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sitorille,

VAIHTUIKO
PUOLUEEN
LINJA?

twtteita

Tiedätkös, mikä oli
-Neuvostoliiton

DIKTAATTOREITA

JA

YALTTOM!EHIÄ

SE VAPAUS...

Kommunistisen Puolueen
ensimmäinen linja?
Tietenkin marxismi ja sitten bol§evismi.

- Entäpäs sen jälkeen?
- Marxismi-leninismi.
-

jossa palstansa

Ja sitten?
Leninismi-stalinis-

Itäsaksalaisessa
mi.
koulussa on meneil- Ja nykyinen linja?
lään politiikan tunti
- Mikähän tuo olija opettaja kysyy:
si...
Pikku Hans, - Nykyinen linja on
miksi me rakastam- tietenkin marxismi-senilismi.
me venäläisiä?
Koska he ovat
vapauttaneet mei- VAALIEN ALLA
Mahtan pwluepamppu
dät.
lunsan l«slau- Oikein. Ja mik- kierteli
aattodessa
'voalien'
si me emme rakasta pöivönä ja
osui kollrru-

-

mltyslenteloä
lolloositolonpoika tervehti hiintö lannioittavasti nimeltä

Mistös te

m|inut

tunnette? lcysyi mahtimtes.

-

Pravdan lunista, to-

veri presidiumin jiisen
Miten win teitii palvella?

- Ostaisin yhden me-

lonin, sarui imarreltu

LUOKKA.
TIETOISUUTTA
Swmalaircn lammunistirAkilstnta on mat-

lulla

Newostoliitossa
Majoitutaan latelliin

Pwluemiehen aviovaimo pistAytlty pesuhtntueseen ja tulee takaisin luuhisturcens:
- Kuule - miten siellö

voi peseytyö? ! A mmeessa

on toraklu!

Ole hiljaa älökfr
javalit- huuda! virkkaa aviomies
vi I l<ai sten ympbi I I ee n lua twlta ratailta!
- Tiiiillöhiin on vain Etkö ymmiinii, että se

puoluepamppu
- Oll{aa hyä

yl<si meloni! Miten tästö

airuasta nyt voiqalita,
ihmetteli presidiumin
jiisen Ja tömiikin
näWiiä ailu noltistu-

rcelta...

Aivan samoin lain
hrnmenrw vaaleissakin,
selitti lalhmsitalonpoi-

-

lu

syviiön

p

II

lummellen

Le ht i nc

a

Kuucarrkos ki

on l<ommanistinen ruuwstotoraklu?!

E!PÄHÄN

usKotsr
-

Moailmassa on vain ylai

nry jolu

on vilwmielisten

leommanistimoiden ymry-

röinil

Se on Neuwstoliitta
Henry Kissingu Nmnxek

amerikkalaisia?
Koska he eivät

-lehden mukaan

vapauttaneet

KAIKK! ON
SUHTEELLISTA
Suomen ja Venäjän vä-

ole

meitä. . .
Ilpo l*htineg Kuusankoski

lisissä

RUOTSA.
LAISITTAIN
Innful Brezhw lepäsi kuolinvuoteellaan. Hänen seuraajansa saapui tenehti-

nin kuluttua.

Aikaa
meni kuitenkin kaksi
viikkoa.
Tiillöin huomautti

mään.

- Kuulehan, tovefi And-

mp!sanoi Brezhnev. - Sinun tiiytyy varmistua siitä
että neuvostokansa todellakin seuraa sinua.

-

Rauhoitu, toveri! vastasi Andropov. - Tirlen pitåmiiän hublen siitä, effä
ne, jotka eivät halua seurata minua, seuraavat sinua.
SwsllaDagblfut

neuvotteluissa

Moskovassa sovittiin,
että neuvotteluja jatkettaisiin kuuden tun-

'§:*f;t-1iffffi
enon
ulosm
lr'vtt'r

'

eräs Suomen edustaja:
- Olipa se pitkä kuusi tuntia.
Tähän neuvostoliittolainen kolleega:
Suomi pieni maa,
pieni minuutti. Venäjä

-

suuri maa, suuri minuutti!
Ilpo trhtinen, Kuusankoski
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rouhonliikkeissö
Turvallisuuspolitiikkamme peruspilarit ovat viisas
ja harkitseva ulkopolitiikka sekä olosuhteisiimme
nähden tehokas maanpuolustus. Tämän itsestään selvältä tuntuvan tosiasian on käytännöllisesti
katsoen koko kansa hyväksynyt.
Rauhanliikkeiden liepeillä ja sitä naamionaan
käyttäen esiintyy kuitenkin merkillistä puolustusvastaisuutta: vaatimattomat puolustusvoimamme
halutaan nähdä maail-

manrauhan uhkana ja
kaikkea niihin liittyvää
pidetään "sodanlietsontana". Maata olisi tämän
suunnan mukaan uhkaavassa kriisitilanteessa puolustettava asiakirjakansioin, päivällispuhein ja
neuvotteluin.
Ulkopolitiikka on tietenkin turvallisuuspolitiikan tärkein pilari. Se ei
kuitenkaan yksin riitä
pelkästä sopimuksiin turvaavasta ulkopolitiikasta

on huonojakin kokemuk-

siitä, että koko kriisi alkoi

sia.

Neuvostoliiton Länsi-Eu-

Suomen puolustusvoimain tärkein tehtävä on
pitää maa erilliiän kriiseistii. Maanpuolustuksemme
on jo pelkällä olemassa-

rooppaan

olollaan vakuutettava suur-

vallat siitä, että

omat

aseemme voivat riittävästi

vaikeuttaa niiden toimenpiteitä, jotka pyrkivät vetämään meidät sotatoimien piiriin. Näin ovat
puolustusvoimamme tärkeä väline lujittaessaan
rauhaa. Niiden on kuitenkin oltava tehtävänsä tasalla, koska hämääminen
ei onnistu.
Toinen vinoutuma on
eräiden rauhanliikkeen
suuntien yksipuolisuus.
Sotaan ja sodalla uhitteluun tarvitaan aina kaksi
osapuolta. Kuitenkin on

tietyillä tahoilla tullut
muotiasiaksi marssia vain
toista osapuolta vastaan.
[Ihkana nähdään vain
amerikkalaiset ohjukset
Euroopassa huolimatta

suunnatuista

ohjuksista.
Miksi näin?

Tietenkin siksi, että on
ja turvallista metelöidä demokraattisesti
hallittuja Yhdysvaltoja
vastaan, joiden voi lisäksi
uskoa ottavan mielenosoitukset huomioon. Paljon
suurempaa rohkeutta vaahelppoa

tisi ottaa kantaa

myös

Neuvostoliiton raudanlujan hallitusjärjestelmän
kehittelemää asevarustelua vastaan.
Rauhanliikkeet ovat
ärkeällä asialla. On korvaamaton vahinko, jos
niiden tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät keinot
hämärtyvät. Omien puolustusvoimiemme nakertaminen heikentää turvallisuuttamme ja yksipuoli-

nen

amerikanvastaisuus
huonontaa mahdollisuuksia rakentaviin rauhan-

neuvotteluihin. !
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Suomalaisten
låihtiessä sotaan eivät
torvet soineet eivätkä
rummut piirisseet.
Petsamossakin
hommat hoidettiin
viihin äänin ja peräti
demokraattisesti.

Porukka näytti
kyntensä vasta
ensrmmarsessa
taistelussa.

^.
Kolosloen

NIKKELIN miesten lähtö sotaan
oli mutkaton. Meitähän ei kutsuttu

Nikkelin sulatto
oli valmistumaisillaan talvisodan
syttyesså

ylimääräisiin kertausharjoituksiin,
vaan teimme tavallista työtämme
ihan sodan syttymiseen asti. Suojeluskunnan toimesta järjestettiin tosin vartiointia, radiosta kuunneltiin

yötä päivä neuvottelujen kulkua

ja kerran oli yleinen väestönsuojeluharjoituskin, mutta sittenkään ei
uskottu sodan syttymiseen. Elihän
kaivosyhdyskunta juuri lupaavinta

nousukauttaan: Oli juuri saatu
valmiiksi 500 jalkaa korkea sawpiippu ja lähes kolme kilometriä
pitkä tunneli. Sulatto ja paljon
muuta oli valmistumassa.
Marraskuun viimeisenä päivänä
1939 pysähtyi toiminta sitten kuin
seinään. Kun suomalainen kaivos-

kapteeni tuli tavanmukaiselle aamiaistunnille kello yhdentoista aikaan. oli kanadalainen kaivoksen
superintenden t M r Erlrrs jo kaukana
tunnelin sisällä vastassa puuskuttaen hermostuneena:
- Työt on lopetettava heti! Venäläiset lentokoneet ovat jo päällämme.

RAUHALLISESTI
SOTAAN

Pommil ovat
pudonne€t
Liinahamarln
salamaan

Mutta mikään ei auttanut. Koska Enniksen kielitaito oli puutteellincn. oli suomalaisen soitcttava
töiden lopettamiskäsky kaivoksen

Siihen asia jäi ja miehet hajaantuivat vähitellen. Lentokoneet il-

eri työpaikoille.

neet.

Kesti jonkun aikaa ennen kuin
miehet tunnelin perältä saapuivat.
Kun he siinä raittiiseen ulkoilmaan

pästyään jäivät rauhallisina
soskelemaan

sei-

ja ihmettelemään. al-

koi Ennisjo touhuta, että työthän
voitaisiin alkaa uudelleen, koska

kaikki näytti niin

Mutta

rauhalliselta.
suomalainen sanoikin

Suomalainen koetti rauhoitella selittäen, etä miehethän ovat parhaassa turvassa juuri kaivoksessa,
yli kaksisaua metriä syvällä maan

hämmästyuävän jyrkiisti ja kaikkien kuullen:
miehiä edestakaisin
- Ei tässä
juoksuteta.
Katsotaan n1t ainakin

uumenissa.

vr-roronvaihtoon asti.

3il

mestvivät pian uudelleen. mutta ei-

vät ampuneet eivätkä pommitta-

työmailla työt pysähtyivät, ei osat-

tu

muutakaan kuin käveleskellä
neuvottomana ja kerääntyä radioiden ääreen kuuntelemaan uutisia.

Mr Enniksen kerrottiin hypänneen Norjan puolelle lähdössä

Seuraavana päivänä. siis joulu-

olleen pakettivaunun, Pikku Nikkelin. lavalle ehtimättä edes asunnolla pistäytyä. Sinne jäi arvokas
henkilökohtainen omaisuus ja suurella vaivalla keräty.t Lapin muisto-

ripäällikkö Pelersen kaikilla lopputilit. Koska väki ei olisi millään
mahtunut sisälle, nostettiin pihalle
poytä ja tuoli. ja pian oli valtava

esineet. Kanadalaisten pääherra

kuun ensimmäisenä jakoi konttc'

jono valmis.
Se

olikin nopeinta palkanlaskua

Mr

mitä olen nähnyt! Kun listoja

mässä monia alaisiaan kaikkea hy-

ollut ehditty kirjoittaa, kysyi "Petteri" isekultakin:
Montako päivää ja mikä on

Simco.r ei paennutkaan niin
piiättömästi, vaan kävi hyviistele-

vä

toivottaen. Hän kuuluu vielä
Kanadassakin pitäneen puheita
Suomen puolesta.

Kun kaikilla muillakin Nikkelin

-

ei

tuntiraha?
Siitä vain sopiva nippu seteleitä
kouraan ja niin oli jo seuraavan

vqEhtun

oo oo
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Petsamon
mainareita
talvisodan
kynnyksellå

ja sellaisia, joilta oli aijänyt asevelvollisuus suo.

alaikäisiä
koinaan

rittamatta.

Kolmannen joukkueen johtajaksi joutui taas mies, joka oli menettänyt kansalaisluottamuksen ja
vänrikin arvon. Kun asia huomattiin vasta ylennyksen yhteydessä, ei

siä haluttu enä

penkoa.

Samoin kävi alikersantille, joka
oli sattunut jostakin saamaan kersantin takin. Kenanttina poika sitten kaukopartioissakin hiihteli ja

väpeliksi korotettiin. Oli

sentii.iin

haukkumistakin saanut...
Vasta periistäpäin selvisi, ettii

edellämainitulta Eholaltakin oli
joskus Viipurissa mennlt pankki-

päin pyöristettyjä, koska kukaan ei

vostelin tätä valintaa, mutta jo parin päivän kuluttua nähtiin, ettei se

pumannut.

olisi mitenkään voinut osua pa-

vuoro. Summat taisivat olla ylös-

PANNAANPA
PORUKKA KOKOON

remmin. Penttinen itse ei kumminkaan ollut enää asiaa näkemiissä.

Miehiä olisi ollut

lähdössä

Saman päivän iltapuolella levisi tieto, että asekuntoisten miesten pitäisi kokoontua elokuvateatteriin kel-

enemmänkin, mutta aseita riitti
vain nipin napin yhdelle komppanialle. Pois jiäneiden joukossa oli

lo

monia aliupseereita
kin.

19.00.

Mentyäni sinne vähän myöhiistyneenä oli salissa miestä kuin meren mutaa. Kaivosmittaaja, alikersantti Hannu Penttinen huusi jo
kaukaa:

ja

upseereita-

Siinä kiireessä muodostettu
komppania sai sitten myöhemmin
viralliseksi nimekseen ll.Erillinen
Komppania. Pällikkönä oli koko

talvisodan ajan kaivosmittaajamaisteri Vilho Kallio. I.Joukkueen
johtajaksi tuli luutnantti Reinius ja
hänen kaaduttu aan

vänikki Li e de.

virka ja upseerin arvo. Mutta hän ei
pyrkinyt päällysmieheksi, vaan oli
hyvillän saadessaan konepistoo'
lin. Sen kanssa hänestä sitten Yläluostarilla tuli koko taistelun san-

kari.

Sanomalehdetkin ylistivät

häntä kilvan, mutta mies unohdettiin heti, kun rupesi sairastelemaan.

Kunto ei ollut sellainen kuin Lapin

MIEHET RATKAISEVAT,
EI ARVOMERKIT
Kaikki ei siinä lähtökiireessä menny aivan sääntöjen ja kaavojen

erämaissa olisi tarvittu. Mutta
saarrettu meidät Luostarilla olisi,
jos konepistooli olisi huonommalle
miehelle sattunut.

pienten erehdysten vain vahvista-

VOITON HINTA
ON KOVA

neen yhteishenkeäja siten välillises-

3.12.1939, siis vain kolme päiviä

ti iskukykyäkin. Mukaan piiiisi
nimittäin livahtamaan muutamia

töiden lopettamisen jälkeen, taistelYåiluostarilla Petsamon
tiin
suunnan huomattavin ja voitollisin

mukaan, mutta luulisin noiden

jo

- Missä sinä olet taas viivytellyt? Olen sentään onnistunut pitämään sinulle paikan. Olet ensim-

taistelu. Melkein täysin siviilipu-

mäsen joukkueen ensimmäisen

ratkaisi, vaikka "asiantuntijat"

ryhmän varajohtaja. Ja varsinainen olen minä
- ettiis tiedät!
Tällä tavalla ne vakanssit tuttavuuksien perusteella jaettiin.

ovat kidoittaneet toisenlaista, mielikuvituksen höystämää tarinaa.
He voisivat vaikkapa vilkaista
kaatuneiden luetteloa. Sen mukaan

kuinen Kolosjoen komppania sen

Komppanian piiällikkö, joka oli

suomalaisia kaatui kymmenen

sentiiän jossakin yläportaassa valit-

miestä, niistä seitsemän Kolosjoen

tu, katsoi

joukkueenjohtajat, nämä taas
ryhmänjohtajat ja niin edelleen.

komppaniasta. Kir.joittajaa lähinnä olivat tietysti joukkueenjohtaja
Reinius ja ryhmänjohtaja Pentti-

Penttinen tarjosi minulle konepistoolia, joita oli vain kaksi jouk-

nen sekä sittemmin omaksi jääneen
ensimmäisen ryhmän miehet Krara

itselleen sopivimmat

kuetta kohti. Ase oli kumminkin

ja

minulle aivan outo, joten ryhmänjohtaja kyseli muita, tottuneempia.
Sellaiselle vähän saamattomalle
neljissäkymmenissä olevalle kaivosmies Eholalle tuo tärkeä ase lo.
pulta meni. Omassa mielessäni ar-

Kaatuneita vihollisia sanottiin
olleen toista sataa
- pieniä tummia miehiä, varrnzum hyvin kaukaa tuotuja. Yhden hautasimme
vasta keväällä, kun ei ollut aika-

Kolme Petsamon veteraania 1981: vasemmalta kirloittaia, luutnantti Allan
Korpela, ioka tuli Kanadasta petsamolaisten aseveliluhliin, ia luuinantti Mauri
Saarinen

Vaittinen.

naan puskikosta

huomattu. tr
36s

MARRASKUI-IN 30. päivän aamuna 1939 oli Lipolan rajavartio-

seman valaisivat läpi koko Kannaksen lukemattomien tykkien

kämpällä herätys normaaliin ta-

suuliekit.
Vasta sillä hetkellä tajusin mitä
sota on. Tuo kauhunäkymä ei ole

paan kello M.30. Kaikki oli rauhallista.

Aamutee tuli komppanian huollosta normaalisti. Heti sen jälkeen
suoritettiin tavanmukaiset aamutoimet.
Palvelin tuolloin JP 2:ssa Valkjärvellä varusmiehenä. aliupseerikoulun oppilaana. Minut oli eräiden muiden mukana jo syyskuussa

koskaan lähtenyt mielesäni.

Joukkueemme tehtävänä oli
toimia taisteluetuvartiona. Varsinainen ensimmäinen viivytyslinja
oli takanamme olevan peltoaukean

reunassa. Sinne meidänkin oli

miärätty rajamiesten vahvistukseksi.

Olin erään toisen kaverin kanssa
tupapalvelusvuorossa. Siivottuamme miehistön majapaikan menin
jatkamaan työtä perähuoneeseen,
missä joukkueemme johtaja vänr;kki Salonen ja rajavartioylikersantti majailivat.
Herrat olivat hekin juoneet aa-

Lipolan mutka oli
Kannaksen
puolustuksen kannalta
tärkeä piste.

