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\-,-,i:rrme tuhausin esimerkein osoit-
taa. että nimenomaan laatu on kro-
mipaireon erikoistunnus, painetaan-
pa .itteu rletallille, paperille, lasille,
puulle. muor-ille - käytännöllisesti
katsoen miliei mille aineelle haluat-
te I Er;koisväriemme ja painamista-
pamme avulla voimme täyttää toi-
r omuksenne ja ailtåra Tcille aistik-
kaar j a hiuksentarkan painotuottecn

- tuotteen? joka on kestävä! Teillä
on ehkä painattamisvaikcuksia ? An-
takaa sii,s meidän osoittaa, miten me
ratkaiscmme pulmanne !OSAKEYHTIö

HELSINKI
Kalliolanrinne 6
Vaihd.e 70 441
nyynti 77 46 83

Tyylikäs, säilyvä ja säänkesrävä painamisrapa

-töysosJtrtrg,
Hiusristikko on tarkkuuden ja terä-
vy,vden huipentuma, Sen avulla voi-
daan nnikroskoopin linssi kohdistaa
määrättyyn bakteeriin, kiikari mää-
rättvyn puuhun tai sukellu,"r-eneen
periskooppi vihollisen alukseen. Hius -

ristikcn terävyys ratkaisee tulokseu
samoin kuin painamisen terär r-r's
määrää painotyön laadun. h.omi-
paino - hiuksenhieno pairalu..ur*-
netelmä - on ninaitys, joka velvoit-
ta'. Terävyyden mukana seuraal'at
muut ominaisuudet - aistitkuus.
Ioisto ja ennen kaikkea laatu.

PAINATUSMENETELMÄ I+ I USRISTIKON TARKKU UDELLA
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Lasikantinen sanak iria

/UHÅ\I ÅHO kirjoitti "lastuja", Väioö Kataja
kirjcr::: 'kulmuja", siis lienee tyyliin sopir.aa. jos
sotil:-s -<jr;oittaa "sirtja". Nämä ovat muisteluksia,
joira jo<rn kotoinen arkipäiväinen tapahtuma muis-
tio räiäh:r-l:senä toi mieleen. Sirut altoivat lennellä
ja niis:ä loosrui kertomus 

- hajanainen ja sekava

I \."i.. olj'.-.:; ne tapahtumatkin, joita elåttiin yh-
dessä saks:l.isren aseveljien 

- veljien ja vihollisten

- kanss;.

.Jo.välirau-h.:.n sr.ksy 7940 toi Lappiin ensimmäiset
saksalaiset vih;eä:akit. Saapuivai,,baubatallionit,,
pystyttämään parakkeja pitkin petsamon tien varttaja erikoisesti Ror:niemelle sellaisessa tahdissa, että
kiertävä kasku kertoi. ettei Rovaniemellä kaljqää.
uskalla nostaa lak_kiaan. koska saksalaiset pystyttä-
vät parakkejaan k:i_kille prljaille paikoille.

Siellä alkoi ensimmäinen veljeiiy näiden tulevien
aseveljien kanssa. Ålkoi ruten jatkuikin ',nixkon-
jakin" voimalla. Rajavartioston kentälle nousi en_
simmäinen kanttiini, j osta suomal ainen harmaatak-
kikin auliisti sai apua kuivan kurkkunsa kostuk-
keeksi. Siellä kutkivat ensimmäiset toverukset hala-
.kaulassa 

- vihreätakki ja harmaatakki. Saksalainen

luontaisen iloisuutensa voimassa ja suomalainen
saksalaisen konjakin l:immittamana. Kielitaitoa ei
tarvittu. Hyvin ymmärsi suomalainen, mitä saksa-
laisen "sehr gut" hokema tarkoitti, julistaessaan
ympäristölleen, että hyviä miehiä nämä Hitlerin
pojat, kun heti alkavat kutsua serkuksi !

Näin se ystävyys alkoi. Ihmeteltiin saksalaisten
ku.ia ja käytöstä. Humalaista ei näkynyt eikä räh-
jäämistä esiintynyt. Syykin tähän pian selveni, kun
nähtiin saksalaisten kenttäsantarÅien tiukat katu-
partiot, joiden kanssa ei ollut leikittelemistä.

Tuii sitten kesäkuu 1941. pilvet mustenivat, ja
purkaus oli odotettavissa. Emme olleet enää yksin !

Ylikylässä alettiin kansakoululla tarkastella saa-
guviSn miesten käskykortteja ja jakaa heitä ryhmä_
kortin perusteella tehtäviinsä. Talvisodan uikrriri.
luiluja naamoja vilahteli näkyviin. Oli kiire. Ra-
jalle piti ennättää nopeasti.

Lastaus Rovaniemen asemalla alkoi. Kalustosta
oli puute. Lastaussiltoja ei ollut muilla kuin saksa_
laisella asemakomennuskunnalla. Tänne tuli en-
simmäinen yhteys. Huonolla koulusaksalla, ;.ohon
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sekottui suomea, ruotsia ja englantia, tehtiin asia

selväksi ja siliat saatiin lainaksi. Lastaus sujui en-
nätysmäistä vauhtia. Juna höyrysi kohti Kemijär-
veä.

Kemijärven asemalla oli jo täysi sodan tuntu.
Saksalaiset suojasivat purkamisemme, joskaan len-
totoimintaakaan ei esiintynyt. Åsemalta suunta
kohti lossirantaa, sillä rautatiesilta ei ollut vielä
käyttökunnossa.

Vesistön ylityksen hoiteli saksalainen komen-
nuskunta erään suomalaisen pioneerikapteenin toi-
miessa yhdysmiehend,. Tää11ä jouduin tekemisiin
lauttauksesta huolehtivan saksalaisen luutnantin
kanssa. Hän suhtautui hyvin pilkallisesti aseistuk-
seemme samoin kuin muuhunkin varustukseemme,
Myös lauttamiehet tarkastivat kiväärejämme ja
osoittivat peukaloillaan kohti Kemijärven pohjaa,
että tuonne ne olisi parasta viskata. Ei niistä ole
apua, mutta meistä I Suur-Saksan henki I

Eniten naurua ja pilkkaa herättivät suomalaiset
sotahevosemme, jotka olivat kuin lampaita suurten
kumipyöräkärryjensä edessä. Meitä syytettiin jopa

eläinrääkkäyksestä. Pieniähän nämä sitkeät hevo-
semme olivat ja suuria niiden kuormat. Kevyesti
kuitenkin kuorma liikkui laakeroidulla akselillaan
ja hevosen jäntereissä riitti tukinajossa saatua voi-
maa.

Suurten saksalaisten ardennihevosten rinnalla he-

vosemme näyttivät varsoilta. Näiden saksalaisten
hevosten kavion jälkikin oli suuri kuin padalla pai-
nettu. Suuruus ei kuitenkaan ollut suoraan verran-
nollinen voimaan, sillä parihevoset tarvittiin vetä-
mään pientä ammuskuormaakin. Mietimme mieles-

sämme, millä nämä jyrät kyettäisiin ruokintansa
puolesta huoltamaan.

Naurun ja pilkan kumosimme äkkiä huomautta-
malla, että meidän hevostemme esivanhemmat ovat

olleet apuna 30-vuotisen sodan aikana, kun suoma-

laiset hakkapeliitat valloittir.at Saksan.

Tullessamme sitten kuukausien kuluttua uudel-
leen kairan kautta maantien varteen Nurmituotu-
rilta, tapasin näitä samoja huoltomiehiä. Heidän
suuret hevosensa olivat kuolleet nälkään, ja kuor-
mastot alkoivat siirtyä muulikantaan. Meidän hevo-

semme olivat tosin laihtuneet ja niiden hartioissa
näkyi lyöttymiä kantosatuloista, ja purilaiden aisat

olivat kuluttaneet karvan kyljilta, mutta voima ja
sitkeys oli ehtymätön. Sama lauttausupseeri katseli
tuloamme ihmeissään ja lausui, että ensi kerran hän

toteaa sen ihmeen, että hevosta voidaan ruokkia
kivillä ja puunkuorilla niin, että se kykenee ole-

maan toimintakykyinen. Saksalaiset toverimme jou-
ttrivat toteamaanvieldt monta muutakin ihmettä, en-

nenkuin olivat takaisin Saksassa.

Marssi jatkui kohti rajaa. Ihmettelemistä meillä-
kin riitti. Katselimme kummissamme saksalaisten
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majoitusvälineitä. Teitta oli kahden maattava mo-
r-:nrmista päistään avoin, napitettayaa mallia. Sa-
maa, jonka me oiimme hyljänneet jo kymmenen
vuotta sitten. Huumori hei1lä kuitenkin eli vielä,
sillä kesä oli kaunis. tr{uistan eräänkin tällaisen
"laukupuolen". jonka eteen oli ladottu kaksi paria
raudoitettuja kenkiä ja kotkankuvaiset kypärät ja
telttakankaan \r-1keen maalattu mi'rkynmerkit 

-pääkallo säärrluineen - 
ja teksti "Betteln fiir Mit-

glieder der \SDP verboten" eli "Kansaliissosialis-
tisen puolueee iäseniltä kerjääminen kielletty". Jou-
duin liil<-kur::n muutaman kilometrin kolonnam-
me edess:i ::r;toiruspaikkoja tiedustelemassa. Rat-
sastelin s:::erl.;r'lä1äise1lä "pollellani", joka var-
maankin ci: ;::empi ratsuhevonen kuin minä rat-
sastaj ana.

Ennen K.r1ää rhdytin tienvarressa saksalaisen
viestin'hn:.::. :,r-r: oli vetämässä kumikaapelia Ke-
mijän-eltä .-..h:r :i:niematonta päätepistettä. Heillä
oli nuoric :ierl::i:.ssa katetun erikoisautonsa vie-
ressä, ja .:::: .:;1,:,::ir at käymään kahville - suoma-
laiselle :i:: -, :.:u'.::ettiin, että kyseessä on aito.
"bohnenk"--= 

- p::ukahvi - niin noudatin ys-

tävällistä p;;::::1 '. jäin kahvistelemaan.

Jutelless.:::,--:::nnuskunnan vanhimman
felds'ebel:r - .':::ss: kär.i selville että hän oli osal-
listunut seil P::.-.: ertä Ranskan sotaretkiin kuin
myös Nor'":'.'.-:::soperaatioihin. Kertoi men-
neensä nain:.--:: ':.:.:i ennen Puolan operatiota ia
sen jäikeen i:i: .:::::n kä1 nneensä kotilomalla. Tie-
dristelin, el:: e-.:i ::1e joskus koti-ikävä. Vastauk-
seksi tähän ,:-.r:: '..1:peli veti esille tukevan lom-
pakkonsa i.: .,.:.:: s:ekä hyvin edustavan kuvavali-
koiman Eu::,:-:::: eri kansailisuuksiin kuuluvista
kaunottaris:, i, s::r!ri: - Näiden avulla olen on-
nistunut t:.:.::i::::maan koti-ikäväni!

Saavuttii:r ::-':..in jälkeen varsinaiselle rajali*
jatle. Siell:'::i:::r tekemisiin saksalaisen tykistön
erään tule:::':,r:"j:n kanssa ja vierailemaan eräässä

suuressa :::.'.i.f tähystelemässä tulevaa toiminta-
maastoaml::. \'oitonvarmuus oli suuri. "Nach

Kandalachs' - 
"Kantalahteen!" 

- oli teemana.

I{inuun rl: ::lr'isodassa tarttunut jonkinlaista ar'
vonlnior K:::talahden suhteen ja koetin selittää,
etiä sinn: *e-iin yritimme, mutta sattui olemaan,

mls:;.:rr.:,:'.','rstassa. Tämä ei tehonnut kuulijaani.

]ft'öhe::rin jouduin tämän saman herran kanssa

uudeile:n peiä1ään likempänä Kantalahtea ia tie-
dustelin. e-iä miltä nyt näyttää. Toinen oli äärri kel-
loss.r. Yäitti. että mäet ovat iiian korkeita sal:salai-

sel1e n-kistölle, joka on tottunut toimimaan avo-

maastossi, Koetin puolestani muistella jotakin bal-

listisest.r kä1'rästä, että eikös se ole sama suorrralai-

sella ja saksalaisella tykistöllä. En kuitenkaan viit-
sinl't kiusata enempää, sillä en ole tottunut kiipei-
lemään petäjiin ja pelkäsin, etten saa saksala.isere
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kenttäpu1lcst:. urvittar.aa kulausta kivutakseni
puusta alas.

Enaen Trrhämäjärven veneliikenteen avaamista
Kemi-r-h:iön lair-aston voimalla jouduimme me keu-
iapään iul<ijat jättämääfl kärrymme ja turvautu-
maan s.l:iseefl aseeseem suomalaiseen puri-
laaseer. -I:..<:r-äki vietti riemujuhlaa ja tunsi todel-
lista :.se,-:::;jlel'ttä muistaen monta kertaa sen, että
jalkar-äii o:: :selajien kuningatar, kun tykistö jal-
kautet:iir. i-: aämä "kulit" joutuivat kantamaan
taistelui'.: 1oi-le huollon aina siihen saakka, kunnes
tykistölle -,-:iioitettiin ensimmäiset tykit Vuorikylän
tieltä.

Jyrhämän partailla liittyi seuraamme jäileen eräs
saksalainen r-iestiporukka. Tällä kertaa neljän nor-
jalaisen ns. ruonohevosen kanssa. Nämä hevoset
ovat aivan ponia kokoa, pulleita pystöharjaisia, ket-
teräjalkaisia ja ennen kaikkea erinomaisia kantohe-
vosina. Hevoset olivat siis hyviä ja varmasti niitä
seuraavat miehetkin ammatissaan, mutta mitään he-
vosmiehiä he eir-ät olleet. Pysähtyessämme emme
kertaakaan nähneet heidän irrottavan raskaita tapsi-
kelakuormia hevosen selästä taikka edes yrittävän-
kään etsiä sopir-aa nykityspaikkaa hevoselleen, ku-
ten meikäläiset. Säälimme miehiä ja hevosia ja an-
noimme opastusta.

Jyrhämän rannzlla löytyi navetasta sinne talvi-
sodan tiimellyksessä parsiinsa unohtuneet lehmät -oahkana ja luuna - kuolleina kytkyketjussaan.

Korcisoturiemme salainen ase -- puriiaat ia sitkeä suomalainen hevonen

Paikalla kasvoi aivan harvinaisen vankkoja koi-
vuja, ja kun täällä meidät yllätti sade, eikä varus-
tukseemme kuuiunut sadevarusteita, niin moni koi-
vu menetti tuohensa ja kohta näkyi alkeellisia sade-
varusteita miehellä jos toisellakin. Metsä elätti ja
suoiasi suomalaista, mutta saksalaisten huulilta kuu-
lui kirouksia:

- Kun pääsen kotiin Saksaan, niin hakkaan pi-
haltani kaikki puut poisl

Metsä oli heille die Hölle - helvetti 
-, 

joka
kauhistutti heitä, avomaiden ja kaupunkien asuk-
kaita. Se loi heihin yksioäisyyden pelon, joka pur-
kautui valittaviin huutoihin heti, kun toioen oli
pensaan takana piilossa silmiltä:

- Max ! §7o bist du ? Hier Fritz ! - Max ! Missä
olet ? Täälla Fritz !

Ymmärsimme heitä ja autoimme heitä. Myö-
hemmin totesimme, että he olivat ottaneet opiksi
liiankin hyvin. Tämä silloin, kun aseveljistä oli olo-
suhteiden pakosta tullut vihollisia.

Saavuimme vihdoin tavoitteeseemme. Yhtenä vir-
tana valui vastaamme haavoittuneita. Tykistö takoi!
Mieleen nousi kysymys, eikö etenemistieksi voitaisi
valita jotakin muuta kuin se, mistä haavoittuneiden
evakuointi tapahtuu. Oma kohtalo käveli vastaan
käsi verisen siteeo peitossa, ontuva kivääriinsä tu-
keutuva mies. Puuta vastaan nojaava sotilas, jonka
elinvoima oii purkautunut sirpaleen repimästä reisi-
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valtimosta jäkälämato1le, joka nyt loisti ruskan
väreissä.

Sotilaan täytyy katsoa, muttei nähdä tällaista. Hå-
nen ei pidä miettiä ! Ei ainakaan täilaista. Minkä
hän näkee ja kokee, se hänen pitää unohtaa, muuten
sodan kauheus tekee hänet kykenemättömäksi tais-
telemaan ja kestämään, mitä kestettäväksi on mää-
rätty.

Sota tavastui. Tiesimme ystär,ämme tavat. Opim-
me tlrntemaan, että käki hukkuu elinvuosia tää11ä-

kin. Vihollisen tähystäjillä oli tapana ilmoittaa kuk-
kumalla havaintonsa. Kohta kuului vastaisen vaatafl
rinteiltä poksahduksia kuin olisi vedetty korkki
samppanjapuilosta. Pian kuului vaimeata havinaa

- ku6lsma hiihti -, 
joka kiihtyi päätyäkseen terä-

vään räsähdykseen.
Täällä tutustuimme saksalaisiin tovereihimme so-

dan varsinaisessa tiimellyksessä. Eräänä kuumana
heinäkuun päivänä ilmoitettiin sivustalla olevasta
komppaniastamme, että sinne oli saapunut kaksi
saksalaista upseeria. Kehoitimme 

^rrtafi:a,a"L 
oppaan

mul<aan ja ohjaamaan n-rainitut upseerit komento-
peikallernme.

Sinne saapuikin kaksi nuorta ja hyvin hikistä Tk-
miestä (sotakir j eenv aihta,j aa) . Ensimmäinen pyyntö
koski juomaa. Tosin meille jalkautetun tykistön
miehet olivat kantaneet stettiniläistä seitterivettä .1'a

omenamehua, minkä pullon kyljessä oleva merkintä
"aikoholfrei" 

- alkoholitonta - aiheutti halvan

Kehnot olivat saksalaisfen maioiiusvälineet kesällä l94l
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humalan monelle meikäläiselle, kun ei käsitetty sa-

nasta muuta kuin "alkohol". Mitäpä varten pullon
kylkeen sellainen sana, ellei sisältökin olisi tosiai-
netta I

Nämä juomat o1i juotu, ja kun asustimme sattu-
maita järvettömässä maastossa, niin olimme kaiva.
neet läheiseen suohon kuopan, johon tihkui rus-
keaa, same.ra lertä. Tätä kuoppaa käytimme pesu-
paikkana j: s:rr:sta otimme myös keittovetemme.
Meille oii :,:sin jaettu saksalaisia r.edenpuhdistus-
tai:ietre j:. ::'.,--,.. ne antcivat muilieaile suor-eclel1e

hyvin r-:s:erl:lielisen kloorin maun, joten heitimme
ne metsä"r.

Ohjasin r s::r.j.mme tämän kuopan laidalle ja ir-
roitin vli,s:.::i ralr-isodan mustuttaman pahl<ai,u-
pin. Ku:::.::::n. tär'tin kupin ja tar;'osin virkistystä.

Ilmee: - -:-. ,: i:uhistuneita, ja kohta kuului kor-
villemm: :-"-'ienmin kesän aikana tutuksi tullut:

- Ne::. ::r:r:. Sr-riapffiberl - Ei missään nir-res-
sä, siii.. - - .* l.--'.t-nI

Me ic,r:-- --.. ::iu.ienme saaneet nalariaa emmekä
punatau::, ::-::.:r.;urn jouduimme punaviinio kans-
sa tekenl.::::. ::1::tl se On jo toinen juttu, kuten
Kiplin-s s,:: -s:.

Sam:l1" . =::.:. \un Tk-miehet vierailivat luo-
namme h,:-....:::.ss: runoilunaihetta, ohjattiin ko-
mentop-::.-,--:::::::: m1'ös alasammuttu saksalainen
tiedustelu,.:::,'".

Näm] S:-::::::: eli "Haikaran" tai kuten sen

nimi n.rei.;1-.:.:.:: .,::iel1ä kuului "Loitosiiven" mie-
het olivai *ri:.r: .:nräjiä. Tämänkin kohtaloa olim-
me tarkl.,-.:--..: ,:.:r'äkausia. Hän lenteii yksinään
hitaalla .., : .=-,..;: ilmeisesti tulenjohtolentäjänä.
Vihollise: :,::=::: r-aikenivat heti, kun "Loitosiipi"
ilmestyi r.:-. ,,--=. Samanaikaisesti ryhdyimme tark-
kailem::n. ..:s... paarrian näköiset "Rata" koneet
ilmestl-is:r .: ::.;:tämölle.

Silloin i":.:;ra" pudottautui puiden latvoihin
tai kuter :::..r:lntfire oli sanoa, "Haikara" meni
maantie .-. '. . jeii sitä myöten, ja tavallisesti seivisi
tilantees::. \r': ei ollut selvinnyt, ja ohjaaja oli vie-
raanf,ml.. Hrr'ä suoritus !

L l\o;::",1:inen vieraskr-rntamme ei tänä merkilli-
senl ;1:'. 1r:i supistunut tähän, vaan kohta ohjasi
erris,c,:..intoinen sotamies luoksemme ensimmäi-
sen " en:-:isen vangin, joka alkukuulustelun jälkeen

oh',.-::-rn rr-kmentin komentopaikalie. TK-miehet
srir .Lr :iheita I

Pidicn.re vihaa aikamme tässä Killuntajvaaran
rinteellä. Sitten alkoivat töpinän hevosmiehet ker-
tof,. että edessämme oli korpivaellus, ja saksalaiset

ott3\-r.c haltuumme rintamaosuuden.

Näin kävikin elokuun alkupäivinä. Saksalaisel

yhteldenottajat saapuivat. Ruskeakasvoisia sitkeän-

näköisiä nlroria miehiä, ioilla r.ielä oli intoa ja us-

koa.



raskasta kulkua

Kr.::.si o1i eräs saksalainen §Tehrmachtin r-alio-
:,'.'-::.. joka oli Sallan valtauksessa niittänr-t
:::.::-=:.. P-:.:aljoonan komentajana oli hauptmano
]I-:.-:-;. S:i:s:n valtiopäivien jäsen ja Hitlerin lä-

li';-- ':.-i::linen herra. Joutuessani parin päi-
- '-- . ,' -,'-.::raan hänen patal.f oonassaan 1-hier-s-'i:s-:-:-: :::--.:uin häneen tarkemmin. Kun sak-
s::.-:--:: :- : ::r ei ollut niitä kaikkein parhaimpi.r..
nii. =--.* ;:::.:sil neuvotteluia oli herra Haupt-
mar --- .- i.r-- ' :; =.illeen.

_ -lt-- . : :. - .l-:.i" I--'-- -.1+.

Tar:- :-. =s:- 
-,:-::i. s.rnakir j a oli lasikantinen, mutta

sitä 1eh:::'=.-. -. .s::.r selvenivät.

lI';öhe-.:-::- ::.-: -;stär-ällinen eikä missään suh-
teessa p:;-; 1-^.-':pseeri sai Rautaristin ritari-
ristin ja s.::.-.::.- - : -::ran Ålakurtin valtaustaiste-
luissa. Keri..::r:-- .::: hänen ruumiinsa oli Hitlerin
käskystä toi:ii::-- : S :,,s :an haudattavaksi.

