Onnen-

koppi-kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
tr Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset
fl Peruutan 

- 
I 

- 
198 alkaneen tilaukseni.

tr Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
n Tilaan Kansa taisteli-lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
i

tr Olen jatkotilaaja tr Olen uusi tilaaja.

Allekirjoitus

Teippaa tähan osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä
reunassa oleva osoitelipuke,
Josta käy ilmi asiakasnumerosi

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite 

- 
I 

- 
198- alkaen:

Uusi Jakeluosoite Puh

Postrnu Postitoimipaikka

Leikkaa
tästä.
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tie, jota kuljettiin kesdllä lai-
valla ja talvella jäätä pitkin
hevospelillä.

Pakotie oli etsittävä vanho.
ja metsäteitä pitkin ensin
Alanteelle ja sitten Saariky-
lään, josta edelleen länttä koh-
ti.

Saarikylässä tuli vastaan
vendläinen partio. Se antoi
käskyn, että on palattava ko.
tiin. Ei auttanut muu kuin äi-
din ajella hevosella kuuden
lapsensa kanssa takaisin kotiin
Tormuan kyliille. Se oli ahdis-
tavaa paluuta, koska isä oli
poissa. Oltiin veniiläisten ar-
moilla. Ei tiedetty, oliko edes-
sä eliimä vai kuolema.

ASUTTIIN
YHDESSÄ
VENÄLÄISTEN
KANSSA
Entinen rajavääpeli Väinö Hä-
me oli sotahommissa ja siksi
Håimeen talo oli erityisen val-
vonnan alla. Vendläiset soti-
laat kävivät usein pitämässä
tarkastuksia.

Sodan jatkuessa vendläiset
perustivat Hiimeen taloon
kenttävartion. Näin Paavo,
viisi nuorempaa sisarusta ja
äiti asuivat kuukauden yhdes-
sä vendläisten sotilaiden kans-
sa. Ei ollut mitään tietoa, mis-
sä asti Suomessa vendläiset jo
olivat.

Kenttävartion päiillikkönä
oli leningradilainen insinööri,
joka oli muita sotilaita sivisty-
neempi ja suhtaurui Hiimeen
perheeseen suopeasti. Jännit-
tyneenä vain odotettiin vievät-
kö veniiläiset siviilivangit Si-
periaan 

- 
vai tekevätkö vie-

liikin pahempaa...
Veniiläiset partiot surmasi-

vat Ruhtinaansalmen itäkol-
kasta Pirttivaaran kylästä si-
viilejä ja polttivat talon, vaik-
ka kylässä oli suomalainen
kenttävartio. Samoin kävi
Vuokissa Malahvin kylässä ja
I-entiiran Viiangin kylässä jat-
kosodan loppuvaiheessa. Sik-
si partioita aina pelättiin.

Oli myös pelko, että suo-
malainen partio hyökkää ky-
lään. Kun se ei voi tietää Hä-
meen perheestä, joutuvat he-
kin ehkä kuulasateeseen. Jou-
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Yrjö Hiltunen Juntusrannan Murtovaarasta, jossa oli venäläisen
l63.Divisioonan esikunta, ja vaimonsa Pirttivaarasta. Molemmat
olivat Kintismäen vankileirillä Uhtuan takana. Kun
pitkänäperlantaina ei olisi lähdetty metsåtöihin, seisoi miliisi
pistoolin kanssa edessä ja sanoi, ettei tässä valtakunnassa ole
pidetty pitkååperiantaita kahteenkymmeneen vuote€n eikä pidetä
nytkåän

Ville ja Martta Kela olivat
Saarikylåstä menossa pakoon
hevosella, kun 39 miehen
venåläinen ratsupartio palautti
heidät takaisin kotiin.
Suomalaisten partioiden turvin
päästiin metsiä pitkin karkuun.
Sodasta ei tiedetty ennen kuin
venäläiset tulivat pisiimien
kanssa pirttiin

lukuu 1939 oli todella pelon ja
kauhun täyttiimää aikaa.

