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TÄSSÄ NUMEROSSA

112 RANNIKKO-
TYKISTö 2

117 HELSINKI TOTAALI.
SEN ILMASODAN
KOHTEENA 2
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TAMENTTI

137 SYVÄRILLÄ HUHTI.
KUUSSA

Turismi kehittyy
Ylläoleva otsikko on

lainattu vuoden vaihteen
tienoilla ilmestyneestä
Neuvosto-Karjala -leh-
destä, joka kirjoittaa
asiasta mm. näin:

"Neuvostoliitto pitää
kansainvälisen turistilii-
kenteen kehittämistä tär-
keänä seikkana Euroopan
turvakokouksen päätös-
asiakirj an täyttämisessä.

Noudattaen "Helsin-
gin henkeä" SNTL on
yksinkertaistanut useita
raja- ja tullimuodolli-
suuksia.

Neuvostoliitossa on
tehty paljon tämän suh-
teen (turismin edistämi-
seksi - kja). Kulunei-
den viiden vuoden aikana
on rakennettu ja otettu
käyttöön 25 hotellia, mo-
tellia ja campingia
14000 asiakkaalle."

Asiallista tekstiä, josta
kaikki voimme iloita.

Lehdellämme ei kui-
tenkaan ole syytä iloita
suurin toivein suunnitel-

lun lukijamatkan peruun-
tumisen johdosta. Tar-
koituksemme oli koota
bussillinen lehtemme ys-
täviä noin viikon matkal-
le, jonka aikana olisi vie-
railtu Viipurissa sekä
vietetty pari päivää Le-
ningradissa ja pari Pet-
roskoissa. Matkan piti al-
kaa 23.5.77. Molem-
missa kaupungeissa oh-
jelmaan sisältyi tavallista
turistiohjelmaa, Petros-
koissa piti olla myös lai-
vamatka Aäniselle ja tun-
nettuun rakennustaiteelli-
sesti arvokkaaseen luos-
tarisaaraen. Ainakin toi-
mituksessa olimme eri-
tyisen kiinnostuneita tu-
tustumaan Itä-Karjalan
suomalaiseen kulttuuri-
saarekkaeseen, johon
meillä on ollut ammattiin
liittyviä yhteyksiäkin.

Jotta kaikki varmasti
onnistuisi tilasimme mat-
kan jo lokakuun puolivä-
Iissä 1976 eli yli seitse-
män kuukautta ennen
lähtöä. Matkatoimistossa
laadittiin yksityiskohtai-

set suunnitelmat hintalas-
kelmineen, minkä jäl-
keen tilaus toimitettiin
Neuvostoliiton virallisel-
le matkatoimistolle.

Joulun jälkeen suoma-
lainen matkatoimisto il-
moitti, että majoitusta ei
ilmeisesti voida järjestää.
Kuukautta myöhemmin
oli tilaus peruutettava,
koska passien, viisumien
ym. hankintaan ei myön-
teisessäkään tapauksessa
olisi jäänyt riittävästi
aikaa. Intouristin Helsin-
gin toimisto, josta hank-
keen epäonnistumisen
syytä myös tiedusteltiin,
ilmoitti, ettei se tiedä
asiasta mitään, koska
"tytöt ovat sairaanä Mos-
kovassa".

Kansainvälisen kans-
sakäymisen helpottami-
seksi olisi toivottavaa,
että myös itäisen naapu-
rin puolella terveystilan-
ne paranisi ja majoitus-
olot saataisiin kuntoon.
Joku epäileväinen voi
muutoin Iuulla ettei vie-
raita todella halutakaan.
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lujen aikana kävi selvästi ilmi
ylemmänkin johtomme hapui-
lu rannikon puolustuksesta
puheen ollen. Senkään piirus-
tuksissa ei näytä löytyneen
valmista mallia sen tilanteen
varalle, että pääpuolustuslinja
siirtyisi jossakin vaiheessa
rannikkotykistörykmenttien
lohkoille. Rannikkotykistö-
rykmentti 2:n pitkäaikainen
komentaja, eversti Arvo Lyy-
tinen saattoi olla yksi niitä
harvoja rannikkotykkimiehiä,
joka aikanaarr oli esittänyt lau-

sumia tuonkin tilanteen varal-
le, mutta ei ollut saanut kent-
tämiehen ääntänsä riittävästi
kuuluviin. Keväällä v. 1940
hänen puheensa kuitenkin eh-
tivät perille ja tietty sodan ko-
kemuksiin perustuva organi-
saatiokehitys pantiin alulle.

Vuoden 1940 kesästä al-
kaen toimivat rannikkotykis-
töjoukko-osastot jälleen ryk-
menttikokoonpanossa. Nimik-
si niille oli nyt annettu Kot-
kan, Pellingin, Suomenlin-
nan, Raaseporin ja Turun

Saarenpään tykil
räjäytettiin talvisodan
aikana, lässä enlinen 2541
-15-D. Kuvasta näkyy
hyvin putken
kerroksitlainen rakenne.

Rannikkotykistörykmentit se-
kä Vaasan Rannikkolinnak-
keisto.

Sodanuhkan jälleen lähes-
tyessä muodostettiin rykmen-
tit kesällä l94l prikaateiksi,
joihin tuli kuulumaan sekä ty-
kistöä että jalkaviikitaistelujen
luonteisiin saaristotaisteluihin
koulutettua "merijalkavä-
keä". Perusyksikköinä olivat
patteri ja rannikkoiskukomp-
pania, joukkoyksikköinä loh-
ko ja rannikkopataljoona.

O Sodissa pitkät pyssyt täyttivät
tehtävänsä: parin tunnustelun jälkeen
eivät vihollisen raskaat alukset
lähestyneet rannikoitamme.
O Järeät tykit ovat tekniikaltaan
mahtavia laitoksia. Niiden historiakin
on kansainvälinen.

Bannlkko-
tyklstö 2
TALVISOTA
TALVISOTAA edeltäneiden
YH-harjoitusten alkaessa ris-
tittiin rannikkotykistöjoukko-
osastot uudelleen. Rannikko-
tykistörykmentti 3 sai nimek-
seen Laatokan Meripuolustus,
muut rykmenlit ja patteristot
nimitettiin lohkoiksi. Näin
syntyivät Viipurin, Kotkan,
Pellingin, Helsingin, Hangon,
Turun, Satakunnan, Vaasan,
Oulun ja Ahvenanmaan Loh-
kot.

Viipurinlahden talvitaiste-
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JATKOSOTA
SODAN kesällä l94l jälleen
alkaessa kuuluivat rannikko-
tykistöjoukkoihin l.RPr. (1.
Rannikkoprikaati), Helsinki,
2.Rh., Kotka, 3.RPr., Pel-
linki, ja 4.RPr., aluksi Han-
ko, myöhemmin Aänislinna.

Laatokan Puolustus, johon
kuuluivat 11. ja 12. Rannik-
koprikaati, perustettiin 15.8.
194t.

Kesällä v. 1942 korvattiin
prikaatien numerot eräiden
järjestelyjen yhteydessä pai-
kannimillä. Tällöin syntyivät
Uudenmaan Rannikkoprikaa-
ti, Suomenlinna, joukko-osas-
toina Rannikkotykistöryk-
mentit I ja I I, Itä-Suomen
Rannikkoprikaati. Hamina.
RT 2, RT 12 ja kesällä 1944
myös RT 22, Saaristomeren
Rannikkoprikaati, Turku, RT
5 ja 15., Aänisen Rannikkopri-
kaati, Aänislinna, RT 4 1a 14,
Laatokan Rannikkoprikaati,
Huuhanmäki, RT 3 ja 13 ja
Pohjanlahden Rannikkovar-
tiosto, Vaasa. Kevättalvella v
1942 oli Koivisto-Seivästö-
alueelle muodostettu (vahven-
nettu) Rannikkotykistöryk-
mentti 2.

Prikaatikokoonpanossa oli
rannikkotykistöjoukoilla nyt
aivan toisenlaiset mahdolli-
suudet operoida kaistallaan
kuin talvisodan aikana. Hyök-
käysvaiheen alkaessa vuoden
1941 kesällä joutui 8.RPr.
suorittamaan Viipurinlahden
ylimenon ja maihinnousun
Koiviston Pullinniemeen. So-
tatoimi onnistui erinomaisesti.
Kesällä 1944 joutui RT 2, jo-
ka silloin oli likimain prikaati-
kokoonpanossa, osallistu-
maan sekä rannikkotykistönä
että jalkaväkenä Kannaksen
torjuntataisteluihin vihollisen
hyökätessä sekä maalla että
merellä. Heiniikuussa v 1944
taisteltiin jälleen Viipurinlah-
della. Tällä kertaa oli kysees-
sä Teikarsaaren omistus. Ran-
nikkojoukot tosin saaren me-
nettivät, mutta saavat siitä
huolimatta kirjata torjuntavoi-
ton tililleen.

JAREAT TYKIT,
RANNIKKO.
PUOLUSTUKSEN
SELKÄRANKA
TALVISODAN aattoon tul-
taessa oli rannikkotykistömme
järeiden pattereiden verkosto
rakennettu rannikoillemme
kutakuinkin valmiiksi. Auk-
kopaikkojen suojaus jäi lai-
vaston panssarilaivojen järei-
den tykkien ja liikkuvan ran-
nikkotykistön huoleksi. Suo-
malaiset - samoinkuin aika-
naan tsaari Pietari - luottivat
järeiden tykkien voimaan.

Sodan lyhyenä avovesikau-
tena osoittautui, että järeä tyk-
ki oli maineensa veroinen. Vi-
hollisen tekemät laivaston ty-
kistöhyökkäykset Russarön ja
Saarenpään linnakkeita vas-
taan torjuttiin menestyksellä.
Muut rannikon osat saivat tä-
män jälkeen olla rauhassa.

Järeään tykistöön lasketaan
meillä kuuluvaksi kahdentois-
ta (12", 305 mm), kymmenen
(10",254 mm), yhdeksän
(9" , 234 mm) ja kahdeksan
tuuman (8" , 2O3 mm) sekä
eräät vanhemmat yhdentoista
ja yhdeksän tuuman kanuunat
ja mörssärit. Alkuperältään ne
kaikki ovat venäläisiä.

Tietoja järeistä rannikkotykeistä

l2luumaisen ohjauspöytä, joka anlaa tykille automaattisesti tulitoimintaan liittyvät
komennot

Kaliiperi mm
Putken pituus
kaliiperia
Mallimerkintä
Valmistajamaa
Putken paino kg
Koko tykin paino
kg
Kranaatin paino
kg
Panoksen paino kg
Panoslaji
Lukon tiivistys
Tulinopeus ls/m
Lähtönopeus m/s
Kantama km

30s

52
o

Venäjä
51 000

300000

453-470
117-145
irtopanos
deBange

I
776
30

305

52
02

Venäjä
5t 000

500000

453-470
117-145
irtopanos
deBange

I
776
30

2s4

45
D

Venäjä
29000

60000

235
65

irtopanos
deBange

I
800
28

234

50
BS

USA
30000

60000

172
66

irtopanos
deBange

I
845
29

203

45
C

Venäjä
13 000

50000

93
32

irtopanos
deBange

2
85s
24

203

50
V

Englanti
l3 000

55 000

113
40

irtopanos
deBange

2
845
28

113



{;:
å: : r::1.

å
,$

#s"
Sivusuunnan seuraaja työssään

ampumatoiminnan aikana

KAKSITOISTA.
TUUMAINEN ON
MAHTAVA LAITOS
SUOMEN rannikkotykistön ja
samalla koko Suomen järein
tykki on 12" rannikkotykki.
Sen virallinen nimitys on 3()s
52 O, joka tarkoittaa "3O5
mm:n tykki, jonka putken pi-
tuus on 52 kaliiperia (52x305
mm : n. 16 m) ja jonka on
valmistanut Obuhoff in tykki-
tehdas".

Kaikki maassamme olevat
12" tykit ovat jo yli 6O vuo-
den ikäisiä. .Niitä jäi venäläi-
siltä v l9l8 Orön linnakkeelle
4 kpl. ja Inon pattereille 5
käynökelpoista putkea. Myö-
hemmin niitä on saatu muuta-
ma kappale lisää.

12" tykki on mahtava lai-
tos. Kallioon tai maahan upo-
tetun, betonista valetun tyk-
kiaseman korkeus on 8-9 m
ja sisätilan halkaisija 12-13
m. Tykkirakennelmien teräs-
osien paino on noin 300 t.,
kaksoistornin peräti 5m t.
Ympyränmuotoisen tykkipi-
han ympärillä ovat renkaana
ammus- ja panoskellarit, mie-
histösuojat ja komento- ja kes-
kiötilat panssariovin toisistaan
erotettuina. Koko aseman hal-
kaisija on 25-30 m. Kallion
päällä niikyy tästä kaikesta
vain parin meEin korkuinen
tykkitorni, josta tykinputki tai
kaksi tiihyilee merelle.

305 52-Obuhoff -tykin toi-
minnat ovat nykyisin kaikki
sähköistettyjä. Laukauksen
vaatimat latausvaiheet tapah-
tuvat oltjauslaitteeseen syötet-
tyjen komentojen mukaisesti.
Toiminnat tapahruvat näin.

Ammushissi ajetaan ensim-
mäisenä alas ammuskellariin,
jossa siihen lastataarl kranaatti
ja kaksi panospussia. Kun am-
mushissi on liihtövalmiina,
syttyy ohjauspöydässä merk-
kivalo.

Nyt painetaan komentonap-
pia, jolloin ammushissi nou-
see latauskorkeudelle ja tykin
Iukko avautuu. Kranaatti vie-
rähtää hissistä latauskourulle,
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latasin työntää sen putkeen ja
iskee sen kierteisiin.

Sen jälkeen vieriihtävät pa-
nospussit kourulle yksi kerral-
laan ja latasin työntää ne pa-
noskammioon.

Hissi rymisee alas uutta
laukausta noutamaan.

Lukon ollessa auki kiinnit-
tää nallittaja, jonka arvon
merkkinä on vyöllä oleva nah-
kainen nallilaukku, nallin nal-
lilukkoon.

Nyt sulkeutuu lukko auto-
maattisesti ja kun suuntaaja on
tarkistanut sivusuunnan ja ko-
rottaja koron on tykki laukai-
suvalmiina.

Kun suunta on oikea polkee
suuntaaja lattiassa olevaa lau-
kaisunastaa, jolloin tykki lau-
keaa.

