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miesajalla on suuri merkitys. Aika ei jätä ketään kylmäksi. Missä
muussa elämäntilanteessa tuomarit, viemärit, työttömät ja työläiset ovat koulutuksessa
samassa rivissä, syövät
samaa soppaa? Ei missään. Luokkarajojen
hälventäjänä varusmieskoulutus on tehnyt
maamme historiassa
hyvää työtä. Kaikessa
autoritaarisuudessaan
puolustusvoimat on hyvin demokraattinen laitos. Uralla etenemiseen
ei ainakaan syntyperä
tai varallisuus vaikuta.
Omalta varusmiesparhaiten
ajaltani
muistiin juuri tuo ihmissuhteiden moninainen verkko. Toimintani
siellä esimiestehtävissä

jäi

on

auttanut

monrssa

työelämän asioissa tänään.

Sain kutsun kertaus-

harjoituksiin. Viikko
vierähti Hyrylän ilma-

torjuntarykmentissä.
Sen kuluessa loksahti
täysin paikalleen Suo.
men puolustusjärjestelmän idea: se perustuu
RESERVIN voimaan.
Varusmiesaika luo pohjan kaikelle - suomalainen mies on elakeikäan
asti osa puolustusjärjestelmää, jonka ydin on
koulutettu reservi.

Kertausharjoitusten

tunnelma on sellainen
kun sen olla pitaakin.
Meitä koulutetaan sodan ajan kokoonpanossa toimiviksi taistelukykyisiksi joukoiksi.
Varusmiesajan hurtti
huumori elää kertausharjoituksissakin, mutta mukana on aimo an-

nos lisääntynyttä kyp-

syyttä.

Kantahenkilökuntakin
koetaan
työtovereilsi
enemmän
kuin etäisiksi esimiehiksi.

Maanpuolustustahto ja
tahto edistää rauhaa ei-

vät sodi keskenään.

Rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka
on ulkopolitiikkamme
lähtökohtana ja turval-

lisuuspolitiikan

päämääränä on valtiollisen
itsenäisyyden sailyttaminen ja kansalaisten
elinmahdollisuuksien
turvaaminen - niin kuin
se komeasti kirjoissa ja
kansissa seisoo."
Tirohon ei vanhem-

malla polvella ole pal-

joakaan lisäämistä.

Suosittelemme luettajotka
lehtiensä
löytävät
usein

vaksi kaikille,

palstoilta vain akka-

maisten inisijöiden surkeita valitusvirsiä. tr
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UAlIASffiAIAPE1IIIN
Summan murtumisen jälkeen oli
Kannaksen Väliaseman merkitys
elintärkeä.
Oli estettävä vihollisen hyökkäys
kehittymästä läpimurroksi.
Ankarasti taistellen siinä
onnistuttiin.

sa kamppailee.

Olimme olleet täydessä hälytysvalmiudessa jo pari woro
kautta. Lähtö kiivi siis nopeasti:
vain ase ja rynnäkköpakkaus
selkään ja suksille. Sitten vain
täyttä vauhtia itse tekemiämme
vastaiskulatuja pitkin eteen.
Tärkkailin monet kovat taisteluvaiheet kokenutta Oripään
miesten komppaniaani, JR l3:n
8.Komppaniaa. Miesten katseisTiedämme
hyvin, että tältä retkelt?i eivät

Hinta oli kuitenkin kova.

ta olen lukevinani:
kaikkipalaa...

OLI helmikuun 19. päivä talvisodan wonna 1940. Pakkanen
paukkui ankarimmillaan ja vai-

everstiluutnantti Kaarlo Yaa'

nomiehen raskaat aseet jauhoivat hajalle Väliasemaan pureutuneiden väsyneiden suomalaisten pesäkkeitii.

vä: "Kaikki tiet ovat täynnä vihollisen panssarivaunuja ja jalkaväkeä, jotka etenevät Kämärältä Näykkijäryen suuntaan."

-

Merkit ovat selvät,

JR l3:n

III

totesi
Pataljoonan komen-

taja jääkiirikapteeni hljo Laakso aamulla komentopaikallaan.
- Päivästii tulee taas verinen.

Heti aamutuimaan hän oli
JR l3:n komentajalta

saanut

76

Omissa aivoissani jyskyt&iä
päällimmäisenä meille jokaisel-

lalta tiedon lentotiedustelun tulokista. Ilmoitus oli lyhyt ja sel-

''TULEE AVUKSI
KIIRUHTAA''
Pian antoi Laakso kåis§n selvällä ja omalaatuisella tyylillään:

le välitetty Mankin käs§: "Väliasemassa on vihollinen pysäy-

vilio
Aukurti Laakso, Mannerheim-rirtin
ritari N:o 191, legendaaranen
kenttåkomentaia

-

Ahtimo!

Komppaniasi

kanssa sinun tulee nyt kiireesti

tettävä!"

Ylitämme Selänmäen rautatieylikiiytävän tykistötulen saattelemina. Mennan talon luona

tapahtunut

puolustusaseman

murtuma paikataan reservivän-

Mennaan kiiruhtaa! Kapteeni

rik,kt Reino Hussor joukkueella.

Lund gre nin Erillinen Pataljoona

Linja pitää taas.
Murtumakohdan sisälle on
jäänyt kolme vihollisen panssa-

ykin taisteluihin
tottumattomien miestensä kans24 siellä nyt

d:

Tilanne NäykkiiärYen ia Peroioon
välallå 20.2.40
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Illan kuluessa pataljoonan pääosat saapuivat eteen ja ryhmittyivät avuksemme puolustukseen. Tirntui helpommalta. Jo
kainen ymmäni kuitenkin, et3ä

.qL
5.Dr

viimeistään aamulla olisi tosi
§symyksessä.
Täistelu jatkui monivaiheisena koko yön ja seuraavan aamun. Silloin pataljoona sai kiis
§n irtautua etulinjasta ja siirtyä noin kilometrin påiiissä takanamme olevaan Pienmäkeen.
Irtautuminen alkoi kello
10.00 ja onnistui hyvin. Ehdimme Pienmäkeen ennen vihollista
ja saimme puolustulaen jälleen
kuntoon. Jouduin komppanial-
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TAYDE11AIEHO11A
rivaunua, jotka häiritsevät pahasti puolustajia. Ne on saatava
pelistä pois!
Perustan vapaaehtoisen pom-

mariryhmän, jonka johtajaksi
määrään kenantti Voitto Kulmalan Mwt yritykseen osallis

TOIVO AHTIMO

nekiviiärit ovat kuitenkin jatku-

joukkueen verran miehistiini oli

lani

vasti äänessä piiskaten maastoa.

haavoittunut ja
evakuoitu taalse. Kalsi jouk-

pääosien irtautumisen

VASTUU VAIHTUU

kaatunut

tai

kueenjohtajaa oli poissa: reservivänrikki Reino Husso oli kaatunut jaArmos Musku haavoittunut. Emme kesäisi monta päivää tällaista leikkiä . . .

tujat ovat Into Mairc Vampu-

Puolustuslohkomme on kaikkiaan lähes kahden kilometrin
levyinen. Vihollinen alkaa vähi-

Malli Korle Karinaisista,
Armas Vuorinen 1a Markku
Saario Onpäästil, hljo Lairc

tellen liikehtiä sen edessä leveällä alueella. Ilmiselvåisti se valmistautuu jatkamaan hyökkiiys

epätoivoiselta

Alastarolta

tään.

liian ylivoimainen ja puolustajia

Lokalahdelta.
Yritys onnistuu. Pian roihuaa
kaksi vaunuista liekeissä ja kolmas päiisee vain toisen telaketjunsa varassa kieppumaan ympäri. Silti se ampuu kiivaasti ko
nekiväärillään.

Erillinen Pataljoona 24 on
meidän tultuamme vetiiytynyt
kokonaan pois asemista. Kaikes
ta näki, että sen miehet olivat
ensi kertaa taistelussa toden

liian vähän. Vihollinen oli

edessä: olivat jättiineet kaatuneensakin asemiin lähtiessään!

Tirhoojatkin ovat kärsineet

Myös patruunoita oli jiiänyt po
teroihin runsaasti. Harmiksem-

helinyhteyden pataljoonan ko
mentopaikalle! Kerroin tilanteen Laalsolle ja koroatin, että
tiiällä kyllä pian tarvittaisiin ko

lasta,

ja lauri

Wrtaton

tappioita: Matti Korte on kaatunut ja kaikki muut haavoittuneet.

Asemien edessä on §mmenittäin vihollisen panssarivaunu-

ja.

Nähtyään näiden kolmen

me emme voineet kiiyttiiii niiti
hyväksemme, sillä Lundgrenin
miehillä oli ruotsalaiset kiväärit.

Koko päivä taisteltiin ankarasti jokaisesta neliömetristä.

vaunun kohtalon ne tulevat va-

Tuli vihdoin ilta ja hämärä.

rovaisiksi eivätkä entiä lähesty
asemiamme. Niiden tykit ja ko

vän

Komppaniani oli kiirsinyt päikuluessa pahat tappiot:

Nytkin tilanne alkoi tuntua

suojaamaan pataljoonan

ja

jaä-

mään siis viimeisenä asemiin.
Lähtiessämme lopulta taaksepäin joutui osa miehistiini juoksemaan tuon kilometrin pikataipaleen kilpaa vihollisen panssarivaunujen kanssa.

Väliasema kesti. Täistelut

vastuualueem-

jatkuivat tiilläkin lohkolla useita

me oli liian leveä, vihollinen

päiviä ja riittivä aikavoitto saavutettiin.

-

åiä-

rimmäisen akliivinen ja tunki
koko ajan pälle, joten emme

saaneet hetkenkiiän lepoa.
Illalla tapahtui ihme: sain pu-

ko pataljoona - yhden komppanian eväät alkavat olla lopussa.
Laakso otti yhteyden rykmentin komentajaan. Everstiluutnantti Vaalakin ymmärsi ti.
lanteen ja antoi Laaksolle kiis-

kyn ottaa rintamavastuu
pataljoonalla.

koko

Hinta

oli

kuitenkin

kova.

Murhemielin kirjasin komppaniani tappiot: siitii oli kaatuneina ja haavoittuneina poistunut
kaksi upseeria, neljä aliupseeria

ja kalsi§mmentii kaki miestii.
Tämän lisäksi oli useita lievästi
haavoittuneita, jotka eivät menneet sairaalaan, vaan palasivat
JSp:ltä takaisin komppaniaan.
Päivän sankarivainajat olivat

reservivänrikki Reino Husso
Tirrusta, alikersantti Mauta Au/a, korpraali Laui Erula xkå
sotamiehet Omi Söteri ja Kalle
l,oirc Onpääsä ja sotamies
Matti Korte Karinaisista. tr
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Thlvisodan Jalkaväkirykmentti 13:n
III Pataljoonan komentaja

jääkärikapteeni Viljo Laakso oli

eräs kolmen sodan legendaarisista
rintamakomentajista.
Komentajan ja taistelulähetin suhde
muodostui usein läheiseksi
molemminpuolisen kunnioituksen Ja
arvonannon pohjalta.
Thlvisodan viimeiset viikot
vihollisen painopistesuunnassa
panivat ihmissuhteet kovalle
koetukselle.
SUMMAN-LAHTEEN ankarat taistelut olivat osaltamme

kas, pakkasta 37 astetta, vihollisen tykistötuli jauhoi maastoa

päättyneet. Helmikuun 15. päivänä vetäydyimme Heponotkon
maastoon huoltoa ja uudelleen-

tasaisesti

kasta.

järjestelyä varten. Sää oli kir-

täämään Summan aukiolle. Ve-

78

ja ilmatoiminta oli vil-

Vielä kerran jouduimme ryn-

Se oli tyhjä. Kokeilin puhelin-

rinen vastahyökkäys harvensi rivejämme huolestuttavasti. Käs-

ta. mutta se ei tuntunut toimi-

kyn mukaan vetäydyimme sit-

van.

ten viilyttäen Huumolan-Kämärän tien maaston kautta

risi ulkona vaunun

Pienmäkeen

ja

Näyk§ärven

rantamille.

Täälläkin kiivas taistelu jatkui tauotta - vihollinen kävi jatkuvasti päälle.

LAAKSO I.,JOUKUSSA
Iltahämärissä helmikuun

22.

päivänä tunkeutui joukko raskaita panssarivaunuja pataljoo
nan asemiin. Yksi niistä ajoi
Laakson komentokorsun oven
eteen.

Olin ollut jossakin asialla ja
lähestyin komentopaikkaa, kun
huomasin yllättäen tuon rumiPi-

meän turvin pääsin livahtamaan
ohi ehjäksi
jääneeseen korsuun.

tankinrumiluksen

Laako ei ollut väistynyt
kauas. Hän kertoi panssarivaunun rymistelleen korsun katolla,
mistä hiekat tulivat asukkaiden
silmille. Kun oli perusteltua syytä pelätä itse tankinkin tulevan
alas kattohirsien mukana päätettiin lähteä hiukan ulos jaloittelemaan.
Itsepäinen panssarivaunu löysi myöhemmin kohtalonsa.

Täistelut jatkuivat hellittä-

mättä. Kaatuneiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi murheellisesti.

luksen korsun ovella.
Missä oli komentaja?

Siitä oli saatava selvä!

Panssarivaunun moottori muliikehtiessä.
Livahdin pimeän turvin ulos aivan sen nenän edestä etsimään
komentajaa.

Helmikuun 26. päivänä olin
mukana reserviluutnantti Cunnar Laat ion tiedustelupartiossa.
Vihollisen toimeliaisuus näytti
olevan vain lisääntymään päin.

Vielä ykeilalkaisena Laakso (oik.) komenli "flntematloman sotilaan rykmenltiä" JR 8:aa Lapin !oda33a.
Varommalla ll.Davisioonan komentaia "Kylmä-Kalle" Heiskanen

Maalirkuun alus.å 1940 tuli
komentaiaksi maiuri Y, IUompo

Näin kävikin. Panssarivaunut
aloittivat leikkinsä jo kello viisi
aamulla ja kaikkien aseiden or-

keen

ja ryhtyi tiihystiimään kiikarilla seisten suksillaan.
Minä huomasin jo kiikaritta-

jotakin liikett?i, sanoi
hetken kuluttua.

kin edessämme ilman lumipukua lumessa taapertavat neljä

Laakon selälleen omien

kesteri revähti pian täyteen voimaansa. Jotenkin tuntui, että
kaikki oli nyt lopun alkua.
Eipä sentään.
Yöllä 28. helmikuuta tuli ryk-

Hiihdeltiin parisensataa metriä Perojoen latvoille päin. Jou-

veämpien suksieni piiälle ja ryhdyin vetämåiän häntii omille lin-

hahmoa. Otin hyvän ampumaasennon makuulta, poistin kivääristäni varmistimen ja aloin

duimme nyt aivan aukealle pellolle, lepikko selkämme takana.

joille vetäen sukia kiirjistii ja

mentistii

maastoon

käs§ siirtyä

ja

Peron

valmistautua vii-

vyttämään sieltä Kärstilänjärvelle.

Tehtiin kiis§n mukaan. Ko
mentopaikaksi Kärstilänjärvellä

tuli Haapaniemen huvilan alla
oleva kellari, joka oli muuten
hyvä paikka, mutta sijaitsi pahasti vihollisen puoleisella rinteellä.

tähdätä.

-

Älanan vielä, voivat olla
vaikka omia, sanoi Laakso ja
jatkoi kiikarointia.
Luultavasti komentaja näki
hyvin, että kaverit eivät olleet
omia - hän halusi vain lyhentää
ampumamatkaa, koska ukot olivat tulossa suoraan meit?i kohti.
Hitaasti naapurit lähestyivät.
Kun matkaa oli ampumaradoil-

ta tuttu

YKSITYISSOTAA
Aamulla 3. päivänä maaliskuuta Laalso otti minut mukaansa
tavanomaiselle etulinjan tarkastuskierrokselle. Tällä kerralla
mentiin linjoista ohikin, eikenenkään-maalle, mikii sekään ei
ollut lainkaan outoa. Nyt oli tiedusteluun vielä tavallista suurempisyy, sillä meillä eivielä ollut selvää kuvaa vihollisen sijainnista asemiemme edessä.
Saavuimme vähäiselle mäelle
Rantalan kartanon maastoon ja

pysähdyimme tähystelemään.
Laakso löi sauvat pystyyn han-

150 metriä virkahti

Laakso hiljaa:

Nyt anna mennä!

-

Latasin kaiklci viisi laukausta
tuohon neljän miehen ryhmään.
Kaikki syöksähtivät matalaksi
hankeen. TLmmat toppatakit
eivät kuitenkaan näytläneet aivan liikkumattomilta, joten
työnsin kivääriini uudet patruu-

nat

ja

valmistauduin ampu-

maan.

Anna olla, sanoi Laakso kiikaroiden jatkuvasti. - Kyllä se
jo riittaa.

-

tuonne vasemmalle, sielläkin on
Laakso

Laakso ryhtyi jälleen kiikaroimaan ja minä otin kaiken va-

ralta ampuma-asennon.

Edessä

pellolla oli sähkölinjan A-pylväs
havaitsin pari
tummaa kohoumaa.
Aioin juuri kertoa havainnostani komentajalle kun kohoutumien välislä välähti pikakiväärin suuliekki. Luodit iskivät ympärillemme ja yki osui seiso
vaan Laaksoon ilkeiisti mäjähtäen. Hän kaatui suksiltaan ja
virkkoi rauhallisesti kuten aina:

ja sen juurella

- Nyt osui. Autathan pois?
- Mihin osui? §syin ryömien

lähemmiis.
Vastausta ei eniä tullut tajunta oli mennyt. Osuma oli pa-

-

ha.

Ryhdyin selvittämiiän tilannetta. Olimme kahden parisensataa metriä pataljoonan linjo
jen edessä. Laakso makasi hangessa jalat pahasti vääntyneinä
suksisiteiden vuoksi - hänellä

KÄu PAHASTI

oli sotaväen hikilautojen sijasta
omat kiintositeiset "hikkorit".
Kyljen alla oli nopeasti laajene-

-

va veriläiskä.

Mennäänpäs vilkaisemaan

Irrottelin sukset hänen jaloistaan, samoin omistani. Kiiänsin
le-

ryömien ise takaperin lumessa.
Homma oli tosi tukala. Aluk-

si en ollut järkytykseltiini

huomannut,

että

edes

vihollinen
paahtoi jatkuvasti aluetta pika-

kiväärillään. Ti.rli osui tiilläkin
kertaa onnelsi hiukan liian yliis
- luodit napsahtelivat lepikossa
pudottaen oksia ja puunsälöjä
päällemme.

