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Noiset eivöt tiedö
Pääosa Suomen miehis-
tä - sivareita tietenkin
lukuunottamatta - saa
varusmiesaikanaan tie-
toja valtakunnan turval-
lisuuspolitiikasta. Heille
annetaan myös uusim-
man historiamme tosi-
asioihin perustuvaa ko-
kemusperäistä opetusta.

Naiset, kansamme
enemmistö, jäävät tästä
kaikesta paitsi. Päättäjis-
tä heita on kuitenkin
vuosi vuodelta yhä enem-
män. Miten he voivat ot-
taa itsenäisesti kantaa
esimerkiksi maanpuolus-
tuksen määrärahakysy-
myksiin valtioneuvostos-
sa ja eduskunnassa il-
man yksinkertaisimpia-
kaan perustietoja? Monet
valveutuneet ja vaiku-
tusvaltaiset naiset kerto-
vat, etteivät he voi saada
riittävää tietoa esimer-

kiksi sanomalehtien tur-
vallisuuspoliittisista uu-
tisista, koska he eivät
tunne perusteita ja alan
sanastoa.

Kun ei ole tietoa, suh-
taudutaan asioihin usein
tunteella. Tällöin on ih-
misen mieli yleensä hel-
posti muokattavissa, jo-
pa johdettavissa har-
haan. Esimerkkejä riit-
tää.

Naisten itsensäkin tun-
nustamaan turvallisuus-
poliittisten tietojen puut-
teeseen tulisi kiinnittää
vakavaa huomiota esi-
merkiksi koululaitoksen
puitteissa. Vaikkapa täy-
si-ikäisyyden kynnyksel-
lä naisillemme pidettä-
vällä kurssilla voitaisiin
opettaa muutakin
yleistä kansalaistietoa,
kodin- ja lastenhoitoa,
terveydenhoitoa.

Toinen naisiamme
koskeva kysymys on
kriisiajan työvoimantar-
ve. Lain mukaan "jokai-
nen Suomen kansalai-
nen on velvollinen ole-
maan osallisena maan
puolustamisessa". Komi-
teamietintöjen mukaan
tarvittaisiin naisia kriisi-
tehtäviin pitkälti yli
100.000 - yksistään lää-
kintähuoltoon 47.000.
Ellei asian hyväksi rau-
han vuosina tehdä mi-
tään, henkilöstön va-
raaminen ja koulutus eri
tehtäviin vie kuukausia.
Onko siihen aikaa ja
mahdollisuuksia?

Lähes kaikissa naapu-
rimaissa asia on järjes-
telmällisesti hoidettu.
Neuvostoliitossa naiset
perehdytetään oppilai-
toksissa maanpuolustuk-
seen, erityisesti väestön-
suojeluun, Puolassa nais-
ten maanpuolustusvelvol-
lisuus perustuu erityiseen
lakiin. Ruotsissa ja Nor-
jassa on toiminnassa
useita naisten maanpuo-
lustusorganisaatioita, sa-
moin esimerkiksi Sveit-
sissä.

Naisilla on oikeus tie-
tää, mitä valtakunnassa
tällä tärkeällä alalla ta-
pahtuu. Kriisin sattuessa
heidän on joka tapauk-
sessa kyettävä ottamaan
vastuu monella tärkeällä
toimialalla. Miten se voi
tapahtua ilman riittävän
tieto- ja taitopohjan
mahdollistamaa henkis-
tä valmentautumista? E
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Almo Raåsslna, lllJR 7:n ansioitunut komentala

Uuosolmen
TAUNO LAAKSO lOso
Äyräpään-Vuosalmen suurtaistelu
kulutti sel«ä hyökl«ääiän että puolus-
tajan Yoimat loppuun.

Ratkaisevaa osaa epätoivoisessa
toriuntataistelussa näyttelivät Jalka-
väkirykmentit 7 ia 49, jotka l«ärsivät
myös raskaimmat tappiot.

JR 7:n soturi kertoo taistelusta
omien muistikuvien ja tutkitun sota-
historian pohjalta.

SOTILASOSASTOJA työntyy
kesäyön hämärässä pommitus-
ten ja vilkkaan liikenteen murjo.
mille Keski-Kannaksen maan-
teille ja kiirripoluille. Ylsikään
porukka ei näytä paraatijoukol-
ta, mutta eiväthän ne ole paraa-
tiin menossakaan. On vain likai-
sissa ja repaleisissa varusteissa
marssivia sotilaita, joiden par-
roittuncille ja pölyisille kasvoille
hiki on jättänyt harmaita juovia.

Väsymys painaa, mutta vihol-
lisen maataistelukoneet ja takaa
kantautuva taistelun melu aja-
vat miehiä eteenpäin. Marssi ei
ole kuitenkaan silmitöntä pake-
nemista - vaikka asioista tietä-
mätön saattaa heiä katselles-
saan niin luulla - vaan måiärä-
tietoista ja johdettua vetäytymis-
ci.

UUTEEN TEHTÄVÄÄN
Näin vetäytyvät Siiranmäen ar-
mottomissa torjuntataisteluissa
kunnostautuneen 2. Divisioonan
pääosat uuteen puolustusase-
maan.

Tuolle kovia kokeneelle divi-
sioonalle on jälleen määrätty
tiirkeä tehtävä: Sen tulee torjua
vihollisen hyökkiiykset VKT
(Viipuri - Kuparsaari- Taipa-
le) -linjaa vastaan Vuosalmen
alueella.

Divisioonalle määrätty
vä on yleisen tilanteen

yJ

t^_,

*\r
.._)1.

)

q, "I.I
1.

(
rU-\

å^

o '.t

I

ttr
:'

l.

L

,Az3
#KM

,il l<

7R7
t.),-..

,.i.z
;rj-\r.

ti- |
o,-.?ir^ ',,^ ,,: ,., f

'.r,;fril',,'r )ft2.14r: .

.".:..' - r\Ll

2.Divisioonan puolustustaistelun kulku Äyråpåån slllanpååsså la Vuosalm€lla
tehtä-
huo'

256



suurluislelusso 

-
Äyräpään sillanpåån maastoa ennen

taistelun alkua SA-kuva

mioonottaen todella vaikea. Sik-
si se onkin annettu tuolle kovalle
joukolle. Tämän tajuavat kaik-
ki, niin miehistöön kuuluvat
kuin eriasteiset johtajatkin.

Myös Pämajassa tajutaan
yleisen tilanteen vakavuus. Huo-
li maan ja kansan kohtalosta
näyttää painavan Ylipäällikköä,
koska hän lähettää Kannaksella
taisteleville joukoille seuraavan
sisältöisen sähkeen:

"Armeijamme osettuesw puo-
lustukseen niinsanotulle VKT-lin-
jalle on aika panna sulku viholli-
sen maahantunkeutumisel le. Tti-
mtin vuoksi vaadin, ettti tiilki lin-
jolla suori tetaan jyrkktiri torjun-
tataistelua. Kiinnittin erikoista
huomiota siihen, ettti tiimiin ase-
man murtuminen tulisi ratkaise-
valla tavalla heikenttimörin puo-
lustusmahdolli suuk siamme ja tri-
len saaltamaan maamme ja kan-
samme kohtolon vaaranaloisek-
si."

Marsalkan teksti on vakavaa
sanaa.

- Taitaa pääurakoitsija olla
tosissaan..., murahtaa muuan
partainen taistelija käskyn kuul-
lessaan.

Mainittu asema on Vuosal-
menkin alueella varsin puutteel-
linen - eihän varsinaista puo-
lustusasemaa ole olemassakaan.
Ei ole taistelu- eikä yhdyshauto-
ja, ei pesäkkeitä eikä suojakor-
suja - puhumattakaan lujem-
mista varustuksista. On vain
Vuoksen vesistölinja. pommi-
tusten ja tykistötulen kannokok-
si ruhjomia metsiä, pommien ja
kranaattien tekemiä monttuja,
sortuneita taistelu- ja yhdyshau-
dan pätkiä, rikkoutuneita kone-
kivääripesäkkeitä ja pahaisia
makuupoteroita. Äyräpään kir-
kon pahoin sortuneet seinät ker-
tovat talvisodan ankarista päi-
vistä.

sÄÄsrÄÄxö xrxr
VERTA?
Divisioonan pääosien saavuttua
Vuosalmelle ei olekaan ihme

vaikka lapiot, hakut ja rauta-
kanget alkavat heilua reippaasti,
jotta puolustusasema saataisiin
edes vältävään taistelukuntoon.
Väsyneet miehet tekevät työtä
kiroillen, joskin samalla tajuten,
että "hiki säästää verta".

Huolimatta monista vaikeuk-
sista joukot pystytään ryhmittä-
mään määräaikaan mennessä.
Vasemmalle alakaistalle on ryh-
mittynyt JR 7, komentajana
everstiluutnantti Adolf Ehrn-
rooth, Siiranmäen maineikas
puolustaja. Oikealle alakaistalle
on ryhmittynyt niin ikään Sii-
ranmäen taisteluissa kunnostau-
tunut JR 49, komentaja eversti
Frans Ragnar llahlbeck. Vuosal-
men puolustuksen kannalta erit-
täin lärkeään Äyräpään sillan-
pääasemaan on alkuvaiheessa

ryhmittynyt ll/ JR 7, komentaja
kapteeni Aimo Raassina, ja Er.P
12, komentajana malut', Arvo
Aholo.

Divisioonan tykistökomenta-
jalla, eversti Pe rt tu Heimo laise lla
on siinä vaiheessa käytettävissä
taistelun tukemiseen KTR l5 se.
kä kolme raskasta patteristoa,
joista hän on muodostanut tuki-
ryhmän kumpaisellekin jalkavä-
kirykmentille.

Vihollisen panssarivaunuja
vastaan on voitu asettaa kolme
tykkikomppaniaa sekä joitakin
lähitorjuntaosastoja. Tämän li-
säksi divisioonalle on alistettu
kaksi erillistä pataljoonaa, jot-
ka tilanteen niin vaatiessa voi-
daan heittää taisteluun.

Mutta myös vihollinen tajuaa,
mitä merkitsee nopeus ja määrä-
tietoinen toiminta. Aikailemat-
ta hetkeäkään se heittiiä xcvIII
Armeijakunnan Vuosalmen loh-
koa vastaan. Sen kärkijoukot
seuraavat aivan omien varmis-
tusjoukkojen kintereillä.

Nämä joukot aloittavat 21.6.
1944 noin pataljoonan voimin
tiedusteluluontoiset hyökkäyk-
set Ayräpään sillanpääasemaa
vastaan ilmeisenä tarkoituksena
saada selville puolustusaseman
heikot kohdat. Hyökkäykset
kohdistuvat pääasiassa Ronmä-
keä, Mansikkamäkeä, Kirkon-
mäkeä ja Lauttalahdenmäkeä
sekä Ojanteenpellon metsäkan-
naksia vastaan. Samanaikaisesti
vihollinen suorittaa tehokasta
tiedustelua Vuosalmen lohkon
kumpaisellakin sivustalla.

Vaikka hyökkäykset suorite-
taan melko voimakkaan tykis-
tön ja panssarivoimien tukemi-

na, eivät nejohda vihollisen kan-
nalta toivottuun tulokseen. Seu-
raavien päivien aikana syntyvät
vaikeat tilanteet selvitetään yksi
toisensä periiän aiheuttaen vi-
holliselle raskaita miehistö- ja
kalustotappioita. Muun muassa
30.6. aamulla ampuu oma tykis-
tömme noin 5 000 kranaattia kä-
sittävän vastavalmistelun tode-
tuille vihollisen ryhmitysalueille
saaden aikaan tuhoa ja ennen
kaikkea pahaa sekaannusta.

VIHOLLINEN VAIH.
TAA PAINOPISTETTÄ
Näin aloite siirtyy ainakin het-
keksi puolustajien käsiin, sillä
suuria tappioita kärsinyt viholli-
sen armeijakunta ei pysty täyttä-
mään sille määrättyä tehtävää
eikä sitä siinä vaiheessa ole vara
täydentää. Se taas johtuu siitä,
että vihollisen Kannaksella
hyökkäävien joukkojen päosa
tarvitaån muualla.

Sitä tarvitaan Talin ja lhanta-
lan suunnassa, missä riehuu sa-
maan aikaan valtava materiaali-
taistelu. Siellä kaksi kovaa otta-
vat mittaa toisistaan. Toisella
puolella ovat kaikki meikäläis-
ten irrotettavissa olevat voimat

+
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Uuosolmen
§rrul-
hisnelusso
ja toisella puolella voimakkaan
tykistön sekä panssari- ja ilma-
voimien tukema neuvostoliiton
2l.Armeija iskujoukkonaan
XXX Kaartin Läpimurtoarmei-
jakunta.

Sitä taistelua seurataan Vuo-
salmellakin erittäin tarkasti, ko-
mentopaikoilla suorastaan hen-
keä pidätellen. Samalla kun tor-
jutaan vihollisen tiedustelu-, häi-
rintä- ja sitomistarkoituksessa
suorittamia hyökkäyksiä varau-
dutaan myös tulevaa toimintaa
silmällä pitiien. Jopa mahdolli-
sesti suoritettavaa viivytystaiste-
lua varten on pakko antaa alus-
tavat käskyt.

Talin ja Ihantalan suunnan
puolustus kuitenkin kestää kuin
ihmeen kautta hirveän paineen.
2l.Armeija puskee päänsä sei-
nään. Verta vuotavana sen on
pakko tunnustaa kärsineensä
tappion. Vihollisen pääsy maan
sydämeen on sillä suunnalla tor-
juttu.

Mutta eihän sisukas vastustaja
niin vain lannistu. Hyökkäyksen
painopistettä muutetaan keskit-
ämällä joukot uuteen rynnis-
tykseen. Ja vaikka osa vihollisen
joukoista siirretii:än sodan lop
putulosta silmällä piläen monin
verroin tärkeämpään suuntaan,
riittiiri niitä siitä huolimatta
Vuosalmellekin aivan tarpeeksi.

Ennen kaikkea sinne keskite-
tyn 23.Armeijan piävoimille an-
netaan tueki tykistöä sekä pans-

sari- ja ilmavoimia. Niinpä vi-
hollisella onkin käytettävissä
hyökkäyksensä tukemiseen wo-
salmella lähes 400 erilaista tyk-
kiä, lähes 200 kranaatinheitintii

- joista huomattava osa raskai-
ta - ja liihes 50 raketinheitinä.

PROPAGANDAKIN
ISKEE
Vihollinen panee nyt alkavalle
toiminnalleen muutoinkin aivan
erikoisen painon. .Osaltaan sitä
todistavat myös Ayräpään sil-
lanpääaseman alkutaisteluissa
puolustajien haltuun joutuneet
lentolehtiset.

Tähän tapaan:,'KUOLEMA SAKSALAIS-
SUOMAI-AISILLE VALLOIT-
TAJILLE!

Tuho t koamme v i h o I I in en !
Toverit, sotamiehet, kersantit

ja upseerit! Armeijamme uljaat
taistelijat!

Istinmaamme, koko Neuvosto-
liiton kanso puhuu ihastuksellaja
ylpeydellti teidön loistavista voi-
t o i s t anne Korjalan kannak se I la.

Saksalais-suomalaiset rosvot
ovat soaneet ankaran iskun, hei-
dcin armeijansa on lyöty ja seisoo

töydellisen tuhon partaalla.
Sankarillisuutenne ja rohkeu-

tenne ovat ansainneet korkeim-
man y liptiril li k kö mme, Neuv o s t o-
liiton marsolkka toveri Stalinin
kiitokset.

Te olette ontaneet suomalaisil-
le rosvoille kuoliniskun.

Nyt on ajettavo takaa suoma-
laista hoavoittunutta petoa ja lyö-
ldvö se omassa luolassaan.

Suomalaiset lahtorit yrittiv(it
jarruttaa etenemisttinne paran-
taakseen haovojaan ja lyktitök-

JR 7:n komentaja oversti Adolf Erik
Ehrnrooth, Mannerheim-ristin ritari
N:o 162

seen luonnemmaksi varman tu-
honsa he t k en kiiy t tiien hyviik s een

Vuoksen vesistölinjaa, pieniö sil-
lanpciiiasemia Vuoksen lounais-
puolella ja jtirvien völisiii kapeik-
koja.

Teistö riippuu, saako viholli-
nen trimiin lykkiiyksen!

Teidiin töytyy tehdti nrimd
suunni t e I mo t t y hj i k si !

Eiviit jörvien völiset kapeikot
eikii Vuoksen vesistölinja soa py-
sdyltdii voitokasta etenemistön-
ne.

Muistatteko, kuinka saksalai-
set ovot yrittäneet pysyri Dneprin
rannoilla? Te tiediitte kuinka tti-
mii yritys loppui. Antamatta vi-
holliselle hengöhdystaukoa, seu-
raamalla ja tuhoamalla sitri lak-
kaamatta Ukrainan rintaman
moinehikkaat taistelijat ylittivät
Dneprin ja jatkoivat saksalaisten
rosvojen takaa-ajoa fasisti-Sak-
san rajoja kohti.

Saksalaiset ovat yrittöneet py-
syii Berezina-joella.

Valko-Ventijän mainehikkaat
taistelijat ovat ylittiineet Berezi-

rq 1
\t:
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JR 49:n komontaia eversti Frans
Ragnar Wahlb€ck kaatui
Vuosalmella 4.7.1944

na-joen jo karkoittaneet vihollisen
liinteen-

Vihollinen ei pysy Vuoksen ran-
noillakaan.

Seuraten Ukrainan ja Valko-
Ventijän intaman taistelijoiden
ja komentajien esimerkkiii me
emme anno suomalaisille aikoa
j(irjestdytyd.

Ntiyttdkiiiimme nopeutemme,
pdättiiv(iisyytemme ja vendltiinen
kekselitiisyytemme.

Toverit, sotamiehet, kersantit
ja upseeit!

Seuratkaa Dneprin historiallis-
ten taistel4ien esimerkkiii.

Ålttcaa patiua*a vihollisto kor-
kuun, vaan seuraten sild lakkaa-
matta motittakaa, hajoiltakaa ja
tuhotkaa sen eliivii voima ja tek-
niikka.

Te olette antaneet saomaloisil-
le lahtareille kuoliniskun.

Ålkria annko heille tilaisuut-
ta jörjestäytyö, lyök(id heit(i vield
nopeammin ja raivokkaammin
loppuun saakka.

Eteenpdin rynruikköön vihol-
lisasemia vastaan!

Näköala Vuokselle Äyräpäån
hautausmaalta Lammas-
niemeslå. Vas€mmalla nåkyy
Vasikkasaaren kårki, ed€sså
Mustasaari, takana Ruoko-
saari, takana oikealla
Pöllåkkålån saha

Puna-armeiian kårkijoukot
seuraaval suomalaist€n

kintereillä
)
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Arvo Ahola, Mannerhelm-rlstin ritari
N:o 164, toimi Erillisen Patalroona
12:n komentajana

Kuo le ma sak s a la i s-suomo lai-
sille valloittajille !"

TOSIKOETUS ALKAA
Näytelmä alkaa 4.7. vasten yöl-
lä. Vihollinen avaa voimakkaan
tykistötulen.

Aluksi se kohdistuu sillanpä-
aseman keskiosaan ja Vuoksen
pohjoisrannalla oleviin kohtei-
siin. Sitten tuli siirtyy rajuilman
tavoin varsinaiselle Äyräpään-
harjulle.

Tykistötulta täydentävät vi-
hollisen ilmavoimat: toistasataa
pommi- ja maataistelukonetta
pommmittaa ja tulittaa sillan-
pääasemaa ja Vuoksen pohjois-
rantaa.

Maa huojuu. Pöly, sora, ki-
vien kappaleet sekä ilkeästi von-
kuvat luodit ja sirpaleet täyttä-
vät ilman. Pistävä trotylinkatku
tunkeutuu silmiin, kurkkuun ja
sieraimiin.

Tulivalmistelu saa aikaan tu-
hoisaa jälkeä. Varustuksia tu-
houtuu ja vaurioituu, taistelijoi-
ta kaatuu ja haavoittuu. Muun

Eversti Perttu Heimolalnen,
2. Divisioonan tykistökomentaia

muassa eversti Wahlbeck haa-
voittuu kuolettavasti komento-
paikkaan osuneesta kranaatista.
Hänen tilalleen määrätään Hei-
moP 3:n komentaja everstiluut-
nantti Mdntyl(i, joka luovuttaa
entisen tehtävänsä kapteeni.I(ar-
kelalle.

Kun tulivalmistelu on riehu-
nut noin tunnin verran, ryhtyy
vihollisen jalkaväki näyttämään
kyntensä. Pelin avaa jo aikai-
semmin mainittu XCVIII Ar-
meijakunta. Sen täydennetyt di-
visioonat vyöryvät useina aaltoi-
na sillanpääasemaa vastaan. Jäl-
leen on Ronmäellä, Mansikka-
mäellä, Kirkonmäellä ja Lautta-
lahdenmäellä kuumat oltavat.
Kaskilampien, Kattilasuon ja
Ojanteenpellon suunnilla jatku-
vat niin ikään rajut rynnäköt.

