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Itäisen Suomenlahden kallioinen Somerin
saari ioutui heinäkuun 7. la 8. päivän välisenä yönä vihollisen kiivaan hyökkäyksen kohteeksi. Syntyi kahden vuorokauden ankara taistelu saaren omistamisesta,
taistelu, jossa sotilaittemme sitkeän peräänafltamattomuuden tuloksen a jo nrraihinnousussaan osittain onnistunut vihollinen joko tuhottiin tai otettiin vangiksi.
SUOMENLÅHDEN ulapalla n. 40 km

Suursaa-

resta koilliseen ja n. 20 km Virolahden saariston
ulkoreunasta etelään sijaitsee Someri-niminen, kallioinen majakkasaari. Tåma saari jäi maaliskuun
rauhanteossa vuonna 1940 valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Asemansa puolesta sillä on oma tärkeä
merkityksensä merenkululiisia näkökohtia, meri-

alueen ja ilmatilan valvontaa sekä meririntaman
sotatoimia ajatellen. Niinpä se olikin vihollisen
miehittämä aina vuoden

192r1

loppupuolelle saakka.

Kun venäläiset viimeksi mainitun vuoden

syksyllä

tyhjensivät eräitä Suomenlahden ulkosaaria, he luopuivat myös Somerista. Tällöin suomalaiset rannikkojoukot n-riehittivät saaren ja pitivät sen halSomeri Suomenlahden u kosaaristossa
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lussaan sodan loppuun asti siitä huolimatta, että
se heinäkuun 8-p. päivind L942 tapahtuneella rajulla taistelulLa maa-, meri- ja ilmavoimia käyttäen
yritettiin vallata meiltä takaisin.
Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan tätä taistelua, oo syytä vilkaista eÄitd. sitä edeltäneitd. tapahtumia itäisen Suomenlahden merialueella sekä
saareen liittyviä muita olosuhteita.
Tapahtumat alkuvuodesta 1942
Tyhjennettyään Suursaaren avoveden aikana syksyllä t94t venäläiset kuitenkin jäiden tultua hyökkäsivät sinne takaisin ja ottivat saaren uudelleen
haltuunsa. Välittömään vastahyökkäykseen suoma-

laiset eivät ryhtyneet, vaar tämä tapahtui vasta
maaliskuun loppupuolella 1942. Talven aikana oli

välttämätöntä valvoa, tiedustella ja häiritä venäläisten jäitse tapahtuvaa liikennettä ja miehitystä
saariaiueella Suursaari-Tytd,rsaari-LavansaariPeninsaari-Seiskari. Tämä oli eräs Somerin miehittämiseen johtaneista syistä suomalaisten puolella,

ja lukuisat
saaren

1-2

ja "ei

vrk kestäneet, Lavansaaren-Peninkenenkään maata" olevan Narvin

suuntiin suoritetut partiomatkat kuuluivatkin Somerin miehitysjoukon talviohjelmaan. Ilmavalvonnan suorittaminen sekä puolustuskeskukseksi muodostetun saaren varmistamistoiminta olivat tämän

ohjelman muina numeroina. Keväällä avoveden
tultua alkoi myös merivalvonnan suorittaminen, ia
siinä tarjoutuikin miitei päivittäistä katseltavaa viholiisalusten liikehtimisen takia. Talvi- ja kevätkausi kuluivat Somerissa rauhallisesti lukuunottamatta useita lentokonein suoritettuja matalahyökkäyksiä sekä toukokuussa alkaneita Lavansaaren
raskaan rannikkotykistön harvakseen suorittamia
häirintäammuntoja, joiden johdosta jonkinlainen
"tuntuma" viholliseen oli olemassa.

Somerin taislelun lakiilliset olosuhteei

Majakka räjäytettiin sotien alkuvaiheessa.
oli saarella joitakin kivisiä majakan koja huoltorakennuksia sekä puinen asuinrakennus. Arvata saattaa, että tällaisten luonnonolosuhteitten vallitessa saarta voi sanoa karuksi ja
kolkoksi aavan, silminkantamattoman ulapan velloessa vesiä joka taholla.

osassa.

Lisäksi
neisto-

Somerin puolusttrksen järjestelystä

Saaren maasto-olosuhteet

Itse Somerin saaren muodossa saattaa kartalta
tarkastellen kuvitella näkevänsä vaikkapa epäsäännöliisen apilanlehden, jossa lehtien väliin on muodostunut kaksi hyvää luonnonsatamaa. Vedet ovat
rantaviivaan asti syvät ja vapaat karikoista, joten
suurehkoillakin veneillä pääsee rantaart. miltei missä
kohti tahansa. Saaren korkeimmat kohdat ovat sen
keski- ja länsiosissa, jotka kohoavat yli L5 m merenpinnan yläpuolelle. Määrätystä sektorista katsotiuna saaren silhuetti muistuttaakin kaksikyttyräistä
kameelia. Matalat hiekkaiset kannakset eroittavat
itäisen ja läntisen niemekkeen pääsaaresta. Läntinen kannas on niin matala, että joskus korkean veden aikana on "länsijyrkälle" kahiattava. Saaren
suurin pituus jää hieman alle yhden kilometrin, ja
leveys iaas hieman alle puolen. Maaperä on kalliota, osin sileää, osin kivistä, kuoppaista ja lou-

hikkoista. Kaksi suurta kallioon louhittua kuoppaa ja mahtava betoninen tykkiperusta muistuttavat siitä, että saarta linnoitettiin ensimmäisen maail'
mansodan vuosina. Siellä tääilä on ohut turvekerros
kallion päällä kasvaen varpuja, ruohoja ja joitakin
pensaita. Läntisen lahdenpoukaman pohjukassa on
pieni tervaleppää kasvava "lehto". Tiilestä rakennettu majakka sijaitsi korkeimmalla kohdalla keskit62

Saaren muoto sekä korkeussuhteet sinänsä suosi-

vat puolustuksen järjestelyä. Nehän osoittivat seivästi, mihin alatukikohdat eli "motit" oli muodostettava, ja antoivat tilaisuuden raskaitten aseitten
sellaiselle sijoittelulle, että niitten teho saatiin suureksi ja moneen suuntaan ulottuvaksi. Haitallisia
tekijöitä olivat kallioinen maaperä, joka ei sallinut
kaivautumista, ja selvät, syvät vedet ympärillä, jotka
tekivät maihin pääsyn mahdolliseksi rantaviivan
lähes joka kohdassa täten vaikeuttaen tulisuunnitelman laadifiaa. Vaikka maaperd, edellä kuvatuista
seikoista johtuen oiikin esteenä kaivautumiselie, se
kuitenkin suojaa antavafla oli palion edullisempi
kuin mitä saattaisi olettaa. Tämä kävi taistelun aikana selvästi ilmi.
Puolustuksen rungon muodostivat

-

kevyt kenttätykkijaos
kolme 45 mm panssarintorjuntatykkiä
seitsemän 20 mm sekä ilmatorjuntaan että pintamaalien ammuntaan soveltuvaa asetta
kaksi L2,7 mm konekivääriä

viisi konekivääriä.
Näillä kaikiila oli vakinainen miehityksensä. Lisäksi oli kaksi kevyttä kranaatinheitintä, joille mie-

hitys tarvittaessa oii irroitettava muualta. Jokunen
pikakivääri ja konepistooli oli miehistöllä kir,ääriaseistuksen lisäksi. Yarsinaista reserviä

kautena ollut, r,aan sen tehtäviin

ei

avovesi-

oii käytettävä

huoltohenkilöstöä ja niitä miehiä, .jotka mahdollisesti voitiin eri ryhmäaseilta irroittaa. Viestivälineitä olivat radiot, mutta myös puhelinyhteys. Henkilöstön yhteisvahvuus oli 92, josta määrästä 9 up-

seeria. Huoltohenkilöstöön kuului mm. lääkä;i.
Aseitten sijorttelu ja saaren alueen jakautuminen
alatukikohtiin nähdään piirroksesta 1. Åseet olivat

kivistä tehdyissä avoasemissa, joita sijoitettaesse
otettiin huomioon myöskin pinnanmuodostulisen
tarjoamat edut. Estelaitteita ei ollut paljoakaan.
Taistelun kulku

Yö

718.7.

oli

valaistussuhteiltaan tyypillinen Suo-

menlahden kesäyö: vaalea pohjoistaivas ja pimeä eteläinen suunta. Näkyvyys oii vastaavasti pohjoiseen n.
4 ja etelään \raja 2 km. Heikko luodetuuli nosti pientä väreilyä veden pinnalle.
Kohta puoliyön jälkeen viholiisen lentojoukot aloittivat kiivaan pommitus- ja kk-hyökkäyksen pudottaen
sailreen useita kymmeniä räjähdys- ja palopomnreja.
Tä1löin katkesi puhelinyhteys keskuksesta Itäpäähän ia

syttyi pieniä kuloja, jotka kohta sammutettiio tai sammuivat itsestään. Muuta näkyvää tulosta pommituksessa ei olIut. Saaren it-aseet ampuivat kiivaasti matalalla
lentäneitä isoja koneita, mutta "vastavuoroisesti" tästäkään ei näkynyt vaikuttavia tuloksia.
Pommituksen vielä jatkuessa havaittiin 7 mooltoritorpedoveneen syöksyvän Lavansaaren suunnalta Itäpäätä kohti. Kun henkilökunta ilmatoiminnan johdosta jo oli jalkeilla, miehitettiin taisteluasemat varsin
nopeasti. Tilanteesta ilmoitettiin linnakkeiston komen-

tajalle Mustamaan linnakkeelle, joka sijaitsee

n.

26

km Somerista pohjoiseen. Hän häiytti tulivalmiiksi
Uiko-Tammion raskaan patterin, joka tarvittaessa pystyi äärikantomatkallaan ampumaan Somerin läheisyl teen. Syöksyvät veneet suuntautuivat saaren eri puolille
ampuen sitä kiivaasti. Tähän tuleen yhtyivät nyt ha-

vaiiut lukuisat vartiomoottori- ja moottoritorpedove-

neet näkyvyysrajan vaiheilla ja sen ulkopuolella. Ålusten lähestymistä ei oltu havaittu hämärän takia sekä
siitä syystä, että niitien koneitten iäni hukkui lentokonemoottorien jyrinään. Tuli oli voimakasta erir,äristen
valojuovaluotien ja -ammusten muodostaessa tiheän

verkon saaren ylIe, mutta huonosti suunnattuna se
meni enimmäkseen ylös aiheuttaen vain parin miehen
haavoittumisen.
Someri 22.6.1942. Taustalla räläytetty maiakka

t6)

Viivytysvaihe Itäpäässä
Tulivalmistelun aikana lähestyi idästä useita jo ha-

vaitun tyyppisiä veneitä, jotka torjuntatulesta huolimatta tulivat aina 500 m päähän ja vaurioittivat Itäpään sekä

20 ettd 12.7 nrm'.n aseet, jolloin myös
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miestä haavoittui. Kauempaa saareo muista osista
suunnattu tuli ei voinut estää kahden veneen pääsyä
rantaan. Tällöin vihollinen laski maihin n. 20 miestä
niemen kärjessä olevan korkean töyrään suojassa. Samanaikaisesti yritti niemen etelärannalle yksi vene. Siihen saatiin osuma, r,ene syttyi palamaan ja kääntyi
poispäin, mutta räjähti ja upposi. Tällöin siinä olleet
parikymmentä miestä lähtivät pyrkimään uimalla saar-

ta kohti. itäpään tukikohdan päällikkö, joka itse oli
ampunut osuman veneeseen, haavoittui konepistoolin
luodista päähän ja menetti vähäksi aikaa tajuntansa.
Tällä aikaa vihoilinen laski maihin uusia joukkoja 4
veneellistä Itäpään korkean rantatöyrään suojassa, johon ei nyt millään aseella yietytty. Sen sijaan niemen
pohjoisrannalle yrittäneen kahden veneen kannet lakaisi tällä kohdalla asemassa ollut konekivääri tyhjiksi
maihinnousumiehistöstä ja käännytti veneet tyhjin toi-

min takaisin.
Näistä osamenestyksistä huolimatta Itäpääfl kärki oli
menetetty. Tästä johtuen saaren päällikkö määräsi

koko Itäpään eristettäväksi ja miehitettäväksi sulkuasernau kannaksen länsireunan tasalla. Tär::rä toimen-

pide suoritettiin nopeasti. Itäpään jäljellä oleva henkilöstö suoritti tämän jälkeen sitkeän ja tehokkaan viivytyksen osoittaen kylmäverisyyttä ja yksityisten miestenoma-aloitteista, järkevään harkintaar ja hätäilemättömyyteen perustuvaa toimintaa. Vähäisen joukon
oli yritettävä pitää kurissa maissa jo oleva vihollinen,
estettävä ),hä uusien veneitten syöksyt ja tuhottava r,rimalla rantaan pyrkir.ät viholliset. Taistelun tuoksinessa
pääsi kuitenkin parin rvhmän vahvuinen vihollisosasto
hämärän turvin hiipimään rantaa pitkin puolustajan
selkäpuolelle ja katkaisi yhteysmahdollisuuden pääsaareen. Kun tukikohdan päällikkö totesi, että här-reIlä on
vastassa ainakin 20 kertainen ylivoima, hän Päätti tehdä vielä käyttökunnossa olevat aseet keivottomiksi ja
n-rurtautua jäljella olevien neliän miehen kanssa saarroksesta. Murtautuminen onnistui kello 3 kahden mie-

kin

hen kuitenkin tässä vaiheessa kaatuessa. Itäpää oii pitänyt puolensa lähes kolme tuntia.