Putki peräytyy hidastimen
jarruttamana ja alkaa palautua
palauttimen voimasta etuase-
maan. Liikevaihe vie aikaa 4
sekuntia.

Putkessa oleva savu puhal-
letaan ulos paineilman avulla
ja lukko avautuu. Seuraavan
laukauksen lataaminen voi-
daan aloittaa.

rÄnBÄN TYKIN
VAKAVA SANA
JÄREÄ, kiinteällä lavetillaan
seisova rannikkotykki on koh-
tuullisella etäisyydellä häm-
mästyttävän tarkka ase.

Helmikuun loppupäivinä -saattoi olla kuun 25. päivä 
-marssi Körin taisteluun Koi-

viston Pullinniemellä rantatie-
tä venäläinen jalkaviikikomp-
pania nelirivissä. Ristiniemen
järeän patterin tulenjohtue, jo-
ka piti tietä silmällä, havaitsi
sen ja mädräsi sen maaliksi.
Maalipisteeksi valiniin se tien
kohta, joka johti Härkälän ky-
lästä sisämaahan rannalta oi-
kealle kääntyen. Etäisyyttä oli
kutakuinkin tarkasti 12 km.

Tie ja komppania näkyivät
tulenjohtopaikan erinomaisilla
kaukoputkilla selvästi. Lau-
kaisuhetkeä määrättäessä otet-
tiin lentoaika, joka oli 17 se-

kuntia, tarkasti huomioon.
Tulenjohtaja tarkkaili kel-
loaan ja kun patteri ilmoitti
olevansa laukaisuvalmiina,
hän komensi sopivan hetken
tullen "TULTA".

Tykki jyrähti ja kranaatti
lähti matkalleen.

Tulenjohtotornissa odotel-
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Kaksitoistatuumaisen panoskammion puhdistus käynnissä



Ammuksen juonto käynnissäl
kranaafii lähdössä hissiin ja 8 m

ylempänä olevalle tykille

tiin jännittyneinä tulosta.
Tuolla etäisyydellä tulee maa-
liin ensinnä kranaatti ja vasta
kaukana jäljessä lähtölau-
kauksen ääni. Komppanialla
ei niinollen ollut aavistusta-
kaan lähenevästä vaarasta.

Äkkiä naytti rivistön kes-
kusta huojahtavan kuin tuulis-
pään ravistamana.

Samassa iski kranaatti jäi-
seen tiehen aivan komppanian
keskelle: näkyi valtava tulen
lieskan välähdys ja levisi sa-
vu, joka esti enemmät havain-
not.

Tuokion kuluttua savu häl-
veni. Tie oli silloin autio ja
tyhjä kuin maa jälkeen veden-

' paisumuksen.
Jonkun hetken kuluttua ha-

vaittiin parin, kolmen venäläi-
sen syöksyin etenevän lähei-
sessä metsässä.

Tulenjohtaja täydensi tuho-
jaan komentamalla "JATKA
SATA - KERTA-AMPU-
KAAI"

Patteri ampui toisen kranaa-
tin, joka sekin osui paikal-
leen. Härkälän kylän keskusta
näytti sen jälkeen olevan täy-
sin autio.

KYMPPI.
TUUMAINEN,
RANNIKKOTYKKI.
MIEHEN
LUOTETTAVA
YSTÄVÄ
RANNTKKOTYKISTÖN jä-
reistä tykeistä tunnetuin oli
epäilemättä kymppituumainen
eli 254145-D. Tällä tykillä
hankki Saarenpään linnake

talvisodan aikana mainetta.
Nimitys 254145-D tarkoit-

taa kanuunaa. jonka Iavetti on
mallia "D" eli Durlacher.

Suomalaiset arvostivat l0 '

tykkejään ja pyrkivät monin
tavoin parantamaan niiden
suorituskykyä. Kranaatit mo-
dernisoitiin ja tykkien raken-
netta muutettiin. Rintama-
asettelussa olleet tykit hajasi-
joitettiin ja niille rakennettiin
täysympyräasemat.

o,"ti(

Aivan talvisodan alussa eli
joulukuun I8. päivänä v.
1939 joutui Saarenpään linna-
ke tykistötaisteluun venäläi-
sen panssarilaiva Oktjabrska-
ja Revolutsijan kanssa, joka
pommitti sitä 12" kranaatein.
Kalustohäiriöiden takia kyke-
ni linnake ampumaan vain 50
kranaattia vihollisen ampu-
mien 400-500 kranaatin
kuittaukseksi.

Seuraavana päivänä tulini

\,,
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Russarö ampuul Tykki on
yhdeksäntuumainen Bethlehem eli
234l-50-BS

linnaketta panssarilaiva Marat
sekin 12" tykeillään. Sen tu-
leen kykeni linnake vastaa-
maan enää kahdella tykillä
kuudesta. Kranaatteja kului
35 kpl., Marat ampui niitä
160--r70.

Tämän jälkeen eivät vihol-
lisen panssarilaivat lähesty-
neet Suomen rannikoita.

MERIROSVOT
MYYVÄT
YHDEKSÄN.
TUUMAISIA
KRUUNUNJALO-
KIVILLÄ
RUSSARÖN järeän patterin
23l50-BS-tykkien historia on
monivaiheinen ja mielenkiin-
toinen. Niitä on kutsuttu 9"
tykeiksi, vaikka niiden kalii
peri tuumissa on todellisuu-
dessa 9,2. Nimikelyhenne tar-
koittaa 234 mm:n tykkiä, jon-
ka putken pituus on 50 kalii-
peria ja jonka on valmistanut
(amerikkalainen) tykkitehdas
nimeltä Bethlehem Steel Co.

Kerrotaan ja väitetään, että
234-BS-tykit olisivat meriros-
vojen käsien kautta joutuneet
venäläisten hallintaan. Ame-
rikkalaiset valmistivat ne
alunperin kertoman mukaan
Chilen valtion tilauksesta. Tä-
mä näyttää pitävän paikkansa,
sillä tykkien perätasoon on
kaiverrettu Chilen vaakuna ja
tykkikilpien nimiketekstit
ovat espanjankieltä. Perimä-
tieto kertoo edelleen, että me-
rirosvot kaappasivat tykkejä
Chileen kuljettaneen aluksen
Karibianmerellä ja kuljettivat
sen Pohjois-Afrikkaan.

Venäläiset kiinnostuivat
aseista ja kauppoja alettiin
hieroa. Perimätieto tuntee tä-
mänkin vaiheen ja kertoo, että
hinnasta sovittiin helposti,
mutta valuuttakysymykset
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tuottivat vaikeuksia: rosvot ei-
vät luottaneet rupliin, vaan
vaativat maksuksi Venäjän
kruununjalokiviä! Näillä tykit
sitten tarinan mukaan ostet-
tiinkin. Kaupan jälkeen ne

tuotiin Suomeen ja pystytet-
tiin Russarön saarelle.

Tietojen mukaan ei näitä
amerikkalaisia 9" tykkejä ole
täällä pohjoismaissa koskaan
ollut muualla kuin Suomessa
Russarön patterilla. Suomalai-
set ovat antaneet niille arvoa
ja pitäneet niistä hyvän huo-
len. Kun Hanko talvisodan
päätyttyä luovutettiin venäläi-
sille, ei 9" tykkejä jätetty
heille vaan evakuoitiin ne ja
ampumatarvikkeet suurin
ponnistuksin Turkuun. Siellä
ne makasivat varastoituina
aina vuoteen 1941 saakka.

Kun Hanko oli joulukuussa
mainittuna vuonna joutunut
takaisin suomalaisille, päätet-
tiin Russarön patteri saattaa
taas toimintavalmiiksi. Juuri

jouluaattona tuotiin Russarö-
hön laivalla Turusta kolme
234-BS-tykkiä 1a aloitettiin
niiden haalaaminen tykkiase-
miin. Muutaman viikon kulut-
tua tykit olivatkin ampuma-
valmiina. Työtä oli tehty jou-
lupyhätkin.

MIESSAAREN
KAHDEKSAN.
TUUMAISET
TALVISODAN aattona oli
203 mm:n kalustoa käytettä-
vissä kolme Canet-tykkiä ja
yksi Vickers-tykki. Ensiksi-
mainituista kaksi oli Pukkion
linnakkeella Virolahdella,
muut Mäkiluodossa. 2O3-C-
tykit lienee saatu maahan Ah-
venanmaalta vuoden 19l8 so-
tasaaliina. Vickers-tykin alku-
perä on epäselvä.

Pukkiossa olleet tykit me-
netettiin talvisodassa, muut
romutettiin 1970-luvun päivi-
nä. JATKUU



HELS
totaal lsen

llmasodan
kohteena

AAKE PESONEN

Heti taistelun jälkeen laadittu
ilmatorjunnan taistelukertomus
kertoo karua kieltään pääkaupungin
kohtalonöistä.

Rauhanteon jäIkeen saapui
Iiittoutuneiden valvontakomissio
Helsinkiin katsomaan kaupungin
raunioita, mutta näkikin erään
Euroopan parhaiten säilyneistä pää-
kaupungeista.

Tarina kertoo, että Stalin keskusteli
suurin kirjaimin joidenkin Neuvosto-
liiton ilmavoimien kenraaleiden

KÄÄNNÄ
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Artikkelimme painatuksen aikana

on asiasta saatu aivan uutta tietoa:
Neuvostoliitossa on nimittäin ilmesty-
nyt virallinen tutkimusteos, jonka
nimi on "Neuvostoliiton ilmavoimien
operaatiotaito Suuressa Isdnmaalli-
sessa Sodassa", kirjoittaja Timoho-
vish.

Tämän kirjan mukaan Helsinkiä
pommitti helmikuussa 1944 2120 ko-
netta eikä vain noin 72(n, kuten suo-
malaiset ovat varovasti ilmoittaneet.
Pommeja putosi venäIäisten ilmoituk-
sen mukaan kaupunkiin vain 530, jo-
ten osumaprosenttikin putoaa oleelli-
sesti.

Ilmatorjunnan saavutus on sitdkin
merkittdvämpi, kun saman teoksen
mukaan Helsinki oli eräs niistä har-
voista kohteista, joita vastaan strate-
gisen lennoston koko voimaa yleensä
käytettiin.

Helsinkiläisten on syytä muistaa
kiitollisuudella niitä miehiä ja naisia,
jotka vastasivat torjunnasta!

Kevyen patterin miehiä Helsingissä
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OTTEITA
ANKARIMMAN
HYöKKÄYxSNN
TAISTELUKER.
TOMUKSESTA
"Suurhyökkäys Helsinkiin
26.-27.2.1944

Taistelukertomuksen laati-
ja: kapteeni Aake Pesonen
Torjuntapäiillikkö: kapteeni
Aake Pesonen
Tasoupseerit: kapteeni Veik-
ko Rantalainen, luutnantti Ei-
nari Lavonen ja vänrikki Aar-
re Nenonen.
Säätila: kirkasta, hyvä näky-
väisyys, ei kuutamoa. Tuulen.
suunta 58--OO ja nopeus 12
m/sek.

Hyökkäyksen yleinen kulku:

Ennakkohälytys it:lle
26.2. klo 18.34
Torjuntahälytys
26.2. klo 18.43
Ilmahälytys kaupungille
26.2. klo 18.45
Torjuntahälytys ohi
27.2. klo 05.11
Ilmahälytys ohi
27.2. klo 06.30

Ilmavoimien esikunnasta klo
17.25 saadtn ennakkovaroi-
tuksen sekä klo 17.30 jälkeen
'saatujen ilmavalvontaraport-
tien mukaan oli illan kuluessa
odotettavissa voimakasta len-
totoimintaa. Suomenlahdella
oli todettu 2O-5o koneen
muodostelmia ja useita pie-
nempiä joukossa. Klo 18.15
oli jo 130 konetta matkalla
länteen.

Tämä hyökkäys oli tähänas-
tisista voimakkain. Se kesti
taukoamatta aina seuraavaan
aamuun asti. Hyökkäykseen
osallistui noin 600 konetta ja
siinä voitiin erottaa kolme eri-
laista vaihetta.

I vaihe (rynniikkövaihe)
kesti klo 18.43-22.30. Tä-
män vaiheen aikana hyökkäsi
suuria, 2O-3O ja jopa 50 ko-
neen muodostelmia idästä
mutta myös muilta suunnilta.
Hyökkäykset eri suunnilta
tehtiin joko samanaikai§esti
tai hyvin lyhyin väliajoin.
Tässä vaiheessa pääsi osa

hyökkääjistä pudottamaan
pomminsa kaupunkiin, missä
syntyi l5 tulipaloa. Ensim-
mäiseen vaiheeseen osallistui
noin 250 konetta.

II vaihe (uuvurusvaihe)
kesti klo 22.3H2.3O.
Hyökkääjät rulivat pääasialli-
sesti idästä jatkuvana virtana
yksittäin tai aivan pieninä,
2-3 koneen muodostelmina.
Nämä yksittäiset hyökkääjät
pystyttiin melkein poikkeuk-
setta torjumaan. Tähän vai-
heeseen osallistui noin 150
konetta.

III vaihe (loppuhyökkäys)
kesti klo 02.3H5.05. Täl-
löin koetti vihollinen jälleen
hyökätä keskitetymmin eri
suunnilta srfuremmin muodos-
telmin (2-10 k\onetta). Noin
200 konetta osallistui tähän
hyökkäykseen.