SUOMALAISET
SIIRTWÄT
HYOKKAYKSEEN
Tammikuussa l94O alkoi ve-
näläisten perääntymisvaihe.
Se oli pahinta aikaa 

- 
si us-

kaltanut nukkua ja venäläiset
olivat hyvin levottomia.

Sotatoimet kiihtyivät. Suo-
malaisten sissitoiminta tuhosi
venäläisiä Kiannanniemellä,
Keträssä ja Palovaarassa.
Pääasiallinen taistelu oli Suo-
mussalmella, jossa suomalai-
set olivat tosi tiukalla.

Asemasotavaiheessa suo-
malaiset tulittivat kranaatin-
heinimillä Tormuan kylää.
Suomalaiset sissipartiot tuho-
sivat ja häiritsivät vendläisiä,
jotka pyrkivät Alassalmen
kautta suomalaisten selustaan
Palovaaran ja Kiannan niemen
rintamalohkolle. Eliimä Tor-
muan kylässä alkoi käydä so-
taisen rauhattomaksi.

OMAT
VALTAAVAT
KYLÄN
Venäläiset miehittivät lännes-
sä olevan Saarikylän ja alkoi-
vat kaivautua maastoon.
30.-3 I . 12. alkoivat Saariky-
län taistelut suomalaisten hyö-
kätessä alueelle. Tässäkin ky-
lässä olivat siviilit vankeina.

Saarikylän taisteluista säi-
kähtyneinä venäläiset alkoivat
jo olla lähtövalmiina ja suun-

Suomalaiset partiot hiihtelevät
Suomussalmen erämaissa
pelastamassa evakuoimatta
jääneitä asukkaita



tautua seitsemän kilometrin
päässä olevaan Juntusrannan
kylään. Siellä oli venäläinen
I 63.Divisioona lujasti puolus-
tusasemissa takanaan viiden
peninkulman päässä oleva
suuri Uhtuan lentokenttä.

Peninkulman päässä oleval-
ta rajalta virtasi miehiä, tyk-
kejä ja panssarivaunuja.

Joulu oli vailla valon ja rau-
han tuntua niin Tormualla
kuin Juntusen selkosillakin.
Pakkanen oli mitä hirvein ja
venäläisten niin kuin suoma-
laistenkin paleltumisia tapah-
tui paljon. Vendläisiä riimpi
metsissä ilman suksia. koska
aroilta tulleet soturit eivät
edes osanneet hiihtää.

Tammikuu kiristeli pakka-
siaan. Tietä ei näyttänyt avau-
tuvan minnekään päin. Siviilit
elelivät vendläisten [2n55s 

-joka puolella tuntui vain ole-
van vihollisia. Ympiirillä oli
korpi ja tiettömät taipaleet.
Liihellä oli venäjän raja, jossa
lähin kylä oli Lonkka.

Tammikuun neljäntenä päi-
vänä l94O suomalaiset valloit-
tivat Tormuan. Tormualle jäi-
vät venäläisten tykit, kun
everstiluutnantti Paavo Susi-
taipaleen Ryhmä Suden Er.P
l6:n Erosen komppania valta-
si kylän.

EVAKKOON LÄPI
TAISTELU.
KENTÄN
Samanaikaisesti rupesivat so-
tapoliisit evakuoimaan sivii-
leitä. Paavo Hiime, nuori sota-
sankari, kuormattiin yhdessä
äidin ja sisarusten kanssa re-
keen ja lähdettiin korpitaipa-
leelle. Takana hiihti suomalai-
nen partio. Matka oli vaaralli-
nen, sillä maastossa liikkuivat
sekä suomalaiset että vendläi-
set partiot ja tappelut olivat
yhä kovia.

Matka selkosten halki he-
vospelissä kuolema edessä ja
takana ja molemmilla kupeilla
antoi vauhtia matkalaisille.

Samanlaisia kulkueita oli
muillakin Kiannan vesistön
varren pakolaisilla. Kun venä-
läisten kaatuneiden röykkiöi-
den ohi ajavat siviiliäidit näki-
vät kammottavat näyt, vetivät
he niillä kohdilla lapsiensa sil-

mille peiton kulman.
Suomalainen partio johdat-

teli siviilit halki pakkassalojen
Piispajiirven Alassalmelle,
josta edelleen Siikajoelle. Ke-
vätpuolella l94O Hämeet pää-
sivät onnellisesti Revonlah-
delle isän Väinö Hiimeen koti-
taloon, josta hän oli kerran
lähtenyt Saksaan saamaan jää-
käikoulutusta.