Noin viiden§mmenen metrin päässä etenemissuunnassamme näin ison kiven. Se voisi tarjota pelastuksen! Toivo antoi uusia voimia ja niin sain komentajan raahattua kiven suojaan.
Makasin lumessa hiestii liko

märkänä ja aivan uupuneena
miettien jatkotoimenpiteitä. Pelastumisemme oli ollut ihmeellinen - olimme t?issä välitavoitteessa toistaiseksi turvassa, mis-

tä saimme kiittää vain vihollisen
kehnoa ampumataitoa.

Laalso tuli tajuihinsa.

-

Missä ollaan . . .? hän sanoi

-

Tirlisuojassa, herra kaptee-

-

Hyvät on merkit. . .

hiljaa.
ni! vastasin ilahtuneena.

Tirolla usein kiiyttlimällään
79

Toimin

Vilio
Lob kson

toistelulohettinö
kiitti läja vaipui jälleen tajut-

lausahduksella Laakso

hettiään

tomuuteen.

APU EHTII AJOISSA
Ryömin nopeasti omalle puolelle hakemaan apua. Sain lääkintämiehet ja ahkion liikkeelle.
Käärimme komentajan nopeasti
vilttien sisään ja vedimme hänet
omalle puolelle. Sitten vain fäyttä vauhtia JSp:lle!
En uskaltanut kertoa linjassa,
että komentaja oli pahasti haa-

voittunut. Tieto olisi saattanut

hätiiännyttiiä koko etulinjan,
jossa muutenkin oli murhetta ja
huolta yli oman tarpeen - mielialat olivat jokseenkin maassa liikarasituksen. tappioiden ja vai-

Sinno iäi Summa

uudeksi komentajaki majuri
Tilompo. Kiersimme aamulla
linjassa tutustumassa miehiin ja
tilanteeseen. TLompokin oli rau-

hallinen ja jämerä mies.
Mutta sota vain kiihtyi.
Vihollisen panssarivaunut levittäytyivät Kärstilänjärven
jäälle ja ampuivat komentopaikkamme yläosan seulaksi. Kella-

rista

oli

lähdettävä niin liuk-

niin reput

kean taistelutilanteen ruoksi.
Varmuuden woksi peitin ah-

kaasti, että

kiossa komentajan nappihiihto
kengätkin, jotka koko pataljoo

hyvä kun miehet pääsivät livahtamaan rantatöyrään suojaiselle

na hyvin tunsi.

puolelle.

Pataljoonan komentajaki tuli 8.Komppanian päällikkö luut-

- Oli aika vahinko, kun kaikki tavarat jäivät sinne, sanoi

nantti Toivo Ahtimo. Minä jäin
miettimään, miten Laakso selviäisi vaikeasta vammastaan.

Viikon kuluttua asia

selvisi:

sain komentajalta sotasairaalasta kauniin kiitoskirjeen. Vaikka

olimmekin allapäin hänen pa-

kuin

muutkin välineet jäivät sinne

-

Tuompo kuin itsekseen.

Arvasin, että hän toivoi jonkun hakevan ne pois ja esitin:
- Saisinko minä yrittää, kun

Rauha on tutlut la pitåisi lähteä laaksepäin

mustani ja

van matalana rakennuksen kellariosan suojaan. Vanjat olivat

tulee sopiva tilaisuus?
Tirompo katsoi arvioiden ole-

-

vastasi:
Kyllähän se käy.

hasta haavoittumisestaan, olimme kuitenkin iloisia siitä että
hän ilmeisesti jäisi henkiin.
Täistelut jatkuivat yhä kiihty-

TIPALLA OLI

vällä voimalla. Maaliskuun viidettä päivää vasten yöllä tuli

Katselin vähän tilannetta. Sitten ryömin töyräälle ja siita ai-
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kuitenkin tarkkoina: rävähti laukaus panssarivaunun tykistä,
ammus lävisti rakennuksen ja

Mikäpäs siinä

-

kun ei

pa-

hemmin käynyt!
Kurkistelin varovasti nurkalla. Kellarin ovi oli lennähtänyt
auki ja antoi pienen näk<isuojan.

iski taakeni töyrääseen. Puunsilppua ja muuta roskaa lensi

Pujahdin nopeasti kellariin, ko

päälleni.

tavarat, muun muassa kaikkien

kosin tarpeellisiki

katsomani

KASKU KIERTAA
KAPTENSKAN
M!ES

Luutnantti Niimiircn
oli niitä "huumormie-

hii".

Päivänä muutamana hän otti komppaniansa kokoon

ja piti

puheen:

-

Talvisota påättyi Portinhoikan maisemiin eli låhes samoilte kankaille kuin iatko:otakin

reput. Sitten kurkistelin oven saranapuolen raosta jäälle.
Viisi vaunua liikuskeli jäällä
putket tiukasti kohti tirkistysreikåiäni. Ei ollut varaa enää odo
tella - ne voisivat milloin tahan-

vielä jälkeenpäinkin

ammuntansa tulosta.

RAUHANTEON
JÄLKEEN
VIHOLLISEN
PUOLELLA

ja

jäinen

Vetelin tavarat komentajan

luo. Tirompo vähän myhäili,
kun pudistelin roskaa repuista.
Mieli oli hyvä - onnistuipas!

sa ajaa rantaan tarkastamaan

Sieppasin kantamulseni ja
hyppäsin nurkan ympäri kellarin suojaan. Lastasin tavarat

siellä olevaan ahkioon ja asetin
vetoliinan rintani ympäri.

Sitten vain kiipeämään ylä-

Rykmentti jatkoi taistelua aina
Konkkalan-Portinhoikan linjal-

suojaan! Vä-

le saakka. Täppiot olivat suuret,

litavoitteeksi valitsin isohkon

lääkintämiehet yrittivät raahata
mukana kaatuneita ja haavoittuneita.
Sitten tuli rauha.
Maaliskuun 14. päivänä tuli

mäkeen

ja törmän

kallionlohkareen.
Syöksy onnistui. Pääsin lohkareen taakse, mutta sitten kajahtikin heti kimakka laukaus kranaatti iski kiveen, jonka suo
jassa kyyhötin. Yritin kiskoa ahkionkin suojaan, kun kranaatteja tuli lisää - muutenhan tavarat menisivät silpuiksi eikä koko
hommasta olisi mitään hyötyä.
Pahin oli vielä edessä. Vanjat
tiesivät nyt aivan tarkasti, mitä
olin yrittiimiissä. Olisi ylitettävä

ahkiota vetiien pari§mmen!ä
metriä aukeaa ja suojatonta eturinnettä nopeammin kuin panssarivaunujen ampujat ehtisivät
painaa laukaisunastaa

-

siinä si-

tä olisi tekemistii!

Yritettävä oli! En oikein tiedä, kuinka se kävi, mutta niin
vain löysimme itsemme kumpareen takaa suojasta, ahkio ja minä. Sydän pompotti kiivaasti.
Kunnianlaukaukset tervehtivät

joku lääkintiimies

komentajan

ojensivat nämä kiväärinsä kohti
huutaen:

-

Stoi!

Tirlkkimme Vallinkoski pyysi
paikalle upseeria. Kohta tulikin
esiin pienikokoinen toppahousuinen luutnantti, kovin sodan
ryvettämä hänkin. Mytis muita
uteliaita ilmestyi paikalle. Kaikki olivat ystävällisiä - kättelivät,
juttelivat, tarjosivat mahorkkaa.
Kaikki ilmoittivat tyytyväisyytensä sodan päättymisen johdosta. Juteltiin monenmoista:

- Suomen kansa hyvä kansa!
todisti joku.
- Miten vaikutti meidän tykkien tuli?

§syijoku kielitaitoi

sempi.

puheille kertomaan, että kaatuneiden kokoamispaikalle oli jäänyt toista§mmentä meikäläistä
vainajaa - saisikohan ne haettua pois?
- Eiköhän, sanoi Tirompo. -

- Eipä se nyt niin ihmeesti
vaikuttanut, vastasi TUompo.

niistä vain on.

pauttamaan kansaa!

Vaivaahan

niiltä

venäläisillä

Lähdettiin yrittämään, majuri Tirompo, vänrikki Vallinkoski
ja minä. Lisäki meitä seurasi
parin§mmenen miehen suojue
kaiken varalta. Se pysytteli takana nä§mättömissä.
Hiihtelimme noin parinsadan

metrin päähän vihollisesta ja
otimme auki varaamamme valkoisen lipun. Jatkoimme kävellen, ilman aseita.
Nyt meidät huomattiin. Pääs-

Ihmettelivät asiaa.

- Miksi

poltatte kaiken vetäy-

tyessänne ja missä ovat ihmiset?
Se asia jäi heille varmaankin

epäselväksi

-

kun piti tulla va-

Sitten saapui paikalle

läinen

venä-

rykmentinkomentaja.
Pyysimme häneltii lupaa kaatu-

neiden noutamiseen, mutta hän

ilmoitti siihen tarvittavan divisioonan komentajan luvan. Hän

pyysi meiltii puolestaan miinakarttoja, jotka lupasimme toimittaa.

- asen-

to! Iloisin mielin ilmoi-

tyämme parin§mmenen metrin päähän venäläisten vartiosta

maa sinkoili niskaan.

Komppania

Täpaaminen oli molemmin
puolin sydämellinen ja ystävällinen. Oli rauhan tuntua. tr

tan, että minun

hyvä
saanut
ylennyksen: hän ei ole
enää luutnantin rouYa
Yaan kaptenska. Minua
on siis tästä lähtien puhuteltava kaptenskan
miehenä. - Lepo! Kort-

vaimoni

on

tipeliä

jatkamaan
poistukaa!

R. L., Nummela

''ROPAKANTA''
ON VAIKEAA
Thlvisodan rintamalla
käytti vihollinen propa-

gandassaan niin Yoimakkaita kaiuttimia,
että ääni kuului tykistön tuliasemiin saakka:

-

Jättäkää

aseenne

ja tulkaa tänne! Täällä
saatte joka päivä kuusisataa grammaa leipää ja illalla kaalikeittoa!

Korpraali fuiili
oli juuri

Moisander

§aanut kuivamuona-annoksensa ja mietiskeli:
Ei tuo puhu voista

-

eikä makkarasta mitään...
R. L., Nummela
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Pohjalaiset olivat talvisodan
viimeisinä päivinä lujilla
Vuosalmella.
Asemat pidettiin äärimmäisin
ponnistuksin rajujen
vastahyökkäysten avulla.
Rauhan tullessa oli hyökkäykset

torjuttu, mutta Jalkaväkirykmentti
24:n 9.Komppania urheine
päällikköineen oli lakannut
olemasta se lepäsi Vuoksen
rantatöyrään verisellä hangella.

-

Toriunla keitää

vänvalossa kovin vähäisinä. Ko
ko pataljoona saattaisi tuhoutua
Vuoken jäälle. Täppiot olivat jo
tähän mennessä suuret eikä täydennykestä ollut tietoakaan.
Neuvottelun jälkeen hyökkäyksestä luovuttiin.

KOMPPANIAN miehet olivat
Peräseinäjoelta ja päällikkö
luutnantti Jorma Kirkkala hdnkin oman pitäjän miehiä. Itse

tua eli kello 02.00. Tykistö ampuisi ennen hyökkiiyshetkeä vi-

toimin tähystäjäryhmän johtaja-

mään kohti Vuoksen

na.

Puolimatkaan

Maaliskuun 5. päivänä iltamyöhällä saavuttiin Vuosalmelle marssien Kiviniemestä. Seisottiin pakkasessa ja odoteltiin
käskyä. Päällikkö oli mennyt ko
mentajan luo neuvonpitoon.
Paleli marssin jälkeen, mutta

oma tykistö ampuikin navakanlaisen keskityksen, mutta lopetti
sitten tulensa. Vihollinen vastasi
heti ja pari miestä haavoittui.

me pahasti myöhässä ja tykistö

väsyneitä miehiä.

tulen tekoa ei voinut ajatella-

valmistelu meni hukkaan. Tie-

kaan.

tooni

yhdessä komentoryhmän
johtajan kanssa taempana ole-

Kello yksi yöllä tuli päällikkö
ja kertoi:
- Pataljoona hyökkää Vasikkasaareen ja lyö sinne tunkeutu-

möhläys johtui.

Asemiemme takana oli riihi,
jossa oli joukkosidontapaikka ja
ampumatarvikkeiden jakopaikka. Sinne tuotiin myös muonaa.
Läkin 6.3. hakemaan pat-

dusteluun - komppania pääsisi
lepoon. Tehtävän suoritettuam-

ruunatäydennystä. Riihellä oli-

me olimme palaamassa eteen,
kun eräällä laajalla aukealla
jouduimme ankaraan koneki-

takaisin

neen vihollisen.

YHTEISTOIMINTA
EPÄONNISTUU
Komppaniamme oli ryhmityksessä

la

T.Komppanian vasemmal-

puolella. Aärimmäisenä oi-

kealla

oli 8.Komppania. Hyök-

käyken piti alkaa tunnin kulut-

hollisasemiin kovan valmistelun.

Lähdettiin kiireesti

etene-

rantaa.

ehdittyämme

Yhteistoiminta jalkaväen ja
tykistön välillä ei sujunut: olim-

ei tullut mistä moinen

Hyökkäys aloitettiin joka tapauksessa vihollisen tykistötulessa. Päivä alkoi jo sarastaa.
Vasikkasaari saatiin haltuun.
mutta vihollinen suoritti rajun

vastahyökkäyken

ja

jouduim-

venivat, yhä useampi soturi kan-

ASEMAT PTDETÄÄN
Niin jäätiin makaamaan asemiin. Pakkanen ahdisteli kovin

vat

muonaa

nettiin taakse.

Kahdekantena päivänä vihollinen hyökkäsi. mutta saatiin
juuri ja juuri torjutuki.
Iltapäivällä sain käs§n läh-

odottelemassa

myiis T.Komppanian päällikkö
luutnantti Kunnas sekä Tapani

teä

vaan taloryhmään majoitustie-

vääri- ja tykistötuleen. Onneksi
pääsimme syöksymään suureen
laskuojaan ja siltarummun sisään. Paikalle osui myös erään
naapuriyksikön taistelulähetti,

kistötulessa

varsinkin

neltä vatsan auki. Muut haa-

joka oli matkalla

T.Komppania menetti miehiä

voittuivat, minua vain ilmanpai-

esikuntaan.

ne nakkeli. Peltoniemi menehtyi

Hetken kuluttua hän kävi
rauhattomaksi ja teki löhtöä:
- Minulla on kiireinen viesti on menfdvä vain . . .
- Odota hämärää! sanoin. -

Toiminta

kaatuneina

oli

ja

epäonnistunut.

ja

haavoittuneina.

jo

valoisa ja
komppanioiden päälliköt pitivät
onnistumisen edellyykiä päi-

tava! Aamu oli

nopeasti

Vihollisen painostus jatkui
kiivaana koko kuudennen ja
seitsemännen päivän. Rivit har-

Täppiot kasvoivat vihollisen ty-

ta tuli käsky: hyökkäys on uusit-

-

vinä lujilla.

Peltoniemi ja Martti Kantola.
Peltoniemi tarjoili juuri tupakkaa, kun kolmen seinän läpi tuli
piiskatykin ammus ja repäisi hä-

me vetäytymään ylivoiman tieltä.

Sitten pataljoonan esikunnas-

Ollaan myöhässä
eteenpåan!

limatkassa luodin päänsä läpija
kuoli heti.
Lääkintäryhmä oli noina päi-

heti.

Muonakuskia ei kuulunut ja
palasin poterooni.

Sitten lähti Marui Mäkelci
muonanhakuun, mutta sai puo

pataljoonan

_>
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"Kompponio

-

eteenpoin !"
"Komppania

Nyt et kyllä

-

eteenpåinl"

pääse viesteinesi

perille.

Velvollisuudentuntoinen poi-

ka lähti kuitenkin matkaan. Se
katkesi keskelle peltoaukeaa ikuisiki ajoiki. Eimennyt vies-

ti pataljoonan komentajalle.

VIHOLLINEN TULEE
VUOKSEN YLI
Hämärissä pääsimme takaisin
komppanian komentopaikalle.
Pimeällä vihollinen hyökkäsi
komppaniamme vasemmalla siivellä olevaa niemeä vastaan ja
sai sen haltuunsa. Kiivaan tais-

telun jälkeen se pureutui

Nåkymå kaakkoon Vuokeelle Ayräpåän kirkon lornista ennen talvasotaa, äärimmåisenä vasemmalla näkyy
Vasikkasaaren påå, oikealla iakana Pölläkkå]ä

ase-

miin niemen tf/een. Oma tykistö oli vaiti - ei kuulemma ollut

keni kuopistaan

ja pääsimme
ja huutaen

kiivaasti ampuen

kranaatteja.
Komppania sai käskyn ly<idä
vihollinen vastahyökkäykellä

jonkin matkaa eteenpäin. Sitten
vihollisen tuli tiheni ja hyökkäys
juuttui paikalleen. Ammuttiin

takaisin.

vain kiivaasti puolin ja toisin.

Päällikkö antoi joukkueenjohtajille toimintaohjeen:
- Lyömme vihollisen yllätyksen avulla. Etenemme pimeässä
hiljaa aivan lähietäisyydelle ja
nousemme sitten suoraan rynnäkk<iön kiivaasti ampuen ja
karjuen - mahdollisimman ko

_ KOMPPANIA _ ETEENPÄIN!
Päällikön tiukka komento pani meidät taas liikkeelle. Kuului
vain käheää karjuntaa ja kaikti
aseet lauloivat niin paljon kuin
niistä ikinä kuulaa lähti.
Nyt ei enää pysähdytty, vaan

vaa! forimme antamaan vanjoille kuvan suuremmasta jou-

vihollinen heitettiin Vuoken
jäälle. Rannalta harvensimme

kosta.

vielä pakenevaa porukkaa par-

Niin hiivittiin kohti vihollista.
Sitten päällikkö lähetti pitkin
ketjua kuiskaten sanan:
- Onko kaikki valmista?
Myöntävä vastaus tuli heti.

.-

Komppania

PAIN!

-

ETEEN-

Päällikön karjaisu aloitti taistelun. Vihollinen hämääntyi. pa-
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haamme mukaan.
Mieleeni jäi erityisesti "/y/askosken Kusti, joka tämän kahakan aikana piti hirveää meteliä.