Tämd, kuonir :-: han':n saksalaisen sotilaan
osaksi. Tuntem:.r:c,-:: hauC.: oiir-at heidän mat-
kansa pää. Koir.uris:r. :-i-:eil::ira ja kaatuneen ky-
pärä todisti §7ehrm:,ch-in miehen haudan. Kolmi-
haarainen atraimen muc:!ric-:r koivuristi ja SS-
merkkinen kypärä todisri polii.:isen taistelijan kaa-
tuneen uskonsa puolesta. Saap;:at vedettiin jalois-
ta, ruumis käärittiin telttakankaaseen. ja hauta luo-

tiin umr;een. Haudalla ei luettu siunauksia. SS-mies
ei niitä kaivannut, ja Y,rehrmachtin mies oli jo rio-
tamalie lähtiessään siunattu avoimen haudan äd-
ressä. Divisioonemme joutui jä11een sivustalle ja
suorittrmaan ankaran korplvaelluksen. Nurmitun.
turi vaati raskaat uhrit.

Pataljoonamme valtasi vasta asemiin ajetun ras-
kaan patteriston ja käänsi sen tykit kohti Nurmen
asemaa. Pyysimme lupaa saada ampua sinne, koska
tiesimme sen olevan täynnä kansaa ;'a kalua. Se kiel-
lettiin, koska saksalaiset olivat ilmoittaneet olevan-
sa asemalla. Tämä oli virheellinen tieto, sillä saksa-
laiset tulivat vasta, kun suomalaiset olivat aseman
tienoon ottaneet haltuunsa.

Nurmesta itään tienvarsi oli täynnä kaikenlaista
kamaa, johon saksalaiset olivat liidulla merkinneet
l<enen saalista se oii. Rikkiammuttujen vetovaunu-
jen ja r.ihreiden tankkien kyljissä vaihtelivat sovus-
sa: "Rgt Bleyer" tai "Rgt Sacher". Suomalaisia ni-
miä ei esiintynyt !

Alakurtti lähestyi. Saavuin sinne jääkärijouk-
kueen mukana tiedustelutehtävissä. Asetuimme le-
poon rautatienleikkaukseen, johon oli kerätty venä-
läisiä ja saksalaisia haavottuoeita.

Käteen haar.oittunut saksalainen oberleutnant saa-

pui luokseni tarjoten konepistooliaan ja pyytder':, jo-
takin sotamiestäni lopettamaafl haavoittuneiden vi-
hollisten kärsimykset. Kieltäydyin tristä ja sanoin,



että suomalainen ampuu vihollisensa taistelussa ja
kohtelee vankejaan ihmisinä.

Samankaisesti saapui lännestä henkilövaunu, jos-
sa oli kunnioitettu divisioonankomentaja, eversti V.
Viikla. Kiiruhdin ilmoittauturnaan hänelle. Ja siinä
jutellessamme ajoi paikalle saksalainen kenttätykki-
patteri. Maasto oli eduilista myös metsässä, mutta
patteri ajoi aukealle hentälle. Muistan eversti Viik-
lan sanat: 

- Eivätpä fritzit ole oppineet vielä mi-
tään. Näin ne harrastivat avoimia paikkoja ensim-
mäisessäkin maailmansodassa. Odotetaanpal

Siinä kun odottelimme, niin kohta kuuiui idästä
surinaa. Kauniin vihreä vesitaso saapui matalalla
lentäen ja poramitti tätä patteria. Mainittu lentäjä
muuten tuli myöhemminkin tutuksi, sillä hän ajoi
merkittömällä englantilaisella koneella, kunnes tör-
mäsi 

- kuten kerrottiin 
- liian matalalla ajaes-

saan, suomaiaiseen ilmatorjuntatykin putkeeo.
Tällä samalla paikalla tutustuin ensimmäisen ja

ainoan kerran nykyaikaiseen (-senaikaiseen) mo-
torisoituun sodankäyntiin. Ojanpenkalla istuessani
saapui lännestä motorisoitu pataljoona, meille myö-
hemmin tutuksituleva 99. Erkiärungsabteilung. Sa-
manaikaisesti ylitti maaston ulisevin siivin 9 koneen
stuka-muodostelma, ja viereiseilä kentällä tykistön
takana kalisutti telaketjujaan panssariosasto. Voi-
maotunto oli suuri.

Kutu.Joella jouduttiin sitten rintarinnan. Jouduin
ottamaan yhteyttä saksalaiseen pataljoonaan. Tämä
oli ryhmittynyt aukealle hietikkokankaalle rautatien
suunnassa. Iimoittauduin ja jäio odottelemaan ti-
lanteen kehittymistä.

Oma pataijoonani oli oikealla siivellä vihollisen
vahvasti varustaman iinjan edessä jokivarren metsi-
kossa.

Hyökkäyksen piti alkaa yhta aikaa. Saksalaisten
puolella suoritettiin rommin jako ennen hyökkäys-
tä. Huomasin jokaisen käyttävän sitä hyväkseen.
Sain minäkin osani.

H-hetki löi. Komppanianpäälliköiden vihellyspil-
lien kimakka ääni viilsi käskevänä ilmaa. Kuolemaa
halveksien ryntäsi saksalainen sotilas kohti Kutu-
vaaran rinnettä. Ryntäsi tässä hänelle edullisessa
maastossa, kunnes kaatui ja hyökkäys pysähtyi.

Meikäläisten hyökkäys oli meille edullisessa met-
sämaastossa mennyt hyvin eteenpäin, joten tästä
muodostui kunniakysymys saksalaisille.

Vihellykset uusien päälliköiden pilleistä soivat
ja uusi rynnäkkö alkoi.

Tappiot olivat suuret, mutta tavoite saavutettiin.
Meikäläisen mieleen nousi kysymys, mistä otetaan
tällaisten tappioiden aiheuttama täydennys.

Ilta pimeni ja taisto hiljeni. Jouduin ottamaan
yhteyttä etulinjaan.. Marssin tietä aikani, sillä koke-
mus oli jo osoittanut, että tien suunnasta tavoittaa
saksalaisen parhaiten.
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Yhdytin moottoripyöräpartion. Kone pysähdyk-
sissä, valot sammuksissa pikakiväärin piippu soiot-
taen kohti itää. Siinä istui kaksi miestä. Kysyin,
missä etulinjanne kulkee. Vastauksensa ei minua
hämmästyttänyt, kun kuulin, että he muodostavat
etulinjan. Sivustoilla ei ollut ketään.

Monien r-aiheiden jälkeen saavuttiin Vilmajoelle,
minne ht'ökkä)'s r.oimien ioputtua ja taiven yllätet-
tyä pysähri'i.

Vasemn.ralla siivellämme oli e.m. saksalainen osas-
to, jonk:r kanssa ystävystyimme. N{uistan nuoren
luutnanlri Hanckenin, joka oli koioisin etelä-Sak-
sasta. tr{uist:n hänen murheensa, kun aurinko ka-
tosi tallisel:,: iaivaalta.

Tää11ä ai.:c,i reljestyminen! Suomalaiset jätkät ra-
kensivat s.:.--:s:.1arsi1le korsuja Lonjakkipaikalla. Mo-
nimutkaise: :::nnussanat hyljättiin ja tilalle otettiin
yleistunnu. \.: - konjak", joka päti joka tilan-
teessa.

Saimme r.':h:ss:, r:.kentaa, kun t,äiissä oli leveä
järvi. Nou.: :::s-:--::-.inen sotilaskotikin. Se vihit-
tiin patal,c,: :.:.:,:::::l:.jan syntymäpäivänä, joka
sattui ole:_.::r s::: kuin Englannin kuninkaan
Yrjö V:n .:::'. :-..-=..:

Kunniar-i::.-:r:::-::-:,:livat saksalaiset naapurim-
me. Tunnei::' -,. :.;s: :: vstävyys sen mukainen.
Saksalaise:'. .:::.'.,...3: ::ulut vuorottelivat. Suur-
Suomi ja S:::-S..-., ":":--.,ser olivat kaukana tun-
nelmistamr:::. 11.,.-=:- :::ihd.us sod:n karuudesta
oli päämäär:.:------:

Sota sai u::i=:-..-.:-:.t:-. I,I=.:är soiamme Sallas-
sa päättyi. j.: ,-:-,,: .-=.:--r eieiään.

Vaihdon t"-,-.,r.: l:. nukuirnme teltoissa Kar-
malammeli: R::,-.:::.:: suunnasta alkoi kuumottaa
loimotus. S::::,:::: ::::ää r1'kmentin esikunnasta, että
entinen ko::::: -,.-.:::pämme paloi.

Mieless::: :-.-:: ::ää määÄttyjä epäilyksiä. Kuu-
iustelin l:i=---:'=:::. olisiko heillä osuutta tapahtu-
lraanr 1iIL:': '. ::::uksena oli kirkas kielto )'a viat-
tomat sil::=:. \'.sta seuraavana vlronna, kun asia
alkoi jo ol-. -:eohduksissa, sain palon syyn selville.
Eräs lähe:e.s:lni ilmoitti, että hänellä olisi tärkeää
asia: ke:rc:::r-ana, jos häntä ei sen johdosta ran-
gaisr:.

Ku,:n::lir selityksen Yilmajoen komentopaik-
karn::e ;:.losta. Kämppäämme oli juuri saatu val-
miiisi l:or::entajaa varten oma pieni huone 

- ko-
mero. .<un vaihdon piti tapahtua. Ystävälliset lä-
hertini tarjoutuivat panemaao paikoilleen kämpän
nurkkaan kamiinan torvineen. Torven ympärille he
kieraisi-,-at "tiivisteeksi" olkia, jotka sitten torven
kuumennuttua md:dråtynasteiseksi syttyivät pala-
maan ia sytyttivät samalla koko kämpän. Onni on-
nettomuudessa, ettei satiunut ihmishenkiä vaatinut.
ta vahinkoa. Silloin tuskin olisi armo käynyt oi.
keudesta näin jälkikäteenkään.



Mooitoritorpedovene Vinha syyslalven lumimyrskyssä

Ma.nerheim-6s tin ritari,
YE-komentai^ J. K. PIRHONEN

Moottoritorp edoveneillä vihollisen
mefitukik o htaan Lav ansaaf essa

KUN NEUVOSTOLAIVÅSTO i,uoden 1941 alkaaa
oli joutunut vetä1tymään Suomenlahden pohjukkaan,
mihin vetäytymiseen vaikutti sekä vastapuolen me-
ritoiminta että ennen kaikkea maarintamien pihti-
mäinen puristus Suomenlahden molemmin puolin,
pi-ri:riin tämän laivaston toiminta meikäläisiä meri-
yhte;-<siä \'astaan v. 1942 estämään vartioiduilla
miin:-.:-iu.,-r-öhykkeillä, tarmokkailla sukellusve-
neentorj'ril:::oinenpiteillä sekä aktiivisilla miinoi-
tuksilla j,:. .::-'::::en yksiköitten voimakkaalla häi-
rinnällä Suorerl:hden itäisimmässä osassa. Miina-
sulkujen suori:usl: ia vartiointia helpotti talvella
1942 jditse suorite:--: Suursaaren ja Tytärsaaren val-
taus. Pääsulkuvyöhi'i<eet laskettiin Haapasaarteo-
§uLr15an1sn-Tytärsa:ren-Kiskolanrivin sekä län-
nempänä Porkkalan-Naissa:.ren välille. Raskaim-
mat merivoimat olivat vaLmiina vastatoimenpiteisiin

venä1äisten vakavampien murtautumisyritysten suh-
teen lähinnä näiden miinasulkujen tasalia ja vältllä.
tr{eriliikenne ohjattiin miinasulkujen länsipuolelle
turvallisia saaristoreittejä pitkin. Vihollistoiminnas-
ta riippuen se oli suunniteltu ohjattavaksi lännem-
pänä joko slloraan Itämerelle taikka Saaristomereo
kautta ja Ahvenanrauman kapeikon ylitse Ruotsin
aluevesille.

Keväästä 1942 alkaen osoitti Neuvostolaivasto
erityistä aktiivisuutta nimenomaan sukeliusvene-
aseen suhteen. Huolimatta vahvoista miinasulku-
vyöhykkeistä pyrkivät venäläiset sukellusveneet jat-
kuvasti Itämerelle meikäläistä ja saksalaista meri-
liikennettä \,astaan. Tästä johtueo kohdistettiin
pääosa sukellusveneentorjuntavoimista Suursaaren
ja Porkkalan miinasulkujen väliselle alueelie, missä

silloisten sukeliusveneitten itäiseltä Suomenlahdelta



lähdettyään yleensä oli noustava pinnalle ensimmäi-
sen kerran akkujaan lataamaat Huolimatta aktiivi-
sista sukellusveneentorjuntatoimenpiteistä ja miina-
sulkujen tuottamista tappioista jatkui venäiäisten
sukeliusvenesota koko tämän vuoden ajan. Vasta
seuraavana kesänä, jolloin Porkkalan-Naissaaren
ja edelleen Eestin rannikon välille laskettiin kak-
sinkertainen rannasta tattean ja pinnalta pohjaan
ulottuva sukeilusveneverkko, päättyivät sukellusve-
neitten pääsymahdollisuudet Itämeren meriyhteyk-
sille.

Neuvostoliiton uloin tukikohta Suomenlahdella
oli Lavansaari. Td,md, muodosti tärkeän välietapin
länteen murtautuville sukellusveneille sekä tukikoh-
dan Suursaaren sulun raivausyrityksille. Samalla se

oli ensiarvoisen tärkeä Neuvostolaivaston koko lii-
kuntavapauden trirvaamiselle Suomenlahden pohju-
kan ahtaalla" alueella. Lavansaari o1i muodostanut
mm. lähtökohdan keskikesålla L942 tapahtuneelle
Somerin valtausyritykselle, jonka avulla vastustaja
yritti eliminoida uloimman havaintopislgsn - m.-
rivartioaseman 

- vah.omasta Lavansa,aren seudun
merellisiä tapahtumia. Lavansaaren aluetta oli jat-
kuvasti meikäläisten toimesta pidetty silmäilä So-

merin havainnontekojen 1isäksi lentotiedustelulia ja

moottoritorpedoveneiden tiedusteluretkillä.
Näillä partiomatkoilla sekä varmistaessaan Suur-

saaren sulkuvyöhykkeen itäisimpiä miinoituksia o1i-

vat moottoritorpedoveneet saaneet tilaisuuden jet-
kuvaan havaintojen tekoon venäiäisestä yhclyslii-
kenteestä Lavansaareen, vihollisen varmistuspalve-
luksesta, väyläjärjestelyistä sekä alusten rienettely-
tavoista Lavansaaren sataman suulla.

Kerätessäni täten tietoja vihollisen uloimmasta
meritukikohdasta olin havainnut, että toiminta vi-
hollista vastaan, sen keskittäessä nTahdollisesti ras-

kaampia voimiaan Lavansaareen, o1i ehkä mahdol-
lista. Lepohetkinä emälaivani hytissä olin usein tui-

fotellut Lavansaaren paikallismetikatttaa ja pohdis-
kellut mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tunkeutumi-
sesta moottoriiorpedoveneillä Lavansaaren sata-

maan, toiminnasta siellä vihollisen aluksia vastaan

sekä mahdollisuudesta päästä pujahtamaan jälleen

ulos satamasta ja kyllin kauaksi vihollisen tuntu-
masta sekä tykistön ja muun vastatoiminnan uiottu-
vilta takaisin omaan tukikohtaan. Mielestäni käyttö-
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'a. Uppouma I760 jn,
snäys 3,5 m, nopeus

i: 130 mm:n fykkili,
) ,.:' 2A mm:n itkone-
:: niessa 125 mm ia

kelpoinen nenettell tapa löy§,ikin. mutta tappion-
vaara oli ::. i,lil:r'a varsin raskaaksi. Puolet tai vd,-

hintäin,,--::r.:nes omista hyökkäär-isrä aluksista
voitaisii:: :;'.-:::.;in menettää tällaisessa oper:Latiossa.
Siksi p1":::: s.i-i't:ää tiedon tunkeurumisnahdolli-
suuksisr. L:-. "::s ":ren tukikohtaan mahdc, liisimman
rajoitetll::. s:.:,:. o:laa sen esille vasta siinä t:p:Luk-
sessa. e::. ...'.:::::-lYissa oleva hyökkäyksen iuios
olisi kr-i.::: .:-.',:;.s ;n'ioidut tappiotkin huomioon
ottaen.

Tässä ::, = -.. .:..rniin laivaston esikunnan tie-
dustelutc ::::-.:- ::,:.:j.llikön puoleen ja pyysin hlntä
välittömls-: -,'= -::: ilmoittamaan, jos Lavansea-
reen iiE:.,:.: :-.-:: r:ikean operaation kohteeksi
kyllin -:-, ..-.-,.: ::,:.1eja. Hän järjestäisi tällöin
lentotiec :s:=-*:: -, -r:r1.iräisesti vielä välittömästi en-
nen i11;r :.1.:':'.'.:,-.-::: ja antaisi tiedustelijalle o1"r-

jeet niis:1 :: , ,:::. ',trka hyökkäykseni kannaitl
Lavansa::=..: : :,: rluksista oli saatava, m:r,
alusten t,:. .: -:,:.;.2r. niiden ankkuroimissuunta,
mahdoliir.:- : ::-:-:rus: sataman ulkopuolella oleva
varmistus :,- ,:,:-.'r-,kk:ran maalin Larransaareen il-
n-restyessä :-: :-: j',istelutoimiston päällikön kanssa
sovittu e:r:-,.-.=:- :ekemisestä laivaston komentajalle
hyökkär'.,s.s . :.:i maalia- vastaafi sen ollessa La-
vansaaress;.

Tä11ör: ::-;:::Jissyksyilä, kun purl'ehduskausi ky-
seiseltä . : j:l:: jo oli loppumaisillaan, ei enää

1.ryökkär'..ses.= mahdollisesti aiheutuvista alustap-
pioista c,l,:: r..ikeita seurauksia, koska seuraavana

ker'äänä ,:,--.: jo käytettävissä uudet osin Italiassa ja
osln Tu:::: r'eneveistämöllä valmistetut moottori-
tor;ei,r.'.:::::. Sen sijaan huoli miehistötappioista,
io:... :-: -'s\ettava 100-prosenttiseksi jokaista tu-
hou:ur'." r-enettä kohti, oli varsin raskas taakka
räll'riser c:eraation suunnittelussa ja vielä toimin-
ir:r lfhce:räessäkin.

]I-:ri.:<uun 17 p:nä ilnestyi venäläinen q,kki-
vene Kr:snoje Snamja Lavansaaren satamaan. Tämä
oli suurin alus kuluneen purjehdusliauden aikana
Kronst,idtista liikkeelle iähteneistä ja kyllin arvokas

kohde hrökkäyksen sisältämän riskinkin suhteen.

Tiedustelutoimisto hoiti tehtävänsä sovitulla taval'
la ja kiitettävästi, samoin kuin iltatiedustelun suo'

rittanut lentäjäkin 18 p:nä, jolloin Iaivaston ko'
mentaja hyr,äksyi hyökkäyssuunnitelman ja antoi



iLskrn torpedohyökkäyksestä Lavansaaren satamas-

s.r olevia tykkivene Krasnoje Snamjaa ja viittä Fu-

gas - r aiv aajaa vastaan.

Lyhyen käskynjaon yhteydessä selvitin hyökkäys-

suunnitelman kolmen käytettävissäni olleen moot'

toritorpedoveneen pää11iköil1e. Tarkoituksena oli
hyökäta mahdollisimman aikaiseen illalla ennen

kuin vihollinen edes osaisi odottaa tållaista toimin-
taa. Kun lähestyminen oli suunniteltu suoritettavak-
si iltahämärässä, oli hvökkäys mahdollinen jo ennen

klo 19. Laivaston johto kuitenkin laajensi tehtävää

sikäli, että hyökkä1-ksen vhteydessä oli Lavansaaren

satamao sisääntulovär1ä1le Iaskettava herätemiinoi-
te. Tätä varten aliste:tiin minulle saksalainen mii-
navene. Tämä Klf-tuokan vene saapui suoraan So-

meriin, jossa sen 6rii määrä ilmoittautua laivuee-

seeni klo 18. T:.-l ;akotti siirtämään hyökkärs-

hetken aijot:::, -;öhäisemmäksi.
Lair-uee::r -::::r Kiamilan tukikohdasta heti aurin'

gon 1:s.;e::::. .:-,:, 16.30 ia tapasi Somerissa lähes

trr r - ir - -.-i r ',:<: srlouneen KM-miinaveneen. So-'- -**r
r:eii:l ;ori:r:,:.',-i:sussa selostin toimintasuunnitel'
man saksaiaiselle teneen päällikölle, mutta tär:J
oIi saanut omilta esimiehiltään käskyn miinoituksea
suorittamisesta vasta klo 02 aamuyöstä sillä perus-

teella, että viholiisen vartioelinten otaksuttiin täl-

löin olevan unisimmillaan. Pysyin kuitenkin pi:-
töksessäni alkuillan y1lätysmahdollisuuteen pvr\i-
misestä ja annoin saksalaisen luutnantin vmmär:äi,
että ellei hän suostu suunnitelmaamme. saa hln
suori::aa miinoituksensa yksinään klo 02 neidin
n1-t io ilialla hälytettyä hyökkäyksellämme s::ren
pucl-:s::iat. Tamän tosiasian edessä saksalainen i:i-
pui i: :-:roitti olevansa valmis toimimaan käsii-jeni
:::. ,,:.

FI,: -i -10 lähdettiin liikkeelle Somerista :jaen
ensi:: . : : :::n itään viitisen meripeninkulm:: ja

kä1::;::: -. .s:.r sieltä etelään kohti Lar-ans.:.arta

edul i is.=:-::-':: 1 ähestymissuunoan saavuttamis eksi.

TäI1öi: '': :-i termaa, ettei satamaat asti o1lut mi-
tään m.:h:: --r:uutta päästä puolustajien huomaa-

matta. \::-,::s: :in-rittäin kaunis kuutamo. oli vain

puolipilvis:: '. :uu1i parin beaufortin voimalla itä-

etelästä. Jo::ti .--;eemme kuitenkaan paljastuisi ko-
vin aikeisin "l;-:eitiin noPeutta etelään käännyt-
täessä 1l sol::-:::i ja myöhemmin 8 solmuun. Jo
viiden rneri:e:i::-<uiman päässä Lavansaaren poh-
joiskärjess.:. -:.r:i::iin satama r-armistetuksi myös

mereltäpäio. Y.-si r.artiomoottorivene oli Peninsaa-

ren ja Lavans.,:er puolir'älissä kelluen paikoillaan
puolisen meriperinkulmaa satamaan johtavan lin-
jan pohjoispuolell:. \/artiovenepari taasen vartioi
Kielkourin niemen edustalla. Tässä niemessä sijait-
sevaksi aikaisemmin todettu venäläinen merivartio-
asema esitti vilkuila raateen r-eneittemme lähestyessä

kolmen ja puolen meripeninkulman päässä saaresta.