Tapahtumat saaren muissa osissa, merellä ja ilmassa
Samanaikaisesti kuin ItäPäässä käytiin viivyttävää
taistelua, oli r.ilkasta toimintaa saaren muissakin osissa.
Vihollisalukset liikehtivät joka puolella yrittäen tuoda
joukkoja maihin, täten pyrkien muodostamaan uusia
siJlanpääasemia ja toteuttamaan valtaussuunnitelmaa,
mikä myöhemmin päivällä joutui kirjallisena puolustajain käsiin ja nähdään piirroksessa 2. Yhteensä 12 veneen eri puolille saarta suuntautuneet syöksyt torjuttiin

joko upottaen, r.aurioittaen tai tuhoten kannella ollut
maihinnousumiehistö. Kello 4.15 onnistui l<uitenkin
taas kahden veneen laskea joukkoja maihin ItäPään
katveessa, mutta tunnin kuluttua tapahtunut seuraava
yritys samaan paikkaan torjuttiin. Keilo 9 syöksyi
kaksi venettä Itäpään etelärantaan. Kumpaankin saatiin heti osuma, ja veneet paloivat komeasti roihuten.
164

Vihollisen hävittäjälentokoneet hyökkäi1ivät puolustajan hallussa olevaa saaten osaa ja varsinkin kenttätykkijaosta vastaan yrittäen täten lamauttaa asetoimintaa.
Hävittäjät käyttivät tavanomaisten aseittensa lisäksi
myös rakettiammuksia. Suorastaan ihmeelliseltä saattaa
tuntua se, että jaos ei koko taistelun aikana myöhemminkään kärsinyt vaurioita tai tappioita lukuunottamatta sitä huonon onnen taPausta, että harhautr-rnut kiväärinluoti tykin kilven suuntausaukosta sisään tullen
osui suuntaajana toiminutta korpraaiia suoraan silmään. Itäpäähän syntynyttä vihollismottia pehmitettiin
alusta alkaen kaikkien aseitten, mm. kranaatinheittimien tulella. Motti saatiinkin pysymään täysin kurissa.
Sieltä tuli vain hajanaisia kiväärinlaukauksia 1a loitakin pienoiskranaatinheittimen ammuksia.
Ulkopuolinen aPu saaren puolustajille alkoi myös
jo aamuyöliä vaikuttaa. Ensimmäiseksi saatiin lllkoTammion raskaan patterin tuli, jonka häiritsevä vai-

kutus

sur,rrempiin alusryhmiryksiin

oli

i1::reinen.

Omien laivastovoimien keskittäminen Somerin lähivesille alkoi heti taistelun alettua. Omat alukset joutuivat taistelukosketukseen jo kauempana ja ampuivat
kohta alkuun upoksiin yhden moottoritorpedoveneen.
Kello 6 ajoi vartiotykkivene Vasama rohkeasti Som:rin laituriin amPuen kiivaasti Itäpään mottia, ia vei
poistuessaan ensimmäiset haavoittuneet Paren-rPaa1l
i-roitoon. Tykkiveneet pystyivät saavuttuaan pitämään

loitolla vihollisalukset, mutta joutuivat myös itse torpedo- ja ilmahyökkäysten kohteeksi. TäIlöin syntyneisiä taisteluissa laivastovoimamme tuhosivat yhteensä 7

vihollisair-rsta. Myöhemmin iiittyi omiin laivastovoimiin
myös saksalaisia miina-aluksia ja yksi tykkivene. Toisena taisielupåivani 9.7. tykkivene Hämeenmaer-r keulaan osui ilmapon-rmi, joka vaurioitti lievästi alusta.

-S.2.

myös omat lentokoneet tulittivat
Aamupäivällä
Itäpääo mottia. Ne tuhosivat myöhemmin taistelun aikaÅa puolestaan kaksi vihollisalusta. Neljä vihollisen
lentokonetta tuhottiin taistelun jatkuessa.
VastahYökkäYs

Kello 10.4i

saapui Sorl-teriin kk-loukkueella va}rven-

nettu, 109 miehen vahvuinen kiväärikon-iopania. Kuljetus tapahtui Ulko-Tammiosta moottoriver-rei11ä tykkivene Turunmaen suoiaamana, ia. maihintulo stioritettiin vihollisen häiritsemättä saaren 1änsiosassa. Nyt
laadittiin suunnitelma ItäPään takaisin valtaamiseksi.
Sen mukaan tuli saapuneen kon,ppanian suorittaa vastahyökkäys tulivalmistelun jälkeen ja tulen tukemana,
alkuvaihe savuverhon suojassa. Saaren muun henl<iiöstön tuli varmistaa selkäpuoli ja toimia hyökkäystä tu-

kevilla aseilla.
Hyökkäysvalmisteluia häiritsivät Lavansaaren pattesekä hävittäiien
rynnäköt. Lavansaaren tulta johdettiin aivan ilmeisesti
Iiäpäästä, koska se aikaisempiin ammuntoihin verrattuna nyt oli tarkkaa. Valmisteh-rt suoritettiin kuitenkin
suunnitellussa ajassa loppuun. Klo 13 alkoi 10 minuuttia kestävä, Somerin kaikkien aseiden sekä tykkiveneiden suorittama tulivalmistelu. Komppanian en'
simmäinen syöksy kapean, avoimen kannaksen yli sujui sumuverhon suoiassa hyvin. Kohta alkoi kuitenkin
vihollisen sitkeä vastarinta vaikuttaa, sillä konepistoo-

rin ja yhden vihollistykkiveneen tuli

lein aseistettu, kuoppiin ja kalJionkoloihin pureutunut
vihollinen teki täydallisesti kuolemaa halveisuvaa, kovaa vastarintaa. Tämän takia oii parin tunnin kuluttua
suoritettava uusi rulivalmistelu, jöka auttoi hyökkäystä
taas 100 metriä eteenpäin. Kello 16.40 syöksyi 4 vihollisvenettä jälleen Itäpäätä kohri. Niistä Laksi torjuttiin,
muut pääsivät tuomaan lisäjoukkoja maihin. -mutta
Yhtä vaurioitettiin pahasti sen poistuessa. Hyök_
käys eteni askel askeleälta hitaasti, mutta varmasti.
Kello 19.15 ajoi kaksi suurta miinalaivaamme lähelle
itäkärkeä ia tulitti kaikilla aseillaan vihollista. Kello
19.40 suoritti eräs saksalainen miinalaiva saman toimenpiteen. TälIöin ryhtyi motissa ollut vihollineo an_
tautumaan, ja louhikosta kohottautui esille kymmeniä
vangiksi tarjoutuvia. Tarjoukset tietenkin hyvåksyttiin,
ja suoritettu inventaario osoitti heitä olevan tasan 60.

Tama mda$, oli kuitenkin vain osa motin vahvuudesta,
sitlä. hyökkäy*sen taas jatkuessa vastarinta oti yhtä lu_
jaa kuin aikaisemminkin.

Kun tilanne oli jo ratkaisevasti kääntynyt

eduksem-

me. keskeytettiin hyökkäys yön ajaksi. Motti

oli

täl-

Iöin supistunut noin hehtaarin laajuiseksi ja oii nyt
maastossa, joka oli viholliselle edullisin ja'hyökkäåvälle komppaniaile vaikein. Yön aikana saatiin Sor.neriin vahvennukseksi 4o mm rt-jaos, joka kohta tuli-

Omat tappiot olivat 15 kaatunutta ja 45 haavoittanutta. Lisäksi on mainittava tykkivene Hämeenmaan
vaurioituminen, missä yhteydessä tapahtui myös joitl-

kin henkilömenetyksiä.
Mutta nämä pelkät, kylmät numerot eivät kuitenkaan kerro kaikkea taistelun lopputulokseen vaikutta-

nutta. Maihinnoususotatoimissahan monen
asiaan kuulur.an seikan muassa

muun

eri aselafien yhteistoi-

minta on väittämätön perustekijä, jota ilman ei menestyksellisesti voida suoriutua. Taistelu osoitti, että puo-

lustaja oli tämän seikan oivaltanut ja sen mukaiiesti
varautunut. Henkilökunnalie taas taistelutehtävän ehdottomuus sanelee omat vaativat lakinsa. Nämä edellyttävät taistelijoiita taitoa. ja kykyä selvitä tehtävistään
tuloksellisesti, mutta ennen kaikkea ne vaativat järkkymättömän taistelumoraalin omaavia sisukkaita miehiä. Tällaista joukkoa nähtiin Somerissa taistelulinjan
kummallakin puolella. Siltä selittyy taistelun rajuus ja
kovuus. Mutta osoitetuksi tuti myöskin se, että aseyiivoima ja aineellinen paremmuus eivät yksin ratkäise
taistelua, vaan siihen tarvitaan myös ja ennen kaikkea

taistelijain oikealla tavalTa. asennoitunut henkinen
panos.

asemaan sijoitettuaan saikin aloittaa ammunnat alus_
maaleja vastaan. Lavansaaren patteri
ia vihollisen raivaajalaivat ampuivat harvakseltaan saarta. Vihollinen
teki ulosmurtautumisyrityksen motista, mutta se lulristui tuleen. Äamuyöllä yritti samanaikaisesti kolme vihollisvenettä tuoda apua mottiin. yksi näistä ammuttiin upoksiin ja toista vaurioitettiin, jolloin tämä sekä
\9lmas pakenivat kiireen vilkkaa, joten yritys tor.iut-

tiin. Tämän jälkeen ei vihollinen

enää tehnyi yrityksiä
apuvoimien tuomiseksi. Aamulla kello 7 eiäs.vihoilisen tykkivene ampui Someria lujasti raskaalla tykistöllä. Motin tuhoamista jatkettiin kasapanoksin ja
polttopuiloin tykkivene Uusimaan a-poeisa sitä meren puolelta. Kello 72.4i antautui motissa vielä ollut
r-ihollinen, jolloin saatiin j3 vankia. Näille järjestertiin ruokaa ja lääkärinapua. Taistelu Somerin omistamisesta oli päät§nyt.

Taistelun tuloksen tarkastelu
Numerolliset asiatiedot saakoon aluksi sananvuoron.
Nehän osoittavat taistelun ja sen tuloksen mittasuh-

teita io sinänsä.
Omiea joukkojemme ja eri asela,jien yhteistoiminnan vaikutusta ilmentävät seuraavat vihollisen mene-

tyksiä ilmaisevat luvut:

-

kaatuneita koottiin Somerin saarelta l<aikkiaan 128
tähän lukuun on lisättävä ne tappiot, jotka aiheu_

tuir.at merellä tuhottujen ja vauiioitettujen alusten
mukana sekä siitä, että monissa aluksissa ollut mai_

hinnousumiehistö suistui torjuntatulen vaikutuksesta mereen

vankeja saatiin Somerisia yhteensä 121

tuhottuja aluksia kertyi kaikkiaan 17
vaurioitettuja aluksia oli yhteensä 13
tuhottuja lentokoneita oli 1+
sotasaaliina vihollinen menetti mm.
toolia.