TORMUAN
TAISTELUT
Tormuasta tuli lähes kuukau-
den ajaksi kova taistelupaik-
ka. Er.P l6:sta miehet saivat
jo tammikuun viidentenä päi-
vänä venäläiset niskaansa.

Erosen porukka sai venäläi-
set torjuruksi.

Tammikuun yhdentenätois-
ta päivänä kolme meik:iläistä
pataljoonaa yritti vallata Jun-
tusrannan, mutta suomalaisten
hyökkäys torjuttiin. Samana
päivänä vendläiset hyökkäsi-
vät vuorostaan Tormualle.
jossa itse everstiluutnantti
Paavo Susitaival oli tappeluis-
sa mukana. Erityisen merkit-
tävänä hän pitää Tormuan
taisteluita sekä menestysten
että virheiden vuoksi.

Tormualla olivat suomalai-
set ja vendläiset jopa käsiry-
syssä ja käyttivät pistimiä.
Venäläisiä tuli idästä ja Jun-
tusrannasta. Taistelut olivat
arvaamattomia ja suomalaisil-
le eräissä vaiheissa lähes yli-
voimaisia.

Tammikuun neljäntenä päi-
vänä Suden rintama pysähtyi
Juntusrannan edustalle linjalle
Tormua-Kellojoki-
Maikonaho-Kylmäjoki-
Paukuttaja. Juntusranta pysyi
tiukasti venäläisten hallussa.

Helmikuussa l94O venäläi-
set veivät ne siviilit, jotka ei-
vät olleet päässeet suomalais-
ten partioiden avulla pakoon,
Uhtuan taakse Kintismäen
vankileirille.

Tammikuun loppupuolella
suomalaiset polttivat Tormuan
ja Lavalan talot sekä Särkkä-
län. Samalla seutu miinoitet-
tiin.

Tarinan lopuksi mainitta-
koon. että Paavo Hiimekin
palveli myöhemmin Suomen
Rajavartiolaitoksen sotilaana.

u

Lämpiilakanan koko:
9OX1/O cm, paino 120 g.
Hinta 69,- + postituskulut.

MAILMASTEBS 
"rn. 

s21-3e1 rrco (myös ittaisin ia viikontoppuisin)
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IIUKUTKO HUOI{OSTI?
Kuten monet ihmiset luultavasti et Sinäkään nuku niin hyvin kuin
haluaisit. Monena yönä liikut levottomasti vuoteellasi, nukahdat
hetkeksi ja heräät iälleen niska jäykkänä, selkä kipeänä, hartiat
puuluneina, ehkä päåtäsikin särkee ia olet väsyneempi kuin sil-
loin, kun menit nukkumaan. Tällaisten huonojen öiden jälkeen tar
vitset MAGNEETT|tyynyn.

MAGI{EETTI-tyyny
ei ole unilääke. Se on valmistettu bariumlerriitti-pitoisista ai-
neosasista, iotka tuottavat magneettisia aaltoja. Pyrkimykse-
nä on tysiologinen rentoutuminen, joka on välttämätön ehto
rauhallisen unen saavuttamiseksi. MAGNEETTI-tyynyn tuot-
tamat staattiset magneettiaallot eivät aiheuta minkåånlaista
haittaa - teho perustuu luonnon omaan hoitojäriestelmään,
magneettisiin aaltoihin.

"Olen ffiyväinen MAGNEETTI-tyynyyn.
l,lyl qt voi enää tulla toin,pf,n ilman sM. Päivälepuikin
otan sen kanssa. Olen eläke-rovasa, mutta ioudun yielä
palion makustelemaan. Matkoitle,ti yaraan alna mukaan
tämän Wnyn, lp,ktsl mlde/i enoa: aina Hangosta Petsa-
moon." Klltolltsuudella Jail Salonius, rcvasti, Helsinki.

