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ja jäi suutariksi.
VANHAAN
- Mentiin
katsomaan.
HYVÄÄN

Yhdelläja toisella taisi olla
vähän nenä valkoisena.
Eiköhän mennä ta-

AIKAAN

Ikääntynyt konstaapeli
yöllä kuolleen helöysi
syomään! esitti
ja
Kuiri.
Syödään nyt ai- vosen Urheilukadun
- kauan että tulee NordenskiöIdinkadun
nakin niin
riätälikin tuon suutarin kulmasta. Hän veti raporttilehtiön esiin ja alviereen!
koi tehdä merkintää ta-

kaisin

KUIRI OLI

Auno Johannes Kuiri, Mannerheim-ristin

vÄnrxÄs

palveli ennen sotia Porin Rykmentissä ia
sodissa patalioonan komentajana, talvisodassa JR 15:ssa ja jatkosodassa JB

ritari N:o 128, iääkärieverstiluutnantti,

RITARI
Everstiluutnantli Awo lohome s Kuirt, peloton soturi
ja taitava komentaja,

5:ssä

Mannerheim-ristin ritari
numero 128, oli omalaatui-

nen persoonallisuus. Hä-

neen liittyvien

måiiirä on valtava.
Tiissä taas muutama.

*
Ilmoitukset viholliselle
tuotetuista tappioista pakkasivat joskus olemaan
mielikuvituksellisia
- kukapa niitä olisi piiiissyr
laskemaan.
Kuirinkin oli pakko
puuttua asiaan. Tähän tapaan: ..
Alkiiä te pojat liioiesi-

kunnassa tiedetään aivan
tarkkaan, kuinka monta
vihulaista meilä vastassa
on. Joka päivä ne vähentävät vihollisen vahvuudesta sen kärsimät tappiot
Elon laskuopin mukaan.
Ja kun näiden ilmoitusten
perusteella tulos saattaa

pian olla nolla, niin

ne

soittavat fänne minulle ja
sanovat, etlä menkiähän
pojat eteenpäin,..ei siellä
enää ketään ole. Alkää sil218

*
"Muuten menee hyvin, mutta tähän vuosimalliin ei tahdo enää saada varaosial"
Näin totesi Kuiri eläkepaivillään, kun
vointia kyseltiin

loin syyttiikö minua, jos
jostakin kiven takaa joku
laskuvirhe ampuu ja
paa teidät!

Kuiri oli etulinjan korsulla
vietämässä vuoden 1939
joulua. Siviilipakettien turvin organisoitu mahtava

jouluateria oli menossa,
kun alkoi ankara tykistökeskitys. Sen aikana jysähti korsun käytäviiän

kuusituumainen kranaatti

Urheilukadulta kuollut

hevonen".

o
SURUA
KERRAKSEEN

Maanviljelijä

Talvisodan päivinä Kuiri oli
ottamassa asemia vastaan
Suokannan lohkolla Summan kylän eteläpuolella.
Tykistötuli
hakannut
kenffälinnoitetut taisteluhaudat lähes maan tasalle.

oli

Kuiri kiipeili yhdessä

tap luovuttavan

+

itsekseen

jupisten:
Löydetty kuollut heSummassa tuli Kuirin kovonen
Nuurden,,, ei
mentokorsuun täysosuma
kun Noorten... eikäkun
katolle.
Maa keinahti, Iamput Nurtenskjölsin. ..
Sitten kontaapeli pasammuivat, kuului rytynää,
nee
lehtiön taskuunsa,
ja
kolinaa
kilinää. Hirsien
raahaa
kaikin voimin
raoista valui hiekkaa nisponnistaen
hevosen Urkaan ja paksu $ly tukahheilukadun puolelle ja
dutti hengitystä.
Hetken oli haudanhil- kirjoittaa: "Löydetty
jaista.
Sitten Kuiri otti käsiinsä
aloitteen ja komensi:
Ruumiit luku!
-Kukaan
ei vastannut.
kaikki ovat hen- Siis
gissä,
totesi Kuiri.
- Katsopas vaan kun katto kesti!

juttujen

- Divisioonan
telko!

pahtumasta

*

Persoonollisuuksio

pataljoonan

komentajan kanssa kra-

naattikuopasta

toiseen.

Eräåin montun reunalla hänen saappaansa osui maas-

ta esiin pistävään

piikldlangan mutkaan
Kuiri
tuupsahti vatsalleen maahan. Ketterdsti yliis pompatessaan hiin totesi:
Kas kun meinasin
kompastua Mannerheimlinjaan!

ja

Toivo
päässyt

Valkonen oli
rintamalta lomalle ja

joutui

selvittelemään
perheen välejä kansanyksi
huollon kanssa
puuttui.
kana nimittäin

Se oli

hukkunut
vesitiinuun.
Topi kirjoitti kansanhuollo lle selv ity ksen :
"Surren ilmoitan, että Tuukkalan tilalta on
kuollut yksi kana, Vainajaa jäivät suremaan
kukko, viisi kanaa ja
Ristiinan kansanhuol-

tolautakunta."

o
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ei kaEso voivansa

vaieEen

sivuuttaa sitä Eapaa, jotla television 'rHyvää ilraa historla" -ohjeImassa 12.5. käsiEeltiin maamme sodanaj.kaisen puolusEusvoimain ylipääI1ikön ja entlsen tasavallan presidenuin elämänryöcä, Se er vasEannut

hj-scoriallisesta e1ämänuyön arvioinnlsEa.
Siitä jäi varsin yksipuolinen, jopa rienaava kuva täsEä moniin maamrne
historian vaihelsiin, mrn. sodan päärtymiseen syyskuussa 1944 rackaisevas!i vaikutEaneesta henl<ilöscä, Vanhemmille sukupolvj-IIe ohjelma oli

nlmen heräErämiä odoEul(sia

raskas peEtymys, nuorernmille se anEoi väärisEyneen kuvan marsalkan
elämänryöstä.
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laistellen varmj.sEamassa rnaamrne lrsenäisyyden säj.1ymisen. Me soEaveteraaniE edellycämme, eIEä täsEä maaLamme ja kansaamme kovasti kohdelleesca
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ENSIO
HENTTONEN

Yiipurinlahdella taisteltiin vuoden 194
heinöhun alkupöivinä hengestä jo
elämiistii.
Kaikki käytettiivissä olevat
laivastovoimat ohjottiin auttamoan
hödiissö olevia Teikorin puolustojia.
Kotkerosta taistelusta ylivoimaisen
vihollisen konssa selvittiin vain
ormottomalla sisulla.
Tykkivene Uusimaan tykinjohtaja kertoo.
OLI HEINAKULN

NELJAS

etteivät kolme konetykkiämme

vamme omassa hautajaissaatos-

riittäneet torjumaan vihotlisen val-

vlmme...

tavia koneparvia.
Päivän sarastaessa vetäydyimme

tavallisesti saariston tai rannikon
suojaan, mutta silti olimme niin lähellä, että todelliselta aitiopaikalta
voimme seurata Kannaksen kohtalonhetkiä. Sankka savu- ja tomupilvi oli päiväkausia verhonnut taivaan ja maan tukahduttavaan sy-

leilyynsä. Yhtämittainen sodan
pauhu kantautui jylinänä tietoisuuteemme. Yksittäisiä riijähdyksiä oli

vaikeaa kuulla.

parantanut
me.

kyn.

set.

Aurinko oli noussut pilvenömälle taivaalle, vain kevy tuulenvire

Näimme tukikohtaamme asti,
että juuri Teikarin suunnalla taiste-

joka kiisitti neljä

vilvoitteli keskikesän

muutaman vaniomoottoriveneen

hellettä. Koti-Suomessa vieteniin

ja pari

moottoritorpedovenettä.

lu riehui kiivaimmin. En häpeä
tunnustaa, että silloin mielen täytti
pelko
kuoleman pelko.

todellista heinäpoutaa, olihan hei-

Kun aseveli luovutti lisäki jouk-

Tämä oli neljäs sotakesämme

nänkorjuun aika.

koon neljä saksalaista tykistölaut-

Uusimaalla, sillä suurin osa meistä

taa oli

oli ollut laivalla sodan alusta alka-

Sensijaan Kannaksella venäläis-

ten suurhyökkäys oli edenny jo

Viipurin korkeudelle. Parhaillaan
vihollinen valmistautui ylittämään
Viipurinlahtea. jonka saarien omistuksesta

käyiin kiivaita taisteluja.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä vihollinen oli noussut maihin
Teikarin saareen, mutta omien
rannikkojoukkojemme oli onnistunut ankarien taistelujen jälkeen
työnäii hvökkäjä takaisin mereen. Kunnes jälleen viime yönä vihollinen oli yli 60:n erilaisen aluksen turvin noussut maihin ja pakot-

tanut joukkomme perääntymään
saaren pohjoisosaan. Siellä ne yhlämittaisen laivatykkitulen ja len-

tohyökkäysten alaisina olivat kiireisen

awn

tarpeessa.

TEIKARIN MIEHIÄ ON
AUTETTAVA!

tykkivenettä,

taisteluosaston vahvuus
kaikkiaan viisitoista erilaista alusta. siis meidän oloihimme nähden
melkoinen laivasto. Valitettavaa oli
vain, että tykkiveneemme olivat
ensimmäisen maailmansodan perua ja siten auttamattoman vanhanaikaisia. Ennen kaikkea ne olivat hitaita ja niiden it-aseistus oli
heikko.
Oma aluksemme tykkivene Uusimaa, kuten sen sisaralus tykkivene Hämeenmaakin oli aseistukseltaan koko joukosta voimakkain.

Kumpikin alus oli saanut luoden
alussa kaksi tuliterä saksalaista
105 mm taivatykkiä. It-aseistuksena meillä oli kaksi 40 mm Boforsia
ja yksi 20 mm Madsen-konetykki.
Suurin puutteemme oli aluksen hitaus: vain neljätoista solmua eli
noin 26 km tunnissa.

Venäläisten suurhyökkäyksen

Apua oli saatava paikalle viivyttelemättä. Katsottiin. että nopein ta-

alettua olimme suorittaneet lähes
taukoamatonä partiointia Kan-

pa oli liihetläii omia sota-aluksia
saaren turvaksi. Merivoimien johto

naksen lähivesillä. mutta etupäassä

perusti kiireesti taisteluosasto Arhon, komentajakapteeni O. Arhon

johdolla. Siihen haalittiin kaikki
lähistöllä olevat ja edes jonkinlai-
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vain öisin, sillä päivisin vihollisen
§mmenet ja sadat lentokoneet te-

kivät

kaikenlaisen liikkumisen

mahdottomaksi.
melkeinpä
Olimme saaneet katkerasti kokea.

kärjessä oli johtoaluksena tykkivene Hämeenmaa. taivajono oli yli
kilometrin pituinen ja siten perin
vaikuttavan näköinen
- etenkin
kun kaikki neljä tykkivenett i hiilikäyttöisinä tupruttelivat sarupiipuistaan sankkoja pilviä lähes pilvettömälle taivaalle.
Ilmoitimme täten tulostamme
taatustijo hyvissä ajoissa ennen perilletuloamme. Tämä ei ainakaan

Aamupäivällä saimme taistelukiissella aseistuksella varustetut aluk-

paahtavaa

Arho valmis höyryämäiin itiiän. Jonomuodostelman

TATSTELUXÄSTY

päivä viimeisenä sotaluonna 1944.

Näin saatiin kokoon laivasto,

Heti keskipäivän jälkeen oli tais-

teluosasto

-

en. Näiden neljän vuoden aikana
olimme olleet mukana monenlaisissa sotatoimissa: meitä oli ammuttu maalta, mereltä ja ilmasta,
meitä vastaan oli tehty torpedo.
hyökkäyksiä. Olimme yön pimeydessä partioineet tuntemattomilla
vesillä usein keskellä miinakenttiä.
Tietenkin olimme vastanneet samalla mitalla ja useinkin hyökänneet ensimmäisenä, mutta aina oli
onni ollut matkasaamme, sillä vain
muutama meistä oli kaatunut tai
haavoittunut.
Niin tähän hetkeen saakka.
Uskoimme nyt worenvarrnasti.
että hyvä onnemme oli lopullisesti
käntänlt meille selkänsä. Pelko,
jonka olimme luulleet jo meistä
melkein kaikonneen, ryöpsähti syvältä alitajunnasta valloilleen.
Eihän minkiiänlainen sotalaiva
selviäisi pinnalla tuollaisessa tulihelvetissä!

Olimme aivan varmoja siitä, ettii
tämä otli kaiken loppu. niin mei-

dän kuin aluksemmekin hauta ja
matkan pää.
Kun alukset kerääntyivät jonomuodostelmaan, uskoimme ole-

hautajaismielialaam-

MOOTTORITORPEDOVENEET ISKEVÄT
Iltapäivällä kolmen jälkeen sivuutamme Ristiniemen ja olemme Viipurinlahdella
taistelualueella.
Osasto jakaantuu kahteen ryh-

-

män: I Ryhmä käntyy pohjoista
eli Teikaria kohti ja II Ryhmä jatkaa iään Koiviston salmea kohti
varmistamaan

I

Ryhmän selkä-

puolta.

Aluksemme kuuluu I Ryhmään
eli varsinaiseen piäryhmåiän,

jonka

johtoaluksena toimii edelleen Hämeenmaa. Olemme jonossa kolmantena, edessäja takana on saksalainen tykkilautta. Jonon oikealla eli Kannaksen puoleisella siwstalla ovat vartiomoottoriveneet ja
yksi moottoritorpedovene. Jälkimmäisen tehtävänä on toimia
sumutusaluksena.

Ajamme siis pohjoiseen pitkin
kauppaväyliiä, vain kahdeksan
solmun etanavauhtia

-

saksalaiset

tykkilautat ovat vielä meitäkin hitaisteluvaltaampia
- täydessä
miudessa- Joka miehellä on her-

mot kireinä. Olemme ihmeissämme, ettei vihollinen ole vielä tähän
mennesså hyökännyt kimppuumei mereltä eikä ilmasta. Tame
vallisesti jo kaukana Ristiniemen
liinsipuolella ovat viholliskoneet olleet kimpussamme.
Pullinniemi
Kannaksen läntisin niemi
on nyt oikealla puolellamme ehkä vajaan kymmenen ki-

-

-

-

@urhhhdeh
lometrin päiissä. Emme §kene
erottamaan selvästi rantaviivaa, sillä itiisuunnalla on pelkkiä sawa ja
usvaa. Koko Kannas erottuu vain
epämääräisenä varjokuvana sawn
seasta.

Sensijaan etelään ja länteen on
erinomainen näkyvyys. Olemme si-

ten loistava maali kaikille

idåistii

päin tuleville hyökkäyksille.
Samassa alkaa kiivas ammunta
merellä etelän suunnassa.
Varmistusryhmämme on joutunut moottoritorpedoveneiden
hyökkäyksen kohteeksi. Näemme
tänne asti
- viitisen kilometriä
meistä
miten puolisen tusinaa
tummia pisteitä, moottoritorpedoveneitä, kiitä lähes sadan kilometrin tuntivauhdilla hitaita aluksiamme kohti puikkelehtien torjuntatulen nostattamien vesipatsaiden

Yöt partioitiin ja päivåt tapeltiin
Kuva: Allan Gustafsson

lomassa.

SAKSALAISET OVAT
TARKKOINA
Yhtäkkiä hätkähdiimme: jonossa
meitä seuraava saksalainen tykkilautta aloittaa ammunnan kahdella

tykilliän.
Saksalaiset tykkilautat ovat entisiä kuljetuslauttoja,

jotka on varus-

tettu kahdella 88 mm it-rykiilä.
Katsomme heitä ihmeissämme,
koska itse emme ole vielä havainneet mitään hälyttäv:iä.

Tykkilautan molemmat putket
sojottavat suoraan itiiiin melkein
vaakasuorassa. Siis merimaali.

-*'-:

Käännämme ovat tykinputkemme
samaan suuntaan, mutta emme
näe vieläkään muuta kuin savua ja
:,r.

:

-rl$

sumua,

Tykkilautta jatkaa oudon kimeääänistä ammuntaa. Me vain odotamme. Me tykkimiehet katsomme
kärsimättöminä omaa komentosiltaamme, jossa kiivaasti kiikaroidaan itäistä taivaanrantaa, mutta
mitään komentoja ei vielä anneta.
Huomio, vihollisen mt-venei

-

tä suunnassa 90, etäisyys 9000, keu-

ja perätykki, sirpalekranaat§a,
avatkaa tuli!
Siinä se nyt tuli
Ny on sitten meidän-vihdoinkin!
vuoromme.
la-

Tykkivene Uusimaa on kevään tultua päässyt jälleen vesille

Kestää vielä jonkin aikaa ennen

221

kuin tykkien suuntaajat

ja muut arvot

noaa pitkä sadaa. tataajilla on
hikinen urakka. Silti laukaisin lyö
viilillä tyhjää ammusten puuttees-

maalin t?ihtiiinkaukoputkien hiusristikoihin, sillä savu ja sumu näyttävät tihentyneen. Saksalaiset sen

ta. On vielä vähän vaikeaa niihdä
tarkasti. Mutta nyt ei ole enä mitåiän hätää, kun vihollinen on näkyvissä. Tämåihän on meille tuttua

kun råiiskyttelevät

puuhaa. Eihän tämä ole ensim-

laskimeen.
Pojat, otetaan tähtäimiin tuo
keskimmiiinen vene, huudan tykkimme suuntaajille.
Tiistä on se etu, että jos oikein

miiinen torpedohyökkäyksemme.

hyvin käy. niin sirpaleet voivat

VAUHTI ON HURJA

osua myös viereisiin veneisiin.
tarkkailla ilmati- Muistakaa
laa, kiljun metelin keskellä tykin

veneitten keskellä!
västelemään.

lataajille.

syy vinosti koko rintaman editse

on homma, joka tahtoo helposti unohtua merellisen taistelun
aikana, vaikka venäläisten taktiikkaan nimenomaan kuuluu samanaikainen lentohyökkäys.

veää tiheän sumuverhon

saavat

ihmemiehiä!
Ikuisuuden jiilkeen
niin meis-

-

laivatykkimme
tavat ampumisen.

tä tuntuu

Me Bofors-kone§keillä

aloitemme

Hyökkäjät näkyvät jo selvemmin.

vieläkiiiin näe vihollista. Meilliihiin

Korkeat keulakuohut vaahtoavat
vaaleina pilvinä. Veneiden potkurit

ei ole

tåihtäinkaukoputkia apunamme. Molemmat Boforsimme
sijaitsevat peräkkäin venekannella,
joten meillä on esteetön näktiala
periiiin päin ja molemmille sivuille,

laivatykkien iskemät näklvät
korkeina vesipatsaina. Tuli jä

vain komentosilta estä näkyvyyden keulaan piiin.

Komentosillalta annetaan jatkuvasti eäisyykiä, jotka pienenevät nopeasti
lähestyyhåin vihollinen pikajunan nopeudella.
Molempien 105 mm laivatykkiemme tuli kiihtyy. Koko laiva tärisee ja heilahtaa rajusti aina laukausten tahdissa. Jospa niitit irtaantuvat ja laiva hajoaa, onhan

-

sillä

ikä jo

neljännesvuosisata...

Eäisyys 5000!
-Vasta
nyt me kone§kkimiehet-

kin näemme hyökkävät

piiskaavat suurimmalla nopeudella
veffä.

veneet.

Niitä on viisi tai kuusi kappalet-

t"akse, menee pitkäksi. Sen näkee
siiäkin, etä veneet syöksyvät kohti, suoraan ja väistelemättii, kuin
kiskoilla. Joko vihollisella on entistii nopeampia veneitii tai sitten etiiisyysmittaaja ei pysy tahdissa mukana. Tuli piäisi saada välttämätä
eteen, silloin herkät sirpalekranaatit voisivat tehdii pahaa jälkeä pelkåistiiän riijiihämällä veden pinni§s:I.

Me konetykeillä odotamme tulenavauskäskyä. Ise toimin perimmiiisen Boforsin laskimen käytäjiinä ja samalla rykin johtajana.
Olen jo as€ttanut hyökkäyssuun-

nan

-

Se

etäisyys
- Huomio konetykit,
4fi)0, sirpalekranaatteja, avatkaa

Painan jalallani

Ny

ne rupeavat

Äkkia hitimmainen vene syökja

hyökkä-

jien eteen.

Rupean kiroilemaan

ääneen.

Aina sama juttu!