TORJUNTA KESTÄÄ
Hyökkäyksen päästessä tavoitteeseensa kello lienee

ollut puo

len yön maissa. Heti sen jälkeen
vihollinen hyökkäsi uudestaan
kovasti huutaen ja kiivaasti ampuen. Meillä ei ollut mitään suo

jaa, ympärillä vain pirstoutunut
rantametsikkö. Vihollisen tilanne oli kuitenkin vielä huonompi:
tummat hahmot erottuivat aika
selvästi hankea vasten. Aina
kun musta massa nousi hyökkäykseen ammuimme kiivaan
tuli-iskun koko komppanian voimin päällikön komennon mu-

kaan

ja

hyökkäävä lauma la-

sämajoitukeen. Kun aamupäivällä kello yhdentoista maissa
kokoonnuimme ruokailuun jouduimme jälleen tykistökeskitykseen. Kersantti Kosken jäseniä

löytyi kuusen okilta.

VASTA.
HYÖKKÄYKSEEN!
Se lepo

li

jäi lyhyeki. Kello l6 tu-

pataljoonasta käsky:

- Komppania valmistautuu
vastahyökkäykeen.

kaistiin maahan. Torjuntamme

Vihollinen oli jälleen vallan-

onnistui sataprosenttisesti ja

nut niemekkeen, jonka olimme

asemat pidettiin vaihtoon asti.
Kello kahden maissa tuli jo

yöllä puhdistaneet.

kin vieras yksikkö vaihtamaan

na. Komppania oli kutistunut

Lähdettiin matkaan hiljaisi-

meidät. Komppania koottiin ja
tarkastettiin. Vastahyökkäys oli
vaatinut neljän miehen hengen

kovinpieneksi...

ja haavoittuneita oli muutamia.

tana luovutettu vaihtaneelle po
rukalle. Vallattava alue oli nyt
paljon suurempi kuin eilen.
Komppania eteni kovan ty-

Kaatuneista muistan Veikko
Ritolan ja Jussi Luoman.
Niin pääsimme loppuyöksi si-

Pimeän hämyssä tultiin
maastoon, joka oli edellisenä il-

2tD
vuo-

Kansataisteli-

/-

lehden
uu0silrc

JR6'l " ./

/f

KAIllII|AITIA

6"-r*ff**
f,KjD
Tilanne Vuosalmen alueelta talvisodan päättyessä

kistötulen läpi hyökkäysasemaan. Upseereita pienessä

voitteena

komppaniassa oli päällikön lisäki vain vänrikki Kaura, joka

kealla

haavoittui tässä vaiheessa. Hänen tilalleen joukkueenjohtajak-

si määrätty alikersantti Pahka/a sai niinikiiän tällin ja oli hänkin pelistä pois.
Vain Kirkkala ja kourallinen

miehiä

oli

valmistautumassa

hyökkiiykeen. Jokainen tajusi,
että tehtävä oli ylivoimainen vastassa saattoi olla kymmen-

on Vuoksen ranta.
Ryhmitys: I Joukkue edessä oija II Joukkue

semmalla,

III

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-

edessä va-

Joukkue niiden

tyä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).

takana valmiina heti siirtymään
muiden tasalle. Ahkiot ovat näkyvissä tämän polun varressa.
Ne ovat nyt täynnä patruunoita.

mutta tyhjennetään

tarpeen

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

mukaan haavoittuneita varten.
Hyökkäyshetki kello 20.00. -

Tirliko käsky nyt selväksi? Onko
teillä mitään kysyttävää?

(f)

N

Ei ollut. Joukkueiden johtajina toimivat aliupseerit lähtivät

(§

o-

5
C,J

kertainen ylivoima.
Mutta käsky oli kiisky. Täytyi vain olettaa. että komentajat
tiesivät mitä tekivät.
Ryhmittyminen vei jonkin ai-

edessä,

hollinen oli pimeässä niin lähellä
että vieraskielinen puhe

*3
fo

kaa. Lämmittelimme

kuului selvästi.

OC
(6(U

palavan
rakennuksen roihussa. Tähystäjä Eero Pitkdranta otti taskus-

taan Uuden testamentin, luki
siitä pätkän ja kysyi:

-

Oletteko valmistautuneet

lähtemään ikuisuuteen?
Kysymys jäi vastausta vaille.
Pitkärantakin kaatui näinä vii-

Odotettiin kello kiidessä. Vi-

Vastaus tuli joukkueilta kuis-

katen pitkin ketjua;

- Ensimmäinen valmis. - Toinen on valmis. - Kolmas valmiina.

oli

kiertynyt

kahdekikon kohdalle.

Kirkkala karjaisi

,,TULIKO ASIA
SELVÄKSI?"
simmäiseki hän sanoi

Veijo

M äki-J ussi I alle ja minulle:
- Te seuraatte sitten minua
koko ajan.
Sitten käskettiin joukkueenjohtajat päällikön luo. Hän an-

toi käskynsä rauhallisesti ja

sel-

västi:

-

-

jälleen

kerran.

Päällikkö antoi käs§jään. En-

Komppania tuhoaa edessä

olevan vihollisen sillanpään. Tä-

(u(E

Hyökkäyshetki lähestyi. Päällikkö kysyi jälleen kuiskaten:
- Ovatko kaikki valmiina?

Kellon viisari

meisinä päivinä.

år'Or-

miestensä luo.

: TIIAUSKORITI
r vuosll{ERtAl$Nslof
I

I

''KOMPPANIA.

I

ETEENPÄ!N!"
Noustiin ylös hyökkiiykeen.
Päällikkö syökyi pari-kolme
metriä ketjun edellä pistooli ampumavalmiina kädessä. Me seurasimme hänen kannoillaan.
Vastaan rävähti ankara tuli.
Vihollinen käytti runsaasti valo

juovia. Niistä näki, mihin

sen

I

I
I

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

-

Sukunimi

Elunlml

Osoite

Puh.

I

Postrnumero

Posliloimipaikka

I
I

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
28. 2.1986 saakka.

I
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Samassa haavoittui vieresväni

Antti

Rinta-Kahila

vaikeasti

keuhkoihin. Hänen valitushuutonsa teki karmean vaikutuksen.

Sovimme, että Mäki-Jussila
menee auttamaan Kirkkalaa ja
minä yritän saada Ranta-Kahilan suojaan. Oli työskenneltävä

aivan matalana, sillä vihollisen
tuli jatkui kiivaana - luodit surrasivat korvissa ja pöllyttivät lu-

"Kompponio

-

eteen pö in !"

men pintaa ja puunpirstaleita.
Jaloista veläen sain haavoittuneen suojaan. Pääsin polulle,
mutta läkin vahingossa väärään suuntaan. Tirlin polun mut-

kaan. Edessä häämötti jotakin
outoa.

Vihollisen konekivääri!

Samassa silmänräpäyksessä
mutta valojuovat
vihelsivät yli. Syökyin polun sise avasi tulen,

tuli kulloinkin kiivaimpana osur.
Mentiin maihin ja aloitettiin

ampuminen. Paahdettiin

sen

kun harvoista aseista lähti.
Sitten pyrittiin jälleen eteen-

päit

Akkiä päällikkö kaatui

kes-

ken syöksyn eteenpäin maahan.
Me olimme aivan lähellä.

Huusin pariin kertaan Kirk-

vuun.

Käännyin oikeaan suuntaan
löytyivät pian. Otin

ja ahkiot

yhden niistä ja läksin hakemaan

haavoittunutta.
Rinta-Kahilan haavasta vuosi

valtavalla voimalla verta. Sain
hänet lääkintämiesten hoiviin.
Palasin eteen.

kalaa nimeltä, mutta en saanut

Matkalla tuli vastaan Martti
Rantakari kertoen haavoittu-

vastausta.

neensa.

Liihellä vasemmalla seisoi
neuvostosoturi kuusen suojassa

raplaten kiväärinsä lukkoa. Ilmeisesti hän oli tappanut päällikön. Lopetin punasoturin no
pealla heittolaukaukella.

-

Kirkkala on kai myris haavoittunut, hän sanoi.
- Eikä kun kaatunut, totesin
murheellisesti.

Vastaan

tuotiin

pimeässä

useita haavoittuneita. Ketju oli

-

entisestään kovin harventunut
miehet olivat siellä täällä kaukana toisistaan ja tuli harvaa.

KUKA NYT JOHTAA?
Tilanne oli sekava. Kuka johtaisi komppanian tähteitä - vai eikö kukaan? Ainuttakaan upseeria ei ollut. Ketkäjoukkueenjohtajista mahtoivat olla hengissä?
Maattiin ja ammuskeltiin.

KASKU KIERTÄÄ

Kukaan ei tiennyt mitä tehdä.
Yhteyttä ei ollut mihinkiiän
päin.

Alueelle tuli avuki joukkue
miehiä vänrikin johdolla, mutta
sekin porukka tuhoutui.
Päällikön kaatuminen oli lamauttanut komppanian.
Sitten vihollinen aloitti oman
hyökkäyksensä. Se heitti komp
paniamme asemista ja tuhosi
sen lopullisesti. Omalta kohdaltani en muista, miten tästä hullunmyllystä selvisin. Täisi olla
Uurc Peltola se mies, joka lo
pulta kokosi komppanian rip
peet. Ne yhdistettiin 7.Komp
paniaan. Meitä oli tässä vaiheessa koossa neljä tai viisi aliupseeria ja kourallinen miehiä.

Jorma Kirkkala, oman pitäjän mies, oli erittäin hyvä päällikkö, johon luotettiin. Hän oli
rohkea, maltillinen ja oikeudenmukainen. Miehistään hän piti
aina hyvää huolta, mutta vaati
samalla, että käskyjä noudatettiin tarkoin. Hän luotti miehiinsä

ja nämä häneen.

tr

OIKEA
OSOITE
Tulipa taannoisina pulavuosina ikääntynyt mum-

meli kolhoosikauppaan

ja kysyi arasti, sattuisiko
myytävänä olemaan sokeria. Sitä oli ja mummo

huudahti

ilahtuneena:

Luojan kiitos!

-Ostoksilla ollut puoluevirkailija huomautti,
että olisi asiallisempaa

kiitellä hyvinvoinnista
puoluetta eikä Jumalaa.

Mummo jatkoi ostosten tekoa ja pyysi kahvia,

jota ei kuitenkaan kaupassa

ollut.

Äskeisestä

neuvosta viisastuneena
hän huokasi:
Puolueelle kiitos!

-

VAIHDETAAN
MIELIPITEITA
Kerrotaan Ahti Karjalaisen näin haastelleen:
Kun esittelijä valtioneuvostossa tulee
luokseni omine mielipilähtee vateineen
kuuttuneena minun
mielipiteitteni paremmuudesta - sitä kai sanotaan mielipiteiden
vaihdoksi.

-

ja

JR 2tl:n erikuntakomppania hiihtää rauhan lultua teehepåin Vuosalm6lta
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Ilpo Lehtinen, Kuusankoski
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PAAVO RUOTTNEN

Thlvisota oli tuskin missään
sekavampaa kuin Kuhmon
erämaissa helmi-maaliskuulla
1940.
Ylivoimainen vihollinen tunki päälle
joka puolelta.
Pohjoisen miehet selvisivät sentään
kunnialla kotoisissa olosuhteissaan.

koneet sijaitsivat asemiemme
välissä.

Vallitsi suhteellisen vilkas
lentotoiminta. Koneet lentelivät
ylitsemmekin niin matalalla että puiden latvat heiluivat.
Asemiemme takana sijaitsi
pitkä kapea suo. Suon pohjoisreunalla kulki maantie. Tämän
maantien varteen oli motitettuna useita vihollisosastoja mo
neen paikkaan. Huoltotehtäväänsä suorittaessaan joutuivat

koneet siis lentämään ylitsem-

SAAVUIMME Kuhmon
najärven Selkäniemeen

Sau-

5.2.
1940. Saunajärven jäätä oli vi-

me.

pitää huolta siitä, että ykikään
kone ei pääsisi jäältä lentoon.
Teimme asemia järven rannalle

hollinen käyttänyt lentokenttä- myöskinmaapuolustustasilmälnään, havaitsimme nytkin neljä läpitäen.

lentokonetta.Ykihävittajaoli Lähiseutujen vihollisosastot
Luelahden jäällä ja Luelahden olijo motitettu lähes kaikkialla.
talon rannassa nä§i kaki vanhemmantyyppistä kaksimootto
rista hävittäjää. Nekin vaikuttivat etäältä katsoen ehyilta ja

Tämän takia Saunajärvelle perustettu lentokenttä oli viholliselle hyvin tärkeä - toimitettiinhan kaikki huolto motissa sot!
lentokelpoisilta. Etäämmällä villevihollisillelentoteitse.
jäällä näkyi vielä yksi suurinta Asemiamme vastapäätä toimallia oleva nelimoottorinen sella puolella järveä Saunajärpommikone. Kalustoa oli yriter ven kannakella oli vihollisella
ty naamioida puilla.
erittäin vahva yksikkö. Matkaa

Perustimme Selkäniemeen asemistamme kertyi sinne noin
kenttävartion. Tehtävämme

oli

puoli kilometriä. Lentokenttä ja

Suomalaigten Yäiiytysasema Kuhmossa lalven kaamoksesga

Oli luvattu viikon loma sille,
joka saisi lentokoneen putoamaan.

Kaivoin takanamme olevalle
suolle viisi poteroa. Naamioin
ne huolella

hawilla. Samoin kä-

sittelin laajan alueen suostakin,
että poteroita olisi vaikea ko
neesta huomata.

Sitten vain odottamaan suon

yllä matalalla lähestyviä konei-

päälliköki ratsumestari Torsten
von Essen. Hän oli erittäin virkeä mies ja sai myöhemmin ko

ta.
Niitähän kyllä riitti! Ammuin
minkä ehdin silloin kun koneita
oli yllämme. Väliajat täytin kii-

mentoonsa koko kevyen osaston.

reellä lippaita.

TEHTIIN
ILMATORJUNTA.ASE

Aina hJvin osuneen suihkun
jälkeen putosi pommilasti suolle. Uskon ympärilleni valuneen
kymmeniä tonneja erikokoisia
lentopommeja. Poterot suojasivat minut hyvin sirpaleilta. Yh-

Komppaniaamme vaihtui

Saimme käskyn yrittää tuhota
viholliskoneita. Essen §seli oliko miehissä sellaisia, joille oli

opetettu ilmatorjunnan teoriaa.

Ilmoittauduin. Laitoimme yhdessä rautalangasta pikakivääriin soikiotähtäimen ilma-ammuntaa varten.
Sitten se alkoi.

tään pommia ei pudonnut pote-

roon. Mutta koneet säästyivät
samoin - hyvistä yrityksistäni
huolimatta. Yhtiiän en saanut
pudotettua alas. Vähitellen ne

pirulaiset oppivat kiertämään
väijytykseni

kaukaa.

--->
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jälelle jääneitä

pakkauksia!

Meidän rannaltamme oli pak-

kaukille matkaa noin 700 metriä. Vihollisen ranta oli pakkaukista noin 100 metrin pääsa

sä.

,
I
I

Matkaan lähdimme neljän
miehen ryhmänä. Ekdahlia seu-

eräänä helmikuun yönä tullut

Harjuveteläinen ja minä. Otim-

tu noin 600 miehen vihollispartio. Onneksi sen reitti osui suo

rasivat Taneli Pietaila, Aale

I.

me ahkion mukaamme, aseistukena olivat kiväärit ja pikakivääri sekä siihen suuri repulliLöysimme jäältä

kaki

säkillistä ruiskorppuja, kaksi astiaa
voita sekä kaki säkillistä puolen

kilon säilykelihapurkkeja.
Purkit olivat hajonneet säkeistään pitkin jäätä. Niiden keräilyistä syntyi ääniä, jotka ha-

JUHLAMUONAT

vahduttivat vihollisen. Jouduimme tulituksen kohteeksi. Onneksi pakkasta oli siksi paljon ettii
konekivääri saattoi ampua vain

Eräänä päivänä oli joukkueem-

kertatulta. Valojuovaluoti tuli

huomannut Saunajärven rannasta lentokoneen pudottavan

kuusi muonapakkausta järven
jäälle. Hän oli lähtenyt hämärän turvin katsomaan pakkauksien kiiyttökelpoisuutta

ja

löysi.
puisen
voiastian. Voi oli jäätyn1t ja pu-

kin jäältä sär§neen

dotessaan halkeillut keittiöhalkoja muistuttaviksi palasilsi.
Viljo kantoi saaliinsa tyytyväisenä asemiimme.

Meillehän tuli kiire etsimään

suoraan erämaan halki jalkaisin
marssien erittäin hyvin varustet-

raan Lautsilan kentlävartioon.
Vartiomiehet olivat kuitenkin

olleet huolimattomia: he huo

nen lippaita.

me varajohtaja Wljo Ekdahl

tävartiossa Saunajärven itärannalla. Tehtävänä oli vartioida,
että vihollinen ei pääsisi purkautumaan Saunajärven kannaken
motista järven yli erämaahan.
Kuulimme, että rajalta oli

kyllä aika tarkasti jokaisen kuuluneen latausliikkeen jälkeen,
mutta onneksi emme sattuneet
niiden kulkuradalle.
Yhteensä saimme tuona iltana noin 120 kiloa voita, saman
verran lihasäilykkeitaä ja 60 kiloa ruiskorppuja.

masivat vihollisen vasta kun ensimmäiset miehet olivat l5 metrin päässä teltoista. Kaikki heräsivät vartiomiesten tulenavaukseen.

Koko joukkue kävi nyt epätoivon voimalla vihollisen kimp
puun. Sitä kuhisi metsässä niin

laajalta kuin ääni kuului. Ammuttiin kaikilla aseilla maksimi
tulinopeuksilla.
Mutta vihollinen ei ampunut
vastaan!

Syy selvisi pian: koko patal-

joona oli varustettu upouusilla
automaatti-aseilla, tavallista ki-

vääriä ei ollut kellään. Koska
kyseessä oli hyvin huollettu valioporukka oli kaikki aseet huo

joukkue oli näihin aikoihin kent-

pakkasessa! Yksikiiän tappoase

ei tietenkään toiminut.

tein sitkeästi eikä vankeja saatu.

-

kolmen§mmenen asteen

Mutta käsikanaatit toimivat.