Yleisesti ottaen hyökkäys tor-
jutaan verisesti, joskaan kaikin
paikoin ei siihen aivan pystytä.
Niinpä Kaskilampien suunnalla
synt)ry murto, joka vain vaivoin
pystytään rajoittamaan. Myös
Kattilasuon suunnalla on vai-

Eino Jalmari Kuvala, l/JR 7:n
komentaja, Mannerheim-ristin rilari
N:o 137

keuksia. Siellä eräs vihollispatal-
joona pääsee Vuoksen rantaan
saakka ja avaa jo tulen Vuoksel-
le sekä sen pohjoisrannalla ole-
valle tielle.

TILANNE ON VEITSEN
TERÄLUI
Vaikka sillanpääaseman puolus-
tusta on vahvennettu yhdelläjal-
kavä kipataljoonalla, näyttää ti-
lanne siitä huolimatta vaikealta.

7JR 7:n komentaja majuriEl-
no Kuvaja haavoittuu vaikeasti
ja IIIJR 7:n reserviosaston joh-
taja kapteeni "Isti" Tikkanen
kaatuu eään vastahyökkäyksen
alkaessa. Näiden miesten mene-
tys on JR 7:lle kova isku - mo-
lemmat ovat kyvykkäiä johta-
jia.

Tuo isku on kova ennen muu-
ta 7.K:lle, Isä Tikkasen komppa-
nialle. Tuo hetki sitten kaatunut
isokokoinen komppanianpääl-
likkö on rohkeana taistelijana ja
isällisenä johtajana luonut itsel-
leen melkoisen maineen. Miehet

l/JR 49:n kom€ntaja Veikko Eerikki
Toivio, Mann€rheim-rlstln ritari N:o
lrtg

ovat luottaneet häneen kuin Ju-
malaan:

- Me ollaan Isän komppa-
niasta . . . Ei Isä semmoista tee-
Ui .. .T?iytyy tehdii, kun Isä
kiiskee.

Nyt nuo samat miehet ovat
kuin puulla päähän lyötyjä, vil-
kuilevat toisiaan ja joku pyyh-
käisee salaa silmänurkkaansa.
Jonkun suusta pääsee matala sä-
hinä:

- . .. keleen ryssät, kun tap
poivat... Isän!

Sitten alkaa määrätietoinen
toiminta. Aivan kuin yhteisestä
sopimuksesta he lähtevät luut-
nantti Teijonmaaz johdolla vas-
tahyökkäykseen, joka tuottaa
välittömästi tulosta. Vuoksen
rantaan päässyt vihollinen tuho-
taan ja puolustus järjestetiiän
uudelleen.

Sillanpäåiasemassa käy&iän
katkeraa kamppailua vihollisen
heittäessä tappioistaan välittä-
mättä lisää joukkoja taisteluun.
Tuliaseet rätisevät kuin hengen
hädässä ja kiisikranaatit riijähte-
levät. Tulenjohtajat huutavat ra-
dioihin ja puhelimiin tulikomen-
toja. Kuuluu rynnäkköhuutoa ja
haavoittuneiden valitusta. Tuki-
kohdat vaihtavat omistajaa,
eräät useammankin kerran,
mutta jäävät useimmiten puo-
lustajien kiisiin.

VAKAVA JALUSTA
Erän joukon tukena oleva ko-
nekivääriryhmä pyrkii muiden
ohella vähän aikaa sitten mene-
tettyyn tukikohtaan. Kun mie-
het hikisinä ja huohottavina vih-
doin päiisevät perille, ei pesäket-
ä enää ole. Kranaatti on hajoit-
tanut sen ja lisäksi pohjalla ma-
kaa kaksi kaatunutta vihollista.+
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Uuosolmen suuriuislelussd Otto Schulman

Unohtuneita sotureita
historian hämärästä

Reinhold Johan
de Ia Barre

Kenraalimajuri de la
Barre komensi suoma-
laista ratsuväkeä ison
vihan vuosina lfuarle
Kustaa Armfeltin alai-
sena. Sakari Topeliuk-
sen kertomusten vuoksi
hän on historiassa saa-
nut osittain väärän tuo
mion.

Kostianvirralla 3.-
6. 10.1713 venäläiset
tulivat sumun suojassa
lautoilla Mallasveden
yli suomalaisten selus-
taan Myttylän rantaan.
de la Barre tuli ratsuvä-
kineen ajoissa paikalle,
mutta ei heikon hevos-
materiaalin vuoksi saa-
nut syntymään yhte-
näistä rynnäkköä vihol-
lisen lyömiseksi takaisin
veteen. Täistelu hävit-
tiin.

Napuen taistelussa
19.2. l7l4 hänen teh-
täväkseen oli annettu
houkutella vihollisen
ratsuväki pois taistelu-
kentältä. Sen hän teki-
kin joutuen tällöin tie-
tenkin vetäytymään,
mitä Topelius ei ole
ymmärtänyt.

Woks€n lounaisrannan hariannetta Kylå-Paakkolan Ja Äyråpåån vålillå taistelulen alkana

Kylmäverinen konekivääri-
ampuja ei kuitenkaan häkelly,
riaan toimii kokeneen taistelijan
rutiinilla. Hetkeäkään aikaile-
matta hän heittää toisen kaatu-
neista vihollisista pesäkkeen reu-
nalle, työntää sitten varsinaisen
konekiväärin tämän selän päälle
ja huutaa apulaiselleen:

- Vyö tänne. . . ja hiton äk-
kiä!

Hetkessä on ase ladattu ja am-
puja avaa kiivaan tulen tukikoh-
dasta vetäytyvän vihollisjoukon
perään. Silmiään siristellen ja ot-
sanahkaansa rypistellen hän
suuntaa luotisuihkun aina kul-
loinkin herkullisemmalta näyt-
tiivään maaliin, samalla puhel-
len aivan kuin itsekseen:

- Jopas sattui leveäselkäi-
nen äijä. Kelpaa tästä posot-
taa... Vai petoja ja rosvoja!
Mutta olettekos ollenkaan otta-
neet huomioon semmoista seik-
kaa.., ettå petokin puolustaa
poikasiaan. .. viimeiseen saak-
ka?

LUOVUTAANKO StL.
ulrupÄÄsrÄa
Huolimatta sitkeäsä puolustus-
taistelusta tilanne kehittyy niin
vaikeaksi, että komentajat har_
kitserat sillanpäaseman tyhjen-
tämistä. Samaan aikaan saapuu
2.Divisioonan esikuntaan tII
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Armeijakunnan komentajan
kenraaliluutnantti Hjalmar Sii-
lanryon ilmoitus, että ErP25, ko-
mentajana majtn Kuusinen alis-
tetaan divisioonalle.

Everstiluutnantti Ehrnrooth
esittiiä, että hän voi pitiiä sillan-
pääaseman, jos saa levänneen
pataljoonan sen miehityksen
vahvennukseksi. Mielipidettään
hän perustelee ennen kaikkea sil-
lä kaikkien komentajien myöntä-
mällä tosiasialla, että Vuoksen
alavaa pohjoisrantaa olisi erit-
tiiin vaikea puolustaa.

Aikaisemmin annettu käsky
kumotaan ja ErP 25 heitetäån
sillanpääasemaan.

Aluksi tehty ratkaisu vaikut-
taa onnistuneelta, mutta kun vi-
hollinen aloittaa voimakkaan
tulivalmistelun, kaikki muuttuu
ratkaisevasti. Tapahtuu jotain
sellaista, mitä tuskin kukaan on
osannut edes aavistaa.

Ennen kuin vihollisen hyök-
käys on edes alkanut ryhtyvät
ErP 25:n miehet luopumaan ase-
mistaan,

Erikseen ja aivan kuin salaa,
sivuilleen vilkuillen, miehet alka-
vat hiipiä taaksepäin.

Pakokauhu tarttuu heti kuin
rutto. Se leviää koko pataljoo-
nan alueelle kuin kulovalkea.

Tykistötulen sekaan huude-
tut käskyt eivät vaikuta. Joukko
juoksee taaksepäin mielettömi-

nä laumoina, Useimmat heittä-
vät aseensa, eräät kaikki muut-
kin varusteensa ja syöksyvät
Vuokseen. Joku löytää veneen,
joku jonkin puunkappaleen uin-
tinsa avuksi. Kranaattien nostat-
tamien vesipatsaiden seassa Pa-
taljoona ui kohti pohjoisrantaa.
Joku pääsee yli, moni jää vir-
taan.

Joukon jättiimiiä aukkoa vi-
hollinen tietenkin käyttiiä heti
hyväkseen. Se ryntää pakenevan
joukon kintereillä päästen hel-
posti Vuoksen rantaan.

Kapteeni Raassina yrittää hei-
koilla voimillaan tehdä kaikken-
sa tilanteen hallitsemiseksi, mut-
ta yritys epäonnistuu. Raassinan

sisukkaiden taistelijoiden tun-
teet purkautuvat pakeneville vi-
haisella äänellä osoitettuun
huutoon:

- Juoskaa!.. Juoskaa oi-
kein perkeleesti! .. Menkää ko-
tiinne ja vetäkiiä kortti päällen-
ne!

Myös I/JR 49:n lohkolla on
tosi kysymyksessä, sillä viholli-
nen saa sielläkin haltuunsa muu-
tamia tukikohtia. Kapteeni lof-
vrbz komentama Pataljoona
tekee kuitenkin kaikkensa mur-
ron rajoittamiseksi.

Jatkuu seuraavassa
numerossa



Saaren puolustaminen on aina yaikeaa.
Torjunnan on onnistuttava, sillä epä-

onnistumisen jälkeen ei paluuta ole.
Putkisaaressa näytti vihollisen hyök-

käysten torjunta onnistuvan helposti,
mutta sitten tapahtui jotakin.

Mikä aiheutti romahduksen?

KERSANTTI Turpeinen oli toi-
minut joukkueenjohtajana vån-
rikki Kastarisen kaatumisesta
lähtien. Hänen korvikenuotiol-
leen toi rannikkotykistön luut-
nantti kiireisen käskyn:

- Siirtykää heti puolustuk-
seen Putkisaareen! Meillä on
siellä ennestään tulenjohtue,
mutta ei muuta miehitystä. Saari
on pidettävä hallussa. Viemme
teidät sinne moottoriveneellä ja
otamme mukaan kolme soutu-
venettä siltä varalta että saari
jouduttaisiin evakuoimaan.

Joukkue oli edellisenä iltana
saapunut niemeen rantavarmis-
tukseen. Paikalta oli Mursulan
kylään matkaa viitisen kilome-
triä. Vastapäätä oli korkea ja-
kallioinen Vuoratsun saari.

Pitkäranta oli jo vihollisella.
Taistelut U-asemasta olivat al-
kamassa.

Hyvällä onnella olimme pääs-
seet sivustan varmistukseen ja
saaneet pitkästä aikaa nukkua
kokonaisen yön.

Koirinojalta päin kuului jat-
kuva tykistötulen jylinä 

- oli
kuulunut jo monta tuntia yhteen
menoon. Vanja ei antanut mi-
ään anteeksi.

TURPEINEN
TAKTIKOI

- Ei sinne koko porukka voi
lähteä, sanoi Turpeinen. - Täy-
tyy joku jättää tännekin varmis-
tukseen. Otapas sinä, Jokimäki,
joukkue ja lähde sinne saareen,

minä jään tänne muutaman mle-
hen kanssa varmistamaan.

Turpeinen otti porukkaansa
kolme pari päivää sitten saapu-
nutt 05-syntynytä täydennys-
miestä ja lääkintämiehen. Ukke-
lit näyttivät olevan kovasti mie-
lissään.

Me muut valmistauduimme
lähtöön.

- Saisit sitä sinäkin, Turpe!
nen, kerran lähteä miesten mat-
kaan, sanoi sotamies Martikat
n en rcppluaan pakatessaan.

Turpeinen ei pahemmin hät-
kähtänyt - hänellä oli oma tyy-
linsä.

Me muut keräsimme kamp
peemme ja otimme patruunoita
niin paljon kuin jaksoimme kan-
taa. Sitten seurasimme luutnant-
tia veneeseen. Perässä oli köy-
dennokassa kolme pientä soutu-
venetä. Ne oli luutnantti taka-
varikoinut kylän laiturista.
Asukkaat kun oli evakuotu, ei

niitä kukaan tarvinnut.

PUTKISAAREEN
Moottori halkoi vettä tasaisesti.
Kierrettyämme Vuoratsun etelä-
kärjen otettiin suunta iään,
kohti edessä olevia kallioluoto-

ja. Ohitimme muutamia pienem-
piä niistä ja sitten olikin
edessämme
kallioinen ranta.

Putkisaaren

Luutnantti tunsi tien ennes-
tän ja moottori laski rannassa
olevaan suojaiseen poukamaan.
Nousimme maihin ja vedimme
perässä olleet soutuveneet ranta-
kiville.

Kiipesimme kalliolle tutustu-
maan maisemaan.

Putkisaari on noin puolitoista
kilometriä pitkä ja muutaman
sata metriä leveä pohjois-etelä-
suuntainen aivan puuton kalli-
oluoto. Sen länsi- ja itärannalla
kohoavat kalliot aika jyrkkinä
suoraan vedeslä, mutta keski-
osassa on notkelma, joka ikään
kuin jakaa saaren kahteen
osaan, pohjois- ja eteläkallioi-
hin.

Luutnantti selosti tilannetta:

- Tuolla pohjoispään kalli-
olla meillä on tulenjohtue ja sin-
ne teidän on parasta lähettää
puolet porukasta. Kallion laelta
on hyvä näköala koko vesialu-
eelle saaren pohjoispuolella.
Tuonne eteläpään kalliolle on
myös asetettava miehitys. Äl-
kääkä unohtako, että teidän on
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Putldsoolen
puoluslus...
pidettävä silmällä myös siwsto-
ja! Ryssä on tuossa vastapäätä
Pusunsaaressa. Ättaa fiikkuko
aivan varomattomasti! Tuliase-
mat voitte valita sopiviksi katso-
mistanne paikoista.

Paikalle saapunut tulenjohtu-
een kersantti kertoi, ettii vähän
aikaisemmin oli ryssän venepar-
tio jälleen lähestynyt saarta ja
yrittänyt maihinnousua, mutta
kääntynyt takaisin, kun he oli-
vat alkaneet ampua,

Luutnantti lähti ja minä ryh-
dyin jakamaan miehäni. Vah-
wutemme oli vain kaksikym-
mentä miestä. Kaikki olivat
nuorta ikäluokkaa, asemasodan
aikana palvelukseen astunutta.
Heidän sotakokemuksensa ra-
joittui käytännöllisesti katsoen
veläytymiseen Syvärilt2i. He oli-
vat sotilaita, jotka olivat tottu-
neet vain häviämään, mistä syys-
tä moraali ei ollut niitä parhaim-
pia.
Nytkin alkoi valtava pulina:

- T?iiillä ollaan nyt loukussa!
Mihinkäs äältä lähdetän kun

ryssä tulee - muutama ukko
puolustamassa tiimmöistä suur-
ta saarta!

- Tehdään tekotilanne, am-
pua räiskitään vähän aikaa ja
lähdetään soutamaan täältä! Sa-
notaan, että ryssä tuli ja oli pak-
ko liihteä!

Asiaan oli otettava selvä kan-
ta.

- Tåiältä ei lähdetä minne-
kään, sanoin. - Ei niin kauan
kuin se minusta riippuu! Paina-
kaa tiimä mieleenne! Ei se ryssä-
kään lentäen tule, onhan tuossa
ulapalla ampuma-alaa.

- Otapas sinä,Laine, ryhmä-
si ja vie se tuonne pohjoiskalliol-
le. Koettakaa tehdä jonkinlai-
set asemat ja pitäkiä silmät au-
ki!

- Virolainen ja Martikainen
jäävät tähän venepaikalle, ldar-
tikainen toimii tarpeen vaatiessa
lähettinä. Minä menen lopun po'
rukan kanssa eteläkalliolle.

Alikersantti Laine lähti miehi-
neen, korpraali Virolainen jäi
venevalkamaan ja me läksimme
eteläkallioille.

Kallio kohosi pystysuorana
jyrkänteenä notkosta. Jyrkän-
teen juurelta katselimme
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Pitkårannan saarlsto muodostl
U-aseman oik€an sivustan.
Suomalaisten puolustusryhmitys
10. 7. 44

Voneisiin
ia matkaanl

sopivan ja suojaisen paikan
"tukikohdaksemme" ja
korvikenuotion paikaksi.

Kiipesimme ylös kalliolle.
Sieltä oli hyvä näköala Pitkiiran-
nan suuntaan ja koko etelänpuo-
leisen vesialueen monien kallio-
luotojen yli. Kaukana lounaas-
sa häämöttivät nousevan aurin-
gon kajastuksessa valkoisina
Valamon kirkontornit.

Olimme saapuneet Putkisaa-
reen illalla. Miehityksen järjeste-
lyssä ja asemien teossa kului yö
niin ettemme nukkuneet het-
keäkään.

Ilma oli seljennyt ja palelim-
me koleassa yössä kesäpuseroi-
sillamme kylmän tuulen puhal-
taessa Laatokalta. Kun aurinko
nousi, alkoi ilma lämmetä ja olo
tuntua paremmalta. Kävin yön
aikana tarkastamassa kaikki
asemamme. Sitten vain odotet-
tiin.

Oli heinäkuun 13. päivän aa-
mu l9zl4.

PUOLUSTUS
LUJITTUU
Aamulla näimme moottorive-
neen saapuvan jälleen
venevalkamaamme. Sillä oli
mukanaan kersantti Jömstin
joukkue, vajaalukuinen sekin,
parisenkymmentä miestä. He
saapuivat vahvistamaan
puolustustamme. Saimme myös
kolmen päivän muonan, joten
ilmeistä oli, että jäisimme
saareen pitemmäksi aikaa.

Mukana seurasi myös uusi
komppanianpäällikkömme Raz-
ta, joka tuli tutustumaan tilan-
teeseen. Miehitys muutettiin si-

ten, että Jämsä otti pohjoispään
vastuulleen ja Laineen ryhmä
vedettiin eteläpäähän.

- Eikä niillä ollut yhtään
soutuvenettä mukana ja toiset
puolet miehiä lisää! Eihän me
millään sovita noihin kolmeen
veneeseen, jos täältä lähtö tulee.

- Äta pääsä, Jokimäki, tuo-
ta moottorivenettä lähtemään!
Pideään se täällä varalla!

Pojat huolehtivat kovasti ti-
lanteesta.

- Ättaa nyt sitä lähtöä teh-
kö koko aikaa! sanoin.

Käskin kuitenkin Martikaisen
vartioimaan venettä. Pelokas
kuljettaja esitti ankaria vastalau-
seita, mutta Martikainen ei pääs-
tänyt häntä veneeseen. Siinä he
sitten §räilivät toisiaan rantaki-
villä.

Samassa kuului vastarannalta
lähtölaukausten jymyä ja ensim-
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Piikäranta
iatkosodan aikana

Vihollis€n
maihinnousuhYökkåYs

on torluttu

mäiset kranaatit alkoivat pudo-
ta saareen. Myös heittimet YhtYi-
vät kuoroon ja saimme valtavan

ryöpyn niskaamme. Kallioisessa
maastossa kranaatilla oli aivan
valtava sirpalevaikutus ja jYmY

oli korviahuumaava.
Meillä ei kuitenkaan ollut mi-

tään hälää. KeskitYksen ajan

olimme jyrkänteen alla suojassa.

Sinne ei mikään kranaatti voi-
nut pudota, se räjähti joko
kallion päällä tai meni paljon yli.
Ei edes heittimen ammus voinut
pudota niin PYstYsuoraan.

- Ryssä tuleel huusi vartio-
mies ylhäältii kalliolta.

Aloimme kiiveä Ylös harjan-
teelle valmistettuihin asemiin.

TORJUNTAVOITTO
Neljä suurta venettä täYnnä mie-

hiä oli irtautunut vastarannalta.
Ne lähestyivät. Samanaikaisesti
kiihdytti vihollinen tykistötul-
taan. Myös suorasuuntaustykit
alkoivat ampua.

Tähän harjanteen reunaan oli
kuitenkin vaikea osua: kranaatit
menivät joko yli tai jäivät ly-
hyeksi. Saatoimme seurata tilan-
teen kehitystä koko ajan.

- Päästetän ne noin sadan
viidenkymmenen metrin päähän
ennen kuin avataan tuli! sanoin.

- Siltä matkalta vielä keritään
ampua ne upoksiin.

- Ota sinä, Laine, nuo kaksi
sen puolen venetä, minä otan
nämä kaksi muuta! Ja sitten pi-
tää osua kanssa eikä ampua
ahvenia.

Nyt olivat veneet sopivan lä-
hellä.

- Tulta! karjaisin.
Aloimme paahtaa kaikilla

aseilla. Eihän meillä ollut kuin
yksi pikakivääri. mutta konepis-

tooleja oli useita ja lopuilla ki-
viiärit.

Vaikutus oli kuitenkin teho-
kas. Muutamassa minuutissa
olivat veneet muuttuneet ajeleh-
tiviksi ruumisarkuiksi. Muuta-
mat miehet yrittivät hypätä ve-
teen, mutta heidänkin tiensä kat-
kesi lyhyeen. Veneet alkoivat
täyttyä vedellä ja ajelehtivat
kohti rantaa puoliupoksissa.