TORPEDOT TULEVAT
Nyt on kuitenkin oltava tarkkana.

laukaisinta.
Kuusi oranssista sähiäistä syöksyy

lä kertaa yksi kerrallaan.
Vuorollaan kukin vene puikah-

helminauhana kohti vihollista.
Jännitän katsettani. Sivusuunta

en syöksyn

näytti!ä hWältä, mutta kestiri vielä

pitkiksi, ne- menevät kin!
Asetan salamannopeasti ennahetken

taa sumuverhosta esiin, tekee lyhy-

ja käntyy nopeasti
ympäri sumun suojaan. Ammumme aina kutakin venetä,
mutta en ehdi kunnolla tehdä korjauksia, joten tuli jä epätarkaksi.

konlaskimeen lähestymisnopeu-

Kännöksen aikana ovat veneet

deksi kerrassaan 100 krhlt. Sen nyt

ainakin piuiisi riitt iii!

heitfäneet torpedonsa, jotka ovat
siis parhaillaan matkalla laivajo.

Nyt ei ole enä aikaa hakuammuntaan. Painan jalallani yhtä ai-

noamme kohti. Niinpä teemme
jyrkän kiännöksen vasempaan ja
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Hihkun riemusta, sillä aivan selvästi kranaattimme poukkoilevat

Ja sieltiihän ne taas tulevat! Täl-

tuli!

_d,

Jonomuodostelmassa et€enpäin

ta.

t

-t
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Viesti kulkee

lisäämme nopeuden

Ammustäydennys otetaan merellä. Kuva: Allan Gustafsson

täydeksi

vauhdiksi. Näin saamme tarvittavaa torpedojen väistämisnopeutta
ja samalla saamme maalin pienentymään laivamme leveydeksi.
Pian on edessä hyökkäyksen
vaarallisin vaihe.
Näemmekö torpedot tarpeeksi
ajoissa?

Ehdimmekö väistää?

Ehtiikö hidas lotjamme

alta

pois?

Koneet käyvät ylikierroksilla,
laiva tärisee rajusti, Iämmittäjät
s)rytävät kolia hehkuviin tulipesiin
henkensä edestä.
Onneksemme venäläiset käyttä-

vät vieläkin

paineilmatorpedoja,
joiden kuplavana on havaittavissa

jo

kaukaa.

Jokaikinen tarkkailee paljastavien vanojen ilmestymistä sydän

kylmänä. Tehtävän pitäisi olla
helppo tällaisella säällä, onhan kirkas auringon paiste ja meri on mel-

kein t1yni.
Ensimmäiset vanat havaitaan

jo

melkoisen kaukaa, ensin kaksi ja
sitten yhä useampia. Ne suuntautuvat jonomme alkupäätä kohti.
Johtoaluksemme on ilmeisesti ol-

lut maalina.
Meitlä ei ole minkäänlaista vaaraa. Sensijaan Hämeenmaalla on
tä),si tekeminen torpedojen väistelemisessä. sillä lähimmät porhalta-

vat ohi molemmin puolin alusta
§mmenen metrin päästä.

TiiÄLTÄ TULLAAN
Osastomme käänsy jälleen entiselle kurssille kohti Teikaria. Katson
kelloa. Olemme olleet Viipurinlahdella vasta parikymmentä minuuttia. Meitä oli siis odotettu.

on

täydellisesti

lemme jo selvästi taistelun räiskeen.

sä

muuttunut. Torjuttu hyökkäys on

Erotamme jopa konetuliaseiden
sarjoja ja ny.t olemme poistumassa

koneita

etelään.

raan laivajonoamme kohti ja ko-

Kesken ihmettelymme sailmme
kuulla, että meidän ja Teikarin r,älissä on oma miinakenttä. Jokunen

neiden takana häikäisevän kirkas
aurinko.
Jokaisen tason eturcunassa vä-

yö sitten on miinalaiva Ruotsin-

lähtelee pieniä salamia. Koneet

salmi laskenut Viipuri-nimiset miinakentät, kun oletettiin. etrei omia
aluksia enää liikkuisi näillä vesillä.
Mitä hittoa me sitten tecmme
täältä? kyselee miehistö kaikkialla
laivassa.
Miksei meillä ole mu-

ovat vain muutaman sadan metrin
päässä. korkeus vajaat parisataa

Mielialamme

valanut meihin

itseluottamusta.

Toiminta ja moniwotinen kokemus on kohottanut itsetuntoamme.

Täältä tullaan, Teikari!
Johtoalus Hämeenmaa on jo
Tuppuran saaren korkeudella kun
näemme sen ympärillä kohoavan
vesipatsaita. Samassa se aloittaa
kiivaan ammunnan. Sen molemmat 105 mm:n putket osoittaval
Tuppuran suuntaan.
Ei siis ainakaan ilmahyökkäys.
Luultavasti vihollisaluksia.
Olemme jääneet jonossa siitä
melkein kilometrin jälkeen. joten
emme vielä näe vihollista emmekä

-

kana raivaajia, jos kerran on tarkoitus todella auttaa Tc'ikarin puolustajia? Onko esikunta täynnä idi-

voi auttaa.
Parin minuutin kuluttua se lo.

ootteja?
Etteks te pojat ymmärrä: esikuntaherrat haluaa pitää venäläisille museolaivavhdistyksen paraatin.

pettaa ammunnan. Samalla hetkel-

jotta ne kuolis nauruun.

lä kuuluu lähiradiostamme sen tiedotus:
Kolme vihollisen FugasJuokan raivaajaa tulittanut meitä
Tuppuran takaa, tuleen vastattu,
vihollinen vetäytynlt sumutuksen

siten kranuja.

-

turvin.
FugasJuokan raivaajassa on yk-

si 100 mm tykkija konetykkejä. Se
on meitä puolta nopeampi
- ei
niinkän halveksittava vastustaja.
Hetkessä olemme mekin Tup
puran tasalla, mutta emme näe vihollisesta jälkeäkiiän. Sen sijaan
näemme johtoaluksen maston raa'-

-

Säästyy

Näin murjaisee matruusi Karlrson, tykkimme lataaja.

TLMAHYöKTÄYS
Samalla hetkellä saksalaiset tykkilautat molemmin puolin meitä
aloittavat kiivaan ammunnan. Mr>
lempien tykinputket osoittavat

kiinni. Puolet IL-2 maataisteluja toinen puoli hävittäjiä

hieman ylempänä. Suunta on suo-

metriä. Meidät on vllätetty.
Viholliskoneet ovat .io loivassu
syöksyssä. kun vielä suuntaamme
t-vkkimme putkea. Painan jatkuvaa
s.rrjaa, vaikka putki on vasta nousussa. Nvt ei ole aikaa hienouksille.
Pääasia. ettai saadaan rautaa mahdollisimman paljon taivaalle.
Valojuovamme jäävät rutkasti
jälkeen. tietenkin. En ehdi asettaa
minkäänlaisia an'oja ennakkolaskimeen. Kiepautan laskimen vihollisen lähestymiskulmaan samalla
kun vritän laskimen svöksyvirulla
ohjata tultamme. Tämä on hätäratkaisu. muttil ainoa keino tässä
tilunteessa. Vaatii melkoisesti taitoa. mutta nvt ei ole aikaa muu-

hun.

En ole hetkeksikään irrottanut
katsettani',ihollisrintamasta enkä

suoraan aurinkoon.
Ilmahyökkäysl
Olemme sadatellessamme kaluunaherroja laiminlyöneet iälleen

jalkaani laukaisimesta. Tulemme

tähystyksen.

maan hyökkäysrintaman tasalle.

assa viestilipun, joka merkitsee
kiiskyä koko laivajonomme yhtä-

Käännämme Boforsin salamavauhtia. Korkeussuuntaaja vääntää epätoivoisesti jo korkeutta si-

Hvökkääjien eteen en milliiän ehdi
saamaan tultamme. onhan kvse

aikaiseen täyskännökseen.

vusuuntaajan

Mirä tämä on?
Onko operaatio perutettu?

Olemme täysin

ymmällä.

Olemmehan enää vain muutaman
kilometrin päiissä Teikarista. Kuu-

vielä

kääntäessä

tykkiä.
Vilkaisen taivaalle ja jäykistyn.
Valtaisa miiärä viholliskoneita !
Ainakin viitisenkymmentä ke
netta leveänä rintamana siipi siives-

jää jatkuvasti iälkeen. kunnes rajulla laskimen svökswir.un painalluk-

sella saan luotisuihkumme nouse-

vain sekunneista.
H.v"vä näinkinl Näen miten valojuovamme iskevät kipinöiden lähimmän maataistelukoneen pohjapanssarissa .ja pyyhkäisevät ke
neen laskutelincet taivaan tuuliin.
Svrjasilmällä näen. miten meri po.
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On ammuttu
pikatulta

Uusimaan ilmatorjuntatykkien

poikia. Kuva:
Allan Gustafsson

risee ympärillämme kuin kiehuva
papupata viholliskoneiden tulituksesta.

Samalla hetkellä koko vihollisrintama syöksyy ylitsemme moottorit ulvoen. Yhtä nopeasti kään-

nämme tykkimme niiden perän
ollaksemme tällä kerralla ajoissa

valmiit torjumaan

mahdollisen
uuden hyökkäyksen. Koneet pois-

avauskiiskyjä. Niinpä ensimmäiset
laukaukset ovat jo matkalla.
pitkiä, raas pitkiä.
Minulla on tänään huono päi-

putkillamme. Eäisyys on jotakin
9000 metriä, aivan liikaa konetykeillemme. Maalinamme ovat tyk-

väni. Tältä matkalta piläisi osua
heti ensimmäsellä laakilla.

takin epätarkaksi.
Vihollinen on sensijaan tehny
korjauksia tuleensa. Iskemiä kohoaa nyt joka puolella. Olemme

Teen parhaillaan korjauksia ennakkolaskimeen, kun joku hakkaa
kepillä kypäriiäni. Ainoa tapa
metelissä.

Pian tämän jälkeen komentosillalla hihkutaan riemusta, sillä
osuman saanut viholliskone on
pudonnut mereen keulan suunnas-

- Tuli seisl Oma vene! kaqjutaan korvaani.

sa.

punut omia. Kiroilen däneen ja ensimmäisen kerran siunaan huonoa
ampumataitoani. Mikä häpeä ampua omia tovereita! Ja mikä köyhä
isänmaa, joka ei kykene varustamaan tykinjohtajaa edes kiikarilla.
Taisto-luokan moottoritorpedovene on ollut varmistamassa oikeaa sivustaamme, mutta sumussa
on vaikeaa erottaa ystiivä viholli-

OMA VENE!

nut

naarmuakaan

iiskeisessä

hyökkäyksessä. Jatkamme kulkuamme etelän suuntaan, kunnes
johtoaluksemme jälleen antaa kiis-

kyn täyskåiännökseen.
Jokohan on keksitty jokin keino
piiiisä Teikariin?
Jälleen on Kannas oikealla puolellamme. Savu- ja sumuseinämä
on mikäli mahdollista vielä entises-

täkin tiivistynlt. Itse §lvemme
edelleen kirkkaassa auringonpais-

Olemme ärimmäisen varuillamme, sillä

Se

nyt vielä puuttuil Ensimmäi-

sen kerran tåissä sodassa olen am-

sesta.

Itsesptöksille ei kuitenkaan ole
aikaa, kun havaitsemme johto
aluksemme olevan jälleen tulituksen kohteena. Lukuisia vesipasaita
kohoaa sen vanavedessä.

Haemme taas katseeellamme

teessa.

ny jokaikinen

venäläinen lrningradista pohjoiseen
tieää pikku paraatistamme Viipu-

epätoivoisesti vihollista, kunnes
huomaamme Pullinniemessä sa-

wn

keskellä välähtelevän tykistön
suuliekkejä. Ny on siis vielä venä-

läinen kenttätykistökin liittyny

rinlahdella. Konetykkimme sojottaa suoraan sumun keskelle.
Eikä yhä?in liian aikaisin, sillä
sumusta sukeltaa äkkiä yksinäinen
moottoritorpedovene suonun alustamme kohti! Eäisyys on tuskin

taisteluun.
Samassa näemme oman aluksemme keulan edessä pitkän rivin
vesipasaita. Vihollinen on siirtiinyt
tulensa meihin.

2000 metriä.
Tällaisissa äkkitapauksissa ei ole
aikaa jäd?i odottelemaan tulen-

Eläisyys on hyvä. mutta silusuunta heittää.
Vastaamme tulitukseen kaikilla
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jä

pakos-

haarukassa

kommunikoida tiissä helvetillisessä

tuvat kuitenkin kaartaen etelän.

Kukaan aluksessamme ei ole saa-

kien suuliekit, tulemme

Meillä perimmäisellä Boforsilla
ovat asiat paremmin. Emme löydä

itsestämme reikiä. Sarupiippu ja
etumainen Bofors ovat suojanneet
meitä pahimmalta sirpalesateelta.
Meitä on vielä neljä miestä pystyssä tykillämme. Olemme huumaantuneita
tärähtäneitä. Taisteluarvomme on juuri tällä hetkellä

-

nollassa.

VIHOLLINEN SAA
OSUMIA

HAARUKASSA

Johtoalus käskee osastoa jälleen
tekemän täyskiännöksen etelään.

Kännymme paikallamme, vauhtimme on täysin pysähdyksissä.
Juuri kun keulamme on suoraan
päin vihollista kuuluu komentosillan yläpuolelta kaksi kovaaja terä-

vä

räjähdystä.

llmanpaine on heittä minut
mereen. Tarraudun kaksin kZisin
§kin latauskouruun. Päiillemme
sataa kaikenlaista roinaa. Kypäriissäni kilisee.
Kranaatin sirpaleitako? En tiedä. Molempien konetykkien lataajat ja ammusten kantajat makaavat
pitkin pituuttaan venekannella.
Vihollinen on saanut kaki täys-

osumaa alukseemme. Molemmat
kranaatit. luultavasti 85 mm:n.
ovat r{ähfäne€t mastossa pari metriä komentosillan yläpuolella.
Keulasta kuuluu jälleen riijähdys. Taasko osuma?
Kranaatit ovat tehneet sillalla
pahaa jälkeä. Koko siltahenkilöstö
on joko kaatunut tai haavoittunut,

samoin keulatykin ja Madsenin
miehistöt. laivan päällikkö kap

teeniluutnantti

l.

Karsten on

haavoittunut kuolettavasti
put pällystöstä lievemmin.

ja lo

Aluksemme jatkaa käännöstään.
Kukaan ei ole sitä pysäytämiissä.
Se pyörii paikallaan kuin karuselli.
Komeita vesipatsaita kohoaa
edelleen joka puolella, vihollistulen
iskemiä. Olemme jatkuvasti tykistön haarukassa. On vain ajan kysymys. koska tärskähtää uudellecn. Vihollinen on havainnut tukalan tilanteemme. yhä useampi pat-

teri on keskittänyt tulensa
pyörivään alukseemme.
Samalla hetkellä hyökkä noin
35 maataistelukonetta osastoamme vastaan. Minulla on vain hämärä kuva hyökkäyksestä.
Perän puolelta kuuluu voimakas
räjähdys. Valtaisa vesipatsas heittiiä roiskeiraan pällemme.
Tykistön iskemä vai lentopommi?

En tiedä. Onneksi ei aivan osu-

nut, läheltä piti.
Vähitellen heräämme horroksesta. Haavoittuneita sidotaan ja
kannetaan pääkannelle poiskuljetettaviksi
nyt kukaan hoksaa
-jos
tulla hakemaan.
Miksei Taisto vedä edes sumuverhoa suojaksemme?
Kuolleita ja haavoittuneita ma-

kaa pitkä rivi pääkannella. Laiva
pyörii edelleen kuin hynä.

Kranaatti on osunut mastoon ja sirpaleviuhka iskenyt komentosillalle, jossa työskennelleistä 16 miehestä kuoli tai haavoittui 12. Kuva: Allan Gustatsson

Luutnantti Leo Sarvimäki, ensimmäinen upseeri, on ottanut aluksen komentoonsa ja
ohjaa sen turvaan. Kuva: Allan Gustafsson

Suutun ja kiipeän komentosillal-

har-

vakseen. En ole uskoa silmiäni, sil-

Kaikkialla on sirpaleitten repimiä reikiä. Masto retkottaa kaarumaisillaan, tulenjohtolaitteet ja
radio ovat miisänä.

ja
yksinään
- ilman tulenjohtoa
tykin miehistöä!
ampuu tykil-

lä tykin j ohtaj a alikersantti Pe s o n e n

län.

-

Lähimmät

kunnes havaitsen laivan ensimmäiSarviluutnantti

haavoittuneet
makaavat vain parin metrin päässä
tykistä.
Onneksi jossakin vaiheessa jokin

mäen ist'lwan puolitajuttomana

vene laskee §tkeemme ja vie men-

Ensin luulen siltaa tyhjäksi,
sen upeeerin

ko

reikä takaraivossa. Periissäni kii-

nessään pahimmin haavoittuneet

vennyt liiäkintiialiupseeri sitoo pahimmat reiät. Äärimmiiisin ponnistuksin ja polvet horjuen ryhtyy
Sarvimäki ohjailemaan alusta ja

hoidettaviksi.
Osasto käänryy jälleen pohjoiseen. Me sensijaan jatkamme etetän. Vihollisen tuli seuraa meitä

saa sen kurssilleen.
Pari miestä on tullut lisää sillalle.
Juoksen takaisin tykilleni. Matkal-

jatkuvasti, tosin

la autan

Madsen-ampujan matruusi Razriez siirtämisessä hankalasta asemapaikastaan. Hän on
vaikeasti haavoittunut.

SISULLA JA
SYDÄMELLÄ
Sarvimäki saa Taiston loputtakin
tajuamaan ja vetämiän sumuverhon suojaksemme. Tuli jä heti jälkeen. Johtoalus antaa meille luvan
poistua taistelusta ja suuntaamme
eteläiin. Vihollinen ei ole kuitenPäällikkö, komentaiakapteeni Aarne Karsten haavoittui vaikeasti ja kuoli kaksi viikkoa
myöhemmin Turun lääninsairaalassa. Kuva: Allan Gustalsson

tykki ruvennut ampumaan

le.

kaan luowttanut, sillä iskemät
seuraavat jatkuvasti alustamme.
Samaan aikaan on peräkannen

jo

epätarkkana.

Alikersantti Pesonen vastaa yhä tulitukseen. Ristiniemen kohdalla
hän ampuu jäähyväislaukauksen.
Aluksellamme on kaksi tosi sinnikiistä miestä, luutnantti Sarvimäki
ja alikersantti Pesonen.
Käännymme länteen ja pois-

tumme Viipurinlahdelta. Taistelu
on meidän osaltamme ohi kestettyään vain kaksi tuntia.
Viipurinlahden taisteluissa menetettiin laivoilla 23 miestä kaatu-

ja 48 haavoittuneina, näistä
suurin osa Uusimaalla.
Tykkivene Uusimaan tykit säilyivät ampumakunnossa loppuun
saakka. Ei vain ollut enää miehiä
neina

niitä

käyttämän.

tr
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Käsky oli selvä: "Teikarsaarta ja Melansaarta on puolustettava viimeiseen saakka
l:*l1ljruffii.fää}, fi_ ja pahimmassa tapauksessa vallattava tapurinlahden länsirannalle vila- kaiSin VaStahyökkäykSellä."
niemeen.
Sienä saimme tietä, että jouk- Näin tehtiin. Ylivoima kuitenkin voitti.
HTff;fillä"ffiää":lj::: "Lopuksi saari oli kuin palava helvetti."
fPsÄt-t-Ä

1944

Linnakkeiston komentopaikka
oli Teikarsaaren Itäniemessä. Saa-

olin parhaillaan

oppilaana Merisotakoulun Kantaaliupseerikurssilla. Vihollisen suur-

semme

.

tuli luutnantti V. Veiialai-

nen.

r

-täneet Koiviston saaret ja Tuppuran sanottavaa vastarintaa koh-

i

I

i

350 miestä. Raskaita aseita oli pai-

kalla neljä 45 millin panssarintorjuntatykkiä, kuusi 20 millin Madsen-konetykkiä, kahdeksan konekivääriä ja yksi 76 millin sotasaalis-

tvkki.
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saimme käskyn muodostaa Tei.
karsaaren tukikohdan. Tässä vaiheessa olivat venäläiset jo miehit-

rella olevien joukkojen yhteinen
vahwus oli tässä vaiheessa noin
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Saareen saa!'uttuamme oli siellä
vain yksi pikakivääriryhmä, jonka
vapautimme. Kävimme käsiksi varustelutyöhön.

UI

+

Se ei ollut helppoa emmekä
kaikkialla onnistuneet edes tyydltlävästi: maan perusta oli monin
paikoin rannalla kalliota tai kovaa
kivikkoa. Missä maaperä oli helpompaa, oli usein pohjavesi vastassa jo puolen metrin syvryydessä.
Saimme kuulla rykmentin saaneen Merivoimien komentajalta
kiiskyn, enä Teikaria ja Melansaar-

ra oli

)Ll!':/

\

§0

puolustettava vrimeiseen

saakka. Pahimmassa tapauksessa
oli ne vallattava takaisin vihollisel-

Vemä0.

floflvosto .

n

ta vastahyökkäyksellä.