Tämä oli täysin odotettu ja hyökkäyssuunnitelmas-

sa huomioonotettu toimenpide. Esitettyyn vaatee-

seen vastasi kiilamaisessa muodostelmassamme ää-

rimmäisenä oikealla ollut KM-vene kirkkaalia vilk-
kuvalonheittimellään. Somerissa saamiensa ohjeiden

mukaan se antoi vastauksen vaateeseen niin nopeas-

ti ja epäselvästi, ettei ollut mahdollista todeta si-

sältyikö tähän vastaukseen 3- tai 4-merkkinen kir-
ja|r. ja olivatko nämä merkit Pisteitä vai viivoja.
Venäläisillä oli näei pysyväisesti vaateena kirjain
(J), johon oli vastattava kunakin päivänä eri mor'

sekirjaimella. Hyökkäyspäivän tunnurskirjainta ei

ollut tiedossamme. Suomalaisilla aluksilla oli käy-

tettär'issään r-ain -JTinchester-lamput, joi1la vastauk-

sen antaminen ei olisi ollut yhtä luotettavan tun-

tuista.
Tällaisen tunnuksenvaihdon onnistumisen mah-

dollisuus perustui olettamukseen, että tunnusta vas-

taanottavan merivartioaseman päivystäjä saattaa

olla vähemmän kykenevä noPean vilkulla morse-

tuksen vastaanottoon, mutta siinä määrin oman-

an'ontunoostaan kiinni Pitävä, ettei hän ilkeä myön-

tää olleensa pystymätön saarrlaafl selvää vaateeseen

vastauksena iulleesta merkistä. Mm' omilla meri'

vartioasemillamme, joiden päivystäjiksi ei jatku-

vasti riittänyt erikoiskoulutettuja merivartijoita, oli
usein varsin heikon morsetaidon omaavia miehiä'

Näilie olimme todenneet voitavan vastata melkein

mitä tahansa aseman ryhtymättä enempiin toimen-

piteisiin. Vastapuolella saattaisi asia olla jossain

määrin samantaPainen.
Aluksemme lähestyivät kiilassa vanha Thorny-

croft-luokan Syöksy johtoveneenä kärjessä, sen si-

saralus Vinha ja venäläinen sotasaalisvene Yihuri

Mootloritorpedoveneen henkilöstö tavanomaisessa matka-asus-

saan. Vain konemestaril oval ilman pelastusliiveiä ia kypä-

rää, koska Thornycro{l-ma lis}en veneiden konehuone oli niin

ahdas, eilei peIastusliivien käyttö ollut sie]lä mahdollista.
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Lavansaarer h7ökkäyksen kulkuvaiheet

vasemmalla siivellä ja saksalainen miinavene, kuten
mainittu, oikealla siivellä. Paikoillaan maanneet ve-
näläiset vartioveneet käynnistivät l<oneensa niitä lä-
hestyessämme, mutta nähtyään tunnuksenvaihtom-
me Kielkourio merivartioaselnan kanssa ja toisaalta
meidän jatkaessamme entisellä nopeudella yanhaa
suuntaamme rauhallisesti vartioveneiden väliin, ne
pysäyttivät .iälleen koneensa ja jäivåt edelleen pai-
koilleen tähyilemään. Lähestyessämme itäistä var-
tiovenettä ja sivuutiaessamme sen parin-kolmen sa-
dan metrin päästä oli sotasaalisvene Vihuri sitä
lähinnä, joten se saattoi hyvinkin luulla lähestyviä
veneitä venäläisiksi aluksiksi. Lisäksi oli lähesty-
missullntamme tarkalleen sama, jota venäläiset aluk-
set käyttir.ät ylittäessään Lavansaaren rauhanaikai-
sen satamaan johtavan väylän merkkinä olevao va-
laistun linjan.
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Tämän linjrn l.litett-;ämme käännyimme puoli
meripeninkuln.raa etelämpänä edelleen g solmuo
vauhdilla ajren kohti Lavansaaren satamaa. Sarnalla
poikkesi miin:r'ene muodostelmasta laskeakseen
miinansa val:isrulle linjalle. kuten sen tehtävä edel_
lytti. Sarar,r:n iräpuole11a o1:r-:n Suvisaaren poh_
ioiskärjen sr-,-uutettuamme ;.r.:u:ui vapaa näkymä
satamalai_1,.;-:an. Kuu valaisr l:rsi-etelästä lahukan
muut os.: -:.i:si Lavansaaren kt:.:e.rmetsäisen ran.
nan var:r:,,t:'lär-än reun:n- Pie::,:-s:a yöusyaa lei-
jaili lah::,-":: haittasi tark\.: h.-.,i-.ojen tekoa.
Lentoti:::s ;-:: tarkoin ilmoir:::::r: :.i::ksia ei nä-
kynyt p..-.:,-:--":n sataman eteläos.ss:. Si:ä vastoin
koko s::.::r, ::r;rti tyhiältä. He:,r:e:: .::luttua saa-
toin kui::... ::: : ö-kiikariila eroitta: c,hu:i slr.uir-ro-
van tui::::-"::. ::.;:sätaustasta hier:lan s.::::::lailurin
pohjors;-::-=--". Oii vaikea todeta, no:s:l:o tämä
savu jc.:..: ::t:-:5: ojevasta rakennukses:,.,,.:iko
ehken r.::-.:: ,:,cssa olevasta aluksesta. \-:.rin
myöller:--.- -..-,:sr -l;uitenkin kuutamo aluksen s:
vupiipp::. . .:::.:=.:r keulapakkaa sen kään§.i,_
lessä l;.--.-::.-.. -;::::,:ssa ankkurissaan. Siinä oli sel-
västi Kr..:: : S:.::,.. joka ientotiedusteiun jälkeen
oli tur-.=---.:-..;r::, r'aihtanut ankkuroimispaik-
kaansa. f :,.--.-:=-,.:.,:" sen sijaan ei enää näkynyt
satamai::r -'.' . :::

Käski: .:, .. -.':-.t.;uiampuila kooden mukaisen
torpedch:':.:..,:'..-..'-'-r takanani seuraaville Vin-
halle ja \--:,-,-.-,= T.:::stellessani, näkikö johtove-
neen pä:l-:.-.:- .- ..-'s::--s::ri T. Or-askainen ohjaus-
hytistä .:..-:- : :,::::.:.:::.:::-ien 1äpi maalialuksen
sain las:,:...". .-. :::=i lähtäimen kautta voinut maa-
lia eroi:::. .-:-,:- :.iia ilmoitin itse sr_rorittavani
tähtä\'kse: .-.-. .:---= :r''-tin ylitse veneen kölin suun-
nan per,:s:::- . K:llo oli 21,.13. "Pääkoneet käyn-
tiin, tär'.-.:=: - .-i ensimmäinen käskyni. Veneeo
syöks1'es., :".::::::n avasi maalina oleva alus torjun-
tatulen .:.--::--= konetykillään, mutta valojuovat
osoitti\-:: :::-:::sten lentävän hieman ylitsemme,
kuten ni::- ..:--:osti pimeässä ammuttaessa käy.

oil;e: i,::::-: - laukaus", käskin melkein yhtajak.
solse::: :. :::rassa sujahti oikea torpedo kuilusta.
"Hl:::::- -..:semmalle 

- l<eskelle, suoraan - vasefl
to::3:: - laukaus", ja niin seurasi toinen torpedo
per:s:. ' \'1i oikealle", oli seuraava ruorikomento,
jo::: r':::: ehtisi väistää Mustaniemestä ulospistä-
vän :l:.:1n matalikon.

Ku: r:::ira maaleja ei ollut todettavissa, ampui
viis:o--:::.ss: toisena seuranneen Vinhan päällikkö
luuti:r:li Å. Vi-iorensaari yhden torpedon samaan
ma:iiin ja luutnantti K. Kajatsalo, joka Vihurilla
o1i viin.reisenä viistoumassa, teki samoin. Vinhan
hidas torpedo, vuoden l9l2 mallia oleva vapausso-
dassa saatu sotesaalis, hypähti laukauksen jälkeen
kaksi kertaa pintaan. Åmpuva vene ehti sen kuiten.



Moottoriiorpedcve:: Si3KSY, laivueenkomenla]an iohloven. Laya:saaren hyökkäyksessä. Uppouma l2 1n, piiuus I7 m, leveys
3,4 m, syväys 1,.? - ::ce-: uutena 42 somua (rakenne'1u v. r92S;1, hyökkåyksen aikoihin nopeus vain 22 solmua. Aseisiui:2 t<el
45 cm:n tcrcei:: r(- -s:a) ia 20 mm:n itkonekivääri seiä 7 ö2 mm:r konekivääri.

kin väistää ji'r.rä1iä käännöksellään. Thornycroic-.:'..,
veneissä niniträin torpedo laukaistaan kuiiusta taak-
sepäin j3 läh:ee se vasta veteen tultuaan omin r-oi-
minsa eienemään siihen suuntaari, .;'ohon r-eneen
köliviiva osoitri laukaushetkellä. Pinnaile hy-ppäävä
torpedo oli kuitenkin vähällä osua Vihuriin. jok:
tätä torpedoa nopeampana oli hyökkäyksessään eh-
tinyt sen edelle ja paraillaan suoritti r'äistö<ääa-
nöstä.

Ensimmäisen torpedon räjähtäessä maalissr lo;-
pui konetykkituli sen peräkannelta ja kun rLr:nio
torpedo noin 10 sekuntia myöhemmin räjähti aluk-
sen keulaosassa, päättyi tulitus myös keulapakaita.
Vihuri veti välittömästi torpedolaukauksensa jä1-

keen savuverhon satamalahukkaan ja sen suulle ve-
rieittemme poistumisen suojaksi. Tämä sar-ur-erho
esti enemmän tähystyksen aluksiltamme käsin. Vin-
ban ja Vihurin päälliköt ehtivät kuitenkin todeta
kolmannenkin räjähdyspatsaan ennen savuun joutu-
mistaan.

Huomio oli nyt kiinnitettävä sataman ulkopuo-
lella olleisiin vartioveneisiin. Nyt niille ei eoää ol-
lut epäselvää, mistä todellisuudessa oli kysymys
ja miksi ei näistä satamaan saapuneista aluksista
ollut heille etukäteen ilmoitettu. Vartioveneet oli-
vat lähteneet liikkeelle ja voimakkaasti tulittaen
pyrkivät katkaisemaan veneittemme vetäytymistien
pohjoiseen. Sotasaalisvene Yihuri, jonka nopeus
vanhoihin Thornycrofteihin r-errattuna oli kaksin-
kertainen, jatkoi kuitenkin savuverhoaan vartiove-
neitten välitse pohjoiseen. Tämän suojassa ohittivat
hitaat veneemme vihoilisen ulkor-armistuksen. Var-
tioveneiden tulitus jäi savuverhon ansiosta varsin

epätarkaksi ja saikin aikaan vain muutaman sirpale-
osuman aluksimme. Nyt vasta syttyivät Lavansaa-
ren valonheittimet alkaen etsinnän sataman suulla.
Ennen kuin ne löysivät aluksernme pohjoisempaa,
olivat nämä jo niin kaukana, ettei Lavansaafen ran-
nikkotykistön ayaamasta tulesta enää ollut suurem-
paa yauaa veneillemme, jotka alkoivat jo häipyä
turvallisesti pohjoiseen horisonttiin.

Parikymmentä minuuttia torpedohyökkäykseo
jälkeen eii klo 21.35 laivueemme pysähtyi Lavan-
saaren pohjoispuolella tähystämään tilannetta. KM-
veneen miinoitustehtävä oli hyökkäyksen aikana on-
nistuout hyvin, ja aluksen liittyessä muuhun muo-
dostelmaan sen päällikkö huusi onnittelunsa torpe-
doinnin johdosta. Klo 00.20 saapui laivue tukikoh-
taansa. Saman päivän iltana totesi lentotiedustelu
tykkivene Krasnoje Snamjan kadonneen Layansaa-
resta ja yksityiskohtainen lentotiedustelu Kronstad-
tissa sekä Leningradissa ei myöskään löytänyt tätä
alusta. Viikkoa myöhemmin hyvien tähystysolosuh-
teiden vallitessa saattoi tiedustelulentokone todeta
upooneen aluksen Lavansaaren satamalahukassa.

Lavansaaren hyökkäyksen jäikeisenä yönä olivat
moottoritorpedoveneet Syöksy ja Yinha jälleen par-
tiomatkalla. Kovassa aallokossa katkesi Syöksystä
akseli jo viidennen kerran purjehduskauden kulues-
sa, ja peräsin repeytyi irti lahonneesta rungosta lau-
doitrista mukanaan mlrrtaen. Syöksyä ei enää saatu
korjatuksi ja se poistettiin loppuun käytettynä lai-
yaston riveistä vain vuorokausi sen jälkeen, kun
se oli saavuttanut toiminta-aikansa arvokkaimman
tuloksen upottamalla Krasnoje Snamjan Layaosaa-
fen satamassa.

11



Mannetheim-ristin ritari,

everstiluutnantti evp E. LUUKKANEN

-la5Otlemme
' oo o

enstmmalnen pudotus ilmataistelussa

KÄYMISTÄNI yli sadasta ilmataistelusta palautuu
.- lähes 20 vuoden takaakin 

- eiär,impänä mieleen
ensimmäinen ilmataistelu.

On joulukuun ensimmäinen pälä 1939.
Täliä hädän hetkellä yksimielinen pieni kansan.rme

elää vasta epätasaisen taisteiunsa alkuvaiheita. On
ollut pakko yksin ryhtyä kamppailemaan meitä luku-
määräisesti viisikymmentä kertaa voimakkaampaa vi-
hollisia vastaan. Taistelumieli on silti korkeallä, sillä
jokainen tietää taistelevansa oikean asian puolesta.

Oma osuuteni on toimia lntmolan lentokentällä
kal.rdeksan Fokker D XXI yksipaikkaista hävittäjä
käsittävän lentueen päällikkönä.

Niin hy'vin ohjaajat kuin mekaanikotkin 
- 

kanta-
henkiiöstö ja reserviläisef 

- musd65lavat ammattinsa
taitavan, innostuneen ja yhteenkuulur.an kokonrisuu-
den, joten tunnen olevani vaimis rauhailisin mielin
ottamaan omalta osaltani \.astaan ehkä epäsuhtaisiakin
taistelutilanteita. Sitäpaitsi onhan lentäjän työ oilut
rauhankin aikana taistelua 

- taistelua ilman pettävää
olemusta vastaan, jossa taistelussa jo moni edelläkä-
vijä on kaatunut työnsä ääressä.

Nyt tämän kunniakkaan Taivisotanrme toinen päivä
kuoriutuu hämärästään pilviseksi talvipäivdksi.

Lähden lentomestari Yiki Pyötsiän kanssa heti aa-
mulla torjumaan Vuoksenlaakson tehdasalueelle suun,
tautur ia ilmahyökkäyksiä.

Taivas on täysin pilvessä. Pilvet ajelehtivat tuskin
neljänsadan metrin korkeudessa. Lennämme herkän
valppaina pilr,en alarajassa edestakaisin reittiä Imatra

- Enso - Jääski. Siimä tarkkana etsin avaruudesta
vihollista, siilä luottamukscni täysin omaata Viki
pitää huolen selustastamme. -- Saapuessamrne toista
kertaa pohjoisesia käsin Enson yläpuolelle näen meis-
tä noin tuhat metriä etuoikealia jokseenkin samalla
horkeudella kahden 2-r:oottorisen pommituskoneen
lentävän koilliseen.

Heti havaitsemishetkelläni annan konettani vaaput-
tarna"lia hyökkäysmerkin siipikoreelle ja pyrin täy-
dellä kaasulla etumaisen pomnikoneen taakse.

Viholliskoneet ovat ilmeisesti havainneet melkein
sarnanaikaisesti meidät, koslia ne kaartavat jyrkästi

t2

kaakkoor - ::koon. Tämä on vain eduksi, sillä
välimack:. l:'h::ree rären nopeammin.

Iv{oot:cl:r: ::hi:, runtuu riittävän, sillä vasfustaja
kasvaa nc::-.:- .:i::rissäni, suurenee suurenemistaan.
Erotan jo s.l-.':s:: nolemmat moottorit, ohjeamon
ja pera.:.--:: i.,: . .:. l:enee ollut orteeni oh jrimissa
niin luj: ': .--:::= :"::::imessä niin tarkkana kuin nyt.

Sadan ::-=::-: ::.:.-.-,-fe11ä painan konekiväärieni lii-
.-^-i-!^ :- ^--^ -.- ' 

t--

f4rrrlLr ). --:---. '.....1o juovaluodit lähtevät asees-
tani j; C::-, :: '. ,,-- - ,: 

'.. - ieen runkoon. Samalia 1-ret-

kel1ä rii:r:.-:- :-r -i -:::": tuulilasini eC:ss: \r,sirnn-
tulevia ::--s,. ' ,-, - '.-::. 

-\{.:..:.li räv:::, :,.h-,r:::t:ssfni
jo koko ::---.-.:. '.::-.-.:- r1 p- j-*- *: h:imelee
kOnettani ''.-*i.:--a-.-- a- r^-a- --.--:-:atl"na ve-
dän hävin:':- .- , , -- -- , - -- -- . -- :-rökkäystä var-
ten.

Uudelle;: ,-- :,-, , - '..- :.h:fimessäni, painan
olrjaussau,:-... -.. ,: -, --:-.-::': kuulen tasaista rä-
tinää ko::":,,:*--. : r- '-;'-:--; 

olenkin jo niin lä-
heiiä, etrl . 1..- :..' -.:,'.'::;llisen konekivääriampu-
jan, jok, .: rr-:-- ;:-:äriileni sinkoutr-rr.ia valo-
juovia, Ct::. =.-,. -:- --iskoneen löytän-rinen ja siitä
aiheutu;::: -:r:, :::< 

- 
rai mikä lienee selityksc.nä,

mutta r:-:r--, .- ,-. r-ähäisintäkään tunnetta vaaran
läheis-'-;:=.:.. ^ ::::e on päinvastoin mielenkiintoisen
jär-rnitt;.= 

- -.:--: kuten esimerkiksi tiukassa urheilu-
kilpai lu-..=, .:-:::"-: : r'oittaa.

Keske:: ----:.rsreluamme huomaan viholliskoneen
:1:; :u: ,'. -. 'ctakin - 

ne ovat suuria iLi:rapommeja.
P,-::::.::: .- "r'et allamme vilahtelevaan rniträä., ju
r:-j::- :, -:i-ksistä syn§vä voimakas ilmanpaine
h.-:..,.. --:: tläpuolella olevaa Fokkeria kuin myrs-
k-,' .,'=r---: .:. Vain vaivoin saan jyrkästi kallelleen
s"-.:: -;:-=.:: -<oneeni oikaistui<si ja 

' 
vaistomaisesti li-

s",:: ..- -.::. sillä korkeutta on vain 150 metriä.

- 
\-:i:-i::jlni todettuaan itsepintaiset hyökkäykseni

p.: :-: .';i hädän tulien pomminsa vaikkapa met-
sä::l s.=::iiseen koneensa keveämmäksi ja taisielukel-
_, _ - _- ^- - i,-i
l'L -::-- -,.-N5r.

O,.:: edelleen taistelukosketuksessa, lisään kaasua,
täh:,::n. ;.r 1 )00 laukausta minuutissa ampu'!.ien ko-
nekl,..'lrieni luodit uppoavat vastusta.jaan, mutta täl-
Iäkin xertaa vain hetkisen. Yiholliskone on työntä-
nlt nrr iaskutelineensä - pyörät - uios jarruttaen



" Pom r'e -

heifie se ::
: :-:..::-3 synl'/vä ilmanpaine
,,:- -- < i. myrsky olienkortta".

Näinkö

olen käynyt nopea-
mutta nyt sen rat-

Punoa yhteenvetoa

mikä kone tämä alasam-

sen viholliskoneeksi, mutta en
tullut sitä \-armistaneeksi enrren

Tilanne ei kohdaltani pääty vielä tähän. Koneen
sisältä kömpii ulos kolae lentopukuista miestä ja
heiluttaa minulle jotain merkkiä valkoiseiia, pryhelii-
nan kokoisella vaatekappaleella.

Vasta nyt tajuan sen tosiasian, että koneen sisällä
on oliut ihmisiä, sillä taistelun aikana tämä on koko-
naan unohtunut ja vain pelkkä lentokone on ollut
maalinani. - Niinpä ilmataistelu onkin persoonatonta
jaloa taistelua, jossa ei kuule huutoja eikä näe epätoi-
voisia kasvoja, ei verta eikä kurjuutta. Lentäjä näkee
taistclunsa ikään kuin "mykkänä" eiokuvana, puh-
taana ja vailla epämiellyttäviä raakoja yksityiskohtia.

"Lipun heilutuksen" seurauksena väiähtää mieles-
säni kovin lapsellinen ajatus: haluavat antautua mi-
nuile vangiksii

Ryhdyn yhtä lapselliseen suunnitelmaan. Yritän las-
keutua alasampumani koneen viereen. Vedän mootto-
rin tyhjäkäynnillc ja alan laskeutua metsän reunasta.
Korkeutta on enää k1'mmenen metriä, mutia onneksi
riittämiin, sillä lieneekö se kuudes aisti vai alkaako
terve järkeni kapinoida suunnitelmani mielettömyyttä
vastaan ? Peltoaul<eama on kertakaikkiaan liian pieni
ja epätasainen ojineen sekä kynnöksineen, jotta ko-
neeni voisi säilyä ehjänä laskussa. Työnnän kaasun
auki ja aivan viime hetkessä saan vedetyksi koneeni
takaisin "selvemmilie vesille" ennen vastas.sa olevaa
metsänreunaa.

kierrän maassa
helpotuksekseni

vastusta-
siinä pu-

lojuvan
totean
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Nousen pilvirajaan ja yritån paikantaa: missä olenT
Taistelr-rn ensikertaisuudesta johtuen tiedän vain

karkeasti, mihin suuntaan olemme kulkeutuneet En-
sosta.

Lö1.dän 1ähettyviltä rautatien ja lentäessäni aivan
matalalla radan yläpuoleila ehdin lukea asemaraken-
nuksen seinästä nimen: Koljola. Kierrän pari kertaa
asemarakennuksen ympäri ja viittoilen kädelläni lai-
turilla seiso...ille ihmisille alasampumani koneen suun-
taan 

- tietämättä, tajuavatko he tarkoituhseni.
Suuntaan pohjoiseen, sillä haluan palata nopeasti

tukikohtaani, haiuan tuntea piao kiinteän maan jaiko-
jeni alla ja haluan kertoa taisteiustani tovereilleni.

Näissä raietteissäni olenkin jo Irnmolan järven yiä-
puolella ja alan laskeutua.

Nähtär'ästi olen vieläkin jännittynyt jalitkaa muissa
ajaruksissani, koska liian suuren laskunopeuden takia
mahdun kentälle vasta toisclla yrityksellä.

Rullaan IiR-104:n seisontapaikalleen, katkaisen vir-
ran moottorista ja hyppään kiinteälle maankuorelle
"ilmavoittajan an,okkaasti".