Lääkärin valvonnassa suoritetut Kaikki tiedämme, mikä merkitys
kliiniset tutkimukset Vals-Les- unella on ihmisen elämässä.
Bains'in terveyskylpylän dia- Hyvin nukutun yön iälkeen työt
betologian keskuksessa Rans- luistavat, ajatus on kirkas ia sel-
kassa osoittivat, että 87 % poti- keä ia elämä tuntuu elämisen
laistaparantui unettomuudesta arvoiselta.

ffi 'j:'l'iåä1,13,å:1"";!'ritä Ixytxllpt:: 1-1i 
47 x 1, s cm

tosiasia, iot<a punuu tahåÄ, K.äyttöohjeseuraajokaistatyy-

ainakin XäiXistä mlrkyllie;'u nya'

aineista vapaan pal."nnu.xäi Hinta g8'- + postituskulut'

non puolesta.

autba Sinua -
pitää vuoteen lämpimänä ilman sähköä!

lhanteellinen jokaiselle vilu$a kärsivälle,
ksämökilh, asuntovaunuun, telttaan, retkel-
le, veneeseen Ine., missä kaivataan hyvää
lämpöä.

"ME NUKUIMME LÄMPIMÄST'
JA IHANASTI."

"JO ENSIMMÄ/INEN Yö LÄM- "Olen ostanut 4 Em,dltakanaa, kolmette
PöLAKANOILLA NUKUTTA- telnlpolalte b tl§,eltenl. Asumma §surla§a
ESSÄ OSOTTIAUTUI HYVIN ranåassa ,arossa, rossa on lsot lkkunat ft
MIELLYTTÄyÄKSI." kott(@l huonaet. Yöilä kokelilmmo täm,ö-

åi!ii,,:lf i,'/:"ff:##E?:#lEE""trr:::,:':;,^
taaltua uanhassa puurarossa. -lf.Menukulmmeläm- i I
Suosrlraren yarauksetta ralmls- plmäsil la lpn?s!l.slå?.- \n1},S,
bmaanne lämlölakama lokai- gyls§mme. Nyt el bfltb k,
selte kytmyyläi yalltlavalle." lre- sukkla blkolhln elkä kä- r * I
ne Fortell, VaaF,§€tmi Ftlyii kippuraan tuilak- ,.1\J-
"OLEN TyyTyVÄtNEN LÄM_ seen Eimp//,rliksl. Aluan uarmastl lllakset fi
fiAKA;iAAN.; koko kehokln yoivat Ftwnmln kun pystyy

?sun tarräassa omakoltä,t§- ,olntoufumaan b makaamaan mukavasa

e. Lat iat ovat kytmäL Kflkefad nukkume-e§enno§$' "Selraenholb,h ln-

on dtla. Joka Ellyt kärltn lalkolen 
gebory wklund' Ruots,l' Nälden'

paleltumlsetla. Tänä talvena e, Lämpölakana asstetaafi patjan ja aluslakanan väliin.

sellaista ollut la ltleila on ptlat l(ehon oma lämpö heiiastuu lämpölakanasta takaisin ja

liimpölslii." Alil Afipldelli, Lieto. pilää vuotem lämpimänä lämpölakana aMa iharar ja

miellynävän lämmön.

Älä turhaan palele, tilaa suosillu lämpölaka-
namme jo tänäänl

Pitkämäentie 13 KT, 20310 Turku
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SIETÄÄPÄ
HARKITA ASIAA
- Olctkos ailfut huomon-
neeksi, kuinka HitevMi
noapurinoassa voihde-
taan knupunkien nimiä:
T sorilsynMö tehtiin ensin
Stolingrad ja sitten Vol-
gogrod, nykyinen Lmin-
grad oä ennen Petrogrod.
Sitö sictiii§ mcilliikin har-
kita

- No mitös ehdotot?
- EsimerkiW Helsin-

gistö voilaisiin tehdii Met-
rogrod...

YLIIASTEELLA
P eruskouhm opett aj a huo
mog kuinka varttunut
pojankoltininen liihettiiä
kesken tunnin kbjelapun
tytölle. Punasteleva tyttö
tuo köskyn saotuoan
kirjeen opettajalle.