Voittomme oli täydellinen. Ei-
kä iloamme himmentänyt pal-
joakaan se, etä taistelun riehu-
huessa kiivaimillaan moottorin-
kuljettaja oli hypännyt venee-
seensä, vetäissyt moottorin
käyntiin ja kaasun pohjaan.
Tuokiossa hän oli jo matkan
pässä rannasta. Martikainen,
vartiomies, oli taistelun melun

houkuttelemana noussut ylem-
mäksi kalliolle ja kääntänyt het-
keksi selkänsä vartioitavalleen.
Muuta ei tarvittukaan! Eihän
Martikainen sitten senään
omaa miestä ruvennut ampu-
maan.

Tällä tapauksella tuli olemaan
kohtalokkaat seuraukset.

''KUINKA KAUAN
rÄÄui oLLAAN?,,
Kun tilanne oli rauhoittunut läh-
din tekemään ilmoitusta komp
panian päällikölle. Hänen oli ol-
lut määrä palata moottorin mu-
kana takaisin, mutta nyt hänkin
oli jäänyt rannalle.

Tapasin luutnantti Rannan
ensimmäisen ja viimeisen ker-
ran. Hän olitullut jostakintakaa
päälliköksemme vain jokin päi-
vä sitten.

Meillä oli ollut upseereilla
huonoa tuuria. Joukkueenjohta.
jamme vänrikki Kastarinen kaa-
tui jo Syvärillä muutamaa päi-
vää ennen vetäytymistämme.
Kolmannen joukkueen vänrikki
Söyrinki haavoittui vaikeasti
Heinävaarassa. Komppanian-
päällikkömme kapteeni Lahti-
nen kaatti Salmissa.

Sitten saimme päälliköksem-
me erään Tiiton, mutta hän ei
ehtinyt muuta kuin komentopai-
kalle kun tuli ankara keskitys ja
hän sekä muutamia muita haa-
voittui. Ensimmäisen joukkueen
luutnantti Mattila oli silloin ai-
noa upseeri komppaniassa, mut-
ta hänkin sattui olemaan "lai-
nassa" kuudennessa komppani-
assa, joten olimme pari päivä
kokonaan ilman päällikköä.
Toisen joukkueen ylikersantti
Ylitalo oli pari päivää komppa-
nian vanhimpana. Hänkin kaa-
tui sitten vähän ennen Pitkäran-
taa.

- Kuinkas kauan tåällä on
tarkoitus olla? tiedustelin Ran-
nalta.

- Niin kauan kuin ryssä val-
taa saaren! oli vastaus.

Takaa tullut luutnantti vai-
kutti hiukan pelokkaalta.

Kuulin, etä pohjoispäässä
kersantti Jämsän alueella oli rau-
hallista.

Palasin tukikohtaan. Päätim-
me Laineen kanssa nukkua het-
kisen. Etsimme sopivan kallion-
kolon eikä unta tarvinnut hou-
kutella.
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hrildsoolen
puoludtts...

RAJU AAMUPESU
Heräsimme auringon paistaessa
vasten kasvojamme. Olimme yl-
tii päälä hiessä.

Påiätimme mennä jyrkänteen
alla olevaan poukamaan pesulle.

Ehdimme hädin tuskin kastel-
la varpaamme kun repesi.

Alkoi valtava keskitys. Nytkin
menivät kranaatit hieman yli. Sil-
ti oli sirpalevaikutus valtava.

Makasimme alastomina littei-
nä kuin luteet kalliolla aivan ve-
sirajassa. Emme uskaltaneet
nousta edes pukeutumaan, kun
kiviä ja sirpaleita vonkui koko
ajan korvissamme. Vihdoin
saimme hivutettua itsemme
vaatteittemme luo ja yritimme
pikkuhiljaa saada jotain päl-
lemme - tuntui ilkeåilä maata
ilkialastomana.

Yhtäkkiä räjähti kranaatti ai-
ka lähellä. Sain kipeän iskun ta-
kapuoleeni.

Myös Laine oli saanut osu-
man ja hiinen jalastaanwotiver-
ta. Minun takapuolessani oli
vain kiven lyömä mustelma. Si-
doimme ensisiteellä laineen ja-
lan, jossa näytti olevan vain li-
hashaava. Kun keskitys vähän
ajan pääsä lakkasi, kehotin hän-
tä menemåiän venerantaan odot-
lemaan mahdollista kuljetusta.
Hän lähtikin ontumaan kohti ve-
neitä.

Vartiomies ilmoitti, ettei mi-
tiiän erikoista ollut näkyvissä.
Kaikki näytti olevan rauhallista.

Ihmettelimme, oliko keskitys
kosto aamullisesta epäonnistu-
neesta maihinnousuyrityksestä.
Veneet ja vainajat olivat ajautu-
neet edessämme olevaan lahden-
poukamaan. Siinä niitä kellui
ruumiita kymmenittiiin. Osa oli
jo ajautunut maihinkin ja olim-
me ottaneet pojilta muutamia
konepistooleja ja joukon lippai-
ta. Leipälaukuissa vainajilla
näytti olleen useamman päiv{n
muona - oli suuri köntti laar-
dia, leipää, saikkaa ja mahork-
kaa. Yhtä köyhät eväät kuin
meilläkin.!

Kokardeja ei tässä vaiheessa
kukaan näyttänyt keräävän.

264

MITÄ TAPAHTUT?
Saaren pohjoispäästä oli jo jon-
kin aikaa kuulunut laukausten-
vaihtoa. Kun se alkoi kiihtyä,
nousin ylös kalliolle katsomaan.
Minulla oli kiikari ja tähystin
ampumisen suuntaan.

Mitä? Eikös siellii vilkkunut
ruskeapuseroisia miehiä?!

Oliko ryssä saaressa? Ja tuolla
juoksi omia miehiä taaksepäin.

Vihollinen oli todella päässyt
maihin!

Milloin se oli tapahtunut? Oli-
ko se tapahtunut jo aamullisen
kahakan aikana vai olivatko var-
tiomiehet nukahtaneet iltapäi
vän kuumassa auringonpaistees-
sa?

Kysymykset risteilivät päässä-

ni, kun riensin alas poikien luo.

- Ryssä on saaressa! Lähde
sinä Martikainen kysymiän
Rannalta, mitä on tehtävä!
Otamme asemat tuosta kalliolta,
tähänhän ei enää voi jäädä!

Martikainen läksi juoksujal-
kaa ja me kiipesimme kalliolle.
Vanjoja vilkkui jo muutaman sa-

dan metrin päässä.
Kävimme asemiin ja avasim-

me tulen. Matka oli ehkä vielä
hieman liian pitkä, mutta kyllä

ryssä sen huomasi, koska aloim-
me saada tulta vastaamme ja lii-
ke hidastui.

Sitten näimme, kuinka veneitä
työnnettiin vesille ja miehiä hyp
pi niihin! Joku tarttui airoihin
ja niin lähdettiin soutamaan.
Kaikki kolme venettä pääsivät

Vielå våhån
lähammås...
SA-kuva

Tykistö isk€e
saaristoon

låihtemåiän, mutta rannalle jäi vie-
lä joukko miehiä.

Meidiin oli siirryttävä taem-
maksi, sillä olimme nyt jo kah-
delta puolen tulen alla. Läksim-
me vetäytymään pitkin jyrkän-
teen reunaa hakien jaloillemme
sijaa kallion halkeamista.

Vihollinen huomasi lähtöm-
me ja saimme pikakiväärisuih-
kuja peräämme. Kallionseinä
vaan rapisi, kun suihkut pyyhki-
vät aivan korvan juuresta.

Viimein pääsimme alas jyr-
känteeltä tasaisemmalle kalliol-
le.

- Missä on Hokkonen?
Häntä ei näkynyt missään.

Häneen on täytynyt osua heti
kun läksimme. Takaisin emme
voineet palata häntä etsimään.

Kun tulimme sellaiselle pai-
kalle, että voin kiikarilla katsoa,
oli tilanne muuttunut: Miesjouk-
ko seisoo rannassa kädet pystys-
säja vanjat hakkaavat heidän ki-

väärejään kivikkoon. Pari pika-
kiväärimiestä panee Emman as+
miin rannalle ja alkaa paahtaa
soutuveneiden perään. Kaksi en-
simmäisä venetä pääsee vähän
matkan päässä olevan karikon
kivien taakse kuolleeseen kul-
maan, mutta viimeinen vene on
lujilla. Näen, kuinka airot aina
heltiävät soutajan käsistä, mutta
aina joku ottaa ne taas. Vene
pääsee kuin pääseekin
suojaavien kivien taakse.

Sitten alkaa myös kranaatin-
heitin ampua veneitten ympäril-
le. Mutta osumaa ei tule ja ve-
neet pääsevät pikkuhiljaa turval-
lisen välimatkan päähän.

Myöhemmin sain kuulla, että
viimeisessä veneessä olivat kaik-
ki haavoittuneet, kuitenkaan ei
kukaan kuolettavasti. Toiset ve-
neet pääsivät vähemmällä. Luut-
nantti Ranta oli noussut ensim-
mäisenä veneeseen. Ikävä kyllii,
veneissä ei ollut tilaa kaikille.



Nyt se moottorivene olisi ollut
tarpeen!

SUKREA LOPPU
Meitä oli kalliolla viisi miestä.
Loput olivat ehtineetjo veneran-
taan taistelemaan paikoista. Lä-
hettini Martikainen ainakin oli
onnistunut saamaan paikan,
koska häntä ei näkynyt.

Nyt oli jo myöhäistä ruveta
ajattelemaan vastaiskua. Viidel-
lä miehellä se oli melko mahdo-
tonta ja se olisi pitänyt tehdäjo
viimeistään siinä vaiheessa, kun
vihollinen oli vieE epäedullisissa
asemissa alhaalla rannassa. Hei-
tä ei ollut kovinkaan paljoa -luulisin, että iskujoukko oli vain
noin parin joukkueen suuruinen.

Olen varma, että jos olisimme
ajoissa saaneet tiedon siitä, että

ryssä on saaressa, olisimme mel-
ko varmasti voineet lyödä sen ta-
kaisin. Mutta "puolustajat" läh-
tivät pakoon jättien meidät iF
man minkäänlaista viestiä saa-
ren eteläkärkeen.

Kaikki oli nyt lopussa. Näin,
kuinka vihollinen otti vangiksi
miehiäni. Siinä seisoin konepis-
tooli kainalossani.

Mitä tehdä?
Mietin pari sekuntia. Sitten

viskasin konepistoolin ja lippaat
kivikkoon ja kohotin käteni läh-
tien kävelemään kohti venäläi-
siä. Oli tapahtumassa se, jota en
koskaan ollut kuvitellut voivan
tapahtua. Olin antautumassa
vangiksi. Mustapintainen ker-
santti otti kiikarini, kompassini,
tutki taskuni ottaen lompakkoni
ja tupakkani. Mitään ei jäänyt.
Sitten hän painoi konepistoolin
piipun selkääni ja osoitti kohti
rantaa.

Tänne oli sillä aikaa kerätty
kaikki toisetkin. Kaikenkaik-
kiaan meitä oli kaksikymmentä.

Jämsän joukkueesta jäi sota-
mies Karjalainen, joka oli haa-
voittunut aika vaikeasti, tulen-
johtueesta tykkimies Kulmalahti
ja loput olivatkin sitten minun
miehiäni. Tulenjohtueen ker-
santti oli lähtenyt uimaan yrit-
täen päästä lähellä oleville luo-
doille, mutta vihollinen nappasi
hänet muutamalla laukauksella.

OLIKO NYT KOSTON
HETKI?
Joukkomme oli ahdettu yhteen
kasaan kallionseinämää vasten.

Edessä oli puolikaaressa kone-
pistoolimiesten ketju. Ketjun
edessä tepasteli edestakaisin lai-
ha yliluutnantti huitoen nagaa-
nillaan ja huutaen naama punai-
sena. Välillä hän viittoili lahden-
poukamaan päin.

Ymmärsin tilanteen: Aamulla
upoksiin ampumiemme venei-
den miehet olivat päivän
mittaan ajelehtineet tuulen
mukana rantaan. Siinä niitä
kellui kymmenittäin.

Yliluutnantti tarkasti jokaisen
miehen kaulukset, etsi tietysti
päällikköä epäillen, että upseerit
olivat repineet pois kaulusläat-
tansa. Mutta joukossamme ei ol-
lut ainoatakaan upseeria.

Nyt komennettiin miehet istu-
maan. Vanjat alkoivat kiskoa
saappaita heidiin jaloistaan.

Olin aivan varma, että meidät
ammuttaisiin. Yliluutnantti ha-
lusi kostaa toveriensa kuoleman.
Oli parempi vetää saappaat elä-
vän jalasta kuin kuolleen. Sillä
hetkellä tiesin miltä kuolemaan-
tuomitusta tuntuu hetkeä en-
nen teloitusta.

Mutta saappaan riisumisen ai-
kana saapui paikalle toinen up-
seeri. Hän oli kapteeni ja nyt syn-
tyi ankara väittely kapteenin ja
yliluutnantin välille.

Meitä se koski. Ja kapteeni
voitti, koska hänen komennuk-
sestaan eräs sotilas pystytti kal-
liolle radiolähettimen. Saatuaan
yhteyden kapteeni komensi
miehet ylös. Saappaitaan he
eivät kuitenkaan saaneet
takaisin, vaan vanjat valitsivat
niistä itselleen sopivat ja
antoivat vanhat jalkineensa
tilalle. Täytyy sanoa, että
naapuri oli tosi heikoissa
jalkineissa: patiineissa ei ollut
paljoakaan pohjia jäljellä.

Vielä oli yksi vaaramomentti
jäljellä.

Oma tykistömme alkoi am-
pua saareen. Putkemme antoivat
saareen aikamoisen iskun. PeF
käsimme, että saamme sen nis-
kaamme. Onneksi ei keskitys
kuitenkaan sattunut kohdalle ja
sen tauottua meidät komennet-
tiin liikkeelle. Kädet niskan taka-
na kompuroimme alas rantaan
ja veneisiin. Konepistoolimiehet
asettuivat keulaan ja perään.

Emme saaneet puhua keske-
nämme. Tartuin toisena airoon
ja niin läksimme soutaa nytkyt-
tämåiän kohti Pitkärantaa. tr

Sålilytä Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
vuosikerrat
Yahvassa
kansiossa
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llmqpriuntqkqruselli
Aunuksen m ö

lronnoksello

Kesä-heinäkuussa 1944 vihollinen yritti
keskitetyllä ilmaterrorilla estää
joukkojemme vetäytymisen Aunuksen
kannakselta.

Ratkaisevassa vaiheessa muodostettiin
neljästä kevyestä ilmatorjunta-
patteristosta Ilmatorjuntatukiryhmä
Sipilä, joka kykeni tasoittamaan
tilanteen.

Ilmatorjuntarykmentti 11 ampui 25
päivän aikana alas 153 vihollisen
lentokonetta.

Silloinen reservin kapteeni, nykyinen
vuorineuvos Olavi Sipilä muistelee.

?

NEUVOSTOLIITON Karjalan
kannaksella 9. 6. 1944 aloitta-
man suurhyökkäyksen nopea
eteneminen aiheutti uhkan Itä-
Karjalassa olevien joukkojen se-
lustayhteyksille, minkä vuoksi
ylipäällikkö Mannerheim antoi
16.6. 1944 käskynjoukkojen ve-
tämiseksi Aunuksen kannakselta
Suomen rajalle. Aunuksen ryh-
mästä jätettiin puolustukseen
läntiselle kaistalle VI AK ja itäi-
selle kaistalle 7.D.

VI AK:n joukoista oli Kuutti-
lahdessa l5.Pr, Lotinanpellossa
5.D ja Vosnesenjassa 8.D. Neu-
vostoliitolla oli näitä vastassa
kuusi divisioonaa, tykistön lä-
pimurtodivisioona, viisi tykistö-
rykmenttiä, kolme rs-rynnäkkö-
tykkirykmenttiä, kolme krh-
rykmenttiä. kaksi panssari-
prikaa t ia. it-tvk istödivisioona.

Suomalainen ilmatoriunta-
konekivääri 7.62 ltKk/31 VKT
ampui 2000 laukausta
minuutissa

kaksi pioneeriprikaatia, silta-
pataljoona, tienrakennuspatal-
joona, 1940 erilaista maihin-
nousuvenettä, sata uivaa autoaja
kaksi ponttoonipataljoonaa sil-
takalustoineen eli yhteensä 9 di-
visioonaa ja l0 rykmenttiä. Toi-
sessa portaassa oli lisäksi kaksi
armeijakuntaa ja Laatokan lai-
vasto-osasto. Hyökkäystä tuke-
massa oli 1595 tykkiä ja noin 800
lentokonetta.

ASEMASOTAVAIHEEN
ILMATORJUNTAA
VI AK:n ilmatorjunnasta vastasi
ItR I l, jonka komentajana oli ri-
peäotteinen majuri Su/o Helppi.

Rykmenttiin kuului viisi patteris-
toa, Kevyet It. Pstot 5,8, 10, l3ja
19, ja kuhunkin patteristoon
aluksi kolme patteria.
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Vuorineuvos Olavi Sipilå
llmatorjuntaupseeriyhd istyksen
puheenjohtaiana Sveitsissä 1956

Ei pidä tulla aivan
silmille! 40 ltK/38
Bofors oli päi€vå as€

,\

I, le

KevltPsto 10, jonka komenta-
jana oli kapteeni Olavi Sipilö, oli
5.D:n tukipatteristona tehtävä-
nään Syvärin luostarilla sijaitse-
van huoltokeskukserr ja Syvärin
voimalaitoksen sillanpääaseman
suojaaminen. Yksi patteriston
kolmesta patterista oli asemissa
Syvärin voimalaitoksella, yksi
Lotinanpellon lohkolla ja yksi
Luostarinkylässä. Kunkin patte-
rin aseistuksena oli kaksi 40
mm:n ja kolme 20 mm:n tykkiä
sekä kaksi It.konekivääriä (7.62
Itkk.). Jo talvisodan aikana oli
opittu, että vain tämänkaltainen
sekapatteri pystyi kaksintaiste-
lussa hävittäjien kanssa pitä-
mään puoliaan ja selviytymään
jopa voittajana.

llmapuolustus ia Neuvostoliiton
lentoioukot Aunuksen kannaksella
9.6. 1944

Vihollisen ilmatoiminta oli
asemasotavaiheen aikana vä-
häistä rajoittuen päiväsaikaan
yksittäisten koneiden tai pienten
muodostelmien tekemiin mata-
lahyökkäyksiin. Yöhyökkäysten
lisäännyttyä kehitettiin surinan
perusteella suoritettu sulku-
ammunta. joka tehosi siinä mää-
rin, että vihollinen alkoi Syvärin
luostarin asemesta kohdistaa
pommituksiaan lähiselustaan.

Karjalan kannaksella alka-
neen suurhyökkäyksen jälkeen
alkoi NL:n ilmavoimien lento-
tiedustelu lisääntyä Aunuksen
alueella. Toiminnassa oli lähinnä
7. IlmaA:n alaisia osastoja, mut-
ta ennen hyökkäyksen alkua alu-
eelle oli siirretty myös NL:n yli-
johdon alaisia pommituskoneita.

21. 6. 1944 alkaneessa suur-
hyökkäyksessä NL:n ilmavoi-
mien pääkohteina olivat etulin-
jan jalkaväki ja kenttätykistön

ftp['afr
HELPPI KEIIUtlttl 27Kv

Keillldo8 20xv

ERf,PIJU ?1I1'

ffi""lffiiifif;D zop'.ito
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M l€st€n erityis€sti vihaama
maataistelukone ll-2 on löytånyt
matkansa påån

llmonorfunlo-
horuselli
Aunuksen
konnoksello

tuliasemat. Muina kohteina oli-
vat joukkojen siirrot ja kuljetuk-
set. Pommitukset ulotettiin jopa
20 km:n syvyydelle rintaman
taakse.

Ketteräliikkeinen ja tulivoi-
mainen maataistelukone lL-2,
joka viiletti melkein maan pin-
nassa, sai suomalaisissa joukois-
sa aikaan ns. IL-kauhun. Mata-
lahyökkäyksissä koneet lensivät
aluksi muodostelmassa kohteen
li pudottaen sitä ennen pommin-
sa ja aloittivat sen jälkeen ns. ka-
rusellin. Siinä koneet lentävät
ympyrää kohteen - esim. it.-
ptrin - ympäri tehden välillä
syöksyjä kohteeseen, tavallisesti
auringon suunnasta.

Pommituskoneet olivat yleen-
sä PE-2 tai Boston-merkkisiä
lentokorkeuden vaihdellessa
2500:sta 3000 metriin. Niitä suo-
jaavat hävittäjät olivat LA-5,
Lagg 3ja Jak-7B koneita.