KANSIKUVA
1)7

konepis_

Somerin taistelun iälkeen iykkivene Uusimaan kanneila. ylimatruusi Niemelä on osaltaan suorifianut raskaan urakan vihol_
lista loriullaessa, ie nyl on iännitys lauennui syvään väsymylrseen laivansa matkatessa ankkurioaikalleen
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Kirloittoian katse etsii Karhumäkeä Äänisiärven pohloispäåstä. Tämä oli sen kohtalo vallaushetkenä: kaupunki palaa

Leni Hoffren

?aiua hornaan vi/4
»Jo repesivät heinätkin. Kaksi valkopukuista olentoa ryntäsi pieleksestä. Niiden
tulta syöksevät konepistoolit tupruttivat
lunta. Mutta samalla kuului rnyös kaksi
perättäin ammuttua kiväätinlaukausta.
Vain pienet tulenlieskat maassa makaavan aseveljeni edessä juotusivat, että }:ånen tarkka Ukko Pekkansa oli tehnyt
tehtävänsä. »
HEI . . . isänmaan tuki, tun'a ja pönkä!
- Turpa kiinni . . . Ettekö näe, että tässä istuu
vartiomies, ja eikös herra kersantti
Suur-Suomen
tiedä, etiä linjoilla sanotean ensin tunnussanlt tai
voi joutua vaikka ammutuksi?
Rallata pois vain, jos huvittaa. Muuten sieltä
on- tulossa ruotsalaisten partio, ettäs tiedät. Vänsl<ä
on keulassa, menossa vielä oiivat. No terve sitten
Terve, terve. Keittäkäähän mulle asti korvi- en aijo vanheta tääIlä enää kauan.
ketta,
I
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Kaksi paria si miä näkee aina enemmän kuin yksi

ja sinne hiihtitöyrään pojat, selkäni taakse, kohdeo
kauempana olevia rakennuksia, joihin olimme maSuksien suhinaa pakkashangella,

vd.t,

yli

joitetut.

ll
I

lt
I

t

Edessäni levittäytyi jälleen Äänisen jääpeitteinen
_
ulappa, leveänä kuin paraskin meri. Jo kötvan, ennen partiomme tuloa, olin tähystellyt tuon jäätikön
pintaa pitkin yön synkeässä pimeydessä ja värissyt
kylmästä. Vartiossa, mita taalla vartiolla teki, herrojen touhuja l<oko juttu, noiduimme joka ilta ja
talsimme uskollisesti aina tähän monttuumme.
Tässä vartion kohdalla oli aukko miinakentässä.
Tästä kuiki ainoa väylä jäälle, jota pitkin hiihtelimme vuorotellen yhdyspartion eri tukikohtien

valllla.

Tuolla kaukana oli Karhumäki, vasemmalla lahden pohjukassa, ja oikealla yhtä kaukana suunnil-

leen, kyyhötti harmaa Tulvojan kylä. Rantavarmistuspaikkamme Sunskipori oli suunnilleen puolessa
välissä, joten tehtävämme itse asiassa oli -heippo.
Vartiointi ja partion veto kumpaankin päätepiiteeseen.

välitse kuun
valollaan edes-

säni olevaa jäakenttää. Rantapuitten varjot venyivät pitkinä ja alastomina lumiliinoksilla, tuiman viiT.1!.pyyhkäistessä ylitseni, kuin leikiten. Ympärillä humahteli kolmenkymmenen asteen pakkanen,
joka sammutti takuulla kaikki hempeät- ajatukset
pääLLä

tiota.

Tupakkaakin teki mieli, mutta miten sen

tässä

sytytät ? Tikun leimahdus näkyi pimeässä yössä kilo-

oli ulapan
takaa lähteneet pyrkimään selustaamme, olisin mainio tiennäyttäjä välähtelevine tikkuineni.
Tiesin muistikuvastani, kuinka jää11ä meikäläisten suksien jäljet kulkivat. Olinhan niin monta
kertaa yöllä sujahdellut suksiilani kavereitten kanssa nuo matkat puoleen jos toiseenkin, eikä vielä
kertaakaan jälkiemme ylitse ollut latuja ilmaantunut. Mutta eihän sitä tiedä milloin tulevat ?
metrien pdähän. Ja jos hyvinkin vielä

Ajatusteni juoksun katkaisi polulta kuuluva askelten ääni. Joko kello oli niin paljon ? Käännyin

kuopassa ympäri,

koetin lävistää silmilläni pi-

meyttä. Jo näinkin taivasta vasten tumman hahmon,

joka lähestyi kuoppaa, kivääri rennosti selässä.
No tuo ei ainakaan ollut vihollinen, sen jo eroitti
korvanikin. Rikkosen Kainohan sieltä tuli, rupatellen yksikseen, kuten hänellä oli tapana.
Tunnussana! karjaisin vaimeasti.

Jälleen pilkisti repaleisten pilvieo
-keltainen
pallo valaiiten kelmiällä

mielestäni. Vaikka manttelini

ulappa. Ei näkynyt edes ruotsalaisen tykistön par-

olikin

paksu

- Häh, mikä mitä sinä hourit? Helkkari, kun
- saada sydänhalvauksen.
olin
Nauroin sisimmässäni. Vahingonilon sanotaan
LLoa, ja kaipa se sitä oli.
Mikäs se muuten, se tuflnussana oli ? Joku
- mikä kumman päivä se oli, rupatteli Kaino,
päivä,
kiskoessaan antamaani turkkia pääilein.
Hatmaa päiväl Pojat sanoivat ruotsalaisten
olevan parhainta

-

o//isinesisudenoahkainen

turkki, tuntui tuuii

tunkeutuvan

vallan selkärankaani saakka.
Koetin kuunnella suksien ääntä, kuun jälleen
vetäytyessä piivien taakse. Pahuus, kun oli niin pimeää, ettei kunnolla sormiaan nähnyt. Ja tuo tuulikin. Oikeastaan helkkarin hyvä partioilma. Viime
vönäkin olivat jossakin Tulvojan takana tavanneet
suksien latuja, jotka eivät olleet suomalaisten tekemiä. Siis ainakin yksi vihollisen partio hiihteli jos-

sakin selustassamme .ia mikäpä

oli

kuljeksiessa,

koska tuossa muutaman kilometrin päässä oli suuria kyläkuntia, joissa asukkaat olivät paikoillaan.
Jo1 he kerran suosivat omiaan, niin niissä kyllä
säi1yi.

Joskus joutuessani käymään kylissä, olin ihmetellyt niitten miespuolista väkeä: minun ikäisiäni

miehiä, ja meidän sanomalehtemme toitottivat, että
venäläiset olivat jo ottaneet jopa lapsetkin asepalvelukseen

!

oli pilvissä repeytymä ja tuo lauluissa
niin romanttiseksi julistettu keltainen valon lähde
näyttäytyi kylmässä yössä. Aution näköinen oli jääJä11een

jää11ä, joten osaat odottaa. Tervel
joo.
Terve, terve!
Joopa
-Sinne
.fäi kaveri kuoppaan istumaan, minun lähtiessä polkua työntymään kohden lämmintä kämppää. Ei se ollut kcti, mutta se oli lämmin ja u1kona oli vinkuva pakkanen. Olimme varma.an jo
unohtaneet ajan, jolloin sai iltaisin astua lämpöä

olevan vielå

uhkuvaan, hyvin sisustettuun asuinhuoneeseen,
missä huolehtiva ääni tiedusteli vointiamme, kehoittaen samalla käymään katettuun, joko ruokatai kahvipöytään.
Kun hyökkäysvaihe alkoi, luvattiin meidät elonkorjuuksi kotiin. Kun meni elokuu, puiluttiio ioulun vietosta siviilissä. Näin olivat lupaukset pettäneet, ja me seisoimme tdäLlä kaukina vanhoista
rajoistamme, rähisten ja murjottaen, mutta tehden
kuitenkin työmme.
Kummasti juoksi jälleen ajatukseni, rimpuillen
sinne tänne kuin kahlehdittu orihevonen. Tiedot
saksalaisteo kiinni jäämisestä Stalingradin edustalla eivät olleet millään tavalla mieltä ylentäviä.
Heitä odotti joko antautuminen tai kuolema. Kum167

Va oisan aikana näkyvyys

ulapalle on hyvä.
Enlä pimeän aikana?

ma kuinka vähän itse asiassa ihmiselämä maksoi:
Vain viisitoista markkaa päivältä ja kouluja käyneellä vähän enemmän.
Kolistelin lumen pois huopaisista hiihtokengistäni
ja avasin entisen venäläisasumuksen oven. Vastaani

lemahti paksuhko ilma. armeija marssii vatsallaan,
sen sain kouriin tuntuvasti jälleen todeta, vaikka
elimmekin paikallaan olijoitten hiljaiseloa.
Partion pojista Arvo, vanttera pojan jukura, oli
jäänyt karbiiditorsun valossa kirjoittamaan kirjettä kotiin. Pään nyökkäys kohden alkeellista liettä

oli merkki siitä, että kuuma korvikepakki odotti.
Pian suomin itseni vaatteista, kaivelin repustani
viimeisiä siviilipaketin rippeitä eteeni, ja kohta
huuhtoi kuuma neste suutani. Jälleen oli täyttynyt
eräs vartiovuoroni, ja kellon viisarit piirtelivät
puolta viittä, helmikuun 6. päivän aamutunteina, armon vaonna L94).
Tuossa pihisytti Hakkarainen nenäänsä, ja näki
ilmeisesti unta Leppävirroilla olevasta mökistään.

Tuolla rojotti Partasen poika, toinen jalka pudonneena pois sängystä, flaneilinen paita nousseena
kainaloihin, niin että laiha. mahapuoli näkyi kumpuilevan hengityksen tahdissa. Kai hän käveli rauhaisan Raahen katul'a unimaailmoissaan. Tuolla
kroolasi iso, jykevä Kallion Veikko, jokayöllistä
uintimatkaansa. Hän uneksi Hämeenlinnastaan,
erehdyttävästi uimaria muistuttavassa asennossa. Ja
tuolla Hietala, pohjoiskarjalainen vilkas nuorukai-

nen, jonka kunniantekotapa
opittua.
168

oli

kadettikoulussa

Siinä heitä oli, eri n-raakuntien poikia, kavereita,
vieraita ihmisiä, joita olin joku kuukausi sitten
katsellut hivenen oudoksuen, saadessani siirron
sairaalan kautta tähän yksikköön. Mutta sota yhdisti. Kokemukset, joista kukaan o1i tuskin osanout aikanaan uneksiakaan, tekivät meistä veljiä. Jos
meillä olisi ollut valta ja voima, olisimme lopettaneet tämän mielettömyyden. Mutta me olimme
vain marionetteja, joita narusta kiskottiin ja me
teimme temppujamme. Emme aina sotiiaaliisen
peruskuvan mukaan, mutta petomaisen täsmällisesti ja juuri toivomisen varaa jätt:dmättä.
Eivät mieltämme painaneet näyt, joita olirnme
nähneet,

tai

tehneet, leikissä

oli panoksena

henki,

ja sehän voi mennä vain kerran.
Herää hitossa. Sinähän nukut istuallasi I
-Pakin kansi putosi kolahtaen lattialle Årvon
tönäistessä olkapäästäni. Samassa kiskaistiin kämpän ovi rajusti auki, kylmän huurun työntyessä
tulijan mukana sisälle.
Joka jätkä helvetin sassiin ylös I Viholainen
on- tullut kentästä läpi ja on jossakin tässä lähellä.
Nopeasti, nopeasti ! Ruotsalaiset ovat tuossa tiellä
vartiossa.

Painu hornaan vihollisinesi! Eivätkö ne juut- voi tulla päivällä, ettei yöllä tarvitseis ?
taat
Perhana, älä vie minun kenkiäni.
- Kuka otti puhtaat rättini, antakaa valoa?
- Älä töni, et ole parempi kuin minäkään.
- Hei, kuka on nyysinyt patruunani ?