KUNNIANOSO TUS SUOMEN MARSALKAN N/UISTOLI.E
Viime kesäkuun 4. päivänä iolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta
Suomen Marsalkka Mannerhelmin syntymästä, laskivat lohtaiat
O iCalonius, Rislo Kavanne ia Aatto Nuora Suomen upseeri-
iärlestöien seppe een. Suomen Marsalkon muislopaisaalie
Montreux'ssä Sveitsissä iukuisan suomalaisioukon läsnäcllessa.
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Lentäjätoverini ja mekaanikkoni kokoontuvat ympä-
rilleni, heittävät minut ilmaan sekä puristavat kät-
täni onnitellessaan. Luen kaikkien katseista vilpitöntä
myötätunnon iloa ja miksipä en juuri itsekin - pit-
kän koulutuksen ja iaonien harjoitusvuosien jä1keen

- tuntisi onassa sisimmässäni onnekasta helpotusta
ja tyytyväisi'r'ttä?

Onhan tämä kaiken lisäksi myös historiallinen het-
ki hävittä;äihr:ilussamme, sillä onnen suosimana mr,
nun on ens-mmäisenä suomalaisena lentäjänä onnis-
tunut amFra :.1x viholliskcre.

Partioro-.'.:ri: \'iki Pyötsiä on samanaikaisesti hyö-
kännyt r,:.h1.::.s:i toista vihollispommittajaa vastaan,
mutta här.: ,:.ensa ei ole vielä tanaan, sillä vastus-
taja katou ,,:'r<si pilveen 

- 
jääden sen lopullinen

kohtalo e:"-.,::::-:.:si-
Lentol<e--. :-::-.i.1 sään tultua lähden ohjaajieni

kanssa lu:--,, ii,:ltoiaan tutkimaan viholliskonetta.
Löyda:::. .:.::.: anrlla helposti alasampumani

koneen. S; ::- : .-. s:ni. ruonna valmistunut 2-mootto-
rinen SB-:',-, :-:,:r::, -:Limmituskone, jonka rungossa
-"! -i'*- - --:':ein enemmän reikiä kuin eh-rrlL rlal r ::

iää n, il''.': , . , '.:'-mme ammuntani tulokseksi
187 osu;:- .r,' .::-.::ölnän paljon se on vaatinut
tuhourual,.:.: ...,. :.:,:s riittää yksi ainoa osuma
lennon lc:: :. ..=:- i{,r::ta tarkemmin tutkiessam-
me löf ia;:::- .'.-:,.:- ::rij:r:n luonnollisen selityksen.

Jr-ruri run: r : - -: : :,:: ,: ::elko vahva panssarointi,
joia tar-al--r.. -.' : :-'-{€oe iäpäisemään. Poltto-
ainesaili.i: ::., ,: :-: ., .::s:r'at panssafoimattomina
siivissä l::-.-..' . :. . ' .: :::: :;k;na. joten tästä läh-
tien pää:.::--:-'.:: .. , - ,.:: .:::::ur::r niihin.

PalUUm":.-, -. : -, :r:::.:::. :*:l:::]]ni KOIjO-
lan asena:..--. - -'-.-:.- - -.. .::-,=:,;:.: r'ei-räiäis-
ten lentä:.:. r -: :t:.. - ::: ,:,:-:ir-aiheet.

Koneen :,..,i. . - : . '., ::.'iii ja kaksi vänrikkiä.
Ensirl-rml:s:.:-. - .: -'.-,r:,,".s:en saavutfua koneen
luc, oli s-,,:. i -, *-=-: aserna pistoolit. haulikot
ja puuk,:: ^ , :. .-..-_.r lentäjää sai surmansa je
kolmas :.:-: ,: -: :in päähänsä. Hetkistä m1,ö-

hemmir : :1 ., ---.-,-1: vielä eräs lähitalon emäntä
suurl ,::-:, 1:: - :.:il.1an ja kysyi: "Missä ne Yl-
holliser :'-: :- :-: ::rin ne?" 

- 
Tyypillistä talviso-

drnaik:: s:, :.-- , , ,: ::,lustushenkeä I

Ku,:il:..-,.::,rien sitkeäfl vastarinnan ajattelen
vr.li1;in. ,:'- :r..: minulle olisikaan käynyt, jos minun
,: :, :::- :.*., j: toteuttaa päähänpistoni laskeutua SB-

\* . . - i::i3na takana kaikki tämä onkaan?
1,-- ,:.. - -..:';hetken näkökulmasta katsoen tuntuu-

1. . .,-. ,--,.n kaiken on täytynyt tapahtua jossakin
..:.,:.:,.::::^-:ss-: elämässä, niin sittenkin tämä ensim-
i::,-.. .':::iliskoneen ilmestyminen näköpiiriin ja
i.::--,:"-s:=-: sen kanssa on jäänyt ehdottomasti mie-
1..:::,::::r'immaksi elämykseksi koko sotien ajalta.

-\I: -:r=:::rin ihminen karastui, kokemus lisääntyi ja
e1"::--.r::hio ruli kovemmaksi sekä voimakkaammaksi.
I{i'.rh.rnlt ilmataistelut ja toiminnat, vaikka ne oli-

r-än::ä sekä vaativampia, olivat myös jo liian "joka-
pairais:ä' r-aikuttaakseen niin py.syvästi kuin juuri
tän-rä ensimmäinen.



Everstiluutnantti evp O RAS SELIN HE IIIO

JOTÅI\ eivao erikoista on jäänyt lähtemättömästi
mieleeni so:ier-e ajoilta. Tapausten kulku alkoi
elokuun 2j. :irrän iltana 7941 Kiestingistä Lou-
hen ,ooo:' eJenneen ryhmä Turtolä oilessa
m o t i t e t t r/ rt 4 Kapus-.aj oen varrella.

Olimme piilsän ail<aan everstiluutnantti Jussi Tur-
tolan kanssa olleet parissakin vastaiskussa vuoron
perääo mukana ja yön saapuessa tuileet komento-
teltallemme lopen uupuneina. Olin vaipunut uneen
ja ollut ehkä pari runtia oukulsissa, kun havahduin
siihen, että joku raapurti pääni kohdalla teltan
märkää vaatetta. Kuunneliuani horroksissa hetken
aikaa totesin, että siellä joku kutsui minua. Selvisi,
että kutsuja oli eräs taisteluläheteistäni, joka oli
ollut kiväärivartiossa parin sadan metrin päässä tel-
tastani nyt mukanaan olevan miehen kanssa.

Ko rpisolaa

Herätiyäni täydellisesti totesin ensiksikin, että
miehet olivat ilman lupaa poistuneet tärkeältä var-
tiopaikaltaan. Sanoin tlukaiti, että heidän on men-
tävä heti takaisin sinne, missä saamaosa tehtävä
vaati heitä olemaan. Tähän vastasivat miehet kuis-
katen, että meitä on vain kaksi, emmekä me pär-
jaä siellä, sillä noin 10 minuuttia sitten alkoi koko
metsd' baisla uiholliselle. Sanoin tämän olevan tur-
haa pelkoa, kaatuneista r.ainajista siellä vain levidä
haju ympäristöön. Miehet kiistivät, että se ei ole kaa-
tuneiden vaan selvästi sellaista elävän ihmisen hajua,
jonka jokainen etulinjasotamies tuntee.

Tä11ä erikoislaatuisella tavaTla nämä entiset kuu-
samoiaiset erämiehet esittivät käsityksensä siitä, että
venäläisiä oli tullut ilmeisestikio aivan komento-
paikkamme lähelle. Åsian tärkeyden vuoksi työn-

Hyvä haiuaisti pelasti tilanteen
Suomalaisrlkmentti ruotissa Lou/ten silurzrudlld
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nyin teltasta ulos. Keskusteltuani miesten kanssa

tulinkin vakuuttuneeksi siitä, että asia oli todella
vakava. Tästä huolimatta. ia juuri sentakia käskin-
kin heidän tähteä heti takaisin vartiopaikalleen.
Käskystäni huolimatta he yhä toistivat, että siellä
on varmasti niin vahva vihollisosasto, että kahden
miehen on aivan turha sinne mennä, ja pyysivät li-
sää miehiä mukaansa. Mistä miehet? Yapaa vartio-
vuoro luutnantti Asis'in johdolla oli ainoa mahdol-
linen. Jäin itse teittani oviaukkoon kuuntelemaan ja
seuraamaan tapahtumien kehittymistä.

Kävi niin, että miesten askeleet olivat ehtineet
parahiksi häipyä, kun alkoi tavattoman kiivas tuli,
Jossa valojuovaluoteja ei säästetty. Luoteja meni
teltan yii ja sen yläosan läpi niin, että peltinen savu-
torvi rämisi. Heittäydyin nopeasti teltan eteen pit-
källeni. Everstiluutnantti Turtola ja kaikki muut
teltassa olleet ryntäsivät myös ulos tiedustellen, mi-
tä nyt on tapahtumassa.

Toistin lyhyesti sen, mitä vartiomiehet olivat ker-
toneet. Tuli lakkasi noin viisi minuuttia kestet-
tyään. Ammunnan aikana olin kuulon perusteella
todennut ainakin kahden Maxim-konekiväärin ja
useamman pikakivaärin sarjatulen suuntautuvan
alueellemme. Etäisyyttä, mistä tuli ammuttiin, oli
vaikeampi määritellä, mutta arvelin sen tulleen eh-

kä noin 300 metrin päästä, koska luotisuihkut löi-
vät myöskin välillä olevaan metsään.

Tapahtui kiireinen neuvonPito everstiluutnantti
Turtolan kanssa. Taisteluläheteistä kävi pari totea-
massa, mitä vartiopaikalla tapahtui. He ilmoittivat,
että vartioon lähetetyt miehet olivat suojautuneina
lähellä vattiopaikkaansa, mutta eivät päässeet siitä
ei eteen eikä taakse, sekä lisäksi, että vihollinen oli
ryhtynyt kaivautumaan. Hyvät neuvot olivat nyt
tarpeen selviteltäessä lähinnä kysymystä, mistä saa-

daän joukot vastatoimenpiteitä varten mottimme
sisään tunkeutuneen vihollisen tuhoamiseksi.

Tehtär,ä ei ollut helppo. Mottimme läpimitta oli
1,5-2 kilometriä. Kun komentotelttamme oli tä-
män ympyrän keskellä, oli ilmeistä, että vihollinen
oli työniynyt ainakin puoli kilometriä mottiamme
puolustavan etulinjan selustaan. Kuinka vahva vi-
hollinen oli. ei ollut vielä pääteltävissä. Yksi asia

oli kuitenkin selvä. Mottimme sisällä oleva vihol-
linen on nopeasti tuhottava, sillä muuten meidän
asemamme olisi jo seuraavana aamuna kestämätön.

Everstiluutnantti Turtola määräsi tämän tuhoa-
mistehtävän minulle. Käskyn saatuani soitin kaikil-
le pataljoonanhomentajille sekä itsenäisten yksiköi'
deÅ päällikörlle käskien lähettää kaikki irroitetta-
vissa- olevat miehet aikaa hLrkkaamatta rykmentin
komentopaikalle. Puolen tunnin kuluessa oli tä-

hän maaitoon kerääo§oyt 43 miestä. Siinä oli siis

minun koko taisteluos.astoni, jolla tilanne oli selvi-
tettävä! Joukoo pienuuden vuoksi päätin ottaa vie-

w_ ru88"4
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ii iärimmäisellä kaakkoisella siivellä olevasta I. pa-

r:ljoonan konekir,ääritukikohdasta kaikki ne mie-
het, joita ei välttämättä tarvittu aseiden käyttöön
sieIlä mahdollisesti alkavassa taistelussa.

Nämä 43 miestä mukanani marssin sitten tuon
noin kilometrin pituisen matkan kk-komppanian
tukikohtaan. Keräiin joukon ja iärjestin sen taiste-

luosastoiksi. Joukkueiden kokoonpano rajoittui
kahteen kivääriryhmään. Kokonaisvahvuuden nous-

tessa nyt, kk-tukikohdasta saamani miehet mukaan

luettuina, 6z taistelijarn. Tukikohdasta etenimme

suotaan pohjoiseen. mitä suuntaa noudattaen an-e-

lin meidån törmäävän suoraan viholliseen tai tule-

van ainakin sen kär'ttämälle kulku-uralle'

Oli 26. päivä kio 05.00. Åamu oii io sikäli va1'

jennut, ettå nähtiin eteemme noin 50 metrin pää-

ira". Olin saaPunut kohtaan, jossa idästäpäin tullut
vihollinen oI levittär'tvnyt hyökkäystään varter
Tässä samassa kohdassa annoin omankin hyökkävs-

käskyni. Suunta. tehtär.ä ja tavoite olivat siis ililei-
sesti samat kuin o1i o11ut joitakin tunteja aikaisen'
min kin-rppuumne hvökänneellä vihollisellakin En-

nen hyökiävksec alkua olin onaeksemme tar-annu:

vihollisen tossupolulta sen puhelintapsit..Ne krr'
kaistuani tiesin's:n-ralla katkaisseeni vihollisen -'-h-

teyclet sen m:hdoliiseen tukiosastoon, ja varmisi:'
mälla vieiä itäiseen suuntaan tunsin olevanikin r-'ri-

mis etsimiän r.:tkeisua, siis hyökkäämään'

Hr'ökJrär'-rs:mme alkoi tasan klo 05.1) Se sai r:s-
taar.ii: nlurhear;n konekivääritulen, joka ei onneki
kohdisrunut hyökkäysosastomme keskustaan. r'''-:n sr-

rnsl sen eteläiitä siipeä. Tämä tuli oli yhtäjalsoi's:i
niin r-oimakas, että hyökkäyksen jatkaminen oli :or'

votonta. Tuli näytti tulevan n. 10-100 metrln Få--:l
riutta amPujia ei metsän alakasvullitot'61"n r'-r' -'si

pystytty näkemädn. Tapahtuneen tuloksena oli :c:::-
ii"t, Jtta iln'ran raskaiäen aseiden tulivalmistelu: ei

vihollista saataisi tuhotuksi. Tähän pääte1-1;1 r':i-
kutti lisiiksi epätietoisuus vihollista rintamasuur:::ssa

harhauttavasta osasto Asis'in (noin kaksi r';hnää)
kohtalosta, si11ä olin saanut ilmoituksen hän:n l::a-

tumisestaan.
O]inI:r. r'.luLliJml pJirä aik;risemmin suor'-:'-rr:s-

samme hyökkäyksessä saaneet sotasaaliiksi krksi na-

[61" - 
pientä'kranaatinheitintä - 

joiden anmuksina
käytetään r-nunakäsikran aatteja. Näiden l<ät-ttöön olin
peielrdyttänyt pari miestä, ja ndma.miehet olivat nyt

årittäin kipeään tarPeeseen tässä tilanteessa.

Kesti parisen tuntia ennenkuin nämä eseet sartiin

tuotua piikalle. Opastettuani ampujat sopiviin ase-

miin toäettiin, että ainoastaan toinen aseista toin-ri'

Ammuksia oli käytettävina 277 kpl. Kersantti Inger'
joka oti ampujana, tulitti maastokohtaa, missä todet-

iiin noin >ci-lo metrin päässä olevan vihollisen kai-

vautLl-/an. Ileittimen tulen alettua suojautui viholli-
nen erittäin tehokkaasti, mutta tulemme oli niin tark-

ka, että saatoimme osumieo räjähdyksistä sekä nähdä

että kuulla, kuinka tehokkaasti tuli iski. Havaittiin
selviä pakenemisyrityksiä, mutta nämä yritykset Päät-

§ir-lt vastakkaisella puolella olevien, mottiamme puo-

lustavien aseveljien tuleen. Näin oli vihollinen nau-

l:ttu paikoilleen. Mutta eteenpäin emme päässeet it-

sekään. Samalla kun olin pyytänyt käyttööni kranaa-

tinheittimet, olin pyytänyt iverstilur-rtnentti Turtolalta
myöskin mies.'uhtlisiurte. Uan olikin saanut irroire-

tutsi majuri Koskimaan pataljoonasta yhden n-rieslu-

vultaan heikon komppanian. Tämän komppanian piäl'
likkönä oli silloinen- luutnantti Soini Armas Mikko-
nen. Tulkoon tässä mainituksi, että mm. tämän tais-

telun johdosta Ylipäältikkömme palkitsi -tätä 
urhool-

lista komppaniaa ja sen taitavaa päällikköä nimittä-
mällä luutnäntti Mikkosen Mannerheim-ristin ritariksi'

Komppania Mikkosen saavuttua annoin sen ryhmit-

tyä etuiinian tulen suojassa siten, että hyökkäyksen

painopiste tuli tämän kompprnian osalle. Tlinä aikana

i.lr.rrr'i.,.,i havaintojen peiuiteella päädyin tulokseen,

ertä r'ihollinen oli jo nyt kyPSä lopullisen iskun anta-

mista varten. Tämä hyökkäys muodostui mailisuori-
tu]<seksi n-k. "tuiimarssista", ioka termi vielä siihen

ailiaan oii tuntematon. Kon.rppania lvlikkonen oli
aseistettu ),ksinomaan konepistooleilla ia -pikakivää-
reillä. Kun se lähti rynnäk[öön - rynnäkön aikana

koko ajan tulittaen - oli vihollinen täydeilisesti sen

armoilla. Vihollisen heikosta tulesta huolimatta vaatr

hrökkäys kuitenkin meiltä tässä vaiheessa kaksi kaatu-

nutta.

Äikaisin aamulla alkaneessa hyökkäyksssä oii jo
kaatunut 1 upseeri ja 3 sotamiestä, ja' rtyt kun viholli-
sen rnottiimme murtautunut osasto oli tuhottu, oli
meidän kokonaistappiomme 1 upseeri, 1 aliupseeri

ia 4 miestä. Viholtisia makasi kentällä kaetuneita t23
miestä, joista 8 upseeria, sekä lisäksi 4 haavoittunutta'

Kuulusteliessaai 
-haavoittuneita jouduin täysin ym-

mälle, kun nämä neljä miestä sanoivat kuuluvansa

kohåen eri kaaderirykmenttiin, samoihin, jotka oli
jo kahden viikon ajan todettu olleen meitä vastassa'

Väitin, että miehet eivät puhuneet totta, mutta he

vannoivat jokaisen puhumansa sanan pitävän paik'
kansa. Ilmeisestikin åiykkain heistä seiitti, että tämän

osaston, joka edellise ni iltana oli jonossa ryömien

päässyt huomaamatta mottimme keskustaan saakka,

iluodosti venäläisen 88.:n kaaderidivisoonan päällys-

tökurssi, jonka divisioonan komentaja oli perustanut

tarkoitui<ienaan korvata näin koulutetuiiia miehillä

suuria päällystötappioitaan. Hän lisäsi, että kurssi oli

saanut'tehiä\'äks;ån hyökätä saarretun suomalaisen

joukon keskustaan j'L yön pimcydessä tuhota.setl tsi-

kunta sekä ottaa komentn-a kenraalt vanglksr'

Tähän päättyi tämä mieliämme jännittänyt.tiianne,
jonka hyvä hajuaisti pclasti ja joka ratkesi meille

mvöntcisåsti huomatt'nalta osaltaan pienoisheittimen

,,r.lil.. Niid.n tuli silioisissa oloissamrne oli ainoa,

miliä maahan kaivautunut vihollinen pystyttiin la-

mauttamaan ja pitämä-än niin matalana, että hyökkäyk-

semn)e sen kimppuun kävi mahdolliseksi'

Lopetan tähän tapahtuman selostuksen' Se on, kti-

ten ålussa sanoin, jäänyt lähten-rättömästi mieleeni

lähinnä sen äärettömän räskaan vastuun l,-rol<si, minkä

tuor-ra pimeäna yöna tunsin harteillani, kun pidin sel-

viönä, että jos än onnistuisi sisäänpäässyttä vihollista

tuhoamaan,' se varmasti vetäisi perässään vahvempia

vihollisosastoja. Niiden kanssa kehittyvän taistelun tu-

lokset oiisivai ilmeisesti olleet meille jo motissa oie-

viile rnitä kohtaiokkaimmat.
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SOTIÅII-\IE ..-.::-=i.r ässä muistelma- ym kirjallisuu-
dessa on :...':::: -,.r:isessä määrin koiketeltu Laato-
kan koilirs: *; -: :- :-:..:r:umia Talvisodan ajalta. Tuol-
la leejall",-*..--.. :::-= leveys Laatokastä Koiteree-
seen on lir::':: . -..--'- ::l:aituna noin 180 km ja joka
syvy),ssu-.1:r-j_i_ _, :r j::r.sen kilometriä valtakun_
nan raj:.s:: :. -1,: ,-,:: :,:;.en, suoritettiin kuitenkin
useita s:r:=:- :--=,.:-.-.-::::lsia sotatoimia. Kun nämä
sotatoime: -* -.-::, .-r. -'-:-::r'asti poikkeavat pääsota-
näyttämö1iJ.:,::: (.:'.-.: Kannaksella suoritetusta,
lienee srr':. ..,-.-'. : .. ;,llxllnisesti tämän lehden
Iukijoille. ]1 --. ,. . - isekin olleet siellä mu-
kana ja he :.,,--. . ,: .-:::::sti mieliinsä silloiset
tapahtuma:. ::*-:--: :- :-::: s.:.:-noin kuin nuorempi
polrikin lie:..- :- - . ---- :..-*.:§ saamaan jonkinlai-
sen käsiqks-:- -- .- :-: :..*-i:.::r ::::h:umista.

Puol,:s- - - :;i:: r: -, i.h,r1li-nen
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rit kuormattiin,
,t ia lauloivat

aai/teita T a/uiso dassa

suuri osa miehistöä',:,';:.ri sotilasjalkineiden niinikään
puutLuessa lährenä:: sc,::-a.n omissa sivirlikengissään,
ja kun talvi sit:sn :::'::c,:,s:ui harvi.naisen kylmäksi, oli
seurauksena lusr.:: ::.1e1:umistapauksia. Noita pak-
kasen uhre j,... ',.: :l:siko sanotåva säästäväisyyiden
uhreja, vael:- ::-,-:-l::: j outrlossamme invaliideirqa.

Sotaa edei:i::i::. :eloudelliseo hyvinvoinnin vuo-
sina oii :-:;:r:r .:: :erushankinnat jätetty ajoissa suo-
riftanl::::.. :i:l :.:*srä r.edottiin mm ,roimassa ole-
vaan hvö-lt;-=- :-::.i::ti'vssopimukseen. Laiminiyönti j:
sinisilrräisrrs s,,:iii sodan aikana maksau -o.ri., ..r-
roin. - 

g; slli:: :lllään tavoin kummeksuttavaa, että
kaikki r--=i:::cnroiset sotilaailiset johtajat odottivat
huolesrr-in:i;:, ;u-levia tapahtumia, niitä ;'otka mar-
rasku':: lc,;;upuolella alkoivat hirmumyrskvn nor-ieu-
deili n:.:ä låhes§ä.

