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Tolouselömön vireys riiP-

puu yhteyksistö, yhteistoi-

minnon vilkkoudesto jo ro-

hon kiertonopeudesto. Siel-

lö, missö YhdysPonkillo on

konttori nso, on toloudellisio

yhteyksiö. Somoin kuin Yh-

dysponkki kytkee tollettojot

jo luottojot rohon kierto-

lii kkeeseen, se voltokunnol-

liseno suurponkkino Yhdis-

töö kotiseudun muuhun vol-

lqkunlqqn. Sehcin voi ohjoto

pööomio sinnekin, missö

omot voi mot eivöt ri itÖ. Roho

I i i kkuu, iuottqvuus lisöcintYY

)o hyvinvointi kosvoq. . '
Nöin Yhdysponkki on te-

hokos kotiseudun Ponkki.
Yhdessö me onnistumme.

pankki

Näin ovoutuu ilmotiivis OLD

BRIAR tupokkorosio helposli jo

voil lunleo lodello hyvön piippu-

lupokon luoksun. llmoliivis pelti-

rosio söilyttöö iupokon tuoreuden

.jo hienon oromin muutlumolto-

mqna. OLD BRIAR tupokon

CROSS CUT-tyyppinen leikkous

ontoo miellytlövön lupokkonou-

linnon jokoiselle losi piippu-

miehelle.

40 g lyhjiöpokkous 1:80
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SUOMEN NAINEN
JA MAANPUOLUSTUS

Lottolupous

KUN puhutaao tai kirjoitetaan kansamme suorituk-
sista talvi- ja jatkosodassa, tulisi aina muistaa se erit-
täin huomattava osuus, mikä Suomen naisilla oli sota-
ponnistuksissamme. Meidän naisemme eivät tosin kos-
kaan toimineet aseellisina taistelijoina, kuten muuta-
missa muissa maissa tapahtui, mutta sitä suurempi oli
heidän panoksensa arvo muutoin sekä koti- että tais-
telurintamalla.

Kaikkialla elinkeinoelämässä ja sotateollisuudessa
naiset astuivat sankoin joukoin miesten rinnalle ja hei-
dän tilalleen pitämään huolta siitä, että pyörät pyöri-
vät, maa kasvoi ja tuotanto jatkui. Urheitten ja sit-
keitten naistemme ansiota on suurelta osalta niin-
ikään sekin, että kotirintamamme henkinen kestokyky

säilyi murtumattomana pitkien sotavuosien kaikista
koettelemuksista huolimatta. Sääty, ammatti tai puolue
eivät merkinneet silloin ponnistuksissa mitään. Åsia
oli kaikille yhteinen.

Suomen puolustusvoimien sodanaikaiseen kuvaan
kuuluivat erottamattomasti lotat ja sotilaskotisisaret.
Heidän työnsä arvo oli korvaamaton.

Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoinen maanpuolus-
tusjärjestö ja samalla koko maan ylivoimaisesti suurin
naisjärjestö. Siihen kuului jo L938 yli t00.000 varsi-
naista jäsentä sekä yli 20.000 lottatyttöä. Sotiin men-
nessä ja varsinkin niiden aikana jäsenmäärä kasvoi
vielä huomattavasti, eikä Suomessa liene ollut ainutta-
kaan kylää ilmen lotta-osastona. Järjestön jäsenistö
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koostui kaikista kansankerroksista ja yhteiskuntaluo-
kista. ja sen toiminta rakentui täysin kansanvaltai-
sille periaatteille. Työtä johtivat paikallis- ja piirijoh-
tokunnat ja koko jär,jestön johdossa oli keskusjohto-
kunta, jotka kaikki olivat jäsenistön valitsemia.

Sodan aikana lotat toimivat mitä erilaisimmissa teh-
tävissä, joista tässä esimerkkeinä mainittakoon lää-
kintä-, r,iesti- ja muonituspalvelus sekä ilmavah,onta
ja monenlaiset kansliatyöt, ja vapauttivat siten kym-
meniä tuhansia miehiä varsinaiseen asepalvelukseen.
Lottia. pah'eli aina etulinjan pataljoonissa ja komppani-
oissa. saakka ja he joutuivat monesti suorittamaan teh-
tär.iään vihollisen tulen alla. Yli sataviisikymmentä
kaatunutta ja useita kymmeniä elinikäisiä invalideja oli
uljaiden lottiemme uhri maansa puolesta.

Lotta Svärd-järjestö herätti aikoinaan tavattoman
suurt?. huomiota laajalti maamme ulkopuolellakin.
Useihin maihin perustettiin suomalaisen esikuvan mu-
kaan samantapaisia naisjärjestöjä. Naapurimaassamme
Ruotsissa. toimii vastaava järjestö, r'ieläpä samannimi-
senä, vilkkaasti tänä päivänäkin.

Lotta-toiminta alkoi vapaussodan aikana ja se liit-
tyi läheisesti suojeluskuntajärjestöön, jonka kaikinpuo-
liseen tukemiseen se rauhan aikana pyrki. Sotilaskoti-
toiminta taas syntyi ja kasvoi yhdessä nuoren armei-
jamme kanssa. Sotilaskotiyhdistysten tarkoituksena oli
tuoda. r'iihtyisyyttä ja kodin tuntua kaikkialle, missä
nuoret miehemme suorittivat asevelvollisuuttaan. So-
tilaskotinaiset - vihreät sisaret - perustivat ja piti-
vät yllä sotilaskoteja, joissa varusmiehillä oli tilaisuus
monenlaiseen sekä hengen että ruumiin virkistykseen.
Sotien aikana laajeni sotilaskotiliiton työkin valtavasti.
Laajimmillaan lienee jäsenluku ollut noin 6.000 -7.000 henkeä ja liiton ylläpitämien sotilaskotien määrä
noin 850 - 900. Sotilaskoteja tapasi kaikkialla, yhtå
hyvin etulinjan pataljoonissa kuin kotiseudun kou-
lutuskeskuksissa tai sotasairaaloiden yhteydessäkin.
Kuppi kuumaa, kirja, sanomalehti, radio ja ystäväl-
linen hymy odotti "sotapesässä" kävijää ja sai usein
ihmeitä aikaan väsyneissä mielissä. Sotilaskotisisaretkin
joutuivat antamaan raskaan veriuhrin Suomen vapau-
den puolesta.

Kuten tunnettua, oli Lotta Svärd-järjestö lakkautet-
tava L944 syksyllä välirauhan teon seurauksena. Soti-
laskotiliitto sen sijaan jatkaa vireänä ja elinvoimai-
sena edelleen työtään varusmiestemme hyväksi.

Todella suuri ja ihailua herättävä oli Suomen naisten
panos puolustustaisteluissamme. Se sai alkunsa mitä
puhtaimmista ja epäitsekkäimmistä vaikuttimista,
isänmaanrakkaudesta ja auttamisen halusta, se pe-
rustui täydelliseen vapaaehtoisuuteen ja lepäsi niin
täysin demokraattisella perustalla, että sellaista tapaa
tuskin missään pohjoismaiden ulkopuolella. Sitä yllät-
tävämpää ja järkyttäv'd,mpää on ollut todeta se par-
jaaminen ja likaaminen, jota sodan jälkeen on koh-
distettu maanpuolustustyössä olleisiin Suomen naisiin.
Harvoin on niin suurta kiittämättömyyttä osoitettu
ihmisiä kohtaan, joita meidän on kiittäminen niin
paljosta.

Paljon vähemmästä on Suomenmaassa patsaita pys-
tytetty.

o

Paul Hokli

Yiimer
M'C

PALVELIN molemmat viime sotamme Ässä-rykmen-
tissä. Sotilasarvoni sodan alussa oli sotamies, mutta
pidin itseäni kaartilaisena, koska olin suorittanut
varusmiespalvelukseni vuosina 1923-24 Karjalan
Kaartin Rykmentissä Viipurissa.

Joulukuun 7. päivio iltana L939 saimme tulikas-
teemme. Olimme vitsailleet retkelle lähtiessämme, että
1. komppania joutuu vastaanottokomiteaksi. Nyt sai
vahvistettu komppaniamme kapteeni T. H. Luukon
johdolla Ässä-rykmentin puolesta järjestää hyökkää-
jille vastaanottajaiset.

Olimme Karjalan kannaksella Uudeltakirkolta län-
teen olevalla Tuitunmäki-nimisellä paikalla. Maaston
halkaisee syvä joenuoma, jonka pohjalla vesi virtaa
melko voimakkaasti, mutta vain noin metrin syvyisenä
ja entisen maantiesillan kohdalla noin kolmen tai
neljän metrin levyisenä. Silta oli nyt hävitetty, ja pai-
kalla oli vain muutamista tukeista tehty väliaikainen
portaikko kaiteineen. Alempana joki oli patoamalla
saatu leveäksi suvannoksi. Lännen puolella jokea
maasto nousi laajempana rinteenä ylöspäin, sitten oli
jokin matka tasannetta, jolla olevaan kylään olimme
majoittuneet.

Joen rinteelle olimme järjestäneet pari konekivääriä
asemiin sekä ampumapesäkkeitä. Toisella puolella
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lalvlsodan syttyessä lönsi-Konnoksetla ll AK:n oloisino toiminetden suojojouk-
I koJen Uudenklrkon ryhmö, joko suojosi Yitpurtn-Rojojoen routotietö jo

Yiipurin-Uudenkirkon-Rojoioen maontietö, toisteti oluksi Yammelsuusso jo
torjui siellä joulukuun olusso vlholllsen hyökköykset. Ylrheellisiksi myöhemmin
osoittoutunelden irmoitusten johdosto, ettö vihollinen olisi noussut moihln sclus-
tossa jo toisoorto edennyt Kivennovalto pitkölle luoteeseen, ormeilokunnan Johto
siirsi U-ryhmän joukot jo 2.12. Uudenkirkon ohi Pelppolon tasolle, Yenölöisten
tämön jölkeen suorittoman yllöttövän nopean eteaeralsen tol«io keskiKannok-
sello Yiipurio kohden vedettlin U-ryhmän pööosot sieltö yöllä 516,12. pääosc-
mon tookse. U-ryhmön lohkolla oli kuitenkln työnnetty eteen vihollisto viivyt-
tömäön myös pöäasemon puolustukseen osetettu|o kenttö-ormeijon pienempiö
osio. Iäten taPoomme seurooyasso kertomuksesso myös Ässä-rykmentln voh-
yennetun l.kompponlon tolstelusso vlelö 7-9.12. Uudenkirkon suunnollo Ha-
lolonlörven-Holilon|örven konnoksello päöosln Tultunmöen moostosso, jonne se
oll lähetetty vilvytystchtövin yostaonottooscmiia.

Suoioioukkojen U-ryhmän vetäytyessö tolvi-
sodon olusso Uudenki/kon dhi tuhosivot so-
don liesk.ot siellä'kin osuiuksen moon to-
solle. Niin poloi kirkkokin, lo iölielle iöi
voin kivinen kelloto,puli kuin muistornerkiksi
menneestö elömöstö

SA-ktu
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Melsön reunosso toimi Ässä-rykmentin kone-
kiväöri iehokkoosti vihollisto viivyttöen

jokea oli korkea töyräs, jonka yli johtavan tien mo.
lemmin puolin oli palaneiden talojen raunioita. Täällä
etumaastossa pidimme kenttävartiota, johon tänä
iltana oli asetettu I joukkue. Sitä johti alikersantti
Veikko Niemelä.

Kauemmas eteen lähetetty reservivänrikki Poldnin
joukkue pysäytti venäläiset etujoukot 7.12. jo Kuu-
järven tasalla, mutta irroittaufui kiivaan taistelun
jälkeen.

Ilta oli jo pimentynyt, kun kenttävartion suun-
nalta alkoi kuulua ankarua ampumista. Komppanian
päällikkö antoi vänrikki Mauno Hailikarin III jouk-
kueelle, johon kuuluin, käskyn kiiruhtaa nopeasti
eteen.

Ylitimme juosten sillan. Taistelun äänet kuuluivat
voimakkaina. Päästyämme ylös joen vastakkaiselle
äyräälle luodit alkoivat viuhua ympärillämme.

Se oli minulle tuttua ääntä fo vuodelta 1918. Asuin
silloin Viipurin Loikkasessa ja näin sodan läheltä
alle kuudentoista ikäisenä enkä osannut pelätä. Keräi-
lin srapnellien lyijykuulia vielä kuumina käteeni, ja
kerran kranaatin aiheuttama ilmavirta heitti minut
nurin. Nämä muistot apunani kävin nyt ensimmäiseen
taisteluuni.

Lähestyvän miesjoukon askelten töminää kajahteli
maastossa. Taistelun äänten keskeltä kuulimme myös
alikersantti Niemelän ääoen voimakkaana ja varmana,
kun hän johti joukkueensa vetäytymistä. Hätäilystä ei
ollut tietoakaan, vaikka hyökkääviä vihollisia tuntui
olevan vahva osasto. Joukkueemme ehdittyä paikalle
Niemelä puristi Hailikarin kette kiittaen iolostamme
aPuun.
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Kopteeni T. H. Luukko
den rintomollo

oloisineen Hotioloh-

Vänrikki Hailikari antoi joukkueelleen käskyn mie-
hittää tien oikean puolen. Niemelän joukkue levit-
täytyi vasemmalle. Saimme samalla käskyn edetä vi-
hollisia vastaan. Alikersantti Åhola huomautti, ettei
tuolla aukealla kentällä voi tällaisessa tulituksessa
edetä. Mutta Hailikari hurjistui, hän seisoi pistooli
kourassaan ja uudisti käskynsä. Alikersantti Sulo Aal-
tosen johtaman ryhmämme lohko oli heti maantien
vieressä. Åaltonenkin tuntui epäröivän, halusi nähtä-
r'ästi tarkkailla, miten toiset ryhmät alkavat toimia.
Puutuin asiaan, sillä käsky oli eteenpäin. Kun lähdet-
tiin liikkeelle, huomasin, että ryhmämme pikakivääri-
ampuja, "punaparraksi" nimittämämme mies, lähtikin
taaksepäin. Juoksin perään ja tartuin miestä käsivar-
teen kysyen:

- Minne menet? Eteenpäin oli käsky. Täällä sinua
tarvitaan I

,,Punaparta" seurasi, Saavutimme ryhmämme, joka
odotti meitä. Etenimme reippaasti. Talojen raunioista
sai jonkin verran suojaa kiivasta tulitusta vastaan.
Matkalla j ouduimme ylittämään pari piikkila nka-aitaa.
Toista ylittäessäni jäin takamuksistani kiinni melko
lujasti pystyasentoon. Luodit tuntuivat viuhkivan ohi
korvien. Kova nykäys, kuului repeävän kankaan rä-
tindd', ja olin jälleen vapaa. Jatkoin matkaa helpot-
tuneella mielellä.

Päästyämme 7\-LOO m eteenpäin asetuimme ase-
miin erään palaneen talon raunioihin. Nyt olimme Iä-
hellä vihollisia, sillä kuulimme heidän puheensa selväs-
ti. Kun aloimme tarkkailla ympärillemme, jouduimme
tekemään sen tyrmistyttävän havainnon, että kum-
mallakaan sivustallamme ei ollut ketään omiamme.



l/JR I I ,n portio Kuolemonicirven suunnollo

Åukealle joutuneet r),hmämme eivät siis olleetkaan
päässeet eteenpäin. Molemmin puolin ammuttiin lu-
jasti. Olimme kahden tulen välissä ja siten pulmalli-
sessa tilanteessa. Jos Iähtisimme takaisin, olisimme
vaarassa joutua omiemme tulittamiksi tässä pimey-
dessä. Oli viisainta jäädä paikoilleen avaamatta tulta.

Meitä oli vain ryhmä miehiä ja yksi pikakivääri.
Vihollisketju läheni, varsinkin sen oikea siipi eteni
nopeasti. Pian se saapuisi meidän korkeudellemme,
joten tilanne alkoi tuntua huolestuttavalta. Oli io
kulunut ehkä 1) minuuttia. Pitäisiköhän sittenkin läh-
teä vetäytymään? Tiesimme kuitenkin, kuinka vaaral-
lista se olisi.

Minuutit kuluivat, jännitys alkoi olla sietämätön
vihollisen Iähestymisen vuoksi. Vihdoin kuului ta-
kaamme tervetullut huuto. Se oli joukkueemme lähe-
tin Joutsenen ääni. Hän kutsui ryhmä Aaltosta.

Vastasimme iloisina: Teellä ollaan ! - Hän toi ve-
täytymiskäskyn. - Me jäljelle jääneet Åaltosen ryh-
män miehet tulemme aina muistamaan Joutsenen ää-
nen. Sen kuulimme sillä kertaa varsin kolkosta tilan-
teesta vapauttavana.*)

Annoimme vielä koko joukolla vähän aikaa kiivasta
tulta, ja hetken kuluttua Hailikari antoi vetäytymis-
käskyn. Saavuimme ehjinä toisten tasalle. Vihollinen
ampui onneksemme koko ajan yli.