\

Rykmentti vahvisti saaren puolustusta. Teikariin tuli aruksemme
ratsumestari D. von Weissenbergz johdolla Rannikkopataljoc>
na 7:n 3.Komppania. Käs§ssä
mainitut saaret mudostivat yhdessä IV Linnakkeiston komentajanazn majui V. Myntti.
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Teikarsaaren puolustajia ruokailussa

1.

7. zl4

ti

TYYNTÄ
MYRSKYN EDEL1Ä
Vihollinen suoritti jatkuvaa ilma-

Ammuimme aina kun vain jo.
takin näkyi tehden pieniä korjauksia korotukseen ja siwsuuntaan ottaen huomioon alusten lähestymi-

tiedustelua lentäen aivan matalalla
saaren yli.
Kesäkuun 30. päivänä vähän

ennen puolta päivää
- olimme
juuri ruokailussa
vihollinen teki
Tuppuran puolelta pienin voimin
tiedusteluhyökkäyksen ampuen

sen. Tykin miehistö työskenteli
koko ajan asiallisesti ja tarmokkaasti. Varsinkin suuntaaja osoittautui päteväksi.

kiivaasti konetykeilliän. Omat
panssarintorjuntatykkimme vastasivat ja vihollinen veäytyi sumuverhon suojassa pois.
Sanian päivän iltana sain kiiskyr ilmoittautua saaren itäisellä
rantaviivalla laivaston luutnantti

Tilanteen kesläessä ammuimme

kaikkiaan toista sataa laukausta.
Sumuverho haittasi pahasti tulitoimintaa, mutta siitä kärsi myös
vihollisen tulen tarkkuus. Näin sälyimme hengissä.
Aivan rannan lähellä vihollinen
kiihdltti konetykki- ja konekivåiäritulensa iiärimmilleen. Ammuimme viimeiset laukaukset yhdessä
suuntaajan kanssa.

Viirilinnalle. Sain kiiskyn ryhtyä
tykinjohtajaksi panssarintorjuntatykille, ionka miehistöksi tuli kolme reserviläistä. Näistä yhdellä oli
aikaisempaa tykkimieskokemusta,

joten nimesin hänet suuntaajaksi.

Tykki oli jo viety luutnantin
osoittamaan asemaan. Se oli vain
parin metrin piiiissä

vesirajasu.

Varustelutyöt olivat vielä aloittamatta.

Maaperä oli kovaa kivikkoa ja
pohjavesi liihellä. Kaivautumista ei
voinut ajatellakaan. Yritimme kaikin voimin rakentaa jonkinlaista
maanpåiälistä linnaketta.

Työskentelimme kuumeisesti,

von Weissenberg käskynotossa majuri Myntin komentopaikalla 1.7.44 aamulla

työmme edistymistä.
Tunsimme, että taistelu voi alkaa millä hetkellä tahansa.
Työmme lomassa tarkastelimme toisella silmällä lähestyvää vihollista. Näyrti siltä, että sillä oli
tarkoitus nousta maihin juuri tällä
alueella.

RAUTA PUREE

sillä vihollisen alusten liikehtimi-

Vihollisen alukset lähes§ivät

nen asemien edustalla enteili lyhyt-

matkaa oli enää parisen kilometriä.
I^aivoja oli kymmenkunta, edes-

tä työaikaa. Emme myöskän voineet työskennellä salassa, sillä noin
neljän kilometrin päiistä se voi kii-

kariähystyksellä tarkoin seurata

alusten ympärille suojaavan suse lähestyi

muverhon. Sen suojassa
jatkuvasti rantaa.

-

sii tykki- ja raivaaja-aluksia ja takana maihinnousuveneiä.
Äkkia vihollinen aloitti kiivaan

tulen kaikilla mahdollisilla kaliipereilla. Alusten tykkitulen lisäksi iski
alueellemme viiden tai kuuden
tuuman tykkien tuli Pullinniemestä. Tulen tiheys oli niin suuri, että
tuntui olevan kyse vain minuuteista ennen kuin tukikohtamme puolustajat olisi muserrettu olemattomiin.
Katsoin kelloa: se oli 22.25.

Äkkia sukelsi sumusta esiin seitsemän tai kahdeksan maihinnousualuksen keula. Matkaa oli eniä
lG-15 metriä.

Tukikohtamme

kaikki

aseet

avasivat pikatulen. jolloin osa vi-

hollisista hyppiisi veteen. Tdssä
vaiheessa saimme mekin tykillåimme viimeiset osumat veneisiin.

HYöKKÄYS
PYSÄYTETÄÄN

Toinnuttuamme ensimmäisestä

Raivoisaa ammuntaa liihietäsyy-

shokista aloitimme tulen lähestyviin aluksiin, jotka tässä vaiheessa
olivat noin kilometrin päässä. To-

deltä kesti parisen minuuttia. Sitten

tesimme useita osumia.
Heti sen jälkeen vihollinen kehit-

konekiväärin ja pikakiviiärin tuli
äkkiä lakkasi.
Samalla hetkellä vihollisen veneet törmäsivät rantaan. Aivan
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asemamme kohdalla

ja

sen mo-

lemmin puolin syöksyi

miehiä

maalle huutaen ja ampuen
- mahtava URAA-huuto kaikui leveältä
alueelta.

Sieppasin maasta kiväärin ja
syöksyin suojaan noin kymmenen
metrin päässä olleen puukasan
taakse. Ammuin aseen tyhjäksi lähimpiin vihollisiin. Sitten oti jätleen
väist1,ttävä.

Etenin tulen alla lyhvin syöksyin
satakunta metriä saaren keskustaan päin. Sitten pysähdyin vetä-

mään henkeä.
Ketään ei näkyn1t. Mistään ei
kuulunut omien ääniä.
Suuntasin kulkuni kohti järvikannasta. jossa arvelin tapaavani
omia. Siellä heitä olikin
- tapasin
muiden ohella kurssitoverini
Kuismin ja Hiltu.rcr sekä vlikersant-

ti

Kurjen.

Ratsumestari von Weissenberg

otti komennon. Asetuimme asemiin taloryhmän tasalle.
Heti asemien tultua miehitetyik-

si ryntäsi vihollinen niitä vastaan
noin komppanian voimin
ehkä

-

porukalla. Löimme sen
kiivaalla tulella verissä päin takaiI

50 miehen

sin.

uskaltaneet ampua peläten osuvansa omiin.
Tilanne juuttui paikalleen.
Tässä vaiheessa eriis paikalla ollut upseeri sai radioyhteyden Vilaniemessä olevaan patteriin. Tuti oli

ihmeen tarkkaa: melkein kaikki
kranaatit iskivät eteemme ruuhkautuneeseen viholliseen.

VASTA.
HYöKKÄYKSEEN
Nyt oli sopiva aika vastaiskuun!
Alku onnistui aivan kivuttomasti. Ajoimme vihollista saaren eteläkärkeä kohden. Ketjumme ulottui
saaren

yli rannasta rantaan.

Lähellä eteläkärkeä

jäimme
oman tykistön tuli-iskun alle. Eteneminen pysähtyi hetkeksi.
Taitava ja päänäväinen vihotlinen käytti tilannetta hyväkseen järjestäen joukkonsa uudelleen ja pureutuen lujasti maastoon. Jatkaessamme hyökkäystä kärsimme tappioita. Aikaa kului myös runsaasti

Osa vihollisista pelastautui ve-

hollisia löytyi saaresta 260ja vankeja 76. Vain pieni osa pääsi pelastautumaan laivoihin.
Omatkin tappiomme olivat
murheellisen raskaat: kaatuneita
oli 32 ja haavoittuneita 85.
Voiton jälkeen oli mieliala korkealla. Seuraavana päivänä tuli
saareen rykmentin komentaja
eversti l. E. I ),).tincn kiittäen mie-

neisiin, osa meni mereen ja osa antautui vangeiksi. Saari oli taas meidän. Maastossa oli enää hajanaisia

hekkäin sanoin puolustajia h1västä
työstä. Monet saivat samalla ansioistaan vapaudenmitaleja.

lähitaistelussa ennen kuin saimme
koko niemen haltuumme.

Peltoaukealla meitä oli vain vamiestä. Toiset taistelivat
meistä oikealla olevassa metsikös-

vihollisryhmiä.

jaat 30

joukoista määrättiin haravoimaan saarta ja osa entisiin ase-

sä.

miin rannalle. Palatessani entisiin
asemiimme totesin. miksi koneki-

Vihollinen sai jatkuvasti vah-

vennuksia

3./RP 7:n miehiä Teikarin Eteläkärjessä '1.7.44 aamulla

Osa

ja pikakiväärin tuli oli lop

maihinnousualueelta.
Se uusi hvökkävksensä useampia
kenoja. mutta saimme sen aina

väärin

lyödyksi takaisin. Aukcalle alkoi

pikakiväärin ampuja kaatunut

kertyä ruumiita.
Vihollisen lentotoiminta oli koko ajan vilkasta. mutta siitä eijuuri
ollut haittaa. Ilmeisesti koneet eivät

aseensa ääreen.

punut ratkaisevalla hetkellä: kone-

kivääri oti rikkoutunut tulessa ja
Apulainenkin oli

haavoittunut kuolettavasti.

VALMTSTAUDUTAAN
RATKAISUUN
Komppaniamme asealiupseeri op
pilas Korinainenoli kaatunut taistelun viimeisessä vaiheessa saaren
eteläkärjessä. Luutnantti Veijalainen määräsi minut hänen tilalleen.
Saareen saatiin lisää väkeä ja
aseita. Vahwus nousi noin kuuteensataan-

Näin oli ensimmäisen taistelun
tilinpäätöksen aika. Kaatuneita vi-

Heinäkuun 2. ja 3. päivä kuluivat suhteellisen rauhallisesti. Vihol-

lisen tykistötuli oli häirinnän luonteista. Ilmatoiminta oli kuitenkin
vilkasta. Vihollisen koneet suorittivat yksityiskohtaista tiedustelua ja
tulittivat kaikkia mahdollisia koh-

teita.

Heinäkuun 3. päivän iltana vihollisen aallottaiset ilmahyökkäykset muuttuivat sännölliseksi I'uo-

rotellen yhä kiihtyvän tykistötulen
kanssa. Kiivas tulitoiminta jatkui

koko vön. Muutamat talot sytyivät palamaan.
Oppilaskomppaniamme
80.Torjuntakomppania

oli

re-

seninä. Se oli sijoitettu pieninä

ryhminä järvikannaksen pohjoispuolella olevan aukeaman reunoil-

le. Lähellä oli komppanianpäällikön komentopaikka. Samassa pienessä perunakellarissa pellon reu-

nassa majaili myös

komentoryhmä. johon itsekin kuuluin.
Heinäkuun 4. päivän aamulla
kello 05.00 vihollisen tulitus alkoi
äkkiä kiihtyä. Valmistauduimme
torjuntataisteluun.

Kuuden maissa

tuli

kuop

paamme muutamia upseereja..lotka lähtivät yhdessä luutnantti Veijalaisen kanssa tarkastamaan saaren tukikohtia
- ilmeisesti vastahyökkäyssuuntia. Tämä liike paljasti ilmeisesti sijaintimme viholliselle, sillä sen maataistelukoneet
alkoivat tehdä jatkuvia syöksyjä

monttuumme. Pommit putosivat
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Vankeja ja haavoittuneita evakuoidaan Pohjoiskärjestä'1. 7. 44
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kellarin väliuömän läheisyl.reen ja
meidän oli poistuttava sieltä.
Kun päällikkö oli poissa pohdimme tilannetta yhdessä oppilastovereitleni Jrirven perän ja Ui mosen
kanssa. Oli selvää, että hurja val-

mistelu merkitsi maihinnousua

&

-

kyse oli vain siitä, oliko se jo alkanut.
Päätimme ottaa asiasta selvän.

VIIMEINEN
TAISTELU

Itse syöksyin kolmannelle tykille, koska sen asemaan meno näytti

kovin awttomalta.
Syöksyimme yksitellen pienen aukean yli metsään, jossa meikäläiset
olivat jo valmistautumassa vastahyökkäykseen. Vihollinen oli juuri

Kun työnsimme sirä asemaan rä-

jähti kranaatti puussa. Sirpale iski

T

päässy't maihin saaren itärannalla.

1ä

§'n,

Kiivas taistelu oli käynnissä.
Vastahyökkäystä ryhtyi johtamaan minulle tuntematon upseeri.

vasempaan polveeni. Osa siiä tai
ilmeisesti
polvinivelen luiden väliin, koska

joitakin luun siruja jäi

*'.

.r

S .'
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jalka ei taipunut hiukkaakaan.
Minusta ei ollut eniä tykin työntiijäksi.
Kolmas tykki saatiin kuitenkin
käskemäni asemaan. Neljännen
tykin miehistön määräsin kantamaan ammuksia muille tykeille,
koska patruunat olivat aika kaukana rantapusikossa ja kulutus olisi varmasti suuri.
En päiissy liikkumaan. §styin
kuitenkin huutamaan tykeille korjauskomentoja ammunnan aikana.

,,L

Kello oli seitsemän tai kahdeksan
paikkeilla, kun aloitimme. Vasemmalla puolellani näin muun
muassa ylioppilastoverini lrhto-

,i, ,
.,';'.,- 1
,l ',
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sen.

Vihollinen oli tunkeutunut peltoaukealle noin 150 metrin päähän
meistä. Syntyi kiivas taistelu, jota
vihollinen tuki tarkalla tulella mereltä ja ilmasta. Lopulta se antoi
kuitenkin periksi ja vetäyyi etelään

ja

Patruunoita saapuu Pohioiskärkeen 1.7. 44

itään.

Juuri mesän reunaan saawttua-

Hänen kohtalonsa näytti selväl-

ni näin oppilas Tarkkasen makaavan maassa pää luodin lävistämänä, kypärä verta puolillaan. Hän

tä. Käärin kuitenkin hänen pää-

pyysi apua

ennen muuta kuljetusta pois polttavasta auringosta.

-

hänsä siteenja yhdessä erään reser-

viläisen kanssa raahasimme pojan
metsän reunassa olevaan kivinavettaan, jossa oli muitakin haavoit-

tuneita, muun muassa oppilas

ärs-

so.

Palatessani tapasin oppilas

(u/-

tin, joka oli ottanut aloitteen käsiinsä

-

44 aamulla

nut kantoi moottoriveneeseen
lzlali Myyrykiinen.

korp

Haavoittuneiden joukosa oli
joka osasi käyää moonoria.
Merelle meno ei niissä olosuhteissa tuntunut kovin houkutteleja
valta
- rautaa tuli mereltä ilmasta. Ajoimme kuitenkin tuppuran puoleiselle rannalle ja t?iytimme veneen pahimmin haavoittuneilla. Veneessä olivat muun muassa Husso ja Tarkkanen, joka oli
mies.

Juoksin niemeen. Jo matkalla tiedustelin nopeasti tykeille tuliase-

kovin heikossa kunnossa.

mat.

niskaamme kiivaan tykistötulen.
Se haarukoi meitä koko matkan

Totesin vihollisen olevan jo
600-700 metrin påiiissä rannasta.
Kuusi tai seitsemän alusta tulitti
nientä kaikilla mahdollisilla kalii-

Vihollinen suuntasi Tuppurasta

Vilaniemeen saakka saamatta kuitenkaan täysosumaa. Ihmettelimme naapurien heikkoa ampuma-

pereilla. Useat talot paloivat ja

taitoa, joka koitui pelastuksek-

kuumuus oli helvetillinen.
Tykit olivat yhdessä rykelmiissä
lähellä niemen kärkeä. Parikymmentä miestä löysin eriiiistii kella-

semme.

rista.

savuavine raunioineen...

Otin porukan komentoonija selostin heille tilanteen.
Nyt on kaki mahdollisuutta:

Heinäkuun 4. päivän vastahyökkäys onnistuija koko saari oli
seur:Bvana aamuna suomalaisten

torjua vihollinen tai kuolla tänne

kiisissä. Koko vihollisrykmentti oli
tuhottu ja kaatuneita oli noin 1000.
Seuraavana päivänä kuitenkin
ylivoima ratkaisi asian ja puolustajat poistuivat saarelta kiiskyn saatuaan. Suomalaisten tappiot kohosivat näissä saaritaisteluissa 830

-

kuoppaan. Kumman valitsette?
Kellarissa piileskellen kuolette

Rannikkorykmentti 2:n Konekivåärikomppania lähdössä Teikariin 5. 7. 44

myös

Tuolla itäniemessä on neljä
ja parikymmenlä miesä,

VIELÄ KERRAN
TYKIT
ASEMIIN

7 .

don kiisiinsä. Hän jäjesti

haavoittuneiden evakuoinnin. Mi-

mutta mitään ei sieltä kuulu. Epäilen, että miehet piileksivät kuopissaan eivätkä ammu. Menepäs sinne ja pane tykit ja miehet asemiin!
Siellä voi vihollinen nousta maihin
milloin tahansa.

Poh joiskärjessä'1.

saapui vänrikki Kultti ottaen joh-

ja sanoi minulle:

tykkiä

Tiukat paikat. Evakuoi ntia

Tykeilläkin alkoi miehiä haavoittua. Tulitoimintaa jatkettiin vajain miehistöin.
Oli kai jo iltapäivä kun paikalle

varmasti!
Miehet ymmärsivät. He alkoivat
kiiskystäni reippaasti vetiä tykkejä
tiedustelemiini asemiin.
Kun ensimmäinen ja toinen tykki olivat asemissa kiiskin aloittaa
tulen.

Alitajuntaani jäi ruosiksi kuva
s:uresta sielä poistuessani: se oli
kuin palava helvetti roihuineen ja

mieheen,

joista kaatuneita oli 300.

tr
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Liput nousevat salkoon Teikarin kivellä Upinniemessä
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pitöYärfiä ffi

D. von WEISSENBERG

TEIKARIN Ja MELANSAAREN
Poismenneiden joukossa on
taistelijat ovat halunneet pitiiii yhtä muiden ohessa rykmenttimme kosodan jälkeenkin. Kokemukset Vii- mentaja eversti A. Lyytinen,siellä on
purinlahdella heinäkuussa 1944 Mannerheim-ristin ritari korpraali
ovat lähtemättömåisti jääneet mu- Viljo Vyyrykiinen, joka taistelun
kana olleiden mieleen.

Aseveljiä asuu pääasiallisesti
Kotkan-Haminan alueella ja Turun ympäristössä. Aktiivisinta on
toiminta ollut Turun seuduilla.
Ensimmäinen tärkeä kokoontuminen oli lO-vuotispäivän vietto
Kotkassa 5.7.1954. Sen jälkeen on
suuremmin joukoin kokoonnuttu
joka toinen tai joka kolmas vuosi,
viimeisinä wosina Upinniemen
Rannikkojäkäripataljoonan vierama.
Joukko oli alussa huomattavan
suuri, mutta on elämän lakien mukaan tasaisesti pienentynyt. Tällä
hetkellä on arkistossa 230 henkilokorttia.
230

RANNIKKOJÄÄKIiRtT
VIETTÄVÄT VUOSIpÄtvÄÄtrtsÄ s.z.

Rannikkojiiäkäripataljoona on nijärjesti
viime vaiheessa
torjuntarin- mennyt vuosipäiväkseen heinäkuun
taman siten että haavoittuneet saa- viidennen, Teikarin viimeisen taistiin pois ja uimataitoiset veljet piiä- telupåiivän. Silloin teikarilaiset kutsivät pelastautumaan uimalla, siellä sutaan vieraiksi Upinniemeen.
on erinomainen taistelija kapteeni
Pataljoona vaalii Teikarin perinVeranto, entinen Fridell, joka roh- teitii. Seinällä on Johanneksen pokeasti ja taidolla johti monta taiste- jan Viljo Vyyryläisen kuva ja ristikin
lua.
on pataljoonan hallussa.
Yhteydenpito on vapaamuotoisYhteisesti pataljoonan kanssa
johtokuntaa.
ta, ilman varsinaista
olemme pystytläneet paraatikentälTurussa pidetiiän joka wosi itsenåii- le Teikarin kiven. Siinä on kalai
syyspåiivän aattona pieni juhlaistun- pronssilaattaa, toisessa teikarilaisto, jossa muistellaan vuoden vaihei ten asevelimerkki ja toisessa teksti
ta ja suunnitellaan seuraavan vuo- "Teikarsaaren taistelussa Isänmaalden tapahtumia. Våilille sattuu syn- le kaikkensa antaneiden muistoksi
ja hautajaisia. Perin- pys§rttivät tiimåin patsaan Ranniktymäpäiviä
teeksi aseveljen arkulle on tullut yk- kojåäkäripataljoona, Teikarin taissinkertainen havuristi.
telijat ja Rannikkojiäkärikilta."

