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Winha uutuus § WINHA3s
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Uudessa Winha 35:ssä on vauhdikas ulkonä-
kö ia loistavat lumessa kulkuomlnaisuudet.
Uu§i Winha 35 on vankkarakentelnen ja toi-
mintavarma.
Sen raidevällä on levennetty je se takea pa-
remmat aio-ominaisuudet.
Winha 35:ssä on kestävä, pienlruokainen
Kohler-moottori.
Kotimainen Winha on teh§ suomalaiseen
maastoon.

73(X) cm'
88fl) cm')

380 mm

\
t

Wnha 35 tekniset tledot
Teho 24 hv
Palno 1/t8 k9

Kantoplnta
(iatkooerällä
Telaniaton leveys

WINHA WARMA SUOMALAINEN
K wintra-myylat

PERSOONALLISUUKSIA

KENRAALILUUTNÅNTTI Adolf Erik Ehrnrooth rcimi
jatkosodassa Jalkaväkirykmenrti 7:n komentajana ja ru-
li runnetuksi taitavana ja pelortomana johtajana, joka
useissa vaikeissa taisreluvaiheissa teki mahdortoman
mahdolliseksi. Hän johti joukkojaan edestä, jossa hän
kärsi samar tuskat miestensä kanssa ja voi heti puuttua
tapahtumien kulkuun. Apulaisten, joilla ei aina ollut
hänen sisuaan ja rohkeuttaan, oli joskus vaikea sopeurua
siihen, ertä komentopaikka oli melkein etulinjassa.

Vuosalmen taisrelussa johri Ehrnrooth JR 7:n sota-
toimia Paavilaisen ralon kellarista, joka taistelun'aal-
toillessa edestakaisin oli ajoitrain vain muuramien kym-
menien metrien päässä erulinjasta. Komentopaikalla oli
sarrumalta myös rykmenrin lotta Lempi, joka oli tullut
tuomaan sinne kahvikoria eikä kiivaan ammunnan
vuoksi päässyt pois, vaan joutui maastoutumaan saman
kellarin nurkkaan.

Kenraaliluutnantti Ehrnrooth on itse kertonut ko-
mentopaikan tapahtumista seuraavaar, tapaan.

"- Eräässä vaiheessa tuli luokseni tykistökomentaja
ja esitti, että tykistön johtamisen kannalta olisi välttä-
mätöntä siirtyä muutamia kilomerrejä taaksepäin ennal-
ta valmisteltuun paikkaar,. 

- 
Hyvä on, vastasin. 

-

Seuraavaksi ryömi luokseni viestiupseeri. joka ilmoitti,
eträ yhteydet ovat valmiina uudella komentopaikalla
muuramia kilometrejä raempana. 

- 
Hr1'ä on, vastasin.

- 
Seuraavaksi esirti adjutanrti, eträ auco on hiukan

taempana valmiina viemään meidär uudelle komento-
paikalle. 

- 
Hyvd on, vastasin, ja riirrasin luokseni

lähertiupseerin, jolle annoin käsk1'n:

- 
Vänrikki, aotakaa Lempille pisroolii

- 
Sen jälkeen ei kukaan enää esirrany'r mitään."

o
Ruorsissa kerrotaan urinaa, joka heikäläisen käsityksen
mukaan kuvaa hyvin suomalaisra soruria.

Sota oli päättynyt ja kaverukset paätrivät juhlia pe-

rusteellisesti. T?itä varten he markusrivat Tukholmaan,
jossa virtasi viini ja hunaia.

Kaksi päivdd toverukser n'r-ppäsir'är mitään puhu-
matta. Kolmantena toinen kuuli naapuripöydässä koho-
tettavan maljoja, nosri hänkin lasiaan ja virkahti tove-
rilleen:

- skål!
Toinen ei pariin runriin vastaa mitään. Sitten hänkin

avaa suunsa ja lausahtaa närkästyneenä:

- 
Onkos ränne rultu ryyppädmdä'n vai puhumaan

paskaa?

o
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Alopuuui pl leen
HARVASTA asiasta on keskusteltu yhtä paljon
kuin Suomen joutumisesta mukaan jatkosotaan
vuonna 1941. Professori Arvi Korhonen ja
useat muut historioitsijat ovat todenneet, errä
Suomi oli kuin ajopuu suurten rantavesissä eikä
voinut välttyä liittymästä sotaan. Eräät nuo-
remman polven historioitsijat ja varsinkin po-
liittiset yrittåjä,t ovat puolestaan pyrkineet anta-
maan sen kuvan, ettå korkeat upseerit javallas-
sa olleet poliitikot ehdoin tahdoin hankkiutui-
vat sotaseikkailuihin.

Sotilaiden osalta on ensinnäkin todettava, et-
rä yhteydet ulkomaille, uusien ieiden suunnit-
relu ja muut sentapaiset valmistelut eivät mer-
kitse kannanottoa sodan puolesta tai sitä vas-
taan. Sotilaallinen suunnittelu- ja valmistelutyö
on pitkäjännitteistä toimintaa, jonka on taatta-
va valtion johdolle toimintavapaus sen valitessa
eri poliittisren ratkaisujen välillä. Sotilaiden on
kuukausia, vuosia ja iop^ vuosikymmeniä
eteenpäin tähtäävässä suunnittelutyössään kul-
jettava päivän politiikan edellä sitoutumatta
mihinkään ennakkopäätökseen.

Poliitikkojen valittavana oli aseellisen taiste-
lun lisäksi tietenkin mahdollisuus antautua
jommalle kummalle suurvallalle, joiden puris-
tuksessa maa oli. Puolueettomuus ei voinut tul-
la kyseeseen. Antautuminen Saksalle olisi mer-
kinnyt joka tapauksessa sot^a, joka olisi vyöry-
nyr maan yli viimeistään vuonna 1945. Miehi-
tystä jälkiseurauksineen olisi tuskin voitu vält-
tdd. Antautuminen Neuvostoliitolle olisi puo-
lestaan merkinnyt, että sota olisi vyörynyt maan
yli kahdesti, vuosina l94l ja Lg44lopputulok-
sena jälleen miehitys.

Suomi on ainoa ensimmäisessä maailmanso-
dassa syntynyt valtio, joka selvisi toisesta maarl-
mansodasta itsenäisend ja ilman miehitystä. Tu-
los saavutettiin aktiivisella politiikalla ja koko
kansan ponnistuksilla. Isänmaamme ajautui
kylläkin väistämättömästi suurvaltapolitiikan
kurimukseen, mutta ei ajopuur..a, vaan koskive-
neenä, jota oli soudettava lujasti, jotta sen oh-
jattavuus olisi säilynyt. Soutajina olivat ennen
muuta sotilaat ja perä,melaa piteli maan lailli-
nen hallitus.



Jopunilaineru
kolmen
tuuman
vuorityl«i
mlge
LAURI HARVILA

KENTTATYKISTOA koskevan artikkelisarjan johdos-
ta Kansa Taisreli -lehden tämän vuoden numeroissa 7, 8
ja 9 on allekirjoittaneelta riedustelru suojeluskuntain
tykistön koulutuskäyrössä 1920 ja -30-luvuilla olleen
japanilaisen kolmen ruuman vuoritykin kohtaloa, koska
se ei edellämainirun arrikkelisarjan mukaan ollut käy-
tössä talvi- ja jatkosodassa.

Siispä asiasta kiinnostuneille rieroa täsrä rykistä ja
sen vaiheisra.

Suoieluskunta ha4oittelee pikkutykillään

Tykki oli japanilaista valmistetta. Sen virallinen ni-
mitys on meidän tykkikalusroluetteloissamme 75VKl
98. Vieressä on tämän "pikkutykin" kuva, joka on otet-
tu maaliskuussa v. 192 1. Kuvastakin voi päätellä, että
tykki oli kevyt. Pyörien väli, raideleveys, oli hyvin
pieni, jotta sitä olisi voitu kuljettaa kapeilla vuoristopo-
luilla. Tykin kaliperi oli 75 mm ja kantama noin 5 km.
Tykkiin ei kuulunut kiertokaukoputkea, vaan sen kor-
vasi diopteri-suuntain, joka oli riittävän tarkka. Tykin
korotus määrärtiin irrallisella matkakaarella, joka koro-
tusra tykille annettaessa asetettiin putken hiorulle koro-
tustasolle.

Ensimmäisessä maailmansodassa olivar nämä tykir
olleet venäläisten käytössä. Jossakin vaiheessa niitä jou-
rui myös puolalaisten haltuun. Meidän suojeluskunta-
järjesrömme osti sirten näitä tykkejä Puolasta l92O-lu-
vun alussa suojeluskuntatykistön koulutuskalustoksi
nelisenkymmenrä kappaletta. Kauppaan sisälryi myös
ampumararvikkeita, sekä kranaatteja että Srapnelleja.
Koska kranaattien syryttimer osorrauruivar epävar-
moiksi, jopa hengenvaarallisiksi, käy'terciin ammun-
noissa pääasiassa Srapnelleja, joira ammutriin yleensä

nokkareina valtavan suuren palopituushajonnan vuoksi.
Ampumatarvikkeet olivar siis huonoja.

Kun Puolustusvoimat siirtyi 1930-luvun alussa alue-
järjestelmään, järjestettiin suojeluskuntain tykistökin
aluejärjestön perustamistehrär'ien mukaiseksi. Samalla
se sai koulutuskalustokseen vastaavan tykkikaluston.
Näin japanilaiset vuoritykit jäivät virattomiksi ja varas-

toitiin, kun niihin ei ollur käytrökelpoisia ampumatar-
vikkeitakaan.

Espanjan sisällissodan aikana, luultavasti v 1936,
myyriin japanilaiset vuority,kir eräälle kansainväliselle
asekauppiaalle, kuolemankauppiaalle, joka ilmoitri vä-
lirrävänsä ne Jeemenin hallitukselle. Myöhemmin saa-

tiin kuitenkin tietää, että asekauppias olikin ostanut
rykit Espanjan sisällissodan punaisen puolen toimek-
siannosta. Laiva, jonka lasrina olivat muun muassa nä-

mä rykir, oli saanut määräsatamakseen Santanderin
Pohjois-Espanjassa. Mutta miren ollakaan 

- 
tärnälaiva

torpedoiriin Biskajan lahdella, joten meidän japanilai-
set vuoritykkimme ovar siitä lähtien maanneet Atlannin

Vuori§kki 75 Vl</98

4

valtameren pohjassa. !
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1939-1940
Hyökkäyksen jatkuessa saatiin vihollisdivisioona ja sen avuksi rientänyt hyök-

käysvaunuprikaati vähitellen tuhotuksi. Sitten voimat uupuivat 
- 

Pitkärannan
luoteispuolelle muodostunut toisen vihollisdivisioonan sisältävä suurmotti ei
lauennut.

Vihollinen sai jatkuvasti vahvennuksia, kun taas omat joukot kuluivat ia
heikkenivät mm. Karjalan kannakselle suoritettujen siirtojen johdosta. Rauhan
tullessa oli tilanne jo veitsen tefilld.

DIVISIOONAN TUHO
Rykmenttimotin kukisrumiseen päättyi venäläisen

lS.Jaroslavilaisen divisioonan taru. Sen komentolippu,
jossa Jaroslavin kaupungista lähtevä venäläinen pistin
cunkeutuu Etelä-Skandinavian läpi Pohjanmerelle, jäi
sekin voittaian saaliiksi yhdessä kolmen muun lipun
kanssa. Vain divisioonan komenraja kenraali Kondras-
hev, joka oleskeli itä-Lemetissä, sääsryi toistaiseksi
joukkojaan kohdanneelta tuholta. Hän tapasi kohtalon-
sa vasta itä-Lemetin kukistuessa 29 . 2. 40.

Molemmissa Lemeteissä riehuivat mottitaisrelur
kauan. Niitä puolustavista ioukoista oli huomattavin
14.Hyökkäysvaunuprikaati ja hyökkäysvaunut muo-
dostivatkin kummankin motin puolustuksen rungon.

Niin kauan kun vaunut kykenivät liikkumaan, ajelivat
ne kukin omaa reittiään ja huolehtivat siitä, ettei näit-
ten varrella mikään elämä säilynyt. Ja kun sisukas, ma-
juri M. A. Aarnion iaakaripataljoona (JP 4), joka Pu-
kirsanmäeltä oli tuotu Lemettejä kukistamaan, onnistui
vähin erin rekemään hyökkäysvaunun toisensa jälkeen

liikuntakyvyttömäksi, ei se sillä suuriakaan voittanut.
Tällaiset vaununsa kaivoi vihollinen suureksi osaksi tor-
nia myöten maahan. Ne muodostuivat todellisiksi lin-
noituksiksi, joiden kiivas tykistö- ja konekiväärituli
pyyhki ympäristöä heti kun siinä oli pienintäkään Iii-
kerrä havaittavissa. Murta piirirtäjät, joita johtivat evl:r
E. L Järvinen ja M. Tiiainen, majuri M. A. Aarnio sekä



kapt L. Virtanen, eivät hellittäneet. Mitä suurinta kek-
seliäisyyrrä käyträen he runkeutuivat askel askeleelta lä-
hemmäs ja lähemmäs panssarilinnakkeita ia niiden vä-
lissä olevia korsuja. Jos hyökkääjä ei suonut itselleen
pienintäkään lepoa, ei sitä annertu vihollisellekaan )a
vihdoin 4. 2. kukistui länsi-Lemetin motti. Mutta itä-
Lemetti oli vieläkin sitkeähenkisempi. Tässä "Kenraa-
limotissa" oli hyökkäysvaunuprikaatin pääosa, joka oli
päättänyt hinnalla millä hyvänsä kestää siihen saakka
kunnes useasti luvattua apua saapuisi. Lopulta kävi
mottijoukkojen olo kuitenkin niin tukalaksi, että ne
katsoivat parhaaksi yrittää uloshyökkäämällä murtautua
omiensa luo. Molemmat itä-Lemetissä olleet kenraalit,
18.D:n komenraja kenr Kondrashev ja 34.Hv.Pr:n ko-
mentaja kenr Kondradjev etunenässä paiskautuivat mo-
tin puolustajat saartorengasta vasraan. Syntyi kiivas
taistelu, joka paikoitellen muodostui käsikähmäksikin,
missä suomalainen puukko sai taas kerran näytellä
osaansa. Yhä suuremmiksi ja suuremmiksi kasvoivat
ruumisröykkiöt saartorenkaan edessä, yhä lähemmäs ja
lähemmäs työntyivät ulospyrkivär laumat, mutta kaik-
ki niiden ponnistukset olivat tuomitut epäonnistu-
maan. Vaikkakin vastusraia tosin lopulta onnisrui mur-
tamaan saartorenkaan, hakattiin sen läpi päässeet osas-
tor maahan ennen kuin ne olivat pitkällekaan ehtineet.
Kun taistelu vihdoin taukosi laskettiin kentältä yli
2000 ruumista. Tämä oli Aarnion riemuvoitto!