Ilmatorjunnan toiminta ia
tulokset

Keskeytymättömän tulitoi-
minnan johdosta tuli yöstä il-
matorjunnalle hyvin rasittava
ja erikoisesti itäisille pattereil-
le. Puolustus onnistui, jos ote-
taan huomioon hyökkäyksen
voima sekä edullinen lento-
sää, suhteellisen hyvin sillä
noin 95 7o pommeista putosi

Raskas ilmatorjuntapatteri torjuu
yöhyökkäystä

dlF.+
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aikana vihollinen yritti hyökä-
tä kaikilta suunnilta. Toisen ja
kolmannen vaiheen aikana vi-
hollinen hyökkäsi enimmåik-
seen yksittäisin konein tai pie-
nin muodostelmin. Tutkien
mittaamat tarkat lentoreitit il-
menevät liitteistä. kntoreitit
kuvaavat sekä yksittåiisiä ko'
neita että muodostelmia, kos-
ka samaan muodostelmaan
kuuluvien koneiden reittejä ei
luonnollisestikaan voitu piir-
tää erikseen.
Lentokonetyypit: Useimmat
koneet olivat 2-moottorisia,
mutta myös 4-moottorisia
esiintyi. Seuraavat tyypit voi-
tiin varmuudella todeta: TB-
7, DB-3f, SB-2, PE-2, Doug-
las-DC j, Mitchell ja Boston.
Useissa 2-mooftorisissa ko-
neissa saatettiin todeta punai-
nen tåihti sinisellä pohjalla,
mikä merkitsee sitä, että
Amerikan kansallisuusrun-
nuksen tiihti oli yksinkertai-
sesti maalattu punaiseksi.
Kaikilla 4-moottorisilla ko'
neilla sensijaan oli virallinen
neuvostoliittolainen tåihti.
Irntokorkeus vaihteli 4 5
kilometriin. Korkein mitattu
lentokorkeus oli 670O m. Osa
koneista suoritti syöksylentoja
mataliin korkeuksiin.

kntokoneiden toiminta oli
paremmasta säästä johruen
maalitietoisempaa kuin aikai-
semmin. Osa koneista suoritti
väistöliikkeitä yrittäen päästä
kaupungin ylle eri suunnilta
suurissa korkeuksissa. Toiset
taasen eivät välittåineet niin
paljoa torjuntatulesta vaan
lensivät itsepäisesti yli kau-
pungin, joka oli helposti ha-
vaittavissa tulipalojen loimus-
sa. Koneet heittivät paljon va-
Iopommeja, mutta kiivaan tor-
juntatulen ansiosta useimmat
niistä putosivat kaupungin ul-
kopuolelle. Useimmat pom-
mit pudotettiin vaakalennossa
ja vain harvoin syöksyssä.
Koneet pudottivat pääasialli-
sesti räjiihdyspommeja, mutta
luonnollisesti myös palopom-
meja. Muutamat yöhävittäjien
kohteiksi joutuneet 2-mootto-
riset koneet tulittivat kiivaasti
konekiväiireillään.

Sulut onnistuivat myös täl-
lä kertaa hyvin pakottaen
useimmat koneet pudottamaan

n'n huökkåus
hri su*uä)
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Hyökkäystä torjuttaessa 16.-l'1 .2.4 ammutut sulut. Keskellä niikyy kunkin sulun numero, vieressä ampumiskerrat,
mikäli niitä on enemmän kuin yksi.

maalin ulkopuolelle. Ensim-
mäisen vaiheen aikana tapah-
tuivat useimmat onnistuneet
ylilennot hyökkäyksen voi-
man ja keskityksen ansiosta.
Toisen vaiheen aikana onnis-
tui puolustus hyvin, mutta
kolmannen vaiheen aikana
pystyivät muutamat koneet
jälleen lentämään kaupungin
vli.

Valonheittimillä oli säästä
johruen ensi kerran hyvät toi-
mintamahdollisuudet ja ne
pystyivät valaisemaan useita
maaleja yöhävittäjille. Tämän
yhteistyön ansiosta ampuivat
yöhävittäjät alas 4 konetta.
Torjuntamenestyksen lisiiksi
sai ilmatorjunta tililleen 8-
14 alas ammuttua konetta.

Taistelutoiminta

Vihollisen toiminta: Päiihyök-
käyssuunta oli jälleen idästä,
mutta ensimmäisen vaiheen
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dotuksen lisäksi enemmänkin
ilmavoittoja, mikäli olisivat
olleet ilmassa hyökkäyksen
loppuun saakka. Tiettyjen al-
kuvaikeuksien jälkeen alkoi
yhteistyö torjuntakeskuksen ja
hävittäjien ohjauskeskuksen
välillä sujua hyvin. Koska tut-
killa ei ollut mitään oman ko.
neen tunnistamislaitteita, on
vaata ampua omia koneita
suuri, mikä häiritsee myös
torjuntakeskuksen toimintaa.
Kuitenkaan ei yhtään omaa
yöhävittäjää ammuttu alas.

Toriunnan tulokset:

a) Alas ammutut koneet.
Havaintojen mukaan am-
puivat yöhävittäjät alas
neljä ja ilmatorjunra 8-14
konetta.

b) Vaurioitetut koneet.
Havaintojen mukaan vau-
rioitettiin kolmea konetta.

c) Pommitusten torjuminen ja
häiritseminen.
On laskettu noin lOVoko-
neista päässeen lentämään
maalialueen yli, mutta
näistä vain puolen pudotta-
neen pomminsa kaupun-
kiin.

Valojuovia Helsingin raivaalla

pomminsa maalin ulkopuolel-
le. Yhteys Kallvikin sulkupat-
teriin oli melkein koko ajan
katkenneena, minkä vuoksi
patteri ampui vapaita sulkuja
yhteensä 50.

Rykmentin torjuntakeskus
komensi yhteensä 320 sulkua.
Lisåiksi ampui kaksi pateris-
toa omia sulkujaan sektoreil-
laan.

40 mm:n tykit osallistuivat
sulkuammuntaan ulottuvuu-
tensa puitteissa, minkä lisäksi
ne jaokset, joihin yhteydet
katkesivat, ampuivat vapaita
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sulkuja sekä seurantatulta va-
laistuihin maaleihin. Suurista' lentokorkeuksista johtuen ei-
vät 20 mm:n aseet päässeet
ampumaan juuri lainkaan.

Valonheittimien toiminta
oli selvästi parempaa kuin ai-
kaisemmin. Valonheittimet
paljastivat ja valaisivat kaik-
kiaan 15 maalia 3-6 minuu-
tin ajan ja20 maalia lyhyem-
män ajan. Valaisfuista maa-
leista yöhävittäjät ampuivat
alas neljä ja useita tulitettiin
menestyksellisesti seurantatu-
lella. Todettiin myös, että

useat valonheittimien pal jasta-
mat koneet pudottivat heti
pomminsa umpimähkään.
Kymmenen tunnetusti huo-
noista voima-agregaateista
meni epäkuntoon. Valonheit-
timien lukumäärä osoittautui
liian pieneksi, minkä vuoksi
useat koneet ehtivät päästä
pois valonheittimien keiloista
ennen kun yöhävittäjät ehtivät
niiden kimppuun.

Yöhävittäjien panos oli va-
lonheittimien paremman toi-
minnan ansiosta melko hyvä.
Ne olisivat saaneet neljän pu-
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Yliopisto pirlaa

Tappiot ja vahingot

Ilmasuojelukeskuksen ilmoi-
tusten mukaan olivat lappiot
kaupungissa l2 kuollutta, 8

vaikeasti haavoittunutta ja 26
Iievemmin haavoittunutta.
Tulipaloja syttyi 67, joista 50
paloi vielä aamulla. Räjähdys-
pommeista vaurioitui lisäksi 8

rakennusta. Lisäksi putosi 45
pommia kaduille ja avoimille
paikoille eri puolilla kaupun-
kia. Rykmentin tappiot olivat
kolme kaatunutta, joista yksi
onnettomuuden kautta sekä
yksi haavoittunut. Väestön-
suojelukeskuksesta myöhem-
min saatujen tarkistettujen tie-
tojen mukaan kuoli hyökkäyk-
sessä l8 ja haavoittui 3.1 hen-
kilöä. Tulipaloja syttyi 67 , ra-
kennuksia tuhoutui -59 ja vau-
rioitui 135.
Rykmentin komentaja:
Everstiluutnantti Pekka Joki-
paltio

Torjuntapäällikkci:
Kapteeni Aake Pesonen

Laskelmat ja arviot on tehty
heti pommitusten jälkeen.

Saksalaisten arvioiden mu-
kaan koneissa olisi kussakin
ollut keskimäärin enemmän
kuin I0 pommia ja lisäksi vii-
meisen hyökkäyksen aikana
lentoja olisi ollut huomatta-
vasti yli 600. Näillä perusteil-
la Helsingin puolustajien tor-
juntavoitto olisi taulukossa
esirettyä vieläkin suurempi.

LOPPUKATSAUS
HELSINGIN ilmatorjunta-
joukkojen torjuntamenestyk-
sistä ei luonnollisesti kerrottu
totuutta STT:n uutisissa eikä
liioin päämajan tilannekat-
sauksissa, ettei naapuri olisi
innostunut yrittämään entistä
vahvemmin voimin uudes-
taan. Päin vastoin 

- 
vastava-

koilumme pidättämä venäläi-
nen vakooja " Petteri" suostu-
teltiin hvökkäysten jälkeen
antamaan radiollaan Lenin-
gradiin suurcsti liioiteltuja tie-
toja kaupungin kärsimistä tu-RrsLr\ rlrnat()riuntaklnuunu iaukaisur alrrrirrra
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hoista. Niinpä rauhan jälkeen
Helsinkiin saapuneet valvon-
takomission jäsenet olivat il-
meisen hämmästyneitä kau-
pungin kärsimistä suhteell isen
vähäisistä tuhoista.

Helsinkiä pommittamasta
palaavista koneista joutui
muutama tekemään pakkolas-
kun Viroon, missä niiden len-
täjät joutuivat saksalaisten
vangiksi. Nämä olivat kerto-
neet saksalaisille pudottaneen-
sa pomminsa kiivaan ilmator-
junnan takia kaupungin ulko-
puolelle.

Nyt kun jälkiviisaus on suu-
rinta viisautta, voitaneen lo-
puksi leikkimielessä todeta
Helsingin puolustajien olleen
sotilaallisen liennytyksen

Viholliscn
lentore ir it

loppuhyiik
käyksessä

27.2.44 klo
02.30-

05 05

+.1

l_

r
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Väestönsuojelijat pal()kunnan apuna sÅ-rura

YHTEENVETO SUURHYöTTÄYKSISTÄ

Suomenlinnan Länsi-Mus-
ta-saaren kärjessä on Helsin-
gin ilmatorjunnan muisto-
merkki, toinen niistä raskaista
Bofors-tykeistä, joilla talviso-
dan alkamispäivänä
5 I .Rask.It.Ptri päällikkönään
luutnantti Aake Pesonen am-
pui alas ensimmäisen koneen-
sa.

Munkkiniemessä, Hotelli
Kalastajatorpan uuden osan
takana on kasematissaan mah-
tava 8,8 cm:n RMB-tykki,
johtopattereiden sodanaikaista
kalustoa. Lisiiksi on Pasilan
Taivaskalliolla kasematteja
muistuttamassa sodan ajan
"Taivas"-patterista. !

*''. L,

edelläkävijöitä, kun he keskir-
tymättä vihollisen tuhoami-
seen tyytyivät vain torjumaan
kutsumattomat vieraat!

Nyt 33 vuotta edellä kerrot-
tujen tapahtumien jälkeen on
Helsingin asukasluku kaksin-
kertaistunut ja itse kaupunki
kasvanut tavattomasti. Ilma-
torjuntarykmentti I on muur-
tunut Helsingin llmatorjunta-
rykmentiksi ja muuttanut Hy-
rylään, missä sijaitsee myös
kesäisin avoinna oleva ilma-
torjuntamuseo. Siellä on näh-
tävänä myös torjuntakeskuk-
sesta tuotu torjuntataso ja pi-
halla erilaista it-kalustoa, joka
nykyisin on todella museota-
varaa.

Korkeavuorenkadulla, pa-
lokunnan talon kohdalla on
graniittiseinässä kuparilaatta,
joka muistuttaa silloisesta tor-
juntakeskuksesta.
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Taoahtuma 6.-7.2. 16.-17.2. 26.-27.2. Yhteensä

Hyökkääviä lentokoneita
Sulkujen määrä
Raskaita kranaatteja
ammuttu
Keveitä kranaatteja ammuttu
Alas ammutut koneet

Pommeja kaupunkiin
Pommeja kaupungin ulkopuo-
lelle
Pommeista torjuttu
Tulipaloja
Tuhoutuneita rakennuksia
Vaurioituneita rakennuksia
Haavoittuneita:

- siviilejä

- it-miehiä
Kuolleita:

- siviilejä

- it-miehiä

2t6
122
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85 Vo
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137
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14240
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I

l8
J

1236
626

34197
12886
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(H: 4)

799

n. 11620
92Vo

123
109
32s

358
6

t46
5



§i

iF
,inä

*
ä

MAIRE VARHELA

oo

AITIMruS.
l.iffi "$ffiilj;:il xj:tkl,r:;rre, Ituo Jemme lto
koneet syöksähtelivät kot
Kuutui räuhea jyvähdy", 

iiiiun'"' me nyt?
lukemattomia paukahduksia ja ./
rätinää. Matalalla lentävistä
koneista ammuttiin junaa.
Äiti säikähti ja lähti riepottamaan
meitä. lapsia ulos, mutta sotilaat
saivat kiinni ia paiskasivat meidät
junan lattialle. Tuntematon sotilas
painoi päätäni Iattiaan ja toisti
korvaani:

- Ei mitään hätää tyttö, ei mitään

ELETTIIN vuoden l94O al-
kua. Talvisodan syttymispäi-
vän jälkeisenä päivänä mei-
dät, äili, kuusivuotias pikku-
veljeni ja minut, silloin l0-
vuotias tyttö, kyörättiin kii-
reesti pois Helsingistä. Linja-
autoasemalla oli aamulla täy-
dellinen kaaos ja tungos. Bus-
sit olivat täysiä, mutta lapset-
tomia aikuisia häädettiin pois,
jotta me lapset pääsimme si-
sään.

Se päivä, jolloin talvisota
alkoi, oli hyvin merkillinen
näin jälkeenpäin ajatellen.

Helsinkiä evakuoidaan

SOTA LAPSEN
SILMIN
ISÄ oli tullut kotiin lyhyelle
lomalle panssarilaiva Ilmari-
sesta. Kun hälytyssirenit al-
koivat soida, ryntäsimme me
lapset kadulle katsomaan, mi-
tä nyt on tekeillä. Kotikatuni
Merimiehenkadun talojen ik-
kunoissa oli taivaalle töllöttä-
viä ihmisiä. Uskaliaimmat
seisoivat talojen katoilla näh-
däkseen paremmin, kun lento-
koneiden jyrinää alkoi kuulua.
Isä ponkaisi ulos meitä etsi-hätää, kunhan pysyt alallasi!
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mään ja huusi, että nyt on tosi
kysymyksessä, "åikkiä siitä
kellariin!" Ja sitten alkoikin
se hirveä jytinä, joka sai ikku-
nat, katot ja kadut tyhjene-
mään. ja ihmiset juoksemaan
paniikin vallassa kellareihin.