Meikiiläisten tappiot rajoittui-

vat muutamaan

Ne muodostivatkin nyt ainoan
vaaratekijän. Piti vain tulella

seen.

huolehtia siiträ, etteivät vanjat
päiisseet ryömimään kiisikra-

Meidätkin hälytettiin yöllä
avuki tähän sotaan. Toinenkin

naatin heittoetäisyydelle.
Sitten nähtiin vihollisen sytyttelevän nuotioita vähän syvemmällä metsässä. Siinä oli toinen
vaara: viisaimmat osaisivat sula-

komppania

tella pikakiväärinsä ja auto
maattinsa nuotioilla ja puhdis-

taa ne vaseliinista. Oli siis huo
lehdittava siitii, ettii nuotioita ei

voitaisi kiiyt&iä hyvälsi. Kii-

vaalla tulella ja pienillä koukkauksilla tässä onnistuttiinkin
kiitettävästi.
Vihollinen oli tosi kovilla erämaan mustassa yössä hyytiiväs\§uolamc

Muutamien tuntien ajan jatkuneessa taistelussa kaatui usei-

ta satoja puna-armeijan miehiä.
Lunta oli 80 senttiä eikä pakeneminenkaan ollut helppoa. Venäläiset taistelivat käsikanaa-

lella rasvattu pakulla vaseliinil-

la
VIHOLLINEN SORTUI
VASELIINIIN
Vänrikki lautsilan johtama

Torslen von Essen oli molommassa
sodissa päteyå rintamakomentaja.
Jatkorodassa hånen johdossaan oli
lllJR 12, patalioona, ioka py3äytti vihollasen suurhyökkåyksen lhanlalan
Kirkonmäkeen kesållä 19t14

sä pakkasessa

-

ilman

aseita!

Tiesi tulleensa Suomea valloittamaan!

tuli

haavoittunee-

apuun Ukon-

vaaran suunnalta.

Vihollinen jatkoi vetäytyessään kahinointia Ukonvaaraan
johtavalla tiellä. Läkimme ajamaan takaa vihollista, jonka

jäännökset vetäytyivät samaa
tietä kuin olivat tulleetkin. Löy-

simme kaikenlaista tavaraa,
sukiakin, mutta emme ainuttakaan elävää vihollista. Tossutie

johti Kuusijärven yli venäläisten
puolelle.

ERÄMAA ON TÄYNNÄ
YLLÄTYKSÄ
Lähdimme hiihtämään tiiytG
vaaran suuntaan. Vastaamme

tuli oma neljän miehen
Kuhmon taistelualuetta helmikuuasa 1940, kertojan Kevyt osasto I ya3emma33a alanurkalså

partio.

He toivat käs§n, että meidän
tulee ottaa asemat Ltiytölammin ja Kuusijärven kannaksel-

ta. Vihollisen kiiyttäytymisestii

Hiihtoporukan
moata

lb

on päättynyt Kuh-

OMIA VA! VIHOLLISIA
Oli keskiyö. Kuu oli taivaalla,
mutta pilvien takana.

joukko. Sinnekin saimme sijoi
tettua puhelimen. Näinollen saisimme ajoissa hälytylsen, jos vihollinen lähestyisi järven ylitse

Tirtkies-

samme tilannetta alkoi kuulua
puhetta ja hiihtoa hawmajalle
johtavan ladun suunnasta.
Omia vai vihollisia?

osan puhelimista. Satuin silloin

Tein nopean päätöksen.
Ammuimme mäelt?i näkyvän
nuotion tienoita noin 5 minuutin
ajan. Liihdimme sitten hiiht?imään latua havumajan suuntaan niin nopeasti kuin ikinä
pääsimme.

olemaan takana yrittämässä lo
malle enkii oikein tarkkaan tiedä tapahtumien kulusta.

Vastaantulijat olivat vihollisia. He olivat jäljistä päätellen
noin 100 metrin päiissä meistä

pimeåissäkin.

Vihollinen oli kumminkin
hyökiinnyt parin päivän kuluttua asemiimme. Mennessän se
oli vienyt puhelinkeskuksen ja

-

ammuntamme alkaessa.

PARTIOSSA
Seuraava tehtiivä oli jälleen
Saunajärven suunnalla niinsanotussa neljän tien risteyksessa.
Eräänä pakkaspäivänä putosi

kaksimoottorinen pommikone
aivan korsumme viereen. Ko
neen romusta löytyi kolmen
miehen jåiännökset. Maahansyöksyn jälkeen vihollisen ko
neet pommittivat asemiamme
useampana päivänä.

Saimme eräänä päivänä tiedon, että vihollispartio on nähty
Kuusijärven eteläpiitissä. Epäiltiin, että vanja pitiiii siellä kent-

!ävartiota.
Essen laittoi kahden ryhmän

partion taipaleelle. Toisen ryhmän johtajaki måiärättiin mi-

ja toisen Maui Ktill«ijti.
Saimme kiis§n mennä oi-

nut

keanpuoleista tossutietä. Katkoimme ja hävitimme pätkiä vi-

Hiihdimme

tiiyttii

vauhtia

rannalta seuraavien vihollisten

ohi. He seurasivat menoamme
noin 50 metrin piiästä yhdessä
kasassa sukiensa påällä seisten.

Meillä ei ollut aikaa jäädä ampumaan. Täkanammekin olisi

ollut silloin järven toisella

ran-

nalla majaillut vihollisosasto.
Saavuimme havumajalle.

nä§i taistelun jälkiä.
Makuusijat eroitti selviisti. Miehiä ei kuitenkaan nä§nyt mis
Siellä
sään.

HUOLTO ON VAIKEAA
Komppaniamme våiäpelinä toiMyöhemmin hän on toiminut Pudasjärven Osuuskaupan johtajana.
Hänellä oli tiiysi urakka toimittaessaan muonituken joka
toinen päivä pitkin Kuhmon
kairoja sijoitetuille komppaniamme osille. Komppaniamme

mi Kalle Timorun

puhelinkeskukenkin kiiyttömme järven rannalle. Pitkin Kuu-

hollisen puhelinkaapelista, joka
töpinä sijaitsi Rasti-Nurmes
seuraili tossutien uomaa.
K?is§ oli mennä niin pitkiille, -tien varrella. Sieltii oli matkaa
ettii viholliseen saataisiin koske- ' Kuusijärvelle, Löytövaaraan ja
Löytölammille noin 32 kilomettus. Aikaisemmin Kuusijärvelle
tekemämme hawmaja oli riä, Saunajärven takana sijaitsevaan neljän tien risteykseen kermyibkin eriis tavoitteemme.
Hiihtelimme tossutietii. Edel- tyi 24 kilometrin matka.
Muonituspisteitii kertyi usein
lisenä päivänä oli satanut lunta.
kovin monia. Pahempaan kaSitä tuoreemmat jäljet oli tiellä
hakkaan vihollisen kanssa hän
helppo eroittaa.
Saawimme Kuusijärven ran- ei kertaakaan joutunut, vaikka
taan. Lahden toisella puolella vihollisia oli jatkuvasti liikkeellä
nä§i pieni kangaskumpare, jos- selkosissa. Vilkkaan lentotoiminnan takia muonatiet joudutsa paloi nuotio. Vastahiihdetty

sijärven 6 kilometriä pitkåiä rantaviivaa saimme asetettua kol-

suksilatu laskeutui kankaalta
jäälle. Se johti meidän puolel-

Asetuimme välittömiisti ketjuun. Partion tuhoa emme ehtineet estä, kaikki neljä kaatui-

me puhelimin varustettua vartiota eli koko rannan tehokkaa-

lemme lahtea, jossa se kiiiintyi

vat.

Puoliväliin järveä teimme havumajan. Sinne sijoitettiin kah-

Nåin oteni 600

miehn vihollirpatatiooru, iok sorlua yaselianiin

päätellen se aikoo kiertiiii sitii
kautta selustaan.
Ryhdyimme välittömiisti pys-

tyttämään telttojamme. Sanan

tuonut partio lähti palaamaan
tulolatuaan. He ehtivät noin 50
metrin piiähän, kun vihollinen

avasi tulen pikakivärillä suo

raan edestä. Luodit vinkuivat
teltanpystytyspaikallamme.

Liihdimme sitten etenemään
ketjussa kiytölammin ja Kuusi-

järven välillä olevaa rämettii pitkin. Vihollinen pakeni edessämme itiiä kohti. Illan tultua se vetiiytyi Kuusijärven jåiälle.
Laitoimme etuvartiot järvien
väliselle kannakselle. Saimme

seen vartiointiin.

den ryhmän vahvuinen

isku-

Ltiytövaaraa kohti. Ladun suunnassa oli rannalla meidän tekemämme havumaja ja siellä piti
olla se kahden ryhmän kenttävartio.

tiin johtamaan

metsämaisemis-

sa. T?illä tavalla muonitusmatkat muodostuivat moninkertaisiksi kartalta mitattuihin taipaleisiin verraten.
Mutta aina pärjättiin.
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li ,lI

Suomalaisten
sodankäynti oli
usein kaikkea

»

muuta kuin mitä
ohjesääntö

la{

edellytti.
Asiat päätettiin

,.i i

a'r

monesti
porukassa ja
rohkeimmat
vetivät joukkoa.
Kuhmon
sotkuinen

L

{

mottisota sekoitti
pasmat pahasti.
Kahden päällikön
perättäinen
kaatuminen mursi
lopulta kovia

?

§

J

kokeneen

komppanian
henkisen
selkärangan.

KOMPPANIAMME kuului
alun perin Lieksassa p€rustettuun täydennyspataljoonaan. Se
osallistui heti sodan alussa Pielisjärven Inarin suunnalla Ha-

tun§län puolustukeen ja

,rl

sen

jälkeen partiointiin rajalla.

Minut oli määrätty komppanian kirjuriksi. Tehtävänäni olisi
ollut muun muassa tehdä muistiinpanoja sotapäiväkirjaa varten, mutta muut asiat osoittautuivat tärkeämmiksi. Toimin

komppanian komentoryhmässä
taistelulähettinä, mutta kutsumanimekseni

jäi Sihteeri.

UU$ PÄÄLLIKKÖ
Komppanian kolmanneksi pääl-

liköki tuli karski ja

rohkea

mies, reservin luutnantti ,/oån
Evald Rancken; Hän vaati paljon alaisiltaan, mutta ei missään

vaiheessa itseäänkään säästänyt. Hänen johdollaan jatkettiin
partiointia.
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HEIEEN MENI
KUHMON

VILHO VUORINEN

MMIWru

.i

I

jat

,l

1i-

Luutnanili Aalo! Kutlervo

tr ',

Råihå, opottala Enosta, kaatui

I

heti hyökkåybon alkao!..

Kuhmolla iohtae$aan

2.3.194{r.

ioukkueileån 23.194O

Luutnsnlti John EYatd

Kajaanilainen vänrakki Kyiirti
Pellervo iluukkonen kaaiui
hånkin Kuhmo$a E.3.194O

Rancken, Nurmekren poikia,
kaalui Kuhmo$å 8.3.'l9tl0

vänrikki Kyösti Pellento Muuk-

Rancken pani lähetin juokse-

kersantti H ak karai nen ja
alikersantti Kakkonen Viestipo
rukkaa veti korpraali Mietala.

maan kanaatinheittimistön tu-

kone n,

19.00"

Helmikuun lopulla meidät
kuormattiin autoihin ja kuljetet-

Lieksan ja Nurmeksen
kautta Kuhmon tietä lähelle

tiin

Raitin tienhaaraa, mistä jatkettiin Saunajärven tienhaaraan.

lisen tukikohtiin. Toiminta jat-

korpraali Mietala sai tapsit kiinni ehjään puhelimeen ja saatiin
yhteys tuliasemaan.

lahden tienoilla. Tätä varten
komppanialle alistettiin tukiaseistusta.

vokkaita vastahyökkäyksiä pyrkien auttamaan omiaan.

Joukkueita johtivat reservin
luutnantti z4ar os Rtii hti, reservin

Eteenpäin!

Rancken karjaisi heilutellen

- Sihteeri! Missä ovat minun
lähettini? kuului päällikön huuto pimeästä muutaman metrin

syvässä lumessa. Kranaatinheitintuli ei pelannutkaan suun-

kaisi johdot toisestakin.

mäisen sekava. Meikiiläiset pyrkivät tuhoamaan motteja hyökkäykin ja venäläiset tekivät rai-

-

ta

me käskyn hyökätä

Saunajär-

ei tulosta.

pistooliaan. Hyökkiiys jatkui

yiistä yöhön.
Maaliskuun 2. päivänä saim-

ven-Löytövaaran maantien toisella puolella olevaan venäläisten korsukylään jossakin Luve-

-

Lopulta tilanne laukesi, kun

tetyllä komennolla.
Alettiin vyöryä kohti vihollisnitelmien mukaisesti, vaan kanaatteja alkoi tippua jo komp
panian sekaan. Muuan hautasi
alleen toisen puhelimen ja kat-

kui ankarassa pakkasessa kär-

lanne koko alueella oli äärim-

koko päivän vihannut korsu§lää ja kanaatinheittimistön piti
ampua meidän eteemme juuri
sa kauemmas puhelimitse väli-

vistellen päivästä päivään ja

suuntaan
hyökännyt vihollinen oli paloiteltu motteihin, mutta niitä ei
ollut saatu nujerretuksi, joten ti-

nanviejän

ennen hyökkäystä siirtäen tulen-

kohti rajaa.

puolelta. Kuhmon

Hyökkäyshetkeksi oli määrätty
kello 19.00 illalla. Tykistö oli

Kuulosti siltä, että nyt jou-

Tästä lähdettiin hiihtelemään
Sodan melske kuului joka

sen

duttaisiin tosipaikkaan.
Sota oli sekavaa. Hiihdeltiin
lumisessa metsässä törmäten aina uudelleen ja uudelleen vihol-

liasemaan.
Tirli vain jatkui.

Sitten hän pani liikkeelle toija vielä kolmannenkin sa-

SEKAISIN MENI

"Kranaalinheittimastö ampuu
valmistelun korsukylåån ennen
rynnåkkirä. Hyökkäyshetki on kello

Pielirjårvelåinen e!aker3antti
Aaro Sakari Ktkkonen kaatui

säkkipimeiissä.

päästä.

-

Kaikki on viemiissä

sejaloilleni...

Siinä sitä oltiin!

Hyökkäys oli pysähtynyt al-

Jostakin kuului surkeaa huu-

kuunsa. Kirouket ja valitukset
vuorottelivat, kun tilannetta sel-

toa.

viteltiin. Makasimme

tämiesten
kaisin!

lumessa

niin syvällä kuin vain ikinä §kenimme ja kanaatteja tippui
edelleen sekaan.

sanaa

sinne korohoroon, vastasin.
- TUlkaa auttamaan! En pää-

-

Sotamies Mielonen lääktnawki, mutta heti ta-

Ranckenin terävät komennot
hallitsivat tilannetta.
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lisää patruunoita ja kiisikranaatteja.
Muukkonen asettui vastusta-

käs§

maan. Päiväkin alkoi jo valjeta
ja hyöktiiyken jatkaminen päin

kemuksia.

Myös joukkueenjohtajat huu-

sivat yhteen ääneen kiirehtiessään miehiään eteenpäin. §sähtyä ei voinutkaan - se olisi
merkinnyt lopullista luopumista
tehtävästä.

PORUKKA PÄÄTTÄÄ
Ätt<ia oltiin maantien laidassa sen toisella puolella oli tavoite,
vihollisen korsu§lä. Sieltä kohdistui komppaniaan ankara tuli,
joka painoi miehet maahan.

Rancken perusti komento
paikkansa lähellä tietä olevaan

vallattuun vihollisen

korsuun.

Sieltä saatiin puhelinyhteyskin
taake.
Patruunat olivat käyneet vähiin. Sain käskyn yhdessä tähystäjä M afi t i H ort t anais en kanssa

hakea niitä jostakin takaa.
Saimme lääkintämiehiltä lainaki ahkion ja läkimme kiivaassa tulessa yrittämään taak-

sepäin. Välillä

piti

kealta. Kauempaa maantien
suunnasta kuului panssarivau-

to oli kielletty ja päällikkö tempaisi työmiehen erään kurittc
man suusta. Siitåi oli tulla iso riita - oltiin ärtyisiä ja vihaisia.

Ulos joka sorkka! Minä

-

otan vastuun.

Lähdettiin, Rancken viimeisenä.

VAIKEA
VETÄYTYM!NEN
Päivä valkeni yhä enemmän ja
vihollinen tiesi nyt tarkkaan
olinpaikkamme. Paluu lähtöasemiin ei ollut helppo. Joka kerta
kun mies liikahti flillytti luotisuihku lunta vierellä.

ja

vät

kaan valmistella hyökkäyken
jatkamista käskien hakea vielä
92

löytäneet käskettyä hyökkiiyksen lähtöasemaa.

VIELÄ KERRAN
Vihollisen vanha korsu§lä oli
edelleen voimissaan. Maalis-

leen.

Hän kokosi tappioita kiirsineen komppanian yhtenäiseksi
iskuporukaki omaan johtoonsa.
Ryhmät täydennettiin ja varustettiin runsailla patruunoilla ja
käsikanaateilla.
Meidän piti osallistua useiden

ykiköiden yhteishyökkäykseen,
jota johti kapteeni Olli Korho

nra

Odotimme

päällikönkin käyttiiön tarpeen

-

Lähetit pysyvät sitten aivan

Oma tykistö ja heittimistö oli

minun tuntumassani, Sihteeri
vasemmalla ja Horttanainen oi-

jo parin päivän ajan pehmitellyt

kealla puolella, evästi Rancken

korsualuetta.

meilä ennen lähtöä.

Rancken näytti ottavan tehtävän todella vakavasti - minusta tuntui, että hän oli päättänyt

Ti.rllessa

oli ohitettu piiska-

tykki, joka yritti vaientaa vihol-

liset

tulikorsuja. Vihollisen
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syn. Rancken tuli perässäni keräillen minulta tippuneet varusteet, muun muassa kiikarin.
Kello jäi kuitenkin sille tielleen.
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loppumatkankin omin voi-

min.

Kaatuneet ja haavoittuneet
koottiin komentopaikalle ja kulpahannä-

köistä jälkeä. Kuusjärveläinen
huoltokersantti toi henkilökohtaisesti lämmintä soppaa, jota
riitti. Saatiin jopa ylimiiäräinen
voinokare ja puhtaat alusvaatteet.

Päivä lepäiltiin

, .t

t.

.\ *i',

sakin kohdin tein yllätysyök-

teltoilla.

