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Aseet olivat vaienneet 105
taistelujen päivän j älkeen,

mutta kansana meillä ei
ollut aihetta hurraamiseen. Meidän oli pakko
jättää vieraalle rodulle
kaikki ne kunnian kentät,
joilla oli verta vuodatettu.
Omalle Karjalan heimolle
tämä päivä merkitsi pit-

kiin kiirastorstain

jälkeerr
pitkiinperjantain kärsimys-

ten alkua.
Me keski-iän sivuuttaneet muistamme kuin eilisen päivän, miten vakavia
nuo kansamme kohta-

lonpiiivät vuoden

1939

myöhäissyksyn pimeydes-

tä kevättalven valoon ja
aurinkoon 1940 olivat. Sitä ne olivat meille, jotka

yhdessä vuodatimme ver-

tamme. Ja sitii ne olivat
lapsesta harmaapiiiihän
niille, jotka takanamme ja
tukenamme päiviistii påiiviiän työtii tehden ja rukoillen pinnistivät uupumukseen saakka.
Mutta vdsyneitä miehiä
ja uupuneita mieliä rohkaisi ja kannusti silloin yliinhimillisiin tekoihin tietoisuus siitä, että vaaka-

olisi pitiinyt tehdii ja mitii
jättaa tekemätfä. Heille
tahdomme sanoa, ettå valintamme silloin oli oikea
ja paperimme puhtaat.
Oman valtiojohtomme
tahtoa seuraten teimme
velvollisuutemme. Kun
meidät kansana oli saatettu valinnan eteen, meidän
oli pakko valita. Valitsimme Summan, Taipaleen, Kollaan, Suoniussalmen, Kuhmon ja Raat-

teen armottoman tien.
Kuljimme ja kestimme sen
loppuun saakka vain murtumattoman yksimielisyyden ja Kaikkivaltiaan tuen
varassa.

Meillä olisi ollut valittavanamme myös toinen
tie, Mron, t atvian ja Liettuan tie. Historia on ehtilaudalla oli panoksista nyt osoittaa, etlä se olisi
suurin, kansarnme elämä meillekin merkinnyt oraalja olemassaolo
- koti, le ehtineen itsenäisyyden
uskonto ja isänmaa, kuten menettämistä ja orjuuden
oli tapana sanoa. Tiistä tietä. Siksi meidän ei tarsyntyi se yli puolue-ja siiä- vitse arkailla kertomasta
tyrajojen ulottunut sau- jåilkipolville, että talviso.
maton yhteishenki, jota dan päivinä kirjoitettiin
vieläkin kutsutaan talvi- kansamme historian puhsodan hengeksi. Ja sen tain ja kunniakkain sivu.
hengen hedelmiinä syntyl
Sen sivun kohdalla
se talvisodan ihme, joka meidän ei tarvitse nöyrisvaloi uskoa oikeuden voit- tellä eikä hävetä. Sitii vain
toon sen kaaoksen keskel- saamme hävefä, jos kanlä, joka silloin oli levi- samme historiaa kirjoitettaessa pyrifiiiin luopuämåissä maanpiiriin.
Sen jälkeen ovat ilmesmaan sellaisesta, mitä jotyneet areenalle monet kainen kansa suuri tai
- luovuttajåilkiviisaat selittelemiiän pieni
pitää
tr
meille, mitii silloin 1939 mattomana."
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nat antaessaan hånelle tehtävän:

"Mihin sinä ryhdyt, siihen sinä pys-

tyt!" Tuo valaa majuriin lisää rohkeutta ja hän lähettiiä Raappanalle

Rukajärven suunnan miesten oli korpirintamallaan opittava kovaan sodankäyntiin.
Sissitoiminnassa ei ollut yaraa antaa eikä
pyytää annoa.
Tuhoamistehtävä saattoi laukaista valloilleen ihmissielun pimeissä kemoksissa piileviä kauhistuttavia voimia, joiden olemassaolosta kenelläkään er ollut aavistustakaan
tavallisissa oloissa.
LUMIPtJKLIIHIN

verhoutunut

sissiosasto hiihtää röhveltää paksussa lumessa Rukajärvelui itään.
C)n varhainen maaliskuun 16. päi-

win aamu 1943. Kolme loppumattomalta näyttäviiä hiihtojonoa luikertelee halki hatelikkojen kuin
kummitusmaiset jättiläiskiiärmeet.
Toissailtana tämä mammuttipartio. runsaat kuusisataa miestä,
on lähtenyt hiihtämään Korpilahden kylästä yli Ontajärven jään. Yli
50-kilometrisen taivalluksen aika-

na on vlitettv kahdet

vihollisen
varmistusladut. monta viisyttävää
ryteikköä ja monta kylmää suota.

liskeisen yön aikana hytistiin
muutamia tunteja tulilla alakuloisten korpikuusien suojissa. Edellinen yö oli yhtä onneton. Takapuoli
on märkänä ja väsymvs painaa jalkoja.
Raskain painolasti on kuitenkin
jokaisen sisällä: tietoisuus, että ollaan kaukana vihollisen selustassa.
Aletaan olla pelottavan lähellä Jeljänen kvlää. vastustajiemme päähuoltokeskusta, jota tuhoamaan

ollaan menoss:r.
Tuhoamaan. Tappamaan. Polttamaan. Räjäyttämiiän.
Helpommin sanottu kuin tehty!

distaa jokaisen sydänalaa. Mutta
kaiken uhallakin on kannateltava
mielessä sankarillisen Majewskin

pataljoonan mainetta. Pataljoonan. jota tällä kertaa johua majuri
.lukka fuustinen.

HIIHDETTIIN LIIAN
LUJAA
Sissiosastomme pysähtyy jälleen.
Siinä kulkee puro ja suojaisaa metsää on ympärillä. Miesten keskuu-

teen leviää uskomaton tieto: Ollaan

jo

tavoitteessa!

Joukko ryhmitty1,

neliöön.

Varmistukset laitetaan siluille ja
rartiomiehet joka puolelle.
Tavoitteessa, vaikka kello ei ole
vielä yhdeksiiä'l
Ihmetellään.

Miten aikataulu saattoi heittää
näin paljon? Divisioonan esikunnassa tehdyn suunnitelman mukaan hyökkäyksen piti tapahtua
vasta iltapäivällä. Sen jälkeen tihenevä hämärä olisi antanut hyvän

suojan lähtöön.

Majuri Puustinen joutuu visaisen ratkaisun eteen. Hän kutsuu
upseerit neuvotteluun.
Kylmäpäisen harkinnan tulok-

sena Puustinen päättiä ryhtyä
heti sen jäl-

Sodan kuluessa suomalaisille on
vastassamme ole
enää tsaarinaian santarmeja tai talvisodan vilttitossuja. vaan sisuk kaita ja kovaan kuriin kasvatettuja

hyökkäykseen heti

punasotilaita. Pelonpoikanen ah-

raali Rauppunar raamatulliset

selvinnt. ettei

76

-

keen kun miehet ennättävät ahtaa
murua mahaansa ja hieman leväh-

ää.
Puustisen mieleen muistuu kensa-

sähkeen: SUORITAN RAIVAUKSEN KELLO IO.I5 KULKURI.
Seuraa kiiskynjako: " Luutnantti

Ahvenaisen komppania katkaisee
kylästä Rukajärvelle vievän tien ja
hyökkää sieltå huoltokeskukseen.

Kapteeni Raevaaron komppania
soluttautuu rautatieaseman ja kylän välisestä metsiköstä huoltokeskuksen itäpuolelle ja

hy<i*kä

siel-

tä kylään. Divisioonan sissiosasto,
johtajanaan luutnanlli Eino Pentti/r7,

hyökkää rautatieasemalle, polt-

oo

!u

taa asemarakcrltuksen 1a karkkt

Everstiluutnantti Timo
Johannes (Jukka) Puustinen,
Mannerheim-ristin ritari N:o

mitä siellä on poltettavaa, panostaa
ratapihan vaihteet ja joen yli johtaran rautatiesillan sekä räjäy.ttää ne

ilmaan vetäyymisen

117

yhteydessä.

Penttilä tuntee paikat, koska hän
on jo aiemmin käynyt täätlä tiedusteluretkellä. Jääkärijoukkue hiihää suorinta tietä kylän laitaan ja
aloittaa siitä huoltokeskuksen tuhoamistehtävät. Luutnanfii Kar jolai.se n komppania jää komentopaikalle reserviin.

Onko kysy.ttävää?"

"Ylikersantti Bovellan. otat
joukkueen komentoosi. Minä jään
tänne komentopaikalle",

sanoo

minulle joukkueemme

johtaja
Jeljärven retki ja huoltokeskuksen tuhoaminen 16.3. 1943

fuutnantti Anilonen.
Helekutin kuikelokaula! Aina

sykähdlttävä näky: Vihollisen

pinnaamassa, minun tekee mieli
ärähtää hänelle, mutta pidän möl)'t
mahassani. Nyt jos koskaan joukkueen henki on pidettävä yhtenäi-

edessä! Talojen piipuista nousee
sawja. Punasotilaita vilahtelee talojen pihoilla ja monenlaisia ääniä
kuuluu kylästä.
Mutta vartiomiehiä
eikö heiä näy missään'l Uskomatonta!
Näinköhän kehnosti ne mei-

senä.

'.1:;

Lähden joukkueeni kanssa lähestymään kylää. Meidän ei tarvit-

se kiirehtiä. koska komppanian
miehitlä on pitempi matka.

dänkin töpiniissä huolehtivat var-

jätettyjä petäjiä. Toivottua lumipyryä, oikeata kurkunleikkuuilmaa ei

mäiset talot. Hätäisesti laskien

vaa vain suuria siemenasentoon

tullut. Aurinko pohottaa niin etlä

kaksikerroksisia hirsirakennuksia

valkoisena kimalteleva hanki ottaa
silmiin. Hiihdämme hiipien ja tähystelemme valppaina etumaas-

on lähes sata
- ehkä enemmänkin. Kadut ovat suoria ja selkeitä

toon.

tassa.

Missähän vihollisen vartiomiehet kyylääväll

SIINÄ ON VIHOLLINEN
Viimeinen harjanne edessä. Pitkäsäärinen Ruokojan Erkkr ehtii harjanteen laelle ensimmäisenä ja heilauttaa kädellään varoittavan merkin toisille. Pian siellä olen minäkin
lähettini, varpaisjärveläisen Olavi
Ulmasen kanssa.

Etenemme lumessa ryömien,
kunnes silmiemme eteen avautuu

"'.*ad;.

-

tioinnista
- kaukana rintaman takana, ailahtaa mielesyäni.
Rinteen alla kulkee päätie ja vätittömaisti sen takana ovat ensim-

Kumpuilevassa maastossa kas-

.

huoltokeskus aivan nenämme

Rukajärven sissipäälliköt
tuumaustauolla. Vas. Toivo
Korhonen. Nlannerheim-ristin ritari
N:o 187. ja oik. Eino Penttilä, ritari
N:o 79

kuin Joensuun kaupungin keskusVapaana olevien vihollisten näkeminen panee ihon väreilemän.
Siinä on jotain selittiimätrömän villiä tunnetta. jonka tietää vain sen
kokenut sotilas. Jåiäkärien kasvoista on helppo havaita tuo väreily ja
jännityksen kohoaminen.
Tarkkailen heitä samalla kun

jaan tehtäviä: "Erkki, aloita sinä
ryhmiisi kanssa tuosta oikealta...
Sovi jokaiselle måärätty talo jo
etukäteen... Ollin ryhmä ottaa vasemmanpuoleis€t talot... siviilejä ei
ammuta..."
"Just just sano kersantti Mönkkönen, kun eukko munia koetteli",
veistelee Tossavainen. Toinen jiäkäri vielä parantaa vitsiä, saadak-

77

"Emme ole en#i tavallisia nuorukaisia,
yaan villi-ihmisiä petoja, jofta nautimme

polffi

ja tappamisesta."

seen jonkun kihirtämään. Näin
laukaistaan pahinta jännitystä.

Minä jatkan: "Muistakaa, että
ensin kasapanos tai "kilpikonna"
ja sitten vasta termiittipanos... Katsokaa, ettei ole lunta piipussa ja
että lukot toimii... lasketamme kylään parijonossa, konepistoolit
kaulasta roikkuen ja sauvat käsissä..."

"Ei

helvetissä..." yriuää joku

keskeyttää minut.

"Röyhkeiisti vaan, aivan kuin
olisimme heikäläisiä... Kyllä sitä
kainalosta ennättää turauttaa, kun

pitää varansa... Laskekaa tien yli
varovasti, ettette katkaise suksianne... Etulyönti on puoli voittoa..."
Useimman miehen polvet vapisevat, kun ryhmitytaan hyökkäykseen. Odotellaan lähtölaukausta ja
heitetään rennosti huulta, vaikka
jokaisen kasvoilta kuvastuu vakavaa kuolemanpelkoa.
Tuo hetki, hyökkäykseen lähtöhetki, on aina vaikeinta kestää. Se
on kamppailua sisimpänsä kanssa;
miten voittaa pelkonsa. jotta voisi
lähteä hyökkäykseen
kaupalle.

-

henkeänsä

SE ALKOI

"Sissiosasto hiihtää röhvelää paksussa lumessa kohti itää.

Samassa pamahtaa laukaus Ahve-

kävelee talon pihalla avopäin. Iältään hän on ehkä neljissäkymmenissä ja kuin juttusille tulossa. Mutta arkailee. hidastelee askeleitaan.
"Vy shto za ljudi? Otkuda rry'?"
lausahtaa punasotilas, mutta hänen puhettaan (Ka mitä miehiä'l
Mistä tulette?) emme ymmärrä.
Eikä sillä ole väliäkään.
"Trastui, trastui", änkyttää joku
jääkäri hänelle vastaan. sillä aseettoman miehen ampuminen on ylivoimainen tehtävä.
Samassa ilmestw eteen vartiomies. Hän heiträä kiväärinsä poskelle. Liian hitaasti. Yhden jäkärin konepistooli tärisee jo. Mo-

naisen komppanian suunnalta.
Kersantti Ruokojan pyöreät

silmät palavat leimuten. Hän vilkaisee ryhmänsä miehiin.
"Nyt mennähän eikä meinata!"
hän komentaa Kälviän murteellaan ja tyrkkää päättäväisesti suksensa alamäkeen.
Viiletämme hyvää vauhtia koko
joukkue
suoraan viholliskylään.

Minä

-

laskettelen taistelulähettini
kanssa joukon keskellä. Moifusen

Veikko kompuroi jäisellä tiellä,
kompastuu korkeaan lumipenkkaan, mutta selviää siiä.
Ensimmäiseksi ehtineet tipauttavat suksensa jaloistaan. Samoin
sauvat.

Tummatukkainen punasotilas
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lemmat punasotilaat

lysähtävät

maahan. Raaka peli on aloitettu.
Niemisen ,4rsrl loikkaa yli lä-

SA-kuva

himmän vihollisruumiin ja turauttelee konepelistiiän sarjoja sinne
missä vain kohteita näkyry. Konepistoolien tuttu laulu kuuluu myös

kadun toiselta puolen. Kersantti

miliekeissä. Ikkunoista työntyvät
tulenlieskat nuolevat ahnaasti räystiislautoja. Maanpiiällinen helvetti

on tosia-sia.
Muutamat jiäkärit makaavat

kinosen ryhmä on aloittanut siellä
samaan malliin.
Pieniruutuinen ikkuna helähtä,

rakennuksen nurkalla ja piiskaavat
tulellaan pakoon pinkovia punaso-

kun kasapanosjytkähtää siitii sisälle. Räjähdys vapisuttaa taloa. Sirpaleita lentelee, seinähirret rakoilevat. mutta talo ei|uhistu. Myllylahdcn Marin kädestä lähtee termiitti-.

hollisen vastarinta on lähes olematonta.
Huumaavaa pauketta ja meteliä

rasia kuin pesäpalloilijalta.

Se

s).t).ttää talon tuleen.
Juostaan seuraavalle talolle, ja

sitä

seuraavalle. Taloja riittää.

tilaita. Yllätys on onnistunut. M-

kuuluu joka puolelta. Jalkaväkikomppaniat rynnistävät huoltokeskukseen idåistä ja lännestä. Val-

ja musta savu roihuaa
korkeuksiin polttoainevarastosta.
Riennän lähettini kanssa toisten

tava tuli

Muutamat on rakennettu aivan

mukana.

vieri viereen.

Ohoh, talon ikkunoita onkin
vain yläkerrassa! Nurkan takaa

Ensimmäiset talot palavat

jo il-

kaa nokisessa lätäkössä. Peijakas.
sehän tavoittelee muutaman metrin päässä lojuvaa kivääriä käteensä.

Pam! Haavoittunut vihollinen
ammutaan kuin rikollinen. katala
konna. joka vielä henkitoreissaan
uskaltaa suunnitella ampumista.

JÄLKI ON PAHA
Kokoontumispaikalle

hiihtäessä

kuulemme rautatieasemalta jatku-

vaa rätinää. Olisivatko Penttilän
sissit jääneet siellä pahasti

liisteriin'l

Mutta pian selviää, että taistelua
muistuttava rätinä lähti pitkästä
ammusvarastosta, jonka Penttilän
sissit olivat lähtiessään tuikanneet
tuleen
lisäksi.