"Se on nyt sitii mitä
Molotov lupasi!"
sanoi ylikersantti.
Sota oli alkanut.

Tilstå ne tulivat! Vanha maantle johti Llpolasta Raiaioen yli Neuvostolllttoon.
Tåmå oli myös vakolllla Pentikålson pakoti€

muteen ja istuivat juttelemassa.
Vänrikki oli vielä puolipukeissaan,
vain housut ja saappaat jalassa.
Juuri kun olin aloittamassa lakaisun kuulin oudon änen.

sanomalehdet lattialle, sltltämme
tämän talon tuleen!
Tein kziskyn mukaan. Vänrikki

"PANNAAN XÄMPPÄ
PALAMAAN!"

oleva neliskulmainen herätyskello

Se muistutti riijiihdystä.
Mikåis tuo oli? kysyi Salonen.

seitsemä.
Poistuimme kämpiistä ennalta
valmisteltuihin taisteluasemiin.
Portilla paloi kuorma-auto, joka

-Asia selvisi, kun joka puolella

alkoi ryskyä. Ensimmäinen kranaatti oli ilmeisesti lähteny vahin-

rikkoi toisen öljylampun lehtikasaan ja roihu oli valmis. Samalla
hetkellä alkoi ki{ahyllyn päällä
soittaa "Honkain keskellä mökkini
seisoo". Sen viisarit osoittivat tasan

oli tuonut meille aamuteen. Muutenkin näytti kaikki mahdollinen

gossa hetkeä liian aikaisin.
Se on nyt sitä mitä Molotov

olevan tulessa

lupasi, sanoi ylikersantti.
enäii! sa- Ei tarvitse lakaista
noi vänrikki.
Vedä tuosta nuo

lamme. En vielä silloin tajunnut.
että Neuvostoliiton puolella mai-

-

-

rajan takana vielä
enemmän kuin meidän puolel-

-

märä vetäytyä suoritettuamme
tehtävämme.
Kuuluin oikealla olevaan neljänteen ryhmään. Meistä vasemmalla
oli kolmas ryhmä, mutta välillä oli
metsiä eikä näköyhteyttä ollut.
Mennessäni asemiin näin ensimmäiset haavoittuneet, joita låäkintämiehet sitoivat.
Keskitys jatkui
ehkä vain

-

tunnin verran, mutta aika tuntui
loputtoman pitkältii.

MUSTAT MIEHET
TULEVAT
lopulta alkoi edestä kuulua äniä
myös alunhuutoja ja valitusta.

-Syy selvisi

saman tien, sillä kuulimme miinojen riijähtelevän rajal-

la olevissa kentissä.
Meistä vasemmalla noin puolen
kilometrin piiiissä oli vanha maantie, joka tuli rajan takaa ja jatkui
Suomen puolella. Vihollinen eteni

r
ffi"
lipolsn mutlrosso
Ensifrmä ine_lt sots pöi iuåi ni

KONT!NEN

Näin oli siis kovan ja päättäväi-

tuon tien molemmin puotin. Ilman
lumipukuja marssivat miehet erottuivat hangella hyvin.
Meidiin kohdallamme ei nä§nyt vihollista.
- Ei ne uskalla tulla metsdiin,
arveli joku.
Samassa kuitenkin kolmen miehen ryhmä lähti tulemaan suon yli
meitä kohti. Joku hermostunut
avasi tulen liian aikaisin, kaikki yhtyivät ammuntaan ja miesten kohtalo oli selvä. Takana metslinreunassa odottaneet vihollisetkin vetiiytyivät jättiien jiilkeensä joitakin
tummia myttyjä.

sen miehen karu elämäntaival
f,,iättynyt

-

ilman minun apuani.

ON VÄISTYTTÄVÄ
Venäläisten tuli kiihtyi uudelleen.
Ammuin kivliiirini tyhjäksi ja vilkaisin ympärilleni.
Joku ryhmämme miehistä juoksi taaksepåiin, suojaan tiheämpiän
pensaikkoon. Hyppiisin ylös ja liityin seuraan. Juuri siluuttaessani
erästä vanhempaa rajamiestä näin
hiinen saavan osuman ja lyyhisty-

viin maahan.
Påiiisimme tiheiiiin vesaikkoon,

Tilanne oli jiinnittiivä emmekä
ehtineet tarkkailla mitii ympiirillä

johon syksyn aikana oli kaivettu

tapahtui.

monttuun. Siellä oli jo ennesään
ryhmän mies ja periissäni tuli kolmas. Hän oli haavoittunut olka-

asemia, ja suojauduimme eriiiiseen

Äkkiä huomasin våinrikki Salo
sen olevan ryhmämme johtajan
alikersantti Pietiliin luona ja sano

priiiihän..

Venäläiset tulivat periissä. He
tarkastelivat ja käntelivät kaatuneita, etsiskelivät meitä ja pulisivat

van lälle:

-

Tuolta vasemmalta

ovat
låihteä. Ei

meikäläiset tainneet jo
ole eniä vähliän aikaan kuulunut
laukaustakaan. Mitiiiin ilmoitusta
ei §llä ole tullut... Minäpä kiiyn
tuolla mäellä katsomassa näkyykö

kovasti.
Painauduimme montun pohjalle
niin matalaksi kuin kykenimme. Ja
ihme ja kumma: venäläiset eivät

Puna-arm€ija ylittåå Raiajo€n

sieltä mitiiiin.

Salonen låihti. Lyhyen hetken
kuluttua hän tuli juosten takaisin ja

EPÄTOIVOINEN TEKO

sanoi:

Parinkymmenen metrin piiiissä ra-

Siellä meidiin asemien kohdalla marssii jo ryssän kolonnat!
Nyt låihdeäiin ja liukkaasti!

javartija ,Sa/o nousi

KALLIIT OPPIRAHAT
Vänrikki lähti suunniteltua vetäytymispolkua taaksepäin meidän
seuratessa juosten peråissä.

Niiin tu-

limme asemien takana olevan pellon reunaan, josta alkoi kaivettu
yhteyshauta taaksepän mutkitellen yli peltoaukean ja alittaen aukealla olevan maantien.

Tullessamme pellon reunaan
näimme kaikki, että tie oli täynnä

ajoneuvoja ja lumipuvunomia
niin kauas kuin näkemiehiä

istualleen,

kiiiinsi konepistoolin piipun rintaansa kohti ja painoi liipasinta.
Kuului pitkä sarja ja Salo kaatui
§ljelleen vasemmalle.
Hän alkoi kuitenkin heti yrittlu
uudelleen pystyyn ja pääsikin melkein. Nyt hän asetti konepistoolin
piipun rintaansa vasten ja Perän
maahan. Ase räpsähti ja Salo suis-

tui

uudelleen maahan.
Veniiliiiset lopettivat hetkeksi tulen nähdessiän kovasisuisen miehen teon.
Muistin heti, mitii Salo oli mo'

nella partiokierroksella toistellut:
ja
- Jos kun tästä tulee sota,
niin pidähän sinä, nuori mies. mielessiisi mitä nyt sanon:jos näet minun haavoittuvan niin pahasti, että
en pysty itseäni lopettamaan, on
sinun ammuttava minut. Vangiksi
en saa joutua, sillä Neuvostoliiton
valtiollinen poliisi on luvannut
piiästäni palkinnon. Olen nimittäin
tiiiillä rajalla ollessani pidättänyt
useita kymmeniä heidän asiamiehiään. Ennen tänne tultuani olin
muualla Suomen valtiollisen poliisin palveluksessa ja niitä tehtäviä
olen täällä edelleenkin hoidellut.
Tunnen monia asioita, jotka eivät
saa joutua vieraiden tietoon...

Sidoimme haavoittuneen ja
saimmekin verenvuodon lakkaamaan. Ilta alkoi jo hämärtää. Piälimme, että yön tullen yritämme
linjojen läpi omalle puolelle.
Joukkoomme liittyi vielä yksi
ryhmämme mies, joka oli haavoittunut selkän ja istumalihakseen.

Tämä Töhtinen oli jäänyt makaamaan asemiin, missä viholliset olivat häntä käännelleet ja luulleet
kuolleeksi. Heidän poistuttuaan
hän hiipi suojaan.
Illan hämänyessä lälaimme

yrir

tämään omalle puolelle. Olimme
venäläisten selustassa ja vihollista
oli kaikkialla teiden täydeltä. Omat
olivat irtautuneet viivytysasemasta

jo iltapäivällä ja laukauksia kuului

-

enää kaukaa, monen kilometrin

måiän pystyi.

Heittaydyimme maahan jonkin-

friiistä.

Me neljä

laisessa kedumuodossa.

- Ättiu ampuko! Ne voi olla
omia, sanoi Salonen.
Samassa rävåihtivät vihollisen
aseet! Salonen ja hänen vieressän
ollut Pietilä retkahtivat

mei!ä huomanneet! Aikansa etsiskeltyään he läksivät pois.

nuorukaista, joista

kaksi oli haavoittunutta, tunsimme
olomme jotakuinkin turvattomaksi. Neljä vanhempaa miestä oli kaatunut pellon reunassa ja olimme
aivan yksin.
Pellon reunassa oli heinälato.
Kuin yhteisestä sopimuksesta hii-

maahan.

Luodit räiskyivät ympärillä.

Olin sattumoisin jonkinlaisessa

ja

nakösuojassa pienen pensaan ta-

vimme sinne

kana. Tyhjensin kivåärini

heiniin. Kaikkien järkytysten jiilkeen vaivuimme pian uneen joka

edessä

olevaan miesjoukkoon. Kun ryh-

dyin lataamaan asettani

mies.

uudella

patruunasiteellä näin nuoren miehen mieltä karmaisevan näyn.

kaivauduimme

Puna-armeijan voitoniuhlaa: suomalainen raiamies on saatu vangiksi
talvisodan ensimmåisenå påivånå

Se

unijäi viimeiseksi vapaudes-

sa.

tr
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Ensimmiiinen taistelu oli vaikea.
Sodan äänet ja ilmiöt olivat outoja,
johtajiin ei vielä osattu luottaa, taistelun
melu huumasi aistit.
VIISISAKARAINEN

punainen

kokardi, jossa keskellä sirppi ja vasara, on vuosikymmenien saatossa
seurannut mukanani. Se on otettu
tummaverisen aron pojan lakista.
Tämän pojan kohtalona oli kaatua
otsikossa mainitun tukikohdan
edessä,

jota olin puolustamassa ja

jossa sain tulikasteeni.
Me Miehikkälän miehet saimme
liikekannallepanokiiskyn kuten

muutkin.

14. 10. 1939 marssimme

noin 4O km Taavetin

asemalle.

sään toivotti meille onnea ja siunausta.

Taavetista meidät siirreniin junakuljetuksella Kouvolaan. jossa
olimme viikon majoitettuina yhteiskoululle. Täällä meille jaettiin

mm tuntolevyt, mikä toimenpide
veti monen mielen vakavaksi.
Jouduimme täydennyspataljoe
naan, joka purettiin junasta Heinjoen Ristseppiiliissä. Pataljoonan

komentajana oli vanha sotakarhu
kapteeni Oskai Meiluoro ja

Ohittaessamme marssirivistönä

komppaniamme pällikkönä

pappilan portin oli seurakuntamme kirkkoherra rovasti Lauri Rautajtini portilla vakavana ja paljastetuin päin. Varmaan hän mieles-

oman pitiijän mies, sk-aluepällikkö luutnantti Viiinö Haaja.
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Tällä

vietimme syksyn synkän-

tuntuisia päiviä alituiseen pohtien

Pltåvåtkö hermol? Valmiina tul€navauksoen

tuleeko sota vai ei. Kun sota sitten

alkoi, marssimme 3. 12. lumituiskuisena sunnuntaipäivänä jonnekin Punnuksen seuduille. Lunta oli

jo puolisäreen ja

vastaantulevat

karjalaumat kahlasivat pitkin mer
siä. Se oli surkea ja unohtumaton
näky.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ
LINJOJEN VÄLISSÄ
Itsenäisyyspäivänä olimme ValkPasurinkankaalla
varmistamassä linjojen välissä, kun

järven lähellä

pioneerit suorittivat miinoitukia.
Pois tullessa meitä luultiin vihollisiksi, mutta johtajamme aitosuomalaiset ärräpåiät saivat asemissa
olevat vakuuttuneiksi kansallisuudestamme.

Unohtumaton oli myös itsenäisyyspäivän ilta: idän taivas loimotti
verenkarvaisena, siellä haihtuivat
karjalaiskylät savuna ilmaan. Monien sukupolvien työn tulokset olivat hetkessä mennyttä. Tykkkien

jylinäja konekiväärien rätinä osoit-

tivat, että nyt lyödään

arpaa
maamme ja kansamme kohtalos[a.

Majapaikka oli
kehno - teltan
kamiinaa voi
lämmittåä vain
pimeällä

Sitten I l. 12. -39joutui joukkueemme johtajanaan vänikki Antti

Piipari eräänä iltana parin tunnin
marssille, jonka pääty'ttyä havaitsimme olevamme oudossa porukassa. Olimme joutuneet täydennykseksi Er.P 4:än, joka Kekrolan. Siiranmäen ja Ahijärven viivytystaistelujen jälkeen oli asematais-

teluissa Oinaalan, Parkkilan ja
Kyyrölän seuduilla.

Pataljoona koostui suurelta
osalta Muolaan ja Kyyrölän miehistä, jotka ny puolustivat kirjaimellisesti kotikontujaan. Kyyröläläiset käyttivät puhekielenän keskenään yleisesti venäjänkieltä, joka
pimeällä vartiomontuissa ja taisteluhaudoissa aiheutti sekaannusta,

jopa vahinkojakin, kunnes sen

käyttö linjassa viimein kiellettiin.
Pataljoonan komentajana toimi
majui Kaarlo Pöyry ja komppaniamme l.K:n pällikkönä luurnant-

ti

Eero Rahikauzen, muolaalainen
kansakoulunopettaja ja tunnettu
moukarinheittiijä.

Vietettyämme yön

ja

päivän

suuressa JSp:n teltassa ilmestyi

il-

lan hämärissä lähetti, jonka opastuksella lähdimme kulkemaan

kranaattikuoppien reunustamaa
polkua. Pämäränä oli Mustasaari, 400 m puolustuslinjan edessä
laajalla Parkkilan suolla sijaitseva
eteentyönnetty tukikohta. jonne
ruoan tuonti samoin kuin muutkin

Parkkilan kylä
Kyyrölän
kannaksella
SA-kuva

kulkemiset yleensä suoritettiin pimeän aikana.
Saari oli noin parin hehtaarin
suuruinen osittain sakeaa näreikköä osittain mäntyä kasvava kumpare. Kaakon puolella oli harmaa
mökki ja perunamaa. Tukikohtaa
kierci kesällä tehty taisteluhauta
pesäkkeineen, joista ainakin toinen
kk-pesäke oli katettu. Ne ampuivat
ristiin vihollisen puoleiselle sivustalle.

Niiden välissä eteläkäriessä oli
meidän pikakiväripesäkkeemme.
Pesäkkeestämme parinkymmenen
metrin päässä oli piikkilankaeste ja
saaren toiselta siwlta kulki miinakenr.ä mantereeseen saakka. joten
saarta ei sieltä voinut kiertä.

ANKEA MAJOITUS
Korsuja ei ollut. Ainoana majoituspaikkana oli saaren korkeim-

man kohdan

muodostamassa
kuolleessa kulmassa suuren kuusen

alla oleva teltta, jossa ahtaus oli

Vaikka olen Vielä nuori mies, tu-

sanoin kuvaamaton. Muutaman

lee mieleen huoli. miten meidän
käy
Suomen ja koko kansan.

miehen vartioon lähtö ei vielä tyh-

jää tilaa jäuänyt.
Päivisin oli värjötelrävä pakkasen kourissa. koska kamiinaa voi

lämmittää vain pimeän aikana.
Kyllä sitten illalla monta kertaa
katsottiin, joko on riittävän pimeä
vilun karistamiseksi.

Tukikohdan päällikkönä oli
vänrikki Salonen. kotoisin Kotkasta. Hän oli hyvin iloinen saamastaan täydennyksestä ja siitä, että
olimme Kymenlaakson miehiä.
Hän opasti minut yöllä ensimmäivartiovuorolleni pk-pesäkkeelle, olin pk-ampujan apulainen.
Kun hänen askeleensa häipyivät

selle

teltan suuntaan. tuntui vastuun
paino harteillani melkeinpä muser-

tavalta. Samalla kun koetin katseellani halkaista talviyön pimeyttä
ja seurata etulinlan ääniä risteilivät
ajatukseni edestakaisin.

-

Miten selviydymme, jos emme saa
apua mistään? Miten itse kestän
taistelun paineen, joka ehkä pian
tästäkin tukikohdasta on alkava?
Entä jos minulta vaaditaan se suuri
uhri. joka sotilaalta voidaan vaaria
siihen valmis? Olihan tu-levaolenko
elämäntoveri jo tiedossa, oli
yhteiset suunnitelmat tulevaisuutta
varten.

Nyt tuntuivat kaikki

omat

suunnitelmat hajoavan kuin kortti-

talo. Oti ryhdlttävä näytelemään
sitä roolia, jonka kohtalo ja kansojen Kaitsija oli meille varannut senaikaisen maailmanhistorian valtavassa wöryssä.
Vähitellen ajatukset selkiintyvät
ja kiteyyvät määrättvihin tosiasioihin: Meidän kimppuumme oli
hyökätty, meilläei ole muuta mah.-->
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TUU
dollisuutta kuin taistellen puolustaa maatamme!
Muistuu mieleen kansamme historia. Miten monet sukupolvet ennen meitä ovatkaan joutuneet ko-

kemaan saman kohtalon. joutunee! luopumaan omista suunnitelmistaan yhteisen vaaran hetkel-

lä.

Jostakin kumpuavat

esiin

Sillanpiiän marssilaulun sytyttävät
säkeet: "Tapa tuttujo taattojen nyt
on hoidossa poikien."
Kun tämän ensimmäisen etulinjavartiovuoron jälkeen astelin teltalle, tuntui kuin olisin io taisteluni
käynyt ja uskoin selviäväni myös
tulevista.