Isä liihti välittömästi Tur-
kuun ja meidät muu perhe lä-
hetettiin seuraavana päivänä
Itä-Uudellemaalle vieraaseen
paikkaan. Ihmiset olivat mu-
kavia, mutta ei äiti osannut
kauaa olla siellä vieraissa. Pa-
rin kuukauden kuluttua meidät
vietiin Savoon. Siellä sydän-
Savossa ei sodasta tiedetty
noin ulkonaisesti mitään.
Mutta meillä oli hyvin paha
olla siellä maatalossa. Emäntä
nalkutti joka päivä äidille sii-
tä, että me olimme tulleet ris-
tiksi, eikä rahaakaan näytä
juuri olevan. Äiti ltti paiva-
kaudet ja teki päätöksen, että
nyt mennään kotiin vaikka
kuolemaan, mutta pois.

Niin me löysimme sitten it-
semme kauniina talvipäivänä
junasta, joka oli lapsiperheen
kannalta matkalla aivan vää-
rään suuntaan eli kohti Helsin-
kiä. Juna oli tupaten täynnä
lumipukuisia sotilaita. Ja Hi-
kiän asemalla se matkanteko
sitten katkesi kauhukokemuk-
siin.

KAUHUKOKEMUK.
srA
JUNA jysähti paikoilleen ja
suuri osa sotilaista hyppäsi
ulos. He sulautuivat valkoi-
seen lumeen.

Kun hyökkäys alkoi junaa
kohti äiti menetti täysin malt-
tinsa. Hän halusi päästä ulos.
Mutta silloin puuttuivat soti-
laat asiaan. 'Teillä ei ole lumi-
pukua'. Junassa kiirivät huu-
dot, että veturi on hajalla, rata
poikki, joku huusi, että päät
alas, ikkunoista ammutaan.

Meitä jokaista kolmea piteli
maassa tuntematon sotilas.
Minä pelkäsin kuollakseni,

Talvisodan junanralka oli usein mclkoista seikkailua

Suojaan!

äiri irki. Pikkuveljeni oli Iä-
helläni ja hoki itkuisena:

- Äiti rakas, kuollaanko
me nyt?

Kun hyökkäys oli ohitse,
juna tyhjennettiin.

Mutta ei ehditty kovinkaan
kauas, kun koneet tulivat uu-
delleen. Silloin me olimme

tulleet pienen metsikön laitaan
ja kauheata vauhtia meidät
juoksutettiin puiden juurelle.
Siellä me makasimme lumi-
hangessa ja näimme, kun ko-
neet syöksyilivät alas. Oli kyl-
mä ja pikkuveljelle tuli hätä.
Veli aikoi nousta ylös, mutta
äiti komensi pysymään maas-

sa ja käski tehdä siihen vain
mahallaan. Poika rutisi vas-
taan, mutta ei siinä mikään
auttanut.

Kun vaara oli jälleen ohitse
palattiin junaan, kun ei muu-
takaan paikkaa ollut. Jonkin
ajan kuluttua tulivat sotilaat
katsomaan keitä siellä oli ja
hakivat meidät syömään. Jos-
tain oli asemalle taiottu kent-
täkeittiöt, joista saatiin sop-
paa. Mutta matkaa ei päästy
jatkamaan kahteen vuorokau-
teen, eikä muonitusta. järjes-
tetty sen enempää. Aiti vei
meidät lähikauppaan ja kertoi,
että hänellä on onneton tilan-
ne. Lapset ovat nälissään,

mutta rahaa ei ole. Silloin ys-
tävälliset kaupan ihmiset teki-
vät meille suuret eväspaketit.
Ja jostakin ilmestyi vielä joku
siviili näiden kahden päivän
aikana, joka kutsui meidät
aseman lähellä olevaan kotiin-
sa syömään. Meille tarjottiin
velliä ja voileipiä.
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Osuuko?

RAKKAASEEN
HELSINKIIN
MUTTA tulihan se hetki, että
rata saatiin kuntoon ja uusi ve-
turi tilalle. Niin päästiin kotiin
Helsinkiin juuri parahiksi,
kun suuret pommitukset alkoi-
vat.

Merkillisellä tavalla ihmi-
nen unohtaa asioita. Minulta
ovat hävinneet täysin mielestä
välirauhan ajat. Koko sota-ai-
ka on mielessäni yhtenä pitkä-
nä pelon pötkönä, jonka kat-

kaisi yksi Joensuussa vietetty
kausi. Tämä elämän pötkö oli
parhaasta päästä hälytysten
odottamista pelolla ja niiden
loppumisen toivomista.

Kun me tulimme kotiin en-
simmäiseltä evakkoretkeltä oli
näky masentava. Ikkunat oli-
vat rikki ja ne oli peitetty va-
nerilla, joka oli sitten ikku-
noissa aivan välirauhaan saak-
ka. Koska huoneissa oli kyl-
mä nukuttiin pääasiassa pat-
joilla eteisen lattialla. Kassei-
hin oli aina valmiiksi pakattu-
na ylimääräisiä vaatteita. Ne
vähät käyttövaatteet, jotka us-
kalsi illalla riisua ennen nuk-
kumaan menoa olivat hyvässä
järjestyksessä, jotta ne löytyi-
vät helposti hälytyksen sat-
tuessa. Tåimä onkin ainoa elä-
mäni vaihe, jona olen pitänyt
vaatteet järjestyksessä pakos-
ta.

Oli aikoja, jolloin pääasial-
linen elämä tapahtui neliker-
roksisen kerrostalon huterossa
kellarissa. Tuntui siltä, että
meidän seutuamme pommitet-
tiin erittäin rajusti, sillä olihan
Hietalahden satama vain ki-
venheiton päässä. Muistan
kuinka noina aikoina toivot-
tiin rumia ilmoja: lumisateita,
sumuja ja kaikkea vastaavaa,
koska silloin uskalsi mennä
saunaan tai ammeeseen. Sil-
loin eivät näet pommitukset
olleet todennäköisiä. Kesti
vuosia ennenkuin opin rakas-
tamaan kuutamoöitä, koska ne
merkitsivät noina lapsuuteni
tärkeinä vuosina pelkkää pel-
koa.

Mutta kyllä me lapset, jotka
olimme syystä tai toisesta
Helsinkiin jääneet tai sinne
palanneet, koetimme elää ta-
vallistakin elämää. Luistelu
oli kovasti muodissa. Johan-
neksen kirkon kentällä käytiin
luistelemassa, silloin kun oli
ruma päivä ja uskalsi vetää
luistimet jalkaan.

Yhtenä iltana ruli kuitenkin
yllätyshyökkäys. Ei siinä hö-
täkässä, kun koneet olivat jo
päällä, kukaan ehtinyt ken-
kiään etsiä. Luistimet jalassa
puoteltiin sen kun kerittiin ka-
dun ylitse ja Norssin kellari-
kerrokseen, jonne muutamilla
purjelentokerhon pojilla oli
avain. Sinne vain äkkiä kella-
rin lattialle purjekoneiden
osien keskelle!

KAASUA NORSSIN
KELLARISSA!
SAMASSA jysähti jossakin
lähellä pommi. Kellarin ikku-
nat tupsahtivat sisään ja huo-
neeseen levisi omituinen pis-

tävä haju. Kaiken kukkuraksi
sähkötkin sammuivat eteises-
sä ja paniikki oli valmis. Me
tytöt huusimme, että nyt tuli
kaasupommi, mennänn ulos,
ilmaa! Pojat olivat sen verran
tolkussaan, että saivat meidät
pysymään sisällä. He kertoi-
vat, että maali- ja lakkapulloja
oli mennyt rikki ja siitä se ha-
ju johtui.

Siellä me sitten makasimme
aikamme ja lähdimme takaisin
kentäle etsimään monojam-
me. Minun mononi oli joku
tietysti siinä paniikissa vahin-
gossa ottanut ja niin taapersin
kotiin luistimet jalassa. Tuo
monojen menetys oli melkoi-
nen tappio silloin, sillä eihän
uusia niin vain saanutkaan. Ja
kun olin innokas luistelemaan
oli suuri unelmani saada kau-
noluistimet, kun minulla oli
vain hokkarit. Ei niitä uusia
ollut kaupassa ja lehdissä il-
moitettiin, saisiko edes käy-
tettyjä. Mutta ei saanut. Joten
koko sota-ajan jouduin juok-
semaan luistinradalta pornmi-
suojaan hokkarit jalassa.

Mutta tulihan se rauhanpäi-
vä sitten aikojen kuluttua. Me
lapset huusimme, lauloimme
ja tanssimme kadulla! Ja sinä
iltana, kun riisuin tuntui ou-
dolta, kun uskalsin panna yö-
paidan päälle ja käydä sitä en-
nen kylvyssä, vaikka oli kau-
nis ilma. Se oli ihmeellinen

!
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um! Pum! Pum!
Televisio on auki. In-
tiaanit hyökkäävät ja ka-

ravaani puolustautuu urheasti.
Nouseva polvi istuu lattialla ja
seuraa esitystä hartaana. Sit-
ten hyvin nuori ääni tieduste-
lee:

- Isä, oletko sinä ollut so-
dassa?

- Olenpa kyllä.
Pum! Pum! Pum! Intiaani

suistuu satulasta.

- Isä!

- Niin?

- Kuinka monta kertaa sä
kuolit?

Vaivun muisteloihin. Jota-
kin ehkä tietäisin, olinhan
siellä miniikin.

Suomen armeija oli juuri
selvinnyt joten kuten talviso-
dasta, kun sitä huhtikuun kol-
mantena päivänä l94O kohtasi
raskas isku. Silloin minä ni-
mittäin astuin palvelukseen.
Korpraali huusi nauraen ja
nauroi huutaen.

- Maahan! Ylös! Maahan!
Ylös! Te pitkä alokas siellä,
juoskaa kolme kertaa lippu-
tangon ympäri, mars, mars!

O KARI
SUOMALAINEN
ei iuuri esittelyiä kaipaa! Hänkin
kuuluu sukupolveen, joka joutui
sodassa ottamaan vastuun maan
kohtaloista - ensin haarakiikarilla
ja kanuunoilla, sitten kynäIlä ja
siveltimellä.
O Karin piirtimen jälki on loistavaa
ja hänen t'sotamuistelmansa" aidon
karimaisia: värikkäitä ja aina naulan
kantaan osuvia.
O Seuraavissa numeroissamme
julkaisemme taiteilijan luvalla Karin
iskevää kynän ja siveltimen jälkeä.
Hänen seurassaan ei tule ikävä!
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Iskuryhmän miehiä valmistautumassa
partioretkelle Kannaksella
Lyijykynäpiirros 1942

Oletteko te fakiiri siviilissä?

- En, herra korpraali. Mi-
nä olen taiteilija.

Korpraali tuijotti epäluuloi-
sena.

- Onko sillä mitään eroa?
Noihin aikoihin oli puutetta

varusteista ja suuri osa mie-
histä esiintyi puolinain omissa
kamppeissaan. Tarina kertoo
eräästä reserviläisestä, joka
lienee edustanut alallaan ele-
ganssin huippua: Hänellä oli
huopahattu kokardeineen, rat-
suväen luurankotakki m122,
raidalliset miljonäärihousut ja
maihinnousukengät. Ne jotka
olivat nähneet hänet ilmielä-
vänä kertoivat, että ilmestys
oli hyvin vaikuttava. Hän oli
kuin Numero Viisitoista Stolt.

Omiin varusteisiini kuului
pomppatakki, mustat monot
valkoisin vahvikkein ja rautai-
nen annos isänmaallisuutta.
Pomppa ja monot häipyivät
aikanaan taivaan tuuliin, mut-
ta isänmaallisuus on säilynyt
aina näihin päiviin saakka niin
hyvässä kunnossa, että sitä
voi vieläkin käyttää. Se on pa-
rempi kuin uusi.
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Iskuryhmä ylittämässä varmistusl injaa
Lyifykynäpiirros I942
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Tietenkin myös sodalla on
varjopuolensa. Siinä voi haa-
voittua tai kuolla. Mutta koko
luonnonjärjestys perustuu
taisteluun, vaikka hyvinvoin-
tivaltiossa se helposti unoh-
tuu. Onneksi luonto ei ole tu-
tustunut humaanisiin oppei-
hin, muuten kaduilla vaeltaisi
laumoittain alikehittyneitä,
ruokaa kerjääviä brontosau-
ruksia!

Mikäli onnistuu säilymään
hengissä, sota on ainutlaatui-
nen kokemus. Jos se olisi pel-
kästään epämiellyttävä, niin
kaikki haluaisivat unohtaa
sen. Mutta miksi jermut ke-
rääntyvät asevelijuhliin muis-
telemaan menneitä? Ehkäpä
heistä tuntuu, että he silloin
aikanaan kokivat jotakin ole-
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, a räs useimmin toistettuja
J-1 lauseita nykyisin on, että
lsota on mieletöntä. Tä-
mä fraasi kuuluu niihin, joi-
den esittäminen vaati suurta
rohkeutta joskus Ibsenin päi-
vinä, mutta joita nuoret vihai-
set miehet voivat tänään tois-
tella täysin vaaratta, koska ne
ovat yleisesti hyviiksyttyjä.
Mutta kukaan ei uskalla ky-
syä, onko sitten rauha miele-
käs. Mikä on sen kriteerio?
Elintaso, hyvinvointi, muka-
vuus, jäiikaappi, pikkuleivät,
auto, vielä korkeampi elinta-
so, enemmän pikkuleipiä,
isompi aulo kuin naapurilla.
Ja sen lisäksi on ikäänkuin
mausteena komplekseja ja sie-
lullisia ristiriitoja, jotka eivät
itse asiassa ole muuta kuin
henkisiä ilmavaivoja, mutta
joista on se hyöty, että niiden
perusteella psykologit voivat
päätellä kaiken yltåikylläisyy-
den alla esiintyvän jonkinlai-
sia henkisiä toimintoja. Muis-
sa suhteissa hyvinvointivaltio
ei erikoisemmin poikkea
osuusteurastamon sikalasta.
Kukapa kykenisi kuvailemaan
rauhan kauhuja!
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Syöksypioneereja estettä r4äyttiimässä
Tushilaveeraus 1944
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Etulinjan tiihystäjä
Lyijykynäpiirros 1942
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massaololle oleellista, jotakin
todellista, joka sivuaa elämän
ja kuoleman viimeisiä kysy-
myksiä. Oletteko milloinkaan
sattunut kuulemaan parin ve-
teraanin kertoilevan toisilleen
sotajuttuja hamaan aamun-
koittoon? Asettakaa sitten
mielessänne heidän rinnalleen
joku noista uusista maitokuo-

noisista pasifisteista. Parissa
minuutissa hän haalistuu val-
juksi mammanpojuksi, joka ei
käy edes miehestä. Sillä jokai-
nen mies haluaa olla sankari.
Isä, kuinka monta kertaa sä
kuolit? Niinpä niin, ehkä mi-
nunkin olisi ollut komeampaa
kaatua saappaat jalassa. Nuo-
rukaiselle kuolla kuuluu...