Siinä on tyfiä neliö ja
iskevä tek§i:

RASTI RUTTUUN
JOS RAKSTAT MUA.

KASKU KIERTÄÄ
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Tesma Hellström. Sipoo

JOULU'
KIRJOJA
ASIALLISTA
TUTKIMUS.
TYOTÄ
Alpo Rusi: Lehdistösensuuri
jatkosodassa. Sanan valvon-
ta sodankäynnin välineenä
l941 1944. Historiallisia
tutkimuksia. Suomen histo-
riallinen seura. Kokemäki
1982.
Tohtori Rusi toteaa väitös-
kirjassaan, että sodan ajan
sensuuri on aina ja kaikkial-
la välttämättömyys, jonka
motoksi sopii vaikkapa Pek-
ka Peitsen Urho Kekkosen

toteamus: "Kansalle on
parempi olla sisäisesti yksi-
r-nielinen väärällä puolella
kuin ilmiriidassa oikealla
puolella."

Rusi toteaa sensuurin ol-
leen meillä yleensä asiallises-
ti hoidettu sodankäynnin vä-
line. Tiedotusvälineille an-
nettiin vapautta niin paljon
kuin oli mahdollista. Kirjoit-
taja kritisoi oikeastaan vain
sitri. ettei kansaa kesälli
194-l riittrivästi valmistettu
tulevaan ankaraan rauhaan.
Mitenkähän lienee eikö-
hain tuo rauhanteko ole jo-
tenkin verrattavissa deval-
vaatioon: senkin mahdolli-
suus on viimeiseen asti kiis-
tettävi. jotta ei svntf isi seka-
sortoa.

HELSINKI JAI
TUHOAMATTA
Aake Pesonen: Tuli-iskuja
taivaalle, Ilmatorjuntajouk-
kojen taisteluista talvi- ja
jatkosodassa, Kirjayhtymä,
Hämeenlinnr 1982, 229 si-
vua, valokuvia, piirroksia.
Kirjoittaja toimi jatkosodan

KÄÄNNÄ

E.



aikana Helsingin torjunta-
keskuksen päällikkönä. Hän
on koonnut teokseensa tieto-
ja molempien sotien ilmator-
junnasta sekä taisteluku-
vauksia rintamilta ja koti-
seudulta.

Parasta antia on kuvaus
Helsingin suurpommitusten
torjunnasta helmikuussa
1944. Mainitun ilmaoperaa-
tion tarkoitushan oli tötaali-
sesti tuhota Helsinki ja siten
osaltaan pakottaa Suomi
rauhaan. Helsinkiin suun-
nattiin venäläisten lähteiden
mukaan yhteensä 2000 len-
toa ja noin 20.000 pommia,
joista kuitenkin torjuttiin
94,6 7o. Helsinki säästyi syk-
syllä 1944 tänne saapuneen
valvontakomissionkin ih-
meeksi. Kokonaistappiot oli-
vat l5l kuollutta. Vertailu-
kohteeksi sopivat vaikkapa
13. ja 14. helmikuuta 1945
tapahtuneet Dresdenin pom-
mitukset, joissa 1069 eng-
lantilaista ja amerikkalaista
konetta pudotti kaupunkiin
yhteensä 2978 tonnia pom-
meja. Maaliskuun 20. päi-
vään menessä oli raunioista
kaivettu 202.040 ruumista.

Kiintoisa kirja - muillekin
kuin ilmatorjuntamiehille. J.

KONSEUDUN
PUOLESTA
Antero Vuorio: Petsamo
talvisodan kourissa, Kir-
jayhtymä, Hämeenlinna
1982, 192 sivua, karttapiir-
roksia.