TULIKASTE
Seuraavana yönä tukikohdan al-

kuperäisten miesten toimesta suo

ritettiin hälytys, jolloin koko tukikohta miehitettiin taisteluvalmiiksi. Aseet sylkivät tulta ympiirillä
olevalle pimeiille suolle.

Hiily§s oli kuitenkin aiheeton.
Kovia kokeneet vartiomiehet hermoilivat suotta.
Kukaan ei uskonut, että hyökkiiys tukikohtaan alkaisi päiviin valossa aukean suon yli. Niin kuitenkin tapahtui yhden rauhallisesti
nukutun yön jälkeen.

Selkeänä pakkasaamuna huo.
masimme. kuinka useita satoja met-

rejä leveän suoaukean takana ko'
hoavalle harvan männikön peitämälle kankaalle alkoi kokoontua

harmaata massaa yhä taajenevin

oli

EOOO

joukoin. Jokaiselle selvisi, etä kysymyksessä on hyökkäys tukikoh-

tahti, joka päiisti kaikkien aseiden
sinfonian valloilleen. Myös konekiväärimme naputti pitkiä sadoja

taamme.

ja

Nyt olisi tarvittu tykistöä. Muutaman patterin tuli-isku ryhmittyneeseen joukkoon olisi tyrehdyttänyt hyökkäyksen alkuunsa.
Oma kranaatinheitin ampuikin
I I kranaattia, joista vielä puolet jäi
suutareiksi! Vaikutus oli olematon.

Olimme täydessä

hyökkäysaallon kärki taittui

kuin jättiläisviikatteen pyyhkäisemänä.

Huuto ja meteli oli ensikertalaiselle selkäpiitä karmiva. Siitä huo-

taisteluval-

-

kysymyksiä:

Mistä ne ampuu? Ollaanko

Pian meille kokemattomille sel-

visi, että puihin osuessaan luodit
pamahtelivat kuin sielläkin olisi

ki suorittaa tulenavauksen, kun en-

HERMOT EIVÄT
PITÄNEET
Miehikkäläläis en Yr iö Ruopa n mieliikkui sama epiiilys kuin useilla meistä: jos laskemme vihollisen
50 m:n pähän, ehdimmekö tilannetta selvittää. Kun etäisyys oli vie-

matta.

Huomasimme. että pimedssä

pyrkii ampumaan yli ja ryhmän-

johtajamme alikersantti Sirkiri, joka heitteli kåisikranaatteja, tuli
avustamaan meitä mennen vähän
sivummalle taisteluhaudassa ja sieltä näytäen, miten alas pikakiviiärin piippu on laskettava.

"MENETTEKö
VAI ETTE?"
Hyökkäjän takaa kantautui usein
kaikuva huuto, joka kuului taistelun melunkin läpi. Vihan täyttämä

vähäinen.

karjuu, että "Menettekös perkeleet
vai ette!"

äni

karjui jotakin uhkaavasti.
- Mitä se tuo huuto on? kysyin
vieressäni olevalta venäjänkielen
taitoiselta Kyyrölän mieheltä.
Se on joku plällikkö, joka

-

päivän aalto aallon jälkeen. Emme

Aamun sarastaessa hyökkäjät

ehtineet edes kahvinkeittoon. Vä-

veräyryivät jättäen jälkeensä suuren joukon kaatuneita, jotka lumipyry sitten peitteli valkoisin kärinliinoin. Aamulla alkoi heti aseiden
ja kokardien kerääminen välimaastosta,joskaan ei sinne pitkälle ollut

hitellen hyökkäjä alkoi käy'tt,iä

lä noin 100 m, pamahti hänen ki-

maastoakin hyväkseen, mutta
kaikki rynnäköt torjuttiin viholli-

väärinsä.

selle suurin tappioin.

Pian alkoi

oli kuin kapellimestarin alku-

kenälle aavemaisen, epätodellisen
tunnun. Joskus ne valaisivat piikkilankaesteelle saakka, johon hyök-

ammuttu.
Rätinän seasta kuului myös kovia räjähdyksiä, joiden alkuperiislä
emme heti olleet selvillä. Ne olivat
kiväärikranaatteja. joita ammuttiin
kiväärin piipun p,iiähän kiinnitettävällä laitteella noin 400 metrin
päähän. Niiden teho oli lumessa

Hyökkäykset jatkuivat koko

lessä

mökin tuleen. Liekkien
häilähtelevät varjot loivat taisteluressa olleen

kiihdytetystä tulestamme huoli-

saarroksissa'l

simmäiset hyökkääjät olivat 50
m:n päässä esteeltä.

Helminauhoina ylitsemme kiitävät fosforiluodit sytyttivät saa-

yrittivät edelleen massan

ja hätäisiä

etäisyydellä. Joukkueenjohtaja käs-

veren kiertämän. Nahka sormista
meni rikki ja arvet näkyivät vuosia
jälkeenpäin.

kääjien laumat tämän tlistä olivat

le.

me hyvissä asemissamme, milloin
ryntävä vihollinen. joka pystyssä
kävellen tiheänä laumana lyöryi
asemiamme kohti, olisi sopivalla

jännitys ja pelko hyökkää-

pureutumassa kiinni ärimmilleen

kokemattomien
miesten hermot kovalle koetuksel-

Kaikki lippaat täytettyinä. kiisikranaatit heittovalmiina odotim-

-

limatta hyökkäjät eivät ihmeek-

voimalla pystyssä.
Nyt tuli kuulaa jatkuvana kuurona myös tukikohtaan. Hyökkiiäjillä oli paljon automaattiaseita ja
takaame näreiköstä kuuluva jatkuva rätinä herätti levottomuutta

tanut meidän

lellut

jän jalkoihin jåiämisestä kai panivat

semme käyttäneet maastoa hyväkseen, vaan

kun harmaa massa ilman lumipukuja työntyi suolle.
Tämä tapahtui ilman tykistövalmistelua, joka varmaan olisi asetmiudessa,

Se

tehtävä paljain kiisin kovassa

pakkasessa. Kuitenkaan kiisi ei pa-

lyhy

talvipäivä hä-

märlyä. mutta hyökäyksen voima

tuntui vain kasvavan. Nyt tuntui

menemistä.

Olimme iloisia siiä, että tuki-

Vaikka konekiväärimme lasketti-

kohta, joka myöhemmin oli monen partioon lähdön alkupisteenä.

vat jatkuvasti pitkiä sarjoja, joskus

pysyi kiisissämme.

vyönkin päästä päähän, päiisivät
hyökkääjät monta kertaa piikkilankaesteelle saakka katkomaan

limme myös, että selvisimme hyvien asemiemme ansiosta ilman
tappioita, mikä suuresti vahvisti itseluottamustamme edessäolevia

vasta tosi olevan kysymyksessä!

lankoja.
Meitä pikakiviiärimiehiä pelotti
konekivääreihin mahdollisesti tuleva häiriö, mutta ne toimivat onneksemme hyvin. Hyvin lauloi

myös meidän pikakiviärimme
ampujansa Tauno Vanhojan käsissä. Minulla apulaisena oli täystyöllisyys lippaiden täyttämisessä, joka

vielä kovempia taisteluja varten.
Jouluksi tukikohdan miehitti
toinen joukko. Me pääsimme taas
komppaniaamme.

Suurhyökkäyksen Kannaksella
11.2. 4 alkaessa matkasin haavoittuneena JSp:lle komppani-

amme komentopaikan

kautta.

Kuulin vastaanotettavan puhelin-

§

+ Kaikki on valmiina
ä tuloa varten

Hämmåiste-

vihollis€n

sanoman, joka kuului: "Mustasaa-

ren tukikohta

menetetty." tr

Sallan
erämaapitäjän
Vuorikylässä oli
rajamiehillä
moninaisia
tehtäviä. OIi
pidettävä silmällä
vihollista,
johdettava siviilien
evakuointi,
hoidettava karjaa
ja lopuksi tietenkin
tapeltava
ylivoimaista

vihollista vastaan.
Vanha rajamies
muistelee.

I

Jokohantulevat...?

.

§

\rarlio raialla

ä

OLIN astunut lapin Rajavartios-

ton Sallan komppania.

Muiden

tuli jatkuvaksi. Kierros kesti neljä

ta 2. 12. illalla. Itse läksin rajamies

ton palvelukseen värvättynä 1932.
Ennen talvisotaa ehdin palvella

mukana Remes määrättiin tänne
kouluttamaan reserviläisiä ja jou-

I tnsun kanssa tiedustelemaan käs-

Alakurilla, Sarukoskella, Martissa,
Korjassa, Siemingissä ja lopuksi
Sallan Vuorikyliissä eli Vuorijärvellä, missä toimin vartiopäällikön

duin ottamaan vastaan vartiopääl-

vuorokautta ja seuraava partio lähti liikkeelle heti edellisen palattua.
Rajan takana oli liikenne huomattavasti vilkastunut, joten ilmoitettavaa oli.
Kun miehet ja hevoset olivat

apulaisena. Pällikkönämme oti
suurhiihläjä Olli Remes.
Vuorikylä sijaitsi silloisesta Sal-

ka päällikkönä oli kapteeni

lan kirkonkylåstä noin 50 kilometriä itäkaakkoon. Sinne johti heikohko maantie. Pohjois-koillisessa
olevaan Alakurtin kylän johti pa-

Vuorikylän vartion peitenimi oli
viestiliikenteessä Helvetti. Eikä tämä vielä mitän
rin peitenimi oli-rajaseutupasto.
Perhana!
Vartion vahvuus oli korpraali
ja kuusi rajamiestä sekä
minä
koira Santtu. Täydennykseksi
saimme neljä reserviläisä. Rajalle

rikymmentä kilometriä pitkä kinttupolku.
Vuorikylässä elettiin omavaraisja
taloudessa
- oli maata, karjaa
poroja. Yhteiskunta oli sijoittanut
sinne koulun. sairasmajan ja rajaseutupastorin. Kauppoja oli kaksi.

t,

UHKAAVA SYKSY 1939
Neuvottelujen alettua tehostelliin
itärajan valvontaa. YH:ssa perustettiin Sallan Harjoituskeskus. jonka runkona oli tapin Rajavartios-
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Iikön tehtävät.
Vartio kuului nyt Sallan Harjoituskeskuksen

2.

Komppaniaan. jonO.,4.

Vricinänen, myöhemmin tunnettu

kirjailija Uula Aapana.

-

-

oli vartiolta matkaa l5 kilometriä
ja vartioitava rajaosuus 25 kilometriä.
Väänänen kävi vartiolla neuvomassa ja kiiskemässä. Valmiutta
kohotettiin vähitellen. Miehet eivät
aluksi tahtoneet ottaa kaikkia neuvoja todesta, vaan pitivät niitä esimiesten turhana hermoiluna.
Jännitys lisäntyi. Rajapartiointi

poissa. jouduin huolehtimaan
myös asukkaiden huollosta

kettyä kätköpaikkaa sissimuonille
Vuorijärven kaakonpuoleiseen korpimastoon. Muu väki oli vartiolla
levossa

tai

tavanomaisissa päivä-

askareissa.

Palattuani oli vartiolla odotta-

odottaisi Baltian maiden kohtalo.

massa käsky, että minun oli heti
soitettava harjoituskeskuksen pällikölle majuri Roiniselle. Hän kyseli
rauhallisesti kuulumiset ja ilmoitti
sitten, että venäläiset ovat ylitäneet
rajan Kurtin suunnalla ja etenevät

Sitten ammuttiin Mainilan lau-

kyliiä kohti.

hankkimaan mm polttopuita ja jopa elintarvikkeita.
Viimeisten neuvottelu-uutisten
jälkeen alkoi tuntua siltä, etä meiä

oli paukku!

kaukset ja sanottiin irti sopimukset

Se

ja diplomaattiset

Vastuu tuntui raskaalta tällä

suhteet.

Vartiolla emme todellisesta tilanteesta paljoakaan tienneet. Radiokin mykkeni moneksi päiväksi

juuri

ratkaisevassa vaiheessa.

TILANNE SELVÄÄ
Marraskuun viimeisen päivän aamu oli vartiolla tavanomainen. Rajamies Koskinen miehineen oli partiossa rajalla, mistä hänen piti pala-

kaukana esimiehisä ja tieyhteyksistä, korven ja vihollisen armoilla.
Sinen ryhdyttiin vain toimimaan
moneen kertaan kenattujen ohjeiden mukaan.
Ensimmäinen tehtäväni oli kylän evakuointi. Panin kiertämän
käskyn: "Kokoontukaa kello I6.fi)
Tammelan tienhaaraan. Ylle lämmintä. evästä. paperit ja arvo'esineet mukaan." Kylänvanhin 7är-

mdnen ei kiiskyn valmistautua
johtamaan väki Sallan kirkonky-

Rajamlohet \tuorlkyån vartlon
portallla k€sållä 1909, vasemmafta
Varh€la, kirioittala, Rffnqr,
Koponen, Kosklnen, lollaanvaara
ja Lakaniemi

liiiin.

Kello 13.00 ilmestyi paikalle vieras lentokone, jota tulitimme kaikilla aseilla. Se poistui iään.
Milloin tulevat venäläiset tänne?
Miten on käynyt Koskisen partion?

Hoitoomme jäi myös kylän suu-

ri lehmikarja.
Komppaniasta annettiin ehtimiseen käskyjä: "Olkaa valppaina!
Kylä on pidettävä hallussa niin
kauan kuin siihen kykenette."

Miten käy meidän muutaman
miehen joukkomme?

Kysymykset risteilivät aivoissa.
Koskinen oli myös niihnyt koneen, tehnyt asiasta omat johtopätöksensä ja palasi kesken kierroksen. Vartion väki oli nyt täysilukuisena paikalla.
Kylän ympärille asetettiin vartiot.

KYLÄ ON JÄTETTÄVÄ
HETI!
Hiljaiselo §liissä jatkui. Saimme
kliskyn lopettaa kaikki kyliissä olevat eläimet ja valella ruhot petroo.

lilla, jotta vihollinen ei voisi niitä

Iltahämärissä kylän väki ko.
koontui nyyteineen, lapsineen ja
hevosrekineen. Liihes miäriiaika-

käyttiiä.

Partiointi jatkui lähietäsyyksiltä.

na se läksi matkaan jalan, hiihtäen

Kotieliiimet lopetettiin kiiskyn
mukaan. Isännättömät koirat elämöivät öisin autiossa kyliissä. Jostakin pohjoisesta kuului taistelun

ja rekiin

ahtautuneena.
Siirsin vartion Törmdsen taloon,

joka oli

maastollisesti sopivassa

paikassa. Läheiseltii Kotivaaran

äiiniä.

huipulta pystyi maastoa pitämän
laajalti silmiillä.

taan niinkuin edellisetkin. Ilta-

Joulukuun toinen päivä kului il-

myöhällä tuli komppaniasta tieto,
että vartioon tulee viisi miesä täydennykseksi.
Puolenyön maissa menin tarkis-

KorJs kyläiin

tamiun vartiota. Oli kuutamo ja
ankara pakkanen paukkui nurkissa.

Pistäydyin Kotivaaran laelle.
oli vartiossa alikersantti Ke-

ukk

\

Siellä

\

riinen

-

yksiniän.

ei ole näkynyt pit- Kaveria
kän
aikaan, sanoi Keränen.
Lieneekö lähtenyt vaikka livohkaan...

qE,
1.
2,.
4.
5.

Niin oli tosiaan käynyt. Mies
löytyikin aamulla selustasta kovin

!I r.rn"rkytä

=
.
5.. =

tllapålnen vartlo
Pllkkavaaru Durroste
talo
rllatuvalvoJu.
Ontaoru tal8telupalkka
kulakoulu

hermostuneena.

I

= VuorlJäryen varslnalnen vartlo

I:**"i.
P

ffi
:. Kutsa\.Jokl

---'\_^_,
E

2

vaafa

uorlJårv1

Tuli joulukuun kolmannen päivän aamu. Odottelin luvattua täydennystä. Partioiden johtajat olivat
lähdössä rajan ja Kurtin suuntiin.
Kello seitsemän maissa soi puhe-

lin. Majuri Roininen toivotteli hyvät huomenet, tiedusteli tilannettå

ja antoi sitten

-

kåiskyn:

Jätätte kylän heti. Vetäydytte

komppanian yhteyteen Kuolajärven linjalle.
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VAINOVALKEAT
SYTTYVÄT
Kylän jättäminen tarkoitti myös talojen polttamista. mistä olin jo ai-

kaisemmin anlanut valmistavat
kiiskyt. Tuhopaniol häipyivät nF
aamuhämärään.

Vainovalkeat alkoivat leimuta.
Rajamies Kollaanvooro poltti kätensä ja kasvonsa tehostaessaan pa-

loa petroolilla.
Päivän sarastaessa oli enää Sal-

lan Osuusliikkeen myymälä

syy-

tämättä. Täydensimme varastojamme eväillä ja tupakalla sekä panimme senkin tuleen samoin kuin

vähän kauempana sijainneen komean sairasmajan.
Työrnme tehtyämme läksimme
matkaan. Noustessamme Pilkkavaaran rinnettä alkoi napapiirin
lyhy päivä jo hämärtyä illaksi.
Tarkastelimme palavan kylän
karmeaa loistetta. Mieli oli apea.
Pilkkavaaran korkeimmalla kohdalla oti tielle kaadettu murros.
Siellä oli myös kaksi miestä oppaana. Miinoitimme murroksen käsi-

To

mi olkdooo

kranaateilla.
Saimme kuulla, että joukkue on

Ontajoen takaisessa

maastossa.

Siellä on myös joukkueemme johtaja, vänrikki, jota kutsuimme "ta-

kapiruksi".

Nukuimme yön riistanvalvojan
ja hiihtelimme aamulla

majalla

4. I 2. Ontajoelle. Ilmoittauduimme

vänrikille, joka ei tehny minuun
vakuuttavaa vaikutusta.
Taisteluasemat olivat Ontajoen
suoaukean länsipuolella. Vänrikki

majaili noin kilometrin päässä niiden takana. Majoituimme telttaan.

