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kauas puna-armeijan
päähyökkäyssuunnan selustaan. Saksalaiset oli
karkoitettu jo Narvajoelle Leningradin saartorenkaasta, mutta suomalaiset pitivät yhä hallussaan sen pohjoispuoleisia alueita.
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KESALLA 4944

hinnousu Normandiaan
alkoi 6.6. 1944. Teheranin sopimuksen mukaisesti länsimaat odottivat

Neuvostoliiton avustavan toisen rintaman syntymistä hyökkäämällä
itärintamalla.
Mutta Stalin, joka oli
joutunut kolmen vuoden
ajan yksin taistelemaan
Hitleriä vastaan, oli
päättänyt järjestää pienen opetuksen sekä länsiliittoutuneille että Suomelle: itärintama pysyi
melko rauhallisena ja
Suuren Isänmaallisen so-

rÄssÄ NUMERoSSA

NEUVOSTOJOI.]

dan Neljäs isku kohdistui suomalaisiin, jotka
olivat torjuneet kohtuuttomiksi arvioimansa rauhanvaatimukset ja pitivät yhä hallussaan tärkeitä alueita.
Suurhyökkäys Kannaksella alkoi 9.6.1944.
Asemasodan rauhaan tot-

tuneiden

suomalaisten

puolustus murtui ankaran iskun tieltä, ja hyökkäys eteni kohti Viipuria
kymmenen kilometrin
vuorokausivauhtia. Vaikka eräin paikoin kyettiinkin tehokkaaseen torjuntaan oli ylitse vyöry-

vän jyrän alta väistyttävä.

Viipuri luhistui onnet-

Ihantalassa hyökkäys

torjuttiin heinäkuun al-

kupäiviin

mennessä,

tomien sattumien seu- Viipurinlahdella hieman
rauksena jo 20.6.1944.
myöhemmin. Puna-arSamana päivänä alkoi
suurhyökkäys Aunuksen kannaksella.

Oltiin jatkosodan rat-

meija siirsi nyt painopisteensä Vuosalmelle, mis-

sä hyökkäykset torjut{iin heinäkuun puoliväliin mennessä.

kaisun edessä.
Venäläisten suunnitelAunuksesta Laatokan
ma oli Karjalan kannak- pohjoispuolelle suuntausen läpäisyn jälkeen jat- tunut hyökkäys onniskaa Kymijoelle, Sai- tuttiin pysäyttämään Umaalle ja Elisenvaararr linjalla. Ilomantsissa käyalueelle. Näiden tavoit- tiin viimeinen voitolliteiden saavuttaminen oli- nen mottitaistelu.
si melko varmasti luhisTässä vaiheessa oli
tanut Suomen puolus- Stalinilla jo kiire saaliinjaolle Berliiniin. Suomi
tuksen.
Päämaja keskitti jouk- jäi sivusuunnaksi.
kojemme pääosan taisteIsänmaa oli jälleen
luun Viipurin
kerran pelastettu kuo- KuparTaipaleen
lin- lemanvaarasta. Ankarassaaren
- vastaan puna- ti taistellen ja raskaita
jalle, jota
armeijan raivokas hyök- menetyksiä kärsien oli
käys jatkui. Sen painopis- luotu edellytykset raute siirtyi Viipurin val- halle, joka turvasi maalle
tauksen jälkeen Talin itsenäisyyden ja vapauj
o
alueelle ja den.
-Ihantalan
Viipurinlahdelle.
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RISTO ERJOLA

Äyräpään-Vuosalmen alue oli ViipuToriuntavoittoon vaikutti jalkarinlahden ohella rintamasuunta, mis- väen päättäväisen taistelun rinnalla
sä Puna-armeijan suurhyökkäys ke- kenttätykistön tulen taitava keskitetsällä 1944 lopullisesti pysäytettiin.
ty käyttö.
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Thnnettu tykkimies, yleisesikuntaeversti Risto Erjola, joka toimi tulenjohtajana Kylä-Paakkolan suunnalla, muistelee.
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NEUVOSTOJOUKOT olivat
kaksitoista vuorokautta kestäneellä hyökkiiyksellään Karjalan kannaksella saawttaneet

-.,-

kesäkuun 20:teen päivään mennessä välitavoitteensa

?

Viipurin-

Vuoksen tasan. Sikäläisen ylijohdon 21.6. vahvistama suunnitelma hyökkäyksen jatkamisesta oli piirroksen mukainen.
.i

Neuvostoliiton I l5.AK:n tehtävänä oli sen mukaan ylittää

Pt\jörvi

Vuoki ja vallata Käkisalmi.
Sitä vastassa oli meidän

III

AK Vuoksen pohjoisrannalla.
III AK:n komentaja oli kuitenkin antanut 2.Divisimnalle

kåis-

kyn ryhmittää kaksi pataljoo
naa Vuoksen eteläpuolelle.pi&imään sillanpääasemana Ayräi
I

I

...:

t
i.

pään-Kylä-Paakkolan alueen
puolustukselle edulliset sorahar-

jut.

-(.H'>r'>'i. ./-.

Suomen\ahti
T I NGRAD

Viipurin valtauksen iålke€n vahvistettiin Puna-armoilan hyökkåyssuunnitelma 21.6.1944 tållais€ksi (Helge
Seppälån mukaan)

Neuvostojoukkojen oli määrä

ylittaa Vuoksi Kiviniemen kohdalla 26. 6. ja tämän hyök*iiyksen tultua torjutuksi uudelleen

29.6., nyt Oravaniemen

koh-

dalla. Kun tämäkin yritys tor-

juttiin, siirtyivät taistelut ÄyräpZän sillanpään alueelle.

HANKALA SILLANPÄÄ
Pähkinänä oli kuitenkin suomalaisten miehittämä sillanpääase-

ma, joka olisi ensin eliminoita-

va. ll5.AK:n voimat eivät tähän riittäneet, vaan se sai Kalto
veden suunnalle juuttuneelta
98.AK:lta käyrtönsä 281.D:n,

jonka piti suorittaa

ylimeno

6.7. Sekään ei kuitenkaan pystynyt voimakkaan puolustuksemme ansiosta edes valtaa-

maan

sillanpääasemaamme,
vahvistettava
98.4K:n toisella divisioonalla jo
heinäkuun ensimmäisenä päivä-

vaan sitä

nä.

oli

Numeroltaan

tiimä

oli

Tuleniohtue harioiti€l€€. Luutnantti Risto Eriola v6tåå porukkaansa as€masodan påivinå

leisella alueella JR 7:n lohkolla,

jota

vain kahdella se onnistui. Luo
teisimmalla ylimenopaikalla ei

sillanpääasemaan seuraavien

suorittaman hyökkäyksen alku
siirtyi voimakkaan puolustuksemme vuoksi alkavaksi vasta
4. 7. Neljä vuorokautta kestäneiden kovien taistelujen jälkeen neuvostojoukkojen onnistuikin murtaa pu.olustukemme

Er.P 25. Sillanpäiiaseman KyläPaakkolan puoleisessa päiissä
JR 49 piti puoliaan vielä silloinkin kun neuvostojoukot - nyt
I l5.AK:n 142.D:n voimin - olivat suorittaneet ylimenon 9. 7.
aamulla.
Ylimenoon oli varauduttu vii-

voitu edes yrituiii, koska se ei
ylimenohyökkiiyksen alkaessa

mennessä.

päivien aikana ja ryhtyivät laajentamaan sitä. Ankarissa taisteluissa nämä joukot kuluivat ja
ne vaihdettiin 15.7. tienoilla
6.AK:n 13. ja 382.D:aan sekä
Ukrainasta
siirrettyyn
327.D:aan.

Sen lisäksi neuvostojoukot toivat muut I l5.AK:n divisioonat,

kiiykset jatkuivat 18.7. asti,

sillanpääaseman Ayräpään puo

dellä ylimenopaikalla, mutta

l0.D:n

jonka jälkeen taistelut hiljenivät

381.D.

Näiden yhtymien
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yhdessä

murtohetkellä puolusti

ollut hyökrhääjän hallussa.
142.D onnistui saamaan taisyli Vuosalmen puc

teluosansa

lelle

jo 9.7.
ja

iltaan

92.D:n, Vuosalmen

Neuvos§oukkojen

hyök-

2.D:n joukkojen ryhmitys

20.-30.6.1944
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me vastaan alkoivat 21.6.

himoP 3 osln (20.6.-)
6 (e{-27.6.)
{2 (22-306.)

-30.6.)

jr.P1207.

aa-

mulla, jolloin vihollinen hyökldisi asemiamme vastaan kolmen

2orln(D.5.t

divisioonan etumaisten

(23-27.e)

osien

voimin. Hyök4<äys uusittiin päivällä ja vielä illalla. Er.P 12 oikealla ja II/JR 7 vasemmalla
torjuivat hyökkäykset tykistön
ja kanaatinheittimien tulituella. Seuraavana päivänä vihollinen uusi hyökkiiyksensa kol-

(265.-)

meen kertaan: heti puolen yön
jälkeen, aamulla ja erityisen voimakkaasti keskipäivän jälkeen.
Hyökkäylset torjuttiin kaikkien
aseiden tulella.
Kylä-Paakkolassa Rommäen
suunnalla vihollinen pääsi aivan
asemiemme eteen. Yöllä 23.6.
onnistui vihollisen JR 22:n tunkeutua my<is Vitsaaren pohjois-

päähän

rM/[[rA]

49:n esikuntapäällikön kapteeni

Hant(ildisen johtamalla vasta-

WAK

hyökkäylsellä vihollinen karkoitettiin saaresta 23 minuutissa,
20 vihollista kaatui ja 9 otettiin

5

vangil<si.

krn

ja siirryttiin suurin piirtein

Tzimän jälkeen taistelut hiljease-

masotaan.

Kaikkiaan

Neuvostoliiton

23.A kiiytti Äyräpään

sillan-

pääasemamme murtamiseen

ja

Vuoksen ylimenoon sekä Vuo
salmen sillanpääaseman valtaamiseen kolme armeijakuntaa ja

tuntemattoman måiärän niitä
tukevia panssari-, tykistG, pio
neeri-, ilmatorjunta-, lento ym

joukkoja.

Jalkaväkirykmentit
kuluivat niin loppuun, että kirjallisuudessa mainitaan pataljoonien taisteluosien vahyuuden
lopuksi olleen vain 8-20 miestä.
Heittimistön ja tykistön tuliasemat oli tyhjennetty liioista miehistii niin että ne vain vaivoin
pystyivät toimimaan. Kaikki irrotetut miehet oli annettu täydennykseksi jalkaväkirykmenteille. Koko Vuoksen rintama
Pölläkkiilåistä Laatokkaan oli
tyhjennetty varsinaisista sotatoi-

miyhtymistii

sillanpääasemamme

luoteispuolella 43 soturin voimin, joista kolme oli naisia. JR

ja jätetty 22.Lin-

noitusalueen joukkojen miehittämäksi.

SUOMALAISET
PUREUTUVAT
MAASTOON
III AK:n komentaja kenraaliluutnantti Siilarwn ryhmitti

joukkonsa puolustukseen siten,
että oikealla Täipaleen lohkolla

oli l9.Pr, Kiviniemen-Orava-

niemen lohkolla l5.D ja siitä va-

räpän kohdalla yhdellä patal-

nivät. Vihollinen ei käyettävissään olleiden lO.D:n ja 92.D:n

joonalla sillanpääasemassa ja

voimin ollut pystynyt murta-

kahdella Vuoksen pohjoispuo

maan puolustustamme.
Tykistömme käytti näinä päi-

lella. Er.P 6 ja Rj.P 2 olivat divisioonan reserveinä.

Tykistö, yhteensä kuusi patteristoa oli jaettu kahdelsi ryhmäksi. JR 49:iiä tuki Ryhmä
Swendelin (II/KTR 15, llu
KTR l5 ja Rs.Psto 13) sekii JR

semmalla Ptilläktiilästä Kauhasaareen 2.D. Kuten jo on mainittu, tuli 2.D:n puolustaa runsaan 8 km:n levyistä ja noin 500

7:ää ryhmäAnmo

metrin syvyistii Ayräpään ja

kiiytt ssä.

QIKTR 15,

Rs.Psto 27 ja Rs.Psto l2). Naa-

purin 15.D:n lohkolta oli I/
KTR l2:n tuli Ryhmä Arimon

Kylä-Paakkolan väliståi harju-

Heittimistöä oli kummankin

maastoa Vuoksen etelärannalla

rykmentin lohkolla Äyräpään

kahdella pataljoonalla

sillan-

pääasemana.

2.D:n komentaja kenraalima-

juÅ Martola käski joukkonsa
puolustukseen pääpiirtein siten,

että Sintolanniemessä oli yksi

ja Kylä-Paakkolan
kohdalla JR 49 siten, ettii yksi
pataljoona
pataljoona

oli

sillanpäåissä

ja

kaksi Vuoksen pohjoispuolella.
Tästä vasemmalle oli JR 7 Äy-

taistelujen aikana kaksi raskasta
ja kolmesta viiteen kevyttä
joukkuetta.
Pioneereilla oli kiiytthsään
syöksyveneitä, joilla kuljetukset
sillanpääaseman ja koillisrannan välillä pystyttiin hoitamaan.

TORJUNTA TOIMII
Sotatoimet sillanpäasemaam-

vinä torjuntaan ja häirintiiiin
8800 kranaattia. Tulenjohto
paikkoja oli kuusi, niistä neljä
tykistön ja kaksi heittimistön
miehittämää.
Kolmen hiljaisemman vuoro
kauden jälkeen vihollinen hyök-

käsi 26.6. aamulla noin rykmentin voimin siihen asti kiivaimman tykistövalmistelun jälkeen Kylä-Paakkolan ja Ayräpään välisessä metsämaastossa,

rykmenttien välirajan molemmilla puolilla. Sillanpiäasemaa
puolustivat l/JR.49 ja II/JR 7.
Vihollisen neljä panssarivaunua
tunkeutui asemaamme, jossa ne
olivat koko päivän.
Toinen hyökkiiysaalto seurasi
kaksi tuntia edellisen jälkeen,
mutta raskaitten aseittemme tuli hajotti hyökkiiäjät.
Koko päivän kesäneissä taisteluissa vihollinen menetti run-
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IYkki,

miehenä...

t

saasti miehiä, 50 kaatunutta

jäi

asemiimme. Vihollinen kiiytti
hyökkiiyksessii påiäcin 28 l.D:n
voimia.
Vihollinen uudisti 28. 6. yöllä

hyök*iiyksensä

puolustusase-

marnme keskustassa. Se oli heikompi kuin aikaisempi hyökkiiys. 281.D oli ilmeisesti kuluttanut voimansa loppuun.

Tykistömme kiiytti näiden
hyökkiiysten torjuntaan 5500
kranaattia.

MlTÄ ON EDESSÄ?

pari rauhallisempaa
taistelupäivåiä. Havainnot viittasivat kuitenkin siihen, että viholSeurasi

Vuosalmen suunnan korkeinta päälystöä kesäkuun lopulla 1944

takaa koukanneen jiiäkiirijouk-

linen vahvisti tai vaihtoi etulinjan joukkoja. Asian selvittiimi-

kueen ja oman etulinjamme vä-

väkivaltai

me ja heittimistömme lamauttivat naapuritukikohdat ja estivät

seksi päätettiin tehdä

nen tiedusteluhyök*iiys JR 49:n
lohkolla heti puolen yön jälkeen

29.6.
Muodostettuun iskuosastoon
kuului rykmentin jääkiirijoukkue, joukkueet sekii I ettii II
P:stii ja pioneerijoukkue. Täista
luosaston johtajana toimi kap
t*nr Peruti Holopainen htaljoonan komentaja ehdotti, että
osasto tunkeutuisi hiljaa vihollisen asemiin ja raskaiden aseiden tulta kiiytettäisiin vasta jos
osasto joutuisi taisteluun ennenaikaise.sti sekä sitten myöhemmin irroittautumisvaiheessa.
Holopainen ei vaikuttanut
tyytyvåiiselEi tehtyyn esitykseen

liseen puristukseen. Tykistöm-

vihollisen tuomasta apua yllätyksen kohteeksi joutuneille joukoilleen.
Paluu omiin asemiin tapahtui
samaa reittiä kuin menokin. Irtaantumisen helpottamiseksi

ja heittimistöllä ympärillä oleviin tukikohtiin, jotka saatiinkin melko
hyvin vaiennetuiksi. Viholliselle

ammuttiin tykistöllä

aiheutettiin yli 100 miehen tap
piot kaatuneinaja 3 vankia saa-

tiin.

OLt ONNI MYöTÄI
Harvoin sattuu niin, että vangit

ja ehdotti yrityksen siirtiimistii

ovat kaikki eri

vuorokaudella. T2illä välin hän
kiivisi alkuperäisen suunnitel-

Näin oli kuitenkin tiissii tapauksessa: yksi kuului 7./JR 317/
92.D:aan, toinen 5./JR 1066/
281.D:aan ja kolmas 4./JR
1263 / 381.D:aan. Vangit kertoivat, etE[ he olivat juuri valmis-

man mukaisena yönä

kahden

ylikersanttinsa kanssa tiedustelussa tyhjäksi todetulla metsäkannalsella.

Näin tehtiinkin. Arvokkaita
tietoja saatiin ja niiden perusteella suunnitelmaa tarkistettiin
mm. siten, ettii hyök*iiys alkaisi
tykistön ja heittimistön lyhyellä
keskitetyllä iskulla, jonka piiättymisajan tiismällisyyteen kiinnitettiin erityinen huomio.
Iskuosaston tunkeutuminen

miehittömättömälle metsäkannakselle onnistui hyvin. Itiipuo
leisella metsäkannaksella olevat

vahvat vihollisosastot joutuivat
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divisimnista!

tautumassa hyökkiiykseen, jon-

ka piti alkaa varhain samana
aamuna. Hyöktiiystii varten
heillä oli varattuna runsaasti tykisttiä ja heittimistijä, 15 rynnäkftötyk*iä ja 40 panssarivaunua.

Saatujen tietojen perusteella

laati rykmenttiupseeri everstiluutnantti Merenheimo vastavalmistelu- ja vastatykisttisuunnitelman, joka ammuttiin 4.308.00 välisenä aikana. Yhteensä

Muuan tulisuunnitelma sillanptiässä ä.6.1944. Ympyråt ovat vastavalmist€lula häirintåmaaleja, neliöi sulkumaalela.

kiiytettiin näissä

taisteluissa
3600 tykistönja 1800 krh:n kra-

naattia.

Vihollinen kiirsi pahoja tap
pioita. Kylä-Paakkolan aukeiden takana todettiin pakenevia
vihollisosastoja ja -kolonnia.