Itä-Lemetin kohtalo täyttyi 29,2. Sotasaalis oli val-
tava: 105 hyökkäysvaunua, 6 tykkiä, 12 panssariautoa,
200 autoa ja suuret mddrdt ampumararvikkeita muusta
saaliista puhumattakaan. Itä-Lemetin kukistumiseen
päättyi myös 34.Hv.Prikaatin olemassa-olo. Kaukaa
omalta maaltaan oli se läpi nietosten edennyt syvälle
Laatokan Karjalaan löytääkseen siellä kohtalonsa. Pri-
kaatin komentaja kenr Kondradjev kaatui joukkojensa
mukana yrittäessään johtaa niitä ulosmurtaudurtaessa.
Hänen ruumiinsa löydertiin 30 m päässä suomalaisten
asemista. Kenraalin mukana kaarui 2 everstiä sekä luke-
maton mdård eriarvoisia upseereita. Myös 18.D:n ko-
mentaja kenr Kondrashev, joka oli hakenut rurvaa
34.Hv. Prikaatilta, löysi hautansa itä-Lemetistä.

Kun mottisora täten jatkuvasti sitoi joukkoja eikä
ratkaisua kuulunut muuttui tilanne taas uhkaavam-
maksi.

VIHOLLINEN SAA APUVOIMIA
IDÄSTÄ
Alkoi tulla tietoja jotka kertoivar, että uusia venäläisiä
voimia oli saapumassa jo taistelussa olevien avuksi. Sal-
min kautta oli lähestymässä useiia divisioonia ja Uo-
maalta saatiin Valkamalta ilmoituksia, joiden mukaan
Käsnäselästä oli melkoisia uusia vihollisvoimia marssilla
länteen. Isoa mottia piirittäville joukoille oli tehtävänsä
täyttämiseksi ennen kaikkea varattava aikaa ja dlaa.
Tätä varten oli niiden varmisrus työnnettävä kauas itään
ja kaakkoon. Idästä uhkaavaa vaaraa torjumaan lähetet-

Pitkärannan saaristoa

tiinkin viipymäträ pienempiä osastoja sekä pohjoisesta
että lännestä. Niiden tehtävänä oli vallata Uomaan ky-
lä. Pohjoisesta etenevä osasro 

- 
ryhmä Valkama 

- 
rai-

vasi taistellen tiensä aina Uuksunjoelle saakka, jossa se

asettui puolustukseen ja pysäytti Käsnäseläsrä lähesty-
vän venäläisen 60.Divisioonan yritykset päästä pitem-
mälle. Helppo ei ryhmän tehtävä ollut. Samalla kun se

rintama itään kä{nnettynä kävi Uuksunjoella raskasta
torjuntataistelua moninkertaisra ylivoimaa vastaan, oli
sen myös pidettävä kurissa etenemisliikkeensä aikana
syntynyttä lJomaan mottia. Ylivoimaisilta näyttävistä
vaikeuksista huolimatta majuri Y. Valkama räytti jouk-
koineen häneen asetetut toiveet rauhan ruloon saakka.
Lännestä Uomaalle heitetty JR 36 pääsi perille myö-
hemmin ja vain osillaan. Sen oli jdä.tava vartioimaan ns.

Siiran mottia, joka syntyi osaston hyökkäysliikkeen vai-
kuruksesta. (Jomaan enempää kuin Siirankaan mottia ei
saatu kokonaan kukisretuksi, sodan päärryminen pelasri
ne lopulliselta tuholta, mutta nämä olivatkin ainoat
motit jotka Laatokan Karjalassa jäir,ät valraamatta.

Eversti
P. A. Autti
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Eversti H. E. Hannuksela esikuntineen (kuva jatkosodan ajalta)

OMILLE APUA RAATTEEN TIELTA
Kaakkoista suuntaa varmistamaan ei pieni voima

riittänytkään, sillä sen tuli kyetä vastustamaan ainakin
parin divisioonan rynnistystä. Onneksi oli juuri näihin
aikoihin saaru käyrertäväksi evl U. Fagernäsin komenta-
ma JR 64. Srä vahvennettiin vielä parilla pataljoonalla,
jonka jälkeen se 

- 
ryhmä Fagernäs 

- 
heitettiin Sysky-

järveltä erämaiden läpi Nietjärvelle ja edelleen Pitkä-
rantaan. Kyllin ajoissa se ei kuitenkaan ehtinyt perille.
Venäläisen l l.Divisioonan erumaiset osat olivat jo siel-
Iä ja näiden, jatkuvasti vahvistuvien voimien kanssa
joutui ryhmä nyt taisteluun. Katkeran kamppailun jäl-
keen oli kylän valtaamisesta luovuttava, mutta tehtä-
vänsä tärkeyden ymmärtäen pureutui ryhmä Fagernäs
kynsin hampain Pitkärannan pohioisreunaan. Vähitel-
len paikalle saapuneet venäläinen 1l.D ja 25.Rv.D
koettivat heittää sitä takaisin, mutta itsepintaisesri py-
syivät pahasti harvenneet pataljoonat paikoillaan aina
siihen saakka, kunnes niitä muutamia päiviä ennen rau-
han solmiamista ryhdyttiin armeijakunnan johdon käs-
kysrä vetämään jonkinverran taaksepäin. Pitkärannan
taistelut olivat ankarat ja veriset. Etenkin tykistötuli,
joka kahdesta suunnasta kohdistui ryhmä Fagernäsin

miehiträmille harianteelle, teki tuhoaan ennestäänkin
harventuneissa riveissä. Yötä päivää kantautuikin yhtä-
mittainen ukkosen kaltainen jyrinä Pirkärannasta kym-
menien kilometrien päähän. Vakavir,a kuuntelivat sitä
niin hyvin sotilaat kuin siviiliasukkaatkin aina Jänis-
joen laaksoissa saakka.

Ryhmä Autti oli Koirinojan edustalle saapuessaan

katkaissut rantatien ja kun ryhmä Fagernäs piti nyt Pit-
kärannan pohioisreunaa hallussaan, hallitsi sekin tulel-
laan samaa tierä, joka nyttemmin oli poikki monien ki-
lometrien pituudelta. Isoa mottia uhkasi nälkäkuolema.
Oli odotettavissa, että vihollinen koettaisi löytää uuden
huoltotien ennenkrrin mot, . , ,,;täisi liiaksi kiristää vöi-
tä ja oivallettiin, että vain Pitkärannan saariston hyväk-
sikäyttö voi auttaa vastustaiaa selviytymään vaikeuksis-
taan sitten kun "Oinaan" (Kalervo) hyökkäysyritys oli
verissä päin lyöty takaisin. Annettiin käsky saarien mie-
hittämisestä ja pohjoisimmat, Vuoratsu, Maksimansaa-
ri ja Petdldrsaari saatiinkin haltuun 21.1. paikkeilla.
Saariston ereläosassa, ennen kaikkea suurella Pusunsaa-

rella olivat venäläiset jo tälloin asustaneet pitemmän ai-
kaan. 

- 
Syntyi saaristosota, joka hakee vertojaan san-

karuudessa.

PITKÄRANNAN SAARISTON
SANKARITARU

Aluksi koetti vihollinen yön pimeyden turvin kuljet-
taa hevoskolonniaan saartcn ohi Is<.rcln mottiin. Sadat

tuhotut hevoset ja ajoneuvot pakottivat sen vihdoin us-

komaan, että parempia keinoja oli keksittävä. Hyök-
käl,svaunun verämä rekijuna ei sekään päässyt perille.
Nyt toi vihollinen paikalle jalkaisin toimivan ilmamai-
hinlaskupatalioonan, yhden parhaimmista valiojoukois-
taan. Sen piti yksinkertaisesti puhdistaa saaret heittä-
mällä ulos siellä piileskelevät heikot suomalaisosastot.
Seuraavana päivänä ei pataljoonaa enad ollut ja saariston
puolusta jat lah joittivat mantereella taisteleville tove-
reilleen venäläisten laskuvarlohyppääjien erikoismerk-
kejä.

Mutta hinnalla millä hyvänsä oli huoltotie Isoon
mottiin saatava auki ja 5. 3. voitiin havaita, että jotain
erikoista olikin tekeillä. Vihollinen marssitti Pitkäran-
nasta huomattavia voimia hallussaan oleviin saariin. Jo
seuraavana päivänä se ryhtyi valtavaan voimainponnis-
rukseen. Kaikkien Pitkärannan suunnassa olevien tyk-
kien 

- 
joita lienee ollut 300-400 - 

tuli keskitettiin
parin tunnin ajaksi Maksimasaareen ja Petäiäsaareen,

murra ettei niihin vain jäisi hitustakaan eldmdd, rdy-
densi noin 150 pommikonetta tykistön aikaansaamaa

tuhoa pudottamalla pommikuorman toisensa iälkeen si-
sukkaiden puolustajien asemiin. On laskettu, että tä-
män lyhyehkön tykistövalmistelun aika putosi Vuorat-
suun, Maksimansaareen ja Petä,jdsaareen yhteensä aina-
kin 100000 kranaa:tia ja pommia. Yksin Maksiman-
saaren osalle tuli I000 kranaattia hehtometriä kohti.
Maksimansaarta lukuunottamatta olivat saaret kallioi-



sia, mitään korsuia tai suojalaitteita ei sinne oltu voitu
rakentaa. Kallioiden koloihin ja kivien väliin painautu-
neina saivat saariston puolustajat odottaa teräsmyrskyn
päättymistä. Se tuntui kestävän iäisyyden. Vihdoin, lo-
puttomalta runtuneen odotuksen jälkeen lähtivät man-
tereen ja vihollisen hallussa olevien saarien suojassa odo-
telleet viitisenkymmentä hyökkäysvassgz 

-' 
jotka ne-

kin olivat tykeillään osallistuneet tulivalmislsluun 
-rämisten liikkeelle ja lähestyivät taukoamatta ampuen

puolustajan asemia. Jalkaväki seurasi niitä tiheinä mas-
soina kahdessa hyökkäysaallossa. Rumputulen jälkeen

henkiin jääneet puolustajat avasivat tulen, ruumisröyk-
kiöitä alkoi kasaantua jäälle. Muutamia hyökkäysvau-
nuia upposi tykistötulen ia ilmapommituksen tekemiin
avantoihin. Hetkeksi näytti ensimmäinen hyökkäysaal-
to pysähtyvän, mutta toinen aalto sekä Pitkärannasta
virtaavat uudet pataljoonat saivat sen taas liikkeelle.
Hävittäjälaivueitakin ilmestyi paikalle ja ne alkoivat il-
masta käsin tulitt aa saaria konekivääreillään. Kiväärien
piiput kuumenivat puolustajien syytäessd twltaao jäd-

lakeuksille, mutta liian epätasaista oli kamppailu.
Useita tunteja ponnisteltuaan pääsivät vihollismassat
rantaan ja suunnattoman ylivoiman edessä vetäytyivät
saaristoioukkojen rippeet illan hämärtyessä länteen. Pe-

täjäsaaren viidestä upseerista ja 17O miehestä palasi yksi
upseeri ja 20 miestä. Metsäisen Maksimansaaren puo-
lustajista palasi sensijaan melkein toinen puoli. Suomen
metsät suojasivat poikiaan. Näin pieneksi oli saariston
puolustajien joukko kutistunut, useimmat nukkuivat
ikuista untaan Maksimansaaren ja Petäjäsaaren kylmillä
kallioilla. Kunnia sankareille! Suurin osa henkiin jää-

neisrä oli haavoittuneita.

MOTITETUN DIVISIOONAN PELASTUS
Mikä merkitys saariston haltuun saamisella oli vihol-

liselle, selviää parhaiten siitä, että se viipymättä rakensi
sen suojassa useampia autoteitä Pitkärannasta Isoon
mottiin. Venäläinen 168. Divisioona oli säästynyt näl-
käkuolemalta.

Ryhmä Fagernäs oli koko ajan käynyt torjuntataiste-
lua vihollisen yrittäessä kerran toisensa jälkeen saada

ranratierä avatuksi. Näiden taistelujen yhteydessä oli
ryhmä Fagernäsin ja sen oikealla puolella olevan ryhmä
Autin väliin muodostunut Konnunkylän motti. Se si-
jaitsi jylhässä vuoristomaastossa, joka sangen suuresti
vaikeutti motin kukistamista. Mitä suurinta kärsivälli-
syyttä kysyvin ponnistuksin voitettiin lopulta maaston
viholliselle suomat edut ja Konnunkylän motti kukis-
tettiin helmikuun viimeisinä päivinä.