Meidän puolellamme sillan vieressä oleva lato pa-
loi täydessä liekissä valaisten laajalti tienoota, kun
juoksimme tukkeja myöten jonossa sillan yli. Joku
oli sytyttänyt sen mielestämme sopimattoman aikai-
sin. Jos vihollinen olisi heti perässämme edennyt
joen töyräälle, olisimme olleet valaistua siltaa ylit-
täessämme oivallisena maalitauluna.

Nyt meidän onnistui saavuttaa tappioitta ylhäällä
rinteellä olevat komppaniamme asemat. Olimme kyllä

aika tavalla hengästyneitä ja kuumissamme jännityk-
sestä ja juoksemisesta.

Vähän aikaa huohoteltuamme kysyin vänrikki Har-
likarilta:

- Tulikohan se silta rikottua?

- Kyllä kai se tuli.

- Kuka olisi sen ilman määräystä tehnytT kysyin
lähellä olevilta. Kuka lähtee mukaan ? Mielestäni
teemme viholliselle pääsyn tälle puolen jokea liian
helpoksi, jos jätämme sillan ehyeksi. Sen kiusan haluan
ainakin tehdä, etteivät kuivina tule tälle puolen jokea.

Kun kukaan ei ollut halukas mukaani, Iähdin yksin
paikalle. Luulin sillan olevan helpon rikkoa, mutta
nyt totesin sen pioneerien tekemäksi ja piikkilangoilla
lujasti sidotuksi. Pelkäsin samalla, että vihollisen luo-
tikin voi sattua milloin tahansa selkääni. Viimein
työnsin pistimen lankojen väliin ja kiertämällä sain
langan kerrallaan poikki. Aikaa kului paljon, mutta
kun itse olin itselleni urakan ottanut, päätin sen
myös viedä päätökseen. Lopulta saatuani tukit irral-
leen kohotin toista tukkia päästä, se oli hirveän ras-
kas, mutta lopulta se nousi, ja heitin tukin pitkittäin
virtaan. Samassa putosin itse perään. Sain pudotes-
sani kuitenkin rautalangoista kiinni ja vedin itseni
ylös. Onneksi ei vihollisia vieläkään näkynyt vasta-
rinteellä. Toinen tukki sai tehdä seuraa edeltäjälleen.
Nyt voin hyvällä omallatunnolla lähteä tästä epä-
miellyttävästä paikasta. Päästyäni kymmenkunta met-
riä rinnettä ylös huomasin ilokseni Aaltosen kivää-
reineen lähellä olevan aidan kulmalla. Hän oli koko
ajan ollut varmistamassa touhuani. Jos olisin tämän
tiennyt, olisin päässyt vähemmällä,jännittämisellä.

Vähän tämän jälkeen tuli vänrikki Saramies jut-
telemaan, että sillan korvaan jäi kolme maamiinaa
pinnalle. Pioneerien piti haudata ne tiehen, mutta
taistelun melun lähetessä työ jäi heiltä kesken. Ne
olisi nyt hyvä saada sieltä pois parempaan käyttöön.
Mielestäni oli terveellisempää tehdä tämä vasta sitten,
kun lato on palanut loppuun ja olisi pimeä. Hetken
kuluttua harkitsin kuitenkin uudelleen asiaa. Jos hakee
miinat heti, niin työ on sillä tehty. Niitä voi joka
tapauksessa käyttää hyödyllisemmin kuin tällä tavoin.
Lähdin matkaan. En aikaisemmin ollut niitä huo-
mannut, mutta nyt kannoin ne yksitellen rinnettä ylös
asemiimme. Saramies kivääreineen varmisti tämän
kantohomman.

Loppuyö kului valppaasti vartioiden, mutta rauhal-
lisesti. Kapteeni Luukko oli järjestänyt komppanian
valmiiksi puolustukseen. Vänrikki Saramies oli s-mie-
hisen joukon kanssa asettunut asemiin joen rinteellä
olevaan kivinavettaan.

Aamulla 8.12. vihollinen jatkoi illalla keskeyttä-
määnsä hyökkäystä. Kiivas taistelu kesti iltapäivään
saakka. Konekiväärimme toimivat tehokkaasti. Vihol-
liset hyökkäsivät tiheissä ryhmittymissä, ja tulos oli
sen mukaista. Sillan töyräåille he toivat myös koneki-
väärinsä. Meidän pikakiväärimiehemme ampui useaan
kertaan sen miehistön, mutta aina ilmestyi uusia ti-
lalle. Korpraali Metsola kunnostautui erikoisesti kone-
kiväärimiehineen tykistötulen alaisessa avoasemassaan.

Alkutaistelun aikana alikersantti Niemelä seisoi
pystyssä tähystellen kiikarillaan vihollisen liikehti-
mistä. Miehet komensivat häntä matalaksi, mutta
nuorukainen oli hurjalla tuulella eikä ollut millään-
sakaan-*) Joutsen kaatui Uuraassa ja Åaltonen jatkosodassa.
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ioisteluhoutoo Hotiolohden ronnollo

Meikäläiset tekivät hyvän päivätyön, mutta vihol-
Iismassat pääsivät lopulta rannallemme. Meidän täy-
tyi ryhtyä yöllä 8/9.r2. hiljalleen vetäytymään.

Vänrikki Saramies lähetti yhden miehen hakemaan
ryhmälleen lisää pikakiväärejä. Hän jatkoi kivina-
'r'etalla yhä hurjaa tulitaistelua, vaikka loukkuun jää-
misen vaara oli ilmeinen. Kapteeni Luukko oli lähet-
tänyt hänelle vetäytymiskäskyn, mutta Saramies tä-
hyili vain herkullisia maalikohteita ja jäi paikoilleen.
Pikakiväärien hakija ei enää yrityksistään huolimatta
päässyt takaisin Saramiehen luo, sillä vihollisia oli jo
ehtinyt runsaasti navetan ja hänen väliinsä. Tämä
mies kertoi sittemmin ryhmästään ainoana eloon jää-
neenä silminnäkijänä vänrikki Saramiehen johtamasta
taistelusta:

- Navetasta oli muodostunut pieni linnake, ja
sieltä tuiskusi tulta joka puolelta hyökkääviä vihollisia
vastaan. Vänrikki Saramiehen ja hänen uljaan apulai-
sensa, kersantti Grönforsin ohjaamat pikakiväärit la-
kaisivat useaan kertaan maaston melkein puhtaaksi
vihollisista, mutta lopulta Ioppuivat patruunat. Vii-
meksi kuului vain yksinäisiä kiväärin laukauksia. Vi-
hollinen alkoi lopulta käyttää myös raskaampaa aseis-
tusta tuon itsepäisesti puolustautuvan pesäkkeen mur-
tamiseksi. Puolustajat kaatuivat toinen toisensa jäl-
keen. Siten ryhmämme kaatui paikoilleen taistellen
riimeiseen mieheen.

Kauempana raivosi taistelu myös edelleen. Siellä
sotamies Kusmin kaatui verissään maahan. Lähitove-
rit pitivät häntä menetettynä, mutta eräs aseveljistä
yritti raahata vaikeasti haavoittunutta turvaan. Molem-
mat jäivät vangiksi ja palasivat kotiin vasta sodan
jälkeen.

Vetäytymisemme jälkeen oli joukkueemme tähän-
astinen majoitustalo pian täynnä vihollisia, piha aivan
kuhisi niitä. Meistä viimeisimpänä oleva pikakivääri-
mies Nurmi, joka oli paikalta noio 50 m päässä, ei
malttanut olla käyttämättä hyvää tilaisuutta, vaal
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en.rpui sarjan toisensa jälkeen yhä uusiintuviin maa-
Ieihin. Tämän lopputervehdyksen jälkeen hän saattoi
hyr,ällä omallatunnolla seurata toisia. Aaltosen ja
Rissasen ryhmät jäivät jälkivarmistukseen. Miehiä
tuli pienin ryhmin y'a yksitellen. Kyselimme, vieläkö
oli miehiä tulossa? Ei pitänyt olla enää ketään. Odo-
timmc jonkin aikaa, mutta ketään ei kuulunut.

Kapteeni Luukko oli vähän aikaisemmin mennyt
ohi sonnimullikkaa taluttaen ja arvellen, että tätä
vielä tarvitaan - niinkuin tarvittiinkin.

Vetäydyimme pois. Vähän matkan päässä olivat
omat miehemme, mutta Niemelän joukkue puuttui
vieiä. Äkkiä alkoi tulosuunnastamme kuulua rapinaa.
"Punaparta" alkoi heti ampua sinnepäin. Iskin hänen
pikakiväärinsä piipun ylös:

- Älä ammu, hullul Niemelän joukkue ei ole vielä
tullui.

Jouduimme odottamaan kauan. Pelkäsimme jo, että
äskeinen ryöppy osui heihin. Viimein Niemelä tuli
rniehineen. "Punaparta" oli liian herkkä pk-mieheksi,
joten ase annettiin toisen miehen käsiin.

Vetäytymään Iähtiessämme iättäydyin tahallani
viimeiseksi. Synkin ajatuksin maleksin toisten jäljessä.
Noin kilometrin yksin kuljettuani säpsähdin äkkiä.
N{inua kohti pilkisti kaksi puunoksiin tuettua kivääriä.
Niiden takana seisoi kaksi miestä varmistustehtävässä
ja heidän lähellään kapteeni Luukko, joka kysyi:

- Näkyikö siellä enää ketään tulijoitaT

- Ei ketään.

- Eikö vänrikki Saramiestä
forsia näkynyt?

- Eil
Vastaanottojuhlallisuudet oli

oli saatu. Vetäydyimme 9.L2.
kautta päär'astarinta-asemiimme

tai kersantti Grön-

suoritettu. Tulikaste
iltapuolella Pihkalan

Hatjalahden rannoille.
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Paiuci

Muoluun

kirkollu
Erlcki Kaita

N'IUOLÅAN kirkonmäen tukikohta lienee ollut eräs
koko talvisodan erikoisimmista taistelupaikoista.
Taisteluhauta oli kaivettu hautausmaalle. Siellä se

mutkitteli hautakivien ja ristien välissä Kirkkojärven
rannasta lähtien kirkon sille kupeelle saakka, joka oli
lähinnä maantietä. Haudan loppuosa seurasi kiviaidan
vierustaa. Miehistökorsu oli hautausmaalla hautojen
keskellä. Tähän suureen korsuun johtavassa yhteys-
haudassa oli harpattava maan sisässä poikittain ole-
vao ruumisarkunkin yli. Korsun oviaukko oli suoraan
kohti niitä vihollisasemia, jotka olivat Kirkkojärven
vastakkaisella runoalla. Päiväseen aikaan ei korsusta
ollut hyvä kulkea ulos eikä sisälle muuten kuin ryö-
mimällä, mikäli ei halunnut tulla vihollisen tarkka-
ampujien maaliksi. Minun ryhmälleni oli järjestetty
korsu saman hautausmaan ruumiskellarista. Kattoa oli
vahvistettu hirsi- ja kivikerroksella. Korsumme ei
ollut tilavuudella pilattu, vain kaksi miestä mahtui
siinä nukkumaan samanaikaisesti, ja toisten piti silloin
istua kylki kyljessä. Raskaiden kranaattien putoil-
lessa hytkyi tämä korsu kuin pohjolan pikajuna.

JR 4:n 7. komppania, johon kuuluimme, miehitti
kirkonmäen tukikohdan tammikuun lopulla L940.

Joulukuun alkupuolella oli sen omistuksesta käyty

io kovia kahinoita ja välillä se oli jo vihollisen mie-
hittämä. Näissä taisteluissa oli kirkkokin palanut, niin
että seinät vain olivat pystyssä. Mutta jokapäiväinen
kranaattisade murjoi kiviseiniä yhä matalammiksi.
Sijoituksensa puolesta koko tukikohta oli sellainen,
ettei sinne päivällä päässyt eikä sieltä poiskaan. Ym-
pärillä oli vain aukeita peltoja, joita vihollisen tuli
hallitsi täydellisesti. Pioneerit rakensivat tosin öisin
pellon yli yhteyshautaa tukikohdan toiminnan hel-
pottamiseksi, mutta sekin oli vielä silloin kesken-
eräinen, kun tukikohta jätettiin. Joukkomme huolto
tapahtui aina pimeän aikana, aamuin ja illoin, silloin-
kin vain, jos taistelu ei ollut käynnissä.

Muoloon kiikon rounioito. Edessö kivioito, ioll<.o oli suomoloislen
to isteluosemien suoiono
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Veniiläisten ponssorihyökköys 11.2.1940
suomoloisten puolustomo,o Muoloon houious-
moon tukikohtoo vostoon

Muoloon houtousmoon iätteitä Kirkkoiärven
ronnollo.

Helmikuun 11. päivä l94O oli valkenemassa kirk-
I<aaksi pakkaspäiväksi, jollaisia talvisodan päivät
usein olivat. Oli rauhallinen ja hil.iaineo aamu. Töpi-
nän miehet olivat tulleet "soppajunallaan" hautaus-
maan portille, jossa muonan jako tapahtui. Olimmekin
siinä nyt jakopuuhassa, kyselimme kuulumisia, pakit
kolahtelivat, ja pakkaslumi narisi jalkojen alla. Syn-
tyi ylimääräistä ääntä, jonka ehkä vihollinenkin kuuli.
Yhtäkkiä kuului kova räjähdys, aivan kuin kranaatti
olisi iskenyt kirkon raunioihin. Ilmassa lenteli maa-
kokkareita. Töpinän miehet hevosineen lähtivät, ja
mekin menimme korsuillemme kiinnittämättä äskei-
seen paukkuun sen enempää huomiota.

Olimnre juuri ehtineet aloittaa ruokailun, kun kor-
suun ryntäsi sotamies Munne, joka oli ollut kuulo-
vartiossa tankkiesteellä. Hän oli juoksustaan hyvin
hengästynyt, mutta jaksoi vielä huutaa:

- Täälläkö työ ...keleet vielä oletteT Nyt ne
hyökkäär'ät .1'a laukovat miinoja tullessaan. Asemiin
kiireesti joka ukko!

Ruokailu jäi kesken, ja monelle se olikin viimeinen
ateria. Sieppasimme tuliluikkumme ja juoksimme ase-

rniimme niin nopeasti, kuin suinkin ehdimme. Ryh-
nräni asemat olivat äärimmäisenä oikealla lähellä kirk-
koa hautausmaan kiviaidan takana. Vanhasta tottu-
rnuksesta jokainen löysi hyvin poteronsa. Olimmehan
joutuneet monta kertaa jo aikaisemmin miehittämään
samat asemat.

Ryhmästäni oli sotamies Lauri Hermunen ennes-
tään vartiossa asemissamme. Häneltä sain txrkemmat
tiedot tilanteesta. Hän ei ollut nähnyt vihollisia, mut-
ta oli kuullut räjähdyksen ja nähnyt tulenlieskat maan-
tien suunnalla tankkiesteen paikkeilla.

Silmä tarkkana tähystimme yhdessä etumaastoa,
mutta mitään ei näkynyt. Aamu oli niin hämärä, et-
temme nähneet kyllin selvästi noin 200 metrin pääs-
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s.r olevalle t.rnkkiesteelle saakka. Muutaman minuu-
tin kuluttue r'älähti tankkiesteellä tuli, niinkuin joku
<-,lisi raapaissut tuiitikun. Arvelimme, että äskeinen
peukuttelija siellä sytyttää mahorkkasätkäänsä vetääk-
seen hermosavut. Åmmuimme muutaman laukauksen
äskeisen välähdyksen paikkaa kohden, mutta kun em-
me nähnect mitäin, lopetimme antpumisen.

Sitten taas välähti tankkiesteellä, ja tienoota
tärisytti valtava räjähdys. Multakokkareita satoi nis-
kaamme, ja seudun peitti musta savupilvi. Kun se
r ihdoin hälveni, näimme tankkiesteessä kaksi isoa
aukkoa. Pellolla lähellä metsänreunaa juoksi samaila
hetkellä lumipukuinen vihollissotilas. Åmmuimme
rniestä kohti useita laukauksia, mutta osumatta, sillä
matkaa oli noin )00 m. Sieltä metsän reunasta hän
vain heilautti kättänsä kai hyvästiksi meille ja mer-
kiksi omalle tykistön tulenjohtueelle, että selvä on,
antaa mennä.