Aiotusta hyökkiiyksesUi

ei

tullut mitään. Se siirtyi peräti
neljällä päivällä.
Tällä kertaa olivat sattuma ja
onnetar olleet puolellamme. Vihollisen oli pitiinyt alkaa hyökkiiyksensä jo 27. 6., mutta tykistön vähyyden vuoksi sen alka-

minen

oli siirretty 30.6.

aa-

kuitenkin liikaa Er.P 25:n tottumattomille miehille. He jättivät
suurin joukoin ursemansa ennen
kuin vihollisen jalkaväki oli edes

aloittanut etenemisen. II/JR

7:n komentaja Y,apteeru Aimo
Raassina miehitti paikallisella
reservillä ja Er.P 25:n taistelumoraalinsa säilyttäneillä miehil-

lä taaemman harjanteen, mutta
puolustulsemme ei pitänyt. Vihollinen pääsi Vuoksen rantaan
eikii sitä saatu lyödyksi takaisin
edes molemmilta sivustoilta
yht'aikaisesti suoritetulla vastahyökliiyksellä. Reservien siirron sillanpäähän teki vaikeaksi
vihollisen Vuokelle ampuma
miltei yhtäjaksoinen sulkutuli.
Myiis JR 49:n vasemmalla sivustalla vihollinen onnistui val-

taamaan kolme tukikohtaa ja
myöhemmin vielä neljännenkin.
Tykistömme tuki päivän taisteluja 9000:lla ja heittimistö
6600:lla kanaatilla.
6.7. aamuyöstä, kun JR 7:n
osat oli tungettu kahteen mottiin, divisioonan komentaja ken-

raalimajuri Martola päätti luo
pua sillanpääasemasta. Vihollisella oli tällöin hallussaan neljiisosa sillanpäästä sen keskiSA-kuva

Jokohan taas yrittävåt . . .? Panssarintorjuntakiväåri as€massa Äyräpåässå

näillä tekijöillä oli

yli 100 vihollisen pommi- ja
maataistelukonetta hyökkiisi sillanpääasemaa ja takamaaston

tämättä olevan enää JR 126l I
381.D. Vihollisen tappioiksi arvioitiin 2000 miestä.
Oma tykistömme oli päivän
kuluessa saanut vahvistuksekseen Rs.Psto 39:n, joka liitettiin
Ryhmä Arimoon. Päivän ammuskulutus oli tykistöllä 8800
ja heittimistöllä 6200 kranaat-

huomattava vaikutus iskuosas-

kohteita vastaan kello 4.50-

tia.

ton hyökkiiyksen onnistumiseen,
unohtamatta tietenkiiän iskuosaston joukkueiden tehokasta

5.1 0.

Ankarat taistelut riehuivat
koko sillanpään keskustan

toimintaa. Omat tappiomme

alueella, mutta puoleen päiviiän

olivat kaksi kaatunutta, 16 haavoittunutta ja kolme kadonnut-

mennessä

muun noin kello S:een. Oma

lumme havaitsi vihollisen siirtä-

hyökkiiyksemme

oli

siirtynyt

vän lisäjoukkoja sillanpääase-

toivomuksesta
30. 6. kello yhteen.

maamme vastaan. Sen ilmatoiminta vilkastui 2. ja 3.7. Suur-

Hyökkiiys aloitettiin tuli-iskulla, joka osui vihollisen hyök-

hyökkiiys alkoi 4.7. kello 3.50
tulivalmistelulla, jonka loppues-

käysvalmiusasemiin, samoin

sa

Holopaisen

kuin irtautumista suojannut tu-

li. IGikilla

ta.

TORJUNTATAISTELU
JATKUU

oli

asemamme JR

49:n lohkolla vallattu takaisin
useilla vastahyökkiiyksillä. JR

7:n lohkolla Tukikohta 4 jäi vihollisen haltuun. JR 7 siirsi heti
aamulla II P:n I P:n tueki sillanpäähän.

osasta.

Armeijakunnan komentaja
määräsi kuitenkin, ettii asemat
on pidettiivä. Samalla hän måiäräsi armeijakunnan reservinä olleen IV/l9.Pr:n suorittamaan
vastahyökkäyksen JR 49:n lohkolta.

Tämä eventiluutnantti
Sundbladin komentama patal-

joona saapui aamulla
pääasemaan ja aloitti

sillanvasta-

hyökkiiylsen syöksypommituksen jälkeen kello 9.30. Hyökkäys ei kuitenkaan edennyt al-

KOVA KOVAA
VASTEN

kua

pidemmälle.

Pataljoona

joutui torjumaan useita viholli-

koa

sen tykistön ja heittimistön tukemia hyökkiiyksiä.

5.7. välisen yön aikana I/JR

eteläosassa taistelut riehuivat

Sillanpääaseman

JR 49:n loh-

oli 28.6. asti puolustanut
III/JR 49. Se vaihdettiin 4.-

Samaan aikaan sillanpän

49:ään. JR 7:n lohkolla oli ras-

keskeytymättä. Puolenpäivän

kaita tappioita kärsinyt

jälkeen vihollinen sai Ayräpään

I

P

Seuraavan neljän päivän aikana

Vihollinen aloitti vieH kello

vaihdettava divisioonan käyt-

koillispuolella

vihollinen hyöhkiisi vain kerran,
2.-3.7. keskiyön aikaan noin
pataljoonan voimin arviolta
1500 kranaatin tulivalmistelun

17 tulivalmistelun JR 49:n lohkolla ja hyökkiisi 9 panssarivau-

tiiönsä saamaan Er.P 25:een.

mutta se lyötiin vastaiskulla ta-

nun tukemana. Hyökkäys torjuttiin jälleen ja raskas tulemme

turvin. Yritys tapahtui samalla

aiheutti taemmille hyökkiiys-

saatu kuntoon 5.7. päivän taisteluita varten. Vihollinenkin oli
i lmeisesti joutu nut järjesrämään

alueella, missä iskuosastomme

portaille tuntuvia tappioita.

oli ollut toiminnassa. Hyöldriiys

Vihollinen oli
vän hyökkiiyksiin 281.D:n ja

torjuttiin.

Heinäkuun alussa tieduste-

kiiyttänyt päi-

381:D:n voimia. Arveltiin kiiyt-

Näin oli

puolustukemme

joukkojaan niin paljon, että
hyöktiiys jatkui vasta kello 18
aikaan.

sisäänmurron,

kaisin.

Sundbladin pataljoona hyökkäsi toistamiseen kello 21.30 tykistövalmistelun ja syöksypom-

mitusten jälkeen. Hyökkiiys
epäonnistui jälleen ja pataljoona
kärsi 50 prosentin tappiot.

Vihollisen tulivalmistelu oli
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,

I

7880 ja

Ivkki-

kranaatinheittimet
6080 kranaattia.

fiiehenö...

Illalla

7. 7. alistettiin majuri

Hrinnisen pataljmna II/JR 57
2.D:lle. Yöllä se sai määräyksen

VELI TIRKKONEN

Wryffiffi&m

vaihtaa IV/l9.Pr:n

sillanpääasemasta. Vaihto tapahtui 8. 7.

iltapäivällä. 8. 7. aamuyöstii ir-

KAIKKI PELIINI
Piiivän kuluessa olivat ilmavoi-

mamme tukeneet

roitettiin myös 5./JR 49 sillanpääasemasta.

puolustus-

tamme pudottamalla pommeja
lähinnä vihollisen hall"ssa ola
valle sillanpäiin calle yhteensä
55 tonnia. Ilmavoimamme olivat ryhtyneet tukemaan puolustustamme jo edellisenä pEiivänä
29 tonnilla pommeja. T?imä oli
merkkinä siitä, että taistelujen

VIIMEINEN TAISTELU
Vihollisen raskaiden aseiden toi-

minta oli koko 8. päivän ollut
vilkasta. Iiihestyviistii ylimeno
hyök*iiyksestii oli lisääntyviä
merkkejä. Vihollinen kuljetti
Vuoksen rannalle ponttooneja,

painopiste rintamillamme oli

veneitä, sillanrakennustarpeita

siirtynyt 2.D:n lohkolle.

ym ylimenokalustoa. Sotavankitiedot kertoivat, että vihollisella

7. 7. kello 6.20 alkoi Sundbladin pataljmnan kolmas vasta-

oli takamaastossa uusia reserve-

hyökkiiys lentopommitulsen ja
tykistövalmistelujen tukemana.
Hyökkiiyksellä oli aluksi menestystä, mutta jo kello 8.45 pataljmna oli jälleen entisissä puolus.

jä kiiytfiimättöminä maihinnou-

tusasemissaan.

sarivaunujen tukemana. Hyökkiiys torjuttiin. Illalla kello
21.00 vihollinen uusi hyökkiiyksensä samalla alueella ja Hännisen pataljoonan oli hieman vetiiännyttiivä. Näiden hyök*iiysten ilmeisenä tarkoituksena oli
ottaa haltuun myös luoteisin ylimenokohta, mutta se ei neuvoe-

Iltapäivällä suoritettavaa nel-

jätfii

vastahyökkiiystii varten

siirrettiin III/JR 49 ja S.K/JR
49 sillanpiiäasemaan. Kello

16.00 syöksypommituksen ja

raskaiden aseiden tulivalmistelun tukema hyök*iiys päåisi alkamaan. 5.K eteni nopeasti tavoitteeseensa, mutta kun oikealla sivustalla hyökiinneet 10. ja
I LK eivät päiisseet etenemän,

sua varten.

Iltapäivällä vihollinen hyökkiisi Kylä-Paakkolan suunnassa
ankaran tulivalmistelun ja pans-

tdoukoilta onnistunut.
PEiiviin kuluessa tykistömme

asemiinsa vihollisen aloitettua

tuki taisteluja ampumalla 2700
ja heittimistömme 8800 laukausta. Ilmavoimamme pom-

vastahyökkiiyksen.

mittivat joukkokeskityksiä

oli 5.K:n vetiiiinnyttiivä lähtö

JR 7:n lohkolla vihollinen
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tonnin voimalla.

miiärämittaisina hoikkien
Eversti Risto Erjola tii
keppien ympärille, jotka olivat
on edellisessä artik- haudassa valmiina kiiyttön.
kelissa kuvannut
Äyräpään sillan- KoHrAtoKAs PÄvÄ
pääaseman taistelu- Oli heinäkuun neljännen päivän
aamu. Olimme nukkokonaisuudes- varhainen
kuneet montussamme kaikki
kolme - tamperclaisel Antti
saan.
Tbivanen ja Lasse Rankela sekå
Tässä kertoo tu- minä,
jonka kotipaikka oli Varlenjohtueen radio- kaus.
Helteisen päivän jälkeinen
mies toiminnastaan
lämmin kesäyö olijuuri vaihtusamalla alueella.
varhaisaamun valoisaan
Tiro heinäkuun massa
kuulakkuuteen. Kello oli 3.50,
kun kaikti muuttui yhdessä hetpäivä ei unohdu.
kessä.

ja

Ensimmäinen keshtys pudot-

PALVELIN I/KTR l5:n eli

ti

Merenheimon Patteriston radio
ryhmiissä. Tilenjohtueen vaihdon yhteydessä siirryin Äyra-

lämme muuttui hämärtilsi

pän

sillanpåiiiasemaan yön hiljaisena hetkenä 27.6.1944.

Kolmisen vuotta sitten olim-

me my(b ylittiineet Vuoken
Vuosalmen kohdalla. Silloin
olimme varmoja siitä, että voito
kas sota on aivan pian ohi.
Nyt olivat tunnelmat toiset.

antennin ja maailma ympeiril-

his

kansekaiselsi hiidenkattilaksi.

Fanimme vara-antennin pys.
tyyn ja yhteys taakse pelasi jälleen.

Viestitimme sulkumaalista
tulikomennon. Pian tuli tieto, että Jussi Huittircn, rohkea poika, oli tulenjohtueessa saanut
luodin otsaansa.
Fommitusten y§essä olivat

Tirlenjohtopaikallamme oli
komea nimi Voitto. Se sijaitsi

kaikki vara-antennit tarpe€n.

Mansikkamäki-nimisen korkean
harjun pällä JR 7:n ja JR 49:n

såiilym?iän.

saumakohdassa. Harjun takana
olevassa notkossa oli hyvä lähde

mento:

Niiden avulla saimme yhteyden
Sitten tuli tulenjohtajalta ko

-

Sulku

ja

lyhennä 300,

aloitti voimakkaan hyökkiiyksen
Er.P 25:n asemia vastaan kello

Ylimenohyökkiiys alkoi 9. 7.
kello 5.00 aluksi kahden divi-

ja

ampukaa!

13.20. Puolustus epäonnistui,

sioonan voimin. Siiä alkoi uusi
vaihe eli Vuosalmen taistelut.
Äyräpään taistelujen aikana

mukava kahvinkeittopaikka,
jota naapuri tosin muisti heitti-

millä aina kun kahvinkeittosa-

merkitsi.
Vihollinen oli piiiissyt läpi!
Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen! Maa keinui allamme ja
hiekka valui koko ajan niskaamme viestittiiessiimme tulikomentoja taakse. Yhteys oli saatava
siiilymiiiin hinnalla millä tahan-

pataljoonan komentaja majuri
Kuus irun siirtyi Vasikkasaareen

ja

Ayräpåiän kirkon raunioihin
jääneet noin 30 miestä antautuivat klo 15.45.

Saarilohkonkin puolustuksen
kuntoon saaminen vaati ankaria
toimenpiteitä, mutta siinä onnis.

olivat joukkomme tappiot

ras-

kaat: kaatuneita 442, haavoittu-

neita 2763 ja

Thlenjohtoradiomme oli
eteen johtavan yhteyshaudan

laukausta,

tonnilla

tr

si.

Piiivän aikana ilmavoimamme tukivat taisteluja
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2l

korsu.

64l.Tykistömme kiiytti taistelujen tukemiseen yhteensä 65.130

pommeja, tykistömme ampui

piiiiaseman eteläinen lohko menetettiin, tuli kenraalimajuri
B/ick divisioonan komentajaksi.
Yipåiälliktö oli miirirrinnyt
Martolan VI AK:n komentajak-

puuhamme.

Alueella oli talvisodan aikainen

kadonneita

heittimistömme
48.830 laukausta ja ilmavoimamme l3l tonnia pommeja.
Vihollisen tappioista ei ole lukuja kiiytettiivissä, mutta ne oli
vat raskaat, koska joukkoosastoja jouduttiin useampaan kertaan Uiydentiimiiiin ja hankkimaan yhä uusia yhtymiä jatkamaan loppuun kuluneiden joukkojen keskenjåiäneitii tehtiiviä.

tuttiin.
Samaan aikaan kun sillan-

vut ilmaisivat

kupeessa hinikomerossa. Vihollisen puolelta öin ja päivin kuuluva meteli samoin kuin ilma- ja

muun tulitoiminnan vilkastuminen kertoivat, että ankara koetus olisi aivan pian edessä.
Radiomme antenni oli vain
heittopainolla viskattu puun oksalle. Arvelimme sen tulevan
sieltii ensimmäisenä alas ja ryhdyimme varotoimiin: teimme
puhelintapsista kymmenkunta
vara-antennia ja kiersimme nii-

se

se,

Jokainen ymmärsi

mitii

se

sa.

Touhutqssamme radion kimjuuri ehtineet tark
kailemaan mifii ympärillä tapahtui.

pussa emme

Joku jalkaväen mies juoksi
ohi ja huusi:

-

Eikös ne radiomiehet mei-

naa låihteäkiiiin? Ryssä on jo
etulinjassa!

Liihdettiin.

rul@miohtu@@m rqdnsffimo
Sinne jäivät radiot, kellot ja
lompakot.

Juokin Rankelan kanssa läh-

teen ohi jyrkkiiän

rinteeseen,

josta oli lyhin tie takana olevalle
harjulle. Maihinmenosta ei ollut
apua ilman ollessa täynnä luoteja ja sirpaleita - vauhti oli valt-

tia.

Sattui jalkaan!
Rankela parkaisi rinteen puo

-

livälissä.
Samassa minäkin tunsin vihlaisun vatsan kohdalla ja kaulassa.

Jatkoimme matkaa harjun
päälle, mistä heitäydyimme tulemaan kierimällä alaspäin.
Olimme nyt suojassa suorasuuntaustulelta.
Aluksi olimme ajatelleet juosta rantaan ja mennä uimalla yli.
Näin oli tehnyt kolmas toverimme, joka myös selvisi onnellisesti yrityksessään.
Meidän kohdallamme haavoittuminen muutti suunnitelmat.
Työnnyimme eteen sattuneeseen suureen korsuun sitomaan
haavojamme. Korsu oli täynnä
väkeä.

-

Ryssä on kohta korsulla, il-

moitin korsun pohjalla klyhöttäville miehille.
Osa heistä syöksyi ulos, osa
jäi.
Ei minuun olekaan sattunut
kovin pahasti, sanoin Rankelal-

le. - Minä lähden sittenkin
juokemaan rantaan ja yritän
Radio välittää
sanoman tulipatteriin

uidayli...
Juoksin korsukäytävän suulle.

,'TAPPAA NE NYT
MEIDÄT''
Korsun edessä rinteessä oli venäläinen upseeri, joka viittoili
miehilleen ajaen heitä eteen-

päin. Muuan puna-armeijalainen vilkaisi minuun ja kohotti
konepistoolinsa parin§mmenen
metrin päässä.

Ammuimme aivan samalla
Tuleniohtue
työskenlelee
etuliniassa

sekunnilla.

Näin välähdyken
aseestani

ja

omasta

samalla tunsin an-
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Huudettiinko venäläisittiiin

karan iskun vasemmassa olka-

päässäni.

Puna-armeijalainen
putosi polvilleen.
Vetäydyin takaisin korsuun.
- Nyt minuun taisi sattua pahasti, sanoin Rankelalle. Ja
ryssä on ihan heti ovella. . .

"uraa" vai oliko §seessä mei-

Rankela riisui paitani. Kaina-

työntämiissä pois. Mikiili se onnistuu, on haavoittuneilla vielä
pieni mahdollisuus päästä loukusta Vuoksen yli omalle puo

kiiläisten karjunta?
Suomalaisten huutoa! Sen sävystä ei voinut erehtyä!
Oli kiiynnisä vastaisku! Ran-

-

taan päiissytt?i vihollista oltiin

lon alla oli reikä, josta pursui
ulos verensekaista vaahtoa. Hei-

kotti.
Onneksi selkäpuolella ei ollut

lelle.

Sitten taistelun melske hilje-

mitiiän. Luoti oli §lkiluita kat-

kottuaan pysähtynyt lapaluun

ni.

Konttasin korsun käytävään

alapuolelle.

Akkiä lensi korsun suuhun

ja kohottauduin varovasti. Yri-

käsikranaatti. Sen sihistessä oli
jokaisella sekunti tai kalsi aikaa

tin hiljaisella äänellä huudellen

etsiä suojaista nurkkausta.
Räjähdys löi korvat lukkoon.
Rotulin katku ja savu sekä hiekanpöly sokaisivat silmät.
Toinen käsikanaatti.
Räjähdys. Aistit sokaistuivat,

pyytii2i apua.

Luokseni

Tykistön tulenjohtueen miehiä Vuosalmella

hiekkaa . .

suu

maa.

Ilmoittauduin kertoen lyhyes-

ti tapahtumien kulun.

oli täynnä

-

- Nyt on §llä paras antautua, huusi joku jalkaväen mies.

hiä.

Lääkintiimiehet tulivatkin

-

Täppaa ne meidät tzinne . . .
Hän sitoi likaisen nenäliinan
kiväärin piipun päähän ja yriui
nostaa sen näkyviin.
Seurauksena oli konepistoolin
luotisuihku sormille.
Sitten tuli taas käsikranaatti.
Tällä kertaa jälki oli vielä

minta§vytön ja kräyävän

vas-

taisessa nurkassa makasi kaksi

miestä hengettömänä. Korsun
taitavien rakentajien ansiota oli,
että näinkin pienillä tappioilla
selvittiin.

pian ja kantoivat minut JSpJle
lähelle lossirantaa.

PELASTUS
Jälki rannassa oli pahan näköistä. Haavoittuneet oli ammuttu
paareille. Heitii ei venäläisten
"Tulikomentoja!"

nyt hurja taistelun

melske.

Konttailin korsussa sinne länne

tutkien, toimisiko joku
jääny

ase. Eivät pelanneet

sinne
- rä-

jähdysten synnyttämä hiekka ja
prily olivat kiilanneet aseiden lu-

kot. Vain oma pistoolini tuntui

ANTAUTUMINEN
ONNISTUU
Jalkaväen miehet ottivat jälleen
kantaa:
- Yritetään taas antautua . . .

Tällä kertaa ei merkin heilut-

toimivan.

Venäläiset panivat konekiväärin asemaan korsun katolle,
aivan ikkunan kohdalle. Miesten jalat nä§ivät korsuun, sa-

poistui seitsemän

jalkaväen
miehen kanssa korsusta, jonne
minä jäin kahden kuolleen tai
kuolevan aseveljen seuralsi.
Juttu ei kuitenkaan ollut vie-

lä selvä.