Kun ryhmä Autti oli lähtenyt etenemään Koirinoiaan
ja kun jonkun ajan kuluttua Lavaiärven suunnasta oli
heitetty joukkola varmistukseksi Käsnäselästä uhkaavaa
venäläistä 60. Divisioonaa vastaan, jdiLavajdrvelle noin
pataljoonan vahvuinen vihollisosasto Lavajärven
motti. Vähin erin pystyi mottia vartioimassa oleva osas-

to kuitenkin tunkeutumaan sen puolustajia yhä ahtaam-

malle kunnes vihollinen vihdoin tunsi asemansa niin
vaikeaksi, että se 21.2. päätti murtautua ohuen saarto-

ketjun läpi etelään, Pitkärantaan. Huolimatta siitä, et-
tei mottijoukoilla ollut mitään hiihtovälineitä, lähtivät
ne pyrkimään korpien läpi karkuun. Yritys päättyi sur-
keasti, suomalaiset hiihtopartiot tavoittivat pakeniiat
helposti Lavajärven eteläpuolisissa erämaissa. Yksikään
"tossuryssä" ei pelastunut.

VIHOLLISEN HIIHTOPATALJOONAT
LUJILLA

Lopulta totesi vihollisen yliiohto sen ällistyttävän to-
siasian, että heikot suomalaisosastot olivat onnistuneet
saartamaan sen päävoimat. Suurisuuntainen avustustoi-
minta oli tarpeen jos haluttiin pelastaa nämä varmalta
tuholta. Pitkärannan suunnasta lähetettiin useita hyvin
varustettuja hiihtopataljoonia haioittamaan motteia
ympäröiviä saartorenkaita ja vapauttamaan motit eriste-
tystä asemastaan. Etenkin Nietjärven iaLavaiårvien vä-

lisessä erämaassa käytiin monia verisiä taisteluia näiden

Komentaiia län-
si-Lemetissä.
Vasemmalta

everstiluutnantit
l. Järvinen ja E.

Kuussaari,
eversti H. E.
Hannuksela,

kenraalimajuri
W. Hägglund ia
hänen adiutant-
tinsa luutnantti

A. Salmela

"Marokon Kau-
hun" komppa-

nian joulujuma-
lanpalvelus Kol-

laalla
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avuksi pyrkivien hiihtopataljoonien ja väijyksiin asettu-
neiden suomalaisosastojen kesken. Näissä taisteluissa,
joiden pauhukin hukkui korpien syvyyteen, ei armoa
annertu eikä pyydetty ja niissä tuhottiin nuo pataljoo-
nan vahvuiset apuretkikunnat toinen toisensa jälkeen.

Venäläinen ylijohto ei häkeltynyt avustusyritysten
epäonnistumisesta. Se totesi tyynesti, ettei vahvoj akaan
erillisiä osastoja enää kannattanut käyttää. Oli keksittä-
vä tehokkaampia keinoja, muuten saarroksissa olleet
menehtyisivät. Ehtymättömät miehistö- ja materiaali-
reservit tarjosivatkin melkein rajoittamattomia mah-
dollisuuksia, oli aina jäljellä tilaisuus curvautua yhte-
näiseen, hajoittamattomaan massaan. Kuljetettuaan
maaliskuun alkupäiviin mennessä Pitkärantaan kaik-
kiaan kokonaista neljä divisioonaa, ryhtyi vihollinen as-

teettain laajentamaan kiinteää rintamaansa aluksi Pit-
kärannasta Nietjärvelle ja myöhemmin sieltä edelleen
pohjoiseen. Tarkoituksena lienee epäilemättä ollut suo-
malaisten voimien sitominen asemasodan luontoisiin
materiaalitaisteluihin, joissa ne vähitellen kuluisivat
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loppuun. On vaikea arvostella, miten vastustaja olisi
näissä aikeissaan onnistunut, sillä Talvisota päättyi en-

nenkuin asiat pääsivät kyllin pitkälle kehittymään. Jot-
kut suomalaiset ja ulkolaiset sotahistorioitsijat ovat toi-
vorikkaina arvelleet, että nämä divisioonat olisivat ne-

kin tulleet aikanaan tuhotuiksi. Joka tapauksessa olisi-
vat suomalaiset ioutuneet entistäkin kovemmalle koe-
tukselle.

KANNAKSEN TILANNE VETI
JOUKKOJA LAATOKAN KARJALASTA

Kun vahvimmat motit, "Rykmenttimotti" ja molem-
mat Lemetit olivat vähitellen saatu helmikuun kuluessa
nujerretuksi, vapautui vihdoinkin niin suuri måärd
joukkoja (Aarnio, Kalervo), että kenr Hägglund voi
taas ottaa päiväjärjestykseen Ison motin valtaamisen.
Mutta vielä kerran oli hänen lykättävä hyökkäysaiko-
mustaan toistaiseksi. Karialan kannaksella oli rintama
alkanut pahasti horjahdella ja 4.3. alkaen oli Päämajan
pakko ottaa huomattava osa Laatokan Karjalan rintama-
lohkon vahvennuksiksi antamistaan ioukoista Kannak-
sen puolustusta lujittamaar.. Synkin mielin nähtiin
kuinka pataljoona pataljoonan jalkeen vedettiin etulin-
jojen taakse, marssitettiin rautatieasemille ja kuor-
mattiin juniin, jotka lähtivät vyörymään länttä kohti.
Katkerin mielin totesivat jäljellejääneet, että iuuri sillä
hetkellä kun Laatokan Karialan suurin voitto oli käden
ulottuvilla, Onnetar siirtyi Kannaksella vihollisen lei-
riin. Hyökkäyksen siirtäminen ei sentään merkinnyt si-
tä, että Ison motin valtauksesta oli kokonaan luovuttu,
kaukana siitä. Oli vaan harkittava, mistä parhaiten voi-
taisiin irroittaa joukkoja poisvietyjen tilalle ia aikaa

hukkaamatta tekikin IV AK:n komentaia päätöksensä.

Kollaalla olivat asemasotataistelut jatkuneet koko
ajan. Yhä uusia ja uusia apuvoimia oli vihollinen sinne-

kin lähettänyt, mutta tyhjiin olivat niiden ponnistelut
rauenneet. Rintama kesti noiden neljän hupenevan pa-

taljoonan voimin kaikki hyökkäykset ja tuhansissa voi-
tiin laskea kaatuneiden vihollisten lukumäärä Kollas-
joen asemien edessä. Kerran suunniteltiin iopa oman
hyökkäyksen käyntiinpanoa, kun Pädmaia oli tarkoitus-
ta varten asettanut käytettäväksi sangen runtuvia lisä-
voimia 

- 
kokonaisen divisioonan 

- 
mutta tuskin nä-

mä joukot oli saatu junista puretuiksi, kun ne taas

uudelleen oli kuormauava ja siirrettävä Karjalan kan-
nakselle. Siellä kaivattiin lisävoimia kipeämmin.

KoLLAA KESTÄÄ
Ne neljä pataljoonaa, jotka evl K. Raunion johdolla

(JR 69) Kollaata puolustivat, väsyivät suuresti, kun re-

servien puuttuessa minkäänlainen lepo ei voinut tulla
kysymykseen. Kun vihollinen näki turhaksi yrittää rin-
tamanmurtoa keskustassa, rautatien ia maantien välillä,
ryhtyi se laaioihin saarrostushankkeisiin. Kotajärveltä
läpi erämaiden rakentamiaan teitä myöten eteni koko-
nainen uusi vihollisdivisioona Loimolaa kohden pyrkien
saartamaan Kollaan oikean sivustan. Korpijärven ja
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Ulismaisen järven välisissä metsissä käytiin katkeria
taisteluita päälletunkevia vihollislaumoja vastaan.
Näissä taisteluissa pääsi suomalaisten hiihtotaito täysin
oikeuksiinsa, se oli liikuntasotaa sanan täydessä merki-
tyksessä. Loimolan maantien pohjoispuolellakin raken-
sivat vahvat vihollisvoimat teitä päästäkseen Kollasjoen
vasemman sivustan kimppuun. Siellä olevat vähäiset
voimamme saivat apua Laatokan Karjalan rintamaloh-
kon pohjoispuolella taistelevalta ryhmä Talvelalta, jota
johti ev A.O. Pajari ja jonka voitokkaat pataljoonat
tunkeutuivat pohjoisesra käsin Kollaalle ja löivät Loi-
molan järven koill ispuolella kaydyiss d eramaataisteluissa
vasenta sivustaa uhkaavat vihollispataljoonar hajalle.

Vihollisen hankkeet oli huomattu hyvissä ajoin,
mutta pulmalliseksi muodostui kysymys mistä saatai-
siin voimia, joilla molempia sivustoja uhkaavat saarros-
tusyritykset poistertaisiin. Oli pakko ortaa ne Kollaan
keskustasta, joka nyt heikkeni arveluttavassa määrin.
Kun näiden saarrostusyritysten lisäksi vihollisen hyök-
käykset maaliskuun alusta lähtien kävivät entistään voi-
makkaammiksi, näytti keskusta ajoittain melko pahasti
horjahtelevan. Joistakin etumaisista pesäkkeistä ja tu-
kikohdista oli luovuttava, mutta kaikesta huolimarta
säilyi rintama loppuun saakka murtumarromana. Ellei-
vät Kollaan puolustajat olisi kestäneet, kuten kenrm
Hägglund vuorenvarmasti uskoi, ei myöskään eteläisel-
lä rinramaosalla olisi voitu mitään saarrostusliikettä toi-
meenPanna.

RAUHA
Aikaisemmin on mainittu ryhmä Fagernäsin taiste-

luista Pitkärannan edustalla. On kerrottu myös tykistö-
tulen tuhoista puolustajien riveissä. Pitkärannan rinta-
maosa oli näet kiilan muotoinen ja vihollinen onnistui
sijoittaa tykistönsä siren, että sen tuli pyyhki kiilan
molempia sivuina olevia harjanteita, joilla ryhmän puo-
lustusasemat sijaitsivat. Kenrm Hägglund havaitsi kii-
lassa olleiden joukkojen epäedullisen aseman ja totesi,
että ios rintama Pitkärannassa oikaistaan, saadaan se sa-
malla lyhenemään niin palion, että tarpeellinen mdård
pataljoonia vapautuu Ison motin valtaamista varten.
Tritähan olivat majuri K. Kalervon joukot jatkuvasti
yrittäneet, murra aivan liian heikkoina eivät olleet saa-
neet sanotraviakaan aikaan. Nyt hän teki päätöksen
ryhmä Fagernäsin ioukkojen vetämisestä muutamia kilo-
metrejä taaksepäin. Päätös roteutettiin viipymättä ia
käskyt annettiin ajan voittamiseksi puhelimitse. Hyök-
käysvalmistelut Ison motin kukistamiseksi pantiin uu-
delleen käyntiin. Oli laskettu, että suurisuuntaiset
hyökkäysvalmistelut saataisiin loppuunsuoritetuiksi
L4.3., jonka jälkeen venäläisen 168. D:n kohtalonhet-
ki löisi. Kesken hyökkäysvalmisteluja saapui tiero rau-
han solmiamisesta ja käsky vihollisuuksien lopettami-
sesta 13. 3. kello 11. 

- 
Laatokan Karjalan korvet vai-

puivat entiseen äänertömyyreensä, taistelut olivat päät-
tyneet!
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Herkästi keinuva tykkivene vaarui
uhkaavasti myrskyisellä Laatokalla.

Kannella olevai miinat alkoivat irrota
kiinnikkeistään!

Jäätynyt kansi oli kuin luistinrata.
Nyt olivat hyvät neuvot kalliita!

osa 2
MYRSKYINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Irroitimme Rauhalan laiturista johonkin aikaan myö-
hään iltapäivällä suunnaten kohti Puutsaarta, jonka ran-
taan miinaproomu oli naamioituna kiinniretty. Saamaa-
ni käskyä noudattaen en ollut vielä sanallakaan mainin-
nut henkilökunnalle edessä olevasta tehtävästä. Matkan
aikana rotesin kuitenkin, että tieto miinalaiva Kivinie-
mellä tapahtuneesta räjähdyksestä oli huhuna jo miehis-
tönkin tiedossa. Asiasta keskusteltiin miesten keskuu-
dessa heidän arvaillessaan, oliko tuttuja kavereita ollut
kaatuneiden joukossa. Jäin hieman jännitryneenä odot-
tamaan, kuinka he tulisivat suhtautumaan asiaan mii-
nojen lastauksen laivaan alkaessa.

Kiinnityttyämme miinaproomun kylkeen alkoi mii-
nojen otto laivaan. Ne sijoitettiin kannelle miinakis-
koille, jotka koulutustarkoituksessa oli asennettu Au-
nukselle jo rauhan aikana.

Miehet käsittelivät miinoja ehkä tavallista varovai-
semmin. Siinähän ei sinänsä ollut mitään pahaa enkä
niin ollen ryhtynyt selittämään, errä kysymyksessä eivär
suinkaan olleet HM/S-miinat kuten miinalaiva Kivinie-
mellä.