Vai onko parempi, että ma-
kaan nyt tässä sohvalla hiukan
vanhentuneena, hiukan liho-
neena miettimässä mitä hullu-
tuksia piirtäisin huomiseen
lehteen. Ehkä se on järkeväm-
pää, mutta ei mitenkään niin
suurenmoista, että sille kan-
nattaisi soittaa Porilaisten
marssia.
JATKUU SEUR. NO:SSA
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Jäämiinoitusta
Pioneerit upottavat jäiihän kairatuista reijistä ns. arsapulloja. Useimmiten tåimä tapahtui
öisin vihollisen nenän edessä. Arsapullot vedettiin paikalle ahkiolla. - Piirroksesta muuten
huomaa, että kolmessa figuurissa on käytetty mallina samaa miestä.
Tushilla tehostettu hiilikynäpiinos 1944
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IEEå*uistelemaan Si-
nua, Paveli - Sinua ja sinun
laulujasi. Siitä on jo vuosia,
kun minulle lauloit ja tarinoit.
kun minut johdatit omaan ra-
jakarjalaiseen maisemaasi.
Noin siellä laulavat metsät ja
maat, vedet ja taivaat. Noin
kilkattavat karjankellot, liver-
tävät pienet linnut...

Silloin elettiin sotavuosia,
noita vuosia, jotka toivat mu-
kanaan niin paljon tuskaa ja
kärsimystä. Niin omaa kuin
myös rajantakaista heimokan-
saamme ne kuljettivat kotiseu-
dultaan kauas uusille asuinsi-
joille.

Karjalaisesta kotikylästään
saapui silloin Toahkain Pave-
/ikin Pohjanmaan lakeuksille.
Toppatakissaan, lakkireuh-
kassaan 1a vilttitossuissaan
hän eräänä päivänä astui kyn-
nyksemme yli. Silmiään siris-
tellen jäi seisomaan ovensuu-
hun tuo partaniekka, jonka
kasvoilla risteili tuhat hienoa
elämänuurretta. Vuolaasti hän
kiitteli kirkasta päivää ja Uk-
koa Yli-Jumalaa. joka antoi
armossaan meille maan matoi-
sille noin "t§omaisen" päivän
ankeana vainuaikanakin.

Niin tuli Paveli tupaamme
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tai oikeammin sanottuna hal-
kovajaamme. jossa hän sitten
vietti erään elämänsä jakson
hellapuita pilkkoen. Aamusta
iltaan, viikosta toiseen hän
siellä ahersi kirvestä ja sahaa
käytellen. Mielellään kertoi
Paveli maailmalle lähteneensä
nyt kun kuolleet olivat häneltä
niin eukko kuin koirakin.

Yksinkö siis saapui tämä
Paveli meille? Ei toki, vaan
koko oman heimonsa, karja-
laisen kansansa lauluineen ja
tarinoineer, hän oli tuonut mu-
kanaan.

Ei siinä mennyt montaa-
kaan päivää ennen kuin Paveli
jo meille aarteitaan esitteli ja
kuta pitemmälle aika kului si-
tä runsaampina tulvivat van-
han miehen mieleen muistot.
Ehtymätön oli Pavelin varas-
to, josta hän meille kuulijoil-
leen kertomuksia elämän
iloista ja suruista ammensi.
Eikä niin vähäpätöistä asiaa
tässä maailmassa ollutkaan.
etteikö hän siitä olisi laulun
aihetta löytänyt.

Kauniina päivänä olivat
laulut aurinkoa tulvillaan.
mutta jos taivas pilveen kävi.
niin raskaina soutivat Pavelin-
kin laulujen laineet. Ja niiden
sanat 

- 
minulle usein oudot

ja ihmeelliset 
- 

kaikuivat
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korvissani yhtä kiehtovina
kaikki tyyni. Joskus tuntui sil-
tä. ettei noita sanoja aiemmin
edes olemassa ollutkaan, vaan
että ne syntyivät vasta juuri
sillä hetkellä Pavelin suussa.
Sieltä ne hyppelehtivät ulos
vallattomina kuin pienet puro-
set voimistuen viimein yhdek-
si mahtavaksi säkeiden virrak-
si, joka tempasi minut vastus-
tamattomasti mukaansa. En-
sin hyvinkin hiljainen kerron-
ta ja hyminä saattoi yks' kaks'
muuttua voimalliseksi lauluk-
si, joka ei mitenkään mahtu-
nut puuvajamme seinien sisäl-
le, vaan tulvi sen avoimesta
ovesta ulos avaraan maail-
maan.

Yksi Toahkain Pavelin kau-
neimmista lauluista oli laulu
auringonkukasta. Sitä laulua
ei usein esitetty, sillä se oli
vain hyväisten päivien ja her-
kimpien hetkien laulu.

Pienen pienestä siemenestä
se alkoi, tuo auringonkukan
tarina.

Ikkunansa alle, oman mök-
kinsä seinustalle oli Paveli
siemenensä kätkenyt Karjalan
mustaan multaan. Makea oli
se multa ja suloisia ne sadepi-

nen oli nyt auringonkukka,
niin onnellinen että se puhkesi
ei vain kukkimaan vaan myös
laulamaan. Kaiken kesää oli
kaikunut keltakukan kiitoslau-
lu, kunnes viimein talven lumi
sen äänen taittoi. Moista lau-
lua ei Paveli enää koskaan sen
koommin kuullut 

- enkä ole
kuullut minäkään.

Rakkaita kuin lapset isälle
olivat Pavelille omat laulut,
mutta kunnon isän lailla hän
toki rakasti toistenkin lapsia.
Laulua ja soittoa, musiikkia
sen kaikissa muodoissa hän
aina kuunteli mielellään.
Niinpä hän oli myös eräs in-
nokkaimmista radionkuunteli-
joista mitä koskaan olen ta-
vannut.

Omaa radiota ei Pavelilla
koskaan ollut ollut ja vasta
meillä hän pääsi tekemään lä-
hempää tuttavuutta tämän ih-
meaparaatin kanssa.

- A jo on ma§ina! Gaikk'
kielet ja muu§ikat soimahan
saapi !

Pavelin "toinen kotimai-
nen", venäjänkieli, kajahti
myös noina päivinä herkästi
kuuluville radiostamme, jos
vain talonväen silmä vähänkin

enää pysynyt aloillaan, vaan
syöksähti ylös tuoliltaan ja
ryhtyi tanssimaan. Pitkin
kaarroksin hän liikehti tuvan
lattialla polvet notkahdellen,
kädet tahtia tavoitellen. Siinä
hän tanssi silmiemme edessä
kuin entisaikojen ilmielävä
shemeikka 

- 
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keana ja yltiöpäisenä! Mutta
viimeistään seuraavana aamu-
na oli lumous haihtunut, sillä
eipä löytynyt halkovajastam-
me enää tuota shemeikkaa,
vaan vanha tuttu Pavelihan se

siellä taas laulujaan lauleli.
Jossakin kaukana rajanta-

Kuinka täynnä aitoa elämän-
sykenä ovatkaan nuo rajakar-
jalaiset kansanlaulut ja sävel-
mät!

Miten kauan veikään ennen
kuin tajusin, että minun Pave-
Iini ja monien kyläläisten pu-
heissa kuljeksinut karjalaisuk-
ko olisivat yksi ja sama mies.

- 
Oli se eto elävä ja viekas

velikulta! kuulin sanottavan.

- 
Jouti kyllä mennäkin takai-

sin sinne, mistä oli tullut ja
rninne se mokoma alinomaa
kaipasi. Ei osannut olla kiitol-
linen edes kunnon ihmisten
avusta ja ystävällisyydestä.

i
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vältti. Isäni veresti kielitai-
toaan jutustelemalla silloin
tällöin venäjää Pavelin kanssa
ja sekös vanhuksen mieltä
lämmitti! Radiomme soitteli
vuoroin "Erikaa", vuoroin
"Kalinkaa" ja yhtä lailla kai-
kuivat kodissani niin banjon
kuin balalaikankin sävelet.
Musiikin maailma ei tunne
maallisia rajoja, siellä ei ole
ystäviä ja vihollisia.

Joskus iltaisin radion äärel-
lä innostui Pavelikin niin ettei

;.rd$
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kaisessa Karjalassa olivat syn-
tyneet Pavelin laulut ja sävel-
mät. Sieltä hän oli ne löytänyt
ja tuonut mukanaan, mutta
mistä olisin minä ne löytänyt,
mistä osannut niitä etsiä ilman
asiantuntevaa apua ja ohjaus-
ta? Nyt minä löysin ne oman
lapsuudenkotini halkovajasta
Pavelin luota. Lämmöllä
muistelen tuota runonlaulajaa.
hänen laulujaan ja tarinoitaan.
jotka kuuluvat niihin rikkauk-
siin, joita ei osteta rahalla.

Aunuksen maisemia

Mongersi omituista murret-
taan ja haikaili tippa silmässä
Karjalansa kovaa kohtaloa.
Mutta laulaa hoilottaa se kyllä
osasi. Muutaman ryypyn kun
sai niin jo kajautteli kuin nuo-
ret pojat.

Voi ei 
- 

teki mieleni huu-
taa 

- 
ei Paveli tuollainen ol-

lut, ette te häntä tunteneet!
Antakaa minun kertoa millai-
nen mies hän oli, millainen oli
hänen maailmansa!

N5't olen sen tehnyt. Kiitol-
lisena ja hartain mielin olen
häntä muistellut nyt niin kuin
aina ennenkin. Minne hänen
tiensä vei. mikä oli hänen
kohtalonsa 

- 
sitä en tiedä.

Voin vain toivoa, että hän
pääsi takaisin kotiin. Sinne
omille kunnailleen, missä lau-
lavat metsät ja maat, vedet ja

, $ -r!#f3^* .qtä*
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Miinoan rukoushuoneen kellot soivat

]ryr
sarat, jotka pian nostattivat
näkyville hentoisen varren.
Saapuivat sitten leppeät tuulet
kaukaa aroilta tuhannen virs-
tan takaa ja niin ihmeellisiä
asioita ne kertoilivat kukka-
selle, että se siinä kuunnelles-
saan ihan silmissä kasusi. Yhä
ylemmäksi yleni varsi kohti
sinistä taivoa, kohti kultaista
auringonkehrää. Ja niin mie-
listyi aurinko tähän kukkaan,
että sille oman koreankeltai-
sen värinsä lahjoitti. Onnelli-
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Vuonna 1937
palvelukseen
astuneilla miehillä
oli edessään kova
urakka: asepalvelu
kahdeksana
perättäisenä
vuotena! Ei ollut
ihme, jos
siviilielämä alkoi
tuntua vieraalta!
Nämä todelliset
veteraanit tietävät
mistä puhuvat
jättäessään
testamenttinsa
nuoremmille.
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J ;rlvisrxlln c'steitii
Muolaan ()inaalassa

MARTTI
SAARENTO

lsännät olivat sodassa ja emäntien oli huolehditrava evakkrxrn ,rndnr,1r-*,,o

hteraanin
1939. Jälleen Kannaksella,
Muolaan Telkkälän kylässä.

Komppanian ollessa maas-
tossa alkaa kuulua outoa uli-
naa. Jossain on varmaan tuli-
palo, koska palosireeni noin
ulvoo.

Jokainen kuuntelee korvat
hörössä, suu ammollaan.

Voisiko se olla ilmahäly-
tys?

Jo alkaa kuulua konekivää-
riammuntaa - mitähän ih-
mettä ne tuolla tavalla rupea-
vat ammuskelemaan?!

Sarjoja kuuluu jo useam-
malta suunnalta. Katsomme
toisiamme kysyvä ilme kas-
voilla. Onkohan - onkohan
sesittenkin--sitä?!

Pian ilmestyy alhaalla len-
tävä lentokone näköpiiriin -toinen - kolmas! Punaiset
merkit on alla - Neuvostolii-
ton koneita!

Meidänkin pikakiväärimme
rupeavat syytämään luoteja
koneita kohti ja kiväärit pauk-
kuvat joka miehen käsissä.

hstamentti
VUONNA 1937 asevelvolli-
suuttaan suorittamaan joutu-
neet nuorukaiset olivat sen to-
siasian edessä, että joutuivat
vetämään armeijan saappaat
jalkaansa kahdeksana peräk-
käisenä vuotena - ei tosin
'yhtämittaisesti, vaan parin
pienen siviilitauon katkoma-
na, mutta jokaiselle kahdek-
salle kalenterivuodelle tuli
kuitenkin osansa.

Heinäkuun 15. päivän koh-
dalle vuonna 1938 olen muis-
tikirjaani merkinnyt kolme sa-
naa hyvästiksi Papulan kasar-
mille Viipurissa: "Sota loppu-
vi toistaiseksi." Olisivat nuo
kaksikin sanaa riittäneet -mikä voima lienee saanut tuon
kolmannen sanan kirjoitta-
maan...

SE ALKOI
SITTENKIN!
ON SEURAAVA vuosiluku,
tarkemmin sanottuna 30. 11.
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Kumma, kun ei putoa 
- 

tot-
tahan niistä osa kohtikin me-
nee !

Koneet häviävät pian yhden
tehdessä ensin syöksyn kirkon
seutua kohti.

Emme oikeastaan osanneet
pitää tätä alkunäytöstä kovin-
kaan järkyttävänä. Kehuske-
limme vain itse kukin, kuinka
seisaaltaan ammuskelimme
niitä koneita. Vasta illan tul-
len majapaikassa alkoi parem-
min tajuta mitä on tapahtunut.

Se alkoi sittenkin- s o t a !

Suomi ei sitä halunnut.
Suomi ei sitä aloittanut! Tun-
nelma on kuin lapsella, jonka
kimppuun jättiläinen on hyö-
kännyt. Ainoana lohtuna on
tunne siitä, että oikeus on
puolellamme. Siihen luottaen
on meillä rehellisin otsin vel-
vollisuus puolustaa rajojam-
me.

