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George Orwell julkaisi
vuonna 1948 kuuluisan

romaaninsa " 1984". Siinä
hän kuvaa tulevaisuutta
synkän pessimistiseen säv»m: maanosia hallitsevat
diktaattorit käyttäen valvontaan ja kurinpitoon
pitkälle kehittyneitä teknisiä välineitii, maapallolla
vallitsee lähes jatkuva sotatila, tavalliset ihmiset
saavat tietonsa vain valtion virallisen "Totuuden
Ministeriön" kautta. Puhutaan "uuskieltä", jonka
tunnetuimmat iskulauseet
ovat:

,,SOTA

ON RAUHAA
VAPAUS ON
ORJUUTTA
TIETÄI\,IA.]TÖMYYS
ON VOIMAA''

Onneksi Orwellin syn-

kimmät ennusteet

eivät
vielä on

ole toteutuneet
maapallolla sanan-

-

ja ajattiksen vapautta, jopa
rauhantilaakin.
Eräs sektori on kuitenkin toteutunut paikoin lähes sellaisenaan,.nimittäin
historiankirjoitus. Näin
siitä sanoo Orwell:
"Joka hallitsee nykyhetken, hallitsee myös
menneisyyden. Menneisyys on sitä, mitä asiakirjat ja muistitieto sanovat.
Ja koska Puolue täysin
hallitsee kaikki historialliset asiakirjat ja myös jäsentensä muistin, menneisyys on tietysti sellainen
kuin Puolue tahtoo."

"Totalitaaristen valtioiden harjoittama organisoitu valehteleminen ei
ole, kuten joskus vtiiteädn, sotilaalliseen harhauttamiseen rinnastettava tilapäinen ilmiö. Se on
totalitarismin olemukseen
kuuluvaa toimintaa, joka
jatkuisi vielä, vaikka keskitysleirit ja salainen poliisi lakkaisivatkin olemasta
tarpeellisia. Totalitaarisen
valtion johtavaa kastia on
pidettävä erehtymättömänä, jotta se voisi säilyttåiä
asemansa. Mutta koska
kukaan ei ole käytännössä
erehtymätön, on usein
välttämätöntä järjestii:i
menneet tapahtumat uudelleen. Näin voidaan
osoittaa, että tätä tai tuota
erehdystä ei olekaan tehty
tai että jokin kuviteltu
riemuvoitto todella tapahjokainen
tui. Edelleen
- politiisuurehko muutos
kassa vaztid vastaavan

opillisen muutoksen ja
huomattavien historian
henkilöiden uudelleen arvioinnin. Tällaista tapahtuu kaikkialla, mutta selviistikin todennäköisemmin se johtaa suoranaiseen värennykseen yhteiskunnissa, joissa kullakin hetkellä vain yksi mielipide on sallittu."
Näin siis Orwell.
Siinäpä sitä on miettimistä,nytvuonna 1984ja varmaan sen jälkeen-

kin.

tr

Lapin sota oli lento-

toiminnan

kannalta
äärimmäisen vaikeaa
aikaa.
Lapissa oli toisaalta tilaa
vaikkapa yöpyä
vihollisen selustassa.

nuskunta lähti 4. päivänä luutnant-

ti

MARTTI PELTONEN

-

fuurl

SUHTEIDEN katkaiseminen Saksaan syyskuun alussa aiheutti il-

a

mavoimissa toimenpiteitä, jotka

ennakoivat ilmasotaa

Pohjois-

Suomessa saksalaisia

vastaan.

päivänä muodostettiin
Erikoisesikunta .Sarko, jonka teh-

Syyskuun

5.

tävänä oli ryhtyä kiireellisesti valmistelemaan ilmasotatoimien sue
rittamista Kokkola-Joensuu linjan pohjoispuolella. Kymmenen
päivä myöhemmin eversti Sarko
määrättiin Pohjois-Suomen ilmakomentajaksi. Paltamoon 4. 9. siirtyny Tiedustelulentolaivue l4 alistettiin operatiivisesti eversti Sarkolle. Lisäksi l-entorykmentti 2:lle annettiin klisky valmistautua siirtämään yksi hävittäjälaivue Brewster
239 (BW) -koneita Sarkon käyttöön.
Ilmasotatoimet saksalaisia vas-

1u p m

myöhemmin 6. lokakuuta Ilmavoimien komentaja perusti lrntoryhmä Sarkon huolehtimaan sota-

toimista. Ryhmän
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tiin

vesikoneensa Pohjois-Suomeen
kiiytettävaiksi haavoittuneiden kul.jetuksiin. Osasto Jaurin asema selkiyt1,i, kun Ilmavoimien komenta.fa muodosti Lentorvhmä Sarkon.

l. Kaikki vesikoneet alistetaan
Osasto Jaurille.

2. Osasto Jauri alistettiin lrnto.
ryhmä Sarkolle kaikissa suhteissa.
3. Partiokuljetuksia ja -huoltoa
koskevat erikoistehtävät saa Osasto Jauri everstiluutnantti Soviolta
Lentoryhmä Sarkon kautta.
Osaston tehtäväksituli nyt kuljetuslentojen suoritus sotaan osallistuvien maavoimien yhtymien hyväksi sekä erikoistehtävänä suoritettavat kaukopartioiden kuljetukset ja huollot.
Käskyn ensimmäinen kohta
merkitsi Pommituslentolailue 6:n
yhden lentueen. jonka toimintaalueena oli ollut Ahvenanmeri. liittämistä osastoon. Tämän luutnantti Forstenin johtaman lentueen konevahvuus oli kaksi Haver NF l1-

(NK)

RUOTSI

ja

kaksi Domier Do

22

(DRFvesikonetta.

Samalla saatiin henkilökuntaa

rilla, ns. Mörkö-Morane),
Hävittäjälentolairue 26, BW-

Focker CX (FK)-koneet ja
Hävittäjälentolaivue 34, Mes-serschmitt l09G (MTFkoneet
(viimemainittuja ei kuitenkaan
käytetty sotatoimiin pohioisessa).
Myös lrntorykmentti 4 alistet-

Pommituslentolailue 6:n saama
tehtävä siirlää viipvmättä kaikki

Ilmavoimien Esikunnan käskyssä

tuna venäläisellä sotasaalismootto-

ja

levasta tchtävästä .ja alistussuhtecs-

ta. Sen tulevaan asemaan vaikutti

seuraavaa:

esikunnaksi

määrättiin lrntorykmentti 2:n esikunta sijoituspaikkana Oulu ja sille
alistettiin seuraavat lentoyksiköt:
Tiedustelulentolaivue 14.
- Hävitläjälentolaivue
MSv-lentue (Morane Saulnier28:n
vanlstet-

koon. jonku esikuntaan myös
everstiluutnantti Sovio oli saapunut. Tiiällii neuvoteltiin osaston tu-

l-okukuun 7. piiivlinli milirättiin

taan käynnistettiin lokakuun l.
päivänä annetulla kåiskyllä. Vähän

Brtiu1lbrsin iohdolla .lunalla Liminklran.ja molemmat Muuratjärvellä olleet koneet lennettiin seuraavana päivänä Oulun pohjoisptrolella olevalle P"vykösjärvelle.
Kapteeni .lauri ofii heti Ouluun
saarv,uttuaan vhtevden eversti Sar-

Ylitornio
Tornio

lisää kolme tähystäjää, viisi ohjaajaa, 14 mekaanikkoa, kolme ase-

ja kirjuri.
päivänä osastoon

miestä, maasähköttäjä

Lokakuun

ll.

siirrettiin tiedustelu-upseeriksi luutnantti O lk inuora Pommituslento-

lairue 6:sta

ja

huoltoupseeriksi

POHJOISEEN

luutnantti l.uoma Erillinen Pataljoona 4:stä.
Lentue Forstenin koneet saapuivat $rykösjärvelle siten. että yksi DR tuli jo 7. päivän iltana ja

Lokakuun 2. päivänä everstiluutnantti .Sovro antoi osastolle esikäskyn siirrosta Ouluun tai Limin-

loput seuraavan päivän kuluessa.
Osasto sai 8. päivänä vielä yhden
Junkers Ju 34 (JU) -koneen, joka

operatiivisesti lrntoryhmä

Sarkolle

ja

sen komentopaikaksi

tuli Outu.

kaan, jonne Erillinen Pataljoona 4
oli jo siirtyny. Osaston etukomen-

Perämpr\

Osasto Jaurin sotalennot Saräisniemeltä

lennettiin Srykösjärvelle Tampereelta..

Hover MF
C)sasto

kuun

Dorniet Do 22

11

Jaurin konetilanne loka-

12. päivä

oli

seuraava:

Osasto Jaurin koneet lapin soda$sa

Konetylppi Kunnossa Huollossa

DR2NK2HEll5
JUIARI

Kone

r

-

Hover MF

ll

Matka-

[*nto-

Laki-

nopel§

matka

korteus

MiehistG/
nutku*aja-

krn/t

km

m

miiiirä

t70

1020

5000

2 hengen miehistö

NK

Tukikohdan lövtäminen vesikoneille Oulun läheltä ei ollut
helppo tehtävä. Paikaksi alussa va-

littu Liminganlahti osoittautui liian
matalaksi.

Domier Do 22
DR

247

1000 ilman
lisäsäiliödi

7500

2 hengen miehistö
3 miestii varusteineen

Junkers Ju W

180

950

5300

2 hengen miehistö

v/K

Tukikohdaksi valittu $ykösjärvi sijaitsi noin 4 kilometriä Ou-

3 miestä varusteineen

Douglas DC-2

lusta pohjoiseen. Se oli pieni, vain
noin 800 metriä leveä ja valaa 2
kilometriä pitkä. joten se ei sovel-

8 miesä varusteineen

43. JU

»7

7745

I 100

3 hengen miehistö

18-22 miestii
varusteineen

DO

tunut raskaiden koneiden tukikohdaksi. Toiminta sieltä täysin
kuormatulla HE ll5 -koneella oli
mahdotonta poikittaisella tuulella.
joten sinne sijoitettiin osaston yk-

simoottoriset AR-, NK-, DR- ja
JU-koneet.

HE:tte jouduttiin etsimään toi-

nen sijoituspaikka. Tukikohdaksi

oli nyt otettava lähin sopiva paikka. joka löytyi Oulujärven Säräisniemeltä. Myös tiällä ranta oli matala ja konetta jouduttiin pitämiiän

ankkuroituna kauempana rantaviivasta.

$rykösjärvellä olivat osaston
majoitusolot aluksi eritläin huonot. Myös varastotilat puuttuivat
lähes kokonaan.

LENNETÄÄN
kntotoiminta fuykösjärven tukikohdasta käynnistyi heti seuraava-

na päivänä AR- ja HE-koneiden
saapumisen jälkeen.
[okakuun 6. päivänä osasto teki

Ryhmä l-aguksen hyväksi kaksi

kulletuslentoa Ranualle vieden 300
kg elintarvikkeita ja 300 kg ampu-

matarvikkeita sekä tuoden neljä
haavoittunutta. Lokakuun aikana
Osasto Jauri suoritti AR-. DR-,
JU- ja NK-koneillaan yhteensä 33
kuljetuslentoa Ranualle. NäilH
lennoilla vietiin elin-. ampuma- ja
lääketarpeita sekä postia noin
8 200 kg.ja tuotiin 63 haavoittunutta. Muita lentoja yllä mainitulla ka-

lustolla lennettiin Py"vkösjärveltä
36. Ne sisälsivät haavoittuneiden
noutoja, henkilökuljetuksia, kuriirilentoja, koneiden siirtoja ja koelentoja.

Käsk).t lentotehtävistä tulivat

Syksyinen

sä aiheutti omat vai-

keutensa lentotoiminnalle. Havaintoasemien tekemän tilaston
mukaan lokakuun lentosää oli seuraavanlaista:
hyvää tai kohtalaista lentosäätä
14 päivää,
huonoa lentosäätä 7 päivää ja
lentokelvotonta säätä I 0 päivää.
Kuitenkin sää esti lentotoiminnan ainoastaan kolmena päivänä
keskeytti lennon suorituksen
vain kaksi kertaa.

-

ja

TAKTIIKKAA
TARKISTETAAN

osastolle Lentorvhmä Sarkon esikunnasta useimmiten puhelimella.
Kuljetuspyynnöt lentoryhmän esikuntaan tulivat joko suoraan maavoimien yhtymistä siellä olleiden

Lapin sodan aikana Osasto Jauri
joutui muuttamaan partiokuljetuslentojensa suoritustaktiikkaa. Pitkät etäisyydet ja epävakainen sä
pakottivat luopumaan kokonaan

yhteysupseereiden välityksellä tai
Oulussa olleen III Armeijakunnan
esikunnan kautta.

yötoiminnasta. Kaikki lennot tehtiin lyhyenä valoisana aikana. [,entoreitit suunnattiin asutusta ja ties-

töä välttäen läpi erämaa-ja suoalueiden vihollisen puolelle. Kirkkaan
vään vallitessa lennettiin vihollisen

alueella matalalla 10-30 metriä
maaston yläpuolella. Kun pilvet
olivat sopivalla korkeudella tehtiin
rintamalinjan ylitys ja lento sen toisella puolella pilvessä tai niiden
yläpuolella. Kolme kertaa joutui
kone sääesteen ja pimeyden takia

yöpymän saksalaisten puolella ja

yritämään uudelleen kohteelle
sän parantuessa.
Osasto suoritti tapin sodassa
lokakuun 2. päivän ja marraskuun

6. päivän välisenä aikana HE
115:llä 3l sotalentoa, jotka olivat
yhtä lukuunottamatta kaikki kaukopartioiden kuljetuksia. Näillä

lennoilla vietiin eri kohteisiin

ll4

partiomiestä varusteineen. Kerran
koneella noudettiin haavoittunut
taistelija Isojärveltä.
Lähestyvä talvi teki vesilento-

**5

*w-{;; 1;-

Kemin lentokenttå on joutunut suomalaisten haltuun. Lähtiessään saksalaiset tuhosivat paitsi kentän myös lentokyvyttömät koneet

toiminnan vähitellen mahdotto-

Lokakuun 30. päivän aamunil

maksi. Ensimmäiset hankaluudet
tulivat 27. priivä lokakuuta alkaneella lennolla. jolla oli tarkoituksena kuljettaa 24 miehen kauko-

lähti HE l15 uudelleen ohjaajanaan Raitio ja tähystäjänään tällä
kertaa vänrikki ,(a/a kohti Tuor-

prnio

miestä. Sää keskeytti jälleen lennon

kahdessa enissä Käsivarrcn

milasto()n.

SEIKKA!LUJA
SYYSSÄÄSSÄ
Ensimmäiselle lennolle tähdettiin
10.00 lentomestari Raition ollessa ohjaajana ja luutnantti &-arlrfor:v)r tähystäjänä. Määränpää oli
Palojärvi. Lapin sää keskeytti kuitenkin lennon ennen kohdetta ja
konc .joutui laskcutumaan Posuajärvclle. Tällä jouduttiin odottamaan sään paranemista kaksi päiväri..jonkrr jälkccn tehtiin urrsi vri-

klo

tvs
sa

kohti Palojärvcä. Perille tultacsvoitiin '"'ain todcta.jrirvcn olcvan

joten sinne ei voinut laskeutua. Partio jätettiin liihimmälle sujäässä.

lana oler.'alle järvetle. Tuorkoltajärvclle. ja matkaa .jatkettiin Säräisniemeen.

6

koltaiärvcä mukanuun l2

panio-

ta. Kaukopartio saattoi yrittää välittää tietoa omalla radiollaan,

mutta siinäkin piili pallestumisen
vaara. HE olikin näiden lentcr.ien

aikana

lontekemäjärvelle.
Seuraavana päivänä tehtiin uusi
yritys, mutta lumipyry keskeytti
lennon Peltoruoman kohdalla lähellä kohdetta.
Laskua yritettiin ensin Pasma-

konetilanneilnroituksissa
merkitty kadonneeksi.
Osasto -laurin suorittamat kaukopar-tioiden kuljetuksct vaatival
lentävältä henkilökunnalta l^apin
sodan aikana erinomaista taitoa.
Pitkistä lentomatkoista ja vuodenajasta johtuen sääolosuhteet reitillä
ja kohteella saattoivlrt olla aivan
erilaiset kuin mitä saatu sääennuste

järvelle. Se oli kuitenkin jäässä,
samoin olivat muutkin lähistöllä
olevat järvet. ja niin iouduttiin pa-

antoi odottaa. Laskupaikaksi jouduttiin etsimään joskus kokonaan
uusijärvi. jonka tuli olla mahdolti-

Iaamaan takaisin Kelontekemäjiirvelle. Täällä odotettiin sään paranemista aina 5. päiv;i:in marraskuuta. jolloin kone toi panion takaisin Säräisniemelle.

simman lähellä alkupeniistä miiJränpäätä. Vihottisen lentokoneita
ja ilmator.juntaa oli vältett:ivä kaikin mahclollisin keinoin. sillä iso
vesikone olisi ollut helppo maali
kummallekin.
Osaston henkilökunta selviYyi

Pallastunturin kohdalla ja kone
laskcutui Kittilän eteläpuolelle Ke-

Edellä kuvatuissa tapauksissa ci
tietoa koneen jäämisestä vihollisen
puolelle voitu välittää osastolle tai
lentoryhmän Iennonvarmistuselimitte. sillä koneessa ei ollut radioi-

kiitettävällä tavalla tehtävästään.
sillä sen ainoa tähän toimintaan
soveltuva konc

HE ll5 säilvi vau-

rioitta koko toiminta-aikansa Lapin sodassa.

MAAKONEILLA
KEMISTÄ
Saksalaisten tuhoaman Kemin lentokentän kunnostustyöt oli aloitettu välittömästi kaupungin jouduttua suomalaisten haltuun lokakuun alussa. Kenttä otettiin Lentorvhmä Sarkon käyttöön lokakuun
18. päivänä. Osasto Jauri sai kuukauden loptrlla käskvn valmistautua siirtymiirin Kemiin.
Kaluston kuljetus tapahtui pää-

osin laivalla Oulun Tuiran Sata-

rnasta marraskuun

Kcmiin lähetetl-n

l.

päivänä.
etukomennus-

kunnan påirillikkönä toimi luutnantli l"rtrstcn. Osast«rn kiiyttöön
osoitettiin kaksi parakkia lentokentän l:ihist<iltä. Forsten ilmoittautui 2. päir,änä Lentoryhmä Sarkon Komcntopaikka 2:ssa. joka si.faitsi Kcmin tukikohdirssa.

Kaksi päivia myöhemmin osasto sai ensimmäisen pyöriitelineellä

tamaan lähti seuraavana aamuna
DO miehistönään vänrikki Han-

nula

ja

lentomestari Väänänen.

Kone lensi kohteelle asti. mutta
sumu esti pudotuksen.

yritettiin uudestaan,
lentomestari Väänäsen tähystä-

13. päivänä

nlt

jänä oli luutnantti Olkinuora. Koneen saa\,uttua kohteelle Lätäsenon länsipuolelle Adjoaivista pohjoiseen avasi saksalaisten kevyt il-

matorjunta tulen sitä vastaan.
Alueella oli vihollisjoukkoja. joten
tehtävää ei voitu nykään suorittaa.
Osasto Jaurin viimeinen kauko-

partion kuljetustehtävä siis epäonnistui.

Ilmavoimien Esikunta lakkautti
marraskuuta päivätyltä käskyllä
Osasto Jaurin ja liitti sen lentueena
Kemissä olleeseen Pommistuslcntolaiwe 44:een. Osasto oli lakkauttamispäiväänsä mcnnessä saanut
16.

siirretyksi suurirnman osan reserviläisistään takaisin entisiin yksiköihinsä kotiuttamista varten.