-siinä kuuluisassa päiväkäskyssään, jonka Y1ipääl-
likkörmre antoi Talvisodan päätyttyä, hän lausui mm:
". . . Ärmeijamme oli pieni, reservit ja kaaderit riit-
iämättömät. Emme olleet varustautuneet sotaan suur-
r altaa vastaan. Urhoollisten sotilaittemme puolus-
ta.'ssa rajojamme oli ylivoimaisin ponnistuksin hankit-
tar-a nitä puutlui, rakennettava puolustuslinjoja. jor-
ta ei oliut. koetettava saada apua, jota ei tuilut.
O1i han-\it:ar-a aseita ja varusteita aikana, jolioin
kaikki ra:.i i,-uumeisesti varustautuivat myrskyä r'as-
taan, joka nrt ryöryy yli maailman. . . ." Mahiavat-
kohan maamme poliittiset johtajat käsittää sen hei-
hin kohdisru\-eo ruomion koko raskauden, joka noi-
hin sanoihin kätkeysy ! Tuskinpa vain, sillä histo-
rian parhain opetushan on se, ettei siitä mitään opita I

Jos puoluscajan joukot olivat heikot, oli vihoiiinen
sitä voimakkaampi. jos puolustajan varustus oli keh-
no, oli vihollinen sitä paremmin varustetlu ! Viiden
etuiinjan divisioonan takana oli reservinä kuudes, ja
sotatoimien puhjetessa olivat vielä uusienkin divisioo-
nicn keskityskuljetukset parharllaan käynnissä. Aseis-
tukseltaan ja tulivoirnaltaan oli venäläinen divisioona
kiikari- ja puoliautomaattikivääreineen sekä nimen-
omaan tykistöineen r-errattomasti suomalaista ylivoi-
rnaisempi, sen miesvahlr:uskin oli tuntuvasti suurem-
pi. Ja jotain aivan erikoista oli panssariase, joka meil-
tä tyystin puuttui täI1ä sotanäyttämöilä. Säästävdisyys
oli estänyt varustautumasta edes tämän pelottavan
aseeo torjuntaankaan, ainoastaan yksi panssaritorjun-
takornppania oli armeijakunnan komentajalla käytet-

Eru ir,an iähystä,iä

tävänään. Hänen oii luotettava miestensä laadulliseen
etevätrmyyteen ja viholliselle enemmän tai vähem-
män outoon metsä- ja korpimaastoon. Tässä luotta-
muksessa hän ei pettynytkäiin I

Sodan puhkeaminen ja viivytystaisteluvaihe

Jo lokakuun kuluessa oli tähystys todennut rujan ta-
kana yha kiihtyviä kuljetuksia. Tuli ilmoituhsia 100-
250 auton kolonnista, jotka kuormattuina ryöryivät
rajan iäheisyyteen palatakseen tyhjinä takaisin. To-
dettiin tie- ja kenttävarustustöitä alan ruianpinnassa-
kin, ja päivä päivältä kävivät leirisavut vihollisen
puolella yhä lukuisammiksi, kunnes marraskuun lop-
pupäivinä kuljetuksei vähin erin harvenivat ja lopuita
kokonaan taukosivat. 

- Yihollinen oli saanut valmis-
telunsa loppuunsuoritetuiksi, se oli valmis aloittamaan
sotatoimet.

Kenraalin-rajuri J. Heiskasen komentaman IV ar-
meijakunnan päävoimat oli Tarton rauhansopimui<sen
säädösten mukaisestr ryhmitetty suhteellisen kauas
valtakunnan tajasta, 13. Divisioona eversti H. E.
Hannukselan johdossa Pitkärannan seuduiile ja 12.
Divisioona, jota komensi eversti L. T. Tiainen, Loi-
molan maastoon. Rajan vartioimisesta huolehtivat
Salmin ja Joensuun Rajavartiostojen perustamat eril-
liset pataljoonat, yksi kunkin rajan yli johtavan päd,-

tien suunnassa.
Marraskuun 30. päivän aamuhämärissä rikkoi ty-

kistötuli Karjalan korpien hiljaisuuden. Vihollinen
ylitti rajan kaikkia teitä, pienimpiäkin hyväkseen käyt-
täen. Kun jokaista valtatietå pitkin eteni ainakin yksi
divisioona, oli helppo laskea, että armeijakuntaa vas-
tassa oli viisi etulinjan divisioonaa ja pian ilmestyi
jalkaväen joukkoon myös panssarivaunuja.
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Vasta nyt, kun vihollisuuksien todettiin toclen teol-
la alkaneen, annettiin siviiliväestölle evakuoimiskäsky
ja tanan käskyn antoi kcnraalimajuri Heiskanen. l{än
käski omalia vastuuliaan tyhjentämään Salmin, Uo-
maan ja Sr-rojärven kylät. Kylät oli poitettava ja kaik-
ki niihin jäavä omaisuus tuhottava. Rajakylien
ryhjentämistä oli IV AI(:n komentaja kylläkin
jo YH:n aikana ja hyvissä ajoin ennen viholti-
suuksien puhkeamista pyytänyt sisämioisteriltä, hä-
nen pyyntöönsä oli yåtynyt myöskin Viipurin läänin
maaherra, ilrutta pir)'ntö oli kaikunut kuuroille kor-
vilie. Joukkojen keskuuciessa i<errottiin, että sisämi-
nisterillä lienee ollut jossain Kuopion puolessa tär-
keämpiä toimitettavia, joiden takia hää ei ehtinyt
evakuointipyyntöjä käsiteilä. Olkoonpa mitcn tahansa,
totuus on, että noin 3 000 ns IJyrsylän mutkan sivii-
liasukasta jäi vihollisen käsiin. Ne heistä, jotka vielä
olivat hengissä, pääsivät vasta rauhanteon jälkeen pa-
laamaan takaisin omaan maahansa.

Heikot rala:rartiopataljoonat, joilia kullakin oli vas-
tassaan monikymmenkertainen ylivoima, vastasivat vi-
hollisen tuleen ja alkoivat saamiensa ohieiden mu-
kaan vetäytyä länttä kohti. Sieliä, missä maasto suin-
kin oli suotuisa, pureuduttiin siihen kiinni ja vasta
l<un vihollinen oli päässyt air.an 1ähietäisyydelle, ir-
tauduttiin ja jatkettiin vetäysmistä seuraavaan sopi-
vaan maastokatkokseen.

Näin alkoi ns viivytystaisteluvaihe, jonka tarjoa-
mana aj anj aksona armei j akunnan päävoimat siirrettiin
puolusfusta varten etukäteen valitluun ja osittain va-
rustettuun päävastarinta-asemaan Laatokka-Kitelä-
Ruokojärvi-Syskyjärvi-Piitsoinoja ja siitä pohjoi-
seen.

Salmin suunta

Sortavaiasta johtaa Pitkär21nn1-lJfl15un-salmin
kautta Viteleeseen pitkin Laatokan rantaa kulkeva
valtamaantie, jonka varteen valtakunnan rajan lähet-
tyville oli viivytystaistelua varten ryhmittynyt kapteeni
A. Nikulan komentama Er.P B. Kaksi sen komppa-
nioista oli levittäytynyt rajaviivaile Laatokasta Kauno-

selkään saakka. Tätä pataljoonaa vastaan hyökkäsi
venäläinen 168. Divisioona koko painollean pakot-
taen sen siirti,rnIi1 viivy,tykseel. Rajai<ylät paioivat
vihoilisen seedessa ne haltuunsa. Tiet täytsir.ät siviili-
asrikk;r.ista, jotka parhaansa mukaan pyrkir'ät pelas-
tautllmaan vihollisen jaloista lapsineen, karjoinecn ja
vähine tavaroineen. Taisteluun marssiva pataljoona,
joka näki tuon inhirlilfisen kärsimyksen huipussaan,
ki'isteli hairpaitaan ja kirosi karkeasti niitä siviili-
viranomaisi.:., joiden välinpitämattömyydestä ja laimin-
lyönneist) koko kur;uus johtui.

Kapteeni \ikulasta tuntui, että viholljnen oli tul-
lut rajan rli s:r:senästä tai kahdeksasta kohdasta, mut-
ta missä s:r ;1äioimat olivat, sitä hän ei vielä tässä
vaiheessa h-a:::r,'i ;.rvioimaan. Manssilan suunnalla
todettiin p..r,..:.:unuja ja attoja ja kuultiin rä.iäh-
dyksiä nirc.; :':;s>.r. miinalienttiimme, Orusjärven
suunnalla ;r:::i:- -;-h,tilisen eteneminen hitaammalta.

- 
Edett'lär'ii::t kilometrejä rajaviivasta vihol-

linen pysähr''r , i:

Miinaianjok: -'- . 
- ..::en luultiin 

- mahdolli-
suuden piter:::,..-"-..=:-'.:-rTi'kseen, mutta arvaa-
matta ilmes4-i-:: -.::-.,-, .-.:.-.:cia latal.joonan selus-
taan. Ne olivr: --:'--,..- l.::-::: i: län lähettyviltä
kahlaamon ja ::.i=-: - ::- ' .,. l,-::, :.kilinira puo-
lustavalle p;;.:i'---::,-,. -- :--,:-:. ' : eh:iarc kät'dä
arveluttavaksi. .--: -=.-,:: :. :--- . :.:.::':. käsittär'ä
Salmin suolei:...--:,:-::- r--.. --.-- s.--.,:, p:ikalle.
omissa kotrpti::r.-::. ,:.-.- -::- .--:t::isa liekkien va-
lossa, tän:::r:-*--:.: :,---- -:s:eii ihailtavalla ur-
heudeiia j.: : =:"-.-=-:.::--: : ::::,-: sirkeydellä rohkean
päällikköns.r -,.:-:.--., l{.:--l=::'chtamana siihen asti,
kunnes ti1.::r:: :-:,.. -.':"-r:::uisi ja uhkaava saar-

tekir.ät mi-ö-. 'c.:::: :

kin'rppuun' r: i-.::--.'":
Joalutaui; - , :-....;

åä*pe,q ae*qra*ew*x,
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rostus miten kuten väItetyksi. Vain pari ryhmää jäi
saartorenkaaseen, mutta niistäkin osa pimäyden tur-
vin pelastautui omiensa luo. Hiuskarän värassa oli
pataijoonan pelastuminen ollut, sillä kun kello 17 tie_
noissa sltyrettiin suuren Tuleman kyiän itäisimmät
ralot. paloi'r'at samalla poikki myös eteen iohtavat
puhelinyhteydet. Kaikeksi onneksi oli kapteeni Ni-
kulao käytössä kuitenkin muutamia kuorma_äuto;'a, jot-
ka hän arvelematta heitti eteen, noutamaan taisielusta
irtautuvia joukko.jaan. Läpi palavana roihuavan TuIe_
man a)oivat autot vihollisen kiivaasta konekivääritu-
Iesta piittaamatta atna etulinjaan saakka toverertaan
noutamaan, mutta nämäpä olivatkin käymästään tais-
telusta niin ylpis§,neet, etteivät suostuneet autoihin
nousemaan. Vain konekiväärit kuormattiin, mutta mie-
het marssirat ja 

- lauloivat.
Saatuaan haltuunsa Miinalan kylän asetti vihollinen

sinne todellisen konekir'ääripatterin, ioka yhtämittai_
sesti tuiitti palavaa Tuleman kylää heti kun se ha_
vaitsi. siellä..lienintäkin liikettå. Åmpumahautojaan
viimeisteieville miehille tämä oli kiusaliista. ios kohta
tulitus pitkän etäisyyden takia oli sanqen epätarkkaa.

. Pitkin rajaa kenttävartioina olleet ,."kä -yö, -u.n-tien pohjoispuolella viirytystaistelua suorittaneet osas-
tot alkoivat illan tullen kokoontua pataljoonansa yh_

leyteen. Yön kuluessa saatiin kaikki-joukot vedetyiksi
Tulemajoen länsirannalle. puolustus 

;'okivarressi oli
n1t yhtenäinen, sillä Er.p 8:n oikeaila puolella oli
toinenkin pataljoona, kapteeni R. Kivilahäen komen-
tama I/JR 37.

.Yön. aikana_ torjuttiin useita ylimenoyrityksiä, osit-
tain kiivaissa lähitaisteluissa, ja tuon tuosiakin työn-
nettiin partioita joen itärannalle.

- TylgtO oli koko iltapäivän ollut molemmin puo-
iiu vilkkaassa toiminnassa. Erityisesti herätti miehistön
keskuudessa riemua, kun nähtlin Mantsinsaaren ran_
nikkopatterin raskaiden osumien räjdhtävän vihollisen
keskuudessa.

. lou/uktun 2. päiuänä kelto 4 räjäytetiin Tulema-
joen yii johtara maantiesilta. Jo näin varhain oli tais_
telu käynnissä pitkin jokilinjäa. Vjhollisen havaittiin
iakkaamatta siirtävän uusia voimia eteen sekä valmis-
televan. ylimenoa useissa eri kohdissa. Erityisen voi-
makkaiksi muodostuivat vihollisen yrityksei Koveron
kylän. seuduill.a ja 

.siitä etelään, jossä väin rastaiskuja
käyttäen onnistuttiin asemat säilyttämään ja heitta-
mään ylitullut vihollinen takaisin itärannälle. Vih-
doin myöhään iltapäiväIlä sai taistelua johtanut evers-
t.iluutn.rntti E. I. Järvinen ilmoituksen, että puolustus
oli Koverossa mu.rtunut ja vasen sivusta jäånyt suo-
jaamattomaksi. Hän kääntyi heti divisioonu., i.o-.r-
tajan puoleel 

_pyytae., Iupaa Iuopua jokilinjasta ja
tämän evcrsti Hannuksela hetken epäröisään antoi_
kio. Olihan olemassa ilmeinen saairostuiuhka, kun
JR 32.,n pääosat olivat Uuksussa saakka, joten niiden
ehtimisestä apuun ei ollut mitään toiveita. 

- l112urr_
tuminen Tulemajoelta alkoi illan pimeydessä, ja puo_
len yön maissa saatiin väsyneet joukot vihåoinkin
lepoon.

. Mutta tuskin oli majoitustoimet saatu suoritetuksi,
kun keskiyöllä saapui yllättäen IV AK:n komentajan
kdsky 

.menetetyn maaston takaisin valtaamisesta ja
jokilinjan ottamisesta uudelleen suomalaisten haltuun.
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Mitkään selitykset ja vetoamiset miehistön uupumuk_
seen eivät auttanet.

louluAzan 3. ptuaänä kello 3 täytyi everstiluut_
nantti Järvisen raskain mielin antaa öma, tätä tar-
koittava käsk1.nsä, jonka toteuttamisen mahdoliisuuk_
sia_hän jo t;IIöin täydeltä syyllä epäili.

VJR 37 käänq-i takaisin' Tuläman suuntaan, ja
t1.1.nlfun.l oileet JR 37:n pataljoonat pantiin mars_
siile Uusil<r'ijin

Jo kello 9 rocectiin. että yriss oli täydeliisesti epä-
onnistunut. i IR lr oli sortunut väsymyksestä SalÅin
Iänsipuo.lis*r :r::i:oon. \-ihollisen iähåisvvdestä huo-
Iimatta oli :,::,.,;rr:.rn kon-rentrja, a.rnåftau. lupa
nuotioiden i-.-.-,-.."..,.-.r,. loppuunuupuneet miehet
olisivai nlt,o.-r,' ::::r.i.s>l prl.1trrr".i. Suurin pon-
nistuksin s:,:.: :: :.:.- - -:: io:uli: marssitetuksi ta-
kaisin Uusi,+.'. -, ' ::-: :---: _; II ,: III IR )7 auto-
kuljetuksin t..-. ' '..- !-., --- . .::;.:r::--sinne Kev.
Os. 13, jok; .,- :::, r"-.-:::.'- ---: ,-'--:- -. ri-.-,-n.sase-
man miehica::::..::

Sodassa s:::-- ::: - l . -*.kornanom:.lra
vaikuttavia -*1.:::=--, 1,,,-::. .--.---;.:t. kun JR 3;;n
joukkoja p::h"::' , ,:r :-- 

= _::.JouKkoJa_ F::5": ,,:t .-' =_.:.:-:: Uusikrlässä ja per_
tiot jo oliv;t l=::=-:.: --:,-:,::a f t.P g:aa, jonka luul-
tiin lyö§nä h::.:":-.' -_,"-.-'- Koveron länsipuolella,
sa,aqyi flfre:::: l'- .- - .- .-::,.iius, että pätaljoona
edellecnkin.pr:: ::. . .,-- l{_i.eron kylaa.'sisukkaal-
Ia vastaiskuli.: .= ,-- -.. - .:=::3n ottänut kylän hal-
tuunsa eikä ai.;:::: ..:, ::rf suosiolla luopuakaan.
Tätä menesn'si: -: :- :: -, ::_-: kä1.ttää hwakii. Tosin
iltapäivällä rrh ::=-_:-'. .. -.-,tksesiä huolimatta uudel-
leeo etenem;:e T-=::-. .-::r:i. mutta pimeän tulo ja
vihollisen tuli :i: , :: r,.::. ,:::r<in lopun. Joukot pa-
lautettiin tak::. - -L---,- -,=... jota valmistaudutt'iin
puolustama:r *-;: _:--_ _,.rnaa lähetettiin jo tässä
vaiheessa t3,:-::,i:--.i..-- -.-. -.:n, j ohon seuraava viivy-
tysascma oli'----. ::-.:

loztiukut.: - .,:::;.; .;.-1o i0.30 hyökkäsi viholli-
nen vahroin -. -:::i:, :: -, :anssarivaunun tukemana
Uusikylää \'ri:-r:

Viivy§'ses::::: :_. :,-_---,:,-,sin ja piikkilankaestein
varusteltu. si:: -::i=.. : -:,"na, mutta molemmat si-
lrrstat olii-at s: - 

. :::,::' : :-.::. Viimeksimainittua seik-
kaa viholline:: -.-::-- .-;:_.:e käyttåä hyväkseen. En-
simmäiset hrö.i. -;,:.:: --::r::tiin helposti. Panssarit
takerruir-at :i:ti:s:::-.," rohkeat -i.h"t hiipiväl
kasapanokile:n ::l:i=- -:,:. Kahdeksan vaunua trlhot-
tiin, ennen-kll rih:-r-s::: s"Lirostus alkoi vaikuttaa,
jolloin jouk,:,: su-.;::-.:*.'.'aikeuksitta irroitettiin ja
r-edettiin eic: va.:.a .--:::-:s. tällä kertaa Uuksuun.

Nämä ensrnmäiset t.ri_:::lui oii käyty niin sanoak-
seni. hapurll:n. Tottr-rm.:.-,:ituutta esiintyi niinhyvin
johdossa kuin jou,koissakir. hankauksia syntyi, huolto
ja lepo eir'äl aina olleei ;.:.:jestetyt parhaimmalla ta-
ralla jt v:-slmys sai r-all:::. \riholllsen toiminta ja
menetteli-tavat olivat tärs:n iuntemattomia, ja sen
erinornainen aseistus yiläti. panssarit aluksi hin.itti-
vät. Pian kuitenkin saaliin tottumusta. Nimenomaan
Koveron ja Uusikylän taistelut olivat omiaan kohotta-
maan itseluottamusta ja t:lsrä lähtien onkin kaikessa
toiminnassa havaittavissa suurempaa r-armuutta ja li-
sääntp-ää taistelutaitoa.

Mutta ;os taistelui meikäläisilIe muodostuivat ras-
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kaiksi ei viholiinenkaan päässyt helpolla. Tätä ursorr:i
enneo muuta se, ettei se jaksanut vetäy§xien jou-l*o-
jemme kintereillä seurata Uuksuun, vaan saapui tä-
män viivylysaseman eteen vasta tuorokautta n-r'öhem-
min, ). 12. illalla. Mantsinsaaren muodostan.i-rr si-
vustauhkan torjumiseksi vihollisen oli pitänyt lähetiä
kaksi pataljoonaa Lunkulansaareen, jossa ne heti juur-
tuivat taisteiuun, ja rnantereella oli sivustojen suojil-
miseksi prtänyt eroittaa kokonainen rykmentti. - 

\'i-
hollisen ensimmäiset hyökkäysvoimat alkoivat vihin
erin kulua ja kuitenkin o1i vielä edessä pitkä taival
suomalaisten päär'astarinta-asemaan.

loulakuun 5. päitänä myöhään illalla teki vihol-
linen ensimmäisen yritykseosä Uuksun valtaami-
seksi, se torjuttiin helposti, samoin myöhemmätkin
hyökkäykset. Mutta kun Uuksunlahti 6. 12. jäätyl, la-
hetti vihollinen heti osastojaan Uuksalonpähän kier-
tääkseen viivyiysaseman.

Uuksalonpäähän oli sijoitettu jo aikaisemmin mai-
nittu Salmin sk:n poikaosasto. Tämä joukko oli koko
ajan oliut mukana taisteluissa ja herättänyt kaikkien
vanhempienkin miesten ihailua. Nytkin se järkähtä-
mättä pysyi paikoillaan ja heitti vihollisen kerta toi-
sensa jälkeen takaisin siihen saakka. kunnes se vapau-
tettiin tehtäv'astäao ja siirrettiin Sortavaian sk. piirin
käyttööo. Viikon raskaat taistelut olivat nämä todelli-
set sotapojat kestäneet, pienintäkään nurkumista ei
koskaan ollut heidän joukostaan kuulunut. Ja kuiten-

kaan ei täraänlaatuisia rasituksia ja koettelemuksia
koskaan liene tarkoitettu aiaikäisten nuorukaisten kes-
tettäviksi. -- Ottakoot tulevat sukupolvet heistä op-
pia, heidän isänmaanrakkaudestaan, kieltäymyksistään
ja kestäryydestään.

Viholiiselle raskain menetyksin puolustettiin Uuk-
sun -riirytysasemaa 8. 12. lltaan saakka. Silloin oli
aselna jatettaya, ei vihollisen painostuksesta, \aan
kauenrpana pohjoisen naapurirykmentin alueella ta-
pahtuneen tilanteen kehityksen vuoksi. Kyiä sytytet-
tiio, ja rykmentti, josta jo kaksi pataljoonaa oli aikai-
semmin siirretty taaksepäin, alkoi vetäytyä Pitkäran-
taa kohti puolustautuakseen sen kir.ijalkojen ja kella-
rlen suorassa .

I(un joukot yöllä 819. 12 saapuivat Pitkärantaan,
hulmusi se tulimerenä. Joku pioneerivänrikki oli her-
mostuneena ;'a saamansa käs§n väärinkäsittäen pan-
nut kylän tuleen. Suuri, kilometrien pituinen asutus-
keskus roihusi ainakin kymmenestä kohdasta voimak-
kaan tuulen painaessa liekke.iä maantietä kohti. Ei ol-
lut a;'ateitavissakaan asettua tänne puolustukseen, jou-
kot olisivat jääneet vihollisen panssarivaunujeo ja ta-
kana riehuvao tulen väliin. Marssia jatkettiin läpi tuli-
mefefl.