Pian alkoikin kuulua vihollisen tykistön lähtölau-
kauksia, kranaattien ujellusta sekä räjähdyksiä asemis-
sarrme. Kyyristyimme poteroihimme. Oli alkanut ty-
kistökeskitys, jossa terästä satoi satamalla. Korvia huu-
maava jyrinä esti kuulemasta mitään. Yksityisiä rä-
jähdyksiä ei erottanut. Hautausmaa näytti kiehuvan,
hiekkapiivet pimensir,ät iiman. Vihollinen lienee päät-
tänyt hävittää koko kirkonmäen, siltä meistä siellä
ainakin tuntui. Emme voineet liikkua poteroistamme
mihinkään. Olimme kuin myyrät koloissamme. Aika
tuntui pysähtyneen kokonaan. Helvetillinen ryminä
jatkui tunnista tuntiin. Siinä pienessä poterossa kyy-
höttäessään tunsi itsensä hyvin mitättömäksi sen rin-
nalla, mitä tapahtui ympärillämme.

Mutta tälläkin hin'ittär,ällä keskityksellä oli lop-
punsa. Kestettyään noin 4 tuntia alkoivat kranaa-
tit, kellon ollessa 12, mennä ylitsemme siirtyen taak-
semme sulkutuleksi. Noustesssamme montustamme
totesin heti, ettei ryhmäni miehistä kukaan ollut haa-
voittunut. Hautausmaan kiviaita oli ollut suojlnamme.
Toisten ryhmien osalta eivät asiat olleet yhtä hyvin,
sillä alempana olevissa asemissa oli tullut pahaa jäl-
keä. Monen osalta sota oli päättynyt ainiaaksi. Rivit
olivat harventuneet pahoin, monta hyr,ää miestä oli
temmattu pois joukostamme. Yksi heistä, hyr,ä ystävä-
ni, alikersantti Toivo Tani monien muiden mukana
oli peittynyt hautausmaan hiekkaan.

Katselimme ympärillemme, mutta emme tunteneet
paikkaa enää samaksi, kuin neljä tuntia aikaisemmin.
Kirkon seinistä ei ollut paljonkaan jä|jellä, samoin suu-
ret puut olivat sortuneet, hautakivet ja ristit rikkoutu-
ncet tai kadonneet. Vaikka olikin talvi, ei edes lunta
näkynvt ympärillämme. Yhteyshautoja ei enää ollut.

Kun tähystimme edessämme valkoisen lumen pei-
tossa olevan pellon takana olevaa metsänreunaa, al-
koi metsästä juuri ajaa tankkeja pellolle, ja niitä tuli
kuin turkin hihasta, 28 vaunua kaikkiaan. Upea näky,
rnutta samalla peloittavaa katseitavaa, varsinkin kun
meillä ei ollut mitään panssarintoriunta-aseita, muu-
tamaa polttopulloa lukuunottamatta.

Tankit lähtivät liikkeelle jonossa sitä aukkoa kohti,
jonka aamullinen "toveri" oli räjäyttänyt. Kuoleman
karavaani lähestyi asemiamme. Ensimmäiset vaunut
olivat jo panssarinesteessä olevan aukon kohdalla ja
tulivat yhä lähemmäksi. Pian ne olivat jo piikkilan-
kaesteen luona. Sydämeni läpätti, ja veri tuntui polt-
tavan. Samassa meni jo piikkilankaestekin matalaksi.
Silmät kauhusta pyöreinä katselimme tankkien lähes-

tymistä. Ainoana turvanamme olivat kiväärit ja hauta-
usmaan kiviaita sekä mainitut polttopullot. Tankkien
tykkien mustat suuaukot olivat ammollaan meitä kohti.
Niiden konekivääiit ampuivat, niin että säkeneet len-
sivät hautausmaan kiviaidasta. Seitsemän vaunua ajoi
aivan ryhmäni asemia kohti. Otimme jokainen polt-
topullot käsiimme valmiiksi. Suunnitelmana oli, että
heitämme ne silloin, kun tankit ylittävät hautausmaan
kiviaidan, sillä silloin me olemme niiden aseihin näh-
den kuolleessa kulmassa.

Kyyrötimme yhä siinä aidan takana. Tankkien jyri-
nä läheni lähenemistään, mutta mitään ei näkynyt
tulevankaan aidan yli. Ehdin ajattelemaan, kunpa oli-
si kasapanoksia, mutta niitä ei ollut. Emme heti us-
kaltaneet nostaa päätämrne niin korkeaile, että oli-
simme nähneet aidan yli. Kun aivan aidan läheltä ei
lopulta kuulunut mitään, nousimme vuoron perään
tähystämään, miten tilanne kehittyy. Nuo mainitut
seitsemän tankkia ajoivat oikealta 20 m päästä asemi-
emme taakse, levittäytyir,ät pellolle pappilan ja hau-
tausmaan välille noin 30 m päähän toisistaan ja kään-

§,ivät siten, että tuliputket suuntautuivat meidän sel-
käämme kohti. Seitsemän vaunua levittäytyi tukikoh-
tamme asemien eteen, noin 30 m etäisyydelle asemis-
tamme ja seitsemän muuta vaunua ryhmittyi samoin

Äluoloon houtousmoollo olevo vuoden l9l8
sonkcripotsoskin kolhiutui tolvisodon toiste-
luisso
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meistä oikealla olevan II joukkueen asemia vastairn.
Loput seitsemän jäivät vielä tankkiesteen taakse, kai
odottamaan jalkaväkeä.

Asemiemme vasemmalla puolella oli kapea Kirk-
kojärvi, joka oli kokonaan vihollisen tulen hallinnas-
sa. Täten olimme nyt siis "motissa", ja meillä ei ollut
muuta mahdollisuutta kuin tapella.

Tankkien saatua ryhmityksensä valmiiksi alkoi n'ret-
sän reunasta, josta tankit olivat tulleet, työntyä r'i-
hollisen jalkar,äkisotilaita kuin jäoiksiä taikurin ha.
tusta. Jalkamiehet alkoivat ryömiä ja kontata peltoa
pitkin asemiamme kohti. Hitaasti, mutta varmasti ne
etenivät paksussa, pehmeässä lumessa.

Katselin lähintä tankkia, joka oli kohdallani noin
30 m päässä, r,älissämme hautausmaan kiviaita. Syty-
tin polttopullon ja heitin sen kohti tankkia, mutta
hätäisesti heitettynä ei pullo osunut maaliin. Tankis-
ta huomattiin heittoni, ja siihen vastattiin muutamal-
la kranaatiila, jotka osuivat hautausmaan aitaan, niin
että kappaleet siitä sinkoilivat.

Etsimme sopivia ampumapaikkoja, joissa olisimme
suojassa tankkien murhaavalta tulelta ja voisimme
ampua pellolla jo mustanaan olevia jalkaväkimassoja.

Jotkut vihollisen jalkamiehet alkoivat pian olla am-
pumaetäisyyde1ld, ja meidän oli yhdyttävä osaltamme
leikkiin mukaan. Otimme lähimpiä vihollisia jyr'älle,
tähtäsimme ja laukaisimme, ja niin jäi liikkumattomia
möykky.iä hangelle. Myös oma tappiotilimme alkoi
kasvaa.

Joukkueemme johtaja, vänrikki Martti Hyvärinen
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Muoloon houtousmoon etelöinen rinne, ioslo
kösin vihollinen hyökkäsi

tuli käymään ryhmäni luona ottaakseen selvää tilan-
teesta. Hän nosti silloin päätänsä liian korkealle ja
sai tankin kranaatista sirpaleita kehoonsa. Hyvärinen
lähti ryömimään miehistökorsulle päin toivotettuaan
hyvää menestystä meille alkaneessa taistelussa.

Ryhmäni miehistä kaatui ensimmäisenä sotamies
Syrjänen, joka sai tankin konekiväärin luodin kes-
kelle otsaansa, ja kuoli heti. Vähän myöhemmin haa-
voittui erittäin vaikeasti alikersantti Kovasiipi.

Kun vihollisen jalkaväki oli asemistamme vielä noin
-r0C m päässä, olivat leikkiin ehtineet mukaan joukku-
eemme kaikki taistelukuntoiset miehet. Myöskin mo-
lemmat konekiväärimme ampuivat pitkiä sarjoja, la-
kaisivat maahan lähimpiä vihollisia ja pakottivat toi-
setkin pysymään matalina ja paikoillaao.

Minun kohtaloni ratkaistiin noin kello 14 maissa,
jolloin olin ryhmäni miesten mukana edeileen hau-
tausmaan kiviaidan takana. Åmmuimme nytkin lähim-
piä vihollisia, kun tajuntani äkkiä häipyi . . . Seuraava
paikka, jonka pystyin tajuamaan, oli alussa mainit-
semani joukkueernme suuri miehistökorsu. Ympärillä-
ni oli vain haavoittuneita, keneltä oli jalka tai käsi
poikki, toisilla joku muu van'rma. Eräillä oli kovia
tuskiakin, joita ei mitenkään pystytty näissä oloiss:r
lievittämään. Näky oli erittäin masentava. Kuulin
lääkintämiehiltä, että olin saanut tärskyn ja sirpaleita
luultavasti tankin kranaatista 3-4 tuntia sitten. Yri-
tin nousta seisomaan, mutta siitä ei tullut mitään.

Ulkona riehui taistelu yhtä raiuna kuin päivällä
tilanteen pysyessä entisellään. Vihollisen jalkaväen



lähimmät miehet olivat kyllä päässeet tankkiesteelle
saakka ja olivat siis asemistamme noin 200 m päässä.
lfeille haavoittuneille välittivät tietoja tilanteesta
iievemmin haavoittuneet aseveljemme, jotka eivät voi-
neet osallistua enäd taisteluun puolustusasemissamme,
vaan olivat vartiossa korsun lähellä. Haavoittuneet
odottivat apua hartaimmin ja uskottiin sitä tule-
vankin, kunhan ilta pimenee.

Pimeyden laskeutuessa taistelumaaston ylle siirtyi
aloite meikäläisille. Pioneerit lähtivät liikkeelle kasa-
panoksineen ja polttopulloineen. Ensiksi he tuhosivat
ne seitsemän tankkia, jotka olivat selustassamme pap-
pilan pellolla, ja lisäksi yhden tankin asemien edestä.
Muut tankit lähtivät perääntymään samoja teitä, joita
olivat tulleetkin. Vihollisen jalkaväki jäi kuitenkin
niihin asemiin, joihin se oli edennyt päivän aikana.
Kun pappilan pelto oli nyt vapaa vihollisen tankeista,
saatiin myös odotettua apua. Rykmettiimme, JR 4:ään
kuuluva kapteeni P. G. Lillian *) komppania saapui
vapauttamaan meidän komppaniamme Muolaan kir-
konmäen tukikohdan puolustusvastuusta.

Komppaniamme uupuneet aseveljet olivat jaksa-
neet pitää puolustettavina olleet asemat horjumatt.r
rnonin verroin ylivoimaista vihollista vastaan. Mutta
nyt täytti ilon kyynel monen silmän ja miehiltä pääsi
helpotuksen huokaus, kun korsuumme astui kapteeni
Lillia, apuun tulleen komppanian päällikkö. Hän oli
pelottoman ja varmaotteisen näköineo mies ja ilmoit.
ti heti, että apua on tullut.

Ahkiot haavoittuneita varten odottivat korsun ul-
kopuolella nyt hetkellä, jolloin jo monen liikuntr-
kyvyttömäksi haavoittuneen miehen mielen oli täyt-
tänyt epätoivo pelastumisesta. Meidät siirrettiin ah-
kioihin, ja matka sairaalaan alkoi. Korsun lähelle jäi-
vät vieretysten niiden aseveljien ruumiit, jotka olivat
kuluneen päivän taisteluissa kaikkensa uhranneet. Ne
luvattiin noutaa myöhemmin.

Taistelukenttä oli hiljentynyt, ainoastaan jokio ki-
vdä,rin laukaus kajahti vielä tähtikirkkaassa yössä.
Pappilan pellolla roihusivat pioneerien tuleen sy,tyttä-
mät tankit, joissa ammukset räjähtelivät kuumuuden
vaikutuksesta. Ahkiomme kulkivat aivan niiden
läheltä.

Joukkueemme johtajan, vänrikki Hyvärisen haavoi-
tuttua oli hänen tilallaan toiminut kersantti Hellman.

Juuri hänen pelottomuudestaan ja johtajataidostaan
johtui, ettei vihollisen jalkaväki ollut päässyt tun-
keutumaan asemiimme saakka. Ei myöskään ole unoh-
dettava tarkkasilmäisiä kiväärimiehiämme, jotka tehok-
kaalla tulellaan painoivat monen vihollissotilaan pään
ainiaaksi kirkonmäen läheiselle pellolle. Mainitsen vain
sotamies Jalmari Vainikan, joka kertoi suorittaneensa
sinä päivänä 48 r'armaa selälleen tehtyä kaatoa.

Silloin kun kapteeni Lilliao miehet ottivat kirkon-
mäen tukikohdan haltuunsa, meidän joukkueemme jäl-
jellä olevat 10 miestä olivat yhä asemissa kersantti Hell-
manin johdolla. Alkuperäinen vahvuus oli ollut noin
40 miestä. Kuoleman viikatemiehellä oli sinä päivänä
tosiaankin ollut kiirettä. Oli mennyt monta hyvää
miestä. Mutta monin verroin enemmän oli mennyt
vastapelurilta ja kaiken lisäksi oli viholliselta Muo-
laan kirkonmäki sinä päivänä jäänyt saavuttamatta.

*) kapteeni Lillia kaatui Muolaan kirkolla 13.2.40
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kuollut
Kenraaliluutnantti Johan §/oldemar
H ä g g I u n d kuoli 12. 2. Hirvensalmella
69 vuoden ikäisenä. Hän oli aloittanut
sotilasuransa l9L, Jääkäripataljoonassa
Saksassl, jossa osallistui sotatoimiin itä-
rintamalla. Vapaussodan syttyessä hän joh-
ti suo jeluskuntalaisia tunnetun Venäjän-
saaren retken alkuvaiheessa ja sen jäl-
keen Antreassa ratkaisevalla tavalla Vuok-
sen rintaman muodostamista sekä toimi
sitten koko sodan ajan Karjalan rintaman
esikuntapäällikkönä. Sodan jälkeen hän
oli eri tehtävissä armei;'assa ja suojelus-
kuntajärjestössä mm. puolustusministe-
riön keskusosaston päällikkönä, Helsin-
gin suojeluskuntapiirin päällikkönä ja 2.

divisioonan komentajana. Talvisodassa
Hägglund komensi IV AK:aa Laatokan
koillispuolen operaatioissa, joissa käydyis-
sä suurissa mottitaisteluissa saavutettiin
merkittäviä voittoja. Jatkosodassa hän ko-
mensi VII AK:aa, jonka saavutuksiin on
luettava Sortavalan ja Äänislinnan val-
taukset. Ansioituneimpiin upseereihin
kuuluvana hänet ylennettiin r'. 1962 ken-
raaliluutnanti k s i.

Kenraali Hägglund tunnettiin tritavarr:r
ja rauhallisenr johtajana sekä vaatimatto-
mana ja sydämellisenä ihmisenä.

***
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Tolvisoto oli pokkossotoo io vol-
koisten lumipukujen sotoo, kosopo.
nosten io polttopullojen sotoo'1.

/l' ,.-t,

ENSIO NIKULA

JR 15 taisteli Summan puolustusasemissa ja vuodatti
hämäläistä sotilasvertaan Karjalan kannaksen lumi-
seen erämaahan kamppaillen pakkasta ja ylivoimaista
vihollista vastaan. Siellä taistelivat suomalaiset ryk-
mentit pataljoonan vahvuisina idästä saapuneita divi-
sioonia vastaan, tuhosivat niiden panssareita ja su-
pistuivat supistumistaan . . . kunnes vetäytyivät uusiin
asemiin aloittaakseen kaiken jälleen alusta.

Vastaiskujakin annettiin - sehän kuuluu sodan
luonteeseen - niihin kykenemättömiä emme toki
olleet. Vastaiskumme olivat sitäpaitsi perin nasevia,
ne lamaannuttivat vihollisen toiminnan aina tuoki-
oiksi ja niiden avulla saimme jonkinlaisia hengäh-
dystaukoja ryhmittyäksemme uudelleen. Sellaista oli
talvisota. Se oli pakkassotaa, jäätyneen makkaran, val-
koisten lumipukujen ja ompeluseurojen kutomien
päLn- ja kaulansuojuksien sotaa. Se oli kasapanosten ja

polttopullojeo sotaa, jossa kansa taisteli teräspanssa'
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KUUDEN KUUI
reita vastaan melkein nyrkein ympärillään räjähtävien
kranaattien kadotus.

Maailma käänsi sinne katseensa, odotti henkeään
pidätellen, kuinka siellä käy ja lähetti sotakirieen-
vaihtajiaan oikein paikan päälle katsomaan, kuinka
suomalainen sotilas kuolee - 

ja taisteleeko se vielä
kuoltuaankin.