Useat kirjoittelivat kirjeitä ko
tiin, niin päälliklökin.
Illan hämärtyessä tuli jälkeen

palelimme

käsikanaatteja muun varustuksen lisäksi - siitä niitä riittaisi

korsut.

massa uiden lumen sisällä. Jois-

jetettiin taake. Oli

ja

lähtöasemassa, missä Korhosen
komentopaikka oli aivan takanamme.
Minä olin ottanut mukaan
täyden leipälaukullisen muna-

vaatiessa.

min taaksepäin syntyneessä uo

lin

joko onnistua tai jäädä sille tiel-

kuun 7. päivänä saimme käs§n
uusia hyökkäyken ja tuhota

taapersivat varomatto

Vihdoin olimme parin§m-

Komentopaikalla kiiytiin kiivaita keskusteluja. Kaksi joukkueenjohtajaa, luutnantti Aatos
Räihä ja alikersantti Aaro Kakkonen, olivat kaatuneet. Muitakin tappioita oli runsaasti - henkilökohtaisesti olin nähnyt tutun
ilomantsilaisen savottamiehen Puhakan pojan - lentävän pää
edellä lumihankeen. Sieltä hän
ei enää noussut.
Rancken alkoi käskyn mu-

Olimme kuulemma suunnistaneet harhaan emmekii olleet

masti taakepäin kiirsien tap
pioita. Itse päätin olla varovainen: lapioin lunta sivuun katkenneen suksen kannalla ja ryG

menen metrin päiissä vanhasta
tukikohdastamme. Olin niin
poikki, että jäin lumikuoppaan
selälleni makaamaan. Lääkintämiehet yrittivät nostaa minut
ahkioon, mutta sisuunnuin ja tu-

ja

Aamulla palattiin teltoille.

Muutamat miehet syökyili-

kaivautua

saanekivääripesäkkeeseen
tiin ahkio täyteen patruunoita ja
käsikranaatteja.

pimeässä

metsässä. Väsy'tti. Tupakanpolr

hangen sisään, kun konekiväärisuihku p<illytti lunta aivan äärella.

Lopulta päästiin erääseen ko

Hiihtelimme yön

asepesäkkeitä näytti kovin vai-

nun murinaa.
- Annetaanko miesten palata
teltoille? ehdotti Muukkonen.
- Ei - saatana! sanoi Rancken. - Ei ole annettu lupaa vetäytyä takaisin.
- Jää sinä tänne, me muut
lähdetään, sanoi Muukkonen ja
karjaisi:

I

nousta suksille kevein va-

rustein. Aänettömänä parijono
soljui metsään - kohti uusia kq

"Kuka u3kaltaå piileksiå hännillän Kaikki eteenpåinl"

t

Venälåiston asomia
voitaan tarka3iellå

Kuhmolla

tauh.nt€on

iälkeen

suuntaan, missä oli kuulemma
evakuoitava vihollisen lentoko
ne. Vihollinen tulitti jatkuvasti
aluetta. Hyöktiiys oli jäänyt
kesken.

Päätimme irrottautua

ja

ve-

täytyä takaisin. Onnistuimme
yksittäisin syöksyin pääsemään
ulos korsusta ja suojaan tulen alta.

Maantiellä oli vastassa uusi
vaara; vihollisen konekivääri
ampui sitä pitkin jatkuvasti.
Päivä oli valjennut ja oli liikut-

tarkka-ampujat olivat kuitenkin
ehtineet ampua kuoliaaksi
kaksi suuntaajaa, kolmas oli nyt
vuorollaan sihtailemassa.
Sitten tuli lähdön hetki.
- Nyt mennään - hei! karjaisi
Rancken. - Kuka uskaltaa jäädä jälkeen? Eteenpäin, pojat!
Muukkonen, vedä miehesi esiin!

jo

Sivuilla hyökkäävät Muukko
sen ja Hakkaraisen joukkueet
olivat päässeet tasallemme ja oli
kova meno päällä - konepistoo
lit lauloivat pitkiä sarjoja, pikakiväärit louskuttivat, kiväärit jysähtelivät ja käsikranaatit mossahtelivat.

Päästiin

jo

lähimpien konu-

eteenpäin

jen tuntumaan. Paiskittiin kra-

kuin karhu paksussa lumessa.

naatteja sisään korsuihin, joista

Me yritimme pysyä hänen tasal-

alkoi kömpiä esiin verisiä ja
mustia miehiä kiidet ylhäällä.

Itse hän vyöryi
laan.

RAJU RALLI

Heidät lähetettiin kiireesti taak-

Suojauduimme korsualueella

olevien hevosenraatojen väliin.
Aloimme huudella päällikölle:

-

sussa lumessa.

Sitten alkoi oma konekivääri
ampua meitä!Nyt olikaikki se-

Ollaan täällä!

TOTUUDEN HETKET

kaisin.

Muukkonen syöksyi luokem-

Horttanainen pani lakin kiväärin päähän, heilutti sitä ja

me.

karjui:

- Pitäisi järjestää noiden korsujen puhdistus, sanoin.
- Kyllä, §llä, vastasi Muukkonen. - Minä olen nyt päällikkö, kun Rancken on kaatunut.

Te seuraatte nyt minua.

sepäin.

tava erittäin varovasti.
Huomasin maantiessä jonkinlaisen painanteen. Syöksyimme
sen kohdalta tien yli, Horttanainen edellä ja minä perässä. Ko
nekivääri ampui raivokkaan sarjan, mutta myöhästyi puoli sekuntia.
Ryömimme taaksepäin pak-

-

enää

Helvetin kusipäät! Eikö

riitä vihollisia, kun am-

mutte omia?!
Selvisihän se sekin tilanne.
Päästiin teltoille. Sieltiikin oli
kuitenkin lähdettävä, kun kone-

Rancken heittaytyi kohdalleen

Tässä vaiheessa luulimme

Vihollisen tarkka tuli jatkui.

osuneeseen kranaattikuoppaan
ja karjaisi:
- Sihteeri! Kranaatteja - no

tehtävän jo olevan suoritettu.
- Tirlkaa hakemaan lisää patruunoita! huusi Rancken.
Minulla oli niitä tarpeeksi, jo
ten jatkoimme yhdessä Horttanaisen kanssa eteenpäin kolmi-

Hädissämme työnnyimme tyh-

ja

mentopaikka. Katto oli worattu

porukoina alkuperäiselle majoitusalueelle, josta oli lähdetty
viikko sitten. Siellä oli rauhallis-

peasti!

Hyppäsin samaan kuoppaan.

Kranaattilaukku heilahti pääni
päällikköä takarai-

yli ja iski
voon.

- Saatanan sihteeri! ärähti
Ranckenja kääntyi selälleen tapaillen päätään. Esimies leppyi
kuitenkin heti ja aloimme kaivella laukusta kranaatteja. Ylitsemme lenteli jo kåisikranaatteja
viholliseen päin ja Ranckenin oli
karjaistava:
- Kuka uskaltaa piileksiä siellä hännillä?! Kaikki eteenpäin!
Nopeasti!

sen§mmentä metriä.
Vanjat juoksee karkuun järvelle! huusi joku.

-

Tosiaan - sinne häipyi tummapukuisia hahmoja. Pari viimeistä oli hameniekkoja naisia,
joita emme viitsineet ampua.
Osa korsuista

olijääny tutki-

matta. Akkiä alkoi vasemmalla
olevista pesäkkeistä napsahdella

luoteja ympärillemme. Tärkka
tuli harvensijo muutenkin kovin
vähälukuista joukkoamme.

jään vihollisen korsuun, joka
näytti olleen jonkinlainen ko
jäätyneillä hevosennahoilla.

Kohta syölsyi

korsuun

muuan ryhmänjohtaja:
- Muukkonen on kaatunut!
Mitäs nyt? Komppanian tähteet olivat ilman päällikköä!

Ei auttanut muu kuin ryhtyä
porukalla tuumimaan mitä tehtäisiin.

Tilanne

ei ollut häävi: osa

miehistä oli kaatunut tai haavoittunut hyökkiiyksessä, osa oli

huvennut vankien ja haavoittuneiden vientiin, osa oli painunut
vihollisen perään Luelahden

kiväärisuihkut puhkoivat teltat
rikkoivat kamiinat. Vihollinen oli tosissaan.
Palailtiin vähin iiänin pieninä

ta...
Seuraavana päivänä pataljoo
nan komentajan lähetti löysi jälleen porukkamme - ja toi hyök-

kiiyskiis§n!
- Sano sille komentajallesi,
että menee itse eikii tule mei!ä

§selemään, torvensi joku.
Porukasta oli veto pois.
Sitten tuli paikalle uusi päälliLkö, hiljainen vänrikki, ja johdatteli mei&it toisten yhteyteen.
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Thlvisodan
viimeisinä viikkoina
vihollinen uhkasi
Suomenlahden

rannikkoa
Säkkijärveltä aina
Kotkaan ja
Haminaan saakka.
Viimeisenä
reservinä heitettiin
vastaan Paikallisten

['\1
I

suojeluskuntien
rintämakelvottomia
nostomiehiä ja

\/r"rri"oa"n

I

kouluttamattomia
noikia.
temakin vaki
puolusti uljaasti
kotiseutuaan.

kaikessa

kon taivas loimusi Punertavana'
Tätä näkvä olin seuraillut kotini
nurkalta jo kauan. Veljistäni
kolme oli rintamalla ja sen verran tuli tietoja, että taistelut olivat kovia ja taPPiot sen mukaisia.

lkäluokka 1919 oli otettu ar-

meiiaan. Itse olen syntyn)'t
tgzb. tiesin olevani luorossa
seuraavana.

ViiPurin vakinainen Palokunta ilmestYi §läämme'
- Mitås t. taaUa teette? §sYi
joku. - Eiki» ole töitä?
- Mikä Palaa se Palaa' sanotvat miehet. - Ei ViiPurissa enää

voi tehdä mitään.
Toinen hevosistamme oli rintamalla ja jäikin sotaretkelleen'
Toisella. kolmivuotiaalla. yrittelin ajaa Puutavaraa'
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koluudessaan. Yhtämittainen
jylinä kantautui kauas ja kaa-

terällä, muun mua33a
Helsingin-YiiPurin tie
oli io Poikki
Säkkiiärvellå'
LånnemPänä

Suoroleirlen

I

TALVISOTA riehui

Pååttyossä

oi tilanne veitsen

numcro'
le aulinien divili@nicn

Virolahdella
oli

toriuttu

Elettiin

helmi-maaliskuun

vaihdetta 1940. Olin tuomassa
kuormaa laanille tietä, joka kulki kotini ohi.
Isäni oli kotini kohdalla odottamassa.

VIHOLLINEN UHKAA
KOTIP|TÄJÄÄ

-

Seisautahan! sanoi isäni.

- Si

nulle tuli lähtö. Pitää olla yhdentoista aikaan Aholanmäellä

mukana suojeluskuntavarustus

ja kahden päivän muona. Näin
kävivät sanomasa ja kiire kuulemma on. Lähde ny't äkkiä, minä vien tämän kuorman.

liiti itkeskeli. kun keräilin
kamppeitani. Nuorimmaisen

lähtö näytti olevan vaikea pala.
- Ei kai ne nyt meitä ihan rin-

tamalle. . .

kein kaikki

laiset ja

§län suojeluskuntamuutama hevonen.

Joukkoon liittyi joitakin paikkakunnalla oleilleita reissumiehiäkin. Hekin olivat talven aikana
nähneet, mistä oli §symys, liittyneet suojeluskuntaan ja saaneet aseen.

Varusteet lastattiin kiireellä
rekiin ja lähdettiin.
En usko, että meistä kenestäkään tuli "fasistia". Sen sanan
opimme tuntemaan vasta paljon

jälleen kiireesti sukille

myöhemmin vihollisen propagandasta. Motivaationa oli koti-

ylitimme useita saaria ja illal-

la olimme Pitkäpaadessa.

Kylä oli kaunis - kaikesta näki, ett?i täällä oli asunut vauras-

ta

väkeä. Tälot

oli

rakennettu

Virolahden

_ HÄLYIYS!
Ruokailu keskeytyi.
- Joka mies heti asemiin toi
selle puolelle saarta! Ryssä on
tulossa maihin!

Sotatoimik'äs§

oli

selvä ja

ykinkertainen. Tirntui

vähän
ensimmäistä
kertaa tuleen. Joku vanhempi
nostomies näytti pyyhkivän kyyneleitä silmäkulmastaan.
Illan hämärtyessä saimme

kolkolta lähteä

hetkellä!

Meillä oli aseina vanhoja ki-

ja yksi pikakivääri.
Ampukaa niin nopeasti
kuin ikinä ehditte! huusivat

väärejä

-

tuntua: vihollisen hävittiijät
pyyhkivät edestakaisin §län yli

ja

kiiästi.
Saimme ruokaa.

Vihollinen hyökkäsi heti olimme tulleet paikalle viime

joelle saakka. Siellä oli jo sodan

kälän

hyvin ja monet koristeltu tyylik-

rannan miehitetyksi.

Hevoskyydin saimme Viro

sarjoja kaikkea liikkuvaa ja elävää kohti.
Kokoontumispaikkaan oli tullut miehiä myG muista Miehik-

koossa mel-

sa

Koulutusta
olimme saaneet juuri sen verran
että osasimme latausliikkeet ja
auttavasti ampua maaliin.

ja ampuivat pitkiä konekivääri-

jo

ja jat-

koimme marssia. Päivän kulues-

kylän puolustus.

Kokoontumispaikka oli vain
muutaman sadan metrin pärissä
kotoani. Hiihtelin sinne rivakas-

Siellä olivat

PlTKÄPAATEEN
Seuraavana aamuna nousimme

Yritin lohdutella äitiparkaa.

ti.

Meidät jaettiin ryhmiin ja kmttiin joukkueeksi. Sitten lähdimme hiihtämään kohti Vaalimaata, missä yövyimme koululla.

joukkueenjohtajat.
Niin mycis teimme - ymmärsimme toki asian itsekin. My<is
pikakivääri tuntui olevan äänessä.

Vihollinen

§listi.
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yritti

aikansa ja

ampui kiivaasti vastaan. Onneksi useimmat luotisuihkut näyttivät menevän pimeässä yli. Lo
pulta sen hyöktäys pysähtyi ja
vain ammuimme toisiamme kii-

vaasti. Sitten vihollinen näytti
saaneen tarpeekseen
asemiemme edestä.

ja häipyi

Alkoi §lmä yö. Emme

voi-

neet muuta kuin värjötellä rannalla. Pakkasta lienee ollut parisenkymmentä astetta

ja

aavalta

mereltä kävi ankara viima. En
muista ikinä elämässäni palelleeni niin paljon kuin tuona yG
nä.

Meillä ei ollut varsinaisia

ase-

mia, olimme vain potkineet jonkinlaiset kuopat kinokseen.
Yöllä vihollinen liikehti jatkuvasti kauempana jäällä. Sitten
se yritti taas maihin - tuli rävähti silmille aivan läheltä.
Annoimme aseittemme soida.
Vihollisen eteneminen pysähtyi.
Se hiukan nosti luontoa: jo toinen torjuntavoitto samana yönä!
Kun vain pysyisi sulana . . .
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VIIMEISELLÄ
LINJALLA
Myöhemmin olen sotahistorian

7't

kirjoista lukenut, että meidän
takanamme ei ollut ketään olimme ainoat puolustajat tällä
suunnalla. Jos vihollinen olisi
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Puolustimme
kotiseutuo
påiiissyt maihin Pitkiipaateen ja

heittanyt meidät siwun, olisisillä ollut tie auki Virojoen-Hami-

nan tielle. Se olisi

saattanut

merkitä koko rannikon puolus-

tuken romahtamista - raja olisi
voinut äkkiä siirtya Kymijoel-

Ie...

Pitkåpaaden salmi, oikoalla
Matoluoto la een lakana Essaari

Tilanteet vaihtelivat nopeasti
emmekä me pojat useinkaan olleet selvillä, mihin oltiin kulloinkin menossa ja miki - me vain
hiihtelimme, ammuimme kun
kiiskettiin ja palelimme.
Monien vaiheiden jälkeen
olimme siirtyneet Alaurpalan
niemeen. Kylä oli aivan Säkkijärven rajalla. Laskettelimme

Kokkoluodon rantoia Pilkäpaaden
saariryhmån etolåpäåsså. Näillä
kallioilla, avoimen ulepan äärellä,
poiat puolustivat kotiseutuaan

suksilla synkkiiä metsäniemekettä kohti, kun näimme met-

na turhan koviin paikkoihin, sanoi päällikkö. Oli pakko ny-

-

sän reunassa rivin valtavia tykinputkia. Emme kiinnittäneet

kiiistä teidät Pitkäpaateen, kun

vihollisen hyöktäys

niihin sen enempää huomiota,
nukkumaan.

Aamun sarastaessa kuulin
joukkueenjohtajan kiskovan kaveriani Aholaa yltis: piti lähteä
partioon. Jäällä parin kilometrin
päiissä oli nähty epäilyttiivää liikettii.
Ahola taisi olla sairas - ainakin hän valitti surkeasti:
- Aja tuo Thipale partioon!
Se on nuori

ja hyvä hiihtämään.

Niin tuli minulle lähtö. Kaverikseni sain puolikuuron Kolvalan Vöirutn - siinä olivat vanha

van jäätelien takaa. He suunta-

-

Täitaapa olla aseet vähissä

sivat kulkunsa meitä kohti.
- Ollaanpas nyt tarkkoina! sanoin Väinölle.
Seurasimme miesten tuloa
aseet valmiina.
Sitten jännitys laukesi: he oli-

- jos on puute miehistäkin

vat merelle lähetettyjä kuulo

nianpäällikkö kokosi meidät peltoaukealle. Paikalla näytti olevan suojeluskuntaväkeä lähipi-

vartiomiehiä.

.

KIITOKSEN PAIKKA
Rauha tuli aikanaan. Komppa-

len näkemiämme tykkejä. Ne

täjistä

saaren liihettyville. Akkiä näim-

olivat vihollisen harhauttami-

hiä

me kahden miehen kohottautu-

seki kyhättyjä puuputkia!

Paluumatkalla tutkimme ei-

..