Erno Paasilinna kertoili
pari vuotta sitten ilmesty-
neessä kirjassaan suomalais-
ten "imperialistien" katalis-
ta touhuista "alusmaas-
saan" Petsamossa. Vuorio
antaa lisätietoa imperialis-
min historiasta Jäämeren
äärellä kertoessaan petsamo-
laisten taistelusta hyökkää-
jää vastaan 1939-40. Vah-
vennetun pataljoonan voi-
min, jäykkälavettisen patte-
rin tukemana rajamiehet,
pohjolan jätkät, Kolosjoen
kaivosmiehet ja poromiehet
pitivät kurissa vihollisen di-
visioonan voimat. Se oli ul-
jasta suomalaista talvisodan-
käyntiä parhaimmillaan.

Vuorio kertoo yksittäisten
solurien, miesten ja naisten
kohtatoista ankarissa taiste-
luolos "rhteissa, vaikeista rat-
kaisuista, voitoista ja tap-
pioista karuilla tuntureilla
tulipalopakkasessa. Monet
yksityiskohdat ovat järkyttä-
viä - niinpä esimerkiksi Ko-
losjoen kaivosmiesten muo-
dostaman komppanian yksi
joukkue sai aseet vasta kun
ne oli otettu viholliselta!
Kiintoisa tositarina uljaasta
taistelusta kotiseudun puo-
lesta.

E.

VAKAVAA ASIAA
RÄTKI.
RIEMULLISESTI
Veikko Huovinen: Ympäris-
töministeri, Ekotarinoita,
Otava, Keuruu 1982, 189 si-
vua.
Riemukkaissa jutuissaan
Huovinen ottaa kantaa usei-
siin nykyajan keskeisiin ky-
symyksiin - rauhanjuniin,
aseriisuntaan, väestönsuoje-
luun, ekokyliin, saasteisiin,
ammattihuolehtijoihin sano-
malehtien yleisönosastoissa,
kasvissyöntiin, järkiperäi-
seen metsänhoitoon ja mo-
neen muuhun. Vaikkapa
näin: "Taiteilijat huutavat
kyllä että 'aseista riisuutu-
kaatten, aseista riisuutu-
kaatten', mutta vihollinen ei
tottele vaan tulee päälle."
(Rauhanjuna) Taikka näin:
"- - - moraali löystyi ja kor-
ruptio eteni. --- Sotavete-
raaneille annetut lupaukset
syötiin ja Suomen historian
ehkä yhtenäisin ja voimak-
kain miesjoukko työnnettiin
tylysti komeronnurkkaan,
unohdettiin ja häpäistiin. Ti-
lalle hiipi jostain kalpeiden,
leikittömien jäsenkirjaluik-
kujen legioona ja valtasi at-
taseasalkkuja kantaen viras-
tot, radion, julkisen elämän
ja virallisen arvostuksen."
(Muinaislöytöjä)

Mainio, ajatuksia herättä-
vä mietekirja! S.

VARTIOLLA
TAPAHTUU
Matti Hokkanen: Rajavää-

pelin syksy, Weilin*Göös,
Espoo 1982, 189 sivua.
Hokkanen viihtyy toisessa-
kin romaanissaan edeileen
rajan tuntumassa, ilmapiiris-
sä, jonka hän entisenä raja-
miehenä hyvin tuntee. Tällä
kertaa on kuvauksen kohtee-
na elämä syrjäisellä vartiol-
la, jonka piiriin mahtuu mo-
nenlaisia latauksia: eroottisia
paineita, mielenterveyson-
gelmia, kannanottoja huip-
pu-urheiluun, maanpuolus-
tusfilosofiaa, reipasta sota-
harjoituksen kuvausta, ryy-
piskelyä ja tappelua. Hokka-
sen kerronta on sujuvaa ja
mukaansatempaavaa ja
avarlaa näkymiä rajamies-
ten suljettuun elämänpiiriin.

J.

POPPAMIES
PURNAUS.
TUULELLA
Johannes Heilala: Eldanka
- Rintamalääkärinä Vienan
sotatiellä, Alea-kirja, Kuu-
samo 1982, 200 sivua, valo-
kuvia ja piirroksia.
Raahessa perustetun Jalka-
väkirykmentti 32:n II Patal-
joonan lääkäri kertoilee jat-
kosodasta JSp:n näkökul-
masta - on tekosairaita, it-
sensä silpojia, pakokauhua
ja muuta surkeutta, mutta
myös sisukkaita haavoittu-
neita ja päteviä sotureita.
Eräiden sotatoimien ja hen-
kilöiden arvostelu on kovin
kärkevää mahtoikohan
lääkintäkapteeni tuntea
kaikki asiaan vaikuttaneet
näkökohdat?