-

kaiken muun hävityksen

Ahvenaisen

ja

Raevaaran

komppanian miehet kertovat miten he olivat tuhonneet kuormaautoja ja hevosia, verstaita ja varastoja sekä tappaneet lukemattoman
yhteensä ehkä
määrän vihollisia
satoja.

"Nyt mennähän eikä meinata!"

-

Omat tappiomme ovat toistaiseksi kovin vähäiset: yksi kaatunut

ja

kymmenkunta haavoittunutta.
Luutnantti Peirssinen makaa läpi-

löytw alakerran ikkuna. Naksaumunakranaatin s).t).ttimen

ammuttuna ahkiossa.

aseeni peräpuuhun ja rauhallisesti
tarkaten heitän sen ikkunasta sisiiän. Liihettini piti juuri heittiiä
polttorasia perään, kun selkäpiitä

pistoolia käteensä

tan

karmiva konepistoolisarja

"Heitä nyt!" komennan lähettiiini. sileäposkista poikaa, joka saapui koti-Suomesta rintamalle vasta
muutamia viikkoja sitten.

"IRT!! SUKSILLE!"
Armoton hyökkäys jatkuu. Etenemme nuoruuden innolla ja voiton hurmiossa keskelle kylää. Tais-

telun päihtymys ottaa meidät valtoihinsa. Emme ole enää tavallisia
nuorukaisia, vaan villi-ihmisiä, petoja, jotka nautimme polttamisesta

ja

tappamisesta.

Kun vihollinen tuupertuu kentälle, ampuja naurahtaa häijysti.
Kosto on suloista.

antaakseen
itselleen armonlaukauksen. Pistoo-

-

lia hänelle ei anneta, mutta patal-

joonan lääkäri ryhtyy antamaan

rätisee

selän takana.
Ulmanen vilkaisee taakseen. Se
on koitua hänen kohtalokseen. Vihollinen ampuu kiviiärillään kohti.
"Heih!" ennätän karjaista. Luoti py-vhkäisee hänen lumipukuaan,
kun minä lennätän konepistooliani
vihollisen suuntaan.

Verinen

vaahto pursuaa säälittävän näköisen miehen suusta, kun hän kerjää

hänelle ansiapua.

"Maanpäällinen helvetti on tosiasia"

Meille varttuneemmille miehille

se on kostoa talvisodan ajoilta
saakka. Keneltä veljen, keneltä isän
olivat punasotilaat silloin tappaneet. Monelta polttaneet kodin.
Lumipukuisia miehiä vilahtelee
vasemmalla ja oikealla.

"Älkää ampuko omia miehiä!"
varoittelen jääkäreitä.
Olemme kahden tulen välissä.
Oikeastaan kolmenkin. Pelottavaa

tulta tulee kylän pohjoislaidasta,
pitkiä pikakiväärin sarjoja aivan
kohti.
Vihollinen on viimeinkin saanut
joukkonsa järjestykseen. On pakko
lähteä vetäytymiiän.
Annan jääkäreille luvan lähtöön
ja huutelen heille: "Yrittäkää löytää suksienne luo!"

Suksien vartiointiin ja paluutien
varmistukseen olin jättänyt kuhmolaisen Toivo Piit'aisen ryhmän.
Joukkueemme on kovasti hajalla. Jokainen joutuu puikkelehtimaan palavien rakennuksien lomitse, rakennuksien, jotka luhistu-

vat arvaamattomalla tavalla ja
ovat tukkimassa meiltä viimeisenkin paluutien. Valtava kuumuus
on sulattanut talojen välistä kaiken
lumen. Nurmikoita ja vesilätäköitä
peittävät nokiset, vielä palavat jätteetja kaikenlainen roina. Savu kihertää silmiä ja palaneen ihmislihan ällöttävä lemu pistää nenään.
Suuret kipinät ja kekäleet tipahte-

levat lumipuwlle

ja ovat poltta-

massa vaatteet piloille.
Verissään oleva vihollinen ma-

Huoltokeskuksen tuho on onnistunut yli odotusten. Vihollinen
on kärsinyt niin kirvelevän tappion, ettei se varmaan jät?i sitä kostamatta. Näin ajatellaan yleisesti ja
ahdistava hätä ei ole vähäinen. Tietysti se yrittää katkaista paluu-

ja tuhota osastomme keinolla millä hyvänsä.
Ensimmäinen muistutus siitä tulee inhottavan nopeasti, kun jälkitiemme

varmistajien aseista rävähtää tulenavaus. Se säikäy.ttä ilkeiisti ylirasittuneita miehiä, jotka olisivat halunneet levähtää edes hetken ennen
paluumatkaa.

Pelko kurjaakin kurjemmasta paluumatkasta ei ollut aiheeton. Mutta siitä seikkaperäisemmin jatkos-

sa.
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NilLO l-öppörueru

Maaliskuussa 1940 haalittiin Viipurinlahden länsirannalle puolustukseen "kaikki mi
jaksoi kalpaa käyttää". Oli hätätilanne.
Nuoret vailla sotakokemusta olevat pojat
olivat innokkaita oppimaan.
Ja 45 millin piiskatykki oli valttia!

Aamuyöllä 5.3. heråisin siihen,
että päälleni putosi hiekkaa. Kuului jysähdyksiä ja räjähdyksiä. Kel-

lo oli hiukan yli neljä.
Taas: hujellus ja riijiihdys!
Ryssä ampuu kai korohorolla.

Nyt tuli lähelle
- rakennus heilui ja jälleen tuli hiekkaa silmille.
Kävin ulkona. Etetistii kuului
jatkuvaa konetuliaseiden rätiniiä ja
tykistön ammusten jyminiiä.

Oli
OLIN ollut Ilmajoen koulutuskes-

hinä riviin tulleita ja vailla sotako-

kuksessa aliupseerikoulun oppilaana. Vihollisen päiistyä Viipurinlahden yli heitettiin koko koulu rintamalle. Erillisistii pikakoulutetuista tykkijoukkueista muodostettiin
komppanioita. Joukkueenjohta-

kemusta.

jamme

oli

reservivänrikki Erkkl
johti luut-

Vihtonen ja komppaniaa

nantti Yrjö Koivisto.
Tykinjohtajanamme toimi korpraali Ollikka, reserviläinen ja ainoa

sotaa nähnyt mies. Kaikki muut

olimme nuoria poikia. nostomie-
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SAATIIN TYKKI
Nisalahti 4.3.1940..
Ollikka kertoi iuuri, että tän:än
saadaan

tykitl Ne ovat venäläisiä

45 millin sotasaalistykkejä. Ne on
haettava Tervajoelta ja matkaan
lähdetään heti.
Kello 21.10 lähdettiin liikkeelle
kuorma-autolla ja kello 23:n maissa oli reissu tehty. Påiällikkökin tuli
ihailemaan asettamme.

arveli vihollisen pyrkiviin maihin
sekä siellä että vastapäisen Karjaniemen suunnalla.
Paikan piällä panemme heti

-

koulutuksen käyntiin
- kaluston
kåisittelyä, lukon purkamista, tiih-

tiiys-

ja

laukaisuharjoituksia ja

muuta sellaista. Koko ajan tiihystetäåin vihollista ja mikäli se rynnii
päälle, sovelletaan opittua käytän-

töön.

sota.

En saanut enä unta. Ryhdyin
saikkapuuhiin
muutkin.

niemen oikealle rannalle. Päällikkö

ja

siihen heräsivät

Hetken kuluttua Ollikka tuli
päiillikön luota kamarista:
nyt, pojat! Olisi
- Kuulkaas
asiaa
tämän päivän töistä nimittain... Nyt kun saatiin ne tykit niin
teidän pitäisi oppia niiä käytämään. Samassa yhteydessä pitä
torjua ryssien maihinnousut.

Tehdään niin, että heti
aamun valjettua viemme tykin

asemiin tuonne

Niskapohjaan,

Toimintaohje

oli

harvinaisen

selvä.

EN$MMÄISTÄ KERTAA
ASEMIIN
Jo aamun alettua sarastaa vedimme lumipuvut pällemme ja otimme kiviärimme, reppumme ja

muut

henkilökohtaiset vanrs-

teemme. Tykin kiinnitimme reen
periän ja Ollikka lastasi siihen vielä
ammuslaatikoita sekä kaksi kappa-

letta tiihäysha{oitustau§a. Viimemainitut olivat pahvia ja mitoil-
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Puna-armeija hyökkää Viipurinlahdella

taa lt/rX lt/rm. Toinen oli ruudukkotaulu. joka oli jaettu pieniin

numeroituihin ruutuihin. toinen
aaltoviivataulu, jossa oli vaakatasossa ylhiiältä alas söpivin välein

numeroituja aaltoviivoja.
Noin viiden kilometrin marssin
jälkeen tulimme niemen oikealle
rannalle, josta haimme tykille sopivan asemapaikan. l,apiolla parantelimme sitä sekä naamioimme tykin. Edessämme noin kilometrin
päässä oli Karjaniemi.

Aamu lupasi kirkasta

ilmaa,

pakkasta oli noin 20oC.
Venäläisiä tuli jatkuvasti pitkinä
kolonnina Viipurinlahden yli Koiviston suunnalta: jalkaväkeä, he-

Säkkijärvellä palaa

vosia

ja rekiä, kuorma-autoja,

ke-

witä ja keskiraskaita panssarivaunuja. Pääosa tulijoista suuntautui
Karjaniemeen päin, mutta osa
myös Niskapohjaan.
Vihollisen jalkaväki oli ryhmittyn)'t ketjuun kummankin niemen
eteen, muutaman sadan metrin
päähän: miehet makasivat jäällä.
tuliasemiin oli tuotu myös kranaatinheittimiä. Vihollisella oli ilmaylivoima, hävittäiiä oli jatkuvasti
päällämme. Omia koneita ei näky-

nlt.
Meidän kohdallamme ensimmäisenä tehtävänä oli tutustumi-

nen tykkiin. Emme aikaisemmin
olleet saaneet minkänlaista koulu-

tusta aseeseen, joten oli aloitettava
alusta.

VANKASTI MOTIVOITUA

KOULUTUSTA
Ensimmäiseksi kohteeksi Ollikka

määräsi lukon. Jokainen meistä

joutui purkamaan ja kokoamaan
sen vuorollaan. Työ kävi hiukan
hankalasti syystä että pakkasta oli
parikymmentä astetta ja kylmä
metalli ei tuntunut lainkaan mukavalta paljaista sormista. Samoin tutustuttiin panssari- ja sirpaleammuksiin seki lukon ja putken toimintaan ladattaessa ja laukaistaessa tykkiä.
Seuraavana kohteena oli tykin

suuntaamrnen, tolsln sanoen putken liikutteleminen vaakasuorassa
ja pystysuorassa suunnassa, tähtäinkaukoputken käyttö sekä laukaisu.

Putken nopeassa suuntaamisesolivat hyvänä apuna tähtäysharjoitustaulut: jokainen mies sai ruo.
rollaan suunnata putken Ollikan
antamien komentojen mukaan joko pahvitaulun ruutuihin tai pitkin
aaltoviivoja. Myös käytiin pikaisesti läpi putken kohdistaminen sekä
sa

ennakon otto. Jokaisen miehen
tehtävät tykillä määriteltiin: minusta tehtiin tähystäjä.
Aikaa tähän puuhaan kului
3 tuntia. Koko ajan jatkui venäläis-

2-

ten rivistöjen marssi jäätä pitkin

li

Uuraan suunnalta. Jäällä asemissa
I

olevat vihollisen kranaatinheittimet tulittivat myös jatkuvasti.
Koulutuksen kestäessä seurasimme tietenkin tarkoin vihollisen
aikeita. Se oli tuonut eteen muutaman panssarivaununkin, joiden
joukossa oli myös liekinheitinvaunuja. todennäköisesti l0 tonnin
Vickerssejä.
Eräs näistä lähtietenemään

janiemen kärkeä kohti

ja

Karpåiiisi

maihin ampuen vähän väliä useita
kymmeniä metrejä pitkän tulisuihkun. Samanaikaisesti antoi pari
muuta vaunua sille tykeillään tulitukea. Niemessä olikin meneillään
kova taistelu; meikäläinen jalkaväki pani lujasti vastaan, mutta puGlustajilta puuttui ilmeisesti panssarintorjunta-aseita.
Seuratessamme taistelua Karjaniemen suunnalla kiinnittyi huomiomme pariin muuhun panssari-

-+
Viipurinlahden jää kantoi vain keveitå
vajaan 10 tonnin painoisia T-2S eli
Vickers-vaunuja
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vaunuun, jotka olivat muuttaneet
suuntaansa ja lähestyivät nyt meidän niemeämme.
Sorva ne ensimmäisenä huomasikin ja karjaisi:
Pojat, kattokaa hitossa, mitä
noi vaunut aikoo! Nehän tulee

-

tännepäinl
tulla iain, sanoi Ollik- Antaa
ka.
Nyt iuiilä on tilaisuus kokeilla iisken opittuja taitoja oikein käytännössä. Mutta jos minä nyt kuitenkin tulisin ampujan paikalle...
Ollikka siirtyi ampujaksi, Sorva
oli lataajana ja minä tähystäjänä.
Muut pojat hoitelivat ammuksia.

SWENTÄVÄ JAKSO
Panssarivaunut lähestyivät hiljalleen peräkkäin noin 50 metrin välein.

Olimme tykillä

liikkumatta,

jännittyneinä. Ryssät eivät olleet
vielä havainneet meitä. Sorva oli

työntän)'t panssariammuksen jo
putkeen ja muuta ei tarvinnut kuin

Ollikan kämmenen painallus laukaisijan nastaan kun ammus hujeltaisi putkesta...

Ollikka mutisi hiljaa itsekseen:
Ovat vielä hiukan kaukana

-

Palaa!

82

päaistetään

-sitten...

noin 400 metriin ja

Välimatka lyheni. Ollikka oli
pannut tähtäinkaukoputken valmiiksi 400 metrin matkalle:
Nyt!
-Ja samalla painoi Ollikan kämmen laukaisijan nastaa. Piiskan terävän kimeä paukaus ja melkein

samalla hetkellä leimahti ryssien
panssari tuleen!

Mutta Ollikka ei trytynlt yhteen
laukaukseen, hän halusi varmistaa,
hän pelasi varman pälle. Ja niinpä
seurasi vielä kaksi muuta kimeätä
paukkua, jotka näyttivät suhahtavan vaunun läpi samasta reiiistä
kuin ensimmäinenkin.

säänmurtoyrityksen ja tuhonneet
ensimmäisen vaunumme. Tämä

antoi itseluottamusta ja

uskoa

omiin mahdollisuuksiimme.
Päivä jatkui seuratessa vihollisen
liikehtimistä ja sen uusien joukkojen saapumista. Sen jalkaväki makasi edelleen ketjussa jäällä Niskapohjan edustalla muutaman sadan metrin päässä rannasta. Jäällä
asemissa olevat ryssien heittimet tulittivat jatkuvasti ja tämän tisäksi
oli ajoittain kiivasta jalkaväkiaseiden tulta.

HÄTÄTILANNE

me!

pst-aseita, tarvitaan pikaisesti meidän piiskaamme.
Matkaa niemeen oli noin 1,5 ki-

si-

lometriä. jouduimme vetämään
tykkiä miehissä. Se olikin kovaa
työtä, jossa hiki irtosi: 45Gkiloinen
piiska oli saatava liikkumaan toisinaan yli polven ulottuvassa lumessa kahdeksan miehen voimin.

Huohottavina, hiestä märkinä

yrittäen ilmeisesti maihin. Koska
jalkaväellä ei ollut siellä lainkaan

vihollisen panssarivaunujen

Emme uskaltaneet ajaa hevosel-

la loppuun asti, sillä vihollisen tuli
oli tavattoman kovaa, joskin sirpalevaikutusta vähensi syvä lumi.
Loppumatkan, noin puolisen ki-

saimme tykin vihdoin asemiin pienen kumpareen sivuun.

15

joukkoja sekä

kohtalon
kääntyi se nopeasti ympäri ja ajoi
reipasta vauhtia mutkitellen pois
turvallisen välimatkan päähän.
Näin olimme torjuneet hienosti

lunsa taistelleina...

tuli niemen kärjestä

Noin kello

huumassa. Olimmehan olleet tuhoamassa ensimmäistä vaunuam-

Kun perässä ajanut toinen vau-

leisina, verisinä, jäsenet silpoutu-

neina, silmät lasittuneina, taiste-

kiireinen jalkaväen lähetti ilmoittamaan, että vihollinen kerää sinne

Vaunu paloi iloisena roihuna
työntäen mustaa sawa. Me hypimme ja huusimme taistelun

nu näki ensimmäisen

Vastaamme tuli JSp:n reki, jossa
kaatuneita ja haavoittuneita:
aseveljiä, lumipuvut likaisina, repa-

oli

panssarivaunuja

Ilta alkoi jo hämärtää. Meikäläinen jalkaväki, sen verran kun si-

tä oli vielä jäljellä. oli

asemissa

edessämme muutaman kymmenen

lometriä. Kiinnitimme tykin reen

ja annoimme hevosen vetää. Matka oli hankala, sillä lunta
oli paljon ja tie vain juuri ja juuri
perään

reellä ajettava.