Lastauksen yhteydessä tuli ilmi jälleen uusi huolestu-
misen aihe: kiskonkiinnittimiä ei ollut alkuunkaan riit-
tävästi! Mainittujen kiinnittimien tarkoiruksena on saa-

da miinat pysymään paikoillaan kanteen kiinnitetyillä
miinakiskoilla merenkäynnissä. Saimme kiskonkiinnit-
rimet vain neljää miinaa varten. Kiinnicimme niiden
avulla kummankin miinarivin päissä olevat miinat ja
niin olimme valmiit lähtemään suorirtamaan annettua
tehtävää. Kannella oli 18 miinaa, jotka meidän oli
laskettava kolmeen miinoitteeseen Pusuosaaren-Vuo-
ratsun alueelle.

Jo miinojen lastauksen aikana oli tuuli alkanut kiih-
ryä, mutta saariston suojassa ollessamme en vielä osan-
nut odottaa tilannetta, joka oli edessämme ulkomerelle
pääsryämme.

Lähdimme pyrkimään itään kohti Pitkärantaa las-
keaksemme ensin Pusunsaaren kaksi miinoitetta.

Tuuli kävi voimakkaana erelästä ja iski kimppuum-
me suoraan sivulta oikean laidan puolelta. Se puhalsi jo
nyt myrskytuulen voimalla ja tuntui edelleen olevan
voimistumassa.

Laatokalla olivat olosuhteet sikäli erikoiset, e:tå aal-
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lokko makean veden ansiosta nousi hyvin nopeasri. Voi
sanoa, että äkillisen myrskyruulen alkaessa vallitsi vii-
meistään puolen tunnin kulutua sellainen "hiivari" et-
rei paremmasta väliäl

Tykkivene Aunus, joka muutenkin pelkästään kan-
nelle sijoitetun aseisruksen ansiosta oli herkkä keinu-
maan, alkoi nyt kannelle orerun ylimääräisen miinalas-
tin takia vaarua varsin uhkaavasti puolelta toiselle.
Ruorimiehellä oli täysi työ yrirtäessään pitää laivaa käs-
ketyllä suunnalla. Tästä huolimarta pyrimme kuirenkin
edelleen kohti Pitkäraotaa.

Emme olleet ehtineet vielä kovin kauaksi saariston
reunasta kun sain kannelta ilmoituksen, errä miinat
aikavat uhkaavasti kallistella kiskoilla.

Ne kirotut puuttuvat kiskonkiinnitrimet!
Neuvottelin ensimmäisenä upseerina toimivan pursi-

mies Lauri Tolaasen kanssa rilanreesta. Päätimme mah-
dollisuuksien mukaan yrittdd, sitoa miinat paikoilleen
köysien ja vaijereiden avulla. Tähän työhön käsketriin
koko irroitettavissa oleva henkilökunta konevahteja,
ruorimiestä ja tdhystajaä lukuun orramarra.

Pursimies Tolvanen, joka johri töitä kannella, lähetri
jonkun ajan kuluttua ilmoituksen, errä tilanne on nyr
vielä pahempi: miinakiskot alkavat irrota kannesta! Pa-
himmin ne alkoivat irvistellä liitoksistaan kiskonkiin-
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nitrimien kohdalla, mutta myöskin sitomalla kiinnitet-
tyjen miinojen alla alkoi näkyä irroamisen merkkejä.
Kiskot oli rodennäköisesti suunnitteluvaiheessa tarkoi-
tettu kevyempiä miinoja varten eikä ilmeisestikään kes-
dm:adn niin kovaa rasitusra kuin mille ne nyr joutuivat
alttiiksi.

Hyvät neuvot olivat nyt kalliita.
Oli otettava huomioon, että miesten työskenrely vaa-

ruvalla kannella oli erirtäin vaarallista, varsinkin kun
kannelle tuleva vesi jäätyi lähes luistinradan kaltaiseksi.
Lisäksi oli otettava huomioon sekin, ertä miinat saattai-
sivar pääsrä liikkeelle, jolloin seurauksena olisi välitrö-
mästi laivan kaaruminen. Myös miinojen lasku siinä
aallokossa olisi ollut täysin mahdotonta, koska tehrävä
olisi suoritettava sivuaallokossa, joka painoi päälle koko
Laarokan pituudelta. Päätin pyrkiä takaisin saariston
suojaan.

Vuorokausikin oli siinä mylläkässä ehtinyt vaihrua
joulukuun 6. päiväksi, itsenäisyyspäiväksi. Muistuivat
mieleen itsenäisyyspäivän paraatir, jolloin monasti pa-
raatin vastaanottajaa odotellessamme hiljaisessa mieles-
sä manailimme kylmyyttä ja joskus sadettakin. Kuinka
mielelläni olisinkaan vaihranut tämän yön niihin pariin
tuntiin, jotka paraati vaari aikaa! Oli kylmää, liukasta
ja säkkipimeärä. Se oli elämäni pisin yö.

13



Pursimies Tolvanen määräsi miehet pysymään edel-
leen kannella ja pitelemään parhaansa mukaan miinoja
paikoillaan. Itse hän tuli komentosillalle autramaan lai-
van ohjailussa. Tarkoituksenamme oli pyrkiä takaisin
omaan "pesäämme" Puutsaaren suojaan, mutta myrsky
ratkaisi sen asian toisin.

Ohjailimme korkeampien aaltojen aikana sivuvastai-
seen, jolloin pystyimme pirämään suunnan suurin piir-
rein länsietelään. Silmä rarkkana tähystimme vaaleina
häämöittäviä aallonharjoja. Aina kun aallokko mieles-
tämme näytti vähänkin matalammalta, muurimme
suunnan suoraan länteen. Kulkumme oli aivan kuin
purjelaivalla lr.rovim isra.

Vuororrelimme pr-rrsimies Tolvasen kanssa tähystäjä-
nä ja konekäskynvälitrimen hoitajana. Toisen täyryi
nimittäin olla tuulenpuoleisella komentosillalla seuraa-
massa aallokon vaihtelua ja toisen hoidella konekäskyn-
välitintä käyrtäessämme koncita apuna ohjailussa.

korkealla eikä siinä autcanur muu kuin hammasta pur-
ren seurata niiden tasaista lenroa. Eipä silti, että it-asei-
den puuttuessa olisi ollut mitään tehtävissäkään, vaikka
ne olisivat lentäneet alempanakin.

Halut vastatoimintaan olivat kyllä kovat! Muistan
vieläkin erään Pohjois-Savosta reserviläisenä palveluk-
seen kutsurun matruusin sanat hänen seisoessaan Au-
nuksen peräkannella kivääri kourassa seuraamassa ko-
neiden lentoa:

- 
Tulisivat pirulaiset alemmas jotta saes asseen ko-

histoo!
Päivän mirtaan tuuli tyyntyi lähes täysin ja ndyui

kehirryvän mitä parhain sää tehtävämme suorittamisel-
le. Käskyn mukaan oli miinoitteet laskertava pimeänä
aikana ja sen vuoksi läksimme liikkeelle vasta vähän
ennen hämärän tuloa. Laskimme kommelluksirta Pu-
sLlnsaaren miinoitreet, toiseen viisi ja toiseen neljä mii-
r-raa. Loput yhdeksän miinaa jäivät Vuoratsun saaren

Näkymä miinalaivan peräkannelta laskun aikana

iräpuolelle laskettavaan miinoitteeseen, jonka paikalle
n)'t suuntasimme kulkumme.

Liikuimme täysin pimennettynä ja miinoituspaikalle
saapuessamme aloin koneiden avulla ohjaillen pyrkiä
mahdollisimman tarkoin miinoitteen aloituspisteeseen.
Ir{iinat oli rarkoitus laskea yhteen riviin ja olin päättä-
nyt aloittaa laskun kentän itäpäästä.

Talvinen yö oli pimeä, murra lähellä olevat saaret
erottuivar tummina varjoina vallitsevassa pimeydessä.
Mantsin suunnalla välähtelivät tykkien suuliekit ja ete-
län suunnalla kajastelivat Karjalan kannaksella raivoa-
vat tulipalor. Oli myös hiljaisra tuulen kohinan vai-
mennuttua.

Laivan peräkannella valmiina oleva laskuryhmä kes-
kusteli kuiskaamalla. Ilmeisesti miehiä jännitti vieläkin
miinojen kasitrely ja he ehkä edelleenkin pelkäsivät
samanlaista räjähdystä kuin miinalaiva Kiviniemellä oli
rapahtunur kaksi yötä aikaisemmin. Totuuden nimessä
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Talvinen merenkulku on .ioskus leikitöntä puuhaa!

Åamupuolella yörä pääsimme lopuksi hapuilemalla ja
luotausta hyväksikäyträen erään saaren suojaan, jonka
nimeä en enää muisra. Se oli kuirenkin huomartavasti
etelään Lahdenpohjaan johtavan väylän suulta jossakin
Lumivaaran ja Kurkijoen välisellä alueella.

Olimme ansainneer kuumar kahvit ja virkistävän
unen.

MIINANLASKU KK.TULEN
sÄrsryrsELLÄ
Itsenäisyyspäivän aamuna osoitti ruuli heikkenemisen
oireita. Tähyillessämme taivaan merkkejä laivan kan-
nelta keskusrellen viime yön tapahtumista saimme sa-
malla seurata jokapäiväisiä venäläisten pommikoneiden
parvia. Ne lensivät etelästä isoina lauttoina yli Laatokan
hajaantuakseen sitten pienempinä ryhminä tuhoretkil-
leen eri kohteisiin sisämaassa. Koneet lensivät hyvin
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on sanottava, että olisin itsekin ollut huomattavati rau-
hallisempi, jos ne kannella uhkaavan näköisinä köllöttä-
vär munat olisivar jo olleet meressä.

Pääsimme aloituspisteeseen ja oikealle suunnalle.
Annoin kaskyn miinanlaskun aloitramisesra ja niin al-
koi "muniminen" sekunttikellon osoittamin tasaisin vä-
liajoin.

Olimme muistaakseni ehtineet laskea kolme tai
neljä miinaa, kun etuoikealla häämöittäväsrä Vuoratsun
saaresta alkoi kuulua miesren liikkumisesta ja keskuste-
lusra aiheutuvia ääniä. Tiesin saaressa olevan vartioase-
man, mutta sen tarkka sijainti ei ollut tiedossani.

Sekin selvisi hetken päästä! Äkkiä kuului selvästi,
kuinka konekiväärin liikkuvat osar vedettiin taakse ja
välittömäsri sen jälkeen räsähti kk-suihku laivaamme
kohti. Ilmeisesti ase oli kuitenkin suunnattu liian ylös
kuten pimeässä usein tapahtuu.

Ei ollut meilläkään enää syytä olla hiljaa. Niin ko-
mentosillalta kuin peräkanneltakin karjuttiin:

- 
Ätt<aa perkeleet omia ampuko!

Taisi sieltä siinä hötäkässä kuulua yhtä ja toista muu-
takin.

Pursimies Tolvanen hyppäsi valonheittimen ääreen
suunnaten sen sokaisutarkoituksessa siihen paikkaan,
mistä konekiväärin suuliekit välähtelivät. Onneksi am-
munta lakkasi joko sokaisun tai ärräpitoisen kielenkäyt-
tömme ansiosta heti alkuunsa ennenkuin ampuja ehti
suunnata aseensa alemmaksi.

Onneksi oli laskuryhmä suorittanut miinojen laskun
loppuun asti täsmällisesti välikohtauksesta välittämät-
tä. Pojat vain siinä miinoja siirrellessään välipaloiksi
kiroilivat sillä erikoista kiroiluryhmää ei miinanlaskun
tehtäväjakoon sisälly. Näin vuosien kuluttua on tuon
tehtävän suorittaminen tuntunut vähintäin koomillisel-
ta: alku sujui pimeydessä kuiskaillen ja mahdollisim-
man salaa, loppuun tehrävä suoritttiin ilotulituksen ja
kovan möykinän säestyksellä! Loppuun asti se kuitenkin
vietiin.

Poistuimme paikalta rehtävän tultua suoritetuksi
ryhtymättä enempiin keskusteluinin Vuoratsun varrio-
aseman miesten kanssa. Epäselväksi jäi, mistä välikoh-
taus johtui.

Talvisodan aikana ei yhteistoiminta rannikkojoukko-
jen kanssa omien alusten liikkeistä ollut niin pitkällä
kuin se oli jatkosodan aikana. Ehkäpä juuri se seikka oli
tapahtuneeseen syynä varsinkin kun miinanlasku sää-
olosuhraiden pakosta suoritertiin vuorokautta suunni-
reltua myöhemmin.

Toisaalta jouduin myös toteamaan, että talvisodan
aikana oli sormi liipaisimella sitä herkemmin mitä
kauempana rinramalinjasta oltiin. Esimerkiksi Mant-
sin linnakkeen taholta emme koskaan saaneet näin töy-
keärä vastaanortoa lähestyimmepä sirä miltä suunnalra
ja millaisissa olosuhteissa tahansa. Sen sijaan ollessam-
me kerran matkalla Sortavalaan ammurtiin meitä ki-
vaarillä ollessamme jo sisäväylällä melko lähellä kau-

punkia. Ampujana oli vartiotehtävissä toiminut kalas-
tajamoottorivene. Sattuuhan sirä tekevälle sodassakin
kaikenlaista! Kun mitään vahinkoa ei tapahtunut, voi
tällaisia rapauksia muistella huumorimielellä.

LAIVASTO-OSASTO TÄYTTI
TEHTÄVÄNSÄ
Olen edellä kertonut yksityiskohtaisemmin vain yhdes-
tä miinanlaskusta Laatokalla. Se on tarkoirettu yhdeksi
esimerkiksi niistä vaikeuksista, joiden kanssa Laarokan
Laivasto-osasto kamppaili vaikeissa talvisissa olosuhteis-
sa heikkoa aluskantaa ja toisarvoista materiaalia kdyt-
täen.