Väinö nyökkäsi.

ja varsa parina.
Hiihdimme jäälle kiisketyn
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oli

sinne

suuntautumassa eikii muita
joukkoja ollut. Te estitte viholli-

vaan ryömimme hawmajoihin

-

-

vanhempia nostomie-

ja nuoria

poikia.
Te jouduitte kokemattomi-

sen pääsyn saareen ja sitä tietä
Viipurinlahden länsirannan puo
lustajien selustaan. Toimintanne
ansaitsee vilpittömän kiitoken.
Olette hoitaneet hyvin homman, joka ei oikeastaan olisi teil-

le kuulunut. Vihollinen ei päässyt mantereelle eikii §liin, joissa teidän kotinne ovat.

- Teidän tehtävänne on nyt
päättynyt. Kukin saa lähteä
hiihtämään suoraan kotiinsa.
Näin päättyi "suojeluskuntasota". Vakinaiseen palvelukseen
astuin noin kuukautta myöhemmin - niisvä hommissa kului sitten yli neljä ja puoli wotta. tr

mumruuruu$l

Rauhan
aikaansaaminen
on aina paljon
vaikeampaa kuin
sodan
aloittaminen.

Rintamajoukot
eivät kaikkialla
ole yhtä
kurinalaisia.
Thppioiden
kostaminen ja
sodan jatkaminen
rauhanteon

jälkeen on katala
teko, jota ei voi
millään syillä
puolustella.

nLravrirlRYKMENTrr
l5:n I Pataljoona oli linjassa

Tämmisuon itäpuolella maalis-

kuun 13. päivänä.
Edellinen yö oli ollut hermoja
koetteleva. Ankara pakkanen
ahdisti loppuun viisyneitä miehiä ja vihollinen ampui kaikilla
aseillaan koko yön

-

koskaan ai-

kaisemmin ei vihollisen tykistö

ollut meitä niin kiihkeästi vihannut. Tähti oli jotenkin kokonaan
muuttunut.

-

Ei ne saatanat vielä

kaan ole Viipuria

ainavallanneet,

mutisijoku.

- Siitä kai se Tiltu on niin
hurjana, ettii kiljuu koko ajan päivän ja vielä yön perän . . .
-

Ja sitä samaa saatanan pas-

kanliissytystii...
Miesten hermot olivat kireällä. Keskustelut kaverinkin kanssa pyrkivät olemaan kireitä ja
ynseitä, jopa vihamielisiä.
Yleensä oltiin hiljaa ja vain

MIKA PIRUN RAUHA?

Aamun valjetessa tuli tieto, että
kello I 1.00 tulee rauha.
Sitähän ei kukaan uskonut ei aluksi edes joukkueen johtaja.

Sitten alkoi kuitenkin tulla yhä
täsmällisempiä

-

kiis§ä:

Kello 11.00 jälkeen ei

saa

ampua laukaustakaan.
- Kello 11.00 alkaen joukot

irrotetaan etulinjasta

ja

"Taitaa sc

litonkin olla rauha."

Tärrä yellålåilot ottavat yhloyttä ia
keräilevåt kaaluneitaan Kuhmolra
SA-kuva

vede-

tään taakse.
Vähitellen oli uskottava.
Vain vihollisen tuli kiihtyi jat-

kuvasti rauhan hetken lähes.
tyessä - tuli kanaatteja, §rap

nelleja ja pitkiä konekiväärisarjoja, piiskatykit räiskivät koko
tehollaan. Jokainen koetti sue
jautua niin hyvin kuin ikinä voi
- olisi aika joutavaa kuolla nyt

muutamaa minuuttia

rauhaa . .

ennen

.

murjotettiin. Sotahommat hoidettiin rutiinilla.
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Talviaodan
Yiimeinen

linla
Tammiauolla.

Sementtitehtaalta
irtautuYal
SUOma-

laisot
kåån§ivät
nellän tien

ri!leykre!sä
vahingoEsa

pohjoireen
ia ioutuival

viholli.on
käsiin

-

Saatanan ryssät! mutisi

jo

- Kyllä sitii nyt räiskitiiiin
kostoki, kun ei marssittukaan
ku.

Helsinkiin. . .
T?ismälleen kello I 1.00 vaike-

nivat aseet meidän puolellamme. Miehet vedettiin linjasta
hiukan taakse. Vihollinen ampui vielä joitakin laukaulsia -

ehkii vahingossa tai

kellojen

puutteessa.

Sitten hei&inkin aseensa vai-

:-if:

kenivat. Piippalakit

nousivat
ylib kuopistaan ja läksivät sank-

kana rivistönä railakkaasti hurraten ylittämän linjojen välissä
olevaa peltoaukeaa.
Kukaan ei ehtinyt hätiin. Pelto oli miinoitettu. Lähimmåis eh-

tineet astuivat miinoihin,

lensi

piippalakteja ja toppatakkeja.
Eteneminen pysähtyi ja alkoi
kuulua surkeaa valitusta sekä
hetken piiiistii ankaraa pulitus-

ta tietä
suuntaan.
Siellä seisoivat vastassa iiskeiset viholliset!

Molemmat puolet vaikuttivat

yhtä hämmästyneiltii ja edellämme hiihtiivät joukkueet
kiiäntyivät risteylsessä visempaan. Vihollinen

ei heitä

estä-

nlt.
Olemme ilmeisesti törmän-

ta, jonka tulkitsimme kiroami-

neet puolustusaseman

selsi.

jonka vihollinen oli ehtinyt val-

Joukkoja

alkoi

kerääntyä
Tämmisuon tehdasalueelle. Sei-

sottiin tiellä ja odotettiin, kun
päälliköt neuvottelivat jatkosta.
Lähdettiin siirtymään taakepäin.

Vihollinen ei enää ampunut
perään, mutta piti jatkuvasti ko
vaa ääntÅ. Komennot kuulostivat jotenkin uhkaavilta.

vÄÄnÄÄx SUUNTAAN
Tehdasalueen länsipuolella tuli

jotakin sekaannusta. Edellä
hiihtiivät läksivät oikeanpuoleis
98

osaan,

lata ennen rauhan tuloa.
Kun tulimme kohdalle kuului
joitakin laukauksia - ilmeisesti
pelottelumielessä. Sitten piippalakit kävivät meihin kiinni toisten vartioidessa vierellä auto
maattiaseet laukaisuvalmiina.
Aseet temmattiin käsistämme.
Täkanamme hiihtiineet huo
masivat tapahtuman ja kiäntyivät nopeasti takaisin.

Meidät komennettiin viittaukin riviin. Sitten alkoi evakuointi: vietiin kaikki mahdollinen, oma ja valtion omaisuus,
sormuksetkin sormesta. Vaat-

, "rii:{}ii

teet jäivät päälle. Kellot nä1ttivät miellyttiivän naapureita eni-

ten

-

niitä he tutkivat suu

le-

tui

meidän

ja konekiväärien vä-

liin.

Varmuudeksi hän kaivoi
taskustaan toisenkin pistoolin

veiissä hymyssä. Sitten kaverit
nyökkiiilivät hymyillen toisilleen

vasempaan käteensä.

-

sai ottaa omansa rivin

kiivipä kerrankin tuuri!
Meitä seisoi rivissä 63 mieslä.
Tävaroistamme kertyi rivin päähän melkoinen kasa.
Sitten oli kai aika hävit&i?i

Tilanne rauhoittui. Jokainen
päässä

olevasta tavarakasasta, johon jäi
vain valtion omaisuus.

Sitten vihollinen kantoi paa-

to

reilla ohitsemmc ruhjoutuneita

disteet. Näytti, että kaikki on
nyt lopussa - meistä ei kukaan

tovereitaan - ilmeisesti niitä.
jotka olivat menneet miinakcnttään. En tiedä. oliko kyseessä

pääsisi nauttimaan rauhasta.
Rivin eteen tuotiin sopivan

välein kolme konekivääriä. Niihin kannettin patruunavöilä ja
aseet ladattiin. Miehet asettuivat kahvoihin.
Silmissä tuntui sumenevan ja
§lmä hiki nousi pintaan.

VITME HETKELLÄ
Odotimme vain tappavaa sar-

jaa, kun oikealta alkoi äkkiä
kuulua kovaa huutoa. Paikalle
suurikokoinen mies pis-

juoki
tmli

kädessä, musta turkki pällä. Jatkuvasti huutaen hän aset-

ja syry vangitsemiseemtoisaalta olimme kyllä vahingossa törmänneet vihollisen
asemiin.
näytös
me

-

Siit?i alkoi tavanomainen sG
tavangin tie. Siirryttiin taaksepäin Kannakelle ja katselijoita
riitti tien vierellä. paljon naisiakin sotilaspuvussa. Tiet olivat
täynnä valtavan kokoisia tykkejä, autoja ja kaikkea mahdollista sotaväen kamaa. Ampuma-

tarvikkeita

oli

suuria

kasoja.

Ohitimme myös suuren majoitusalueen, jossa oli paljon tcltto
ja vieri vieressä. Keskellä oli

panssarivaunu, jonka moottori
kiivi. Se näytti jauhavan sähköä
telttojen valaistukseen.

ole ollut.

L,opulta påiiistiin kuorma-au-

tut miehet alkoivat kaatuilla vä-

ton lavalle. Seuraava pysähdys
oli Kaukjärvellä, missä oli valtaisa korsualue. Se oli aivan siivottomassa kunnossa, ei ollut

hammasta, mutta

ei sanonut

mitään.

- Odottakaahan, perkeleet!
Ehkä se on vielä joskus vuoro
meilläkin. ..

Mutina

oli tuskin korvin

- jokainen
näytti §ykstyneen siihen missä
sattui hädän hetkellä olemaan.
edes kiiymälöitii

Thas saatiin limpunpala ja
vettä.

Miehet istuivat sanattomina,
Ei huvittanut
puhella. T?imäkö oli nyt lopullinen palkka Summan, Suokannan, Näykkijärven ja Tammi-

synkin kasvoin.

kettiin vaihteelsi autoilla.

Tultiin Terijoelle, missä mei
dät sijoitettiin kirkon vieressä
olevan rakennuksen toiseen kerrokseen. Terijoki oli jåiänyt polt-

tamatta, vain sirpaleiden jälhä
nä§i siellä t?iåillä ja ikkunoita
oli rikki.

Näin påiädytiin lopulta Venäjän puolelle, missä mei&it
majoitettiin §lmiiän latoon.

suoMr TorM[

suon taistelijoille? Kuka oli syyl-

hanteon jälkeen.

SOTAVANGIN

linen vangitsemiseemme? Tiesivätkö herrat, miten meidän oli
kiiynyt? Tehtiisiinkö hyväksemme mitään? Vai oliko ehkii koko

suostuivat.
Viiden vuorokauden kuluttua
erotettiin joukosta 53 miestii lähetettiiväksi suomeen. Kymmenen miestä, minä heidiin joukmsaan, jäi edelleen latoon piikkilangan taakse.

elÄuÄÄ
sai palan leipiiä ja sokerin.

- Syökiiiihän nyt! sanoi vartiomies suomelsi. - Ei teillä

'*:
äu

Suomen osalta kaikki lopus-

sa...?
Sitten taas marssittiin tunti
jm toinenkin. Välillä levähdet-

tiin iscsa pimeiissä
sessa

rakennuk-

lattialla istuen ja sitten jat-

Venäläiset

Se oli kova pala! Menimmc
heti vankileirin johtajan puheille vaatimaan selvitystä - oliko
§seessä erehdys vai jälleen jo

kin kostotoimenpide?

**

§r'{;'r'"gs*

Saunan jälkeen

teatteritaloon

ja

mei&it vietiin

pidettiin ni-

menhuuto. Joittenkin suoma-

laisten nimien kohdalla oli to
dellisia vaikeuksia, kun asianomainen ei tajunnut venäläisen
iänneasun itseiiZin tarkoittavan.
Puolenyön jälkeen vangit las-

tattiin autoihin. Eväksi annet-

tiin puolikas limppua ja

kaksi
pientii silliä.
Mihin suuntaan autokolonna
kiiiintyy?
Fohjoiseen!

Vallitsi yleinen riemu. Ku-

Suomi vain 53 miesfii takai
sin pyytiinyt on! Ei enempi! Ei
voi lähettiiii enempi kuin pyy-

§lmä

yö eikåi mitiiiin suojaa ol-

lut.

-

-

kiiin-

Lato oli §lmä, ilman välikattoa. Nukkumisesta ei tullut mi-

tiiän kylmän vuoksi eikii siitiikään syystä, ettti miehä haettiin

koiimaarea

huomaavaisuus
muutoksesta?
Påiiistiiisiinkö kotiin . . .?

merkki jostakin

ei valittanut, vaikka

nösvirheestiikö? Luulisi nyt numeroiden nä§vän paperista . . .

on yielå ruokaal" Suomalaislen 3otayrnkicn en3ammäinon ateria

ne

tulivat niin kuumina, etä napit
polttivat sormet rakoille.

kaan

moinen hölmöily johtui

"teillä

kittiiviiii: meidiit vietiin saunaan

ja vaatteet tiiikoppiin, mistii

Vankileirin johtaja levitteli
kiisiään ja selitti:

dettyon...
Siihen oli tyytyminen. ?inäkään päivänä en tiedä, mistä

Viimeinkinl Sioltå luloyat sotavengit raian yli 20.4.1940

missä oli yhteensä 107 suomalaista sotavankia, monista joukkoosastoista ja eri puolilta maata. Osa oli haavoittunut ja neuvostosoturit kiivivät vaihtamas.
sa siteitii. Paikka oli uskomatto
man siivoton, lihavat tiiit kiivelivät pitkin lattiaa.
Sitten tapahtui jotakin mer-

Oliko tiimä

Sitten tuli tieto, että Suomen so
tilasviranomaiset ovat esittäneet
pyynnön palauttaa vangit heti,
koska heidät oli kaapattu rau-

kuultavissa.

Marssittiin etelää kohti.
Sitten taas kerran oli tien vieressä telttamajoitus. Jokainen

,.$å

orjuudessa

kuitenkaan näin hyvåiä ruokaa

Jo ennestään loppuun kiusasymykestä.
Oskari, yksi meistä, koukkasi
kiidellään aurausvallista lunta
suuhunsa. Vartiomies löi häntii
kiväärin tukilla selkiiän niin ettii
Oskari tuupertui maahan.
Yliis noustessaan hän puri

{

siellä kapitalistien

oli

Aamulla ajettiin Kannaks€n
halki. Lumi oli cin sulanut ja
sodan tuhot näkyvissåi. Karjaa
oli pihoissa kuolleina ja turvonneina, rakennukset olivat palaneet, evakkohevcia kuormineen oli niiäntynyt tien ohe.en.
Pahimmalta tuntui nähdii kaatuneita suomalaisia sotilaita, jot-

ka paljastuivat sulavan lumen
alta.

Viipuri oli murheellisen

nä-

pitkin yötä jatkuvasti kuuluste-

köinen. Hautausmaalla puna-ar-

luihin.

meija lastasi hautakiviä kuor-

Kuulustelut tapahtuivat jonkinlaisessa teatterissa. Majuri

ma-autoihin. IGduilla makasi

istui näyttiimöllä vanki edes
sään ptiydän takana. Hän puhui
hyvin suomea, sanoi olevansa

kotoisin Kuopiosta.
Ruoka muuttui hiukan monipuolisemmaksi - saatiin limpun
ja sokerinpalan lisäki kuumaa
vettä ja joskus hinsipuuroa, jo
hon oli sekoitettu pahalle tuoksuvaa vihertävåiä öljyä. Se pani
mahan sekaisin ja veti miehet
todella heikkoon kuntoon.

yhä kuolleita hevmia ja kaikenlaista roskaa.
Raja tuntui siirtyneen kovin
kauas. [npulta oltin kuitenkin
puomilla ja kiiveltiin yli.

- Mitä

kumman haisevaa

moskaa teillä on kiisisä?

§syi

vastaanottava kaptecni.
Ne olivat ne matkaevåiät, limpun puolikasja kaksi silliä - kallis aarre.

-

Heittiikiiii menemän!

noi kapteeni.

-

sa-

Täällä on vielä

ruokaa!

Saimme ystiiviillisen kohte-

KOTIINI
Lopulta meidät siirrettiin leiriin,

lun

ja hyvän

Oltiin

hoidon.

kotona!

tr
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Tonskqloiset oultoiuot
Thlvisodan
kuukausina oli
koko maailman

myötätunto

jättiläistä vastaan
vapaudestaan
taistelevan pienen
Suomen puolella.
Konkreettista apua

tuli kuitenkin
vähän.
Poikkeuksen

tekivät
Skandinavian

veljesmaat, jotka

todella tekivät
jotakin.
Ambulanssien työ
oli arvokasta apua.

Ylalääkäri prolessori Chievitz

kierroksella

nälle Hilma Hiltuselle Joensuun talouskoululla. Käden

suojaan juostava monta kertaa
y<issä. Kaupunkiin osui pommeja, onneki ei sairaalaan.
Eräänä yönä oli talouskoulun
vuoro. Fommit iskivät ympärille
ja kellarissa vietetty aika tuntui
iäisyydeltä.

käänteessä pääsin majoittumaan lottien yhteiseen huoneeseen, tutustuin työtovereihini ja

tci-Mari selviää, sanoi joku. Hän jäi kellarikerrokeen eikä

sain opetusta tuleviin tehtäviini.

tullutsuojaan...

HELMIKUUN 5. päivä vuonna I 940 oli kirkas ja kuulakas hyvä pommituspäivä. Ilmoittauduin silloin muonitustehtäviin
Tanskan ambulanssin pääemän-

-

Mitenkähän vanha Emtin-

Pommit iskivät yhä lähemmäs. Ilmanpaine iski oveen

TUHO UHKAA
Tanskalaiset olivat tulleet auttamaan meitä haavoittuneiden
hoidossa. Ambulanssin ylilääkä-

rinä toimi professori

Chievitz,

ylihoitajana neiti Ox ja dieettiruokien laittajana neiti Jercen
Sairaala oli lyseolla. Tälouskoululla oli henkilökunnan ruo
kailupaikka sekä lottien ja tanskalaisten autonkuljettajien majoitus.
Talouskoulun ulkokellarista
oli tehty väestönsuoja. Kellari
oli sisäpuolelta tuettu vahvoilla
pilareilla ja ulkopuolellekin oli
rakennettu suojakenos.

Ilmahälytykiä

oli

usein,

useimmiten yöllä. Joskus oli
100

-

kaksi autonkuljettajaa sai työntää sitä hartiavoimin eslääkseen
sen lentämisen sisään kellariin.
Lopulta tuli vaara ohi -merkki.
Näky ulkona oli uskomaton!
Tälon katto ja yläkerran seinät olivat romahtaneet. Alakerta oli säilynyt ehjänä, mutta vesijohto oli hajalla. Ihmeeksi oli
osa ruokasalin ja keittiön kaapistoista säilynyt ehyenä.
Oli pakkasyö ja vesi oli jo

osittain jäässä, kun yritimme
pelastaa kaapeista tavaroita liinavaatteita, astioita ja muuta.
Jäistä veuä oli nilkkoihin saakka, monot ja sukat kastuivat ja
jäätyivät.