I

-

KASKU KTERTÄÄ

HALLITTU
HAAKSIRIKKO
Merivoimissa on käynnissä pelastautumisharjoitus, jossa miesten on hypättävä kymmenen metrin korkui-

selta telineeltä veteen.
Eräs matruusi epäröi

Teikarin ristien jakotilaisuus 5.7. 1978
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eikä uskalla hypätä.
- Mitäs te tekisitte,
jos olisi todellinen tilanne ja teidän pitäisi
hypätä uppoavasta laivasta? tiukkaa pursi-

*

mies.

-

Odottaisin, kunnes
seitsemän tai kahdeksan
metriä syvemmälle,
herra pursimies!

Iaiva painuisi
*t?

"

,
t

*

Ilpo l-ehtinen, Kuusankoski
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SUHTEELLISTA
Kaukop

Pataljoonan ansiosta on saatu aikaan Teikarin Risti, jonka voivat
saada myös ansioituneet myöhempien ikäpolvien rannikkosoturit.
Muisteluksia on talletettu ääninauhoille. Sauna- ja nuotioilloissa veteraanit tutustuvat nuoreen polveen.
Käynnit Upinniemessä jäävät jokaisen veteraanin mieleen mieluisina muistoina. Joukko on harventunut ia rapistunut, väki on kirjavaa.
Terveys alkaa pettää, joku pistää

proteesin yöksi sängyn alle.
Mutta henki herää joka kerta
eloon: kerrotaan. muistellaan. eletään uudelleen nuo kunnian päivät.
Toiminta jatkuu hiljalleen
- niin
kauan kunnes viimeinen teikarilainen on kannettu isänmaan multiin.
Jos joku Teikarin taistelija ei olg
ollut mukana, saa hän lisätietoa asiasta kirjoittamalla minulle osoitteeltr
la 25650 Strömma.

rtio

nnut
Retkeä
mui ste I le s so p a ho ite llaan
parin kaveyin voikeao
haavoittumista,
Perttasen Kyösti llmaa

on

p alo

linjojen takaa.

joelta kylliistyy jouta-

voon juttuun jo murahtoa:
- Kummakostuo ny on
soras! Meillti pruukotahan höissökin saman veyran merkitii...
Ilpo Lehtinen, Kuusankoski
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$eoiimuseo
Viestimiesten tåirkeä
tehtävä sodassa on
mahdolllstaa joukkojen johtaminen.

Toisen maailmansodan
kuuluisin viestiväline,
saksalainen Enigmasalakirjoituskone, jonka
salaisuuden liittoutuneet
selvittivät päästen siten
seuraamaan Saksan
sotavoimien viestintaä

Harvoin he saivat
tyiistiiiin kiitosta: jos
kaikki meni hyvin, ei
heitä huomattukaan,

kun taas

yhteyden

katkeaminen aiheutti
kovan metelin.
Viestimuseo esitte

lee, miten yhteyksiä
sodissamme hoideltiin.
AJATUS vanhimman viesti-

välineistön kokoamisesta ja
säilyttiimisest'ä museota varten syntyi heti sodan jälkeen

;?i
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Viestiupseeriyhdistyksen piirissä. Viestivarikolla Lylyssä
aloitettiin materiaalin kokoa-

,&\
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minen hyliittiiväksi lähetetyn
kaluston joukosta jo ennen-
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kuin virallista päätöslä muse-
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on perustamisesta oli tehtykåän. Piiätöksen Viestimuseon perustamisesta teki silloinen viestitarkastaja kenraali
Olwi Huhtala kevåiällä 1960.
Samana wonna museoka-

lusto siirrettiin Lylystii Riihimäelle, jonne Viestimuseon
katsottiin parhaiten soveltuvan perinteisenä viestij oukko.
jen sijoituspaikkana. Tilanpuutteesta muutenkin käni-

Jo vapaussodassa käytössä ollut Hughes-lennätin eli "Punttijuusa"

viisä Riihimäen varuskunnasta haettiin uutterasti

toimintatiloja museolle: kalustoa siirreltiin paikasta toiseen peräti seitsemän kertaa.

Pisimmän ajan materiaali oli
varastoituna erään kasarmirakennuksen ullakolla.

Puolustuslaitoksen hallin-

nassa kalusto oli vuoteen
1965 saakka, jolloin se luovuteniin 1963 perustetun Viestikillan haltuun. Kilta oli otta232

nut erääksi tehtäväkseen vas-

veltuvia huonetiloja.

Viestimuseo-hankkeen
edelleen kehitämisestii.
Omistussuhteiden muutos
ei kuitenkaan ratkaissut mu-

ralroorvörÄ

lata

Vroden

seon sijoituspaikkaa. Myös
fuihimäen kaupunki oli nyt

lopulla silloinen
varuskunnan påällikkö eversti J Mäntynen osoitti museotiloiksi osan wonna l9l3 ra-

Viestimuseon
saamisesta paikkakunnalle,
mutta kaupungillakaan ei ol-

kennetusta tsaarinajan upse€rikerhosta, ioka oli ollut koko
itsenäisyytemme ajan erilai-

so-

sessa varastokåiytössä. Ra-

kiinnostunut

lut tariota tarkoitukseen

1973

kennus oli äysin peruskorjaamaton ja liioittelematta
sanoen surkeassa kunnossa.
Tilat saatuaan museotoi-

mikunta aloitti välittömiisti
tarvikkeiden hankinnan. Ra-

kennuksen entistiimistyölle
antaa erityis!ä.qrvoa se, ettei
ennnen avaJalsa suontetta-

viin korjauksiin saatu

lain-

kaan julkisia varoja. Tarvik-

t

}

VÄLINEISTö ON
KIINNOSTAVA

l'

Viestimuseon välineistö antaa

läpileikkauksen itsenäisen
Suomen puolustusvoimien

koko viestitoiminnasta. Vanhimmat välineet, merkinanto-

torvet, lienevät peräisin kylläkin

jo

l60G ja vanhimmat

puhelimet sekä puhelinkeskukset lS0Gluvulta.

Erikoisuutena mainitta-

koon puhelinkoneista viestimiesten huonokuuloiselle ken-

raah Pajarille lahjoittama

vahvistimella varustettu puhe-

lin

sekä asemasotavaiheen
puhdetöisä muistona koivunpahkaan rakennettu toimiva pöytiipuhelin. Samoin
erikoisuutena voidaan mainita HughesJennätin eli'Punt-

Vanhat kenttäradiot ovat jykevää tekoa

tijuusa", jollaiset olivat käytössä

jo vapaussodassamme.
ja nii-

Myös viestikyyhkyset

den hoitovälineet ovat yleisön

nähävänä.
Radiokalustosta kannattaa
mainita ennen talvisotaa kåiytössä olleita koulutusradioita,

koko viime sotiemme aikainen viestikalusto, miinanlaukaisulaite, kotimaiset lähiradioversiot. kaukopartioradio
"Kyynel", I 976 Kukkiajärvelä löydetyt radiot sekä Kyp

roksen Suomenpataljoonan
komentajan Jorma Pullisen
komentoauton luodin mykis-

tiimä kentäradio

vuodelta

1975.
Vanhoja puhelimia, oikealla kokonaan koivunpahkasta värkätty aparaatti

kry1 saatiin .lahjoituksina ja
työn ovat påiiiasiassa suorittaneet Viestirykmentin varusmiehet vapå-ajan talkoo
työnä.

Toukokuun 24. piiivänä
1974 voitiin suorittaa Viestimuseon viralliset avajaiset ar-

vovaltaisen kutsuvierasjoukon l?isnäollessa. T?illöin oli
jo kolme huonetta saatu

Huonokuuloisen kenraali Pajarin erikoispuhelin, jonka teho pani koko korsun
tårisemään

kunnostetulsi näyttelykun- juhlasali. Entisämistöiden
johtoajatuksena on ollut

toon. Esille saatiin kuitenkin
vain osa museon esineistöstii.

Alkuun oli joka tapauksessa pääs1y ja tyota voitiin jat-

myös säilyttiiii vanha arkki-

tehtuuri

mahdollisimman

eheänä.

söintä onkin sitten jatkettu
huone kerrallaan. Vuonna

fuihimäen kaupunki on
vuodesta 1975 alkaen tukenut
Viestikiltaa myönämällii vuo.
sittain 3000--4000 markan

1977 saatiin kunnostetuksi iso

avustuksen kiiytetäväksi Vies-

kaa.

Museorakennuksen enti-

sali, entisen

upseerikerhon

timuseon hyväksi.

Lisäksi museossa on näyt-

teillii huomattava mäirä enlaisia korjaus-.ja huoltotoi.
mrnnassa taruttaua [uttalaitteita sekii komponentteja.

valokuvamateriaalia, ohjesiäntöjä

ja

kalusto-oppaita.

Yleisön kiinnostus Viestimuseota kohtaan on ollut
huomattavan suuri. Ylliitfiivän paljon on ollut myös ulkomaisia vieraita.
Riihimäen kasarmialueella
sijaitseva museo on avoinna

viikonloppuisin.

tr
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Kovei kovcleivcrsten
Ristisolmen tulppo kesollö 1941
z.rÄÄzuinIpRIKAATI, johon
kuuluivat Jäkäripataljoonat 5, 6
7, tykkikomppania ja pioneerijoukkue, oli liikekannallepanossa
perustettu Pihtiputaan-Shäsalmen-Kiuruveden-Vieremiin alu-

ja

EERo enÄsannr
Satokunta metriö leveö Nstisalmi
katkaisee lamluisan Tolvalnrjun sen
Ristisalmen sillan haltwn
saaminen oli völttiimiitöntii Ryhmö
Oinosen hyökköyksen jatkamiselle.
Yimeno hy ökkiiy kse en swtnnattiin
salualaisen divisioonan rynniikköryluniit
ja swmolainen jtiökiiripatoljoona.
Puolustajana oli myös kova joukko jo
hyökkiiy s torjuttiin verisesti.
Ensimmiiinen Neuvostoliiton sankorin
orvo koko T.Armeijassa annafiin tössö
taistelussa hmnostoutuneelle nuorelle
inkeriliiiselle ry hmiinj o htaj alle.

eella. Se oli tarkoitettu operoimaan

Karjalan Armeijan vasemman siiven erämaissa yhteistoimin Ryhmä

O:n ratsuväen kanssa.
Prikaatin pataljoonat oli muo.
dostetu osin varsin iäkkiiisäkin reserviliiisisä. Kun alueella oli puutetta reservin upseereista, oli joukkueenjohtaja- ja komppanianpåäl-

likköporras miehitetty päosin
etelän miehillä. joukossa runsaasti
helsinkiliiisiä.
Jiäkäripataljoona 7, josta liissä
enimmälti on puhe, perustettiin

Pihtiputaalla. Sen miehistösä oli
yksi komppania Viitasaaren pohjoispiiiin miehiä. muut pihtiputaalaisia. Komentajaksi tuli majuri
Niilo Matti Nevasaari, joka oli ennen sotia palvellut komppanianpiiiillikkönä Jiiiikfi pataljoona 3:ssa
sekä esikuntatehtävissä 3.Divisioonan esikunnassa ja talvisodassa
IV Armeijakunnan esikunnassa.

Ristisalmen tulppa pakotti joukot laajaan korpikoukkaukseen

\\

OilMNEN

)
l(itelönselko

-:\

ooo.f.

jossa se 8.7. hyökkiisi venäläisten

rajamiesten linnoittamaa

ja

taita-

vasti puolustamaa Peurujoen tuki-

kohtaa vastaan. Käytettävissä oli
vain vähäinen tulituki, jolla ei ollut

s,lnottavaa vaikutusta kenttälinnoitetussa asemassa taistelevaan
viholliseen. Voimien käyttö oli tiissä ensimmäisessä yrityksessä hapa-

roivaa ja taitava puolustaja torjui
hyökkäyksen helposti. Kun vielä

JR

52

seuraavana
päivänä yritystä uusittaessa ampui
lähtöasemassa olevia omia joukkoja, oli Seiskan miehillä sulka maassa

tappioitakin oli tullut ja osa

kaatuneista jiiänyt ei-kenenkiänmaalle. josta heitä ei saatu pois.

Naapuripataljoona JP 5 yritti
sitten vuorostaan, mutta epäonnistui sekin ja kärsi huomattavia tap-

\4

\\^..

pioita. Motti jäteniin tämän jäl-

tlrryosvo(

-
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ALKU OL! HANKALA
Jääkäripataljoona 7 joutui ensimmäisen kerran taisteluun rajalla,

oma kranaatinheitin

Ruhnrä
Houkrvooro

JP 7:n komentaja everstiluutnantti
Matti Nevasaari

,it'

P1q2P
km

keen silleen heikon vartioinnin varaan ja urhoolliset venäläiset rajamiehet vet?iytyivät käsk),n saatuaan
omiensa luo pidätelryän suomalaista prikaatia parisen viikkoa.
Tällä välin oli hyökkäys alkanut

myös

Korpiselän-Tolvajärven

suunnalla. jossa 5.Divisioonan
hämäläiset ja laguksen l. Jiiäkäri-

prikaati rynnivät eteenpäin. Tä-

män operaation

laisten puolella sitiikin monimutkaisempia. Pihtiputaan pojat seu-

helpottamiseksi

suunnattiin

2.Jäkäriprikaatin
joukot korpiteitii ja mesiipolkuja

rasivat suurvallan touhuja kuin

myöten pohjoisesta iskuun Tolvajärvelle. JP 7jäi vielä kiinni rajakahakointiin.
Peurujoella ja muissakin rajataisteluissa menetetyn ajan woksi

teatteria.

Koko touhu alkoi moninkertaisella puhutteluketjulla
komp
panian piiälikkö, joukkueenjohtajat, viiäpeli
ainakin nämä
selittivät vakuuttavasti operaation
iirkeyttii. Berliiniliiispojat olivathn intoa tiiynnä ja §selivät suo-

-

-

suunnitelma kuitenkin epäonnisnri, koska 5.D:n JR 44oli jo ehtinyt

vallata Tolvajärven jiiäkäripataljoonien saapuess:r alueelle. HyökkäysJii jatkeniin Tolvaharjua myG
ten Agläjärven tien suunnassa, vihollisen viivyttävät jälkijoukot lyö
tiin ja Ristisalmen kapeikko
saavutettiin 15. 7. aamulla.

malaisilta:

Otatteko vankeja?
-Meikåiliiisten
vastaukset olivat
epiimiiiiriiisiä, mutta sakut vakuuttivat:
Keine Gefangenen!
Ei mi-

Luonnonkaunis Tolvajärven hariu oli hankalaa hyökkäysmaastoa

tän

EDESSÄ

asiallisesti varusmiehistä muodostettu JR 126 oli lyöty ja helposti
karkoitettavissa uusista asemistaan

Ristisalmelta. Tämä

oli

erehdys.

Mainittu rauhan aikana

Petros-

koissa koulutuksessa ollut rykmentti, jossa palveli paljon inkeriläisiä

ja karjalaisia ja jota komensi

suomalainen everstiluutnantti Lyalä, oli §llä kärsin).t tappioita, mutta hyvän koulutuksensa ja pätevåin
johtonsa ansiosta toipunut nopeas-

ti.

voimia ryhdyttiin

laajaan koukkauksecn Ägajarvelle.

Heinäkuun 19. päivänä antoi

Karjalan Armeijan

joukot miiärättiin

Yläjärven-Kitelänselän koukkaussuuntaan Ristisalmen jädessä
sivusuunnaksi, jolla oli vain sitova

23.7.

Majui

Sulo Suden

Jiäkäripatal-

joona 6:n yksi komppania suunnattiin hyökkäykseen Ristisalmella
heti prikaatin saavuttua alueelle
15. 7. Hyökkäystä tuettiin lyhyellä
tykistövalmistelulla. Komppanian
yritys

ylitäii

salmi rådäyteryn sillan

jännöksiä myöten torjuttiin verisesti kiivaalla

konekiväritulella ja

raskaan §kistön sulkuammunnalla.

Suomalaiset olivat

nyt

Tiissä vaiheessa saapui JP 7

Tol-

22.-

vaha{ulle Ristisalmen taakse

SAKSALAISEEN
TYYLIIN
Tolvajåirven suunnan komentajak-

si tuli

saksalainen majuri

I

Tft.

Schwarz, jolle kaikki tällä suunnal-

la toimivat joukot alistettiin. Hänen johtoonsa jäivät JP 7, JP 5:n

kenttäleipomon, jossa kyllä limp
pua riitti.
Päiihyökkäyssuunnan paineen
helpottamiseksi pantiin hyökkäys
käyntiin myös Ristisalmella 27.7.
illalla.
Suunnitelma oli saksalaisen perusteellinen. Parinkymmenen minuutin tykistövalmistelun jälkeen

piti saksalaisten pioneerien ja suomalaisten jäkärien ylittää vesistö
syöksyveneillä sillan pohjoispuolelta samaan aikaan kuin osa voimista hyökkäisi salmen yli sillan jätteitä myöten. Maaston valtaamisen
jälkeen piti saksalaisten pioneerien

nopeasti korjata silta, minkä jälkeen JP 7 muodostaisi sillanpäaseman, jonka suojassa ratsuväki
ylitäisi sillan ja jatkaisi hyökkäystä
JP 7:n läpi tavoitteena Ägtajarvi.
Joukoille oli jaettu ylimenotaulukko, silkkipaperille koneella laadittu lista, jossa ylimeno oli alkuun

såiännöstelty minuuttien ja myG
hemmin tuntien tarkkuudella. Mieleeni on jänyt, etlå ratsuväen kent-

yksi komppania, suomalainen Ke13, komppania saksalaisesta JR 307:stä, saksalaiset
pioneeri- ja panssarintorjuntatykkikomppaniat sekä saksalainen I
Tykistörykmentti

täkeittimien piti ylittä silta H*48
tuntia eli kahden luorokauden kuluttua hyökkäyksen alkamisesta.
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sisunsa menettäneet jåiäkäritkin al-

vyt Patteristo

Patteristo

Hy<ikkays Ä$ajärven

kylä

vas-

taan pohjoisessa koukkaussuunnassa alkoi 27.7. Kylä saatiin jo

Kaikki vaikutti

tosipätevältä.

Mieronahon. Lutikkavaaran ja
Peurujoen rajakahakoissa osittain

koivat innostua ja uskoa menestykseen. Tokihan ny voittamattomien sakujen matkassa!

pitämii?in puhdistuspalvelusta ja
tarkastuksia! Tutkittiin aseet, varusteet, vieläpä kåisien ja kaulan
puhtaus! Koko touhu tuntui aivan
kiisittämättömältä. Vasta jiilkeenpåiin olen tajunnut, mihin sillä pyrittiin: ajatukset suunnattiin pois
edesvå olevasta taistelusta. Vanha

hyvä keino kiisitellä sotilaita jo
Fredrik Suuren ajoilta saakka, jolloin kuulemma todettiin: "Sotamiehen pitiä pelätii aliupseerin
piiskaa enemmän kuin viholista!"
Suomalaisten touhut olivat typtin erilaisia: keiteltiin kahvia, maattiin ja ki{oiteltiin haikeita kirjeitii
jos vaikka jotakin sattuikotiin
si... Mieliala oli yleensä optimistinen, vaikka suomalaisille ominainen epiiily ja pessimismikin eli.
Ville Vainikainen kuului joukkoon, jonka piti hyökätii yli sillan
jätteitli pitkin. Isännät menivät herrojen puheille:
Paljonkohan siinä salmessa
mahtaa olla vettii siinä kohti missä
ei ole siltaa?

-

-

Polven yläpuolelle, totesi

komppanian påiiilliktö.

Jälkeenpäin Ville, varsinainen
koiranleuka, kertoili mielelliiiin, että ämä oli ainoa kerta kun herrat

olivat puhuneet totta innostaessaan miehiä hyökkäykseen. Venii
oli tosiaan polven yläpuolelle
tä oli kaulaan saakka!