L'hcieksän vuorokautta ilman lepoa taistellut vah-
vennettu Jalkaväkirykmerftti 37 oli vihdoinkin suorit-
tanut viivytystehtävänsä loppuun. Se talmistautui nyt
uusiin taisteluihin päävastarinta-asemassa.
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Majuri A. RAUTASALO

ai"jårik;irien rohke utta neuvokkuuttaja

kaati ja ruc..,-. :-... -: ,.-:::ois joukko. Lieneckö vi-
hollinen s:r::*- -- , ,-_ -. ril, koska jo ensimmäi-
senä yönä hi.i..--: :-,,-- !:*reen ja kovan taistelun
jälkeen valt;.: ..: : -:-: ,-.---:ril<aatin joukosta kaa-
tui ja haalci:::- - -:-,,. : Rj.K:sta kaatr_ri vän-
rikki Seetrir.u., i. ,- --.:::.::rn:,t heistä hukkui.,.iit
yrittäessään ui;::" . ::,:,.:_ _,:. lrenetetyn taistelun
jälkeen. Jo :.ika:s.:::-- . .- , : aiheutunut tappioire
ertiässä epaonnts:;..,._ _ . -,:'lisesl;r tied,-rsleluyri-
tyksessä. Tln:.: .: : , ,, , :..:r.mppania siiretiiin
Bromarfiin li. 9..--_:.,.. :.:::nj pa;"ana irroitet-
tiil toisetkjn konr;i:::.: -.,.- :rcistran .ja näistä kai-
kista n-ruoJosreftiin F." , ..,.,:.-::.::ljoona 3. pataljoo-
na o]r koos.: ;0. g. :r -. .. _ -.,...

Åluksi RjP; n.räärä::..:, :--:-- :: rr.hit.:.:r r-::en.rksi.
EsikunLa .ijorrruiin B-- : -- I :i -.:. . ,- Ersinr-
mäinen kon.rppania. 1. r. :,- : ..:,. .-- _\-rs3n.eirn
pääilikkönään luutnan:tr -\1 > -.'-..-1,,::.:r :. RjP3
tuii Padr.an niemeen. :-...-:-:-. :,:::-ii luurnantti
V. Hasanen. 3./RjP;:n' :.:---,.:.:-:::,:ii jääkäriluut-
nantti K. L. Laine, mor-, l- -:, l;-,-ienut mies, jonka
kohtaloksi tuli joutua k::,:.;s:.:r llmin jukakoskella
heinäkuussa 1944.

Reservinä olo ei ollur ru:äin lepäilyä. Iskuryhmä-

RjP 7 Hangon rintamdltd S)aarille

RAJÅJÄÄKÄRIPÅTÅLJOONÅ 3 oti syyskuussa
1941 perustettu niistä rajakomppanioista, jotka ennen
sotaa oli sijoitettu Hangon vuokra-alueen rajalle. 1.
Rjkomppanian kaista oli ollut Bromarfin niemellä ja
saaristossa, 2. RjK:n Hankoniemen markannakselia
.je koirn:nnen Snappertunan saaristossa. Liikekannal-
leparrossa komppaniat olivat saaneet täydennyksensä
paikkakunnan reserviläisistä, joten niistä kaikista tuli
haksikielisiä, enemmistön kotikielenä oli ruotsi osan
ollessa aivan ummikkoja. Komppaniciden rauhanai,
kaiset rungot olivat oiieet kokona,rn supisuoraalaisista
koostuneita, joten kaksikieiisf i.destä soärn alkuaikoi,
na aiheutui jonkin verran vaikeuksia, vaikka hyvää
tahtoa ja sopeutumisen halua .:i kummaltakaan puo-
lelta puuttunut.

Soclan syttyessä r;komppaaiat olivat rauhenaikaisil-
la kaistoillaan, ja alistettiin ne Hangon rintamaiie
keskitetyille armeijan joukko-osastoiilJ ja suorittivat
etuiin.japalveluå mantereen niemissi ja sarristossa. Vi-
hoilisen tykistötuli asemiimme alkoi z>. 6. pikalin-
noittauturninen oli jo ehditty suorittaa, joten tappiot
tässä pelin avauksessa olivat sangen vähäiset, mutta

1uJiq1l9ia .ya.. metsäpaloia aiheutui useisse paikoin.
Merkkinä aktiivisen toiminnan suunnitelmista'oli var-
rnaankin s€, että pääosat ensimmäisestä ja tois:sta
kgSppaniasta koottiin Snappertunaao Kopparön saa-
relle erilliseksi taisteluosaiioksi, jolle aÅÅettiin ni-

lrr_.kr1 _ 
"Pyöriäinen". Kcmentajana toimi kapteeni

Matti Murole. Ålkoi ankan iskuryhmäkoululus ja
maihinnousun harjoittelu. Aluksinamme olivat paik;i-
listen kalastajien puiset veneet. Hyvin monet res:rui-
läisistä oiivat ammattikalastajia ja tottuneet siis hoi-
talnaan ja käyttämään juuri samanlaisia moottoreita,
mitä käyttöömme oli koottu. Kaikki olivat kuitenkin
tä7sin tietoisia siitä, että nän-rä alukset eivät luoteja
kestä

Vihollinen kävi yllättäen aktiiviseksi ja valtasi 10.
7. Bromarfin kaistalla Kuggholman ia Horsön saaret.
Iskujoukkokoulutus lakkautettiin 11. 7. kestettyääo
pari. viikkoa ja molemmat siihen osallistuneet komp-
paniat siirrettiin kiireisesti Bromarfin kaistalle ran-
nikon ja saarien tukikohtiin. Linnoittautusmistvöt al-
koivat nyt todenteolla.

Kolmas_komp_pania oli syyskuun loppuun asti Snap-
pertunan kaistalla. Sen kohtaloksi tuli- kärsiä melkoi-
sia tappioita. Åluksi koko Hangon rintamasta vastan-
nrit 17. Divisioona oli L7.7. siirtynyt Aunuksen rin-
tamalle ja r,astuun rintamasta oli ottanut vastaan ns
Hangon ryhmä, johon kuuluivat mm 4. Rannikkopri-
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koulutus ja vesistön ylimenoharjoitukset alkoivat jo
1. 10., siis perusiamista seuraavana päivänä. Tärkeim-
pänä kalustona oli ilmalia täytetyt melko isot kuini-
veneet, joita sor-rdettiin meloen. Arvasimme, että oli
todella kysymys jostakin vakavammasta yriiyksestä,
sillä Hangon ryhmän komentaja seurasi usein melon-
taharjoituksia, erikoisesti pimeällä ja korostaen äänet-
törnän melonnan välltämättömyyttä. Vihollisesta e.i

tuona ajankohtana ollut kellään oikein selvää kdsi-
tystä. Jos edes likipitäen olisi aavistettu vihollisen
vahvuus, aseistus ja linnoittaulumisen psrusteeilisuus,
ei kukaan olisi haaveiliut maihinnousua Hangon nie-
melle kumiveneiilä ja kalasta)a-aluksilla. Partioimalla
kyllä koetettiin pimeän turvin selvittää viholiisen mie-
hitystä ja raskaiden aseiden sijoitusta Tuloksenr
useimmiten oli, että tuuliseila säällä r,oitiin lipua iä-
helle rantaviivaa. Aina kuitenkin vihollinen havaitsi
yrityksen ja avasi kiiraan tulen, johon yhtyi tavalti-
sesti rnyös tykistö. Synkkä pimeys ja ehkäpä hpä on-
nikin oli ainoa partioittemme pelastus. Tämä öinen
partiointi sattui meikein aina kersantti H. O. Laula-
jaisen osalle. ja niiltä päivin alkoi hänen esimiehiinsä
juurtua sellainen luuio, että hän oli jonkun erikoisen
oonettaren suosiossa.

Resen'inä olo, venepartiointi ja maihinnousun puu-
hailu ioppuri kuitenkin pataljoonan osalta äkillises:r.
Yihoilinen valtasi yllättäen Sommarön saarcn aamu-
yöila zt. 10. Puolustuksessa ollut joukko tuhottiin
tahi hajoitettiin, osa hukkui mereen. Lähimmäksi si-
joitettu 1. Ii sai käskyn suorittaa vastahyökkäyksen
ja vallata saarefl takaisin. Luutnantti Kaikkonen päät-

Konekivääri ä varustettu puinen moottorivene on pääss;,i ;,

ti suorittaa tehtävän omalla tavallaan. Tulta avaamatta
ajoi koko komppania kalastajamoottoreilla yirtenä
iauttana Sommarön rantaan, ponkaisi maihin yhtenä
rykelmänä ja yllätti vihollisen täydellisesti. Alkoi
useita tunteja kestävä raivokas taistelu. Vihollisen me-
rijalkaväen rnairuusit taisbelivat alkuhämmennyksestä
selvittyään epäioivoisesti. Lujan jalansijan saatuaan
ei luutnantti Kaikkonen kiirehtinyt. Hän piti puolus-
tajia, tnataldna kivääritulella, eroitteli saaren moneen
eri osaan ja saarrostusta käyttäen tuhosi osaset yhden
toisensa jälkeen. Kumpikaan puoli ei voinut käyttää
gkistöä omiensa tukemiseen, sillä ei voinut olla sel-
'..:iä kuvaa, mihin maastokohtaan tulituki oiisi ollut
tarpeeiiista. Juuri kun saaren valtaus oli saatu loppuun
suoritetuksi teki vihollinen neljällä pienehköllä aluk-
sella maihinnousuyrityksen, luultavasti vahventaakseen
miehiti'sjou1*oa. Yrilys torjuttiin tulella, mutta vä-
häilä se piti, sillä ensimmäinen alus pääsi aivat ran-
takir-icn tuntumaan. Yrityksen torjunnassa osoitti eri-
koista rohkeutta ja kylmäpäislyttä pataljoonan taistelu-
lähettina toiminut nja"jaäkårt T. J. Karjalainen am-
puen peräkkäin neljä lähimmän aluksen ruorimiestä.
\riimeinen heistä horjahti mereen. Tämä lähimmäksi
päässyt alus oli metallinen eikä kiväärituli sen kylkeeo
tehonnut. Joka tapauksessa aluksen kone aikoi vetää
ta*sepäin. Vihollisen koko yriss tyrehtyi siihen, ja
eluliset poistuivat näkyvistämme sangen nopeasti.

Tässä taistelussa kaatui nuori ja intomieiinen luut-
nantti Labinsky, kaksi aliupseeria ja viisi miestä. Haa-
r.oittuneita oii rz.

Äinoastaan 20 miestä saatiin vangiksi. Vihollisen

-: isen miehitlämän saaren rantaan. Hyökkäys alkaa



kaatuneiden lukumäärästä tuli kova kysymys jo sii-
loin, kun saaren miehitys ja puolustuskuntoon saatta-
minen oli kiireimmillään. Pyy5in ilmoirr:kselle lyk-
käystä muutamao tunnin, jofta olisi ehditty suorit-
taa tarkastus maissa, rantakivillä ja vedessä kelluvista
kaatuneista. Lukumäärä piti ilmoittaa kuitenkin pian.
Yleissilm2iyksen, osittaisen laskennan ja arvioinnin
jälkeen luutnantti Kaikkonen ilmoitti vihollisen tap-
piot 91 kaatuneeksi. Hänen isänsä olikin ollut mate-
matiikan opettaja, ja merkillistä k),llä, Iuku piti san-
gen hyvin paikkansa kuten myöhemmin todettiin.
Taistelun loppuvaiheessa nähtiin yhden viholliseo pe-
lastautuneen uimaila Horsön saareen, matkaa oli ehkä
800 m.

Pataljoona siir§'i jo 2L. IO. iltaan mennessä etulin-
)aan, \. K seuraavana päivänä jälleen reserviksi enti-
seen paikkaansa Näsängin niemeen. Ålkoi jälleen
vilkas meripartiointi. Vihollisen tykistötuli kiihtyi vä-
hitellen ja oli aike ajoin hyvinki n ankaraa. Linooittau-
tumisesta huolimatta sattui tappioita silloin tällöin.
Raskaimmat, 12 tuuman, ammukset saattoivat tuhota
pienemmän talon kokonaan ja silioin kaaluivat myös
kellareihin suojautuneet miehet.

Hangon sota puittyi siihen, etiä vihollinen åjäytti
rikki linnoituslaitteitaan, havaittiin useita tulipaloja
ja kaupungin vesitorni räjähti 3. 12. klo 8. Kun RjP
3:n partio, johtajanaan adjutantti, luutnantti K. O.
Berglund, nousi 4. \2. aam,alla maihin Hangon kylä-
satamassa, oli kaupunki vihollisista tyhjä. Ruotsalainen
vapaaehtoiskomppania oli kapteeni Grafströmin joh-
dolla jo kaupungissa, ja kaupungintalon katolla lie-
hui Suomen lippu. Partiomme mul<ana oli myös lippu
ja sen kersantti Laulajaineo ja jääkäri Rudolf Eriks-
son veivät kirkontorniin. Sotatoimet Hangon alueella
oiivat päättyneet. Yksistään rujajtidkäreitä oli kaatu-
nut 28.

Junakuljetuksen jälkeen Rajajääkäripataljoona 3

purettiio vaunuista Syvärin esemalla 25. ja 26. 12. 4l
välisenä yönä ja majoittui Spärin kaupunkiin välit-
tömästi. Pataljoona alistettiin nyt jo toisen kerran
17. Divisioonalle tehtävänä toimia reservinä, ja suo-
dttaa kenttälinnoitustöitä kaupungin laitamilia. Kun
oli saatu ensimmäinen täydennyserä, 100 nuorta jää-

käriä, perustettiin oma konekiväärikomppania sekä
kranaatinheitiojoukue. Pataljoona oli määrävahvuinen.
Kuitenkin jo 26. I. 1942 pataljoonalle annettiin teh-
täväksi siirtyä Kuuttilahden maastoon, missä se alis-
tettiin suoraan VI Armeijakunnalle.

Laatokan rannikolla oli etulinja saksalaisen L63.
D:n miehittämä, mutta omien joukkojen siirtojen
vuoksi olisi jäänyt saksalaisten ja lähimmän rannikko-
linnakkeemme väliin 1 pnä helmikuuta 12 km le-
vyinen aukko. Esikäskyn tehtävästä antoi suoraan ar-
mei;akunnan komentaja. Sen mukaisesti piti noin yh-
den komppanian voimin varmistaa Laatokar runta
niin, että vihollinen ei päässyt yllättäen maihin, pie-
nemmät partiot piti hrhota ja todeila vakavao hyök-
käyksen sattuessa rujoittaa murtokohta. Menettelyta.pa
oli vapaasti valittavissa. Pääosan pataljoonasta tuli
olla AK:n reservinä kuuden tunnin valmiudessa ja
suorittaa kenttälinnoitustöitä, mitkä osoitettaisiin ai-
kanaan.
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Nyt Rj P 3 oii saanut kaistansa ja sellaisen teht-
vän, mikä tunlui hyvinkin sopivalta. Vastuuntu.nnetta
lisäsi vielä sekin, että armeijakunnan komentaja oli
kiinnostunut erikoisesti vihollisen yrityksen pysäi,t-
tämisestä jäälle. Omiakin kokemuksia oli siitä, mi-
ten nopeasti vihollinen pureutui kiinni maastoon ja
miten sitkeästi se pesäkkeitänsä puolusti.

Jotta ei olisi tullut varmistuselimien sekaantumisia
ja vahingonlaukauksia, selvitetliin heti ensimmäisenä
päivänä r'äliraja saksalaisten kanssa aivan tarkasti.
Kompassisuunnassa 40-00 merkittiin raja havuvieh-
koituksella i:cin 5 km päähän rannasta. Merkkeinä
olivat koo.Ll:-i kuusenoksat.

Ensimm:,selsi joutui varmistustehtdvaån 3. K, sen
kenttävart-rc,: :,jir':.t rannalla ja niistä lähetettiin aliup-
seerir.artiot ::1::':,:hin jäälle. Myös puhelinyhteydet ve-
dettiin r::l::: ::-r!:ohdasta telttoihin.

Pimeir r-,:r:;.: :.lloi tiheä partiointi, tähystys, kuun-
telu, mahc,:"'::= i:.:ujen etsiminen, ja jos niitä il-
maantui. c,,: ;:-.:::-=äisenä tehtävänä hälylyksen suo-
rirus. Ni-rn:. ::=::ir aina saatiinkin hyvissä ajoin
tieto vihol-lis:.:,: : : i:: lfiestymisestä.

Sakalais;s:. ::, . : ::.is:amme muistan erikoisesti rat-
sumestari H::. -'-il: -lohannes Radloffin, joka aivan
yksityi skoh:ai. :, -: :::--. :ui toimintatapaam me jnälld, ja
oli hy'vä hiih:.'ä H": :oimi saksalaisen rantareservin
päällikkönä.

Talven kuil-.: .:'-;-re kaikkiaan r6 kahakkaa,
joista ainakin ,.'::- : ,,:.::iin kutsua taisteluksi ja meil-
ie hyvin onnis:;:--.:s-.

Aamulö1ll r'-i - :;-: :un-in pädsi vihollinen var-
mistuksemme ,,:, -:::= s::tuikin tulemaan juuri
kohti vartion:;:-: :: , --':-,:'- K::r:sra. Hälytys toi-
mi hpin ja :,.-- :.=--,r ::--.--- .'':-;: kr:nr.rtinheitin.
Parisen tun:r : .----:::==:, ::-:.rs:=1"::: : äLkeen anteutui
vangeiksi )- '.--:- '- -.:, : :-::--i1:-11 -:--lin 49. Omis-
ta miehisiar-:-:. l-,, ,' ---:: -=- :.

Ensim-o-i::s.:: -: r:: .---s---- r :rmistus ja puolus-
taminen F;:::;- - , I --.-.:: .i.xeamiseen. Partiokaha-
koissa ehii:-..-:.- ---:-1 ::ies osoittaa sekä rohkeut-
taan että nei:',':i.:-:-.-::, Jos heidän joukostansa olisi
välttämättä :,::-l:::- :::::: neinittava, on hän kersantti
Åivia Tshiilr-.: -.-":--: :ääneet asiatiedot ovat san-

gen niukar: S;:-:;: S:.l:::s.: li. 6. 1914, iäi nuorena
isästänsä cr'.,:.<si ': huclsi äitiään kuolemaansa asti,
oli Talvisoj:ss.i Kuhr::,rn rintamalla rujajääkanoä ja
melkein ko;o :jan par:iomatkoilla, kaatui luodin osu'
masta pääh.n Laatokan jar,lla L. 3. 1942 ajaessaan

takaa viholi:sen partioira. Lisäksi on mainittava, että
hän oli mies. joka oli aina ryhmänsä efunenässä, kai-
vor srr-imn:: poterot, piti ampumatarvikkeensa "ojen-
nuksessa" j: sormiensa ulottuviila, kyseli hlvin vähän,
nui,lui päivällä, työskenteli ja t2ihyili juuri pimeim-
pinä aikoina, kuulumisia kysyttäessä vastasi: "Ei mi-
iään erikoista, täältä kuuluu kovaa ammuntaa, jos vi-
hollinen hyökkää, ei tätä pesäkettä vallata minun ja
meidän eläessä". Juuri näin hän sanoi minulle jo
Han-eon rintamalla eräänä pimeänå ia myrskyisenä

yönä. Li'hyesti sanoen kersantti Tshiikku oli juuri
niitä miehiä, joita Suomi tarvitsisi paljon enemmän -erikoisesti sodan sattuessa.
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ku.n soppa.oli syöty 16. 2. aamulla siirtyi
komp.prnramrne Kilteen kylän länsipuolelle ja alkoi
ryhmittyä_puolustukseen noin kiloÄetrin le'vyiselle
kaistalle. Puolustusasernan keskellä oli tie. ioka olijohtanut Lähteen lohkolle .ia tien vieressä oli enti-
nen puhelinkeskuskorsu. Muita varustuksia ei ase-
massa ollutkaan.

Kuumeisella kiireellä aloimme krivaa poteroita,
mutta maan sisään pääsy tuntrii toivottomålta. Rou_
taa .,oli. yli puoli metriä. pistimien ja puukkojen
avulla irroittivat pojat maata nokarå åokareelta.
Pari tuntia saimme kaivaa rauhassa, mutta sitten al-koi edestä kuuiua huutoja ja komennuksia. Muu-
tama laukauskin pamahti, mutta kun mitään ei nä_
kynyt emme vastanneet tuleen.

5o*qpi"1an päällikkö hiihti luoksemme ja ker-toi, että kahdensadan metrin päässä asemiemme
edessä olevalla kummulla on rylimän verran vihol_
lisia. Hän käski, että minun on joukkueeltani hyö-
kättävä sinne ja karkoitettava viiolliset. Tulitukea
ei voida järjestää. Kun vihollinen on karkoitetrr_r
saamme palata, mutta kummulle on jätettävä pari_
vartio.

Kokosin mieheni ja selostin heille tehtävämme.
Siirryimme sitten vastapäätä tavoitettamme olleen

Mustat savupilvet kohosivat taivaalle
Otteita kersantin sotapaiaaki(asta

harjanteen taakse, nousimme seo päälle ja hiihdim_
me niin nopeasti kuin jaksoim*ä turroitt..namme
oileen kummun puoliväiiin. Jätimme siihen sukset
Ja Jatkolrnme matkaa jalkaisin. Vasta lähellä kum-
mun lakea saimme kivääritulta. pikakivääriampu-
jamme päähän osui luoti, mutta apulainen siepp^asi
aseen .ja avasi tulen. Kummulla olivain l_4 iilol-
lista, .jotka luotiemme saattelemina luikklvat taakse.

§umpareen takarinteellä oli noin puolentoista met_
rin.korkuinen ja metrin levyinen kivipaasi. Huusin
pojille, että etenisimme kir.en tasalle. Olin hie_
man edellä toisista ja oiin juuri pääsemässä kiven
taakse, kun huomasin, että toisella puolen kiveä vi-
lahti suuri lumipukuinen hahmo. i_oikatessani ki-
ven suojaan ehdin huomata, että kaverilla oli ki-
vääri -- minulla oli vain pistooli" Se oii häkellyt_
tävä silmänräpäys. Sekunniisa vilahti aivoissa: mitä
tehdä 

- kumpi ehtii ensin ? Enemmän vaiston kuin
harkinnan 

.ohja.amana heilautin päällystakkini hel-
maa kiven l<upeella ja 

- keveri päma,-rtti. Hyppäsin
kiren sivulle ja ammuin jo hypätessäni. Se'åi'osu-
nut,_.mutta hämäännytti häntä-sen verran, että la_
tausliike hidastui. Pistoolini pamahti toisen kerran,
sitten kolmaplel ia neljänÅen 

- tähtdän\ättä jL
niin nopeasti kuin ehdin liipais ta ja hän lyyhistyi

$;
,{
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polvelta_ vatsalleen. Sydän läpättäen hyppäsin takai-
sin. Kaikki kävi niin nopeasti, että pojal vasta jäl-
keenpäin tajusivat, mistä öli ollut kysycrys.

Nyt vasta ehdin kurkistamaatu kauemmaksi. Sieltä
avautui odottamaton näkymä. Tieiiä parinsadan
metrin pituudeila makasi ruskeapukuiiia miehiä
vieri vieressä. He oiivat aivan liikkumatta naama
alaspäin kuten sulkeisjärjestyksessä marssinut
komppania jåa makaamaan "maahan" komennon
jälkeen odottaessaan seuraavaa komentoa. Etumai.
siin oli matkaa vain viitisenkymmentä metriä.