Santtu ei osannut olla hiljaa,
vaan paljasti haukunnallaan sijaintimme. Sen ampuminen oli ikävä
tehtävä.
Minun oli luovutettava kaksi
I-nnsu ja Orava
hyvää miestäni

tä

-

vänrikille ryhmänjohtajiksi.
räjähdys. jonka paikansimme

Pilkkavaaran murrokselle. Menimme nopeasti asemiin Ontajoen

alueelle kaivettuun taisteluhautaan.

Pian alkoi aukean takaa noin

I

Vielä vähän låhemmäs. . . Pikakivååri Sallan suunnalla

Seuraavana päivänä kuului idiis-

300 metrin päästä kuulua vieraskie-

listä puhetta. Lähetin asiasta ilmoituksen.

YLLÄKKö ONNISTUI
Aukean takana ilmestyi näkprin
mies. joka jäi sinne tähystämään.
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Hetken meitä tarkkailtuaan hän
palasi takaisin.
Paikalle ilmestyi nyt vänrikin takaa lähettämä neljän miehen partio. jonka piti mennä selvittämään
edestä kuuluvan pulinan syytä.
Koska asia oli jo selvä pidätin
sen paikalleen. Kaikkia miehiä tar-

vittaisiin täällä aivan pian!
Panin kaikki miehet asemiin.
pitkää miAika kului
- monta
nuuttia. Odotimme sormi liipasimella.

Sitten alkoi tapahtua.

Aukean takaa ilmestyi näkyviin
kolmen miehen tunnustelijapartio
ja sen takana 30--40 metrin piiässä
kuusimiehinen kärkiryhmä, kaikki

suksilla. Heidän takanaan tuli
sankka miesjoukko jalkaisin
rauhanomaisesti parijonossa!

-

Jakelin tulitehtävät.

Tunnustelijat tulivat Ontajoen
sillalle, johon oli matkaa noin 100
metriä. Pojat alkoivat jo pälyillä siruilleen minuun
- että eikö niitä
ammuta ollenkaan?!
Viiuasin heitä olemaan hiljaa.

Nyt oli ensimmäinen mies jo 50
metrin pääs5f,.

- Tultal

kuulin

karjaisevani

vähän käheällä iiånellä.
Kolme ensimmäislä kaatui heti.
Pikakiväärimie s Lungdren paahtoi

tiheimpään mieskasaan ja kaikki
ampuivat pikatulta.
Ylätys oli äydellinen. Aukealla
ei vihollisella ollut juuri suojautumismahdollisuuksia eikä se vastannut tuleen. Maaleista ei ollut
puutetta
tiellä oli miestä mustanaan.

-

Sitten vihollinenkin toipui ja alkoi vastata tuleen. Luoteja sirahteli
korvissa. Aukean takana yritettiin
siirtää jotakin raskasta asetta asemiurn metsän reunaan hevospelillä,

nyimme suksinemme suovan liepeiden alle heinien lämpimiiän ja
pian olimme unessa joka mies.
Seuraavana aamuna

oli herätys

raju: ulkoa alkoi kuulua kovaajy-

mutta Lundgren lopetti touhun pi-

tiniä ja räjähdyksiä. Oli pakko

kakivärisa{alla.

ryhtyä kurkistelemaan.

Tiissä vaiheessa tuli vielä yksi
ryhmä awksemme. Osoitin heille-

kin tuliasemat.
Minut on sitten märätty antamaan irtautumiskiisky, sanoi ali-

-

kersantti, tuon ryhmän johtaja.
- Alähän hääile! sanoin. - Tilanne on hallinnassa. Tapellaan!
Vihollinen oli kuitenkin jo alkanut toipua. Se levittiiytyija sen tulen tarkkuus parani.
Sitten huomasin, etä viimeksi

Näkymä oli

sävähdytävä:

vahdimme metsään suovan suoja-

puolelta vihollisen huomaamatta.
Hiihtelimme päivänvalossa Aapajärven yli komppanian tukikohtaan.

MrssÄ oN
KOMPPANIA?

häipynyt vieden mukanaan kolme

Siellä ei

ollut ketän!

omaa miestäni, reserviläiset.
oli jäljellä enä viisi miestii.

Meiä

Jäljistä päätellen oli poistumi-

Irtauduimme mekin

naar-

nen ollut kiireinen.
Läksimme seurailemaan vetäy-

olimme antaneet hyökkääjälle jotakin miettimisen aihetta! Ei tiinne niin vain tulla!

tyneen joukon jälkiä. Ura veti
maantien suuntaan. Kuolajärven
kylän rakennukset paloivatja pai
kalla oli jo uusi isäntä.

-

Mieli oli hyvä

Unohtuneita sotureita historian hämärästä

200-300 metrin päåissä oleva tie
oli vainolaista mustanaan!
Annoin käskyni kuiskaten ja li-

tullut alikersantti ryhmineen oli

muitta.

Otto Schulman

Missä on komppania?

Teimme täyskännöksen ia

REIPAS HERÄTYS
Hiihtelimme taaksepäin

ja

osuimme länteen vievälle ladulle.
tapa-

Yritimme tielle, mutta se oli jo

simme vänrikin porukan. Jat-

täynnä Sallaa kohti

koimme matkaa länteen.

hyökkääjän joukkoja.

Vastaan tuli vuorikyläliiinen
suojeluskuntakersantti O lassila
puolijoukkueineen. Hän jäi viivyttämiän ja me jatkoimme Kuolajärven vesistölinjan takana olevaan
puolustusasemaan. Menin ilmoit-

tautumaan påälliköllemme

A

O

§sähdyimme sopivan harjanteen suojaan. Teimme tulet, keitte-

limme ja lepäsimme aamunkajoon
saakka.
Seuraavana päivänä otimme jälleen suunnan länteen. Tulimme lo.

pulta Sallan-lampelan talvitielle
sieltä kirkonkylän etelälaitaan.
Kylän reunasta löytyi oma vartio-

Vänåiselle.

ja

Sain kiitokset toiminnastani.
Vänrikkikin oli tehny oman ra-

mies.

porttinsa kertoen, ettii Ontajoella
oli kaatunut ainakin neljäkymmentä vihollista.
Iltayöllä paloivat Mikkolanniemen rakennukset. Vihollinen tunkeutui palavaan kylän.
Itsenäisyyspäivän aamuna sain
Väniiseltä kiiskyn lähteä tiedustelupartioon tuttuun Vuorikylän
suuntaan. Otin mukaan rajamiehet
Koskisen ja l,akaniemen sekä alikersantti Keråsen.
Pimeän turvin kiersimme Aapa-

jäwen eteläpän ympäri

vesistön

yli.

Hiihtelimme tien suunnassa
turvallisen matkan piiiissä ja
otimme iltahämärissä tuntuman
tiehen.

Kaikkialla oli hiljaista. Liikennettä ei ollut.
Olimme havainneet lähellä houkuttelevan heinähaasian. Tvön-

Arwid Wittenberg

etenevän

Kylä oli evakuoitu. Vihollinen
lähestyi.

Hiihtelimme rajakomppanian
komentopaikan alueelle. Liihellä
kasarmia tapasi m me komppaniamme vääpelin vääpeli Turpeenni emen

töpinöineen, saimme lämmintä

Vuonna 1640 joutui sotamarsalkl,a Johan Barur sp;irauden
vuoksi luopumaan Ruotsi§uo
men joukkoj en ylipåiäl liklnTydes-

Ui

kolmikymmenvuotisessa so
dassa. Johtoon asettui triumviraatti, johon kuuluivat ruotsalainen kenraali Karl Gustav Wrat
gel, saksalainen kenraali yon
Pfuel ja suomalainen kenraali-

majuÅArvid Wiuenberg.
Awid Wittenberg syntyi ja
kasvoi isänsä Hans Wittenbergin
Johannisbergin
kartanossa Forvoon pitiijåisr*i.

omistamassa

Syntymäwosi oli 1606. Isä oli
TUrun hovioikeuden asessori ja
myöhemmin Savonlinnan läänin maaherra. Fojat Arvid ja

ruokaa ja tietoja tilanteesta.
Tällä välin oli kylä s)"tytetty palamaan. Kirkko roihusi kylän itä-

Johan antatfiivat sotilasuralle

puolella.
Illan pimetessä komppania saapui linjoilta. Liityimme jälleen

lingenin taistelussa 1634, mutta
lunastettiin vapaaksi. Hän ehti
vielä hankkimaan mainetta

joukkoon. Kiivaaseen tahtiin jatkui viivltystaistelu Joutsijärvelle
saakka. Siellä kykenimme viimeinkin pysä)"ttämään vihollisen.

Joku kertoi. että porukan nimi
oli nyt Erillinen Pataljoona 17.
Aluksi siä kyllä kutsuttiin Pallopataljoonaksi ja myöhemmin yleensä
vain Sallan Pataljoonaksi. tr

ja

kunnostautuivat pian kolmi-

kymmenvuotisesa sodassa.

Arvid joutui vangiksi Nörd-

Wittstockissa saman vuoden
syksyllä. Wolfenbiittelissä 1640
hän joutui arvan perusteella ylipåiälliköksi ja saavutti loistavan
voiton. Tidmiin jälkeen hän osallukuisiin taisteluihin,
muun muass{t Schlesian operaatioon, Stålhandsken pikamars-

listui

siin tnskaan vastaan ja Prahan
valtaukseen 1648.

Sodan piiätyttyä Wittenberg
sai vapaaherran arvon, I

ll

tilaa

loimijoen pi&ijåirsii ja koko

Pa-

rikkalan pitiijän.

Toimiessaan
Fommerin maaherrana hän sai

myih tiiiiltii kruununtilan. MyG
hemmin hän sai valtioneuvok-

ja keivin arvon.
Kaarle X Kustaan sodassa
Arvid Wiltenberg oli sotamarsalkka ja ylitti armeijoineen
sen

1655 Puolan rajan sekii valtasi
Varsovan. Seuraavana
vuonna hän joutui kuitenkin an-

pian

tautumaan ylivoimaiselle viholliselle. Antautumisehtojen mukaan hänen piti p?iiisUi poistumaan kunniallisesti, mutta puo
lalaiset eivät pitäneen sanaansa,
vaan heittivät håinet Zamoisen

linnan vankilaan, missä

hän

kuoli

11.10.1658. Hänet haudauiin Tirkholman Riddarholmin kirkkoon, vaikka hän oli lunastanut hautapaikan Turun
tuomiokirkosta.
Arwid Wittenberg oli naimisissa saksalaisen kr eivittär en Anrw von S cfu)nbergin kanssa. Hei-

&in

poikansa Johan lzonard
kuoli 1679 kenraaliluutnanttina
ilman miespuolista jiilkelästii.

tr
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Sitten vihollinenkin toipui ja alkoi vastata tuleen. Luoteja sirahteli
korvissa. Aukean takana yritettiin
siirtää jotakin raskasta asetta asemaan metsän reunaan hevospelillä,

mutta Lundgren lopetti touhun pi-

kakivärisarjalla.
Tiissä vaiheessa tuli vielä yksi
ryhmä avuksemme. Osoitin heille-

kin tuliasemat.
Minut on sitten miiärätty antamaan irtautumiskiisky, sanoi ali-

-

kersantti, tuon ryhmän johtaja.

-Alähän

hätäile! sanoin.

-Ti-

nyimme suksinemme suovan liepeiden alle heinien lämpimään ja
pian olimme unessa joka mies.
Seuraavana aamuna

oli herätys

ruju: ulkoa alkoi kuulua kovaajytinää ja räjähdyksiä. Oli pakko
ryhtyä kurkistelemaan.

Näkymä oli

sävähdyuävä:

Annoin käskyni kuiskaten ja livahdimme metsään suovan suojapuolelta vihollisen huomaamatta.
Hiihtelimme päivänvalossa Aapa-

järven yli komppanian tukikoh-

oli jäljellä enää viisi miestä.
Irtauduimme mekin
naar-

nen ollut kiireinen.
Läksimme seurailemaan vetäy-

muitta.

tl,neen joukon jälkiä. Ura veti
maantien suuntaan. Kuolajärven

Mieli oli hyvä

- olimme antaneet hyökkääjälle jotakin miettimisen aihetta! Eiänne niin vain tulla!
REIPAS HERÄTYS
Hiihtelimme taaksepäin

ja

tapa-

taan.

MISSÄ ON
KOMPPANIA?
Siellä ei

ollut ketäänl

Jäljistä päätellen oli poistumi-

kylän rakennukset paloivat ja paikalla oli jo uusi isäntä.
Missä on komppania?
Teimme täyskäännöksen ja
osuimme länteen vievälle ladulle.

Yritimme tielle, mutta se oli jo

simme vänrikin porukan. Jat-

täynnä Sallaa kohti

koimme matkaa länteen.
Vastaan tuli vuorikyläläinen

hyökkääjän joukkoja.

suojeluskuntaker$ntti

O

fosähdyimme sopivan harjanteen suojaan. Teimme tulet, keitte-

puolijoukkueineen. Hän jäi viivyttämän ja me jatkoimme Kuola-

timme ja lepäsimme aamunkajoon
saakkaSeuraavana päivänä otimme jälleen suunnan länteen. Tulimme lo'

tautumaan piälliköllemme

A

O

Viiäniiselle.

Sain kiitokset toiminnastani.
Vänrikkikin oli tehnyt oman raporttinsa kertoen, että Ontajoella
oli kaatunut ainakin neljäkymmentä vihollista.

Arwid Wittenberg

etenevän

Lassila

järven vesistölinjan takana olevaan
puolustusasemaan. Menin ilmoit-

Unohtuneita sotureita historian hämärästä

200-300 metrin päiissä oleva tie
oli vainolaista mustanaan!

lanne on hallinnassa. Tapellaan!
Vihollinen oli kuitenkin jo alkanut toipua. Se levittäyyi ja sen tulen tarkkuus parani.
Sitten huomasin, etä viimeksi
tullut alikersantti ryhmineen oli
häipynyt vieden mukanaan kolme
omaa miestäni, reserviläiset. Meitä

-

Otto Schulman

pulta Sallan-Lampelan talvitielle
ja sieltä kirkonkylän etelälaitaan.
Kylän reunasta löytyi oma vartiomies.

Kylä oli evakuoitu. Vihollinen
lähestyi.

Hiihtelimme rajakomppanian

Vuonna 1640 joutui sotamar-

siin Tanskaan vastaan
valtauksecn 1648.

men joukkojen ylipäällik§rydes

sai vapaaherran arvon, I I

kolmi§mmenvuotisessa se
dassa. Johtoon asettui triumvi-

rikkalan pit?ijän.

vuoki luopumaan Ruotsi§uo

tii

raatti, johon kuuluivat ruotsalainen kenraali Karl Gustav Wran-

gel, saksalainen kenraali
Pfuel

ja

von

suomalainen kenraalimajuÅ Arv i d lli n e nbe r g.

Arvid Wittenberg syntyi ja

kasvoi isänsä Hans Wittenbergin
omistamassa Johannisbergin
kartanossa Forvoon pitijåissä.

Iltayöllä paloivat Mikkolannie-

komentopaikan alueelle. Liihellä

men rakennukset. Vihollinen tunkeutui palavaan kyliän.
Itsenäisyyspäivän aamuna sain
ViiänZiseltä käskyn lähteä tiedustelupartioon tuttuun Vuorikylän
suuntaan. Otin mukaan rajamiehet
Koskisen ja lakaniemen sekä alikersantti KeräsenPimeän turvin kiersimme Aapajärven eteläpään ympäri vesistön

kasarmia tapasimme kom ppania m-

jälleen

lingenin taistelussa 1634, mutta
lunastettiin vapaaksi. Hän ehti
vielä hankkimaan mainetta

joukkoon. Kiivaaseen tahtiin jat-

Wittstockissa saman vuoden

yli.

kui

Hiihtelimme tien suunnassa
turvallisen matkan päässä ja
otimme iltahämärissä tuntuman
tiehen.

Kaikkialla oli hiljaista. Liikennettä ei ollut.
Olimme havainneet lähellä houkuttelevan heinähaasian. Työn-

me vääpelin vä äpeli Tur peenn icmen

töpinöineen, saimme lämmintä
ruokaa ja tietoja tilanteesta.
Tällä välin oli kylä sytytetty palamaan. Kirkko roihusi kylän itäpuolella.

Illan pimetessä komppania saa-

pui linjoilta. Liityimme

viivytystaistelu Joutsijärvelle

saakka. Siellä kykenimme viimeinkin pysäyttämän vihollisen.

Joku kertoi. että porukan nimi
Pataljoona 17.

oli nyt Erillinen

Aluksi sitä kyllä kutsuttiin Pallopataljoonaksi ja myöhemmin yleensä
vain Sallan Pataljoonaksi. tr

ja hahan

sall<ka Johan Baner sairavden

Syntymävumi oli 1606. Isä oli
Turun hovioikeuden asessori ja
myöhemmin Savonlinnan läänin maaherra. Fojat Arvid ja
Johan antavtuivat sotilasuralle
ja kunnostautuivat pian kolmikymmenvuotisesa sodassa.

Arvid joutui vangiksi Nörd-

syksyllä. Wolfenbiittelissä 16,l()
hän joutui arvan perusterlla ylipåiällikölai ja saavutti loistavan
voiton. T?imän jälkeen hän osallukuisiin taisteluihin,
muun muassa Schlesian operaatioon, Stålhandsken pikamars

listui

Sodan påätyttyä Wittenberg

I tilaa

Loimijoen pitiijiissii ja koko PaToimiessaan

Fommerin maaherrana hän sai
myös &iiiltii kruununtilan. MyG
hemmin hän sai valtioneuvok-

ja keivin arvon.
Kaarle X Kustaan sodassa
Arvid Wittenberg oli sotamarsalkka ja ylitti armeijoineen
sen

1655 Puolan rajan sekä valtasi

pian

Varsovan. Seuraavana

wonna hän joutui kuitenkin antautumaan ylivoimaiselle viholliselle. Antautumisehtojen mukaan hänen piti påiiisui poistumaan kunniallisesti, mutta pue
lalaiset eivät pitiineen sanaansa,
vaan heittivät hänet Zamoisen

linnan vankilaan, missä

hän

kuoli

11.10.1658. Hänet haudattiin Tukholman Riddarholmin kirkkoon, vaikka hän oli lunastanut hautapaikan Tirrun
tuomiokirkosta.
Arwid Wittenberg oli naimisissa saksalaisen

kreivittiirenlre

rw von Schönbergin kanssa. Hei-

&in

poikansa Johan lzorurd
kuoli 1679 kenraaliluutnanttina

ilman miespuolista jälkeläistii.
tr
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EERO KIVIRANTA

Talvisodan

alkuviikkoina olivat
hermot pinnalla!
Oli luettu juttuja
salamasodasta ja
kuvitelfi in merkillisiä
asioita.