Osastolle mäarattyjen tehtävien lisäksi joutuivat sen
alukset suorittamaan monenlaisia muitakin tehtäviä,
jotka kaikki täytettiin samanlaisissa vaikeissa, joskus
vaikeammissakin olosuhteissa kuin edellä kerrottu mii-
nanlasku. Tällaisia olivat useasti toisruvar meripelastus-

Miinoja laivaan

tehtävät, miinojen pelastaminen uponneista miinaproo-
muista, kaapelin laskeminen Ristisaaresta Mantsiin se-
kä tykkiveneiden laivamaalien puuttuessa suorittamat
ammunnat maamaaleihin Pitkäranoan ja Koirinojan
suunnalla. Nämä vain esimerkkeinä tehtävien moninai-
suudesta. Ne kaikki ansaitsisivat oman lukunsa.

Laatokan Laivasto-osasto täytti tehtävänsä loppuun
asti eli niin kauan kuin se pystyi merellä liikkumaan.
Ankaran talven aiheuttama Laatokan tavallista aikai-
sempi jäätyminen kahlitsi alukset paikoilleen jo tammi-
kuun puolivälissä. Laivasto-osasron ansiota oli suureksi
osaksi mm. se, että Mantsi pysryttiin pitämään omien
joukkojemme hallussa sodan päättymiseen asti. Onnis-
tumisen edellytyksenä oli henkilökunnan erinomainen
taisteluhenki ja ennen kaikkea Laatokalla jo rauhan
aikana koulutuksensa saanut kantahenkilökunta, joka
kotikonnuillaan taistellessaan valoi uskoa kaikkiin mui-
hinkin heidän rinnallaan taisteleviin aseveljiin. n
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Monia jännittäviä ja koskettavia tarinoita
sota-ajaltamme on varmasti vielä kertomat-
ta. Siksi on nyt tullut aika tarttua kynään
joko eläkepäivien ratoksi tai harrasteeksi
t),tin ohessa. Kutsumme kirjoituskilpailuun
kaikkia. niin miehiä kuin naisiakin, joilla
on sota-aikaamme liittyvistä tapahtumista
mielenkiintoista kerrottavaa. Kirjoitukset
voivat olla joko itse omista kokemuksista
kirjoirettuja tai sota-ajan kokeneinen ih-
misten haastatteluihin perustuvia.

Kilpailuun voidaan osallistua muistel-
milla, jotka koskevat talvi- ja jatkosotam-
n)e rintamatapahtumia tai kotirintaman ko-
kemuksia, samoin YK:n rauhanturvajou-
koissa koettua. Kirjoitukset julkaistaan
Kansa taisteli 

- 
miehet kertovat -lehdes-

sä.

Suomen Sotamuistoyhdistys r.y., joka
julkaisee Kansa taisteli 

- 
miehet kertovat

-lehteä. on vuosien kuluessa jo koonnut
runsaasti sota-aikaan liittyviä muistelma-
kirjoituksia. Kirjoitukset on kerätty kirjoi-
tuskilpailuilla ja niitä on julkaistu ja jul-
kaistaan edelleen Kansa taisteli 

- 
miehet

kertov'at -lehdessä. Näin on kertynyt leh-
dessä julkaistavaksi ja historiantutkimusta
varten ainutlaatuista rintamatapahtumista
kertovaa aineistoa, jonka ovat kirjoittaneet
sodan py(irteissä mukana olleet sotilaat it-
se, juuri siten kuin he tapahtumat itse näki-
vät ja kokivat. Nyt julistettavan kilpailun
tarkoituksena on kartuttaa tätä aineistoa.
Kilpailu on jaettu seuraavaan kahteen sar-
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Rintamasarjaan
voivat osallistua talvi ja jatkosodan rinta-
matapahtumien aiheisiin perustuvilla kir-
joituksilla rintamasotilaat ja muut rintamal-
la toimineet. Esimerkkeinä mainittakoon
kaikki taistelut tai asemasota maalla, me-
rellä ja ilmassa, rintamasairaalat, lottien ja
sotilaskotihenkilöiden kokemukset, rinta-
man viihde- ja puhdetoiminta jne.

Uuteen yleiseen sarjaan
osallistuvat kaikki talvi- ja jatkosodan ai-
kana kotirintamalla sattuneista tapahtumis-
ta kertovat muistelmat. Tässä sarjassa kir-
joitetaan sodan mukanaan kotiseudulle tuo-
mista koettelemuksista. Esimerkkeinä mai-
nittakoon asutuskeskusten pornrnitukset,
elintarvikepula, evakkomatkat, mitä ja mi-
ten lapset kokivat sodan aikana, sota-ajan
tunnelmat, kun oltiin sotaa paossa kaupun-
geista maalla, kun lähdettiin sotaa pakoon
Ruotsiin, desantit, vakoilu, talkootoimin-
ta, ankara työ tehtaissa ja pelloilla, yhteis-
henki, sotasairaalat, lotta- ja sotilaskotityö,
sota-ajan viihde kotirintamalla jne.

Tähän sarjaan osallistuvat myös Suo-
men YK:n rauhanturvajoukoissa toimineet
tai toimivat, joilla on muistissa jännittäviä
kokemuksia kiperistä tilanteista.

Yleisohjeet kilpailuun
osallistuville
l. Molempien sarjojen kirjoitusten tulee

perustua tositapahtumiin.
2. Rintamasarjan sekä YK:n rauhantur-

vajoukkoja koskevista kirjoituksista
tulee selvästi ilmetä ajankohta, paik-

ka, se ihmisryhmä tai yhteisö, jonka
piirissä toiminta tapahrui, samoin kuin
myös mukana olleiden henkilöiden ni-
met.
Yleisen sarjan kotirintaman muistel-
mien autenttisuuden vuoksi on pyrittä-
vä mahdollisimman tarkkaan ajankoh-
dan, paikan, ihmisten ja yhteisöiden
sekä henkilöiden nimien esittämiseen.
Kirjoitukset voivat olla joko itse kir-
joitettuja tai haastatteluihin perustu-
via. Jälkimmäisessä tapauksessa on
haastatellun tai haastateltujen henki-
löiden nimet ja osoitteet mainittava.
Katso kohta 6.
Sopiva pituus on 1-8 liuskaa (ko-
neella kirjoitettuna, vain toiselle puo-
lelle paperia, n. 30-35 riviä/sivu).
Kirjoituksessa mainitaan vain nimi-
merkki. Mukaan liitetään samalla ni-
mimerkillä varustettu suljettu kirje-
kuori, joka sisältää kirjoittajan nimen
ja osoitteen sekä sotilaiden sotilasar-
von. Sama henkilö voi osallistua kil-
pailuun useammallakin kirjoituksella.
Tässä kuoressa on oltava myös em.
kohdassa 4 mainittujen haastateltujen
henkilöiden nimet.

7. Kirjoitukset säilytetään lehden toimi-
tuksessa julkaisemista varten. Mikäli
lähettäjä haluaa kirjoituksensa takai-
sin, on lähetykseen liitettävä palautus-
postimerkit. Kaikki kirjoirukset, myös
ne, joita ei julkaista, toimitetaan wo-
sittain sota-arkistoon.

8. Mikäli kirjoituksen mukana lähetetään
valokuvia ja piinoksia, niiden taakse
on merkittävä nimi ja osoite. Jos kuvat
halutaan takaisin, tulee asiasta maini-
ta, jolloin palautamme ne.

9. Ilman voittoa jääneet kirjoitukset voi-
daan lunastaa julkaistavaksi normaalia
kirjoituspalkkiota vastaan.

10. Kansa taisteli 
- 

miehet kertovat -lehti
varaa yksinoikeuden myös mahdolli-
seen kirjan muodossa tapahtuvaan kir-
joitusten julkaisemiseen.

11. Arvostelulautakunnan nimeää Sota-
muistoyhdistys r.y. :n hallitus.

Palkinnot
Molemmissa sarjoissa jaetaan erikseen
seuraavat palkinnot:

1. 1.000 mk
2. 500 mk
3. 300 mk

+13. 100 mk
l+25. Kansa taisteli -lehden vuosi-

kerta
Kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan li-
säksi väritelevisio. Arvostelulautakunta pi-
dättää itselleen oikeuden jakaa palkinnot
toisinkin varatun rahamäärän puitteissa.

Kilpailuaika
Kilpakirjoitusten rulee olla Kansa taisteli
-lehden toimituksessa (Töölönkatu 35 B,
00260 HELSINKI 26) 1. 5. 1977 mennes-
sä. Kuoreen merkintä "Suuri kirjoituskil-
pailu".

J.

4.

5.

6.
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&* VEIKKO MIETTINEN

10.

H[0
I lmavalvontalotta työpaikallaan

Vielä talvisodan aattona luotettiin kaikkialla yleisesti kansainvälisiin sopimuksiin ja
diplomat iaan 

- 
Viipurissakin.

Sodan syttyminen ja siihen liittyvät karmeat kokemukset olivat esikaupunkien asukkail-
le ankara isku, joka nostatti vihan ja katkeruuden aallon. Ei ollut vielä opittu, että
sodassa vallitsevat sodan lait!

VIIPURIN kaupungin väestösuojelupiirin 10. Lohko
käsitti laajan ja sangen tiheästi asutun ns. Itäisen esi-
kaurpunkialueen, Kolikkoinmäen ja Kangasrannan aina
Käremäen kiertoraraan saakka. Asutus oli kauttaaltaan
tuonaikaista tyypillistä mökkiläisasutusra: pieniä huo-
neen tai parin talopahaisia vähäisine tonrreineen, ome-
napuineen ja marjapeosaineen, sanalla sanoen ehkä kau-
pungin kciyhimpien, mutra sitäkin uurterampien ih-
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misten asutusaluetta, ryöläisten, jorka tulevaisuuteen
luottaen olivat useimmassa tapauksessa omin käsin tö-
nönsä rakentaneet, raivanneet vaihtelevan maaston
mäennyppylär, rinteet ja notkor reheviksi puutarhoiksi
ja vihannesmaiksi ja tämän kaiken huolellisesti aidan-
neet aina maastosta riippuen kivisin tai rima-aidoin.

Tunsin koko alueen enemmän kuin hyvin, olinhan
siellä juoksennellut siirä lähtien kun olin ruon taidon



oppinut. Siksi en pahemmin kauhistunutkaan, kun sain
lokakuun puolivälissä 1939 käskyn organisoida alueelle
väestösuojelua varten ns. kortteliryhmiä. Nämä valitsi-
vat sitten keskuudestaan johtajansa. Ryhmien ensisijai-
sena tehtävänä oli vielä tuolloin huolehtia alueensa eva-
kuoimisesta tarpeettomasta väestöstä sekä varautua
mahdollisen sodan varalta, jolloin tehtäväksi tulisi lä-
hinnä lentopommitusten aiheuttamien tulipalojen tor-
junra etukäteen määrätyistä torjuntapisteistä käsin.

Ihmeteltävän vakavasti ja myötämielisesti asukkaat
yleensä suhtautuivat ehdotuksiini ia järjestelyihini,
vaikka eivät uskoneetkaan sodan mahdollisuuteen. Oli-
varhan venäläiset monin kerroin vakuuttaneet, etteivät
he "halua palaakaan vierasta maata". Ja näiden esikau-
punkien asukkaat, jotka saivat kaiken tietonsa Viipuris-
sa ilmestyvästä sanomalehdestä, uskoivat näihin vakuu-
tuksiin vuorenvarm25li 

- 
näin sitäkin suuremmalla

syyllä, kun hallitu5ysls2 
- 

joka kaiketi tiesi asiat par-
haiten 

- 
alkoi marraskuun puolivälissä purkaa val-

miustilaa koko maassa. Koulut aloittivat jälleen toi-
mintansa, väestö palasi takaisin asuinsijoilleen ja elämä
palautui milrei normaaliin uomiinsa. Näin kavi myös-
kin osittain väestösuojelun osalta. Yöpäivystys lohkom-
me keskuksessa Itä-Toukolan talossa lopetettiin ja siir-
rettiin Kalevan Urheilukentän suojiin. Jostakin käsittä-
mättömästä syystä vastustin tätä hyväuskoisuutta ja tu-
lin sen vuoksi leimatuksi sotakiihkoilijaksi. Erosimme
erimielisinä 

- 
seuraavan kerran tapasin monet miltei

alastomaksi raastettuna ja sirpalepommin repimänä.

qtt*, t?-

-§r-
-årl.*

.*- -l-

'- .l- *

Haaskalinnut liikkeellä

'."f.

!

. t ,.,.L.

-lF- -d.*l.*:* .*. ,t r

VIIMEINEN RAUHAN YO
Marraskuun viimeistä päivää edeltäneenä yönä päivystin
ensimmäistä ja viimeis:?rkertaa tuon kuuluisan urheilu-
kentän suojissa ja merkitsin aamulla päiväkiriaan aian ja

toteamuksen: "Kello 6.00, ei mitään erikoista". Luovu-
tin tehtävän seuraajalleni ja kävelin lumisia katuja pit-
kin asunnolleni. Olin perin väsynyt valvomisesta sekä
puuhistani. Viritin kelloni soimaan tasan kahdeksalta ja

välittämärtä avata radiotani nukahdin.
En tänäkään päivänä pysty sanomaan, mihin aikaan
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10. LOHKO
minut herätti hälytyssireenien helvetillinen ulina! Kim-
posin jalkeille ja kiiruhdin tähystyspaikalleni Itä-Tou-
kolan talon katolle, jonne oli asennettu erillinen kenttä-
puhelin. Sillä pääsi suoraan kellarissamme siiaitsevaan
keskukseemme. Tietenkään puhelin ei roiminut, olihan
valmius purettu m1'öskin tältä osin.