Sekavia ajatuksia risteilee
rinnassa, on kerta kaikkiaan
ahdistava olo. Tuntien ras-
kaan velvollisuutensa pojat
kasailevat kamppeitaan, sillä
lähtö on vielä samana iltana.
Ei ilmoiteta minne matka
suuntautuu sen käsittää
kyllä ilmankin.

Pimeän tullen menemme
ulos. Eteläinen taivas on pu-
naisena tulimerenä. Majapaik-
katalomme emäntä sanoo Ki-
vennavan ja Valkjärven kylien
palavan.

Emäntä, joka on vielä yksin
kotona, keittää meille lähtiäi-
siksi kahvia. On uutta pullaa-
kin.

- 
Syökää ja juokaa nyt

niin paljon kuin ikinä haluat-
te, vieraille ne kumminkin
jäävät! hän kehoittaa meitä.

Rauhallisesti ja alistuvasti
hän puhelee toivottaen Juma-
lan siunausta matkalle.

Sinne hän jäi kotiinsa yksi-
nään pimeänä iltana 

- 
kotiin-

sa, jonka oven saa aamun val-
jetessa painaa viimeisen ker-
ran kiinni, sillä pian törröttä-
vät vain mustuneet savupiipun
rauniot kauniitten pihakoivu-
jen katveessa. Kylätiellä aste-
levat vieraan heimon saap-
paat.

Sääli häntä, hyvää ihmistä!
Myöhäisenä iltahetkenä ko-

koontuu komppania tielle

marssia varten. Liekit taivaan-
rannalla näyttävät suuntaa pa-
remmin kuin mitkään kom-
passiluvut.

Vaiteliaana lähtee jouk-
komme yön selkään kaakkois-
ta rajaa kohti.

Tulee silloin tällöin vastaan
yksinäinen matkamies hevosi-
neen ja kuormineen. Reki on
täynnä kiireessä sullottua ta-
vaIaa.

Rauhan
ilmeitä

TYNKÄ.SUOMEN
RAJA.
JÄLLEEN on vuosiluku vaih-
tunuI. On maaliskuun alku-
puoli 1940. Päivämääristä ei
kukaan enää tiedä.

Pieneksi pirstoutunut osas-
tomme on odottelemassa vas-
taiskun tekoa linjojen välittö-
mässä läheisyydessä.

Sitten 
- 

komppanianpääl-
likön lähetti ilmoittaa mel-
keinpä iloisella naamalla, että
Moskovassa ovat neuvottelut
käynnissä ja että siellä on sol-
mittu rauha!

- 
Joutavia 

- 
sama vaikka

olisi lähetti kuuroille puhunut!
Se juttu ei saanut alkuunkaan
vastakaikua.

Ilmestyy sitten komppanian
päällikkö ja sanoo varmalla
äänellä:

- 
Suomen ja Venäjän vä-

lillä on solmittu rauha. Vihol-
lisuudet lopetetaan kello
I 1,0O, jonka jälkeen kukaan
ei saa ampua.

Se oli säväys!
Salainen ilo hiipii sisim-

pään, mutta ei jakseta käsit-
tää, että kaikki näin yht'äkkiä
taukoaisi.

Kello on muutamaa mi-
nuuttia vaille 

- 
ja aina vain

sama taistelun melu!
Sitten--h21vsnss-

yksityisiä laukauksia eroittaa
jo.

Kellon viisarit kulkeutuvat
piinallisen hitaasti.

*f
w*ry

Linn()ittajat p()rautuivat uuden rajan kallioihin kesällä I94o
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Nyt, nyt on aika täysi!
Hiljaisuus !!
Ei kuulu laukausia - kaik-

ki on vaiti.
Rauha leijailee ilmassa -on outoa. Kolnieen ja puoleen

kuukauteen ei ole kuullut
muuta kuin ampumista, räjäh-
dyksiä, jylinää ja pauketta 

-nyt hiljaisuus vallitsee kaik-
kiallal Karujen, partaisten
miesten silmät säteilevät sisäi-
sestä riemusta ja kiitollisuu-
desta - säästyi vielä hengis-
sä! On hyvä olla, vaikka aja-
tukset kulkeutuvatkin niihin

aseveljiin, joiden kohtaloksi
tuli sankarikuolema.

Pian ilmestyy luutnantti uu-
delleen kämppään. Hänen sil-
mänsä ovat kosteat. Hän levit-
tää seinälle Suomen kartan
piirtäen siihen rajan ja sanoo
väräjävällä äänellä:

- Tästä kulkee nyt tynkä-
Suomen raja ---Iloinen puheensorina lak-
kaa heti. Pojat mykistyvät. Is-
tutaan lattiaan tuijottaen. Kä-
detkin menevät tahtomattaan
nyrkkiin. Tämänkö olemme
ansainneet? Eivätkö riinäneet

ne alueet, joissa aseveljiemme
veri on vuotanut?

Luutnantti seisoo hetken tu-
vassa.

- 
Niin, pojat 

- 
koetetaan

nyt kestää ja odotetaan uusia
määräyksiä.

Varsinkin häneen. Viipurin
poikaan, tämä uutinen kos-
kee.

Sekavien tunteiden rauhoit-
tavaksi lääkkeeksi alkaa kuu-
Iua joukkueenjohtajamme
aloittamana tutun virren sävel.

,,OLISI
rÄrrarNEN
PAPERI"
RUNSAS VUOSI on taas vie-
rähtänyt edellisestä. On kesä
l94l alussaan.

Olosuhteet kotiseudulla uu-
den rajan tuntumassa ovat en-
tisestä suuresti poikkeavat.
Linnoitustyöt ovat meneil-

Viipurin Agricolan
kirkon. entisen
tuomiokirkon.
palanut kello«rrni

lään. Uutta puolustuslinjaa ra-
jojemme turvaksi rakennetaan
kovalla touhulla. Porakoneet
surisevat kalliolouhoksilla,
kuorma-autot ajavat kivenjär-
käleitä pelloille ja metsiin es-
telinjoiksi. Sotilasyksiköitä-
kin, asevelvollisia, on paikka-
kunnalla.

Nämä näkymät sekä anka-
ran talven muisto lyövät lei-
mansa rintamalla olleitten
nuorten mieliin. Ei jaksa kiin-
nostua siviilitehtäviin niinkuin
pitäisi. Vaikka tavallisella
kansalaisella, varsinkaan
maaseudun eläjällä, ei ole-
kaan juuri minkäänlaista ku-
vaa poliittisten tapahtumien
kulusta tahtoo aavistelu sitten-
kin täyttää mielen. Vanhem-
mat miehet, jotka eivät ole so-
dassa olleet, ovat entiseen ta-
paan paneutuneet jokapäiväi-
seen totuttuun aherrukseensa.

Eräänä poutaisena kesä-
kuun päivänä pyöräilee naa-

Muolaan kirkonmäki

135



"\
§\

Taipalecn p-rhiia rttaata Kir\csnliicn trrkikohdlrsta ruiltlt'nii

purin p()ika, urheilukaverr,
luokseni valkoinen Iappu kou-
rassaan san()en naurussa suin:

- 
Tässä olis tämm(iinen

paperi.
Aavistelul kävivät toteen.
Vielä sanraisena kauniina

iltana eteni pölypilvi kuornra-
aut()n py<irien Iennättärnänä
rajaa kohti.

Lähtiitunnelma ei ollul ko-
vinkaan haikea. Lähtiiasetel-
makin oli toinen kuin talviso-
laan lähdettäessä.

Suunnaksi tuli jälleen Kar-
jalan kannas.

KIRJE HAUDAN
TAKAA
KUN RUNSAS VUOSI oli
kulunut lähdöstä sain jälleen
viestin Iuolta sanan tuojalta,
naapurin pojalta. Se oli kirje.
tavatloman pitkä kirje. Ihmet-
telin suuresti. kuinka hän viit-
sii noin pitkälti kirjoitella,
varsinkin kun olimme samas-
sa yksikrissäkin!

Se-uraar ana päivänä tuli tie-
to hänen klalumisestaan Raja-
j«rcn rantltiirmällä. Käsitin
kirjecn pituudcn 

- 
hän halusi

sanrxr iiiiihr r riisct ystävälleen.
Aavisti kei - ---
I)..1)irisirxrnrrr lrrllrr:r siir-

rr:tr'ksi toukokuurr lopptrl'rrro
I.']l;r I ()J.-l \/lrlkr'usitart'stu j:r

Iirr j:ir, t lt,r VT-linjan uscrrriirr
;riii., r'rrliillL- Kannakselle tlt,
r:ri .:l. l:iinrrrrc kuljetus

riin tuli tauko nratkan teossa.
Tällöin oli tilaisuus luoda kat-
seensa kaupunkiin. Entinen
Karjalarr kaartilainen vaipui
syviin mietteisiin.

()li rnelkein päivälleen seit-
semän vu()tla siitä kun van-
noinrme tuolla komeassa tuo-
rniokirkossa valan, jossa lupa-

:]T.rn. . 
puolustaa tätä. maata

vllmelseen venplsaraan
saakka". Kuinkahan moni
niistäkin alokasressukoista on
jo täyttänyt tuon Iupauksensa
kirjaimellisesti'? Ei ole kirkos-
takaan enää kun tiilirauniot
jäljellä...

Tulee sääli katsellessa kau-
punkia: raunioita raunion vie-
ressä. Taasko sitäkin uhkaa-
massa uusi vaino?

Tuossa me kaartilaiset sil-
loin hyvinä rauhan päivinä
marssimme kaupungin halki
monet kerrat kohti Rautakor-
pea, samoin sunnuntaisin ryh-
dikkäästi vanhaan varuskunta-
kirkkoon sekä usein paraatei-
hin soittokunta keulassa.

Junamme kaartaessa Karja-
lan radalle sc tekee kunnia-
kierroksen Papulan seutujen ja
tuttujen harjoitusmaastojen lä-
r,itse. Viimeinen kuva kau-
pungista painui tajuntaan pai-
n()stavan ilmapiirin nryötäile-
rnlinl[.

TAIPALEENJOKI

- PYHÄ MAA
VIIMEISIMMÄKSI puolus-
l,r.,lirlrk0kscrnnle ennen rau-

SA-trva

han tuloa sattui kuuluisa Tai-
paleenjoki. Tuntui kuin olisi
saapunut pyhälle maalle, tal-
visodan urhcxrllisten Taipa-
leen puolustajien veren kos-
tuttamalle maaperälle.

Raudankappaleet eivät ol-
leet enää kuumia saappaan al-
la. Neljä ja puoli vuotta sitten
oli toisin. Niitten seassa kesti-
vät puolustajat loppuun saak-
ka luoden paikan ylle mai-
neen, jota vihollisemmekin
kunnioittivat.

Nyt me suomalaiset sotien
veteraanit olemme jo har-
maaohimoisia, yksi toisensa
perästä piankin pois siirtyviä.
Hartain toiveemme on, että
rauha maailmassa säilyisi eikä
lastemme ja nykyisen suku-
polven tarvitsisi kärsiä sodan
kiroista Suomen kamaralla.

Tänä komiteoitten, eripu-
raisuuden, Isänmaan pilkkaa-
jien ja kaikenlaisten vouhotta-
jien luvattuna aikakautena on
terveellistä palauttaa mieliin
J. K. Paasikiven jäähyväissa-
nat Suomen kansalle:

"Pienen kansan tulevaisuus
riippuu viime kädessä sen si-
veellisestä ja henkisestä voi-
masta, sen uskollisuudesta it-
seänsä, omia ihanteitansa,
omia kansallisen elämänsä pe-
rusarvoja kohtaan. Ilman näitä
henkisiä voimia kansa ei voi
pysyä pystyssä. Luotan sii-
hen, että Suomen kansassa on
näitä siveellisiä voimia. Juma-
la synnyinmaata varjelkoon ! "

tr

Asemasodan arkipäivää

LOMALLA ollessani kuulin
radiouutisista ja luin sanoma-
lehdistä, että vihollinen hyök-
käili Aunuksen kannaksella ja
paikka paikoin oli käyy kii-
vaita taisteluja.

18. päivän aamuna kello
4.3O aloitti vihollinen suurem-
min voimin hyökkäyksensä
meidän lohkollamme.

Jalkaväkirykmentti 2:n l.
Komppania päällikkönään
luutnantti Maijala oli asemis-
sa Munkalan puron maastos-
sa. I. Joukkue oli asemissa
puron rantarinteeltä länteen
päin.

Joukkueen johtajaa, ryh-
män johtajia ja paria miestä
lukuunottamatta olivat kaikki
tässä joukkueessa nuorta ikä-
luokkaa, 1922 syntyneitä ja
syyskuussa -41 palvelukseen
astuneita. Useammille heistä
tämä oli ensimmäinen suu-
remmissa puitteissa tapahru-
nut taistelukosketus.
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Hyvin valmistellun hyökkäyksen
suorittivat vihollisen valiosotilaat!
Venäläisen taistelijan henkinen kestävyys
oli vielä haavoittuneenakin uskomaton -vankeja ei saatu.
Vihollisen panssarivaunuihin eivät
torjuntatykkimme pystyneet, vaan ne oli
tuhottava "käsipelillä", kasapanoksilla.
Tätä käytti uskomattoman sitkeä ja taitava
panssarivaunumiehistö hyväkseen ja
pelastui omalle puolelleen oltuaan viidettä
vuorokautta suomalaisten selustassa
liikuntakyvyttömässä vaunussaan!
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Yiillri on vartiorttichcn ()ltava tarkkanä

nÄvrrNÄ aLKAA
VOIMAKKAAN tykistökes-
kityksen jälkeen hyökkäsi vi-
hollinen viiden panssarivau-
nun ja kahden komppanian
voimin. Oma tykistömme ja
heittimet syytivät ammuksiaan
puron rantarinteille ja taka-
maasto()n.

Vihollinen liihestyi.

Panssarit tulittivat jo kii-
vaasti asemiamme. Räjähtävät
luodit piiskasivat kimeästi
paukahdellen yhdyshautojen
j a pesäkkeittemme reunavalle-
ja. Meikäläisten käsiaseet, ki-
väärit ja pikakiväärit pitivät
yllä hurjaa räiskettä. Konepis-
toolien ärhäkkäät sarjat säesti-
vät tätä kaikkea. Munkalan
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puron jyrkkärinteinen uoma
kaikui ja kajahteli tänä huhti-
kuisena aamuna tuhansista ja
taas tuhansista sodan äänistä.