KARJALAN KAARTIN vuoden
1939 syryskuun saapumiserän
alokkaista oli muodostettu Viipu-

rin

Vartiopataljoona. Koulutuktoimi kaupungtssa

sensa ohessa se

eräissä vartiotehtävissä.
Eräiissä vaiheessa pataljoonasta

irrotettiin Panssarintorjuntakomp
pania Reponen Sen miehiä koulutettiin panssarivaunujen lähitorjuntaan kevein asein ja tilapäisväti-

I
Ei ollut ihme, että huriat huhut levisivät ahdistetussa kaupungissa

376

nein.

*-':.d

Eränä joulukuun päivänä, lin-

Kapteeni vei joukon muutaman

jojen juuri kiteydyttyä Summan ta-

kilometrin päähän kaupungista.

salle, kiisi mainittuun komppa-

osoitti sille puolustusasemat erään
sillan kupeelta. sanoi lähettävänsä
muonaa ja piävänsä yhteyttä
-jos
tankkien tulo jotenkin myöhlistyi-

niaan henkilöauto ja sen mukana

kapteeni Hildön Arme4akunnan
Bikunnasta.

-

Kymmenen hyökkäysvau-

nua on murtanut linjat Summassa
ja ne lähestyvät parhaillaan Viipu-

ria! hän selitti

hengåistyneenä.

Kootkaa silmänräpäyksessä joukkueen verran vapaaehtoisia lähitor-

juntaan! Minä annan reille toimintaohjeet.

si.

Asemien varustelutyöhön käy-

tiin kuumeisesti. Lähitalosta löytyi
pari polkupyörää ja niillä lähetettiin kaksi miestä parin kilometrin
päähän eteen kuuntelemaan, milloin tankkien telaketjujen kolina
alkaisi kuulua.
Ei alkanut.

PAI,VETIII(ORTTI

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

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

TILAUSHINNAT

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

Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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Nuorel miehet saavat valmennusta

selventävät vaihtoehdot)

Vapaaehtoiset löytyivät muu-

Aika kului, odotus alkoi ramais-

tamassa hetkessä. Miehet lastattiin

johtaja antoi vähin
erin miehilleen luvan mennä lähei-

kuorma-autoon,

jonka

kopissa

Hild6n selvitteli asioita joukkueen
johtajaksi määrätylle reservin vänrikille:
- Starkjohanin rautakaupasta
haetaan teille haulikot! Kun tankit
ovat ajaneet Summasta tänne kol-

me peninkulmaa. on

miesten

kuumuuden takia avattava vaunujen luukut. Noihin aukkoihin ammutte sitten haulikolla ja miehistöt
hoitelette kivääreillä.
Jälkeenpäin olen saanut tietää,
ettei idea ollut kapteenin oma keksintö
Päesikunta oli sodan alla

- panssarintorjuntaohjeen,
jakanut
jossa neuvottiin pysäyttämiän

hyökkäysvaunut työnlämällä koija tuhoamaan miehistö ampumalla haulikolla sisiän luukuista. Tämän lisäki oli selustasta poistettava tienviitat. Jotta linjojen läpi murtautuneet tankit eivät osaisi suunnistaa
vaan eksyisivät.
Nyt pantiin kuitenkin vain toi-

vuhalko telaketjuihin

meksi!

ta ja joukkueen

seen

taloon lämmittelemään.

Päivä painui iltaan, mutta tankei myöskeja ei vain kuulunut
kään kapteenia eikä muonaa. Var-

-

tiomiehiä vaihdettiin ja odotettiin.
Meni yö ja toinenkin päivä.
Illan hämärässä alkoi etelästä
kuulua outoa laklatusta, joka lähestyi.

la.

laklatus voimistui. Siihen

se-

koittui yskivä moottorin ääni.
lauta.la sitten se tuli näkyviin
lastissa kutrppaisella tiellä jyskytte-

-

kuorma-auto.

E

E

n

E
E

Osallisturl Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:
Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen jatkotilaa.la.
Olen uusi tilaaja.

-/-

!

-

Sukunimi

-

D

Postinumero

/-

198

-

-

Etunimi

Jakeluosoite

Telaketjujen kalinaal
Samassa kuulovartiomiehet saapuivat paikalle kuin kilpapyöräilijät:
pojat
- Ne tulee nyt! saivat
läähätäen kerrotuksi.
Nyt kuului jo moottorin äntäkin!
Ei ollut enää kylmä eikä nälkä!
Sydän pampattija sormet vapisivat
haulikoiden ja kiväärien liipasimil-

levä

PAI,VETIIKORTTI

I

Puh.

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi

jakeluosoile

Postinumero

alkaen:

198
Puh

-/-

-

Postitoimipaikka
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KONEKIVAARIN epäsuora-am-

aa!!r

Dar lytä

munnasta puhuttiin paljonkin ennen talvisotaa. Taistelukoulusta
Markovillasta tulleet luutnantti-

Sinäkin

lhnsa taisteli-

kurssilaiset ja kanta-aliupseerit siitä

puhuivat

Iehtesi

Epäsuora-Eiksson. Kapteeni Ericsson oli ollut koulun opettajana ja

wosikeffint

ellen väärin muista
- hän oli
-kirjoittanut kirjasenkin konekivä-

vahvassa

rin epäsuora-ammunnasta.
Ollessani vuorostani saman kou-

kansiossa

lun oppilaana 1937-38 meille

Tämän Lehden bentomuhtet ova"t

to.ti

vanhhaa

Luettavaa, ja nliden patiin on blinnct.ttavaa
palata alna uudzlleen. Kl.nta taitteLil-ehden vetttaan^a" vaiLla oteva" dohumenttiainel,sto hanna.tto-a .tä.LI-qttää mqö.t ren
hi s tr I iall i sQ n afivctn'.'uolz^i.
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Peh

Y
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Llluutnanf ,t i

ja aina mainittiin nimi

c r' 1' .

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosik efia, 1 2 numeroa.
Hlnta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).
LEIKI(M TÄSTÄ. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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kurssin lyhentämisen vuoksi asiaa
opetettu
- mitä nyt krh-ammunnan yhteydessä sekin tuli esille. Kirja kuitenkin tuli hankittuaja ajatus

alkoi itä.
Kuinka olikaan

-

pian koulus-

ta tulon jälkeen toivomus toteutui.

sessa olevalle saapumiserälle ei vie-

nyt paljoakaan tiukasta koulutusohjelmasta.

Koeammunta pidettiin Utissa,
jossa rykmentin koko kantahenkilökunta oli seuraamassa. Maalit
olivat Hammassyrjänmäen suojassa niin etteivät ne näkyneet jouk-

kueen tuliasemaan. Tulenjohto.
paikka oli melko lähellä nykyistä
t^askuvarjojiiiikärikoulun hyppytornia ja helikopterilentueen hallia.
Maalina oli joukkuetta vastaava
miiärä syöksyjä- ja rintakuviotauluja hajautettuina alueelle, joka
vastasi hyökkäykseen

ryhmittynyt-

tä joukkuetta.

tulenavaukseen saakka tehtävä
kukin vaihe kerrallaan, opettaen ja

IllAl'Sl(oniril

kerraten, eikä suinkaan sillä rutii
nilla, johon saapumiserä olisi jo

wos[GRrTAl(ANst0r

pystynyt.

-

Sukunimi

Etunimi

o80lt9

Puh

PGltnUmdo

POSmOrmDail«a

.,.jjasgki

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

Ericsson, joka kirjoitti
asiasta kirjankin.
Ericsson kaatui
Tolvajåinellä
9.12. 1939.
Menetelmä jiii
elämään

Jujun opettaminen peruskoulutuk-

Kun kysymyksessä oli samalla

Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

l93Gluvulla.
Erds menetelmän
kehittäjistä oli kapteeni
Roymond August

KeskiSuomen Rykmentin Konekivärikomppaniassa oli neljä uutta konekivääriä, jotka oli varustettu sellaisin lisälaitteinrettä niillä
voitiin ampua myös epäsuorasti.

koulutustilaisuus henkilökunnalle,
jonka suurelle osalle asia oli täysin
uutta, oli kaikki asemaanmenosta

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.

Epdsuoraa
konekivääriammuntaa
hanasteffiin paljon

S€eslärven Suurlahden
kylå sodan laloissa
kevåttalvolla 1942

Kaptesni R. A. Ericsson, 1903-1939,

loimi Taistelukoulun opettaiana
1933-19t!9

Veikkaukset jopa oman yksikön
katselijaporukkaan kranluvien kesken odottivat osumista lähinnä
"tuulen ja hännän väliin".

Kun kaikki vaiheet oli kiiyty läpi, everstiluutnantti Kemppi antoi
luvan näytöksen alkamiseen.
Jokaisella kiviärillä oli yksi tiiysi
metallivyö. Kullakin oli laskemani
aluemaali.

Lähdettiin katsomaan.
En olisi itsekän uskonut, etlä
tulos voisi olla niin hwä! Taisi siinä

PENTTI P. PERTTULA

UlkutuM loppuivqt
joka oli jostakin tullut työmaalle,

tulla sanotuksi jotain siihen suuntaan, että paha olisi vihollisen ollut

mutta ei ollut aiheuttanut tappioita.

olla tässä "tuulen ja hännän välissä"!

KAIKIIJÅ

"JA SOTA SYTWIKIN..."

Kun lapiot taa
ahtiin, ammuimlhe

Talvisotaan lähdettäessä epäsuora-

lii konekiväiirillä

kirjanen oli karttalaukussa, mutta
käyttötilaisuutta ei tullut.
Sellainen olisi ollut maaliskuussa, kun olimme Virolahden ranni-

Pölyo lask€uduttua

ylä olivat

erä

kolla. Minulle oli uskottu vajaa

my<rs

lapiohornnat
:'l

loppuneel

Korvan raportti tuli my& sii

kii-

konekiväärikomppania, mutta sen
kalusto oli sellaista malli Cajande-

samassa. Työmaalle pyydettiin

ria, ettei siitä ollut

tappioista. Koko käyty keskustelu
oli niihtiiviinä paperillavtiin pian
kuin Korvan kuuntelemassa olleen
alikersantin sieppaama sanoma oli
kåiännettynä suomeksi ja tuotu
komentopaikalle.
Meidiin oli tietenkin liitettävä
sen mukaan seMtys siit2i, mikä o[
ollut siepatun sanoman aiheena,
sillä kuunteluraportit menivät aina

ammuntaan.
Jatkosodassa

reesti lääkint.iimiehiä ja

epdsuoraan

tuli tilaisuus.

IIIIJR

25 oli Seesjärven Suurlahdessa Rautatielohkolla. Meillä
oli silloin jo Silmä ja-Korva. joista
ämän lehden palstoilla on kerrottu.

Kanttiinin yllä olevan kukkulan
tulepjohtopaikalta saatoimme nähdä vanjojen kaivavan taistelu- ja
yhteyshautoja Paljaskukkulan takamaastoon kohti Ilves+ukikohtaa. Vaikka hiekkalapiolliset lentelivät stahanovilaiseen tahtiin tykistön tulenjohtaja ei pitäny maalia
riittävän lihavana ampuakseen sitä. Tarkka-ampuja vritti osua vilahtavaan lapioon. mutta vanjat
näytivät lapiolla vain ohi-merkkiä.
Silloin palautuivat mieleen Epäsuora-Erikssonin opetukset.
Pataljoonan komentaja oli lo
malla ja konekivärikomppanian

piiälikkö kapteeni Sulo Seteri oli
sijaisena. Tiesin, että meillä oli neljiissä kiv?iärissä tarvittavat laitteet.

ilrnoitettiio

Maaselän Ryhmiin esikuntaan
Erikois.iäriestelyin voitiin konekiväårillå ampua ilmamaaleja. Myös epåsuora
ammunta oli mahdollista kåyttå€n tållöin lähinnä kranaatinh€ittimistön
menetelmiå

Ammuimme ensin lyhyen sarjan
peruskiväärillä havainnon saamiseksi. Tulenjohtaja ilmoitti, että iskemät näkyivät hyvin pölisyttäviin
hiekkaa ja nokista maastoa tyG

Sen kun yrität, sanoi Seteri,
kun puhuin asiasta hänelleja ehdotin pienen näytöksen järjestämistä.

-

Korva sai ohjeet olla tarkoin
kuulolla.
Pataljoonan lottakanttiini sijaitsi
melkeinpii_etulinjassa, mäen sisään

kaivettuna. Tulenjohtopaikka oli
aivan sen etupuolella tien varrella.
Valitsin tuliaseman kukkulan
takarinteeltä niin että lentorata oli
esteetön. Tykistön tulenjohtaja antoi tarvitgvat arvot.

1:
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Odotimme myös, olisiko Korva,
kuunteluasema, onnistunut siep
paamaan puhelua. Korvassa påiivystävät venäjää täysin ymmärtävät miehet olivatkin komentopaikkaan ilmoittaneet, että puhelimessa

oli kummasteltu lyhwtä

Riittihrin siellä toisella puolella
kiroilua ja ihmettelyä kerrakseen ja
finskien kataluuden manaamista
samalla kun ihmeteltiin, mistä tuli
oli voinut tulla, kun se osui penkan
suojassa yhdyshautaa kaivaviin
miehiin.
Tietämättä

maalla.

t

saakka.

kk*&a*

jä,

selvisikö arvoitus

naapurille koskaan, mutta vielä
samana päivänä ne ampuivat

hei

tinkeskityksen kanttiinin ympärille. Y,k{sirpale osui kanttiinin edessa
olevaan lottien Alfa-

hvål
se§q
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E.V.K,

{Postllennolluu

Yksittiiisin konein
suoritetut
tiedustelulennot
syvälle vihollisen
selustaan olivat usein
leikkiä kuoleman
kanssa: alueella
kyttiiilevä
hävittiijäpartio saattoi
helposti tuhota
suojattoman
pommikoneen.
Tiillä kertaa pelasti
nuoren ohjaajan
ammattitaito.
Hälytysl Venäläis€t l-153 -kone€t, T§aikat, siartiaavat tukikohdastaan

KARJALAN ARMEIJAN hyökkäys Äänislinnasta Maaselän kan-

nakselle
1941. Se

alkoi lokakuun

alussa

antoi hommia myös lentä-

jille.

Yksin konein suoritetut pommitus-

Majuri
tv

,4. Eskolan johtaman

pommilaivueen lrntolaivue 42:n
por
toiminta-alueeksi märättiin 8. 10.
toin
Meri-Maaselän-Liistepohjan linMer
jan eteläpuolinen alue. laiween
tehtävänä oli pitiiä Muurmannin
rata katkaistuna ja tuottaa rautatiekalustolle menetyksiä. Lisäksi
tuli tiedustella tiestöä ja liikennettä

aluksi
I

rl

VAPAATA
METSÄSTYSTÄ

Kontupohjan-Maaselän

linjdta llinteen ja myöhemmin lisäksi tiet Meri-Maaselkii-ktrovski Jarn-Vuosmcalmi-Danilova-kljaki setii tianisen tatai-

ja

tiedustelulennot olivat halutuimpia syystä että ne olivat vapaamuotoisia ja tehtiivän suoritus salli
suuremman joustawuden. Toisaalta vadopuolena voidaan

miltei sama eikä lennon suoritusaikakaan såiiisä johtuen paljon vaih-

dellut. Tämä antoi vastustajalle
määrät§jä etuja, jotka lisiisivät
tehäviemme vaarallisuutta.
Tämä käy ilmi vaikkapa lennosa, jonka suoritimme 30. 10. 41.

Kello 9.00 nousi

nen tie Foventsa-Puudo§i-YytegI

pitä,

etä niisä muodostui ajan mittaan
ns. "postilentoja": reitti oli aina

koneemme,

den koneen pommituksina hyök-

BL- I 54, Värtsiliin lentokenältii.
Ohjaajana oh kersntti Valto
I-ouila ja kk-ampujana Uno Fen-

käävien joukkojen osoittamiin

nander.

maaleihin. Myöhemmin kaukotie-

Tehtävämme oli pommittaa kalustoa tai rataa rataosalla Perälahti-Karhumäki ja tiedustella maaliikenne Äänisen iäpuolella oleval-

ra-Osta.

Aluksi lennot suoritettiin kah-

dustelutehtävien laajennuttua ja
kalustopuutteen vuoksi lennot
suoritettiin vain yhdellä koneella ja

Yksinåinen pommikone va€ltaa kaukana vihollisen puolella

noin

1000 metriä, mutta laskeutui

koko lähestymislennon rajan ollen
Muurmannin radan ylitettyämme
liänisen Suurlahdella enä 600200 metriä. Alempi korkeus aiheu-

toaukkoihin ja kaasuttimiin muodostui helposti jäkerros, mikä aiheutti koneen putoamisuhan.

HÄÄTÄJÄT KTMPUSSA

tui harsomaisista alapilvistä, jotka
leijuivat järven piällä.
Suuntasimme lentomme kello
9.50 Uunitsasta pohjoiseen Perälahtea kohti. Pilvisyys laski yhä ja
jouduimme pudottamaan lento-

Ehdimme lenäii parin minuutin
ajan, kun takaa kk-ampujan tor-

ä-

nista kuuluu Uno Fennanderin
ni:
Takaa pilvestä syöks1ry kol-

-

pommitus tapahtui tiihystäjiin valitsemiin maaleihin.

la

korkeutemme ,lO0 metriin, jolloin

tusti!