Tykki hallitsee
alilPo.

metrin päässä. Ryssien panssarivaunut. yhteensä kuusi. vajaan sadan metrin päässä jäällä puolikaaren muodossa, tulittivat tykeillään
ja konetuliaseillaan. Kaikkea tätä
tehostivat vihollisen jäällä asemissa
olevat kranaatinheittimet sekä ma-

talalla lentävät hävittäjät. Kaikki
oli yhtä jyminää, riijähdystä, leimausta

ja konetuliaseiden tärinää.

Puut katkeilivat kuin tulitikut. oksia putoili päällemme, ruuti ja räjähdykset haisivat...

Oltikka huusi:

ja
- Ammuksia saamarin äkkiä!
Pojat kantoivat ammuslaatikoita ja makasivat painolastina tykin
lavettien päällä. Sorva oli lataajana
ja työnsi ensimmäisen panssarikranaatin putkeen, minä olin tä-

"NYT NÄYTETÄÄN"!
Ollikka käänsi nopeasti etäisyvden

tähtäinkaukoputken rumpuun.
veivasi molemmin käsin siw- ja
korkeussuuntainta. Putki suuntau-

tui ensimmäiseen vaunuun:

-

Ja nyt perkele näytetään rvs-

sälle!

tuhoaminen

Ensimmäinen laukaus
vaunu lehahti tuleenl

-

ja

Putken suunsuojus
-onko
- helvetti
se otettu pois?l Se taisi

että ne olivat panssarikranaattejal
Kuka siinä kiireessä olisi ennättänyt ajatella sellaista pikkuasiaa
kuin putken suunsuojusta, nahkaista tuppea,joka pannaan kuljetuksen ajaksi purken päähän. ettei
sinne pääse lunta.

!

Ollikka ampui. Sorva latasi. minä tähystin. muut toivat ammuksia.

Neljä vaunua roihusi liekeissä.
Hyökkäys oli torjuttu.

-mennä sen siliän tien. No oli onni.

Ensimmäinen vaunu paloi

hystäjänä.

Me olimme nyt päässeet todella
taistelun makuun: emme kuulleet
emmekä nähneet mitään muuta
kuin vihollisen vaunut. valojuovien
kaaret ja kranaattien iskemät. Me
vain toimimme kiihkon valtaamina
- ainoa asia maailmassa oli nyt
edessä olevien vihollisen vaunujen

AUTETAAN
ASEVELJEÄ
Tykkimonttuumme sukelsi edestä
partainen mies:

- Pojat kuulkaa! Tulkaa auttamaan, meidän täyt)"i saada pahoin haavoittunut kaveri taakseja
JSp:lle. Yksin me emme siihen pysty.
- Kuka lähtee?
Katselimme toisiamme. Tie-

Viipurinlahdella hyökkäävät
venäläiset olivat
valiojoukko,a. Vasemmalla
oleva vanki on pätevissa
varusteissa

simme. että reissu voi olla viimeinen.

-

Jauho. lähdetään! huomasin

huutavani.

Me lähdimme .lauhon Olavin
liittyi vielä

kanssa, joku kolmas
mukaan.

Rvömimme eteen, jalkaväen
monttuihin, noin parinkymmenen
metrin päähän tykistämme. Siellä
erään kannon takana oli pahoin

haavoittunut aseveli taiutonna,

lumipuku mustana,

repaleisena,

veren tahrimana.
Meitä oli neljä. kaksi haavoittuneen kummallekin puolen. Osaksi
kannoimme, osaksi vedimme häntä syvässä lumessa viitisenkymmentä metriä vihollisen jatkuvasti
tulittacssa.

Kun olimme päässeet nuo muu-

tamat kymmenet metrit tilanne
helpottur, sillä nyt tarjosi takarinne
suojaa. Täällä oli lääkintämiehiä,

jotka huolehtivat

haavoittuneen

jatkokuljetuksesta.

Kevättalven hämärä laskeutui
taistelukentän ylle. Niemen kärjessä paloivat vielä ampumamme ne[-
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vihollispanssaria valaisten lähiympäristöä. Muuten oli jo vaikea
erottaa vihollisten liikettä jäällä.
Kaksi ehjää vaunua oli pääss1.t livahtamaan meiltä turvallisen väli
malkan päähän. Taistelutoiminta
hilieni ja pian peitti armollinen pimevs hetkeksi ihmisen julmuuden
jäljet.
Vilkaisin kelloa. Se osoitti aikaa
19.30.

Olipa ollut

päivä!

tr
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Kuhmon
Löytövaara oli
eriis PohjoisSuomen
sotanäyttämön
polffopisteitä.
Molemmat puolet

jännittivät
voimansa
äärimmilleen.
Suomalaiset pitivät
asemansa, mutta

tappiot oliyat
hiruiffiivät.
Suomalaisten korsuja Löytövaarassa

EINO MUSTAMO

§ffiloppui

KELLO oli kaksi maaliskuun

la linjassa. Se kestä kolme tuntia.
Reppuja ei oteta mukaan. Leipälaukut pannaan tä)teen paukkuja.
Paiällikön taistelulähetit olivat
pahan ilman lintuja, jotka välittivät
ikäviä tietoja. Läheneiä manailtiin

kolmannen ja neljännen päivän välisenä yönä sotavuonna 1940.

l-oppuun viisynyt porukka, JR

25:n 9.Komppanian

I

Joukkue,

hissasi kamiinaa reikäisestä teltasta

yleisesti

korsuntekeleeseen. Oli tultu tänne
Löytövaaran takarinteeseen Silmä-

lammelle edellisenä yönä Loson
motin valtausyT ityksestä.
Heti paikalle tultua oli jouduttu

kaskenneet L<iytövaaran rinteiden

ja Kilpelänkankaan hongikot kulkukelvottomiksi. Matkanteko oli
enemmän kuin vaivalloista. kun
säkkipimeiissä ähråistettiin kohti
etulinjan komentajan majuÅ Kalle

kiviseen maahan.

Siinä oli vdsyneelle porukalle
urakkaa. Aamuyöhön mennessä

Hyvririsen telttaa. joka
meltään Humaus.

oli kuoppaan kuitenkin saatu puolisentoista metriä syvyyttä ja yksi

Tulipa kuopalle hiljaisesti komp
panianpiällikön lähetti Matti
Honkonen, pöllintekijä Pihtiputaan
Muurasjärvelä. Se oli hänen tyy-
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taan, josta kuului keskustelua.
Tässä on tehtävänne, kuului
majurin åäni.
Tammiruori palasi paperilappu
kädessiän.
Vai oikein kirjallisesti!
Pimeiissä tiirailimme taskulampun valossa lappusta. Homma oli
selvä: vastaisku siellä ja siellä, saa-

-

kuoppa lämpimäksi ennen päivän
valkenemista
sen jälkeen ei sa-

LÄHETTI, PAHAN
ILMAN LINTU

oli peiteni-

Tammivuori ryömi sisälle telt-

hirsikerros katoksi. Sitten vain
kamiina sisän. jotta saataisiin

-

niinkuin se olisi ollut

hän hoiteli rehrävänsä hienosti.
Venäjän miehet olivat tykeilliän

ankaraan tykistökeskitykseen ko
ko päiväkaudeksi. Illalla pimeän
tultua aloitettiin korsun kaivaminen huonoilla työkaluilla jäseen ja

vua saisi näkyä.

-

heidän syynsä. Honkosen Mattia
en muista kenenkään kironneen.

KirJoittaia hiihtoretkellä Löytövaaran taistelupaikoilla 1960. Harvaksi on käynyt
mahtava Kilpelänkangas!

linsä. Niinpä hän nytkin istahti hiljaisesti, hymyili surumielisesti eikä

Aikansa hymyiltyään aloitti
Matti hiljaisella änellä. kuin pyy-

pitänyt kiirettä puhumisetta. Äkki-

dellen anteeksi korsunrakentajille

näinen olisi saattanut luulla mykäksi tätä hurjanrohkeaa soturia.
luutnantti Eero Tammivuoren pe-

aiheuttamaånsa pettymystä:

tava haltuun kumpare se ja

vii- Tammir,uori sanoi, että
den minuutin piiiistä pitäisi taas
lähteä. Olisi vastaiskuhomma tuol-

Kiiskyn loppu poikkesi kuitenkin
ohjesiäntökielestä. Se kuului nimittäin näin: "Tehtävän suoritet-

rässähiihtäjiiä

ja

kaksoisolentoa.

se.

Venäläisten asemia Kuhmon suunnalla

Mitä miehiä?

HiffvoclrclsscrHn
tuaan Komppania Tammivuon
palaa paraatimarssia leirialueelleen." Oli kai tarkoitus hiukan ke-

ventä hankalan tehtävän tekemää
vaikutusta...

PALSTA

lövwv

Työmaa lö)tyi Kuusjoen alajuok-

sulta Kylmäjärven

eteläpuolelta
kukkulamaastosta.
Siellä oli vihollinen saanut murron

harjanne-

ja

meikäläisten asemiin. Vanjat oli
nyt palautettava omalle palstalleen.
Maasto oli tähän hommaan mi-

Ruikun§f

!iil-."

puro

\

ä

mahdottomin: alkuun korkea
kukkula ja sen takana poikittaisia
harjanteita, joihin oli pureutunut
vihaisia vanjoja.
Ensimmäinen kukkula saalutettiin jalkaisin syviissä lumessa räm-

pien. Sitten harkittiin

suuntaa

eteenpäin.

Johtamani ryhmä oli komppanian oikealla laidalla äärimmäsenä. Kyselin joukkueen johtajalta
kersantti Pasaselta tietoja naapuri-

na olevista omista ja suunnasta,

kun aamuhämärä vielä vaikeutti
yhteydenpitoa.
Sen kun menette toisten mukana samaan suuntaan, oli kersantin neuvo.

-

Häntä en sittemmin tämän re-

+
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"Kello 11.00 tulee rauha!"

vohkan aikana enää tavannut.
Seuraavan harjanteen saavuttaminen vei jo enemmän aikaa. Tulitaistelussa tuli jo tappioitakin,
mutta lopulta sillekin harjanteelle
påiiistiin. Vihollinen väistyi seuraavalle rinteelle, jonka piällä oli mei-

dän tavoitteemme, suomalaisten
menetetty puolustusasema.

Tuo harjanne oli
40-50 metrin

edessämme

piiiissä. Se oli

hlvin

kapea terävälakinen hadu, johon
suomalaiset olivat jo syksyllä 1939
rakentaneet puolustusasemia. Harjun kapeuden vuoksi se tarjosi erittän edulliset puolustusmahdollisuudet myös toiseen suuntaan,
taaksepäin.

Emme påiässeet eteenpäin. Jostakin vasemmalta ampui ryhmäni
kiusallisen tarkasti venäläinen pikakivääri.
Emme pystyneet sitä kohdal-

soturin. Tähystelimme

yhdessä

nenä näin äkkiä varsikiisikranaatin

rynnäkön aloittaneet. Vihollisen

vanjojen pikakiviäriä, mutta tote-

tulla viipottavan suoraan kohti.
Syöksyin piä edellä lumen si-

luodit vauhdittivat menoa.

siiän suojaan. Päåini oli noin 30sen-

Konekiväärikomppanian aliker-

tin piiässä pienestä petäjiistä.

santti Heimo Konanen ryhmineen.

puuhun. Sen råijähdettyä en vä-

asemaan

simme, ettei sitä piiiissyt
ampumaan.

äältäkiän

Ehdotin kåisikranaattia. Sellainen löytyikin kaverin taskusta.
- Eiköhän tuo tuon kiven takaa lennä, arveli Kinnunen.
-Annetaanpa pojille taskumakiainen...
Hän ojensi kätensä ja oli juuri
iskuria kiväärinperään
kun näin hirvittävän näyn.
iskemåissä

Kinnusen kasvot halkesivat.

Joku toinen vihollisen pikakiviiäri oli havainnut meidät ja otti
Halkeama oli kamalan näköinen. Ruhjoutumasta ei heti tullut
verta, vaan Onni Aatos seisoi liikkumattomana
- minusta tavattoman pitkän ajan. Seisoin aivan
hänen vieressään kauhun lamauttamana.

Sitten Kinnunen kaatui la haa-

ern kaistalle yrittääkseni sieltä käsin vaientaa vaarallisen vainolai-

KÄSIKRANAATE!N

Loppu oli tullut.
Mieli maassa läksin ryömimään
takaisin ryhmäni luo.
Olinko turhaan tapattanut hyvän kaverini...?
Komppanianpäällikön johdolla

Tiällä tapasin sotamies Onni Aatos

yritimme rynnäkköä. Syöksyessäni

lÄxrersrELuUN
Kinnusen, rohkean

ja neuvokkaan

hään aikaan tajunnut mitään maailmanmenosta. Kun jiilleen pystyin
tekemään havaintoja. huomasin
vasemman poskeni olevan täynnä
pieniä tikkuja ja puunsiruja. Ainuttakaan sirpaletta en löY?inyt. Puu
oli mennyt poikki pääni vierestä ja
rojotti nyt päälläni.

Kinnusen jyvälle.

tamme tulittamaan. Siirryin vasemmalla olevan naapurijoukku-

sen.

Kranaatti osui juuri tuohon

verta.

paksussa lumessa alas

jyrkkä rin-

TÄPÄRÄT PAIKAT

Harjanteen takarinteessä hiihteli

Hän

pätti

vied'ä konekivii.iirinsä
150 metrin piiiissä
olevan kohouman huipulle.
Hetken kuluttta Kananen palasi
tåkaisin ja tarjosi katsojille merkillisen näkymän: hänen paksu talvi-

noin

oli edeslä rinnan
kohdalta poikki, kuin sahalla vevaatetuksensa

paitaz myöten!
täistynä
Nousin juuri tuosta rinnettii
ylös, kun jostakin syystä pysähdyin
vilkaisemaan taekseni. Juuri silloin
jyrähti vihollisen pikakiväri.

Kurkistin harjanteen yli viholliOlipa melkoinen urakka k!äntyä siinä jyrkiissä rinteessä, jossa
makasin paksussa lumessa pää
alaspäin. Syvä lumi suojasi onneksi
vihollisen tähystykseltä.
Käännyin varovasti ja hitaasti.
En uskaltanut vastata komppanian-

pällikön huutoihin.

Vähitellen

sain pääni taas ylöspäin.
Odottelin vihollisen rauhoittumista. Kun tuli vähän hiljaisempaa
asettelin jalkani ponnistusasentoon
ja syöksyin sitten hurjaa laukkaa
takaisin harjanteelle, josta olimme

seen päin.

Naksahti

ja

lakissa tuntui luja

tempaisu.

Painoin

päni

matalaksi

ja tut-

kin lakkiani.
Osuma kokardiin!
Tarkkoja poikia!

löytyi
Ihmeekseni pä oli ehyt
vain paksu ruskea juotti piänahassa, kuin kuumalla raudalla veäisty. Kokardi oli kai kåiiintänyt muuten napakymppiin osuneen luodin
suuntaa juuri sopivasti.
Ilta tuli sillekin päivälle. [-as-

-

kimme tappioitamme. Aamulla oli

komppanian vahvuus ollut 80
miestä, nyt 39. [rvottomuutta herätti havainto, ettii oikealla ollut JR
65:n komppania oli mitään ilmoittamatta lähtenyt asemistaan ja siwsta oli auki.

Sain kiiskyn partioimalla varmistaa tämän suunnan. Nåiin kului
surkea yö.

LOPUN ALKUA
Seuraavana aamuna tasan kello
kuusi vihollinen piiiisti kaikki hornan voimat valloilleen. Asemiimme kohdistui hirvittävä tykistön ja
jalkaväen aseiden tuli. Sitä seurasi
hyökkäys.
Ryhmiissäni, jossa tämän taistelun alkaessa oli ollut yhdeksän

miestä, oli enää kolme soturia.
Meillä ei ollut yhteyttä omiin.
Sitten huomasin vihollisen piiiisseen asemiimme meislä satakunta
metriä vasemmalla. Se oli jo päsemiissä taaksemme.

Viittasin pojat kokoon. tåksimme nopeasti kiertämiiän takana

olevaa kukkulaa piiiisäksemme
omien luo.

Vihollinen oli jo vastassa.
Vaiensin liihimmät konepistoo.
lillani. Sitten jatkoimme taaksepäin
tarpoen epätoivoisesti syv?issä lumessa.

Nyt vihollinen oli

jo

entisissä

asemissamme ja alkoi kiivaasti
ampua takaapäin
- aluksi vain 50
metrin påi?isä. Yritimme epätoivoisesti eteenpäin, pois tulen alta.
Tilanne tuntui toivottomalta,
mutta ihmeellinen varjelus oli mukana: kukaan ei edes haavoittunut.
Päästyämme suojaavan kukkuneljä
merkillisen ilmiön, jota kai nimitettiiisiin hermoromahdukseksi: istuimme lähättiien syviissä lumessa

lan pälle koimme kaikki

voimatta liikauttaa jåisentiikiän.
Sitten
- §mmenen, ehkä viidentoista minuutin kuluttua

-

hermot taas toimivat. [:skeuduimme kukkulan toiselle puolelle
komentopaikalle, jonka yhteydes-

sä oli haavoittuneiden

sidonta-

paikka.
Siellä makasi Tammiwori vaikeasti haavoittuneena. Komentoryhmä oli juuri liihdössä kuljettamaan häntä JSpJle.
Koettakaa pifii:i tämä kukkula -hallussanne niin kauan kuin
suinkin...