+i-

SIITÄ VAAN!

toden-

osittain vallatuksi, mutta saksalais-

lyG

ten huoltovaikeuksien vuoksi oli

TYYLINSÄ KULLAKIN

myös kåirkenä hyvin taistelleen JP

Jäsillä po

Kiiskyt hyökkäyksestii oli annettu
hyvissä ajoin, joten valmisteluihin
jäi aikaa. Suomalaisten osalta ne

Toimin joukkueenjohtajana komp
paniassa, jonka piti mennä yli sillan
kohdalta. Pätevänä apulaisenani
touhuili jo talvisodassa Kuhmossa

venälålisen

olivat melko yksinkertaisia, saksa-

kunnostautunut kenantti Eino

neet, että vastassa ei ollutkaan

ty ja

hajanainen porukka, vaan
kiukkuisesti ja taitavasti taisteleva
valiojoukko. Rintamahyökkäyksestä luovuttiin

saksalaisen

l63.Divisioonan komentajan kenraaliluutnantti Engelbrechtin alaisiksi. Hän ryhmitti voimansa uudelleen siten, että painopiste tuli

kapteeni Kataja. Pataljoona

sai

komentaja

kiiskyn, jolla koko alueella olevat

tehävä.

kiiskyn toq'ua hyökkäyksetja pitä
asemansa kaikissa olosuhteiss.
Puolustajan tukena oli runsaanpuoleinen raskas aseistus, muun
ohessa 120 millin kranaatinheittimistöä ja 152 millimetrin raskasta
kenttätykistöä.

suuntaamaan

pohjoisen kautta suoritettavaan

Ristisalmelle ryhmitettiin puolustukseen rykmentin yksi pataljoona, jota komensi suomalainen

-

vankeja!
Sitten alkoi merkillisten toimenpiteiden sarja: saksalaiset ryhtyivät

KOVAN PAIKAN
Suomalaiset kuvittelivat, etä Korpiseliissä taistellut venäliiinen pä-

-

ja prikaatin

pää-

6:n voimat vedetävä takaisin.

kiireillä ei olisi ollut hää?i,

jat olivat vallanneet
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Mustamo, Pihtiputaan kanttoriurkuri, peloton ja raitava soturi.
Hyökkäyshetkeksi oli määrätty

kello 21.00.

Odotimme sitä Tolvaharjun
påiällä parinsadan metrin päässä

e"ffi-

rannasta. Jännitti. Vierellämme
makasivat maastoutuneina hampaisiin saakka aseistautuneet saksalaiset pioneerit, joilla oli kaksinai-

nen tehtävä: ensin kärjessä hyökä-

ten tuhota sillan toisella puolella
olevat vihollisen kenttälinnoitetut
pesäkkeet ja sen jälkeen nopeasti
rakentaa kenttåisilta räjäytetyn sillan lyhyen katkoksen yli. Viimemainittua tehtävää varten oli pai-

kalla materiaalia.
Lähelläni oli saksalainen tulen-

johtaja, berliiniläinen luutnantti.
jonka kanssa olin ehtinyt jotenkin
ys*ilystyä hyökkäystä odoteltaessa. Olimme molemmat tulleet samana wonna ylioppilaiksija muutoinkin kokeneet samantapaisia
kohtaloita.
Tykistövalmistelu räjähti käyntiin sekunnilleen miäråiaikana. Hiljaisessa kesäillassa tuntui kolmen
patteriston lähtölaukausten kumu
korvia huumaavalta meteliltä. En-

simmäisten kranaattien iskiessä
salmen taakse viholtisen asemiin
ilmoitti berliiniläisluutnantti tulen
osw an " ausgeze ichne t", erinomaisesti.

Sitten tapahtui vahinko: lyhyeksi jäänyt oma kranaatti rii1ähti juuri
sen männyn latvassa, jonka juurel-

/\-

surkeudessaan vasta myöhemmin.

Nyt iski kranaattien kuuro vihollisen asemiin ja odoteltiin vain kellon viisarien siirtymistä 21.00:n
kohdalle.

Maa vapisi. Savu ja riijähdysaineen käry leijaili kesäyön maiseman yllä. Pumppu löi kiivaasti. selässä tuntui outoja väriihdykiä.

le oli maastoutunut komppanian

ETEENPÄIN!

komentoryhmä. Joukko kärsi payksikiiän eijäänyt
hoja tappioita
ehjäksi. Onneksi asia selvisi koko

Sitten hetki löi.

Tykistötuli katkesi kuin veitsellä
leikaten.

Vasemmalla läksivät syöksyve-

neet liikkeelle. Sillan

suunnassa

syiksyivät joukot eteenpäin kärjessä saksalaiset pioneerit.
Rannalla oli soista niityn tapaista maastoa, aivan rannassa l§ua.
Konekiviärit ja saksalaiset 50
millin piiskatykit ampuivat kiivaas-

ti joukon yli. Vihollisen asemissa
näkyi riijähdyksiä ja savupilviä.
Ryömimme eteenpäin pitkin

-

jälleen pudo-

takseen salmeen.
Eteenpåiin ei piiiisty.
L'ähettini, reipas suojärveliiis-

poika, liikahti varomattomrsti ja
sai luitisuihkun reiteenvå. Musta-

mo organisoi pojan siirtämisen
taaksepåiin.

Sitten jyriihtivät vihollisen puo.

lelta raskaan tykistön lähtölaukaukset.

- Der Russe schiesst! - Vanja
ampuu! huusi tulenjohtaja puheli-

teFtä taakse vetäen tapsia

meen.

peråis-

tuntumaan sillan pielessä.
Salmen takaa kuului riijiihdyk-

Raskaat kranaatit humahtivat
rantaan. Sitten hlmi katkesi.

siä.

KARMEA HERÄWS

Ein Bunker ist genommen!
Yksi pesrike on vallattu!
Saksalaiset toistelivat ilmoitusta
mieheltii miehelle.

Tullessani tajuihini tunsin tukehtuvani enkä ymmärtänyt missä olin.
Sain kaavituksi osan liejua suustani
ja silmisäni. Vilkaisin varovasti

Mutta myös vihollisen konekiviärit olivat heränneet. Murhaava

ympärilleni.
Makasin puoliki liejun peitossa

ja hyvin suunnattu tuli pyyhki ran-

parimetrisen kraaterin reunalla.
Kuopan pohjalta leijaili pistiivä
räjiihdysaineen savua ja sinne alkoi
valua liejuista vetä.
Missä oli Waffenbruder, axveli,

-

-

taheinikkoa. Oli painauduttava ai-

van matalaksi liejun joukkoon.
Konekiväärien luotien ujellukseen

sekoittui suora-ammuntatykkien
kranaattien räjähdyksiä.
Saksalaiset pioneerit syöksyivät
kuolemaa uhmaten sillalle, mistii
Tästä yritimme yli. Ristisalmen sillan jäännökset

syi heti uusi mies

johtaja piti kenttäpuhelimella yh-

maantien silua. Saksalainen tulen-

sän. Näin påiiistiin jo aivan rannan
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Å,
Mitä on vastarannalla? Ylimenohyökkäykseen lähtö on aina jännittåvä kokemus

saksalainen luutnantti, jonka kansolimme ryömineet "Schulter am

sa

Schuher", kylki §ljessä?

konekiväärituli välittömiisti niitti

Ei missiiiin.

heidät alas. Kaatuneen tilalle syök-

Kuopan reunalla oli mustunut

puhelintapsin pää
muuta.
Täysosuma.

eikä mitään

-

vat aluksi päässeet eteenpäin, mutta sitten lyöty takaisin. Miehet oli-

vat aluksi puolustautuneet ranta-

Sitten ryhdyin tarkastelemaan
omaa tomumajaani
ehjä?

-

olinkohan

Koko kesäpuseron yläosa oli veressä. Tutkiessani sitä tarkemmin
havaitsin joukossa lihanriekaleita,
suolenpätkän ja vihertävän sotilas-

pulun kappaleita.
Aseveljen jdännökset!

Koko maailma tuntui kiepsahtavan ympäri. Kuvottija pyörryti.
Kipua tuntui kuitenkin ainoas-

törmän suojassa. mutta

sitten

joutuneet uimaan takaisin omalle
puolelle. Kymmeniä sotureita uupui vihollisen tulessa salmen veteen.

Koko yritys oli perin pohjin

Seuraavaksi tajusin, kuinka
mudan seasta nousi hahmo. jossa
alkoi ilmetä tunuja piirteitä: Eino
Mustamo. uskollinen asevelil Sekaisin oli hänkin ja valitti selkän-

Yahvassa

SALMEN TOISELLA
PUOLELLA

kansiossa

Vihollisen rantaa puolusti JR 126:n
pataljoona, jota komensi suomalai-

Titmän {!ehden hetttrtmuhtet c.tva.t tct ti vanhha'a.
.Luettavaa., ja niiden pattiin ctn ltiinnrt.ttavaa
palata aLna uudc.lLe e,n. Kan6 a. ta..Lt teli-

teeni Kataja. Miehistöstä oli huomattava osa karjataisia ja inkeriläisiä.

Aivan sillan päässä oli asemissa
konekivääriryhmä. jota johti &cla-

ri

sä.

Tiikkikiinen, kaksikymmenke-

Yritimme yhdessä taaksepäin.

säinen inkeriläispoika Markkovan

Toinen jalkani ei toiminut, mutta

kylästä. Hän oli jo ehtinyt saada
tulikasteensa Korpiselässä, mistä

Mustamon arustuksella pääsin
suojaan. Siihen loppui hyökkäys
minun osaltani.

pataljoona oli joutunut vetä).tymään pahoja tappioita kärsien.

sekaan sovi. Venäläisten tuli sahasi

Venäläisten asemat oli jo välirauhan aikana rakennettu taitavasti ia huotellisesti. Jälkeenpäin todettiin. ettei tl,kistötuli ollut niihin

raskain kranaatein

juuri vaikuttanut.

Molempien puolten tykistöt
ampuivat pikatulta salmen yli ja
kaikki aseet lauloivat. Tuntui ettei
edestakaisin

kapealla harjulla. jossa sitä ei pääs-

syt väistämään. Taempana olleet
huoltomiehet juoksentelivat sen
edellä edestakaisin.
Saksalaisten ammusauto räjähti
ja koko autokolonna paloi. Saman
tien paloivat komppaniamme teltat

ja kaikki varusteemme. Harjulla
vallitsi maailmanlopun tunnelma.
Myöhemmin selvisi. että syöksyveneellä salmen

yli menneet oli-

få,

lehtesi
Yuosikerrat

epäonnistunut.

nen emigranttikommunisti kap

taan toisessa jalassa.

a

lytä Sinäkin
Kansa taisteli-

l-e-hdcn v eh-tcLan6a va.Lt-La, o Ieva dolzume-nt.t.Lainei.rtct hctnnattaa säi-Lt1ttää mt1ö t te-n
lri-i fr, t iatl.i-5c,1 atrr(,n uuchti.

akz.r2,2-'+"-*

Pchi:,r Actttattcn

VX.it-uutnantti

evyt.

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikefta,12 numeroa.

Hinta 18 mk/kp!

(+ postitus- ja käsittelykulutT,20 mk/1 kpl, 8,70 mk/2 kpl,
15

mk/3-5

kpl).

LEIKKM TÄSTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.

Herkkäsytytti-

miset kranaatit olivat räjähdelleet
maan pinnalla aiheuttamatta taisteluhaudoissa olerille tappioita.
LZihellä Tiikkitäisen konekiväärejä toimi venäläinen tulenjohtaja.
Nämä miehet yhdessä ratkaisivat
sillan suunnassa hyökkäävien
suomalaisten ja saksalaisten kohtalon.
Saksalaiset syöksypioneerit pää-

(f)

o

P

e.8

(I)-i
E-

*§
fc)

ut

-

§e

(E

E=
>-

v

t,o
oc)
6Y

E8
-l

§a; A
fiEi d
E(!(E--

§sgiä

sivät useita kertoja konekivääripe-

TIIAUSI(ORIITI
VUOSIlGRTAI$I{S!OT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Elunir

Osoite

Puh.

Poshnumero

Ryhmä Oinosen ratsuväki etenee pitkin Tolvajärven harjua

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

30.9. 1983 saakka.
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Paavo Kata,a, Ristisalmella taistelleen
pataljoonan ansioitunut komentaja

lnkeriläispoika Pietari Tiikkiläinen, 7.ArNeuvostoliiton
sankari, kaatui Ristisalmen sillan takana

Tiikkiläisen muistopatsas Suojärven

meijan ensimmäinen

Koivupuistossa

Suojärvelle johtava maantie oli ainoa liikenneväylä tällä laajalla

siipi vietä lujasti kiinni tustisalmelle
Ryhmä O:n ja saksalaisen l63.Di-

korpialueella. Sisukkaiden venäläisten soturien peräänantamaton
puolustus Ristisalmella esti tämän

visioonan juututtua kiinni korpitaisteluihin. Tämä oli eräs tärkeä
syy hyökkäyksen pysätttämiseen

tien kävtön kolmen viikon ajan
15. 7.-5. 8.4l pakottaen koko

lä Laatokan rannassa yli kuukau-

Mutta hinta oli kova
- Tiikkiläinen löytyi taisteluhaudasta saksa-

suomalais-saksalaiset joukot samana päivänä. Täten oli tie lopultakin avattu hyökkäyksen jatkamiselle Suojärven suuntaan.
JP 7. joka oli kärsinyt pahoja
tappioita Ristisalmella, sai näidcn
taistelujen ajaksi "toipumislomaa"
ja toimi Vain varmistuslehtävissä.
Osa siitä tvöskenteli kantajaosas-

Ryhmä Oinosen

den ajaksi eli 5.9.41 saakka,jolloin

laisen luodin kaatamana.

toina tiettömässä koukkaussuun-

Myöhemmin Pietarista tuli koko Neuvostoliiton T.Armeijan en-

nassa. Osa upseereista, muun muassa tämän kirjoittaja, komennettiin täksi ajaksi aruksi toisiin jääkä-

pohjoisen
kautta. Vasta fustisalmen auettua
saatiin huolto kulkemaan ja hyökkäystä voitiin jatkaa tärkeään Suo-

ripataljooniin. Toiwttuani parin
päivän lepäilyllä lier'ästä haavoit-

järven tiesolmumaastoon. Mainittu alue saatiin pitkällisten taistelu-

turniscstu olinkin närn taas rvnnimässä eteenpäin ma.iuri Suden JP

jen jälkeen vallatuksi vasta elokuun

Suomalaisia vastaan taistellutta Punaarmeijan Tl.Divisioonaa komensi kenraalimaiuri A. Anttila. Sen JR 126:n komentaianatoimi majuriV. l. Walli (kuvassa)

säkkeeseen. murta lvötiin lähitaiste-

lussa takaisin. Tiikkiläinen johti
kamppailua peräänantamattomal-

la sisulla.
Puolen yön jälkeen todettiin, et-

tä torjuntavoitto oli

saawtettu.

simmäinen Neuvostoliiton sankari.

Ny§isin tällä urhoollisella soturilla on Suojärvellä oma nimikkokaKoiwpuistossa. Hänen

tu ja patsas

nimeään kantava laiva purjehtii

Jäämerellä ja kotitalon seinässä
Markkovassa on komea muistolaatta. Äiti. omaa sukua Kivikko.
asui talossa vielä

wosikvmmen sit-

ten.

KOUKKAUS
RATKAISEE

6:ssa luutnantti

ta

lopulta "Kylmä-Kalte" Heiskasen
I l.Divisioonan joukkojen ratkaistessa tilanteen hyökkäämällä Suo

komppaniassa.

on kuitenkin jo toinen juttu.

järvelle eteliistä.

Tolvajärveltä Ägläjärven kauna

25.7. Tällöin oli armeijan vasen

rina.

fr

+,1^;'1

,l

t

Karjalan Armeijan komentaja

{iu

laukaisi lopulta myös pahamaineisen Ristisalmen suunnan.

Hyökkäys alkoi jälleen seuraa-

vana päivänä, jolloin ratsuväki
aloitti etenemisensä kohti Tolvajärven-Äghjärven tietä. Se saaru-

tlt

s

v.lb

tettiin kiivaiden taistelujen jälkeen
4.8. Samana päivänä vihollinen
väistyi Ristisalmelta ja Taisteluo.
sasto Schwarzin joukkoihin saatiin
yhteys salmen yli.

Äghjärven kylän
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valtasivat

lustaja torjuttaessa

Laguksen Vahvennettu l.Jääkäriprikaati saa\uttanut Tuulosjoen jo

puolustukseen.

kohti Äghjärveä. Tämä hyökkäys

suunnalta oli poistunut.
Eipä siis ihme, että Pietari Tiikkitäinen, inkeriläispoika Markko'
van kylästä, Ristisalmen sillan puohyökkäystä, nousi arvoon arvaamattomaan koko T.Armeijan ensimmäisenä Neuvostoliiton sanka-

kyllä 28. 7. kelo 00.30. Taisteluosasto Schwarz sai käskyn ryhmittyä

koukkauksen

seen etenevien joukkojen vasempaan sirustaan Suojärven alueella.
Syöksy Syvärille uskallettiin toteuttaa vasta kun uhka Suojärven

Karjalan Armeijan painopistesuunnassa Laatokan rannassa oli

Hyökkäys fustisalmella oli keskey-

jatkamisesta Y1äjärven linjalta

vasta isku Syvärille alkoi. Päämaja

ei uskaltanut ottaa riskiä. että rihollinen voisi suunnata voimakkaan vastahyökkäyksen Aunuk-

RISTISALMEN TULPPA
PYSÄYTTI KOKO
OPERAATION

tetty kenraali Engelbrechtin käs-

antoi 1.8. käskyn

saksalaisen

korpikoukkaukseen

ja mvöhemmin ri-

lts:;t' Kokon

Se

ja

rykmentin kvmmenien kilometrien

painopistesuunnassa oikealla siivel-

Saksalaisia aseveljiä hyökkäyksessa. Haavoittunutta autetaan

ratkaisevaa

tr

lll.
KIRSTI HAAVISTO

Jcrtkoo ed. numerosto
Äta anna sen tapahtua... seineen muistutti melkoisesti
Raskas toduntataistelu koetteli äärimmil-Sitten
joku kiljaisi;
Gandhia.
leen kenttäsairaalaa.
Hei! Täällä on Penan läTuona yönä hän venyi jättiläisen mittaan. Niinkuin sitten
Verensiirto olisi pelastanut monen mie- hete!
monta. monta kertaa myG
hen hengen, mutta verta ei ollut.
hemminkin.
Lääkäreistä oli hirvittäva puLääkkeiden puute, punatauti ja täiarmei- PAINETTA
la. Erityisesti semmoisista. jotjat muodostivai puitteet epätoivoirJi. tuir- i;j#'å#?:1.jil:',ffå',X: ka pystyivät suorittamaan vaaKukaan ei muistanutkaan ruo- tivia leikkauksia alkeellisissa
telulle haavoittuneiden hengestä.
kaa. Mehua latkimme itsekin lit- oloissa. Myös suuresti arvostetrakaupalla.

JANO
Kaikille heille oli vhteistä tuo
hirveä jano. Juotimme heitä
lakkaamatta. Mutta oli myös
paljon niitä. joille oli ehdottomasti kieltäyd1ttävä antamasta
juotavaa heidän hartaista
pyrynnöistään huolimatta. Tus-

kallinen jano oli ry-vdlttävä
sammuttamaan korkeintaan kevyellä huulien kostuttamisella.
jrro- Saatana likka. anna
tavaal sanoi muuan karski sotilas

selvisi
milloinkaan, etten
- kiduttaa
tahtonut
häntä?
Kaiken kiireen ja surkeuden
keskelläkin ehdin kuitenkin etsiä JSp:n lähetteistä tuttua käsialaa ja kun sitä ei näy.ttäny.t
olevan vhdessäkään, aloin kysellä potilailta:

Kaikkein kor.rmmilla olivat
kuitenkin lääkärimme. Heitä
oli vähän ja heillä oli niin monen miehen työ tehtävänään.
Erityisesti opin tuona yönä
kunnioittamaan piiällikkölää-

Miltä lohkolta? Minkä

käriämme, silloista lääkintämajuÅ Wartiovaaraa. Han oli erittäin persoonallinen. huumorin-

Itsekseni ristin kätenija lähe-

tajuinen pieni mies. joka pyöreine kupuvatsoineen ja suu-

- kautta?
JSp:n

tin rukouksen:

rine, voimakkaine silmäla-

tu tohtori Soro oli saanut siirron muualle. missä häntä tarvit-

tiin vieläkin kipeämmin kuin
meidän sairaalassamme, vaik-

ka meistä tuntuikin. ettei semmoista paikkaa voi olla olemassakaan.

Mutta jos oli pula lääkäreistä, ei voitu ylvästellä myöskään

hoitohenkilökunnan määrällä.
Liekö ollut kahdeksan hoitajatarta ja hieman toistakymmenä lottaa koko vahruus. Lisäksi

ja piti hameeni liepeestä

kiinni.
Hänen konissaan oli kuiten-

kin merkintä \'atsaan haavoittumisesta ja olin juuri nähn-tt
sidettä avatessani vatsalihasten

pingoittuneen kuin rummuksi,

jonka kalvoon oli puhkaistu

pari pientä mustaa reikää.
Yntin selittää. etten voinut
antaa hänelle juotavaa, mutta
mitkään selitykset eivät auttaneet:

*./ /

- Anna. perkeleen nainen
.juotavaa, kuolen mää tähän
kummiskin, pitaaks siihen vielä
lisätä tää helvetillinen kidutus...