"Junnu" eli Junkers Ju W 34/K43
tositoimessa noutamassa
haavoittuneita

Kuljetuskoneiden lennu Lapin
jatkuivat Pommituslentolaivuc 44:n lentucena aina tummikuun 1945 alkuun asti. Ne tekivät
vielä l0 kuljetuslentoa ennen poistumistaan sotatoimialueeltä.

sodassa

Osasto Jauri suoritti

Fleitä tuettiin ja autettiin.
Suomalainen kenttävartio Saanan

joilla tuotiin 135 haavoittunutta.
Kuljetuslennoilla vietiin taistehF

vanrstetun JU-koneen, kun luutnantti Siikala, ylikersantti Ahven-

salmi ja mekaanikko llvonen ilmoittautuivat. Toinen uusi kone
Douglas DC 2 (DO) miehistönään

joukoille elintarvikkeita 9000 kg.
ampumatarvikkeita 1450 kg ja
muuta materiaalia

4 3(X) kg.
Sotalennot olivat yhtä lukuunot-

vänrikki Hannula,

tamatta kaukopartioiden kuljetuk-

/ r' ,'

-

t;'tli"

,"

sia,
:

Osaston toimintaa Kemissä ja

tukikohdan purkamista Flykösjärvellä vaikeutti samanaikaisesti
käynnistetty välirauhansopimuk-

luutnantti .luntson. Osaston henkilökunta väheni kotiuttamisen seurauksena viidenteen osaan aikai-

seen liittyva

semmasta.

puolustusvoimien
saattaminen rauhanajan kokoon-

panoon .ja vahvuuteen. Pääosa
lrntoryhmä Sarkon lentoyksiköiden kotiuttamisista toteutettiin
marraskuun puolivälissä ja niiden
seurauksena menettivät laivueet
suuren osan henkilöstöstään. Tämä koski myös Osasto Jauria, sillä

mm. osaston upseerit kapteeni
Jauria lukuunottamatta olivat reserviläisiä. Ensimmäisenä kotiutettiin l. lentueen pällikkö luutnantti

Forsten

ja

viimeisenä adjutantti

so-

en noin 394 lentotuntia. Näistä oli
sotalentoja vihollisen puolelle 31 ja
haavoittuneiden kulietuslentoja 50,

luurella

lentomestari
Vätinrinen, sotilasmestari Turkki ja
mekaanikko Hakkarainen saatrin
käyttöön 6. päivänä marraskuuta.

lapin

dassa kaikkiaan 373 lentoa käsittä-

SUP!STETU!N
VAHVUUKS!N
Lrntotoiminta Kemissä käynnistyi
marraskuun 5. päivänä, jolloin siellä ollut JU lähti Paltamoon. Täältä

jatkoi seuraavana päivänä Rovaniemelle vieden sinne radiokalustoa ja palasi sen jälkeen Kemiin.
Kaikki osaston vesikoneet poisluettuna JU:t luovutettiin pois marraskuun 7. päivään mennessä, sillä niitä ei ollut mahdollista muuttaa
se

maakoneiksi. Osaston konevahvuus oli 8. ll. seuraava: Kemissä I
DO,2 JU ja I FW. Srykösjärvellä

I

JU.

Kemistä tapahtunut lentotoiminta kaisitti pääasiassa taistelu-

joukkojen hvvriksi

suoritettuja

huoltolentoja, joilla vietiin elin- ja
ampumatarvikkeita sekä muuta
materiaalia ja tuotiin haavoittuneita. Myös kaukopartion pudotusta
Käsivarren maastoon yritettiin
kaksi kertaa.
Osasto sai I L päivän iltana tehtävän pudottaa kuusi partiomiestä
ja kahdeksan muonatorpedoa Käsivarren alueelle. Tehtävää suorit-

joilla vietiin

ll4

partiomiestä.

Huoltolentojen yhteydessä kuljetettiin lisäksi 9.1 matkustajaa.
Osaston vilkkain lentotoimintakausi oli lokakuu. joskin lentotoiminta hiljeni huomattavasti vasta
marraskuun puoliviilin jälkeen.
Osasto Jaurin lentotoirninta oli
taitavien miesten hiljaista uurastusta ilman ulkonaista loistoa. Siitä ei
ole paljoakaan julkisuudessa ker-

rottu. Sitä suuremmalla lämmöllä
muistavat sen miehiä ltaavoittuneel sissit. joiden hengen taitava

ohjaaja pelasti. taikka nälkään
nääntymäisillään olleet partiot.
jotka jaksoivat taas.jatkaa vaellustaan taitavasti pudotetun muonatorpedon valaessa uutta voimaa.ia
sisua väsyncisiin lihaksiin. tr
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Venäläinen panssarivaunukomppania

valmistautuu iskuun

ANTT! KOMU
Vihollisen panssarivaunu oli ensimmäisinä
taistelupäivinä kauhua herättävä kummitus.

Torjuntamiehet muodostivat puolustuksen selkärangan. He tunsivat vastuunsa ja
olivat pian tilanteen herroina.
Suurtaistelun olosuhteet panivat kuitenkin jokaisen hermot kovalle koetukselle.
8

vENÄr-ÄtsrEN hyökkäysjoukot

riin ja takaisin. Kannaksen kaak-

saaruttivat suomalaisten pääpuolustuslinjan Summan kylän kohdalla joulukuun 10. päivän tienoil-

koinen taivas loimotti verenkarvai-

la. Ne eivät yrittäneet heti suoraan
eteenpäin, vaan pysähtyivät ja alkoivat järjestäytyä ensimmäiseen
suureen hyökkäykseen asemiamme vastaan.
Odottelimme melkoisen her-

mostuneina. Tykkien jylinä lähestyi tunti tunnilta ja pommikoneet
vaelsivat säännöllisin välein Viipu-

sena.

TULEVAT!
Muistini mukaan ensimmäiset
hyökkäysvaunut nä1t&i1'tYivät
Summan kyläaukean eteläreunassa maantiellä 14. päivänä joulukuuta. Ne eivät yrittäneet tulla ampumaetäisyydelle. Kyseessä oli
hyökkäyksen valmisteluun kuuluva tiedustelutoiminta.

koisen kauas ja ryhtyen ampurnaan tykeilliiän keskikylällä olevien linnakkeiden suuntaan.
Pian totesimme, että ykköstykki. jonka mukana komppanianpiiällikkö Salovaora ja joukkueenjohtaja Luotonen olivat, vastasi niiden tuleen. Rottapyssyn kimeän terävät paukut erottuivat selviisti
muun jylyn seasta. Malttamatto-

mana odotettiin meillä kakkos§killäkin tilaisuutta liittyä taisteluun.
Höökivaunujen liikehtiminen
edestakaisin tarjosi meille sen pian.
Ensimmäinen laukaus, kunpa se
osuisi...!

PALAA PERKELE!
On vaikea tulkita senhetkisiä mielialojamme. Tuntui kuin olisi
kuumalla neulan kärjellä vetänyt
naarmua pitkin selkiä. Tämäkö oli
sotaa, tappamista ja tuhoamista...?
Summan "Milioonalinnakkeen" etumaastoa

SA-kuYa

Pioneerit
miinoittavat
tietä Summan
edustalla

joulukuun
alussa 1939

I

t.

I

,e./

I

i

t,ål

Hyvin kätketystä asemastamme
saimme ampua rauhassa. Meitii ei
huomattu. Saimme jysäytellä kuin
Parolannumella olisi harjoiteltu.
Nyt yks pallaa, perkele!
-Musta savu pölliihti peittiien
hyökkäysvaunun näkyvisä.
Toiset liikehtivät levottomasti
paikkaa muutellen ja ampuen kiivaasti linnakkeiden suuntaan.
Kohta syttyi tuleen toinen

ja pian kolhyökkäysvaunu
maskin! Siellä tällä niitii kenotti
kummassa asennossa liikkumattomana, josta påiättelimme niiden
s€utneen tarpeekseen.

Innostus meillä tykin ympärillä
oli mahtava! Uusia maaleja odotettiin hollille hartaasti. Kun sellainen
ilmestyi näkyviin kimahti rottapyssy jälleen teräviisti.

Vähitellen lyhyt joulukuinen
piiivä alkoi hämärtyä. Puolilta pävin alkanut taistelu hiljeni ja lakkasi vihdoin kokonaan.
Heräsimme kuin unessa todellisuuteen. Nälän tunnekin toi heti
mieleen monta tuntia aikaisemmin
tuodun kuuman sapuskan, jota ei
ollut joudettu syömään. Nyt kelpaKomppaniamme tykit olivat jo

rauhan aikana

suunnitelluissa
asemissaan, ykköstykki maantien
varressa keskellä kylä sijaitsevien

linnakkeiden läheisyydessä ja kakkostykki vasemmalla, kyliiaukeaman iäpuolella olevan metsän ete-

sivustatulen suuntaaminen norn
300 metrin piiässä olevalle maantielle oli tiistä paras mahdollinen

-

melkein sinne saakka, missä ensimmäiset höökivaunut oli
ty.

jo näh-

Boforsin 37 mm:n tykit herätti-

låiisessä reunassa itä-länsisuuntai-

vät suurta huomiota Summan

sen taisteluhaudan kylänpuoleises-

joukkojen keskuudessa

sa piiiissä.

Olimme kaivaneet tämän aseman jo rauhan aikana ja naamioineet sen huolellisesti. Tehokkaan

nehän
olivat ensimmäsiä laatuaan Suomessa. Yhtenän meiltii kysyttiin:

-

Mikä lemmon väkkärä
on? Tekkeekö sillä mittää?

se

tuo

Se on rottapyssy, veisteltiin
vastaukseksi.
Siitiiköhän siuen tykille jäi lempinimi: Rottapyssy.

-

Joulukuun 17. päivänä hyökkäysvaunut tulivat sitten tosi mielessiän.

Oli jonkin verran sumua, joka
heikensi näkyv»ttä. Ne eivät tul-

si.

-

Mitenkähän siellä ykköstykil-

lä meni tuolla kylällä? muisti

joku

yht'äkkiä.

TYRMTSTYTTÄVÄ

TIETO

leet kovaa vauhtia ajaen ja suurina

Sieltä tulikin lähetti samassa hengiistyneenä:
Venäläisten hyökkäysvaunun

laumoina niinkuin myöhemmin

piiskatykin osuma suoraan tyk-

jatkosodassa, vaan hitaasti, kuin

kiin! Komppanianpåiälikkö Salo'

tunnustellen, pysähtyen sitten mel-

-

\ra ra ja kolme miestä tykiltä kaatuivat. Vänrikki Luotonen ja pari
tykkimiestä haavoittuivat. Vain taempana olleet patruunankantajat

jävät

ehjiksi.

Olimme tyrmistyneitä. Ei maistunut enää ruokakaan. Yki ainoa
kranaatti oli silponut monta parasta kaveriamme ja julmalla tavalla
osoittanut meille mitä sodan mielettömyys todella oli.
Huonosti nukutun yön jälkeen
oli kiireesti valmistauduttava uusien hyökkäysten to{umiseen.
Oli ilmeistä, että hyviistä naa-

JJ

a

mioinnistaan huolimatta tykkimme asema oli havaittu. Sitä todistivat korohoron ahkerasti, mutta
onneksi huonosti suunnatut kranaatit. joilla asemaamme etsittiin.
Paikka oli muutenkin aivan liiaksi edessä, yhdessä jalkaväen taisteluhaudan ja kk-pesäkkeen kanssa aivan

liian hyvä maali. Seuraa-

Sieltä ne tulevat... Summan taistelumaastoa

SA-kuva

van yön hämärissä siirsimmekin
tykin kolmisensataa metriä taemmaksi kohti Seiskakorsua kylåiaukean pohjoispiiiissä. Tiistäkin ase-

masta

oli hyvät sivustanäköalat
yli kohti keskikylän

peltoaukean
linnakkeita.

Joulukuun 18. päivä kului mel-

ko rauhallisesti. Höökivaunuja

ei

näkynyt. Kolme palanutta vaunua
sawsivielä ja muut kymmenkunta
enemmän tai vähemmän vaurioitunutta vihollinen kuljetti yöllä pimeän turvin pois.
Luutnantti Jorma Olavi Salovaara

UUTTA TAKTIIKKAA

kaatui Summassa 17.12. 1939

Seuraava päivä valkeni kirkkaan
kuulaana.

Venäläisten panssarit kävivät

huomio
Yhteislaukaus
-tulta!
Tykkiasemat oli suunniteltu ja
jo
ennen
miehet koulutettu
sodan syttymistä

-

heti aamusta hyökkäykseen, nyt
uudella taktiikalla: Ne eivät enä

jäneetkään kauempaa tulittamaan, vaan ajoivat suurina laumoina ja koko ajan kiivaasti ampuen kylän länsilaitaa linnakkeille
asti piirittäen eräänkin niistä kylki
§ljessä etenevien vaunujen ketjulla, pamautellen tykeillään sen
panssaroituja osia ja kohti metsän
reunassa olettamiaan suomalaisten
asemia.

Osa vaunuista ajoi etulinjan
taakse Viipuriin johtavaa tietä pitkin. Sen varrella metsässä oleva pa-

taljoonan komentolinnake joutui
mottiin. Yksi hyökkäysvaunu majoittui sen katolle, toinen ivånnöi
pihamaalla ja kolmas. kaksitominen, sulki tien Viipurin suuntaan.
Meillä kakkostykillä kylän itä-

puolella odoteltiin silmä kovana,
milloin niitä alkaisi tulla. Ne kui-

10

tenkin vain jyrräsivät kylän tänsipuolella sylkien kranaatteja joka

oli höökivaunukin jo hävinnyt vesakon taakse. Eikä tullut tarjolle

set tuhoutuneet vihollispanssarit
ihan vierestä katsottuna. Niiden

suuntaan.

enää.

tavattoman suuri koko suorastaan

Sitten tuli yksi, mutta sitäkin
suurempi!

TTLANNE SELVÄÄ

Olikohan tilanne sellainen, että

Ilta ja sen mukana pimeys tuli pe-

pirut tiesivät pst-torjuntavehkeitä olevan vain kylän itälaidalla ja
tåimä yksi tuli sitä tarkistamaan?
Meille kävi sen kanssa tosi huono
säkä: tuo hyvälle hollille tullut ja
'varma' saalis pääsi karkuun.
En muista kuka sillä kertaa sattui ampujan paikalle. Juuri kun
hiinen piti pamauttaa, pettivät häneltä hermot ja hikipisarat poskilta

lastavana avuksi. Betonilinnakkeita piiritläneet panssarit poistuivat,

ne

valuen mies suorastaan putosi ampujan paikalta. Kun uusi mies kerkisi pukille valmiina täräyttämään.

samoin pataljoonan komentokor-

sun katolla

ja

pihamaalla olleet

vaunut.

Mutta ne, jotka olivat tätäkin
taemmaksi Viipuriin päin uskaltaneet, eivät älynneet lähteä riittävän
ajoissa. Suomalaisten kasapanokset ja polttopullot ennättivät pimeiissä paikalle ja selvää tuli.
Aamun valjettua meillä oli tilaisuus nähd'ä elämämme ensimmäi-

säikäytti: jos tuollainen meidän rottapyssymme hollille tulisi, se ei taitaisi sille yhtään mitiän. Hyvä kun
muutaman naarmun raapisi.
Seuraavana päivänä Bofors 37
mm tykki näytti mihin se pystyy.
Me olimme siirtäneet s€n uuteen
asemaan aivan Seiskakorsun viereen. Päivä juuri valkeni rauhalli-

sen tuntuisena, kun keskikylän
suunnalta alkoi kuulua hyökkäysvaunun kolinaa. Se tuli näkyville
linnakkeiden luona ja ajoi maantie-

tä pitkin kohti metsän sisällä olevaa komentokorsua. Se näytti olevan varma siitä, ettei suomalaisista

,34
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PAI,VETTIKORTTI
Tositoimissa Summan alueella

ainakaan päivän valossa olisi mi-

Partioiden tiedustelutoiminta ja

tilån vaaraa.

pikku kahakat kuuluivat joulun-

Meillä oli koko tykkiryhmä
valmiina. Kunhan tulisi vielä vähän liihemmäksi! Matkaa oli noin
300 metriä. Kyllä siltii matkalta jo
losauttaisi, kun näkyisi vähän pa-

seudun päivittiiiseen ohjelmaan.
Pakkanen tuntui olevan kiristy-

remmin...

SELVÄN TEKI!
pyörsi ympärija alkoi palata jälkiän myöten takaisin. Eipä
riitt inyt kantti ajaa mesiiiselle taipaleelle! Hitaasti ajaen se lähestyi
Sitten

se

uudelleen linnakkeita ja käntyi
samalla niin että näkyi koko kyljel-

tän

selviisti.

Ampuja oli valmiina...
Ja nyt!
Terävä pamaus leikkasi ilmaa.
Kranaatti kiisi valojuovana keskelle hyökkäysvaunun §lkeä. Valojuovat sinkoutuivat joka suuntaan.

Tankki jatkoi kulkuaan. Petty-

miän

päin.

päivä joulun jälkeen sattui
meille varsin raju sotakokemus.
Tykit olivat uusissa asemissa kylän länsipuolella. Toinen niisä oli
Peltolan linnakkeen lähellä ja toiPari

nen vielä enemmän oikealla, lähellä Summajokea.
Edellisenä iltana meille oli tullut

uusi komppanian pällikkö, vän-

rikki RauntoYiipurista. Minun tehhänet tutustumaan tykkien asemiin
ja niiden miehistöön.
Tultuamme Peltolan linnakkeelle, jossa ykköstykin miehet asustivat, pysähdyimme hetkeksi katsomaan korkealla pakkastaivaalla

lekottavaa ilmapalloa.

niiillä leikkipyssyillä

Sisällä Peltolassa oltiin
aamuaskareissa. Teepakit olivat

Ampuja

oli

valmiina uuteen

paukkuun.
pysähtyi! Savu pöllähti
ilmoille tornin juuresta ja heti peSilloin

se

rän

kirkkaat tulenliekit. Tomin
luukku kimposi auki ja miehistö
hyppi pellolle alkaen juosta pakoon.
Yritys loppui kuitenkin lyhyeen:
betonikorsut olivat lähellä ja niiden
miehistöt tarkkana. Konetuliaseiden sarjat tavoittivat hetkessä pakenevat nahkatakit.
Seiskakorsun kupeella täristiin
innosta. Kertapaukkukin näkyi
riittiivän kun osui arkaan paikka-

tutuissa

kuumina javanikkaa purtiin. Joku
kirjoitti kirjettä kotiin, joku lueskeli

ja mandoliinin rimputuskin kuului
kauempaa korsusta.
Jäimme vänrikin kanssa ovensuuhun, jossa tykin miehetkin ma-

jailivat. Esittelin pojille

TILAUSHINNAT

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 61 64 833.

Kotimaahan 12 kk 129 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

komppanianpäällikön. Paiskattiin

kättii.
Samassa

kuului vihellystä muis-

tuttava ja nopeasti voimistuva ääni. Koko linnake säpsähti kuuntelemaan.

an. Usko rottapyssyn tehoon nousi

rajusti.

symys.

Taistelut hiljentyivät vähitellen

Vastaus tuli samassa: Mahtava

pidemmäksi aikaa. Vihollinen

jysähdys vapisutti korsua. Valot
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PAI.VETTIKORTTI

E Osallistun

Sanoma Aikakauslehtlen lärlestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
Olen mukana myös volmassa olevissa lehtikohtaisiqsa
awonnoissa/tunnukset:

tilaukseni.
E Peruutan
/- 198
E Vaihdan kotia,/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
-alkaneen
- taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
E Tilaan Kansa
/-'198
E Olen jatkotilaaja. ! Olen uusi tilaaja.

-

-

Sukunimi

Etunimi

Jakeluo$ite
Postinumero

-

Puh.
Postitoimipaikka

Alleki4oitus

uuden

helvetti tuo on?! Miten
- Mikä
se tänne maan alle noin selvdsti
kuuluu? tuli jostain hätäinen ky-

roiski tykistölliiän häirintiitulta.

SOITTAMALLA

E

PANIIKKIA
BUNKKERISSA

!

Huom. Tilaukset, osoatteenmuutokset ia peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.

tiiväni oli aamun valjettua opastaa

jo mielessä: eihän niille hirmuille mitän mahda
myksen tunne kävi

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 lauantaitai 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.

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

Uusi

jakeluosoite

Postinumero

alkaen:

198

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

Puh.

-
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Tämä kaksitorninen rumilus,
kokeilutyyppi T-100, pääsi läpi
Summassa ja tuhottiin linjoien
takana kasapanoksella

-l

Poppiuksen linnakkeen läntisin pesäke

,,r':^*'

Summassa

sammuivat lamppujen pudotessa
lattialle. Seinillä roikkuvia aseita,
§päriä ja muuta tavaraa lenteli
periissä.

Silmitön paniikki valtasi koko
korsun. Kukaan ei heti tajunnut
miä oli tapahtunut. Melu oli valta\xa.

Joku onnistui saamaan valot palamaan. Se rauhoitti miehiä, mutta
paljasti samalla sekasorron, jollais-

ta ei uskoisi

yhdessä sekunnissa

syntyvän.

Uusi ulvonta kuului

jälleen.