-
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On kai tässä nyt muutakin syötävää vielä,
- tarvitse panoksia.'
ettei
Hei hulinaa, sanoi emäntä kun kirnuun. . .
- Turpa kiinni! Nyt mentiin.

-Kuului vain vaimeata tassutusta, kun porukka
työntyi pakkasaamuun. O1i kulunut korkeintaan
viisi minuuttia siitä, kun kirjuri Peltonen oli kis-

kaissut tuvan oven auki, samanaikaisesti kuio minut

ffi

herätettiin pöydän äärestä.
Tavallisella rähinällä, karkeaa kieltä käyttäen,
mutta äärimmäisen nopeasti työnnyttiin tehtävään,
jonka laatua ei tiedetty. Åskeleita ei hidasteltu
joukon taivaltaessa toimistorakennuksen luo, jossa
miesryhmä näytti seisovan. Aseet kainalossa, suut
tiukalla mutrulla talsi tappeluun koulutettu joukko
saamaan käskyjä, jotka varmasti täytettiin.

Tupakat pois ! Se oli yksikön päällikön ääni.
Joku oli kerennyt sytyttää savukkeen hermo.iansa
rauhoittaakseen. Kumma on tunne tällaisessa tilanteessa: samaila raskas ja painara kuin myös kiihoittava ja kevytkin.
Tehtävien jako oli lyhyt ja
- Kaino sai kaverin vartiotäsmällinen. Rikkosen
paikalleen. Haravointiryhmät lähtivät kukin taholleen. Minä jouduin Luostarisen kanssa vetovaunuhallin luo vartioon. Sen lerran saimme ruotsalaisen
tykistön vänrikin puheesta selr'ää, että miehemme
olivat hiihtäneet tavallisuudesta poiketen pitkin
jäätä yksikölleen ja tar.anneet kolme poikkilatua,

jotka tulivat meidän kohdalta miinakenttään. Viipymättä suoritettu hälytys oli pannut koko tämän
puoleisen rantakaistan valmiustilaan. OIipa läpi
tullut joukko kuinka suuri tai pieni tahansa, suuria
se ei pystyisi aikaan saamaan.
Kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun tykistön
vänrikki oli työntynyt toimiston ovesta sisälle, olivat nukkumassa olleet miehet juoksemassa paikoilleen. Painelin Luostarisen rinnalla kohden pitkänomaista rakennusta, josta olimme tehneet sekä
piiskatykkiemme vetovaunuille että autoillemme
tallirakennuksen. Tuo kolmensadan metrin matka
taittui nopeasti. Työnsin kaverin rakennuksen toiselle puolen, itse otin tienpuoleisen laidan.
Vartioaikaani häirinneet repaleiset pih,et olivat
kerääntyneet kauas taivaanrannalle, kuun paistaa
mollottaessa täydeltä terältä. Taivaarranta ounasti
lumisadetta päivän kuluessa. Silloin jä1jet peittyisivät. Läpi tullut partio oli siis löydettävä ennen
sadetta.

Seisoin rakennuksen nurkan varjossa ja tähystesilmä kovana päädystä alkayaa aukeata. Noin
viisikymmentä metriä kertyi matkaa metsänlaitaan,
kun taas vasemmalle aukea jatkui suorakaiteen muotoisena noin neljäsataa metriä. Åinoastaan valtaya
heinäpieles, keskellä aukiota, sulki pieneltä osalta

lin

näkyväisyyden.

Katseeni kiersi tien laidasta
aukean

Korpisoiurien lepoheiki rakovalkean ääressä

ja siirtyi

yli

edessä olevan

kauas vasemmalle, missä hanki
hohti kuun pettävässä valossa. Pari kertaa pakka-

.€,+,

nen oli paukuttanut rakeonuksen nurkkahirsiä saaden minut säpsähtämään. Tiesin kaverinkin toisella puolen rakennuksen puristavan kivaariåd,n tavallista lujemmin, silmien tuijottaessa kiinteästi
aukion laito.fa.
Nyt aivan varmasti kuului suksien suhinaa metsästä. Jännitin aistini äärimmilleen, mutta silmiini
ei sattunut liikettä. Jälleen kuului kuin oksa olisi
katkennut. Laskeuduin polveni yaraafi. Varmistamaton kiväärini nousi korkeammalle. Vain jonkinlainen
häivähdys aukion laidassa ja Ukko Pekkani olisi jyrähtänyt.

Tuo oli pakostakin suksien ruhiraa, olin

siitä

aivan varma. Mutta missä ihmeessä ne hiihtivät?
Varjokaan ei liikkunut.
Äkkiä huomasin Luostarisen hiipineen päädyn
varjossa aivan eteeni.
Kuuletko ? Taas, ne ovat tuossa metsikössä.
- valehtelevatko minun korvani?
Vai

Vai olisivatko meidän poikamme

seuraamaan

lähteneet

niitten latuja.
Seisoimme vaiti. Vain tuuli kohahti siiioin tällöin. Tähdet taivaalla alkoivat vaaleotua. Oli sarastamassa aamu.

Kuule, seiso sinä tää11ä. Minä menen tietä
- kuulostamaan. Jos poikia tulee, sano heille
myöten
etteivät ammu, supatin kaverille.
Työnnyin yli tien. Ojaa myöten kyyryssä kulkien lähestyin varovasti metsäniemekettä. Jos siellä
oli vihollinen, huomaisi se minut kohta ja alkaisi
ampumisen. Mutta kerranhan se vain kirpaisee.
Jatkoin etenemistä. Matka tuntui kuluvan Perin

hitaasti. Meni ainakin viisitoista minuuttia, ennen
kuin saavutin sen kohdan tiestä, joka oli puitten
suojaama. Makasin hetkisen hiljaa, katseeni kiersi
puu puulta metsän laitaa. Ei tuntunut huikaiseva

ei kovaksi poljetun tien laitapenkka,
olin saalistusmatkalla.
Syöksyin muutamalla hyppäyksellä yli tien. Nyt
ne olisivat voineet ampua, jos kerran tuolla olivat.
Hitto nyt ! Katsoin lärrähtämättä pientä kumparetta. Piru vieköön, siellä hiihti joku ja sillä oli
kiire. Mutta sehän tulee kohden ! Ryöpsähdin kontalleni. Kivääri lennähti poskelle, peukalon koetellessa vaistomaisesti varmistinta. Poissa oli, sen

pakkanen,

kun vain etusormen koukistus.
Aseeni piippu seurasi lähestyvää hiihtäjää. Viisikymmentä metriä, neljäkymmentä, kolmekymmenRuumistani kihelmöi. Hengitys salpautä. Nytl
tui kurkkuun.
Tunnussana!

-En tuntenut omaa dd.ntd.ni. Miksi en ampunut ?
Miksi kysyin tunnussanaa.
Ä1ä huuda, helvetti.

-Katsoin

äimistyneenä sarastavan aamun kelme-

ässä valossa ohitseni suhahtavaa Kyyrösen Jussia,
vetovaununi ampujaa. Hiki helmeili otsallani. Kuin
sumussa näin hänen hahmonsa kiertävän kilpahiihtäjän vauhdilla hallirakennusta ja painuvan ison

aukean vasempaan laitaan.

Nousin horjuen pystyyn. Olin ollut ampumaisillani parhaimman kaverini. Mikä oli se voima, joka
sai minut huutamaan tunnussanaa? Miksi en amPunut, vaikka hahmo liikkui aseeni jyvällä 7

Kuljin vavisten vartiopaikalleni, Luostarisen luo.

Päässäni ei selvää ajatusta, eivätkä jalkani meinanneet kantaa.

Jussi taitaa olla jdljlllä. Painui kuin

tuli oiisi

ja

tähysteli

hännässä
ollut.

Luostarinen nojaili nurkkapieleen

tummahkoa metsänrintaa. Olisin voinut huitaista
aseeni tukilla kaveria. Niin minusta tuntui. Pahalle

koko maailma.
Painuin oven sisäpuolelle ia sytytin savukkeen.
Huomasin käsieni vapisevan. Väristys kävi läpi

ruumiini ja tuntui helkkarinmoinen pakkanen.
Tupakka nyrkissä tulin jälleen ulos. Katsoin
pitkin aukiota. Vasemmasta laidasta erosi tumma
hahmo, joka rivakasti läheni joskus tehtyd lataa'
pitkin. Vain hetki ja tuo kannakselainen, Kyyröläo
kylän notkea poika oli vierellämme.

Turhia hätäilemättä hän otti olaltaan piippu
alaspäin riippuvan kiväärin kainaloonsa, vetäisi lukosta ja urahti:
Taitavat olla tuossa pieleksessäl

-Enempää puhumatta, vauhtiaan kiirehtimättä

hän painui jälleen tielle ja kumpareen kautta metsikköön. Katsoimme oudoin tuntein noin kolmensadan metrin päässä olevaa lumista heinäsuovaa.
Alunperin Jussi ja pari hänen toveriansa olivat
ottaneet sukset, hiihdelleet Rihkosen vartiopaikan
kautta jäälle ja seuranneet Iatua niin pitkäIe, kunnes

löysivät vihollisen partion jäljet. Sitten he kiersivät tielle ja oikaisivat metsikköön, jossa huomasivat
jälkien menevän heinäsuovaa kohden. Miehet jäivät vartioon Jussin lähtiessä ottamaan selvää, jatkuivatko ladut aukion toisessa laidassa. Ja kun
hangen pinta oli koskematon, täytyi vihollisen olla
aukion keskellä heinäpieleksessä. Saalis oli kierretty, jdr vain ampuminen.

Oli hiljaista ja kuten odotusta luonnossakin.
Aikaisempi tuulikin oli melkein lakannut. Åamu-

päivän harmaa kalpeus tunki pois edestään kuutamon hopeista hohtoa. Olimme laskeutuneet polvillemme, aseittemme piippujen osoittaessa kohden
heinäsuovaa. Tyhjä tunne kouri sisälläni, ja olin
näkevinäni Jussin vieläkin porhaltavan vastaani
metsäiseltä kumpareelta. Ei ollut sama, kenet amPul.

Hiljaisuus jatkui. Kaikki näytti pysähtyneen,

kunnes metsänlaidassa räjähti. Kolmesta kivääristä
pamahti yhteisiaukaus, jonka kaiku kiiri kauas
kuulakkaassa aamussa.
Samanaikaisesti, kun heinäsuovan yläosasta pöllähti lunta ja laukauksen ääni vielä väräji ilmassa,
irtosi puitten siimeksesta hurjaa vauhtia hiihtä\,ä
m1es.

Katso hullua. Keskelle aukiota

-Tunsin

!

Kvyrölän pojan. Nopeasti kuin hin'enhiihdossa lykki hiihtäjä latuja pitkin kohti heinäpielesrä. Vielä r'iisikymmentä metriä ja lumipinta

pöliäh:i. uskalikon iskeytyessä maihin.
Jä1leen painostavaa hiljaisuutta. Jännitys leijaili
aukion y11ä. odo:taen vain purkautumista.
Iti sutaa pa ruski soltaat. Ruki veer!
-Se oli Jussi, joka keuhkojensa koko voimalla
hihkaisi nuo komentosanat. Ne eivät varmaan o1leet oikein lausuttuja, mutta heinien sisällä kyyhöttävät tajusivat takuulla, mistä oli kysymys.
Jo repesivät heinätkin. Kaksi valkopukuista olen-

toa ryntäsi pieleksestä, että säpsähdimme. Niiden
tulta syöksevät konepistoolit tupruttivat lunta kaukaa Jussin takaa. Mutta samalla kuului myös kaksi
melkein perättäin ammuttua kiväärin laukausta.
Vain pienet tulen lieskat maassa makaavan Jussin
edessä juorusivat, että hänen tarkka Ukko Pekkansa
oli tehnyt tehtävänsä. Toinen valkopukuisista lysähti kasaan kuin tyhjä säkki, toisen huutaessa hirvittävästi ottaessaan muutamia askeleita, kunnes hänetkin pakkaslumi kahmaisi syliinsä.
Mutta kaksi miestä ei hiihdä kolmilla suksilla !
Siis heinien sisällä oli vielä ainakin yksi, ellei
useampiakin. Jälleen kaikui hämäräisessä aamuilmassa Jussin terävät kutsusanat.