TATVAS REPEÄÄ
Kapteeni Olavi Sipilä on kuvan-
nut suurhyökkäyksen alkamista
seuraavasti:

"Kesäkuun 21. päivänä kello
6.55 repesi taivaanranta Syvärin
itäpuolella yht'äkkiä hirvittä-
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vään kenttätykistön, urkupyssy-
jen ja suorasuuntaustykkien
rumputuleen. Pian ilmestyi tai-
vaalle 60-120 koneen muodos-
telmissa yhteensä noin 750-800
lentokonetta, jotka tekivät jat-
kuvia hyökkäyksiä noin 4 x 7

km:n laajuisella alueella olevia
kohteita vastaan.

Erityyppiset lentokoneet ruh-
joivat pommeillaan ja konetuli-
aseillaan lakkaamatta etulinjaa,
kenttätykistön asemia ja erikoi-
sesti it.pattereita.

Jatkuvasti suuntasivat urheat
it.miehet salamoivat putkensa
hyökkääjiä vastaan antaen iskun
iskusta. Maasto peittyi sakeaan
pölyyn ja savuun, joka rajoitti
näkyvyyttä. Aurinko näkyi ve-
renkarvaisena pallona savupil-
vien takaa.

Korvia huumaava jylinä kiih-
tyi tunti tunnilta. It.tykit lonk-
suttivat kuolettavia suihkujaan
jatkuvasti taivaalleja pian alkoi
sieltä putoilla koneita.

Tuolla yksi Syväriin, toinen
Luostarin suuntaan ja kolmas
Saarimäen suolle!
Vetäytymisen alettua it.patteris-
to sai käskyn suojata jalkaväen
ja kenttätykistön vetäytymistä

Sammatuksen-Pisin linjalle.
Pienin etäisyyksin ja noPein
asemanvaihdoin it.patterit
muodostivat tuliverhon vetäy-
tymistien varrelle.

Tuossa yskii taas neljäkym-
menmillinen, tuossa nakuttavat
2-putkiset kaksikymmenmilliset
ja lähistöllä suihkuttavat sekaan
kaksoiskonekiväärit omat ter-
veisensä.

Joka kerran, kun koneet ryh-
tyivät hyökkäykseen. ne saivat
myös tuliryöpyn vastaansa. Ko-
neisiin saatiin silloin tällöin
osumia, mutta niiden pudotta-
mat pommit sekä konetuliasei-
den suihkut aiheuttivat myös
meille tappioita.

Jatkuvien kaksintaistelujen
ohella oli jalkaväelle annettava
tukea ps-torjunnassa tai vietävä
kasapanoksia tankintuhoojille.

It.patterit saivat osansa myös
"hehtaaripyssyn" terveisistä.
Niinpä teltat olivat riekaleina,
radiot kappaleina ja puhelinpiu-
hat pieninä pätkinä.

Mutta aseet lauloivat kaikesta
huolimatta ja tekivät tehtävänsä.
Muut aselajit saivat kerrankin
todeta, miten it.joukot suojasivat
heidän vetäytymistään raivaa-

S€lvå tull siitåkinl
SA-kuva

Vålillå ehditåån ampumaan \
maamaallinkin. ä) mm ltallalalnen 7

Breda oli notkoa ia nop€a

Siitå vaanl Seuraava potllasl As€
lien€e 20 millin Gusllov

malla tuli-iskuillaan ilmatilaa
puhtaaksi heidän yltään."

PUDOTUS.
ENNÄTYKSIÄ
Suurhyökkäyksen ensimmäisen
päivän aikana joutuivat it.-
joukot ampumaan melkein lop-
puun kaikki a-tarvikkeensa,
mutta tuloksena oli l8 pudotus-
ta. Seuraavan yön aikana saatiin
a-tarvikkeet kuitenkin täyden-
netyiksi ja heti aamusta alkoi
hullunmylly ilmassa jälleen,
vaikka samalla oli suojattava di-
visioonan vetäytymistä tiellä
Uutujärvi-Sammatus.

Tämän vaiheen aikana patte-
risto ampui raivokkaissa tor-
juntataisteluissa alas l6 lento-
konetta.

Suurhyökkäyksen kolmante-
na päivänä patteristo kävi tor-
juntataisteluja Sammatus-Pisi-
linjalla ampuen alas yhteensä l4
viholliskonetta.

Heinäkuun 10. päivänä olivat
joukot vetäytyneet U-linjalle
Pitkäranta-Nietjärvi tasalle.

Tällä alueella ItR I l:n komen-
taja majuri S. Helppi muodosti
It-tukiryhmä Sipilän neljästä
kevyestä it.pstosta, joista viisi



patteria sijoitettiin suojattavien
kenttätykistöpatterien etu- ja
neljä patteria niiden taustapuo-
lelle. NL:n ilmavoimat yrittivät
kerran toisensa jälkeen vaimen-
taa tämän Koivuselän aukean
laidassa olevan kt.tykistöryh-
män, mutta saivat aina vastaan-
sa niin voimakkaan sulkutulen,
etteivät päässeet pudottamaan
pommejaan kohteeseensa. Näis-
sä kolme päivää kestäneissä tor-
juntataisteluissa it.patterit am-
puivat alas yhteensä 23 konetta.

It-tukiryhmä Sipilä oli vetäy-
tymisen aikana muodostettu ti-
lanteen vaatiessajo kaksi kertaa
aikaisemmin keskitetyn tulivoi-
man aikaansaamiseksi. Edellä
kerrottujen taistelujen aikana eli
21.6. ja 15. 7. välisenä aikana
ItR ll ampui alas yhteensä 153
lentokonetta, joista 133 oli IL-
2:ia ja loput hävittäjiä sekä
pommituskoneita. Käytyjen
taistelujen aikana oli a-tarvik-
keiden kulutus noussut ennen
kokemattomiin määriin. Kulje-
tusjunien ollessa myöhässä oli
täydennystä hankittava jopa len-
toteitse.

It.joukkojen merkityksestä
Aunuksen ryhmän vtäytymis-

taisteluissa kenrl Paavo Talvela
on sanonut: "On epävarmaa oli-
siko Aunuksen Ryhmä ilman il-
matorjuntatykistön tukea pys-
tynyt asettumaan puolustukseen
UJinjalle."

KOLKKO
HAUTAJA!SMATKA
Pitkärannan-Nietjärven tor-
juntataistelujen loppuvaiheessa
kapteeni Olavi Sipilä sai kolmen
vuorokauden pituisen loman so-
dassa kaatuneen veljensä Janak-
kalan kirkossa 22.7. 1944 pidet-
tävää siunaustilaisuutta varten.

Hautajaismatkan kokemuk-
sista Sipilä on kertonut seu-
raavaa:

"Päämajan ilmoitus lomasta
tuli niin myöhään, että ehdin hä-
din tuskin ilmoittautua 5. D:n
komentajalle kenraalimajuri K.
A. Tapolalle, minkä jälkeen mat-
ka alkoi autonkuljettaj a Pykälis-
tor ohjaamalla SA-autolla kovaa
vauhtia kohti Läskelän rautatie-
asemaa.

Asemalle saapuessamme oli
sieltä juuri lähdössä pitkä tavara-
juna. Kehotin kuljettajaa palaa-
maan takaisin patteriston esi-

kuntaan, hyppäsin autosta ja
saavutin kovaa juosten jo liik-
keelle lähteneen junan viimeisen
tavaravaunun, jonka avoimesta
ovesta heilautin itseni sisään.

Suureksi hämmästyksekseni
totesin vaunussa oven molem-
min puolin olevan pinossa "hil-
jaisia poikia", kaatuneita, l0-
l2 kappaletta. Kun hellettä oli 30
astetta celciusta, tuntui tilanne
minusta varsin hankalalta. Kos-
ka juna oli jo ennättänyt täyteen
vauhtiin, oli tyydyttävä odotta-
maan tilaisuutta vaunun vaih-
toon edullisemmissa olosuhteis-
sa.

Jonkun ajan kuluttua juna
saapuikin ylämäkeen, jolloin sen
vauhti hiljeni sen verran että us-
kalsin hypätä ulos, pinkaista pa-
rin vaunun mitan menosuuntaan
ja keinotella jälleen itseni vaunun
avoimesta ovesta sisään.

Siellä kohtasi minua kuitenkin
yhtä kolkko näky kuin edellises-
säkin vaunussa: lattialla oli pi-
nossa l0- I 2 sankarivainajaa.

Kun junan vauhti seuraavan
kerran riittävästi hidastui, hyp-
päsin jälleen vaunusta ja juoksin
junan vierellä aina veturiin asti.
Hypättyäni sen astuimelle kur-

kisti veturinkuljettaja alas häm-
mästyneenä, jolloin hihkaisin:

- Pääsenkö veturiin?

- Herra kapteeni on tervetul-
lut, vastasi veturinkuljettaja.

Ylös kavuttuani kerroin ollee-
ni jo kahdessa vaunussa vaina-
jien seurassa.

- Kaikissa kolmessakymme-
nessä viidessä vaunussa on kaa-
tuneita, sanoi kuljettaja.

Kun matkaa oli vielä melkoi-
sesti Matkaselkään, mistä mat-
kustajajunan piti lähteä Koti-
Suomeen, kysyin kuljettajalta
voisinko mitenkään olla avuksi
matkan teossa.

- Noiden pöllien nakkelu tu-
lipesään olisi tietenkin suureksi
avuksi, kun olen tässä junassa
ainoa elävä mies, hän vastasi.

Niinpä sitten aloin vasemmal-
la jalalla poljinta painaen nakata
pöllejä tulipesään, minkä seu-
rauksena ruumisjunan vauhti al-
koi vähitellen parantua.

Matkaselästä jatkoin matkaa
henkilöjunalla. Saamani hauta-
jaisloma osoittautui aikanaan
aiheettomaksi, kun kaatuneeksi
ilmoitettu veljeni palasi vankien
palautuksessa kotiin jouluksi

tr1944.*
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AIMO RAASSINA

r(o rseenmöelle
Elokuuss a 19 4l eteni suomalaisten hyök-
käys Laatokan luoteisrannalla reippaas-
ti. Vihollisen oli annettava periksi.

JR 7:n nuoret varusmiehet olivat elä-
mänsä kunnossa.

hingossa itse mottiin ja aiheutti
paniikin vihollisen keskuudessa.
Sotasaaliiksi saatiin erilaista jal-
kaväen aseistusta, mm. neljä ko-
nekivääriä. Omat tappiot olivat
viisi haavoittunutta.

soruRr ou elÄnaÄu-
sÄ xuttttossA
Hyökkäys jatkui seuraavana aa-
muna kello 03.45. Lahdenpoh-
jan-Sortavalan maantie saavu-
tettiin kello 16.30 Pöntsänlam-
men länsipuolella sitkeästi vii-
vyttävää vihollista takaa-ajaen.

Tässä Laatokan luoteisranni-
kon kumpareisessa ja louhikkoi-
sessa maastossa oli helppo viilyt-
tä ja eteenpäin pääsy vaati mo-
nasti iskuryhmien ja yksityisten
miestenkin rämäpäisiä suorituk-
sia.

Näissä taisteluissa kunnostau-
tui moni sotilas. Huomioni kiin-
tyi muun muassa erääseen puna-
poskiseen ja kiharatukkaiseen
Mooses Partaseen, jonka kone-
pistooli soi herkästi aina silloin
kun sitä tarvittiin. Mooseksesta
tuli myöhemmin alikersantti,
mutta ainesta olisi ollut enem-

päänkin. Kollaan ja Uomaan
taisteluihin talvisodassa osallis-
tunut Mooses oli jatkosodassa
taistelijana "elämänsä vireessä".

Käytyiän Laatokan rannalla
Rukolan niemessä vetämässä
henkeä jatkoi komppania hyök-
käystään Sortavalan suuntaan
rannikon tuntumassa. Viholli-
sen takaa-ajojatkui linjalle Kan-
tolampi-Riitaoja, joka saavu-
tettiin 18.8. illalla.

Lentotiedustelu oli todennut
vihollisen pyrkivän evakuoi-
maan saarrostusuhan alaisia
joukkojaan Puutsaareen, jonka
rannalla oli jo kuljetusaluksia
odottamassa. Yhteyksien kat-
kaisemiseksi sai 6.Komppania
tehtäväkseen koukata ja ottaa
haltuunsa Laatokan rannassa
oleva Kaksperseenmäki.

REHEV,\A LUONTOA
JA OSUVIA PAIKAN-
N!MÄ
Tästä alkoi komppanialle eräs
hyökkäysvaiheen mielenkiintoi-
simmista retkistä - ei niinkiän
taistelutoimintojen kuin maas-
ton ja luonnon erikoislaatuisuu-

kuin paikannimetkin reheviä - anteeksi
vain!

TYRJÄN vaikeat läpimurtotais-
telut päättyivät 4.8.1941 aamu-
varhaisella. Jääkärieversti lr-
mas Kempin komentaman JR
7:n eteneminen jatkui lhalan -Jaakkiman tien suunnassa ta-
kaa-ajotaisteluja käyden. Run-
saasta sotasaaliista voi ehkii
mainita melkoisen määrän kent-
ätykistöä ja hevosia - viholli-
sen tykistö oli ollut pääasiallises-
ti hevosvetoista.

Ihala saawtettiin 6.8. iltapiii-
vällä ja Jaakkiman aseman
maasto seuraavana iltana. Huu-
hanmäen kasarmialueelle tun-
keutui 6./JR 7 vastarintaa koh-
taamatta elokuun kahdeksante-
na.

Tuntui kuin sota olisi päätty-
nyt. Heti kun naapurin jäljiltii
saatiin paikkoja vähän siivottua
saunottiin ja yritettiin majoittua
mukavasti.

Pitkäksi ei lepo kuitenkaan
tullut, sillä kun vihollinen ker-
ran oli saatu liikkeelle, sitä ei ol-
lut syytä piiästää liiaksi maas-
toon pureutumaan. Rykmentin
toinen pataljoona IIlJR 7 joutui
parin päivän levon jälkeen pik-
kukahinoihin maaston puhdis-
tuspuuhissa.

Varsin ärkeä tehtävä tuli 6.

Komppanian osalle, kun se sai
13.8. käskyn puhdistaa Hiekka-
mäen, jossa vahva vihollisosasto
oli piikkilankaestein varustetus-
sa asemassa tulppana eräässä

tienristeyksessä estäen huolto-
portaan ja tykistön etenemisen
taistelujoukkojen perästä.
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Kesä oli kauneimmillaan ja niin luonto

Hiiikäilemättömällä ja osin
myös onnekkaalla hyökkäyksel-
lä Hiekkamäki vallattiin. Itse
Armas Artturi Kemppi, joka oli
järjestänyt selostajan puhelinyh-
teyksineen paikalle voidakseen
välittömästi seurata taistelun
kulkua, ei ollut uskoa tapahtu-
nutta, kun kaikki kävi niin nope-
asti ja rämäkästi. Eräs pataljoo-
na oli "puuhaillut" Hiekkamäen
kimpussa jo parisen päivää.

Kaikki johtui nyt vain siitä,
etä komppanian päällikkö -tiedustellessaan sopivaa sisän-
murtautumiskohtaa sinä aikana
kun esteisiin tehtiin aukkoja -tunkeutui lähetteineen puoliva-

Mooses Partas€n konepistooli soi
herkäsli aina kun larvittiin

Lehteväå Laatokan Karialaa
Jaakkiman Sorolansaaren

Heponiemesså
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den sekä kartalla olevien paikan-
nimien osuwuden vuoksi.

Loppukesä oli rehevimmil-
lään. Tähän mennessä ei ollut ol-
lut aikaa kiinnittää tällaisiin
seikkoihin huomiota, oli vain
taisteltu - usein palavillaja sa-
wavilla kankailla.

Laatokan luoteisrannikko on
monessa suhteessa erikoinen. Se

on jylhän kaunista, kasvillisuus
on rehevää ja runsasta.

Kohti Kaksperseenmäkeä tai-
vallettaessa avautui kaikki tiimä
ympärillämme kaikessa loistos-
saan. Voi olla, että taistelutapah-
tumien yhtiikkinen helpottumi-
nen ja ikään kuin välitavoitteena
olleen Laatokan saawttaminen
provosoi mieleni herkistymään
kauneusarvoille. Niin vain kävi.

Ja kartalle painettujen pai-
kannimien erikoisuus ja osuvuus
olivat vain omiaan lisäämän
eksotiikkaa! Taistelulähettini
Aarne Puikkonen kiinnitti näihin

seikkoihin erityistä huomiota ja
aina iloinen Inon poika, taistelu-
lähettialiupsee rini Mauri Porkka
ei voinut olla virnuilematta:
"Lähettiiisin kukkia meiön
muorille, mutta kun ei ole oikein
sopivaa käärepaperia."

MERKILLINEN NOT.
KO
Paskanotko oli nimensä arvoi-
nen kanjooni: lähes pystysuorat
senämät ja syvyyttä 20-25 me-
trä. Pohjalla ei lintu visertänyt,
mätänemisen löyhkä ja valon
niukkuus loivat epätodellisen
tunnelman.

Koska kuljetimme kaiken tar-
vitsemamme kaman mukanam-
me kantamalla oli konekivää-
rien ja pst-aseistuksen raahaami-
nen totista työtä. Niiden kanssa
painiskelevat kylpivätkin yltä
päältä hiessä. Itselläni oli täysi
työ ylös kavutessani, vaikka
vain karttalaukku ja pistooli oli-
vat tiellä, sillä tavallisesti muka-
nani pitiimäni konepistoolin
olin komppanianpiiällikön etu-
oikeudella luovuttanut lähettie-
ni hallintaan ja haitaksi.

Kun tätä kirjoittaessani mie-
tin, miten osuvimmin osaisin tä-
tä luonnonoikkua - sillä sellai-
nen se meikäläisissä oloissa to-
della oli - parhaiten kuvata, to-
tesin, etten muutaman woden
ajan sodan jälkeen kaiken maail-
man suunnistuskilpailuissa ko-
lutessani ollut Paskanotkoa pa-
rempaa paikkaa nähnyt.

PAKOKAUHUA "PA.
KARAMAESSA"
Kaksperseenmäkeä lähestyes-
sämme voimme todeta, että eva-
kuointi oli naapurin toimesta
täydessä käynnissä. Kartan mu-
kaan Kaksperseenmäen kum-

mallakin puolella kulki pahai-
nen polku, mutta vihollinen oli
panssareilla jyrännyt tieurat au-
ki.

Ja niin siä mentiin - kuor-
mastoa oli teitten tiiydeltä!

Koukkauksemme tuli viholli-
selle täydellisenä yllätyksenä ja
siihen se matkanteko kuormas-
toilta jäi.

Jos Paskanotko oli nimensä
värti, niin sitä oli myös Kaks-
perseenmäki: oli kuin kaksi ak-
kaa olisi pyllistänyt kohti taivas-
ta ja siihen sitten jähmettynyt.

Kun naapuri huomasi, että
Kaksperseenmäki oli hallussam-
me ja vetäytyminen sen vieritse
kulkevia teitä myöten mahdo-
tonta, alkoi todellinen pakokau-
hu. Kuormastoista ei enää ku-
kaan välittänyt, kaikki ryntäsi-
vät kohti rantaa molemminpuo-
lin mäkeä. Aika ajoin meillä oli
täysi tekeminen ettemme olisi
jääneet jalkoihin, mutta komp-
panian voimat riittivät sentään.

Jotkut meikäläisistå jo vähän
hermoilivatkin luullen vihollisen
tosissaan hyökkävän, mutta ta-
jusivat sentään pian, ettii kysy-
mykessä oli vain rehellinen pa-
kokauhu ja oman hengen pelas-

tamisen halu.
Tilanteen teki kuitenkin alku-

vaiheessa hankalaksi vihollisen
suuri lukumärä ja se vimma,
millå henkiriepu yritettiin säilyt-
tää. Saimme hyvän esimerkin sii
tä, miten kavala ja nopeasti tart-
tuva tauti pakokauhu on - sillä
ei ole järjen kanssa paljonkaan
tekemistä.

Eräs kaikkein epätoivoisim-
pia yrityksia oli kun muuan
maastoauto, jonka lavalle oli
asennettu nelipiippuinen it-ko-
nekiviiäri, yritti väkisin ajaa tien
laidassa asemiemme läpi luotta-
en suureen tulivoimaansa. Sen

kk-ampuja oli hurjapäinen mies:
rumasti irvistiien, suojautumat-
tomana aseensa takana seisten
hiin antoi nelipiippuisensa lau-
laa-ja vähällä oli etteikö yritys
olisi onnistunut. Tein hengessä-
ni kunniaa uljaalle suoritukselle.

RATSAILLE!
Vankeja saatiin helposti ja en-
nen pitkää niitä oli seitsemisen-
kymmentä. Kello seitsemåiän-
toista mennessä oli tilanne lau-
ennut ja ryhdyimme inventoi-
maan §otasaalistamme: yksi pie-
nikokoinen hyökkäysvaunu, vii-
si pst-tykkiä, kaksi it-kuorma-
autoa, lukuisia krh-ajoneuvoja
ja kuormastossa runsaasti ajo-
neuvoja, joissa oli erilaista låiä-

kintävälineistöä, ehkä jonkin
kenttäsairaalan tarpeet. Kaks-
perseenmäen etelänpuoleisesta
niemestä saimme noin 150 he-
vosta, jotka oli sinne jo aikai-
semmin koottu poiskuljetusta
odottamaan, kenttätykistöä ja
kevyempää aseistusta.