Korsun ulkopuolelta kuului
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Lausumani sana oli ainoa venäjänkielinen ilmaisu jonka sain
mieleeni. Samalla yritin merkein osoittaa, että kaverit olivat
hengettömiä.

-

Daa, daa, sanoi venäläinen

ja lähti

korsusta.

veneeseen.

Rohkea ja taitava soutaja luotsasi täyden lastinsa verta wotavia miehiä yli Vuoksen kiertäen
kohdat, joihin venäläisten tuliiskut kohdistuivat.

L,opulta päiistiin

rantaan.

Huomasin, että samassa vene€ssä oli tullut yli varkautelainen
tuttavani Kyösti Ropponen

Haavoittunept koottiin ran-

aliupseeri pistmli kiidessään ja

Tällöin erosivat meidän kah-

-Tävarit§...

täyteen vuotavaan

nalla olevaan navettaan. Siitä

Ajattelin ryhtyä ampumaan
pistoolilla, mutta luowin tuu-

den kaveruksen tiet: Rankila

mäystä:

kai kipua vastaan. Sitten liiäkintämiehet raahasivat minut t?ifii.

syöttäjään. Aseen suunta oli
Vuokselle päin.

komensi kaikki ulos.

Makasin lattialla paidatta,

noen ja sawn mustaamana.
Päätin yrituiä hetkellistä hä-

jäljiltä enää voinut auttaa.
Joku iski kiisivarteeni piikin,

moin patruunavyö sen juostessa

tajaa ammuttu. Hetken kulut-

tua tuli korsuun venäläinen

Olipas sulla helvetin hyvä

tuuri, sanoi Teijonmaa. - Minä
hommaan tänne liiäkintämie-

.

edelliskertojakin pahempi. Ko
ko korsukunta oli hetken toi

suomalainen

että hänen nimensä oli Tbijon-

koko maailma tuntui hailuvan
edestakaisin,

tuli

luutnantti, joka ilmeisesti johti
vastaiskua. Myöhemmin selvisi,

masta: yksi ainoa käsikanaatti
ikkunasta olisi auttamattomasti
lopettanut taistelun kohdaltani.

Makasin siis vain hiljaa kaatuneiden vieressä ja odotin mitä
tap.ahtuisi.

Akkiä korsuun syöksyi venäläinen luutnantti pistmli kiidessä. Sen piippu kääntyi teräviisti
kohti rintaani.

SUOMALAISET
lSKEVÄT
Sitten se alkoi

kas

-

jatkettiin

erittiiin voima-

tykistökeskitys

hevmkuljetuksin

eteenpäin.
korsun

alueelle. Joka hetki odotin kra-

naatin tulevan sisåiän takaseinästä.

Rintaani osunut luoti poistet-

tiin sotasairaalassa ja luovutettiin minulle sotamuistoksi. Sirpaleet ovat edelleen hyvåissä tallessa vasemmassa keuhkossa.

Lasse Rankela palasi aikanaan sotavankeudesta. Meillä
kolmella kaverilla on riittiinyt

Venäläisten konekiviiäri häipyi katolta.
Sitten alkoi kuulua kiihkeää
jalkaväen aseiden iiäntii. Siihen
liittyi hurjaa huutoa. Joku teki

kertomista kokemuksista, jotka
jokaisen kohdalla muodostuivat

rynnäkköä.

tuiki

erilaisiksi.

tr

-Kylliihiin

miniikin

§iåiilytä Sinäkin

prluani yrititt" Kuulia
että lcan Esplanadilla

lhnsa taisteli-

oli eriiiilld hierclla ruisella
,runnyt pissa pölsyihin"
lomensin

seis,

lehtesi

wosikerrat

o
Persoonollisuuksio

N[(.KE. PÄnuL

JAAKARI.
KAPTEENI
Oulwsa vrnsirw 191e^
toimineen hhjan-

34

mtut liiiikiiripaljm,un tunnAain upseeri

YahESSa

kansiossa

VANHAT
SOTURIT

Tämän Lelrden lzzn-tomutztet ovat todi vanhlzaa
Luettavaa, ja. nilden po.nlin on blinnoatavaa
ytal-o.ta a,ina uudel-Lezn. Ka-n^o- tabteLLLehden vetttaanta va.LLI-a oleva dotzunznttLalneltto hannattaa. täiLqttää mqö,s ten
hi s ta t LaI-l ir e.n a,Lvo n vuolzti.

KESKENÄÄN
Saksalainen kenraali
wn der Goltz majaili

(k--2-?2e1.4+

vapaussodan jälkeen

a Act-Ltrt nevt
LlLuutnantti c t'1:

P e Ir i;

Helsingissä, missä hänen esikuntansa sijoituspaikka
hotelli

V

.

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden

oli

Kämp. Suomalainen
tsaarin armeijassa palvellut kenraalimajuri

Prul wn Gerich meni

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerta, l2numeroa.
Hinta 20 mk/kp!
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).

+

tapaamaan saksalais-

LEIKKAA TÄSTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTÄ. POSTITA HETI.

Olli lbrlonen, ryW-

Kenraali on varmaan palvellut ratsuväessä, sanoi von der

oli lupteeni Nilde Ptbmi, jolw toimi l.Ibmp-

fiiällil*iinä wo1925-34. Iuttaja
riittiiö tältökin aj ala

panian

da

,ren lewaaliluttruntti,
maistaa ilönsö ensimmiiisen upseuilcol<elaarw pitibntinsö hujoinksen tvvstelwt"

Tällaircn oli Plbmin

lqitiil*i:

Toldillisesti ('dak-

-
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
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Jussi Sihvon poika Aarno
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§UURIAI§IELU
Motli jöi voin

niffixx,rTffil,"rffTiirx

kilOmetfin Veffqn'"tn*

OUki

maastoon
sisällä,

tällä n 6 km:n syvyisellä

1,5

ja

km:n levyisellä maakaistaleella?

§mmenestätu-

hannesta miehestzi eivät näytä

liioitelluilta. Vankeja

useista
Alueella

saatiin
venäläisdivisioonista.
lisäksi runsaasti

oli

panssarijoukkoja ja rynnäkkG
tykkiosastoja sekä tukena kaikenlaista tykisttiä ja ilmavoimia.
Koska kaikki nämä voimat olivat uhkarohkeasti ahtautuneet

muutaman neliökilometrin laa-

juiselle, melkein

tiettömälle
alueelle vaikeasti liikuteltavaksi
massaksi, katsoivat suomalaiset

hyöktäyksellään olevan kohtalaiset edellytykset.

kaatuneina ja haavoittuneina, ja
juuri taisteluun liittyneen Ra-

jaJP 2:n tappiot olivat

yhdessä

n 100 miestä.
Niinpä vihollisen 28.6. aamulla aloittama hyökk?iysten

ytissä

sarja johtikin siihen, etlä pussin
pohja ja itäinen sivusta repesivät ja venäläiset joukot etenivät

kohti Vakkilaa ja Ihantalaa.
Onni ei kuitenkaan ollut vie-

läkään hylänny

suomalaisia.

Ihantalan suunnasta taistelualueelle saapuvan 6.D:n etujoukot
pysäyttivät nopealla vastahyökkäyksellä venäläisten etenemisen pohjoiseen. Näin saatiin aikaa edesvä taistelevien joukko

jen

irrottamiseen,

jotka

siten

Seuraavien kahden worG

välttyivät niitä uhkaavalta tu-

kauden aikana yrittivätkin

holta.
6.D:n joukot ottivat 30.6. rintamavastuun uudessa puolus-

kenrm Laguken johtamat joukot tyhjentää pussia hyökkäämällä kolmesta suunnasta sitä
vastaan. Tietoisuus siitii, mihin
asemien lopullinen murtuminen
johtaisi ajoi joukkoja suorastaan

yli-inhimillisiin

ponnisteluihin.

Suuren saarrostuspussin suu oli

ja vesistölinjoihin no

jautuen VKT-linjan osan takaisin valtaaminen ja vihollisen
hyök*äyksen lopullinen pysäyttäminen. VKT-aseman piiäpuo
lustuslinjaa ei onnistuttu palauttamaan, sillä alinomaa uusiutuvat kriisitilanteet eivät antaneet
mahdollisuutta suurempien voimaryhmien keskitettyyn käyttön, vaan pataljoonat jouduttiin
kiyttamaan erillisinä taisteluun
sitä mukaa kun ne tulivat taistelualueelle. Useista tilanteista
huolimatta saatiin vihollisen

hyökkiys kuitenkin
mään

ja

vaita tappioita kärsien, ilman et-

tä edes osatkaan joukoistamme
olisivat joutuneet ratkaisevasti
saarretuiksi

;;å:tTfl3;';",",,*'lä',tfilll;

Mitä sitten oli pusssin

Ilmoituket

m,'::",';r,ytjnl

linjalle tapahtui se, joskin kar-

pysähty-

siten voitettiin aikaa

uusien reservien keskittiimiselle
muilta rintamaosiltaan. Kun sitten ainakin n 15 kertaisen ylivoiman pakottamana jouduttiin
vetäytymään uudelle puolustus-

tai

IHANTALAN IHME
Vihollisen hyökkiiys jatkui keskeytymättömällä voimalla uudelle tasalle ryhmittyneitii
6. D:n joukkoja vrstaan.

Uudessa

puolustusasemassa

oli oikealla Osasto laaksonen ja
vasemmalla Osasto Harate,
kummassakin neljä pataljoonaa,
välirajana Kilpeenjoki. Reservinä oli neljä pataljoonaa. Panssaritorjuntaan oli syvyyteen por-

rastettuna l.ErPstOs:n

syntyä,

sillä

suomalaistenkin
oli rajansa venäläisten saadessa yhä
uusia voimia etulinjaansa.
Täppiot tässä joukkojen määrään nähden jatkosodan suurimmassa taistelussa olivat muodostuneet suorastaan jär§ttäviksi.

joukkojen kestokyvyllä

PsD:n pataljoonat olivat enää
tuskin komppanian vahvuisia,
JR 50 oli menettänyt worokau-

pst-tykkikomppaniaa.
Puolustusta tuki kaikkiaan l8
patteristoa. Kun Ihantalan
suuntaan oli 4.D:n lohkolta saatavissa vielä 3 patteriston tuli,
niin oli teoreettisesti mahdollis.
ta keskituiä uhatuimmalle

tusasemassa Ihantalan-Vakkilan tasalla. Venäläisten hyökkäykselle oli ensimmäisen kerran koko Kannaksen läpimurto
taistelujen aikana §etty panemaan tehokas sulku.

den taisteluissa
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n

500 miestä

MlsTÄ OU KYSE?
Tälin suurtaistelun voidaan katsoa päättyneen 30.6., jolloin uusi puolustuslinja, joskin varustamaton, oli kauttaaltaan miehitetty.

Suomalaisten kannalta oli
Tälin taisteluvaihe suurin jatko
sodan taisteluista, sillä olihan
Suomenvedenpohjan-Repolan
välillä hyökrkiiävää l5:ta venäläistä divisioonaa eli n l50jvpa-

osia,

303.Sak RynnTykPr ja kolme

enää vain kilometrin levyinen,

mutta mottia ei vain tahtonut

sortuneet tu-

hoon.

Suomalaisen konttåtykistön keskit€tty tuli murskasi us€asti
hyökkäålän io lähtöas€missa

hyökkäykseen 20 psv:n tukema-

na Vakkilan suunnalla, mutta
suomalainen tykistö hajoitti

ryhmittyneet joukot ja saksalaiset syöksypommittajat kohdistivat n 30 koneen voimalla iskunsa panssareihin tuhoten useita
vaunuja. Päivän päättyessä olivat asemat kaikkialla suoma-

laisten hallussa.

lV

AK:n

alueella oli tuhottu kaikkiaan
27 psv:a, joista ilmavoimien
osuus

oli I l.

2.7.

Nelisenkymmentä konetta käsittävä suomalaisten muodostelma pomrnitti venäläisten joukkojen ryhmitylsiä VakkilanIhantalan eteläpuolella.

suunnalle kaikkiaan 2l pston
tuli.
Näinollen patteristojen ja pa-

taljoonien suhteeksi

saadaan

suunnilleen l:1. Jos kuitenkin
otetaan huomioon pataljoonien
silloiset tappioiden pienentämät
taisteluvahvuudet, lienee suhdeluku noin 3:2.

Juuri päättynyt menestyksellinen torjuntavaihe oli kuitenkin
luonut uutta uskoa suomalaisiin
joukkoihin, joiden niieliin Kannaksen aikaisemmat taisteluvaiheet olivat §lväneet epäuskon

3.7.

siemenen. Ennenkaikkea oman
tykistön, ilmavoimien ja uusien
pst-aseitten teho lujittivat jouk-

kojen taisteluhenkeä. Tämän
ja luottamuksen

taisteluhengen

Ilman kenttätykistömme ja
ilmavoimiemme taitavasti keskitettyä ja häikäilemätöntä toimintaa ei tätii ihmettii olisi syntynyt sotiemme suurimman ma-

elähdyttäminä pysyivät joukot
asemissaan yhä uusiutuvista
hyöktiiyksistii huolimatta. Sa-

teriaalitaistelun kurimuksessa.

nanmukaisesti ne eivät antaneet

ta.

enää tuumaakaan periksi, sillä
jos jossain maa-alaa jouduttiinkin luovuttamaan, se otettiin no
peasti vastahyökkiiyksellä takaisin. Näin syntyi "Ihantalan ih-

me".

Muutamat tilannekuvat eri päiviltä selvittänevät näiden osuut-

tuket. 63.KaD:n

hyökkäykset

torjuttiin foörökankaalla (Ihantalan länsipuolella) tapahtuneesta murrosta huolimatta.

Suomalainen tykistö, krh:t ja

NÄN TAPAHTUI
RATKAISU
1.7.

Klo

lhantalan suunnassa 9 patteriston ja 4000 kranaatin keskitys,
johon liittyivät saksalaisen 40
ktlneen muodostelman pomnri-

14.00 vihollinen ryhmittyi

suorasuunta-aseet arnpuivat divisioonan alueella n l0 000 ls.
5.7.
Tykistö hajoitti vihollisen hyök-

käysryhmitykset ja illalla 34
suomalaista pommikonetta

>

-ffi
W*h
:4q13-Y.,
llmavoimien tuen merkilys oli lhantalassa tärkeä. Tässä saksalais€n Osasto Kuhlmayn Stukat starttaavat lmmolan kentälti
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JR 12:n Tykkikomppanian miehiå lhantalan
Kirkonmåesså

pommitti Tälin pohjoispuolella

ti

olevia vihollisen tykistöasemia.

taistelut olivat opettaneet suo

Venäläisten toiminta jatkui

päivä päivältii

::

{
;.

Suomalaisia rynnåkköiykkimi€hiä as€ineen lhantalassa

saavutuksia, mutta raskaat

malaisetkin kaivautumaan. Asemien syvyyttä korostettiin alus-

samanlaisena
pyrkimyksenä murtaa suoma-

ta

laisten puolustus voimakkaitten

huoltojoukotkin uurastivat lin-

tulivalmistelujen avulla. Pienistä murroista huolimatta .§emat
onnistuttiin kuitenkin pitiimään

noittamisen parissa. Piiäpuolus-

pitäen. Kaikki reservit ja

joilla pyrittiin torjumaan vihollisen hyökkiiyket jo alkuunsa.
Suomalaisten saatua nyt run-

tysasemineen

saasti uusia saksalaisia ps-lähitorjuntavälineitä alkoi panssaritorjunta menestyä. Pataljooniin
ja tykkikomppanioihin ryhdyttiin heinäkuun alussa järjestiimään ps-lähitorjuntajoukkueita
ja rykmenttien pioneerijouk-

lujoukoille

ja

pesäkkeineen.

30.6.lähtien MK sai ilmavoimien hävittiijiisuojan taiste-

ja

Suomalaisten

varustelutöille.

ja

saksalaisten

näistii tukilinjaa.
Alimpia ylsiköit?i myöten pyrittiin irrottamaan reservejä, joiden tuli olla joka hetki valmiina
nopeisiin vastahyökkiiyksiin.

kueet varustettiin panssarikau-

lentolaivueiden vilkastunut toiminta ja menestykselliset ilmataistelut vahvistivat joukkojen
turvallisuuden tunnetta. Lisälsi
se tuntui vihollisen puolella psja tykistöryhmitysten kärsiminä

huilla, panssarinyrkeillä

vaurioina.

torjuntareserviki. Kaikkien yk-

huoltotoimintaa

mah-

Tykistölle järjestettiin useita

alueella.

dollista siten, että kiiytetfiivissä

vaihtoasemia. Tirliannoksia kiiy-

olevista tykistöjoukoista muc

tettiin säälimättä ke§kitykiin,

sikköjen yhteistoiminnalla suunniteltiin syvyyteen porrastettu
yhtenäinen pst-verkosto väijy-

ja hyökkiiykset torjumaan kaikkien aselajien yhteistoiminnalla.
Tykistön keskitetty kiiyttö oli

saawttanut huippunsa ottaen
huomioon meikiiläisen tykistön
suhteellisen lyhyet kantamat.

Tirlen keskittäminen

oli

tuslinjan taakse ryhdyttiin ra-

kentamaan tukikohtajärjestelmää ja 2-3 km:n päähän yhte-

Kaasusuojelukomppaniat koulutettiin psJähi-

dostettiin 5-7 patteriston tuki-

ryhmiä. Hyvin toimineet var-

ja radioyhteydet sekä sotavuosina kehittynyt taito ja joustava yhteistoimennetut puhelin-

minta mahdollistivat tulen keskittämisen jopa l0 minuutissa.
Myöskin koko alueen kranaatin-

heittimistöä kiiytettiin

eräissä

vaiheissa yhtenäisenä heittimis-

töryhmänä.

Tykistö ja ilmavoimat eivät
kuitenkaan yksin voineet tuoda
täydellistii torjuntavoittoa, vaan

tarvittiin muutakin.

Näist?i

muista toimenpiteistii on erityisesti mainittava seuraavat:
Uusi asema pyrittiin linnoittamaan nopeasti ja kaikkialla,
vaikka yksikköjen vahvuudet
olivat tuntuvasti kutistuneet,

monien jopa 60:een mieheen.
Kivikkoinen maasto tosin hidas-
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ja so

kaisupulloilla.

Siih€n påättyi panssarivaunujen tie lhantalan kirkolla

Ilmatorjunta koetti herpaantumatta suojata liikennettii ja

IV AK:n

koko

ak:n

komentaja korosti

käs§ssään hyvän huoltotoimin-

nan merkityst?i joukkojen mielialan luomisessa. Kaikkea täydennystä ja lääkintähuoltoa oli

valvottava

yksityiskohtaisesti.
3.7. annetulla kiis§llä tehostettiin myös §pärien kiiyttöä, kos-

ka oli todettu haavoittuneista n
50 % kallovammaisiksi.
,riskeiset peräytymisliikkeet
ja toisinaan jo kenties toivotto
milta tuntuvat taistelut luku-

määrältään ja uudenaikaiselta
sotakoneistoltaan ylivoimaista
vihollista vastaan olivat aiheuttaneet joukoissa osittaista lamaannusta

ja kurin höltymistä,

mikä muun ohella ilmeni rintamakarkuruutena. Uusiin asemiin asetuttaessa ryhdyttiin kui-

tenkin lujin ottein

valvomaan

kurin säilymistä. Tilanne alkoikin pian parantua. Viikon kuluessa uudelle linjalle siirtymisen jälkeen oli mieliala niin
muuttunut, että jopa laiminlyG
ty tervehtiminenkin tuli kiiyt-

tön

Yritettyään turhaan

päästä

Tälin-Ihantalan

alueella siirsivät venäläiset päähyökkiiyksensä painopisteet Viipurinlahden
Vuosalmen
suuntiin. 10.7. mennessä oli

ja

ti

lanne muodostunut Ihantalan
alueella asemasodan kaltaiseksi

toiminnaksi. Viipurinlahden ja
Vuosalmen suunnissa onnistuttiin myö ankarissa taisteluissa
torjumaan venäläisten läpimur-

toyritylset ja 13.7. ryhmittyivät
venäläiset kaikkialla Karjalan

sekä 27:lle

Kannaksella kunnostautuneelle
sotilaalle NL:n sankarin arvonimi.
Lienee kuitenkin niin, että
Leningradin armeijaryhmän ylijohdolta 21.6. saamat tehtiivät
olisivat edellyttiineet huomattavasti syvempiä murtoja Suomen
alueella ja ainakin Kannaksella
taistelevien joukkojen tuhoamista sekä valtakunnan rajan saa-

ruttamista, Moskovassa

v

1964

teoksessaan
Leningradista" evers-

"Täistelu
ti V P Morozov on selviisti tuo
nut ilmi, etta"2l. ja23.Aeivät
kesäkuun lopulla pystyneet suc

riutumaan

niille

määrätyistii

tehtävistä. Vihollinen teki sitkeää vastarintaa ja torjui kaikki
hyöktåiykset heituimällä niitä
vastaan riittävät voimat."