Sotamies Laaksonen oli omalaatuinen tapaus -hän vielä ruumiinakin katsoi - syväjäädytetty soti-
las, voisi sanoa. Tapausta eivät olleet ikuistamassa so-
takirjeenvaihtajat eivätkä -kuvaaiat. Se oli silloin mel-
ko mitätön, sen kaamean noidankattilan kaikessa kuri-
muksessa, josta kokonaisuutena muodostui "Summan
ihme", nuo historian veriset lehdet. Yksityiset,
Laaksoset ja muut, unohtuvat helposti.

Pataljoonamme oli taistellut jo pitkään, valvonut,
palellut ja ampunut aseittensa piiput miltei käyttö-
kelvottomiksi. Se oli iättänyt jälkeensä verisen vanan



AN MIES

merkiksi, että tästä ei saa edemmäksi tulla ja kaivanut
lumeen Mannerheim-linja.

Komppaniamme päällikkö seisoi vieressäni taiste-
luhaudassa. Oli tuokion hiljaisempaa, .ja pakkanenkin
vetäytyi lumipyryä enteilevän pilviverhon taakse.
Tammikuun päivä tavoitteli hämärää. Äsken saatu
tykistökeskitys enteili hyökkäystä naapuriemme
puolelta. Miehet odottivat väsyneinä, mutta valppai-
na, ja päällikkömme seurasi katsellaan heitä, rähiäi-
sissä lumipuvuissa odottavia miehiään, jotka silmät
verestäen tuijottivat eteensä.

Silloin kohosi lumesta ei-kenenkään-maan puoli-
välistä mies ilman päähinettä, ilman asetta - 

ja lähti
laahustamaan asemaamme kohti hoippuen kuin huma-
lainen. Omako vai vihollinen? Sitä oli vaikea an'ioi-
da. Päällikkö antoi merkin, ettei saanut ampua, mies-
hän näytti vaarattomalta. Mutta vihollinen ampui.
Sen konepistooli sylki kiivaasti luotejaan miehen jäl-
keen, ja tästä päätellen mies oli meikäläisiä. Hän hor-
jahti, kaatua humahti lumeen ja aloitti matkansa ase-
miamme kohti ryömimällä. Åvasimme tulen suoja-
taksemme miehen liikkeitä, ja tuota pikaa hän putosi
eteemme taisteluhautaan. Mies oli kuollut . . . tai aina-
kin olisi pitänyt olla kaikkien sääntöjen mukaan.

Kun avasimme miehen ohuen puseron ja sen alia
olevan lammasturkkiliivin, niin totesimme, että hänen
rinnassaan oli kuusi reikää, verettömiä reikiä, joihin
olimme kyllä pakkassodassa tottuneet. Mutta kuusi
reikää rinnassa piti riittää tekemään miehestä kuin
miehestä sankarivainajan, vaikkei niistä pirahtaisi ve-
ripisaraakaan, hieman vain verensekaista vettä.

- l(4nn46me hänet pois täältä, lääkintämiehet
saavat korjata hänet, sanoi päällikkömme.

Mies kannettiin telttaamme, joka oli levitetty ison
kranaattikuopan ylle, ja sinne hän jäi lojumaan. Vi-
hollinen ei hyökännyt illalla eikä yölläkään. Suoritim-

- Mitä? änkytin. Eläks sä vai kummitteletko?

- Älä viisastele! Ånna se savuke!
Mies sai savukkeen vapisevasta kädestäni, samoin

tulen. Myös toverini olivat havahtuneet välikohtauk-
sen aikana. Hekin tuijottivat tupakoivaa kuollutta.

- Kuka sinä olet?

- Mistä sä tuut ?

Kysymykset lentelivät. Mies tupakoi, pinnisti muis-
tiaan. Kun savuke oli palanut loppuun, hän puhalsi
holkin tyhjäksi, koetteli jalkojaan ja mutisi itsekseen:

- Eir,ät ole paleltuneet.
_'- Mutta rinnassasi on kuusi reikää . . . ja elät vain.
.- Se on paha juttu. Sain ne kai äsken, tunsin sel-

laista polttavaa jysähtelyä, kun yritin omalle puo-
Iclle.

Ihmeteltiin. Sitten haettiin päällikkö paikalle. Hän-
kin oli ihmeissään. Mies kertoi olevansa naapuri-
rykmentistä, nimeltään Laaksonen. Kranaatin räjäh-
dys oli iskenyt hänet maahan, ja kun hän oli herän-
nyt, oli keskitys tauonout, ja hän oli summittain kul-
kenut jonnekin päin, saanut siinä luotejakin sel-
käänsä. Sirmat luodit olivat tulleet rinnan kautta ulos.

Mies vietiin nopeasti pois. Hän halusi rykment-
tiinsä, mutta antautui lopulta JSp:ssä, kun lääkäri se-
litti, että hänen keuhkonsa ovat riekaleina. Mies elää
vielä tänä päir'änä jossain Kajaanin lähettyvillä ja vil-
jelee maataan.

Lääkintämiehet selittivät perästäpäin, että pakkanen
oli pelastanut miehen. Hän oli ollut niin kontassa,
ettei veri kyennyt pursuamaan esiin. Liian aikainen
apukin olisi ollut kohtalokasta, sanoivat nämä, mutta
kai JSp:n lääkäri tiesi asian oikean laidan.

Jälkeenpäin me puhuimme "kuuden kuulan mie-
hen" päivästä, kun halusimme ilmaista jossakin yh-
teydessä tuon päivän tai yön. Siitä kertomuksemme
otsikko, r,aikka se voisi olla yhtä hyvin: "Syväjäädy-
tetyn miehen tapaus".

Summon foistelumcostoo Viipurin moontien
seudul lo

me kello 2 maissa vaihdon ja sukelsimme telttamme
epämukavalle lattialle lepäämään. Siinä se lojui vielä
kuollutkin. . .

Odotimrne muona-annoksiamme ja tupakoimme
vaiteliaina. Muonan tuojat saisivat viedä kuolleen
pois, vaikka olihan siinä tilaa yhdelle ruumiillekin,
tuumimme ja unohdimme vainajan olemassaolon. Em-
me olleet raakoja, mutta kokemukset olivat karaisseet
meidät, totuttaneet meidät kaikkeen.

- Onkos teillä tupakkaaT
Kopeloin taskustani holkkitupakkalaatikon ja ojen-

sin sen tuota ääntä kohden. Tämä jatkoi:

- Työnnä se vähän likemmäksi !

Silloio katsoin Lnojaa, hypähdin polvilleni ja unoh-
din koko tupakan tarjoamisen. Anoja ei ollut kukaan
muu kuin se kuollut, kuuden kuulanreiän mies. Tämä
islui ja tuijotti silmät palavina kädessäni olevaa savu-
kerasiaa.
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USA:n strotegisten ilmovoimien 8-moottorinen pommitus.
kone Boeing B-52 Strotoforiress volmistoutuu suorittomoon
polttooinetäydennyksen edellöön lentövöstä Boeing KC-135
Strototo nkeri sto

Slykyoikoiset suuryortoilmovoimot merkitse-
I Y vät voltov oo lskuvol moo niitö hyökkäysosee-
no käytettå'essä. Niiden suo rituskyky on alvon erl
suutuusluokkao kuln toisen mooilmonsodan lop-
puvoiheisso, jolloin nlitö kultenkin Jo voitlin pl-
töö sodon lopputulokseen rotkaisevosti yoikut-
tovono tekijönö. Voltovo teknillinen to teollinen
kehitys on tuonut ilmo-oseen käyttöön no|eot
pltkönmotkon Pornmituskoneet, huiPPunoPeat
h övittöjöko neet, tehokkoon osekuorm a n ko nto-
vot rynnökkökoneet jo lopul<si jopo tuhonsien
kilometrien toi mi nlo motkan omoav ot ohjukset,
jotko tuho nsien kilornet rien tunti nopeudella kii-
dåttävät otomi- ja vetyPommejaon koukoisiin,
pohoo-aavistamottomiin kohteisiin. Erinomol-
sen esimerkin siitfl milloinen merkitys ilmovoi-
mille jo niiden tehokkuudelle nykyhetkellö ase
tetoon, tarjooa se lopulto korkeimmolle po-
liittiselle tosolle vedetty USA:n, Englannin jo
Kqnodon völinen kiisto, joko koski moinittujen
moitte n il m ov oi mi en v o r usta mi sto o mer i kkol ai -
sin Skybolt-ohjuksin. Keskustelun roineet tä?ssd

kiistosso kövivät ojoittoin jo niin korkeino, että
niiden pelöttiin jörkyttövän Englonnin jo USA:n
y stöv y y d en Peru sleito. t a kuite nki n ol i ky se v a i n
yhdestö ainoosta oseesto. Toi ojotelloonPa mi-
ten vilkos sisåpoliittinen kuohohdus syntyi Eng-
lonnisso, kun sen hövittöjötorjunto oiottiin kor-
voto kokonoon ilmotorjuntoohjuksillo. Koko
Englonnin konso tunsi kysymyksen koskevon juu-
ri itseåän.

Nykypöivien sotirosPoriittisesso moailmosss
llmovoimot muodostovot niin hyökköys- kuin
puolustusoseenokin tekijän, joko on otettovo
huomioon koikkiollo. Soto ilmosso koskee jo-
koisto valtakuntoo, niin pientö kuin suurto-
kin, niin suuriin liittoutumiin kohtolonso sito.
nutto kui n Pu ol ueettomu uttoon v orjel ev ooki n.
Aio koskee vorsin löheisesti myös jokoisto
suomoloisto. Kohdesso ortikkelisso joisto toi-
nen julkaistoon tårsso; tullaan kösittelemöön
llmovoimien toimintaq jo siihen voikuttovio
tekijöltö löhinnö meidön olosuhteitomrr€ vos-
tooyossq sotirosPoriittisesso tilonteesso.

ILMAPUO
Yaltakunnqn
T, T. §UOTIPERA

Ilmavoimien tehtävät

Olkoonpa kyse suuren liittoutuman tai pienen puo-
lueettoman maan ilmavoimista, yhtäkaikki niiden te-
hokkaan toiminnan edellytyksenä on selvä ja täsmäl-
linen tehtävän asettelu ja eri tehtävien saattaminen oi-
keaan tärkeysjärjestykseen. Tämän kysymyksen ratkai-
seminen parhaaseen tulokseen vievällä tavalla jo rau-
hanomaisissa oloissa sa ttaa ennalta ratkaista sen, mil-
laisiin tuloksiin ilmavoimat sodan toiminnoissa pääse-
vät. Ratkaisu on erinomaisen vaikea, sillä onnistu-
misen edellytyksenä on oikea kuva sotilaspoliittisesta
kehityksestä, mahdollisen vastustajan toimintatavois-
ta ja vahvuudesta sekä teknillisen kehityksen suun-
nasta ja nopeudesta. Mitä perusteellisemmin kaikki
vaikuttavat tekijät pystytään ottamaan huomioon, sitä
suuremmat ovat edellytykset onnistua määrittelemään
ilmavoimien tehtävät oikeassa tärkeysjärjestyksessä ja
myös kehittämään ne tehtäviensä vaatimalle tasolle.

Kun rajoitutaan vain tärkeimpiin kokonaisuuksiin,
voidaan ilmavoimille yleensä asettaa seuraavat teh-
tävät:

- ilmavalvonta kaikkine aputoimintoineen,
* toiminta vihollisen ilmavoimia vastaan,
-.-- toiminta omien pintavoimien tukemiseksi ja

- toiminta strategisia maaleja vastaan kaikkialla
vihollisen hallussa olevalla alueella.

Ilmavalvonnalla tarkoitetaan nykyisin kaikkea sitä
toimintaa, jonka tarkoituksena on selvittää oman valta-
kunnan ilmatilassa ja mahdollisimman laajalla alu-
eella sen ympärillä liikkuvat niin omat kuin vieraatkin
iimassa liikkuvat esineet ja niiden liike. Lisäksi ilma-
valvonnan tehtävänä on jakaa kaikki saamansa tiedot
niitä tarvitseville.

Toiminta vihollisen ilmavoimia vastaan on useim-
missa tapauksissa lentotorjuntaa, jonka tarkoituksena
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Moosto moomooliin ommuttovo rynnäkköohius Mortin TM-76A
Moce lorkistus- io loukoisuloitteineen. Tömön ydinköriellö vorus-
tettovon ohiuksen toimintomotko ulottuu 2000 kilometriin, sen
korkeus 12000 metriin io se syöksyy maoliinso yliööninopeudello

on estää vieraitten ilma-alusten tai -aseitten liikkumi-
nen valtakunnan ilmatilassa. Tämä tehtävä voidaan
suorittaa joko torjuntahävittäiillä tai -ohjuksilla ja
suoritettaneen useimmissa tapauksissa molemmilla.
Joskus saattaa toiminnan tarkoituksena olla vihollisen
houkutteleminen tai pakottaminen taisteluun, jossa
niiden kimppuun voidaan iskeä tehokkaasti.

Omien pintavoimien toimintaa ilmavoimat joutuvat
tukemaan lentorynnäköin, pommituksin ja ohjushyök-
käyksin silloin, kun niiden oman tulen määrä on riit-
tämätön tai sen kantama on liian lyhyt. Tukitoimin-

taan liittyvät läheisesti myös lentotiedustelun ja -kul-
jetusten muodossa annettava tuki.

Suurvaltailmavoimille tyypillisenä tehtävänä maini-
taan toiminta strategisia maaleja vastaan. Teknillisen
kehityksen mukana tämän toiminnan merkitys on jat-
kuvasti lisääntynyt, sillä erilaisten ilma-aseitten toi-
mintamatkat samoinkuin niiden tukikohta-alueet ovat
viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvaneet siinä
määrin, että Iähes koko maapallo on hyökkäysten
ulottuvilla.

On varsin selvästi nähtävissä, että edelläesitetyistä

Automoottisesti mooliinhokeuluvin ohiuksin
vo rusiettu tori untohöviftö iä Norrhrop N- I 56F
Freedom Fighler. Koneen suurin nopeus on
noin 1,5 x öönennopeus
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ilmavoimien tehtävistä kolme ensinmainittua on laa-
dultaan sellaisia, että ne kuuluvat jokaisen valtakun-
nan ilmavoimille. Neljäs on sitä luokkaa, että sen kuu-
luminen tehtävien piiriin merkitsee hyökkäyshen-
kistä ilmasotadoktriinia tai ainakin pyrkimystä puo-
lustautua nopealla ja voimakkaalla hyökkäyksellä.
Strategisia hyökkäysilmavoimia on niin idän kuin län-
nenkin voimaryhmien piirissä. Puolueettomana itseään
pitävien maitten ilmavoimien tehtäviin ei sellainen toi-
minta kuulu.

Tässä esitettyien tehtävien tärkeysjärjestyksen mää-
rää kunkin maan sotilaspoliittinen tilanne, ts. sen
naapurien asenne ja odotettavissa oleva toimintatapa
sekä oma suhtautuminen ympärillä vallitsevaan tilan-
teeseen. Puolueettoman maa;n ja maan, joka haluaa
sellaisena pysytelläkin, ilmavoimien - ilmapuolus-
tuksen - tehtävien tärkeysjärjestys saattaa varsin
usein olla juuri se, joka alussa esitettiin.

Ilmavalvonta

Miltei poikkeuksetta voidaan ilmavalvontaa pitää
tärkeimpänä ilmavoimien tehtävistä, sillä kaikki toi-
minta ilman riittäviä tietoja vihollisesta ja omista jou-
koista on armotta tuomittu epäonnistumaan. Improvi-
soinnin mahdollisuuksia ei ole silloin, kun toiminta
tapahtuu aina 2000 kmlt nopeuksilla ja jopa 25-30
km korkeuksilla, ja kun yksi ainoa hyökkäystoimi
ulottuu tuhansien kilometrien matkan kummalle-
kin puolen rintamaa, jos sellaista edes on. Ilma-
puolustuksen perusedellytyksenä oo, että kaikki
ilmapuolustukseen kuuluvat elimet saavat tarvitse-
mansa tiedot vihollisen ja omien joukkojen Iiikkeistä
niin aikaisessa vaiheessa ja niin tarkkoina, että niillä
on mahdollisuudet suorittaa omat vastatoimenpiteensä.