Korsussa syntyi hiiskumaton hiljaisuus. Kypäriä vedettiin lujemmin päähän. Sormet nykivät hermostuneina.

Huumaava jysähdys vapisutti
korsua toiselta puolelta.
Taas sammuivat valot ja paniikh syntyi. Joku kylmähermoisin
vaati rauhottumaanja sanoi venäläisen tykistön ampuvan raskaita

S.i-llrtr

ta. Mielissä heriisi toive siitä. enei
läysosuma olisi edes mahdollinen

ja että

ensimmäinenkin

oli

vain

Ensimmäinen meni vähän yli,
toinen jäi hiukan lyhyeksi. Niillä on
tulenjohtue ilmapallossa.
Kestiäkö Peltola äysosumat?
Kestiiiikö...?
Kolmannen kranaatin lähestyvä

puhdas sattuma.
Kranaatteja tuli harvakseltaan,
melko tarkoin väliajoin. Seuraava
jäi lyhyeksi. Vanjat kiintopallossa
korjasivat lukemiaan vähän liikaa
onneksi. Korjaavatkohan seu-raavalla kohdalleen...?

ulvonta kuului pahaenteisenä.
tuntui kestävän ikuisuuden.

ON LÄHDETTÄVÄ

panssarikranaatteja.

Se

Sitten osui.
Kaaos oli hirveä, mutta linnake

oli

kestiinyt.

Tuskaisa hiki valui monen kypärän
alta. Vaistomaisin liikkein vedettiin
sen leuanalusremmiä tiukemmalle.

toisessa

Kaukainen ulvonta voimistui ja

päässä katossa havaittiin kuitenkin

läheni.
Samassa melkein tajunnan lamauttava hetki. Korsu tuntui suo.
rastaan hypähävän ilmaan. Paineaalto löi läpi pimeyden. Sekasortoisen paniikin keskeltä kuului

Kauempana korsun

selvä halkeama. Se polveili yli

koko

lakeisen eikä luvannut hyvä...
Uuden kranaatin tuloulvonta oli
viiltiivä. Se kuului selviisti läpi korsussa vallitsevan levottoman

kohi-

nan.

Muutamia kiduttavia sekuntteja

ja jysähdys.
Kranaatti putosi nyt lähetle metsän reunaa. Olo tuntui helpottaval-
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miehiä on haavoittunut, ehkä kuol-

lutkin.
Meille ovensuussa olijoille ulospiiäsy kävi nopeasti. Ovi auki vain
ja käytävänmutkan kautta juoksuhautaan.

joka itäJänsisuuntaisena

antoi mahdollisuuden poistua oikealle.

Juoksin sitä pitkin satasen metriä ja käännyin katsomaan muiden tuloa. Hölmistyin aika lailla
kun ketään muita ei tullut tähän
suuntaan. Miehiä puikkelehti pitkänä jonona suorinta tietä met-

Sotiminen Summassa tasaantui

jälleen ennen joulua alkaneeksi
'rauhalliseksi' asemasodaksi. Venä-

pois sivulle pyrkien.

Uusi kranaatti oli taas tulossa.

osui.

tyhjennetään.

JSp:lle.

lästen tykistö ampui harvakseen
häirintätulta viskellen kranaatte-

nakkeen katto on murtunut. Useita

kåisky:

Tukikohta

likaamia miehiä tippui

paikalle yksittäin, muutamat sekapäisinä ja puolikuuroina. Joku kertoi lentäneensä ilmanpaineen heittämänä monta metriä. Kun kranaatti ei ollut räjähtänyt, ei kukaan
kuollut. Useille tuli sentään lähtö

sän. Eivät näyttäneet muistavan,

Miehistön poistuttava heti. Lin-

pällikön

-

tukikohdan

kokoontuivat pian muutkin. Saven

ja kuran

että ampumalinjalta on päiistävä

Sen ulvonta tuntui lähtevän iankaikkisuudesta asti.
Katsoin lamautuneena juoksevien miesten jonoa. Miten käy, jos
se tulee pitkänä yli linnakkeen...
Ja se tuli pitkänä! Valtava mutaja pölypilvi peitti miehet näkyvistä.
Keskelle tiheintä miesjoukkoa se

ihme kyllä

SELVITTIIN
Juoksin takaisin korsulle. Sinne

jaan sinne sun tänne, kauas selustaan asti. Kova pakkanen rauhoitti

sekin vihollisen hyökkäyshaluja.
Saimme lepuuttaa hermojamme
kestämään vieläkin kovempaa sotaa, sellaisissakin tilanteissa, joissa
kuolema saattaisi tuntua hel-

poimmalta

vaihtoehdolta. tr

KASKU KIERTÄÄ
NYKYAIKAISTA
MARKKINOINTIA
Kasku kertoo, etNeuvostoarmeiian pr-osasto on
Unkartn, T§ekkoslotnkian, Afganis-

ä

tanin ym. openatioiden jälkeen kek-

sinyt uuden isku-

lauseen

ilmoitte-

luun:

VAIN

PUHELINSOITTO JA ME
TULEMME HETI!

:?

Reipasta porukkaa. JR 30:n

ll

'. , 'r*rr"

Pataljoonan Jääkärijoukkue

llpo Lehtinen, Kuusankoski

o
TAJUSIPAS
LOPULTA
Kutsunnat ovat käynnissä.
Muuan nuonrkainen osoittelee moneen kertaan suu-

taan ja korviaan tehden
hassunkurisia ilmeitii ja

päiistellen

kummallisia

iiiiniä.

Läiikiiri pudistaa päätiiiin ymmiilläåin.

Ryhmön
l«omentofo

LAURI NÄMÄ!äINEN

PALVELIN l94l-42JR 30:n III
Pataljoonan Jiiäkärijoukkueessa,
jonka johtajana oli viinrikki Slen
Kuukka.
Marraskuusta l94l tammikuun
puoliväliin 1942 olimme Pertjärven
§låissä alistettuna JR 29:lle. Tehfävämme oli partioida Kimjärven

kaan näkynyt. Maantien varressa
oli kahdet sukset kätketty lumeen.
Paikalta johtivat kävelyjäljet Pertjiirvelle päin.
Partiomies seurasi jälkiä kylåiän
ja ilmoitti asian vänrikki Kuukalle.
Tämä lähti selvittämän tapausta

Kuukka oli eilisen
johdosta epäluuloinen

tapauksen

ja

ryhty

tarkastamaan

lomatodistuksia.

Toiselle miehelle

oli sotilasarvoksi

merkitty "korpraali ryhmänkomentaja".

punkiin, jossa oltiin autoa vastassa

Asia oli selvä. Kuulustelussa
miehet lopulta tunnustivat olevansa vakoilijoita. Heid'än tehtävänsä
oli tarkkailla liikennetä ja mielialoja Kuopion puolessa ja palata tiiä
tietii takaisin omalle puolelleen.

tesimme, että latumme poikki oli

ja miehet pidätettiin.

Toinen kertoi olevansa kotoisin

hiihdetty kohti Pertjärven-Ho.

Seuraavana piiivänä tuli majapaikallemme kaksi sotilasta tiedus-

tiinne loma-ajaksi. He kertoivat

Teuvalta ja menneensä 3Gluvulla
Neuvostoliittoon.
Pari luutnanttia kävi noutamassa "lomalaiset" parempaan talteen.

olevansa JR 30:n miehiä ja menos-

tr

Matkaa lenkilä kertyi kolmisen-

ja sai automiehiltä kuulla, että kaksi sotilasta oli noussut autoon kertoen olevansa menossa lomalle.

§mmenfä kilometriä.

Kuukka soitti heti Syvärin kau-

rannalla olevaan kyliänja takaisin.

Poika toistaa samat seremoniat vielåikin tehokkaammin.
sanoa, etfä
- Yritiittekö
kuuro? karjaisee lääolette
kåiri lopulta tuskastuneena.
Joo! Ja mykkä kanssa!-innostuu poika.

morovitsin maantiefä. Partion johtaja liihetti yhden miehen seufturmaan latua ja ilmoittamaan asiasta
joukkueenjohtajalle.

Ilpo trhtinen, Kuusankoski

Jäljittäjä eteni varovasti kone-

Eräänä tammikuun aamuna to-

pistooli lonkalla. Miäiin ei kuiten-

tellen, voisivatko he jättäii suksensa

sa lomille Kuopion Pitkänlahteen.
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JUHANI MUILU

Hiliqiseloo
Iqipqleenioellq

Konekivääri on saatu asemaan

SA-kuvo

Vastaan r:isähti kuitenkin konepistoolisarja. Sotamies tuli verisin
kasvoin takaisin.
Luutnantti Saarto jatkoi käsikranaattien ja kasapanosten paiskimista. Venäläiset eivät suostuneet antautumaan. Joku liian hätiiisesti heitetty kiisikranaatti tulla
tupsahti takaisinkin.
Nostin vähän päätäni ja vilkaisin
etumaastoa. Heti nakutti konekivääri lyhyen sarjan sillankorvasta

Talvisodan Taipale oli
vaikea paikka.

Tavallisena

asemas(F

dan päivänä oli joskus
pettävän rauhallista.

Varomatonta soturia
uhkasi kuitenkin joka

hetki

salamannopea
kuolema.

-

ta valkoista lunta.

TAMMIKUUN 14. päivänä kello
kuusi tuli lähtö eteen.

PIISKA ON PAHA

Olimme olleet Pihkahovissa ja

matka suuntautui
päin. Tämä puro

istl korkealta vastarannalta
suorasuuntaustykki takoen useita
kranaatteja eri puolille taisteluhautaa. Olimme sen edessä kuin tarjotÄ*t<ia

Kaamajoelle
oli pataljoo-

namme lohkon vasempana rajana.
oikeana oli Mustaoja.
Oli rauhallista. Konekivääriä ja
muuta kalustoa kantaen oli hiukan
hankala kulkea pitkin purouoman
ia sen rinteitä.
Toimin konekivääriryhmän johtajana. Olimme Jalkaväkirykmentti 23:n III Pataljoonan Konekiväärikomppanian II Joukkueen Toinen Ryhmä. Siihen kuuluivat aina-

Taipaleen tukikohdan jätteet kesällä 1942

timella.

Konekiviäri putosi

Vihollisen hallussa oleva Niittykasemattikin joutui vihollisen tykkituleen. Olihan siellä pojilla oltavat. kun ahdisteltiin molemmilta
puolilta!
Taisteluhauta meni tykistötulessa tukkoon. Pian se

Ojala,
apriaisena Jalo Koukkari sekä pat-

Matti

Ojutkangas. Joukkueenjohtajamme olijoulukuun lopulla suoraan RUK:sta tullut reservivänrikki Urpo Vilho Tapani lrhtoalho, jo-

ka kaatui pari viikkoa myöhemmin.
Panimme konekiväärin asemiin
pimeiissä.

NIITTYKASEMATTI
Päivän valjetessa näimme edesmonet
s:imme Laatokan ulapan
ensimmäistä kertaa. Sillan korvassa, tien takana, noin sadan metrin
päiissä oli asemissa vihollisen ko.
nekivääri.
Sitten alkoivat kuuluisan Niittykasematin ääriviivat paljastua hä-

-

märässä.
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penkalta

hautaan.

kin ampujana Eino

ruunankantajina Matti Mriki ja

vli.
Sitten alkoi sataa lunta, puhdas-

oli tyhjennet-

tävä. Veimme konekiviiärin pois
Kapteeni Beino Albin Korhonen kaatui
Taipaleessa 7.2.1940

Se olikin noin lähellä. aivan
edessä! Ja siellä

piti olla vihollisia.

Venäläiset olivat vallanneet Niittykasematin tammikuun 12. päivänä kello 08.00. Vielä saman päivän illan suussa oli tehty yrityksiä
sen takaisin valtaamiseksi, mutta
bunkkeriin iäi venäläisiä.
Taisteluhaudassa oli kuortanelaisen kiväärikomppanian miehiä,
toita johti reserviluutnantti Saarto.
He alkoivat heitellä käsikranaatteja etumaastossa mutkittelevaan
puroon, johon vihollisia oli pesiytynyt. Venäläiset olivat tulleet Tai
paleenjoelta sillan alitse jatkaen

kumarat selät ja toppatakit vilahtelivat. Sitten miehet hävisivåt näkyvistä tultuaan lähelle asemiamme.
Aivan sinne saakka eivät kåisikranaatit kuitenkaan lentäneet.
Sota tuntui melkein leikittelyltä.
Mukana oli paljon uusia täydennysmiehiä, joista monet olivat turhan rohkeita ja varomattomia.
Vastapuolen tykistö oli hiljaa.
Asemiemme edessä ryömivät omat

olivat kai liian lähellä.
Luutnantti Saarto märäsi konepistoolimiehen vartioimaan Niittykasemattia. Sitten hän näki kasapanoksen ja heitti sen kasemat-

tiin aikoen painua sisään

pitkin Kaarnajoen uomaa.
Vieläkin siellä näkvi liikettä

Reservin luutnantti Yr,ö Johannes
Saarto kaatui Taipaleessa 14. 1. 1940

-

yhdessä

konepistoolimiehen kanssa.

varsinainen ja jalusta yhdistettynä.
Oli hankala kiivetä multakasojen
yli ja vaikea sovitella asetta jyrkissä
haudan mutkissa.

Joku kaatunut ja muutama
haavoittunut kannettiin kiireellä
puron suojaan.
Lumisade .jatkui. Suorasuuntaustykki jyskytteli edelleen tyhjää
taisteluhautaa.

Olimme nyt Kaamajoen suojaajoka tuntui valtavan suurelta ja turvalliselta.
Luutnantti Saarto oli haavoittunut. Häntä lähdettiin viemiiiin
vassa rotkossa,

taakse. Luutnantti lepiisi ahkiossa.

Verinen lumipuku oli repeytynyt
jalan kohdalta. Luutnantti. agronomi Yrjö Saarto,3l, tauttakylästä. kuoli vielä samana päivänä.

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli.

lehtesi
Yuosikerrat
Yahvassa

kansiossa
Tämän Lehden hettr.;nuhtet ovat toti vanhtzaa
.Lue.ttavaa,, ja niiden ysattiin on hiinno.5td,v0.d,
pat-ata" a,ina- uude.!-t-een. Kq-n,5a ta"itteli.Lzhde.n v uLtaanta vai!-La. oleva dohumznttia.ine-ilto ha.nna-ttaa täiLqttää mqöt ten
hi, t.t i.alli.ten a.\-von vucth.s.L.

Taipaleen miehiä tykistötulen ruhjomassa taisteluhaudassa Terenttilän suolla
Tukikohta Kakkosessa

Mentiin uudelleen asemiin äskeisen haudan toiseen päähän.
Kerrankin oma tykistö ampui!
Kranaatti osui muun muassa vihollisen puolella olevaan latoon, joka
lensi komeasti hajalte

hirret ja

heinät pöllähtivät korkealle
ilmaan.

Kaamajoen vastarinteessä oikealla oli myöskin asemissa miehiä ja

konekivääri. Illan jo alkaessa hämiirtiä tuli lapualaisen konekiväärijoukkueen johtaja reservivänrikki

Nurminen kertomaan, että Niittykasematista oli kuin olikin kolme
miestä painellut omiensa puolelle.
Nurminen oli yrittänyt ampua pistoolilla, mutta se ei ollut pakkasessa toiminut. Kovia poikia!
Pataljoonamme komentaja kap
teeni Reino Korhonenja komppa-

niamme päällikkö luutnantti tr/erner Kivinen tulivat eteen. Saimme
kiiskyn lähteä yöksi Pihkahoviin.

Niittykasematin tuhosi raskas

ti. Koko neva oli tuota pikaa täynnä tulenleimahduksia ja riijähdysten räiskettä.
Tukikohdan korsu oli heikko,
kolkkoja vetoinen, ovena vainjäätynyt säkki. Tykkitulessa se keinui
kuin laiva. Sulattelimme konekivääriä ja vartioimme etumaastoa
pistoolien turvin.
Yritimme hakea kahvilunta. Sen
saanti oli lujan takana, sillä maa oli
kauttaaltaan mustaa
- nokea, sirpaleita, soraa ja multaa.
Seuraava aamupäivä oli rauhallinen. Tiaiset pyrähteliltä kesyinä
ja kotoisina pystyyn jääneissä varvuissa ja taisteluhaudan reunaila.
Asema oli huono. ei tavallista
avoasemaa kummempi. Hataran
kyhäelmän kattona oli ohut turvekerros.

Vastatöyräällä näkyi äkkiä vähäistä liikettä. Samalla kimahti
piiskatykki. Ensimmäinen kranaatti meni hiuksenhienosti yli,

tykistö tammikuun 16. päivänä. Sisälle ei jäänyt ketiiän, vain muuta-

mutta toinen vei katon mennes-

mia konetuliaseita.

tioihin.
Päätimme siirtää konekiväärin

UUTEEN PAIKKAAN
Seuraavana päivänä, tammikuun

viidentenätoista, mentiin eteen uuteen paikkaan. Kaamajoen oikealle puolelle tukikohtaan 6. Täällä oli
keskisuomalaista jalkaväkeä.
Yöllä kello 23.00 järjestettiin si-

tovaa tulitoimintaa, kai jonkin
hyökkäys- tai tiedusteluyrityksen
tueksi. Meidänkin olisi pitänyt yhtyä konserttiin, mutta siitä ei tullut
mitään: konekivääri ei toiminut 30
asteen pakkasessa. Samoin kävi
monelle muullekin aseelle.
Siihen asti hiljaisena pysytelly
vihollinen vastasi tulitukseen rajus-

(ZarZ<ui..-*
P

trrtt

Aa.l-tct non

Vl-il-uutnanttl evr.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla.l2 numeroa.
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sän ja löi turvetta Koukkarin har-

uuteen asemaan taisteluhaudan
reunalle.

Muuan mies tuli korsuun ja ker-

to tähdänneensä kiväärillä piiskatykin ampujaa, jolloin sai vastaansa kranaatin. Siinä rytäkässä kävi
solTneen...

Niinpä niin... pääsihän miekkonen taakse.
Ilta-aurinko punasi vihdoin
hangen ja kuu kiipesi taivaalle.
Uudet valkeat miehet vaihtoivat
äänettöminä meidät asemista.
Päästiin korsuun nukkumaan.

tr

i TIIAUSKORrTI
I UUOSI]GRTA]GNSIOT
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

Etunimi

Osoite

Puh.

Postinumero

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimasssa
31. 3. 1984 saakka.

EINO VITIKAINEN
Talvisodan erämaarintamien taistelut olivat
kovia ja armottomia.
Epäonnistumisiakin sat-

Hyöl«
II

tui eikä kineleviä tap
pioitakaan voitu vält-

onnt

ää.
TOIMIN pikakiväärimiehenä Eril-

'.Y

{.

1.

lisen Pataljoona 112:n 2.Komppanian
Joukkueessa. Uudeksi

III

joukkueenjohtajaksemme oli juuri
tullut myöhemmin hyvinkin tunnettu juristi ränrikki Risto Hölttti.
Kolme aikaisempaa oli tuli ehtinyt
korjata pois. Komppaniamme
päällikkönä toimi vänrikki Herkkl

Ltukka Pertunmaalta.
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KONEKTVÄÄRtT
VASTASSA
Tammikuun 13. päivänä

1940

hyökkiisimme Ilomantsin Rajavaarassa. Tehtävämme oli tuhota

ir;

kylässä oleva vihollisen tukikohta.
Hiihtelimme paksussa hangessa
eteenpäin. Äkkiä kajahti edestä yksittäinen kiviiärinlaukaus
vartiomies oli antanut hälytyksen.
Kaarsimme oikealle. Vierel-

+".1{

Jtå

-

lämme ollut joukkue kääntyi puolestaan vasempaan ja katosi metsän pimentoon. Arvelin mielessäni,
että kylään iskettäisiin kahdelta taholta.
Levittäydyimme ketiuun.

-

Eteenpäin! kuului joukku-

-i..'

on mahdoton jatkaa yli

aukean

odottaa tulen päättymistä. Sitten

päin konekiväärejä paksussa han-

voisi ehkä jälleen yllättävällä rajulla rynnäköllä päästä konekiväärin
kimppuun. Jossakin vaiheessa ehkä vasempaan koukannut joukkuekin puuttuisi asiaan ja helpottaisi
etenemisämme...
Sitten totesin. että ryhmänjohtajat eivät olleetkaan toistaneet joukkueenjohtajan kåiskyä ja joukkue
makasi edelleen lumikuopissaan.

gessa.