Ne olivat
nat.

pällikön

Olavi Antila

viimeiset sa-

SEKASORTOA
Yritimme koota ajatuksiamme.
Komppania oli hajalla. Vihollinen oli useassa kohdin työntänyt
hyökkäyskiilansa asemiemme läpi.
Miehet olivat pysyneet paikoillaan
pieninä ryhminä.

N)t heitä tippui pikku porukoina tälle komentopaikan kukkulalle. Vähitellen saimme kokoon yhdeksäntoista miestä.

SUOMI SUURSODASSA on
30Gsivuinen maamme sota-

vuodet kartoittava suurteos.
Valtaosa kirjan lähes 700 ku-

Sitten hiihteli paikalle vänrikki

vasta on ennen julkaisemat-

Rautoja pataljoonan esikunnasta

tomia.

mukanaan parikymmentä miestä.
Kerroin hänelle, että olimme suurin piirtein motissa ja että olisi hyvän sään aikana pyrittävä kiertämään etenevän vihollisen eteen
asemiin, jotta se ei piiiisisi Löytö-

SUOMI

SUOMI SUURSODASSA on
kooltaan 210X297 mm. Kir-

vaaraan.

-

SUURSODASSA

marssittaa lukijan eteen selkeästi koko viime sotiemme
jännittävän ajan.

jan hinta on 248 mk. Tilaa postivapaasti alla olevalla kupongilla tai suoraan puhelimitse
kustantajalta.

trvitätte tiällä vain huhuja ja

levottomuutta!

Niinpä kai.

ja

Menin takaisin kukkulan päälle

tyhjensin muutaman konepistoolin lippaan kukkulan ympärillä
pyöriviin vihollisiin.
Kaverit taisivat vähän neuvoa
intomielistii vänrikkiä, koska hän
kohtå tuli luokseni kyselemåän tietoja "niisä vihollisista".
- Tuossahan niit?i on aluksi, oli
helppo vastata viitaten alempana

Tilauskuponki

Olen erittäin kiinnostunut tarjouksesta ja tilaan ____kpl teosta
"Suomi suursodassa - Fihland i storkriget".
D Maksan teoksen hinnan 248 mk käteisellä sen saapuessa.
Kirja lähetetään minulle postivapaasti.
O Maksan teoksen osamaksulla_____erässå. Ensimmäisen
erän suoritan postiennakolla lähetyksen yhteydesså.
tr Olen kiinnostdnut tarjouksesta. Lähettäkåä minulle kirlan

esite ja lisätietoja.

maleksiviin venåiläisiin.

-

Nuohan ovat omia! väitti

vänrikki.
Sitten taidamme herra vänrikanssa olla eri armeijoiden
miehiä, totesin.
- Kahdeksan lipasta olen paahtanut tuohon po.
rukkaan...
- Menkiäpä kysymään, mitä
miehiä ne ovat! vänrikki kehotteli.
Koska tiesin asian, en ollut kovinkaan halukas saamaan luotia

-

kin

Postinumero
Fuhelin--ko-liin -

Postitoimipaikka

HenKrlotunnus

nahkaani.

Mutta vänrikkipä oli! Hän meni
muutaman askeleen rinnetä alaspäin ja huusi:

-

Mitä miehiä?
Idite suda! vastasivat "omat"
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Tilanne ei ollut häävi: meillä oli
taakkanamme kaksi ahkiollista
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Löytövaaran taistelumaastoa
sodan jälkeen

Sota Kuhmossa

on päättynyt

Soto

loppuiooo
Lopulta kersantti Rekonen luvli

kap

vaaran puolustusasemaan Kylmä-

löytäneensä jonkinlaisen aukkopai-

tet.ni Solmu Salonmies haavoittui

joen rannasta etelään. Viereemme

kan. Sinne lähdettiin yrittämän
joka puolelle varmistaen.

astui

korsun luhistuessa. Hänen tilalleen

ryhmittyi oman

Konekiväärikomppanian
pällikkö kapteeni Kokkila.
Tässä vaiheessa oli Kuusjoen linjan puolustajien voima kulutettu
loppuun. Oli vetäyd1ttävä LöytG
araan, jossa alkoivat viimeiset
epätoivoiset toduntataistelut.

T.Komppania. Tästä oikealle oli
linjassa jokin JR 27:n pataljoona.

jonossa

Taas meitä onnisti! Päiiisimme
huomaamatta läpi ja ehdittyämme
vihollisen kärjen eteen levittäydyimme ketjuun sen etenemistielle.

Tilanne ei kuitenkaan ollut sillä
selvä

neljälläkymmenellä mie-

hellä-ei pysäytetä voimakasta

hyökkäystä keskellä korpea. jossa

molemmat siwstat voidaan helposti kiertä.

Pataljoonamme komentaja

VIIMEINEN TAISTO
LöYTöVAARASSA
Komppaniamme asettui Lö).tö

pataljoonan

Teräsmyrsky jatkui yhtämittaisena aina maaliskuun 9.

päivän.

Silloin oli komppanian vahruus
viisi miestä. Voimat olivat täysin
lopussa.

Meidät siirrettiin noin 300 metriä taakse "lepoon" pahaista perunakuoppaa muistuttavaan korsuun. Tehtävänämme olivat tois-

tuvat vastaiskut etulinjan jatkuvasti puhjetessa milloin siellä.ja milloin
täällä.
Päällikkö vaihtui komppaniassa
moneen kertaan. Viimeinen taisi

olla vänrikki Juvonen.
Päivämääristä ei enää pitkiiän
aikaan ollut ollut tietoa. Eräs pakkasaamu jäi kuitenkin mieleen tavallista rajumman ja tavanomaista
aikaisemmin alkaneen tykistökeskityksen vuoksi.
Olimme pimeällä saaneet aamupuuron. Sen päälle keitimme edel-

leen pimeiin turvin kahvit. Sinen

tukset.

yritimme kaivaa uutta

Olisi sitä asiaa kannattanut pitempänkin ihmetellä, mutta nyt ei
ollut varaa. Oli syöksyttävä takai-

ja

våihiin

ehompaa korsua, mutta kiivas tykistön tuli-isku keskeytti työmme.
Makasimme hiljaa korsupahasessamme, jonka kattona oli vain

yksi hirsikerta. Kranaattien iskemät keinuttivat korsua ja katto
puut hypähtelivät iskemien tahdissa. Odotimme joka hetki pahinta.
Yhdeksiis komppania!
Korsun ulkopuolelta kuului
huutoa.

-

Tietysti! Vastaiskuun!
-Iokainen etsi kiireesti vanrsteensaja kaikki syöksyivät synkin miettein ulos.

SELVITÄÄNKö
RAUHAAN AST!...?
Ulkona kyyristeli pataljoonan adjutantti. Hän ilmoitti asiallisesti:

-

Kello I 1.00 rulee rauha. Kello

on nyt

10.40.

Mutta tykistötulen nreteli jatkui.
Kuulkaapas, herra vänrikki!
Te ette ole kunnossa. Menkäpiis
puolisen kilometriä tuohon suuntaan, siellä on Jiiåispee ja läkäri!
Joku lausui julki kaikkien aja-

-

sin suojaan konukuoppaanja

odo

tettava mitii tuleman piti.

Siellä kyyhötettiin. Kattopuut
hypåihtelivät, hiekka valui niskaan
ja korsu heilui. Kellon viisarit näytivät juuttuneen paikoilleen.
Tämä korsu ei kest?i kym-

-

menä minuuttia...
Jostakin nurkasta kuului tuo hiljainen ennustus.
Kuumeiset ajatukset myllersivät
mieltä. Jos kerran rauha on solmittu, miksi venäliiiset ampuvat kuin
mielettömät? Haluavatko he kos-

Työnnyimme ulos. Kranaatti oli
iskenyt aivan korsun nurkalla olleeseen miintyyn ja katkaissut sen.
Katkenneella oksalla tiukutti
ainen.

taliti

Korsussa alkoi rämisevä-äninen Kinnulan mies veisata:
Herraa hyviiä kiittiikiiii...
Olen tuon virren toki kuullut satoja kertoja juhlallisissa tilaisuuksissa ja hyvin veisattuna, mutta
koskaan se ei ole koskettanut niinkuin nyt kuopan pohjalla istuvien
laihojen, partaisten ja loppuunvä-

-

syneiden miesten sitä epävarmasti
veisatessa. Siinä

ja nuotin vierestä
ei ollut teatteria.

EI OLLUT HALUA
VEL'EILYYN

taa, kun eivät divisioonan voimin
piiiisseet läpi kahden hakatun
suomalaispataljoonan puolustus-

Voiko tiissii todella kävellä suora-

asemasta?

na?

Oliko kellon minuuttiviisari sittenkin liikkunut?

Oli! Se läheni jo yhtiitoista...
Sittenjyråihti aivan korsun nurkalla.
Sen jiilkeen hiljaisuus
ihmeellinen, kuvaamattoman kaamea hil-

-

jaisuus.

Eikö tarvitse koko ajan kuulos
tella kranaattien ii2intä?
Alkoi jo tottua.

Aome Pelkosta, joka

oli saanut
osuman kranaatista viisi minuuttia
ennen rauhaa. Hän oli saanut tiedon rauhan tulosta, mutta ei s&tnut siä milloinkaan kokea.'
Ei halattu eivätkä puukkokaupat edistyneet.
Venäläisiltii oli hyökkäyksen yhjiiånyt asemiimme suksille
asennettu konekiviiiiri. Vastaiskun
antama äkkiliihtö oli ollut niin rateydessä

ju, etfii

ase

jiii jäkeen. Nyt muuan

vanja alkoi mitäiin puhumatta hiis
sata sitä omalle puolelleen.
Ja sitä et perkele vie!
Jonkun meikiiliiisen karmea
karjaisu aiheutti epäröintiä ja pienen selkkauksen. Ei halailtu enä,
Ja kookoo jäi siihen.

-

Nousimme suksille. l,oppuun
viisynyt mieli oli keveä ja jostakin
oli tullut lisävoimia, kun låihdettiin

kohti Kuhmoa. Siellä odottivat
kentäkeittiö ja sauna.

Veniiläiset tulivat asemiimme
murroksen yli. $nkivät halailemaan, mutta meikiiliiiset eivät ol-

Illalla kuultiin kanttiinissa ministeri Tannerin puhe ja kauheat
rauhan ehdot.

leet innostuneita hellyydenosoituksiin.
Asemista kannettiin juuri taakse

Ne panivat monen partaisen
miehen itkemään julkisesti ja peit-

telemätrå.

tr

0nko Sinulla ioskus?

tr

tilafiåiisiä lihasvaivoja
se!ässä, hartioissa,jaloissa jne.

tr tukkoinen nenä

tr
tr

lihasten/jänteiden
fiiyklryyttä
reaooiko ihosi herkisti
hyohteisten puremiin

"kylä"

yhteenkin näistä kysymyksistii, tutustu TAIVAAN
vahhä, kiinalainen TAtVMil TEMPPEU
-voide on valmistettu luonnosta peräisin devista yrteisä ja haihtuvista öljyistä.
Voide sisåiltåiåi mm. mentolia, kamferia, piparminttu-, l«aneli-, neilikkaja eukalyptusöljyiä. llrolle muutaman kerran päivässä ohuelti sive§rä
voide vilkastuttaa pintaverenkiertoa ja iho tuntuu ensin viileältii,
Jos vastasit

TEM PPELI- voiteeseeni Alkr.rpertiluitin

Tutun ppreän 19 g:n purkin
lisäksi rM saatavana myös helposti
avattava, kierrekorkilla varustettu
10 g:n kulmikas lasipurBi.

siten "taivaallisen"

lämpimältä

Huom! Taivaan Temppeli-roilletta saat valn apte0keisla! Myt€tään ainoastaan uF
kois€sli. Vdtsn irutumista silmille tai limakalwille vältettåvä. Ei saa ldyttä alle
2-vudiaille hpsille eild rohtunedh tai haarraisdl€ iholle. Valmisteen pitkåaikainen
ldy,ttö \oi aihantaa ylihed«yysihotlurnaa eild roide so\,i haiusleyliherkille.

M&M
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Puolustusosemosts ei
poistuta ilmon
käskyö.
Tiihdn on niin
esimiesten kuin
koverienkin voitovu
luottoa. Muuten koko
puolustus horjuu.
Vaikeassa tilonteessa
souttao
vetöytymiskiisky
unohtus. Virheen
korjaominen ei tiillöin
ole helppoo.
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LAURI
ALA-JÄÄSKt
TALVISODAN

a)

T

Hallb(ickin

Pataljoona kuului Osasto Bergiin. Se oli monien muiden yksiköiden tapaan suorittanut viivytystaistelua sen jälkeen kun
kymmenpäiväinen raskas väliasemavaihe Kämärän
tripäsuon maastossa oli -päättyn)'t.

Helmikuun 27 . päiv än lltana
väliasemasta irtautumisen jälkeen pataljoona vetäytyi Heinjoen pitäjään, missä jouduttiin

neljiissä eri puolustuslinjassa
taisteluihin vihollisen kanssa.
Ensimmäinen yhteenotto Rajaharjussa oli lähinnä pikku vihan luontoinen, mutta seuraa-

valla linjallamme Patakahian
kyliissä käytiin jo tä)ttä sotaa.
Tätä linjaa, joka miehitettiin
maaliskuun 2. päivän iltana,

pidettiin hallussa kaksi vuorokautta. Siitä irtauduttiin maaliskuun 4. päivän iltana kello
r8.30.

KAVERIT
UNOHTUIVAT

oli alistettuna kapteeni Vestergrenin komppanialle.
Miehittäessämme mainittua
linjaa sijoitimme Nurmen
joukkueesta yhden konekiväärin erään talon pihaan Patakahian kyliissä. Tämä asema oli
hiukan erillään muusta puolus.tuslinjasta ja samalla etumaisin
asemamme.

Saatuamme päivällä tiedon

vetäytymisestä iltahämärissä
jouduin mainitun 4. päivän il-

tapäivällä asematiedusteluun
konekivääreitämme varten
uudelta puolustuslinjalta. Uusi

linjamme oli puolitoista kilo-

metriä taempana kulkien lähinnä Patakahian kylän aukeitpohjoisreunaa.
ten luoteis
Tehtävä -maastossa vei niin
paljon aikaa. että ehdin juurija
juuri kello 18.30 mennessä ta-

Siellä ovat kaverit konekivääreineen!

kaisin kokoontumispaikkaan,
josta koko joukkueen piti läh-

sestä. Kiväärin miehistölle oli
annettu ohjeet pitää paikkansa
siksi kunnes heidät noudetaan

teä taaksepäin.

tai annetaan kiisky vetäytymi-

Täällä oltiin jo lähtövalmiina. Kaikkien oli luultu olevan
paikalla, kunnes lähtiessä vasta

sestä. Syrystä tai toisesta asia

oli

tuona kiireisenä päivänä unoh-

tunut emmekä

aluksi rintaman suuntaisena.

nen tilanne tuolla tukikohdas-

HERMOT PINNALLA

varmuudella
tienneet, millainen oli senhetki-

Kuuluimme konekivärikomp
paniaan. Joukkue oli alistettu

huomattiin yhden konekiväärin miehistön puuttuvan
juuri sen saman kiväärin joka

pauljoonan kiviiärikomppan ioille. Vänrikki Nurmen koneki-

oli sijoitettu mainittuun pihaan.
Joukkueenjohtaja oli tieten-

haluaisinko lähteä hakemaan

kin harmissaan kömmähdvk-

kadoksissa olevia sekä ohjaa-

väärijoukkue, johon kuuluin,
90

maan heidät jo lähtevien joukkojen perään. Heitin pidemmittä puheitta kiväärin hihnasta
selkiän ja tuota pikaa olin suksineni ladulla. Matkaa perille
oli toista kilometriä. tatu kulki

sa.

Joukkueenjohtaja tiedusteli,

Olin juuri tulossa risteykseen,
josta latu kääntyisi kohti senhetkistä etulinjaamme, kun illan hämyssä suoraan edestä

kuulunut kiviärin laukaus ja
läheltä p2ätii ilke?isti viheltäny
pysähtymiiän. Huomasin hämäriissä
parin§mmenen metrin piiiissä
ladulla olevan miehen, joka ki-

luoti saivat minut

väri

ojossa

näyti kovin uh-

kaavalta. Käyty keskustelu selvitti, että §seessä oli oma var-

tiomies,

joka vaikutti

kovin

hermostuneelta ja pyyteli moneen kertaan anteeksi tapahtu-

nutta. Hän kertoi olevansa juu-

ri

paikalle saapunut täyden-

nysmies ja ensi kertaa vartiossa.

Tilanteestakaan ei tainnut olla
paljon tietoa.
Selostin hänelle asiani, kerroin tuloreittini ja erosimme
hyviissä sovussa.

Latu kyseiseen taloon kulki

Pihapiiri on täynnä vierasta våkeä

osaksi peltoaukeata pitkin. Pi-

hapiiriin tullessa oli ensiksi ohitettava talon riihi.
Hiihtelin melkoista vauhtia
enkä sauvojen narskuessa kuul-

lut muuta kuin ammuntaa sieltä täältä. Nousin peltoaukealta
pienelle harjanteelle, jossa riihi
sijaitsi.
Jostakin kumman syystii pysähdyin tuon riihen nurkalle.
Olin ollut menossa suoraan
vihollisen syliin! Vain tuo aavistuksenomainen pysiihtymiseni
kiiiinsi tilanteen hyväkseni.