Vihollinen painoi sisuk-
kaasti päälle. Se pääsi jo es-
teille ja toistakymmentä top-
patakkista ryntäsi yhdyshau-
taamme.

Sähiikkää taistelua yhdys-
haudassamme kesti parikym-
mentä minuuttia ja sisään
päässyt vihollinen oli nujerret-
tu.

Muistaakseni ei ainoata-
kaan näistä saatu vangiksi
vaan kaikki kaatuivat. Vihol-
lisella oli käytössään kovan
koulun käynyttä valioväkeä.

Panssaritorjuntatykkimme
tulitti vihollisen hyökkäysvau-
nuja. Ammukset osuivat,
mutta niillä ei ollut mitään
vaikutusta - kuului vain he-
lähtävä paukahdus, kun ne
kimposivat panssarin kyljestä !

Tykkimiehiltä ei puuttunut
sisua eikä uskallusta: he am-
puivat siihen saakka kunnes
panssarit painoivat päälle ja
tuhosivat tykin!

Kun tämä hyökkäys oli tor-
juttu rynnisti vihollinen välit-
tömästi "Sokeritoppa-aukion "
maastossa. Sielliikin jalkaväki
lähestyi asemiamme panssa-
rien suojaamana. Panssaritor-
junta-aseitten tarkasta tulituk-
sesta huolimatta vaunut pääsi-
vät meikäläisten asemiin. Yk-
si vaunu tuhoutui miinaan ja
toinen vaurioitui. Vihollisen
hyökkäys saatiin täälläkin tor-
jutuksi.

Jalkaväen vetäytyessä pala-
si myös kolme ehjäksi jäänyr
tä panssaria omalle puolel-
leen. Eräästä näistä palaavasta
vaunusta tuprusi sankkaa sa-
vua.

Vihollinen ei suonut meikä-
läisille hengähdysaikaa: kun
nuo edelliset hyökkäykset oli
torjuttu ja kello lähenteli seit-
semää aloitti vihollisen tykistö
jälleen musiikkinsa.

Vihollisen asemissa oli
muutamia tarkka-ampujia.
jotka kiikaroivat herkeämättä
meikäläisten asemia. Joissa-
kin pesäkkeissä oli vaarallista
kohottaa päätään.
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Vihollinen lähestyi jälleen
asemiamme: panssareiden
tuntumassa ja myös niiden
päällä tuli jalkaväkeä, olipa
erään panssarin hinauksessa
tukevista hirsistä kyhätty reki-
kin. Sen laitojen takaa pilkis-
teli vihollissotilaita aseet val-
miina. Heitä tuli myös ase-
miamme kohti ryömien ja
työntäen edellään pieniä pans-
sarilevyjä, joiden keskeltä so-
jotti aseen piippu.

VAUNUT
JYRRÄÄvÄr r,Äprt
VAUNUT mennä jyrräsivät
asemiemme läpi takamaas-
toon. mutta jalkaväki tippui
panssareiden päältä. Samoin
tyhjeni myös hirsireki,' jota
panssari oli hinannut. Vihol-
lissotilaita kaatui ja jäi mitä
kummallisimpiin asentoihin.

Aseiden räiskeen lomaan
kuului huutoa ja haavoittunei-
den valitusta etumaastosta.
Tuskallinen oli kuolema myös
panssarivaunussa, kun vaat-
teet paloivat päältä.

Kaksi tuntia kesti kiivas
laukaustenvaihto. Kello yh-
deksään mennessä hyökkäys
oli torjuttu.

Kolme vihollisen panssaria

oli päässyt takamaastoomme.
Ne tulittivat asemiamme ja
kaikkea missä vain näkyi vä-
häistäkin liikettä. 4. Komppa-
nian alikersantti Siitonen ja
korpraali Vainio tuhosivat
näistä yhden ja kaksi palasi
omalle puolelleen.

Vihollisen panssareista oli
kymmenkunta ottanut osaa
hyökkäykseen. Näistä oli seit-
semän tuhottu. Panssarikomp-
panian päällikkö piiloutui tu-
houtuneen vaununsa alle ja
yritti yön aikana lähteä omalle
puolelleen. Hänet huomattiin
ja kun hän ei kehotuksista
huolimatta pysähtynyt, korp-
raali Vainio ampui hänet.

Eräs panssarivaunuista jäi
vaurioituneena lähelle l
Komppanian komentokorsua.
Vaunusta oli katkennut tela-
ketju, joten se oli liikuntaky-
vytön. Kanden vuorokauden
kuluttua vihollinen oli edel-
leen sen sisällä! Ohi kulkies-
samme jouduimme yllättäen
tämän vaunun tulitukseen. Vi-
hollinen ampui kestotulella
pitkiä sarjoja. Vesi ja rapa
roiskuivat ympärillämme!
Konttasimme vinhaa vauhtia
suojaan ja selvisimme ehjin
nahoin tulituksesta.
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VALEKUOLLEITA
HYÖKKÄYKSEN jätkeisenä
päivänä kuului juttuja, että vä-
limaastoon oli jättäytynyt vi-
hollisen valekaatuneita. Nämä
olivat yleensä kovahermoista
porukkaa ja tekivät joskus
meikäläisille ikäviä yllätyk-
siä.

Jääkärijoukkueesta lähti
ryhmän verran miehiä tutki-
maan tilannetta välimaastos-
sa. Mukana oli joukkueen joh-
taja ja kersantti Luostarinen.

Oli iltapäivä ja porukka me-
ni välimaastoon suunnilleen
niiltä paikoin, missä hyök-
käyksen painopiste oli ollut ja
mistä panssareita oli tullut
asemiimme. Miehet eivät kul-
keneet yhdessä vaan jokainen
tallusteli mielensä mukaan
kurkistellen sinne ja tänne
pensaisiin.

Jäiikäri Pölliinen löysi etsi-
mänsä, hienot saappaat. Hä-
nen suunsa venyi jo hymyyn,
sillä mättäällä lojui kuin ase-
tettuna kaatunut vihollinen,
vaatteista päätellen upseeri.
Kaatuneella oli päällään uusi
toppatakki ja jaloissaan tulite-
räsaappaat - tosin kuraiset.

Pöllänen kyykistyi ja tarttui
vihollisen jalkaan ja kohotti
sitä.
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Samassa silmänräpäyksessä
hän huomasi tuijottavansa na-
ganin piippuun.

.G

omaan pistooliin, oli vain py-
syttävä kiinni vihollisessa ja
puristettava tätä kurkusta.

Metelin kuuli joukkueen
johtaja ja tuli juosten apuun.
Hetken tiimellyksen jälkeen
vihollinen kieriihti maahan
eikä ollut enää valekuollut.

KOVAT TANKISTIT!
VIHOLLISEN liikuntakyvyt-
tömäksi rikkoontunut panssa-
rivaunu oli nyt ollut jo neljä
vuorokautta asemiemme taka-
maastossa, lähellä l. Komp-
panian komentokorsua! Mie-
histö oli jatkuvasti vaunus-
saan.

Öisin he yrittivät korjata
katkennutta telaketjua: toiset
olivat silmät tarkkana aseiden
ääressä vaunussa ja yksi mie-
histä kerrallaan naputteli ja
moukaroi telaketjua niin että
öinen metsä raikui.

Miehet käyttivät jo sääste-
liäästi ammuksiaan. Vaunua
ei silti ollut hyvä lähestyä.
Maasto oli myös hyvin epä-
edullinen.

Meikäläiset antoivatkin
panssarin olla melko raunassa

- odoteltiin vain ajan teke-
vän tehtävänsä.

Sitkeistä korjausyrityksistä
huolimatta miehet eivät saa-
neet vaunuaan kuntoon.

Viides vuorokausi oli par-
haillaan hyvässä alussa, kun
alkoi kuulua moottorin jyrinää
ja pian nähtiin raskaan panssa-
rivaunun tulla jyrräävän vihol-
lisen puolelta kohti asemiam-
me. Käkkärämännyt ja pen-
saat rusentuivat telaketjun al-
la, vaunun torni kääntyili uh-

kaavasti, tykki jysähteli tuon
tuostakin ja konekiväärit syy-
tivät räjähtäviä luotejaan kohti
pesäkkeitämme.

Panssarin tulo oli niin yllät-
tävä, että minkäänlaisiin tu-
hoamisyrityksiin ei ehditty
ryhtyä. Vaunu ajoi läpi ase-
mien takamaastossa olevan
rikkoontuneen vaunun luokse.
Kaverit kiinnittivät vahvan
vaijerin vaunujen väliin ja hi-
naus alkoi. Panssarin tykki jy-
sähteli taas ja peekoot räsäyt-
telivät sarjojaan. Vaunut men-
nä möyrysivät läpi asemiem-
me jättäen telaketjuistaan sy-
vät uomat pehmeään maahan.
Hinattavasta vaunusta puuttui
vasemmalta kyljeltä telaketju,
joten se kynti maastoa kuin
aura peltoa.

Näyni jo siltä, errä viholli-
nen onnistuisi saamaan rik-
koontuneen vaunun omalle
puolelleen. Niin ei kuitenkaan
käynyt: hinattava kallistui va-
semmalle kyljelleen ja juuttui
liejuun.

Eräs rikkoontuneen vaunun
miehistä oli ollut rohkeasti ul-
kona panssarin päällä koko
paluumatkan ajan. Hän irroitti
hinausvaijerin ja edellä kulke-
nut vaunu jatkoi matkaansa
omalle puolelleen mukanaan
rikkoontuneen vaunun miehis-
rö.

Siihen se jäi, noin 7O met-
rin päähän asemistamme, suu-
ri, teräksenharmaa T-34! Vau-
nussa ei ollut enää miehistöä.
Sen tykkitorni jäi sojottamaan
uhkaavan näköisenä kohti ase-

Persoonallisuuksia

Pohjois-Suomen saksalais-
alueella tuli kapealla tiellä
vastakkain kaksi autokolon-
naa, suomalainen kuormattu-
na ja saksalainen tyhjänä.
Saksalaiset olisivat tietenkin
olleet velvollisia väistämään,
mutta sitäpä he eivät halun-
neet tehdä, koska pelkäsivät
juuttuvansa kiinni tien sivuun.
Suomalaiset pitivät myös kiin-
ni oikeuksistaan, jolloin sak-
salainen kolonnanjohtaja polt-
ti päreensä ja piti äidinkielel-
lään pitkän puheen, josta suo-
malaiset onneksi ymmärsivät
vain yhden kohdan: 

- 
Ihr fin-

nische ldiotenl (Senkin suo-
malaiset idiootit!)

Suomalaiset valittivat asias-
ta virkatietä kenraali Sii/as-
vuolle, joka varsin mielellään
ilmoitti asian eteenpäin ken-
raali Dietlille.

Siilasvuon esikunnassa pal-
veleva majuri nykyisin
eversti evp 

- 
Veikko Peso-

nius sattui muutaman päivän
kuluttua kulkemapn saksalais-
ten majoitusalueella ja kuuli,
kuinka paikallinen komentaja
piti puhuttelua tiukassa asen-
nossa seisovalle pataljoonal-
leen:

- 
Pitäkää mielessänne, et-

tä Suomi ei ole valloitettu ja
miehitetty maal Suomalaiset
ovat arjalaisia ja aseveljiä. Ja

aivan erityisesti haluan koros-
taa, että suomalaiset eivät
missään tapauksessa ole
idiootteja!!

Valitus oli mennyt perille ja
sen aiheuttama käsky läpi sak-
salaisella perusteellisuudella.

"t**'t
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Vihollinen kohottautui niin
että nagan oli enää parinkym-
menen sentin päässä Pölläsen
kasvoista. Vihollinen puristi
aseen liipaisinta - 

ja samassa
kuului naksahdus! Patruuna ei
syttynyt!

Pölläsen kainalossa oli var-
mistamaton konepistooli. Ly-
hyt sarja räsähti ja vihollinen
retkahti takaisin mättäälle.

Kersantti Luostarisen mie-
lessä eivät olleet saappaat.
Ehkäpä hän ajatteli löytävänsä
nagan-pistoolin. Hän katseli
tarkkaavaisesti ympärilleen ja
antoi katseensa viivähtää kaa-
tuneissa vihollisissa. Vesilam-
mikoihin tuupertuneet voi il-
man muuta sivuuttaa, sillä ne
olivat varmasti kuolleita.

Tuossa makasi vihollinen,
jonka asennossa oli jotain
outoa.

Luostarinen asteli lähem-
mäksi ja kyyristyi kaatuneen
puoleen.

Ättia vitroltinen ponnahti
ylös ja kenttälapio läjähti
Luostarisen otsaan - onneksi
lappeettainl Luostarinen näki
tähtiä ja kipinöitä, korvat heli-
sivät ja vihollinen kävi ham-
paat irvessä kimppuun.

Luostarinen oli 190-sentti-
nen vahva mies, mutta vahva
tuntui olevan vastustajakin.
Mahtoikohan isku turruttaa ja
viedä voimat? Luostarinen
tunsi olevansa hätää kärsimäs-
sä: lapio heilui vimmatusti vi-
hollisen tukevatekoisessa kou-
rassa. Ei ollut aikaa tarttua

tr
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Asemasotavaiheen ai-
kana oli ammuskulutus
tarkoin sdännöstelty ja
esimerkiksi tykistöllä
sai ampua vain sulkuja
hyökkäävän vihollisen
eteen tai vastavalmiste-
lumaaleiar "milloin to-
dettiin vihollisen ryh-
mittyvän hyökkäyk-
seen".

Etulinjan miehet ha-
Iusivat kuitenkin joskus
ampua kiellettyä häi-
rintätultakin, kun vi-
hollinen kävi liian röyh-
keäksi. Tällöin oli kek-
sittävä hyvä selitys ja
yleensä väitettiin tällöin
vihollisen ryhmittyneen
hyökkäykseen.

Niinpä pataljoonan
komentaja majuri Yäi-
nö Hahtela ja patteris-
ton - III/KTR 2zn -komentaia majuri Rei-
no Penttinen päättivät
kerran kesällä 1942
ampua häirintää vihol-
lisen linnoitustyömaalle
ja ilmoittaa esimiehille
vihollisen valmistelleen
hyökkäystä. Ilmoituk-
set olivat kuitenkin ris-
tiriitaisia, kun Hahtela
unohti koko asian ia il-
moitti "rauhallista",
mistä johtuen korkeat
tykistökomentaiat vaa-
tivat asiasta selvitystä
tiukassa äänilajissa.