Sotavuosina oli joskus ta-
pana puhua "Jiiäspeen uuti-
sista", kun tarkoitettiin hu-
huja, joiden alkuperä oli
epäselvä. Useat tällaiset tari-
nat lienevät lähteneet liik-
keelle järkyttyneiden haa-
voittuneiden, pinnareiden ja
tärähtäneiden tarinoista.
Hiukan sitä makua on tä-
mänkin alkuperäisiin sota-
päiväkirjamerkintöihin pe-
rustuvan teoksen eräissä
osissa.

Sodasta ei ole juuri kirjoi-
tettu lääkärin näkökulmasta.
Heilalan eloisa ja vauhdikas
kirja valottaa tätä sektoria
varsin tehokkaasti. J.

eikki Marin, helsinki-
läinen kuvanveistäjä, on val-
mistanut lisää oheisen kuvan
esittämiä Marskin rintaku-
via. Noin 29 senttiä korkean
kipsikuvan hinta on 80
markkaa ja pienemmän 40
markkaa. Marinin osoite on
Eerikinkatu 44 A 19,00180
Helsinki 18, puhelin 90-
69477 40.
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Ilmari Laitakari Helsingis-
tä omistaa kaikki Kansa
taisteli -lehdet aina vuodesta
1957 vuoteen 1982. Hän on
halukas myymään ne asiasta
kiinnostuneille. Laitakarin
puhelin on (90!618 49 53.

otasokeat ry harjoittaa
jäsenistönsä auttamiseksi
myös liiketoimintaa. Tässä
lehdessä olemme aikaisem-
minkin antaneet tunnustusta
etevän sotahistorioitsijamme
everstiluutnantti Sampo Ah-
don kirjoittamalle kirjasar-
jalle, jossa tähän mennessä
on ilmestynyt neljä täysipai-
noista sotamuistomerkeistä
kertovaa teosta, nimittain
"Joutselästä Ruotsinsal-
meen.", "Muistoja Suomen
soda§ta", "Muistoja Vapau-
den teiltä" ja "Vuoden kah-
deksantoista muistot". Kir-
jojen hinta on 35.- - 50,-
markkaa kappale.

Linnojamme esittele-
vässä sarjassa on ilmestynyt
yhdeksän teosta, "Suomen-
linna", "Turun linna",
" Kastelholma-Kuusisto-
Raasepori", "Hämeen lin-
flå1", "Kaakkois-Suomen
vanhat maalinnoitukset",
"Olavinlinna", "Viipurin
linna", "Suomenlahden rau-
niolinnat" ja "Keski- ja Poh-
jois-Suomen rauniolinnat".
Kuusi viimemainittua on
Ahdon käsialaa. Linna-sar-
jan kirjojen hinnat ovat 30,-
- 35,- markkaa. Lisäksi yh-
distys myy sadalla markalla
kaunista opaskoiramitalia.
Kaikkia voi tilata osoitteesta
Sotasokeat ry, Kasarminka-
tu 34 A, 00130 Helsinki 13,
puhelin (90)-639 962.
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V.il.Lo Pitkänen, osoite
58680 Piojärvi, etsii yhteyttä
kuvassa näkyviin JR 49:n I
eli Toivion Pataljoonan mie-
hiin. Kuva on otettu Vuosal-
mella. "Mukana on vain
muutama Sutelasta asti mu-
kana ollut, muut ovat täy-
dennysmiehiä", kertoo Pit-
känen.
vO

lonzo Sundmanin
2.Jääkäriprikaatin miehet
puuhaavat muistojulkaisua.
Homman puuhamies Väinö
Kumpulainen, osoite 7 4230_
Salahmi, puhelin 977:
86 I 19, toivoo yhteyttä pri-
kaatin joukko-osastojen
edustajiin asian viemiseksi
eteenpäin.