Itä-Toukolan talo oli rakennettu vasra muutamaa
vuorra aikaisemmin ja siinä tapahtuva toiminta oli
suunniteltu tukemaan tuon laajan alueen esikaupunki-
nuorison erilaisia harrastuksia ja tarpeita, lähinnä kris-
tillisessä mielessä. Viisikerroksisena ja korkealle mäelle
rakennettuna se Kangas- ja Rajakatujen kulmauksessa
myöskin kirjaimellisesti hallitsi aluetta 

- 
korkeampia

paikkoja olivat Viipurissa vain Patterinmäki ja Papu-
lanvuori. Niinpä koko 10. Lohko ja ndköalat laajem-
minkin olivat kuin tarjottimella edessäni jaoma asunto-
ni miltei jalkojeni juuressa vain kapean kadun erotta-

mana. Siksi olinkin ennättänyt ensimmäisenä kattota-
santeelle, iohon oli valkoiselle pohjalle maalattu valta-
van suuri punainen risti, toimihan talossa vss-ensiapua-

sema. Suunnirelma oli vain sikäli virheellinen, että
kauas näkyvä risti ja talon korkeus vain kiinnittir'ät
vihollisen lentäjien huomion ja muodostivat sangen

houkuttelevan pommituskohteen, punaisesta rististä
huolimatta.

Tältä hyvälrä näköalapaikalta saatoin seurata, kuinka
ihmiset aivan kuin epäröiden ja ymmällään lähtivät
kadulle asunnoistaan. Ja tosiaan 

- 
minne mennä? Yh-

tään väestösuoiaa ei näillä alueilla ollut! Jotkut ehkä
muisrivat nähneensä Toukolan portin pielessä kilven:
VSS: 10. Lohko. Siispä sinne! Mutta meilläpä oli ohjeena
torjua kaikki sisäänpyrkijät, ettei toimintamme muu-
tenkin ahtaissa tiloissa vaikeutuisi. Ja kuitenkin Tou-
kola oli ainoa kivinen rakennus koko tuolla laaialla

Uskomaton on tapahtunut!
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alueella! Senkin ahtaat kellaritilat vahvistettiin vasta
myöhemmin pommitusten kiihdyttyä äärimmilleen.
Mutta ilman sitäkin se saattoi tarjota edes jonkinlaisen
suojan avuttomille ihmisille, jotka yhä tihentyvin par-
vin kiiruhtivat taloamme kohti. Ehdin tuskin ajatella
tungosca mikä toimitiloissamme syntyisi, kun huomio-
ni kiintyi tasaisesti nousevaan ja laskevaan outoon jymi-
nään, joka kantautui suoraan etelästä. Ja sieltä ne tuli-
vat!

TURMANLINNUT SAAPUVAT!
Yksittäisiä koneita oli mahdotonta laskea. Ne lähestyi-
vät toinen toistaan seuraavina tiheinä lauttoina alhaalla
lentäen, rummanvihreinä ja uhmaavina, punaiset täh-
der selvästi erottuen.

Vastarinta oli kovin vähäistä. Aivan kuin langasta
vetäen koneet muuttivat reittinsä Kannaksen maantien
suuntaiseksi, avasivat pohjaluukkunsa ehdittyään en-
simmäisten mökkipahaisten lähettyville ja ryhjensivät
vuorotellen lastinsa. Näin kaksi vuosikymmentä rau-
hasta puhuneet venäläiset'toverit' lähettivät kammotta-
vat terveisensä Ristimäen ja Kolikkoinmäen sekä Kan-
gasrannan ja Tiiliruukin esikaupunkien pientönöjen
köyhille asukkaille! Nämä näkivät mökkiensä hajoavao
räjähdyksistä tai syttyvän palamaan elleivät jo sitä en-
nen kuolleet tai haavoittuneet kuolettavasti sirpelepom-
mien repiminä.

Oli suorastaan mahdotonta uskoa näin hirvittävään
todellisuuteen! Siksi monet jäivät täysin huolettomina
asuntoihinsa tai tulivar enintään uteliaina ulos tavatak-
seen kohtalonsa siellä. Perheenäidit, jotka juuri tuohon
aikaan olivat suorittamassa aamuisia osroksiaan, jäivät
hekin kaduille yhtä huolettomina ja uteliaina seuratak-
seen koneiden ylilentoa aavistamatta lainkaan niiden
mukana seuraavaa tuhoa, joka jo muutaman sekunnin
kuluttua kohtasi uteliaan katselijan, hänen lapsensa,
perheensä ja kotinsa.

Ehdin vielä havaita koneparvien lähestyvän myöskin
meren suunnalta keskikaupunkia kohti ja todeta Pappi-
lanniemen patterin kiivaan tulituksen ilman näkyvää
tulosta.

Ja sitten olivatkin kohdallemme suunnistaneet par-
vet io yläpuolellammel Ensin yhtämittainen korvia vih-
lova vihellys ja sitten jyrähtelivät ensimäiset pommit
ympäristössä. Taloomme ei osunut, vaikka se tärähteli-
kin pelottavan tuntuisesti.

Kohottautuessani jälleen katsomaan totesin äskeisen
valkoisen lumen peittämän maan muuttuneen mustaksi
mullaksi, jossa pienet fosforipommit paloivat vihaisesti
sähisten ja saastuttaen ilman inhoittavalla kitkerällä
savulla. Lähettyvillä ei ollut tulipaloja.

Viivyin vielä muutaman sekunnin ensimmäisen
pommikuuron jälkeen todetakseni, mitkä alueet ki-
peimmin kaipaisivat apuamme, ja sitten ryntäsin alas

toivoen, että edes joitakin lohkomme jäseniä olisi jo
ehtinyt paikalle.

10. LOHKO
Toiveeni toteutui, sillä lohkomme johtaja Väinö §al-

minen oli jo ottamass^ v^staan puhelintiedoituksia, sa-

moin oli paikalla apuryhmärnme johtaja näyttelijätär
Elina öbmaa. Tehtyämme yhteenvedon huomioistam-
me päättelimme, että Kolikkoinmäen seutu oli kärsinyt
pahiten. Siispä sinne! Tunkeuduimme laukkuinemme
nyt jo tungokseen asti täynnä olevan käytävän läpi ja
suunnistimme Koulumestarinkadulle, jossa todellakin
tarvittiin apuamme.

Tdälnä tapasin uudelleen jo mainitsemani perheenäi-
din. Häntä emme tosin voineet enää auttaa, mutta
kannoimme silti hänen raadellun ruumiinsa halkoliite-
ristä irroittamallamme ovella kadun varteen odotta-
maan noutajiaan.

Mökin portailla oli kumossa sirpaleiden rei'ittämä
maitokannu ja sen vierellä repaleinen ostoskassi ulos
pursuvine sisältöineen. Asumuksen yksi nurkka oli ko-
konaan luhistunut eivätkä vielä vuoteessa olleet lapset

Viipurin esikaupungit palavat

tarvinneet enää äitinsä tuomisia. Kannoimme heidät
silti hellävaraisesti äitinsä viereen. Hän oli ilmeisesti
tullut kadulle nähdäkseen paremmin yli lentävät koneet
tai sitten oli räjähdyksen paine paiskannut hänet sinne.

Tähän karmeaan hyökkäykseen osallistuneiden ko-
neiden lukumäärään ja pommimaton tiheyteen nähden
tuhot olivat sittenkin yllättävn pienet. Sadat ja tuhan-
net palopommit, joiden ilmeinen tarkoitus oli polttaa
maan tasalle näiden vihattujen 'kapitalistien' tönöt,
osuivat näet enimmäkseen pihoille, kaduille ja kujille.
Suurinta tuhoa levittivät naf.taa sisältäneet räjähtävät
palopommit. Niiden levittämää tulta vastaan meillä ei
ollut mahdollisuuksia taistella. Siksi keskityimmekin
pommituksen uhrien auttamiseen saadaksemme heidät
mahdollisimman pian saraaloiden hoitoon.

ESIKAUPUNKIEN IDEOLOGIAA

- Kyl se on sit hito merkilline ryssäl tuo rauha rak-
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10. LOHKO

i.h"
Suolelumiehet tyossä

kaus, haasteli eräs miehistämme auttaessaan vaikeasti
haavoittunutta naista ties mistä avuksemme ilmesty-
neen kuorma-auton lavalle. 

- 
Mie kyl jo isältäin kuu-

lin, että ryssä on ryssä vaik sen vois paistais, mut mie en
sillo viel uskonut. Mut nyt mie jo uskon.

Niinhän se oli. Täydestä luottamuksesta huolimatta
hienoinen epäilys oli sittenkin piillyt suomalaisten sy-
dämissä. Ja nyt sitten näiden epäilyjen todisteeksi tämä
kammottava näytelmä! Mikäli venäläisillä ja heidän
ideologiallaan oli yleensä Suomessa rehellisiä kannatta-
jia, he löytyivät näiden mökkiläisten keskuudesta. Nyt
kannatus hetkessä kuoli ja muuttui vihaksi ja inhoksi,
ystävyyden ja veljeyden irvikuvaksi. Ja lopulta peri
suomalainen sisu ja päättäväisyys voiton: kaykcicin mi-
ten tahansa, tämä kaikki on kestettävä! Ja me tulemme
sen kestämään, jos vain sotilaamme rintamalla kestävät.

Päivät, viikor ja kuukaudet seurasivat toisrensa kal-
taisina. Moneen kertaan toistuvat jatkuvat pommituk-
set lisäsivät tuhoa päivä päivältä. Mutta uhrien luku
väheni kohra kun tarpeettoman väestön ja lasten eva-
kuointi saariin pimeiden öiden aikana suoritetuksi.

Me jäljellejääneet opimme suojautumaan pahimpien
pommitusten aikana, ja aikoinaan totuimme jopa tyk-
kituleenkin. Päivisin kaupunki hiljeni ja alkoi elää vas-
ta illan hämärtyessä, jolloin kaupatkin avasivat ovensa.

Jatkuvien tulipalojen loimut houkuttelivat vielä öiset
lentäjätkin retkilleen, mutta niitäkin jo osattiin väistel-
lä. Emme enää olleetkaan huolissamme itsestämme
vaan rintamamistamme. Sielta kantautuva jatkuva ty-
kistön jyrinä ja vield ehjina säilyneiden akkunoittemme
lasien helisevä värinä muistutti meitä jatkuvasti.

''EN HALUA OLLA PELKKÄ MAALITAULU!''
Jo ensimmäisestä pommituspäivästä lukien olivat n.
15-20 miestä käsittäneet kortteliryhmämme alkaneet
arveluttavasti huveta. Miehet olivat vain mitään puhu-
matta kadonneet, niin nuoret kuin vanhemmatkin.
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En sitä suuremmin ihmetellyt. Hehän olivat täysin
vapaaehtoisesti suostuneet suoielemaan omaa ja roisten-
sa omaisuutta ja voivat siis enemmittä puheitta myös-
kin lähteä minne tahansa. Ja toisaalta: ponnistelumme
meille rakkaan kaupunkimme ja kotiemme pelastami-
seksi tuntui perin turhalta ja toivotromalta pommimar-
tojen peiträessä alueemme yhä uudestaan ja uudestaan.
Miksi siis valvoa vuorokausia toistensa jälkeen palojen
varrioinnissa ja tehdä turhaa työtä niiden rajoittamisek-
si? Mikä tåndao säästyi, se saattoi melkoisella varmuu-
della palaa jo huomenna. Miksi siis asettua jatkuvaan
hengen menetyksen vaaraan turhan takia?

Ryhmämme pienenivät pienenemistään. Oliko usko
ja luottamus raistelumme kestävyyteen mennyt? Näin
luulin enkä todellakaan syventynyt asiaan tarkemmin,
sillä olin liian väsynyt ja unen puurreesra rurtunur
pystyäkseni siihen. Miten suuresti erehdyinkään!

Puheilleni saapui mies, joka oli juuri edellisenä päi-
vänä nähnyt kotinsa ja kaiken omaisuutensa katoavan
savuna taivaalle. Hän kertoi minulle pian jättävänsä

kortteliryhmänsä johdon ja suositreli toista henkilöä
tilalleen. Lienen ollut sangen kysvr'än näköinen, koska
hän katsoi aiheelliseksi selostaa, että nyt hänkin lähtisi
sinne minne niin monet muut rl,hmiemme miehet ja

nuorukaiset jo olivat kadonneer: sotaan! Antamaan
myöskin takaisin, koska oli kyllästynyt olemaan pelk-
känä maalitauluna! Häneltä myöskin kuulin, että Vii-
purissa perustettiin vapaaehtoista pataljoonaa, joka
koulutuksensa jälkeen lähetettäisiin Karjalan kannak-
selle.

Näin myöskin tapahtui. Tamä, viipurilainen vapaaeh-

toispataljoona ehti osallistua Keski-Kannaksen koviin
taisteluihin. Heikosti koulutettuna ia varustettuna se ei
voinut olla kantajoukkojen veroinen. Sen urheudesta
sensijaan löytyy moniakin mainintoja sotiemme histo-
riasta, varsinkin siltä ajalta, jolloin se osallistui Viipu-
rinlahden raskaisiin ratkaisutaisteluihin. f
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Sotatoimialueellakin tarvittiin lomalai -

sia ja muita kulkijoita varten majapaikko-
ja, joista eräs oli VAKO:n hotelli Aunuk-
senlinnan kaupungissa. Vihollinen piti
huolta, ettei sota kuitenkaan tddlläkaan
päässyt unohtumaan.