- Miksi
No kuka sitä nyt uskaltaa Suomen valkopan- antautua. Nehän kuulemma repivät silmät
diitille
ne eivät antaudu

?

päästä.

Äiä viitsi. Minusta vain tuntui niin turhalta
tuollaineo,
tapattaa nyt itsensä suotta päin.
"uraa"
huuto katkaisi sanani. Heinät vain
Hurja
sinkoiiivat pitkin hankea, kun jälieen kaksi rotevaa,

valkoisiin puettua miestä ryntäsi summittaisesti

kohden metsäo reunaa. Terävät konepistoolin sarjat iskivät sinne tänne hangelle, nostattaen hienoi-

sen lumiryöpyn. Kumea kiväärin pamahdus, iatoista valkopukuista hyökkääjää ei enää ollut elävien kirjoissa. Mutta toinen oli sitä nopeampi.
PitkäIlä harppauksella hän lennähti pienen lumikohoutuman taakse ja kaksintaistelu kiväärin ja
konepistoolimiehen välillä alkoi. Aseet lauloivat
ja ilmassa ujelti nikkeliä. Välimatka oli vain noin
kaksikymmentä metriä.
Emme uskaltaneet toverimme vuoksi ampua, sillä

taistelijat olivat meistä katsoen liiaksi linjassa.
Seurasimme kuin huumautuneena näytelmää. Näkyä, joka oli kaameudessaan vertaansa vailla. Nuo
miehet taistelivat varmasti henkensä puolesta je
toinen heistä oli jäävä hangelle voitettuna. Mutta
jos vihollinen voittaisi, hän ei Luojan suuressa kirjassa monta lehteä kerkeäisi kääntää, kun jo hänellekin tulisi muutto. Samassa loppuikin taistelu.
Yhtä äkisti kuin se oli alkanutkin. Valkopukuinen
konepistoolimies näytti suorastaan kohoavan lurriesta ilmaan, aseen vaijetessa
pois koukistuneista käsistä.

ja

eldman virratessa

Toisiakin meikäläisiä alkoi ilmaantua hiihtäen
aukion kahta puolta. Kymmenet aseet osoittivat
heinäpielestä, jota ketju lähestyi lähetymistään. Aikaillen ja hitaasti liukui suksi, mutta välimatka lyheni. Jo sohaisi ensimmäinen kiväärillänsä heiniä.
Ei liikettä, ja niin painui ukko isoon onkaloon,
.jonka vihollispartion miehet olivat ehtineet pielekseen tehdä. Onkalosta löytyi kaksi isoa paristolamppua, radiolähetin ja meidän puoleisen rann:rn
täydelliset kartat. Avaamaton eväslaukku, jostrr
muitten ruokatarpeitten ohella pisti esiin vodkapullo.

Kello näytti puolta yhdeksää. Tilanne oli päättynyt, hangella virui neljä erikoiskoulutuksen saanutta arojen poikaa, joista viimeisen taistelijan kauluksessa näkyivät kapteenin arvomerkit. Arvoituk-

jäi, kuinka he olivat tulieet miinakentästri
läpi räjäyttämättä sitä.
seksi

Kello oii yksi päivällä. Leppoisa lumisade putoili hiljakseen karhealle hangelle ja peitti hitaasti

aamuisen taistelun jäljet. Maantiellä, kämppämme
edustalla, seisoskeli yksinäinen panssarijääkäri
reppu selässä ja odotti Tulvojalta tulevaa lomalais-

ten autoa. Matka Uunitsan kautta Käppäselkään
veisi miehen jtnaan, ja kahdentoista vuorokauden
loma oli edessä. Kannakselaiskylän, Kyyrölän peloton poika siinä oli lähdössä aamuisen urotel<onsa
palkkaa nauttimaan. Sota oli julmaa, ja ilon hetkct
niin kovin lyhyitä. Toisen kuolo oli toisen leipä.
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Touno Pirhonen
dät Lieksaan, josta muodostui tuleva harjoituspaikkamme Venäjän ja Suomen välisten neuvottelujen
ajaksi.

OIo Lieksan harjoituskeskuksessa oli meille hyödyllinen ja opettava; siinä vaihtelivat harjoitukset,
maaston ja aseiden käyttö sekä myös työpalvelu
paikkakunnan pelloilla, sillä melkein kaikilla oli
perunat vieiä maassa ja vrljaa puimatta. Näissä

oli suuri apu Er.P 12:n miehistä.
Komppaniamme pääosat majoittuivat maanviljeli;ä Kiiskisen taloon, jonka isäntä kuului joutuneen
töissä

jonnekin Pankajärven puoleen. Taloo ehtoinen
emäntä taas kävi päivisin Lamminkylän Mäntylässä
lottatehtävissä. Hän oli ohimennen mainiten Tuupovaaran keisarin Ukko-Pekka Vatasen tytär Eeva.
Hän teki hyväksemme mitä suinkin voi avarissa
suojissaan. Meitä rajojen vartijoita oli hänen kodis-

noin B0 miestä, joten perhettä hänellä oli
riittämiin asti. Tämä aika on meille ja erittäin
allekirjoittaneelle lähtemätön muisto, siliä talon
saan

emäntä lähetti vielä sodan aikanakin meille Kuhmoon paketin, jossa o1i muun hyvän ohella valkoiset vilialapaset ja villaiset polvensuojukset, jotka
ankarassa pakkasessa olivat enemmän

Talvisodan aattopäivinä perustettiin Tohmajärven miehistä Er.P rz, joka sitten
heti sodan sytyttyä ioutui ankariin taisteluihin ruian pinnassa. Joulukuun n. päivänä pataljoona kävi raskaan taistelun
Hähnijoen maastossa, taistelun, jonka tapahtumarikkaita vaiheita kirjoittaja seu-

kuin tarpeen.

Jos tämä kirjoitukseni hänet tavoittaa, niit sotiiaan
lämpöinen kiitos tulkoon hänen osakseen vielä
kerran siitä, mitä hän teki meidän kaikkien hyvaksl

I

Eraana. marraskuun iltana vietimme tavanmukais-

ta hartaushetkeä. Tähän tilaisuuteen ilmaantui vanhahkon näköineo reserviluutnantti komppanianpäällikkö Rasin seurassa. Hän kuunteli arvokkaan

ja oppineelta vaikuttavan

näköisenä iltahartautem-

raavassa kuvaa.

me loppuun, jonka jälkeen hän ilmoitti

OLIN YKSI niistä Suomen armeijan reserviläisistä,
jotka saivat kutsun saapua S.lO.1939 kokoontumispaikkaansa Tohmajärven silloiselle suojeluskunta-

taan. Hän esitteli itsensä res.luutnantti Esa Kauppiseksi, siviilissä Nurmeksen yhteiskoulun rehtori.
Uuden päällikkömme otettua tehtävänsä vastaan
alkoi elämässämme uusi vaihe. Koulutuksen prinopiste siirtyi nyt maastoharjoituksiin ja ampumiseen.
Erikoisesti muistan erään pakkasaamun, jolloin oli
harjoiteltu maaston hyr,äksikäyttöä, ja eräät ehkä

talolle.

Tultuani Tohmajärvelle oli tunnelma mitä kuumin ja korkein. Årvailua ja hlljaista keskustelua

tuttujen kanssa siitä, mitä mahtoi olla tulossa. Mie-

Iiala oli va,kaa ja pääitäväinen. Turhia hälyja ja
soraääniä ei kuulunut missään.
Kellon lähetessä 22 astai juhlasaliin majuri Ruusuvuori, silloin Pohjois-Karjalan sk-piirin sotilasohjzaja ja tiedusteli Tohmajärven poikien kokoontumisen syytä. Vastaus tuli kuin yhdestä suusta:

"Rajoiile vartioonl"

"Kyllä päästään", oli

vas-

taus. Tämän jälkeen -järjestäydyttiin ulkona, ja sit-

ten marssittiin Tohmajärven asemalle. Puolenyön
tienoissa tuli kuljetusjuna, ja Tohmajärven poikien
matka tuntematonta kohti alkoi.
Junamatka oli lyhyt, purkaus Joensuussa ja sitten
majoitus lyseoila, jossa oltiin pari vuorokautta.
Tana aikana perustettiin pataljoonamme, jolle oli
herrojen kirjoissa annettu nimi Er.P 12 ja jonka t.
komppaniaan tulivat Tohmajärven miehet pää1likkönään reserviluutnantti Rasi. Kertoja sai pkampujana paikan 1. komppanian I joukkueessa.
Joukkueenjohtajana oli kansakouiun opettaja, res.
vänrikki Karhuoen Pielisjärveltä. Joensuussa ei eh-

ditty vanheta kahta päivää enempää. Juna vei mei772

saaneensa

määräyksen ottaa komppaniamme päällikkyden vas-

eivät komppanianpää11ikön mielestä suotiutuneet
siitä kunnoliisesti. Kauppinen sanoi silloin:
Poijaat, se on sillä lailla, että kunhan alkavat
vihollisen
kuulat korvissanne vinkua, niin sitten
se

ehkä onnistuu maastonkin käyttö nykyistä parem-

min. Ja nyt lähdetään, potjaat, ruualle I
Siinä olivat lyhyesti sanottuna sen hetken tarpeet.
Antinpäivään kun ehdittiin ja radiossa kuultiin,
että neuvostosotilaat olivat monissa paikoissa hyökänneet rujamme yli, niin jopahan joku joukosta
muisti ärjäista, etta nytkö se "Antti jo aisollla ajaaPi !"

Kohta saapui Esa Kauppinen ovelle sanoen:
Lähdetäänpäs, poijaat, nyt tosiharioituksiin!
-Minulle hän antoi ensimmäisen sodanaikaisen
käskyn, joka kuului suunnilleen näin:
Sinä määt heti it-vartioon Kiiskisen aijan

- aakkospylvään juureenl
perään

Hän ripusti vielä kiikarinsa kaulaani ja lisäsi:
Kun niät lentokonneen suapuvan tännepäin,

- anna vuan pk:n paukkua kohti
niin

!

Löin kantapääni yhteen ja sanoin:
Tapahtulioon tahtonne, herra luutnantti l
-Åamuhämärän aika 30.17.7939 o1i majapaikassamme hiukan tavallisesta poiklieava. Naisten silmät olivat itkusta punaiset. I'Iiehistä osa kisaili, osa
o1i ehkä vakavissaan, mutta en yhdenkään miehen
silmiä havainnut kosteiksi. Joku sanoi, että "kyllä
se nyt tämä helkliarin piina ainakin loppui" tarkoittaen pitkää reservissäoloaikaa.
Päivä kului, mutta hitaasti. Lan-rminkylän lotta,
kanttiini kutsui meidät 1ähiseudun majapaikoista
ottamaan heidän kaikki myytävänä olevat tavaransa
mukaamme rintamaiie. He jakoir..at kaiken ilmaiseksi
sanoen, että tavarat ovat heiltä Jahjoina meille.

Kyl1ä tupakat, karamellit, kirjoitusvälineet jn..

menivät äkkiä. N{inun osakseni sattui puolen kilon
verran vesirinkilöitä. Rinkiläpussin ojensi minulie
joku lähiseudun kirkkoherran tytär. En tiennyt hänen nimeään, näin vain hänen vakavan katseensa
hänen toivottaess.l:1n onnea matkaani.

Kiitin

häntä

ja kiitän vielä nlikin, ken hän sitten lieneekin.
Åikaraudan osoittaessa 22 tuli autokolorrna, johon nousimme. ja matk:r kohti rajaa alkoi. Näin
irtautui Er.P 12 Lemn-rinkllästä täysilukuisena, mutta ei palannut siitä matkalta, jolle nyt lähti, enää
täysilukuisena.
Taisieluun edei;äessä

Autokolonna jätti meidät aamuyöI1ä LieksanKivivaaran tien varteen Nurmijärven kylään. Teh'
tävät alkoivat heti. Vänrikki Karhusen joukkue,

johon kuuluin, sai työkseen varmistae Kuhmooa
johtavan tien suunnan silloisen viimeisen mökin
takana. Kaivoimrne ensimmäiset asemat vielä aamutuntien aikana. Mökissä oli talonväki kotona, mutta

viimeistä yötään. Päivän tultua aukeni heillekin
evakkotie. En muista asukkaiden nimeä, rnutte ystär,ällisesti he ottivat meidät, noin 20 miestä, tupaansa. Yhden ryhmän jätimme asemiin vartioon.
Joulukuun 1. päivä kului varustustöissä Nurmijärve11ä. Herramme pohtivat sillä aikae alkanutia

tilannetta. Söimme kenttäkeittiöstä sota-aikaisen
herrrekeiton, jota sillä kertaa riittikin komppaniallemme neljäksi vuorokaudeksi. Huoilolta menivät
nimittäin konseptit kerta kaikkiaan sekaisin, ja seuraava soppa saatiin vasta 1.12. Tänä aikana ehti
porukkamme tulla jo monta sotakokemusta rikkaammaksi.