Viittoilemalla sain pojat ryömimään seliaiseen
asemaan, josta he näkivät tielle. Annoin merkin tu-
lenavaukseen. Se rävähti melkein yhtäaikaisesti kai-
kista aseista. Ruskeaan massaao tuli eloa -- niihin,
joihin se r.ielä oli mahdollista. Ammuimme pari mi-
nuttia. Sitten jätin parivartion kumpareelle, ja nt-
haten kaatunutta pk-ampujaa mukanamme palasim-
me omaan asemaamme.

Ehti jo ilta kun r.artiomiehet palasivat ja ilmoit-
tivat, että tietä pitkin lähestyy ainakin viisi panssa-
rir.aunua. Pitkän aikaa olimrne kuulleet niiden koli-
naa, niin että tieto ei tullut yllätyksenä. pakkanen
kiristyi. Kuoppien kair-amista jatkettiin. Oli edessä
kylmä ja kolkko yö kiiluvien tähtien alla.

Äänistä voimme pääte1lä, että r,iholliseile tuli
muona-auto. Ruokailuvälineet kalisivat, kuului huu-
toja jt suuren I'oukon melua. Sitten alkoivat pans-
sarivaunujen moottorit käydä. Tiel1ä lähestyi kaksi
vaunua päästellen konekivääreistään pitkiä sar;'oja
tien sivuille ja valaisten hetken kerrallaan tien rie.
rustoja valonheittimillään. Ajoivat asemiemme koh.
dalle, jonkun matkaa ohikin, pyörähtir,ät äkkiä ym-
päri ja palasivat takaisin samaa tietä. Näytelmä tois,
tui vähän ajan kuluttua uudelleen ja sitten taas uu-
deileen ja uudelleen. Komppanianpäällikkö yritti
saada takaa panssarimiinoja. Tässä vaiheessa niitä
ei kuitenkaan ollut mistään tavoitettavissa. Vaunut
eivät kertaakaan poikenneet tieltä, eikä niiden luo-
tikuuroistakaan juuri haittaa ollut, sillä enimmäk-
seen ne rapisivat korkealla puissa. Annoimme siis
oiiden jatkaa ieikkiään ja pidimme r.ain siimällä, et.
tei jalkaväl<i seurannut launuja.

OIi kuiumassa kolmas yhtämittaisesti valvottu
vuoroklusi. Pojat alkoivar jo nul<)<ua kuoppiinsr.
Nulikuminen olisi merkinnyt pakk"rskuolemae. ja
siksi yritin pitää itseni ja poikia hereillä kiertämällä
jatkuvasti asemasta toiseen. Usein oli kuopassaan
nyhjöttävä mies nostettava seisaalleen ja iavistet-
tava, ennenkuin hän alkoi osoittaa heräämisen
merkkejä. Tästä huolimatta paleltuivat monelta ja-
lat. Muiden muassa taistelulähettini, jääkäri Valko-
lehto, joutui iähtemään sairaalaan.

Aamulla taivas vetäytyi piiveen ja pakkanen lauh-
tui. Pyysin ja sain luvan kahden tunnin nukkumi-
seen komppanianpäällikön korsussa.

Niin jäi minulta näkemättä, kun kranaatinheitin-
joukkue ampui panssaritor.l'untaa. Olivat saaneet
vaunuihin täysosumiakin. Mutta eivät krh.ammuk-
sien osumat pysty vaunujen panssariin. Raskaan
tykin ammukset sen sijaao pystyvät. Aamulla ilmes-
tyi paikalle tuienjohtaja, laski tielle maalin, suun-
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tasi tykit siihen, ja kun vaunut seuraavaila näytös-
matkallaan lähestyivät, antoi tulikomennon. Toinen
vaunuista jar pyörimään paikalleen ja toinen pois-
tui näyttämö1tä. Miehistö yritti 1ähteä r'aunusta,
mutta tuhoutui.

Vihollisen tykistö oli nähtävästi siirtymässä uu-
siin asemiin. kosl<a sen tuii oli han,inaisen laimeaa.

Itsepäisesti vri::i i:1.;.rräki kuitenkin kerran toi-
sensa jäikeen h:.o.:.:: :ien suunnassa. Hyökkäykset
torjuttiin.

Noin kello l:i',:-:,-: saatiin odotteraatta irtaan-
tumiskäskr'. Kc:r::.::i, f.i\:i Kiiteen suuntaari,
tllutta minun '-,i^..:.;:..::- ._r ,"1il puoleksi tunniksi
aSelTlaan 1 r::.-.:::-i-,-.-: :::-*::,:t-.'ii".

X,fäärä:;.r jl-.:;=-- -"hl:::-r::te komppanian pe-
rään. fu'.:ri .:u:t ,t-::::::--e p1äsectässä Kiiteen kylän
keskitse ic,h:"''.1-c :::,le r:ts:sti Kämärä1tä päin
upseeri. jcs.:. r.:::':,:-:r -<.l:;iile joukoille, että r,enäläi-
set o\'-1! i':.iloi::,i:et Kämärän asemakylän ja että
panss.rri,.'.unui= on iulossa sieltä myös Kilteelle.
Ne or':i äsien :r;i-ineet hajalle haavoittuneita kul-
jettan.r.rssa olleeo euiomme. Vetäytymistiemme oli
tukossa.

Kämärän suuntaan ehtineet joukot alkoivat pa-
lai.r ::.-;:sia. j: samaan aikaan saapui kylään jatLu-
r'.r.sii jou.--oja puolustusasemista kylän 1änsipuo-
le1:"r. Jou...-riila oli mukanaan rintama-, patruunä- ja
lääkiniä::r.neuvonsa. Varsinainen kuormasto oli
\rä1i:sem.ln takana Kuikkalammen maastossa. Nel-
jännestunnissa oli koko prikaatimme ja iähes sata
ajoneur-o.r koossa Kilteen kyläaukealla.

Kilteeltä oli syystalvella ollut her.ostie Leipäsuon
1-1i Kattilaojalta Kuikkalammelie johtavalle huolto-
tiel1e. Joulun jälkeen sitä ei oltu käytetty, joten se
ni't oli syväIlä lumen alla. Tyhjennettiin kuorma
kahdesta ajoneuvosta ja muutamia kuormia keven-
neitiin. Tyhjät ajoneuvot lähtivät edellä tien poh-
ic,lle ja kevennetyt kuormat perässä. Sitten olikin jo
jälkeä sen verran, että muut ajoneuvot pystyivät
miesten auttamina seuraamaan.

Mutta vielä ei oltu liikkeellä, kun kylän päälle
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:;i:.hri 2r-30 venäläistä hayftåjää. Pilvet roikkui-
,,'x alhaalla, ja näkyväisyys oii huono lumisateen
rakia. Koneet iensivät matalalla, kiertelivät )a kaar-
relivat päällämme kuin hyttysparvi kesäiltana, mut-
ta - eivät ampuoeet laukaustakaan. Joku kertoi
nähneensä, että eräästä koneesta oli lentäjä kurkoit-
tunut reunan yli ja. vilkuttanut. Lentäjät oli\.at
erehtyneet luulemaan meitä omiksi joukoikseen.

Hävittäjien poistuttua lähtivät ajoneuvot liik-
keelle, ja pataljoonat ja komppaniat hiihtivät nii-
den sivuiila suon yli. Kuikkalammella olivat yksi-
köiden vääpelit höyryävien keittiöiden kanssa odot-
tamassa. He olivat toimitusjoukkueittensa kanssa
pystyttäneet teltatl<in valmiiksi pienentyneille
komppanioilleen.

Uni maistui valvomisen ja jännityksen jälkeen,
tr{utta pitkäksi se ei muodostunut, sillä ennen seu-
taa.vaa. valkenemista oli hälytys. Vihollinen oli jo
illalla ja. yöllä hyökännyt Väliasemaa yastaan ja vain
vaivoin oli sinne haalittu taisteluun tottumaton
joukko saanut hyökkäykset torjutuksi. Erikoisen tä-
pärät paikat oiir.at olleet Kämäräntien suunnasse.
jossa vihollinen oli yrittänyt panssarivaunuiliaan
läpimurtoa. Juuri siihen kohtaan oli komppaniam-
me kiirehdittävä.

Väliasema on aivan keskentekoinen. Ei edes piik-
kilankaeste ole yhtenäinen, vaan siinäkin on suuri:
pätkiä rakentamatta. On harvoin r.älein kesliente-
koisia tulipesäkkeitä, muutama korsu, sieltä täällä
pätkä taisteluhautaa ja pätkä panssariestekaivantoa.

Maantietukikohdan miehityksenä oli ennestään
komppania Toivio Osasto Berg'istä. Komppani.ir:'r-
me määrättiin samaan paikkaan. Siinä siis ;or-rr_rr
toimimaan kaksi komppaniaa sisäkkäin.

Joukkueeni neljäs ja viides ryhmä lähtir,ät vah-
vistukseksi 300 m varsinaisen puolustusaseman
edessä, asemaki.län peltojen reunassa olleeseen Etu-
asemaan. Vihollisen painostuksen käydessä ylir-oi-
maiseksi heidän tuli vetäytyä vahvistamaao Maan-
tietukikohdan puolustusta. Etuasemassa oli pää11i.:-
könä Toir.ion komppanian upseeri ja siellä oli mlös
hänen joukkueensa. Loput joukkueestani sijoitin
Maantietukikohdan viereiseen taisteluhaudan pät-
kään, ;'onka eroitti edellisestä 50 metrin mittainen
kaivamaton kannas. Joukkueeni alueella oli lähitie.
noon ainoa miehistökorsu. Maantietukikohdassa on,
sadan metrin päässä tiestä, konekivääripesäke ja tien
vieressä, sen kummallakin puolen pikakivääripe-
säke.. Nämä pesäkkeet on rakennettu niin korkeik-
si, että ne tastusti eroittuvat ympäristöstään kuin
heinäauma kauas r-ihollisen puolelle.

Tykistötuli oli laimeaa, eikä vihollinen sillä ker-
taa osoittanut muutenkaan erikoista toimintahalua.
Mutta jos etuaseatrsta vilkaisi pellolle, oiin saipr
katsoa kahdesti ennenkuin uskoi näkemänsä. Siellä
seisoi rivissä tasaisin r'älein kuin paraatikatselmuk-
seen järjestär'tyneenl kymmeniä panssalivaunuja.
Seisoivat avoimella pellolla voimantunnossaan ja
tietoisina meidän voimattomuudestamme. Maantien
vieressä oli mei1lä kal:si panssarintorjuntatykkiä,
mutta sieltä ne eir,ät pystyneet ampumaan pellolle.
Edellisenä iitana, kun venäläiset olivat yrittäneet

vaunuillaan läpimurtoa tietä pitkin, oli tuhoutunut
kolme tykkiämme ja miehistöt olivat kärsineet me-
netyksiä. Kaksi tykkijoukkueiden johtajaa mm. oli
kaatunut tykkiensä viereen, mutta ne olivat kuiten-
kin pystyneet estämään läpimurron ja rikkiammu-
tun kiviesteen takana seisoi l<uusi tuhottua ja pala-
nutta panssarivaunua. Jostakin oli onnistuttu saa-
maan ehjät tykit rikkoutuneiden tilalle.

Komppaniamme pää1likkö teki illansuussa yrityk.
sen pelloile parkkeerattujen vaunujen häiritsemi-
seksi. Hän vedätti miesvoimin pst.tykin hangen
läpi Etuasemaan. Se ehti ampua viisi laukausta ja
sai yhden vaunun tuleen, kun toisista vaunuista
kohdistettin tykkiin niin helvetillinen tulikuuro, et-
tei oilut enää yrittämistäkään tykir-r lähelle. Pimeän
tultua se särkyneenä hinattiin pois. Pellolla palava
panssarivaunu valaisi öisen maiseman kelmeän kel-
taiseksi.

AamuyöIlä saapui pari ryhmää pioneereja muka-
naan kuormallinen laatikkomiinoja. Olin heidän
oppaanaan, kun he virittelivät miinojaan esteen etu.
puolelle. He jäivät lopettelemaan töitään, kun aa-
muhämärissä palasin joukkueeni luokse.

Mutta savuketta en ehtinyt loppuun poittaa, kun
peilolla olleet panssarivaunut avasivat tulen kaii<i11a
aseillaan ja tykistökin yhtyi samaan orkesteriin.
Hetken kuluttua ryömi Etuaseman päällikkö jal-
kaan haavoittuneena sieltä pois, eikä pitkää aikaa
ehtini.t kuiua, kun miehet tulivat hänen perässään.
He kertoivat, että vaunut olivat ampuneet Etuase-
nan hajalle ja lähteneet sitten liikkeelle sitä kohti.
Sinne o1i jäänyt useita kaatuneita, mm. kaksi eilen
s.r.:.punutta täydennysmiestä. Juoksin miesteni kans-
s: Ifaantietukikohtaan. Sieiläkin olivat asiat sekai
sin. Yenäläiset olivat ps.vaunujensa tykeiilä onnis.
runeet ampumaan siiään pesäkkeiden ampuma-
aukoista. Lähinnä tietä olleessa pk-pesäkkeessä oli
useita miehiä haavoittunut, ja kaikki toiset olivat
Iähteneet "saattamaan" heitä taakse. Konekir,ääri-
pesäkkeessä oli ampuja kaatunut, apulainen haa-
r-oittunut ja konekivääri retkotti kyljellään pirsta-
leiden joukossa pesäkkeen lattialla. Täältäkin oli
osa Toivion miehistä katsonut parhaaksi siirtyä tur-
r-al1isemmille maisemille, ensikertalaisia kun taiste-
lussa olivat.

Nämä asiat selvenivät kuitenl<in r.asta jälkeen-
päin. sillä heti kk-pesäkkeen luokse päästyärnme
näimme, että tiellä marssi suljettu osasto melkein
pk-pesäkkeen kohdalla. Osalla miehistä oli lumi-
puku ja siksi t,älähti mieleeni, että nuo yarmaar\
ovat omia pioneereja, jotka nyt ovat palaamassa
äskeiseltä työmaalta. Hyppäsin taisteluhaudan reu-
na11e ja huusin miehille jotakin. Kun he käänsir.ät
paätään huutoni kuullessaan niin, että naamat nä-
kyivät, selvisi heti, että venäläisiä ne ovat ja niiltä,
sijoiltani iasketin konepistoolilla sarjan tielle ja po-

iat yhtyivät tuieen. Osa venäläisistä painautui maa-
han, mutta osa törmäsi edessään olleeseen pk-p"-
säkkeeseen ja taisteluhautaan. johon maahan men-
neetkin alkoivat syöksähdellä. Konepistoolin olin
siepannut taisteluhaudan reunalta. Sirpaleet olivat
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Hälytyksen iälkeen on kiire asemirn

tä.,k::..! sen vaippaa, ja muutaman sarjan perästä
se Iakkasl tolmlmasta.

..Ylimääräiseen ryhmääni kuuluneet kaasumiehet,
alikersantit Pöntinen ia Jäppinen, tarttuivat oma-
aloitteisesti pesäkkeen latiiälia lojuneeseen kooeki-
vääriin, nostivat sen taisteluhaudan reunalle ja sai.
vat kuin saivatkin sen toimimaan. Td.md oli temp-
pu, joka 

- mielestäni 
- esti Väliaseman murtu-

masta sinä päivänä. Venäläiset syöttivät tien suun-
nassa jatkuvasti uusia joukkoja taisteluun, mutta
Pöntisen ja Jäppisen konekivääri katkaisi heiltä tien
ennen taisteluhautaamme, eivätkä sinne alkutör-
mäyksessä päässeet kyeoneet laajentamaan sisään-
murtoaan. Konekivääri oli pesäketörikön suojassa
takarinneasemassa, joten venäläiset eivät päässeet
siihen käsiksi kauempaa.

Komppanianpäällikön määräyksestä koetimme
hyökkäyksellä karkoittaa pk-pesäl<keen Iäheisyyteen
päässeitä vihollisia. Ehkä olisinme siinä onnistu-
neetkin ellei samanaikaisesti olisi asiaan sekaantu-
nut koime panssarivaunua, jotka olivat tulleet läpi
oikealta ps.kaivantojen välistä ja huseerasivat nyt
asemiemme takana. Niiden takia oli hyökkäyksem.
me keskeytettävä.

Sitten tarttuivat toimeen prikaatin ja komppa-
niamme pst.miehet. Jonkun aikaa puuhattuaan-liei-
dän onnistui toimia niin, että kaikki kolme vaunua
syttyivät tuleen. Mustat savupilvet kohosivat tai-
vaalle, eivätkä venäläiset lähettäneet useampia vau-
nuja taaksemme. Mutta jalkaväki yritti tien suun-
nassa, ja aamulla asemaamme päässeet ammuskelivat
takavasemmalta kk-pesakkeen luona oileita mie.
hiämme. Mies toisensa jäikeen sai luodin ruumii-
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seensa. Kaatui mm. erinoraainen pikakivääriampu-
jamme jaäkäfi Ulmanen. Iltapaiva'lla nu*o;ttr.riuutmolemmat konekivääriä hoiäelleet 1iif"räti, ;,silloin oli jo tukikohdan m;ehitfs fr""."""t u.".-Iuttavan harvaksi.

Mutta parahiksi saapui avuksemme ioukkueenverran ruotsinkielisiä aläkkaita. Heillä oli oliut tul-lessaan erittäin huono onni, sillä rn",krit, i.if,a oUjo, kaatunut joukkueenjoht^j^, _r;;;j;;i"i"'ä tut.;ryhmän j ohta j aa. Jäle1lä o IIeåt' kaks i'r1+,rnå j 

"f,,r; 
r^osasrvat suomea, mutta pojista ei yksikaan. He oli-vat joutuneet aloittamaan sotansa vähän liian ko-vassa paikassa ja vaikuttivat aluksi he.moiiuneilta,

mutta rasaanruivat pian j.L kävivät asiaan miestenlailla. r

Pimeän tuliessa luulimme, että lienevät venäläi-."llj" s.1.rne_er 
. 
rarpeekseen ratta pi;. if ta. Mutamrfä vrelä..HeiJän politruki:insa oii trilrt etulin_

laan Ja saden metrin päässä asemistamrae kirkuikimeäliä äänettä kiihoiluspuh.tt". K;ikitil aseitla
Iaskimme äänen suuntaan hetken pitri"1,r. f"fl.
keskeytyi, mutia j:.tkui sitten edelLen-ie..paatty;
kolminkertaiseen uraa, Eraa, vraa huutoon, joka
tosin vaikuti hieman väkinäiseltä. Nyt tuiee ryn-
näl,kö 

- luulimme ja avasimme jäIleerl tol.., sinrr",
mistä huudoi kuuiuir.:i. Rynnäkköä ei tulu;: nutta
k_ohta alkoi poliir:-\l.i huutaa kimittaa ,rrä"tt..rr.
Hunsi aikans.r ja sj:::n kuului taas nraa, u.taa) uraa.
Taas avasimne rule::. eikä nytkään tuilut rynoak_
1(oa.

Vähitellen hiijer: r:st:puolella. Lähetti tuli il_
moittamaan. errä ir.l-,: .::kiiklmmeotäyksi pataljoo_
namme toinen sc,:-:p:r:r: otraa \-astaan iWaantie_
tukikohdan puo) u.. -,.'.:.

Alokkaar heetriin e::sin pois ja r.aihto sujui häi_
riöittä. Vääpeli o1i liheitänyt joukkueelleni kuivan
muonan. Se oli ensinnäinen ateriamme eilisen vuo-
rokauden aikgna. Iluonaa riitti, sillä se oli lähetetty
edellisen päir än r-:hvuuden mukaan, joka oli z».
Nyt meitä oli muocaa jakamassa enää yksitoista.

Kaikisse konpp.rniamme joulikueisir oli päivän
aikana tlilu: :-:.:rit.r trppioita. Komentoryhmästä-
kin oli kaatunur johtaja, älikersaotti Vauråmo sekä
kaksi lähettiä. Toisen joukkueen johtaja vänrikkr
Ojapelto o1i haavoittunut.

Saimme r-ökortteerikserame l<orsun, jossa oii sei-
nät, mutta ei kattoa. Teimme nuotion korsun kes-
ke1le .ja sen ympärille käpertyneinä vietimme kyl-
män ja sar.uisen yön.

Tänään aamulla komppaniamme jä1e11ä oleva
henkilöstö jaettiin kahdeksi joukkueelisi ja puolus-
rusr:.istalle muodostettiin kal<si tukikohta;. Saio
os:11eni vasemmanpuoleisen, iähinnä maantietä o1e-
lan. Sen alueella on kaksi katettua kk-pesäkettä ja
niiden vhteydessä pieni korsu. Puolet lukikohtani
miehistä juati ja juuri mahtuu kerrallaan korsuihin,
mutta enempää ei voitaisi yhtäaikaa asemasta irroit-
taakaan.

Vihollinen ei ole tänään h7ökkäillyt maanrien
suunnassakaan. Mutta se on saanut tykistönsä ase-
maan ja koettaa nyt sen avulla valmistaa tietä hyök-
käykselieen.



KIRJOIT U S KILPÅILU LU KIJOILLBMME
MIELE IV KIIIVTOI.'ET S O TAKO KE MT] K.'EA/I

PALKTNToTNA 6o ooo MARKKAA

"'KANSA TAiSTELI 
- miehet kertovat,, pyrkii

:palstoillaan säilyttämään niin paljon kuin mähdol_
lista.kertomuksia ja kuvauksia niistä teoista, joita
suoritettiin kansamme ehkä raskaim pana aikana.
sen olemassaolosta käytyjen taisteluiåen vuosien
varrella. Lukemattomat teot, joista ei vielä ole ker-
rottu ja joita ei o1e muistiin kirjoitettu, vaan jotka
piilevät vaatimattomien ja keiskailua karttavien
miestemme mielissä, or-at seikkoja, joita meillä ei ole
varaa jd,ttaä kur.aamatta.

Tässä mielessä "Kansa taisteli 
- miehet kertovat,,

julistaa tirjoituskilpailun lukijoilleen, kilpailun, jonka
tarkoituksena on innoittaa tapahtumissa'mukana ela-
neitä,panemaan paperille mieGnkiintoisia elämyksiään
ja kokemuksiaan sotiemme päiviltä.

Kiipailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1. palkinto 10.000 markkaa,
2. palkinto 8.000 markkaa,
3. palkinto 6.000 markkaa,

12 palkintoa, kukin 3.000 markkaa.

|alapalkintoina, jaetaan siis yhteensä 60.000 mk.
. 
Rahapalkintojen lisäksi jaetaan lohdutuspalkintoina

vielä t5 lehtemme v:n 1958 vuosikertaä hyr,äksr.-
tyille, mutta muuten palkitsematta jääneille tiiloltta_
jille.

.Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistuista kirjoi_
tuksista tavanmukainen kirjortuspalkkio.

Kirjoituskilpailussa noudatetaan seuraavia ohjeita:
1. Kuvattujen tapahtumien ttlee ehdottornasti oIIl-

tosiasioihin perusluvia.