Ilmavalvonnan tehtävänä on ilmavalvontatutkien,
aistein suoritettavien havaintojen, radionkuuntelun ja
kaikkien mahdollisten keinojen avulla luoda nopeasti
ilmatilannekuva, ts. havainnollinen kuva siitä, mitä
valtakunnan ilmatilassa ja sen ympärillä tapahtuu.
Eikä pelkkä kuvan luominen riitä. Tiedot on myös
voitava toimittaa kaikille niille, joiden toiminnalle
niillä on merkitystä. Tällaisia elimiä ovat ilmapuolus-
tusjärjestelmässä lento- ja ilmatorjunta, väestönsuojelu,
teollisuus, pintavoimien joukot, elintärkeä liikenne
ja monet muut. Tälle toiminnalle asetetaan kaksi tär-
keätä vaatimusta: nopeus ja luotettavuus.

Lentonopeuksien kasvu toisen maailmansodan 400-
500 km/t:sta nykyisiin tuhansiin kilometreihin tunnis-
sa on tuottanut suuria pulmia ilmapuolustukselle,
jonka torjuntatoimenpiteisiin käytettävissä oleva aika
on lyhentymistään lyhentynyt. Pieni esimerkki va-
laissee asiaa. Helsinkiä halutaan suojata lounaasta
suoritettavia hyökkäyksiä vastaan vihollisen hyök-
käävien koneitten lentäessä 20 kilometrin korkeudessa
nopeudella 3OO m/s, mikä vastaa nopeutta 1080 km/t.
Tutka, joka on sijoitettu Suomenlahden rannikolla
suunnilleen Helsingin korkeudelle, mittaa hyökkääjän
käyttämällä lentokorkeudella noin 400 km päähän.
Tavallisia ohjaamattomia pommeja käytettäessä pom-
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Tutkovolvontoi<one
lotion

Lockheed WV-2E Constel-

minpudotusennakko on 20 km korkeudelta noin 2o
km. Hyökkäävän koneen on sille epäedullisimmassa
tapauksessa lennettävä 380 km päästäkseen pudotta-
maan pomminsa. Tähän se tarvitsee aikaa noin 20 mi-
nuuttia, mikä on myös torjunnan käytettävissä toimen-
piteitään varten. Hyökkääjän lentonopeuden kasva-
essa ja korkeuden pienetessä tämä aika pienenee ja
ilmapuolustuksen huolet kasvavat samassa mitassa.
Esimerkissä käytettävissä oleva aika saattaa tuntua
suurelta, mutta kun ajatellaan, että sen kuluessa on
tutkalla havaittu maali tunnistettava viholliseksi, teh-
tär'ä päätös sen kimppuun hyökkäämisestä, annettava
käsky torjuntaa suorittavalle elimelle, noustava hyök-
kääjän korkeuteen ja löydettävä se likimain tyhjältn
taivaalta, aikaa ei enää olekaan niin kovin paljoa.
Syntyvän aikapulan ratkaisemiseksi on tehty paljon
työtä ja saavutetut tulokset vaikuttavat tyydyttäviltä.

Erdd.rd: * rikkaan miehen - ratkaisuna on pyrit-
ty työntämään tutka-asemat ja muut ilmavalvontaelimet
mahdollisimman etäälle torjuttavista kohteista. Esi-
merkkeinä tästä ovat USA:n Åtlantilla partioivat tut-
kalentokoneet ja rannikon ulkopuolelle merelle raken-
netut valtavat tutkatornit. Toisena ja huomattavasti
laajemmalle levinneenä ratkaisuna on elektroniikan
ja nimenomaan elektronisten tietojenkäsittelykoneit-
ten käyttäminen hyväksi ilmavalvonnassa ja siihen



liittyvässä torjuntatoir.r.rinnan johtamisessa. Tietojen
välittäminen ja niiden käsittely ihmisvoimin on osoit-
tautunut liian hitaaksi ja epäluotettavaksi, minkä
vuoksi nämä tehtävät on pyritty antamaan erehtymät-
tömien 1'a väsymättömien "sähköaivojen" suoritetta-
vaksi. Toiminta on voitu järjestää esimerkiksi siten,
että tutkan saatua ensimmäiset merkkinsä lähestyvästä
oudosta esineestä se syöttää mittaamansa tiedot sen
paikasta, korkeudesta ja nopeudesta täysin automaat-
tisesti tietokoneeseen, joka vertaa saamansa tiedot
kaikkiin hallussaan oleviin on'rien ja ystäväliisten ko-
neitten lentoja koskeviin tietoihin ja todettuaan ha-
vaitun maalin vieraaksi antaa siitä tiedon toimenpi-
teistä päättäville elimille. Samaan järjestelmään kuu-
luvat laskinlaitteet saattavat sitten kaupanpäällisiksi
ryhtyä laskeskelemaan, millaisiin torjuntatoimenpitei-
siin tätä tunkeutujaa vastaan olisi edullisinta ryhtyä.
Tällöin alkaa kuitenkin jo olla kyse ilmapuolustuk-
sen johtamistoiminnasta, jota myöhemmin käsitellään
tarkemmin.

Ilmavalvonnan ulottuvuudessa ja tarkkuudessa ta-
pahtui aivan ratkaisevaa laatua oleva käänne parem-
paan päin tutkan kehityttyä sille asteelle, että se pys-
tyi palvelemaan tässä tehtävässä ihmissilmiä ja -kon'iir.
Tekniikan kehittyessä ilmavalvonta on saanut käyt-
töönsä yhä kauempaa mittaavia ja tarkempia laitteita
ja verkostot ovat tulleet yhä aukottomammiksi. Eräs-
tä aukkoa - 

ja pahaa aukkoa - on kuitenkin ollut
vaikeata tukkia. Tutkassa käytettävä sähkömagneetti-
nen säteily on aallonpituudeltaan sellaista, ettei se

taivu maanpinnan mukaan, vaar. kulkee suoraviivai-
sesti. Tästä johtuen maanpinnan kaarevuus aikaansaa

USA:n ilmovoimien futkcvol-
vontotorni jossokin Ailontillo.
Suurten kupuien sisällä ovot
tutkien ontenniloitteet suoi,os-
so meri-ilmosion voikutuksilto

Vosemmolto' SM-75 Thor, moomooliohius,
suurin nopeus n'10000-1 5000 km/t, loi-
mintomotko n 3000 km. Nike-Ajox, ilmo'
toriuntoohius, nopeus n.2500 km/r, toi-
mintomotko n 40 km, lokikorkeus n 20 km.
SM-65 Ailcs, monnerlenvälinen ohlus, 26000
kmi t, 14000 km. Nike Hercules, ilmotor-
iuntoohius, 4000 km/t, foimintomofko 130
km, lokikorkeus 47 km

niinsanotun alakatveen, jossa lentäviä koneita ei voida
havaita. Mainittakoon esimerkkinä, että 100 metrin
korkeudessa lentävä kone voidaan havaita keskimäärin
vasta noin 40 kilometrin päässä tutkasta. Korkeam-
malle noustaessa vastaavaisuudet ovat likimain seu-
raavat: 1000 m - LzO km, )000 m - 280 km ja
10000 m - 4OO km. Mitä varmemmin siis halutaan
aluetta valvoa, sitä tiheämmässä on tutka-asemia oltava,
eikä niitä kuitenkaan voida työntää r,altakunnan rajo-
jen ulkopuolelle. Ja aivan maastoa hipoen lentäviä
koneita havaitaan tutkalla iuskin Iainkaan. Ilmaval-
vonnan kehitykseen liittyykin tämän vuoksi eräs var-
sin kiusallinen paradoksi. Tutkien tultua ilmavalvon-
nan käyttöön ja kehityttyä yhä luotettavammiksi saat-
toi syntyä ajatus, että toisen maailmansodan ajoilta
niin tutut iv-tornit lottineen, sotilaspoikineen ia muine
ilmavartijoineen käyvät tarpeettomiksi. Mutta ei. Tut-
kien kehitys vei edelleen siihen, että lentokone saat-
toi liikkua tulematta havaituksi vain aivan pinnassa
ja jotta se saatettaisiin todeta sieltäkin, oli myös van-
ha aistihavainnoin suoritettava valvonta säilytettävä
ja vieläpä sitä oli kehitettävä entistä täydellisemmäksi.
Vaikka sen antamat tiedot saattavatkin olla epätar-
kempia kuin tutkalla mitatut, ne ovat kuitenkin aina
kipeästi tarvittuja ja varmasti parempia kuin ne, joita
tutkalla ei saada lainkaan.

Suihkumoottorien suuri polttoaineenkulutus mata-
lalla Iennettäessä pakottaa suihkukoneet pitkillä
reiteillä suuriin korkeuksiin, jolloin ne myös
joutuvat tutkailmavalvonnan piiriin. Toisaalta hyök-
kääjä kohdistaa vastustajaansa paljon Ientotoimintaa,
joka vähäisen ulottuvuutensa vuoksi voidaan suorittaa
aivan matalallakin. Tällaista toimintaa ovat esimer-
kiksi rynnäkkö- ja tiedustelulennot ja juuri niideo
samoinkuin helikopterienkin toiminnan selvittämisek-
si on edellä mainittu aistihavaintoinen ilmavalvonta
ensiarvoisen tärkeä osatekijä ilmapuolustuksessa kaik-
kialla.
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lotlo io kenttäkeitiiö Koriolon konnoksello

lleerl Schodewltz RAIAN T
OLIN lasteni kanssa katsomassa elokuvaa "Taistelui-
den tie - Suomen sodat". Kotiin palattuamme lap-
seni, jotka olivat vielä pieniä poikia, kysyivät
minulta:

- Äiti, eihän tuo ollut totta, nehän vain näytteli-
r'ät? - Raskain mielin minun oli vastattava:

- Tämä oli totisinta totta. - Mutta he jatkoivat
kyselemistään:

- Eiväthän ne oikeastaan ampuneet ja kuolleetT
Äiti, ethän sinäkään ole sellainen kuin näytelmässä?
* Nyt alkoi uusi selittely:

- Tämä ei ole kuvattua teatteria, vaan sotaa, jossa
äitikin on ollut mukana.

- Äiti, tuleeko sota, kun me olemme suuria? Mi-
nä en ainakaan mene tankkiin, kun sieltä ei pääse pois.

Lapsia kehoitia iltarukouksessa pyytämään taivaal-
liselta isältä, ettei sota koskaan tulisi tuhoamaan tätä
meille niin rakasta isänmaatamme ja kansaamme. Mut-
ta itseäni pakoon en päässyt. Ajatukseni risteilivät sinne
tänne. Minun oli katseltava sotien filminauhaa omal-
ta kohdaltani. Siinä nyt näin menneeltä ajaltani erääo
illan ja aamupäivän tapahtumat. . .

Kirjoitettiin ajankohta 3r.8. t.9.t94t. Olimme
etenemässä Valkjärveltä Rautuun. Olin muonituslotta-
na 10.D:n JR 2:n 6. komppaniassa. Koska joukko-
osasto, johon kuuluin, oli jalkaväkeä, teimme matkaa
marssien. Minä tietysti miesten mukana matkalla ruo-

JR 2:n lotto io lähetti oomuoskoreillo Volk.
iörvellö 9.9.1 941
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kaa laittaen. Marssi oli erittäin rasittava, mutta koska
minua kannusti tieto syntymäseutuni lähestymisestä.

Jännitykseni kasvoi kasvamistaan, mitä lähemmäksi
tulimme Valkjärven ja Raudun rajaa. Joka askel vei
lähemmäksi lapsuuteni leikkipaikkoja. En ollut enää
syntymäkodissani asunut useampaan vuoteen. Mutta
kuinka olisinkaan voinut unohtaa lapsuuteni muis-
tot? Kuinka monta kertaa olinkaan lähtenyt karjapo-
lulle. Ja aittatiellä näin äitini astelemassa ja isän pel-
lolla kyntämässä. Kotimuistojen kannustamana yritin
pysyä keittiöni perässä liejuisella tieilä tihkusateessa.

Vihdoin tulimme tielle, josta oli ainoastaan 5 km
kotiini. . . Mutta miksi he kääntyvät? Miksi ei voida
marssia maantietä? Miksi käytetään metsätietä?

Niin.. , rajalle! Tämä sana oli kaikunut korvissani
kuin mahtava tykin jyrähdys. OIin kuullut rajantakai-
sesta mahtavasta naapuristamme, jonka pienemmät-
kin liikahtelut voisivat murskata kaiken meille rak-
kaan. Nyt se oli liikahdellut, ja olimme ottamassa
omaamme pois. Jaksammeko loppuun?

OIin nähnyt Kuolemanlaakson ja kuullut kaikki
ne kauhun kertomukset, jotka siihen liittyivät vapaus-
sodan ajoilta. Mutta rajaa en ollut nähnyt. En ollut
koskaan uskaltautunut aivan rajalle, vaikka olin raja-
seudun kasvatti. Raja oli aivan kuin kuoleman kuilu,

sitä ei voinut lähestyä. Se aivan myrkytti kaiken lä-
heisyydessään . . .

Kuinka minun jalkani tuntuvat niin kumman pai-
rravilta? Minä yritän nostella niitä, ne eivät tottele,
niitä on laahattava. Miksi he eivät voi pysähtyä?
Minä en jaksa enää. Näen kuin usvan läpi hiljaisen
tien ja loppumattomalta näyttävän joukon harmais-
sa likaisissa varusteissa eteenpäin laahustavia miehiä.
Viimeisenä kenttäkeittiö, jota minun oli seurattava.

Olin törmätä kenttäkeittiöön. Se oli pysähtynyt,
ioukko oli käynyt tauolle. Lisään puita tulipesään.
Miehet puhuivat minulle. Vastasin heille jotain. En
tiennyt itsekään mitä. He nauroivat. Minun vastauk-
selleniko? Kysymyksen tekijä ei hellittänyt. Havah-
duin mietteistäni . . . Edessäni seisoi nuori, miellyt-
tävä ja reipas mies, komppanian päällikkö, kapteeni,
joka haavoittui kohta tämän jälkeen. Oliko väsy-
mykseni huomattu? Joka tapauksessa päällikkö ky-
syi minulta lähikylien nimiä. Luettelin niitä enemmän
kuin olisi ollut tarpeellistakaan. Ne sointuivat kor-
vissani ihmeen kauniilta. Väsymyksenikin oli kuin
pois pyyhkäisty. Lähdimme liikkeelle ja nyt minun
kotiseudun tuntemukseni oli kokeissa usein. Vasta
perästäpäin olen huomannut, että tuo päällikön ky-
sely osui oikeaan, se helpotti mieltä. Tunsin, että mi-
nua tarvittiin, ja minä jaksoin taas. . .

l0.D:n komentoio, eversti J. Sihvo (keskellä) i,o JR 2:n kornen-
toio, eversti A. Käöriöinen {ovopäinl komentopoikollo 10.9.1941
lnkerin puolello Mustilosso, ionko rykmentti oli iuuri volloittonulIRVEHDYS

SA-hw
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Nyt oii ilta alkanut jo pimetä. Miesten hartioille
olivat ilmestyneet valkoiset nenäliinat, ruuhkaantu-
misen estämiseksi. Minä en viimeisenä sellaista tar-
vinnut. Tiesin, että tulemme Kärsälän kylään, ja pian
jo kuuluikin käsky majoittumisesta. Saimme keskeltä
peltoa pienen männikön majapaikaksemme.

Ruokailtuamme komppania lähti jatkamaan matkaa.
Toimitusjoukkue jäi paikoilleen. Vääpeli kävi ilmoit-
tamassa ehjänä löytyneestä saunasta, johon aikoivat
majoittua Iattialle. Minulle oli säästetty makuupai-
kaksi lauteet. Vaikka tiesinkin siellä olevani täysin
turvassa, en sinne halunnut majoittua, koska se oli vi-
hollisen jaljiltä.

Laitoin vuoteeni entiseen paikkaan nelipyöräisten
kärryjen alle. Vuoteeni ei ollut houkutteleva. Sii-
hen kuului huopa, jonka toista reunaa käytin patjana
ja toista peitteenä. Kaasunaamarilaukun asetin tyy-
nyksi, ja kenttävuode oli siten valmis. Aukaisin pu-
vusta kauluksen ja vyön. Vaihdoin sukat jalkaani.
Käänsin puvun helmat kaksin kerroin, jolloin ne ei-
vät ottaneet paljaaseen ihoon ja kuivuivat paremmin.
Niin olin valmis nukkumaan yöni syntymäpitäjäni vih-
reällä nurmikolla, sateensuojana muonakuorma. Unta
ei huolinut odotella. Tuskin olin ehtinyt laskea käte-
ni ristiin ja sopertaa pari sanaa lapsena oppimastani
iltarukouksesta, kun jo olin unten mailla.

Olin unen ja valveilla olon rajamailla, kun tunsin
aivan kuin jokin selittämätön voima olisi kiskonut mi-
nut hereille. Uni kuitenkin piti puolensa, kunnes kär-
rien viereltä kuului hätäinen ääni:

- Lotta p....e, ylös vihollissii on joka paikasl
Äänen oli päästänyt sotamies Hurri, joka samalla

alkoi kiireesti etsiä kärristä pikakivääriä. Mutta kun
hän ei heti saanut sitä toimimaan, heitti hän sen vie-
reeni ja lähti juoksemaan saunalle. Jäin vihollisten
kanssa kahden, melkein silmätysten. Olin sukkasillani
ja ilman päällystakkia.