Hähnijoen taistelu
Mäntylän tukikohdan tiepeillä useita vuorokausir

käytyjen taisteluiden jälkeen pystytimme 71.12"
1939 iltahanärässä telttamme erääseen mäntytrimistoon. Kukaan ei ehtinyt vielä nukkua. Puhelimme
yhtå ja toista päivän tapahtumista vänrikl<i Karhusen kanssa mm. perhesuhteistamme. Hän ennätt:i
sanoa, ettei häntä mikään muu harmita tässä sotahommassa kuin se, jos hän sattuisi kaatumaan, sil1ä

häneltä jää siiloin kaksi pientä poikaa, kun teltan
oviaukosta samassa törmäsi komppanian lähetti l<arjaisten:
Knlhu5sn joukkue pikamarssissa Mäntylään.

kokoontuu sinne ja heti!
Komppania
Se-huuto maksoi meille "keitot ja kylvyt", käyttääkseni vanhaa vertausta. Purimme nopeasti teltan
ja Iäksimme pimeässä yössä harppomaan komppaniaan, sillä olimmehan melkein kilometrin päässä
kokoontumispaikasta. Siellä odotti Kauppisen Esa
meitä muun komppanian kanssa. Joukkueenjohtaja
käskettiin puhutteiuun. Hetken kuluttua Karhunen
palasi ja ilmoitti edessämme olevan yön kestär'än
koukkausn-ratkan vihollisen selustaan.

Niin lähti Tohmajärven poikien melkein 200päinen joukko, ryhmät viimeisen kerran täysilukuisina, solumaan hiljaa lumisen metsän kätköihinJoukossamme oli miehiä muistakin pitäjistä, mutta
suurin osa oli tohmajäfl,eläisiä.

Kiersimme kaukaa vasemmalta rintamalinjan

taakse, saavutimme niin sanotun Hähnijoen vesistölinjan ;'a läksimme hrljalleen solumaan jokivartta
alaspäin. Meitä ei vihollinen huomannut koko tämän Iähestymisvaiheen aikana, ennen kuio olimme

melkein maantiessä kiinni monta kilometriä vihollisen selustassa, Hähnijoen sillankorvassa, jossa
maantie menee yli Hähni.joen Kivivaaraan päin.
Komppanianpäällikkö otti nopeasti joukkueenjohtajat luokseen. Satuin olemaan aivan vieressä
ja kuuiin, kun hän antoi käskyn, josta ilmeni, että
tehtävämme on heittää siltaa puolustava vihollinen
pois tieltämme siten, että yksi joukkueista ylittää

tien ja etenee sen vasenta puolta, yksi jää

selusta-
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varmistukseen siilan kahden puolen, ja kaksi joukkuetta etenee tien oikealla puolella. Edessä olevan
vihollisen iyötyämme jatkamme hyökkäystä kohti
Mäntyiän linjaa, siis kohti sitä paikkaa, mistä olimme illalla tälle retkelle lähteneet.
A1koi Hähnijoen taistelu kellon näyttäessä 7.30.
Komppaniamme vääpelinä oli ylikersantti Jaakko
Karhumäki. Minulie antoi ryhmänjohtaja, aiikersantti Vanhanen tehtäväkseni seurata kiinteästi
pk:o kanssa maantienojassa vänrikki Karhusen
.joukkuetta.

Syöksyin pk:n kanssa kohti maantietä ja olin
saavuttamaisillani sen, kun huomasin, että tien
toisella puolella oli suuri kivi ja sen ympärillä
ainakin kolme vihollista, jotka hdmd*an läpi alkoivat meitä ampua.
Nyt tuli komppaniamme vääpelin vuoro toinia.
Hän sattui olemaan tällä kertaa mukana ja ehdotti
minulle, että kootaan varsikäsikranaatit lähimiehiltä
ja että hän tuhoaa pk-tuleni suoiassa kiven luona
olevat viholliset käsikranaateilla.
Neljäs käsikranaatti teki vasta tehtävänsä. Kun
kiven ympärys hiljeni, oli tie meille aukaistu, ja
hyökkäys saattoi ;'atkua.
Syöirsyin heti maantienojaafl ja huomasin siinä

puhelintapsit. Otin vaistomaisesti puukon tupesta
ja katkaisin tapsit. Koukkauksemme tuli viholliselie
täydellisenä yllätyksenä. Olimme heidän huoltoporukkansa kimpussa. Heillä oli kyllä miehiä siellä
täällä varmistuksessa tien kahden puolen, mutta niiclen kohtaloiden ratkaisussa emme ehtineet ainakaan vanheta. Eteneminen jatkui nopeasti.
Tässä vaiheessa joudun kertomaan vähän omistakin otteistani, mutta en voi niitä sivuuttaal<aan.
Komppaniamme alkuhyökkäys sujui verrattain loistavasti. Olimme edenneet noin puolen kilometriä
ja juaksin pk:n kanssa ojaa pitkin aina silloin tällöin ampuen, kun äkkiä maantienoja päättyi mutkassa olevaan sorakuopp aan ja putosin kolmen

vihollissotilaan syliin. Kuoppa oli patahiksi miehen
syvyinen, niin että venäläiset seisoivat piippalakit
maanpinnan tasalla. Kiväärinsä olivat penkan Pääilä minua kohti. Ruotopistimet kun heilahtivat, niin
silloin tajusin, että kaveritpa sattuivat tällä kertaa
liiankin liki. Yksikään heistä ei ehtinyt tarttlla
aseeseensa, kun vaistomaisesti jo vedin pk:ni liipaija kuten sittemmin
sinta. Patruuna ei lauennut

totesin

oli

sarjan hylsy
viimeksi ampumani

jäänyt vinottain
syöttöaukkoon.

Ei lauennut siis minun aseeni, mutta ei vihollistenkaan, sillä he ehtivät tuskin todeta, mitä tapahtui, kun olin jo ponkaissut kuopasta ylös ja sitä
kyytiä lähellä olevan kannon suoiaan, jossa sain
kotelosta ulos pistoolini. Loppuselvitys kävi nopeasti, ja jälleen oli tiemme siltä kohdalta auki.
Tästä rytäkästä selvittyämme oli seuraavassa tienmutkassa edessämme kaksi venäläisten kenttäkeittiötä, ja niiden vetohevoset puissa kiinni. Toisella
puolen tietä oli heillä tykki. Kun hyökkäyksemme

alkoi lähestyä kenttäkeittiötä, käänsivät tykin äärellä olevat miehet sen ympäri ja alkoivat amPua
meitä suoralla suuntauksella. Etäisyys oli noin 100
metriä. Silloin tuntuivat mättäänkolot rakkailta !
Kauempana tiestä oikealla etenevät miehemme pää-

sivät ampumaan tykkejä suoraan sivusta, jolloin
tykkimiehet jattlät tykkinsä ja juoksivat suolle
karkuun. Tämän kun Kauppisen Esa huomasi. hän
huusi:

veljet ampuko noita hevosia, viedään

-Älkää
mennessämme Mäntylään. Näin hyvin
tykki niil1ä

eivät tapahtumat kuitenkaan luistaneet.
Etenimme näistä keittiöistä vielä noin )0 metriä.
Silloin kuului oikealta ammunnafl keskeltä huuto:
Komppanianpäällikkö haavoittunutl
-Tarkkasin toisella korvallani, mitä tuleman piti ja
makasin multavallin vieressä ampuen pk:lla edessä
olevaan mäkeen, jossa venäläisiä oii suuret joukot.

Tässä asemassa oli joukkueeni johtaja, vänrikki
Karhunen aivan vieressäni ja sanoi vakavasti meille,

että olisimme varovaisia. Samalia kuulin

vielä

Kauppisen huutavan:
Vänrikki Karhunen, olet komppanianpäällikTaisfelusfa palailaessa. Haavoiilunuf aseveli ahkiossa

kö.- Minä haavoituin.

Yrjö Kohonen
Toistin tämän Karhuselle. Hän arvosteli tilanteen
sellaiseksi, että antoi komppanialle käskyn vetäytyä
hieman taaksepäin. Ammuin hänen kanssaan vielä
vdhd,n aikaa, kunnes hän sanoi, että nyt mekin
lähdemme. Ennätimme vähän kohottautumaan, kun
luoti tapasi Karhusen ja hän kaatui minun kantapäilieni sanoen: "Voi, pojat." Nämä olivat hänen
viimeiset sanansa.
Tämä tapaus oli minulle

näin alkusodassa

- hetken tuntui siltä,
kuin menetys, sillä
kuin olisi kaikki elollinen minussakin sortunut ja
tilalle astunut tyhjyys. Mutta aikaa ei ollut liikoihin
miettimisiin. Kolmantena meitä oli siinä maasto-

enemmän

kohdassa, josta lähdimme perääntymään, sotamies
Rummukainen. Syöksyimme noin 20 metriä mutkitellen taaksepäin. Katsoimme vielä taaksemme jäänyttä Karhusen ruumista, jolloin Rummukainen

päätti, että hän hakee Karhusen kiväärin, koska
tällä oli ollut uusi "Ukko-Pekka." Rummukaisen
omasta kivääristä oli aikaisemmin ammuttu puuosat
säpäleiksi, kädessään oli melkein vain pelkkä kiväärinpiippu. Ennen kuin ehdin edes vastata hänen
aikeeseensa, oii hän jo syöksymässä kohti yarmaa
kuolemaa, sillä lumi vain pöllysi hänen kintereillään. Mutta poika oli hetken kuluttua taas luonani
uusi komea ase kädessään.
Tilanteemme sai samalla hetkellä

jo entistäänkin
pahemman kääoteen. Ålikersantti Juho Tenhonen

erään männyn juurella ja sanoi minulle, että
tuolla mäessä kiipeää mies tankin ajotornin päälle.
Hän sai kuitenkin laukauksellaan miehen pudotetuksi. Katsoin hänen osoittamaansa suuntaan ja totesin, että uusi ajuri pyrkii samaan kohtaao. Am-

oii

muin pk:1la sarjan, ja siihen vaipui sekin

oli

kolmannen vuoro. Neljäs oli
kuin pääsikin sisään. Kohta
ennen näkemätön otus vyöryä mäkeä alas

Hetken kuluttua

jo nopeampi ja
alkoi

mies.

pnäsi

meitä kohden.
Jos sen vaunun ajaja tiesi varmasti, että me emme olleet miinoittaneet maantietä, niin komppaniamme olisi ollut tuhon oma. Mutta hyökkäysvaunu tuli niin hitaasti, että me, r,aikkakin jo lopen
uupuneina, jaksoimme perääntyä ruahaten haavoittuneita mukanamme. Kaatuneet, kaikkiaan 8 miestä,
jäivät sinne. Yhden kohtalona oli jaäda jalka poikki ammuttuna, mutta muuten täysin elävänä odottamaan kohtaloaan. Hän, sotamies Herman Pennanen, oli viimeksi sotamies Veli Korhoselle sanonut,
että vie hänen kiväärinsä pois ja jätd, hänet tähän,
koska hän ei yksin jaksaisi kuitenkaan häntä pois
kuijettaa. Herman Pennanen oli myös Tohmajärven poikia.
Tasan kaksi viikkoa myöhemmin, tarkemr.nin sanottuna Tapaninpäivdn iltana, pääsimme tälle samalle alueelle, johon kaatuneemme olivat jääneet.
Aloimme heti pimeässä etsiä heitä. Muut löysimmekin sotamies Toimi Kinnusta lukuunottamatta. Kinnusen perheestä kaatui sodissamme kaikkiaan neljä
veljestä. Toimi oli heistä ensimmäinen. Kaikki nämå vainajamme oli riisuttu alusvaatteisilleen ja vä"
hän mullalla peitetty.
Hermanni Pennasen tuskat oli lopetettu työntä.
mällä pistin vatsan kohdalta läpi vartalon.