VATKEA TEHTÄVÄ

jonka ryhmänjohtajat toistivat.
Ketju lähti liikkeelle. Edessä

etenee
-vanJoukkue
ladon tasalle.

häämötti aukea.

mars. mars!

Äkkia ravahti sen takana soimaan ankara tuli monesta koneki-

kuin tyrmävsisku! Tehtävä

hankeen

ja jatkoimme

ryömien

aukean reunaan. Suojauduimme
aidan kupeeseen.
Edessä oli hehtaarin suuruinen
pelto ja sen keskellä lato. Pellon

takaa ampuvien konekivärien
asemat paljastuivat täysin suuliekkien leimutessa hämärässä. Aseiden takana oli taloja, Rajavaaran
kylä.
Olo tuntui suhteellisen turvalliselta aukean takana ja metsän reunassa. Arvelin. että varmistaisimme tässä ja äsken vasempaan koukannut joukkue suorittaisi varsi-

naisen hyökkäyksen

16

-

tästähän
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Venäläinen konekivääripesäke llomantsissa on vaiennut

eenjohtajan matalaääninen käsky,

vääristä. Painuimme mataliksi

.":
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tästä edessä ole-

-

Syöksyyn

-

Joukkueenjohtajan käsky tuli
on

mahdoton
- se merkitsi loppua,
kuolemme kaikki tuohon peltoaukealle! takoi mieless'äni.

Tunsin lamautuvani kauhusta.
Mieleeni kohosi hiljainen rukous:
autathan minua vielä
tämän kerranlNy on kaikki Sinun

-Jumala.

kädessiisi...

lamaannus helpotti. Saatoin jo
järkeviisti harkita mahdollisuuksiani.

tato oli
pii.åissä.

edessä noin 50 metrin
Yllättävällä rajulla syöksyl-

lä voisi päästä melkein sen suojaan
ennen kuin vihollinen ehtisi aloit-

Se

oli ennenkuulumatonta! Ehkä-

pä Hölttä luopuu koko hommasta,
ehdin jo ajatella...
Eteenpäinl Meille on annettu

-

tehtävä

ja

se

täyeäänl

Joukkueenjohtajan terävä ja
vaativa komento palautti minut

t)ryn. mutta en ehtinyt tarkkailemaan. seurasiko joku vai ei.
Syöksvin eteenpäin kuin mieletön! Tämä oli ainoa mahdollisuus.
Olin ehtinyt matkan puoliväliin
ennen kuin konekiväärit herrisivät.
Ilma tuntui olevan täynnä luoteja.
Lumi pöllysi ja suihkut lähenivät
pyyhkivät jo lumiIähenivät

-pukua

Oli heittäydyttävä

lumeen. Yritin suojata kädelläni pikakiväärini
piipun suuta

-

aseen oli säilyttävä

toimintakuntoisena. Luotisuihkut
pyyhkivät ylitseni. Ei ollut varaa
nostaa päätään.
Missä ovat muut? Ketään ei nä-

kylmään todellisuuteen.

kynyt eikä kuulunut.
Luodit kaivoivat uria lumeen.

ETEENPÄIN!

se

Kuolema on edessä. mikäli en pääsuojaan. On yritettävä eteenpäin
kävi miten kävil

Nyt on toimittava!
Mennään äkkiä!
-Karjaisin
ja syöksyin

samalla ai-

taa murhaavan tulensa. l-adon

ja eteenpäin. Hämärästi
näin joidenkin lumipukuisten

suojassa voisi kaivautua lumeen ja

hahmojen ponnistautuvan

dan yli

pys-

Haparoin jaloillani ponnistuspohjaa lumen alta. Ei vielä
koh-

ta-

-

Nyt!
Raju, matala ponnistus ja syök-
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Haavoittuneiden kuljetus hidastaa matkan tekoa

Metsän sisältä löydän ryhmäni.
pahasti haavoittu- Siellä on
nut mies! Sinne on hommattava
läkintämiehet, selilän kiireesti.
- Sille ei voi enää mitään, sanoo ryhmänjohtaja hiljaa.

4..-

-l-itä-

kintämiehet on menneet taakse
haavoittuneiden kanssa, samoin
koko muu joukkue. Me jäimme

Sotamies Tauno Manninen
Penunmaalta kaatui 27-vuotiaana
llomantsin Rajavaarassa 13. 1. 1940

tähän vain odottamaan sinua. Ryssä on kiertämiissä taakse
nyt on
jo kiire.
Näen venäläisten tossupolun,
joka sivulta kiertiä taaksemme.
Kuuletko niiden iäniä?sanoo

-

-

ryhmänjohtaja.

Eteenpäin!

En kuule mitiän.

Ovatko kaikki kaatuneet?

Ei

hollisen. Se ei ole meitä enää aikoi-

sentään
silloin näkyisi hangessa
mustia möykkyjä ja verijälkiä. Nyt

-

hin mitenkän häirinnyt.
Päätän ottaa selkoa tilanteesta.

porautuvat
eivät enää vihellä vaan rätisevät,
paukkuvat ja ulvahtelevat. Puunsälöjä lentää piälleni.
Tässä ei voi olla! On vaihdettava

ei näy niitäkään.

En jaksaisi laahata haavoittunutta

Ponnistaudun uudelleen ladon
suojaan. Sen seinustalla on joku.
Lumipukuinen soturi makaa kasvoillaan lumessa, mutta tuntuu vie-

asemaa.

lä hengittävän.

paksussa lumessa, apua on saatava. Jostakin on löydettävä läkintämiehet ja ahkio.
Huutelen edelleen. Vastausta ei
kuulu eikä keään näy.

sy! Lumi pöllyää. Niin makaan la-

don varjossa.

Eikö mitä

- Iuodit
kelyesti seinän läpi. Ne

Suojassa?

Siirryn suoraan sivulle, lumi-

hankeen, paksuun

kinokseen.

Suihku seuraa
- tunnen kuinka
hanki pöllyää poskelleni. Vihollisen tarkkuus paranee...
Kaivauduin yhä syvemmälte ja

pian olen luotien tavoittamatto-

het...

Sattuiko?
Mahaan... kutsu

läkintämie-

Ääni on hiljainen ja katkonainen. Kuitenkin luulen tuntevani
joukkueemme pojan pertunmaa-

missa. Tunnen jonkinlaista tyytyväisyytä
uskalsinpas täyttää

laisen Tauno Mannisen dänen.
Täällä on haavoittunut! Läkintämiehet tännel huudan minkä

kiiskyn!

jaksan.

-

MISSÄ OVAT MUUT?
Ätha tuti lakkasi. odotin vielä
hetken
- ei mitän.
Kohotin varovasti päätäni. Missä ovat joukkueen muut miehet?
Joko jatketaan eteenpäin?

Ketäiin ei näy missään.

Ei kuulu vastausta. ketään ei tule

aluksi.

jo.
- Voisinkohan minä tehdä
takin? yritän.

-Et-sinä-voiÄäni on yhä hiljaisempi.
Pulmani ovat niin moninaiset,
että olen kokonaan unohtanut vi-

-

Mentiin! sanoo ryhmänjohta-

1a.

RASKAS RATKAISU

Ryhmä seuraa häntä
- minäkin.
Sotamies Manninen on jiänyt
yksin 'Joukkonsa eessä". Ehkäpä
vihollinen kuljettaa hänet hoitoon.
yritän heikosti ajatella.
Jonkin matkaa taivallettuamme
tavoitamme joukkueen. Haavoittuneiden takia on sen kulku hidasta

Äkkia kuului takaa

ja

vastaus:

Oletko vielä siellä?

-Ryhmänjohtajani

ääni!

Tule äkkiä poisl hän jatkaa.
- Tlällä
on haavoittunut, lähetä lääkintämiehet tänne! yritän vielä.

vaivalloista.

Ilmoitan vielä haavoittuneesta
joukkueen varajohtajalle. Hän lupaa ottaa asiasta selviä, mutta arvelee Mannisen olevan porukan

mukana. En ole isekän aivan
varma oliko mies juuri Manninen.

Tule nyt vain nopeasti pois.

Seuraavana aamuna tarkastelen

kohta et piiiise! toistaa ryhmänjohtaja.
L'ähden tarpomaan taaksepäin
selvittämd?in tilannetta. Kyllä ne
pirun lääkintämiehet saavat liikettii, kun piiiisen heille kertomaan!
Pääsen metsän reunaan. Vihol-

lumipukuani ja löydän siitä kymmenkunta luodinreikää. Joukkueemme toisen pikakivärimiehen
aseen on riijähtävä luoti murskannut. Monta poikaa on poissa po.

-

linen

ei

ammu

rukasta

-

Manninen...

heidän joukossaan

tr

laukaustakaan.
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"Maahan vaiheittain

sotataidon alkeita

-

vaihe yksi

-

" Koulutuskeskuksessa opiskellaan

Raskaan hyökkäysvaiheen päätyttyä talvella 1942 oli koko ajan mukana olleista joukoista veto pois.
Vihollisen suurisuuntaisen vastahyökkäyksen torjunta Maaselän kannaksella
vaati kuitenkin täyttä sotapanosta.

Nuoret täydennysmiehet saivat näyttää
taitonsa.

ffiffimolokkoqilwofu
WONNA 1922 syntyneet oli
syyskuun lopussa ruonna l94l

ja pa-

tappioita. sillä "muutcn nuoret

keskuksessa

lauttaa rintrrmalinja Voljärvi-

miehet saavat sellaisen pakokau-

lippaita.

kutsuttu riveihin. Tammikuussa

Hiisjärvi-Vansjärvi. Tammikuun

katsottiin äyspäteviksi
ja lähetettiin rintamajoukkoihin.
Maaselän kannaksella oli vihol-

puolivälissä alkoikin parakkikylän

hun, ettei heistä tule sotilaita tekemälläkään".
Peukaloniemen valtauspäiväksi

SELVÄT SÄVELET
Hyvissä ajoin hiihdettiin

lisen vastahyökkäyksen

tyä Hiisjärven niemiin

1942 heidät

alettua

puute miehistä. Niinpä huomattava joukko nuorukaisia suunnattiin
Karhumäkeen ja sieltä hiihtäen kotiseudun rykmenttiin JR 25:een eli
Piikkiin.

TILANNE ON VAIKEA
Tilanne Hiisjärvetlä oli tällöin hälytlävä. Venäläiset olivat tunkeutuneet tammikuun alussa Hiisjärven yli, vallanneet runsaasti maa-

aluetta, mm. erään parakkikylän
varastoineen. Apuun tuli pari lop
puunkulunutta jiiäkäripataljoonaa

ja

oli

rajajiiäkärikomppania. Näistä

muodostettu Osasto l-ammetmaa, jonka märänä oli ajaa venä-
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läiset takaisin Hiisjärven yli

ympärille muodostettu motti purkautua ja venäläiset alkoivat vetäySuumie-

meen ja Peukaloniemeen. jonne
vielä saivat vahvistuksiakin.

Majun lnnmctmaa

-

myG

hemmin kenraalimajuri ja puolustusministeriön kanstiapäällikkö
oli saanut kuulla. että 400 nuorta
miestä oli tulossa täydennykseksi.
Hän kääntyi nr.t esimiehensä everstiluutnantti .Srr/er puoleen ja pyysi
saada alokkaat kälttöönsä. sillä
muuten ei hyökkäyksestä tulisi mitään. koska vanhat miehet ovat jo
niin väsyneitä ja loppuunajettuja.
Evenitiluutnantti Susi ensin kieläytyi. mutta lupasi myöhemmin puolet alokkaista kehottaen samalla
huolehtimaan, ettei tulisi paljon

sovittiin 20. tammikuuta

1942.

Alokkaille selostettiin hyökkäystä
eri tavoilla. Useimmille kuitenkin
sanottiin suoraan : "Huomenna po.

jat hyökätän!"
Pojat olivat majoittuneet telttoihin. jotka olivat pahoin kipinöiden
polttamia. Vaikka oli kaksi telttaa

päållekkäin, näkyivät tähdet silti
teltan katon läpi. Ankara pakkanen vallitsi: yöllä oli

5l astetta Cel-

siusta.

Huonosti nukutun yön jälkeen

tuotiin hernekeitto jo

viideltä
aamulla. Samalla tuotiin patruunoita, joita laitettiin leipälaukut
täyteen. Konepistoolimiehet saivat

rumpulippaita, joita he eivät al-

kuun osanneet tä).ttää; koulutus-

oli ollut vain tanko-

hyökkäysvalmiusasemiin ohi jäätvneiden sankarivainajakasojen. Hiukan puistatti.
Hyökkäyksen johtaja majuri
Lammetmaa nousi patruunalaatikoiden päälle ja lausui:
- Nuoret miehet! Kysymyksessä on hyökkäys Peukaloniemeen.
mikä on ryssien hallussa. Tykistö
antaa lyhyen tuli-iskun kello 8.55ja
heti sen tauottua atkaa hyökkäys
kello 9.00. Ei tässä kuinkaan käy:

ryssät lähtevät pakoon. Saatte
ryhmän- ja joukkueenjohtajiksi
kokeneita rajajääkäreitä. joilla on
ensiluokkainen sotakokemus. Onnea matkaan!
Toinen joukkue kuuluu ko.
mentooni, huusi partainen rajajää-

b

ESKO TAKALA

sfuoil Pcukolomic mil@m
kärikenantti.

Hiihdämme

tuonne "ei kenenkään maalle" sue
jaiseen kanjoniin odottamaan tuliiskua.
Alokasjoukko seurasi partaista
esimiestään hiihtäen vaivalloisesti
painavilla suksillaan.

- Kun

lähdemme hyökkää-

mään. ei suksia saa jättää, muuten
uppoatte melriseen lumeen. Älkää
hiihtäkö kasapäissä eikä peräkanaa, vaan levittäiq,kää tasaisin väIein! Alkuun tiissä on parisataa met-

riä kuollutta kulmaa. Kun

pääs-

tään kukkulan rinteeseen, aletaan
ja huutaa. Ammutaan ko-

ampua

ko ajan. Lumeen ei saa jäädä makaamaan. Heti kun tuli-isku lop
puu. annan merkin ja heti lähdefään. Onko selvää?
Selvä on, herra kersanttil

-Ankara tuli-isku

ryöppysi niemeen. Nuoret miehet makasivat
nenänpää valkoisena hyökkäys-

valmiusasemissa. Tämä oli kai sitä
tulikastetta.
Kun tuli-isku loppui. hyppäsi
kersantti pystyyn ja huusi:

'-

Toinen joukkue hyökkäyk-

seen! Nopeasti. nopeasti ennen

kuin rvssät huomaavat!

VAUHTI PÄÄLLÄ
l-ähtö hyökkäykseen kävi rivakkaan.

Niin menivät kuin

filmissä
ikään. ihailivat vanhat sotajermut.

-

Minuutissa joukkue oli ehtinyt
mäenkukkulalle. Ensimmäiset kaa-

tuneet venäläiset tavattiin.
jäädä evakuoimaan!
- Ei saa
Eteenpäinl Ei kasapäissä!

Vihollisia alkoi vilkkua. toiset
kurkkivat kuopista, toiset pakcnivat.

ja

- Tulta huutoa, pojat! Maaleja paljon näkyvissä, huusi kersantti.

-

Suomi suureksi ja viina va-

paaksi!

Ascct alkoivat laulaa. Konepis-

toolisarjat riisähtelivät

ja

takaa

ampuivat konekiväärit pään yli.
Oikealla eteenpäin! Ei saa

- evakuoimaanl Penteleen sojäädä
tarosvot. jättäkää ne ryssät rauhaan!

Sitä mukaa kun pojat pääsivät
kaatuneiden venäläistcn luo alkoi
kilpailu naganista, tähtipistoolista,
kokardeista, huopikkaista

ja

val-

lankin pitklistä, reiteen asti ulottuvasta lammaskarvaturkista, jollainen oli jokaisella venäläisellä. Vastahakoisesti pojat jättivät kaatuneet rauhaan. Hyökkäys cteni
kohti kukkulan lakea.

Venäläisiä lentokoneita oli ilmassa. Venäläinen upseeri kohottautui ja ampui kaksi punaista rakettia.

-

Ampukaa se perkele!

Kymmenkunta asetta pamahti
samaån maaliin.
- Pojat, kohta alkaa tulla kranuja. sanoi joku pessimisti.
Vihollisen tykistö alkoi ampua
shrapnelleja. Ne riijähtelivät ilmassa eikä niillä tuntunut olevan tehoa.

-

Taitaa olla vanjalla kranaatit

-

Varokaa, polut saattavat olla

vähissä.

miinoitettuja. varoitti kersantti.

- Ryssällä on tuolla konekivääri. muttei ne ammu. Ne ovat kuolleet tai sitten kylmästä kankeita,
huomasijoku.
Ja tuollainen keko hylsyjä!

-

Meidän täytyisi saada tuonne
mäelle pikakivääri, sillä saisi hallintaan koko alarinteen. sanoi kersantti.
Minä miiäriiän sinut taistelulähetiksi, sanoi kersantti lähimmälle.
Mene etsimään tuolta

-

-

-

+

takaa

joku

upseeri

ja pyydä häntä

järjestämään pikakivääri tuonne
mäellel Sieltä olisi mainio py_vhkiä
takarinteeseen.

Kyllä.
-Alokas

herra kersantti.
ryntäsi täyttämään tehtäväänsä. Aluksi ryömien. mutta
päästyään kuolleeseen kulmaan
polkua myöten io juosten taaksepäin kohti ruumiskasaa. Siellä olikin muutamia poikia evakuoimassa kaatuneita, joukossa yksi vän-

rikkikin.

OPPIA IKÄ KAIKKI

4ry
'

vänrikki. onko täällä mis-sänHerra
pikakiväärejä? kvsvi vastani-

mitetty taistelulähetti.
On tuolla pari.

':*..?-,

?

- Meidän joukkueenjtrhtaja. se
parrakas kersantti käski minun er
jonkun upseerin, joka järjestäisi

siä

pikakivärit tuonne

mäennyppy-

lälle.

-

Minä olen vänrikki

\

Pa.r.rr,

hoidan sen asian. Tuokaapa ne pikakiväärit tänne! Onko teissä ketään, joka olisi koulutettu pikaki-

väriampujaksi?
SO,

-

Minä olen. vastasi Kolpon

At
I

Oletkos koskaan ampunut

SA-kuva

tällä Emmatla?

- En.
Lahti-Salorannallako?
- En. ainoastaan yhden sarjan
ranskalaisella pikakiviärillä malli

Öistä etulinjaa
Maaselän
kannaksella
tammikuun alussa
1942

14.
pätevä kou- Tuntuupa olevan
lutus. No, pian sinä opit.

Vänrikki

Passi

kiiäntyi taistelu-

lähetin puoleen:

Mene sanomaan kersantti
on mäellä
parikin pikakiväriä.

-

Savolaisellc. että kohta

Taistelulähetti ryömi takaisin
kersantti Savolaisen luo.
Vänrikki Passi hoitaa kaksi

-

pikakivääriä mäelle.
- HWä on, hyvä on, mutta
meidän tulisi pälist?i eteenpäin. Ei
saisi maata lumessa.
Korpraali Pekkanen saapui veäen kasapanoksia sisiltävä ahkio.

ta.

Onko kukaan heittän1t kasapanosta? kysyi kersantti.
Ei kukaan, herra kersantti.
Entä käsikranaattia?
Ei ole, herra kersantti.
Onko opetettu, kuinka käsikranaatti heitetän? kysyi kersant-

ta.rn kolmeen ja heitetään.
Hyvä, kyllä te opitte
- Voisihan
tuota yrittää, sanoi
K.t,lmtikiisen Antti.

-

HYVINHÄN SE KÄY

-

Antti ryömi lähimmän korsukyhäelmän lähelle. Kasapanos lensi ilmassa. Kotvan perästä kuului valtaisa pamaus. Hirrenpätkät lentelivät ilmassa. Alokkaat hurrasivat
kuorossa. Kersantti nauroi valkoi-

ti.
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Vedetään narusta

ja

laske-

silla hampaillaan, jotka

selvåbti

erottuivat likaisista

ja

partaisista

mutta mie tarvin konepistoolin

kasvoista.

kans. muuten voi käydä ohrasesti,

Antti ryntäsi yksin korsua kohti,
kivääri oli jään1t ahkion luokse.

sanoi Antti.

Ohimennessään hän tempasi kä-

Joo, kädet pään päätlä, sanoi
kersantti.
Seuraavan korsun tuhoamiseen

siinsä venäläisten kirveen, joka oli

lyöty hakkuupölkky-vn.