Oli selvää, etä laivueen pienellä
konemäiiråillä ei pystytty katkaisemaan rataa pysyvästi, vaan tu-

Aänisjärven Suurlahdella. Lisäksi
piti selvituia rantojen jätyminen
Piilläjärvellä, Lismajiirvellä ja Äänisen lahdissa sekä tiedustella alueen lentokentillä.

olimme jonkin verran pilvipeitteen
alla.
Pilvessä lentäminen ähän wo'

Painan selkåini vaistomaisesti tiukasti vasten tiihysäjänistuimen

vuoksi vaarallista. Siipien etureu-

selkäpanssaria, joka yläpiiiisäiin
kapenee juuri ja juuri p,iän suojaa-

Liihdössämme pilvien alaraja oli

noihin sekä moottoreiden ilmanot-

vaksi.

lokset jäivät vain häiritseviksi.
Hyökkii:ijiä ne usein kuitenkin
auttoivat merkitsevåisti.

tieosalla Karhumäki-Navolok-Wytegra-Osta sekä liikenne

denaikaan

oli

jäätämisilmiön

me Gaikkaa! Tulittavat vimma-

Takakivärimme alkaa soida.

oo

rfinrsnynr
o

Kierrän pätiini

niskanivelien

varassa vasemmalle. Valojuovin
ehostettu luotisuihku pyyhkii ko-

nettamme ohjaamon vasemman
ikkunan ohi.
Kuuluu riijähdys ja metallin-

pilvestä. Menimme kurkistamaan
tilannetta. Siellä ne kolme I-153 hävittäjää vielä olivat. lrntosuunta
oli kuitenkin meistä poikkeava.

Kiireesti painuimme
pilveemme

ja

takaisin

ajelimme jiiätämis-

laskeuduimme

kello

12.25

Tehtävämme

suorittamiseen

Nurmoilan kentälle, jolla yllätyk-

sekseni opinto ja asuintoverini.
BW-ohjaaja luutnantti Vilppu lakio otti meidät vastaan ja viittoili

käytämämme lentoaika
- 3 h 25
min
oli sotalentojeni pisin ja
vahva kiisitykseni on, että 5-10
minuuttia pitempi aika olisi edellyt-

koneemme seisontapaikalle.

Uinlt

toisenlaisen laskeutumismenetelmän.

sointuisia kilahduksia. Takaa, vähän ylävasemmalta tuleva suihku

vaarasta huolimatta Suurlahden

läpäisee koneemme.

den silloin tällöin jalkakaartoa vain

JÄLKI ON PAHA

menpiteiden jälkeen pääsimme pa-

Heti kun moottorit on pysäytetty
alkoi oikean siiven polttoainetan-

luulennolle Värtsilään. Sen aikana
pohdin lennon kulkua uudelleen.
Kuten mainitsin, näiden "postilentojen" reitti oli usein sama eikä

pällä

kymmenisen minuuttia teh-

Tunnen miten luoti iskeytyy

siluperiisintä käyttäen. Kun vii-

panssariini niskan kohdalle ja saa
siitä kimmokkeen oikeasta seinästä
ulos. Valoluoti vilahtaa pari senttiä
oikean korvani ohi ja häipyy lasin
läpi. Meni pitkäksi!
Kohtaan ohjaajan, Valto Laurilan katseen. Hän nyökyttää tuskin

mein uskaltauduimme ulos pilvestä
totesimme, että ilmatila oli jälleen
käytössämme ja olimme Äänisen

näklviisti alaspäin. Oikea jalka

Oli harkittava, miten jatkaa aloitet-

potkii siruperiisintä. ohjauspyörä

tua tehtävä. Pommit olivat vielä

kiertyy oikealle, sen varsi työnsry

koneen alla, koneessa oli luodinosu-

ja

itäpuolella T§olmutsasta vähiin
pohjoiseen.

HOMMA HOIDETAAN

olemme jyrkiisti oikealle

mia, mutta moottorit tuntuivat

kiertyviissä syökyssä alapilveä

käyviin moitteettomusti.
Päätimme jatkaa tiedustelua,
koska varalaskupaikkaamme Nurmoilaan ei ollut paljoakaan pidempi matka kuin Värtsiläån suoraankin lennettynä.
Kello 10.30 pommitimme Pet-

eteen

kohti.

Päni jatkaa kiertoaan, valojuovat suihkivat koneen piiätä, alta ja
sivuilta. Kuuluu lyhyitä napsah-

duksia kun luodit läpäisevät koneen metalliverhouksen.

Tuo muutaman sekunnin aika,

mikä kului parin sadan metrin
päiissä olleen alapilven saavuttami-

oli tosi pitkä! Siinä ehti kenata kaikki tekemisensä ja tekemättä
jättämisensä ja paljon, paljon muuta. Vihdoin sen harsomaisen pilven
seen,

kuitenkin tavoitimme

ja

saimme

vaakalennossa siitä riittävän näkG
suojan.
Viitisen minuuttia siinä lennettyämme Laurila ohjasi koneen ulos

sanojen sataman suulla olevaa nelhinaajalaivaa. Pilvisyys haittasi
pommitusta ja osumat jäivät noin
5-10 m lyhyiksi. Tiedustelun lop
puosa tapahtui kommelluksitta ja

jä

päättyi kello 11.20 Ostassa, Äänisen etelärannalla.
I- 153 -hävittäjien ahdistelun jiilkeen tarkkailimme koko ajan polttoaineen kulutusta. Aluksi huomasimme siinä jonkinlaista nousua,
mutta se tasaantui lennon jatkues-

Tapahtumien vaatimien toi-

kista juosta polttoainetta kuuluvas-

ti maahan. Osoittautui, että hävittäjien kkJuodit olivat lävisäneet
solukumilla påiällystetyn säliön takaapäin ja tunkeutuneet ulos sen
etureunasta. Menoreiät olivat tietysti pieniäja kumipällys kimmoisuudellaan esti vuodon. Jättöreiät
sensijaan olivat suuret ja kumipeite
repaleinen. lrnnon aikana etureunaan kohdistunut ilmanpaine painoi kumirepaleet reikiä vasten ja
esti melko tehokkasti vuodon,
mutta kun ilmanpaine lakkasi vaikuttamasta juoksi polttoaine va.paasti ulos.

Konetta lähemmin tarkasteltuamme totesimme siinä noin kaksi-

§mmentä osumaa. Hävittiijien

kk-suihku oli sahannut korkeusvakaajan kevytmetallipiiiisalon mil-

tei poikki ja yksi luoti oli viiltänyt
moottorin sylinterinpiän venttiilipesän seinämään syvän uran. Täs-

säkin moottorin todennäköinen
syttymisvaara oli vajaan millin varassa. Myös kk-ampujan Uno
Fennanderin kk+omin panssariin
oli iskeyynyt luoteja.

suoritusaikakaan siäolosuhteista
johtuen paljon vaihdellut. Tämän
perusteella vihollisen hävitäjäpartio päivysti pilven reunassa märätyn maastokohdan yläpuolella
valmiina iskemään. Tämä teki
mahdolliseksi, ettii ne pystyivät tulittamaan meilä takaa samanaikaisesti. Hävittäjien piiiistyä noin sadan metrin eäisyydelle niiden tuli
kävi kuitenkin epätarkaksi, koska
koneet joutuivat liian låihelle toisiaan.

Omasta puolestamme Valto
Laurilan ratkaisusyöksy harvaan
alapilveen oli kylmäverinen ja oikea. Jos hän olisi suunnannut koneen melko lähellä olleeseen yläpilveen, olisi nopeutemme hidastunut. Nousuasennossa olisi ko-

neemme myös

ollut

suurempi

nlrali. joten alasampumisen to'
rl'r'rrnäköisyys olisi ollut lähes sataprosenttinen. Alaspän suunnatun
koneen nopeus tietenkin kasvoi ja
sen maalipinta pieneni.
Terävöittäkseni vielä kersantti

Valto Laurilan henkilökuvaa tai-

sa.

tavana ja kylmäverisenä pommikoneen ohjaajana ja korkeatasoisesti koulutettuna reservin lenäjänä kerron tiissä kahta piiivä myö
häisemmän tapahtuman.

Laurilan ohjaama

Blenheim

joutui l. I l. 4l ilmatorjuntatuleen,

jolloin muiden vaurioiden

ohessa

oikean moottorin kaasutin syttyi
tuleen ja kaasuvipu hirttiiyryi tiet"Takaa pilvastå
syöksyy kolme
Tåalkaat"

tyyn asentoon. Osoittaen
harkintaa

suurta

ja taitoa Laurila tiistä

huolimatta lensi koneen huonossa
siiiissä tukikohtaan. Kokemustakaan ei vielä ollut liialti, koska kyseessä

oli vasta ohjaajan viides sota-

lento.

tril

tr

LAPIN SODASSA toimin Jääkäripataljoona 2'.n rivissä. ensin
2.Komppanian

ja

sitten pataljoo-

nan esikunnan

taistelulähettinä.
Viimemainitussa tehtävässä sodan
kokonaiskuva hahmottui selkeämmin kuin komppaniassa.

Silti jäivät kovin monet

asiat

tuntemattomiksi erityisesti viholli-

sen kohdalta. Omien joukkojen
toimintakin selvisi yleensä vain
omien suoritusten osalta. Jälkeenpäin ovat monet asiat saaneet valaistusta Sampo Ahdon mielenkiintoisesta kirjasta "Aseveljet vastak-

kain".
Päätehtävä lienee kuitenkin kaikille ollut selvä: Saksalaisia vastaan
oli taisteltava, heitä oli moriterrava
ja saatava mahdollisimman paljon
vankeja. Sitä vaati poliiuinenja so-

tilaallinen johtomme, koko kansamme etu. Ja kävihän aivan kärkijoukkojen tasalla valvontakomission miehiäkin. Jatkuvasti liikkui
miehistön keskuudessa värikkäitä
huhuja, joista päällimmäisin oli tieto: "Ellemme taistele, Puna-armeija tulee apuun ja miehittää Lapin."

Taistelulähetin homma oli usein merkoista
rämpimistä.
Reippaimmillaan se oli lokakuun
murhanmustassa yössä pohjattomalla
suolla.
Ja tehtävä piti suorittaa "erityisen
lmpeasti"!
Kirjassaan Ahto kuvaa ansiok-

kaasti ne vaikeudet, joiden eteen
suomalaiset joutuivat. Kannaksen
suurtaisteluissa kuluneita joukko.
jamme vastassa oli Saksan 20.Vuo-

ristoarmeijan yksikköjä, hyvin
koulutettuja, kurinalaisia ja metsätaistelutaidonkin omaavia sotilaita.
Viimemainittu seikka selvisi kyllä
suomalaisille viimeistään Ranualla

Ylimaan taistelussa.

Omilta joukoiltamme puutrui
raskaamman aseistuksen tuki. nälkä ja patruunapula olivat iatkuvia

seuralaisiamme. Tuhottujen ja

lts3li?iii
Aivan kuin cdellisen vakuurleksi
tekee mieleni kertoa omakohtainen

koukkauskokemus

saksalaistcn

t

Kotkanpesä-asemaan ( Ad I crh or.s
.Stcllune). Se oli vahvasti linnortclun Sc hut nto I l-aseman eteentyönnetty tukikohta Vuotson eteläpuolella. Asemaa puolusti patteriston

tukema Krenatöörirykmentti 379.
Sodankylän jälkeen saksalaisilla
oli tapana ajattaa polkupyörillä

miinoitettujen teiden ruoksi huoltovaikeudet olivat suuria. Nälkäkuoleman partaalla hoippuville
olivat kuin taivaan lahjoja saksalaisilta jälkeen jääneet limput, lihapurkit ja vähän muutkin aineet.
Mutta nälän, ylipääsemätte

etenevien suomalaisten kärki

mien huoltovaikeuksien ja vahvan
vihollisen lisäksioli itse Lapin luonto monin paikoin voittamaton este.
Olihan pimevdestä .ia harvinaisen

JP

leudosta syksystä etuakin, mutta
useinpa koukkaukset tyrehtvivät
heti alkuunsa upottavien soiden.ja
rämeiden taakse.

kueen.johta.ja luutnantti l'ö.vhönen.
Mutta palatkaamme takaisin

omiin asemiinsa pussinperään ja
tuli. Näin tapahtui ikävä ylläkkö Lohijoella JP 4:n
kärjelle. Myöhemmin saman kohvasta sitten avata

talon koki Tankavaarassa Schutzruu//-asemassa JP

5

ja Kaunispäällä

2.

Kaunispäällä tuhoutui melkein
koko kärki osan jäädessä vangiksi.
Heidän mukanaan oli kärkijouk-

[.ohijoelle, .lossa

.lP 4

t<jrmäsi

23. 10. ennen puolta päivää saksa-
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joku selvittämään asiaa.
Partion lähettäminen osui kap
teeni Peiposen Toisen komppanian
osalle. Hän puolestaan määråisi
luutnantti Suutalan miehet matkaan ja minut lähettinä panion

jäivät kengät mutavellin sisään

mukaan
- olinhan aikaisemmin
ollut Suutalan joukkueessa ja tun-

joukkueen varajohtajalta, kookkaalta ylikersantilta. Pian jäi mui-

sin miehet. Siinä tapauksessa, että
panio päiisisi huomaamatta tien
laitaan, tehtäväni oli palata takaisin ja ohjata pataljoona samalle rei-

takin poikia sukkasilleen.
Menimme kuitenkin eteenpäin.
Monesti piti palata kaårteita pitkin
takaisin ja oti yritettävä uudesta

tille.

paikkaa.

Siispä

.!\iltk.*'

ä-'

koskaan en ollutjoutunut niin upottavalle suolle. Se oli todellinen ulliaapa, niin kuin Lapin ihminen sel-

laista paikkaa nimittää.
Muistini mukaan ensimmäiseksi

Vaatteet kastuivat

SYNKEÄLIÄ SUOLLA
Niin lähdimme matkaan.
Tulimme suon reunaan ja edessä

aavan takaa pohotti tummana
möhkäleenä Kotkanpesämaasto.
Emme kuitenkaan siitä kohtaa
pässeet suolle, oli se jo reunasta
alkaen hyltyvää ja pohjattoman
tuntuista. Tiedustelimme ylityskohtaa vähän pohjoisempaa.
Suo näytti kaartavan loivasti
koilliseen ja itään, kohti tietä. Hämärä ja pimeys tunkivat jo metsiin.

Pätevät saksalaiset ioukot pureutuivat taitavasti edulliseen tunturimaastoon

Pian katosi Kotkanpesämaasto usvaiseen pimeyteen. Sitä ennen
olimme kuitenkin jo päässeet suolla olevaan pieneen metsäsaarekkeeseen. Siitä jatkoimme suoraan

Kiersimme Kortesuon

jädä

koukata: "Kysymyksessä vain vi-

köinen. Maasto suuntauralla oli

hollisen

alavaa rämeikköä, tiheän puuston
peittämää.
Suon itäpuolella olivat saksalaisten asemat ja maantie. Sinne pataljoonan oli kiiskyn mukaan hyökättävä.
Lokakuun lopulla päivä l-apissa

taisteluetuvartioasemat.

Hyökätkää koukaten ensi tilassa."
Saksalaisten asemien edessä oli-

kin kytany jo vuorokausi.

Jäkfi prikaatin komenraja evenNordgren antoi käs§nsä 24. 10.
kello 12.50. Sen mukaan kapteeni
Kiviluodon JP 2:n tuli koukara tien
länsipuolitse, Wöryrtää vihollisen
asemat ja siten avata tie JP 5:lle,
ti

joka jatkaisi takaa-ajoa pyörillä.
Nordgren korosti erityisesti nopeuden merkitystä.

TIEDUSTELU KÄRKEEN
JP 2, jossa oli jo osattu odortaa
tämän suuntaista toimintaa. lähti
heti käskyn saatuaan ripeästi liik-

keelle. Peräkkäin

avojonossa

komppaniat laskeuruivat tieltä
lännelle.
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etelä-

kaarteen ja käännyimme kohti
pohjoista. Oikealle puolelle alkoi
avonainen suo. ulliaavan nä-

alkoijo olla lyhyt. Aikaisin iltapäivällä alkoi hämärtää. Ilma oli kostea, pilvinen ja leuto.
Pataljoonan komentaja pysäytti
etenemisen. Suuntauralla miehet
taittelivat kuusenhar,uja takamustensa alle. jäivät odottamaan ja
kaivelivat leipälaukustaan "pomminkestävää" pureskeltavaksi.
Pataljoonan komentajalla lienee
ollut oma pulmansa: Miten hyökätä suon yli tähietäisyydeltä vihollisasemiin? Miten päästään suon yli?
Onko edessä vahva vihollinen?

pämmekin laukussa ja taisivat pienet sissimuonapakkauksetkin hajota.

Ympärillä oli hiljaista, mutta
mikä ääni mahtoikaan syntyä siitä
kun partio ylitti suota. Pelkäsimme
pahinta, sillä menimmehän suoraan kohti Kotkanpesää. Jos saksalaisilla on varmistus suon puolella, varmasti olemme tuhoon tuomitut, ajattelimme.
Luotimme kuitenkin pimeyden
antamaan suojaan. Ilmeisesti sak-

salaisetkin olivat pitäneet suota
i

hmisjaloi n ylitsepääsemättömänä.

koskapa maanreuna oli vapaa vihollisesta.

liikkunut paljon soilla ja jängillä
heinätöissä ja hillamatkoilla, mutta

me leutoa syksyä.

Mutta sitten alkoivatkin vaikeu-

laisten Kotkanpesä-asemaan. Kun
tiensuunnassa ei päästy eteenpäin
ylemmän johdon terävistä käskyistä huolimatta, Ingus päätti jälleen

rapautui-

Miten kauan meiltä meni aavan
ylitykseen. on näin jälkikäteen vaikea sanoa, mutta tunteja siihen kului, sillä käsillä alkoi olla jo keskisysipimeys. Vähäisinkään
kuura ei maastoa valaissut. Elim-

kohti kaakkoa.
det.

Yötiedusielu...

ja

vat. Litkuksi meni vähäinen lei-

Olin

jo

pienestä pojasta saakka

yön

Aamu jo alkoi valjeta kun vihdoin pääsimme ulliaavan länsireunalle. Pienintäkään tahallista viilryttelyä emme matkan aikan itsel-

lemme suoneet. Pataljoonan oli
saatava nopeasti tieto suostaja vapaana olevasta reitistä Kotkanpesän sivustaan ja selustaan.