Laatokan Medpuolustuksen alueeseen
kuulunut Mantsin linnakesaari ioutui heti
vihollisen rajuien
Talvisodan
hyökkäysten ^lettwa
kohteeksi. Mantsin miehet
torjuivat kuitenkin vihollisen yritykset
ia saari säilyi suomalaisten omistuksessa
sodan loppuun saakka.
MANTSI, rannaniäheinen saari Laatokan koillispuolella, Suomen itäisin linnake Talvisodassa, Pysyi murtumattomana sodan loppuun saakka.
Laatokan Meripuolustuksen komentaja, silloinen

eversti

E. I.

L2/19.3.1940:

Järvinen kirjoittaa päiväkäskyssään

"Laatokan Meripuolustuksen sotilaat. Te olette

kaikki täyttäneet velvollisuutenne mitä

parhaim-

malla tavalla. Tahdon kuitenkin mainita erikseen
Mantsinsaaren miehet, jotka kantoivat ras-kaimman
taakan päättyneen sodan aikana.
Me olemme ylpeitä Mantsinsaaren miehistä,- jotka
tor;uivat monin'kerroin ylivoimaisen vihollisen
hyökkäykset ja häiritsivät tehokkaasti sen armeijaLunkulansaaren
kunnan selkäyhteyksid..
- - -jäävät ylväiksi muistoikja Uuksalonpään taistelut
semme. Jokaisen niihin osallistuneen rinta täyttyköön ylpeydellä kuullessaan mainittavan nämä nimet."

Ehkäpä muutamat sotapäiväkirjan otteet sodan
alkupäivinä Mantsiin tekemältäni komennusmatkalta voivat osaltaan valottaa murtumattoman
Mantsin taistelua. Siksi rohkenen niitä tähän jäljentää.

3.I2.1939 (Sunnuntai). Pitkärantaa evakuoidaan.
Salmin palavat kylät loimuavat taivaamannalla; ne
antavatlarkyttavan tunnelman evakuoinnille. Siirtoväkeä saapuu jatkuvasti raiapitäiien eri kylistä
jalan, hevoiilla, autoilla, iopa laivallakin. Vain
harvat heistä ovat päässeet jatkamaan Uuksulta
matkaa junassa. Tier täydeltä tulee, väsyneesti kävellen täpötäysien kuormarekiensä perässä, mylvivine karjoineen, kilometrien pitkänä viftana, oaisia,
lapsia ja vanhoja miehiä, kasvoillaan viime_ päivien

jaikytys. Ääneti kulkevat, nuo vilkkaat salmilaiset

ja

impilahtelaiset itäkyliltä. Joskus parahtaa lapsi

itkuun. Heitä saattelee loimuava taivas: kodit palavat. Nyt tarvittaisiin nuoria miehiä. Mutta heidän
L7t

täytyy olla rintamalla, siellä tulensuunnassa, verisissä viivytystaisteluissa. Kastan poliisir.artiokontto-

rissa nuoren äidin lapsen, pakomatkalla syntyneen,
sodan jalkoihin sotkeutuneen"
_ Lähden postiautolla Mantsiin. Jos rintama siirtyy

lännemmäksi, täma voi olla viimeinen mahdoliisuus, viimeinen matka, sillä Salmin lohko tulee
jakautumaan l<ahtia, välissä rintama. Åil<aisemmin
ovat autot ajaneet Salmin Miinalan kautta Lunkuiaan. Mutta nyt on jo Lunkulan avain, Perämaan tie
vihollisen hallussa. Täytyy yrittää Uuksalonpään
niemen kautta. Mutta tämäkin tie on jo epävarma.

Pääsemme kuitenkin onneliisesti niemen-nenään.
Sieliä on jo sovittu moottorivene odottamassa. KahIaten jääkyimässä vedessä saavutamme odottavan.
Veneen on vaikeaa päästä ar.or..eteen; on vahvasti
jääsohjoa.

Viholliskoneen ahdistamina saavumme Pö11än
vartioasemalle Lunkulansaaren luoteispäähän. Saarella on jo kolmatta päivää taisteltu kiivaasti. Vihollisen ratsujoukot ovat aamuvarhaisella päässeet
murtautumaan linjojen läpi. Saapumishetkeilä on
tilanne äärimmäisen vakava.
- Vartioaseman pari huonetta on täynnä lumipukuisia miehiä. Luutnantit Hilddn ja Hongisto ovat
yhtä mittaa puhelimien ääressä. Yhteyksiä rinramalle, yhteyksiä Mantsin patteriin. Tuskin olen esitellyt itseni ja luovuttanut lohkon komentajan lähettämät paperit, kun ovi riuhtaistaan auki ja sisään
syöksyy kauhistunut mies. Hänen silmänsä ovat
järkyttyneet kuin takaa-ajetun jäniksen, ja hänen
jo tummaksi likaantunut lumipukunsa on riekaleina" Hän pysähtyy keskelle huonetta täristen ja huutaa tdyttd kurkkua: "Koko komppania on tuhottu!"
Hild6n kehoittaa miestä istumaan ja mäalz,ä hänelle
tuotavaksi korviketta. Sitten hän kääntyy impilahtelaisen kartoittajan, vänrikin, puoieen ja sanoo yhtä
rauhallisesti: "Nykänen, kokoa joukkueesi ja mene

katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu."

Tilanne näyttää aluksi toivottomalta. Tuntuu
kuin rintama olisi mennyt täysin sekaisin ja kuin
Tällainen oli Manisi, murtumaion saari rinlaman lakana, vihollisen selustassa

UuksaJonpään Kaidan esteel ollvat varvain

sin vaatimaltomat, piikki ankoja

sata miestä olisi menetetty. Mutta johtajien rauhal-

lisuus, miesten rohkeus .ja Mantsin tykkien tarkat
tuli-iskut vakauttavat pian linjat. Läpimurto tukitaan. Vain kaksi miestä on todellisuudessa kaatunut.
Juotuaan kahvinsa rintamakauhun valtaan joutunut mies alkaa kertoa, mitä on tapahtunut. Hän
oli linjassa ensimmäistä kertaa, kun näki venäIäisten
sotilaiden ilmestyr.än han-an metsän keskeltä aidan
taakse. Kun ensimmäinen sotilas nousi aidalle, hän
tähtäsi r.iidentoista metrin etäisi,ydeltä ja ampui.
Mies ponnahti pystyyn, kohotti kätensä ja suistui
lumeen. Se oli hänen ensimmäinen laukauksensa
ihmistä kohti, ja se osui, ja mies kuoli. Silloin hän
otti jalat allensa suuren kauhun vallassa ja lähti
juoksemaan ja juoksi kaikki kymmenen kilometriä,
mikä matka oli linjasta Pö1lään.
(Lunkulan miehet taistelivat epätoivoisesti ylivoimaista lihollista vastaan seuraavan päivän iltaan
asti, jolloin he vetäytyivät salrnen yli Mantsinsaareen. Myöhemmio Lunkula vallattiin osaksi takaisin. Tämä tapahtui sen jälkeen kun Mantsio liona-
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ke oli siirretty Salmin lohkolta, johon

yhteydet

olir.at l<atkenneet, Valamon lohkolle, josta lähetettiin pataljoona avuksi).
Lunkulasta pääsen r.ielä samana päivänä rnoottoriveneellä Mantsiin. Otan heti yhteyden iinnakkeen ylimpään, luutn. Jaakko Latikkaan, joka katkerana toteaa oievansa "suomen vanhin luutnantti."
Hän on saanlrt päivä- jz yökai-ipaiia valvoa. Hän
kertoo, että olen tullut oikeaan aikaan. Td,,nad,n
tarvitaan rohkaisijaa. Uhka on parhaillaan hirvittär.ä: Konevitsan suunnalta lähestyy vihollisen 7
hävittäjälaivaa, Lunkulassa puskee päälle ylivoimainen vihollinen, toista sataa viholliskonetta on tuon

tuostakin saaren pää11ä. "Menkää sotilaskotiin ja
rohkaiskaa miehiä."
lVlantsin sotilaskodissa

on sinä iltana riipaiseva
iltakirkko. Karut sotilaat itker,ät Heruan edessä.
He muistelevat kotejansa ja siellä oppin,aansa isien
Jumalaa. Mies tai r.ielä harva Mantsissa oieva nainen esittää toinen toisensa jä1keen tutun virren,
äidin tai isän opettaman. Lieneel<ö koskaan suonlalainen mies veisrnnut voimakkaammin mukana eläen kuin nyt.
Ensinmäinen hartausheiki on kio 16, ja aamuun
rnennessä olemme ehtineet hiljentyä viiteen ehtoollis.jumalanpalr.elukseen tääi1ä Suomen Alcazrrisse.
Kreikkalaiskatolliset miehet
heitä on sur-rrin osa
- vapaLrttamassa luteMantsin sankareista
käyvät

rilaiset tor-erinsa kaukaisistakin

vartiopaikoista,

Heinäiuodolta asti. Uhka yhdistää.
Koko illan je yön käy miehiä ja naisia puhumassa
asioista, jotka heitä ahdistavat. Tunnonrauhan saaneina he palaavat takaisin tehtä\,iinsä. Tällaisena
hetkenä tuntee voimakkaasti, mitä merkitsee sodassa, että omaatuntoa ei raskauta mikään syytös.
OIen koko yön sotilaskodissa. Ikl<unat heliser'ät
milloin oman patterin ammunnasta, milloin vihollisen lähettämästä tervehdylisestä, kynttilät lepattavat, rotatkin vikisevät hätäisesti lattian alia.
Tällaista yhtenäistä hätätilaa en vielä oie koskaan
enkä missään kol<enut tähän mennessä.

1.f.19)9. Luutnantti Latikka tulee jo aamulla varhain sotilaskotiin ja ruo yllättävän viestin:
Mantsi ja Luniula siirretään Vaiamon lohkolle.
Yhteydet Pi:klr;nt:an, jossa on Salmin lohkon

.^'^å.
Mantsin palteri a tulilehoa larkkaitemassa

.^
Tällaisten hyisyien sisällä lähti voima, iolla Mantsi

piii koko Talvisodan alan

hyakkaajat kurissa

Manlsin serdun searistc

Uusikgla
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esikunta parhaillaan, ovat katkeamessa. Minun tulisi
yritta; Pitkärantaan. Valamosta tulee kaksi sotilaspappia sijalle niiden joukkojen mukana, joita siellä

Reino Kalervo

parhaillaan lastataan.
Tilanne on vaikea. Yöliä on ollut kova pakkanen.
Moottoriveneellä ei enää pääse Uuksalonpäähän,
joka on tähän saakka ollut ainoa yhteys lähiman-

"Rintsrno toipui
orveluttqvosti,

r,än kuluessa tyhjentää.

jo oli suorostoon ihrme,
ettei se

tereelle. Sitä paitsi etulinjat ovat jo ohittamassa
Uudenkylän, ja pian taistellaan Uuksussa. Taisin
jäädä Mantsiin. Lunkulaakin aletaan hiljalleen päi-

Näihin aikoihin saapuu Mantsiin pieni höyryiaiva "Töysä" höyryten hiljalleen mereltä päin. Sen
tehtä\,änä on murtautua Uuksalonpään Niemelään
ja hakea sieltä r,iimeisen kerran varusteita Mantsiin.
Siinä pääsen mantereelle.

Kuljen yksinäni 1B km pitkän niemen lumihiutaleitten putoillessa hiljalleen maahan. Talot ammottavat tyhjinä ja autioina. Jossakin on kana jäänyt
navettaan, pihalla juoksentelee mutitamia lampaita,
tien vieressä on kuollut lehmä niskat murtuneene,
ja vasikka käy riihen nurkalla kurkistamassa, onko
tulija tuttu. Ei ole
se pakenee heti lumiseen metsään. Jostakin tielle- jätettyjen muuttotavaroiden takaa juoksee pieni koiranpentu iloisesti hypellen
ja nuolee kättäfli kyllästyneenä outoon ympäristöön. Viimein sekin kääntyy takaisin kotiinsa, kylmd,ån ja- hyljättyyn.