Korsun

ovensuussa oli sentään onneksi ve-

näläisten kiväärejä.

Kaksi oti jäänyt

venäläisistä

henkiin. Antti otti heiltä aseet pois
ja johdatti heidät ahkion luokse.
Nyt mulla on tähtipistooli,

-

-

Annetaanko noi-

den vanjojen vetää taaksepäin, vai?

-

Antti saijo kaverinkin. Molemmille oli ilmestynyt jo konepistoolikin.
Kaverukset ryömivät korsun läheisyyteen. Yht'aikaa he kohottau-

tuivat, kasapanokset lensivät ja
kaksi heiveröistä korsurakennel-

kymmenen asteen

pakkasessa.

Lumipuku, mantteli, asetakki,
turkkiliivit. villapaita ja paita.

-

Ai kuinka on mennyt nätisti

hauislihaksesta. Ei ole osunut luu-

hun eikä jänteisiin. Tällä reiällä
poika pääsee Suomeen pois Vienan
korvesta. Onnellinen haavoittuminen-

Hyökkäys alkoi taas edetä. Kymäläisen Antti oli tuhonnut jo neljä korsua.

Minuun osui, sanoi Nurkan

- ja näytti karvalakkiaan.
Mikko
Luoti oli viiltänyt karvalakin kuvun rikki, mutta pähän ei ollut

tullut jälkeäkään.
- Kyllä minä nyt säilyn ehjänä,
kun minulle tarkoitettu luoti meni
ohi, tuumi Mikko.
Joudutaan tässä vielä ma-

-

kaamaan pitkään, uskokaa pojat!
sanoi porukan pessimisti.
Mutta oli alkanut jo yleinen pako. Venäläisiä ilmestyi jo jiiälle.

Mutkia tehden he
Kaikki

pakenivat.

aseet lauloivat.

Kranaatteja alkoi sataa. Niitä samyös jäälle.

toi

-

Konekivääri etuliniassa Maaselässä

maa lensi ilmaan. Ja päälle Antti
pruuttasi konepistoolilla.
Venäläiset alkoivat paeta. Sieltä
äältä nousijoku pystyynja syöksyi
taaksepäin.
Hei annas tänne se kivääri!

-

sanoi kersantti, tempasi ladatun
kiväärin, ryntåisi kuopasta ylös nel-

santtia. Hän oli ehtinyt kantapäiden viereen, kun oikealla olevan
kiven takaa, vain parinkymmenen
metrin päästä venäläinen sotilas
kohottautui ja tähtäsi kiväärillään.
Pang!

Taistelulähetti tunsi, kuinka vasempaan käsivarteen jysähti. Hän

jän viiden metrin päähän ja alkoi
polvelta ampua pakenevaa venä-

kaivautui lumeen ja alkoi hitaasti
madella takaisin kranaattikuop

lriistii.

paan.

Silloin kersantti sai osuman ja
kellahti lumeen.
siihen osui...
- Nyt
Niin osui. Mitähän se nyt

-

tuolla lailla innostui?
Kersantti valitti lumessa muutaman metrin päiissä kuopasta.
Pitäisiköhän se noutaa ja yrit-

-

tåiä sitoa, ettei se kuole?

ta.

-

ti.
-

Sinähän voisit sen hakea tuol-

Miksi minä?
Sinähän olet sen taistelulähet-

OSUI!
Taistelulähetti kohottautui kuo.
pasta

ja lähti ryömimän kohti ker-

es-

Ensin tuli venäläinen kädet pään
päällä, sitten tuli Pohjamon Eero veäen ahkiota. jossa oli haavoittunut
upseeri

ja

perässä Niemen Urre

ki-

vääri kädessä ja panokset piipussa.
Pojathan ovat herrasmiehiä.

-

Pankaa sentän tuo ryssä vetä-

-

ei mutkittele eikä lyö
maihin kranaattitulessa. Se ammutaan, pojat!
Venäläinen juoksi kohti vastarantaa. Kymmeniä aseita ampui
suorrun,

häntä, mutta kukaan ei osunut.

mään ahkiota. neuvoi liiäkintä-

Vanja piiiisi rantaan kiven taakse,
heilautti karvalakkiaan merkiksi

mies.

pelastumisestaan.

on kuollut,
- Tuo upseerihan
sillä on reikä otsassa.

käyksen ripeydestä johtuen saatiin

Taistelu

oli päättyny. Hyök-

Kiveen ja sen viereen ammuttiin

rinteestä.
- Tuolta
Tuolla oikealla on myös
joukkueenjohtaja,
eräs kersantti,

muutamia sarjoja, mutta kivi oli

haavoittunut. Hakekaa se myös

hyvä suoja.

pois!

melko pienin tappioin haltuun arvokas Hiisjärveen pistävä niemi ja
yli pari kilometriä hiekkapohjaista
rantaviivaa. Vain yksi kaatui, Leivoniminen nuorukainen. Haavoittuneita sen sijaan oli enemmän.
Kun parin päivän pä:istä nähtiin

xÄYrÄrurö operrr

komppanian päällikkö, kapteeni
Kalle Tohka, ihmetteli hän alok-

-

Kuulkaa, minuun osui.

Se

ryssä on tuolla kiven takana. Anna

minulle se konepistooli. niin ammutaan

-

se.

Olisipa

ny kiisikranaatti. niin

heitettäisiin tuonne kiven taakse.
Koskeeko siihen käteen?
- Ei,
kumma kyllä. Hanskaan
valuu verta. Kyllä minun on lähdettävä taakse sidottavaksi.

Selvittyään kuolleeseen kulNo hyvä on, minä yritän.

Ampuvat omia. Yrittävät

lää pakoa. Vai luuleeko ne meikäläisiksi?
Katso, yksi ryssä juoksee ihan

maan riensi poika polkua taaksepän. Muutaman sadan metrin
päässä polut yhtyivätja toista polkua myöten tuli kaksi lääkintämiestä vetäen ahkiota.
Takaa tuli omituinen kulkue.

Sehän onkin
te sen löysitte?

se

vänskä. Mistä

Luutnantti Kalle Koski ilmestyi

kaiden venäläismallista aseistusta

viereen.

ja

-

Mikä mies, miksi olet lähte-

nyt linjasta?
Olen haavoittunut käsivar-

-

teen, herra luutnantti.

Poika näyti reikää lumipuvusvmn.
voin sinut sitoa, sanoi
- Minä
luutnantti.

Alkoi

riisuuntuminen neljän-

sanoi:

-

Aioin pitäå teille puheen ja

opastaa teitä aluksi sodankäyntiin,
mutta noista aseista päätellen olette
itseopiskelun avulla jo hyvällä alulla sotilaan reippaaseen, mutta hengenvaaralliseen ammattiin. Terve-

tuloa komppaniaan, pojat! Mutta

peskä naamanne ja ajakaa partanne, senkin

sontakärsät! tr
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VEIKKO K. LYYTIKÄINEN
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Toivo Herman Luukko
lll/JR 5:n komenraja
talvella '1942

Tammikuussa 1942
käytiin Krivin maise
missa monta katkeraa
taistelua.
jäiikäriPataljoonan
joukkuetta
taruittiin
monenlaisiin tehtiiviin.

Jo parin kilometrin hiihdon jäl-

Päätcttiin. c'ttä hvökkävs on pa-

ras puolustus. Vihollisen panio
jatkettaisiin sen jälkeen.
I-evittävdvttiin ketjuurr .ia aloi-

nyspojista. jotka olivat aika poikki.

keen totesimme ladulla tossun jälkiä. Tapsi oli kuitenkin ehjä. Sitten
latu ja tapsit laskcutuivat metsJaukeaa pitkin parisensaha metriri leveällc suolle.
Epäilimme väijytystä ja pvsäh-

Koetin opastaa heitä puhdista-

dyimme.

.juimmc saadaksemme vihollisen

maan rasvat aseistaan mahdollisimman tarkkaan
seuraavana

Toinen mukana olleista viestimiehistä hiihti yksin suolle tutkimaan linjaa. Oletimrne. että vanjat
eivät ryhtyisi ammuskelemaan vh-

§stytimme teltat vrnkan kuusikon
reunaan. Viestimiehet läksivät ve-

tämän tapsia l,hteyden saamiseksi
naapuriin, Sissipataljoona 2:een,
joka majaili Sahakylän seutuvilla.
Olin hiukan huolissani täyden-

-

päivänä saisimme krxketuksen viholliseen.

HETI uudelta vuodelta l942jourui
patalioonamme III/JR 5 vastahyökkäykseeen Kriville. Komentajamme oli majui Toivo Hetman

bukko.
Karhumäen-Poventsan operaation päätlttyä olimme saaneet
porukkaan nuoria täydennysmiehiä. joille tämä oliensimmäinen

so

tatoimi.
Seuraavana päivänä saawtimtavoitteemme.

me ensimmäisen

t'
t**

Keiteltiin korvikkeet. purtiin
vanikkaa

ja

kä1'tiin nukkumaan.

VIKAPARTIOON
Yöstä tuli levoton. Jo kello

22:n

maissa katkesi puhelinyhteys Sissipataljoona 2:een. Tiesimme vanjan
olevan langalla. Heti aamun valjetessa lähdettiin asiaa selvittämään
tavallista vahvemmalla vikapartiolla, johon viestimiesten lisäksi kuu-

lui jiiäkårijoukkueemme puolisko.

tä

tetliin ctencnrinen.
Konrppania hyökkääl kar-

-

esiin ja peläst1'ttääksemmc sen irti
asemistaan.

HOMMA MUUTTU!
TAPPELUKSI

Hetken kuluttua pel()ton vicstimies näytti suolta, että tapsi oli
katkottu puolen metrin pätkiksi.

Vihollinen rea-eoi heti: alkoi kiivas
tulitaistelu. Tulivoima oli meille
ikär,ä yllätys
arvioimme ole-

Samalla kuulin rykäisyn suon
takaa. Viittasin viestipojan takai-

vamme taistelussa ainakin venäläisen komppanian kanssa.
Yritimme kaikkia vanhoja kons-

sin.
Samassa huomasin vanjan

hiip

-

teja.

pailevan latumme poikki takanamme. Vihollista oli vähän joka

rossa.

puolella!
Neuvoteltiin tilanteesta.

lruudettiin vastaan selvällä

-

Ruki verh! huudettiin kuo-

-

Nostakaa itse. fasistipirut!
''Halytysl

äL

Valmistautukaa
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miestä.

tuhottaisiin ja linlan kunnostusta

srr<>

menkielellä.

-

juuttui rinteeseen. Saimme kuitenkin etenemisen jälleen käyntiin ja påiiisimme
k ukkulalle Jokisen vetäessä vasenta ja minun oikeaa puolta kedusta.
Vihollinen irtautui ja veläyyi taissyn jälkeen porukka

Me olemme niskan

päällä eikä teillä ole mitään mahdollisuuksia.

Saman tien alkoi

vanjojen

hyökkäys kolmelta suunnalta. Alkoi tulla tappioita. Puolijoukkueemme johtaja haavoittui ja yksi

teluhautojaan pitkin.

jääkäri kaatui. Viholtinenkin me-

Oli kova pakkanen, mutta kiisiä-

netti miehiä, ehkä kymmenkunta.

ni ei paleltanut, vaikka olin heilunut aseineni paljain kiisin. Olipahan sen venan jännitysä...
Pidimme tupakkatauon. Liihetti
lähti viemän ilmoitusta kukkulan

Vastuu oli nyt minulla.

Molemmin puolin ammuttiin
pikatulta. Patruunamme vähenivät
huolestuttavasti

-

emmehän olleet

valmistautuneet tämäntapaiseen
tosisotaan.
Päätimme plytä apua. Linja oli
ehjä taaksepäin ja viestimies pisti
puhelimen kiinni. Komentopaikan
keskus vastasi heti.
Kaikki jäkärit heti ladulle ja
avuksi. mukaan ahkio ja paljon pat-

-

ruunoita!

Viestimies toisti sanelemaani
sanomaa.

Itauksesta.

t tl
ll

I

I

l'.'

I

Kukkulalla oli vihollisella useita
havumajoja ja kaikenlaista kamaa.

Eipä ollut häävi majapaikka pakkasella!

II

-tp/*u.

VIHOLLTNEN

EI ANNA
PERIKSI
Kukkulalta avautui hyvä näköala

Puhelu oli yhdistetty komenta-

Krivin kyliän. Hetken kuluttua

jalle ja adjutantti pyysi toistamaan.
Sitä ei kuitenkaan ehditty tehdä
kun yhteys katkesi
vanja repi
tapsit poikki jostakin aivan läheltä
ja yritti vielä vetää viestimiehen
puhelimineen omaan monttuunsa.
Oliko hätäviesti mennyt perille?
Mitä tekisi komentaja?
Monet hätäiset kysymykset risteilivät tilanteen kuumentamissa
aivoissani.
Vihollinen tunki edelleen pälle

huomasimme, että sielä lähti
yankka porukka
- satoja miehiä
etenemään kukkulan suuntaan

Maaselän kannaksen kukkulamaastoa

-

joka puolelta. Patruunat alkoivat

olla lopussa. Pienen neuvottelun
jälkeen totesimme, että pystyisim-

me pitämän puoliamme enä
eninlään varttitunnin.
Oli tehtävä johtopiätös. Påä-

timme irrottautua taistelusta.

PÄÄSTIINPÄ
PÄLKÄHÄSTÄ
Motin suu oli auki

toinen puolisko oli joutunut tappeluun samassa paikassa kuin mekin.

Niistä saimme tarpeellista täyden-

Joukkueemme johtaja. Iuutnantti,
oli kaatunut, samoin yksi jiiäkäri.
Ny oli porukalla tulivoimaa,
kun läksimme koko joukkueen
voimin paluumatkalle. Vihollista ei
näkynyt, mutta eilisellä taistelupaikalla makasi 32 kaatunutta vihol-

nystä.
Sitten olimme taas kiinni tapsissa katkoksen tuolla puolella. Mitäs

muuta kuin puhelin kiinni linjaan
ja koesoitto! Sissipataljoonan keskus vastasi melkein heti.
Bysimme apua ja ahkiota haavoittunutta varten. Se luvattiin ja
lähetettiinkin heti.
Kovin varovaisia olivat kuitenkin Sissipataljoonan miehet odottaessaan meitä tapsien varressa
erään suon takana sormi liipasimella. Siihen oli varmasti pätevä

ainoastaan

oli yritettävä. -Teimme

suksista kelkantapaisen, sijoitimme

haavoittuneen ylikersantin siihen ja

aloitimmme etenemisen.
Tuntui tosiontolta sydänalassa
kahlata ja ryömiä paksussa hangessa avoimella suolla. Joka hetki

siinä odotti räsähdystä

ja

luotia

niskaansa.

Mutta ei rZisähtänyt. Kaverit ir-

rottautuivat pareittain suunnitelman mukaan. Vasta viimeisen parin kiiruhtaessa suon yli vihollinen

huomasi liikkeemme ja saaneli
meitä konekiviiäritulella, mutta
ampui tavan mukaan yli.

lissoturia. Omilta kaatuneilta oli
ryöstetty vaatteita.ja heitä oli tökit-

osaston

etenisi vihollisasemien eteen ja
avaisi sovittuna aikana kiukkuisen

tajalle. Yövyimme Sisipataljoo.
nan teltoilla. Aamulla läksimme

tulen. Toinen puolijoukkue olisi

Viestimme

oli mennyt perille ja

apua oli lähetetty. Joukkueemme

seen.

Vanjat lähestyivät hitaasti. Aikulunutjo toista tuntia siilä
kun porukka oli havaittu.
kaa oli

Silloin kuului hiihdon äntä

maan! innostuin.

johtajana Sissipataljoonan komen-

hiihtelemään takaisin omaan porukkaan.
Matkalla koimme pienen yllätyksen: latu silusi alueella olevan
kevyen osaston telttoja,joista työntyi ulos tuttuja kavereita: jliäkärijoukkueemme toinen puolisko!

pataljoonasta luvattuja apuvoimia,

komppaniaa kukkulan miehityk-

TIE AUKI TAISTELLEN

turyaan. Ilmoittauduin

koita, joiden juonet

puoliamme

ylivoimaa vastaan. Odottelimme

ty pistimillä.

oli todettu
moninaisiksi ja taitaviksi. Sissipataljoonalla oli varmaankin karvaita kokemuksia.
Lopulta saimme haavoittuneen

- alueella liikkui runsaasti
suomea puhuvia vihollisen poru-

Päättelimme, että emme kykeni-

si pitkän pitämän

suunnasta. josta apuvoimien piti
tulla.

Seuraavat pari päivää kuluivat tiedustelun merkeissä. Kävi ilmi, että
vihollinen oli pesiytynyt suuremmin voimin mäkeen, jossa olimme
vikapartiomatkalla taistelleet. Se
olisi heitettävä sieltä pois.
Olimme saaneet uudeksi joukkueenjohtajaksi vänrikki Jokisen.
Hänen johdollaan suunnittelimme
hyökkäyksen: puolet joukkueesta

syy

edessämme olevalle avoimelle suolle. Ei ollut valinnan varaa
siihen

suuntaan

-meitä kohti.
Suon takana metsiköstä löytyi
useita pareja venäläisten suksia.

tässä vaiheessa ehtinyt kiertiiä vihollisen taakse ja aloittaisi rynnäkön merkkiniän tuo tulenavaus.

Operaatiomme onnistui suunnitelmien mukaisesti. Kiertävä puolikkaamme päsi yllättäen vajaan
sadan metrin pähän vihollisesta
ennen kuin se huomattiin ja lähitaistelu alkoi.
Tulitus oli kiivasta. Parin syök-

-

Menenpä vastaan opasta-

Laskettelin hyvää vauhtia rinnettä alas.

Ättia kuin maasta nousseena!
- oli edessäni kaksi vanjaa.
Suuliekit välähtivät ja ilmanvirta
hipaisi poskeani.
Samalla tärisi konepistooli kai
nalossani. Pä2isin heitt?iytymän
hankeen. Pian havaisin viiden
miehen vihollisporukan kiipeävän
ylös jyrkkiiä rinnettä vasemmalla
puolellani. Vaihdoin lippaan, laskin tähänkin porukkaan muutaman sarjan ja hiippailin nopeasti
takaisin kukkulan päälle kavereiden luo.
Vanjat olivat olleet vähällä piiiis-

tä yllättämåiän!
Sitten alkoikin jo ankara tulitaistelu, jossa olimme pahasti alakyn-

Oli pakko irrottautua.
Kuolemankukkula oli jälleen

nessä.

vihollisen

hallussa.

tr
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Uudenmaan Rakuunarykmentin nuoret varusmiehet olivat rämäpäistii porukkaa.
Taistelut suoritettiin
tietenkin jalkautettuna,

Vahvistettu eskadroona vaelsi erit-

täin kovassa pakkasessa yli Äanija pureutui rannalle asemiin aiheuttaen
sen. valtasi Pigmatkan kylän

viholliselle tappioita. Yleistilanne
vaati kuitenkin silloin asemien jätuimistä ja palaamista omallc ma-

ilman hevosia.
Tehtiinpä kuitenkin
kerran sissiretki Aänisen jäälle erikoislaatuihiihtosella tavalla
ratsain.

-

joitusalueelle.

Muitakin mittavia
suoritettiin. Kerron

Näitä pelättiin, vihollisen nopeita ja tulivoimaisia moottorikelkkoia Aänisellä

jäpeite ja pimeät yöt paransr-

ven

RYKMENTTI oli piiänäny taistelutienyä Äänisniemelle eli Sungun

vat ratkaisevasti vihollisen mahdollisuuksia. Vastustaja ei jään1'tkään

niemelle myöhäissyksyllä 1941.
rykmentti vietti runsaan
vuoden suorittaen vartiointi- ja

toimettomaksi.
Talvella 1942 vihollinen oli eritläin aktiivinen saamatta kuiten-

partiointitehräviä laajan Äänisen

kaan aikaan mitään ratkaisevaa.
Sen partioiden torjunta sitoi kuitenkin runsaasti meikäläisten voi-

ulapan tuntumassa. Kesäkaudella
toiminta oli helpompaa, mutta tal-

24

häirintöjä

seuraavassa

eräästä retkestä. johon sain itsekin
osallistua.
Retken valmisteluvaiheessa oli

UUDENMAAN RAKULINA-

Tällä

joulukuussa

l94l tehtiin mclko laajamittainen
operaatio vihollisen selustaan.

mia. Koko talven oli pidettävä yllä
suurta valppautta ja valmiutta, sillä
aava Ääninen oli arvaamaton.