PATALJOONA
HYöKKÄÄ
Mutta "erityisen nope.§ti" ei tehävämme onnistunut. Kello lienee
ollut jo siinä 8-9 maissa aamulla
kun vihdoin saarutimme pataljoo.
nan suuntauran. Olimme käytfäneet 5-6 km matkaan aikaa yhteensä 15-16 tuntia eli olimme
edenneet

noin kolmen tunnin ki-

lometrivauhtia.
Pataljoona oli kylliistynyr meitä
odottamaan ja oli aamun sarastaessa lähtenyt liikkeelle, koskapa sitä ei löytynyt entisestä paikasta.
Niinpä lähdimme suuntauraa pohjoiseen pataljoonan perään. Se tie
johti vihollisen sivustavarmistukseen. Mutta sitä ennen tavoitimme
pataljoonan.
Aamupäivällä 25. 10. JP 2 eteni
koossa suuntaurallaan suota kiertäen. Saawtettuamme sen jälkipän etenimme juosten komppanioiden ohi kärkeen
piti saada

-

Kapteeni Tauno Kiviluoto toimi
eråissä Lapin sodan vaiheissa Jp 2:n
komentajana

Lapin sota oli kovaa leikkiå - huoltoa ja tulitukea oli .iuuri niin paljon kuin
miehet iaksoivat mukanaan raahata

sana komentajalle.
ovat pahan ilman linnut
-Taas
liikkeellä...

Jääkärit pumasivat lähetit nähse tietäisi uusia tehtä-

dessän
viä...

TOISEN KERRAN
SUON YLI
Koska maanreuna oli vapaa vihol-

jatkoimme matkaa kohti
itää. Oikealle jäi loivasti kohoava
lisesta,

maasto

ja

vasemmalle suo.

Jokainen, joka on liikkunut tutun kotipihan alueetla säkkipimeälIä. tietää minkälaista haparoimista
se on. Monin verroin vaikeampaa
on metsässä ja oudossa maastossa.
Puu puulta ja mies miehessä kiinni

etenimme kohti tietä ja vihdoin
saa!,utimmekin sen. Olimme Kot-

kanpesän takana,

saksalaisten

asemien ja vähän pohjoisempana
olevan vihollisen sivustavarmistuksen välissä.

Kaikkialla

oli

hiljaista. Min-

känlaisia äniä ei kuulunut eikä
valonpilkahdustakaan näkynyt.
Ollapa täällä nyt koko pataljoona, saksalaiset olisivat motissa!
Läpi on påästävä!

Mutta pataljoona oli [ännellä suon
takana ehkä 2-3 km piiiissä.
Koska partion tehtävään kuului

-

Kiviluoto löytyi aivan kärjestä.
Pataljoona pysähtyi. Selostin mitä
tiesin.

pelkkä tiedustelu. vetäytyi se
enemmän metsän suojaan ja jäi

Päälliköt tänne kokoon!
-L'åhettiryhmä
sai tehtävän.

odottelemaan saksalaisten liikehtimistä. Tehtäväkseni tuli lähteä
samoja jälkiä takaisin. Mukzrani
Suutala antoi yhden miehistän.
Vaikka meitä oli nyt kaksi, paluumme oli yhtä hidasta kuin tulo.
matkallakin. Karttaa ei ollut eikä
silä olisi uskaltanut pimeåissä lampun valossa katsoakaan
eikä tulitikullakaan, sillä metsiistä alkoi
kuulua ääniä. Oksia rapsahteli ja
tuntui kuin joku partio otisi kävell1t melkein kohti. Mikä äänen synnytti, jäi epäselväksi, mutta ilmeisesti saksalainen oli alkanut varmistaa asemiensa sivustaa myös
suon reunassa. Kompassin avulla
ja aivan vetisen suon reunaa kulkien pysyimme kuitenkin oikeassa
suunnassa. Itse suon ylitys oli yhtä
vaikeaa kuin illallakin.

Se jäi kuitenkin suorittamatta,
silläjo muutaman kymmenen met-

rin päiistä lähetti palasi takaisin
lähättäen:

- Saksalaisia makaa suuntauran pohjoispuolella!
Ilmeisesti kysymyksessä oli pieni
mutta rohkea saksalaispartio, jonka kanssa seurasi heti räväkkä kahakka. Muistini mukaan siinä mm.
luutnantti Autio kaatui.
Pataljoona oli tullut ilmi jo ennen hyökkäykseen ryhmittymistä.
Edessä oli vahva saksalaisten sivus-

tavarmistus. Sitä JP 2 ei pystynyt
murtamaan. Ja kun avuksi lähetetty JP 3 ei ehtinyt ajoissa taisteluun
mukaan. irtaantuivat saksalaiset iltahämärässä KotkanpesämaastosTankavaaraan

ta ja vetäytyivät

Schutnrcll-asemaan. tr
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KAARLO VALLINHARJU

RUOKAon

soqluuo
tukikohtiin
Etulinjan poterossa sotavuosiaan viettävä jermu
purki usein sisuaan töpinän esimiehiin, joiden
elämän katsottiin "takalinjoilla" olevan vallan

mukavaa ja rauhallista.
Hyvä huoltomies tunsi kuitenkin
velvoltisuudekseen
tehdä kaiken voitavansa
§
ä edessä olevan aseveljensä hyväksi.
Kenttäkeitin oli yksikön tyysisen hyvinvoinnin keskus

KOMPPANIAN töpinä oli
saapunut paikalle rankkasateessa pimeän yön aamutun,l
I
I
1

l

,l
il
!t
il

il
!

ir

il
jt

neilla. Aamun valjettua ryhdyttiin puuhiin asioiden järjestiimiseksi: kenttiikeitin oli saa-

tava suojaan,

hevosille

poterot, tavarat ja ajoneuvot

kätköön maastoon.

Vesi-

paikka oli hyvä, pelloista löytyi perunoita ja heiniä sai pimeällä rannassa olevasta suo-

vasta, johon vihollinen kui-

tenkin pystyi

valoisalla

ähystiimiän ja ampumaan.

TÄRKEÄ
MUONANVIENTI
Huolto eteen tapahtui kolme
kertaa päivässä. Sitii hoitivat
etupä:issä ajomiehet Alanko
ja Takapelto. Viiäpelin miiäräyksen mukaan piti matkassa aina olla kaksi miestä.

Reitti ei ollut turvallinen.
Se kulki paikoin aivan lähellä
rantaa, josta oli hyvä näkyvyys järven taakse vihollisen
puolelle.

Oltiin taas lähdössä. Taka-

Miehet peittivät astiat ja
panivat pehmikettä väliin

pelto tuli ulos viiäpelin teltasta

pullea reppu kädessä:in.
-- Aika tavalla postia tä-

nän, häntotesi.
mielissiiän...

-

etteivät kiillä tai kolinallaan

paljasta meneilläin olevaa

Pojat ovat

puuhaa.

Tultiin ensimmäisen tukikohdan taakse pisteeseen, jota
kauemmas vänrikki Horsma,
tukikohdan piiällikkö, oli jyr-

Alanko pani hevosen liikkeelle.

Kumma, kun niin pian
keksivät tuon töpinän paikan,
hän mietiskeli tarkastellen

-

kåisti kielänyt

ajamasta.

Muona ja muu tavara oli vie-

ympäristöön ilmestyneitii lukuisia kranaattikuoppia.
Tuommoinen paukku kun
osuu telttaan tai köökiin, jä
komppania sapuskatta.

tiivä

äsä

kantamalla eteen.

Pari miestii oli jo odottamassa. Hevonen sidottiin
puuhun ja lähdettiin viemiän

tonkkia

ja postia eteen.

ja partaiset miehet
tungeksivat paikalle. Ilmeet
olivat nyrpeät poikien todetResuiset

:,

I

tua, etfä tonkissa oli vain velliä.

Alanko jakoi velliä ja Takapelto kenttäpostia. Kirjeen
saajien ilmeet olivat iloisemmat. Vänrikkikin sai siron kirjeen, jossa oli påällä kaunista

käsialaa

taisi vallan tuok-

sua hajuvedelle. Vänrikki oikein vähän punasteli sifä avatessaan.

VAARALLINEN VAIHE
S Jatkettiin matkaa. Alkoi jo

§
ä
Etuliniaan lärnmin ruoka kulki asemasodan aikana yleensä hevospelillä
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vähän hämärtiiii. Edessä oli
matkan vaarallisin vaihe, jär-

ven ranta.

Pahimplln palkkolhin piiåstiin
vain kantohevos€lla

Ulappa väreili hiljaa vumeisten auringonsäteiden pu-

nertarnana. Puut kuvastuivat
veteen. Kaikki näytti kauniilta

ja rauhalliselta

kuvitella vaaraa.-

oli vaikea
Takapelto selitti tilanteen.

Muona ja posti jaettiin nopeasti. Tukikohdasta liihti mies
mukaan paluumatkalle auttaakseen Alangon kärryihin.

Alanko nykäisi kuitenkin
hevosen juoksuun. Eliiin oli
haluton ja nakkeli p?iätiiiin. Se
oli j o kolmatta kertaa reissussa samana päivänä.

Pa.lattiin

saada se parempaan vauhtiin! kehotti vielä
Takapelto.

-

kastekoinen kyntöhevonen
laukkasi vaivalloisesti.
Kunpa ehtisimme ajois-

--

sa...!

tuli kuitenkin vastaan pehme-

Siinä se paikka oli.

hiekkaa ja eläin hidasti
vauhtiaan
melkein pysäh-

ä

vat siteen rinnan ympäri sitoen sen mahdollisimman kire-

-

Ättia.larven takana väläh-

älle.

Nyt kåännytiiåin äkkiä

ti.

piiätti Takapelto.
takaisin!
Eikä
on ensin
- perille,
- ruoka
vieävä
vaati Alanko.
tukikohtahan on tuossa
-ihanSelähellä...
Sinä viet tonkat

Sitten laukauksia tuli pitkinä sarjoina
luodit rapisivat

ympärillä kanervikossa.
Alanko huitaisi hevosta oh-

ja

valrnistautui lähtemZän

liikkeell:.

Kyllä minä selviän, sanoi- Alanko hiljaa.
Ja jos
- tapaajotakin sattuisi, mene
maan er:kkoa ja lapsia

ker-

ro terveisiä... Menehiin- jo
velli jiiiihtyy.

-

jasperiXä. Se alkoi jälleen laukata. Suojaava metyånreuna
läheni.

ja postin, minä odotan tiissä...

si, yritti Takapelto rohkaista.

Ammunta tuntui kiihty-

Eikä kun sinut on saata-

va heti jiiespeelle!väitti Taka-

vän. Jokunen luoti iskijo kär-

pelto vrstaan.
nyt, ei minulla ole
- Usko
mitiilin
hätiiii! Voin aivan hyvin odottaa
ämä nyt
kiinni ole. Kohta
minuuteista -eihän
tulee pinreäkin ja påi2isemme
paremmin tuon rantakohdan
ohi, penrsteli Alanko.
Näki, ettii hänellii oli tuskia. Hengitys oli muuttunut

Sitten hän pani hevosen
äyteen vauhtiin ottaen siitii
kaiken irti. Takaisin piti piiiis-

-

ryihin.

Akkiä Alanko voihkaisi ja
vaipui kärryjen pohjalle.
Sattui...

ti

Takapelto
sieppasi nopeasohjakset

vauhtia.

leen maistaa ohjasperiä. Ras-

Hevonenkin näytti nyt
ymmärt2ivän asian, paransi
vauhtia ja laukkasikin. Sitten

tvi.
-

tzytä

Ihmettelevä hevonen sai jal-

Yriili

ja painoi

toisella
kädellziän Alankoa matalaksi.

Lujin ottein hiin sai hevosen
vielä parantamaan vauhtiaan

ja pian rantamännikkö kiitki

nopeaksi.

Takapelto taipui, auttoi
haavoittuneen alas kärryilä

ajoneuvon vihollisen silmilxi.
Takapelto pysäytti hevosen
ja alkoi tutkia tilannetta.

kanervaa kasvavalle mät&iiälle

-

Saat itse kertoa terveise-

tii matrdollisimman nopeasti!
Hädiss,iiän hän unohti kaiken
varova.isuuden: kiirryt kolisi.

vat ja tonkat hakkasivat toisiinsa rattailla.

APU E! EHTINYT
Joukk.ueen miehet olivat vihaisia

Onko sinun ihan vält-

paljastettava tiimä
ämättii
paikka ryssälle, kun kolistelet

kuin hullu?!

Oli jo melkein pimeä, muttajc, kaukaa näki, etteivät asiat oUeet hyvin: Alanko oli vierählånyt mättiiiiltli ja makasi
selällåän maassa kädet sivuille

kouristuneina. Veri oli pursunut kaikkien siteiden läpi ja
suupielestii juoksi punainen

noro. Silmät olivat auki ja
katsoivat räväht?imättii tai-

vaalle.

Ei tuntunut valtimoa. Sydän ei lyönyt. Loppu.
Ruumis nostettiin kärryille.
Murheellinen matka takaisin
töpinåän alkoi.
Jossakin lrningradin suun-

nalla leimahteli ylös punaisia
liekkejä ja kuului kaukaista
jyskettii. Valonheittimien keilat lakaisivat taivasta. Tuntui
aavemaiselta ajaa pimeiiä tietii
parhaan toverin ruumis aino.
ana seurana. Kiirettii ei enZä
ollut.
Töpiniissä Takapelto teki
ilmoituksen väpelille.
Olisi pitiinyt olla varo-

-

SATTUI PAHASTI

vaisempi, totesi tiimä ensi reaktionaan.

Alanko makasi kyyryssä kiirryjen pohjalla. Pusero oli jo
verinen ja lisiiä pulppusi koko

tanut

Takapelto säikähti oikein

jäi,- sanoi joku pimeiisä.

tosissaan.
Sitten hän tempaisi peitteen

Takapellon sisällä kuohahämän verranko väti viha
litettiin- hiljaisesta ja uskolli-

muonatonkien piiältii ja alkoi
repä siä siteiksi. Kangas oli
lujaa eikä revennyt ilman
puukkoa.

sesta aseveljesä...?

Sitten hän taitteli pienesä
kuusesta kauniita vihreiä oksia ja asetti ne varovasti paareille nostetun Alangon kas-

Olehan rauhallinen, kyl-

lä -äsä selviään, hän yritti

voille.

Seremonian jälkeen hän

3

javerinen alue levisi koko §
ajan. Alanko oliaivan rauhal- ä

palasi hitaasti hevosen luo.

sa

linen ja yhdessä miehet asetti-

-

nen paikka, sanoi Takapelto
hiljaa.
Hyvä kun edes hevonen

aJan.

rauhoittaa haavoittunutta.
Sitominen tuntui kiiyvän
kömpelösti. Haava oli rinnas-

Ei siinä varovaisuus autse kun on semmoi-

Sen oli aika saada hoitoa ranJoskus oli soppa kann€ttava perille

kan retken

p?iälle.

tr
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Meri

on aina

anaamaton.
Sota moninkertaistaa
vaarat eikä tuvallista
matkaa olekaan.
Reipas sotilaskotisisar
selviää tilanteesta jossa
moni mies menehtyisi.
OLIN saanut tehtiiväkseni låihteä
maraskuun 30. päiviinä §A
Orön linnakkeelle Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen varapuheenjohtajana luovuttamaan sotilaiden käyttciön yhdistyksen ra-

neita, tuntui, että myrs§ oli nyt
todella ankara.
Hangossa matkaamme liittyivät

eversti NiTo äerio, Merivoimien
pastoi Eino Alitalo sekä valistustapserÅ Antero Rautayaara.
laivan "salongissa" kului alkumatkamme rattoisasti, sillä eri
suunnilla laajaa rannikkoamme
liikkuessamme olimme me sotilaskotisisaret tutustuneet moniin sotilaisiin. Minua jännitti kuitenkin

ajatus "sotapesän" luolutuspuheesta,

joten pyrin yksinäisyyteen

rauhoittumaan. Jätin hauskan seurueen sisälle ja nousin aluksen

kannelle keskittymåtin sanotta-

kennuttaman sotilaskodin. Mat-

vaani. Olin onnellinen tehtävåistäni. Nautin vellovasta meresfä ja

kaan osallistuivat myös sotilaskoti-

kuuran peitämisä luodoista.

sisaret Greto Valve

ja

Äkkiä alus alkoi kiemurrella.

Aru-Lis

Alitalo.
Helsingistä matkasimme junalla

Hankoon, josta tarkoitus oli edel
leen mennä Henrik Boije -nimisellä
armeijan kuljetusaluksella linnakkeelle. Hangossa meitä kuitenkin
oli vastassa tieto, etlä ankaran merenkäynnin takia matkamme lykä-

tiiiin seuraavaan päiviän.
Seuraavana aamuna oli siis liihtö matkamme varsinaiseen kohteeseen.

Vaikka me "rannikkosisaret"

olimmekin merenkäyntiin tottu-

VAARA ON
MONINKERTAINEN
Äkkia alus teki jyrkän mutkan.
Tartuin laivan partaaseen pysyäkseni pystyssä. mutta se antoi
periksi.
Samassa totesin olevani meressä.

Olin onnettomuudekseni seissy

juuri sillä kohdalla,

jossa aluksen
reelingissä on aukko "lankonkia"

eli maihinnoususiltaa varten. Jäinen kettinki oli antanut periksi.

Upposin pinnan alle jäseen
marraskuiseen mereen paksuine
vaatteineni, mantteleineni ja talvikenkineni.

Kun pääsin pintaan totesin
aluksen jatkavan matkaanm jyrkkiä kännöksiä tehden. Vihollisen
lentokoneen luodit ja ammukset
piiskasivat vetlä sen ympärillä.
Siksi siis aluksen kiemurtelu!
pian kone havaitsiJärkyyin
si minut ja saisin osani sen tulesta!
Jos selviiisinkin hukkumatta kuolisin luodeista!
Vaistonvaraisesti veäydyin pin-

-

nan alle aina kun kuulin luotien
viheltävän.
Päähineeni oli tietenkin mennyt

menojaan. Hampaita apuna käyttäen sain rukkasten remmit aukija
kiisineet kädestäni. Suurin ponnis-

tuksin sain sitten manttelin napit
auki. Jälkeenpäin löysin kiisineet
samoin kuin sotilaskotimerkkinikin manttelin taskusta
vaisto-

-

Äkkiä alus teki
iyrkän kåännöksen

maista taloudellisuutta!
Lentokone pörriisi yhä ilmassa.