Kun eversti Kemppi kuuli so-

tasaaliistamme, määräsi hän, et-
lä Raassinan komppaniasta teh-
diiän nyt eskadroona ja se saa

ratsastaa takaisin Rukolan nie-
meen! Oli varmaan erikoislaa-
tuinen näky, kun tiimä joukko
ratsasteli yön tunteina kohti
määränpäätiiän rseimmilla kak-
si tai kolme hevosta mukanaan.

Itse olin valinnut alleni todelli-
sen ratsuhevosen, lie ollut vaik-
ka orlovilainen, komea se joka
tapauksessa oli. Suurin pulma
oli päästä sen selkään, mutta on-
nistuihan sekin poikien suosiolli-
sella avustuksella. Ja kun komea
miekka heilui uljaasti satulan
kupeella pohdiskelin yön hiljai-
sina tunteina, kuinka vaivallois-
ta jalkaväkimiehen elämä on-
kaan hienompien aselajien rin-
nalla.. . tr
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Uohsimme oo
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rolarspl«ÄÄN saapunut
Paavo Susitaipaleen JR 29 sai
23.7.4 I käskyn jatkaa marssiaan
koilliseen Hyrsylän lounaispuo-
lelle ja valmistautua katkaise-
maan Suojärven-Petsoskoin ra-
ta. Seuraavana päivänä käskyä

Karjalan Armeijan
hyökkäys oli heinä-

täydennettiin alistamalla Susi-
taipaleelle pataljoonan vahvui-
nen Osasto Riitesuo. Näin muo-
dostettua Taisteluosasto Susi-
taivalta tuki komennossani ollut
III,/KTR 9.

Samalla täsmennettiin taiste-

luosaston tehtävä: oli varmistet-
tava Hyrsylän suunta, hyökät-
tävä päävoimin Sotjärven alu-
eelle ja katkaistava vihollisen ve-
täytymistiet Sotjärven luoreis-
päässä Yläjoella.

Vasemmalla piti Saksalaisen

HyrsylåF-Ylåjo€n talstelun
påäpiirt€ln6n kulku

163. Divisioonan aloittaa Suo-
järven valtausoperaatio 25,7.
Oikealla eteni JR 60 Palalahden

- Vieljärven suuntaan.
Rykmentistä puuttui aluksi

Oiva Saarelaisen komentama I
Pataljoona, joka jäi divisioonan
johtoon.

KORPIMARSSI
Edessä oli 30-40 kilometrin
marssi asumattomien korpien
läpi. Etenemistie oli surkea, pi-
kemmin polku kuin tie. Peh-
meimpiä suopaikkoja oli yritetty
korjailla telalavoilla, mutta puut
olivat niin mätiä, että ne katkei-
livat patteriston raskaiden am-
musautojen alla. Rykmentin
pioneerijoukkue yritti korjailla
pahimpia paikkoja.

Loppumatkalla maasto

muuttui korveksi, johon kirves
oli tuskin koskaan koskettanut.
Tiheä kuusisto muutti näkymät
satumetsän hämäräksi. Van-
huuttaan kaatuneita jättiläis-
mäisiä puunrunkoja makasi
maassa pitkin ja poikin.

Autot juuttuivat kiinni vähän
väliä. Niiden auttamiseen tuh-
rautui aikaa tavallista enem-
män, mutta eteenpäin sentään
päästiin, vähän kerrassaan.

Noin seitsemän kilometriä
ennen tavoitetta jätimme henki-
löauton, jossa Susitaival ja minä
olimme tehneet taivalta, ja siir-
ryimme jalkamiehiksi.

Osasto Riitesuo oli jo saanut
kosketuksen viholliseen Hyrsy-
län suunnalla. Susitaival antoi
nyt hänelle käskyn irrottautua
heti kun ratsumestari Niilo Eero-
lan lll/JR 29 on ottanut täällä
rintamavastuun. Tämän jälkeen
osasto Riitesuo etenee Sotjärven
länsipäähän.

Tavoito on saawtettu. Kom€ntala
Paavo Susitaival ja
tykistönkomentala Elno Tlr!.on6n
Sotjårv€n Ylåjoella

kuussa 1941 edennyt
rajusti Laatokan
pohjoisrannan suun-
nalla, mutta ei poh-
joisempana Suojär-
ven alueella.
Vihollinen uhkasi
näinollen eteläisen

1hyökkäyskiilan siYus-
taa. Tilannetta pan-
tiin selvittämään 1..

Divisioona, jolle
Paavo Susitaipaleen
JR 29 oli tässä vai-
heessa alistettu.
Ainoa patteristo koki
melkoiset seikkailut.

272



I

Suoritettu tiedustelu selvitti,
että Hyrsylän kylää puolusti odo-
tettua suurempi vihollisosasto,
ainakin panssarivaunuilla ja ty-
kistöllä vahvennettu pataljoona.
Saatuaan tämän selville Susitai-
val päätti vallata Hyrsylän pois-
taakseen sieltä suuntautuvan
uhkan.

HYöKÄTiiÄN
Vahvennettu komppania sai
käskyn sitoa vihollinen kylän
länsipuolella. Muu osa Eerolan
pataljoonaa suunnattiin laajaan
koukkaukseen kylän itäpuolitse
tehtävänä iskeä pohjoisesta ja
sulkea Ignoilan luona olevat
Suojoen sillat. Näin estettäisiin
lisävoimien tulo taistelualueelle.

Rykmentin toinen pataljoona,
Niilo Visurin ll/ JR 29,suunnat-
tiin Osasto Riitesuon avuksi Ylä-
joen suuntaan.

Sitova komppania sai käskyn
valmistautua harhauttamaan vi-
hollista suorittamalla valehyök-
käys tykistötulen tukemana sii-
nä vaiheessa kun Eerolan patal-
joonan pääosa olisi saavutta-
massa tavoitteensa.

Patteriston tehtäväksi käsket-

Kiivaan
tuliloiminnan
lohdGta katkesi
LPatterin tykistä
pulki. Asiaa
ihmettelee tässä
patterin påålllkkö
luutnanttl Luukko

JR 29 marssii kohtl
itåå - la kilre onl

tiin tiedusteltujen maalien tulit-
taminen ja Hyrsylässä olevan
vihollisen lamauttaminen. Tuli-
toiminnalla piti viholliselle an-
taa kuva lännestä tulevasta
hyökkäyksestä.

Valehyökkäyksen valmistelu-
ammuntaan osallistuu koko pat-
teristo. Heti sen jälkeen 8. Patte-
ri siirtyy Osasto Riitesuon välit-
tömäksi tueksi. Riitesuon tulen-
johtopäälliikkönä toimii 9. Pat-
terin päällikkö luutnantti,4nrri
Vahvaselkö mukanaan yksi tu-

lenjohtaja. Sitovan komppanran
mukana on samoin yksi tulen-
johtaja ja Eerolan mukana tu-
lenjohtoryhmä vänrikki Mart t i
Peipon johdolla.

Patteriston piti aloittaa val-
mistelu kello 23.30 ja jatkaa sitä
40 minuutin ajan. Maaleiksi oli
valittu todettu leirialue, tulipe-
säkkeitä, suora-ammuntatykin
tuliasema ja tulenjohtopaikka.
Tulipeitteitä oli tarkoitus ampua
vihollisen reservin oletetuille
etenemisteille.

VIHOLLISELLA KAY
HUONO SÄxÄ
Pari minuuttia ennen valmiste-
lun alkamista vihollinen aloitti
kiivaan tulen. Heti sen jälkeen
sen iskuporras aloitti hyökkäyk-
sensä.

Samassa alkoi oma tulival-
mistelu, tarkalleen määräaika-
na!

Se iski tietenkin suojattomaan
viholliseen ja sen hyökkäys ty-
rehtyi suuriin tappioihin Pääse-
mättä alkua pitemmälle. +
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Uoltosimme
hrsyliin

Mahtoivat ihmetellä meikä-
läisen tykistön tulivalmiutta!

Heti tämän .iälkeen lähti 8.

Patteri marssille Osasto Riite-
suon perään.

Kello yhden seuduilla kuului
Hyrsylänjärven pohjoispuolelta
kivääri- ja konekivääritulta.
Pienehkö vihollisjoukko yritti
siellä edetä, mutta torjuttiin jäl-
kaväen tulella.

Iltayöstä oli täällä esiintynyt
myös panssarivaunuja. Koska
edessä oli vain yksi panssarintor-
juntatykki, asetin yhden kanuu-
nan 7. Patterista tien varteen
panssarintorjuntaan.

Kello 3.45 alkoi tuliase-
miemme tasalta kuulua kiivaita
taistelun ääniä. Pian sen jälkeen
tuli ilmoitus, että vahva vihollis-
osasto oli edennyt paikalle Hyr-
sylänjärven itäpuolitse, katkais-
sut Yläjoelle johtavan tien ja
hyökännyt JR 29:n 7. Komppa-
nian huoltoon.

Patteristoupseerini luutnantti
Jal i Manner kokosi Esikuntapat-
terin puhelin- ja toimitusmiehet
sekä 9. Patterin toimitusjaoksen
ja kävi vihollisen kimppuun. Se

ei kuitenkaan antanut periksi,
vaan piti yllä kiivasta tulta ja
ryhtyi kaivautumaan.

Saatu vanki kertoi, että ky-
seessä oli 120 miehen komppa-
nia, jolle oli alistettu kaksi ko-
nekivääriä. Heikäläinen partio
oli ilmoittanut, että alueella on
vain sata suomalaista, minkä
johdosta nämä päätettiin tuhota
kaksipuolisetla saarrostuksella.
Komppanian piti edetä järven
kummallakin puolella. Tykistö-
valmistelu sotki kuitenkin länsi-
puolen komppanian aikeet.

TILANNE SELVIÄÄ
Paikalle odotettiin koko ajan
Saarelaisen I Pataljoonaa, joka
oli saapumassa rykmenttinsä
yhteyteen Saarimäen suunnalta.
Se sai käskyn nopeuttaa marssi-
aan.

Tällä välin luutnantti Manner
jatkoi yksityissotaansa viholli-
sen kanssa. Suoritus oli kunnioi-
tettava, sillä hän piti nelisen tun-
tia puoliaan ylivoimaista vihol-
lista vastaan aseinaan vain kuu-
luisat Terni-kiväärit.
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Kello yhdeksän tienoilla alkoi
paikalle valua yksi komppania
Saarelaisen pataljoonasta. Se

hoiteli kätevästi tilanteen loppu-
selvittelyn.

Susitaival kertoo omissa muis-
telmissaan asiasta näin:

"Vihdoinkin, loppumattomal-
ta tuntuvan odotuksen jälkeen,
alkoi I Pataljoona hengästynee-
nä valua paikalle ja suunnattiin
heti taisteluun. Tilanteen olivat
jo kuitenkin selvittäneet patte-
ristoupseeri luutnantti J. Man-
nerin johdolla urheasti karabii-
neihinsa tarttuneet tykkimiehet
sekä rykmentin ja II Pataljoo-
nan huoltohenkilökunta, joten I
Pataljoona ehti osallistua vain
loppuselvittelyyn".

Taistelu kohensi huomatta-
vasti patteriston asetilannetta:
saaliiksi saatiin kaksi koneki-
vääriä ja kymmeniä automaatti-
kiväärejä. Omat tappiotkin oli-
vat vain kaksi haavoittunutta.

Vihollinen oli puolestaan kär-
sinyt raskaita menetyksiä. Jou-
kon rippeet hajaantuivat harha-
ilemaan metsiin joutuen myö-
hemmin tuhotuiksi.

KOUKKAUS
PUREE

Eerola oli pataljoonineen pääs-
syt tavoitteeseen vaikean maas-
tomarssin jälkeen kello 6. Hän
hyökkäsi heti yllättäen viholli-
sen selkään. Venäläiset yrittivät
panssarivaunujen ja -autojen
turvin pelastautua Ignoilan
suuntaan, mutta vain rippeet
pääsivät läpi.

Ratsumestari Eerola koki
oman seikkailunsa: hän joutui
käsikranaatein kaksintaisteluun
vihollispataljoonan komentajan
kanssa. Molemminpuolisessa
heittokilpailussa Eerola oli on-
nekkaampi ja urhoollinen venä-
läinen majuri sai sankarikuole-
man.

Tässä vaiheessa vihollinen
menetti kaatuneina parisensataa
miestä. Vankeja saatiin viisitois-
ta. Kentälle jäi muun muassa vii-
si panssarivaunua, kaksi panssa-
riautoa, kahdeksan kranaatin-
heitintä ja kymmenen koneki-
vääriä.

III Pataljoonakin oli kärsinyt
53 miehen kokonaistappiot.

Hyrsylä oli puhdistettu kello
13.

Yläjoen suunnalla taistelu
jatkui. tr

Ilmasodan sankareita olivat yleensä
hävittäjälentäjät.

Pommittajien ansiotkin tunnustet-
tiin ainakin silloin, kun pommit puto-
sivat etulinjan miesten näkösälle hei-

Sissilentoja tehneet kuljetusko-
neet saivat legendaarisen maineen.

Harvemmin muistettiin vaatimat-
tomia tiedustelijoita, jotka vanhoilla
hitailla koneillaan uhkarohkeasti
seikkailivat vihollisen selustassa.

dän välittömäksi avukseen.

LENTOLAIVUE l6:n tehtä-
vänä oli tiedustelu sekä maavoi
mien tukeminen ja arustaminen
taistelussa. Jatkosodan alkaessa

lailueeseen kuului
- kolme Gloster Gladiator kak-

sitasohävittäjää,

- kolme Westland Lysander
yhteistoimintakonetta ja

- kolme Fokker C.X syöksy-
pommittajaa.
Siinä oli uljas kalustomme:

yhteensä yhdeksän ajastaan jäl-
keen jäänyttä konetta, joiden

huippunopeus loppui siinä mis-
sä ajanmukaisten koneiden mat-
kanopeus alkoi.

Laivue jakautui kolmeen len-
tueeseen, joista Ykkönen sai
Gladiatorit, Kakkonen kaksi-
paikkaiset Lysanderit ja Kolmo
nen samoin kaksipaikkaiset
Fokkerit.

Komentoporras ja l.Lentue
oli sodan alussa sijoitettu Joen-
suuhun, huoltoporras ja 3.Len-
tue Rissalaan sekä 2.Lentue
Rautavaaraan. Henkilövahvuus
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oli 30 upseeria, 189 aliupseeria
ja 378 mies!ä, näistä lentävää
henkilökuntaa 15 upseeria, 23

aliupseeria ja 2 miestii.
Melkoinen porukka siis - kun

vain olisi ollut millä lentiiä!

KARJALAN ARMEIJAN
suuÄuÄ
Sodan syttyessä meidät ja Len-
tolaivue 12 alistettiin kenraali
H einrichs in Karjalan Armeijal-
le. Jo ennen varsinaisen pää-

hyökkiiyksen alkua saimme teh-
täväksemme suorittaa useita
tiedustelulentoja. Laivue 16 te-
ki nii&i jo juhannuksesta läh-
tien. Suorittajat olivat kokeneita
talvisodan pilotteja ja lennettiin
pääasiallisesti öisin.

Esimerkiksi näin se kävi:
Vasen naapuri l4.Divisioona

pyysi 29.6. tiedustelua viholli-
sen leirialueille Repolan luoteis-
puolella ja Tiiksjärvellä. Samal-
la piti tutkia vihollisen varuste-
lutöit?i Kolvasjärvellä ja Ome-
lian §län koillispuolisella kan-
naksella.

Lentueen päällikkö luutnant-
ti Hrirmcilci antoi tehtävän kah-
delle miehistölle, joista ensim-
mäisen - LY ll4, ohjaajana
luutnantti Eero Ylipenui ja ä-

hystäjänä alikersantti Eino
Saikkorcn - piti startata kello
I 3.30 ja toisen - LY I I 5, yliker-
santti Pakarinen ja alikersantti
Södergård - seuraavana yönä.
Tiedustelukorkeudeksi käsket-
tiin pilviraja. Ellei pilviä ollut,
oli tehtävä suoritettava matala-
lentona.

Määräaikana kohosi yksinäi-
nen tiedustelukone kumpupil-
vien kirjomalle taivaalle. Ken-
tiille jääneet katselivat sen häi-
pymistii mietteissään.

Ylikersantli E€ro
Pakarinen talvisissa

lamlneissa

Fokker C.X on palannut
l€nnolta

Auringon alkaessa kallistua
länteen alkoi levottomuus ken-
tällä lisääntyä. Kello 18.00 oli
todettava, että polttoaine oli
loppunut ja "kone joutunut las-
keutumaan vastoin tahtoaan".
Ilmoitus tehtiin kaikille, jotka
voisivat saada koneen kohtaloon
jotakin selvyyttii.

Mitiiän ei kuulunut.
Seuraavana päivänä ilmoitti

l4.Divisioonan Esikunta, etlä
sen miehet olivat edellisenä päi-
vänä nähneet §seisen koneen

menevän rajan yli, mutta ei pa-
laavan. Sitii ei ollut ammuttu
kuten muita tiedustelijoita.
Näinollen "pidetään todennä-
köisenä, että LY ll4 on joutu-
nut tekemään pakkolaskun vi-
hollisen puolelle moottori- tai
muun sellaisen vian takia".

ASIA SELVÄÄ
Viikkoa myöhemmin, heinä-
kuun 8. päivänä, tuli laivueelle
tieto, että Kaatuneiden Eva-
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IehttiYönä
tiedustelu
kuoimiskeskukseen oli tuotu ali-
kersantti Saikkmen ruumis.
Tirntolevyn numero tiismiisi.
Ruumis oli löydetty rajalinjalta
Kuhmosta itiiiin. Saikkonen oli
mennyt omaan miinaan. Luut-
nantti Ylipentin kohtalo ei sel-
vinnyt koskaan.

Ensimmäinen sotakuukausi
oli laivueelle kiircistii aikaa:
muutettiin työkentiiltii toiselle,
mist?i johtuen huolto toimi huo
nosti, ja lennettiin paljon. Tie-
dustelupyyntöjä tuli yhteniiän.
Kentiit olivat usein valitettavan
kaukana toimintamaastoista ja
viestiyhteydet kehnot. Lisälci
vihollinen suoritti useita iskuja
lentokenttiiimme vastaan.

Lähes uskomattomalta tun-
tuu, että lrntolaivue 16 ehti
heinäkuun loppuun mennessä -
30.6.-31.7.41 - lentää 274 tiv
dustelulentoa, 25 torjuntalen-
t@, 23 valokuvauslentoa, 13
pommituslentoa ja 4 tykistön
tulenjohtolentoa. "Muita yhteis
toimintalentoja" oli vielä suori-
tettu 173.

Irntden måiärä todistaa, että
ilmaan oli noustu aina kun se
vain suinkin oli mahdollista. Joi-
nakin päivinä oli suurin osa ko
neista ollut epäkunnossa tai
huollossa. Yksikön taisteluhenki
oli ollut kova!

Omiakin tappioita oli ollut:
taistelutoimissa oli menetetty
kolme Gladiatoria, yksi Fokker
ja yksi Lysander sekii kuriiriko
neena ollut Säiiski, joka oli ha-
jonnut Paltamon keskentekoi-
selle "kentiille" elikkä heinäpel-
lolle.

VIHOLLINEN ISKEE
Elokuun 2. päivänä kello 15.45
hyök*iisi Värtsilän kentiille yh-
deksiin vihollisen hävitUijä.
Kalsi kenttiimiehistön kuulu-
nutta soturia kaatui ja kaksi
haavoittui, ylsi Fokker ja yksi
Lysander saivat osumia.

Vihollinen uusi yrityksensa
heti aamun valjetessa 5.8.41.
Kymmenen hävittiijän voimin
ne aloittivat hyökkiiyksensä kel-
lo 05.00. Pian roihusi kaksi Ly-
sanderia seisontapaikoillaan
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kentän reunalla. Kesken uniaan
pahviteltoissa hertinnyt miehis
tö juoksi henkensä kaupalla
metsään.

Heitettyiiän pomminsa ja
ammuttuaan patruunansa lop
puun vanjat kokoontuivat kai-
kessa rauhassa kenän yläpuo
lella ja ottivat suunnan itään -
kenenkään est?imättii. Kerään-
nyttiin tutkimaan pahaa jåilkeä
ja kirottiin tietenkin hävitfiijät
alimpaan helvettiin - kun eivät
taas olleet paikalla silloin kun
olisi tarvittu.

Huumori ei kuitenkaan koko
naan loppunut - niinpä sotapåii-
väkirjan pifiijä oli tehnyt mer-
kinnän: "Ilmatorjuntakoneki-
viiärit tulittivat viholliskoneita
koko ajan tulolsetta."

Sehän oli sentään jotakin -
hieman kauempana oleva 40
millin ilmatorjuntatykkijaos ei
nimitfiiin pystynyt ampumaan
ollenkaan, kcka koneet lensivät
"liian matalalla".