Piiiisin riihen
huomaamatta,

seinustalle

sillä

pihalta

kuuluva voimakas meteli esti

änten kuulumisen.
Pihapiiri oli tupaten täynnä
vihollisia. Asuinrakennus oli
nähtäv?isti täynniiän väkeä ja
rakennusten viilinen piha aivan
kuin aaltoili yhteen sullottuna
miesjoukkona. Pidettiin melkoista meteliä
al- nähtäviisti
koholilla oli osuutensa
asiaan.

MISSÄ OVAT
KADONNEET?
Lumipukuni oli talven mittaan
käynyt riihen seinän väriseksi,

joten illan hämäriissä saatoin

ja tarvittaessa olin valmiina ponkaisemaan nopeasti

neita tulostani eivätkä tarvinKonekiväriahkio
vaappui reippaasti viimeisenä

kautta he eivät olleet poistu-

suksineni takaisin.
Siellä ne kadonneet olivat!
Heita o[ tässä vaiheessa enää
kolme miestä jäljellä. Pojat

neet.

odottelivat hieman levottoma-

He olivat jo siinä uskossa, et-

Mietin kuumeisesti, mitä olisi tehtävä. Jos he ovat tuolla

na tilanteen kehittymistä. He

olivat joutuneet

tä rengas heidän ympärillään

vankina, en voi yksinäni heidän

edessä

väistymän. mutta siir-

hyväkseen paljoakaan tehdä.

tfvät

tissa. Ilman käskyä ei tuo kova

talosta vain sen verran

porukka kuitenkaan lähteny

Elleivät ole vankina

etteivät uudet isännät yltäneet
aivan varpaille tallomaan. Kaverit olivat liikuttuneen ilahtu-

puolustusasemasta. Vielä vuosikymmenen kuluttua muuan
näistä aseveljistä, Viljom Kott

sillä uskoin heidän yhä olevan
nåiillä tanhuvilla
sikäli kun
- Kulkemani
ovat vielä hengissä.
latu oli tiettäviisti ainoa kulkutie tiiältä omalle puolelle ja sen

sitten ovat?

-

missä he

Rykelmiistä irtoaa pieni
ryhmä nähtäviisti tutkiakseen

pihaa. Mitä heillä lieneekiiän ollut mielessään suunnatessaan
kulkunsa kohti riihta. Vielä on

parikymmentä metriä välimatkaa...

Olin juuri polkemassa sukseni liikkeelle livahtaakseni alas

pellolle kun he yllättäen pysähtyivät. Olisin voinut ampua

tuohon joukkoon, mutta kivärillä ei olisi juuri ehtiny
saada paljoakaan aikaan. Teh-

tävänikin oli vielä suorittamatta.
Jos he askeleenkin lähestyi-

vät, silloin lähden...

kaikessa rauhassa seurata pi-

Mutta ei
takai- kääntyivät
jälleen muuhun
sin liittyäkseen

halla tapahtuvaa

joukkoon.

elämänme-

noa. Välimatkaa joukkoon oli

nelisen§mmentä metriä. He

olivat nähtäviisti juuri miehittäneet talon, joten vartiomiehi-

iikään ei ilmeisesti vielä ollut
asetettu.

Oli mielenkiintoista tarkkailla tätä puheliasta joukkoa. Yritin keksiä jonkinlaista merkkiä
omien miesten olemassaolosta,

varoen

Päätin lähteä kiertämään pihaa saadakseni jotakin selvyyt-

tä asiasta.

SltNÄ OVAT
KAVERIT!
Äkkia huomasin vasemmalla
pihaa reunustavassa pensaikosjonkinlaisia hahmoja. Vartiomiehet
sittenkin? Liihestyin

sa

-

ylivoiman

neet kahta kehotusta liikkeelle-

lähtöön.

lähtiessämme

painelemaan

omien luo.

on sulkeutunut

-

ollaan mo.

ronta Myllykoskelta, liikuttuneena muisteli tuota kaukaista

Vauhdilla omien luo

tapahtumaa.

tr

HELMER SJöMAN

Toppelimme
Morjopello
Madapellonmiiki talvisodan kuukausina oli
eräs Karjalan kannaksen polttopisteistä.
Siellä tapeltiin lujasti.
Helsinkiliiinen konekiväärimies kertoo.

kymmenen worokautta. Sen aikana rykmenttimme tappiot kaatuneina ja haavoittuneina olivat
726 miestä. Omalta konekivääriltäni kaatui kaksi miestä ja haavoit-

tui yksi.
Olimme asemissa yhteen menoon kuusi worokautta. Niiden
aikana piiäsin kolme kertaa syö
mään

ja

torkahtamaan konuun

mäen taakse. Taisteluhaudassa vi-

LOKAKUUN I 2. päivänä jouduin
YH:ssa JR lO:n III Pataljoonan
Konekivärikomppanian III Joukkueen kolmoskiviärin johtajaksi.
Joulukuun 17. päivänä JR l0
otti vastaan rintamalohkon Kannaksella Karhulan kylän kohdalla.

Siihen kuului myöhemmin kovin

tunnetuksi tullut MarjapellonmäAlkuvaiheessa ei tiissä "MannerheimJinjan" tukikohdassa ollut
korsuja. Asuttiin teltassa parinsadan metrin påiiissä linjasta. Sirpalesuojana teltan pällä oli jonkinlainen riukukatos.
Joulukuun 22. päivänä tuli erääseen telttaan täysosuma, jonka tu-

loksena oli kuusi kaatunutta ja
kolme haavoittunutta.
Joulun aatonaattona irrotettiin
rykmentislä Hatjalahdenjärvel-

le vastahyökkäykseen. Rykmentin

III, Pataljoona ja varsinkin

sen

T.Komppania kärsivät pahoja

tap

piqita hyökätessiän melkein lumettoman jään yli. Tuimme hyökkäystä yliammunalla navetan vin-

tiltä.

Marjapellonmäen lohkolla oli
Karhun tukikohdan ete€ntyönnettynä pesäkkeenä Linnunlaulu, joka
vaihtoi omistajaa moneen otteeseen. Eturinteessä ollut sankka
metså pirstoutui kranaattisateessa

tikuiksi.

SE ALKOI
RUNEBERGTNPÄIVÄNÄ
Helmikuun viidentenä alkoi teriishelvetti. joka kesti yhtiijaksoisesti
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päiväkausia kaatuneita

ja

ir-

ronneita ruumiinosia, koska lääkintämiehet eivät päivällä päässeet
eteen. Etulinjasta ei liioin pä?issyt
taaksepäin, koska jatkuva kranaattimatto peitti alueen. Ellemme olisi
älynneet kaivaa taisteluhaudan
etureunaan pieniä "jäniksenpoteroita". joihin mies juuri ja juuri

mahtui, ei tukikohtaan ilmeisesti

ki.

osa

rui

olisi jiäny ainuttakaan elävä sielua.
Panssarinesteistä enempää kuin
piikkilan kaesteislåkiiän ei ollut pal-

joa jäljellä.

Konekiviiäripesäk-

keemme säästyi täysosumasta kuin
ihmeen kautta. Sen tuhoamiseen
olisi riittänyt kevyen kranaatinheittimen ammus, sillä katto oli tehty
heiniiseipän vahvuisista riu'uista,
joiden päällä oli ohut turvekerros.
Yöksi tykistötuli rauhoittui. Silloin oli käytävä takana hakemassa
patruunoita ja kuljettamassa haa-

voittuneet JSp:lle. Joskus oli vaikeaa lö)tiiä perille, koska maasto
oli päivän tykistötulessa niin perin
pohjin muuttunut. Sopat syötiin
jäisinä kylmiltän, mikäli niitä
eteen asti saatiin. Kaatuneihin ei

kukaan enä kiinnittänyt vähintäkään huomiota.

SOTISAAREN MIEHET
OLIVAT KOVIA POIKIA
Majuri Sotisaaren pojat järjestivät
meille monet komeat roihut tuho.
Mariapellonmäkeä helmikuun alussa
1940. "Eturinteessa ollut sankka
metsä pirstoutui kranaattisatees=

ä
,rl
il

!

Kirjoittaja
jatkosodassa.

haavoittui kuolettavasti. Halme

Vasemmalla
lähetti,
olympiavoittaja
Paavo Lonkila

menetti tällöin käsineensä ja kypä-

yritti ensin

pelastaa Uimosta ja

ränsä. Kun Uimonen kuoli lähti

Halme yksin pyrkimään omalle
puolelle. Ryömiessään paljain käsin pakkasessa hän palellutti molemmat kätensä.
Helmikuun 19. päivänä tuli takaa porukkaa puhtaissa lumipur,lissa vaihtamaan meidät linjasta.
Pääsimme hiljaiselle Myllymäen
lohkolle, jossa vain väsymys ja näl-

kä ahdistelivat.
Puolentoista ruorokauden aikana oli pataljoona menettänyt
haavoittuneina kolme komppanianpäällikköä.

käänlaista tietoa yleistilanteesta.

simme tielle. missä

Meitä vastaan hyökkäsi uusi vihol-

odotti. Keskiyöllä irtautuivat vii-

lisdivisioona parin kilometrin le-

meisetkin meikäläiset. Seuraavana
aamuna vihollinen pommitti anka-

vyisellä kaistalla. Tiesimme miehet
uusiksi siitä. että panssarivaunut
joutuivat etenemään yksin eikä jalkaväki kyennyt niitä seuraamaan
puuttui taistelukokemusta.
Sitten tapahtui ihme: pääsimme
kahdeksi vuorokaudeksi lepää-

-

mään Karhulan kylään betonibunkkereihin

-

ainoisiin täällä

oleviin. Nukuimme koko ajan yhteen menoon kuin ruumiit.

LINJA MURTUU
Mariapellonmäen puolustaja Lauri
Sotisaari kenraalina

Helmikuun 10. päivänä oli Karhu

lopullisesti vihollisen
Meille

tessaan vihollisen panssarivaunuja.

Joskus

tuli sattumakin puolusta-

jien avuksi.
Vihollinen oliiälleen kerran vallannut Linnulaulun pesäkkeen. Ilmeisesti yhteys vanjojen tykistön ja
jalkaväen välillä toimi huonosti, sillä venäläinen tykistö ampui seuraavana päivänä mahtavan keski-

tyksen Linnunlauluun
- satoja
kranaatteja! Meillä oli kerrankin
hauskaa.
Meikäläisten Louhi-tukikohdas-

ta näki

Linnunlaulun selustaan.

hallussa.

jäi kuitenkin mäenrinteen

itäpää.

Karhua yritettiin vastahyökkäyksellä takaisin. Siihen osallistui

ll:n

komppania ja jokin
muukin porukka. Eteen tulleet uudet miehet ihmettelivät linjaamme:
haudat olivat jokseenkin tasaisena.
Tilanne jäi ennalleen.

yksi JR

Helmikuun 14. päivänä jouduin
tukemaan 8.Komppanian hyökkäystä. Meillä ei ollut mitään tietoa
siitä, että vihollinen oli jo päässyt

murtoon Summassa.

kuormaa kaatuneita Linnunlaulus-

Olimme saaneet majuri Sotisaarelta täydennyksenä viisi konekiväriä tykistötulessa tuhoutuneiden tilalle. Minulla oli kuitenkin

ta taakse seuraavan yön hämärissä.

edelleen käytössä alkuperäinen

Pojat sieltä kertoivat vanjojen kus-

kanneen yhdeksän pitkää reki-

Venäjän miehet olivat ampuneet

niin paljon, että tykkien putkissa
alkoi olla liikaa väljyyttä. Varsinkin 8 tuuman kranaatit tulivat

Helsingistä saatu ase.

Meikäläiset olivat joutuneet ve-

usein ulvahdellen ja poikittain jaa-

täytymään meistä itään sijaitsevalla
Suokannan alueella ja Munasuolla.
Meillekin tuli 16. päivänä vetäyty-

den tietenkin lyhyiksi.

miskåisky.

Helmikuun yhdeksåis oli jälleen
pirullinen päivä. Kaikki yhteydet
olivat poikki eikä meillä ollut min-

Kello l9 sanoimme

hyvlistit
Marjapellonmäelle, vedimme ahkioita kilometrisen suon ylija piiä-

hevosmies

rasti linjaa, jota puolustivat enää
kaatuneiden jännökset.
Yöllä marssittiin noin 30 kilomet-

riä taaksepäin. Tie oli täynnä kojalkaväkeä ja
lonnia
- tykistöä,
huoltoa. Taivalsimme eteenpäin
puolinukuksissa. Takana loimotti
taivas punaisena kylien palaessa.

SEIKKAILU
PORLAMMELLA
Pataljoonalle tavoitteena oli YläSommeen maasto. Meidät käskettiin asemiin pieneen Porlammin kylään. Vihollinen oli kuitenkin jo ehtinyt ohitsemme ja saartanut kylän
jouduimme jättämään sen ja

-saimme

ainoastaan varsinaisen

konekiväärin mukaamme. Jalusta
oli jäteuävä.
Menimme uudelleen asemaan
hiukan taempana olleen kivinavetan nurkalle.
Samassa huomasimme, että navetassa olijo kymmenkunta vihollista.

Ammuimme kymmenen metrin
etäisyydeltä navetan ikkunoihin.
Naapuri vastasi tuleen kiivaasti.
Sotamies Lirulberg sai ampujana

Yä-Sommeella joutui muuan
meikäläinen vihollisen vangiksi.
Palattuaan sodan jälkeen kotimaahan hän kertoi, että jälki vihol-

lisen puolella Karhulan kylän,
Marjapellonmäen ja Linnunlaulun
alueella oli hirveää: kaatuneita oli
röykkiöittäin ja tuhottua sotakalustoa lojui teiden varsilla.

LASITöITÄ
LASISAARESSA
Seuraava sijoituspaikkamme oli
Samola. Helmikuun 24. päivänä
saimme kuulla. enä vihollinen oli
vallannut puolustusasemaan kuuluvan Lasisaaren. Kyseessä oli kuulemma hurja porukka, jokin sota-

koulu lrningradista.
Divisioonan komentaja määräsi
Pataljoonan vastahyökkäykseen tehtävänä ottaa saari takaisin. Konekiväärimme tuki iskuporrasta suojaten sen siwstaa saa-

II ja III

ren

länsirannalla. Vyöryyksen

edistyessä seurasimme mukana.

Hyökkäys alkoi saaren pohjoispäästä. Länsirannalla oli komeita
huviloita. Tilanteen rauhoituttua
pistäydyin sisälle erääseen rakennukseen. Silkkitäkit oli kiireessä
heitetty lattialle ja kaikki oli sekaisin.

Yöpöydän laatikosta löysin ihmeellisen aarteen: pienen yhden

toimiessaan luodin läpi påiänsä.
Oli lähdettävä. Sain konekiväärin kulkemaan mukana vetämällä

desilitran mainospullon parasta

sitä perässäni höyryletkusta. Kahakassa kaatui myös puolijoukkueemme johtaja kersantti Forsman.

kana ole maistunut yhtä hyvältä!
Huvilat jouduttiin polttamaan
ennen vetäytymistä Lihaniemeen
28. helmikuuta. Siitä jatkettiin jään
yli Koivuniemeen. Rykmenttimme

Oli muitakin tappioita. Edellise-

nä yönä oli 9.Komppanian pällikkö luutnantti Halme liikkunut
edessä joidenkin muiden upseerien
kanssa. Tällöin he joutuivat vihollisen keskelle ja luutnantti Uimonen

konjakkia! Ikinä ei mikään ruoka
eikä juoma pitkän sotareissuni ai-

miiärättiin reserviin.
Minun sotani loppui siihen
jouduin nimittäin sairaalaan. ensin
Rauhaan ja lopuksi Poriin. tr
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Talvisodan
loppuvaiheessa olivat suomalaisten puolustajien rivit harvat.
Monin paikoin taistelivat vain muutamat
väsyneet ja epätoivoiset
miehet suurvallan massoja vastaan.
Rauhan sanomakaan
ei saavuttanut eristettyjä puolustajia.
RYKMENTTIMME JR 24 puo-

lusti talvisodassa Kiviniemen ja
Suvannon lohkoja. Sodan loppuvaiheessa siirrettiin rykmentin osia

Vuosalmelle

JR 23:n aluksi.

Maaliskuun alussa alkoivat tääl-

vÄrruö M|KKoLA

kua ei juuri voinut. Nukkua

ja

vihollisen hyök-

käyksiä jouduttiin torjumaan päi-

vittäin.
Joukot hupenivat kåisiin. Tuntui
kuin olisi eletty maailmanlopun aikoja. Sodan viimeisinä päivinä ei
huolto enä toiminut. Haavoittuneet voitiin vain pimeän turvin kuljettaa Vuoksen jiiän yli taaksepäin.
Miehet joutuivat olemaan asemissa
SA-ku|a
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ei

myöskän voinut, mutta tuossa ti-

viisi

mieslii
iäliellä

lä ankarat ratkaisutaistelut. Tykistötuli jatkui yötä päivää ennennä-

kemättömänä

melko lämmintä. Yöt olivat kylmiä, pakkasta 10-15 astettå. Päivällä kastuneet vaatteet jäätyivät
yöllä. Hytistiin vilusta, koska liik-

lumikuopissaan vuorokausiakin
ilman ruokaa ja lepoa.