''

,n,

Vasta lääkintämiehen awstuksella päsin irti. Ymmärsikö

tuo veikko

-

mikäli hengissä

Painetta. Väsyneitä haavoittuneita odottamassa jatkohoitoa ja kuljetusta
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muutamat

Aune ja Ansu kansliastaan sekä

raalaan, sai hän lähinnä kiittää
siitä sinnikiistä lääkintäkersanttia.

keittiölotat apuun. Pastorikin
kulki mehukannu ja muki kä-

Jos oli juhannus 1944 kuin
painajaisuni meille kaikille KS

lääkintämiehet.
myös

Lopulta komennettiin

dessään kuin ehtoollista jaellen.

2:ssa työskenteleville, ei se

Lohduttavin sanoin hän yritti
rauhoittaa väsyneitä miehiä,
sulki iäksi sammuneita silmiä ja
keräsi taistonsa päättäneitten

valoisa myöskään rintamilla

taskuista heidän vähäistä omaisuuttaan. Hänen raskas velvollisuutensa oli lähettää ne kotiin
ja kirjoittaa mukaan muutama

lohduttava sana.
Se yö ei tuntunut loppuvan
koskaan. Eivät myöskään potijoita tuli vain uusia ja uusia

laat,

kuormia.
Joka paikka oli heitä täynnä.
Makaamassa, istumassa, seijokaisella katseessomassa

- toivoton tyhjyys.
saan sama

ollut

taisteleville. Yön vaihtuessa sateiseksi juhannusaamuksi seisahtui Ansu Sumpun rapuilleja
katsellen tyhjin silmin jonnekin
kaukaisuuteen sanoi:

-

Ei tullutkaan juhannus-

ta...

Eikä tullut helpotusta juhannuksen jälkeenkään. Potilasvirrat jatkuivat luorokausitolkulla. Sadekin jatkui. Vielä
juhannuksen aattoaamuna niin

romanttiset kyläkujat olivat
muuttuneet liejuvelliksi, jossa ei

tuntunut olevan pohjaa lainkaan.

Vähäinen henkilökuntamme ei

venynyt riittämiinkään. Monta
kuormaa piti kännytää pihal-

ta takaisin.

"NE KUOLEE KAIKKI"
Erään suuresta linja-autosta
tehdyn ambulanssin mukana
ollut lääkintäkersantti kirosi ja
itki:
Perkele, ne kuolee kaikki
jos- ei apua nyt jo tule! Olen

kiertäny ympäri ja aina vaan
uuteen paikkaan! Joka paikassa samajuttu! Tää on jo kolmas
kenttäsairaala, missä ollaan.
Etteks te saatanat nää. että nää
miehet tarttee apua? Minä en
lähe tästä mihkåiän! En vaikka
ammuttas. Miks piruks se siitä
tulee, että me kuljetetaan näitä
puolkuolleita potilaita ympäri
valtakuntaa!
Oli pakko mennä kertomaan
Majurille
me pääl- niinkuin
likkölääkäriämme
kutsuimme.
Oli kerrottava karmea totuus,
vaikka hän sen varsin hyvin it-

KANSAINVÄLINEN Yö
Elävänä

on

mieleeni jäänY

muuan hämärä keskikesän yö.
Potilaskuorma toisensa jälkeen pysähtyi Sumpun eteen.
Oli omia poikiamme, oli ruot-

salaisia vapaaehtoisia sekä
joukko

saksalaisia. joukon jat-

kona vielä muuan sotavanki
venäläinen upseeri.
Viimemainittu oli varsin
surkea näky, vaikkeivät hänen

vammansa loppujen lopuksi

niin kovin pahat

olleetkaan.

Paareilla makasi mies, jolla oli
kasvojen paikalla verinen nahka ja päälaki loisti hohtavan
valkoisena. Jossain taisteluvaiheessa hän oli skalpeerautunut,
päänahka oli hiuksineen kääntynyt silmille, mutta muuten

mies

oli

suhteellisen hyvässä

Tor,untavoitto on saavutettu. Luutnantti ia Mannerheim-ristin ritari Olli Aulangon
sA-kuw
rynnäkkötykki on tuhonnut viisi vihollisvaunua

vieras maa, vieras ympäristö. Ei
tullut tietoa mitä seuraava hetki
toisi tullessaan.

Suomalaiset sotilaat olivat

enimmäkseen hiljaa omissa
oloissaan tai kiroilivat voimattomuuttaan. Vain jotkut tajut-

kunnossa.

tomuuden kynnyksellä valitti-

Tuon yön aikana saimme
erityisesti tutustua saksalaisten
mahtavaan asevelihenkeen. He

tenkin Majuri käski:

nut kumppani tupakan, onko

vat. Jälleen huomasin kaikkien
katseessa tuon yhteisen piirteen
Ikiiiin-kuinviilinpitiimättömyyden.
ainoa asia, joka merkitsisi
heille jotain oli se, että omalta
osalta sota oli ny ohi.
Kohtalon katalaa leikkiä leikittiin tuona yönä molemmissa
leikkaussaleissa. Pienemmässä
makasi muuan ruotsalaispoika,
joka oli vapaaehtoisena tullut

Ottakaa ne sisälle.
-Kaipa
he kaikki avun joten
kuten saivat, mutta jos jonkun

hänellä tuskia, päästäänköhän

auttamaan hädiissä

varmasti samaan

sotasairaa-

naapuria. Hänen vatsassaan oli

henki sen vuoksi säästyi, että
pääsi viime hetkellä kenttäsai-

Kenties tähän liikuttavaan
huolenpitoon oli osatekijänä

tuo jo niin tutuksi tullut pelottava pieni musta reikä.
Ennen kuin nukutus oli eh-

sekin tiesi.
Majuri pyyhkäisi hikeä otsaltaan ja katsoi lasiensa yli:
Ottakaa ne sisälle!
-Meillä
ei ollut tilaa eikä meillä ollut henkilökuntaa ja kui-
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kantoivat niin suurta huolta
haavoittuneista tovereistaan,
että omat vammat vallan unoh-

tuivat. Oli tärkeää, että kaverilla oli kaikki mahdollisimman

hyvin. Piti kysyä,

haluaako
huoneen toiseen päähän joutu-

laan jatkohoitoon.

olevaa

ditty aloittaa poika kyseli voitaisiinko hänen äidilleen ilmoittaa. Välillä hän tuntui kadottavan ajan ja paikan tajun, luuli
olevansa kotonaan ja ajoittain
rintamalla. Lyhyinä tajunnan
hetkinään hän oli varma, ettei
koskaan näe ätiän.
Ennen leikkauksen loppua

olikin hänen vaelluksensa päättynyt. Äiti saisi kotiin poikansa
kylmenneen ruumiin.

Sumpun suurikokoinen kivinavetta toimi ruumishuoneena. Sinne siirrettiin kaikki ne
pojat, jotka olivat joko sairaalassamme tai matkalla sairaalaan siirtyneet suuren rajan taa.

VERTA!

Ville, apteekkari, nojasi ap
teekkiaittansa oven pieleen
synkkänä kuin ukkospilvi.

Majuri oli vaatinut

kuvankaunis huolimatta taudin
kalpeaksi kalvamista kasvoistaan. Kauniit piirteet, paksu
tummanruskea kihara tukka ja
keltaisenkalpeista kasvoista
suurina ruskeina palloina lois-

verta.

Muuten on turha ryhtyä edes
leikkaamaan runsaasti verta
menettänfrä potilasta.
Mutta kun mulla ei ole!

-

En kai minä sitä pihtaisi, jos sitä
pisarakaan olisi, mutta kun ei

tavat kuumeiset silmät. Hän

oo niin ei oo. Oma vereni ei
kelpaa. se on eri ryhmä.
Sama juttu läkkeitten

kohdalla!

puhui miltei lakkaamatta äidistään, joka tuntui olevan hänelle

läheisin ihminen.

Toipumisloma kotona oli

Mistään ei tule lisää.

hänen suuri haaveensa, mutta
mennessäni eräänä päivänä antamaan hänelle juotavaa huulet
eivät enää avautuneetkaan.

Tuntuu niin kuin kaikki muut
kuin rintamalta ajavat sairasautot olisivat meidät unohtaneet...
Milloin sitten lääkäri on epätoivoinen, jos ei silloin, kun potilas on kuolemaisillaan pelkiistän siksi, ettei voi antaa hänel-

le sitä mikä pelastaisi.
Eiväthän ne olosuhteet muutenkaan niin hääppöset olleet.

Leikkaussalina pieni kamari.

jonka keskellä tilapäispöytä, si-

Katse oli lasittunut ja suusta
syöksähti tummanpunainen

ryöppy. Hänen kohdallaan oli-

Torjuntataistelun raskaiden päivien jälkeen ehtivät tytöt hiukan rentoutumaankin

modemiin sairaalaan, jossa val-

miehiä ennenkin enkä aio tehdä

litsivat rauhanaikaiset olosuhteet. Haavoittuneita ei enää tul-

teille mitään pahaa. selitin jo

tä valaisemassa jatkuvasti palava petromax. Ikkunat oli pidet-

lut. Divisioona

tävä kiinni. ettei kärpiisarmeija

olisi hyökännyt mustana par-

lepiisi.

hieman tuskastuneena.

Kun lopulta sain hänet luo-

vat poissa tuskat ja kauhut,
poissa sodan kirot. Oli alkanut
ikuinen loma. Paksusta tukasta

lähti yksinäinen,lihava täi vaeltamaan valkeaa tyynyliinaa.

wttamaan nuo kallisarvoiset

RAUHA

piirteitä.

kalsarinsa, kauhistuin. Joka-

Syryskuussa se sitten tuli.

Jo aikaisemmin oli hoidossa
ollut itse hankittuja keltatautia

ikinen sauma oli täynnä mustia

hieman raotti inisivät hyttys-

ja tippuria potevia rintamakar-

laumat valmiina iskemään.

kureita. Tavallisesti nämä potilaat olivat helposti tunnistettavissa: he saapuivat sairaalaan
surkeina paaripotilaina, mutta
illan hämärtyessä häipyivät vähin äänin puntikselle.
Todellista keltatautiakin oli.
Sen rinnalla monin verroin vaikeampi oli punatautiepidemia.
Osastolle tuli päivrttäin toi-

vielä paksu vaalea tukkakin oli
niitä kuhisemalla täynnä, eiihme että poikaparka oli tuskai-

vena sisään. Jos niitä illan tullen

Eetteriä sentään oli. ettei po-

tilaita tarvinnut nuijia nukuksun.

- Kuka tietää veriryhmänsä? kysyi majuri.
Jokainenhan sen toki tiesija
niin siinä sitten kävi, että huo-

masin makaavani korkeilla
paareilla leikkauspöydän vieressä. Pikapikaa
kiinni potilaassa
voi alkaa.

olin letkuilla
ja verensiirto

En lainkaan ehtinyt tuntea
suurta ja jaloa onnea siitä, että
tiissä nyt olen pelastamassa toisen ihmisen henkeä, kun olin

jälleen unten mailla. Kas kun
olin opettanut itseni semmoiseksi, että aina kun pääsin vaakasuoraan asentoon oli unen

Potilasaines sai aivan uusia

nen toistaan heikommassa

kunnossa olevia potilaita, joilla
oli korkea kuume ja hirvittävä
ripuli. Lisäksi heillä oli kiusanaan mahtava täiarmeija. Koko kuuman kesän he olivat joutuneet olemaan rintamaolosuhteissa. joissa ei hygieniaa voinut
edes ajatella ja niinpä täit iski-

vät sekä hiuksiin että vaatteisiin.

jäi mieleen muuan
kookas, vaalea poika, joka
Eläviisti

vuoro.

Letkut olivat poissa ja paarini siirretty ikkunan viereen kun
heriisin. Sain jälleen ansaittua
naureskelua jatkuvasta unentarpeestani.
En tiedä, pelastuiko tuo potilas vereni avulla, mutta samana
päivänä tuli apteekkiin lähetys

tattu: "l aluspaita * I alushousut + l0 miljoonaa täitä".
Tuskin kukaan hoitohenkilökunnastakaan säästyi noilta
syöpäläisiltä. Joka ainoa ilta

käyiin

asunnoissa ponteva

täi

sota. Sabadillaetikka lemusi ja
kammat heiluivat.
Olin kuullut. että punatauti
on varsin ikävä vieras, mutta
niin kammottavaksi kuin se sitten osoittautui en olisi sitä koskaan osannut kuvitella.
Ainoa ravinto, jota punatau-

tipotilaillemme voimme antaa
oli kauralima, tee ja mustikkakeitto. Useimmiten ne tulivat
välittömästi ulos joko ripulina

häntä riisuuntumaan. Olimme
kahden kylpyhuoneessa ja
kuumeesta tärisevä poika piteli
paksuista kalsareistaan kuin

tai oksennuksina. Tuo tuhoisa
tauti tekikin monelle pojalle
saman minkä vihollisen luoti oli
tehnyt hänen toverilleen. Huonon ravinnon, rintamaolosuhteiden ja syöpäläisten sekä taudin heikentämiä poikia kuoli

henkensä hädåissä.

Voi hyvä mies! Ymmär-

TÄtTÄ JA PUNATAUTIA
Syyskesällä siirryimme Enson

Uskokaa nyt, että olen pessyt

ja läkkeitä.

ja heikko kuin pikkulapsi.
Selvittiinhän siitä lopulta
sänkyyn asti. Pyykkipussi sai
paketin, jonka päälle oli teksnen

ujosteli hirvittävästi pyytäessäni

- nyt, että pakko teidän on
täkää
nuo kamalat vaatteenne riisua
ja minun on jopa pestävä teidät.

plasmaa

erittäin hyvinvoipia täitä. Kun

päivittäin.
Muistan erään hlvin nuoren
vapaaehtoisen. Poika oli miltei

Ylimåiäräinen uutislähetys.
Vakaa ääni julisti kovat eh-

dot.

Meitä pelotti. Jokaisella oli
mielessän samat kysymykset:
käy nyt isänmaan?
- Miten
Tuleeko vieras miehi-

-

tys...?
siis kaikki uhrit an- Onko
nettu
turhaan?
Siirryimme pieneen maalais-

kylään lähelle Taavetin asemaa.
Odotimme laatikot pakattuna.
Sitten sain vielä komennuksen Hämeenlinnaan sotasairaa-

laan. Panssaridivisioona oli
Lapin sodassa ja Pentilta tul
kovin harvoin kirjeitä. Epätietoisuus ja pelko valtasivat vieläkin usein mielen.

Sitten divisioona palasi ja
juuri näille maisemille mistä oli
sotaan lähtenytkin, Parolaan ja
Hämeenlinnaan. Eräänä päivänä oli Pentti ovellani. Muutaman päivän kuluttua hän saisi passinsa ja luvan vetää siviilit
jos sellaisia jostaniskaansa

- Siihen päättyi
kin löytyisi.
omakin sotani.
Kaikkien kohdalta

ei

sota

kuitenkaan ollut ohi. Sairaaloihin jäi vielä paljon potilaita

toiset toipumassa

-

ettei toipumisen toivoa ole.

!

vammoistaan, toiset invalideina tietäen
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Sillanpäåaseman maastoa Äyräpään ja Kylä-Paakkolan välillä

UerkiiiiÅyrryrun
Ayräpää

Oli Vefinen

paild<a.

jana luutnanui Yliralo. Muu miehistö oli pelistä poissa.
Luutnantti piti konekiväärin

Sitkeiin puolustuksen avulla pitkään asemansa. Hänen
viime vaiheita on kiisi- suihkuihinsa kaatui kaksi vihollisen hyökkäysaaltoa.
telty useissa lehtemme
Sinen loppuivat patruunat.
arUdaleissarmuurmuts Kolmas hyökkäysaalto v-vöryi r,li.la
luutnantti totesi olevansa sotavansa viime vuoden maa- ki.
liskuun numerossa.
VASTAPUOLELLAKIN
Tåissä lisää tietoa rat- oN rHMrs!Ä
kaisevista funneista.
Ylitalolla oli vangiksi joutunriscn
hetkellä onnea: hänet pidätti keski-

LAIHIALAINEN Pentti Kasi oli
Äyräpiiän taistelun aikana

llwo-

tias korpraali. Hän palveli Ehmroothin JR 7:lle alistetussa Er.P
ä:ssä. Muistikuvat vajaan 40 wo.
den takaa ovat harvinaisen selvät.
Vihollisen painostus oli tuolloin
ankara.

Panssarintorjuntatykiltä oli ko-

ko

miehistö kaatunut. Linjassa
toimi vain yksi konekiväri ampu-
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ikäinen yliluutnantti.
- Missä ovat muut konekiväärin miehet? tämä trcdusteli.

Vitalo viittasi ympärilleen
kaikki kaatuneet.

-

Y-liluutnantti ei tahtonut uskoa.
l.opulta hän ymmärsi totuuden ja

neiden joukossa on kaksi omaa
poikaani... En nrinä siitä teitä syyä
sota on tällaista...
- Viluutnantin
ansiosta Ylitalo
sai inhimillisen kohtelun.
Kasijatkoi taistelua pieneksi ku-

vihollinen rantaan. Ei ollut muuta
keinoa välttää vangiksi joutumista
kuin painua veteen.
Näin repi Pohjanmaan poika
vaatteeet yltän rantalepikossa ja

tistuneessa sillanpäåssä.
Eräässä vaiheessa hän sai käsk1,n lähteä kahden muun miehen

isän lahjoittama Zenit-kellokin jäi
rannalle.

kanssa vhteyspartioon ottamaan
tuntumaa oikealla oleviin omiin.
I-ähdeuyään liikkeelle pojat törmäsivät kuitenkin heti venäläisiin
.ia maastoutuivat. Kasi joutui samaan poteroon Mtikipollarin kanssa.

Äkkia kuului rannasta huuro:
hakemaan soppaa!
-PojatTulkaa
eivät ollcct uskoa korviaan
tällaista ei sillanpäässä juuri sat-

-tunut. Tapahtuma

oli ainutkertai-

nen.

Kasi otti molempien pakit ja läh-

lausui:

Olette suorittanut uskomat-

toman työn, pysäyttäny

yksin
kahden komppanian hyökkäykset.
Tappiomme kaatuneina ja haavoittuneina ovat raskaat
kaatu-

-

EERO KIVIRANTA

ti

asialle.

-

Ja sillä matkalla olen vielä-

kin, hän toteaa.
Kävi nimittäin niin, että juuri
kun pakit oli saatu täyteen,

v_vöryi

lähti uimaan. Niin oli kiire, etä

UITIIN TUONELAN
VIRRASSA
Vihollinen tietenkin huomasi alastomat uimarit. Äkäinen pikakivliärisarja saattoi Kasiakin. mutta jyrkähköltä rannalta alaspäin ammutut suihkut menivät yli
- tämän
ilmiönhän kaikki metsämiehet tuntevat.

Alkuvaiheessa ne kuitenkin
melkein hipoivat tukkaa.

Silloin piti uintiin tottumattoman miehen sukeltaa ja pysltellä
hengitystä pidiitellen veden alla
niin kauan kuin ylhäältä kuului ro.
pinaa luotien iskiesvä veteen.

Ilma loppui, vettä lorahti nieluun ja vähän keuhkoihinkin, mutta pätä ei auttanut nostaa pintaan.

Kuoleman läheisyys kammotti,
jäykisti lihakset.
Lopulta ei auttanut muu kuin

laukaisimen renkaaseen...
Se olisi menoa nyt!
Äta helvetissä! Aina se on

- mahdollisuus!
jokin

nousta pärskien pintaan.
Juuri silloin ei ammuttu.
Uinti ei ollut helppoa: välillä piti
yhä uudelleen painua pinnan alle
vihollisen luotien iskiessä liian lähelle, minkä lisäksi oli väisteltävä
virran mukana ajautuvia puita.
ruumiita, kalojen raatoja ja kaikenlaista kamaa.
kveåin Vuoksen ylitys oli tus-

Poteron viereen ilmestynyt mies
tohottaa innokkaasti. Kasin sormi

irtoaa kiisikranaatin laukaisimen
renkaasta.

Minä olen kuule ollut merillä
selvinnyt
- kamalistakin
paikoista. Ei se elämä tähiin lopu,

ja -aina

selvittää naapuri.
Tilanne laukeaa.

kien taival. Sisulla siitä pojat selviytyvät
ne jotka selviytyivät.

-

-

Viisitoista wotta myöhemmin
Miikipollari sattui tulemaan Kasia

sa-

Monta kiväärin piippua pistimine€n on suunnattu miehiin.
Sotavankeus on alkanut.

vastaan.

-

Ruki verh! kadaistaan

massa vieressä.

Mihinkåis sinä hukkasit pak-

kini? håin tiukkasi Kasilta ensim-

VANKINA

miiiseksi.