Mikii sitten oli näitten torjuntavoittojen lopullinen merkitys?
VKT-asema oli joustanut ja

ei

murtunut.

Jos vihollisen ylivoimainen painostus olisi jatkunut vielä viik-

koja, olisi lopputulos saattanut
olla toisenlainen. Hyökkääjän
aikapula ja tähän liittyen ilmei
sesti päämääriiän johtavien kei-

nojen liian kallis hinta tulivat
kuitenkin avuksemme ja hyökkäykset vaimenivat. Suomalaisten joukkojen kestävyyden ja
taistelutahdon tuloksena maan
voidaan katsoa säilytt?ineen itse-

näisyytensä.

tr

kannaksella puolustukseen.

KYSEESSÄ OU
SUOMEN KOHTALO
Tälin-Ihantalan suurtaistelu
yhdessä Viipurinlahden, VuG
salmen

ja U-aseman

torjunta-

taistelujen sekä Ilomantsin vii-

meisen mottitaistelun

kanssa

muodostavat ne kulmakivet, joi-

den varassa miutmme kohtalo

v 1944 oli.
Neuvostoliittolainen histo
riankirjoitus ei kiinnitä suurtakesällä

kaan huomiota näihin jatkoso
dan viimeisiin taisteluvaiheisiin.
Se korostaa erityisesti Viipurin

valtaamista voittoisan operaation tuloksena, josta nä§vänä
tunnuksena annettiin 48 yhty-

mälle ja joukkocastolle kunnianimitys "Leningradilainen"

00

ilmestyneessä

taipunut, mutta

etulinjaa myöten.

ratkaisuun

tai "Viipurilainen"

Lähteet
Kirjalliouua
Sotahistoriallinen toimisto:
Suomen sota 1941-1945 osat 7.

ja

10.

K L Oesch:
Suomen kohtalon ratkaisu
Kannaksella v 1944
S R Hurme:
Suomen sodat 1939-1940 ja
945 Neuvostoliiton
sotahistoriallisten teosten
valossa
Matti V Terå:
Kesäkuun kriisi 1944
1

941 -1

Muita lähteitä
Kapt P Mustonen:
lV AK:n puolustuksen järjestely
ja puolustustaistelun
sovittaminen Talin-lhantalan
al

ueella 20.6.-1 0.7 .-44.

Sotilasaikakauslehti 8/64
Tämä artikkeli on julkaistu

Panssari-aikakauslehdessä
1967

ja 1968.

w

Suurtaistelun painopisteessä olivat omat ja
viholliset sekaisin. Sattui ihmeellisiä
asioita, jotka jälkeenpäin tuntuvat melkein
unennäöltä.
Kovat rajamiehet selvisivät sisulla, taidolla
ja hyvällä onnella.
Rajajäiikäripataljo ona 2:n l.Komppanian
silloinen päällikkö on haastatellut ylivääpeli
Perttu Vuorelaa,joka kesällä 194/- taisteli
varusmiehenä hänen komppaniassaan.
Vuorela kertoo näin.
RAJAJIiÄKIiRIPATALIOONA

2 oli

Kannaksen viivytysvaiheen
jälkeen saanut olla levossa ja kenttävarustelutöissä runsaan viikon
verran Äyräpän takana Taljalassa. Kyseisenä aikana oli pataljoona

varustettu polkupyörillä liikkuvuuden lisäämiseksi. Huolto oli
samoista syisä moottoroitu.
Tämä tiesi tulevaisuudessa no.
pei',a

siirtoja kulloisiinkin painopis-

tesuuntiin.
Näin sitten kävikin: 25.6.44käkåisky siirtyä pyörämarssein
Ihantalaan, silloiseen suurtaistelun
polttopisteeseen. Talissa oli rintama revennytja kaikki irti saatavat
voimat tarvittiin lyöryn tukkeeksi.

vi

MYLLY PYöRII
Imatran-Antrean tienhaaraa lähesrytiiessä joutui yksikkömme
l./Rj.P 2 kolmeen otteeseen kahdentoista maataistelukoneen hyökkäyksen kohteeksi avoimen pellon
yli kulkevalla maantiellä. Korkea

tienpenkka antoi aluksi suojaa
hyökkäviä koneita vasraan, mutta
koneryhmän jakautuessa kolman-

nella hyökkäyskerralla kahtia ja
osastojen hyökätessä yhtä aikaa
tien kahta puolta olimme vaikeuksissa. Silloin kelpasivat maantieojat
ja rummut nopsasti suojapaikoiksi

eikä kukaan valitellut housujen
kastumista! Tappiot supistuivat
kuitenkin onneksi kolmeen rikkiammuttuun polkupyöriiän.
Kello kuuteen menneesä olimme
tavoitteeseemme kilometrin verran Imat-

tulleet ensimmäiseen

ran-Antrean tienhaarasta

ete-

lään. Pataljoona suojautui tien län-

sipuolella olevaan metsikköön
ruokailua

ja

lähempien ohjeiden

saamista varten.

Jo llissä paikassa saimme esimakua siitä miä tuleman piti. Ennen pitkä riehui ilmataistelu yläpuolellamme. Siihen osallistuneilla
ei ollut aikaa katsella keä alapuolella

-

tulilinjalla

-

sattui ole-
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I

maan! Joku utelias taistelun seuraaja sai luodin pänsä läpi ja joitakin haavoittui.
Tämän jälkeen alkoi "kivenkierUijiä" löytyä eli jokainen vähänkin

tivan omien ylivallasta ja esitti ylpeänä kovanaama
- vai olisiko
ollut hyvilliiän siitii että sota oli hä-

nassa Ihantalanjärven eteläpää

nen osaltaan lopussa...?

Ryhmä Virkki. johon kuuluin
hvärimiehenä, toimi joukkueen

hengeslään huolestunut etsi suojaa
suurten vierinkivijärkäleiden paremmalta puolelta eli silä sivulta,
jonka kanni tarjosi edes jonkinlaista suojaa ylhiiää tuleville kk+uih-

ensimmäisen kerran saksalaisia

kuille.

Maataistelukoneetkin ilmesryi-

vät uudelleen paikalle suoritettuaan polttoaine- ja ammustäydennyksen. Nyt alkoi kuolemankaru-

jo

toisen kerran. Suojautuessani maahan heittiiytymällä iski
jostain hävittijåistä ammuttu kksarja viereeni vaon kuin ompelukoneella tikaten. Muutama sentti
syjän ja sarja olisi repässyt minut
selli

kahtia.

Mylläkän aikana tuli joukkoomme vangiksi otettu venäläinen ylikersantti saattajineen. Naapurin
mies vain hymyili ja vihelteli ohitsemme marssiessaan. Näytti naut-

,

,

Samassa maa stonkohdassa näin

rynnäkkötykkejä, "Sturmeja". Ko
vilta sotakoneilta vaunut näyttivät,
joskin epåiilin niiden toimintamahdollisuuksia peitteisess'å maastossa.
Yksikkömme sai kiiskyn lähteä

liikkeelle lhantalanharjun-Talinmyllyn tietii polkupyörillä.
Myöhemmin ruttasivat venäläiset
panssarit Nurmilammen aukeiden
itäreunaan jätetyt pyörämme ro-

muiksi. Vartiomies, rajajäkäri
Eklölkin lienee mennyt siinä höläkiissä kun vartiotehtäviilleen uskol-

lisena ei suostunut luovuttamaan

pyöriä viholliselle.

VAIKEA PAIKKA

-

nimetön peltoaukeama
Nurmilammen peltoaukeamat.

suuntaryhmänä. Ihantalanharju ja
mainittu kapea nimetön peltoaukeama jäivät vasemmalle puolellemme. Aukeaman ohitettuamme

jouduimme mäntykankaalle.
Tiiälä alkoi dramaattinen tapahtumien sarja joka ajoittain tuntui aivan kuin unennäöllä.

juoksi laumoittain
kaikenarvoisia, aivan
vauhkoontuneina. Monet huutelivat sekavia ohi juostessaan:
arcU hyvät miehet menkö
sinne
- tapatatte itsenne aivan
turhaan! Siellä on linja murtunut ja
ryssä tulee periissä... ei niille mahda
Vastaamme

miehiä

miään...

koski, tehäväkseen varmistaa pa-

Kenen asemat on murtuneet?
Jiiär neljä kaheksan...
Joku ehti senään vastaamaan.
Jotenkin saimme osan pakeni-

taljoonan oikean sivustan suun-

joista pysäytettyä asemiin, mutta

Marssin aikana sai joukkueemme,
jota johti luutnantti Reino Kannel-

-

kun paikalle ilmaantui uusia juok-

sijoita, veivät nämä

pysäytetyt

miehetkin jälleen mukanaan.
Tilanne alkoi näytää synkeältä.
Tiåsyä vaiheessa hävisi päosa
joukkueestamme jonnekin ja ryhmämme jäi aivan erilleen omasta
porukasta
- koko Ihantalan taisteluvaiheen loppuajaksi. Sekavaa
oli.
Mietimme kuumeisesti mitä tiissä tilanteessa pitiiisi tehdii. Tulimme siihen tulokseen. että tieto ja
ilmoitus JR 48 asemien murtumisesta pitäisi tavalla tai toisella viedä

kiireesti lämän suunnan johdolle.
Ihantalanharjulla tapasimmekin
eversti Björkmanin ja ilmoitimme
hänelle tapahtumasta. Tieto tuli

hänelle täydellisenä yllätyksenä.
Saimme kolmeen kertaan kertoa
tapahtuman ennen kuin hän uskoi
sen. Kyseessä oleva joukko-osasto
oli hänen mukaansa IITJR 48 eli
majui Tor-Oskar Eru'en pataljoona,

Edellä kerrottu tapahtuma aiheutti sen, etlä Talinmyllyn suuntaan jo hyökkäysvalmiiksi ryhmitetty Rj.P2:n pääosa jouduttiin palauttamaan takaisin lähtöasemiinsa. Osia siitä
- 3. Komppania
tukkeeksi Marjamä-suunnattiin
en suuntaan.
< 28.6.44 oli lhantalan suunnalla vaikea päivå: melkoin motissa ollut vF
hollinen murtautui useilla alueilla
suomalaisten ioukkoien läpi aih€uttaen s€kavia tilanteita

vVäsyneitå taisteliioita
lhantalan suunnalla

Jatkoimme matkaa. Parisensataa metriä kuljettuamme tulimme
suuen pellon laitaan. Alueelle nä-

kyi lännessä lhantalan-Portinhoikan maantie.
Nousin

ähysämiän suuren vie-

rinkivilohkareen

pälle.

Totesin
ihmeekseni, ettii pellolle idästii päin

pistiivlissä

metsäniemekkeesyå,

santti ilmoitti hänet lähettiineelle
esimiehelleen, ettei siellä kankaalla

Eversti Björkmanin kåiskystä asettui ryhmämme varmistukseen luode-kaakko -suunnass,r kulkevan
pellon Ihantalanha{un puoleiseen
reun:urn. Kallion juurella oli lähde
ja siitä alas pellolle virtasi puro.

Vähitellen saatiin ryhmämme
siihen kokoon. Siihen kuului alikersantti Virkin lisäksi korpraali
W e s t e r lmd jääkäit H e ino ne n, M o t tinen ja Vuorela eli tiimän kertoja.
Järin suuri tämä sotajoukko ei siis

ollut!
Yö kului joten kuten vartiomiehen vuorotellen valvoessa ja toisten

nukkuessa tai puron liriniiä kuunnellessa.

Piiivä oli todennäköisesti 26.6.,
kun paikalle ilmestyi joku nuori

alikersantti

ja haki kaverikseen

partiomiestä.

Jouduin hiinen kanssaan parti
oon. Meidän piti selvitäii, minkä-

lainen tilanne

oli

aikaisemmin

mainitussa miinnikössä aukeaman
låinsipuolella.

Menimme pellon laitaan ja totesimme siellä leijailevan aavemaisen
usvan. Usvan takana håiämötti pellolla lato. Ryömimme ladon luokse
usvan seassa ja kuuntelimme siellä

jonkin aikaa. Kun mitään ei kuulunut, palasimme samaa tietä takaisin.
Se oli onni. sillä jos olisimme jat-

kaneet männikkökankaalle, olisimme todennäköisesti menneet
suonurn surrnan suuhun. Aliker-

ollut ketän.
Ilmoitus ei tietenkään piänyt
paikkaansa. Sellaista se silloin oli.
Tämän surkean partion jiilkeen

kutsuttiin alikersantti Virkki
komppanianpiällikön luo. Tämä

antoi koko ryhmälle teh*iväksi
selvittäii partioimalla vihollistilan-

ne nimettömien

peltoaukeamien

välisellä kapeahkolla kannaksella.
Liiat varusteet
reput ja muu
sellainen

-

k?iskettiin

jättiiä pois.

Tätä omaisuuttamme
emme sittemmin ikinä nfineet. Saman kiiskyn mukaan meille luvattiin huolto
suoruurn pataljoonan esikunnasta,
mutta minkiiänlaista äydennysä
emme koko Ihantalan taisteluvaiheen aikana siltii taholta saaneet.

saasti kaatuneita vihollisia

-

lie-

nevät olleet tekemisissä

IIIIJR 48:n

jälkijoukon kanssa

tai

jåäneet

3./Rj.P 2:n hyökkäyksen alle.
Peltokannaksella

oli suuri vie-

rinkivilohkare. Sen juurella tapasimme 3.,/Rj.P 2:n piiällikön kap
teeni Uule Petöjdn

ja hänen radio-

miehensä.

Peäjä oli todennäköisesti siellä
johtamassa komppaniansa hyökkäysä.

meni suhteellisen rauhallisesti, uusia vankejakaarr ei saatu.

Mutta vatsa alkoi
Meille selveni, ettei

näissä olosuhteissa voinut enä
muonittaa. Tarkastimme kaatuneiden vihollisten reput ja sielä
saimme haukattavaa pahimpaan

me kävelleet suoraan vihollisen sy-

nälkän.

Nyt saimme seurata suurvallan sodankäyntiä oikein aitiopaikalta
ikii2in kuin elokuvissa.
Venäläisiä tuntui olevan melko
paljon. Suomalainen tykistö tulitti

ajoittain asemaa. Vihollinen suo.
jautui silloin hetkeksi kiven taakse
monttuihin, mutta heti kun tulitus
loppui, jatkui krh-ammunta. Mistä
ja miten suomalaisten tulta johdet-

tiin, sitä emme tienneet. Mutta
melko tarkkaa se oli!

f[<tia

tanestyi venäläisten puolelta partion asemia yksinäinen so.

turi. Ryhmänjohtaja aikoi ampua
naapurin konepistoolillaan.

-

Annetaan sen tulla

-

otetaan

vanki, kuiskasin hiljaa Virkille.

Virkki ei kuitenkaan malttanut
olla ampumatta. Yksi luoti lävisti
vanjan posket. Otimme hänet vangiksi ja annoimme ensiawn.

Vihollisella ei ollut aavistustakaan meisfä. koska naapurin sotu-

Heinonen, porukkamme
ikämies, piti irroittaa vartiotehäviin.
vangit eivät liioin hätkiihtäneet
kiinnijoutumistaan. Ilmeisesti he
tiesivät, ettei näin pieni joukko voi
heitä kovinkaan kauan pitiiä vankinaan
eritoten kun isekin ovat

-

vihollisen keskellä. Ja melko omituinenhan tilanne tosiaankin oli:
viholliset vankina omissa asemissaan!

Tapettiin vain aikaa

hiljalleen

pataljoona

OMAN TYKTSTöN
TULEN ALLA

jäkäri

se. Alkumatkasta tavattiin run-

.6. tta kului naapurin

Jäimme siihen asemiin seurailemaan vihollisen toimia. Jos olisimme sattuneet kävelemän satakunta metriä vasemmalle, olisim-

reita hiippaili silloin tällöin pellon

Lähdettiin liikkeelle. Varovaisuussyistä kierrettiin pellon länsipuolit-
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Ilmoitin havainnon Virkille.

yli. Otimme heitä vangiksi liukuhihnamenetelmällä. Viimein paimennettavia oli niin paljon, etä

RAJAMIEHET
HOITAVAT
HOMMANSA

Siinä se

touhuja seuratessa. Alkanut yö

muistutella huollon puutteesta.

SEKAVA TILANNE

YKSITYINEN
SOTAJOUKKO

kän.

suuren kiven takana, oli asemassa
vihollisen 82 millin kranaatinheitin.

liin.

Matalaksil

temaan panssarivaunun tykin terävä ja kimakka laukausäni eroon
muusta sodan melskeestä, vaikka
vaunuja ei siihen paikkaan niihty-

yhdessä

vankien kanssa ja kuunneltiin sodan iiiiniä.
Opittiin siinä muun ohessa tun-

Aamu 28.6. valkeni vihdoinkin.
Siitä kehiuyi elämäni kovin päivä.
Se pysyy muistissa niin kauan kuin
elän.

Oma tykistömme alkoi entistä
tiheämpän muistutella olemassaolostaan. Eivätkä he voineet tietenkän tieäå mitåän partiomme
sijainnista. Kranaatinsirpaleet eivät
tehneet eroa omien ja vieraiden vä-

lillä. Meille tuli kiire kaivautua tai

pikemminkin ryhtyä tonkimaan
jonkinlaisia suojapoteroita, sillä
kaivaurumisesta ei juuri voinut pu-

hua. Kaikilta, niin saamiltamme
vangeilta kuin meiltiikin, puuttuivat lapiot, muista kenttiityöviilineistii puhumattakaan. Hädissämme kaivoimme käsin, puukoilla ja pakinkansilla, kuka milläkin

kiisiinsä saamillaan apuvälineillä
poteroita.
Ladatut aseet pidimme kaivaessamme käden ulottuvilla. Niinpä

minunkin kivärini nojaili siinä
vierelliini kiveä vasten, patruuna
piipussa, varmistamattomana.

KUKA VAROITTI?
Kaivaessani tunsin ikiiänkuin joku
olisi ottanut minua oikeasta olkapiiiistii kiinni ja nykinyt taaksepiiin.
Vilkaistessani taakseni ei siellä ollut

ketiiiin.
Tajusin. että minua varoitettiin
jostain vaarasta.

Aloin känäii piiäEini varovasti
taaksepiiin.

Pienen matkan påi?ist?i ähtäsi
minua vihollissotilas konepistoolilla.
Vaistomaisesti sieppasin aseeni
ja ammuin heittolaukauksen häntä
kohti. Samalla kuulin konepistoo.
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Lopulta piiädyimme johtopätökseen, että omat ovat joutuneet
vetäytymiiän Talinmyllyn suunnalta Ihantalanjärvelle päin eli pohjoiseen.

Ny oli viimeinkin syytä lähteä
etsiskelemiiiin porukkaa

!