SILLANPÄÄHÄN
Joukkueemme komennettiin maaliskuun 10. päivänä Vuosalmen

hankalimpaan paikkaan. Jo matkalla ryömiessämme asemiin kaatui joukkueemme johtaja. nuori
vänrikki, sekä kaksi sotamiesä,

Heino Mrikeki 1a lauri Korhonen.
Kaksi muuta haavoittui vaikeasti.
Vasta pimeän turvin heidät saatiin
taakse hoitoon.
Näin olijoukkueesta jo matkalla
huvennut ryhmän verran miehiä.
Asemiin kuitenkin p,iiistiin. Ne pidettiin rauhan tuloon saakka, mutta hinta oli kova.

Päivisin ilma oli aurinkoista ja

lanteessa se ei muistunut mieleen-

kän puuhaa oli yllin kyllin. Vihollista oli pidettävä herkeämättä
silmällä ia aseita hoidettava. Ki-

värin lukko ja patruunapesä oli

lämmitettävä kiisissä ja puhdistettava hiekasta. Sormet oli yritettävä

piää sulana niihin puhaltelemalla.

MAALISKUUN
KOLMASTOISTA
Maaliskuun 13. päivä valkeni aurinkoisena. Heti aamun sarastaessa
alkoi vihollisen tavallista ankarampi tykistökeskitys.

Se

kohdistui

paitsi asemiin myös erityisesti huol-

toteille ja selustaan.
Tykistön pauhu oli yhtämittaista jylinää, yksittäistä lähtölaukausta ei voinut erottaa. Jännittyneinä
odotimme, millainen suurhyökkäys seuraisi lätä tavallista rajumpaa valmistelua.

Olimme pesäkkeessämme eristettyinä. Yhteytlä omiin ei ollut.
Puolenpäivän aikoihin meidiit
yllätti ihmeellinen ilmiö: tykistötuli
loppui äkkiä kuin veisellä leikaten.

Tuli kuolemanhiljaisuus.

Sota on sodiftu. Vuosalmen miehiä rauhanteon iälkeen maaliskuussa 1940

Såiilytä Sinäkin

lhnsa taistelilehtesi
wosikerrat
Yahvassa

kansiossa
Tämän Lehden hentomuhdet ovat toai vdnbhaa
Luottava.a, jo. niiden patiin on hlinnottavaa
yto.La.ta a-ina uudzl-Leen. Ka"n,sa taitteliLehden v eLta.a.nya valLl-l. oleva dohunznttiaineitto tzannattaa, täitl1ttää mqöt
,sen
hi sttt iall isen «t11, 1tn ys6fu,5i. -

afuz-2,a.2*

Peh

Asemat pidettiin kovalla hinnalla rauhan luloon saakka

Mitä oli tulossa? Joko ne hyökkävät? Milloin alkaa lumi pöllyta
hyökkäävien panssarien telaketjuissa ja syöksyvien miesten saap
paissa?

Miten meidän käy?
Hiljaisuus oli pahempaa kuin
mikään tähänastinen taistelutoiminta. Se oli pahaenteistä, painajaismaisen kammottavaa. Viisyneitten miesten mielissä kohosi ylös
hiljainen rukous: Jumala, auta
meitä tällä hetkellä!

Uskalsimme hiukan kurkistella
ympärillemme. Olimme yksin
näkyvissä ei ollut ketään muita.

Vihollinen

oli

keemme ohi

edennyt

pesäk-

ja olimme

motissa.
Takana oli Vuoksi tykistön pirstomana vesi- ja jäämassana, josta ei

ainakaan päiväIlä ollut yli yrittämistä. Pimeän aikana saattaisi ehkä ryömiä toiselle rannalle, mikäli
onnistuisi välttymään vihollisen va-

lonheittimien kiiloilta

ja

kiertämään lukemattomat kranaattien
repimät avannot.
Kersanttimme ryömi poterolta
toiselle ja antoi kiiskyn: Seuraavana yönä yritämme pimeän turvin
jos meispäästä toiselle rannalle
sä silloin vielä henki pihisee...

piippalakeissaan

-

aivan vapaasti,

maastoa käyttämättä, yrittämättäkään suojautua. He puhelivat vilkkaasti keskenään
lähestyivät
meitä varovaisin askelin.
Olimme niin hämmästyneitä, että kukaan eiampunut. Tuijotimme
ihmettä sanattomina.
Sitten nousimme mekin ylös lu-

ja

Sitten venäläiset viittoilivat meitä poistumaan taaksepäin, jotta he
voisivat edetä. Emme lainkaan tajunneet tilannetta
mistä ihmeestä oli kyse? Jäimme paikoillemme.
Sitten venäläisten joukosta löytyi mies, joka heikolla suomenkie-

lellä selitti, että sota on loppunut

on rauha.
-ny Lähtekää
heti omalle puolellenne, tämä on nyt meidän aluettammel
Oli uskottava. Löysimme alueel-

ta

ahkioita, joilla voimme vetää kaatuneet taakse.
laahusti mme taaksepäin vetäen
ahkioita yli kahden kilometrin

Olimmeko menettäneet järkemme?

Hiljaisuus jatkui. Venäläisten
puolelta alkoi kuulua ääniä. Ne
voimistuivat. Sitten tuli näklviin
miehiä pitkissä mantteleissaan ja
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Sitten alkoi tapahtumaketju, joka
tuntui meistä uskomattomalta.
painajaisunta'l

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerta,'lznumeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).

sähtyneet meidät nähdessän.

Venäläiset osoittivat merkeillä
olevansa hämmiistyneitä
- missä
olivat muut suomalaiset? Meitä oli
vain viisi miestä puolen kilometrin
leryisellä alueella. Vain yhdellä oli
konetuliase, konepistooli.
Nämäkö olivat heitä ruorokausikaupalla pidätelleet?!

0,,',

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden

mikuopistamme. Jäimme tuijottamaan venäläisiä. jotka olivat py-

TAPAHTUU IHME
Oliko kaikki vain

r..r Aattu tten

VLiluutnantti

useitakin kranaattien repimiä

matkan. Vasta sitten tapasimme
omia. Venäläiset marssivat aivan
takanamme.
Tunteet olivat sekavat. Olipahan

kuitenkin

rauha...

tr
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Haluan kerää Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti aruokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-.lpl.
sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh,

Postinum610

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.9. 1984 saakka.

Uhnn ansiosta lippu
liehuu

MARTTI
SAARENTO

Suomen lippu

puhutteli minua
SUOMEN LIPPU on kaunis lippu.
Voisimmeko kuvitellakaan sitä tiiällä valkoisten hankien ja sinisenä päilyvien järvien maassa muissa kun
sinivalkoisissa väreissä?

tuolloin koki, kun se jouduttiin kaksi eri kertaa laskemaan alas ylvään
Viipurin linnan huipulta tuossa ikivanhassa suomalaisessa kaupungissa.

Mieleeni on elävästi jiiänyt eriis
kahdenkeskinen kohtaaminen Suomen lipun kanssa.
Talvisodan rauha oli vaientanut
l9l8 siniristilippu julistettiinkin itrintaman rautaiset äänet ja joukkosenäisen Suomen lipuksi.
Sotiemme aikanakin Suomen jemme vetääntyminen alkoi. Osaslippua ja sinivalkoisia värejä käytet- tomme ensimmäinen marssitauko
paraa- oli Antrean keskustassa.
tiin useinkin
- ei niinkään
Sain tauon aikana päähäni pisteissa eikä järjestöjen
kulkueissa
kuin aseveljiemme hautajaistilai- tiiytyä yksinäni ehjänä säilyneessä
siistissä pikkuasunnossa, josta
suuksissa. Valitettavasti.
Toisaalta juuri nämä värit toivat asukkaiden mieron tie oli juuri allohtua surevien kaipuuseen sanka- kanut.
Autioksi evakuoiduissa huoneisrihautajaisissa. Ne korostivat ajatuspuosa
ei ensi silmäyksellä havainnut mita "I-Ihri isänmaan vapauden
lesta".
tään erikoista. Mutta sitten ryysyiSuurimman tappionsa itse lippu sen rintamasotilaan katse nauliutui

Sakari Topelius osui oikeaan esittäessään 1854 Suomen lipun väreiksi sinistä ja valkoista. Toukokuussa
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toisen huoneen keskellä lattiaa olevalla pöydällä jalustassaan seisovaan lujasta kankaasta valmistettuun ja väreiltään kirkkaan sinivalkoiseen 15X30 cm kokoiseen Suomen lippuun.
Hämmästelin ensin lipun ihmeen
kirkkaan puhtaita värejä. Pian kiisitin muutakin: Ymmärsin, että lippu
ei ollut jäänyt perheeltä pöydälle
huomaamatta, vaan se oli varta vasten jätetty siihen kertomaan tuleville
vieraille, että tässä talossa on asunut
suomalainen perhe, jolle on ollut
rakas tämä Suomi Ja tämä Karjalan
maa...
Seisoin pitkan tovin miltei asennossa lipun edessä. Se puhutteli riipaisevasti kotiseutunsa menetfåneen Karjalan heimon nimissä.

Mitä

teen?

Teenkö väärin, jos korjaan lipun
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Sota on paättynyt ia suomalaiset vetåywåt uudelle raialle

talteen?

Väärin olisi myös jättää se pöydälle
noin kaunis lippu, puhtain
värein!
Viimeistään huomenna astuvat
tähänkin kotiin maahamme hycikänneen vieraan armeijan sotilaat,
He eivät ymmärrä eiajattelin.
vätkä haluakaan ymmärtää kotinsa
jättäneen antrealaisperheen ajatuksen kulkua. Saattaisivat repiäkin
vieraan maan
vihollisen
- puhtaan lipun... Päädyin käyttämään oman käden oikeutta. Irrotin lipun tangosta,
käärin sen hellävaraisesti kokoon ja

taitoin taskuuni. Arvokkaana sotamuistona ja Karjalan evakkokansan mielialojen hienona tulkitsijana
lippu sai kodissani wosikymmenien

ajaksi

kunniapaikan.

tr
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Tykkrvene la
vartiomootlorivene
sokkelorsessa saanstossa

NIILO JERTOLA

Tykkiveneellö tolvisodosso
l,aivaston toiminta talYh{dan päivinä oli
piiiasiallisesti hiljaista
ahemrsta moninaisten
tehtävien täyttämisek-

YH vei minut

reserviläisenä

tär.

dennysmieheksi tl,kkivene Karjalaan
ensin lämmittäjäksi ja

-

rrruutaman päivän päästä "täkille".
kriva huollettiin ja kunnostet-

tiin taistelua varten. Sitten matka
suunlautui Helsingistä itään. ensin

Kirkonmaan linnakkeelle ja sitten

si.

Talviset olosuhteet

artoivat

toiminnalle
erikoHaatuiset puitteet.
Sodan tuntua ja jän-

nitystä riitti.

Kotkaan.

Täällä saimme aamu-uutisista
kuulla sodan syttymisestä.
Pian annettiin kaupungissa ilmahälr.tvs. lrluuduimme laiturista
ulommas seuraamaan tilanteen
kehitystä.

PUTOSIKOHAN?
Pommikoneet tulivat. Kotkan vähäinen ilmatorjunta aloitti kiivaan
tulen, jonka räiskeeseen sekoittuivat pommien jvrähdvkset eri puolilla kaupunkia.
Mekin osallistuimme torjuntaan
ainoalla iraseellamme! Se oli

-kaksipiippuinen konekivääri am98

pu.jana ylikcrsantti Zcra.ja apulaisena tämän kirioinaia.
-lopahan tuli pornmari matalalla

laivan yli! Vesa suuntasi asecnsa
nopcasti ja aloitti tulen lasketellen
niin pitkiä sarjoja. cttä minulla oli
täysi työ saada metalliset patnrunavyiit riittämään.
Jossakin välissä ehdin vilkaista
konetta. Valojuovat nä).ttivät osuvan siihen hyvin. Poistuessaan se
alkoi ricmuksemme sawta ja menetti korkeutta häviten itään päin.
C)limme aloittaneet sodan olosuhteisiin katsoen pätevästil
Pian pommituksen jälkeen tähti
satamasta ulos merelle saksalainen

kauppalaiva. Radistimme seurasi
sen viestiliikennettä ja totesi sen
olevan yhteydessä jonkin oudon
aseman kanssa.

Antoiko

se

pommituksen tulok-

sista tietoja viholliselle? Edellyttikö

Hitlerin ja Sralinin tiitto tällaistakin
toimintaa'J

Sakemanni sai tiukan pysähtymiskäskyn. Päältikkömme kapteeniluutnantti Pcuranheimo, ensimmäinen upseeri ja radisti lähtivät
veneellä tarkastamaan, mitä vieste-

jä kaverit lähettelivät. Kauppamerenkulun valvontahan on eräs [aivaston tehtävistä.

Sitten otimme taas suunnan
Kirkonmaahan. jossa saimme miinalastin. Seuraavana yönä laskimme miinat mereen. Kun oli

säkkipimeää eikä valoja saanut
käyttää oli koko tekniikka hoidettava käsikopelolla. Sinne ne miinat
kuitenkin menivät ja lienevät tehtävänsä tä)'ttäneet.

Seuraavana 1önä partioimme
Kirkonmaan ja Haapasaaren välillä. Vesikuuntelulaittein todeniin
vieraan potkurin ääniä. Omat koneet pysä].tettiin ja jäätiin hiljaa
kuuntelemaan.

Nopeasti lähestyvät potkurieiä-

net voimistuivat. Odotimme säk-

Sitten ajettiin Turkuun, jossa
seuraavana yönä oti

-

vaihteeksi!

ankara ilmapommitus. Edes-

-sämme laiturissa

-

-

tuntui tulevan suoraan kohti,

'uaikka pimeässä ei mitään nähnyt-

kän.
Tuleeko pälle?
ja
Aänet voimistuivat yhä
- alkoivat sitten heiketä.
Samassa alkoi oma vanha purkkimme keikkua kuin lastu laineilla!

Pakkanen alkoi vähitellen kiristyä. Meillä ahteriskanssin miehillä
oli lopulta niin kylmä, että oma

erääseen huvilaan siskonpetille ol-

säkit ja monet muut herkut!
Aamulla käännettiin keula Ahvenanmaata kohti.

kien pälle.
Vihollinen yritti muutaman kerran tulla pommittamaan Maarian-

TALVI TULI
AHVENANMAALLE

haminaa, mutta panssarilaivojen
tehokas ilmatorjuntatuli karkoitti
koneet. Homma jäi pelkäksi yri-

muut liikehtivät niistä hiukan erillään. Aluksemme tiittyi muiden
joukkoon risteilemään hiljalleen
kipimeiissä. Vihollisen hävittäjä
siksi se äänten perusteella oletettiin

pohjukkaan.

olleen kauppalaivan ahteriin tuli täysosuma ja sen
perä painui pohjaan, vain keula jäi
pinnalle. Pitkä satamavarasto paloi
maan tasalle. Siinä menivät kahvi-

Ahvenanmaan eteläpuolisilla vesillä olivat koossa melkein kaikki laivastomme alukset. Panssarilaivat
ajelivat hiljalleen laajaa kehää,

Laivaston ilmatorjunta oli suhteellisen tehokasta

päähän kaupungista pienen lahden

edestakaisin. Tarkoituksena oli kai
estää vihollisen.ja eritvisesti sen sukellusveneiden pääsy Ahvenanmeren läpi Pohjanlahdelle.
Sitten meri alkoijäätyä. Rrnssa-

Valvc piti meille vakavahenkisen
puhuttelun.
Helsingistä jatkettiin Hankoon.
Yöllä oli jälleen ilmahälytys. Vihollinen pudotti tavallisten riijähdyspommien lisäksi palopommeja ja
rralaisi konnantyönsä "petromakseilla" eli kirkkailla valopommeil-

rilaivat :rjoivat talvehtimaan Maarianhaminan satamaan. muut
ankkuroivat rannoille ja lahclenpoukamiin. Me naamioimme lai-

la.

vummc r:rntarn parin kibmetrin

ahteri oli jiätyä seinän kiinni.
Saimmekin sitten majoituksen

tykseksi.

Lopulta tuli maaliskuun 13. päija rauha. Oli mahtava näky, kun
Sisu mursi auki jiätynyttä väylää
Maarianhaminaan
- metrin paksuiset jäälohkareet poukkoilivat
täyttä vauhtia ajavan murtajan sivä

ruilla. Meidät irrotteli pieni satamamurtaja.
Turun telakalla laivaan asennettiin kaksi 20 millin ilmatorjunta-

- liian myöhään! Muutoinkin korjailtiin talven vaurioita
ja huollettiin aluksia.
Ikäluokkani kotiutettiin 15. ketykkiä

säkuuta 1940. Talvisotani oli kestänvt 8 kuukauttaja kaksi päivää.
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Kaukaa ei vihollinen ollut meitä
ohittanut.

MYSTIIKKAA
Eräänä yönä partioidessamme pimeällä merellä koimme merkillisen
tapauksen.

Ajaessamme hiljaista risteilyvauhtia havaitsivat kaikki kannella

olevat oudon vihertävän valon veden pinnalla. Koneet pysäytettiin.
Kaikki jäivät tuijottåmaan vedestä
selviisti heijastuvaa kummallista
valoilmiötä.

Onko siellä ketän?