Rannallepliiistyänlöysialaston

Liikkuminen taistelualueen vesistöllå oli aina epavarma yritys

mies ensi verhokseen jonkun haa-

voittuneen

pältä pois

kiskotun

paidan.

tukahtuneella äänellä rynnäköivän

TAKAISIN
STLLANPÄÄHÄN

Sillanpäiiaseman kokonaan lauet-

tua alkaa vankien kokoaminen.
viholtisen uhatessa

-

jo

rryöryä yli.

Täytä sinä lippaita, minä

ammun tällä peekoollal huusi Ka-

Tässä asussa Kasi tapasi ylikersan-

si.

tin, joka oli matkalla sillanp,iähän
Kirkonmäen alueelle. Hän sai Kasista kaverin. Kolmaskin mies löytyi, konekiviiärin kahvoissa tärisevä sotamies, mutta hänestä ei hen-

Toinen totteli. Hetken päästä
kävi ilmi. ettei kaveri ollut enää
tolkussaan

-

hän näpelöi ),htä ai-

noaa lipasta saamatta siihenkään
patruunoita.

Viimeinen lipas tyhjeni ja pikakivääri vaikeni. Viholliset lähenivät
syöksyillen poterosta toiseen. Puolustajan tuli tuntui loppuneen lähes

kokonaan.
jää...
Vangiksi
-Se oli syvälleenmiehen aivoihin
syöpynyt ajatus.
Rintataskusra löyyi kiisikranaatti. Sokka vain pois ja sormi

Liikuntakyvyttömien suomalaisten kohtaloa Kasi ei tiedä. Marssi
maan kykenevät kootaan tien vieressä olevaan kivinavettaan.
Jotenkin Kasi tulee laskeneeksi
vangit. Viimeisen numero on 74.
Lähdettiin marssimaan taakse.
Eriis miehistä ei päiissyt pystyyn,
vaan painui istumaan ja vähitellen

makuulle. "Kahmaisin

miehen

kersantti.

hartianojaanja aloin raahata hänä
mukanani. Näin jouduin nelijonon
häntäpähiin ja sain osalleni suurimman osan viimeisiin miehiin
kohdistuvisra tönäisyistii ja potkuista, joilla vartiomiehet yrittivät

- Minä en ole ikinä soutanut
enkä osaa. oli Pohjanmaan pojan

jouduttaa matkantekoa.
Sitten jyrähti.

tunnustettava.
No johan

on helvettil kirkastui ylikersantti käydessään ai-

Jälkeen päin olen ymmärtänyt,
että kyseessä oli se kuuluisa keskitys, josta myöhemmin on niin pal-

roihin.

jon puhuttu.

Pian kävi ilmi, että veden äyskäröinti oli yhtä tärkeä työ kuin sou-

'Fhtiiiin suomalaista ei tulesta
haavoittunut eikä kaatunut. Kaksi
puna-armeijalaista sai sen sijaan
kuolettavia sirpaleita.

kisen kuntonsa vuoksi ollut matkaan.

kiydettiin

-

vene.

Alahan soutaa! komensi yli-

-

ny

taminenkin. Tarmokkaasta syytämisestä huolimatta hajalle ammuttu alus upposi pari metriä en-

Jos joitakin muita omia keski
§ksiä ammuttiin, en niitä muun

nen rantaa.
Sitten suoritettiin joukkojen uudelleen jä{estelyjäja Pentti Kasikin
sai nukkua takamaastossa worokauden verran.
Sen jälkeen siirryttiin jälleen sil-

taistelun metelissä huomannut."
Näin muisti asiat Laihian poika,
llvuotias korpraali Pentti Kasi.

tr

lanpähän, n1t toiselle alueelle.
Vihollisen ankara painostus jatkui. Lopuksi oli jo vetäydyttävä
virtaan pisävän niemen kärkeen.

EPÄTOMON HETKTÄ
minä ennätä ampua niitä
-älläEn
kivärillä, huusi lähin naapuri

Äyäpään hautausmaa on nykyisten omistaiien toimenpitein tasoiteftu campingalueeksi
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Vihollisen pääisku kohdistui JR l:n ja Ty-

kistöryhmä Tirrosen asemiin 10.6.4

.:..

N

R§'
{

§§
J

ds

ä,

aamun valjetessa.
Alkanut suurhyökkäys johti nopeasti
murtoon.
Jalkavåiki irtautui ja pian taisteltiin tyEINO TIRRONEN
kistöasemien tasalla.

Veilkeerceroren
fCI

i§teli

RATKAISEVa pÄvÄ
t0.6.4
Klo 2.45 Lähti kaksi

ajoneuvoa
AJpJle odottamaan täydennystä.
Klo 3.00 Ammuntaa Kelon maas-

toon.
Klo 5.00 Alkoi vihollistykistön uusi

Jotkoo edelisesto numerosto
suudessa. Vastaus:

lasin. että oli mahdotonta toimiu.

Lähetti ei päässyt enää valjakko

etumaastoon. joka oli tiheätä pensaikkoa. Alikersantti Mtikinen råhvstvstomin luo varmistamaan ja
tähystämään suolle. Otin radioyh-

Tämä vastaus ci mennvt perille . sil-

paikalle. Ratsurit olivat oma-aloit-

lä radioyhtevs meni poikki.
Klo 7.55 Mennessäni ulos korsusta
ottamaan selvää tilanteesta näin

kun vihollinen yllätti, ampui kone-

teyden Piikkiin

vänrikki Rurcåe,.qtn vetä).tyvän tuliaseman ohi. Silloin annoin käs-

ja

pyysin saada

vaihtaa asemia heti sopivassa

hyökkäysvalmistelu.

fr:

Klo 5.05 Alkoi oma torjunta eri
maaleihin.
Klo 6.30 Tuli asemiimme eräs jalkaväen mies. Ryömiessään piikkilankaesteen alitse haavoittui tämä
sirpaleesta olkavarren täpi. Koetin
saada häneltä tilanteesta selvää.
mutta en saanut mitään irti. Lähetin miehen sidonnan jälkeen taakse. Puhelinyhteys meni

poikki. Ra-

dioyhteytä ei enää Sikuri 5:een.
Saimme radiolla yhteyden Kipinään.

Klo 7.00 llmapommitus tuliasemaalueelle sekä maataistelukoneet tu-

littamassa eri kohteita. Odotusta.
Panu 6:n radio (Ryhmäupseeri) ilmoitti lopettavansa. Yhteys ny

Piikkiin (8./KTR 9:n tuliåsema).
Kipinä ei vastaa. Kaksi p.-'itrrnua
alkoi ampua asemiin, korsujen kattoihin ja puihin.

|

'*.

Klo 7.45 Suoha vasemmalta siu-rstalta alkoi kuulua kp-sarjoja. Käskin jakaa kasapanokset ja polttopullot miehille ja valmistautumaan

244

tilai

Sotilaskoti Ollymäen maastossa

Mikä

kyn: Valjakot asemiin

nopeata asemien vaihtoa varten.
Tähystys tykkiasemien katoilta

sy-v?

Vas-

teisesti valjastamassa

nopeasti!

hevosia,

ja hyökkiisi.
Ratsurit vetäytyivät.
Klo 8.00 Vihollisia joka puolella

pistooleilla hevosia

v;t''iå,

PA,TVETTIKORTTI

9 ,/KTR
..S 9

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.

i§xr/*rn

-'vanhaa

P

#

Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen

L

saapumisesta.
SOITTAMALLA

I

lKM

Tykistöryhmä Tirrosen tuliasemat Valkeasaaren alueella g.-10.

6. 1944

piikkilankaesteemme takana tulit-

selostaakseni hänelle tilannetta ja

ja tykki-

asemia. Tykkimiehet ampuivat kä-

käskin miesteni kokoontua huoltoon. Juoksin metsää pitkin taakse

siaseillaan esteillä olevia vihollisia.

kunnes tapasin erään ajoneuvon.

Kiiskin: Polttopullot korsuihin ja
lähdetän! Tykkimies Plr' yritti

sin erään ratsurin, jolta otin käsi-

taen koko asema-aluetta

hakea patteriupseerin korsulle
polttopulloa, mutta ei påässlt
enää. Tärkeimmät paperit poltettiin. Loput miehet hyppivät ikkunasta ulos korsusta tavaroita mu-

kanaan. Kersanni M. Mäkinen
syöksyi jaoskorsulta patteriupseerin korsulle auttamaan. Vihollisia
oli noin kymmenen jo piikkilankaesteen sisäpuolella.

KIo 8.15 Käskyni: Kaikki jäteträn,
nyt lähdeään! Lähdin vetä)tymän. Korsun nurkalla puussa räjähti ps-vaunun tykin ammus, jolloin tykkimies Sr)ioner sai sirpaleen
kämmeneensä. Juoksimme suolle
tuliaseman taakse ja suuntasimme

matkamme tykistöryhmän ko.
mentajan komentopaikalle. Viholliset tulittivat ja ps-vaunut ampui-

vat perämme. Saawttuamme
raskaan suomatkan jälkeen Panuun, tykistöryhmän komento
paikkaan, tulitti vihollinen

jo ko'

mentopaikan mäkeä. Ps-vaunu
ampui kivitieltä. Juoksin vielä ko
mentajan korsulle. Se oli salua
täynnä ja tyhjä. Ilmoitin miehille
lähteväni etsimän majui Tinosta

Siinä

TILAUSHINN.ET

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

G

IiSää.

hevosen

ja jatkoin sillä.

Tapasin

Ohitin kapteeni lagerbohmin.

joka oti

haavoittuneena eräässä

ajoneuvossa. Ohitin 8.Ptrin ja
9.Ptrin tulenjohtueet kivitiellä."

NAAPURIPATTERISSA
Patteriupseerina toimi 8./KTR 9:n
tuliasemissa luutnantti Klas Gard-

r!
v

Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

'6
J

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventäväl vaihtoehdot)

jatkoin matkaa, kunnes tapa-

patteriston pastorin kapteeni Mannerin jaluutnantti Jrirven He eivät
tienneet Tirrosen olinpaikkaa. Jatkoin matkaani laukassa huoltoon.

-:

Kotimaahan 12 kk 125 mk
Poh.loismaihin ilman postitus-

PATVETTII(ORTTI

I Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TAYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
n Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:
198
n Peruutan
alkaneen tilaukseni.
E Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
-/- taisteli -lehden
n Tilaan Kansa
kk:ksi, alkaen
/- 198
n Oten jatkotilaaja. fl Olen uusi tilaaja.
Sukunimi
Etunimi
Jakeluosorte
Postinumero

Puh
Postitoimipaikka

berg. Hän kertoo seuraavaa:

"r0.6.4
Ryhmäupseeri antoi suuren määrän maaleja tukilinjalle, jotka valmisteltiin. Klo 2.45 ammuimme
r,astaiskua tukevan valmistelun ja
klo 3.45 I min. tuli-iskun.
Klo 5.00 alkoi vihollinen uuden tykistövalmistelun täydellä voimalla

ja

torjuntaan ryhdytiin melkein
välittömästi. Nyt alkoi l/2panosten puute vaikuttaa. Ammuimme
noin 80 täyspanosta. Rasitus oli
liian suuri ja molempien tykkien
rekyylilaitteissa alkoi tapahtua häiriöitä, joten täyspanosten käyttö oli

Allekirjortus

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa yläreunassa oleva osoitelipuke.
josta käy jlmi asiakasnumerosi.

Uusi jakeluosorte
Postinumero

alkaen

198

Osoitteenmuutostiedot: uusi osolte:

-/-

Puh

-

Postiloimipaikka
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rulta! Raskas patteri ampuu
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Peräy1vän jalkaväen mukana

jo muutamia upseerejakin.
Vihollisiakin näkyi jo Valkeahovin
mäellä. 4. tykin ampuessa suorasuuntauksella ja konekiväärin sitä
saapui

säestellessä vihollincn saatiin vetääntymään takaisin. Jv:n upseerit
saivat järjestettvä jonkinlaista puolustusta asemiemme eteen ja siluille. Patterin ohi virtasi y-hä jalkaväkeä ja Iähdin taas käänn,'ttämään
sitä takaisin. Tällöin kohtasin loh-

kon komentajan. everstiluutnantti
Viliasen.joka kysyi. vieläkö minultykit asemissa. Kerroin siirtäneeni ne asemien eteen ja että ne
toimivat suorasuuntauksella. Ilmoitettuani. etten ollut saanut mitään irroittautumiskäskyä, hän tie-

,rW,

la oli

'

kiellettävä. Torjunta jatkui pienin
väliajoin klo 8.00:aan asti, jolloin
Kulutus oli tällöin 130 l,/2 panosta

semmin oli valjakkopaikalle lähetin välityksetlä annettu käsky valjastaa hevoset. Tykit saatettiin ajokuntoon. Tällöin alkoi tuliasemien

ja

80 täyspanosta.

edessä olevalla ha{'anteella

Tällä kertaa kiinniui vihollinen

nen ampua pk-sarjoja patteriin.
Tuli kiihtyi yhä. eikä valjakoita

yhteydet lopullisesti katkesivat.

erikoista huomiota

pattereiden

vaientamiseen. Keskitykset olivat
erittäin ankaria. mutta kuin ihmeen kautta ei itse tuliasemaan

lut kuin

tul-

muutamia kranaatteja.

samoin ilmapommitukset vain hipaisivat aluettamme. Useat sulut

ammuttiin maataistelukoneiden ja
hävittäjien hyöriessä matalalla yläpuolellamme, mutta hyvän naamioinnin ja lähelle tulleiden kra-

naattien pöllähdysten

ansiosta

asemamme jäi paljastumatta. Puhe-

linyhteys toimi tällä kertaa heikosti
katketen vähän väliä. Sitävastoin
radioyhteys oli melko hyvä, joskin

viholli-

voinut tuoda paikatle. Kiertokaukoputket hävitettiin. mutta muihin
toimenpiteisiin tykkien ja ammusten tuhoamiseksi ei ehditty ryhtyä.
Viimeiseen saakka tykkien kimpussa olleet tykkimiehistöt ehtivät
töin tuskin siepata mukaansa aseet
ja reput."

"EN MILLÄÄN
USKONUT KOKO
RYKMENTIN

lÄxreneeru
PAKOON"

'"'|*l*

',..
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tuntija edestä alkoi saapua jv.miehiä yksitellen. He eivät osanneet
puhua mitään ja sen vuoksi pidin
heitä tavanomaisina "tärähtäneinä". Hetkisen kuluttua alkoi jalkaväkeä saapua

jo

useamman miehen ryhmissä, eikä ollut epäilystäkään. etteivätkö kpsarjat rätisseet
ns. Valkeahovin mäen (öljymäen)
takana. Totesin vihollisen pääseen

läpimurtoon Valkeasaaren-Mainilan tien suunnassa. En uskonut
mitlään koko rykmentin lähteneen
pakoon. Koska en ollut saanut mitään tietoja tilanteesta enkä käskyä
mahdollisesta aseman vaihdosta,

tähetin lähettini ottamaan selvää
pston komentajalta S.Ptrin maastosta tai pstoupseerilta Panumäeltä. Käskin jakaa patruunat (kiv. ja
kp) miehille. Uskoin edessä olevan

Luutnantti Olavi Montonen loimi
7./KTR 9:n patteriupseerina. Hän
on kirjannut tapahtumia näin:

vielä järjestyksessä vetäy.tyvää jalkaväkeäkin ja arvelin sen pystl/än
lastarintaan viimeistään tuliasemiemme korkeudelle rakennetulle

siirtäen komentopaikkansa patteriupseerin teltalle. Tällöin meillä oli

"10.6.4

jonkinlaiselle tukilinjalle. Käskin

Klo 2.45 Alkoi tulitoiminta ja kesti

enää radioyhteys Pehkuun (9. Ptri),

sillä kertaa tunnin.
Tykistötuli jatkui kiivaana ehkä
klo 8:aan. Emme saaneet radiollakaan enää mitään tietoja. Viimeksi
kuulimme. että komenuja siirtyy
S.Ptrin tuliaseman maastoon. Tilanne oli meille aivan "sokea".
Jonkun ajan kuluttua pojat ilmoittivat, että edestä kuuluu jo kpsarjojen rätinää. vielä ehkä neljännes-

vetää tykit pois asemista asemien
eteen ja valmistautua suorasuuntausammunnalla tukemaan torjuntaa ja lähdin itse pysähdy,ttämään
patterin taakse ennättäneitä jv.

välillä täy"tyi turvautua läheuiyhtelteen.

Klo 8.45 saapui majuri Tirronen

joka samaan aikaan pyysi

lupaa
poistua asemistaan. S1ry jäi epiiselväksi yhteyden katketessa. Jo aikaisemmin oli aseman takana ole-

vaa linjaa pitkin kulkenut jalkaväen miehiä
laajeni yhä.

ja ämä pakolaisvina

Klo 8.50 antoi majuri Tirronen
käskyn irroittautua. Hetkeä aikai246

miehiä. Sain heitä kokoon ehkä
ja palasin heidän
kanssaan tykkien luo.
rysäytin myös yhden konekiparikymmentä

väärin. joka pantiin valmiiseen
asemaan

L tykin luoteispuolelle.

doitti ottavansa vastuulleen patterin irroittautumisen. Palasin patteriin ja annoin käskyn reppujen
pakkaamisesta. Viimeinen ammuskuorma saapui juuri silloin.
Palautin sen takaisin ja lähetin
ajomiehen mukana käskyn valjak-

kopaikalle tykkivaljakkojen ajamisesta asemiin. Havaitsimme kuitenkin, ettei tykkejä enää kyetty vetämään pois asemien edestä. Käs-

kin irroittamaan tykkien lukot ja
hävittämään ne. sekä ottamaan
kiertokaukoputket mukaan. Ensimmäisen valjakon saavuttua val-

jastettiin yksi tykin etuvaunu ja
patteritasolaatikko heitettiin sen
päälle. Enempää ei ollut enää varaa

jäädä odonelemaan. Korsut syytettiin palamaan. ja miehet saivat

käskyn vetäytvä kokoontumispaikkana toimitusjaos."

TEHTIIN MITÄ VOITIIN
Monet taistclun kulkuun vaikuttaneet seikat, ennen muutil ammusti-

lanne, on tässä jätettv käsittelemäträ.

H1vättä omallatunnolla voidaan
sanoa. että kaistan tykistö täytti

taistelussa velvollisuutensa lop
puun saakka. Patterit ampuivat

torjuntaa viimeiseen

saakka.

7./KTR 9 vietäpä suoralla suuntauksella päin ryntäävää vihollista.

Tykkimiehet taistelivat

käsiasein

rohkeasti. Edessä olleet patterinpäälliköt ja yhdeksän tulenjohto-

ryhmä taistelivat viimeiseen saak-

ka poistuen yleensä viimeisinä. tr

Ieipcr lrrui

pommituslennolh

EINO RITARANTA

Viimeisenä sotavuonna oli Bristol Blenheim
-pommittaja jo varsin tuvaton kefferien ja

tulivoimaisten hävittäjien iskiessä

sen

kimppuun.
Pelastautuminen ulos vaurioituneesta ja
palavasta koneesta ei sekään ollut aivan
yksinkertaista.
"ELETTI IN heinäkuuta lg4. Yksikkömme. Pommituslentolaiwe
48, oli sijoitettuna Onttolan lentokentälle lähellä Joensuuta. Käytösvämme olleet koneet olivat 2-moottorisia Bristol Blenheim -pommit-

tajia."
Näin aloittaa kertomuksensa sil-

loinen reservin ylikersantti Reino
Päriniemi. jota pwsimme muistelemaan sotareissunsa jännittävintä
kokemusta.

"Paljonhan niillä ajettiin'rahtia'

linjojen taakse, vaikka aseistus olikin hywin heikko, jos piti ryhtyä
puolustautumaan omin voimin.
Nopeuskaan ei riittänyt karkuun
pääsemiseksi.

Heinäkuun 15. päivän aamu
valkeni kauniina. Olimme parahiksi aamupesulla rannassa olleella laiturilla. kun puhelin pärisi kämpässä. Pian.joku tuli ilmoittamaan, että edessä olisi pieni reissu. Keräsimme varusteemme
kompassit,

- lasit ja
kafiat. lentopähineet.

.

-;

-

Bristol Blenheim valmistautuu lähtöön

ja
muuta sellaista
- lähdimme kävelemään esikuntaa kohti.
Kiiskynjaon jälkeen olikin tehtävä selvillä. Sillä aikaa kun koneitamme kuormattiin asianmukaisil-

la 'munilla' me

puolestamme

teimme suunnitelmia siitä. mitcn
pysyisimme näytöksessä mukana.
Koneekseni tuli BL-170. Edellinen aiokkini. BL-174, oli pudonnut
pelistä päivää aikaisemmin. Olim-

me silloin liikkeellä Pitkärannan
suunnalla. jolloin 4Gmillinen it

osui vasempaan siipeen tehden sen
takareunasta silppua.