MEIKÄLÄISETKtN
TSKEVÄT
URR:ssä ei kuitenkaan vain

varmistettu ja odotettu. vaan ajoittain

otettiin aloite omiin käsiin hwin-

ilmassa sähköä. [Jseita viikkoja

kestänlt varmistus

ja

paikallaan

olo olivat turruttaneet mieliä. Jonkinlainen epävarmuus ja jännitys
olivat saaneet sijaa ajatusmaailmassa.

Nyt oli toiminnan aikal Varusteita.fa aseita laitettiin kuntoon innolla ja vauhdilla. Kaikki
- niin
papäällystö kuin rakuunatkin
loivat toiminnanhalua.

punerus vastarannan

suunnalla

muistuttaa valon saapumisesta.
Toimeliaat pioneerit sovittivat
miinoja ja muita räjähdyspanoksia
sopiviin paikkoihin taltuttamaan
jälkiä tutkimaan tulevien vihollisten intoa.
Tehtävä on suoritettu. Tykkien

valjakkoparit kiiännetän kohti
omaa rantaa. Hetken kuluttua on
koko osasto paluumatkalla.
Paluumarssimme sujuu vaivatta
ja nopeasti. Kilvan kiittelemme

kulkuvälineittemme käyännöllisyyttä. Ne sopivat erinomaisesti
tämäntapaisten liikkeiden suorittamiseen.

Vähän kylmissämme, joiltakin
nenänpää tai korvalehti paleltuneena, mutta mieli reippaana nousimme kotirannalle. Kunnioitettu

Valmiina tulenavaukseen

Piiiistäisiin näyttämään!

Juuri näin oli meneteltävä! Vi-

Tämäntapaiseen toimintaan,
nopean iskun suorittamiseen. jo.

holliselta oli otettava aloite pois.
Oli nä)'tettävä, mihin pystyy näissäkin oloissa suomalainen sotilas.

hon huoltoa ei tarvinnut laahata

$,styttäisiin ainakin vihollista te-

olisi sen pian näyttävä: Olisiko ratsuisra tosi hyötyä vai olisimmeko
niitä turhaan pitkät ajat hoitaneet
ja ruokkineet...?

hokkaasti häiritsemään.
Tarkoituksena oli suorittaa tykistön häiritsemisammuntaa jäältä
erääseen vihollisrannan kylään.
jossa tiedustelun perusteella tiedettiin olevan nrnsaasti vihollisen majoitusta.

Tarkat valmistelut oli

mukaan. kulkuvälineemme ehkä
olisivat erittäin sopivat. Kokemus

Hevosemme hirnahtelivat ja
hyppivät, mutta talttuivat kokonaan muutaman kilometrin taipaleen jälkeen.

Suunniteltu tehtiivä tulisi onnistu-

Hiihtäjät sekä ratsut loivat kuutamossa hohtavaan jääkenttään

maan.

pitkät liikkuvat varjot. Lumipu-

Ilmaa nuuskittiin

ja

tehty.

tähyiltiin

kuinen osasto ja sen aiheuttama va-

taivaalle lauhkeamman sään toi-

Seuraavana yönä yhden jälkeen

lojen ja varjojen leikki hohtavalla
jääkentällä oli suurenmoista katseltavaa. Sodassakin. kaikesta sen
rumuudesta huolimatta, voi joskus
välähdyksettä nähdä jotakin harvinaisen kaunista...

kokoontui lumipukuisia sotilaita

Pureva pakkanen kyllä taas pian

vossa.

uinoöru JÄNNITTÄVÄ
HETKI
yhteiseen lähtöpaikkaan. Määräajan tullen. lähtöhetken koittaessa
totesi osaston päällikkö kaikkien
olevan paikalla valmiina lähtöön.
Paikalla olivat tykit, pst-tykki, mittauselin sekä kivääri- ja konekivää-

rijoukot.
Pakkanen oli pureva, mutta onneksi ei tuullut. Täysikuu loimotti
taivaalla, joten näkyv)rys oli hyvä.
Liihdettyämme liikkeelle ja saavuttuamme jäälle alkoi retkemme

kylmä todellisuus tuntua kaikessa
ankaruudessaan.

Osastomme oli hiihtoratsain.

Matkanteko oli sujunut niin hyvin. että vastaranta erottautuijo aivan selvästi. Yhdeksän kilometriä
oli jo takana.
Ja marssi jatkui.

Sitten
- lähetit syöksyilivät
muutaman kerran edestakaisin
välillä.

Oltiin tavoitteessa ja joukko pysähtyi.

Tykit sijoiteuiin tuliasemiin 10,5
kilometrin päähän lähtörannasta.
Viholtisen ranta ei ollut enää kaukana.
Varmistusosasto levittäyyi paikalleen. Toiminta voi alkaa.

SINNE MENIVÄT
Sitten rämähtävät täsmätliset lähtölaukaukset ja ensimmäiset kra-

naatit lähtevät matkaan. Saman
tien kuuluvat riijähdysäänet vihollisen rannalta.
Seuraava yhteislaukaus

Matka suiui hyvin. Suunnasta
huolehti kärkijoukkue. Panerin

ja

mistusjoukkueen jäljessä.
Mittaus tä).tyi suorittaa tarkasti,
mutta samalla nopeasti. Heti mittaajien perässä kuljetettiin tykkejä
ja pst-tykkiä. sopivasti rekiin asennettuina.
Mietiskelimme siinä hiljatteen
matkatessamme, millaisen metelin

kranaattimme saisivat aikaan vijos ja kun saihollisen leirissä

-

simme ne sinne toimitetuksi...

Komentajamme tyltyväinen
hymy oli meille suuriarvoinen kiitos matkamme rasituksista. tr

mittauselimen ja varmistusosaston

herätti kylmän todellisuuteen.

mittauselin eteni välittömästi var-

everstimme oli varhaisesta aamusta ja purevasta pakkasesta huolimatta jo rannalla vastassa, valokuvaamassa ja kuulemassa matkan
tuloksista.
Tulipaloja oli nähty syttyvän
vastarannalla. Lentäjäin tehtäväksi
jäi tarkempien havaintojen teko.

taas.

-

taas

- Sinne menevät kaikki mukana
kuljetetut ampumatarvikkeet.
Kenttätykkien kumeisiin laukausääniin sekoittuu panssarintorjuntatykin kimakoita haukahduksia.
Tähyilemme valppaasti, ryhtyisikö vihollinen joihinkin vastatoi-

miin
- esimerkiksi lähettämällä
partion tai isommankin osaston ottamaan asiasta selvää. Mitään ei
kuitenkaan kuulu eikä näy.
Tulituksen yhä jatkuessa alkaa
aamu verkalleen sarastaa. Kelmeä

Missö mahtavat sijaita seurorvot paikkakunnat?

1. Kondrotjevo
2. Jo§ino
3. Brusnit§noje
4. Lesogorck
5. Svabodnoje
6. Ostrov
7. Kamennogorsk
8. Melnikovo
9, Kommunary
10. Kuarct§noje
Vastaukset silulla 32
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MIKKO PöLIÄ

0sKu3n
miehet
iqhtosivqt
desonlleiol«in
OsKu:n miehiä lumipuvuissaan lahtiin lähdössä, toiset ovat saattajia

- oli miinoittanut Suojärven-Petroskoin rautatien jossakin Jessoilan länsipuolella.

Kaukopartiomiehet
yleensä
liikkuivat
vihollisen
linjojen
takana.
Joskus vihollinen
lähetti linjojen yli
niin kovia porukoita,
että OsKu:n miesten
taitoja taruittiin omassakin selustassa.

miestä

KELLO viisi aamulla

12. 1.43

la matkalla panostuspaikalle. En-

saimme majapaikassamme Uks-

nen puolta päivää nostimme reput
pykälään ja painuimme oikein to.
simielessä tuholaisten perään.

Määttänen sai kZiskyn lähteä
a!,ustamaan sotapoliiseja ja Laguksen Panssaridivisioonan miehiä
partion takaa-ajossa. "Osasto

Määttiiseen" tuli hänen lisäkseen
kuulumaan viisi miestä, J. Haltsonen, K. J. Norrgård, A. Wester, A.
Savolainen

ja

minä.

PANTIIN RIVAKASTI
TOIMEKS!
Heti kuuden jälkeen oltiin jo autol-

järven rannalla yllätysherätyksen
Onni Määttänen ja minä. Oli

-tullut

partio

tieto. että vanjojen desantti-

-

kymmenen tai kaksitoista

Korpeen vihollisen perään

26

Hiihto oli helppoa, sillä latu oli
jo aika kova. Kymmenen kilomet-

rin taivalluksen jälkeen latu kaartui
vasemmalle ja eteen ilmestyi tukki

kämppä.

Kämpän edustalla

oli

rivissä

muutamia kaatuneita sotapoliiseja.
Pojat olivat lähestyneet kämppää
varomattomasti jonossa hiihtäen.
Taisi ollakin tosi homma!
Emme jäneet tutkimaan
kämppää, vaan painuimme saman
tien vanjojen ja heitä jäljittävien
laguksen poikien perään. Suunta
oli pohjoinen. Välillä pysähdyttiin
sen verran että saatiin kartasta sel-

vä sijainnista.
Noin kymmenen kilometrin taipaleen jälkeen suunta

käntyi

mel-

kein koilliseen. Pidettiin pieni tauko ja jatkettiin matkaa.
Suunnilleen 35 kilometrin hiihdonjälkeen tavattiin Laguksen poHaavoittunut on saatu ahkioon

jat. He olivat pysähtyneet, koska
kärjessä hiihtiiny.t nuori vänrikki oli
mennyt miinaan sillä seurauksella,
että toinen nilkka oli tohjona.
Pienen neuvonpidon jälkeen
otimme takaa-ajovastuun. Emme
hiihtäneet latua vaan näköetäisyryden päässä sen vierellä. Umpihangessa hiihtäminen oli huomattavan

hidasta.

Ilta alkoi hämärtyä. Tehtiin kelohongista roima nuotio, ruokailtiin ja kellahdettiin havuille. Pimeässä rämpimisestä ei olisi ollut miään hyötyä. Yksi miehistä piti yllä
tulta ja varmisti toisten levon tunnin luoroin.

HUONOA ONNEA
Jo ennen aamunkoittoa oltiin ruo-

kailu- ja kahvittelupuuhissa. Heti

Arvo Savolainen (vas.) ja Mikko
Pöllä muistelevat menneitä
Helsingin Lauttasaaressa 19&3

kun viihänkin näki liikkua jatket-

tiin

matkaa.

Kartan mukaan oltiin jo Vuohtjärven eteläkärjen pohjoispuolella.

Vanjojen latu alkoi kiiäntyä vajatkui niin paljon että suunta näytti lopuksi ete-

poika saatiin nyt ahkioon ja matka

semmalle ja kaarros

jatkui helpommin. Tiellä oltiin

låiän.

puolen päivän tienoissa. Hiihtomatkaa oli kertynyt yhtensä noin

Mitii ihmettii oli

tekeillä?

I

Tilanne sai yhäkin lisäväriä, kun
tavoitimme aivan tuoreet karhun
jäljet. Suuret olivat mesikämmenen
tassun painallukset

Tiellä oli auto vastassa. Savolainen pääsi liiiikärin kåisittelyyn 27
tuntia haavoittumisensa jälkeen.

ja suunta suo-

Jalka meni, mutta henki ja elä-

raan pohjoiseen. Mikiihän lienee
saanut kaverin liikkeelle keskellä

mänhalu säilyivät. Ihme oli, että
Savolainen ei vaikean hinauksen

talvea?

aikana menetänyt hetkeksikåiän

Seurailimme oudosti etenevä

latua kunnioittavan

tajuntaansa.

välimatkan

Nykyisin Arvo.Poika elelee eläkeläisenä Helsingin l^auttasaaressa

päiissä. Eteen tuli jyrkkä harjanne,
jonka laelta eteemme aukeni

Vuohtjärven jälakeus.
Hämmiistyksemme oli melkoinen havaitessamme, että naapurit
olivat rinta rinnan hiihtäen polkeneet aika leveän ja pitkän kiitoradan jiiälle. Sitten latu nousi uudelleen harjulle suuntautuen itiiän.
Määttänen ja kolme muuta kaveria koukkasivat jyrkåisti vasemmalle ja nousivat sieltä harjulle,
Jussi Haltsonen ja minä jatkoimme
varovasti ladun suunnassa,
Ha{un pällä oli pidetty vartiota. L:sketeltiin latua seuraten har-

ja voi hyvin.
Jälkeenpäin kuulimme, että vanjojen epäonnistuminen johtui siitä,
etfä muuan partion mukana ollut
inkeriläinen tuli tuntoihinsa, livahti

Arvo Savolaisen jalka sidottiin
niin hyvin kuin taitomme antoi
myöten. Hänen turkisliivinsä käräistiin vielä jalan ympärille.
Otin radioyhteyden OsKu:un ja
saimme käskyn palata tielle, jossa

kymmeniä metrejä edettyämme

pidettiin lyhyt ruokatauko.

havaisimme edessä olevassa ryteikössä laavun ja joku oli tuntevinaan sawn hajua.
Hajaannuttiin harvaan ketjuun.
Sormi liipasimella hiivittiin laawa
kohti. Noin 15 metrin påiiissä siitä

Savolainen asetettiin omille suksilleen ja muut lähtivät velämiiän

Arvo Savolainen jätti suksensa ja
jatkoi tossupolun vartta laavulle.
Siellä ei ollut ketiän

puva nuotio oli jäljellä.

vain hii-

häntä tietä kohti. Matkan teko oli
raskasta ja vaikeaa. Me Jussin
kanssa sujuttelimme hyvää vauhtia
eteliän.
laguksen miehet saivat ennen
lähtöään meiltii hyviä neuvoja. He

onnistuivatkin

KOTIN, KESÄlrlOKlLLE, ASUNTO-

"NE NUKU'NNE IÅXP|flXSN JA

H,,,AS7,."

"JO ENS'HNNNEN YA

SAATIINPA AHKIO

lun reuna ja mies kompastui

Määttänen oli saanut pari Laguksen miestä vetoa\uksi ja retkue jatkoi vaikeasti kohti etelä. Me Jussin kanssa painelimme edellä parasta vauhtiamme.
Yöllä oli pakko pilåä pieni lepotauko. Jo ennen aamun valkenemista olimme kuitenkin taas liikkeellä. Valoisaan aikaan saavuimme alussa mainitulle mesiikämpäl-

"r(o*ot,roÖo#,r*,yffitffiinfrl nffidmruar efre ob ärt-

LAGUKSEN MIEHET
JATKAVAT
Måiättänen märiisi pari miestii
seuraamaan vanjojen jälkiä. Oli
selvä, että hengitimme tovereiden

Vain

haavoittuneesta
huolehtiminen tuotti vaikeuksia.
Asia helpottui, kun reippaasti

hiihäneet Laguken pojat samassa
ilmestyivät paikalle. Sovittiin, että
he jatkavat jahtia.

tr

kertomaan.

VAUNUUN, TELTTAA]T, RETKELLE,
VENEESEEN...

moja jälkiä suksilleen petti tossupo-

hasti.

ei

omalle puolelleen asiasta

-

symykseensä.

-

Yksikän partiomiehisä
påi?issyt

pitää vuoteen lämpimänä ilman sähköä!

Pö,,AKANOil,JA'YU'@7TIIEI§I
'Å'1.
OSO/I7AUIUI HNflN ilELLYf.

suoraan latumiinan päälle.
Toisen jalan nilkka silpoutui pa-

eikii vahinkoja aiheutunut.

LÄMPöLAKANA
auttaa Sinua

takaa-ajossaan.

Vanjojen partio sortui lopulta vä-

Sitten tapahtui onnettomuus.
Kun Arvo kiäntyi palaamaan sa-

omille teilleen ja ilmoitti miinoituksesta naapuriasemalle. Veri oli vettä sakeampaa. Miinoitus purettiin

minut täydellä vauhdilla

pienelle suolle. Vielä muutamia

kasvavalle

-- Ehivä mies on avun tarpeessa!
Niiin anastimme ahkion. Saimme hiihtiiä aika hujakat ennen kuin
tavoitimme Savolaista vetävän väsyneen Määttåisen porukan. He
olivat hiihtäneet läpi yön. Arvo.

auto olisi vastassa.
Määttänen määräsi Jussin ja
hakemaan ahkiota. Muut aloittivat taipaleen teon tilapäisvälinein. Ensin

julta harvaa puustoa

niskaan.

l0 kilometriä.

le. Siellä oli

sotapoliiseja

noutamassa kaatuneitaan. Eivät
aikoneet luopua ahkiostaan.
pak- Eivät ne nuo pojat liissä
kasessa mätäne! sanoin lopuksi so
tapoliiseille
ehkä liiankin tylysti.

-

rÅ{Åxst."

tre renha',! puubbrsa. Suo-

snlare,,

vrrluftolrr

telmlE,t',-
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t.k.notE. XcllL ol, 1?
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laKAxelx,"
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Låmpölaklnan koko:
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Lämp<ilakana asetetaan patian ia alus-

lakanan våliin. Kehonne lämpö lämpölakanan takaisin heiiastamana pitää

vuoteenne lämpimänå huonoen låmpötilasta riippumatta!
Låmpölakana on kevyt ja helposti mukana kulietettava lämmönvaraaia.
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Paleli. Aina ja joka paikassa. Talvi oli armottoman kylmä.
Sisälläkään ei ollut lämmin, sillä puita piti sääsrää.
Vaatteita oli vaikea saada. Äidit
saivat jännittää kekseliäisyytensä
äärimmilleen väkertäessään vanhoista lumpuista housuja ja puseroita lapsille. Joka paikkaa laihassa ruumiissa paleli.
Kädet olivat aina siniset. Välitunnin jälkeen luokassa niitä piti
puhallella pitkään ennen kuin kynä
hyppysissä pysyi kunnolla.
Käsineet olivat kallisarvoista tavaraa. Jos ne unohti johonkin hetkeksikään, sai olla varma, että ne
lämmittivät pian jonkun toisen sinisormisen käsiä.
Villalangasta oli huutava puute,
ja "pässinpökkimiä" kintaita, vilIalapasia, ei ollut riittävästi. Paksusta sarasta ommellut rukkaset
suojasivat rohtuneita nyrkkejä parhaiten. Sopivaa kangasta ei niihin
kuitenkaan aina ollut saatavissa.
Eräänä kirpaisevan kylmänä aamuna kulki koululla kumma huhu.
Se hyppi suusta suuhun. Heliseviltä hampailta sinisille huulille:
Tanella on kenttäpullolapaset!

PERTTI EHRNROOTH

Nuoren vaen ola sotavuosina kyettava omin vormrn
hoitamaan monta asiaa. Tässä kaupataan jätekumia

kntttipullolapaset
Mitkä kumman kapineet ne
on?!
sellaiset
Onpahan vain armeijan kentpäällyssarasta väsätyt
täpullon
rukkaset. Parempaa lapasainetta ei
ole koko maailmassa. Niin on sileää ja taipuisaa.
Mistähän saisi tuota maailmanmainiota kangasta?
Siellähän sitä oli, takakasarmilla! Ammusvarikon lähellä oli avovarasto, jossa säilytettiin muun
ohessa kenttäpulloja ihan lähellä
piikkilanka-aitaa. Jokaisen oma
asia sitten oli, millä ne sieltä sai
28

ongituksi aseistetun vartijan huomaamatta.

Seuraavana yönä lähdetään!
Kiivetään ulos vintin ikkunasta ja
hypätään matalan kuistin katolta
alas paksuun hankeen.
Ilma on kuin rautaa, pakkanen
jysähtelee pomminsirpaleitten ruhjomassa talonnurkassa. Pikkuveli
palelee ja kalisuttelee hampaitaan.
Antti, naapurin poika, odottelee
jo kadulla kioskin nurkan takana.
Juosta hölkötellään lämpimiksi.
Onneksi ei ole kuutamoa, joka
saattaisi paljastaa hiippailijat.

Matkaa on kolmisen kilometriä.

Vähitellen on tullut lämmin

juoksusta sekä tilanteen aikaansaamasta jännityksestä.
Kasarmin portilla on vartija,
mutta se palelee kopissaan, niin
että tärinä kuuluu. Koppi kierretään hangessa kahlaten ja sitten livistetään taas tietä pitkin.
Äkkia Antti kohottaa varottaen
kätensä ja painuu hankeen. Edessä
on korkea piikkilanka-aita, jonka
takana häämöttää joitakin tiilirakennuksia.
Ammusvarasto!