Vanjat osasivatkin sen hom-
man. Parhaana todisteena neuk-
kujen matalalentotaidosta oli
vahingoittunut LY ll9, jonka
laskutelineen jamrputkisto ja
moottorin alapuolella oleva öl-
jynj:iahdytin oli ammuttu puh-
k. Konekiväärisuihkut olivat
menneet koneen rungon alta
muita osia vahingoittamatta.
Muuan leukava mekaanikko
antoikin naapurin miehelle vil-
pittömän tunnustuksen:

- Olipa etevä ryssä, kun am-
pui noin tarkasti ohi!

Vaik*a aamun kokemusten
perusteella ei jiiiinyt vähimmäs.
säkään määrin epåiselväksi ke-
nelle ilman hemrus alueella
kuuluu, oltiin heti taas valmiina
sotaan: viimeinen kunncsa ole-
va Fokker työnnettiin kiitkits-
tiiiin kentiille ja lastattiin kiireen
vilkkaa pommeilla. Se odotteli
vain kiitoradan kunnostusta ja
starttasi heti kun suurimmat
kuopat oli lapioitu umpeen.

PANSSARUUNA
PÄTKlKS!
Syynä lähtön oli tiillä kertaa
Niiätiiojan§uvilahden rata-
osalla liikennöivä vihollisen
panssarijuna, jonka hillitsemi-
seen jalkaväen ja tykistön kei-
not eivät riituineet. Tehtiiviiiin
pidettiin sopivimpana Fokker-
syölsypommittajaa, vailfta se

tyyppinä olikin auttamattomasti
ikiiiintynyt. Nuorempaa lentiijä-
polvea ei kuitenkaan ollut ehdit-
ty riittiiviisti kouluttaa syöksy-
pommitustehtiiviin eikii kaikissa
koneissa ollut tiihiin tarkoituk-
seen sopivaa AGA-tiihtiiintii-
kiiiin. Matkaan oli nåiinollen lä-
hetettävä talvisodan aikana oh-
jaajakoulutuksen saanut ker-
santti ja våilirauhan aikana tii-
hystiijiikurssin kiiynyt "mouka-
rinheitäjä".

Parin tunnin kuluttua tiimii

voimakaksikko palaili naama le
veänä takaisin ja kehuskeli:

- Tulihan pantua panssarihe
voselle suitset suuhun!

Virallinen suoritusilmoitus
kertoi FK 109:n lennosta muun
muassa näin:

"Kersantti lWivallco ja vän-
ritJs Halmetoja.

Niiätiioja-Suvilahti kello
07.30 panssarijuna, pommitet-
tirn.7x25 kg:n pommeilla 1200
metrin korkeudesta.

Pommit osuivat keskelle ju-
naa, joka katkesi. Veturi ja yksi
vaunu lähtivät nopeaa vauhtia
itiiiin, muut jäivät paikoilleen.

Junasta voimakasta ,10 millin
ilmatorjuntatulta."

Vihollinen teki jiilleen 6.8. il-
tapäiviillä kymmenellä koneella
hyöktriiyksen V?irtsiliiän. T?illä
kertaa ei tullut pahempia vahin-
koja, vain yksi Fokker vaurioitui
lieviisti.

Vajaan kahden kuukauden
aikana oli Lentolaiwe l6:sta
lähtenyt ylöspåiin låihes neljåisa-
taa suoritusilmoitusta sotalen-
noista. Olihan sitii tullut lenne-
tyksi - kun ottaa huomioon
sään, koneiden huollon, kalus
ton vähiiisyyden ja monet muut
toimintaa rajoittavat seikat.

TARKAN PELIN Ä'AT
Koska kalustmta oli huutava
puute, oli rikkeistii ja koneva-
hingoista tehtiivä tarkka selvi-
tys. Huolimattomuudelle ja tu-

Lentom€stari Törhös€n laskuvaurlo Haaraiärv€n p€ltotukikohdassa 1 0. 8. 41



Pommituks€n lålkeå Vårtsilåsså

naroinnille ei ollut sijaa. Tässä
muuan selostus mallilsi:

"LY 127, ohjaaja ylikersantti
E. Pakainen, konekivåiäriam-
puja korpraali R Pesu.

Tehtiivä: Tiedustelu alueella

- - - sekii viestinpudotus.
Tehtiivä oli miiärä suorittaa

vain pilvisuojassa. Viestinpudo
tus oli suoritettava siiäolosuh-
teista riippumatta.

Menomatka tehtiin maastou-
tumislentona. Viestinpudotus-
paikalle saawttua ammuimme
omakonetunnuksen kaksi ker-
taa, mutta viestivaatetta ei avat-
tu, vaikka kiertelimme alueella
10-15 minuuttia. Tiedustelu-
tehtiiviiä emme kirkkaan sään
vuoksi lähteneet suorittamaan.

Kaartaessani viestinpudotus-
paikalta poislähtöaikeissa va-
semmalle näin kolme vihollisen
I-16 -hävittäjää etuoikealla noin
kahden kilometrin päiissä kol-
mensadan metrin korkeudessa.
Koneet lensivät kiilassa itiiiin
päin. Yritin maastoutumislen-
non awlla välttiiä hävittäjiä,
mutta ne olivat mei&it jo ha-
vainneet.

Hävittäjät levituiytyivät vä-
hän kiilassa ja kiersivät taak-
semme vähän yläpuolellemme.
Johtokone ryhtyi hyökkiämään
vasemman siipikoneen yrittäes-
sä kiertiiii eteemme. Kun LY-
koneesta ei ohjaajan paikalta
näe taakse, selosti konekivää-
riampuja koko ajan vihollisen

liikl,reitä ohjaajan väistiiessä ai
na viholliskoneen piiiistessä am-
puma-asemaan.

Ensimmäinen väistö onnistui.
Väistin vasemmalla kaarrolla,
jolloin vihollinen sai osuman oi-
keaan tasoomme. Konekivää-
riampuja tulitti hyökldiäjiiä,
mutta hänen aseeseensa tuli
häiriö. Kun hän vihdoin sai
aseen kuntoon alkoi toinen hä-
vittijä hyökkiiyksensä takaa yl-
hiiältii. T?imä kone tuli aivan lä-
helle ja koneeseemme tuli run-
saasti osumia. Kuulin koneki-
viiäriampujan tulittavan hyök-
kaäjää.

Totesin haavoittuneeni oi-
keaan jalkaan pohkeen kohdal-
le. Harkitsin, ettei meillä ollut
mahdollisuuksia irtautua taiste-
lusta sekä että taistelu kömpe-
löllä LY-koneella tulisi muodos-
tumaan liian epätasaiseksi. Pi-
din ainoana pelastumismahdol-
lisuutena mahdollisimman pi-
kaista laskeutumista maahan.
Avasin kuomun lasit, kupeera-
sin moottorin, kelasin vakaajan
taka-asentoon ja otin vauhdin
pois potkimalla jalkavipuja. Sit-
ten laskin metsään kone voi-
makkaasti vedettynä.

Maassa totesin, ettei meille
kummallekaan ollut sattunut
mitiiän pahempaa, mutta kone,
vaikka se olikin pysynyt oikein
päin ja suurin piirtein koossa, oli
rikkoutunut melko pahoin.
Maahan tultuamme teki yksi vi-
holliskone vielä hyökkiiylsen
saamatta pahempaa aikaan.

Konekiväriampuja ilmoitti,
ett?i hän viimeistii sarjaa am-
puessaan sai vihollisen eritäin
hyvin tähtiiimiin.

Konekivääriampuja ei ollut
haavoittunut, vaikka luoti olikin
repinyt hänen haalarinsa halki
oikean olkapään kohdalta. Hän
valitti kuitenkin kipua rinnas-
saan.

Lälsimme kävelemään. Noin
500 metriä kuljettuamme koh-
tasimme oman partion ja paä-
simme hoitoon.

Myöhemmin saimme tietää,
että yl§i I-16 oli syöksynyt pe-

rässämme metsään. Tämän ko
neen ohjaaja oli saanut suoraan
edestä ammutun osuman oi-
kealle puolelle rintaansa."

Olipahan naseva "vaurioil-
moitus"!

Sitten oli taas muutto edessä.

o
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Gladiator on mennyt metsåhallituksen puolelle Mutta sota jatkui.



JANNE
HAAPALA

Korpitaipaleilla ta-
pahtui. Vihollisen
vanginsieppauspar-
tiolla oli kaikki
edellytykset
onnistua.

Vain parin meikä-
Iäisen nopea ja
päättäväinen toi-
minta pelasti tilan-
teen.

SODANKYLÄSSÄ ko-
koonpantu JR 33:n III Patal-
joona (Siåvosen pataljoona)
sai tehtäväkseen kesä1lä l94l
edetä Kuusamon kautta Paa-
najärvelle ja sieltä edelleen
Paanajärveä pitkin rajan yli,
jossa ensimmäinen kylä oli
Vartiolampi. Tänne asettui
pataljoonan komentopaikka
ja myöskin huolto. Joukot
etenivät Oulankaan ja Kan-
kahaisiin. Olin porukassa jo-
ka eteni Kankahaisiin.

Kesän kuluessa sain käs-
kyn käydä divisioonan esi-
kunnassa. Olin palaamassa
tältämatkalta.

Huoltopaikalla valmistel-
tiin lähtöä Kankahaisiin. Tä-
tä varten oli useita hevosia
kuormineen valmiina.

Oli kuuma kesäpäivä ja
edessäoli pitkä ja hikinentai-
val. Kuormahevosista ei ol-
lut paljoakaan matkan hel-
potusta, sillä niillä oli tar-
peiksi vetämistä kuormis-
saan ja eihän se muutoin-
kaan kolakärryissä huonolla
tiellä kulkeminen olisi ollut
nautintoa.

Odottaessamme lähtöä oli
aikaa katsella ympärilleen.
Matkaan lähtijöitä oli useita
lomalta palaavia, muun
muassa joukkueemme j ohta-
jaKonttijärvi.

Sittcn huomasin, että pai-
kalla oli useita puihin kiinni-
tettyjä hevosia, joilla ei ollut
Iainkaan valjaita. Kolonnan

Veivöt pirut hyvön
YSTYl«3R\I\N

Hevoskolonna matkalla kuormauspalkallo

johtaja kertoi niiden olevan
tykistölle meneviä täyden-
nyshevosia.

Tiesin, että mainitun ty-
kistön huolto oli aika lähellä
majapaikkaamme ja sain
ajatuksen:

- Voisiko niitä käyttää
menomatkalla ratsuina?
kysäisin.

- Mikäs ettei, vastasi ko-
lonnan johtaja. - Jos vain
löydätte jostakin sen verran
narunpätkää että voitte oh-
iastaa niitä.

RATSAILLE
Luutnantti Konttijärvi kiel-
täytyi ratsusta, mutta muut
lomalaiset innostuivat sitä-
kin enemmän. Jostakin löy-
dettiin vanha nuotanresu he-
vosten selän pehmikkeeksi ja
vanhaa kulunutta narua oh-
jaksiksi. Kolonnan lähtöhet-
kellä oli myös ratsuosastom-
me valmis starttaamaan.

Meitä oli neljä ratsumiestä
ja kun olin sotilasarvoltani

vanhin ohj asin luonnollisesti
ajokkini ensimmäiseksi.

Ratsastettuamme jonkin
matkaa "satulani" tuntui
epämukavalta ja päätin sopi-
van tilaisuuden tullen korja-
ta sitä. Huomasin tien laidas-
sa sorakuopan ja niin suistin
hevoseni sinne korjatakseni
istuinpaikkaani. Toiset jat-
koivat matkaa ja nyt ensim-
mäisenä ratsasti muuan
alikersantti.

Hyppäsin selästä ja rupe-
sin kohentamaan satulaani.
Hevonen hyppi ja teutaroi
toisten mentyä ja niinpä vii-
vyinkin siinä hetken aikaa.

Saatuani lopulta ajokkini
kuntoon hyppäsin selkään ja
lähdin laukottamaan toisten
perään. Hevosellani oli hyvä
menohalu, sillä se tahtoi
päästä kavereittensa luo ja
niinpä laukotinkin kolonnan
sivussa päästäkseni entiselle
paikalleni.

Olin ehkä kolonnan keski-
vaiheilla, kun edessä pärähti.
Konepistoolisuihku tuli

SA-kwa

edestä ja useita muitakin
aseita tuntui olevan mukana.

Luonnollisesti kolonna
pysähtyi ja kääntyi takaisin.
Tielle tuli hetkeksi täysi seka-
sorto. Hevosia oli poikittain
tiellä ja toiset laukottivat tien
sivua tulosuuntaan.

PITIJALKAUTUA
Hyppäsin hevoseni selästä,
sitaisin sen pieneen mäntyka-
rahkaan ja lähdin juokse-
maan eteenpäin. Olin huo-
mannut, että kaikki eivät ol-
Ieet kääntyneiden joukossa
eikä yhtään ratsua ollut pa-
lannut. Juoksin tien laitaa
metsän suojassa, joskus käy-
den maassa, kun suihkut tun-
tuivat tulevan kovin lähelle.
Etenin kuitenkin mahdolli-
simman nopeasti ja minulla
oli sellainen tunne, että siellä
edessä kaverit saattavat olla
hyvinkin tiukalla - on men-
täväjoutuin avuksi.

Ammunta lakkasi. Kuului
vain muutamia laukauksia ja
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ne minä käsitin pistoolin lau-
kauksiksi. Juoksin jo huo-
mattavasti rohkeammin.

Samassa näin edessäni
Konttijärven juoksevan
eteenpäin ja juostessaan am-
puvan pistoolillaan. Näh-
tyään minun tulevan hän
karjaisi:

- Tule hitossa pian
avuksi!

Syöksyin Konttijärven rin-
nalle. Samassa näin kolon-
nan kärjessä ratsastaneen
alikersantin nousevan pen-
saikosta ja kiroavan
synkästi:

- Veivät pirut hyvän
pystykorvan!

Sitten "sijaisratsastaj ani"
kertoi tapahtumista tar-
kemmin:

- Ratsastin kärjessä.
Tuolla näkyvän näreen koh-
dalla rävähti. Hevonen hyp-
päsi pystyyn, minä putosin
selästä ja syöksyin vahingos-
sa sille puolelle tietä jossa
ryssät olivat väijyksissä. En
ehtinyt nousta pystyynkään
kun pari vanjaa oli ranteissa
kiinni ja raahaamassa minua
metsään. Panin vastaan kai-
kin voimin enkä noussut
seisaalleni.

Miehet koettivat vetää
minua tiheässå pensaikossa,
mutta se oli niille kiireessä
hyvin vaikeaa. Kun vielä ta-
kaa ammuttiin, tovereiden
hermot pettivät ja he jättivät
minut siihen makaamaan.
Toinen painoi pistoolin pii-
pun niskaani. Kerkisin aja-
tella, että nyt se on menoa.
Pistooli ei kuitenkaan lauen-
nut - nähtävästi lipas oli
ammuttu tyhjäksi alkurytä-
kässä ja se pelasti henkeni.
Minulta vain kiskaistiin kau-
lastani kivääri ja niin hävisi-
vät viholliset sen tien.

Alikersantin kamppailles-
sa elämästä ja kuolemasta
kahden vihollisen kanssa
muu vihollisen partio oli tu-
littanut kolonnaamme, mut-
ta se ei saanut minkäänlaista
tuhoa aikaan. Suojanamme
oli tiessä oleva mutka ja tien
laidassa tiheä metsä.

Konttijärvi puolestaan
kertoi nähneensä metsässä
liikkuvan jotakin ja kun hän

Tankki tåyte€n ennen lählöå

Tåydennyshevosia matkalla eteen

tiesi, ettei omia ole edessä,
hän ampui kohti ja eteni
juosten perässä. Omalta
puoleltamme ammuttiin
myöskin muutamia laukauk-

sia. Konttijärven ampumat
laukaukset hermostuttivat
alikersantin raahaajat niin
että nämä jättivät uhrinsa ja
painuivat tiehensä.

NOPEA APU
Tilanne rauhoittui. Viholli-
set olivat menneet sen tien.
Olimme kolmestaan taistelu-
paikalla ja ihmettelimme
kuinka nopeasti kaikki oli
käynyt. Emme tienneet mis-
sä olivat toiset kaksi ratsu-
miestä ja missä oli alikersan-
tin hevonen. Ei kuitenkaan
näkynyt yhtään kaatunutta
ja uskoimmekin ratsastajien
päässeen ehein nahoin pai-
kan ohi.

Tarkastellessamme ja ih-
metellessämme tapahtumaa
syöksyi paikalle j ääkärijouk-
kue. Joukkue oli saanut hä-
lytyksen ennen kuin ensim-
mäiset hevoset olivat ehti-
neet komentopaikalle. Mat-
ka oli nimittäin niin lyhyt, et-
tä taistelun melske kuului
helposti sinne.

Pojat lähtivät kiireen vilk-
kaa jäljestämään vihollista.
Eivät kuitenkaan saaneet
kosketusta viholliseen, kuu-
limmemyöhemmin.

Kolonna saatiin jälleen
kokoon ja niin lähdettiin jat-
kamaan matkaa. Nyt en kui-
tenkaan noussut ratsun sel-
kään, vaan muodostimme
partion, joka eteni kolonnan
edessä kävellen.

Muutaman kilometrin
mentyämme tapasimme rat-
sumiehet ja siellä oli myöskin
alikersantin hevonen. Siltä
vuosi verta kaulasta, mutta
muutoin se näytti olevan täy-
sin kunnossa.

Ratsumiehet kertoivat, et-
tä heidän hevosensa olivat
vauhkoontuneet laukauksis-
ta. Kun alikersantin hevonen
hyppäsi kahdelle jalalle he
ohittivat sen. Vauhti oli kova
sen jälkeen! Vasta pitkan
matkan päässä he saivat he-
voset asettumaan. Aliker-
santin hevonen tuli perässä.

Rytäkkä päättyi onnelli-
sesti. Muuta ei menetetty
kuin yksi pystykorva kivääri.

Seuraavana talvena saim-
me lisää tietoa tästä kohtauk-
sesta. Meikäläiset olivat saa-
neet vangin ja tämä oli kerto-
nut, että partiolla oli ollut
tehtävänä vanginsieppaus.
Huonosti tuurasi tovereita!

tr
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MARTTI JUSSILA:

Taistelualueella
sattui usein
tilanteita, joissa
henki oli nopeuden
ja päättäväiqryden
varassa.
Harvemmin
kuitenkin jouduttiin
vapaapainiotte-
Iuun.

NÄnI kertoili kirjoitrajalle
veteraani Martti Siren.

Koulupoikana Kuryndah-
den kunnan Vehkajiirven kan-
sakoulussa kirjoitin kaunokir-
joirustunnilla vihkoon lausetta
"Minkä nuorena oppii, sen
vanhana taitaa". En silloin
täysin tajunnut tuon lauseen
merkitystä. Vihkon sivun tul-
tua kfujoitetuksi täyteen tuota
mainiftua lausetta olikin runti
lopussa ja riennettiin viilitun-
nille, missä alkoi telmiminen
ja paini poikain kesken.

Meistä pojista tuntui, että
paini oli paljon tiirkeiimpää
kuin kaunokirjoitus. Niinhiin
se loppujen lopuksi ainakin al-
lekirjoittaneen kohdalla oli-
kin, vaikka en sitä tuolloin
"mossina" osannut aavistaa-
kaan.

Olin ikäisiåini pienikasvui-
sempi ja heikkovoimaisempi,
joten useimmiten jäin ottelus-
sa toiseksi. Huomasin kuiten-
kin, että jos otin aloitteen kä-
siini ja nopeasti sain yllättä-
våin otteen, minullakin oli
mahdollisuus saada vastustaja
alleni. Tåihän taktiikkaan tur-
vauduin eliimiini ainoassa
kansainvälisessä pai-
niottelussa, joka lisiiksi päät-
tyi täydelliseen selkävoittoon
vastustajastani 

- 
jopa niin

selväåin, että vastustaja ei enää
siitä pystyyn noussut...

SOTAHOMMIA
Jatkosodan alkaessa jouduin
heti eli 18.6. 4l JR 27:n I
Pataljoonan 3.Komppaniaan,

ffiu}tumfulipoEmä
jonka päåillikkö Mami Siuko-
saari oli minulle ennestään
tuttu. Håin oli talvisodan aikai-
nen komppanianpäällikköni
aina Aittojoella tapahrunee-
seen haavoittumiseeni asti.
Samoin oli suurin osa komp-
paniani miehistöstä minulle
tuttua oman seudun porukkaa.

Takana olivat jo Äyräpäiin
ja Miilkiliinkankaan taistelut,
olimme ylittiineet Vuoksen ja
marssimme kohti Salmenkai-
taa.

Komppaniamme samoin
kuin koko pataljoonakin oli
Iiihesrymismarssilla ja etenim-
me jotain vanhaa metsätietä
kuormaston seuratessa våilittö-
mästi komppaniaa.

Olimme marssineet jo joi-
tain runteja, kun taistelun ää-
nistä päättelin liihesryviimme
ehrlinjaa.