Nyt sain mukaani vänrikki Harri Laakson, joka toimi tähystäjänä,
sekä korpraali Anders Nynäsin ko.
nekivdäriampujaksi. Olimme kaikki tehneet monta samanlaista mat-

kaa aikaisemmin. joten homma
tuntui melko selvältä.

laakso asetteli rauhalliseen tapaansa pommitustähtäintä sopivil-

le lukemille. Vasta
näs

lhuotias

Ny-

oli aika velikulta, ja pian kuu-

limme hänen äänensä kuulokkeissat:

""...---

-

Mitä te siellä oikein kuppaat-

te! Eikö lähdetä jo starttipaikalle?
Ja niin sitä lähdettiin.

"HÄVITTÄJÄ
TAKANA"
Vaappuen nousi raskaasti kuor-

mattu'Peltiheikki' taivaalle.

840

hevosvoiman Bristol Mercury+ähtimoottorit tekivät täyttä työtä. Hi-

taasti kaartaen aloin etsiä paikkaamme muodostelmassa. Vähentäen tehoa siirryin normaaliin nousuun muun lairueen mukana.

Vähitetlen

jäi §hiiselkä

taak-

ja edessämme näkyi Jänisjärvi, jonka itäpäässä meidän oli
semme

määrä liittyä toisiin muodostel-

Reino Pättiniemen ohiaama BL-l 74 sai siipeensä 14.7.44. Vasemmalta korpraali A. Nynäs, joka sai surmansa seuraavana päivånä,
luutnantti Veijola ia ylikersantti Pättiniemi

miin. Kohteeksemme oli määrätty
Laatokan koillispuolella Koirinojalta kaakkoon sijainneet vihollisen tvkistöpatterit. Tarkoituksemme oli suorittaa pommitus
3000 metristä. mutta jo Impilahdelta alkaen ilmestyi allemme pilviä.

+
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Pommituskorkeus täytl tämän
takia muuttaa 1200 metriksi.
lrnsimme vielä pilvikenoksen
piiälä, kun Nyniis ilmoitti:
Hävittäjä naapurikoneen ta-

-

Silloin kuului Nyniisin häly'ttävä
iiäni:

Hänen

kana!
Samassa

Koneemme huojahti keventyneenä ylöspäin.

alkoi koko pulja pai-

konekiväärinsä

ratlst

hetken.

nua pilvikerroksen läpi, sillä maali
oli jo lähellä. Laakso asettui tähäimensä ääreen ja itse keskityin
ohjaukseen.

Pilvikerros oli melko vahva ja
koneita oli paljon ilmassa, joten oli
oltava tarkkana. Kohta näkyikin jo
maata ja myöskin kohde. Korjasin
nopeuden sopivaksi ja pian alkoikin [.aaksolta tulla suuntakorjauksia.

Koneen ulkopuolella kävi helvetillinen meteli. It-kranaatteja räjähteli joka puolella. kymmenet voimakkaat moottorit saivat ilman
väriijämään. Kiusallisen hitaasti lipui kohteemme sopivalle paikalle
Laakson tähtäimessä.
Hetki vielä... mutisi hän

-

painoi samassa laukaisinta.

-ja

Hävittäjä takana!

- '- {}=*.tt

' '.#.
=qr.tar

.tE"

Koneen etuosassa näkyvä luukku oli koitua Reino Pättiniemen kohtaloksi. Takana olevassa tornissa oli yksi kevyt konekivääri
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Sitten rämähti joka puolella.
Amerikkalaisvalmisteisen Aira-

cobra-hävittiijän'napatykki' oli
puhunut. Pellin ja pleksilasin kap
paleita kolisi ympäri ohjaamoa,
joka tiiyttyi nopeasti kitkerällä savulla.
Kaasu selälleen, nokka alas ja

jyrkkä kaarto vasempaan!
Vilkaisin taakseni ja näin hävittäjän, joka antoi kaikilla piipuillaan parinkymmenen metrin päristii. Väistö onnistui, koska osumia
ei eniiä tuntunut.

TÄMÄ ON
TULESSA!"
Nopeusmittarin lukema kohosi
kunnioitettaviin lukemiin.
paina alas!,
- Tämä on tulessa,
hihkaisi laakso viereltiini.

Painoin konetta yhä jyrkem-

pän syökyyn.

Havaitsin, etlä tu-

lenlieskat löivät ulos vasemman
moottorin vieressä olevan polttoainesiiiliön kohdalta. Tilanne näyt-

ti vain

pahenevan, sillä
nopeasti.

tuli

levisi

Hävittiijä ei näkynyt.

joten
aloin kiskoa sauvasta. Sainkin ko,
neen loivaan nousuun. Kotiin päin
oli yritettävä.

Pakkolasku

olisi

mielestlini

merkinnyt sitä, että olisimme kaikki palaneet koneeseen joko maassa

tai ilmassa.

- Yriämme kohta
huusin mikrofoniin.

hypää,

tilanteen ja alkaa punnertaa itseään
takaisin ylös.
Liekit polttavat jo niskaa. taakson leveät hartiat alkavat nousta.
Mies päåisee ylös, ahdas ohjaamo

tä saanut selvä, kummalta puolel-

rajoittaa hänen liikkumistaan. Hän
asettaa jalkansa mittaritaulua vas-

kaan, missä haavoittuneita oli

ten

ja

ponnistaa.

ta olivat. Lähdin kuitenkin varorrasti seuraamaan heitä, koska

kul-

hvat pohjoista kohti.
Ennen pitkää törmäsin paikenemmän.

Omia vaiko vihollisia?
Hiivin puiden suojassa lähem-

Paikat rytisevät, taulu mittareineen musertuu hänen saappaansa
ja
alla
- luukku aukeaa! Ei kokonaan, mutta sen verTan, etä katsomme sen riittävän.
Nlt jätän ohjaimet ja alan tunkea ulos. Ensimmäinen yritys ei
jitän istuinvarjostani
onnistu
kiinni luukkuun. Vetäydyn takaisin, irrotan vadotyynyn neppareistaan, nostan sen piiäni pälle ja
työnnän edelliini ulos.
Koneen nokka on tällä välin ehtinyt painua pahasti'tonttia kohti'.

Siinä pojat odottelivat autokuljetusta. Liityin heidän seuraansa.
Vlisyneenä heittäydyin pitkälleni.

Nyt menniiän etä saappaat ko.
lisevat! Periisimet vilahtavat ohit-

omat seikkailunsa: etulinjan pojat
olivat käytäytyneet häntä kohtaan
perin vihamielisesti väittäen vihol-

seni, ilmavirta tuntuu viileältä liek-

kien kuumuuden jiilkeen.
Tartun vaistomaisesti laukaisukahvaan ja vedän. Kova nykäisy
tuntuu olkapäissäja reisissä
- varauki.
Saappaani ovat putoamaisillaan, vetelen niitä jalkaani. Tuntuu
siltä, kuin olisin paikallaan ilmassa.
.l.iskeisen jälkeen on jotenkin turrrallinen olo. l-aakson varjon näen
keinuvan alapuolellani.
Turvallistako?
Eipä niinkän
- naapurin hävitt?ijä lähesryy ilmeisen pahoissa

jo on

mås...

Suomalaisia!

Helpotuksen tunne

oli

sanoin

Hämmiis§kseni

melkoinen,
makaavan
tutun kotipuolen miehen.
Laaksokin ilmestyi paikalle het-

ken kuluttua. Hänellä oli ollut

liseksi.

Jonkin ajan kuluttua tuli kuorma-auto, jonka lavalle kiipesimme.
Totesin, että palovammojen lisäksi
solisluun seutu ja selkä tuntuivat
kipeiltä.
Ajaa rytkyttelimme pienen mat-maataiskaa, kunnes kaksi

Il-2

telukonetta kävi kimppuumme.
Porukka lakosi metsään. Ainoastaan yksi pahemmin haavoittunut jäi makaamaan vatsalleen auton viereen. Itsellänikin oli sen verran kipuja, että jäin hänen taak-

seen,

päni

hänen

taakso tönäisi kylkeänija näytti
peukalollaan taaksepäin. Vilkaisu

jalkaväki ammuskelemaan alhaal-

ampuen vietävästi.

sinne osoitti, että ampujamme asiat

tA,

maannut miespoloinen sai osuman
takamuksiinsa. Auto jäi sentään
ajokuntoon, ja päiisimme jatkamaan matkaa. Pian tulimme jonkinlaiselle komentopaikalle. jossa
eräs eversti kutsui l-aakon ja minut kuoppaansa. Hän arveli, että
piiiviisaikaan olisi liian vaarallista

olivat huonosti: hän oli pudonnut
alas kk-tomistaan ja makasi liikkumattomana koneen pohjalla.
Hänen luokseen oli mahdotonta
piiästä, koska koneen rungon keskiosa oli tulessa. Liekit alkoivat jo
nuoleskella selkämme.
Vilkaisin laakson silmiin. Hänen ilmeenså vahvisti pätöksen:

-

Nyt on yritetävä ulos!

Tuskallisen hitaasti lähestyn
maata. Kummalle puolelle rintamaa putoan?

OMIA VAI
VIHOLLISIA?
Tulin alas matalaan metsään. Var-

jo takertui puuhun, mutta kiskoin
sen alas ja piilotin pensaaseen.

Otin arvioidun

ULOS!

kompassisuun-

riippuu jo kainaloitaan myöten ul-

nan kotiin päin ja aloin taivaltaa.
Pian saawin jonkinlaisen kärrytien
varteen ja istahdin pensaiden taakse odottelemaan, näkyisikö liiken-

kona. Yriän vimmatusti

nettä.

Vyöt auki!

Laakso avaa pohjaluukun ja
omaa

kattoluukkuani auki, mutta turhaan. Osuma on vioittanut sen liu-

kukiskoja.
Viime tingassa l^aakso havaisee

Hetken kuluttua tuli tietä pitkin
ryhmä haavoittuneita - kenellä
påä, kenellä kiisi kiäreessä. Kovin
olivat likaisissa vaatteissa

-

ei niis-

KORKEAT ESIKUVAT

Kuuden pöivtin sota on
kiiynnissii Siinailla
Miksi ette hyökkäti? söhkötttiii E g1t ptin
presidentti Nasser kenraaleilleen
- Seuraamme suuren
venälöisen esikuvammc
kenraali Kutusovin esi-

-

merkkiö,

vct"stamat

kerraalit.

Ja mitti se merkitsee? tiukkaa president-

-

ti.

-

Odotamme lunta

ja

pakkasta. . .

jalkojensa

aikeissa. Onneksi oma Curtiss
Hawk -hävittäjämme ehtii väliin.
puolestaan

JA
VALTIOTIEHIÄ

oli

kun totesin vieressäni

Jatkoin nousua, sillä olimme
liian alhaalla.

Mutta nyt ryhtyy

DIKTAATTOREITA

kuvaamaton!

o

välissä.

Koneet pyyhkivät pari kertaa yli
Edessäni

TOTUUS JA
'TOTUUS"
Brezlnev ja Napoleon tapo0vat toisessa maailmasso.

- fos meillö Stolinin sijosta olisi ollut sellainen sotapiiiillikkö kain te, ei Hitmalta. sillä saimme koko ajan suo'
ler koskaon olisi piiössyt
rasuuntaustulta ympärillemme.
eiltstalle, aloitVähitellen päiisimme kotiin Moskovon
kohtelioosti.
tao
Brezhnev
kuulimme.
Onttolaan. Iloksemme
jos
olisi ollut
fa
meillö
että kaikki muut koneemme olivat
palanneet onnellisesti takaisin.
seUainen sonomalehdi§ö
12 luorokauden loma tuntui kuin teillö Pravda ja muut
tämän kokemuksen jälkeen melko
ei kuknan olisi ikinö saa-,
mojovalta..."
Näin toteaa Reino Pättiniemi nut kaulla mitö Waterloostr sa tapahtui, vastoo Napokertomuksensa lopuksi.
leon yhtö kohteliaosti.
lähteä mihinkään. Meistä tuntui
kyllä tämäkin paikka melko kuu-
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KEKKOSEN
VARJOSSA
Johannes Virolainen: Yöpakkasista juhannuspommiin, Otava,
Keuruu 1982, 268 sirua.

Rohkea veteraanipoliitikkomme kertoo kirjassaan seikkaperäisesti suhteestaan kunnioitettuun päämieheemme. Tämän
kävi Virolaisen mukaan suunnilleen samoin kuin erään toisen patriarkaalisen hallitsijan.
Kustaa Waasan, joka vanhojen
historiankirjojen mukaan
"muuttui vanhoilla päivillään

pohja on yhtä horjuva, ei kirjasta juuri kannata etsiä historiallista totuutta. Kääntäjä on
kiinnittänytkin tähän seikkaan

huomiota.
Kirjan valopuolena on mainittava sotilasasioiden osalta
harvinainen t,iismällinen ja oikea kännös.
J.

muutto Pohjoisen

MENNYTTÄ
EKSOTIIKKAA

julmaksi ja oikulliseksi". Tässä
vaiheessa KJinjan "puhelin-

Terijoki, paratiisi meren rannalla, Karisto, Hämeenlinna 1982.
A2 sivta, valokuvia, karttapiir-

päivystäjät"

ros.

Esko Salminen: Porkkalan pa-

pättyi -"linjan"

lautuksesta noottikriisiin, Otava,
Keunru 1982,238 sivua, valokuvia.

Kolmisen vuotta sitten Salminen julkaisi 194&lurun tapah-

tumia koskevan lehdistötutkimuksen. Tällä kertaa ovat valokeilassa muun muassa Pork-

kalan palautus,

ja

"sanansaatta-

ja päättäväisellä yrityksellä
Kalle näyttiiä kuitenkin p?i?isevän elämisen alkuun paremmin
kuin monet muut.
Päätalon lukijat eivät tälläkiiän kertaa pety.
S.
la

kaappasivat itselleen lisää
valtaa
kunnes kaikki sitten

Terijoki, tsaarien Pietarin yläluokan huvilakylä ja itsenäisen

lopulliseen va-

Suomen Riviera, kantaa nykyi-

rarikkoon.

sin nimeä Zelenogorsk. Auto-

On ihan hyvä asia, että änesäjille näin annetaan tietoa poli-

turistit päiisevät liikkumaan

TAKANA

mahotelleissa. Maisemat ovat

Pentti H. Tikkanen: Kotikontujen sotaa, Karisto, Hiimeenlinna
1983, 278 sivua.

tiikan kauniiden kulissien takana tapahtuvasta salaisesta
pelistä ja vehkeilystii. Mitä paremmin tavallinen kansalainen

Karjalan

tuntee näitä kiemuroita, sitä

kysymys l95Gluvulla, Unkarin
vapaustaistelun aiheuttamat
reaktiot. yöpakkaset ja noottikriisi. Asioita tarkastellaan koti- ja ulkomaisen lehdistön sil-

paremmat edellyykset hänellä
on valita oikeat miehet hoitamaan valtakunnan asioita. E.

min.

selkosilta

Etelän asutuskeskukseen. Sisul-

NELJÄS
VALTIOMAHTI
PUNTARISSA

jat"

miöitä: hiippareiden ja muiden
rikollisten röyhkeilv. pitkän so.
dan työllistämien miesten irrallisuus, Pohjois-Suomen evakoiden ongelmat, Lapin sota.
Pääteema on kuitenkin Kalle-pojan vaikeanpuoleisesti alkava avioliitto ja yritykset sopeutua siviilielämään, mitä
prosessia vielä hankaloittaa

alueella ja vieläpä asumaan
Dyyneillä, alueen suurissa lo-

RENNOSTI
RINTAMAN

osittain entiset, mutta koko

Kirjailija kuvaa pojan ja nuo-

muu tunnelma toinen.

rukaisen silmin elämää talvi- ja

on koonnut

jatkosodan Kajaanissa. Ker-

joukon muisteloita, jotka liittyvät huvilakylän elämän ja ihmisiin ennen sotia. Mukana

omiin kokemuksiin. Monet so-

Terijoki-Seura

eläneille kirja on varmasti muis-

ronta pohjautunee ainakin osin
taluosien vitsaukset tulevat käsitellyiksi: nälkä, työvoimapula,

musta pönsi,

HURJAA JUTTUA

tojen aarreaitta, ulkopuolinenviehättyneenä

omaisten hätii ja suru. Paino-

kin tutustuu

kaatuneiden

Kiintoisa ilmiö on ääriva-

Werner Brockdorff: Toisen maa-

tuon emigranttien kansoitta-

piste on kuitenkin kielteisissä

semmiston käyttämä "lehdis-

ilmansodan kommandojoukot,

töautomaatti": ki{oitetaan johonkin omaan lehteen vaatimaton artikkeli kotimaan politiikasta. syötetään se Neuvos-

ilmiöissä huippuna tunnettu

Brandenburgilaisten, englanti-

man taajaman erikoislaatuiseen
tunnelmaan. Kartat ja asiatie-

dot täydentävät

joka tuntuu erityisesti kiehto-

toliiton lehtien kirjeenvaihtajien
välityksellä Pravdaan tai lzvestijaan ja julkaistaan uudelleen
omissa lehdissä etusirulla neljällä palsulla mahtavin otsikoin: "Neuvostojohto ottaa
kantaa Suomen politiikkaan".

Sekä Suomen hallitusta ja
varsinkin presidenttiä että leh-

distöä rasitti kyseessä olleina
vuosina se tosiasia, etlä Neuvostoliiton johdon oli kovin
vaikea ymmärtä vapaan leh-

distön ideaa. Sama

asiahan

tuotti jo sotavuosina vaikeuksia
asioitaessa silloisen liittolaisen
Hitlerin Saksan kanssa.
Monessakin suhteessa mie-

lenkiintoinen uudemman po.
liittisen historian kertauskirja.
E.

laisten "commandsien" ja

yksiköiden,
"rangerien"

SAS

amerikkalaisten

ja

Neuvostoliiton
tiedustelupalvelun historia ja
operaatiot, Kirjateos Oy, Vaasa
1982, 360 sivua. valokuvia.
Kirjan sisältö ei ole sen vaativan

otsikon mukainen. Teos sisältää piiiiasiallisesti vain erillisiä
juttuja otsikossa mainittujen
yksiköiden sotatoimista. Neuvostoliiton partisaaneja ei ole
käsitelty kuin nimeksi. Sinänsä
usein jännittiivät seikkailukertomukset liikkuvat mm. Puolassa, Balkanilla, Jugoslaviassa,
Afrikassa, Mustalla merellä,
Kaukasiassa ja vieläpä Suo-

kokonaisku-

van kirjailijaa.

vaa.

On h1vä, että

menetetyn
Suomen muistoja tallennetaan

jälkipolville.

Toivokaamme

muistelmien virran jatkuvan

niin Terijoelta kuin muistakin
Karjalan pitiijistä

ja kaupun-

gelsta.

Talvisodan liikekannallepano,
YH, alkoi 10. eikä l. lokakuuta
1939. "Silmien välliin" -viisu oli
muodissa jatkosodan eikä talvisodan alussa. S$miehiä ei värvätty Saksaan jatkosodan lo'
pulla vaan välirauhan aikana.
S.

slvilL[N
Kalle Päätalo: Tammerkosken
sillalla, Gummerus, Jyviiskylä
1982, 672 sivua.

hofessori-kirjailija on piiiissyt
sotakuvauksessaan kotiutta-

niinsanotun kanoottipartion

misvaiheeseen, jonka hän kiisit-

toiminnasta Muurmannin radalla syyskesällä 1942. Mikäli

telee tapansa mukaan mahta-

muiden juttujen todellisuus-

Puolidokumentti sisältåiä lu-

kuisia virheiä. Esimerkkejä:

SITKOISESTI

Suomen kohdalla kerrotaan

messa.

Kajaanin viinakaupan ryöstö,

valla sivumiärällä.

Mukaan
mahtuu monia syksyn 1944 il-

ERILLINEN
PATALJOONA
VIESKAN

2,

PATALJOONA,
kokoontuu 13.8.83
kello 12.00 Hyvinkäälä
Ravintola Tehossa.

Veteraanit ja lotat
puolisoineen
tervetulleita.
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Jririkririt ovot viett(ineet Vaosossa Suomeen tulonsa 65-vuotisjuhlaa, johon osallistui l7 veteraonia
trillöin elossa olleista 47 miehestri. Edessri vqsemmalta jririkriri Paul Pått, mojuri Jussi Nurmi, eversti
Motti l-ourila, jalkavrienkenraali A. E. Martola, kenraalimajuri Vriinö Vainio ja majuri Viljo Korpela,
takana vasemmolta eversti Rofoel Berg, vriripeli Johannes West, eversti livori Kauranen, everstiluutnontti Hermon Sundwall, vcinrikki Albin Johansson, eversti J. E. Hydön, luutnontti Emil Sjöholm,
vriripeli Karl Lönnqvist, kenraaliluutnantti Albert Puromq, kenraaliluutnantti Vriinö Valve ja jciriköri
Jakob Bengs