a

t)
I ihtiputaalaiset ja SVUL
puuhaavat Lauri Pihkalan,
Tahkon, patsasta kirkonky-
läänsä. Varainkeräys on me-
neillään Keski-Suomen lää-
ninhallituksen luvalla, ke-
räystilit ovat Pihtiputaan
Säästöpankki 456810-
45104, Pihtiputaan Osuus-
pankki 534508-410667 ja
KOP:n Pihtiputaan konttori
124260-16371. Asiasta tie-
tää enemmän muistomerk-
kitoimikunnan puheenjohta-
ja Ilmo Kuronen, osoite
44800 Pihtipudas, puhelin
946-6t 839.

o

EI-rsko Raesalo Vantaalta
tieduslelee, mitä oikeastaan
tapahtui Helsingissä marras-
kuun 8. päivänä 1942, jolloin
yhden ainoan pommikoneen
hyökkäys aiheutti kymme-
nien ihmisten kuoleman.

Aake Pesonen, Helsingin
torjuntakeskuksen päällikkö

jatkosodan aikana, vastaa
natn.

"Helsingin ilmavalvonnal-
la ei tuolloin ollut vielä käy-
tössään ilmavalvontatutkia
eika Ilmatorjuntarykmentti
I:llä ilmatorjuntatutkia. Tä-
män vuoksi 6000 m:n kor-
keudessa auringon suunnas-
ta Helsinkiin liukulennossa
hyökännyt nopea tiedustelu-
pommituskone pääsi yllatta-
mään aistihavaintoihin pe-
rustuneen ilmavalvonnan,
jonka antama hälytys myö-
hästyi. Kone pudotti kaksi
250 kg:n pommia, joista yksi
putosi Pikku-Roobertin- ja
Yrjönkadun kulmaan, mihin
hälytyksen johdosta oli pur-
kautunut väkeä elokuvateat-
teri Gloriasta ja missä paljon
nuoria odotti sisäänpääsyä
elokuvateatteri Tivoliin.
Pommi tappoi 45 henkilöä ja
haavoitti 120:tä. Toinen
pommeista putosi Lönnro-
tinkatu l3:ta pihamaalle
henkilötappioita aiheutta-
matta. Pommituksen tapah-
duttua ilmavalvontakeskus

antoi toisen hälytyksen, jotta
yleisö saatiin pysymään pois-
sa kaduilta pelastustoimia
vaikeuttamasta.

I lmatorjuntayksiköistä
vain Länsi-Mustan raskas
patteri kerkisi ampua pari
ryhmää liukulennossa pois-
tuvaan ja kaartavaan konee-
seen, mutta ilman tuloksia.

Pommituksen vaiheet on
kuvattu lähemmin lokakuus-
sa ilmestyneen Tuli-iskuja
taivaalle -kirjan luvussa 'Su-
rullinen sunnuntai'."
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rlalkaväkirykmentti 49:n
jatkosodan historiasta on
saatu uusi painos. Kirja si-
sältää 276 sivua tekstiä sekä
47 sivua kuvia ja karttoja.
Sita myy 80 markan hintaan
Painopiste Oy, Lönnrotinka-
tu 32 A I l, 00180 Helsinki
I 8, puhelin 90-645 087.
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Soha
siueltimellä

Oskari Virsu Ruukista,
sieltä Oulun puolesta,
on innostunut
muistelemaan
pohjoisten rintamien
sotaa maalauksin.
Tällaista jälkeä hänen
siveltimensä on
ikuistanut.
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Pion.P 34:n
L i eki n heit i njou kk ueen rekka
ajoi miinaan Vuokkiniemen ja
Vuonisen välillä heinäkuun
puolivälissä 1941. Ketään ei
onneksi kuollut

Muonahevonen
astui miinaan
lähellä Vuonista
heinäkuun lopulla
1941. Ajomies ja
myös takana tullut
hevonen menettivät
henkensä

Vänrikki Kiviperä
kaatui ollessaan
joukkueineen
korjaamassa
rotkosiltaa
Pistojoen takana
heinäkuussa
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, i 1941. Samalla
i meni kolme

gi saksalaisten
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nanssarivaunua