Komennettiin marssitauko.
Viisyneitä kun olimme, lrukin
heiui reppunsa ja aseensa se-
låistäåin ja istuutui tai heittäytyi
pitkiikseen lepäiimiiiin. Minä-
kin otin repun ja kiväzirin se-
låistiini ja istuin syömäåin jo-
tain mitä löysin repustani.

Samalla huomasin, että pat-
ruunani olivat käyneet våihiin.
Päätin käyd:i hakemassa täy-
dennystä takana seuraavasta
patruuna-ajoneuvosta.

Jätin reppuni ja kiväiirini
tienposkeen ja liihdin kävele-
mäiin tietä taaksepiiin.
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Tamp€relais€n Martti Slukonsaaren
komppanla 3./l/JR 27 yllttåå
väirau han ralallnian S A- kwa

""':i:i*:

YLLÄTYS
Olin juuri saapumassa patruu-
na-ajoneuvon kohdalle, kun
huomasin edessåini etuvasem-
malla jotain liikettä.

Siiniihän ruli vanja vintofka
tanassa!

Mies oli juuri nostamassa
asettaan poskelle ampuakseen
kuormansa päiillä torkkuvan
ajomiehen, minulle ennestään
tutun sahalahtelaisen Toivo
Seppölön. Muutama sekunti
vielä, niin Seppiilän sota olisi
piättynyt.

Olin jättåinyt kiväåirini rep-
puni kanssa tienoheen, joten
olin aseeton.

Nyt ei kuitenkaan ollut
aikaa tuumimiseen! Minulla
oli kyllä pistooli takin sivutas-
kussa, mutta aikaa ei ny ollut
senkäiin etsimiseen.

Ylivoima oli vastassa rote-
van aseistetun vanjan muo-
dossa. Oli toimittava nopeas-
ti.

Yllättäen, kuten aikanaan
koulupoikana, hyppäsin paril-
la loikkauksella miehen kimp-
puun ja samalla åirjäsin kaikin
voimin 'Ruki verh!"

Vanja huomasi minut ja
käåinsi aseensa Seppiiliin sijas-
ta osoittamaan minua. Sain
kuitenkin molemmin käsin ot-
teen vintofkasta, toisella kä-
dellä tosin vain pistimestä.
Samalla yritin potkaista ja
osuinkin sen verran, että vanja
kaatui seliilleen.

Samalla hän veti liipasi-
mesta. Luoti vei osan kämme-
nest?ini.

Otettani en kuitenkaan ki-
väåiristä helliftiinyt, sillä tote-
sin, että vanja yritti kaiken
aikaa ladata asettzran. Tiesin,
että jos hän onnistuu aikees-
saan, ei poika enää ammu ohi.

Tempoilin kaiken aikaa
niin, ettei hiinen lataamisai-
keensa onnistunut. Samalla
huusin kaikin voimin apua,
sillä tiesin omia olevan aivan
liihituntumassa.

VARSINAISTA
VAPAAPAINIA
Kädestiini virtasi veri norona,
joten siinä maassa painies-
samme ja pyöriskellessämme
nrlimme molemmat verestäni
punaisiksi.

Pidin kaikin voimin kiinni
vanjan kivääistä yrittäen sa-
malla pitää hiintä allani. Kie-
rimme toisenkin kerran ympä-
ri, mutta aseesta en hellittä-
nyt.

Lopulta naapuri yllättäen
päästi offeen kiväåiristä. Sa-
malla hiinen onnistui hypätä
polvilleen päiilleni. Samaa te-
hokasta temppua hiin yritti
vielä toisenkin kerran, mutta
se hyppy jäi håinen eliimänsä
viimeiseksi ja johti suoraan
suureen funtemattomaan.

Seppiilä oli nimittäin ha-
vahtunut laukauksesta ja niiki
painimme. Kuormansa päiiltä
h?in t:ihtäsi kiväiirillään vanjaa
ja laukaisi - ohi! Topi ampui
yli, kun pelkiisi osuvansa mi-
nuun reuhtoessarrune päåille-
tysten maassa.

Nyt oli vanja jo pystyssä
päiilliini. Seppiilä oli myös
päässyt jo aivan viereen ja
ampui uudelleen.

Se laukaus tepsi. Mies ro-
jahti päiilleni. Painin kuumen-
tamana käänsin hiinet seliil-
leen ketoon. Selkävoitto oli
minun, vaikka sääntöjä olikin
rikottu puolin ja toisin.

Kun liihemmin tarkastelin
painikaveriani, huomasin hä-
nen kauluksessaan aliupseerin
merkit. Olin myös jiilleen jou-

tunut painiotteluun raskaaseen
sarjaan kuuluvan miehen
kanssa, sillä vanja oli minua
paljon suurempi ja painavam-
pi.

Voimat olivat minultakin
lopussa. Osasyynä oli tieten-
kin verta vuotava kiimmeneni,
mutta lisäksi oli vanja päässyt
runnomaan rintani päåillä niin
pahoin, että veri tuli suustani
ja nenästäni. Lisiiksi haittasi
työskentelyäni talvisodassa
selkeirankaani saamani luoti,
joka on edelleenkin koteloitu-
neena låihellä tiirkeitä hermo-
keskuksia. Tuo luoti havaittiin
vasta vuosien päästä suorite-
tussa röntgenkuvauksessa.

PALKINNONJAKO
Aivan painipaikkamme våilit-
tömässä liiheisyydessä, jon-
kun kymmenen metrin päässä,
olivat komppanioiden päiilli-
köt pataljoonan komentajan
majuri Toppolan käskynjaol-
la.

Toppola onnitteli minua
painivoitostani ja ilmoitti, että
palkintomitali kiistattomasta
selätyksestä liihetetään myö-
hemmin. Edelleen hän totesi,
että koska olin voittanut aliup-
seerin, minutkin nimitetään
korpraaliksi. Komentajan lu-
paama palkintomitali tuli
myöhemmin postissa ja osoit-
tautui I luokan vapaudenmita-
liksi.

Paras palkinto oli kuitenkin
se, että hoidatettuani haavani

1a ruhjeeni sotasairaalassa
piiäsin kotiin toipumislomalle.

!

KASKU KIERTÄÄ

RAUHAN MIES
Miksikåis et ole

armeijassa?

- Ei aavistustakaan!
Ja kaiken lisåiksi löin joka
kerta kutsuntaliiåikiirin
kanssa 5000 markan
vedon, että minut sillä
kertaa kelpuutetaan.

ETULYöNTI ON
PUOLI VOITTOA
Abessiinion sodassa 1930-
lwulla harhoili kaksi itolia-
laista portiota toisistaan
tiaiimöttii aovikolla. Ål **n
toisen partion johtajo kuuli
epöilyttiiviö ööniö, pelöwi
ja luusi:

- Me antoudutwne!
Toisen portion johuja

huli huudon, mutto ei sao-
rut kielestö selväö. Van
muuden vuoksi hiinkin huu-
si

- Me ontaudutrune!
Hiel&adyynin takoa tuli

heti vus'taus:

- Mepös huasimme en-
sin!

Ilpo trhtinen, Kuusankoski

Jatkosodan JR 35 kokoon-
tuu Säkylän Huovirinteelle
15.9.84. llmoittautuminen
kello 1'1.00, sen iälkeen kat-
selmus ja kenttähartaus, esi-
tys rykmentin vaiheista ja
lhantalan taistelusta, päiväl-
linen ja illanvietto. Puuha-
miehenä toimii eversti Paavo
Kairinen, Luolavuorenkatu
52 C 50, 20720Turku72.
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KIRSTI HAAVISTO

/ I / lt.rUVtUfu(,.
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Vanha raja oli saavutettu.
Raiskatussa Karjalassa tarvittiin

monenmoista apua.
Lottien lisäksi ryhdyttiin asukkai-

den avuksi kouluttamaan työtyttÖiä.

SIIHEN hommaanpa ei ollut-
kaan helppo päiistä!

Piti olla erittäin hyvät suosi-
tukset. Yleensä koulutukseen
kelpasivat vain juuri koulunsa
päätläneet tai opiskelunsa aloit-
taneet tytöt. Minua onnisti: abi-
turienttikeväällä 1942 sain kut-
sun juuri toimintansa aloittaval-
le koulutusleirille Jamilahden
kansanopistolle Sortavalan lie-
peille.

Opisto oli Laatokan rannalla
ihastuttavalla paikalla. Sortava-
lassa alkoi jo olla suomalaisasu-
tustakin - siviilejä sotaväen li
säksi.

ttÄlxÄ
VIERAANAMME
Sinä keväänä sattui vapunpäi-
vän seutuville mahtava takatal-
vi. Kinoksissa kahlaten me kol-
me samaan matkaan osunutta
tyttöä marssimme neljäntoista
kilometrin matkan Sortavalan
asemalta opistolle.

Pihapiirissä kohosi muhkea
keltainen päärakennus, jonka
ympärillä oli somia punaiseksi
maalattuja talousrakennuksia.
Tilava kuisti oli huolellisesti la-
kaistu. Paikalla näytti vallitse-
van kuri ja järjestys.

Kummemmin ihmettelemät-
tä marssimme sisään.

Pitkiin piiydän ääressä istui
rivikaupalla uteliaita tyttöjä,
jotka olivat saapuneet paikalle
vähän aikaisemmin ja ehtineet

jo kotiutua. Meillekin löytyi
penkinpäätä. Lysähdimme istu-
maan jalat märkinä, posket pu-
naisina ja hirvittiivän nälkiiisi-
nä.

Ateria oli - kuten muuan ar-
meijan päivystävä upseeri kuu-
Iuu asian ilmaisseen - "niukka
mutta vaatimaton": alkuruoka-
na siististi leikattu reikäleivän
viipale, kastikkeeksi "läskisoq
sia" ja lasillinen maitoa. Jälki-
ruokana oli lautasellinen ruis-
puuroa.

Siinä kaikti. Aterian päätyt-
tyä olimme vielä nälkäisempiä
kuin tullessamme.

Muuta ruokaa ei sitten ollut-
kaan - ei toisena, ei kolmantena
eikä monena seuraavanakaan
päivänä.

Joka ilta nukuimme ruokouk-
seen: Oi, saisipa huomenna jo
oikeata ruokaa!

Muutamana iltana meitä oli
neljä-viisi tyttöä kävelemässä
pihapiirissä, kun huomasimme
tilanhoitajan mökin ohi kulkies-
samme näyn, joka oli kuin unta:
ikkunan viereen oli pöydälle ka-
tettu iltapalaa. Suuri limppu,
kullankeltaista voita, herkullista
siansylttyä ja maitoa sekii pii-
mää.

Nä§ sai meidät hieromaan
silmiämme. Unta se ei ollut, jo
ten koputimme ovelle ja työn-
nyimme sisään. Siinä oli lauma
nälkiiisiä nuoria naisia §symäs-
sä jos meillekin riittäisi.

Riitti toki. Ahmimme herk-

kuja häpeilemättä. Emäntä ei
huolinut muuta maksua kuin lu-
pauksen, ettemme kertoisi toisil-
le tytöille tästä onnestamme.
Toisissa herätti hämmästystä,
kun emme sinä iltana närisseet
nälkäämme.

Lumi suli ja olimme uskoneet
sen avaavan meille muonavaras-
tojen ovet. Pieni kuorma-auto
toikin eräänä päivänä muona-
täydennystä: paleltuneita lant-
tuja! Niistä sitten valmistettiin
kuutioita, viipaleita, laatikoa,
särpimenä edelleen paksu suo
lainen sianlihakastike.

Kului muutama päivä - ja
sitten se alkoi!

Mahtava ripuliepidemia!
Se ei säästänyt ketään. Jonos-

sa juolaimme hyvän matkan
päässä olevaan tähän tarkoituk-
seen varattuun ulkorakennuk-
seen. Tilanne oli toivoton.

PERUNOlTAt
Sitten saimme tietää, etlä muu-
taman kilometrin päässä oli
edellisenä syksynä jäänyt peru-

nasato peltoon. Niinpä valittiin
kaivuuporukka, joka istahti
kuokat ja lapiot aseinaan tilan-
hoitajan hevos§ytiin.

Luulimme löytävämme suo
rat perunapenkit, mutta eiPiis

taaskaan arvattu oikein. kru-
nat oli istutettu ikiiänkuin heit-
telemällä ja ajettu multaa Piiäl-
le. Saimme kaivaa koko saran
ja saalinamme oli säkillinen noi-

ta niin kovin kaipaamiamme
Pommerin omenoita.

Riemusaatossa saawimme
kotiin - kuin voittoisa sankariar-
meija! Ruokailu alkoi aivan juh-
lallisesti: ristimme hartaasti kä-

temme ja kiitimme höyryävistä
perunoista.

Sitten tapahtui kummia: joku
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kelvoton ryhtyi kuorimaan kal-
Iista perunaansa! Hän sai kaikki
kaivajat niskaansa - hävytön
heitti huktaan arvokasta ravin-
toa!

krunapäivämme jäi ainoak-
si. Kiivi nimituiin ilmi, ettii pel-
to oli vielä raivaamatta miinois-
ta, joita löytyi työmaarnme mG
lemmilta puolilta. Suojelusen-
kelimme oli ollut mukana peru-
natalkoissamme!

Vähitellen alkoi kotoa tulla
ruokapaketteja vastauksena sin-
ne lähetettyihin hätiihuutoihin.
Mutta kun niitii sitten avattiin,
olikin pettymys melkoinen, kun
melkein kaikkien paketeista pal-
jastui pullaa, kakkuja ja pikku-
leipiä. Aidit olivat luulleet teke-
vänsä kullanmurunsa iloisiksi
lähettiiessään herklruja! Ainoas-
taan yhden tytön kotoa tuli kun-
non ruokaa. Hän oli kotoisin sa-

volaisesta maalaiskodista ja hä-
nen muhkea pakettinsa sisälsi
mm. ihanan muikkukukon, joka
syötiin kristillisesti tasaten.

Kevään joutuessa ruokava-
liomme korjaantui, ripulit para-
nivat ja unohtuivat. Päiistiin
muokkaamaan, §lvämiiän ja
kitkemään keittiöpuutarhaa.
Mutta ei läheiseen §lään, aut-
tamaan siviliasukkaita, jota var-
ten oikeastaan olimme tulleet.

MUITA MURHEITA
Meille selitettiin, ettii ensin kuu-
luu asiaan sisäharjoittelu. Meitii
opetettaisiin niihin auttamisteh-
tiiviin.

Johtoportaaseen kuului kol-
me naista, johtajattarena joku
tyttökoulun maisteri, jolla ei ol-
lut aavistustakaan siitä, miten
sisäoppilaitokseen venatlavaa

leiriä tuli johtaa. Niinpä håin

saikin vastaansa koko tytiirjou-
kon måiärätessän, ettii joka päi.
vä on mentävä lounaan jälkeen
nukkumaan. Sinä aikana ei saa-
nut kuulua hiiren hiiskausta. Il-
takahdeksalta alkoi yö.

Kevätiltana! Auringon heloit-
taessa korkealla taivaalla oli
mentiivä siinkyyn ja nukuttava!
Ei keskusteluja!

Kiislcyt oli annettu siihen sä-
vyyn, etä se nostatti ison kiu-
kun. Eihiin sieltii matkojen ta-
kaa voinut mihinkiiiin lähteä,
mutta joka ilta silti piti karata.
Olimme keksineet parvekkeelta
alas johtavat tikapuut ja niitii
myöten painelimme "pundilsel-
le", kävelemään Laatokan ran-
noille.

Kurjinta oli mielestämme se,

etEi johtajat hiipivät ovien taa
kuuntelemaan ja jos kuulivat
pientiikin iiäntä, tempaistiin ovi
auki ja sipisijät saivat jonkin
rangaistuksen. Oltiin kuin alok-
kaat sotaväessä!

PÄvÄ vALKENEE
Eräänä iltana sitten johtajatar
ilmoitti, että olemme saamassa
uudet opettajat. Salsassa kou-
lutetut! Silloin vasta, kuulem-
ma, tietäsimme mitä on komen-
to.

Ikiiänkuin olisimme olleet
jossakin vankilassa!

Odotimme jännittyneinä.
Kun he sitten tulivat, oli häm-
miistylsemme melkoinen: kol-
me nuorta, reipasta naista.

Komento muuttui. Meidiit
jaettiin uudelleen erilaisiin ryh-
miin, joille miiiirättiin omat työt
siten ettii ryhmät vaihtoivat teh-
tävää viikoittain. Päivälepo säi-
lyi, mutta se sai uudet piirteet.
Enä ei kukaan hiipinyt oven
taa, vaar. meille selitettiin, että
tuo hiljainen tunti on terveelli-
nen työpäivän katkaisija. Jos ei
uni tule, voi mainiosti esimer-
kiksi lukea, kunhan ei häiritse
toisia. Ja muutaman päivän ku-
luttua olimme oppineet, etä jo
kaiselle uni tuli.

Iltanukkuminen siirrettiin
kahdella tunnilla eteenpäin ja
jos ei silloinkaan nukuttanut, voi
mennä ihan ovesta ulos, kunhan
vain pysytteli pihapiirissä. Ran-
tametsissä näet saattaisi vielä

olla vaarallista kulkea. Ne oli-
vat vielä tarkastamatta ja mii-
noja voi olla missä tahansa.

Kun Laatokka sitten loi jän-
sä, saimme todeta, että niin to
della oli. Aivan venevalkamam-
me viereen ajautui pyöreä, piik-
kejä Uiynnä oleva pallo. Rai
vausryhmä haki sen pois ja
saimme varoituksen tarkastella
jatkuvasti rantda.

s[vousf,A,
KE.]rNöASKARETTA
Toki kansanopistorakennus oli
ennen tuloamme siivottu, mutta
ei riittiivän hyvin. Niinpä sii-
vousworolaiset joutuivatkin
kiiymään talon läpi ylhiiältii
alas.

Sain määriiyksen pestii keit-
tiön ovet. Ne oli maalattu sini-
silsi, punaisin listakoristein.

Aloin pontevasti työni varus-
teinani karkea harja, luuttu ja
mäntysuopaa sekii ämpärillinen
vettti. Hanlasin olan tak,aa ja
puhdasta tuli. Mutta kun ta-
lousopettaja tuli tarkastamaan,
hänen naamansa venähti kum-
mallisesti.

Olin persyt niin sinisen kuin
punaisenkin maalin yhdessä lian
mukana!

Kuulin keskustelun, joka ei
ollut tarkoitettu minun korville-
ni. Johtoporras nauroi ja päivit-
teli, miten noin taitavia siivmjia
voisi lähettiiii kenenkiiän kotiin.

Eräällä vastapiiätZi kansan-
opistoa olevalla saarella oli kau-
nis suurikokoinen huvila, jonka
saimme mennä siivoamaan.

Siellä sitä olikin työtii yllin
§llin! Miltei jokaista huonetta
oli kiiytetty kiiymälänäkin, roi-
naa ja likaa oli katoeta lattiaan.
mutta kun huiskimme siellä päi.
vän, olikin huvila valmis asutta-
vaksi.

Keittiövuorolla paljastui keit-
totaitomme. Tälousopettaja
neuvoi ja opetti, mutta "töp
päylsiä" tuli.

Kerran opettaja odotti sultias-
taan lomalle ja oli siiiistiinyt
korttiannoksiaan huolellisesti ja
nuukasti kuin orava. Hänen tar-
kassa valvonnassaan vatkattiin
ainekset kakkutaikinaksi. Hilk-
ka - helsinkiläistyttö - sai mää-
räyksen valvoa kakun kypsymis.
tä.

Tyttöjoukko
tauolla Laatokan
låmpimållä
rantakalliolla
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Toukokuun
lopussa
ylioppilas-
lakkinsa
saaneiden
tyttöien
kunniaksi
järjestettiin
mahtava iuhla.
Tåssä kirioittaja
(oikealla)
näytelmän
B€llona !a
Bodrigo
pååosassa
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Toimimme
tyolytliiinä

- Istu siinä uunin vieressä ja
vahdi, ettei pääse palamaan.
Koeta vispilän varvulla ja jos ei
jää kiinni, niin silloin on §psä,
neuvoi opettaja.

Tyttö vahti, kakku kohosi ja
sai kullankeltaisen värin. Hilkka
otti puhtaan vispilän varrmn ja
painoi sen kakun läpi. Eihän se
jäänyt kiinni, ja niin onnellinen
vahtija veti kakun ulos uunista,
laski työpöydälle ja lähti ilmoit-
tamaan talousopettajalle kakun
olevan nyt kypsä.

Ammatti-ihmiselle välähti
heti, ettei voi olla mahdollista,
aikaa oli kulunut liian vähän.
Niinpä siinä sitten kävikin, että
kakku oli "lässähtänyt" raaka-
na vuo'an pohjalle.

Tälousopettaja itki katkeria
kyyneleitä. Hilkka-parka yhtyi
itkuun ja selitti, ettei se varpu
jäänyt kiinni. Hän oli luullut, et-
tä se jää kakun sisään, jos se ei
ole kypsä, eikä niin, euä taikina
tarttuisi varpuun.

Mitään ihan vastaavaa möh-
läystä ei sattunut. Sattui vielä-
kin pahempaa.