-Komentosillalta

huudettiin

kaiuttimen voimalla.
Vastausta ei saatu.
Ajoimme hiljalleen valoa kohti,

jolloin

se

katosi näkyvistä. Sen al-

kuperä jäi arvoitukseksi.
Sitten ajoimme Koivistolle, jossa
Saarenpään linnakkeen järeät kanuunat olivat parhaillaan taistelussa Oktjabrskaja Revolutsijan kanssa. Tulitaistelun aikana haavoittuneet tykkimiehet

Missö sijaitsevat seuroavat
kylät ja kaupungit?

tuotiin moottori-

veneellä laivaamme.
Aamulla varhain otettiin suunta
länteen. Poikettuamme Kotkassa
hiilestiimässä jatkoimme Helsin-

kiin. Suomenlinnan laiturilla komentajamme kenraaliluutnantti

Z

I. Priozersk
2.

3.

Plodovoje
Ozerskoje
Sovetski

4.
5. Primorsk

6. Rjobovo
7. Kirillovskoje
8. Pravdino
9. Krosnoselskoje
10. Lorionovo
Vastaukset sirulla

l0l

Tilaan..
Nimi

kpl kirjoja SODATV moni-ilmeiset kasvot.

...

Lähios.
Postlos. n:o .. . .
Myynti - kirjanpito

Ir-----VeiXXo Parkkonen,

62200 Kauhava, p.961-3110510

I
I
I
I
I

I
I

------
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Rakensimme eräänä pärvänä

lohkollemme piikkilankaestettä. Vihollisen lentotoiminta oli

AARNE OLAVI HIRVONEN

sinä päivänä sangen vähäistä.

Junttasin toisten kanssa

este-

paqluja maahan.

Pommclr

Akkiä pakotti kuudes aisti
minut vilkaisemaan taivaalle.
Säpsähdin pahan kerran: matalalla, meistä noin 300--400 met-

putosi

rin

päiissä liiteli suuri kaksimoottorinen vihollispommari
suoraan meitä kohti! Se näytti

tulevan suoraan päällemme
moottorit sammutettuina. Hädin tuskin ehdin karjaista:

ILMAVAARA!
-Pojat
syöksyivät kuka mihinkin suojantapaiseen. Itse

en

malttanut heittäyyä matalaksi,
vaan jäin katsomaan tuota ou-

dosti

lähestyvää, melkein

kimppuumme ehtinyttä pommaria.

MIHIN SE PUTOAA?
Pian huomasin, etteivät asiat
koneessa olleet oikealla tolalla:

Selustan

rakentajajoukotkin

lrutuivat usein
ilmasotatoimien
piiriin.
Erityinen ilo oli
tietenkin silloin nåihdä
vihollispommittajan
matkan pää.

100

TALVISODAN

alkaessa jou-

duin minäkin
19vuo.
- silloin
tias nuorukainen
komennetuksi Läskelään-Linnoitusrakennuspataljoona 4:n riveihin.
Tehtäväksemme tuli rakentaa
Jänisjoen rantamille taemmat
puolustusasemat.

Työskentelimme joukkueittain eri paikoissa Jänisjoen var-

kirjavissa varusteissamme.
Vastustajamme lentotoimin-

ta oli jo silloin hyvin vilkasta.

Tummissa vaatteissamme valkoista lunta vasten olimme mi-

täyttämåiän
eivät suostuneet

kivätkin kiukkuisina nis-

missä. Vauhtikin
ton.

tä näkyvin maali naapurin
pommittaja- ja hävittäjälentokoneille, jotka sangen usein iskaamme.

riittanyt armeijan vaatetusta ei-

Näissä oloissa oli työnjohtomme pakko järjestä jonkin-

kä lumipukuja, joten työskentelimme jokainen omissa sangen

lainen ilmavartio suojaamaan
työskenteleviä miehiä.

rella. Meille työvelvollisille

ei

koneen miehistö yritti epätoivoisesti saada sen moottoreita
käyntiin. Koneesta näet kuului
useita kertoja starttimoottoreiden kurnutusta, jolloin myös
sen potkurit pyörähtelivät.
Mutta ei
koneen moottorit
tehtäväänsä ja kone menetti
koko ajan korkeutta aivan sil-

olijo

olema-

Jokseenkin samaan aikaan
kanssamme olivat koneen havainneet Jänisjoen rautatiesiltaa suojaavat ilmatorjuntamiehet. Sieltä tuli pitkiä kaksi-

PAI,VETTIKORTII

Lentotoiminta oli vilkasta

§mmenmillisen sarjoja konet-

ta kohti. Myös

pommarin
konekivääriampujalla oli herkkä liipasinsormi, sillä hän vastasi heti haasteeseen kiukkuisil-

la sarjoilla.

Tämän kaksintaistelun aikana kone liukui ylitsemme,jolloin jo kaikki uskalsimme nousta seisomaan ja seuraamaan sen

vaappuvaa menoa. Kyse oli

tyrvät vähitellen. Pojilla oli
huono onni, sillä he olivat aivan

vähällä päästä liukulennossa
omalle puolelleen.
Pommari ei ollut pakkolaskussa pahemmin vaurioitunut.

joten meikäläiset purkivat

sen

ja lähettivät junalla Tampereen
lentokonetehtaalle korjattavak-

sl.

tr

vain siitii, jaksaako tuo siipeenyä saanut surmankorppi raahautua omiensa luo vai romahtaako se linjojen tälle puolelle.
Tälle puolelle jäi! Sen matka
päättyi Kerisyrjän tienhaaran

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

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

TII.AUSHINNAT

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

Kotimaahan 12 kk 129 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Ti laajapalvel ustamme.
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

minstoon, vain muutaman ki-

lometrin pähän olinpaikas-

PAI,VETTIKORTTI

tamme.

E Osallistun

KERSANTTI OLI
NÄPPÄRÄ
Jälkeenpäin kuulimme sotilailta, että kun meikäläisten partio
ehti koneen luokse, oli koneen
kolmimiehinen miehistö
kapteeni, luutnantti ja kersantti
seisonut vahingoittumatto-mina
koneensa vieresyä asennossa! Jokaisella oli revolveri

ohimoonsa suunnattuna. Kun
meikäläisten partionjohtaja oli
kehoittanut miehiä antautumaan, oli jokainen vihollislentiijä painanut liipasinta. Kap
teeni ja luutnantti kaatuivat

maahan luodinreikä piiiissä,
mutta kersantti oli viisaampi:
hiinkin kyllä laukaisi aseensa,
mutta suuntasi sen taivaalle
pänsä yli ja antautui vangilsi.
Kuulustelussa kersantti kertoi olleensa mukana pommittamassa Pieksämäkeä, jolloin
kone sai osuman ilmato{untatulesta. Sen moottorit pysäh-

Sanoma Aikakauslehtien iäriestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
U Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunn u kset :

_

VASTAUKSET
l. Priozersk :
Käkisalmi
2. Plodovoje
B/häjärvi
3. Ozerskoje
Vuoksenranta
Sovetski
Johannes
Primorsk: Koivisto
Rjabovo
Kuolemajärvi
Kirillovskoje
Perkjärvi
Pravdino
Muolaa
Krasnoselskoje
Kyyrölä

:
:

:
:

:

:

l.arionovo
Pörtsykkä

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

-

Sukunimi
Jakeluosoite
Postinumero

-

Puh.
Postitoimipaikka

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi jakeluosoite

Postinumero

alkaen:

198
Puh.

-

-/Postiloimipaikka
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Vaikeissa paikoissa sodan

paineen kokeneet miehet

ovat erilaisia kuin muut
vaikka olisivatkin
sötistyneet luodeilta .ja
kranaateilta.
Osa heistri on edelleen
Siellö Jossakin Summassa, Aittoioella,

-

Kirvesmriessti.
TAI-VI- JA .IATKOSODAT

kil2tiscn omak<ltitalon olohuonees-

sa.

fakkatuli räiskyy. sitten vähin

erin hiipuu. tarinointimme vhä fatkuu.

Puhutaan ihmisistä. .j«rtka eivät
elä yksist?iän leivästä. .iotka urvitsevat hengenruokaa. pohdintaa.
swien kaivolen vettä.
- Tvörutiini ia vleinen huohottava elämänkiire on tappokierre.
.loka vaanii meitä.la vaatii uhreia.
On hieno asia..ios on lövtänyt henkiseltä alueelta intohimoisen harrastuksen rutiinin ja paineen vasta-

teltavaamme jo ennen sotta. varhaisista nuoruusvuosista lähtien.
Tuolloin hän osasi ulkoa kaikki
.lvlhän painetut runot ia niinpä taitaa olla tänäänkin.
On tunnustettava. että va.ioan
kuin lumoukseen
vapisen. hikoilen. elän kokonaisesti Yriö .lvlhän
runojen ääressä vaikka esitänkin
niitä vksin itselleni.
Kuulemme hänen esittämänään
Vangitun salaman. Rvnnäkön jäl-

-

-

keen. Kaivolla. Hwästi Kirvesmä-

ki. taulu

ioelle...

kes-

painoksi. Minä olen löytän1t: Jo

Todella: esittäjä lumoutuu

tänyt sotainvalidi. reservin upserri.
lehdistön palvelukses;sa wosikymmenet harmaantunul veteraaniei hevillä avaudu. mutta kun hän
sen tekee on tunnustus vakaa ja

ollut runcr
hullu. Runot ovat miekkani ja kilpeni. Väitän. että hyvät mnot on

lumoaa. Tävtw sanoa.että runoiliia. hänen henkensä on tulkinnassa

reilu.

Tämäkin. muuan merkillisimpiä:

-

Näillä omilla silmilläni näin

sotaveueni

Y{ö Jvlhän ilmielävänä

edessäni kaksi viikkoa hänen kuo-

lemansa iälkeen.

"RUNOT OVAT
MIEKKANI JA KILPENI"
Outoa. selittämätöntä. sanomme.
Oli miten oli, tapaus todistaa taaskin niistä syvistä siteistä. lotka valautuivat miesten välille "siellä missä otsamme verta hikos"Istumme mukavasti iltaa helsin-

't02

poikasesta pitäen olen

oikotie swiin vesiin. niihin suojeleviin ia turvallisiin.

la

-

Olimme tuliholvin alla. Hir-

vittävää ivlinää, sariatuliaseiden
taukoamatonta tulta. palavia taloja. huutoa. valituksia. komentosanoja. telaketjujen lähestyvää jyrinää. Tankit möyrivät taisteluken-

tän salamoivassa hämärässä. raskaan usva- ja savukaton alla. .la
meillä oli tarjottavana niiden telaketju.len väliin vain Metsäpirtin
koiruhalkoia.
Joulukuun viidennen ia kuudennen päivän välisenä vönä tai
aamuna kiiruhti avuksi JR 2l eli
Kempin rvkmentti. kuten totuimme sanomaan.

läsnä.

KOHTAAM!NEN

KAAOKSEN KESKELTÄ

Jvlhän komppanian mie-hiä Yrjö
marssi asemiemme kautta vas-

KTRVESMÄESSÄ

Näin tunnustaessaan Matti Kuurmri k i nostaa kirlahvllystä eteemme
pövdälle svlvksen runoki{o.la.
Ne ovat Yriö .lvlhtin teoksia.

Ensimmäinen ja ainoa kohtaaminen Yflö Jylhän kanssa tapahtui
Taipaleen Kirvesmäessä talvisodan

Kotimaisista runoilijoista
olen kiintynyt eniten .iuuri Yriö

alkupäivinä. Vain kohtaus. ei sanaa ainoatakaan. vain katseita.

taiskuun Koukunniemestä rynäiivän vihollisen torjumiseksi. Valkoisissa lumipuvuissaan uudet tulokkaat olivat väsyneessä näkökentässämme kuin aaveita. toisesta
maailmasta tulleita.

tuskaisia katseita.
- Olimme asemissa vastapäätä
Likkosen kartanoa. Taisteluryh-

l-yhvt pvsähdys .juoksuhaudan
sivupoterossa. Komppanian pällikölle annettiin ensikäden tietoa tilanteesta edessä
edessä jossa

Jylhän. Kiintymys sinetöitiin hänen talvisodan Kiirastuli-runoissaan. Nehän paikallistuvat Taipaleenjoen taisteluihin. vaikka niiden
sanoma on yleisinhimillinen. Me
molemmat taistelimme Taipaleenjoella. siellä kuulussa Kirvesmäessä.

Mutta Yriö.lvlhän väkevästi lata

utuneet runot koskettivat haåsta-

-

alan ja paikan huomioonottaen

johti vänrikki Eero lrhIrnerr, sittemmin Lapuan piispa.
Neuvostojoukot olivat wöryneet
määmme

Taipaleenjoen vli Koukunniemeen.
Ympärillämme aaltoili taistelu kaaosmaisena.

-

maa tuntui repeilevän ja taivas palavan.
Vakavailmeinen luutnantti nojasi hetken poteron seinämään.
Seisoin siinä ja tuijotin. Hän
tuiiotti lähinnä itseensä. Salamana

-

ZllE-<. o+.-2.-^-/ 1./kJ^,.: ,a-*Z-, oJo ./4'^2-- ***l-, t- -2a.
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Taipaleen miehiä. Erkki Tantun
piirros Viimeinen virsi -runoon
Kiirastuli-kokoel massa

hän pomppasi poterosta

ja hiipi

kumarassa miehineen rynnäkkciön...

Hän on Yrjö Jylhä.
Minun runoilijani! Kohtaa-

-

minen keskellä kuolemankenttää...

Jylhä haavoittui Kirvesmäessä.
Tilannettaja tuntojaan hän kuvaa
runossa Rynnäkön jälkeen:
"Sain haavan vtihrit tuosta
jos hoovaa muut' ei ois:
se saakoon t.yhjiin .iuosta,
jos vain se levon tois..."

-

HÄN TULI YöLUI
Yrjö Jylhä sai ikilevon talvisodan
pakkasia muistuttavassa sääsyi
talvisodan .ja jatkosodan sodittuaan ja siviililuosienkin lupaillessa
hyvää jatkoa tälle Taipaleen Hc»
merokselle.

Toisin oli säädetty.

-

Halusin kirjoittaa lehteeni

Taipaleen aseveljien tervehdyksen

Yrjö Jylhälle. Se tapahtui hänen
hautajaispäiväänsä edeltäneenä

yönä. Päivä oli ollut työntä),teinen.

tunti, kaksikin... loppulause tuotti

Pääsin muistokirjoituksen ääreen
vasta puolenvön jälkeen. Täydellinen hillaisuus vallitsi. sai kuunnella
sitä että mitään ei kuulunut. Hiljaisuuden katkoi vain kirjoitusko-

tuskaa. Ohimoita kiristi,

neen rapina.

sangen moninaisia kiisityksiä

- Aluksi kirjoittaminen sujui
reippaasti. Palautuivat mieleen ru-

hetämme Sinulle..."

nojen tunnot ja taas vavahduttavana elämyksenä muisto kohtaamisesta Kirvesmäessä. Loppua kohti

kirjoittaminen vaikeutui. Kului

pää

kuumotti.

"Emme pohdiskele missä Sinä,
nyt olet. mutta missä lieja siitähän ihmisillä on
netkin
aseveli.

-

-lä-

kirjoitettua- Juuri silloin. tuon
ni. kuulin ikään kuin risahduksen.
Säpsähdin, peliistyin.

Kännyin tuolissani

päin...

taakse-

+
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KASKU KIERTÄÄ

SELYÄÄ

Muinoislinno

MAIEMA.
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TIIKKAA

lo roole

Suurhyökkäys Kannaksella helmikuussa
1940. Komentaja yrit-

Gathouin leiriolu)

\--,

tää saada selville vihollisen painopistettä tiedustelemalla hyökkääjän vahvuutta etulinjan
komppanioista. Kaikkialta tulee kuitenkin
hätäisiä ja epämääräi-

I er entt i
NCLI,1 L JANAA

KÄ './C

HYVAS]],

K IR"'ES/",1AK
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o
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N

siä vastauksia:
- Paljon!

I

-

JALKEEN

Porukkaa on sil-

män kantamattomiin!
Lopulta komentpja
ottaa yhteyden naapurikaistalle. Syntyy seuraava keskustelu:
- Näettekös te sieltä

AK'/

Koukunniemi

meitä yastaan hyökkäävän vihollisen?

Joo kyllä me

nähdään.
Voskelo

Paljonko niitä

t

näyttää olevan?
- Niitä on kuin meren mutaa!

Näillä paikoilla syntyivät Yrjö Jylhän talvisodan runot

Ja siinä hän seisoi

-

liikkumat-

tomin kasvoin. yllään vitivalkoinen
lumipuku, samanlainen kuin siellä
Kirvesmäen poterossa ennen taiste-

luun joutumista...
En saanut sanaa suustani

-

nyt

enempää kuin silloinkaan. Vain
tuijotin... hänkin tuijotti... Vain me
kaksi yön hiljaisuudessa...
Matti Kuusmäki muistaa värisseensä kuin vilutaudissa. Kyyneleet
kirposivat ja polttivat silmiä kuin
hapot.
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-

En voi sanoa kauanko tilanne

kesti. Vaikea se oli. jotenkin synkeän ylhäinen. Iäisyydeltä sen kesto sillä hetkellä tuntui. Lopulta
päiisin irti tuolistani, peitin silmät
käsilläni ja pakenin talon toisessa
päZissä olevaan makuuhuoneeseemme. Retkahdin hervottomana
luoteeseen. Mitä olinkaan kohdannut ja kokenut!
nyt? vaimo tiukkasi.
-MiesMitä
ei vastannut. oli kalpea. värisi haavanlehtenä. Kesti kauan

ennen kuin hän pystyi kertomaan
mitä oli nähnvt. kokenut, tuntenut.