Tohtori Karl Lehmann operoi tohtori Krebsin avustamana

Lopulta päästiin uuteen majapaikkaan, saatiin kuivat jalki-

neet

ja

päästiin levähtämään

hirveän vuorokauden jälkeen.

LÄHEMMÄS
RINTAMAA
Pian tämän jälkeen

vaikka joutuisimme ulkona ilmapommitukseen.

Eräänä päivänä valkoiseksi
maalattu autokolonna lähti liikkeelle. Autoihin oli maalattu
suuret punaiset ristitja tanskankielinen tekti "Tänskan Punaisen ristin Suomen ambulanssi".

alkoivat

muuttovalmistelut. Me lotatkin
saimme kaikki lumipuvut - jos

Suunta oli etelään. Kiteellä
oli kahvitauko.
Suomen talviset tiet olivat

lo

on

oo

oo

oo

tul no

Kirioattaia Lahden kanranopiltollr

talvilodan iålkeen ayli$åån
koiranpontu, ambulanrgin markotti

Tanrkan ambulanrsin ouomalainen henkilökunta mealiikuu33a 1940

mäkisiä ja mutkaisia. Tänskalaiset eivät olleet niihin tottuneet

-

lieneekö autoissakaan ollut tarkoitulseen sopivia renkaita. Joka tapauksessa kuljettajat

olivat kovilla, autoja törmäili lumipenkkoihin ja kaatuili ojiin.
Kaikki pä?isivät jaloittelemaan.

Monta mutkaa oli matkassa
ennen kuin myöhään illalla pääsimme tavoitteeseemme llmeen

poikakotiin.

Alku oli rauhallinen. Tänskalaiset yrittivät opetella hiihtä-

mään ja me lotatkin ehdimme
kuntolenkeille.
Vähitellen alkoi haavoittuneita tulla yhä enemmän ja enemmän. Saimme myös lisää henkilökuntaa. Useat kenttä- ja sotasairaalat siirtyivat vihollisen jaloista sisämaahan päin.
Tykistötulen jyminä oli jokapäiväistä musiikkia. Päivä päivältä sen rytmi tiheni ja voima
kasvoi. Ilmapommitukset kuuluivat tavanomaiseen päiväohjelmaan.

Ruokasalissa

Tirli sitten ratkaiseva päivä,
maaliskuuta.

13.

radio. Ko

"Jumala ompi

linnam-

me..."

puhetta.

Tänskalaisia liiäkiireitä ja muuta henkilökuntaa tuli sisään. He

Rauhan ehdot olivat hirvittiivät: lähes puoli miljoonaa viatonta ihmistä menetti kotinsa ja

Näkymät olivat kuin helvetin
esikartanoista.

Lauloimme hartain mielin.

Ne eivät

Tanskalaiset olivat vakavia.

Kolonnamme pysähtyi vähän

väliä johonkin

kotiseutunsa, työpaikkansa ja

laisissa maissa niin tuttuun tais-

eteenpäin.

omaisuutensa. Miten he jaksaisivat elää tästä eteenpäin?

teluvirteen.

Hiljaisina ja mietteliäinä jatkoimme töitämme.
Ilmee jäi ikuisiki ajoiksi rajan taakse. Paljon muutakin jäi
- kansakunnan itsenäisyys ja
vapaus ku\enkin säilyiväi.
Teimme kaikkemme auttaaksemme rintamalta palaavia väsyneitä sotilaita. Meille lotille
tuli tulinen kiire! Aamusta iltaan kannoimme ruoka-astioita
keittiön ja ruokasalin välillä.
Sitten oli taas muutto edessä
- tällä kertaa länteen.
Ruokasalissa

ni.

oli urkuharmo

Lottatoverimme Saimi

Kuikka sanoi hiukan ennen lähtöämme:

Me laulamme ennen kuin

jätämme t?imän paikan!
Niin tehtiin. Kiipesimme ylös
parvekkeelle, missä urkuharme
ni oli. Saimi istui sen ääreen ja
soitti psalmin 46.

ikinä

mene mielestii.

paljastivat päänsä ja yhtyivät
omalla kielellään kaikissa luteri-

-

MAALISKUUN
KOLMASTOISTA

oli

koonnuimme kaikki kuuntelemaan presidentti Kyösti Kallion

liikenneruuh-

kaan. Vain hitaasti päåisimme

Ohitimme Imatran, Lap
ja Kouvolan. Tiellä

peenrannan

rÄnxvrrÄvÄ MATKA

alkoi olla tilaa.
Lahdessa saimme hyvän ma-

Valkoinen autokolonna lähti jälleen liikkeelle. Päämääränä oli
nyt Lahden kansanopisto.
Tiet olivat täFötäynnä matkaajia: sotilasosastoja tykkeineen ja kuormastoineen sekä
evakkotaipaleelle lähteneitii ihmisparkoja. Vanhukset ja lapset
matkasivat reessä ja nuorempi
väki kulki karjalaumojen mukana. Teiden varsilla paloi suuria
nuotioita, joiden äärellä keitet-

joituksen. Kaselimme kaupunkia, joka oli sekin kiirsinyt pahoin pommituksista. Kerrottiin,
että urhoolliset ilmavalvontalo
tat olivat viime hetkeen saakka
hoitaneet teht?iviään kaupungintalon tornissa, joka nyt törrötti paikoillaan pommien ruh-

tiin, ruokittiin
tiin lehmiä.

hevosia

ja

lypset-

jomana.
Potilaita oli paljon. Yritimme
vapaa-aikoinammekin heitii kaikin tavoin auttaa.

Tanskalaiset lähtivät huhtikuun puolivälissä kotimaahan-

joka oli tällä välin joutunut

Teiden varsilla oli kasoittain
koti-irtaimistoa, joka oli vain hätäisesti tuotu rajan yli. Oli mytis

sa,

matkan vaivoihin sortuneiden
eläinten ruhoja, rikkoutuneita
rekiä ja tielle hyljättyä omai-

maisen

suutta, jota ei ollut jaksettu laahata mukana.

EEVA HEINONEN

toisen diktaattorin miehittiimäksi. Pidimme herkkätunnel-

läksiäisjuhlan. tr
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Thlvisodan
kokemusten
perusteella
panssaruunren
käyttöperiaatteiden
ja aseistuksen
tarkoituksenmukaisuus otettiin
pohdittavaksi.
Maasodankäynnissä
panssarrJuna

POHDINNAN tuloksena kaksi

killä eli Bofonin lisenssillä Suo

TOSTASTASSA

kiiytettävissä olevaa panssarijunaa päätettiin muuttaa ilmatorjuntakäyttiiön ja niiden koko
aseistus vaihdettiin tälä uutta
tehtävää silmälläpitäen. Saman-

messa valmistetulla automaatti-

ILMATORJUNTÄJUNA

aikaisesti muutostyön kanssa to
teutettiin vaunujen peruskorjaus ja panssaroitiin uusi veturi
junien kiiyttiiön. Myös panssarijunien viestivälineistöä ja tiihys-

nuunat poistettiin ja tilalle asen-

tyslaitteita parannettiin ja luo
tiin uudet määrävahvuudet henkilöstölle ja varusteille.

Uuden sodan syttyessä kesäl-

lä l94l muutokset ja korjaukset
oli saatettu loppuun ja junat olivat valmiina uusiin tehtäviin.

todettiin
vanhentuneeksi ja

erityisesti
ilmahyökkäyksiä
vastaan se oli
haavoittuva.

\s
§

*

'

kanuunalla, joka
saatavissa oleva

oli

modernein
tykki luokas-

saan. Aikaisemmat pyörivät
tykkitornit

ja 76 mm worika-

nettiin avonaisiin "poteroihin"
Boforsin ilmatorjuntakanuunat.
Samalla uusittiin patruunateli-

neet, kulkuaukot

ym.

tykin

kiiytttiön liittyvät kohdat. Vaunun rakenteesta ja koosta riip
puen siihen asennettiin yksi tai
kaksiuutta 40 mm tykkiä.
Kumpaakin junaa varten valmistettiin myös ilmatorjuntako
nekiväärivaunuja, jotka muutet-

tiin

laatikkomaisista vuoden

l9l8

ASEIKSI40 MM
BOFORS.
!LMATORJUNTAKANUUNAT
Uutta ilmatorjuntatehtäväänsä
varten junien panssaroidut vaunut aseistettiin 40 ItK/39 B -ty-

vaunuista puhkaisemalla
niiden kattoon tarvittavat am-

puma-aukot

konekivääreille.

Vaunujen aseeksi tuli 7,62
lrKKl3rl40 VKT. Tämä kaksoisilmatorjuntakonekivääri oli
asekonstruktiiöri Aimo Lahden
suunnittelema ja Valtion Kivääritehtaan valmistama ja käytcissä myris normaaleilla ilmatorjuntajoukoilla.

Vaikka

panssarijunayksiköitä

edelleen nimitettiin Panssarijuna l:ksi ja 2:ksi olivat ne käytänncissä rautateitse liiklruvia ilmatorjuntapattereita. Uuden
tehtävänsä mukaisesti junat siirtyivät tykistön alaisuudesta il-

matorjuntajoukkojen alaisuuteen.

Panssarijunia aiottiin kiiyttää
rintamalle suuntautuvien joukkojen ja huollon rautatiekulje-

tusten suojana. Samassa tehtävässä toimi mycis seitsemän rautatieilmatorj untakonekiväärijoukkuetta, joiden kalustona oli
7,62 mm ilmatorjuntakonekivääreillä aseistettuja tavallisia
tavaravaunuja.
Panssarijunan henkilöstö kas-

voi tehtävän muutoksen muka-

na.

Esimerkiksi

kesäkuussa

1941 Panssarijuna l:n vahvuuteen kuului 4 upseeria, 20 aliup
seeria ja 99 miestä. Junan kuljettamisesta huolehti 1l rautatieläistä ja muonituksesta kaksi
lottaa.

j§.

l§

KARI KUUSELA

I osA

§l

Panararijuna 2 tdvi.e.sa
Ltran vaunu on
vuonna 1910 säniailtå .otradaina .aatu
vonäåinen vaunu

*\..a

tt I
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Jatkosodan panssariluna, jossa keskellä oli pan33aroitu veturi, ten
mdemmilla puolilla konekiyåårivaunu ia sitten tykkivaunu. Junan pååsså oli
avovaunu, ionka tarkoituksena oli råiäyttåå radalla mahdollasosta oloyat
miinai. Tykki, 40 ttK/39 Bolora, oli luokassaan tehokkain tuolloin saalavissa
oloyå ilmatoriunta-as6. Panssariiunisaa sen tehoa vähensi ko3kitstyn
iuleniohdon puut€, tykil ampuiyal it3onäisosti "hätätåhtåimellä"

Junien henkilökunta oli osittain samaa henkilöstöä kuin tal-

vaunuihin ja niissä kulkivat
myös ampumatarvikkeet. pio

visodassakin.

neerivarusteet ym. tarpeellinen.
Panssarijuna l:ssä oli huoltojunaan rakennettu yhteen vaunuun jopa sauna ja toiseen lot-

Panssarijunien

päälliköt, upseerit ja osa aliup
seereista olivat jo pitempään ol-

leet tekemisissä junien kanssa,
osalla oli kokemusta jo l93Gluvulta asti suojeluskunta-ajoilta.
Miehistö koostui useista eri
aselajeista. mm. ilmatorjuntatykkien tykkimiehistöt olivat
saaneet koulutuksen ilmatorjuntaan ja juuri niille tykeille. panssarijunan erilaisissa olosuhteissa
ei kellään ollut kokemusta.

Panssaroituja vaunuja esi-

merkiki Panssarijuna l:llä oli
käytössään kolme, joista kaki
oli aseistettu tykeillä ja kolmas
konekivääreillä. Vaunut olivat
peruskorjattuja vaunuja, joista
osa oli osallistunut jo vuoden

tien hoitama kanttiini.

Taistelujunassa panssaroitu
veturi kulki keskellä ja sen kummallakin puolella olivat panssaroidut vaunut. Junan kummassakin päässä oli lisäksi radankorjausmateriaalilla lastattu so
ravaunu, jonka tehtävänä oli

laukaista radalla mahdollisesti
olevat miinat.

JATKOSOTA ALKAA
Panssarijunat pidettiin välirau-

han aikana runkomiehitykellä
kunnossa. Liikekannallepanossa
kutsuttiin junien reserviläiset

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

saapumisesta.
SOITTAMALLA

TILAUSHINNAT

Tilaajapalveluum me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti

Kotimaahan 12 kk 162 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

Puh (90) 120670

E

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

palvelukeen. Kesäkuun lopulla

Sukunimi

kahdella telillä varustettu neliakelinen avovaunu. Kylmää
vuodenaikaa varten vaunut oli
varustettu kamiinalämmitykellä. Vaunujen ja veturin välisiä
yhteykiä hoidettiin kenttäpuhe-

panssarijunat lähtivät rajan ta-

Jakeluosoite

kamaastoon, Panssarijuna

Postinumero

jalaan suuntautuvaan

linyhteydellä.

käykeen.
Panssarijunat pysyivät sykyn

panssaroidut taisteluvaunut
kuuluivat varsinaiseen taistelu-

selustassa ilmatorjuntatehtävis-

osaan. Panssaroitu veturi ja
junaan. Majoitusta ja varastoja
varten oli erillinen oman veturinsa vetämä huoltojuna, jossa
oli vajaat kymmenen umpinaista tavaravaunua ja kaksi mar

-

sä, suojaamaan kuljetuksia ja
rautatieyhteykiä. Tilanteen salliessa, etenkin Kannakella,
osallistuivat junien miehistöt radankorjaukeen ja sotasaaliina
saadun rautatiekaluston eva-

kustajavaunua. Taistelujunan
miehistö oli majoitettu näihin kuointiin.

)

ra€

198

-

Etunimi

Puh.

Postiloimipaikka

molaan Karjalan kannaken selustaan ja Panssarijuna 2 Karjalan Armeijan käyttön Itä-Kar-

l94l sa sitä seuranneen talven
omilla suunnillaan. Niitä käytettiin hyökkäävien joukkojen

'6

Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:

tilanteen muuttuessa sodaki

Taktisesti panssarijuna oli talvisodan tapaan jaettu kahteen

6
6
I
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I

1918 sotaan. Vaunujen runkona

hyök-

:G

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

oli ns. Gvaunun runko, joka oli

I Si-

:6
q

Allekirioitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi jakeluosoite

Postinumero

Puh.

-/-

-

Postitoimipaikka

<q!
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alkaen:
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KALUSTO-

rÄvoemrvsrÄ
VIHOLLISELTA
Jo ensimmäisestä maailmanso
dasta lähtien venäläiset olivat
käyttänect runsaasti panssariju-

nia. Jatkosodassakin suomalaiset saivat niitä vastaansa erityisesti ltä-Karjalassa, jossa ne toi-

Lähellä Käppäselkää JR 45
valtasi lokakuun lopulla 1941
suuren panssaroidun veturin ja
kaksi hyvin aseistettua pa.nssaroitua vaunua, joiden lähes sadan hengen michistö jätti junan
ratakatkokeen taisteltuaan ensin useaan otteeseen suomalaisten jalkaväkijoukkojen kanssa.

Osa sotasaaliiksi

tiin

panssarijuna jäi sotasaaliiksi yhteenoton jälkeen.

ton erilaisuus

panssaruunan

11.8.1941. Junan laadusta tai
aseistukesta ei ole tarkempaa
tietoa.

Elokuun lopulla kohtasi JR
29 Sotjärvellä venäläisen panssarijunan, jossa oli panssaroidun
vcturin lisäksi kaksi panssaroitua konekiväärivaunua. Suomalainen panssarintorjuntatykki
sai syntyneessä taistelussa onnekkaan osuman junan käsikra-

naattivarastoon,
Junan miehistö

joka

räjähti.

jätti tämän

seu-

raukena panssarijunansa suG
malaisille sotasaaliiksi ehjänä.
Petroskoita kohti hyökkäävän
7.D:n joukot kohtasivat Latvan
luona panssarijunan, joka useita

kertoja vaikeutti suomalaisten
toimintaa tulituksellaan. Juna

jäi kuitenkin

suomalaisten rä-

jäyttämään ratakatkokeen ja
venäläinen miehistö hylkäsi sen
räjäytettyään junan osittain.

2

tai kolme 40ltK/39-it-kanuunaa

ja kaksi ilmatorjuntakoneki-

konekiväärivaunu tai kaksi jäivät edelleen yksikön käyttdön.
Uscita varasto ja majoitusvaunuja jäi edelleen patterillc, mut-

panssaroiduista vaunuista otet-

haitanneen

Uuteen yksikköön kuului

upseeria. I 3 aliupseeria ja 39
miestä. Henkilöstön lukumäärä
putosi näin puoleen, vaikka
aseistuksena oli edelleen kaksi

vääriä. Kaksi tykkivaunua ja

mivat Muurmannin radalla ja

laiset syöksypommittajat suo
malaisen JR 12:n etenemistä

Rautatieil matorjuntapatterik-

saaduista

siihen liittyvillä raideosuukilla.
Eräissä tapaukissa venäläinen

Kiestingissä tuhosivat saksa-

2.

si.

myöhemmin suomalaisissa

panssarij unissa käyttclön. Kalus-

ja

käyttötarkoituksen ero vaikeuttivat kuitenkin toimintaa. Venäläiset junat

enää ollut, toinen vcturikin siir-

oli yleensä aseistettu vain maa-

tyi muuhun käytt<[n.

taistelua silmälläpitäen. ilmatorjunta-aseistusta niissä oli vihän.

Uusi yksikkö oli puhdas ilmatorjuntapatteri, joka vain liikkui

ORGANISAATIO.
UUDISTUS
Kesän ja syksyn 1942 panssari-

ta

varsinaista huoltojunaa

ei

kiskoilla ja oli tavanomaista paremmin suojattu. Patterin teho
parani vielä, kun it-konekiväärit

minta-alueet pysyivät ennallaan, l.Raut.lt.Ptri Kannakella

ja

2.Raut.lt.Ptri

Maaselän

suunnalla.