Meitä oli kaksi Kustaa II
Adadolfin kuolinpäivänä synty-
nyttä tyttöä, Kustaava Aadolfii-
naa, yhtäaikaa jalkavaivaisina.
Leirille oli tullut pakka lakana-
kangasta, josta käsityöryhmä oli
ommellut valmiita lakanoita.
Ne oli pesty ja saimme mää-
räyksen "vetää" ja mankeloida
ne.

- Jos ne ovat l,.an kuivia, pi-
tää kostuttaa.

No - teimme työtä käsket-
tyä, kuiviahan ne olivat ja kos-
tutimme, vedimme ja manke-
loimme. Olimme kovasti ylpeitä
sileästä lakanapinostamme.

Kunnes parin viikon kuluttua
tarvittiin paria niistä vieraslaka-
noiki. Silloin paljastui hirvittä-
vä totuus. Olimme "kostutta-
neet" niitä niin perinpohjaisesti,
että ne olivät märkiä. Mankeloi-
dut, märät lakanat olivat umpi-
naisessa kaapissa saaneet luvat-
tomia koristeita. Ne olivat täyn-
nä homepilkkujal

Matkalla tölhin

§:.

POMMEJA
PORKKANAMAALLE
Kesä oli perin kuuma ja silloin
kun on hellettä, on myös selvää,
että on myös ukkosilmoja. Niin-
pä heräsimmekin tuon tuostakin
mahtavaan jyrinään ja sala-
mointiin. Syöksyimme aina ylä-
kerrasta alas, niin kovana saa-
pui ukkosilma Laatokan takaa

- kun se pysähtyi rannalle, oli
siellä vastassa kallioita. Salamat
olivat ruhtinaallisen komeita,
mutta jyrinä niin pelottavaa, et-
tei siihen uskaltanut edes tottua.

Jälleen eräänä päivänä, olles-
samme kasvimaalla kitkemässä,
alkoi jyristä. Luulimme sitä en-

sin ukkoseki, kunnes päälläm-
me olikin lentokonekatto. Eihän
niistä nähnyt, olivatko omia vai
vihollisen koneita. Aurinko pais-

toi ja koneet lensivät korkealla.
Yhtäkkiä ne kuitenkin alkoi-

vat syöksyä alaspäin.
Enää ei tarvinnut ihmetellä!

Koneiden mahassa olevat luu-
kut aukenivat ja mustat möykyt
alkoivat pudota - suoraan nis-
kaamme, kuten näytti.

Kaikki syökyivät mataliksi
ojien pohjalle.

Kun kömmimme yltts,

saimme ihmeeksemme todeta,
että kukaan ei ollut haavoittu-
nut, koska pommit olivat yhrä
lukuunottamatta pudonneet ve-
teen. Se yksi oli tehnyr peltosar-
kaan syvän kaaterin eivätkii sil-
lä paikalla kasvaneet porkkanat
enää kaivanneet harventamista.

Toivuttuamme säikiihdykses-
tämme saimme nähdä uskomat-
toman näyn: rantaan alkoi ajau-
tua todellinen Pietarin kalansaa-
lis. Suuria haukia, ahvenia, sär-
kiä ja vaikka mitä kaloja ui mai-
ninkien mukana kohti rantaa,
kaikki vatsat ylös kiiäntyneinä.
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Ferunat maistuvat

Fommit olivat tehneet kalapar-
vissa sen mikii oli oikeastaan
meille tarkoitettu.

Alkoi ahkera kalojen keriiä-
minen. Sanaa kalasaaliista lähe-
tettiin läheiseen §låiänkin ja
meillä juhlittiin herkullisia kala-
aterioita.

rÄnxvrrÄuÄ
6YTÖJÄ
Kesä kului ja marjat alkoivat
§psyä. Mustikoita tuntui ole-
van suunnattoman paljon. Kä-
vimme ryhmä kerrallaan myiis
marjamatkoilla.

Oli minun ryhmäni vuoro.
Agronomi - suloinen ihminen -
oli oppaanamme ja turvanam-
me. Olimme poimineet jo valta-
van märän suuria mustikoita,
nauttineet luonnon helmassa

syöneet
vatsat täyteen.

Jotenkin erosin hieman toisis-
ta, kun löysin oikean "paikan".
Suuret tummansiniset mustikat
tiiyttivät korkeat varret aivan
roikkumaan. Laskin poiminta-
astiani ja päätin tyhjentiiä tuon
aaneaittani tarkoin.

Foimiessani tulin istahtaneek-
si mädäntyneiden lehtien peitos-
sa olevalle mätt?iälle. Mutta
kuinka ollakaan - mätäs antoi
myöten ja kauhistuneena huo
masin tuijottavani valkeaan luu-
hun, jonka ympärillä olevassa
massassa kihisi valkeita matoja.
Lehtien alla makasi ilmeisesti

PAI,VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa ti lauksesi veloitu ksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
H uom. Tilaukset, osoitteenmu utokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TII.AUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaaiapalvelustamme.
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viime syksynä kaatunut velvolli-
suutensa loppuun saakka tiiyttii-
nyt vihollisen sotilas.

Marjamatkamme kaskeytyi
siihen. Asiasta riitti juttua vielä
pitkään, vaik*a löytiimämme
ruumis ei ollutkaan ensimmäi-
nen - jo keviiällä jäiden lähdön
aikaan oli rantaan ajautunut
kaatuneen vihollissotilaan ruu-
mis.

Kovinkaan paljon emme ehti-
neet toteuttaa varsinaista tehtä-
väämme, siviiliväestön autta-
mista. Se olisi ollutkin vaikeaa,
sillä lähes kaikki me pelkiisim-
me lehmiä eikii kai kukaan olisi
osannut niitii lypsää.

Maalaistalojen jokapäiväiset
askareet olivat meille vieraita.
Ainoastaan heinä- ja elopelloilla
meistä oli hyötyä. Nuo ihanat
korjuupäivät olivatkin mieluisia
komennuksia. Emännät tarjoili-
vat silloin suussasulavia shultsi-
noitaan ja piiraitaan. Kuten var-
maan ämän jutun aikana on jo
selvinnytkin koko työtyttöjouk-
ko oli sitii mieltä, ettii pääelin-
keino on syöminen.
. Uudet opettajamme, johta-

jat, agronomi ja talousopettaja,
tekivät parhaansa opettaakseen
meistä taitavia emäntiä ja puu-
tarhureita sekii ystävällisen,
myötätuntoisen mielen omaavia
ihmisiä. Kun sylsyllä ercimme
oli ero haikea ja päätimme tava-
ta "sitten joskus".

Se 'Joskus" on §llä vieläkin
edessäpäin... tr
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PAI,VETIII(ORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
! Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

- 
/- 198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
E Olen jatkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

Allekirjoitus

Teippaa tåhän osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 
198 

- 
alkaen:

Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postiioimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosate Puh

Postinumero Postitoimipaikka



Kesäldrioia

SUOMEN
MARSALKKA
SOTILAANA,
vALTtoMteneruÄ
JA YKSITYIS.
neruxltötrtÄ
Stig Jägenkiöld: Mannerheim
1867-1951, Otava, Keuruu
1983, 311 sirua, runsaasti valo
kuvia ja karttapiirroksia.
Mannerheim: Kirj'eitä seitsemän
vuosikymmenen ajalta, Otava,
Keuruu 1983, 363 sirua.
Ruotsinmaalainen professori
Jägerskiöld, Marsalkan kau-
kainen sukulainen, käytti kak-
sikymmentä vuotta tutkimus-
työhön, jonka tuloksena syntyi
kahdeksanosainen Mannerhei-
min elämäkerta. Saatuaan työn
vuonna 1982 pätökseen hän
on lopuksi tiivistänyt siitä oleel-
lisimman osan yksiosaiseksi
elämäkerraksi, johon sisältyy
myös jonkin verran uutta ai-
neistoa. Tiivistelmä on kiinnos-
tava ja helppolukuinen rautais-
annos tietoa suurmiehemme
elämänvaiheista. Yi seitsemäs-
rä§mmenestä erinomaisesta
valokuvasta on osa ennen jul-
kaisemattomia. Karttapiirrok-
set liittyvät sotien ratkaisuvai-
heisiin.

Marsarlkan kirjeet ovat his-
toriallinen aarre. Niiden takaa
paljastuu ihmrnen - hienotun-
teinen, lämminsydäminen, mut-
ta usein yksinäinen herrasmies.
Kirjeistii huokuu vanhan sivis-
tyssuwn verenperinnön, koti-
kasvatuksen, hyvien koulujen,
Venäjän ylimystön kaartin-
rykmenttien ja tsaarin hovin
vaikutus, mutta myös köyhänä

vieraassa maassa uraansa rai-
vaavan suomalaispojan sisu ja
yritteliaisyys. Ne antavat nyky-
ajan demokraattisesti koulute-
tulle kansalaiselle myös harvi-
naisen tilaisuuden tarkastella
maailman tapahtumia kauko-
näköisen ja älykkän ansto-
kraatin näkökulmasta. E.

VALHEET
PALJASTUVAT
Christer Boucht: Kadala kutsui,
Kirjayhtymä, Juva 1983, 307 si-
vua, valokuvia. (Kirja on vuon-
na 1973 julkaistu nimellä On-
nea etsimässä - Punaisesta
Karjalasta Kaukoitiän.)
Tunnettu vaasalainen tutki-
musretkeilijä kertoo matkoil-
laan Kanadassa tapaamansa
suomalaisperheen merkillisen
tarinan.

Kanadassakin oli l93Glu-
vun alussa puutetta ja tyottci-
myyttä. Nuori suomalainen
aviopari taipuu uskomaan
kommunistiagenttien tarinoi-
hin ja muuttaa Neuvostoliit-
toon, missä olot osoittautuvat
hirvittaviksi: omakotitalonsa
myynyt perhe joutuu pienine
lapsineen Itä-Karjalan erämaan
"metsäpunktin" yhteismajoi-
tukseen hataraan parakkiin,
sairaudet ja nälkä harventavat
suomalaisten rivejä. Sitten al-
kavat Stalinin venäläistämis-
toimet ja yhä useampi siirtolai-
nen häviää leireille ja vankiloi-
hin koskaan palaamatta. Tar-
mokas suomalaisperhe pake-
nee Kauko-Irään ja sieltä edel-
lern Gruusiaan etsien pakotietä
Neuvostoliitosta. Vasta saksa-
laisten saavuttua kylään pääse-
vät he monien mutkien kautta
Suomeen, jossa kuitenkin
kommunistien Valpo on vas-
tassa: neuvostokansalaiset on
palautettava! Tällä kertaa pako.
matka jatkuu Ruotsin kautta
takaisin Kanadaan, jossa elämä
vihdoin palaa normaaleihin
uomiinsa.

Kirja valaisee koko l93Glu-
lulla Amerikasta Neuvostoliit-
toon siirtyneen suomalaisjou-
kon kohtaloa, josta ei juuri ole
tietoja saatu. Tosiasiat ovat lä-
hes uskomattomia! S.

RAJUA MENOA
Reino Lehväslaiho: Vienan par-
tisaanit, WSOY, Juva 1983, 307
sivua.
Sotakamreerin tämän vuoden
romaani kertoo hieman harvi-
naislaatuisen tarinan: suunnil-
leen pataljoonan vahvuinen ti-
lapäinen osasto kuljetetaan ve-
sitse hyökkäykseen vihollisen
selustaan tuhoamaan partisaa-
nitukikohtaa, jota puolustaa
hieman suurempi joukko valio-
miehiä. Kylä on varustettu
asemasodan tyyliin. joten taiste-
lutkin muodostuvat iskuosasto-
jen kamppailuiksi. Maantieteel-
lisesti ollaan jossakin Kiestingin
tienoilla.

Erikoislaatuinen erillissodan
kuvaus on vauhdikasta ja elä-
vää. Kerronnassa on ruudin,
rotulin ja veren makua. Joita-
kin virheitäkin tekstiin tietenkin
mahtuu: esimerkiksi l80Glu-
vun puolella syntyneitä miehiä
ei syksyllä l94l käytetty aina-
kaan sissitoimintaan.

Vauhdikasta tarinaa sotakir-
jojen ystäville.

SURKEA
SEIKKAILU

J.

Reino Kero: Neuvosto-Karja-
laa rakentamassa, Pohjois-
Amerikan suomalaiset tek-
niikan tuojina 1930-luvun
Neuvosto-Karjalassa, Histo-
riallisia Tutkimuksia 122,
Suomen Historiallinen Seura,
Tammisaari 1983, 231 sivua,
valokuvia ja piirroksia.

Monet meikäläiset näkivät
sotavuosina Itä-Karjalassa ta-
vanomaisen tason ylittäviä
laitoksia ja rakennelmia. jot-
ka mainittiin Amerikan suo-
malaisten tekemiksi. Heidän
kohtaloaan on selvitelty
myös useissa muistelmateok-
sissa.

Nyt ilmestynyr väitöskirja
valottaa asiaa tieteellisin pe-
rustcin. Tutkimus kertoo vär-
väyksestä, matkasta, oloista
Itä-Karjalassa, surullisista ih-
miskohtaloista ja paluumat-
koista. Kun Neuvostoliiton
lähteet eivät ole olleet käytet-
tävissä, on moni asia kuiten-
kin pakostakin jäänyt selvit-

tämättä: niinpä ei esimerkiksi
käy ilmi, miten vähintään
kuudentuhannen muuttajan
lopulta kävi - kuinka moni
heistä kuoli metsäpunktien
yhteismajoituksissa tauteihin
ja aliravitsemukseen, paljon-
ko likvidoitiin 1930-luvun
puolivälissä Stalinin puhdis-
tuksissa. paljonko pääsi pa-
koon muualle Neuvostoliit-
toon, kuinka moni pääsi ta-
kaisin Suomeen ja Amerik-
kaan ja paljonko jäi Itä-Karja-
laan.

Harvinainen tutkimus va-
lottaa joka tapauksessa ansi-
okkaasti elämää ja olosuhtei-
ta 1930-luvun Cyllingin ja
Rovion Itä-Karjalassa. josta
suomalaiset sotavuosina nä-
kivät vain lopputuloksen.

VEHNTÄISEN
MIEHETTOIMIVAT
Pentti H. Tikkanen: Kannaksen
sissit, Karisto, Hämeenlinna
1983, 290 sirua, valokuvia.
Pämajan kaukopartiopatal-
joonan Vehniäisen komppania
toimi jatkosodassa Karjalan ja
Aunuksen kannaksilla. Tikka-
nen kertoo kirjassaan toimin-
nan yleisjärjestelyistä sekä esit-
tää yhteenvetoja ja tilastoja
Osasto Vehniäisen työskente-
lystä. Yksityiskohtaisemmin
hän kiisittelee parinkymmenen
partion retket havainnollistaen
niitä asiallisten karttapiirrosten
avulla.

Kirja antaa hyvän kuvan yk-
sikön toiminnasta. Eräät epä-
tarkkuudet muun muassa pai-
kannimissä eivät pahemmin
häiritse.

Kirjailija väittää, että parti-
oiden lähettäminen rajan vli ke-
säkuussa l94l jo ennen viholli-
suuksien alkua "viitusi Suo.
men valmistautumiseen hyök-
käyssotaan". Kannanotto ei
perustu tosiasioihin. Aärim-
mäisessä uhkatilanteessa olisi
tiedustelun laiminlyönti ollut
kardinaalivirhe. Tietoja tarvi-
taan myös puolustustaistelussa.
Myös talvisodan aattona 1939
oli pakko tehostaa tiedustelua

- maalla, merellä ja ilmassa..
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t rfauri Ilmari Vältti. kenttä-
lVlpostinu mero 9212 / 2, ka-
tosi Kuuterseliissä 14.6.«. Hä-
net on kentiille jiiäneenä siunat-
tu Vaasan sankarihautaan. Nyt
on kuitenkin syytii uskoa, ettii
hän eläisi Leningradissa.

Kuka tietiiii jotakin Vältin
katoamise.sta? Tietoa kaipaa si-
sar Heljä [åakso, Metsåikatu 7,

03620IGrkldla 2.

^^.
f Trpo Oksanen, vanha ystä-
LJ rä--" Huuiijärveltii, on
lähettiinyt toimitukselle posti-
kortin jiiäkiirien [-ockstedtista -
ny§isin Hohenlockstedt. Muis-
tomerkin teksti on varsin mahti-
pontinen: "Mahtava Saksa otti
Suomen nuoret miehet hoiviin-
sa ja kasvatti hei&it kunniak-
kaassa armeijassaan sotilaiksi. "

o

E rkki Airas, "Pitkärannan
I;miehet" -kirjan tekijä ja
lehtemme awstaja, tutkii nyt
JR 64:n, Fagernäsin rykmentin,
vaiheita Suomussalmen ja
Raatteen taisteluissa. Hän kai-
paisi erityisesti tietoja I ja III
Pataljmnan (Mankosen ja Si-
meliuksen pataljmnat) vaiheis-
ta. Ottakaapa yhteyttii! Tohtori
Airaksen coite on Mesaanikuja
5, 00850 Helsinki 85, puhelin
9G698 1738.

o

o

(formenkiirki+ukikohdasta. \
J:oo ,eousterrrn ur,n" ,ou-7
kokuun lehdessä, on tullut run-
saasti tietoa.

Tirkikohta sijaitsi Viipurin-
Leningradin rantatien ja rannan
välissä äärimmäisenä oikealla,
vajaan kilometrin piiiissä Suo
menlahden rannasta. Se ei näy
maantielle. Ny§isen rantatien
liikenneympyrZistii, joka on Hat-
salanmäellä olevasta venäläis
ten muistomerkistä vähän Suo
meen päin, on Sormenkärkeen
matkaa noin I 800 metriä, ker-
too Antti Nieminen Toivakasta.
Samat tiedot antaa Veikko
Ahonen Rovaniemehä. Vanha
ystävämme kavo Perkiö on lä-
hettiinyt Sormenkiirjen tulen-
johtopesäkteesta haarakiikarin
läpi otetun valokuvan, jo*sa nä-

§y naapurin pesäke. T?imä oli
muuten ainoa kohta, missä ve-
näläiset olivat Kannaksella
"Suomen puolella".

Toinen kuva esittiiii hiljaise-
loa Sormenkiirjen etumaisen
korsun "Käsikähmän" maastm-
sa näkösuojan takana.

o
foukokuun lehdessä oli pari
I virhettii.
Kinmn kirkko on tietenkin

rakennettu 1816 eikii sataa
Yuotta myöhemmin. Aimo
Raassinan jutussa sivulla 155

olevassa upseeritappioita koske-
vassa taulukossa on otsikkovir-
he: viimeinen otsikko pitiiä tie-
tenkin olla "Yhteensä" eikä
"Haavoittuneet".

Aina sitä sattuu, vaikka yrite-
tään olla niin tarkkoina.

.^.
\f euvmtolft rjala -lehti ker-
I \ too jälleen Suuren Isän-
maallisen sodan taisteluista.
Kuvassa sissiosasto Yperjd
(Eteengin) ylittiimiissä TSirk-
ka-Kemi -jokea Rukajärven
suunnalla. Tutulta vaikuttavaa
touhua!

Ei ole muuten helpot oltavat
"rötösherroilla" Neuvostomaas-
sakaan - näin kertoo sama lehti:

"Ministerineuvostoa ei tyydy-
tä kulttuuriministeriön, ministe-
ri Strelkovin ja hänen sijaisten-
sa työ. He eivät tutki tarkasti
kulttuurilaitmten --- toimin-
taa ja kiiyvät harvoin piireissä.
Ministeritissä on heikko tiiytiin-
tönpanokuri ja alhainen val-
vonta. Toveri Strelkov ei ratkai-
se itse §symylsiä --- vaan
yrittiiii siirtiiii ne NKP:n alueko
mitean ja Ministerineuvoston
työntekijöiden ratkaistaviksi. "

Mahtaakohan toveri Strelkov
olla laiska vaiko vaan varovai
nen? 

O 
tr

tTralvisodan Er.P 7 kokoontuu
I uehingissa lokakuun 7.

päivänä 1984 Hietaniemen hau-
tausmaan kappelin luona. Il-
moita callistumisqstasi elokuun
aikana vaikkapa Eino Fohja-
molle, puhelin 9U298 7771,
osoite 02400 Kirkkonummi.

Muistattehan, että talvisodan
4.Prikaati kokmntuu Helsingin
Karjalatalolle 25.8.84 kello
13.00. Komentajamme Jussi
Sihvon poika kenraaliluutnantti
Aarno Sihvo palauttaa mieliin
prikaatin vaiheita. Asevelilou-
naalla muistellaan myös men-
neiä. tr

-^.
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SUUREN pÄÄIIIröx ESIKARrANoISSA
- Sanokaahan, toveri siiroojg joko minun valitukseni on siellå paperiko-
rissa! - Mikäs on nimi? Jaa Petro. Eipdi näy vielä.
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VAIIION VAAITURILLA
- Tiissä on se Mirikkii! Väittjiii, ettii pukua pitliisi muka korjata!

RI

VAXIION YIRAN. JA IIOIMENTIAI.;IIJOIIA
- Ymmärän kyllä, toveri myyjätär, että myymäli suljetaan kolmen minuutin kuluttua. Tarvitseeko nyt kuitenkaan murjoa asiakkaita tuolla tavalla...