SURKEA LOPPU
Illan suussa 29.6. påätimme lopultakin jättiiii nämä maisemat. Irrot-

tauduimme varovursti asemistamme jättäen vankimme sinne
aluksi jiiäkäri Mattisen ja "ylivarti-

ja"

lhantalan måeltå Viipuriin lohtava ti€ syyskuussa 1944 rauhanteon iälk€€n

lin lukon rapsahduksen: Vihollissotilas viritti aseensa uudelleen ja
minäkin ennätin tehdii omalleni

MITÄ OIKEASTAAN
TAPAHTUI?
Toimintamme alkoi saada

samoin.
Vrhollisen kypärä heliihti luodin
osuttua siihen. Vastustajani putosi
ensin polvilleen ja siitä eteenpäin
mahalleen. Hänen sotansa oli so-

mystisempiä piirteiä.
Meille toi tonkalla ruokaa hyvin
siistiin pukuun pukeutunut suoma-

dittu.

Vasta låmän tapahtuman jälkeen ennätin huutamalla varoittaa
kiven toisella puolella olevaa toveriani. Hän huusi "ruki verh" ja iiskeisen kaatuneen vasemmalta puolelta nousi ylös vihollissotilas kädet

ylhiiiillä.

yhä

lainen ylikersantti, joka oli aseistautunut pistoolilla. Hänen mukanaan oli nuori sotilas, joka oli ilman asetta eikä puhunut miään.
Ruokaa oli tonkassa vain vähän ja
tonkka oli oikein siisti. Ylikersantti
selitti matkalla joutuneensa tykis-

tötuleen

ja

siltä

suojautuessaan

kaataneensa ruokatonkan.
Kun tonkka ei ollut r),vettynyt ja

Vasta tämåin jälkeen minulla oli
tilaisuus tutkia tarkemmin iiskeisen
kaksintaistelun vaiheita. Puhdistin

ylikersantti vaikutti muutenkin

kaatuneen vihollisen konepistoolin. Totesin ensiksi ampumani heittolaukauksen osuneen viritystapin
alapuolella olleeseen metallikiskoon ja viänäneen sen alkupätä
sen verran ettei lukko piiiissyt perille. Tämä oli pelastanut henkeni.
Työkalujen puutteess:r hakkasin
kivärini perällä metallikiskon
suoraksi, laitoin lippaan paikoilleen ja kokeilin asetta. Se toimi jälleen moitteettomasti.
Tämän jälkeen oli aikaa tarkastella lähemmin uutta vankia. Molemmat osoittautuivat upseereiksi,
erikoisansiomerkillä palkituiksi valiosotilaiksi.
Aluksi vanki kielsi olevansa up
seeri, sanoi itseiilin vain kasakaksi,
mutta myöhemmin myönsi englanniki olevansa aliluutnantti.

Pienen neuvottelun jälkeen
Virkki kuitenkin luovutti meille jo
rasitteeksi käyneet vangit yliker-

Nämä uudet

sotatoverimme

liian siistilä, aloimme epiiillä, ettei-

vät nämä olleetkaan suomalaisia.

santille. Vangit saatuaan hän poistui mielesämme outoon suunraan.
Oliko tämä mies suomalaiseen sotilaspukuun pukeutunut vihollissoti
las, joka oli lähetetty tutkimaan outoja katoamistapauksia heidän
keskuudessaan...?

Palasimme takaisin paikalle,
missä olimme aikaisemmin tavanneet kapteeni Peäjän. Siellä ei

enä

ollut

ketään. Jatkoimme veään-

tymisä entiselle varmistuspaikalle
saadaksemme reppumme ja muut
varusteemme takaisin. Mutta siel-

läkiän ei ollut eniiä ketän,

ei

myöskän varusteitamme. Nekin

tua ainoalta turvalliselta paikalta.
Teimme merkillisen pätöksen:
palaamme takaisin vihollisen puo.
lelle!

Marssimme takaisin entisiä jäl-

Tiällä jatkui savotta ennallaan:
vihollinen heitteli kranaatteja putkeen, vanjoja käveli huolettomana
ja
maastossa ympärillämme
- peri
jatkui!
Heinonen
'rankishow
entisen virkansa.
Vähitellen vahdittavia alkoi olla

moninkertainen miärä vartijoihin
verrattuna. Vaikka vangit käyttäytyivätkin moitteettomasti, oli syy'tä
huoleen
miten ämä homma
jatkuisi? Äkkia alkoi virkin konepistooli
rätistä. Hän ampui puoli lipasta selustaan påiin. Siellä pötki pakoon
pe.
vihollisen partio
- tai mikä lie
rukka. Annoin sille lisävauhtia ki-

viärilläni.
Vihollisen liikehdintä oli vilkasta. Misäiin merkeistä emme pystyneet paikantamaan omia

ja

-

joukko-

ei edes taistelun metelin perus-

teella. Lopuksi jiiäkäri Westerlund

ilmoitti lähtevänvå ottamaan
viiä missä omat ovat

niiä

-

sel-

vai onko

rin pähän hakamaata muistuttavassa maastossa jouduimme ko'
vaan tykistökeskitykseen. Aliker-

ja jiäkäri

Westerlund haavoittui

samoin sirpaleesta istumalihaksiin.
Lähtiessäni hakemaan apua tien
suunnasta tapasin sattumalta tielä
hevosajoneuvon ajajineen. Hänen
avustuksellaan saimme haavoittuneet kärryille ja edelleen JSpJle.
Virkki menehtyi haavoihinsa, mut-

ta Westerlund palasi takaisin yksikköönsä vielä sodan kesäessä.

Vähiin huvenneeseen ryhmän

kuuluivat eniiä jäkärit Heinonen,
Mattinen ja Vuorela eli tämän kertoja. Heidän tietämättän olivat

Rj.P 2:n rippeet

puolustuksessa

in

muutaman sadan metrin
päåissä Ihantalanhadun-Talinmyllyn tien suunnassr. Yhteyden
saanti ja pelastus olisivat olleet lähellä.
Keskiyön pimeimpinä hetkinä ja
Ihantalanjärvestä nousseen sumun
suojissa veäiintyi ryhmä Virkin jäljellä oleva osa Imatran-Antrean
tienhaaramaaston kautta selustan

enää missiän? Virkki antoi
tähän luvan ja Westerlund lähti yk-

suuntaan.

sin partioon. Pidimme häntä jo

nä§ käydyn kovan taistelun jäljiltä: tie oli vieriän myöten täynnä
romua, kaatuneita vihollisia ja

menetettynä miehenä.
Mutta jälleen tapahtui kummia:
Westerlund palasi noin puolentois-

ta tunnin kuluttua kertoen käy-

olivat hävinneet.

neensä melko kaukana Talinmyl-

IHMEELLINEN PÄÄTöS

tapaamatta
enempää omia kuin vihollisenkaan

lyn suunnalla

Siinä sitten taivastelimme noituen

käämme valkoista leipiiä. Veljelli-

mieletöntii tilannetta. Näin jäl-

sesti jaoimme viihiiiset muonavaramme tasan. Olihan meidiin Ge-

keenpåiin asia tuntuu ihmeelliselä,

mutta siinä vaiheessa alkoi iiskei-

joukkoja!
Asia tuntui ihmeelliseltä
- olihan vihollista aivan ympärilläkin
vaikka millä mitalla!

neven sopimuksen mukaan huolehdittava myös vangeistamme!

nen tähystysasemamme vihollisen
kranaatinheittimen naapurina tun-

sesti.
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lienevät siirtyneet omiensa luokse.
Piiiistyämme noin 300---400 met-

santti Virkki sai sirpaleen rintaansa

kiä.

ilahduttivat meitä antamalla näl-

I

Heinosen vartioimina,.lopuksi

yksikseen. Aikansa haikailtuaan

Tapausta harkittiin perusteelli-

Täällä kohtasi heitai järkytävä

omia miehiä, ajoneuvojen ja panssarien palaneita jätteiä ja vaikka
mitä.
Tämä näky oli liikaa jo muuten-

kin jiirklttyneelle porukan kolmannelle

jäkärille. Hän lähti omil-

le teilleen.

Ihmeelliset seikkailut kokenut
ryhmä Virkki pääsi yön kuluessa
omien joukkojen yhteyteen kahteen mieheen

supistuneena. tr

VAINO HAHTELA

JR 9:n komentaja eversti Bertel
lkonen

Heinäkuussa 1944

päällikön Esko Tiilikaisen.

joutuivat Aunuksesta
vetäytyvät joukkom-

Komppania kuormataan autoihin ja matka alkaa heti. Kuljetus sujuu hyvin vihollislentäjien

me usein taistelemaan
vaikeissa ja sekavissa

häiritsemättä.

Saavumme kohta puolenpäi-

vän jälkeen perille. Tiilikainen

olosuhteissa.

jää reserviksi taemmaksi ja

Vihollinen teki nyt
saman minkä suomalaiset kolme vuotta

ajan I P:n komentopaikalle.

Kaikkialla on miehiä teiden

aikaisemmin: se saartoi, katkoi yhteyksiä

ja motitti.

Suomalaiset eivät
kuitenkaan moteissa
pysyneet.

Våinö Hahtela toimi I Patalloonan komsntaiana täh€s koko iatkosodan
ajan lukuunottamatta muutaman viikon komennusta rykmentin
€sikuntapåälliköksi

JR 9 oli pääosillaan viivytystaisteluja käyden vetääntynyt Syvärin eteläpuolelta Äänislinnan

Konrpp.irrran päällikkönä oli
kuitenkin mies, joka voitti vaikeudet, Mannerheim-ristin ritari

kannaksen

kautta Topasjärven maastoon,
joka on vähäinen järvi parikym-

Kauko Vilanti.
Heinäkuun alkupäivinä tilanne kiristyy. Vihollisen hyökkäyksen painopiste oli Aunuksen
kannaksen länsipuolella, mutta
venäläisillä riitti voimia myöskin
kannaksen itäisille alueille. Oli
ilmeistä, että heidän tarkoituksensa tässä vaiheessa oli hyökätä
Topasjärven suunnassa ja katkaista valtatie Äänislinna-Viel-

mentä kilometriä

järvi.

kautta Aunuksen

keskiosdan Nuosjärven maastoon. Rykmentin I P, jonka komentajaksi oli tullut pari viikkoa
ennen vihollisen suurhyökkäyksen alkamista 9. 6. 1944 majuri
P., vetääntyi Vosnesenjan länsi

puolitse Syvärin yli

ja

edelleen

Tarsepolin ja Kaskanan korpien

itään

ja

Vieljärvestä

15 kilometriä Nuosjär-

vestä etelään.

I

P:n vetäytymistie oli vaikea.

Maastoa ei ollut tiedusteltu 7.
D:n toimesta, vaan käskettiin
kulkea vanhojen karttojen mukaan teitä, jotka eivät pitäneet

Alkavat laajamittaiset

siin. Tieksi merkitty viiva oli suota, jossa hevosajoneuvoilla kulku

näytti mahdottomalta.

tossa. Lähden autolla tarkastus-

kierrokselle rykmentin majoitusalueelle.

Vihollisen maataistelukoneet
koukkivat matalalla tehden tut-

tavuutta yksinäisen henkilöauton kanssa. Ajamme suojaan
Nuosjärven rantaan vähäiseen
pensaikkoon.
Samassa ajaa paikalle mootto-

ripyörälähetti tuoden hätäisen
sanoman:

-

Herra majurin on heti pa-

lattava rykmentin esikuntaan

Komentopaikalla saan
metsä-

taistelut.

Olin toiminut rykmentin

!

esi-

mieheltäni seuraavan käskyn:

-

Menet heti Topasjärvelle ja

Nyt alkoi yksi sotavuosieni kiireisimmistä iltapäivän urakoista.
Pataljoona oli alistettu JR
8:lle, mutta en saanut mainittuun

rykmenttiin yhteyttä millään ilveellä. Tiesin vain rykmentin

olevan jossakin

lännempänä.

Käsketyistä johtosuhteista huolimatta pidin koko ajan yhteyttä

omaan rykmenttiimme

aina

Topaskukkulan rinteelle. Sieltä

pataljoonan avuksi hyvän ja kokeneen komppanian ja monien
taistelujen karaiseman taitavan

rakennettiin

se mukaasi reservin alueelta!

eversti Bertel lkonen.

Käsky on selvä. Monenlaisia
ajatuksia pyörii päässä, mutta

Oli lämmin ja kaunis kesäpäivä,
heinäkuun kymmenes. JR 9:n
esikunta oli Nuosjärven maas-

ASIAT KITREELLÄ
KUNTOON

nyt ei ole kyselyjen eikä arvailu-

mentajille esimerkiksi kelpaava

NÄIN SE KÄVI

että hänen on mentävä ilmoittautumaan 7. D:n esikuntaan.

jen aika. Olen iloinen, eträ saan

I

oli tarmokas, kaikille kenttäko-

kuntapäällikkönä. Komentajana

varsilla. Selvästi näkyy, että mieliala on masentunut.
Majuri P. on Topasjärven rannalla. Yritän ottaa häneltä selville kaikki komentajalle kuuluvat
asiat: puolustusryhmitys, yhteydet, vihollisen esiintyminen ja
omat naapurit.
Huomaan heti, että komentaja
on väsynyt. Sitähän sattuu niin
monelle johtajalle sodassa. Ilmoitan hänelle, että minut on
määrätty I P:n komentajaksi ja

irtautumiseen saakka. Naapurini lännessä oli ErP l7
majuri Niilo Hakulisen johdossa.
Sinnekin yhteys oli huono.
Omalla alueellakin oli tarpeeksi tekemistä. Siirsin komentopaikan heti hieman taemmas

otat komentoosi

Pataljoonan.
Vahvennukseksi saat komppania
Tiilikaisen III Pataljoonasta. Ota

esi-

alkuunkaan paikkaansa.

Jo heti Syvärin tällä puolen
joutui 2. K äärettömiin vaikeuk-

itse

puhelinyhteydet

komppanioihin ja huoltoon,
jonka käskin Vieljärvelle johta-
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I
van tien varteen. Sitten vain kii-

vaasti kaivautumaan maan

si-

sään, vihollistiedustelu eteen, yh-

teyspartiot naapureihin ja henkilökohtainen yhteydenotto etulinjan poteromiehiin ja reserveihin.
Onneksi tunsin pataljoonan
hyvin. Olin ollut sen komentajana melkein koko jatkosodan ajan
ja luottamus oli luja puolin ja toisin. Näin ei ollut asia kaikkien

yksiköiden osalta

monissa

- vaike!
joukoissa tapahtui noina
na vetäytymisviikkoina hajoamisia

ja

luvatonta perääntymistä

taakse.

simmät hommat tehdyksi. Tuntui, että pataljoona oli käsissäni.

MYRSKY ALKAA
Iltapäivä ja iltayö kuluivat

rau-

hallisesti.

Aamuyöstä kello 2.00

se

alkoi.

Koko eteläinen taivas on kuin
hirmumyrskyn kourissa pataljoonan puolustusasemien päällä.
0len kokenut taistelujen äänet

sekä talvi- että jatkosodassa,
mutta nyt on pelissä jotain uutta.
Vihollinen käyttää tällä suunnal-

II

"urkupyssyjä",jol-

loin ilmassa on samalla
satoja ammuksia.
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Täällä on helvetti irti. mutta

hyökkäys on torjuttu!
Näin kertoo Vilanti.
Kapteeni Rajola, 3. Komppanian päällikkö, antaa suunnilleen
vastaavan ilmoituksen. Eniten
tappioita kärsii reservinä oleva
Tiilikaisen komppania.
Kaikki tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoa. Pian selvisi, että

kertaa

Sitten tulee käsky, että reservini. Tiilikaisen komppania, otetaan rykmentin johtoon tehtävänään torjua vihollisen saarrostus.
Aamulla kello 6.00 alkaa kuulua taistelun melua suoraan lännestä. Pian tulee myös ilmoitus:
vihollinen on hyökännyt huoltomme kimppuun. Topasjär-

vain sitova operaatio huolimatta
siitå, että senkin torjumisessa oli

Tiedustelupartio, joka otti
samalla yhteyttä [ännempänä
olevaan ErP l7:aan, tuo erittäin
ikäviä tietoja retkeltään: vihollinen on ainakin pataljoonan voimin edennyt halki metsien I P:n
ja ErP l7:n välistä suoraan pohjoiseen tavoitteena ilmeisesti valtatie Äänislinna-Vieljärvi ja sitä
ennen Topasjärvi-Vieljärvi -tie.
Viimemainitun tien varrella on
pataljoonani huolto! Lähetän
sinne heti varoittavan tiedon.

Saman tien ilmoitan muuttuneesta tilanteesta rykmentin komentajalle.
Edessä nahistaan koko aamuyö. Kaikki hyökkäykset lyödään

takaisin.

Joukot siirtyvåt as€miin Nuosiårven
korpimaastossa

Heinäkuun päivä 11.7. 1944
alkoi siis pataljoonani osalta ankeana. Kahdella rintamalla taistellaan rajusti. Vihollisen tykistö
löytää myös komentopaikkani.

ven-Vieljärven tie on poikki,
mutta valtatie Nuosjärvi-Viel-

Yksi taistelulähettini, joka on
koko sodan ollut parhaimpia

järvi vielä käytössä.

miehiäni, haavoittuu vaikeasti.
Hän on Kaino Hömiiltiinen, joka
kuitenkin selvisi haavoistaan ja
on nykvään maanviljelijä ja yh-

vihollisen rintamahyökkäys oli

täysi työ.

Iltayöstä olin saanut kiirei-

la ensi kertaa

Olen puhelinyhteydessä etulinjan komppanioihin.

MOTISSA OLLAAN
Nyt ovat hyvät neuvot tarpeen!
Tämä on jo toinen kerta, kun
jouduin mottiin jatkosodan aikana
- ensimmäinen tapahtui
I 94 I joulukuussa'fivg-järvellä.

Muodostan kiireesti Osasto
Lanun, johon kerätään kaikki takana olevat miehet, lähettejä ja
viestimiehiä myöten.
Kapteeni Lanu on kokenut ja
hyvä kenttäupseeri. Hän saa tehtäväkseen edetä tietä 'I'opasjärvi-Vieliärvi, lyödä huoltoomme
päässyt vihollinen ja estää vihollisen eteneminen pataljoonan selustaan.

Pyydän rykmentiltä hyökkäystä lännestä motin laukaisemiseksi. Tiedän, eträ ainakin I P
on rykmentin käytettävissä.

dentoista lapsen isä Värtsilässä.

Kun tässä mainitsen

yhden

miehen nimen ja annan hänelle
tunnustuksen, tuona päivänä tuo
tunnustus koskee koko patal-

joonaa. Ei tullut mieleenikään,
että joku olisi lähtenyt hiippaijokainen teki todella
lemaan

parhaansa ja seisoi lujana poterossaan.

Kun tiedän. että suomalaiset
joukot vielä tässå vaiheessa Aunuksen kannaksella vetäytyvät

kohti Laatokan Karjalaa ja kun
olen

jo osittain vihollisen saar-

tama, odotan irtaantumiskäskyä
ja vetäytymistä taakse. Tästä en
tietenkään vihjaile kenellekään
vaan pidän sen ajatuksen ja odotuksen itselläni.

teeni To ivo J okrrea komppanioineen. Joukko on harhaillut met-

sissä

ja ilmoittautuu

minulle

päästyään omien yhteyteen.
Liitän tämän hyväksi tietämä-

ni komppanian pataljoonaan,
joka on nyt täysivahvuinen
- siitähän on koko ajan puuttunut
oma luutnantti Malisen

Otto Schulman
Unohtuneita sotureita
historian hämäråistä

l.

Komppania, joka on jossakin JR
8:n käytössä.

Irtaantumiskäsky, jota olin jo
odottanutkin, tuli kello 18.00.