Pommitusyö
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Eras sotatormralueen ma;aparkorsta olr myos Aunuksenlrnnan Lonahovt

KOKO tammikuu oli tänä armon vuonna 1943 ollut
kuutamoinen. Eräs venäläinen kone saapui kiitettävällä
täsmällisyydellä joka iltayö tervehtimään meitä muuka-
laisia ja samalla myös omiaan pudottaen muutamia
pommeja. Kellon lähetessä puolrayötä kuulosrelimme
ilmatorjunnan sarfoja arvioiden mielessämme, missähän
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päin vierailu tänäkin yönä tapahtuisi. Useana iltana ve-

din pimennysverhor ihaillakseni Mäkriän ilmatoriunnan
lähettämiä värikkäitä helminauhoja. Tämän kutsumar-
toman jäljiltä merkittiin aikakirjoihin joitakin haavoit-
tuneita, avaotoja, luhistuneita aloja ja paljon peläsry-
neitä aunukselaisia. Suurin osa siviiliasukkaista olikin



alkanut illan tullen siirtyä syrjäkyliin saadakseen nuk-
kua rauhassa.

Tammikuun 22. päivd, oli ollut rinanharmaa purevi-
ne viimoineen ja roivoimmekin saavamme olla yön rau-
hassa. Hotellissa oli ollut kiireinen päivä: autoja tuli ja

meni, kuuma tee ja höyryävä lihakeitto maistui niin
Suomeen päin meneville kuin sielrä tulevillekin. Kun
päivän voi sanoa muuttuneen illaksi nähtiin monen kii-
rehtivän kaupungista yöpymispaikkaansa
den vuoksi.

Kun ravintolahuoneet alakerrassa olivar tyhjentyneet
ja saatettu yökuntoon, kiiruhtivat työstä vapauruneer
tytöt koteihinsa. Tahtahalan kylästä koroisin olevar
pyysivät saada jdädd keittiöön yöksi, sillä viime yönä oli
"ilmatervehdyksiä" putoillut heidän kyläänsä. Koska
matkusrajahuoneissa ei ollut vapaata, kehoitin tytröjä
siirtämään penkkejä vierekkäin ja varasrosta noudettiin
huopia peitteeksi. Kehoitin yläkerran Sandraa, joka oli
yövuorossa, lämmittämään hellaa koko ajan, etteivät
tytöt palelisi.

- 
Äta yhtään huolehdi, emänrä, lämmin täällä on.

Emme palele. Hyvää yötä!

- 
Hyvdd yötä, tytöt!

Kiersin vielä ulko-ovelle ja taivaalla tuikkivat ilkiku-
riset rähdet! Mierin herken ja nousin portaat yläkertaan,
missä Sandra istui hotellin ereisessä lukien Uutta Suo-
mea. Juttelimme hetken ja sanoin kuin ohimennen, er-
tä jos yöllä sattuisi naapuri vierailemaan, niin hän voisi
tulla alakertaan huoneeseeni, ertei pelortaisi.

- 
Mie tulen, emäntä, murra jospa se ei nyt tule,

kun on pilvinen!

- 
Jslyslzan ettei. . .

Vetäessäni peitertä korviini kuulin kaukaista tömäh-
telyä. Eipäs maltranur pysyä poissa, ajattelin.

HERÄTYS KUUTAMOSSA
Tajusin putoavani ja heräsin. Ikkunain täydeltä tulvi

ylleni kirkasta kuutamoa. Olinko jättänyt pimennys-
verhor verämättä? Olin lartialla sirujen, roskan ja ikku-
nankehysren seassa. Ponnistelin isrumaan, pää tuntui
kumman raskaalta, kirvelyä tajusin vähän joka puolella
ja väsytri. Karto näkyi olevan paikoillaan ja tuossa ik-
kunan ulkopuolella paloi jotain ilmiliekillä. Seisomaan
päästyäni näytti minusta kaikki huoneessani olevan si-
ruina. Miten ihmeessä olin joutunut lattialle, ihmette-
lin, katsellessani sänkyäni peittävää rojukasaa. Ihmiset
hotellissa! Oliko heille sattunur mirään7 Huoneeni ja

toimistohuoneen välinen ovi oli auki. Siellä sähkölangat
roikkuivat, suuri vaarekaappi oli kaatunut, puhelin oli
sinkoutunur jonnekin ja sekasotku oli melkoinen. Lui-
kertelin kirjoituspöydän yli, tempasin turkin ylleni ja
sujautin saappaat jalkoihini. Alakerran huoneiden ik-
kunat ammotrivar kirkasta kuuramoa täynnä, jossain
roikkui jokin suikale, ruolia ja pöytiä oli pirstaleina.
Pr'örsin kuitenkin porraille, sillä hotellin käytävästä
kuului kovaa meteliä ja jyskytystä. Silloin räsähti, talo

Pommit ovat pudonneet - kaupunki palaa!

tärisi ja huojahteli. Osuma tuli varmasti taloon! Juok-
sin portaat yläkertaan. Hotellin käytävästä portaille
johtava ovi oli ilmeisesti juuttunut kiinni ja sitä raotriin
miehisin nyrkein mehukkaiden kirosanojen säestämänä.

- 
Perkele tänne loukkuunko sitä piti jäädä! Eikö räältä

pääse perhana vie! 
- 

Ättaa hermostuko, kyllä sieltä
pääsee, huusin, yritin saada ruokasalin oven aukil 

-Miehet työnsivät ja minä, vedin ja niinhän se ruokasalin
hotellikäytävään johtava ovi aukeni. Täällä oli pilkko-
sen pimeää ja kehoitin miehiä tarttumaan roisiaan kä-
destä. Hapuroin ensimmäisen kouran sielrä pimeydestä
kylmiin hyppysiini ja johdatin koko ketjun upseerihuo-
neen ereisen kautta jyrkkiä ja kapeita portaita myöten
keittiöön. Täällä oli valoisaa; sillä ikkunat pimennys-
verhoineen olivat kadonneet. Miehiä oli monta, mutta
enemmän heitä oli ollut illalla. Tytöt itkivät ja Sandra
syöksyi kaulaani. 

- 
Lähde pois täältä, ne tappavar si-

nut! Venäläiset tietävät, että tänne kokoontuu suuria
herroja, siksi he pommittivat. Lähde meille! 

- 
Tytrö

pusersi niin kaulastani, ertä olin rukehtua. 
- 

Tyttö-
kulta, älä itke! Juokse sinä kotiisi, jos haluat, enhän
minä voi lähteä, ennenkuin kaikki ovat turvassa.

Sandra pyyhälsi keittiön auki retkottavasta ovesra
joen jäälle kohti alue-esikuntaa. Jotkut tytöistä seurasi-
vat hänen esimerkkiään, toiset jaivåt. 

- 
Miren voivat

pdåmajao herrat ykköshuoneessa, juolahti mieleeni.
Kiirehdin katsomaan. Sain oven vaivalloisesti auki.
Huone oli tyhjä. Vuoteissa ei ollut kukaan nukkunut,
tavarat ja vieraiden salkut olivat poissa. Ilmeisesti he

olivat lähreneet hyvissä ajoin hyvässä järjestyksessä heti



ensimmäisten pommien pudottua. 
- Kuu paistoi kirk-

kaana huoneeseen.

PÄÄMAJAN HERRAT AAVISTIVAT
Kiersin kaikki huoneet tarkastaen, ettei ketään ollut

missään. Ikkunat olivat poissa kaikista huoneista ja ih-
meellisen paljon sekasotkua oli kaikkialla. Keittiössä
riedustelin jäljellä olevilta miehiltä oliko kukaan louk-
kaantunut. He kertoivat, että heti alussa oli pari miestä
noitunut käsiinsä saamia sirpalehaavoja. He olivat häi-
pyneet heti ensimmäisten mukana ja sanoneet mene-
vänsä sidottamaal haavansa sairaalaan. Joku miehistä
tiedusteli, oliko minulla yhtään viinaa. Muutama ku-
laus tekisi nyt hyvää. Mutta, valitettavasri sitä ei ollut.
Kysyin, olivatko he saaneet kaikki tavaransa, sillä mi-
nusta näytti huoneissa vielä olevan reppuja ja muita ta-
varoita. 

- 
Minulta jäi kivääri sinne uunin viereen siinä

suuressa huoneessa, sanoi eräs. Lähdin hakemaan sitä.
Räsähti. Vaivuin polvilleni kiertoportaille, jalkani oli-
sivat kääntyneet takaisin keittiöön. Nojasin hetken sei-
nään, henkäsin syvään ja pakotin itseni menemään ylä-
kertaan. Kun annoin kiväärin omistajalleen, sanoi tä-
män yön ainoa siviiliasukas hauraalla äänellä: "Minun
sukkani jäivät siihen pellinnaruun!" 

- 
Hän oli vanhah-

ko Alavoisissa syntynyt mies, joka monen koti-ikävän
vaivaaman vuoden jälkeen oli tullut katsomaan rakkaita
paikkoja ja rapaamaan sukulaisia ja ystdvid, mikäli heitä
vielä oli olemassa.

Tämä hakumatka oli hyvin työläs. Olin hotellikäyrä-
vän keskivaiheilla, kun minusta tuntui, että koko
maailma sortui. Kun hiljeni, kömmin tuolin vierestä

- 
loistava suojautumispaikka 

- 
puistelin roskat ja sa-

hajauhot yltäni ja syöksyin niiden sukkien hakuun. Hän
olikin ainoa vieras keittiössä palattuani sinne. 

- 
Mi-

nun pitäisi kai maksaa yösijastani, mutisi hän saatuaan
sukat jalkojensa verhoksi ja vetäessään saappaitaan. Sil-
loin nauroin 

- 
oikein makeasri.

SUUTAREITA JA YOPAITA
Joku sotilas tuli keitriöön ja sanoi: Rouva, kun te

lähdette tästä röttelöstä, niin katsokaa, ertette astu suu-
tariin! Niitä näkyy olevan pirusti tuossa edessä. Jos läh-
dette kanssani, hän kaantyi siviilin puoleen, niin ohjaan
teidät ruon miinakentän läpi. Mutta rouva, eihän teillä
ole mitään yllänne!" 

- 
Miehen ääni oli todella häm-

mästynyt nähdessään yöpukuni helman turkin alta.

- Onhan minulla turkki ja saappaat ja yöpaita. 
-Hampaani olivat alkaneet kalista. Nyt ei ollut kuulunut

mitään sen jälkeen, kun vanha herra sai sukkansa. Kuu
oli kadonnut näkyvistä ja paksu harmaa hämäryys seisoi
ikkuna-aukkojen takana. 

- 
Lähden näyttämään teille

valoa lampullani, että löydätte vaatteenne. Huoneenne
näkyy olevan hiukan epäjärjestyksessä.

Tuntui niin hyvältä, että joku huolehti minustakin.
Kiitin nuorukaista hänen huomaavaisuudestaan.

- 
Toiset menettivät kokonaan itsehillintänsä kun

26

r

Aunuksen kaupunki oli pääteiden risteyskohta

kaikki tuli ikäänkuin yllättäen. Tällaiset pommitukset
kuuluvat asiaan tuolla linjoissa, mutta kun tulee tänne
kauemmas, jossa on siviiliasutusta ja naisia, niin ei mil-
lään sopeudu näihin. Monet kavereista olivat sitäpaitsi
ehtineet nukkua, kun tämä alkoi.

- 
Voi hyvä mies, ei rässä minkäänlaiset puolustelut

ole tarpeen! Minäkin olen koko aika pelännyt kuin ke-
säjussi. Kunpa ne tytöt alkaisivat pian tulla, ertä pääs-

täisiin raivaustöihin! "Kiitoksia teille ystävällisyydes-
tänne ja onnea matkaan!" 

- 
psli5ii6me toistemme kä-

siä ja hymyilimme. Jäin yksin tähän rauniohuoneeseen,
mutta en pitkäksi atkaa. Varuskunnan päällikkö ja ko-
mendantti tulivat katsomaan tilannetra. He asettivat
vartior ja aamun valjetessa alkoivat raivaustyöt sekä si-
sällä että ympäristössä.

Tänä tammikuun 22:n ja 23:n välisend yönä näytti
kursumaton vieras keskittyneen pommittamaan kaunis-
ta niemeä ja sen ainoaa taloa. Ullakoltakin löytyi kolme
suutaria, joista yksi annettiin minulle muistoksi. Ar-
meijakunnan ja Os 4 avulla sekä oman henkilökunnan
uurteralla työllä talo oli taas pian kunnossa. tr

Aunuksenlinnan kaupunkia kuvattuna desanttitornista, etualalla
pääkirkko

{+t
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Aika mukavasti on taas päästy uuteen vuoreen 
- 

roi-
vortavasri siitä tulee edellisrä parempi!

Olemme pyrkineet tällä palstalla kertomaan seuraa-
van numeron sisällöstä, jorta tiero leviäisi niille, joira
jutut koskevat tai kiinnostavat. Ennakkotiedon antami-
nen seuraavasta lehdestä on kuitenkin vähän kuin sääen-
nusta: se on todennäköistä, mLlrra ei varmaa. Tamå
johruu mm. siitä, ertä ilmoitukset ja eräät muutkin
rekniser seikat voivat viime hetkessä vaikutraa asioiden
kulkuun. Ei siis pidä hermostua 

- 
luvatut jurut tule-

vat kyllä aikanaan.
Marraskuun numerossa oli kaunis värillinen kansi.

Tämä johtui siitä, eträ sen valmisrus oli mahdollista
kohtuullisin kusrannuksin, koska lehdessä oli neliväri-
ilmoituksia. Yritämme vasrakin samaa, mutta normaa-
likansi on kyllä valitettavasti edelleen vain kaksiväri-
nen.