Kesäkuun puolessavälissä
l.Raut.lt.Ptri kärsi vaurioita
Viipurissa venäläisten pommit-

taessa Maaskolan ratapihaa.

Räjähdysaineilla lastattujen
vaunujen palaessa ja räjähtäessä patterin vieressä osa sen varastovaunuista vaurioitui käyttökelvottomaksi, mutta patteri
säilyi toimintakelpoisena.
Venäläisten 22.6. Tuulokessa suorittama maihinnousu koitui kohtalokkaaksi 2.Raut.lt.Ptri:lle, joka jäi maihinnousun katkaiseman radan kohdan itäpuo

junat toimivat entisissä tehtävis-

vaihdettiin kesällä 1943 kakiputkisiin 20 ItK/M-konetykkeihin. jotka paremmin tehosivat

sään rintaman selustan ilmatorjunnassa. Välillä junia kriylettiin

matalalla lentäviin viholliskonei-

tuksen kiertoteitä mukanaan.

siin.

Juna

liikkuvina ilmatorjuntapattereina suojaamaan tärkeitä kuljetukia.
Vuoden lopulla 27.11.1942

panssarijunat Iakkautettiin
joukkoyksikköinä ja panssarijunanimitys siirtyi historiaan.
Junien lakkauttamiscen oli
useita syitä, tärkeimpänä sota-

l.Raut.lt.Ptri toimi

sodan

loppuun asti Kannaksella ja
2.Raut.lt.Ptri Maaselän suunnalla Itä-Karjalassa. Pattereita
kä1'tettiin edelleen tärkeiden
kohteiden suojaukseen sekä toi-

sinaan kuljetusjunien suojana.
Vuoden 1944 alussa käytettiin
pattercita mm. Sallan ja Rova-

toimien muuttuminen liikkumattomiksi. Toisaalta junat si-

niemen välisellä radalla suojaa-

toivat tarpeettoman paljon hen-

siirtoja.

kilökuntaa. Johtopäätökseksi tuli junien lakkauttaminen ja korvaaminen kahdella uudella jou-

kolla, jotka nimettiin

L

ja

lelle. Patterin miehistö räjäytti
junan ja toi sen raskaan aseis-

jäi viholliselle sotasaaliiki
muun katkoken itäpuolelle jääneen rautatiekaluston mukana.
Aselevon solmimisen jälkeenkin pidettiin l.Raut.lt.Ptri toimintavalmiina. Henkilökunta
kotiutettiin aikanaan ja l8.ll
patterin toiminta lakkasi.

Sa-

malla päättyi panssarijunien toiminta Suomessa.

maan saksalaisten joukkojen

xöupelö

KESÄSOTA 1944
Venäläisen suurhyökkäyksen

Pan33arimu3eo33a on
venäläisen

!unan
lykkiYaunu,
ioka jäi
suomalaisten
sotasaaliiksi
Käppäselässå

tokakuun
lopulla 1941.

ERIKOISUUS
Vuodesta

olemassa

l9l8

vuoteen 1944

olleet

suomalaiset
panssarijunat olivat lähinnä erikoisuus, jonka merkitys oli vähäinen. Vain paikallisesti saattoi
panssarijunalla olla ratkaiseva
merkitys eikä panssarijunalla

vuoden l9l8 sodan jälkeen juurikaan ollut maataistelussa tulevaisuutta.
Panssarintorjunta-aseistuksen
kehitls teki kömpelön raitee-

seen sidotun junan tarpeettG

maksi. Panssarijunat

olivat

vaihteessa

jäänne, joka kuitenkin erikoisissa olosuhteissa kuten talvisodassa saattoi toimia tehokkaasti.
Jatkosodassa panssarijunat
olivat käytännössä liikkuvia il-

Brjanskissa ja
aseistettu
kahdella 75
mm:n
kanuunalla ia
kuudella

merkitys jäi melko vähäiseksi.
Sodan päättyminen ja demobilisaatio poisti tämän erikoisen
aseen vihdoin lopullisesti käy-

Vaunu on

rakennettu
192G ia 1930lukuien

konekiYäärillä

104

alettua kesäkuussa 1944 osallistuivat rautatieilmatorjuntapatterit sen torjuntaan suojaamalla
joukkojensiirtoja selustassa. Toi-

matorjuntapattereita, joiden

röstä.

D
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KORHSOTAA
LAATOKAN

I

nen luutnantti ja muutama
suomalaisen huoltokomppa-

KOTLLTS-

nien mies sekä

PUOLELLA
Antti Juutilainen: Mottien
maa,

IV Armeijakunnan so-

tatoimet Thlvisodassa, Suomen Sotatieteellisen Seuran

julkaisuja N:o 13, WSOY,
Juva 1985, 273 sivua, valokuvaliite, karttapiirroksia.
periaatteessa kahdella tavalla: ensiksi yleensä vain kirja-

taitava kynä muovaa mate-

myöhemmin laatia kriittisiä
tutkimuksia yleensä pienem-

toriallinen aikakauskirja 4.
Helsinki 1985, 216 sivua,
valokuvia ja piirroksia.
Kirja sisältää jälleen useita
mielenkiintoisia artikkeleita.
Vilho Tervasmäki kirjoittaa
maanpuolustuskysymyksem-

me ratkaisuehdotuksista itsenäisyytemme ensimmäisillä vuosikymmenillä. Reino
Arimo julkaisee selväpiirteisen tutkimuksen sotilasjohdon osuudesta heimosotiin

Vienassa, Petsamossa, Vi-

rossa, Aunuksessa ja Inkerinmaalla w. 1918-1922.
Artikkeli antaa hyvän kokonaiskuvan melko tuntemattomaksi jääneestä tapahtu-

maketjusta. Paavo Tälvio

kirjoittaa

panssarijunista,

Esko Vuorisjärvi Petsamon

nikkelistä, saksalainen Ernst
Klink Saksan itärintaman
strategiasta, Jyri Paulaharju
mittaustiedustelusta Kannaksella 1944 ja Juha Vahe

sotakokemukista. Martti
Ti"rrtola tarkastelee sotahis-

toriaan liittyviä tutkimukia

1984.

E.

-

Sotahistoriaa kirjoitetaan

seurauksia pahemmin tutkimatta. Tällaisia laajoja yleisteoksia ovat esimerkiksi I losainen Suomen sota l94l45 ja 4-osainen Tälvisodan
historia. Riittavan lähdemateriaalin pohjalta voidaan

Sotahistoriallinen seura ja
Sotatieteen laitos: Sotahis-

vaihteeksi

kaava, uusia salaisia miinoja
ja rakoilevaa aseveljeyttä so-

taan tapahtumat syitä ja

TIIVISTÄ flETOA

-

joukko tosikovia saksalaisia,
jotka vetävät vertoja suomalaisille niin hiihtajinä kuin
tappelijoinakin. Asiassa on
mukana politiikkaa, rasismia, henkilökohtaista kaunaa, salaperäinen kemian

mistä kokonaisuuksista. Juutilaisen teos on tällainen.
Kirjoittaja, ammattimainen sotahistorian tutkija, on

perusteellisesti syveitynyt
Laatokan koillispuolen kiintoisaan korpisotaan. Hän
tarkastelee lukemattomien

mottien syntyä ja tuhoamista, omien ja vihollisjoukkojen toimintoja. Erityisesti
hän on syventynyt johtamisen problematiikkaan uskaltaen ottaa kantaa silläkin
uhalla, että joutuu arvostele-

maan kunnianarvoisia

ko-

mentajia. Näin tietenkin pitääkin tehda. Everstiluutnantti Juutilaisen näkemykset ovat selviä ja rohkeita ja

kirja kokonaisuudessaan pä-

tevää ja asiallista sotahistorian tutkimustyötä. E.

NELJA HURJAA
KAUKO.

dan loppuajalta.

Kurvisen

salaiseen tiedustelijaan, kaa-

pataan vankeja, järjestetään
ja tapellaan takaa-ajajien kanssa. Yksityis-

väijytyksiä

kohdat ovat lähtöisin asianE.
tuntijan kynästä.

TMellisuuspohjainen

vä

juttu!

E.

maani kertoo

ro-

elokuussa
eteläpäässä

mannin radalle matkanneeskaukopartiosta, jolla on

1942 Äanisen
tehdystä vänrikki Jalmari
Kuopan johtamasta kaukopartioretkestä, joka kesti peräti nelisenkymmentä vuorokautta. Matkaa tehtiin viitisensataa kilometriä. Partiolla oli tiedustelutehtävä ja se
joutui parisen kertaa taisteluun. Muita vaikeuksia riitti

tuhoamistehtäviä.

säästä

Reino Lehväslaiho: Ritarivääpeli, WSOY, Juva 1985,
316 sivua, karttapiirros.
Sotakamreeri se osaa kirjoittaa! Tällä kertaa hän kertoo
Seesjärven ja Ontajärven väliseltä korpialueelta Muur-

ta

Ennen

matkaan lähtöään sissit joutuvat vyöryttämään vihollispataljoonan valtaaman rajajääkärien tukikohdan, jolloin
partion johtajaksi määrätty
luutnantti kaatuu ja nuori
vääpeli saa vastuun. Hän selviää tehtävästä hlvin ja saa
Mannerheim-ristinsä.
Lehväslaihon sissit joutuvat jatkuvasti hurjiin tappeluihin - miten mahtavat pat-

ja

maastosta alkaen.

Partio hajosi, mutta kaikki
osasivat kotiin. Matkalla
kaatui Raudusta kotoisin
oleva kersantti Urpo Pusa ja
sotamies Eino Hämäläinen
kuoli liikarasituksen jälkiseurauksiin retken jälkeen.

Tikkanen rakentaa tarinaa omalla tasaisella tyylillään kuvaten asiallisesti rankan retken vaikeudet. J.

ruunat ja käsikranaatit riittää? Kokenut kaukopartiomies väittää hänen tekstissään olevan muitakin asia-

Pätevä seikkailuromaani. S.

tuu rappiolla oleva suomalai-

kaistaan rata, otetaan yhteys

alueella toimivaan omaan

nien tason yläpuolelle. Päte-

Jorma Kurvinen: Thmmen-

nen partio: eräiden pakottavien syiden vuoksi siihen jou-

daan arvokkaita tietoja, kat-

Pentti H. Tikkanen: Sissinä
selustassa, Karisto, Hämeenlinna 1985, 252 sivua,
valokuvia ja karttapiirros.

PARTIOTA

pohjoisen miehistä. Tällä
kertaa on kyseessä merkilli-

ja tuhoamisteh-

tävissä liikkuvalle partiolle
sattuu ja tapahtuu: kuunnellaan puhelinlinjoja ja saa-

riaalista jotenkin Macleanin tyylisen jännärin, jota ei
tahdo malttaa laskea käsistään ennen loppuratkaisua.
Myös ihmiskuvaus nousee
tavanomaisten sotaromaa-

virheita. Se ei kuitenkaan tavallista lukijaa häiritse - kirjassa riittäa vauhtia, rajua
sotaa ja tosikovia sotureita.

lehvän sissit, Otava, Keuruu
1985, 190 sivua.
Oululainen kirjailija kertoo

Tiedustelu-

Onni Palaste: Sissiretki surman suuhun, WSOY, Juva
1985, 197 sivua.

Palaste, itsekin partiomies,
retkeilee romaanissaan tuntemissaan maisemissa Rukajärven suunnalla ja Muurmannin radalla kesällä 1941,
Omelian motin aikoihin.

iriallisuutt,

Töplnän tervelset

O

Töpinän terveiset

PauU Madetoja kertoo, että JR 2:n I Pataljoonan Jääkärijoukkue on kokoontunut
yhdeksänä perättäisenä

jo

kesänä. Ensi kesäkuun alku-

puolella tavataan Ikaalisten

L,,| seat lukijamme ovat kirjoittaneet Petroskoin parti-

saanimuistomerkistä

-

esi-

merkiksi näin: "Tietävätköhän muistomerkin pystyttä-

jät

todella kunnioittavansa
naisten- ja lastenmurhaajien

muistoa?"

§lpylässä. Niitä aseveljiä,
jotka eivät vielä ole olleet
mukana, pyytää Madetoja
ottamaan yhteyttä häneen
osoitteeseen Kuusistonkatu I

A

10, 26100 Rauma, puhe938-16 382. Edelleen

lin

Madetoja haluaisi tietoa
Etelä-Pohjanmaalla asuneesta Martti Hatanpäästä.

Eivät tiedä. Neuvostoliit-

o

tolaisen historiankirjoittajan
Jakovlevin mukaan "Karjalan partisaanit tappoivat,

haavoittivat tai ottivat vangiksi yhteensä 13 500 viholli-

ja

sen upseeria

miestä sekä
tuhosivat 53 varuskuntaa."
Siviileistä ei puhuta mitään.
Fsitetty luku on tietenkin
mieletön - oikea vihollistap
pioiden määrä voisi olla

O

Tiipinän terveiset

Neuvosto.Karjala

-lehti
kertoi taannoin, että Kiestingin ja Louhen välillä, paikassa johon "fasistien" hyökkäys pysäytettiin, on komea
sankarihauta, jossa lepää lä-

hes 4000 neuvostosoturia.
Alueella kaatui elokuussa
l94l muun muassa 88.Divi-

Vei*o

951-235 365, kaipaa kokoel-

pua?

o

luutnantti,4. I. Zelentsov.

Lansi-sakassa

pystyte-

osoite

maansa lehtemme ensimmäisen eli woden 1957 vuo.
sikerran neljää numeroa l4. Voisiko joku niistä luo-

sioonan komentaja kenraali-

o

Viitala,

46800 Myllykoski, puhelin

Mainostelevisiosta kerrotaan, että ohjaaja Markku
Onttonen ja toimittaja Hilk-

ka Vitikka

tään muistomerkkeja idasta
tulleille pakolaisille. Tässä
Uuteen Gablonziin pystytetyssä näköispatsaassa muis-

sarjaa talvisodasta. Se on
tarkoitus esittaä talvisodan

tellaan Gablonzin pormestariaWondrakra ja hänen puo-

sä 1989-1990 viitenä jakso-

valmistelevat

suurta historiallista televisio
S0-vuotismuistojen merkeis-

lisoaan pakomatkalla sekä

na yhteensä neljän tunnin pi-

heidän kauttaan koko mene-

tuisena. Samat tekijät valmistivat vuonna 1983 mai-

tettyä kotiseutua.

nion ja hyvähenkisen Jääkärien tie -ohjelman.

Ohjelrnaa varten kaivat-

taisiin talvisodan

§mmenisen prosenttia esi-

aikaisia

kirjeita, valokuvia ym. talvi-

tetystä.

sotaan liittyvää materiaalia.

Esimerkkinä sissijohtajien
liioittelusta voidaan mainita
vaikkapa sissiosasto Napa-

Erityisesti haluttaisiin haastatella videonauhalle mainitun sodan kokeneita veteraa-

piirin Bol§eviikin komentajanl. S. Smirnovin ilmoitus,

neja.

Projekti on kannattamisen
arvoinen. Ilmoitetaanpa siis

jonka mukaan osasto tuhosi
4.7. 43 Laanilassa "saksalaisten upseerien lepokodin

sopivia haastateltavia ohjaaOnttoselle, osoite

ja Markku

ja kaksi saksalaista linja-au-

MTV Oy, Ilmalantori

toa sekä sillan". TMellisuudessa osasto tuhosi yhden

2,

0f.240 Helsinki.

tap
muutamia.. siviilejä,
muun muassa piispa Xl.
suomalaisen postiauton,

poi

o

Vallirunaan, sekä kaksi tyG

velvollista. Saksalaisia ei

Petroskoissa ilmestyvässä
venäjänkielisessä Sever
(Pohjoinen) -lehdessä on jul-

alueella ollut.

o
Karjalan

kaistu Helge Seppälän artikkeli Neuvostoliiton voiton

tärkeimmät tekijät. Mainit-

kirjoitus, joka jo aikaisemmin on julkaistu Maailma ja me eli Sputnik-lehdes-

tu

metsissä on noin

000 karhua, kertoo Neuvosto-Karjala -lehti. Sudet
3

lasketaan tuhansissa. Sieltä

sä, on "omistettu Neuvosto
liiton voiton 40-vuotispäiväl-

niitä riittää Suomeenkin Susi-Pulliaisen

iloki!

Ie.".
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NÄRÄSTYI§EEN
ei aina ole liiallinen haponeritys, joten mahan happamuuden muuttaminen happoja sitovilla tuotteilla saattaa olla aiheetonta. Tärkeätä on kohdistaa hoito närästyksen taustalla olevaan toiminNärästyksen syynä

tahäiriöön.
Caviscon estää närästyksen häiritsemättä tarpeettomasti mahan
normaalia
1. EsTÄÄ

Caviscon muodostaa kevyen v.rahtokerroksen mahan sisällön
pinnalle. Cavisconin vaahtokerros estää mahan sisällön nousun
ruokatorveen muutt.rmatta mahan normaalia happamuutta.
2. SUOfAA

Kun mahan hapan sisältö pääsee nousemaan ruokatorveen.
sen limakalvot ärsyyntyvät ia tulehtuvat helposti. Tämä ilmenee
närästyskipuna. Caviscon jättää ohuen suojakerroksen ruokatorven limakalvolle estäen näin ruokatorven ärsytystä. Mah-

dollisesti jo syntynyt tulehdus voi parantua rauh.rssa.
3. SÄILYY

Cavisconin vaahtokerros pysyy mahan pinnalla useiden tuntien ajan estäen röyhtäisyiä ja närästystä.
Cavisconin pitkäaikainen suojaava vaikutus antaa
mahdollisuuden rauhalliseen yöuncen.

Amerikkalainen

New

Apteekista ilman reseptiä GAVISCON

York Times mietiskeli

helmikuussa 1940, mikä oikein
mahtoi olla suomalaisten sa-

lainen ase

ja menestyksen

salaisuus taisteltaessa puna-

armeijaa vastaan. Lrhti
päättelee, ettei mitään sellaista asetta ollutkaan, suo

malaisten voima

keus.

oli roh-

o

If,.i*it

ovat huolestuneet "utoista
Prääsän piirin Yläjoen koululaiset, kertoo NeuvostoKarjala. He ovat lähettäneet Valkoiseen taloon

joukon postikortteja, joissa

vaaditaan vapauttamaan pikaisesti konardo Pelter, intiaanien oikeuksien puoltaja,
jolle on 'langetettu epäoikeu-

denmukainen vankeusrangaistus". - Valppaus on hyvä asia tälläkin sektorilla.
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