Nyt oli pidettävä tienristeys
Topasjärvi-N uosjärvi-Vieljärvi auki, sillä vetäytyvät joukot
tulivat kahdelta eri suunnalta,
Lanu lännestä sekä Vilanti ja Ra-

jala etelästä.
JR 9:n I PatalJoonan €sikunta Swårln takana. Eturivlsså vas€mmalta
Alan€n, Uuttu, Hahtela ja Felton€n, takana låh€fit Ja vl€§flmlehet

Tykistöä ei minulla ollut käytettävissä irtaantumisen helpottamisessa. Jokisen komppania
oli nyt tarpeen, sillä sen avulla
sain tuon äskenmainitun tärkeän
tienristeyksen miehitetyksi.
Irtaantuminen tapahtui erittäin
hyvässä järjestyksessä. Ei mitään
paniikkia, kaikki kalusto tuodaan pois. Pataljoona kokoontuu edellä mainitun tienristeyksen pohjoispuolelle. Jokinen
varmistaa tienristeyksen maaston ja ilmoittaa, että kohta meikäläisten perässä eteni vihollinen
tienristeykseen varmistuspartioilla, joiden etenemisen hän tor-

Erik Slang

Kenraalimajuri Erik
Slang kaatui kipzigin

taistelussa 25. 10. 1642.
Hän toimi rintaman vasemman siiven ensimmäisen linjan komentajana. Vihollisen painostus oli täällä ankara,
jui. Irtaantumisen aikana ja kunnes Stålhandsln ju
joukkojemme päästyä Nuosjär- Wittenberg yllättäen isvelle johtavalle tielle ampui vi- kivät vihollisen oikean
hollinen tykistöllään useita kes- siiven kimppuun aiheutNuoslårven kylå oll samannimis€n lån €n rannalla
kityksiä.
taen sille murskaavan
Iltapäivällä saan rykmentiltä
hollisella ja tilanteet vaihtelivat
Saatuani pataljoonan kokoon
tiedon radiolla, että II P hyökkää
järjestin ruokailun. Toista vuo- tappion.
nopeaan tahtiin. Lisäksi yhteydet
Slang oli jo aikaisemlännessä Topasjärven tien suunolivat epävarmat ja usein hitaat, rokautta oli eletty kuivalla muonassa saarrostavaa vihollista vasmistä syystä yhtymäportaan ti- nalla
sikäli kuin sitäkään oli min menettänyt oikean
taan. Tämä oli iloinen uutinen, lannekuva oli jäljessä todellisesta leipälaukussa.
Hyvä ja aloiteri- kätensä, mutta jatkoi

sillä sen täytyi helpottaa Osasto
Lanun toimintaa.
Sitten tapahtuu kummia: kello
l7:n maissa ilmoittautuu minulle
maluri Kalle Priha pataljoonineen JR 8:sta ja välittiiä 7. Divisioonan komentajan käskyn:
"Prihan pataljoona alistetaan
majuri Hahtelalle.
Näin muodostunut Taisteluosasto Hahtela hyökkää ja karkoittaa vihollisen Topasjärvcn
eteläpuoliselta alueelta."
Prrha joukkoineen on tullut
paikalle kuorma-autoilla ja on jo
komentopaikkani maastossa.
Saamani käsky osoittaa jälleen
kerran, ettei divisioonan por-

taassa oltu kunnolla selvillä tilanteesta. Se ei ole mikään ihme,

sillä noina päivinä aloite oli vi-

rintamatilanteesta.

kas huoltopäällikkö Uk, Kaukija hänen loistava apulai-

ainen

IRTI JA TAAKSE

Tie Topasjärvi-NuosjärviVieljärvi oli edelleen vapaa vihollisista ja joukkojemme käytössä.
Tätä tietä tuli myöskin majuri
Priha pataljoonineen.
Ryhdymme laatimaan hyökkäyssuunnitelmaa annetun käs-

kyn mukaisesti.
Emme kuitenkaan ehdi päästä

kuin alkuun kun radiolla tulee
uusi käsky: hyökkäys peruute-

ja Prihan pataljoona palaa
heti takaisin lähtöpaikkaansa.
Yllätykset eivät kuitenkaan
ole vielä ohi: heti Prihan lähdettyä saapuu paikalle JR 8:n kaptaan

sensa Vöinö Koljonen tulivat
kenttäkeittiöiden kanssa vastaan. Hernesoppa maistui.
Sain käskyn siirtyä Vieljärven

kautta Palalahteen.

Jokisen

komppanialle annoin käskyn
seurata pataljoonaa ja Vieljärvelle päästyä

pyrkiä oman rykment-

tinsä yhteyteen.

Vieljärvellä

oli minulla tilai-

suus vihollisen häiritsemättä ottaa pataljoona kokoon metsän
suojassa ja sanoa miehille muutama sana. Selostin lyhyesti tä-

män suunnan yleistilanteen ja
annoin tunnustuksen ja kiitokseni

pataljoonalle hyvin käydystä

Topasjärven
lusta.

puolustustaiste-

siitä huolimatta

ryk-

menttinsä johtamista.

Kerran hän joutui saarroksiin ja häntä vaadittiin antautumaan, mutta Slang vastasi: "En
antaudu niin kauan
kuin minulla on yksikin
,;b
käsi tallella."
ji
Slang haudattiin

lallisin menoin l*ipzi-

gin

Nikolainkirkkoon.

Hänen vaakunansa on
Suomessa Halikon kirkossa. Suvun perintötila
oli Mälkelä Perniössä.

tr
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Kenraali Nenosen kehittämä ja sotavuosien kovan
koulun harj aannu ttama suomalainen kenttätykistö oli kesällä 1944 iskuvoimassaan pelottava.
Viimeisiä kertoja se näytti kyntensä Ihantalassa,
Vuosalmella ja Viipurinlahden taisteluissa.

HEINAKUU

1944.

Olimme puolustuksessa Viipu-

syvennystä ja sopivia kiviä saadak-

rinlahdella Keihåisniemessä, Lihanientä vastapälä. Kovat taistelut
Viipurinlahden saarista olivat pätryneet joukkojemme tappioon sitkeitten kamppailujen jälkeen. Tei-

semme aikaan jonkinlaiset asemat.

asemia

Maasto oli Talvisodan ankarilta
päiviltii täynnä kranaatinsirpaleita.
Oli helppo kuvitella, minkälaista
suomalaisten soturien elämä noilla
kallioilla oli ollut ylivoimaisen venåiläisen rykistön ja ilmavoimien
pommituksessa. Siitä saimme esimakua. kun venäläset ampuivat
tykistöllän silloin tällöin
- ilmeisesti maaleja kokeillen
tai matalalla kiusoittavan hitaasti lentävien

oli

maataistelukoneiden tulittaesssa

karinsaari, Ravansaari, Melansaari
ja Turkinsaari oli menetetty. Vihol-

linen oli voimissaan. Sen maihinnousuyritykset mantereelle olivat
odotettavissa millä hetkellä tahansa.

Yritimme vanstella

maihinnousun varalta, mutta

vaikeata kallioisessa

se

niemessä.

Käytimme hyväksemme jokaista
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aseillaan

tai

pommejaan.

pudotellessa pieniä

Tykistön tuleniohiue on tarkkana Viipurinlahd€lla h€inåkuussa 1944

NYT OLt rt,lelOÄtt
VUOROMME
Erii?inä aurinkoisena aamuna se
alkoi.
Asustin pienessä rantamökissä,
joka viehätti minua romanttisuudellaan. Heriisin siihen, ettii pieni

mökkini keinui kuin aalloilla ja valjyrinä äytti maailman.

tava

Tajusin heti, misä

oli

kyse.

Hyppiisin ulos.
Joukkueeni asusti perunamaan
toisella puolella kivisessä kellarissa.
Karjuin hiilytyksen ja aloin pinkoa
loivaa rinnetä ylcis asemiimme.

Tuskin huomasikaan eniä vrhollisen tykkitulta. Edessä aukeava
näytelmä oli niin jännittäviiä katseltavaa, kaikessa tuhoavuudes-

OJ

saan

niin voimakkaasti tehoavaa,

että ajankulukin unohtui. Kaikki

huoli maihinnousun torjumisesta
väistyi, sillä tuon tykistötulen läpi
ei montakaan elävänä selviliisi.
Savu alkoi hälvetii ehdittyäiin
tuulen mukana lähelle rantaamme.
Tykistömme lakkasi ampumasta.
Vain kaksi venettä kellui ehjänä
laineilla, nekin osittaisessa vesilastissa. Toinen vene tuli hiljalleen
kohti minua, toinen tuli toisen
joukkueen kohdalle.

Näin, että kohdalleni tulevassa
veneessä makasi mies poikittain
keskipenkin yli. Piätin lähteä ha-

kemaan naapurin rantaan ajatellen, ettii jos mies on vielä hengissä,
häneltä voidaan saada tietoja.
Juoksin rantaan, riisuin vaatteet

ja uin

veneelle. Tultuani sinne ja

kohottauduttuani yli partaan nåiin,
että mies oli kuollut. Vene oli puolillaan vettä ja hänen päänsä oli
vedessä.

Vedin veneen peråissäni rantaan
ja otin kaatuneen taskusta paperit.
Saisimme niistäkin jotain tietoa.
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Joku toisen joukkueen poika oli
noutanut hiljalleen kohti Viipuria

Sotatoimia Viipurinlahdella 6.-7.7.44

Koko maailma tuntui

olevan

kranaatteja täynnä. Fosforikranaatit räjähtelivät puissa heittäen

ympärilleen hehkuvaa massaa.
Maataistelukoneet jyrråisivät hitaasti pitkin linjaamme. Niitten
ammukset kyntivät vakoa, missä
osuivat vähäiseen multakerrokseen, tai iskivät tulta kallioista ja
kivistä.
Piiåisin asemiin. Liihetit ilmestyivät lähellenija näin miehen toisensa jälkeen piiiisevän paikalleen.
Ensimmäiseksi katsoin tierysti
venäläisten rantaan. En eroittanut
paljain silmin yli puolen kilometrin
päiissä olevasta rannasta miuiiån
erikoista-

Sitten ilmestyi Turkinsaaren takaa näkyviin venäläinen tykkivene,
joka alkoi vetä savuverhoa pe-

räänsä. Silloin näin rannallakin

jo

liikettii.
Katsoin kiikarilla. Ranta vihollisen puolella kuhisi ruskeapukuisis-

ta venäläisistä. He kantoivat juosten veneitä veteen ja hyppäsivät
niihin.
L'ähetin sanan kiertämään pitkin linjaa. että sieltä ne naapurit ny
sitten tulevat. Näin miesten tarkastavan aseitaan, varaavan lippaat
vierelleen samoin kuin kiisikran:ratit. Olimme valmiina.
Tykistö jauhoi edelleen. Maataistelukoneet lensivät yllämme.
Näin, kuinka takanamme olevasta Piispansaaresta ampui kaksikymmentämillinen it-jaos konei
ta. Kun valojuovasuihkut osuivat
koneisiin, ne iskivät vain tulta pohjapanssarista. Eriis lentäjä katsoi
alas lentäessään noin parinkymmenen metrin korkeudessa. nauroi
leveiisti ja pudotti pienen pommin
yläpuolellani ollessaan.
Puin voimattomana nyrkkiä
muutakaan en voinut tehdä.
Tykkiveneen vetämä saluverho
musteni ja laajeni.

EIPÄ OLLUT
KERROTTAVAA
ajelehtineen toisen veneen. Siinä oli
haavoittunut venäläinen kersanni,

TYKTSTö PUUTTUU
PEL!IN

joka kiireesti toimitettiin

Ennen kuin sawverho ehti p€ittä
vihollisrannan kohdallamme, näin
kymmenien ja taas kymmenien
soutuveneitten lähtevän liikkeelle
rannasta parin-kolmensadan metrin lelyisenä laivastona.
Samassa kuului valtavaa humi-

luutnantti Niskasen komentopai-

eska-

droonamme I.,/HRR:n piiällikön
kalle kuulusteluja varten. Mies eli
vielä vähän aikaa, mutta ei suostunut puhumaan mitään sanoen kuitenkin kuolevansa kohta. Peräänantamaton sotilas!
Saimme myöhemmin tietä, eträ

koko

maihinnousuun oli lähtenyt kaksi

lahti venäläisten puoleisella rannal-

venäläispataljoonaa. Meidän ei

la.

tarvinnut ampua laukaustakaan

naa päällämme. Sitten repesi

Korkeat vesipatsaat lensivät il-

toq'uaksemme hyökkäystä. Tykis-

maan lähellä toisiaan ja sitten nousi

tömme piti huolen torjunnasta.
Venäläisten tykistötuli oli lakannut. Maataistelukoneita ei näkynyt.
Aurinko helotti siniseltä taivaalta. Kaikki tuntui unelta. Vain var-

ilmaan korkea vesiseinä. Sen sisiissä näkyi tummia hahmoja nousevan ilmaan. Siellä ja täällä kohosi
vesi korkeammalle kantaen harjallaan veneen kappaleita
osia ja kokonaisia

-

ihmisten

ruumiita kieppui

ilmassa.

Oma tykistömme oli avannut
pelin.
Se

oli riemullista katsottavaa!

tiomiehet jäivät monttuihin, me
muut poistuimme hiljalleen kellareihimme ja minä mökkiini, jonka
seinissä kranaatinsirpaleitten tekemät reiät olivat lisäntyneet.
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SAKARI ALAPURO

Iuhosin

ffihyfispollon
Etulinjan jalkaväki vihasi synkästi vihollisen tähystyspalloja. Niiden avulla voitiin muuten suojaisiinkin kohteisiin keskittää tykistön tuli nopeasti
tarkasti.
Sodan loppupuolella vihollinen op-

ja

PUNA-ARMEIJAN joukoilla

hsesti majailevilta desanteilta.

rintamilla tähystyspalloja. Niis-

Olimme m1ös kuulleel uusista

tä taistelukentän tiedustelu ja valokuvaus sekä tykistön tulenjohto oli mahdollista suorittaa nopeasti ja tarkasti. Talvisodan

aikaan sanottiin. Niiden avulla
ilmassa olcvat lenltrkt)neet v()itiin havaita jo hvvinkin pitkän

taisteluissa Kannaksen joukkojen ankaraa painetta lisäsi vihol-

tässä puuhassa

sään salliessa johtama jatkuva
tykistötuli.

Tiettävästi lenrojoukot ampuivat Talvisodan aikana alas
vain yhden tähystyspallon. Syynä näin vähäiseksi katsottavaan
saavutukseen on ainakin osal-

taan ollut hävittäjätorjunnan
painopisteen suuntaaminen

hollisbn tehokkaampien koneiden

käydessä kimppuun.
Maaston käyttö pelasti lentäjänkin!

la olevilla korpialueilla mahdol-

oli sekä talvi- että jatkosodassa

lisen tähystyspalloistaan aina

pi suojelemaan pallonsa tehokkaasti.
Pallon tuhonnut suomalainen hävittäjälentäjä oli hätää kärsimässä vi-

radioluotaimista

kuten siihen

-

matkan päästä. Jotain hämärää

joka tapauksessa

mielestämme oli.
"Kissa ja hiiri" -leikkiä oli pe-

lattu monta kertaa. Muutaman
kerran vihollisen oli todettu
kä-vttäneen

tä

hystyspallonsa

suojana uusimpia hävittäjiään.
.lotka olivat meidän Curtiss-koncitamme pal.jon tchtrkkaampra

niin
k

nopeudessa. nousukvvrssä

uin aseistuksessakin.

maavoimien siirto- ja huoltokuljetusten, sotateollisuuden sekä
kotia lueen suojaamiseen.

.latkosodan aikana

kesällä

1944 vihollinen käytti tähvstvspalloa usein ankarissa Pitkänrannan
Nietjärven taisteluis-

-

Olin lentueeni kanssa häl-v-,tysvalmiudessa heinäkuun 16. päivän aamuna.

l(X)0 m:n korkeuteen. Hiivittäjär'aaran uihdcn lisäsin korkcuden I 500 m:iin.

tusta tähystyspallosta lähdimme
heti torjuntalennolle Mensuvaa-

Äkkiä tuli ilmavrlvontavresti:
"Vihollisen tähtystyspallo Pit-

Koirinojan suunnasta. Tähvstin

ran lentokentältä

tuhotaksemme pallon. Useamman kerran
kävi kuitenkin. että ennätettvämme Jänisjoen paikkeille saimme

kässärannassa suojanaan neljä

tiedon tähystvspallon

taan kuudella

alasve-

tämisestä.

II

"TUHOTKAA!"

Ilmavalvonnan tai maavoimien johdon ilmoitettua havai-

sa.

Epäilimme vihollisen saneen
radioviestin lentoonlähdöstämme Mensuvaaran kentän seudul-
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LA-5 hävirtäjää".

Kello oli 9.50. Starttasimme
välittömästi Sortavalan suunCU-koneella.

l-ento jatkui Laatokan poh.ioisrantaa seuraten itää kohti.

Sää

oli

aurinkoinen. mutta

poutapilviä

alkoi

muodostua

Lähestlimme

Pitkäärantaa

tiukasti etelään. mutta en saanut
tähvstvspalloa silmiini.
Äkkiä kuului radiosra lakipartion .johta.ja n. aina lu()tctta-

van .ia kokcncen lenl()mcsturi
[,ikka Koskist'n ääni:
Näen pallon!

-Tieto helpotti.
-

Mene .ja tuhoa sc! käskin

väliuömästi.

Katsoin Koskisen partion
hvökkälssuuntaanja näin nvt itsekin pallon. Samalla tunnistin
kaksi vihollisen LA-5 -härittä1ää. jotka olivat parhaillaan
kaartamassa Koskisen taakse
ampunräetä isyydelle.

- Väistä! LA:t

kaartavat

taaksc!

Tuskin olin ehtinlt tuon huutaa rrditxrn kun Koskisen partio
väisti.
Samassa totesin toisen LA-

partion olevan

kaartamassa

taakseni. Tiukka syöksykaarto
vasempaan

ja LA:t

lensivät ohi.

Jatkoin aloittamaani

vasenta

kaartoa samanaikaisesti ympäröivää avaruutta tarkaten.
Koskisen partiolla näYti olevan tekemistä omia hätistäjiään
väistäessäån. Heiltä ei pallon tuhoaminen onnistuisi tässä vaiheessa.

Nopea arviointi tilanteesta:
Pystyisin hetken tulittamaan
palloa kaukaa ennen kuin aikaisemmin ahdistaneet LA:t pääsi-

sivät tulittamaan minua uudel-

pallon korissa olleelle tulenjoh-

kaartamassa perääni parin sa-

leen.

tajalle. Hän hyppäsi ulos, laskuvarjo levähti aukija mies oli pelastanut henkiriepunsa.

dan metrin etäisyydellä

xÄvlrrÄ.1Är

dakseni lisänopeutta ja aloi pyrkiä omille linjoille päin.
Minulle jäi sellainen tunne. ettei vihollisen tavallisesti aina val-

Tiukka veto kohti palloa. liipasimen painallus ja

-

vain yksi

7.7 mm konekivääri kaikkiaan
kahdesta 12,7 ja neljästä '1 .7 mm
konekivääristä toimi!
Ei ollut aikaa uusiin latausottersiin. vaan annoin ainoan
pyssyni laulaa. Tulen korjaus valojuovien perusteella ja
- leimahdus pallon pinnalla. Hetkessä vetyä sisältänyt pallo oli liekkimerenä.
Asia nävtti olleen selvä mvös

!

Aseiden

suuliekit todistivat vihollisten ilkeämielisistä aikeista.

Painoin koneeni pintaan saa-

TAKANA!
Olin suorittanut ähvstyspallon
tuhoamistehtävän. Jatkoin tulituksen jälkeen tiukkaa vasenta

kaartoa välrtääkseni vihollishävittäjien pääsemisen tehokkaalle
tulitrrsctriisr r tlcllc
Ja siellähän ne jo olivatkin

pas Pitkänrannan ilmatorjunta
ampunut laukaustakaan. Oliko
vastuu tähystyspallon suojaamisesta sälytetty kokonaan hävit-.

ja ilmatorjunnalle määrätty tulenavauskielto? Kukapa sen

tä1ille

Cu-parvi hakee

kohdettaan SA-kuva

tietää. Viholliselta oli suojaustehtävä joka tapauksessa epät'rn-

nistunut.