Äiti oti ilahtunut saatuaan lapaskangasta. Ei liikoja kysellyt. Olihan pojilla omat konstinsa. Mistä
lienevät sarkaa löytäneet? Lasipullojen palaset oli heitetty talon alle
muun rojun joukkoon.
Seuraavana päivänä lapaset valmistuivat äidin sukkelissa sormissa ja päästiin ylpeilemään ihan
ikiomilla kenttäpullolapasilla. Pikkuveljellä on luodinreikäkin toisen
kintaan kämmenessä, harmaalla
villalangalla umpeen kursittu.

Viikonloppuna saapui kyläile-

Vartiomies varaston nurkalla oli pelottava ilmestys

Nyt vain hiljaa aidan viertä oikealle. Sieltä niiden pitäisi löytyä,
lapastarpeiden.

Antti on varannut mukaan rautalankaa. Hän oikoo kääröä käsissään ja samalla tutkii tarkkaan hämärästi näkyvää katosta piikkilanka-aidan toisella puolen. Toiset pitävät vahtia. On seurattava tarkasti
aidan viertä molempiin suuntiin.
Vartijan latu kulkee ihan vierestä. Silloin on lähdettävä, kun suksien rahina alkaa kuulua.

Antti ujuttaa työkaluaan piikkien vdlistä, sohraa aikansa

ja

sarkapääl-

näyttää sitten virnistäen
lysteistä kenttäpulloa!
Vielä viisi pitäisi saada. Kahteen lapaseen meni kaksi kenttäpulloa tai oikeastaan pullon päällystä. Jokaiselle lapaset, se on tarkoitus. Muut pullot tulevat helposti, mutta viimeinen putoaa hankeen ja poika joutuu jonkin aikaa
onkimaan sitä lumesta esiin.
ÄU<ia helähtää pakkasilmassa
tuttu ääni, tuttu sulkeisharjoituskentältä: kiväärin lukon rasahdus
sitä viritettäessä!
Seis! Kuka siellä?
-Seurauksia odottamatta puhalletaan hangessa juoksuun kallisarvoinen saalis kainaloon puristettuna. Kohta on alla kova tie ja suunta kohden porttia.
Ensimmäiset laukaukset räis-

kähtävät.
Varoituspaukkuja!
Vauhtia vain lisää! Sitten läjiihtää
uudelleen ja luoti pöllyttää lunta
tien penkasta. Heti perään pamahtaa taas ja kenttäpullo pikkuveljen
kainalossa räsähtää rikki. Hän ei
kuitenkaan pudota sitä, tuskin on
huomannut koko tapausta.
Nyt ei varaston vartiomies enää
uskalla ampua: ollaan linjalla, jossa luodit voisivat osua portilla kivääri poikittain käsissä odottavaan
vartijaan.
Ätma tieltä sivuun ja tuttua lumeen sotkettua uraa kopin ympäri!
Mies yrittää tulla perään, mutta
kompastuu lumeen. Ei kuitenkaan
arilnu. On ehkä portin lampun valossa huomannut juoksijat pikkupojiksi.
Kasarmi jää taakse. Pian pyyhkivät tietä auton valokeilat jatakaa
kuuluu häkämoottorin puksutus.
Ättia sivupolulle ja lankkuaidan
yli turvalliseen pihaan.
Takaa-ajajien häkäpönttöauto
säksättää lumista katua pitkin ohi.
Painellaan pihojen ja kujien
kautta kotikadulle. Ravistellaan
lumet naamasta ja paikkaisesta puserosta.

Sitten vain palotikkaita myöten
katolle ja kohta vedetään peittoa
korviin lämpimässä sängyssä.
Kenttäpullot on työnnetty vuoteen
alle. Se luodin rikkomakin.

mään tuttu vääpeli. Ikiimies, joka
ei vanhuuttaan ollut joutunut rintamalle, vaan koulutti alokkaita sulkeiskentällä ja kasarmialueen metsissä, lentopommituksen kuoppaisiksi muokkaamissa.
Mies istui ja jutteli mukavia.
Katseli liimpöpatterin päällä kuivumassa olevia lapasia. Otti yhden
viimein käteensä, tutki sitä joka
puolelta, parsittua luodinreikääkin. Vilkaisi sitten poikiin vähän
alta kulmain ja alkoi kertoilla
muutama päivä aikaisemmin kasarmin varikolla käyneistä rosvoista.
Vartiomies oli luullut desanttien
hiippailleen ammusvaraston räjäyttåimispuuhissa ja ampunut joitakin laukauksia pakenijoita kohti.
Pääportin vahti oli huomannut pakoon livistäjät pikkupojiksi.
Olivat kuulemma pihistäneet
vanhoja käytöstä poistettuja kenttäpulloja, lasista valmistettuja. Eivät oikein sopineet rintamakäyttöön helposti siirkyvinä. Sotilaat
varustettiin metallisin pulloin.
Ulkovarastossa olleet olisi voitu
vaikka antaa pojille, kun olisivat
tulleet pyytiimään. Mihin lienevät
niitä tarvinneet?
Vääpeli silitteli kiimmenellään
sileää sarkaa ja asetteli sitten lapasen huolellisesti takaisin patterin
päälle. Sen silmänurkissa oli kummallinen hymy.
Keittiöön kiirehtivän äidin kauIalla ja poskipäissä läikehti heleä

puna.

D
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Kotirintaman perheen-

iiiti oli

vastuusso siitö,
ettö perhe sqi koiken
sen rovinnon ja voatetuksen, mikii soto-ojon
vaikeissa oloissa yleensö oli sootavisso.
Helppoa ei tuo huol-
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totyö ainokaon kaupungeissa ollut.
Jonojen psykologia
oli omolootuisto - niiden liepeillä topahtui
merkillisiii osioita.
SIIHEN AIKAAN jonotettiin.

nimittäin sota-aikana HelsinJonotettiin silakoita torilelintarvikkeita
kauppojen edess'ä, kankaita,

gissä.

la, jonotettiin

jopa kuponkeja

Kansanhuollosta, vieläpä jonotettiin sekin,
kun luovutettiin sormukset ja
kultaesineet yhteisen hädiin hy-

'/äksi.
Helsingissä Mäkelänkadulla

on

Hyvin varustautunut ionottaja aamulla kello 04.00

silkkitehtaiden kangaskauppa, jonka edessä oli joka
yö pitkäjono. Se alkoi kaupan

SALME JÄRVINEN

edestrija kiersi usein pitkin Sturenkatua jopa Pajusen kaupan
kohdalle asti. Mikäli aikoi saada kankaansa, jota sai kupongilla 4,5 metriä, oli valmistau-

duttava jonoon

jo illalla kuu-

den jälkeen, sillä kangasta

riitti

vain alkupäiissä jonottaville.
Piiätin minäkin kerran lähteä ajoissa jonottamaan ja tulin
paikalle jo kello 7 illalla, mutta
en silloinkaan ollut ensimmäinen: edelläni oli jo toistakymmenä naisihmistii! Jäin jonoon
ja totesin olevani kahdestoista.

En ollut osannut varautua
niin hyvin kuin kanssasisareni.
Heillä oli paksut viltit ympärillä
ja tuolit mukana. Jokaisella oli
eväskassi ja korviketta tai vieläkin väkevämpää lämmiketä
yön varalle, sillä olihan talvi ja
kova pakkanen.

JONO JUORUAA
Mihin aikaan te olette tullut

jonoon?
kysyn ensimmäiseltii
jonottajalta.
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Minä tulin jo kuuden ai- kun viime
kaan,
kerralla jäin

ilman kangasta. Piiätin ällä
kertaa olla ensimmäinen.
Taitaa tulla kolea yö, sa- toinen
noo
nainen ja veää vilttä tiukemmalle. Mitenkä- rintamalla
hän ne pojat siellä
pärjäävät kun aina on pakkas-

pisteitiiän käytii. Mihin tarvinnee niin paljon kangasta...?
- No hyvät hinnathan siitä
saa kun myy! Ostajia kyllä löyt)ry.

Mitenkäs paljon teillä nii-

t?i -pisteitii on. kun niin usein

voitte jonossa seisoa? Ei tavallisella ihmisellä pisteet pitkälle-

ta...

kiiän riiä. tiukkaa joku jonon

Naisia on tullut lisää jonoon.
Kuuluu kiukkuista puhetta.
Vaikka fänne tulisi kuin-

kärjessä seisovalta.
- Pitäkää huoliomista asioistanne! Kyllä sitii ylimääräistä jokaiselta löyryy jos aletaan
tutkimaan. Samassa veneessä
täsvå ollaan kaikki,joku huutaa
puhujalle.
Jono on jo kohtalaisen pitkä,
kun eläkemummut tulevat.

ka-aikaisin, niin aina on nuo
ammattijonottajat edellä...

-Ne

on niitä trokareita, tuo

toisena oleva nainenkin on
lä

ääl-

joka ilta tai ainakin joka toi-

nen yö! Sillä on apulaisia, jotka
sen puolesta jonottaa
käytä?i vanhoja ihmisiä hyväkseen,
maksaa niille, ne kun eivät itse

-

mut ovat. menee heidän luokseen toruen:
Miksi te ette tulleet aikai-

Saa ny,t nähdä riitsemmin?!
ääkö kangasta teille asti.
Samalla hän jakaa jokaiselle
rahaa millä.voivat kankaat ostaa.

Mitiis ne mummutkin
- silkkikankailla,
ei ne paljon

te-

kee

liimmiä, naljailee joku.
No paitakangasta pojalle
- yrittää mummu selittää.
ostan.

KAUPPA KÄY
Jono on kasvamistaan kasvanut. Eräs nainen on ihan viimeisillään. Hänen on vaikea

Heifå on kolme. Arkaillen he

jonottaa, mutta on pakko, kun
ei mislään ole saanut vauvan

asettuvat paikoilleen.
Nainen, jonka asialla mum-

vaatteita.
Neljäs nainen jonossa ottaa

Hakaniementorilla jonotetaan

-

kuka miläkin

esiin termospullon ja kaataa

takin

kuppiinsa.

Kokolöno jäykistyy

Kello on 02.30.
Jonorus vaatii

jo-

haiste-

sisua ja
tekniikkaa

lemaan:

Oikeata kahvia!
Sen tuoksu leviää suloisena
ja houkuttelevana viluisten ja
väsyneiden naisten joukkoon.
herranjestas! Oikeaa
- VoiTuntuu
kahvia!
ettii tiissä piristyy jo pelkåisä hajustakin, huokaa joku.
Voi kun tämä sota

joskus loppuisi
ettii saisi

edes

kahvipaketin elämänsä iloksi...
sitii nykin jos
- onSaahan
rahaa
vain
- mutta paljon
se maksaa. sanoo muuan paremmin puettu jonottaja puoliäneen.
tuo maksaisi pa-Mitiihän
ketti? innostuu toinen.
- Ostaisin niin mielelläni! Kun vain

tieäisi mistii
Nainen,

se

saa...

maan
naisen,

paremmin puettu,

kävelee puhujan

auttakaa! Ot- Auttakaa,
takaa
tuo rosvo kiinni, se vei
minun käsilaukkuni!
Koko jono kääntyy katso-

luo

kasseineen, vilauttaa sen sisältöä. Hil-

jaisesti supatellen

ja

näkee hätiiäntyneen
joka viittoilee juoksevan

miehen peräiin.
Poliisi, poliisi! Eikös ässä
piäisi poliisin seisoa
kulmassa
vahdissa, mutta nyt ei näy ke-

Mfi minä nyt teen?
piää mennä te- Teidän
kemään ilmoitus poliisille, ettii
joku neuvoo.
Nainen juoksee hääisesti

saatte uudet,

pois. Jonossa alkaa yleinen po.
liisin sättiminen.
Ne ei sitten ole koskaan

paikalla,
kun niiä tarvittaisiin!
Kyllä ne sensijaan ovat kunnon
kansalaisten papereita jatku-

tehdiiän
kauppa ja kahvipaketti vaihtaa

tiiän! Missä poliisi on?!

omistajaa
- kolmella tuhannella markalla.

§lmässä yöllä

vasti tutkimassa, etui saa tuntea

seiso, kyllä ne löytiiä yöksi mu-

Toisetkin ovat huomanneet
asian ja pian on kassillinen

kavammat olinpaikat. Aina on
joku lempeä sotaleski joka niitii

itsensä ihan rikolliseksi.
Sitten alkaa yleinen sadattelu

kahvia mylty tyytyväisille osta-

jille.

ROSVOT KIINNI!
Pian puolenyön jälkeen alkaa
Sturenkadun kulmasta kuulua
surkeita avunhuutoja:

-Ei

ne siinä

luoteissaan lämmitfiiä, joku
paasaa vihoissaan.
- Voi hyvänen aika!valittaa
ryöstetyksi tullut nainen.

naisista, jotka
-ovatkerrotaan
uskottomia miehilleen,
kun miehet ovat rintamalla.
Kyllä se vaan on kama-

-

laa! Siinä meidänkin talossa on

kaan, minnehän sekin joutunee...

No, eivät ne sentään

- sellaisia ole. Kyllä siä on
kaikki

äiillii kotirintamallakin, varsinkin kun on pieniä
tieämistii
lapsia.

ja

Mitiiiin ei saa jonottamatta
hälyyryksiäkin

on

lakkaa-

matta. Aidin on usein jonotettava öisin ja sydän §lmänä jätettävä lapset yksin koko ajan
peläten pommitusta. Priivällä

on käytiivä §össä, hoidettava
huusholli ja vielä seisottava
ruokajonoissa

siinä sitten nukut?!

milloinkas

YHDISTÄVÄ
KOKEMUS

-Siinä olivat minun elintarvike-

yksi nuori rouva, joka pelaa

korttini, rahani, henkilöllisyystodistukseni, siinä meni kaikki.

saksalaisten kanssa. Viimein se

Ättili

möi kaikki ja lähti niiden mu-

alkaa valittaa

rastaana oleva nainen

iiäneen- kyyris31

tyy ja pitelee vartaloaan. Synnytyspoltot ovat alkaneet.
Koko jono terästyy toimintaani
' Tuo ihminen on saatava

laitokselle

I
t

i-..§

ja heti!

Kaikki ovat puuhassa

- toiset hoivaamassa tulevaa äitiä ja
toiset hakemassa apua.

rr!a{f:rr}af}!

Häkäpyttyauto tuleekin ihmeen plan Ja nalnen autetaan
onnentoivotuksin autoon. Kaikkien ajatukset saattelevat häntä.

Että tuossa tilassa tulee
- yöksi
vielä
seisomaan! muistaa
joku vielä motkottaa.

!rrr

[P.^
l'I

ii

fr --

1..

I'r=
I ll

Pitiiisi

sitä nyt vähän paremmin tieää

$t.-

asiansa...

Tämän päälle urvitaan

§

r.yyppy!
sanoo eräs joukosta,
ottaa kassistaan pullon, kulauttåa siitä pitkän ryypyn ja lähettää pullon kiertiimään. Useamrnat ottavat paukun mielellään.
On vihdoin päästy aamuun.
Maitoautot alkavat kulkea, liikenne kadulla vilkastuu, talonmiesten vaimot tulevat kadulle luutineen. Kaupunki al-

1' lr

§rr-

Sota-ajan Helsinkiä. Runeberg on taas keskellA taistelula

jostakin hommattu.

eellä,

POLilST

PUNTARISSA
Kaksi passipoliisia on saapunut
tarkastukselle.

Henkilöllisyystodistukset,

- hyvä!
olkaa
Poliisikin on he- Jaaha!
ränn1t!
Ai ettii teiäkin senään
näkee, innostuu jono.
Olisitte tullut aikaisem-

- silloin teiä olisi tarvittu!
min,
Kun nainen ryöstetään keskellä

katua, viedään käsilaukku ja
siinä kaikki mitä on!Te sen kun

vaan nukutte! Mitiis änne nyt

rulitte, ei riiällä ole rikollisia,
olette aina nuuskimassa kunniallisia ihmisiä.
Poliisi ei saa suunlruoroa.

Hiljaa koko

joukko!
Miiäräykset ovat määräyksiä ja
henkilöllisyystodistukset tarkastetaan, tokenee toinen viimein.

Naiset hiljenevät. Pieni pelkokin on sydänalassa. kun on
ne kahvipaketitkin kasseissa ja
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Juustila

4. Lesogorsk : Jääski
5. Svabodnoje : Kirvu
6. Ostrov : Kaukola
7. Kamennogorsk -8. Melnikovo: Räisälä
9. Kommunary :

Onpas ollut rauhallinen
yö!- Ei yhään häl1tysä vaikka
taivas on noin kirkas.

Tyyntii myrskyn

Säkkijärvi

2. Ja§ino : Vahviala
3. Brusnit§noje :

Antrea

kaa elää.

vastaa joku puhujalle.

#;ll

VASTAUKSET
l. Kondratjevo :

ylimääräisiä pistekorttejakin on

Tarkastus käv rauhallisesti.
Poliisit tekevät kunniaa ja poistuvat.

Yksi Maija Myöhäinen saapuu vielä aamulla jonoonl
Hänen ilmestymisenvi herät-

tää vahingoniloista hilpeyä.
Onpas hp,äuskoinen
muija...

HUHU LENTÄÄ
Äkkia lonon jälkipäässä alkaa
seisovat
syntyä liikettä
- siellä
alkavat menettää
toivonsa.
- Minä en kyllä viitsi tässä
seisoa! Menen Aleksanterinka-

dun Elantoon, sinne kuuluu tulevan riisiä.

tuisiäll
- Misäs
tiedätte?!
-Jonossa kuohuu
ennenkuulumaton.

Myllypelto
10. Kuznet§noje
Kaarlahti

Hakaniemen torille kuuluu- tulevan Sipoosta silakoita,
olen menossa sinne .jonottamaan...

Nyt kuohuu jo jonon alkupäässäkin.

Silakoita!
Sinne

ja nopeasti!

Puolet jonosta

kokoaa

kamppeensa ja syöksyry raitiovaunupysäkille.
Seuraa hetken hiljaisuus. Jo-

nossa yritetiiän järjestiil.tyä,
hämminki on sekoittanut paikat. Kello onkin jo vähän vajaa
yhdeksän, joten kauppa aukeaa
jo kymmenen minuutin perästÅ.

Sitten

karmiva

sireenin

ulina
- ilmahälyysl
Jokaiselle
tulee kiire. alkaa
kilpajuoksu lähimpään suo-

tieto on

jaan.

Hälytys kestää yli kaksi tun-

Kuulin ihan sattumalta

tia. Sen päätyttyä kokoonnu-

raitiovaunussa. ..
Osa naisista poistuu nopeasti
jos vaikka vielä ehtisi sinne

taan taas kaupan eteen.
Hälytyksen aikana on oveen

-

-Aleksin Elantoon...

Sitten kulkee joku ohi ja jää

juttelemaan jonossa seisovan
tuttavansa kanssa:

:

HWIÄ UUTISIA KAIKILLE
TYRÄSTÄ KÄRSIVILLE
Uudet lääketieteen hyvaksymät KNO-

CHE-alushousut eivät ole ainoastaan
erittarn mukavat pitää. vaan myos nrden käyttäminen on helpompi ia ne
antavat paremman tuen kurn vanhan-

aikaisei siteet, vyöt Ja nahkaremmit.
Ne ovat myös hygieenisempiä, koska
ne ovat pesunkestävät.

KNOCHEN uudet TYRA-housut ovat
tavallisten alushousujen näkoiset eikä
niitä huomata vaatteiden alta. Ne ovat

10 vuoden lutkimustyon lulos ja ne
kehitetty USA:ssa la Saksassa
ortopedian asiantuntiioiden ia lääkäreiden yhteistyönä. Niitten kiinteä tukr ja nostokyky antaval milä parhaimpia tuloksia aiheuttamatta pieninlä-

on

kään

epämukavuutla.

Suositellaan

myos TYRAN ja muitlen vatsaleikkaus-

ten jälkihoitoon, koska ne

edistävät

kauniisti tekstattuna lyhyt il-

toipumista ja estävät takaiskuJa. Kymmeniä tuhansra potilaita (myds naisia)
maailman ympäri käyttää näilä jo nyt.
UUDET TYFIAALUSHOUSUT SAATA-

moitus:

Pyyda KNocHE-lukihousuten

ilmestynyt jokin lappu. Siinä on

''TÄNÄÄN

KANKAITA.''