_ .2. Kirjoituksesta tulee ilmetä tapahtuma-aika mie-
luimmin päivän tarkkuudella, peikkakunta, ioukko_
,osasto (yksik-!rö). Mainittakoorr siinä mahdollisuuk-
sien mukaan myöskin tapahtumiin ratkaisevasti vai-
kuttaneiden henkilöiden nimet.

3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.500_
.3.000 sanaa, elj 2-4 lehtemme sivua.

4. Kirjoitukser plyderään merk-itsemään nimimer_
killä. Oikea nimi, sodanaikainen ja nykyinen sotilas_
arvo, nykyincn sir-iiliarvo sekä tarkka'oioite liitetään
rsuljetussa kuoressa kirjoituksen mukaan.

5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useamman_
kin kirjoituksen.

6. Tapahtumiin liittywät valokuvat ovat tervetul-
leita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan konaus.

7. Kilpailuun osailistuvien kirjoitusten tulee olla

postltettu toimitukselle, osoite: Mur-rkkinieilli, Do-
sentintie 2, viimeistään 30. 11. 1957. Kilpailun tu_
los .iulkaistaan lehtemme tammikuun rruÅ..orru.

8. Kilpailun arvostelulautakunnan n-ruodostaa leh_
temme toimituskunta.

"Kansa taisteli 
- miehet kertovat,, toivoo kirjoi-

tuskilpailuunsa mahdollisimman runsasta osaflottoa,
onhan aiheen valinta vapaa ja tapahtumia runsain
mitoin kuvattaviksi.
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Sotamies SULO PATJA

MUISTAN partion-ratkan, jonka Talvisodan Pikf."-
sissa tammikuuä 9:nä 1940 teimme Suvannon toiselle

puolelle. Olimme silloin lepovuorossa Saaprnssa telt-

toihin n-rrjoitettuina. Luutnantti Kulon iohtamlna mel-

tä lähti seitsemän miestä. Konekiväärikomppaniamme'
KKK/Er.P6, miehiä olivat T,eevi !opol-":,Väinö Kor-

pelainen ja minä. Muut olivat kir'äärikon-rppaniasta'

änkä heidän nimiään enää muista. Saimme aluksi he-

voskyydin pappilaan, johon oli sotilaita majoitettuna'

Oäfti,lrÅ.'iitan tuloa retkeämme valmisteilen, kun-

nes kello 22 iähdimme ylittärnään Suvantoa Virkin
rannasta. Vartiomies ohiisi äänettömän kulkueenn-re

miinakentän ohitse, ja pian olin-rtne "ei kenenkään

maa11a", jää11ä. Hyvin onnistui Suvannon yittys yon

lrämvssä. Vasiapäisen ranrapeukereen päällä l<ulki ri-
hollisen vartiopoikLL' jä11;511 päätellcn sitä oli paljon

kävteLtv. vaikkei nvt iuuri onneksemme ketään näky-

,-rritaan. Vähän mätkaa kul jcttuamme johtaiarnme an-

tJi r:vsähdvsmerkin iitrJen minut tnuutamaksi miilr'rrr-

tikri i,r,rlÅt.niaan, ltrlisiko perässänrme ketään' Kaik-

ki oli kuitenkin kohdailamne hiljaista ja muhallista,

ia pian tavoitin toiset jäileen polulla, jossa oli lunta

monin paikoin yli Polrien.
Torri. paikai näl"iosti, olihan raunioitunut koti-

kvläni liihistöllä. Mönkön maantielle tultaessa huo-

#attiin viholliserr halytyshnka tien sivussa' Se yli

tettiin, samoin tie, ja sitten painuttiin. metsien läpi

Petäjärvenkyl ån laita.an, ampumaraCrn- sivuitse Maan-

tietä ylittäe;sämme ajoi i'ihöllisen henkilöauto Hovin-

f.yfarla päin. Olisi siinä ollut- hyvä tilaisuus tehdä

tllhoja, äutta ei auttanr-rt muu kuin painua matalaksi

hankeen tien sivuun. Emmehän näin menoilatkalla

voineet iin-raista itseämme'

Tari<oituksenamme oii tnennä Raudun aseman seu-

dulle. Hovinkylästä kuului jatkuvaa- hyökkäysvaunun

ääntä. Läheili runtaa oli puro, ionka ylitimme löy-

tämiämme puita pitkin, mutta puista huolimatta kas-

tuivat eri pu.;u ttI""t huopatössuni kuitenkin' OIi

taas väliliä äukea, sitten jälleen metsää. ja niin tuitiin
Taskisen Marin tuvan viereen. Ei o1lut siinä näkyvissä

venäiäisten vartiomiestä, r'aikka todettiinkin, että heitä

oli talossa la cttä ull<ona oii palion kalustoa ja ra-

rusteita. Siiiä sitten hiliaisina painuttiin Kalojankan-

luu., m.tsii.t. Raudun raialla käytiin lepäämään, koska

pairat in alkoi jo valjeta. Jatkoimme pian kuitenkin
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härnäråssä n::.:k::nme ja tuiimme sakeaa:r kuusimet-

sään. I-uulll:r: p:ikkaa tun'alliseksi lepohetkeä r'ar-

ten, keittäiki:r::::e teetä ja vaihtaaksemme kuivat pai-

dat yliernr::-. T:.:rk:ittoa yritettiin ensrr priimukselia,

-rtia se oji -::::- hiJrsti hottrrnoa mielestämme, ja

niin teimn- :ie:::n nuotion. Kun vielä taitoimme

kuusen ahol:si: ,1l-n.ure, oli meidän siinä hyvä läm-

mitellä. Nur-,-:Lr:u:. .riinlme läheisen aiclan seipäistä'

V.,o.on p:r.1i ollr-:l-r: jokainen vartioss.a toisten le-

r'ätessä. Kr:o-,.ir.: s:rnt'- päirää r-iettäessämrne' miten

vihollisen j,:r: aii': IL.udisia Kiyiniemeen ja takaisin'

Mäkrä1tä p:in kui:.::. kovaa autoien surinaa' IIma

oli päivä11i :uiinl'l-:-=::. mutte kylmä'
Matkamme c'li n-r: jatkua klo 11'30 l{aikki oli

valmista lähröI r rri.. \:rtiomieskin jo kutsuttu pai-

kultuun ia r-:rr'r.:'-'riin': colulta poistettu-, Siiloin

se tapahtui. Er:s ;:'':s:.-':::lJ o1i havtrinnut liil<että sa-

keaså kuusirne:sjss: ': riittasi nyt sivullemme' Siellä

oli vihollisi:. to:<: ::::sän tiheikössä olivat päässeet

""i" 
jo n-r:trir ::.rla meistä. Laskimme heitä ole-

van yhdeks'in k:LÅiess: rhmässä, koira mukanaan'

l,i'einin iuii i:L-'e:::. ra niin viholliseenkin' Hajaan'

,-r.liÅrr. §::i ue::-;.:: -.n puolustautueksemme viholli-

,.n i'.itt;.r,: ,.' 5.1',. måitl kohti' Jotkut heistä ei-

vät ampuneti. : :::.-r',.rt kai ottaa meidät elävinä kä-

siinsä. 'I'tutta e:h::: s: käi'nyt' Aseina neillä o1i sekä

piitie .t,a 1r'h'.';:1 l,hii:irt.luascita ia niideLr avulla

pidin.rii-re put- 1:::-ne.
'-Pi"n kiiter.llin huomasimme, että alamme ilmei-

,.*i o11.. s::rroksiss':.. motissa' Tämä seh'isi meille

t,r.ltt.rr"n.r;: - p.rrin h:lvoittllneen vihollisen huutoi-

hin rast.rr.:r.r, t"kuun',l:.'t Nf i olivat l.rp-ät neuvot

,-1,...,. T,i:nn:e äkillisrn iiö!<syn sirä prikkaa koh-

i.å. .r,t,r olimme kLrtrilet 
'hr-Lr 

oittLrneidctr hur-Ltcia'

ia oääsinn.rekin siitä lär'itse, jonka jä1keen kään-

.llå-" sir-ulle. Koirasta olirnme tehneet selr'ää io ai-

kaisen-irnin.
I-ee.'i Loponen ci kuitenkaan enää ollut mukanam'

,.,r. 
-t,:i" 

k.åtui tulituksen aikana vihollisen h'rodista'

Här,.r, ruumiinsa metdäir oii p'rkko jättää' r'aihka se

oiifin meitte raskasta, mottiin, iosta itse r-iin.re het-

kessä pelasiuimmc. NIutta kohtalo salli, että vieiä

sarsin iehd.i hänelle liimeisen prlr eluksen'

N{siliä oli nyt kiire. Ei tullut enää kysvmykseen-

kään mennä Rautuun, ei edes samoja jälkiä takai-

Partiomatka entiseefl .. .
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sin. Vihollisen luodit rapisivat oksissa metsässä t;r-
poessamme. Eräässä vaiheessa tuumimme käydä uudei-
leen ketjuun ja yrittää puolustautua, mutta havairsim-
me sen turhaksi ja tuloksettomaksi, sillä venäläisiii
tuntui nyt oler-an useita kymmeniä, ja meistä jo yksi
oli poissa. Silloin tällöin teimme harhauttamisliikkeirä.
ikäänkuin olisimme hajaantuneet ketjuun, ja taas jrt-
koimme matkaamme.

Maantietä ja peltoaukeamaa ylittäessämme tulitti-. at
takaa-ajajat meitä kiivaasti, mutta tuloksetta. Ehdo-
tin menoa oikeaile, jolloin tuitaisiin kovalle tieile,
joka sotkisi jälkemme. Eihän vihoilisilla ollut enää
koiraakaan apunaan. Niin mentiinkin Lapinlahdesta
Muta.iaan johtavalle tielie, jossa onneksernme ei sat-
tunut olemaan .kuikijoita. Mutkitellen ia jälkiämme
parhaamme mukaan peitelleo painuimme sitten tuttuja
paikkoja piikin Loposen mäen perälie, jossa päätim-
me levähtää. Vihollinen oli häipynyt jäljiltämme.
X{uutamat pojista kuorsasivat heti lumihangelle istah-
dettuaan. Niin oli voimille käynyt kulkemisemme.

Alunperin oli meidän maara palata Suvannon ylitse
samasta kohdasta kuin olimme tulleetkin, mutba nyt-
hän oli matkamme muuttuout ja päätimrae yrittää
ylitystä siltä kohtaa, missä olimne. Kuoppaoiittyjen
sivu mentyämme näimme, miten vihollisen tykkipat-
terit tulittivat meikäläisten asemia. Suuliekkien valos-
sa erotimme tykkien äärellä olevat miehetkin. Hanka-
laksi arvelimme Suvannon ylityksen siltä kohtaa.

Korpipartio liikkeeilä

Lumipukumme olivat jäätyneet, ne oli pakko repiä
11tämne, sillä ne olisivat antaneet kahisevan äänen
ku]kiessamnre. Noin 1) metrin välein laskeuduimme
varovasti peltoaukeaman aidanviertä rantaan. Ran-
nasta noin puolentoistasadan metrin päässä käveli
pari venäläistä polkuaan Ojaniemeen päin. Lienevät
luulleet meitä omikseen, koskapa eivät ampuneet.
Pelkäsimme, että metsänsyrjässä, josta nuo kaksi tuli-
yai, olisi vihollisen konekivääripesäke. Pelkomme
osoittautuikrn kohta aiheelliseksi.

Olimc.re päässeet noin puolimatkaan jäälle, koh-
taao, mistä erottui osa Lapinlahden kylää ja kotini
palaneet rauniot, kun johtajamme käski nävttää lam-
puila valomerkkejä omillen.rme päin. Silioin alkoi
takanarime, .juuri samaisesta metsänsyrjästä, koneki-
vääri rätistä, mutta onneksi osumatta. Jonkun matkaa
vielä kuljettuamrne alkoir.at omamme tulittaa meitä,
eiväthän he voineet tietää, että partiomme oli juuri
sillä kohtaa paluumatkalla, vaikka i,alomerkkejä olim-
mekin antaneet.

Silloin kaksi meistä lähti lähemmäksi omia linjoja
hui;taakseen tunnussanan ja siihen omalta puolelta
tullut tulitus loppuikin. Niin sitten painelimme pak-
sussa lumessa ja pimeydessä linjojamme kohti. Näim-
me miehen juoksevan meitä vastaan rannasta jotain
huutaen, mutta emme erottaneet hänen sanojaan. Ran-
nassa sitten selvisi, että mies oli tahtonut yarottaa
meitä miinakentästä ja ihmetteli nyt, että kas kun
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eivät miinat lauenneet. Eivät olleet ilmeisesti sattuneet
.aivan kohdallemrne.

Rantakorsussa saimme sitten kahvia ja pääsimme
lämmittelen-rään. Pian tuii pataljoonasta hevonen mei-
tä noutamaan, meitä, joita oli nyt yhtä vähemmän
aamuyönä Ll. L. 1940.

*
Kolmatta vuotta oli kulunut. Karjala oli vallattu

takaisin ja asr-rkkaita palannul entisille olosijoiileen.
Olin Talvisodar-r Taipaleessa hietl-ran partion.ratka.rnme
jälkeen haavoittunut ja tullut sr-iorajalkaisena invalii-
.dina ja toipilaana kotiseudulleni. Nyt saattaisin yrit-
tää löytää Leevi Loposen ruumiin ehkä vielä siltä

Ronnekellojen
vii meisimpien torkkuuski lpoi lujen

paikalta, missä hän partioretken aikana oli kaatunut.
Isäni ja vel jeni kanssa ajoimme hevosella samalle
Kalojan kankaalle. Kaatumispaikka lö1.tyikin pian ar.

taa seuraten, samaa aitaa., mistä otimme nttotiotamme
varten rir*uja. Siinä olivat vielä aseveljemme luut
ja siinä oiivat vielä ampumamme koiran jäännöksetkin
lahella.

Ilmoitin sitten löydöstä kaatuneen omaisille. Jon-
kun ajan kuluttua tulikin vänrikki Janne Loponen ja

konstaapeli Larnpainen is-poikien kuorma-autolla ark-
ku mukanaan. Niin menimme metsään hiljaisena kul-
kueena kovassa sateessa. Vänrikki Loponen totesi kaa-

tuneefl r'eljekseen, ja niin voitiin arkku pian viedä
oikeaan paikkaan, kohti Sakkolan sankarihautaa.

"Painuhan, poika, pois siitä
ovensuusta ,,,1"

OLI pakkashuu:tein:n t-:.."l::.nru l9'i3, kun pienehkön ko-

konsa takra n.:on:ii: ;.-- ;r':iie jutuille tarinanjuurta antanut

VI AK:n konen::i.. r::: .: heii siksi todettu, työnt;'i erään

a1a-Syväri11: c1:r':o ;:,;:.;:ld:n korsun ovesta sisille uinu-

vaan l-rämäiään ja '.: -i'::i:uuhun seisomaan ilme senä tar-

koituksenaan totLii:: -.:-.:nsä r-npäristin pincrie:n.
Ehtimäitri vie-ä ::.: -::<ea tur<k:n.: kon:11: flostettua

kaulusta alas n:rt:: :::.: k.ll:k:iii::an mviistäneen kor-

sukrminan äJr.-:, -- --::::- ir:- i :

- 
P,rinuh::. ::.<:. ;:is s:r:: cr'ansuusta, jottet sotkeuvu

jalhoihin. kua i:n-ra,rli n:ieel"

Ja si'rjään\ii se poika närtti ehtineen parahiksi painua-

kin. kun ;::::;i::. korsunovi t:npaistiin ihan selkosen seläl-

le:n, ;a sirrä n'ön§i huohottaen sisään melkeinpä linkkuun

tai\ut:tlu pitkä. mutta nuoruuttlan vielä hontelo upseeri.

:ries seilainen, joitei mahtunut l<orsussa edes kunnolla suo-

rana seiso:naan.

T:r':nmukaista "Huomio!"-huutoa seuranneen ihroituk'
senteon katkaisi heti alkuunsa viimeksi tulleen miehen ym-

päristöön pälyillen tokaisema kysymys:

- 
Eikös kenraali olekaan tääl1ä?

Seatuaan kieltävän vastauksen oli kysyjä jo puolitiessä

ovella ulos törn-rään-rässä, kun hänet pysähdytti ovefl suu-

pielestä kuulunut ja hänelle iLneisestikin tuttu ääni:

- 
Älkäähän karatko, luutnantti, kyllä se pojalsi nuoren'

nettu ukko tästä korsusta vielä löydetäänkin !

fämän iälkeen riitti römpsässä korviketta ia korsuhämä'

rässä hauskojen tarinciden juurta.
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Soti/os; Seis, stop, pysöhdys I Siellö
ommulqqn kovillo,

Slvlili; Viis siitö - minöhön olen to-
potu rmovokuutettu Tormossq, mqqn
vonhimmqsso vokuutusyhiiössö.

Muttq leikki sikseen. Ei vokuutus ecies Tcrmosso voi estcici vohinkoo topahtumosto.
Se tokoo qinoostoon vqrmon, nopeon jo oikeudenmukoisen korvouksen.
Tqrmo on vokuuiettujenso omisiqmo yhiiö 1c myöniöö koikkio nykyoikoisio vqhin-
kovqkuuluksiq edullisin ehdoin - myös yksiiyisici topoturmo- sekci irtoimisio- jo
kotivoku utu ksiq.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIö

,832 TrAR hn @ ,,sl
Helsinki, Aleksonterink. ll. Puh. l4 5ll.

30000 kp!:een poinos lopprri

Ensimmäisen numeron 30 000 kpl:een suuruinen

painos meni muutamassa päivässä loppuun. Niin yI-

lättävän hyvän levikin sai lehtemme heti ilmesryttyään.

Tämä todistaa, että "Kansa taisteli - miehet kerto-

vat"-lehden kaltaista julkaisua on kaivattu.

Tänä r.rronna iimes§y lehteämme vielä kaksi nume-

roa, lokakuun 15. päivänä ja joulukuun 6:na, itse-

näisyytemme 40-r.uotispäivänä.

Ensi r,rronna lehtemme ilmestyy L2:na. n. 36-sivui-
sena numerona, joista kaksi kaksoisnumeroa. Koko
vuoden tilaushinta on 600 markkaa. Lehti voidaan

tilata asiamiehiltämme, postitoimipaikoista tai käyttä-

mällä oheista kuponkia.

Kiiruhtakaa tilaamaan ajoissa I

t-
KANSA TAISTELI - miehet kertovot

Tilauskonttori, Helsinki, Korkeavuorenkatu 28

Tiiaan lehden "KANSA TÅISTELI 
- miehet kertovar,, vuo-

deksi 1958. Tilaushinnan 600 mk olen maksanut postisiirto-
tilille 94941.

Nimi

Osoite
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HÄMEENLINNAN SU()MALAINEN

sÄÄsröpANKKr

OSA KEY HT IÖ

TAMPEREEN KEHRU UTEHDAS
Tompere

Suosittelee kqikkio Ionkotuotteitoon

Pohjonmcan Kouppioiden O/Y
Tukkuliike

Konitori t:
Oulu pöökonttori

Rovon iem i, Kemi, Kokkolo, Vooso, Jyvöskylö

Myyn t ivo rostot :

Kemijörvi, Sotkomo

Keskittäkää roho-osionne meille!

Säästöponkki Sompo

Pohjols-Suomen suurin sööstöponkki

OULU

UÄMEENLINNAN SEUDUN

OSU USKASSA

HAMEENLINNA

Rc:: r-cneenkotu 2l Puh. l54l

Siv. kcn::oi'it Tyrvännöss<i io littolosso

TOi\E\ JÄ TOINEN SODASSA

- Toroen oli TK-mies, ja se toinenkin pelkäsi hirveästi.

- To:oen kertoi hirveitä iuttuja, eikä se toinenkaan

oliur v:hol]lsta nähnyt.

- Toinea oli komppanian kirjuri, ja toisellakin oli uudet
I-,,^r:c::nn:rt

- 
Toineo oli töpinässä muonittajana, eikä se toinenkaan

s';önyt kaurapuuroa.
*,

- trIenit kihloihin lomalla. Tunsitkos tytön pitkään?

- Toijalasta Turkuun.

Kenovo Osokeyhtiö
Kenkö-, Nohko- jo Voljoiden

tukku- jq vöhitröisliike

OULU
Pokkohuoneenkotu 4 - Puh.4669

ROVANIEMI
Rovakotu 26 Puh. 3106
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P E R H C-volikoimosto sootte
oino sopivon tuotteen
sisö- jo ulkomooloukseen.

Kun on kysymys loodustq volitcon
PERH O

§qF€B&gH&[ W&Rr-
.,JI IIER,NISSATEEIIIAS OY.
E. Esplonoodikotu 8, Helsinki Puh. ll85l

Yli I00 tunnettua
ulko- ia kotimaista
toiminimeä

eri aloilla loimiltaval
laalutuolleitaan TEI KOn

laajojen liikesuhleiden
vä lilyks ellä.

Helsinki-Aleksqnlerink. 13 Psh. 12271



Väl ivoihdoisto yksiträiskäyttööh . . .

Söh körnoottoreito suuflmPoonpien im mästä
Kolme 3 hevosvoiman moottoria - tehtaan omaa valmistetta - käytti
vuosisadan vaihteessa välivaihtojen avulla silloisen Srömbergin sähkökone-
tehtaan koko työkonekantaa.
Kattoon kiinnitetyistä voimånsiirtoakseleista risteili kaikkialla hallissa
yksityisten sorvien ja muiden työstökoneiden käyttöhihnoja haitaten valais-
tusta ja työkappaleiden liikuttelua, Mutta se oli ajan tapa - perintöä
höyrykoneiden valtakaudelta.
Nykyisin on tapa toinen. Kullakin työkoneella on oma moottorinsa -rnonesti samalla koneella useitakir - kutakin liikettä tai tehtävää yarten
omansa. Voiman siirto sähkön välityksellä tuhansienkin kilometrien päähän j a
"linjojen" toppupäässä lukemattomat sähkömoottorit joustavina, kaiklriin
olosuhteisiin mukautuyina voimanantajina teollisuuden, liiken."een, maa-.
metsä- ja kotitalouden moninaisia koneita pyörittämässä, ovat eräs nykvajan
elämän "perusedellytyksiä".
Strömberg on ollut mukana sähkökoneiden valmistajarrä jo sähkötekniJ-lisen
teollisuuden alkuvuosista Iähtien,
Strömlerg valmistaa nykyisin sähkömoottoreita suurista erikoistvönä teh-
dyistä usean metrin kcrkuisista ja jopa 5300 hv tehoisista pieniin "nukin-
kokoisiin", suurina sarjoina välmistettaviin, pesukoneita, pölynimueita,
pumppuja y.m. käyttäviin vain /a hv tehoisiin saakka.

oy
Pitöjönmäki - Helsinki - Turku

Yoqso- Kuopio- Kouvolo

lrtonumero 60 mk

fi:d

,§l

Kun torvitsette sähkömoottoreito,
voitte luottcmuksello kääntyä puoleemme.

Sarcma 3y. Helsinki 1957