Hetken minut valtasi suunnaton pakokauhu. Muttr
mihin paeta? Åukeaa peltoa ei ollut hyvä lähteä ylittä-
mään. Eikä minulla ollut vähintäkään tietoa, ampui-
vatko metsästä omat vai vihollinen. Joka tapauksessa
metsä ympäröi peltoa kolmelta puolelta. Neljänneltä
tuli vihollinen minun seurakseni, aivan kuin pussiin.
Tein nopean päätöksen pysyä paikoillani. Luotin
omiin miehiini, joilla oli tiedossa olinpaikkani. He
eivät minua pettäisi, ellei pelastamiseni olisi aivan
mahdottomuus.

Minulla ei ollut suinkaan hauskat oltavat. Jos am-
puivat omat tai vihollinen, niin olin aina vaaravyö-
hykkeessä. Vilahtipa mielessäni sotavankeuskin. Min-
kälainen olisikaan kohtaloni etulinjan naisena sota-
vankeudessa, kun kaiken lisäksi kannoin vielä lotta-
pukua? Tämä ajatus sai kylmän hien nousemaan. Mi-
nä olin sotaan lähtenyt vapaaehtoisesti, vieläpä lu-
pauksin, etten näyttäisi pelkoani. Nyt minun oli kes-
tettävä. Minun oli joko elettävä tai kuoltava. Muu
ei saanut tulla kysymykseenkään ! Hyvä Jumala, auta
minua ryhdistäytymään! - Voitin pelkoni ja sain
toimintatarmoni takaisin.

Vedin juuri takkia päälle ja saappaita jalkaani, kun
viereeni ilmestyi eräs mies. Olin arvannut oikein,
minua ei oltu unohdettu. Tulija oli ajoneuvojen ajaja,
sotamies Lukin. . . Alkoi uusi kokeilu pikakivää-
rillä, joka nyt suvaitsi toimia. Kuulin, kun minua ko-
mennettiin maastoutumaan, mutta tämä ei hetkeksi-
kään tullut mieleeni. Olin saanut suomalaisen soti-

u

laan vierelleni puolustamaan henkeäni. Nyt oli tullut
minun vuoroni täyttää lupaukseni, tukea häntä r'oimi-
eni mukaan. Olin valmis tähystämään maalia, joka
kohottautuikin käyttäen vinoaitaa suoianaan, heilautti
kättänsä ja painui matalaksi lähtien pyrkimään met-
sän suojaan. Nyt tuli toinen samanlainen kädenliike
ja myös samat terveiset meiltä. Kolmas. . . neljäs ja
niin edelleen. Pikakivääri lauloi I N{etsään menivät,
liekö osunut, se jäi meille arvoitukseksi.

Ilmr tuntui olevan lyijyä täyonä. Kaikkien kon-rp-
panioiden aseet olivat l,l.rtyneet mctsän reunasta sa-

maan musiikkiin. Olimme aivan kuin taistelun huu-
maamia. Åseet kylvivät kuolemaa, ja minä jatkoin
tähystämistä, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. Kun
viimeinen vihollinen oli saatettu metsän suojaan, läh-
dimme siekailematt;r perään. Mutta metsän reunassa
huomasin aseettomuuteni ja palasin takaisin. Nyt
ilmestyi luokseni vääpeli pistooli vielä kädessään tais-
telun jäljeltä ja tiedusteli, näinkö minä vihollista?
N{yönsin nähneeni.

Tuliaseiden vaiettua tuntui kuin olisi tullut tyh-
jiön keskelle. Lähdin katselemaan taistelujen jälkiä.
Pellon ojassa oli kaikenlaista kamaa, leipää, säilyke-
purkkeja ja pienoisheitinkin. Joku miehistä oli Iöy-
tänyt keittiömieheni manttelin, kiväärin ja patruuna-
laukun. Vihollinen oli hänet nähtävästi yllättänyt,
mutta emme palanneet asiaan, kun mies ilmestyi töi-
hin kolme vuorokautta myöhemmin. Olemmehan kaik-
ki erehtyväisiä ihmisiä. Palatessani keittiölle alkoivat
jo palata miehetkin. Ensimmäisenä tuli alikersantti
FIyvärinen, ja kohta kajahtikin reipas ääni metsän
reunasta:

- Elääkö lotta vielä? - Heilautin kättäni ja kysyin,
kuinka oli miesten laita?

Hyvärinen kertoi nähneensä vihollisen käden hei-
lutukset. Ne eivät olleet suinkaan tarkoitetut ystä-
vällisiksi käden ojennuksiksi, vaan käsikranaatin heit-
toa varten. Molemmat kranaatit löydettiinkin olin-
paikkani välittömästä läheisyydestä, mutta suutareina.
Hän lähti tavoittamaan heittäiää. Mitä tapahtui met-
sässä, sitä en tullut koskaan tietämään. Oliko heittä-
jien kirjaan juuri kirjoitettu viimeinen sivu, vai oli-
vatko he vankien joukossa?

Vankeja tuotiin juuri silloin samaa tietä pitkin,
jota olimme edellisenä iltana marssineet. Yhtä heis-
tä kannettiin paareiila, ja toisia oli sidottu. Heidät
tuotiin suoraan keittiölleni.

Olin toistamiseen silmätysten viholliseeni, joka het-
ki sitten yritti tuhota minut keittiölleni. Vain se oli
erotuksena, että he olivat nyt aseettomia, mutta mi-
nulla oli tiedossani kaksi käsikranaattia. Minulla
ei ollut oikeutta enää niitä käyttää, ja miksi olisin
niitä käyttänytkään? He taistelivat henkensä puolesta,
me teimme samoin. Emmekä kummatkaan olisi halun-
neet sotaa.

Olimme selviytyneet yhdellä haavoittuneella, joka
sekin oli naapurikomppaniasta. Hän oli pelastanut hen-
kensä venäjän kielen taidollaan. Muonittaa en vankeja
luonnollisestikaan voinut. Minulla oli annokset vain
omille miehille, ja nekin jatkuvasti liian pienet. Van-
keja lähdettiin viemään esikuntaan.

Lähetin rukouksen sinne, josta me niin monta kertaa
huusimme apua sodan aikana hätäämme: Hyvä Juma-
la, anna meille rauha! - Sellainen oli rajalta tullut
tervehdys synnyinseudulleen palaavalle raian lapselle.
-- Filminauha oli taas katkennut, uni oli yllättänyt.



KARHUERISTE
- rotkoisu, joko
vie!ö YUosi

!ömmittöö Teitö
en kuluttuo

Volitessonne lämpöeristeitä ehkä porhoilloon kohoovoon
kotiinne rotkoisette somollo, kuinko poljon moksotte to-
lostonne vostoisuudesso. Tiedätte, että hyvä lämpöeriste
tuo tullessoon tolollenne pitkän iön jo olhoiset hoitokus-
tonnukset. Antokoo siis Korhueristeiden rotkoisto eristys-
pulmonne - netekevötsen pysyvällä jo lämpimällätovollo!

Myynti jo neuvonto :

KARHULA.IITTALA
Mineroolivillomyynti

E. Esplonoodikotu 14

Helsinki, puh. 11433

A.AHLSTRÖiI OSAKEYHII IGRHUTA
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Uudenkylön etelöpuolello olevoo moosioo,
jonko tosollo oli tolvisodon olusso ns. Joo-
moloisen viivytyslinio

Uudenkylön koulu, iosso tolvisodon syhyes-
sö oli lll/JR 37:n komeniopoikko io JSp

Yeikko Huttunen

:}- "*-'

tajaominaisuuksiltaan pätevä mies, joka pystyi hallit-
semaan kiperimmätkin tilanteet.

Uudenkylän aukeat ylitettyämme kuului jo edestä-
päin laukauksia tunnustelijain saatua kosketuksen vi-
holliseen. Kello oli tällöin noin 15,30. Joukkue, johon
kuuluin ryhmänjohtajana, joutui tien vasemmalle puo-
Ielle ketjuun. Emme ehtineet edetä tämän jälkeen
pitkällekään, kun edestä avattiin meitä vastaan kiivas
tuli. Maastouduimme ketjuun suolle aikoinaan kaivet-
tuun ojaan ja ryhdyimme tulitaisteluun. Siinä ojaan
hypättyäni huomasin, että vihollisella oli vasemmalla

Vihol I is ta Yi ivytett i i n

VIHOLLINEN oli talvisodan puhjettua ehtinyt ylittää
Salmissa Tulemajoen, ennenkuin yksikkömme joutui
liittymään siihen kovaan leikkiin, jota käytiin rajan-
pinnassa jo viivytysvaiheen aikana.

JR 37:n 7. komppania oli ollut kenttävarustustöissä
Uuksun jokilinjalla siihen asti, kun saimme lähteä
vainolaista vastaan sotkemaan sen vakaita suunnitel-
mia paraatin pitämisestä Helsingissä.

Oli muistaakseni joulukuun 3. päivän aamu, kun
marssimme alkoi kohti Salmia. Komppaniamme pääl-
Iikkönä oli luutnantti E. Patojärvi, rauhallinen ja joh-
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puolellamme pikakir,ääri, mutta emme saaneet sitä
pimeydessä tähtäimeen. Sanoinkin heti pojille, että
tämä voi olla epäterveellinen paikka ja käskin heitä
hyppäämään yksitellen ojan etuvallin yli mättäikköön.

Toiset ehtivät pian hypätä etumaastoon, mutta so-
tamies Moilanen istui vielä ojan pohjalla koettaen
irroittaa kivääriin tarttunutta patruunaa. Silloin pyyh-
käisi pikakiväärin suihku pitkin ojaa ja sotames Moi-
lanen kaatui paikalle ääntäkään päästämättä. Hän oli
taistelunsa taistellut.

Koska takanamme oli mäen töyrääseen kaivettu
tankkieste, komppanian päällikkö antoi käskyn, että
joukkueen tuli vetäytyä tankkiesteelie, jossa oli pa-
rempi puolustautua. Vihollisten painostus yhä r'ain
kasvoi, ne hyökkäsivät nyt uraa-huudoin tankkiestettä
vastaan. Pidimme ne toistaiseksi kuitenkin tulella ja
käsikranaatein kurissa, niin etteivät ne päässeet nou-
semaan asemiimme.

Joukkueen johtaja, vänrikki Kauppinen antoi mi-
nulle sitten käskyn ryhmineni siirtyä r'armista-
maan vasenta sivustaa, etteivät vanjat pääsisi kier-
tämään selustaamme. Tottumattomuudesta vai mistä
lie johtunut hänen mainintansa, että annetaan vihel-
tämällä merkki siitä, milloin ryhmä saa vetäytyä
taaksc, r,aikka sellaisessa rätinässä ja paukkeessa ei
vihellys voinut kuulua. Makasimme sivustalla ketjussa
ja odotimme vihollisen mahdollista hyökkäystä, mutta
sitä ei tullut, sitävastoin tuntui taistelu jo hiljener'än

Solmin-Uuksun tien vorrello talvisodan olusso olleet
suorroroisten peräkkåiset viivyty sosemot. Yenäläiset
hyökl«åbivöt 4. 1 2. 39 oamuPöiyöll ö Uusi ky I än osemi o
vostoon, mutto torjuttiin ja heidön 8 hyökköysvou-
nuo,on tuhottiin. Suornoloisten vetöydyttyä seuroo-
vona yönö Uuksun jokilinjolle, venå'låiset atoittivot
sielläkin 5.12. illollo hyökkäyksen, joko kerto toi-
senso jå'rkeen lyötiin tokoisin, kunnes suomoroiset
irroittoutuivot osemistoon 8.I2. illolla jo vetöytyivöt
Pitkönronnon suuntoon.

tankkiesteelläkin. Yö oli kulunut jo pitkälle aamu-
puolelle, kun lähdin sotamies Rajamäen kanssa otta-
maan asiasta selvää.

Kun hiivimme näreikköä pitkin tankkiestettä koh-
den, josta yksinäinen konekivääri lähetti entisistä
asemistamme lyhyitä sarjojaan maantien suuntaan,
huomasimme konekiväärin trkana kaksi piippalakkista
miestä, jotka polittivat keskenään venä,iää. Annoin
Rajamäelle kädellä merkin, että peräännytään samaa
tietä kuin tultiinkin, koska siinä varmaan oli lähellä
enemmänkin miehi tystä.

Niin tulimme ryhmämme luo ja lähdimme vetäy-
tymään Uudenkylän aukeiden yli niiden pohjoislai-
taan, jossa komppaniamme oli jo valitsemassa asemia
seuraavaa yhteenottoe varten. Maahan emme voineet
liaivautua, siliä kenttälapiot oli "kevennetty" maini-
tulle suolle, missä ensimmäinen yhteenotto tapahtui.
Sinne olivat melkein kaikilta valitettavasti tippuneet
myös reput, kaasunaamcrit, pistimet, patruunataskut
ja muut r,etimet, jotka vain liikkumista haittasir.at.
Sinne olivat myös jääneet kaatuneina Moilanen,
Heiskanen, Kemppainen ja eräät muut, joiden nimiä
en muista.

Seuraavana aamuna alkoi vihollisen hyökkäys kol-
men hyökkäysvaunun tukemana. Vaunut tulivat pe-
räkkäin aivan eteemme purolinjalle. Siinä ensimmäi-
nen ajoi miinaan, ja toiset kaksi pehmitti kenttäka-
nuunamme suorasuuntauksei la.

Lopuksi alkoi myös vihollisen jalkaväki hyökätä
tosi teolla. Mutta mitä ihmettä! Siellä vihollisen jou-
kossa ylitti aukeaa myös suomalainen sotilas, aseet-
tomana, paljain päin ja aina välillä kaatuillen lumeen.
Seurasimme häntä tarkasti asemistan-rme ja tunsimme
hänet vihdoin Kemppaiseksi, jota olimme pitäneet jo
kaatuneena.

Uudessokylässä olevo Joomoloisen tonkkieste, iohon noioutueD
JR 37 kövi viivytystoisteluo
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Kemppaista vastaan lähti ryömimään kaksi asevel-

ieä kovasta tulesta huolimatta, ja he toivat hänet ase-

miimme. Häneltä oli mennyt luoti rinnan läpi, veren
hukka oli ollut suuri. Hänet hoivattiin JSp:lle asti,
ja hän on tietääkseni elossa tänäkin päivänä.

Taistelu yltyi aamupäivän kuluessa erittäin kii-
vaaksi, konetuliaseiden lukumäärä tuntui aina vain
lisääntyvän vihollisen puolella, mutta asemiimme se

ei vielä onnistunut pääsemään. Kello 14 tuli lähetti
N{ikkonen, Pälkjärven poika, ilmoittamaan minulle,
että ryhmä saa ruveta irroittautumaan ja vetäytymään
tien suunnassa Uuksua kohti.

Meistä vasemmalle oli alikersantti Nissisen ryhmä
metsäisessä niemekkeessä. Sanoin Irf ikkoselle, että
lähden kaveriksi sinne metsäniemekkeeseen viemään
käskyä ja katsomaan, kuinka Nissinen on siellä me-
nestynyt. Perilie tultuamme huomasimme kuitenkin,
että asemat olivat jo tyhjät. Samassa hämmästy,imme
molemmat, kun tuuheasta näreiköstä alkoi joka puo-
lelta juosta piippalakkisia miehiä meitä kohti kiväärit
kainalossa. Ehdin huomata, että Mikkonen jähmet-
tyi paikalleen naama kalpeana kuin kuolleella, ja hih-
kaisin hänelle:

- Nyt mentiin I

Åloin tehdä äkillisiä syöksyjä näreikköä kohden.
Samassa kuulin korviini huudon: Stoi ! ja kuulat al-
koivat rapista ympärilläni katkoen oksia puista. No-
pein syöksyin etenin pitkin rinnettä, joka laski suolle.
Luulin, että pääsisin pelkällä säikähdyksellä kipe-
rästä tilanteesta, mutta vilkaistessani taakseni näin nel-

xwq! rlqF)sr rFl - ,. 4

Uuksunjoki JA-hd

jän ruskeakauhtanaisen idän pojan kivääreineen seu-
t^avan minua. He eivät ampuneet enää, vaan heidän
huomionsa oli varmaan keskittynyt murtomaajuok-
suun, joka nyt alkoi. Lumi hidastutti etenemistäni,

I{opeaa
uarma,a
paluelua
puolen
uuosisadnn
aikana
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mutta he saivat kulkea valmiita jälkiäni. Yanjoja
hidastivat sensijaan pitkät manttelit, jotka laahasivat
lumessa. Huomasin, että heillä oli vakaa tarkoitus ot-
taa toinenkin vanki elävänä.