Lisäyksenä lokakuun numeromme panssarinrorjunraa
käsitrelevään arrikkeliin muistaa Paauo Vainio, että en-
simmäiset "Marianner" eli 25PstK 134-tykit saapuivat
maahan jo helmikuussa 1940. Koulutukseen rällä aseel-
la käytettiin Hämeenlinnan psr-koulutuskeskuksessa
yksi päivä ja yksi ilta, minkä jälkeen kukin sai ampua
sillä yhden laukauksenl Heti sen päälle alokkaat vannoi-
var sorilasvalan, minkä jälkeen miehet ja tykir panriin
kiireesti junaan kuljetettaviksi Kämärän rienoille Kar-
jalan kannaksella 

- 
Summa oli juuri murtunut ja kiire

olil Töitä tuli heti aamun valjetrua. Ase oli tarkka ja
läpäisi silloiser Vickers-vaunut.

Vriinö Pririhköselle pyytdä rykmenttitoveri ja aseveli
An'i lhonen ilmoittamaan, että Jalkaväkirykmentti 1 on
kyllä kokoontunut ainakin kahdesti 

- 
vuonna 1972 ja

viimeksi tämän vuoden toukokuun 22. päldod, mo-
lemmilla kerroilla Lappeenrannassa. lJusi kokoontumi-
nen on vuonna 1979. Yhteyden aseveljiin saa vaikkapa
"ilmoirtaurumalla" Arvi Ikoselle, osoite 199IO Tammi-
järvi.
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Sorakorkeakoulun juhlasalissa on paljasrerru eversri
Valo Konstantin Nihtilär, muotokuva, jonka on maalan-
nut taiteilija Kirsti ,Reir. Näin on haluttu korostaa
eversti Nihrilän merkittävää panosta suomalaisen tak-
tiikan kehirtäjänä hänen roimiessaan Sorakorkeakoulun
taktiikan opetrajana vv. 1929-1937. Sorien aikana
Nihtilä toimi operatiivisissä tehtävissä kaikkein rär-
keimmillä paikoilla Päämajassa ja rintamajoukoissa. So-

rien jälkeen hän istui parisen vuotta vankilassa ns. ase-

kätköjurun vuoksi ja roimi sen jälkeen siviilirehrävissä.
Erityisen merkirtävä oli hänen työpanoksensa Kansa
Taisteli -lehden työssä hänen toimiessaan kuolemaansa
asri roimirusneLrvostossa ja useita vuosia Sotamuisroyh-
.J istl'kscn puheen johtajana.

Eversti Valo Nihtilän muotokuvan äärellä rouva Laila Nihlilä ja diplomi-
insinööri Rainer Nihtilä

Kanneljärven siirtoväki oli evakkomatkalla. Pirkä jono hevosia,

lehmiä ja ihmisiä täytri tiet. Peläten pommituksia ia vihollisen
jalkoihin jäämistä muutamat hermostuivat hitaaseen matkante-
koon.

Jonon häntäpääsrä alkoi kuulua hutrtoja.

- 
Anrakaa männä, mänkää sukkelampaa. koirtakaa joutuu pois

alt I

Kun rärä oli jatkunut jonkin aikaa. nousi Hakulin Jalmari
seisomaan kärryille ja huutaa kaiahr.rtti:

- 
Hitolek teil o kiire, ei siel kukkaa meitä uottele.

Karjalainen perhe oli .r,,r, *;;si Länsi-Suomeen. Talon isäntä
kysyi:

- 
No riittikö siellä Karjalassa tuo leivänpuoli?

- 
A eihä ruo aina riittänr, mur ko se loppu, nii sir paistettii

piiraar, vastasi karjalaisisanra.

Karj alaisukko evakkotaipaleella:

- 
Sin jäi miun kaik konehein:

Mihin toinen isäntä:

- 
Elä puhu! Nii jäi miultkii

kessää ajertu.

vokki, viskilä ja loukku.

uus risuäes. Eikä ollu ku kaks



Sota tuhoaa ja sota raketataa, sanoi sotamies
Valtonen, kun saunan seinästä sytykkeitä
vuoli.

* * lr,r" 
Rykmentin Rintamalehti 1942

Sodan päatyrtyd välirauhaan rupesi kuri sotilaiden kes-
kuudessa kaikkialla höltymään. Ei edes päämajakau-
pungissa Mikkelissä tyttö käsipuolessaan kävelevä sota-
mies ollut vastaan tulevaa kenraali Airoa näkevinään-
kään, tervehtimisestä nyt puhumattakaao; työnsi vain
kätensä syvemmälle housuntaskuihin. Airo pysähryi pa-
riskunnan kohdalla ja huomautti säyseäsri:

- 
Olisko neiti niin hyvå ja kannattaisi kavaljeerinsa

housuja sen ajan, että hän voi tervehriä minuaT

vapaussodan eräässä ";;; oli Karjalan rintaman
luoteisen voimaryhmän komentajan Aarne Sihvon esi-
kuntavaunu Antrean aseman sivuraiteella jonkin mat-
kan päässä asemarakennuksesra. Joukko Antrean sil-
mäntekeviä siviilejä viipyi eraanä ilrana vaunussa pi-
meän ruloon asri, eikä Sihvo muisranur antaa heille
tunnussanaa. Herrojen lähestyessä asemarakennusta
kuului pimeästä vartiomiehen huuto:

- 
Seis, tiijättäkö runnussanani'

Herrat härkähtivär, murra pian yksi heistä hoksasi
vasrata:

- 
Kyllä tiederään.

- 
Hyvä on, suarra männä, ilmoitri vartiomies koh-

rel iaasti.

Kenraali P. M. *rirr*, surritti priähatselmusta
Karjalan baartissa Lappeenrannan leirillä. Epäta-
aallista byllahin rybmentin pastori astui esiin riais-
tä. Hän aalitti, että baartilaiset biroileuat täällä
leirillä aiuan birueästi.

Kenraali tuijotti hetben pastoria silmiin ja tobai-
si sitten:

- 
Mite sinä pappi minulle ualitta, aalitta Ju-

malalle.
Muita tlimenpiteitä ei pastorin bantelu aibeutta-

nut.

Kun iääkärikap."..r"O. Puroma vihittiin
Rauha Pirilän kanssa, häätilaisuuteen tuli
jääkäritoverien sähke: "Vallitkoon rauha so-
tilaan talossa". Myöhemmin kenraali Puro-
ma totesi:

- Ja siitä lähtien Rauha on siellä vallin-
nut.

Kamalaa, bun täytyy elää näin bistoriallisena ai-
bana, sanoi tyhhimies, hun beshitybseen joutui.

Tyrjän Rykmentin Rintamalehti

Ei pure r^utaa, ei kiipeä puuhun, eikä hauku oravaa,
sanoi Iso-Onni, kun patterin pienintä hevosta kehui.

Korven Kaiku 1942

Sörkän miehet loikoilevar asemissaan.
Eversti: Miten tdällå, pojat, aika on kulunut?
Äani joukosta: Hyvin, venäläiser häiritsevät yölld, ja
herrat päivällä, herra eversti 

-. Korven Kaiku 1941

Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankee, sanoi
lääkintäalikessu Lauronen, kun kenttäkäymälään puto-
si.

Tyrjän Rykmenrin Rinramalehti

- 
Ätt ta ampu, älkkä ampu, huusi antau-

tuva vihollissotilas.

- 
Enhän minä aikonutkaan ampu a, kä-

sikranaatin vain meinasin heittää, vastasi
vartiossa oleva sotamies.

Pohjan Poika 1941

Ylikersantti Parkkonen on saanut kranaa-
tinsirpaleen päähänsä: Olipa se vain pirun-
moinen onni, eftei osunut mihinkään ja-
loimpiin ruumiinosiin.

Korsulektyr
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V. SINKKONEN

I{aksintaistelu

PATALJOONAMME RP 2 (Rannikkopataljoona 2) oli
liikunravaiheen aikana ehtinyt Koivistolle. 3.lB.P 2,
jossa palvelin kiv. joukkueen johtajana oli lokakuussa v.
-41 majoittunut Koivistolla Humaljoen kylään ns.
"Päscyväisten mäelle". Joukkueet vuorottelivat viikoir-
tain Koiviston salmen rannalla Penttilän kylän laidassa.
Ne suorittivat rantavarmistusta ja tähystystä Koiviston
salmen yli Koiviston saariin, jotka olivat vielä viholli-
sen hallussa.

Eräänd aamuna lokakuun loppupäivinä kun korpr
Husgafvelin piti lähteä vartiovuorolleen läheiseen tä-
hystyspaikkaan klo 9, havaittiin, ettei hän ollutkaan
paikalla. Eräs joukkueen miehistä oli kuitenkin nähnyt,
että korpr Husgafvel oli lähtenyt noin klo 7 kävelemään
metsään. Koska häntä ei ollut kuulunut vielä takaisin.
vaikka vartioon lähtöaika oli käsillä, epäilin hänelle sat-
tuneen jotakin. Tunsin hänet erittäin tunnolliseksi ja
hyväksi sotilaaksi, enkä uskonut hänen tahallaan lyövän
laimin vartiovuoroaan. Hänen kiväärinsä oli teltan vie-
ressä olevassa telineessä, joten olin tosiaan huolissani.
Lähetin vapaana olevia miehiä parittain eri suuntiin tut-
kimaan lähimaastoa. Itse lähdin alik Adolfsenin kanssa
tarkastamaan noin 1 km:n päässä olevia Talvisodan ai-
kuisia korsuja. Olimme nimittäin edellisenä iltana käy-
neet alik Adolfsenin kanssa Humaljoen sotilaskodissa ja

paluumatkalla korsuja sivuutettaessa sieltä oli kuulunut
jotakin kolinaa. Kun olimme kuitenkin aseettomia ja

oli aivan pimeää, emme lähteneet paljain käsin niitä
tutkimaan. Nyt olimme kuitenkin aseistettuja ja oli ai-
van valoisaa, joten päätimme kayda korsur läpi. Tie-
simme, että lähimetsissä harhailee vielä joitakin viholli-
sia, jotka olivat eksyneet joukoistaan ja jääneet "Som-

meen motin" laukeamisen jälkeen rintamalinjojen taak-

'ma,lioella u1941
se. Sovimme alik Adolfsenin kanssa siitä, että vuorotte-
lemme korsujen tarkastuksessa toisen mennessä kor-
suun, toisen jäädessä ulos varmistukseen. Kävimme
vuorotellen korsut läpi, niissä oli kyllä majailtu, mutta
ei niissä sillä kertaa ollut ketään.

Lähdimme paluumatkalle ja lähellä majoitusaluetta
tapasimmekin korpr Husgafvelin, joka vetäen perässään

venäläistä kivääriä, haavoittuneena oli tulossa majoitus-
paikkaan... Korpr Husgafvel kertoikin meille, ertä hän
lähti vähän klo 7 jälkeen kävelemään läheiseen metsään
tarkoituksenaan katsella lintuja. Kiväärin hän jätti teli-
neeseen, mutta otti kuitenkin pistoolinsa mukaan.

Metsässä kävellessään ja ylittäessään erästä risuaitaa
hän havaitsi yhtäkkiä, että vihollissotilas tähtäsi häntä
kiväärillä noin 100 metrin päästä. Samassa kajahti lau-
kaus ja se sattui jalkaan. Kertoja jäi makaamaao aidan
taakse ja vihollinen otti oikein polviasennon ja ampui
vielä 4 kertaa, kuitenkaan enää osumatta. Tämän jäl-
keen mies otti kiväärin käteensä ja lähti juoksemaan

kertojaa kohti. Husgafvel otti hiljaa pistoolin taskus-
:.aao ja kun vihollinen oli noin 10-1, m:n päässä am-
pui laukauksen. Kertoja ei ollut varma, osuiko laukaus
vai ei, eikä hän uskaltanut lähemmäksi vihollista enää

laskea, koska oli vielä haavoittunut. Joka tapauksessa

vihollinen heitti kiväärinsä ja lähti juoksemaan poispäin
metsään pakosalle. Tämän jälkeen Husgafvel nouti ki-
väärin ja lähti pyrkimään majoitusalueelle päin. Häly-
timme heti koko joukkueen haravoimaan lähimetsiä,
mutta emme tavoittaneet ampujaa. Hän oli jo saanut
niin suuren etumatkan ettei jäljittäminen tuottanut tu-
losta. Korpr Husgafvel toimitettiin sairaalaan, josta

hän muutaman viikon kuluttua pääsi terveenä takaisin
yksikköönsä. n

Köyhälistö tupakalle, sanoi kersantti Kyttä, kun
leiviskän mahorkkaa teltalle toi.

Linnoittaja 1942

Käveleppäs häntääsi päin, sanoi ajomies,
kun hevostaan talliin peruutti.

Linnoittala 1942

32



NUMERO 1:n KIRJOITUKSET
AJoPUU ur yÄrrrrN

Lauri Harvila:
JAPANILAINEN KOLMEN TUUMAN
VUORITYKKI Mi98

Reino Kalervo:
TAATOKAN K
1939-1940 il

ARJALAN PUOLUSTUS

Torsti Helikari:
TAIVISTA MERISOTAA
LAATOKAILA II

Veikko Miertinen:
10. LoHKo

Toini Pengerkoski:
POMMITUSYÖ AUNUKSENLINNASSA .. . .24
KIRJALLISUUTTA 28

I3

18

RYMY.EETUN UUDEN VUODEN PAÄTOS

Tnl

lu

HEITAN TÄNAN LANTIN , JA JOs SE JIiÄ
SY RJ ÄLLEFNiÅÄrint KlEL5l

TUPAKAN -N9:
iÄvrvY r<olITAt

EN LOPETA I