Aloin nopeasti viisyä ja kangistua
kylmiissä vedessä. Ajatuksissani
kiitin viisaita vanhempiani, jotka
aikoinaan olivat låihetäneet minut
uimakouluun

-osasin

Bannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen sotilaskoti toimi
kauniin säån vallitessa
sairaalalaivan kannella

nyt käyttiiä

taitojani oman henkeni pelastamiseksi.

HENGENHÄOÄSSÄ
Helppoa ei uiminen märkien vaatteiden painon alla ollut.
likkia valahti mieleeni, että juuri
samoilla tunneilla oti äitini kuole-

masta kulunut tasan kymmenen

wotta. Joka vuosi olin juuri tä-

Alanko menettää todellisuuden
tajuni...?
Viisyttää
ti...

-

viisyttää hirvittäviis-

Äkkiä totean, että laiva on pysähtynyt. Saan tästä uutta voimaa
ja alan varovasti, voimia säiistäen
uida sitä kohti.

nåiän käynyt hänen haudallaan.
Oliko hän nyt tullut minua noutamaan...?

Sitten tajuan jonkun aluksella
huutavan ja viittoilevan minulle.

ensimmäiseksi herättin).t kansivahdin huomion. Aluksella oli kuitenkin ollut täysi työ yrittäessän

He pyytävät minua

olla

- raskaita ajatuksia ei ny
saanut päästä mieleen! Ny oli
kamppailtava elämiistä !

puoshaan nokassa ojennettuun pe-

Ei

Äkkiä kuulin huutoa.
Minäkö huusin
vai joku
muu?

-

Voimani alkoivat olla lopussa.

taivalla

ei ollut varrnaankaan

huomattu tapahtunutta. Pitääkö

tarttumaan

Ympäristöstäni välittämättä lan-

lastusrenkaaseen!

Käteni eivät kuitenkaan
toimi

enää

en pysty pitämään kiinni
renkaasta!
Minun on sukellettava vielä kerran pinnan alle, jotta saan renkaan

-

ympärilleni.

minun nyt näin menehtyä...?

PELASTUS

Mieleeni tulevat ennustajan sanat: meri on sinun elementtisi
rakastat sitä
se on kuitenkin
myös turmiosi...
Yritän rukoilla
- rakas Jumala.
auta nyt minua...!
Jälleen kuulen huutoa.

Niin kiskottiin kannelle

jonka "ominaispaino"

suuntaamatta lentokoneen
huomiota meressä olijaan.

nainen.

märkien

vaatteiden ja jiiätyneen tukan an-

siosta oli tiissä seikkailussa varmaankin huomattavasti kasvanut.
Surin jo meressä päähineeni
menetystä. Sehän se oli kuitenkin

kesin polvilleni Jumalaa kiitämään.

Aluksella kuulin. että kaksi matruusia oli vaapaaehtoisina tarjoutunut hyppaiämään mereen avukseni. Todettiin kuitenkin, että olin
jo siinä vaiheessa voiton puolella
kamppailussani, joten awsta luowttiin. Ennen lähtöäni aluksesä
pyysin tavata nuo auttaja-tarjokkaat ja kiitin heitä. Kun sitten linnakkeelta lähtiessäni sain kuivan
manttelin ylleni. löysin sen taskusta
lapun, jossa oli teksti: "Täys' onni
on sen, ken maataan saa ees palvel-

la hivenen verran." Allekirjoitukoli "Kaksi merisotilasta".
Entä itse juhla linnakkeella?

sena

Kun huomattiin, että juhlapujo oli saanut ylleen kuivat vaatteet ja rauhoittunut, julistettiin juhla alkavaksi. Olin kuitenkin luonnollisesti ennen sitä ilmoittautunut everstille ja pahoitellut
minun osuuttani viiviistyksessä.
Juhlan alkajaisiksi eversti Heiro
lyhyessä puheessaan selitti tilannetta. Sitten tuli minun vuoroni. Muisheen pitiijä

tan sanoneeni, että tiist?i sotapesiistä tule€ minulle erittiiin rakas, sillä

olenhan sananmukaisesti tullut
sinne vetten läpi
- kuten vanha
sanonta kuuluu. Näin liikuttuneena, miten sotilaat silmät tarkkaavaisina ja myötä eläen kuuntelivat.
Se oli minulle korkea hetki. tr
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KUNNIA SILLE
KENELLE KUNNIA
KUULUU
Lauri Jäntti

- Chr. Karnila:
WSUusi kunniamerkkiopas,
OY, Porvoo

1983,

96

sivua,
valokuvia, os:l

Kiriallisuutta

piirrolsia

LAATUUN-

Kirjanen sisältää vastauksen
kaikkiin niihin kysymyksiin,

xÄvpÄÄ

ja

värillisiä.

taan, ettei tämännimistä miesä
ole koskaan liittoon kuulunutkaan!

Nyt ilmestynyt teos on jonkinlainen veijariromaani, jossa
pari älykästä sotamieslä pitä
pilkkanaan koko Suomen hölmöä upseerikuntaa. Todennä-

köisesti

tämäntapaisellekin

huumorille löytyy ystäviä.
J.

PARTIOJUTTUA
Pentti H. Tikkanen: Yli Sy-

miten? Edelleen se kertoo ritari-

värin

Karistb,
Hämeenlinna 1984, 248 si-

kuntien historiasta, muistomitalien ja muistoristien saanti-

vua, valokuvia

perusteista. hankintatavasta ja

Kustantajan ilmoituksen mu-

monista muista asioista. Lisäksi on esitelty eräitä tavalli-

kaan kirja on "tosipohjainen

ja Äänisen,

ja karttapiir-

roksia.

Thottelias sotakirjailija kertoo Päämajan kaukopartiokomppanian Osasto Vehniäisen toiminnasta Aunuk-

sen

simpia ulkomaisia

kunnia-

merkkejä.

Sotaveteraaneille annetaan
hyödyllistii tietoa: jatkosodan
muistomitalin voi vieläkin saa-

kannaksella vuonna
1942. Kirja sisältää kymmenkunnan partiomatkan

da

selostuksen suhteellisen täydellisine henkilö- ym. tietoi-

täyttZimällä anomuskortin, yh-

neen. Reittipiirros selventää
kutakin kertomusta.
Vaikka retkillä ei tapah-

dukaan kovin

merkillisiä
asioita ja vaikka ne ovat kovin toistensa tapaisia, antaa
kirja kuvan kaukopartiotoiminnasta rauhallisella rinta-

manosalla

sotilaspiirin esikunnasta
esittiimällä sotilaspassinsa ja
tymien muistoristejä voi ostaa

Sotainvalidien

Veljesliitolta
esittämällä tiedot sota-ajan palvelussuhteista. Talvisodan

muistomitalin sekä uuden ristin
tai mitalin kadonneen tilalle voi

saada Päesikunnan kunniamerkkitoimiston ostoluvalla.

asemasotavaiVenäläiset paikan-

S.

UUDELLA
nimet ovat jääneet tarkistamatta.
J.
TYYL!LLÄ
heessa.

Taisto Huuskonen: Jermut,

PORIN

WSOY, Juva 1983,316 sivua.
Taisto Huuskonen on omaperåinen persoonallisuus: hän oli
alun perin suomalainen raja-

KOULUPOIKIA
SOTAPOLULLA
Matti

Rantasila:

Talvisodan

vapaaehtoinen, Tammi, Helsinki 1983, 170 sivua.
Ilmeisesti omakohtaisiin koke-

muksiin perustuva romaani
kertoo 17 ikävuottaan äytfiivän nuorukaisen kokemuksista ensimmäisenä sotavuo-

tena: ensin

ilmavalvontatehävissä, sitten pikakoulutukseen, sodan loppuvaiheessa rintamalle Ilomantsiin, lopulta

mies,

joka loikkasi

vuonna

1949 Neuvostoliittoon, selvisi
Stalinin kuoltua hengissä vankileiriltä, asettui asumaan IäKarjalaan ja kirjoitti siellä uusia
isäntiä miellyttävän sotakit'an,
joka menestyi hyvin ja käännettiin venäjäksi ja viroksi. Vietet-

partio, Karisto,

Myyty

Hämeenlinna

1983, 303 sirua.

romaani"
- mitä se nyt sitten
tarkoittaneekin.
Kirja on selvästi kaksiosainen. Ensimmäinen puolisko
sisältää 189 silua Kannaksen
rajamiesten viivyysvaiheen sotatoimia ja jutustelua Terijoen
suunnalla joulukuussa 1939.
Teksti on ihan mukavaa karjalaisten "huumormiesten" touhuilua.

Toinen osa sisältää tarinan
partiosta, jonka johtaja, kersantti, sai käskynsä Viipurissa
erään parturinliikkeen takahuoneessa toimivasta vakoilukeskuksesta, otti partiomatkan
aikana tietyissä kohdin yh-

teyttä vihollisiin, antoi heille
merkkejä taskulampulla ja
johti lopuksi partionsa vihollisen väijy'tykseen. Tällaisia juttuja huhumyllyt jauhoivat taljoissakin lievisodan aikana
- Tähän vänee ollut perääkin.
hemmän onnistuneeseen osaan
on
myynnin lisäämiseksi?

sijoitettu
myös kymmenkunta

sivua kömpelöä pomograhaa.
J.

ATOMISAASTEEN
ARMOILLA

suuntautuu Atlantille. Pakeni-

jat ovat täysin meren ja

vene-

rosvojen armoilla. Poikettaessa
St Thomasin saarelle tilanne
vain pahenee. Pako päättyy viiduksen jälkeen maapallon eteläisimpiiän asuttuun kolkkaan.
Näihin puitteisiin tekijä on
sijoittanut toinen toistaan jännittävämpiä episodeja
- keskinäistä kyräilyä ja kapinointia,

ja kuolemaa, rakkautta ja lemmiskelyä. Aineksia mielikuvitustarinaan on kirsairautta

jailijalla ollut todella riittävzisti.

Tuloksena on huippujännitävä seikkailuromaani. E. P-

I

ERÄTAR!NAA
Leevi Karsikas: Iirntureita ja
outamaita, Karisto, Hämeenlinna 1983, 195 sivua.
Kirja sisältää mukavan leppoisaa pienimuotoista jutustelua
Lapin maisemista, kala- ja metsiistysretkiltä ja muiltakin vaelluksilta. Rauhoittavaa lukemista luonnon ystiiville.

Anja Tikkanen-Pentti H. Tikkanen: Suuntana Sompio, Karisto, Hämeenlinna 1983, 285
sivua, valokuvia.

Kirja on uusintapainos kahdesta
aikaisemmin julkaistusta juttukokoelmasta.
a

Hannu Sarrala (toim.): Erämaailma t98!1984, Karisto,
Hämeenlinna 1983, 128 suurikokoista sivuq runsaasti valokuvia.

Vuosikirja sisälä?i 15 erillistii
artikkelia. Asiapuolella kertoo
Veli Lappalainen hirvivahinke

tossa Huuskonen pääsee palaa-

468 sivua.

maan Suomeen, kirjoittaa

Ydinasevarustelun kiihoitta-

Neuvostoliiton oloja jyrkiisti

essa

nuista, Täuno V. Mäki metsästyksen historiasta ja Juha K.
Karsikko Kurt Martti Walle-

Neuvostolii-

mieliä kirjailija on keksinlt
"ajankohtaisen" aiheen. Hän

kerrontaan on onnistuttu sisäl-

Suomen sekä sotaromaanin

Iytämiän tuolloin muodissa
olleet alokasvisit ja simputus-

Teriismysky. Tämän johdosta

kuvittelee, miten sattumanvaraisesti muodostunut §mmen-

tarinat.

toliiton kirjailijaliiton

hänen nimensä häviiiä Neuvospape-

henkinen seurue
- miehiä, naisia ja joukossa pari lastakin

reista

toimii

-

kysyttäessä ilmoite-

ja

taistelee paetessaan

;
l

jen

wotta

kritisoivan paljastuskirjan Laps
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pienellä huvipurrella alkaa
USAn itärannikolta. Matka

Luke Rhinehart: Pelastukoon
ken voi, WSOY, Juva 1983,

tyään 26

RUK:uun. Vähän kankeaan

J.

Pohjois-Amerikan tärkeimmät kohteet tuhoutuvat sodan
ensi iskuista. Seurueen pako

mein puolen vuoden purjeh-

jotka askamrttavat "merkittyä"
kansalaista juhlapäivinä
- mija
ä merkkejä rintaan, milloin

SEKALAISTA
SOTAA
Arvo A. Juvonen:

ydintuhoa.

T

I
t

t

II

estiimismahdollisuuksista,
Teppo Lampio Kanadan vesilin-

niulsen asustelusta Lapin Marrasjärvellä. Muut jutut ja hyvät
valokuvat kiisittelevät metsästystä, kalastusta ja vaellusta
luonnossa. Mukavaa

rnr*.

r.

I
t

I

( N uoret kotkat ovat kilpailleet sotilasleikeissä, kertoo

Neuvosto'Karjala. Monia tuhansia joukkueita kiisittävää

terveiset

kilpailua johtaa Neuvostoliiton
Sankari, avaruuslentäjien koulutuskeskuksen päällikkö G. T.
Beregovoi. Kuvassa Petroskoin

nuorisoa

kilpakentillä. tr

o

E

,ourun

lehdessä oti

artik- A

Kir-

keli Valtasimme Hyrsylän.
joittajan nimi oli painossa pudonnut pois. Jutun tekijä oli tie-

tenkin everstiluutnantti Eino
Tirronen, silloinen IIIIKTR 9:n
komentaja. Hän on kirjoittanut
myös mainion kiljan komen-

nossaan olleiden tykistöjoukkojen taistelusta. ("Jylisevät ty-

kit", Karisto,

1980).

o
T1
]-a

L

ino Aatos Rummukainen,

syntynyt 2.11. 1920 Liperissä,
osoite Alapellontie ll, 80140
Joensuu 14, pyytitä todistaja-

uuo A. J. Junes Kemistä

)

kertoo toimineensa kolonnan'
johtajana matkalla Hyrynsal-

melta Vaarala an 3. 7 . 42, jolloin
matkaan liittyivät Sotilaskotiliiton toimihenkilöt rouva Jänneksen johdolla. Matka sujui
turvallisesti. Onnettomuus, josta lehtemme tämän vuoden

heinäkuun numerossa kerrottiin, sattui 5.7.42,jolloin rouvien suojana oli samasta autG.

komppaniasta Widal-maasto-

auto. Vihollisen partio yllätti
kolonnan Hossan kylän pohjoispuolella.
Kuvassa 64.Autokomppanian miehiä kolonnassa rajalla.

o

apua.

Rummukainen oli nimittäin
muiden mukana I l. l. l94l varusmiehenä lähdössä Kouvolan
asemalta Haminaan 4.Prikaatiin ja toimi viiden muun pojan
kanssa kuormausryhmänä.
Kuormauksen pZiät)'ttyä heidät
kiiskettiin nopeasti vaunuun.
Poikien juostessa vaunua kohderi tuli alueelle varusmiehen
ajama keltainen linja-auto, joka
kaatoi Rummukaisen ja hänen
vasen jalkansa vioittui. Paikalla
ollut kapteeni toimitti tajuntansa menettäneen Rummukaisen
Kouvolan varuskuntasairaalaan. Hän sairasteli koko kevään eikäjalka ole koskaan tullut kuntoon, vaan sitä on jouduttu jatkuvasti hoidattamaan
Rummukaisen omalla kustan-

penniäkiiän kornuksella
vauksia ei- ole tullut.
Kuka muistaa tapauksen ja
voi auttaa vaikeuksissa olevaa
aseveljeä?
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M

u.t,i

Saarentaus Hyry-

läsfä on lahjoittanut toimitukselle joukon itse ottamiaan hyviä sotakuvia piiiiasiallisesti

Taipaleenjoelta. Parhaat kiitoksemme!

o
D ino Partanen

l-aPPeen-5

rannasta, entisiä JR I :n soturei- 7
ta, on päiissyt käymiiän entisillä

sotatantereillaan Vammelsuun
Antinpiiiissä. "Entisistä taisteluhaudoista olijäljellä vain vesakoituneita painanteita", kertoo Partanen, joka on kuvassa
entisen vartiopoteronsa reunal-

la. Toinen kuva esittä Vammeljoen siltaa nykyisessä asussaan.

RAJU
RUOKALISTA
Sattuipa skandinavialainen

laiva haaksirikkoutumaan

KASKU KIERTÄÄ

ihmissyöjien saarelle. Sen
miehistöstä ryhdyttiin valitsemaan parasta paistia.
Ruotsalainen ei kelvannut, koska hän haisi liiaksi
viinalle, ei myöskään tanskalainen, joka oli laiha ja

sitkeä. Norjalainen haisi

känprikaatin

muistomerkin

paljastustilaisuudesta Inarin
Kaamasessa 21. 7. 84. Tilaisuudessa puhui pääjohtaja Helge
laakso JP 4:n killan puolesta ja
juhlaesitelmän piti lapin sodan

Sampo Ahto. Muistomerkkinä
on panssarilelry, johon on am-

muttu reikiä sinkoasein.

o

Ekhä si**e syä;.++.es ligiåkr','
varotleli Stnölaiocn ltcvor*a:n,
hor tålle viimciscn so*.rinst ån+oi

valaanrasvalle.

Istutaan pommisuojassa Mikkelissä talvisodan aikaan. Paikallinen rouvashenkilö filosofoi:
Vielähän sen ymmärtää, että viipurilaisia pommitetaan! Mutta kun meitä viattomia
mikkeliläisiäkin!

si.

Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

asiantuntija everstiluutnantti

ja

Pantiinpa suomalainen
pataan, joka kiehui ja pori-

-

tto Innanen, vanha aseve-

li Lapin sodan ajoilta, on lähettäny.t oheisen valokuvan Jää-

kalalle

KOLPAKKOSTRATEGIAA

Hetken kuluttua padan
kansi kohosi ja suomalainen huusi:
on helkkarin
- Sauna
hyrä!
Missäs muuten vastat viipyy?
Veli Arrela, Tomio