Lähdin suolta suunnistamaan Salmin-Uuksun tietä
kohden. Kun olin päässyt tiheämpään metsikköön,
heittaydyin lumeen, otin Ukko-Pekan poskelleni ja
odotin, kunnes hengitykseni tasaantui. Sitten kajahti
laukaus, joka vähensi yhdellä miehellä vihollisen
muonavahvuutta. Muut kolme heittäytyivät maahan ja
ampuivat, mutta huonolla menestyksellä. Vihdoin
lähti yksi ryömimään katsoakseen, miten toverin kävi.
Olin valmiina ja niin leimasi pystykorvani sillekin
menolipun sinne, mistä ei palata. Lähdin taas syöksy-
mään eteenpäin, mutta eteeni sattui pistoaita. Kun
rupesin hyppäämään sen yli, tartuin lumipuvustani
siihen kiinni. Samassa alkoi tulla luotia, että sälöt
lentelir'ät aidaksista. Riuhtaisin itseni heti irti, niin
ettei lumipuvun takistani jädnyt muuta kuin hihat kä-
sivarsiin. Samassa luiskahti kiväärini jäätyneistä ruk-
kasistani sille puolen aitaa, missä vanjat olivat. Ti-
lanne tuntui nyt toivottomalta ja rupesi myös jo hei-
kottamaan vatsan kohdalta, kun ei oltu syöty kuin
edellisen päivän aamuna.

Huomatessaan, että olin aseeton ja väsyksissä van-
jat eivät ampuneet enää, I'aan rupesivat ylittämään
aitaa ottaakseen varmao saaliin. Samassa muistin siinä
puun juurella maatessani, että olihan minulla kaksi
munakäsikranaattia asetakkini rintataskussa. Kaivoin
ne nopeasti esiin, poistin varmistimet, hyppäsin pys-
tyyn ja heitin molemmat peräkkäin aitaa kohti -"kapseli" kummallekin. En jäänyt enää seuraamaan
kranaattien vaikutusta, vaan lähdin kahlaamaan mäkeä
ylös. Kuulin kaksi räjähdystä, sen jälkeen oli hiljaista.
Takanani ei näkynyt ketään.

Eteeni tuli polku ja sen vieressä olivat puhelin-
tapsit. Polkua pitkin tuli vastaani kolme suomalaista
sotilasta kelaten pois tapsia. Kehoitin heitä mene-
mään rinnettä alas katsomaan, oliko heittämilläni käsi-
kranaateilla ollut vaikutusta seuraajiini. Miehet pa-
lasivat ja kertoivat, että yksi vihollinen oli ollut pa-
laamassa aidan luota suolle päin, mutta senkin matka
oli keskeytetty. Toinen oli kaatunut kranaateistani
aidan luo. Tulin viestimiesten kanssa Salmin-Uuksun
tielle ja sitä myöten Uuksuun, jossa tapasin oman
komppaniani. Oli taas heti lähdettär,ä varmistamaan
Uuksalonpäätä.

Sotamies Mikkonen jäi sille tielle, eikä häntä ole
kuulunut takaisin tänäkään päir'änä. Mikä lie ollut
hänen kohtalonsa?

Piikkilonkoeste Uudessokylässä tolvisodon olusso

**************** * * ** *
**
**
* Olet huomannut, että Kansa taisteli- *
* lehti on Sinun lehtesi ! *
t Huolehdi myös siitä, että sodissa olleet t
t naapurisi miehät tutustuvat siihen ja tilaa- t* vat sen- *
t 

-i"ir,r.r,. 
lehden numerosta entiset ase- t

T veiiet lövtävät arvokkaita yhteisiä muis- i
i tojä etvyitaviä kirjoituksia.' *
**
**
*************** * * * * * *

KORPRAALI JÄRJESTI KOMPPANIAA
VÄÄPELIN FUTTUTTTTUUN

Vanhoista reserviläisistä kokoonpantu komppa-
nia oli joskus hitaanpuoleinen järjestäytymään vää-
pelinliin puhutteluun. Jos päivystäjänä sattui ole-
maan sellainen mies, jol.la oli hiljainen ääni, oli
järjestäytyminen vieläkin hitaampaa. Kerran hih-
kaisi vääpeli päivystävälle korpraalille:

- Ettekö te, korpraali, ole vielä saanut komppa-
niaa kokoon? Ettekö te saa ääntä kurkustanne?
Huutakaa niin, että ,kuuluu kaikille !

- Kyllä, herra vääpeli ! Mutta leirialue on suuri
jametsäinen...

- En ole ikäskenyt teidän runoilla, sanoi vääpeli,
järjestliJ<ää, korpraali, komppania nopeasti puhut-
teluuni ! - Savolainen korpraali meni jonkun mat-
kan päähän vääpelistä ja huusi sitten:

- Tuloekee veäipelin luokse, hänellä on jottain
kerrottawoo !

*************** * * * * * *

KARHUMÄESSÅ

Alikersantti Varteva ja kersantti Ramsila olivat
saaoeet lomaa käydäkseen Karhumäessä. Pojat oli-
vat talsineet Karhumäkeen parikymmentä kilomet-
riä ja myös kierrelleet Karhumäkeä ristiin ja rastiin.

Alkoi olla jo iltapuoli ja Varteva ehdotti, että
pitäisi jostain katsella ruoanpuolta. Tähän Ramsila
ihmetellen vastasi:

- Ruokaa. . . mutta mehän söimme toissapäi-
vänä.

*************** * * * * * *

TEKI KUNNIAA PÅJÅRILLE

18. divisioonan sotamies tuli lomalta aivan ympä-
riinsä hutikassa. Sattui tulemaan itse komentaia,
kenraali Pajari vastaan. Sotamies ohitti kenraalin
tervehtimättä, jolloin Pajari kysyi syytä sotamie-
hen menettelyyn. Sotamies takelteli röyhkeänä:

- En minä tee kunniaa tässä divisioonassa muil-
le kuin Pajarille!

- No, hyvä kun teette edes hänelle, sanoi Pa-
jari ja jatkoi matkaansa.

,\,".\
t
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TYIYNE KAUKO RANTA

Porkkinon lunturillo olevo iv-vortiopoikko.
Toustollc Petsorcnioen suu io Porkkinon
k ylö

PETSAMON

LOTTA KERTOO

dyimme tarkasti kiikaroimaan taivaan rantoja, näkyi-

sikö koneita ilmassa.
Pian kuitenkin huomasimme, että saamme vieraita,

ja heidän tultuaan lähemmäksi tunsimme tulijat -
Saksan Petsamossa toimiva konsuli seuralaisineen oli
nousemassa ylös tunturin rinnettä kohti vartiopaik-
kaamme. He jäivät meistä muutamien metrien päähän

ia alkoivat kiikaroida kylää, joka näkyi edessämme

alhaalla. Huomasimme, että he keskittyivät erikoisesti
tähystämään kylän laidassa olevaa Venäjän konsulaat-
tia. Tuumimme keskenämme, että jotain erikoista
oli tekeillä, sillä muuten ei konsuli olisi noussut kor-
kealle tunturille keskellä yötä. Kiikaroimme samaan

suuntaan ja näimme suomalaisia sotilaita konsulaatin
luona.

TALVISODAN aikana toimin lottakomennuksella

JR 32:n esikunnassa Petsamossa ja Jäniskoskella. Sen-

jälkeen sain pian käskyn pukeutua uudelleen kenttä-
harmaaseeni Ja lähteä liikkeelle. Lotta-Svärd yhdis'
tyksen Petsamon osaston puheenjohtaja, rouva Kuit'
tinen määräsi minut ilmavartiotehtäviin.

Vartiopaikkani oli korkealla Parkkinan tunturilla,
.iosta oli erinomainen näköala yli koko kylän Tri-
fonaan saakka. Tehtäväni oli kiikarilla tähystämällä
tehdä havaintoja vieraiden koneiden esiintymisestä
ja suorittaa niistä puhelimitse hälytys ilmavalvonta-
elimille. Vartiovuoro kesti neljä tuntia kerallaan.

Sattui niin, että sillä historiallisella hetkellä kesä-

kuussa 1p41, jolloin Saksa antoi sodanjulistuksen, olin
lottatoverini Lyyli K:n kanssa vartiovuorolla' Ryh'
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Silloin se alkoi. Kuului ensin kovaa kolkutusta,
nuutama laukaus ja lasien helinää. Sotilaat menivät
konsulaattiin sisälle ja pidättivät siellä olevan henkilö-
kunnan. Eräästä ikkunasta näimme nousevan saYua,

siellä mahdollisesti poltettiin salaisia papereita, joiden
ei haluttu jäär,än pidättäjien käsiin. Sen jälkeen so-

tilaat menivät kauempana parakeissa asuvien konsu-
laatin henkilökuntaan kuuluvien luo, pidättivät hei-
dät perheineen ja kuljettivat heidät Liinahamariin.

Tämä oli ikäänkuin lähtölaukaus uudelle sodalle
Petsamossa. Heti tämän tapauksen jälkeen alkoi teillä
vyöryä saksalaisten tankkeja, maastovaunuja, moot-
toripyöriä ym. sotamatenaalia ja "niin loppui rauha
rnaar" siihen paikkaan. Petsamolaiset totesivat kesä-
liuun 25. päivänä 1941 sen kylmän tosiasian, että
Suomi oli jälleen sodassa naapurinsa Venäjän kanssa.

Siitä hetkestä alkoivat tapahtumat kehittyä nopeasti.
Sota mullisti rauhallisen kylän elämän kokonaan.
Sotilaita marssi joka puolella ja aina vain tuli lisää

loukkoja sekä sotamateriaalia. Petsamon alaravintola
muutettiin saksalaisten kenttäsairaalaksi. NIyöhemmin
tuli yläravintolasta suomalaisten joukkojen kenttäsai-
raala.

Lentokoneita risteili taivaalla _- milloin saksalais-
ten milloin venäläisten. Eräänkin kerran tuli pari vi-
hollisen hävittäjää ja kierteli Parkkinan kylän yllä.
Seurasimme niiden lentoa joukolla kenttäsairaalan
pihalta. Mitä tästä mahtaa nyt tulla, kun näimme no-
pean saksalaisen Messerschmitt-hävittäjän, joka oli
noussut läheiseltä lentokentältä, ajavan takaa vihol-
Iisen koneita. Toinen koneista pääsi pakoon, mutta
toinen jäi jälkeen ja sai pian tuniea pari vetävää sar-
jaa, jolloin se alkoi kaartua tunturia kohden. Kone
ehti kuitenkin sitä ennen pudottaa pomminsa Tri-
fonan lahdella olevia laivoja kohden, niihin kuiten-
kaan osumatta. Sen pudotessa kuului kova räjähdys ja
pöllähti korkealle savupilvi, joka osoitti sen mat-
kanpään Parkkinan tunturin rinteellä.

Vartiovuorollani seurasin kiikarilla, kuinka saksa-

laisten Stuka-syöksypommituskoneet tekivät hyökkäyk-
siä syöksyen kerta toisensa jälkeen Titofkan ja Litsa-
joen rintamasuunnalla vihollisen bunkkereita vastaan,
joita oli pitkin rajalinjaa. Bunkkerit näyttivät kes-

Tunturiteillö köyiettiin muulejo vetoiuhtino
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tävän luhistumatta, ja myöhemmin todettiin ne erit-
täin vahr.asti kivestä ja raudasta rakennetuiksi.

Taistelut riehuivat ankarina, Iiekinheittimiä käyt-
täen taisteltiin bunkkerien omistuksesta ja tykistötuli
moukaroi puolin ja toisin. Ambulanssit ajoivat yötä

1-.äivää tuoden haavoittuneita rintamalta. Laaja kent-
tiisairaalan pihamaa oli vuonon rantaan saakka täynnä
lraavoittuneita. Heitä makasi miltei vieri vieressä ve-
rrssään, kuka mihinkin paikkaan haavoittuneena. Heil-
le oli annetta\.a nopeasti \'älttämätön ensiapu, ettei
suurempaa ruuhkaa pääsisi sairaalassa syntymään. Hoi-
tohenkilöstö heilui hien virratessa, hihat käärittyinä
ja kumiesiliinat edessä kantaessaan haavoittuneita paa-
reilla sisälle. Tehtiin työtä vuorokausimääriä yhteen
nlenoon. Kun haavoittuneille oli ensiapu annettu
heidät siirrettiin ambulanssilla sairaalalaivaan, joka
<,li Liinahamarin satamassa, mutta toiset kuljetettiin
Rovaniemelle ja sieltä edelleen sotasairaaloihin hoi-
dettaviksi.

Suomalaisia haavoittuneita sotilaita makasi läheisen
konsulaatin pihamaalla odottamassa pääsyä saamaan
ensiapua ja hoitoa. Katselin järkyttyneenä kaikkia
noita heavoittuneita sotilaita, suomalaisia ja saksalai-
sia, joita makasi joka puolella tuskaisina, mutta ki-
vusta huolimatta hiljaisina ja valittamatta. Vaatteet
olivat verisinä ja riekaleina. Oli päähän, käteen, jal-
kaan taikka johonkin muuhun paikkaan haavoittu-

oJio

Pelsomon idänpuoleinen tunturiolue

neita. Muistan eräänkin, jolla oli miltei nyrkin kokoi-
nen reikä kupeessaan. Vaihdoin muutaman sanan hä-
nen kanssaan, jolloin hän heikolla äänellä vastasi:

- Kyllä sota on hirveätä, järjetöntä 
- kun sen

jäljet näkee silmästä silmään. Parhaassa iässä olevia
miehiä tuhoutuu, koteja häviää jättäen surevia leskiä
ja orpoja, kurjuutta ja hätdä.

Lottatoverini Lyylin kanssa keitimme kahvia ia
veimme sitä tuoreeo pullan kera suomalaisille haa-
voittuneille. Pojat ilahtuivat kovin saadessaan pulla-
kahvit. He luulivat meitä sairaanhoitaiiksi, koska meil-
lä oli yllämme valkoiset työtakit.

Eräänä päivänä alkoi Liinahamarin suunnalta kuu-
lua kovia jysähdyksiä. Savupilvet nousivat korkealle,
pommit osuivat johonkin kohteeseen sytyttäen tuli-
palon. Lentokoneet lensivät matalalla pitkin vuonoa
ja Petsamonjoen uomaa antaen konekivääreillään tul-
ta sarjan toisensa jälkeen. Niin siviiliasukkaat kuin

P t-l-5 a tri !
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sotilaatkin suojautuivat kuka minnekin kerkesi. Minä
heittäydyin suuren kiven viereen, josta silmä kovana
ja sydän kurkussa seurasin, miten tässä oikein käy.
Kooeet olivat englantilaisia, merkit näkyivät selvästi,
ne lensivät yhtä nopeasti takaisin kuin olivat tulleet-
kin. Merellä oli ollut ilmataistelu englantilaisten ja
saksalaisten koneiden kesken.

Punaisen ristin liput liehuivat sairaaloiden katoilla.
ettei vihollinen niitä pommittaisi. Myöhemmin teki-
vät englantilaiset lentohyökkäyksen pommittaen Park-
kinan kylää ja Petsamonjoen rantamia, jolloin maa
alkoi joen molemmin puolin liikkua luisuen jokeen.
Rannoilla olevia ulkorakennuksia ja asuntojakin meni
maan mukana. Niin muuttui Petsamonjoki niiltä koh-
din puroksi.

Taistelut jatkuivat, Titovan ja Titofkan kylät val-
lattiin. Sotasaaliina saatiin erilaista sotamateriaalia
käyttökuntoisena ja osittain tuhottuna. Sain tilaisuu-
den käydä Titofkassa sen valtauksen jälkeen heinä-
kuun lopulla 1941. Er.Os.P:n huoltoupseeri K. Ran-
talalla oli asioita rajakomppaniaan ja sain luvan lähteä
käymään Titofkassa hänen mukanaan. Olihan jännit-
tävää nähdä, millaista seutua siellä päin on. Tie mut-
kitteli paljaalla ja louhikkoisella tunturilla milloin
ylös milloin alas, kunnes saavuimme Titofkaan.

Katselimme siellä viholliselta vallattuja tykkejä ym.
materiaalia, joista osan vihollinen oli perääntyessään
tuhonnut. Meren rannalla olevista suurista muonava-

rastoista ajoivat pojat hevosilla leipää ja muita käyttö-
kelpoisia elintarvikkeita, joita vihollinen ei ollut eh-
tinyt lähtiessään tuhota.