Penttinen vastasi yti-
mekkäästi:

"Vaadittuna selityk-
senä kirjelmäänne il-
moitan, että ammunta
maaliin Leppä 14
25.6.42 klo 20.05-
20.07 johtui siitä, että
minulla on sotaisen
luonteen saaneita selk-
kauksia Neuvostoliiton
kanssa."

Kalvan taipaleelta 1966

Jouluaattona 1939
saivat reservinä olleen
Jääkäripataljoona 4zn
eli "Hiipijän" miehet
Iuvan ottaa puheluja
kotiin. Viestiupseeri
korosti kuitenkin, että
puhelun piti olla mah-
dollisimman hyvin val-
misteltu ia lyhyt, jotta
kaikki ehtisivät toimit-
taa tärkeimmät asian-
sa.

Puheluita odoteltiin
koko jouluaattopäivä.
Viimein tuli myös jäme-
rän vääpeli Otto Nyrhi-
sen vuoro. Puhelu kuu-
lui kokonaisuudessaan
näin.

- Onko Lyyti? -Otto elää vielä! - Lop-
pu!

o

Olipa iämerä reservi-
läinen töissä kuormas-
tokorjaamolla Karhu-
mäessä asemasotavai-
heen aikana. Lienee ol-
lut kiireitä, kun mies ei
ollut kolmeen kuukau-
teen kirioittanut vai-
molleen. Tämä pyysi
hartaasti edes muuta-
maa sanaa, että tietäisi
mieskultansa olevan
elossa.

Kaveri tarttuikin ky-
nään ja kirjoitti seuraa-
van kirjeei:

- Rakas Reetta! -Rekiä raudoitetaan. -Jussi
o

Sotaväen päällikkö
kenraali Hugo Viktor
Osterman kulki Kata-
janokan Merikasarmin
pihamaan täpi atokkai-
den juuri suorittaessa
tähtäysharj oituksiaan.
Muutamat osoittelivat
tyhjillä aseillaan ken-
raaliin päin, jotloin ös-
terman huomautti:

- Äu<aapä tähtäitkö
minua, vakanssini on
vaikeasti täytettävissä.

Kiriallisuutta

KAUKOPARTIO-
SISSEJÄ
HI]RJIMMILLAAI\

Reino Leväslaiho: Uhtuatta
itään, WSOY, Porvoo -Helsinki 197 6, 275 sivua.

Leväslaihon tyyli on kirja
kirjalta hioutunut yhä luetta-
vammaksi ja Uhruan hurjien
sissien seikkailuja seuraa vart-
tuneempikin lukija mielel-
lään. Henkilöt ovat kovuudes-
taan huolimatta varsin luonte-
via ja todellisen tuntuisia.

Kirja kuvaa pohjoisen rinta-
man laajoilla erämaa-alueilla
toimivan sissiosaston retkiä
vihollisen selustaan - tiedus-
telua, tuhoamistehtäviä, ta-
kaa-ajdjien harhautusta, toi-
mintaa reppuhuollon varassa
nälän ja väsymyksen ahdis-
taessa. Parasta kerrontaa on
talvisten kaukop-artioretkien
kuvaus, jossa on todellisen so-
dan makua. Sankarit ovat tie-
tenkin lähes erehtymättömiä
supersotilaita, mutta niinhän
tämäntapaisessa tarinassa täy-
tynee ollakin.

Kokonaisuutena sotajännä-
rien kärkipäätä.

I.

MERSU
VALTTIÄSSÄ
Kalevi Keskisen, Kari Sten-
manin ja Klaus Niskasen
kirjoittaman Suomen Ilma-
voimien historian kuudes osa
Messerschmitt BF 109 G on
ilmestynyt.

Nyt julkaistu osa käsittelee
saksalaisen hävittäjiikoneen

KILPA.
KIRJOITUSTEN
ON OLTAVA
PERILLÄ 1.5.!

Tuttu

Kätevän
pienessä rasiassa
Myös läpipainopakkauksessa Apteekeista



JATKOA ED. SIVULTA

historiaa, valmistusta, kehi-
tystä ja koneen käyttöä sekä
taistelutoimintaa Suomen Il-
mavoimissa jatkosodan aika-
na.

Kirjan ensimmäisten sivu-
jen selostuksiin voitaisiin eh-
kä tehdä muutamia valaisevia
lisäyksiä.

Palvelin v. 1938 Saksan
Luftwaffen Jagdgeschwader
Richthofen 2:ssa. (N:o I oli
ensimmäisen maailmansodan
aikuinen Geschwader.) Silloin
saamieni tietojen perusteella
oli Geschwaderin eri Grup-
pe:issa (lentorykmentti, mei-
dän laivue) vielä käytössä
kaksitasoinen Arado Ar 65 ja
Ar 68 sekä Heinkel He 51.
Suurin osa valmistuneista
Messerschmitt-koneista liihe-
tettiin Espanjaan Condor-le-
gioonan hävittäjäyksikölle
Jagdgruppe J/88:lle, jolla oli
ensiksi ollut kalustona Hein-
kel He 51.

Jouduin Geschwaderissa
ensin lentämään noin l0 tuntia
Heinkel He 5l:llä. Myöhem-
min olin tilaisuudessa ensim-
mäisenä ulkomaalaisena up-
seerina - kuten Geschwade-
rin komentaja eversti von
Massov ilmoitti - lentämään
l0 tuntia Messerschmitt-ko-
neella. Kone oli todella erin-
omainen ja vastasi täysin hä-
vittäjäkoneelle asetettavia
vaatimuksia. Ominaisuuk-
siensa puolesta se oli käsityk-
seni mukaan parempi kuin
englantilaiset ja ranskalaiset
koneet.

Kirjassa mainitaan myös-
kin, että Suomella olisi ollut
kiinnostusta saksalaisiin ko-
neisiin. Kokemukseni perus-
teella se oli mielestäni kovin
vähäistä.

Olin vielä tilaisuudessa ko-
keilemaan uusimpia saksalai-
sia koneita. Rostockissa len-
sin Heinkel 112:lla, joka oli
ollut Messerschmitin pahin
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kilpailija valittaessa Saksan il-
mavoimien päähävittäjätyyp-
piä. Totesin koneen olevan
täysin samaa luokkaa Mes-
serschmitin kanssa.

Lennon jälkeen keskustelin
professori Heinkelin kanssa
koneen mahdollisesta myymi-
sestä Suomeen. Hänen käsi-
tyksensä mukaan ei siihen pi-
täisi olla mitään estettä. Esitin
hänelle, että konetta esiteltäi-
siin Suomessa. Kesällä v.
1938 yliluutn antti Bauer ja al-
lekirjoittanut suorittivatkin
Utissa esittelylennot koneella,
mm. ammuimme maaliin.
Esittelyn jälkeen keskustelim-
me kenraalimajuri Lundqvis-
,in kanssa koneen ostosta.
Hän asettui kuitenkin täysin
kielteiselle kannalle ja sanoi
päättäneensä hankkia lisää
Fokker D 2l-koneita, joka jo
silloin oli täysin vanhentunut
hävittäjäkone. Myöhemmin
esitin vielä Ilmavoimien kou-
lutusosaston päällikölle maju-
ri (eversti) Lorentzi lle Heinkel
I l2:n hankintaa. Hän oli sa-
maa mieltä asiasta, mutta sa-
noi, ettei kenraali Lundqvist
hyväksy muita kuin amerikka-
laisia tai englantilaisia konei-
ta.

Olen tässä vain lyhyesti -ehkäpä ulkopuolella kirjan
tekstin - halunnut esittää
erään niistä monista mahdolli-
suuksista, joita meillä olisi ol-
lut hankkia todella kunnon hä-
vinäjiä jo ennen talvisotaa.

Voin vain todeta, että ilman
Messerschmitt-konetta ei Suo-
men Ilmavoimilla olisi ollut
mitään merkitystä v. 1944 an-
karissa ilmataisteluissa.

Kirja on kokonaisuutena
hyvin jäsennelty, teksti on sel-
vää ja asiallista, samoin kuvi-
tus oikein osunutta ja oikeassa
järjestyksessä. Voin onnitella
sen tekijöitä asiallisesta ja hy-
västä työstä.

G.E. Magnusson

Oltiin myöhäissyksyllä
1941 puhdistamassa vi-
hollispartioista JR 9:n
ja JR 30:n väIistä tiheä-
tä pensaikkoista metsä-

Syvärin etelä-
olella. Tiheässä kuu-

saatiin kuulo-
mutta mitään

nähty - eipä silti
ähnyt mitään viholli-

kaan. Syntyi kiivas
tulitaistelu molemmin
puolin. Luotia tuli ja
luotia meni. Oltiin lit-
teäksi painautuneina
märässä maassa - 

ja
ammuttiin. Tällöin
stm. Nuutilainen totesi
rauhallisesti:

- Ei uskoisi, millai-
nen kiista voi syntyä eto
viseiköstä!

KALVAN TAIPALEELTA 1966

o

Numerossa 3/77 olleen mie-
lenkiintoisen artikkelin lkii-
viintorjuntaa Syvörillii
I94l-45 oli kirjoittanut Ola-
vi l*imu, ei Loimu. Komeita
nimiö molemmat! foydömme
silti anteeksi erehdystii.

- Etsi, kuula, komandir! sa-
noi konekivädrillä ampuessaan
inkeriläinen Aatami-vainaja,
joka vtikisin oli ruppaurunut
Kev.Os.l5:n konekivääri-
komppanian mukaan.

I(ALVAN TAIPALEELTA 1 966

o
TASAPELI
Sotamies T. ei ollut tupakka-
mies. Tupakkapulan aikana
hän säästi tarkoin muona- ja
ostotupakka-annoksensa ja toi
ne lomalle tullessaan koti-
Suomeen. Saadakseen pakol-
liset tuliaisryypyt hankituksi
mahdollisimman halvalla hän
päätti turvautua varsin kyseel-
liseen temppuun: kotona hän
höyrytti laatikot auki, myi ru-
pakat irrallisina ja täytti laati-
kot sammalella liimaten ne
sen jälkeen jälleen huolellises-
ti kiinni.

Kun rintamalle menevä
Raivolan juna oli juuri liihdös-
sä Viipurin asemalta teki hän
kaupat viime tingassa vaih-
taen tupakat kahteen viinapul-
ls66 - kauppakumppanina
oli se vanha "tuntematon si-
viilimies".

Junan lähdettyä liikkeelle
päätti T. ottaa viipurilaisen
pullosta päänparannushuikat,
avasi puukorkin ja ryyppäsi

- 
pelkkää vettä! Kauppa oli

päättynyt tasapeliin!
Veikko Nive



HARRASTAA TAIDETTA

Lukijamme "Nainen vuosi-
mallia -12" on lukenut teok-
sen Unkarin tapahtumista so-
tien eri vaiheissa ja kirjoittaa
mm:

"Sen luettuaan oli jälleen
kiitollinen siitä, että oli saanut
elää toisen maailmansodan
ajat Suomessa suomalaisena
naisena. Saimme Lapin sodas-
sa vain pienen näytön siitä,
mitä olisi tapahtunut, jos sota
olisi vyörynyt yli koko maan.

Mutta vieraan maan miehi-
tysjoukot eivät koskaan mars-
sineet teillämme. - Kiitos
siitä Teille, Suomen miehet!"

Veijo Vainikka on ollut jo-
kunen vuosi sitten kertaushar-
joituksessa raskassinkoryh-
män etäisyydenmittaajana
eikä ole oikein tyytyväinen
saamaansa kouutukseen. Hä-
nelle annettiin mittari, jota
hän ei ensinkään tuntenut,
eikä kukaan ehtinyt sen käyt-

töä selvittämään, joten hän
osallistui ammuntoihin "pelk-
känä turistina" - vasta har-
joituksen lopulla muuan nuori
toimiupseeri ehti vähän neu-
vomaan. Kuitenkin on etäi-
syyden mittaaminen raskaan
singon osalta ensiarvoisen tär-
keää - 

jo 50 metrin etäisyys-
virhe aiheuttaa pitkähköillä
etäisyyksillä ohilaukauksen.
Kokemansa ja lukemansa pe-
rusteella on Vainikka sitä
mieltä, että Suomen erikois-
koulutettu sissiarmeija on
mahtava voimatekijä 

- kun-
han sillä vain olisi pätevä kou-
lutus sekä kunnollinen varus-
tus ja aseistus. Yhdymme!

Veikko Miettinen, nume-
rossa ll1977 olleen 10. Lohko
-nimisen artikkelin kirjoittaja
saa terveisiä mm Tukholmasta
entiseltä viereisen lohkon
mieheltä - samat olivat tun-
nelmat heilläkin ja artikkeli
toi kovat vuodet elävästi mie-
leen. Kiitos!

Paavo Rajala kysäisee, mi-
kä on takin rinnassa napin alla
vinosti oleva liepeen alle
kääntyvä kunniamerkkinauha.

- Se on Saksan Rautaristin
nauha. Kyseistä kunniamerk-
kiä jaettiin jatkosodan aikana
myös suomalaisille sotilaille
eikä sen saaminen edellyttänyt
toimintaa saksalaisissa jou-
koissa. Nauhan värit olivat
punainen, valkoinen ja musta.

Kuten tämän lehden alku-
päästä selviää ei lukijamatkas-
tamme meistä ja suomalaises-
ta matkatoimistosta riippu-
mattomista syistä tänä vuonna
tullut mitään - sika söi eväät!
Yritämme kuitenkin uudel-
leen: samanlainen matka on
tilattu kevääksi 1978. Toi-
vomme, että valmisteluaika
nyt riittää eikä muitakaan es-
teitä ilmaannu.

Vahingoista viisastuneena
jätämme seuraavan numeron
sisällön ennustzrmisen sik-
seen! Toimituksessa on nykyi-
sin varsin vilkasta ja ajankoh-
taista materiaalia saapuu jat-
kuvasti. Näinollen seuraavan
numeron sisältö lyiidään usein
kiinni viime tingassa ja "en-
nustus" voi näin joutua hä-
peään. Toivomme vain, että
uusi numero olisi sitäkin suu-
rempi ilo ja yllätys 

- hyviä
juttuja on luvassa paljon! E.

llllr
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