EI

TULE

!

VISSA KUUDESSA EFII

MALLISSA,
esrte ja

hintaluettelo.

MAILMASTERS OY

Pilkamäeniie 13 KT.2O31 0 Turku 3l

FASISMI
MITÄ SE -ON?

Sprengtporten

Toivo Nygård: Suomalainen
äärioikeisto maailmansotien
viilillä, Studia Historica Jyviis"
kyläensia, Saarijärvi 1982,

lY

sivua.

Kiriallisuutta
xÄnnÄuilsET
Eino HeiL*ilä

(toim.): Summan valtatiellä ja
Viipurin valleilla, Plrkanmaan
sotaveteraanipiiri

ry.,

Tampere

1983, 352 sivua, valokuvia ja

karttapiirrokia.
JR l7 (7), Kev.Os.

6

(3)ja KTR

6 (3) taistelivat talvisotansa
kovissa paikoissa aloittaen
Summan alueelta ja lopettaen

Viipurissa. Kirja on kokoomateos sisältäen mukana olleiden
kertomuksia eri taisteluvaiheis-

ta. Vaikka se ei pyrikiiän tieteelliseen tarkkuuteen enemplä
kuin systemaattiseen historian-

kirjoitukseenkaan, antavat erilliset katkelmat valaisevan läpileikkauksen taistelujen kulusta.
Kuvauksissa elä talvisodan
peråänantamaton henki.

Huomio kiintyy muun ohessa perusteisiin, joiden pohjalta
esimiehiä arvostetaan tai ollaan
arvostamatta. Miestensä kans-

ja innostava peloton johtaja, piällikkö
sa elävä, heitä tukeva

tai komentaja saa aseveljensä
venymäiin mittaviin suorituksiin, korsussa taktikoiva kamarikomentaja ei. Tähiin seikkaan
ei ehkä rauhan aikana aina

muisteta

kiinnittä riittiivä

huomiota. Pataljoonan ko.
mentaja ja häntä alemmat soti-

lasjohtajat ovat ennen muuta
miestensä tukijoita ja opastajia,
joiden on toimittva sitä nakyvämmin mitä vaikeampi taisteluvaihe on
taktiikkaa tarvitaan näissä-portaissa loppujen
lopuksi varsin vähän.

Mainiota kirjaa

on

suomalaisen "ns. ärioikeiston"
juurista, olemuksesta ja toiminnasta.

saa-

tavissa 75 markan hintan Pir-

kanmaan Sotaveteraanipiiriltii,

vaikea

oikeastaan tarkoitetaan ns. fa-

oli varsin tavallista.
Suotuisissa olosuhteissa
Sprengtporten loppujen lo.
puksi, lukemattomien vehkeilyjen jälkeen, onnistui pyrki-

sismilla

myksissiän irrottaa Suomi

Kiinnostavana sivuteemana
tutkija tulee selvitelleeksi, mitä

KANNAKSELLA
Ano Ojala ja

Tohtori Nygårdin tutkimustyö
sisältiiii tyhjentävän esityksen

oli

herra, joka onnistui suututtamaan jokseenkin kaikki merkittävät aikalaisensa. Itsenäisyysmieskin hänestä tuli vasta
sen jälkeen kun riita kuningas
Kustaa III;n kanssa katkaisi
karrieerin. Toisaalta on tietenkin muistettava, että l70Gluvun lopulla upseereiden siirtyminen maasta ja armeijasta toi-

sitähän käytävät

haukkumasanana
neuvostoliittolaisten ohella myös kotikommunistimme tarkoittaen sanalla tällöin likimain kaikkia niitä,
jotka ovat asioista eri mieltii.

Nygård toteaa professori
Hyvrimcien saksalaisen Emst

seen

Ruotsista

ja

saada sille auto.

nomia. Nykyaikaisessa kielen-

käytössä puhuttaisiin kai
Sprengtportenin

ja

Anjalan
miesten muodostamasta "Suo.
men Vapautusliikkeestä", joka
pyrki päämääräänsä entisen

Nolten tutkimusten pohjalta
pätelleen, etlä "fasistiseen
minimiin kuuluvat johtaja-

emämaan vihollisten avulla.

periaate, antimarxismi, militarisoitu organisaatio, antili-

liikaa: hän vetäii

beralismi,

antikonservatiivinen tendenssi ja totaalisuusvaatimus".
Määritelmän pohjalta on
vaikea ymmärtii.'ä esimerkiksi
Viipurin linnan oppaiden kertomusta, jonka mukaan Punaarmeija "vapautti Viipurin fa-

sisteista 20.6.1944*.

Taiällä

Yhtiiliiisyys on ilmeinen.
Sitten Keskinen innostuu
Sprengt-

portenista suoran linjan Paasi-

kiven-Kekkosen linjaan ja
katsoo, että nyt Koiviston aikana "Suomi aloittaa hitaan
mutta varman taantumisen".

HANKALA HERRA
Tuomas Kel«irrcn: Haaveku-

vani, Yrjö Sprengtportenin
elämä 1740-1819, Otava,
Keuruu 1983, 3f3 sivua.

aineksia

seksiä, kiristystii,

huumeita, murhia, kidutusta ja

selvittä lopulta
lahjontaa
pistoolilla -ulkoministerin melko tavalla viinaan- ja miehiin-

menevä puoliso, entinen televi-

siotähti.

Hyvin kirjoitettu ja paikoin
hyvinkin jännittävä, mutta jo.
tenkin tunkkaisen tuntuinen

jiinnäri.

S.

AMERIKKA.
LAINEN
UNELMA
Jeffrey Archer: kppymättömät, WSOY, Juva 1983, 5fi)

HURJAA MENOA
BRASILIAN
v[DAKOTSSA
Heinz G. Konsalik Agentit ra-

taistelevat keskenäiin rahasta ja

kastavat vaarallisesti, Otava,

vallasta.

Keuruu 1983, 318 sivua.

Huomattava os:r tekstistä
käsittelee osakekauppoja ja liikerlämiiä. Toivottavasti teksti
on asiantuntevampaa kuin toi-

kunniaa pitäen häntä voitto-

hnen superman Vähän inhimillisempi ote olisi parantanut romaanin luettavuutta. J.

na.

tyy runsaasti asiaan kuuluvia

rillinen, toinen surkea puolalainen pakolainen. Ensinmainittu
siirtyy Harvardin jälkeen johto'
tehtäviin isänsä pankissa, viimemainittu aloittaa lihakaupan myymäläapulaisena. Molemmat kehittyvät kuitenkin
suurliikemiehiksi, jotka lopuksi

hurjia- ja sankari vallan ihmeel-

puolisesti itsenäisyystaistelija-

Neuvostoliiton

kätyriksi. Sotkun, johon sisäl-

hautaan. Toinen on yläluokkaan kuuluvan pankkiirin pe-

lehtimies,
Sprengtportenin

931-35808, postisiirtotili TA
1454254.
S.

taan epäillä

Kiintoisa kirja, kirjoittajan
"haavekuvista" huolimatta. E.

tuksen alkuunpanijana ja jossakin märin epäilyttiivänä itsenäisyysmiehenä. Keskinen, su-

kirkastaa

litiikkaa. Vähitellen hänrä ale-

Kirja kertoo kahden amerikkalaisen elämäntarinan kehdosta

meita, salaisia ohjuksia, aamio'
metsän kamaluuksia ja salaperäisiä kiäpiöintiaaneja. Jotenkin koko juonen kehittelyssä
on vähän väkisin tehdyn ma-

juvasti kirjoittava

mavoimien kenraali, näyttiiii
harjoittavan erikoislaatuista po-

voine kiisuiiä.

kiistiiiin maanpetturina,

osoite Kuninkaankatu 15 A,
33210 Tampere 21, puhelin

Yhdysvaltain ulkoministeri,
saksalaissyntyinen entinen il-

sivua.

jiilleen saanut yksiin kansiin sopimaan varsin monia jännärin
aineksia : huippuagentteja, hurjia kuvankauniita naisia, huu-

malaiset merkittävänä taktiikan kehittäjänä, upseerikoulu-

Otava, Keuruu 1983, 286 sivua.

ei

Tunnettu ajanvietekirjailija on

suG-

David Osborn: Pelon kosketu,

mutta sen omaperäisyyttii

Y{ö Maunu

Sprengtporten on
eräs Suomen historian kiistellyimmisä persoonallisuuksista :
ruotsalaiset pitavat häntä pel-

JA VEHKEILYÄ

Mielipiteeseen voi tuskin yhtyä,

kotimaassa on aivan yhtä vai-

kea kåisitää, etä kaikki, jotka
uskaltavat vastustaa kommunismia, olisivat "fasisteja". J.

SEKSIÄ,

VÄKNALTAA

kua

jutut ovat paikoin liian

sen påiihenkilön

lyhy

soti-

lasura: hän nimittiiin tapaa heti
värväystoimiston eteisessä tu-

tun kenraalin, joka niiltii jalansijoilta ylentiiä sankarin suo'
raan siviilistä majuriksi ja nimittä hänet Viidennen Armei-

jan

huoltopäälliköksi! Tiissä
puuhassa hänen tehtiiviensä

oleellisen osan muodostaa keit-

tomuonan kuljetus etulinjaan.
Käy ajanvietteesä. S.
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fD
L aavo Perkiö, viime kesän
Murmanskin matkalaisia, lähetti nipun hyviä valokuvia.
"Tällainen retki avartaa näkci.
aloja ja on rauhan asialla paremmin kuin mansit ja muu
meteli. Paras rauhan puolustaja

on tervejärkinen sotaveteraani", kirjoittaa Paavo.
Kiitokset ja terveisiä!

-

euvostoliitossa

panssarivaunuteollisuutem-

me tuotti

102.000 panssariBerliinin rynnäkköön

vaunua

ja rynnäkkötykkiä.

vaunua

ja

Pohjamon pitkä juttu

viimeisesä hyökkäyksestä Kies-

M"n, Eskelinen Iisalmelta muistelee Kivennavan
kirkon tuhoa, josta muun
muassa Raimo Seppälä kirjassaan Mainilan laukaukset
on antanut virheellistii tietoa.

"Tätlä suunnalla taisteli

muun muassa JP 3. Toisena so.

tapäivänä venäläiset hyökkäsivät vahvoin panssarivoimin ja

puolustaja sai kiiskyn irtautua
Lintulan maastosta ja siirtyä
Kivennavan kirkolle. Kylä oli
tyhjä. Saimme käskyn sytl.ttää

talot tuleen. Kirkon

suhteen

syntyi epätietoisuutta, jolloin

kiiskyn tuonut lähettiupseeri
ratkaisi asian:
vaan ja heti!
- Palamaan
Asuntonaan
ne kuitenkin sitä
käytäisivät.

Homma ei käynyt helposti.
Vasta kolmas yritys onnistui,
kun muuan meikäläinen kiipesi
sisään rikotusta ikkunasta ja
valeli alttarin kalusteet bensiinillä. Iltapimeällä partiomme
totesi kirkon raunioilla olevan
ukkoa kuin meren mutaa kämmenet ojossa lämmittelemässä
hiilloksella."

o
yyskuun

numerossamParolan
Panssarikoulun mainiosta
kouluttajasta, nykyisestä

me kerroimme

"vapaaherra" Paijasta. Hänen oikea etunimensä on
Bruuno, ei Nestori, kuten
tulimme kertoneeksi. Nesto.
ri on velipoika. Anteeksi
virhe

ja

terveiset-molemmille

veljeksille!
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tingin suunnalla piiättyi viime
vuoden joulukuun numerossa.
Eräät nuoret lukijat ovat tie-

dustelleet, missä se Kiestinki
oikeastaan on.

Kiestinki on Kuusamon tasalla Itä-Karjalassa suunnilleen
puolessa välissä Suomen itärajan ja Muurmannin radan välillä. Kumpaankin on matkaa viitisenkymmentä kilometriä. Sotavuosina johti sinne huoltotie
Kuusamon Lämsänkylän läpi.

o
meijan veteraanit ovat retkeilleer muillakin jatkosodan taistelupaikoilla. Neuvosto-Karjala -lehti kertoo asiasta näin:

"Noilla pyhillä paikoilla

vete-

raanien huulilta lähtivät ankarat sanat sodalleja sen nykyisille lietsojille. Veteraanit ilmaisi-

vat lujan päättäväislytensä

omistaa kaikki voimansa ja
elämänkokemuksensa kamp
pailulle rauhan säilyttämiseksi,
maamme taloudellisen mahdin

ja henkisen yhtenäislyden lujittamiselle, nuorison kasvattami-

horjumattomaksi puolustajaksi ja
selle sosialistisen Isänmaan

lehti

ottaa

kantaa näin: "Vastakohdaksi
aggression ja sodan politiikalle
Neuvostoliitto on asettanut
rauhanpolitiikan. Neuvostoliitto ei ole koskaan uhannut eikä
uhkaa ketään hyökkäyksellä. - - Panssarijoukot ovat ny-

H

"vapauttaj;

kyään Neuvostoliiton asevoimien maajoukkojen pääisku-

tilaita" kunnioittamassa kuvan

voima."

muistomerkki, kertoo Neuvos-

Sama lehti kertoo, että Neu-

vostoarmeijan tykistön kenraa-

limajuri Eemeli Toikka on
kuollut 82 vuoden ikäisenä.
Suomalainen Toikka ansioitui
muun muassa Espanjan sodassa

ienan suunnan Puna-ar-

panssari-

rynnäkkötykkiä."

Nykyajassa

E,no

vie-

lehti kertoo muun muassa,
että "fasistista Saksaa vastaan käydyn sodan aikana

osallistui 6.300

o

on

tetty panssarivaunumiesten
päivä. Neuvosto-Karjala

ja

toisessa maailmansodassa.

o

J}
ffi

..

,.H

'd§,.

w-.

elylassa on

to-Karjala -lehti.
Muistomerkki on pystytetty
myös Kiestingin ja Louhen valtatielle 46. kilometrin kohdalle,
mihin "fasistien" hyökkäys jatkosodassa pysäytettiin. Alueen
puolustusaseman laitteita on
entisöity ja varsinaisena muistomerkkinä on paikalla 76 millin tykki korkealla jalustalla.
Neuvosto- Karjala kertoo asiasta muun muassa näin: "Marraskuun alussa (1941) viholli-

nen aloitti uuden raivokkaan
hyökkäyksen, joka jatkui keskeytymättä kymmenen ruorGkautta.
Marraskuun

lopussa Puna-armeijan ryk-

mentit siirtyivät

vastahyök-

ja heittivät vihollisen
puolustuslinjalle. jossa muiskäykseen

tomerkki sijaitsee. Louhijäi valloittamatta."

o
-t
\,

t ) eppo Linkohaka, osoite Jänismäenkatu 8, 37600 Valkea-

kommunistisen yhteiskunnan
rakentajaksi."

koski, tiedustelee, kuka osaisi
kertoa helmikuun 26. päivänä

o
S rroo Tikka,

1940 Suomen armeijan talviso-

dan
viipurilaisia,

ainoassa panssarihyök-

käyksessä Honkaniemen pysä-

osoite Saarenpäänkatu 2, 13210

killä kaatuneen alikersantti,4/-

Hämeenlinna 21. haluaisi tie- )
t?iä. mikä oli Papulassa Pili-'
puun nimellä tunnetun tornin
kohtalo viime sodissa. Kuka
sen hävitti ja milloin?

lan Linkohakqn viime vaiheista.
Papulan Pilipuu. Eräässa venäläisten
kaupunkioppaassa sen kerrotaan
olleen "tähtitorni, jonka fasistit
tuhosivat"

Komppaniaa komensi luut-

nanlti Oivq Heinonen. myöhemmin Horte. VaLtnun numeno oli

648.

MantiPelnnenpffiiikor-

jaamaan viime lokakuun lehdcsämme julkaistun artikke

linsa

sanamuotoa.

Jutussa

"Sissejä linjojen taakse" sivuilla

3Y-335

olevasta tekstistii voi

saada sen kurran, ettii Osasto

Jaurin varapåiiilliköksi märätty luutnantti Olli Kepsu olisi
ollut lentiijåinä muita kokemattomampi. T?iä ei ole tarkoitettu
oli vain mainita,
ettii-aikomus
hiinellä ei ollut erikoiskoulutusta vesikoneilla. Muutoinhan luutnantti Kepsu oli taitavaksi tufinettu ja kokenut ohjaaja, jollajo Osasto Jauriin tul-

lessaan

oli

lopulleen

400

lentotuntia.

o

D entti Heinonen Viitailasta

I

on liihettiinyt toimituksen käytettiiväksi nipun hyviä sotakuvia. Parhaat kiitokset Pentille

"Mallia./?l"!

PYKÄLIEN
MUKAAN

RUOTSALAISIA
Lomalta polaava reseh KOULUTETT!IN
viliiinen alrtoufrii pakdti- hofessori Alpo Reinilomrmimen tiipötiiyteen luinen oli jatkosodan

junaan ja tönöisi vohingossa kiviiörin piipnlk
vaurutn iklunon ril*i.
Lasi maksaa viisikymmentö marldcaa, sb
noo poikolle owntt jwailijo tiukasti.
Sotari kaivo lompakon
Uskustaan ja ojentru wtnsm virkonielulle.
- Ei mirulla ole nyt
ontoo tiistii vastaan, toteaa juruilijo.
Mies pyöriihtiiii yntpöi, iskee kivöörk pefiiMi
toisenkin il'lonm rilcki jo
toteaa:
- Se on nyt sitten tafl-

ralu.

aikana

toipumassa

Ruotsissa, jossa muuan
sikäliiinen vänrikki, tal-

Sallan Pataljoonan mies
tulkin viilityksellä:
Eihåin niiitii paukkuja piä pelätä
näehe
kans pittiiii tulla sinuks. Silliihåin minä panin tupakin
palamaan ettette työkäiin
pelekiiis...
Sitten kiisivarasto tyhJakajan vierellä
maannut karhukoira oli

-

-

vlsodassa Ruotsalaisen jeni.
hikaatin riveissä Sallan Miirkiijiinellä tåis. valppaasti seurannut ti-

tellut, kertoi seuraavan
tositarinan.

ja alkoi nyt iloisesti loikkien kantaa
lannetta

vähän kauempana ole
vasta kasasta kasaparä§ osia Sallan Pataljoo noksia ja polttopulloja jaRuotsalaisten avulsi
Miirkiijåinellä mää-

oli

nasta, Erillinen Pataljoe
na 17:sta. Muuan tämän
pataljoonan reserviläinen
jakoi ruotsalaisille poltto

pulloja

ja

kasapanoksia

töyhyävä sätkä suupieles.

säåin.

tåä

Krm ruotsalaiset

kauhlstelivat selitti

kajalle. Ruotsalaiset esit-

tivät entistiikin anka-

rampia vastalarseita. Varastonhoitaja otti sätk in
suupielestään, viittasi koi'raan ja ilmoitti:
Se on soanna pio

-

neerikoulutukse.

0nko Sinulla ioskus?

tr

tilapåiisiä lihasvaivoja
selässä, hartioissa,
jaloissa jne.

tr

tr lihasten/änteiden
fiykkyyttii

n reaooiko ihosi herkästi

tukkoinen nenä
hyoäteisten puremiin
Jos vastasit "kylki" yhteenkin näistä §symyksistä, tutustu TAIVAAN
IEMPPELI- voiteeseen! Alkuperältälln vanha, kiinalainen TAIVAAI{

Tutun pyöreåin '19 g:n purkin
lisäksi nyt saalavana myös helpsti
avattava, kierrekorkilla varustettu
10 g:n kulmikas lasipurkki.

IEMffi-

Ll-voide on valmistettu luonnosta peräisin olevista yrteistil ja haihtuvista öljyistä. Voide sisåittiiii mm. mentolia, kamferia, piparminttu-, kaneli-,
neilikka- ja eukalyptusöfyiä. lholle muutaman kerran päivässä ohuelti siveltyrä voide vilkastuttaa pintaverenkiertoa ja iho tuntuu ensin viileäftä, sitten
"taivaallisen

"

låimpinältåi.

Hnorn! Taivaan Temppeli-vddetta saat win adakoista! lqybiåän ainoastaan uF
kdsesli. VdtBn putumista silmille tai lirEkalvtille vältdtävä. Ei saa ldyffiä alle
2-vuothille hpsille eild rohtuneelle tai haar/aisdle ihdle. Valmisieen pitkåaikainen
kåyttö'oi aiharnaa yliherkkyysihonumaa eikå wide so,i

halusteyliherkille. . M & M