Keskustelimme parin hevosmiehen kanssa juuri kun
vihollisen tykin lähtölaukaus kumahti lahden takana.
Samalla hetkellä olin minäkin maassa nokkospensaassa
erään mökin seinustalla, ja silloin räjähti ammuskin
hiekkarinteessä. Maantie, jota myöten pojat hevosi-
neen ajoivat, kulki juuri hiekkarinteen alapuolella.
Toinen pojista hevosineen sai sirpaleista heti surman-
sa, toinen haavoittui ja hänen hevosensa oli lopetetta-
va. Pitkin päivää jyrähteli ammuksia milloin minne-
kin häiriten siten liikennettä ja toimintaa.
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Sää oli kirkas, joten viholiinen saattoi hyvin seura-
ta kiikarillaan liikennettä tunturin rinteellä. Saksalais-
ten muuliaasikolonna laskeutui juuri rinnettä alas,
ollen paluumatkalla viemästä muonaa ja muuta täy-
dennystä joukoille etulinjaan. Vihollisen koneet kaar-
telivat yläpuolella, mutta mitään pommituksia ei sillä
kertaa sattunut, joten pääsimme kunnialla lähtemään
takaisin vuonolle.

Voolesioen silto

Paluumatkalla kävimme eräässä viholliselta valla-
tussa bunkkerissa, koska tie kulki siitä ohitse. Bunkke-
ri oli lujaa tekoa, vahvat kiviseinät ja rautakiskot oli-
vat kattoa kannattamassa, ovi oli raudasta. Pienistä
ampuma-aukoista heijastui valoa sisälle. Saattoi näh-
dä, kuinka ampuma-aukkojen kohdalla olivat puoli-
kuun muotoiset kiskot, joihin asennetuilla konekivää-
reillä oli ollut tehokasta torjua hyökkäykset. Ympä-
rillä oli syviä monttuja Stuka-koneiden suorittamista
pommituksista, mutta niistä huolimatta oli bunkkeri
säilynyt.

Kaksi lottatoveriani Veera M. ja Liisa K. olivat
komennettuina muonittamaan työkomppaniaa eli ns.



"kurikomppaniaa", jonka tehtävänä oli taistelukentälle
jääneiden vihollisen kaatuneiden hautaaminen. Muis-
tan tapahtuman tästä komppaniasta:

Eräs työkomppanian miehistä oli jo päivällä katso-
nut kaatuneelta viholiissotilaalta itselleen saappaat
valmiiksi hakeakseen ne yön aikana. Yö tuli ja mies

meni bunkkeriin, jossa alkoi vetää saappaita kaatu-
neen jaloista. Silloin kaatunut nousikin istumaan. Säi-
kähtyneenä ja kauhusta kalpeana mies syöksyi teltal-
leen eikä puhunut mitään seikkailustaan. Jälkeenpäin
selvisi, että "kaatunut" olikin vain kaulaan haavoittu-
nut, mutta oli perin huonossa kunnossa. Hengen piti-

Pitkin pijivöä iyröhteli ommuksio milloin
minnekin häiriten liikennettii io toimintoo

Suomoioisen roiokompponion prjcillystöö
Jäämeren rintomollo

mikseen hän oli öisin hiippaillut leiriytymispaikoilla
sotilaiden iättämiä ruuantähteitä etsien ja niitä sytiden.

Tien ohessa olivat myöskin 11 saksalaisen Arbeits-
dienstin nuorukaisen hautaristit. Vihollisen partio oli
rintaman selustassa yllättänyt yöllä pojat heidän nuk-
kuessaan ja tuhonnut heidät viimeiseen mieheen.

Kerran jouduin näkemään, kun Petsamon Osuuskau-
paa laajalla pihamaalla kenraalieversti Dietl piti pu-
huttelun alppijääkäreilleen, jotka seisoivat siinä avo-
neliössä. Hän puhui heille jonkin tehtävän suoritta-
misesta ja hyvästeli heitä sitten kädestä pitäen jokais-
ta erikseen. Sain käsityksen, että heidät lähetettiin jon-
nekin erikoistehtävään.

Tällainenkaan näkymä ei ollut outo. Ryhmä soti-
\aita ja heidän keskellään mustapukuinen pappi, joka
puhui heille ja rukoili heidän kanssaan ristinmerk-
kejä tehden. Sitten näin yksinäisen sotilaan yhdessä
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Tie Petsomosto Titofkoon muikitteli pitkin louhikkoisio tuntureilo

papin kanssa rukoilemassa piha-aitauksen nurkkauk-
sessa, iolloin sotilas antoi papille osoitteensa ja pik-
kuesineitä omaisilleen toimitettavaksi. Pappi puhui
lohdutuksen sanoia rohkaisten taisteluun lähtevää so-
tilasta. Lyhyt käden puristus, ja niin hän oli valmis
kohtaamaan Herransa taistelun tiimellyksessä. Mah-
dollisesti kaikkien näidenkin matka päättyi niiden
kymmenentuhannen kaatuneen sotilaan riveissä, jotka
saivat viimeisen leposijansa Näsykän sankarihaudassa
Petsamon Parkkinassa.

Sotavangit kaivoivat päivisin pitkiä hautoja, jotka
sodan ,iatkuessa sitä mukaa täyttyivät kaatuneista sak-
salaisista sotilaista.

Saksalaisten otettua ilmavartioinnin vapauduimme
me ilmavartiossa olleet lotat muihin tehtäviin. Kesä
kallistui jo syksyä kohti, ja pääsin lomalle Pohjanmaal-
le vanhempiani katsomaan.

Lomalta palattuani sain komennuksen Er.Os.P:n
rajakomppaniaan eli "Luton poppooseen" Suoni-
kylään.

Lentomestari

URHO LEHTOVAARAN

kertomukseen sotalennostaan vuonna 7943,
joka julkaistiin Reino Tuomelan selostamana

lehtemme numerossa 2/6), on mainittava li-
säyksenä, että lenton-restari Lehtovaara nimi-
tettiin 9.7.1944 Mannerheim-ristin ritariksi.

E. l. uoTl tA

Tapaus
Lamp6n

JATKOSODÅSSÅ jouduin täydennysmiehenä Laa-
tokan koillisrannikkoa pitkin etenevään Jääkäripatal-
joona 3:een vasta 21.8.41, jolloin Säntämän taistelu
oli jo käyty. En sen vuoksi tiedä, minkälaisia ilma-
taisteluja siellä oli ollut. Kuitenkin ne olivat silloin
olleet sitä luokkaa, ettei ainakaan pataljoonamme
viestijoukkueen johtaja, vänrikki Lamp6n enää tämän
jälkeen niitä ihaillen seurannut, vaikka hänen oli
olojen pakosta usein alistuttava niiden armoille.

Säntämän taistelussa oli vänrikki Lampdnista tullut
kohtaloonsa uskova - purnaava fatalisti. Suomalaisen
sotilaan tavoin hän kuitenkin sangen vastahakoisesti
alistui kovan kohtalon armoille, johon hän kaikesta
huolimatta tunsi joutuneensa.

Tämä vänrikki Lamp6nin taistelu kohtaloaan vas-
taan ilmeni merkillisenä itsepäisyytenä: - hän ei
itse katsonut eikä sallinut muidenkaan katsoa lento-
koneita eikä myöskään puhua niistä.

Varsin hyvin voi an'ata miehen olleen raskaan yli-
määräisen paineen vallassa, jota hänen oli jatkuvasti
tunnettava. Sitä lisäsi myöskin hänen tehtävänsä, pa-
taljoonan viestitoiminnasta ainainen huolehtiminen,
joka oli luonteeltaan sellaista, ettei sitä voinut suo-
rittaa teltassa, ehkä joskus korsun pimennossa, vaarl
oli työ useimmiten tehtävä ulkona ja avonaisillakin
paikoilla.

Päästyämme Syvärille illansuussa 7.9.41 sattui vän-
rikki Lampdn kesken toimintansa huomaamaan minut
ja huusi:

- Katto taivaalle!
Niinpä vain, siellä lensi suoraan meitä kohti vi-

hollisen pommittaja. Enemmän tottumuksesta totte-
lemaan esimiehen käskyjä, kuin minkään harkinnan
tuloksena, lähdin suinpäin juokseraaan sivusuuntaan
lentokentälle päin. Pian pöllähtikin iso hiekkapilr i

äskeisellä olinpaikallani peittäen laajalla alalla kaiken
puhtaalla hiekalla.

Mieleen jääneistä vänrikki Lamp6nin varoituksis-
ti1 on kieltämättä paljonkin painunut alitajuntaan.
Kun hyökkäyksen jatkuessa kohti Petroskoita ja ol-
lessamme jo Iähellä De;evjannojen kylää jouduin

***
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sairasautoineni kokonaisen lentueen hyökkäyksen
kohteeksi, ei todellakaan tehnyt mieli kääntää kal-
peaa na.amaansa kohti taivasta. Merkillistä, että pääs-
tessämme 25.9. Derevjannojeen vänrikki Lampdn
sattui kulkemaan autoni ohi ja huomasi jo kaukaa
sen olevan melkoisesti veressä. Hän alkoi tutkia sitä
lähemmin. Selvähän se, hän huomasi kaksi luodin-
leikää, jotka äskeisessä mylläkässä olivat tulleet
autoon.

-- Hei Uotila, oletko kuvitellut ajaneesi niinkuin
maitoa meijeriin ennen muinoin?

-- Anteeksi, ei ole mulla lehmiä.
_- Älä piruile, oletko jäänyt ihailemaan vanjan

kauniita pieniä lennokkeja, koska niillä on ollut
aikaa jättäa muistomerkkinsä kärriisi ?

Kun illansuussa 19.11.41 elelimme jouten Äänis-
linnassa, menin tapaamaan r,ääpeli Laakkosta - mis-
sähän tämä viestimies ja huumorimies Kallekin ny-
kyisin oleilee? - 

ja näin tällöin, että hän asui yh-
dessä vänrikki Lamp6nin kanssa.

Koputtaessani ovea Kalle vastasi äänellä, joka tuu-
Ien mittayksiköksi muunnettuna vastasi ehkä noin 12
beaufortia. Havaitsin, että Kallen valtaisa sisään-
huuto ja vieraan saapuminen eir'ät tehneet r'änrikki
Lamp6niin minkäänlaista vaikutusta. Hän makasi se-
lällään sängyssä ja luki jotain kirjaa.

Vääpeli Laakkosen kanssa juteilessani odotin ja
kuuntelin toisella korvallani alati, palaisiko Lampdn
aikaisempaan aiheeseensa ja varoitt.risi minua lento-
koneista. Mutta mitään ei tapahtunut. Hän ei
luonut silmäystäkään meihin, vaikka keskustelumme
aika ajoin oli sen tyylistä, että siihen olisi helposti
voinut puuttua.

Valtasimme sitten 6.12.41 Poventsan.
Vaikka oli 36 asteen pakkanen, lentotoiminta oli

tavattoman vilkasta. En kuitenkaan tavannut vän-
rikki Lampdnia, ennen kuin tuli iltapäivä 7.1.2.41.
Olimme jättäneet asemat JP 2:lle ja siirtyneet kau-
pungista hieman Karhumäkeen päin, pieneen met-
sikköön. En tiedä, mistä päällikkömme, vänrikki Lam-
pdn aavisti, että tuo paikka ei ollut sopiva. Juuri kun
olimme asettuneet paikoillemme, hän määräsikin mei-

Lentopommitus käynnissii

VI HTAVUORI
houlikonpotruuno

johon Yoitte
luottoo
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dät siirtymään kappaleen matkaa vielä eteenpäin. Siir-
to tapahtui enemmän kuin oikealla hetkellä, sillä heti
kun olimme lähteneet, mainittu metsäsaareke joutui
ankaran tykisttikeskityksen kohteeksi.

Tuskin kuitenkaan olimme saaneet telttamme pys-
tyyn uudessa paikassa, kun jo meitä vastaan alkoi kova
lentopommitus aivan puiden latvojen tasalta. Hyök-
käys tapahtui niin yllättäen, ettei kukaan ehtinyt edes
yrittää juosta sivullepäin.

Minua lähimmäksi pudonnut pommi tuli neljän
metrin päähän, mutta mikä valuvika siinä lienee ollut,
kun ei kovassa maassa räjähtänyt. Kului joitakin tuo-
kioita, ennen kuin selvisin rikin hajusta ja totesin
olevani ehjä. Sitten jo huudettiinkin lääkintämiehiä.

En enää muista kuolleiden ja haavoittuneiden mää-
rää. Mutta sen muistan, että käskettiin kiireesti juos-
ta viestimiesten teltalle, joka oli ammuttu hajalle.
Miten epämiellyttävän varma olinkaan siitä, että vän-
rikki Lampdn oli tavannut kohtalonsa.

Niin, mitäpä enää jatkaisin. Pastori Suominen tuli
avukseni. Tyhjensimme hirveässä pakkasessa vainajan
taskut ja muut paikat arvoesineistä. Siirrettyämme
jäähtyvän aseveljen tien laitaan jatkoimme haavoit-
tuneiden sitomista.

Usein vielä keskustelimme ja ihmettelimme, miten
lukenutkaan mies ei kykene irroittautumaan alkukan-
taisesta fatalismistaan, vaikka miten koettaisi sitä vas-
taan purnata.

TALVISODAN JÄLKEEN KUOPIOSSA

Sotamies tulee varusvaraston vääpelin puheille ja
vaatii uusia saappaita kuluneiden tilalle. Vääpeli ei
anna. Syntyy kova sanaharkka sotamiehen vaatiessa
saappaitaan vaihdettavaksi uusiin. Lopuksi sanoo sota-
mles:

- Mä en, kuulkaa vääpeli, Iähre tästä talosta pois
ennen kuin saan uudet saappaat. - Rauhallinen vää-
peli huutaa toiseen huoneeseen:

- Sotamies Virtanen.

- Herra vääpeli.

- Hommatkaapas, Virtanen, sieltä vinniltä yksi
sänky alas ja siihen petivaatteet.

EI OLLUT KOPPELO

Vääpeli Kuivalainen oli innokas metsämies, ja kun
aika salli, hän lähti metsästämään. Kerran hän ampui
hiiripöllön ikäänkuin vihoissaan, kun ei onnistunut
saamaan muuta riistaa.

Syvärillä oli silloin saksalainen divisioona ja sattui,
että muuan saksalainen sotilas tapasi Kuivalaisen hii-
ripöllö kädessään tiellä. Saksalainen osoitti lintua ja
pyysi ostaa sen. Saksalainen solkkasi jonkin verran
slromea, josta Kuivalainen päätteli, että mies luuli sitä
koppeloksi tai teereksi. Kuivalainen myi linnun to-
tisin naamoin. Myöhemmin hän tapasi saman saksalai-
sen, joka alkoi heti kiihkeästi selittää:

_- Sinä pettä. Se lintu olla paha maku. Se lintu ei
koppelo, se olla hullu.
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KlRlotTUs-
KI LPAI LU
Tarkoinrksena on koota talteen ja julkaista sekä nrleville
sukupolville sälyttiiii kertomuksia ja kuvauksia teoista, jotka
vielä elävät mukana olleiden mielissä, mutta saattavat kohta
unohrua.

RAHAPALKI N N OT:
I polkinto 6fl) mk
ll polkinto 4fl) mk
lll polkinto 200 mk
6 polkintoo kukin 50 mk

Arvostelulautakunta pi&iaaa itselleen oikeuden
jakaa palkintoihin varatun rahamälirZin toisinkin.

Lohdutuspalkintoina jaetaan lisäksi 20 lehtemme
vuosikertaa. Julkaistavista kirjoin*sista maksetaan
tavanomainen kirjoituspalkkio.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusterr tulee olla postitettu
toimitukselle, osoite Tölönkatu ll B 1, Helsinki viimeis-
tään 31. 3. L961. Kilpailun ulos julkaistaan lehtemme
kesäkuun numerossa.

Kilpoiluohjeet:

L Kuvattujen tapahtumien tulee ehdotlomasti olla, tosi-
asioihin perustuvia.
2. Kirjoitulsesta tulisi ilmetä tapahtuma-aika, paikkakunta
ja yksikkö mahdollisimman tarkkaän samoin kuin tapahtu-
miin ratkaisevasti vaikuttaneiden henkilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.50G-3.000 sanaa,
eli 2-4 lehtemme sivua. - Kirjoittakaa vain yhdelle puo-
lelle paperia.

4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi sekä

tarkka osoite l,iitaään suljetussa kuoressa kirjoituksen
mukaan.

). Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kir-
joituksia. Myös lottien, sairaanhoitajieo ja sotilaskotisisar-
ten osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksi-
neen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan
korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse
pyydetään merkitsemään lähettäjän nimi ja osoite.

7. Palkitsemattomat kirjoituket säilytetään lehden toimi-
tuksessa myöhempää julkaisemista varten. Ne kirjoitukset,

,ioita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirretään sota-
arkistoon.
S.Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto-
yhdistys r.y:n hallirus.
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