Hyvillä mielin yritin kohti

omia linjoja. jotka eivät kaukana olleetkaan. Oletin vihollishävtttäjien keskevttävän takaaajonsa pian ja oikaisevan suorltusarvoiltaan ylivoimaisilla koneillaan kohti itämaisemia.
Tässä aiatuksessa petvin Pahasti. Sama LA-5 parvi. joka oli
pvrkinvt ahdistelemaan minua
jo ennen tähvstyspallon amPumista ja kohta sen jälkeen. Iähestyi uhkaavasti.

TARKAN PELIN
AIKAA
Pyöritin päätäni puolelta toiselle
ollakseni aina selvillä vihollisteni aikeista. Painoin koneeni CU-

5tl7:n aivan pintaan. Jokainen
[aatokan Pohjoisrantaa tunteva
Håvittåiälentolaivue 32:n ohiaaiia 1944, kirloittaia kolmas oikealta

muistaa Impilahden seudun jYr-
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kät kalliot. Ne olivat silioin minulle elävää maantiedon opetusta ja kallioiden ja rotkojen tarjoa-

man suojan käytin tehokkaasti
hyväkseni. Odotin vihollisteni
nopeampine koneineen jossain
vaiheessa lentävän ohitseni, että

pääsisin "rankaisemaan" niitä,
rnutta he olivat taitavia hävittäjäkoneittensa käsittelyssä ja vetivät tulituksensa jälkeen koneensa siwlle ylös. Silloin olikin taas
seuraava kone jo vuorollaan ampumassa.

Sai siinä vetää toisenkin tiu-

kan väistökaarron! Kun lensin
pinnassa laaksopainannetta hi-

poen katsoin vastaan tulevan
kallion laelta aukkopaikan, johon koneeni suuntaisin.
Siitä yli kallion!
Ja taas voimakkaalla ohjauss,ruvan työnnöllä pintaan.
Paremmin kaartavaa CU-konettani oli naapurien vaikea saa-

da "piikille". Tiesin kokemuksesta,

Cu-konetta huolletaan. Siivellä s€isomassa Martti Laine, istumassa Torsti Eerola ia vasemmalla
Lauri Poskiparta
Venälåinen LA-s oli nopeampi kuin Curtiss, mutta
viimemainittu kaartoi paremmin

kuinka vaikeata on ampua

pintaa nuolevaa konetta, kun

olin Aunuksen pelloilla tulittanut IL-2 -maataistelukoneita.
Nyt näin usein edessäni 100200 m:n päässä pellon tai metsänreunan pölisevän vihollisko-

neiden 20 mm tykkien tulituksesta. Tuli meni aina yli tai ohi!
On jäänyt mieleeni, kun ker-

taivasta joka suuntaan. Otin likorkeutta ja hetken kuluttua

sää

oli

ran kallion ylitettyäni tulin pel-

lentueeni jälleen koossa.

Muut koneet eivät olleet joutuneet moisen vihanpidon koh-

toaukealle, missä oli lentosuuntani mukainen valtaoja. Painoin
koneeni niin pintaan, että koneeni potkuri pyöri tuon valtaojan

teeksi.

,,ROPAKANTAA!"

ja siivet olivat juuri ja juuri ojan penkkojen yliileikkauksessa

Kun olin laskun jälkeen rullan-

puolella.
Vastakkaisessa metsässä pöli-

nut koneeni

sivät viholliskoneiden tykkien

santli Erkki Lindqvist minua
kiireellisesti puhelimeen. Lan-

seisontapaikalle,

kutsui lentueeni päivystiijä ker-

osumat.

gan päässä oli RUK:n samalta
kurssilta oleva luutnantti Jahi-

Vedin kaasun kiinni ja potkin
sivuperäsintä puolelta toiselle.
Viholliskone joutui vetiimään si-

la, joka toimi Mensuvaarassa

olevan Ilmavoimien kuunteluaseman johtajana. Hän kertoi
kuulleensa punahävitäjien ja
heidän johtoasemansa "Eboni-

vuun.
Ennen kuin seuraava LA-5 oli

päässyt tulitusasemaan olin
päässyt yli edessä olevan kallion

tin" välisen keskustelun, josta
oli kiiynyt ilmi, että tiihystyspallo tosin tuhoutui, mutta LA-5koneet kostivat suomalaisille ja
ampuivat tähystyspallon ampu-

ja jälleen pintaan. Päiini pyöri
kuin väkkärä ollakseni selvillii
vihollishävittiijien aikeista.
Vähän ennen Jänisjoelle saa-

neen koneen alas. Luutnantti

pumista yksi niistä veti nousu-

kaarrossa Laatokalle ja toverit
seurasivat johtajaansa. Olivatkohan ampumatarvikkeet menneet kunnialaukausten ampumi-

Jahila halusi esittää valittelunsa
ikåivän tappion johdosta.
Kerroin kunsikaverilleni meikiiläisten selvinneen kahinasta

seen?

"alasammuttu"

tappioitta

Koneeseeni ei ollut tullut yholevani
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olevani

juuri

se

suomalainen

lentäjä.

ään osumaa! Tunsin

turvassa tarkkaillen kuitenkin

ja

Kävi säkii vielä
Cu-kon€en ohiaamo oli iämän näköinen

Laa. .

.

sillä ker-

tr

raaloiden henkilökunta pake-

Petsamon Suomeen yhdistämiseen liittyi monenmoista

kukaan ei osaa käyttää väestönsuojien laitteita, väestön-

kitkaa, mikä onkin luonnollista: aloittelihan valtakunta it-

pakenemaan Viroon, missä
neuvostojoukot mellastivat, ja
karkoitettiin muiden inkeriläis-

suojeluviranomaiset karkaavat
tehtävistään. liikenne tukkeu-

sekin vasta itsenäistä olemas-

ten

saoloaan. Sitten Jäämeren
ranta alkoi kehittyä ja vau-

Itä-Karjalaan. mistä monien

tuu, Itämeren kalat

kuolevat
muutamassa minuutissa.

l(cräldrFh
ISrevÄ ANALYYSI
Rene Nyberg: Pohjolan turvallisuus ja Suomi, Ydinaseiden
'y:åhenevä merkitys, Kirjayh-

tymä, Jyväskylä 1983,

181

Kirjoittaja, Suomen ulkoministarkastelee

erikseen Tanskan, Norjan ja
Ruotsin turvallisuuspolitiikan

kehitysä ja nykyhetken näkymiä. Neuvostoliittoa kåisitellän sikäli kuin sen toimenpiteet vaikuttavat Pohjolaan.
Tehdessään lopuksi Suomea

koskevia johtopätöksiä Nyberg toteaa, eträ turvallisuuspolitiikkamme päämärän tulee olla selviäminen sotaa
edeltiivåisä kriisistii ilman so.
taa. Tällöin voi Suomen oman
puolustuskyvyn merkitys olla
ratkaiseva. Yhteisiä operaati-

oita

Neuvostoliiton

kanssa

Suomen alueella olisi viimeiseen saakka välteråvä, koska
ne vain vetäisivät maan ydinuhkan piiriin. Tehokkaat puolus-

tusvoimat pystyvät parhaiten puolustamaan maata
esuimällä sodan.
Selkeä ja mielenkiintoinen

kirja.

S.

YDINSOTAA
VASTAAN
Jaakko Laitinen:

tomuus: löytyi nikkeliä ja kuparia. Seuraukset ovat tunnetut.

S.

ensimmäinen liikekannallepanopäivä oli 18. 6. ja itään "vyö-

kellarit, Tammi, Helsinki 1983,

2ll

TALVISODAN
TUNNELMISSA
E.

A. Pulli: Sota Pohjan peril-

lä, Miksi Suomessa käytiin
ja mitä sen aikana ta-

sotaa

pahtui,

Kustannuspiste Oy,
Saarijärvi 1983, 207 sirua.
Viipurilaissyntyisen Pullin kirja

on tarkoitettu Amerikan suomalaisille ja julkaistu ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa
syksyllä 1940. Se kertoo reportaasin tapaan tapahtumista ja

tunnelmista Suomessa sekä
osin Amerikan suomalaisten
keskuudessa vuosina 1939-

40. Vaikka kirja

sivua.

Kirjoittaja edustaa liiäkärien
ydinsodan vastaista liikettä.
Romaanissaan hän esittiiä lääkärin kZisityksen tapahtumaketjusta, joka alkaa Paldiskissa

tapahtuneesta ydinriijähdeonnettomuudesta. Saastepilvi le-

viää Lounais-Suomeen ja tappaa parissa viikossa jokseenkin

kaikki Turun ja sen ympäristön
asukkaat. Mikän ei toimi: sai-

suomalaisten mukana

seikkailujen jälkeen lopultakin
pääsi Suomeen
melkoisesti
viisastuneena.

-

innostusta

saksalaissuuntaukseen ja hyök-

E.

Suomalaisten

käykseen

Neuvostoliittoon
l94l Paasilinna innostuu liioit-

telemaan siinä määrin, etä
tekstiin päiisee pujahtamaan
virheitäkin: Suomen armeijan
liikekannallepano ei esimerkiksi "r,yörynyt irään

17. 6.

41",

muutamaa
viikkoa myöhemmin.

Paasilinnan mukaan Petsamon asukkaille "kävi huonosti". kun he joutuivat siirtymään
Suomeen. Ei kai siihen ollut
mitään pakkoa
eräät koltat
- ovat
jäivät ja muutamat
vaihtaneet isänmaata senkin jälkeen.
Miten mahtanevat viihtyä nykyisessä Petsamossa, jota Paasilinnakin olisi teoksen tiiydellisyyden vuoksi voinut käydä vilkaisemassa? Sinne piiäsee.

Joka tapauksessa kiintoisa
kirja.

sisältääkin

eräitä virheitä, se antaa erinomaisen kuvan talvisodan päi-

ja

Eloisa muistelmateos valottaa realistisesti ihmiskohtaloita Stalinin Neuvostoliitossa.

ryttiin" vasta

SE VANHA

KUVAAJAT
KERTOVAT
Reijo Porkka: Sodasta kuvin,

TK-valokuvaus l94l-194,r'',

haastatteluja ja muistelmia,
Suomen valokuvataiteen mu-

seon säätiö, Porvoo

1983,

190 sivua, valokuvia.

Kirjanen sisältää lyhyitä artikkeleitaja haastatteluja sekä katkelmia muistelmateoksista.
Varsinaisen aiheen liepeiltä kerrotaan muun muassa sotavalokuvauksen historiasta, TK-toi-

minnasta yleensä

ja

jopa

"maanpuolustuspropagandan

juurista Suomessa".

Monet

haastateltavat puhuvat samois-

ta asioista. Muistitiedon kirjaamista on joka tapauksessa
pidetävä arvokkaana toimenpiteenä.

S.

JEKYYLIT
URPUTTAA

TARINA

Antti Penttinen:

Reijo Saarinen:

Ei maata armaampaa, Gummerus, Jyväskylä 1983, 373 sivua.

299 sirua.

Erno Paasilinna: Maailman

Kirja sisältiiii sisukkaan 'kan-

Kirjoittaja on harrastanut aihetta parinkymmenen vuoden
ajan ja koonnut eri varuskun-

kourissa, Historiaa

nakselaistytön elämänurinan.
Pulavuosina l93Gluwlla hän
loikkasi Neuvostoliittoon, koki
vankileirien ja metsäpunktien
ku{uuden, sairaudet ja sorron.
Kauko-Itiiän tehdyn pakomatkan jälkeen Hilma pätyy lopulta Kaukasiaan, missä päsee toisen maailmansodan vuo-

nista

sina saksalaisten puolelle ja pakenee Saksaan. Tällä hän jou-

kuitenkin kirjasta tuttavia:

vien ajatusmaailmasta.
J.

JÄÄMEREN
EKSOTIIKKAA
ja

muistoja Petsamosta, Otava,
Keunru 1983, 457 sivua, runsaasti valokuvia.

Kuoleman

rastua, kunnes tapahtui onnet-

Ydinsota tai pelkkä ydinonnettomuuskin ovat hirvittäviä
asioita. Jokainen järkevä ihminen pyrkii tietenkin mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan niiden estämiseksi. Syrjäisessä Suomessamme lienee
kuitenkin tiettyjä mahdollisuuksia suojautuakin
- ellei
n1t pommi osu aivan kohdalle.
Mitä voitetaan lietsomalla toivottomuutta?

sirua.

teriön virkamies,

koiria ja sammakoita, onnistui

epäröimättä",

nee "hetkeäkään

Petsamolaisen Paasilinnan aikaisempi Petsamon historiaa

käsittelevä

teos

Kaukana

maailmasta ilrnestyi vuonna
1980. Nyt julkaistu toinen osa
kiisittiiä ajan Tarton rauhasta
Petsamon menetykseen syksyllä

tuu näkemän Puna-armeijan

1944.

Paasilinna on taitava kynänkäyrtäjä. Vaikka hän kieltääkin
olevansa historioitsija on teokseen tallennettu valtava

märä

Petsamon ja petsamolaisten
vaiheita. Aivan erityisesti on
mainittava hienot valokuvat.

tulon

saksalaiseen maalais§lään siihen liittyvine usko.

mattomine raakuuksineen.
Aikanaan Hilma "vapautettiin" Saksasta pakkotyöleirille

L'änsi-Ukrainaan. Tältiikin
hän selvisi hengissä syömällä

Sotilasslangin

sanakirja, WSOY, Juva 19M,

ja

kirjallisuudesta yh-

teensä yli 4000 sotilasslangin sa-

naa. Kirja liittyy yliopistoopin-

toihin.

Simo Hämäläinen julkaisi
1963 väitöskirjan samasta aiheesta. Tämän jälkeen on

slangi melkoisesti muuttunut.

Sota-ajan jermutkin löytiivät
15

prosenttia sanoista on sotien aikaisia tai vieläkin vanhempia ja
edelleen käytössä.

Nykyisten varusmiesten
slangi on ratkiriemullista

luettavaa hiljattain sotaväen
käyneille, sinne aikoville tai
siiä muuten kiinnostuneille.
J.
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D

Ronnlkbtyklsto lövl
Vihollisen aloitettua
kesän 1944
suurhyökkäyksensä
Aunuksen
kannaksella
jouduttiin Ääniseltä
vetäytymään maitse
ja osittain varsin

heikkokuntoisia teitä.
Rannikkotykistö oli
saatava liikkuvaksi
tilapäisratkaisuin.
Näin kävi erään
patterin matkanteko.
xuN nyörrÄYSvAIHE eunuksen kannaksella päättyi. sai
401. Kevyt Patteri, jonka kalustona oli amerikkalainen 75 K,/17,
puolustaakseen Kulikovin ma-

jakkaniemen Äänisjärven rannalla 5 km Vosnesenjasta itäänja
l0 km Ostan kirkolta pohjoiseen.
Patteria ei onneksi moottoroitu,
sillä se olisi merkinnyt sitä, että
tuossa korpimaastossa kaikelle

toiminnalle välttämättömät hevoset olisi otettu pois ja mitään ei

olisi saatu tilalle.

Kahden

ja

puolen vuoden

asemasotavaiheen jälkeen alkoi
kesäkuun puolivälissä näyttää
siltä, että Äänisen rannat on jä-

tettävä. Jo 8.6. ohitti "Syvärin
laivasto" patterin matkalla pohjoiseen. Siihen kuului neljä hinaajaa, neljä proomua, matkustajalaiva ja useita moottorivenei-

tä. Patteri oli tulitukivalmiina,

Prikaatin ampumatarvike- la polttoain€juna palaa Piitsio€lla

oilta, vaikka yhdeltäkin katkesi

jatkui 29.6. kello l9 vihollisen

kiinnityspuu turvan edestä. Seu-

hairitserlättä. Seuraavana päi-

raavana päivänä hyökkäykset
jatkuivat: I Jaos siirtyi 40 km

vänä kello 04-20 pidettiin

pohjoiseen Ruoppaolalle.

21. 6. kello 20 Kulikov-kausi
patterin historiassa päättyi, kun
loputkin patterista lähti marssille. 23. 6. kello 3 ajettiin asemiin.

Puujokilinjan taakse. Sotapäiväkirja toteaa: Juhannusaatto,
jossa mikään ei muistuta juhannuksesta. Seuraavana aamuna
suoritettiin taukoamattomassa
sateessa kuudessa tunnissa 25

km:n marssi Äänislinnan läntisille kasarmeille.

mutta vihollinen ei tehnyt hyökkäyksiä.
Sen sijaan

jouduimme seuraa-

vana päivänä vihollisen nopeiden alusten kiivaiden rakettihyökkäysten kohteeksi. Hyvän
onnen ja kcnttälinnoituslaitteiden ansiosta tappioilta säästyt-

tiin.

KOTIA KOHTI
Seuraavana päivänä ilmoittautui patterissa tulenjohtajaksi
luutnantti Tapio Wirkkala. lllalla lähdettiin marssille kohti länttä Patojärven viivytyslinjalle.
Asemiin ajo oli kahdella parilla

marssitauko Säämäjärven kylän
maastossa. 1.7. kello 5 ajettiin
asemiin Salmenniskan kannakselle ja tulenjohtopaikat valittiin
Suoj unjok i-linjalta.
Tässä vaiheessa ilmoittautui

patterin päällikölle II Jaoksen
johtaja kersantti Pauli Laakkonen ja kertoi ottaneensa Säämä-

järven maastossa kiinni irrallaan
olleen ratsuhevosen estääkseen
sen mahdollisesti joutumasta vihollisen käsiin. Patterin päällikkö tosin ounasteli, että "löytymiseen" oli muita vaikuttimia:

näyttöjä ei kuitenkaan ollut ja
Laakkonen oli muuten terhakka
poika ja hyvä sotilas. Uljas ratsu

otettiin patterin rehuvahvuuteen, talteenotosta tehtiin ilmoitus patteristoonja asia hautautui
tärkeämpien tapahtumien alle.
Todettakoon vielä, että tässä

Kuva: O. Inkinen

tukselle. Henkilökohtaisia liikuntavälineitä ei ollut juuri
muuta kuin polkupyörät patte-

rin päälliköllä ja hänen lähetil-

lään korpraali Veikko l-appalaiselIa ia ehkä tulenjohtoryhmällä.

Vihollinen yritti 2. 7. kello

2

ylittää Suojunjoen, mutta torjuttiin patteriston tuli-iskuilla. Mm.

kaksi kuorma-autoa kumivene-

lasteineen tuhottiin rannalle,
niistä toinen paloi kokonaan.
Kello 9 vihollinen uusi yrityksensä ankaran kranaatinheitinja suora-ammuntatulen tukemana. Jalkaväkijo osittain irtosi
heikoista asemistaan, mutta
Wirkkalan tulenjohtoryhmä johti sitkeästi torjuntatulta ja onkin
katsottava sen ansioksi, että vihollinen luopui yrityksestään.
Vasta täällä syntyivät viivytysvaiheen ensimmäiset tappiot.
onneksi vain haavoittuneina.
Mm. mainio tulenjohtoaliupseeri

ylikersantti Mertsi Haapaniemi

vaiheessa takana

haavoittui.

saanut täydennykseksi l6 vepsäläishevosta eli "kissaa", kuten

km:n marssista.
Tilanteen epäedullinen kehit-

oli runsaan 200
km:n marssi, jolla varsinkin viimeinen taival mäkisine ja upot-

niitä pienen koon takia kutsut-

tyminen Laatokan suunnalla
pakotti taas liikkeelle. Marssi

tavine hiekkateineen oli pannut
miehet ja hevoset kovalle koe-

järven kannaksella kesti viisi päivää, sillä 5. 7. kello 22'marssijatkui taas länttä kohti.