Yrjö Jylhän muistokirjoitus jäi
tekemättä, toiset saivat sen viimeistellä.
Minusta tuntui. että Yrjö Jylhä saapuisi uudestaan, jos keskittvisin samalla tavalla muistele-

-

maan häntä. Vieläkään, wosikymmenien kuluttua. en tahtoisi
kokea sitä uudestaan, vaikka hänen runonsa ovat yhäkin minulle
sitä elämän

leipää...

tr

Komentaja

laskee

puhelimen kuulokkeen
pois todeten:

On se hyvä että
joku
edes
osaa laskea.

-

Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

HELENA SU§I

Kirjoittaja miehineen talviSodän päivinä

Otto Wille

Kuusisen
armeijakunnan piti va-

pauttaa Suomi "kartanonherrojen riistosta".
Osa sen miehistä oli
suomenkielen taitoisia
kadalaisia, inkeriIäisiä
suomalaisia emigranttikommu-

-

nisteja.

ja

Inkeriläinen sotilaan
vaimo kertoo.

puolella nähdrikseni. millaista siellä
oikeastaan oli.
Sota krppui maaliskuussa I940.

Silloin päätin lähteä miestiini tapaamaan. Osoitteessa luki "TeriKOKO tah.,isodan a.jan olin kovin

.ioki" .ia "Autokomppania".

Minulla ei ollut minkäänlaista

huolissani nriehestäni..joka palveli
Karjalan kannaksella. C)tlotin sil-

k:isitvstä. missä sellainen Terijoki

krin ensimmliistä lastani. Valvoin

oli. vaikka nvt tiedän sen

lijkaudet peläten pahinta.

van niin lähellä I-ertingradia. Ajat-

Inkeriliii:cnii olin kovin kiinnostunut Suomesta. Vannoin itselleni.
ett;i sopivan tilaisuuclcn tullen me-

sieltä ltivdän.

nisin ainakin krivmäiin Suomen

srjeitse-

telin, että kovalla l,ritvksellä

sen

Huhtikuun alkupäivinä kiipesin
Suomeen menevään junaan. Mi-

nua ei olisi millään päästettv matkalle. mutta lopuka pääsin rajan
yli. P-vysin .junailijaa ilmoittamaan
milloin oltaisiin Terijoella.
-I'erijoen
asemalla näytin mieheni osoitetta eräälle upseerille. 'I'ämä
teeskenteli venäläistä, mutta huomasin heti puheesta. että hänkin oli
inkeriläinen. Puhuin hänelle suomea .ja hän minulle venäjää.
Eikös n-v-t olla Suomessal to-

-

tesin lopulta.

Silloin hänkin alkoi puhua äidinkieltään.
- Kuinka olet uskaltanur lähreä
näin pitkälle matkalle'l hän ihmetteli.
Lrpseni

sr ntvmään oli nimittäin
aikaa vain parisen kuukautta.
Sitten hän pvsävtti crään sotilaan ja sanoi hiinelle:
- Kuulehan. Mikkol Vie sinä
tänrii Helka sinne Jassin luokse!
Lähdettiin Kellomäelle. Mikko.
Tuutarin poikia. opasti perille asti

ja

.lassi lii1,tvi.

Ihailin kovin kaunista Kellomäkcä. Siitä lähtien toivoin. cttä -ioskus pääsisin Suomeen.
I\tuimmc mrclreni kanssa pienen
puron rannalla. l.ähellä oli tuhoutunut talo tai rnökki. Itkin. kun
ailttelin ihmisia. .iotka olivet iorrtuneet .jättämään korinsa .ja koko

tämiin kauniin kvlän.
Kclkrmäen asemalla nousin Leningradiin menevään.junaan. Heti
kotikvlään päästvaini menin vstäväni ten'evssisaren Mootjan luo ja
pyvsin häntä kirj«rittamaan toclistuksen. että olin kovin sairas. Niin

h:in tekikin. Liihctin todistuksen
miehelleni. joka pääsi sen avulla
tr
lomalle kotikvlriiin.
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sin henkilö on tietenkin Urho
Kekkonen, jonka valtiomieskuvaa teos on omiaan selven-

lämän ja

,9
Kiriallisuu tta

syventämään.

Jälleen tekee mieli kysyä,
käytetäänkö pienessä maas-

tavat baltit työleiriin Uralille.
Omiin kokemuksiin perus-

samme riittävåisti hyväksi Jakobsonin syvällistä ulkopolitii-

tuva kerronta on korkeatasois-

kan

asiantuntemusta.

E.

KIEMUROITA
Max Jakobson: 38. kerros, Ha-

Juhan Peegel: Kaaduin ensim-

vaintoja ja muistiinpanoja
vuosilta 1965-1972, Otava,
Keuruu 1983, 390 sivua, valokuvia.

Huippudiplomaatti ja kansain-

välisen politiikan asiantuntija
on jälleen tehnyt kirjan, joka

valottaa kirkkaasti maamme
noudattamaa ulkopolitiikkaa
eräinä merkittävinä vuosina

niin kirkkaasri.

-

emä eräät hä-

märtusä viihtyvät kommunistit

ja muutamat muutkin ovat jo
ehtineet älähtää puhuen "perät-

tömistä väitteistä"

ja

"salai-

suuksien paljastamisesta".

ta Eestinmaan miesten vaiheita
omiimme siinä tapauksessa, että olisimme joutuneet Kuusisen

mäisenä sotakesänä. Weilin *
Giiis, Espoo 1983, 254 sivua.
Monet veljeskansamme miehet
joutuivat toisen maailmansodan wosina palvelemaan jopa
viidessä armeijassa: Ensimmäinen oli vapaan Viron "Eesti
rahvavägi", joka miehityksen
jälkeen liitettiin Puna-armeijaan. Sodan puhjettua monet
karkasivat. joutuivat kotiseudullaan saksalaisten "Legioo-

naan" ja taisteluun venäläisiä
vastaan. Kun tämäkään komento ei miellvttänyt, karkasi

rykmentin verran

eestiläisiä

Kyseiseen ajanjaksoon sisältyy monia mielenkiintoisia asi-

Suomeen,iossa heistä muodostettiin JR 200. Sen hajoittami-

oita: T§ekkoslovakian miehitys, suurlähettiläs Beljakovin

sen jälkeen kesällä

useimmat palasivat kotimaa-

toiminta Suomen kommunistisen puolueen "poliittisena ohjaajana", YK:n päiisihteerikiis-

hansa taistelemaan jälleen saksalaisten riveissä maahan tunkeutuvia neuvostoliittolaisia
vastaan monien jatkaessa vielä
koko 194&luvun lopun sissiso-

ta. Tavallista maallikkolukijaa
kiinnostaa ehkä kuitenkin eni-

ten Kekkosen johtama pitkäaikainen taistelu Suomen puolueettomuusasemasta, jonka
tunnustaminen on ajoittain ollut Neuvostoliitolle kovin vaikeaa. Tähän kysymykseen on

kietoutunut paitsi tunnettua

YK:n päiisihteerin valintakiistaa eräiltä osin jopa

Suomen

1944

Miehikkäliän saakka,

kuvaa vaaran vuosista, joiden
aikana oikeus usein oli vahE.
vemman oikeutta.

PÄTEVÄ PATTE.
RTNPfuILUKKö
Lauri Jäntti: Salainen sotapä-

"hallituksen" armoille. Ilman

våikirjani, Jatkosota rintamakirjeiden ja kommenttien va-

talvisodan torjuntavoittoa olisi
monen suomalaisenkin tie ilmeisesti johtanut "harjoituksiin

nmsaasti valokuvia.

Moskovaan".

E.

VOI VOITETTUJA!

lossa, WSOY, Juva 1983.
319 sivua, karttapiirroksia ja

Kirjoittaja

kustannus-

johtaja, sotahistorian tutkija ja
reservin majuri
- toimi talvisodassa tykistöupseerina Kol-

Lauri Hyvämäki, toimittanut
Hannu Rautkallio: Lista l:n

laalla. Jatkosodassa hän palveli

vangit, Vaaran vuosina 1944-48 sotarikoksista vangittujen
suomalaisten sotilaiden tarina,
Weilin * Giiiis, Espoo 1983,26

Patteristo l4:ssa ensin Karjalan
kannaksella, sitten Aunuksessa
ja kesällä 1944 Laguksen Panssaridivisioonan riveissä jälleen

patterinpäiillikkönä

Raskas

silua, valokuvia.

Kannaksella, muun muassa

Kun valvontakomissio

Kuuterselässä, Viipurissa, Talissa ja Vuosalmella. Kaptee-

saapui
Suomeen syksyllä 1944, se lähes
ensi töikseen esitti 6l sekavaaja

epämääräistä nimeä käsittävän
listan "sotarikoksista" pidätettävistä suomalaisista. Näistä

tavattiin yhteensä 45. Myöhemmin kävi ilmi, että monet
oli vangittu vain nimien sa-

niksi ylennettynä Jäntti joutui
yhä vastuullisempiin tehäviin,

esimerkiksi everstiluutnantti
Jouko Hynnisen tulenjohtopiiälliköksi. Hän on aikaisemmin julkaissut muun muas-

Peegelin romaani on Eestissä
parhaiten menestyn).t sotakirja.

vat kahden ja puolen luoden
ajan odotella kohtaloaan vankilassa peläten koko ajan siirtoa

sesti kirjeiä, henkilökohtaisia
tuntoja ja kannanottoja, joka-

Neuvostoliittoon samaan tapaan kuin ns Leinon vangeille
oli tapahtunut. Osa vapautettiin vähitellen. osa vasta valvon-

päiväisen elämän kuvausta.
Näin syntyy kuva velvollisuu-

Se kertoo tietenkin vain taiste-

luista Puna-armeijan riveissä
senjälkeen kun "vanhan armei
jan" upseerit kapteeneista ylöspäin oli komennettu "Moskovaan harjoituksiin", joista he
ennen olivat suojeluskuntalaiset, heidän perheensä ja kym-

menettuhannet muut hävinneet. Joukkoosastoihin ilmestyivät venäläiset politrukir. jor-

ka ilmoittivat. että kaikki

tunkkaisen verhon alle. Teos on
tavattoman mielenkiintoinen ja
selväpiirteinen oppikirja pelistä,
jota on pakko pelata kulissien

opetetaan nyt lukemaan eivätkä upseerit saa enää lyödä sotamiehiä.
Sitten vain käytiin sotaa. Baltit esiintyivät omissa sotilaspu-

takana tavallisen rivikansalai-

vuissaan,

sen ulottumattornissa. Keskei-

muuden ohella aiheutti

106

ja

samalla nimellä saattoi olla
useitakin vankeja. Mitään syy-

eivät koskaan palanneet. Jo sitä

oita ei ole kätketty virallisen liturgian onttouttaan kumisevan

elle

selventä erinomaisella tavalla

taa Metsäveljet-järjestössä.

Tavallinen ulkopolitiikkaan
syvemmin perehtymätön lukijakin löytää kirjan sivuilta vasepäselvään
kysymykseen. Arkojakaan asi-

saaris-

ton" liepeet ulottuivat Riihimä-

sa kirjat Tykinjyskeessä jatkosodassa, Kannaksen suurtaisteluissa ja Viipurin viimeinen
päivä.
Tämänkertainen teos on toisenlainen. Se sisältiiii pääasialli-

presidentinvaalikin.

tauksen moneen

ta. Realistisen sodan kuvauksen
se avaa näkökulman vel-

Tasapainoinen kuvaus ajas-

ta, jolloin "vankileirin

ohella

jeskansamme kauhistuttavaan
kohtaloon kahden sotaa käyvän suurvallan välissä.
Lukija ei voi olla vertailemat-

NEUVOSTO.
EESTIN
TUNTEMATON
SOTILAS

ULKO. JA
stsÄpor-rnrKAN

kaannuksia. Tappiot olivat
raskaat. Pahimman uhkan tultua torjutuksi Leningradin
suunnalla lähetettiin epäluotet-

mikä

kielitaidottose-

mankaltaisuuden luoksi

teitä ei esitetty. vaan miehet sai-

takomission poistumisen ai-

dentuntoisesta. rohkeasta ja
taitavasta reservin upseerista,
joka kykenee tasapainonsa säi-

koihin suostuttuaan sitä ennen

lytäen kestämän kaikki

"tunnustamaan" tekemättömiä
rikoksia samaan tapaan kuin

dan paineet.

Stalinin "oikeudenkäynneissä"

kertaa vähän. Näinhän

oli tapana.
Professori Hyvämäen tutkimus on tarkka ja erinomaisen
kiinnostava. Hänen myötätuntonsa on selvästi s1ryttömien
vangittujen puolella, mutta silti
hän jaksaa ymmärtää valvontakomission ja Suomen hallituksenkin menettelyä.

so.

Taisteluja kuvataan tällä
se

oli

kovina päivinä ei juuri kirjoitettu enempä sotapäiväkirjoja
kuin kirjeitäkän.
Kirja on dokumentti, joka
valaisee sotilaan ja perheenisän

yksitflselämä, suhdetta ajan
tapahtumiin, henkistä kesfävyyttä ja kasvamista sodan kurimuksessa.

E.

tervE

aakko Lindqvist Helsingistä kirloittaa lhantalan taistelusta: "Olette kirjoituksissanne
unohtaneet Risto Rytin. Hän
hommasi ne aseet..joilla torjuntavoitto saawtettiin.

- - - Ei tais-

teluita ratkaise muutama jv-pa-

taljoona."
Emme suinkaan ole unohtaneet Rytiä. ioka henkilökohtaisen uhrauksen hinnalla pelasti

maan ehdottomalta antautumiselta kesäkuun lopulla I944.
Totuuden nimessä on kuitenkin mainittava. että Ihantalan
aseet eivät tulleet maahan Rib-

bentropsopimuksen perusteella. vaan olivat käytettävissä .jo
aikaisemmin. Esimerkiksi Len-

tcrcsasto Kuhlmey

ja

saapui Suomeen

jo

iime woden lopulla eletMainostelevision ansiosta
iiäkärien merkeissä. Muutenkin heitä muistettiin. Kajaanin

tiin

seuduilla paliastettiin ulas
muistomerkki iääkärien ia
etappimiesten kunniaksi. Kuvassa ovat .iääkärimajuri Jussi

Nurmi. kenraaliluutnantti Albert Puroma ja majuri. kaup
paneuvos Per Heinrichs juuri
laskeneet muistomerkille .lääkärien seppeleen.

Stukat
17.6.44

panssarinvrkkien pääosa
I 8. 6. 44. Samaan aikaan
saatiin maahan muun muassa

16.-

panssarintorjunta- ja ilmatorjuntatykkejä sekä 2fi)000 kenttätvkin laukausta. Rytin sopimuksen perusteella tuli Ihanta-

laan saksalainen 303.Rynnäkkötykkiprikaati.
Ihantalan torjuntataistelun
onnistumisesta on paljolti kii-

tettävä kenttätvkistöä. Rintama pysähtyi kuitenkin "muutaman jv-patalioonan" asemien
eteen.

.,un' pu..iuin.n, it,r-l

('l). Jatkosodan aikana hän
toimi Helsingissä saksalaisten

numerossa sivulla 421 oli kuva.

voimien majuri evp. osoite Ah-

.lonka piti esittää Aito

ioukkoien komendanttina. Hu-

dinkatu

V,r.
luorta.

o

a-l

woden ioulukuun
Kera-

esitti kuitenkin ilmavoimien maiuri Erik Valdemar
Se

Kerkeä.

ioka toimi

sodassa

\
U uuri asevelijuhla. johon

muun muassa lailueen komentajana ja sodan jälkeen Turun

kokoontuvat kaikki III Armeijakunnan Uhtualla ja Kiestin-

lentoaseman päällikkönä. Oikea Aito Keravuori. myöhemmin muun muassa USA:n armei.jan eversti. on tämän nä-

.

gissä

toimineet miehet.la naiset.

järjestetään Oulussa tt.-9. kes'äkuuta l9tt4. Pitäkääpäs päivä
mielessä!

köinen. Bydämme
erehdystä.

anteeksi

H

6. 20700

Jyväskylä 70,
py-\,tää tutk i mustvötään varten
I

tietoja saksalaisesta kapteeni
Carl Sebcristä. joka toimi
lentoiouk kojemme päällikkönä
28. 4.-13. I 2. 1918. Se ber jäi
Suomeen viljelemän pientilaa
Pohjan kunnan Skurun (?) kylään. Suunnilleen vuonna 1938
Hitler kutsui Seberin Saksaan
Luftwaffen palvelukseen ylen-

täen hänet eventiluutnantiksi

hupuheiden mukaan olisi hänet

tämän jälkeen siirretty ItäPreussiin. missä hän olisi sodan

loppumelskeissä saanut surmansa kenraalimajurina ja
erään kaupungin komendanttina.
Kuvassa Seber lienee everstin

arvoinen. Kuka tietää. missä tilaisuudessa kuva on otettu'l
Voiko joku antaa lisätietoja Se-

berin vaiheista?
107