Patteri

oli

samana päivänä

tiin. Nämäkin säästyivät tappi246

vaikeaa hevosten väsyttyä
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Täåltä låhdottiin. Kulikovin maiakka aavan Aänisen rannalla

Kuva: O. Inkinen
Tapio Wirkkala

vuna ilmaan. Mukana

kölle ja hevosupseerille, jotka
olivat unohtaneet ilmoittaa edel-

piii tulla

masti aina tuon junamatkan.

tömiä rangaistiin, koska syylliset

Kuva: Veifu
Mauinen

Vanha valtakunnan raja ylitettiin lgnoilan kohdalla 6.7. kello
9.25. Sotatien ympyrä sulkeutui.

Patterin kantaosa oli nimittäin
lähtenyt liikkeelle tukemaan
Tyrjän hyökkäystä kesällä 1941,
edennyt sitten Laatokan kautta
Äanisjarvelle ja oli nyt jällee n palaamassa koti-Suomeen.

Vielä kerran mentiin asemiin
Ahvenlammin maastossa, mutta
aivan uudet kohtalot olivat edessä: Viipurinlahdella oli nimittäin
syntynyt uusi uhka, jota torju-

maan tarvittiin myös Äänisen
Rannikkopri kaatin ioukkoja.
401. ja 402. Kevyt Patteri
muodostivat yhdessä kuljetuserän, joka kuormattiin junaan
Suojärven Välikylässä 8.7. aamuyöllä. Juna lähti kello 4, mutta jo puolen tunnin päästä kuljetus pysähtyi, sillä rata oli poikki
Paperossa. Kuljetus

joutui pitkin

Vilaniemsssä. Luutnantti Tapio Wirkkala (vas.) la vänrlkkl par-Åke Blomqvist rentoutuvat tuliasemissa syyskesållå 1 944.

viimeistelee
Äånislinnassa
leilonapatsasta, josta
Äänisen
Rannikkoprikaatin
kaatuneiden
muistomerkki.
Patsas on
nykyisin
Suomenlinnassa
Merisotakoulun edesså

TULINEN
JUNAMATKA

YRJO POHJANVIRTA

päivää maataistelukoneiden kiivaiden hyökkäysten kohteeksi.
Vaikka meillä olikin junassa itvaunu, ei siitä it-miesten urhoollisuudesta huolimatta ollut paljon apua. Madsen-tykin 20 mm:n
ammukset kimpoilivat tehotto-

mina IL-koneen alapanssarista.
Matkaa voitiin sysäyksittäin jatkaa, mutta kello 21.40 tapahtui
pahin hyökkäys.
Vaaherjoen seisakkeen kohdalla seitsemän IL-konetta oli 20
minuutin ajan herkeämåttä junan kimpussa pommittaen sekä
ampuen tykeillä ja konekivääreillä. Matka keskeytyi, sillä veturin pannu ammuttiin puhki ja
kolme vaunua paloi. Juna saatiin
miesvoimin hajoitettua pätkiin.
Päivän tappiot olivat haavoittu-

ja neljä
miestä sekä kaksi kaatunutta ja
neina yksi aliupseeri

kymmenen haavoittunutta hevosta. Mm ylimääräisenä kuljetukseen liittynyt kenttäpostikonttorin vaunu paloi ja monet

kirjeet

ja paketit haihtuivat

sa-

olleet
"matkustajat" muistavat var-

"sEls, soTARosvo!"
Toinen veturi saatiin jo kello 23
ja matka jatkuikin sitten häiriöit-

tä Haminaan, jonne saavuttiin
aamulla. Viipurinlahdella

leen hevosen talteenotosta. Syyt-

olivat toimineet määräysten
mukaan! Näinhän asia monesti
valitettavasti on.
Aamuyöstä 27.7. patteri siirtyi

tuliasemiin Vilaniemen taka-

oli ankarin taistelutoiminta jo

maastoon KevPsto l2:n entisiin
asemiin. Sekä oma että viholli-

laantunut, kun patteri 13.7. aa-

sen

mulla ajoi asemiin Ristsatamaan
Tässä vaiheessa astui kersantti
Laakkosen "besorgaama" ratsu
taas näyttämölle.
Luutnantti Wirkkala oli eräänä päivänä ratsastamassa tällä

seksi. Odoteltiin sodan loppumista, josta jo presidentin vaihtuminen antoi viitteitä.
Oman leimansa patterin kokemuksiin antoi vielä välirauhan
jälkeinen toiminta, paluumarssi
Haminaan ja sieltä rautatiekul-

hyvin koulutetulla

jetuksena kokonaan

10. 7.

pohjoispuolelle.

hevosella,

kun erään talon kohdalla nousi
kova mekkala. Talon kuistilta
huudettiin yhtä ja toista, joista

Wirkkala erotti ainakin sanat
"seis, sotarosvo". Kuuliaisena
sotilaana luutnantti heti totteli
käskyä. Selvisi, että huutelija oli
ErP 2:n komentaja, jonka ratsu
oli kadonnut Jessoilassa. Asian
esihistoriaa tuntematon Wirkka-

la sai aiheettoman ryöpytyksen

ja joutui palaamaan jalkapatikassa majapaikkaan.

Pataljoonan komentaja vaati

tulitoiminta jäi melko vähäi-

uudelle

suunnalle Hyvinkään
- Karjaan kautta Tähtelän pysäkille,
jossa odotti Porkkalan vuokraalueen vartiointitehtävä puolentoista kuukauden ajan. Ja vielä
kerran junakuljetus, sillä patteri
kotiutettiin Haminassa. 22.11.
1944.

401. Kev.Ptrin kesää 1944 ei
luonnehdi niinkään taistelutoiminnan vilkkaus kuin tilanteiden vaihtelut ja vaikeudet siinä
mielessä, että kyseessä oli alunperin kenttätykeillä varustettu

syyllisiä sotaoikeuteen. Vaati-

rannikkopatteri,

joka

muksia vauhditti vielä sekin, että
hän ja tykistörykmentin komentaja eivät olleet parhaita ystäviä

sesti varustettuna

ja koulutettu-

keskenään. Seurasivat tavanomaiset kuulustelut ja rykmentin komentajan piti antaa muistutus patteriston huoltopäälli-

vajavai-

nakin joutui liikuntasotaan. Se
kykeni kuitenkin suoriutumaan
tehtävästään ja kiitos tästä lankeaa patterin sinnikkäälle miehistölle, joka nurisematta täytti
tehtävänsä kaikissa vaiheissa.
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Heinökuun viides wonno 1942
Venäläiset partisaanit
tuhosivat jatkosodan
toisena kesänä

Kuusamon-Kiestingin tiellä henkilöauton, jossa matkusti
Sotilaskotiliiton
puheenjohtaja seuralaisineen.
Kaikki saivat surmansa.
Tapahtuma jiirkytti
paitsi omaisia myös
kentällä toimivia sotiIaskotisisaria.

Toini Jånnes

ELIMME jatkosodan toista keviidettä päivää 1942 Kiestingissä.
Div J:n esikuntaan odotettiin
tärkeitä vieraita. Koko edellisen
sää, sunnuntaita, heinäkuun

viikon olimme

kunnostaneet

paikkoja, jotta kaikki olisi valmista vi.eraiden saapuessa.

Aamu enteili kauniin ja helteituloa. Suomen siniris-

sen päivän

tilippu liehui pienen "huvimajan" katolla. Tässä huvimajassa
oli tarkoitus tarjota tuleville vieraille tulolounas.
Div J:n komentaja, kenraalimajuri Viiinö Palolrui oli kutsunut Uhtuan ja Kiestingin suuntien sotilaskodeissa tarkastuskierroksella olevat Sotilaskotilii-

ton puheenjohtajan Toini Jönja hänen mukanaan olevat sotilaskotisisaret Faini

neksen

Aflechtin ja Greta Palojärven pienelle lomalle esikuntaansa.

Greta Palojärven

-

kenraali

Palojärven rouvan
- me esikunnan lotat tunsimme jo ennestään.
Hän oli ollut Kiestingissä erään

sotilaskodin hoitajana kevättalvella 1942. Greta oli erittäin pidetty, miellyttävä ja hieno ihminen.

Kenraali selosti meille lotille
vierailua. Liiton puheenjohtaja

Toini Jännes ja Faini Aflecht

asuisivat vierailun aikana nyt
tyhjillään olevassa viestikomen-

Sotilaskotlslsar Greta Paloiårvl saksalalsen sotllaskodln Johtarattaren seurassa Divisioona J:n esikunnassa juhannuksena 1942 - vain kymm€n€n pävåå
ennen traaglsta kuolemaansa

,'HOVINEIDIKSI''
Kenraali puhui pitkään meille
vierailusta. Hänen mielestään
olisi hyvä, jos rouvien käytössä

Ryhdyin tehtävääni innolla.
Muistan, kuinka siivosin ja laitoin paikkoja kuntoon siinä pie-

maan aikaansaannoksiani. Yhdessä totesimme kaiken olevan
kunnossa ja valmiina ottamaan

nessä hirsimajassa.

vieraat vastaan.

olisi henkilökohtainen "hovineiti". Muistan kuinka toivoin hartaasti, että kenraali määräisi minut tähän tehtävään.

Majassa oli kaksi pientä makuuhuonetta ja takkahuone. Siivoaminen oli helppoa, sillä maja

huomiota hankkimiini liinoi-

Kuinka ollakaan, aivan kuin
kenraali olisi kuullut mitä sisälläni liikkui, hän katsoi minuun ja
sanoi: "Mitä tässä enempää
miettimään, meillähän on "Hovilotta". Ettekö te rupeaisi rou-

talvella rakennettu.
Lainasin toisilta lotilta mattoja, liinoja ja kukkamaljakoita,

vien hovineidiksi!"
Näin pääsin tähän minulle niin
mieluisaan tehtävään sukunimeni perusteella. Samoin oli käynyt

Karjalan kannaksella linnoitussilloin
tarjoilemaan kahvia marsalkka
Mannerheimille ja Lotta Svärdtöissä kesällä 1939. Pääsin

tajan, majuri Johan Lumatjömen
pienessä, kauniissa hirsimajassa
aivan Tuoppajårven rannan tun-

järjestön puheenjohtajalle Fanni

tumassa.

nimeni oli Hovi.

248

Falnl Afl€cht

Luukkoselle vain siksi, että suku-

oli suhteellisen uusi, vasta kevät-

jotta saisin majan

näyttämään

kauniilta ja viihtyisältä. Kerätessäni kukkia majan koristelemiseksi käsittämätön tunne valtasi
mieleni: miten voi olla näin kaunista vaikka on sota? Linnut lauloivat taukoamatta ja kesän ihana tuoksu täytti tienoot.
Majan portaille tyhjään marmelaatipurkkiin kävin Tuoppajärven rannasta keräämässä suuren kimpun suopursuja.
Ollessani lähdössä majalta
kenraali Palojärvi tuli katso-

Kenraali kiinnitti erikoisesti
hin, mattoihin sekä kukkiin ja
totesi naisen saavan syntymään
kodin tunnun rintamaoloissakin.
Hän tähdensi minulle vielä, miten oli tarkoitus tehdä vieraiden
olo mahdollisimman viihtyisäksi.

Palasimme yhdessä mäelle,
ja keit-

missä sijaitsivat esikunta-

tiörakennukset. Erosimme keittiön edessä. En silloin aavistanut,
että tämä oli viimeinen tapaamisemme.

VIERAITA EI
VAIN KUULU
Vieraiden oli määrä saapua kes-

kipäivään mennessä. Me lotat

L!ISI JOKINEN
myöhemminkään ole rintamalla
vastaavaa kokenut.

ASKEL OLI RASKAS
Näimme kuinka kenraali Palojärvi raskain askelin nousi mäkeä

ylös luutnantti Eino

Suolahden

saattamana mennäkseen vähän
matkan päässä odottavaan autoonsa.

Pian kenraali Palojärven läh-

dön jälkeen meille ilmoiteuiin
kaikkien autossa olleiden kuolleen.

Kenraali ei enää palannut esikuntaansa.
Kirjoitiaia kesållä 1944 Antrean
Kuukaupissa. Liisi Hovi toimi silloin

läjarin divisioonan esikunnan
emäntänä.

Toivuttuani hieman järkytyksestä menin iltapäivällä majalle
korjatakseni pois liinat. matot ja
kukat.

Astuessani majaan minusta
tuntui aivan kuin kalman kylmä
käsi olisi käynyt koskettamassa
siellä olevia kukkia. Ne näyttivät

minun silmissäni aivan nuuturupesimme valmistamaan heille

neilta.

lounasta.

Kokosin kukat, menin Tuoppajärven rantaan ja heitin kukat
veteen. Siihen ne jäivät kellumaan pienille kesämainingeille.
Istahdin sille mättäälle, jolta vain
vähän aikaisemmin olin suurin
odotuksin suopursut poiminut.

Mieleeni oli jäänyt, että meillä
oli uusia perunoita ja jälkiruuaksi isoja lettuja, joiden väliin oli
pantu pansikkahilloa ja kermavaahtoä. Divisioonamme oli

näet

suomalais-saksalaisessa

ja olimme juuri
saaneet herkullista saksalaista
muonituksessa

mansikkahilloa.
Mitä valmistimme pääruuaksi,
sitä en muista.

Ollessamme

juuri

aikeissa

panna perunat kiehumaan keittiöön ryntäsi sisään kenraali
Palojärven henkilökohtainen
lähetti, suojeluskuntapoika Yrj ö

Liljamo. Hän lysähti keittiön
pöydän päässä olevalle penkille,
painoi kasvonsa käsiinsä ja itki.
Kaikki keittiössä olevat olimme siinä käsityksessä, että kenraali Palojärvelle oli tapahtunut

jotain kauheaa sillä tiesimme, että kenraali oli Yrjölle kaikki kaikessa.

Vähän tyynnyttyään poika
saattoi kertoa meille lotille, että
vieraitamme kuljettanut auto oli
matkalla ajanut vihollisen tielle
asettamaan miinaan, syttynyt palamaan ja että ainakin kaksi sotilaskotisisarista ja autonkuljettajat olivat kuolleet.
Se oli hirveä järkytys meille

kaikille. En aikaisemmin enkä

Silloin tuli itku ja mieleen kysymys: "Miksi näin piti tapahtua?"
En tiedä kuinka kauan olin
siinä istunut, itkenyt ja miettinyt.
Palasin todellisuuteen kuultuani
mäeltä nimeäni huudettavan.

Huomasin kuinka äsken niin
kirkas järven pinta nostatti pieniä vaahtopäisiä laineita. Heittämäni kukat olivat kaukana
rannasta matkalla kohti vihollisen rantaa. Taivaalla purjehti
mustia, isoja ja uhkaavan näköisiä pilviä. Kohta alkoi ukkosen
lähestyvä kumina ja salamoiden
nopeasti toistuva rätinä.
Tienoon yllätti kovin ukkosmyrsky, minkä olen kokenut.
Tuntui aivan kuin kaikki taivaan

ikkunat olisivat auenneet
niinkuin vedenpaisumuskerto-muksessa sanotaan.

Aamulla keittiölle ja esikuntaanjohtava tie oli kuin syvä oja,

jonka pohjalta puiden juuret
paistoivat

paljaina.
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Artikkeli on julkaistu Sotilaskoti -lehden numerossa 2/1982.

PAI.VETTIKORTTT

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
H uom. 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 139 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaaiapalvelustamme.
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PAI,VETI'KORTTI

E

Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oteviin
arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunn ukset:
Peruutan
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alkaneen tilaukseni.

! Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot
tässä kortissa.
-/- taisteli -lehderl
E Tilaan Kansa
kk:ksi, alkaen
! Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.
-/Sukunimi
Etunimi
Jakeluosoite
Postinumoro

Puh
Postiloimipaikka

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi jakeluosoite
Postinumero
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Puh.

-

LT
.flyvät

ystävät!
- Sovittaisiinko, että ette yritä
kiirehtiä
lähettämienne juttujen julkaisemista? Toimitus tekee parhaansa, että julkisuuteen saa-

taisiin niin monta artikkelia
kuin suinkin. Toimimme tietyn suunnitelman mukaan,

joten kiirehtiminen ei auta. Ja
yleinen periaate on tietenkin
se, että parempi juttu sivuuttaa aina heikomman
vali-

silahdelta. Se kertoo, että

Ypeen tilalta lähti sotaan
kuusi veljestä, joista neljä

kaatui. Saman kohtalon koki
vävy. Kivi on Ypeen tilan pihassa.

"Säilyköön heidän muistonsa velvoittavana perintö-

nä!"

-

tettavasti.
a

Raff Lindholm,

a

at

)elma
avusta-

jamme Oulusta, on tutkinut

Käsmä, omaa sukua

Jokela, osoite Käsmä, 93630

Kuoliovaara, ei ole onnistu-

kustannusliike Edistyksen

nut

Moskovassa julkaisemaa Neuvostoliiton historiaa. Se kertoo muun muassa näin:

Taivalkosken kirkolla. Kuka

"

Suomen taantumukselliset

piirit hylktisivöt Neuvostoliiton ehdotuksen keskintiisen
avunant

sesto

lmimiprovosoivat yuoden

o s opimuks e n s o

ja

1939 lopussa aseellisen selkkauksen Neuvosloliiton kansso. ll. helmikuuto 1940 neu-

vostojoukot oloiltivot hyökköyksen Suomen tehokkqssti
linnoitetulla lohkolla, jota oli
vorustettu useiden vuosien ajan

ja joko tunnettiin

nimellii

Mannerheim-linja.

Seitse-

mdntoista pdivtid kestöneiden
taistelujen tuloksena Mannerheim-linja muruettiin maaliskuun l. päivtiön mennessii. Pian neuvostojoukot valtasivot

Viipurin. Suomi kiirsi top-

pion."
Miten

se

Orwell sanoikaan:

"Joka hallitessa nykyhetken,

hallitsee myös menneisyyden."
o
A

Antti

Ahti, jonka osoite on

Latomaa, 37370 Narva, on
lähettänyt oheisen kuvan Ve-

saamaan veteraanitunnusta, vaikka oli sodan aikana ilmavalvontapalveluksessa

voisi lähettää todistuksen asiasta? Taivalkoskella VKM :ssä

Kl.rti

Tulla, omaa sukuaan

luutnantti Bobergin kohta-

Hovi, sotilaskotisisar, on lähettänyt toimitukselle oheisen "ehdotuksen vartiopaikaksi Mäkiluodon linnakkeella" joskus sotavuosina.
Kuka lienee taiteilija?

loa. Hän toimi 20. Vuoristoarmeijan riveissä autokuljetuskolonna 558:n johtajana

auttaa?

a

o

Sotainvalidien Veljesliitto
kertoo, että viime vuoden
metsämarssi tuotti sotainva-

Jaatt o Marttinen Kouvo-

lideille yli miljoona markkaa.
Kiitokset sotilaille ja metsä-

lasta toimi jatkosodan aikana

konduktöörinä l. Rautatiepatterissa. Hän lähettää Pari
kuvaa rautatietykistä, joka
talvisodassa

Tässä

tulitti

tykki

Viipuria.

suomalaisten

käytössä Inon soramontussa.

Adolf

Westermeier, Claus

von Stauffenbergstrasse

palvelivat muun muassa Kalle Arvola, Mauno Nurminen
ja Eino Sahamies.
Kuka

-

Rovaniemen ja Petsamon vä-

lillä. Vastauksia odottaa

miehille!
a

Saksalainen Alte Kameraden -lehti tiedustelee entisen

ll,

7150 Backnang.

a

Ratsuvakiprikaati
- URR,
HRR, JP l, JP 6, erillisyksikokoontuu
köt ja tykistö

jälleen veteraanijuhlaan
LaPpeenrantaan 16.11.84. Tarkempaa tietoa on tulossa.

Juhlatoimikuntaa

johtaa

kauppaneuvos Armas Tasa'
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KEVÄÄN TUNNELMISSA
Terve, vanha ystävät Mitenl«ås talvi meni?

-

i' ELE]IA
Kuten nåette on kaikki huoneet jo varattul
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ATOMIAIKAA

Tämä tietokone kykenee yksin tekemään koko
osastomme työtl
- Tosi onl

-
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