Pistäydyn matkalla suureen karjalaiseen taloon,
sellaiseen, jossa kaikki rakennukset ovat saman

murtunuttt
IV
Armeii akunnan vaiheita Talvisodassa

katon alla ja jossa pienet ikkunat ovat korkealla.

Portaat nousen, matalan oven avaan linkkusalvasta

ja

hamaraan eteiseen tulen. Pirtistä kuuluu kissan

vaatteet hujan hajan,
kirstut auki ja niiden sisältö
levälld'ån, astiat ja
ruokaa pöydällä, ikäänkuin pöydästä oltaisiin kiireesti noustu pakomatkalle. On nälkä. Taitan palan
leipää ateriakseni. Eteisestä astun pieneen kauppaan, jossa on vielä ta.vraa runsaasti, erityisesti
vaatteita ja ruoka-aineita.
Uuksalonpään pitkän niemen vaellus on vaikuttava myös siksi, että rintama on jo siirtynyt Uudenkylän ohi, joka palaa roihuten. Tykit jylisevät, ammukset sähisevät ilmassa ja tdjähtdvät repivästi,
alinomaista papatusta ja pauketta miltei vieressä,
lahden toisella puolella. Tätä näkyä katselen ja
kuuntelen sekavin ajatuksin erään pienen, valkean
tsasounan luota. Tuntuu oudolta olla ei-kenenkäänmaalla, hyljätyssä kylässä, jossa ei ole ainoatakaan
ihmistä, jossa ei yksikään talo pala.
Sensijaan Uuksunjoen varrelle vedetyt hirsivrrastot on jo sytytetty. Tulilinja on osaksi siirtynyt
tänne; sen saattaa päätellä käsituliaseitten äänestä.
nau'untaa. Astun sisälle

Lumipukuiset miehet näyttävät kiireesti kaivar-an
taisteluhautoja palavien tukkikasojen takana. Omia
vai vihollisia ? Omia varmaankin, sillä eihän vihoilinen käytä lumipukuja. Päätän yrittää. Pääsen helposti palavien hirsikasojen välitse omalle puolel-

Ie...
jo

Vähän myöhemmin olen jo Pitkärannassa. Sekin
palaa,

Koko yön valvon. En
778

saa Mantsia mielestäni.

ME olemme seuranneet IV ÅK:n viivytystaistelua
käyneitä joukkoja valtakunnan rajalta päär,astarintaasemaan saakka, johon ne joulukuun 10. päivän tienoilla olivat vetäytyneet, Kollaan suunnassa joitakin päiviä aikaisemmin.
Tuo virallisesti "IV ÄK:n puolustusasema n:o
1:n" nimellä tunnettu asema alkoi Laatokasta, Kulhonniemen eteläkärjestä ja kulki aluksi pohjoiseen
Syskyän ja Leppäsillan rautatiealikäytär,än itäpuolitse maantien suuntaisena Ruokojärvelle. Sieltä se,

Ruhtinaanmäen pohjoispuolitse kaartaen jatkui
Syskyjän.e1le, kääntyi kaakkoon Pyhäjärveen ja
siitä Siirantien yli Kotajärven eteläpäähän. Edelleen

kulki

pääpuolustuslinja Polvijärven-Saarijärven

kannaksen kautta Kollasjokeen )a pdd"ttyi Kollaanjärveen. Se ei ollut mikään Maginot-linja, eipä edes
verrattavissa Karjalan Kannaksen pääpuolustuslinjaan, joka muutaman betonikorsun ansiosta sittem-

min sai Mannerheim-linjan uljaan nimen. IV ÅK:n

n:o 1 oli vasta YH:n aikana rakennettu ohut linja, jossa oli kenttävarustuslaitteita
puolustusasema

panssari- ja piikkilankaestepätkineen vain siellä
täällä. Varustustöitä oli tehty pääteiden varsilla

ja kylien

ympäristöissä. Kauempana asutuskeskuksista olevat seudut jäivät varustamatta. siitä yksinkertaisesta syystä, että armeijalta puuttuivat teltat. Mistäpä olisi liiennyt rahaa moisiin ylellisyyslaitteisiin. Eikä sitäpaitsi oliut riittävästi työkaiujakaan. Tunnetuksi tulikin huokaus Pohjolan sotavoimista, joissa yhtä lapiota kohti oli sata miestä.
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Tyypillisiä Siiraniien-Uomaan iais.lelumaastoa

Tuollainen oli asema, johon joukot olivat

edestä

vetäytyneet. Nyt oli viivytystaistelu ohi, oli seistävä
tai kaaduttava. Varmasti kaaduttava, jos turvaudut-

tiin

yksinomaan puolustukseen,

sillä eihän sen

avu1la koskaan lopullista voittoa saavuteta. Ei, r-oi-

lon tuo

mukanaan vain hyökkäys, häikäilemätön
I Ja hyökkär'shenki eIähdyrtikin sekä
kenraalimajuri Hägglundi:. että hänen armeijakuntaansa, kaikista viir'_rrystaistelun katkerista kokepää11ekäi'nti

muksista huolimatta.
Vihollinen ei edes ollut r-ielä päässyt kosketuksiin päävastarinta-aseman kanssa, kun ryhdyttiin
suunnittelemaan suurisuuntaista hyökkäysliikettä,

johon kaikki irtisaatavat voimat otettaisiin

mu-

kaan. Tarkkojen laskelmien jälkeen päädyttiin siihen, että parhaassa tapauksessa voitlin tarkoitukseen irroittaa kahdeksan pataljoonaa ja kaksi patteristoa, mutta se olikin äärimmäinen raja, mihin
voitiin mennä
ja silloinkin piti hieman onnea
olia mukana. Armeijakunnan
oloissa oli tämä ainut-

Iaatuinen voimaryhmä tuskin noin vain vapaasti
käytettär-issä, ja, riftamalohkon johdossa epäröitiin-

kin sen irroittamista painostuksen alaisekii joutu-

vasta puolustusasemasta. Kitelässä jäätäisiin silloin
taistelemaan vain yhdellä patal.joonalla päälletunkevaa 168.D:aa vastaan, Syikyjärvella kaksi pataljoonaa saisivat kestää Jaroslavilaisen divisioonan
koko painon, ja Kollaaila jyrisi jo nyt yötä päivää

tykistötuli, kun 56.D hellittämättä rJ:nnisti puolus-

tajan neljda nääntymäisillään olevaa pateljoonaa
rintÅran taakse
jäisi reservejä kuin kolme heikkoa pataljoonaa.
Mutta kenraalimajuri Hägglund oli, kuteo tavallisesti, harkinnut asian loppuun saakka ja piti jarkkymättä kiinni hyökkeyspäätöksestään. V;in kaksi
vastaan. Eikä koko puolustautuvan

vaatimusta hän aikavalle hyökkäysliikkeelle asetti,
sen tuli johtaa tulokseen nopeasti ja sen tuli johtaa
siihen yllättäen. Vain päivästä tai parista sai olla
kysymys, pitempiaikaista painetta eivät nuo puolustukseen jäiä.vät mitättömät voimat mitenlään
r.oisi kestää.
Hyökkäystä varten imoitettiin 8 pataljoona ja 2- t,ajaata patteristoal
Joulukuun 8. päivästä alkaen ryhdyttiin joukkoja
irroittamairn ja kokoamaan Syskyjärven koillispuolisiin metsiin. Että juuri tämä maastokohta välittiin hyökkäyksen lähtökohdaksi johtui useammasta
eri syystä. Sieltä oli 18.D:n suojaton oikea sivusta
helpoimmin tavoitettavissa ja juuri siihen halusi
kenraali iskun kohdistaa. Sieltä voitiin, jos äärimmäinen pakkotila niin vaatisi, nopeasti vahvistaa

niin hyvin Syskyjärven kuin Kollaänkin rintamanosaa. Ja lopuksil Siellä metsä kätki kokoontuvat
joulot täydellisesti suojaansa. Salassapysyminen oli
ehdoton vä1ttämättömyys, jos hyök[äyksen mieli
onnistua.

Tuolla synkässä metsässä odottivat pataljoonat

nralttamattomina käskyä, joka päästäisi ne liikkeelle. Pakkanen kiristyi, mutta tulenteko olisi
I
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leirin vii-rollislentäji1le, ioten sitä piti

paljastanut

varoa. Keksittiin sentään keino ! Vuoltiin ohuita ja

kuivia lastrija, jotka asetettiin taitavasti ristiin ennen sytyttämistä. Niistä ei Iähtenyt nimeksikään
savua i;r sitäpaitsi oli kamiinan vieressä aina valmiina mies, joka tempasi savutorven irti heti kun
lentokoneen surina alkoi kuulua. Tietysti teltaan
tuli täliöin savua, mutta se oii pieni haitta pakka-

oli tarpeen, ettei yllätyksiä pääsisi sattumaan. Päivisin ei valmistettu
edes ruol<aa, vaan tyydyttiin kuivaan muonaan. Sotaa oli kestänyt jo toista viikkoa, ja jokainen oli
oppinut ymmärtämään salaamisen merkityksen.
öisin teltat ja kenttäkeittiöt sen sijaan savusivat
torven täydeltä, yölennot olivat näet näihin aikoihin vielä harvinaisia. Omat lentäjät sentään joskus
kävivät häiritsemässä vihollisen lepoa leiritulien
seen verrattuna. Varovaisuus

ääressä.

Mutta eivät ainoastaan hyökkäykseen osallistu-

vat joukot olleet kärsimättömiä. Yhtä hartaasti
odottivat myös päävastarinta-asemassa KiteläRuokojärvi-Syskyjärvi puolustautuvat "Sitovan

eli

Ryhmä Oinaan pataljoonat saarrostuksen alkamista. Ne toivoivat siitä helpotusta tuRyhmän"

kalaan asemaansa. Olihan käynnissä mitä raskain
torjuntataistelu pitkin pääpuolustuslinjaa.
II/JR 37, jota komensi kapteeni L Tuominen tukenaan kapteeni E. Hartikaisen II/KTR 13 ja kapteeni E. Korpikosken 3.Er.Ptri sai jo yöilä 11112.12.

vastaansa 168.D:n ensimmäiset voimakkaat hyökkäykset Kiteiässä, jossa se taisteli 10 km:n levyisellä

lohkolla. Rintama taipui arveluttavasti ja oli suorastaan ihme, ettei se murtunut. Tavattornan kriitillinen tilanne aika ajoin oli, sitä on turha kieltää.
IIJR 38 oli komentajansa, kapteeni O. A. Halosen johtamana vetäytynyt Ruhtinaanmäeltä Syskyjärvelle, jossa se kapteeni K. Ålmin komentaman
I/KTR 13:n tukemana puolustautui päivä päivältä

kiihtyviä hyökkäyksiä vastaan. Läheinen tienhaara
oli r.iholliselle tärkeänä operatiivisena tar.oitteena
ja taistelut muodostuivat sen mukaisiksi. Jos tienhaara olisi menetetty, olisivat hyökkäykseen valmistautuvat joukot olleet välittömässä vaarassa ja 12.D
saarrostusuhkan alaisena. Mutta täälläkin rintama
vielä kesti epätoivoisin ponnistuksin, joskin monasti vain pimeän tulo ehkäisi läpimurron.
IIJP* 19, jonka kapteeni Virtasen pataljoonan
tunnemme jo Uomaan viil,yfystaistelujen ajoilta,
o1i Ruokojärvellä, Kitelän ja Syskyjärven puolimaissa. Tämä suunta

oli jo
havaittavissa, että vihollinen Ruhtinaanmäen va1lattuaan alkoi siirtää voimiaan myös tänne, ja pian
taistelut siel1äkin leimahtivat ilmiliekkiin.
III/JR 37, komentajana kapteeni A. Karhama,
oli ryhmä Oinaan reservinä ;'a se sai olla liikkeellä
yötä päivää ehtiäkseen vastaiskuillaan lyödä takaisin uhkaavimmat läpimurrot. Etenkin panssarivau-

Siirlyminen hyökkäysryhmitykseen on parhaillaan käynni;sä
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nut osoittautuivat röyhkeiksi sen jälkeen, kun
oiivat

päässeet selville siitä, ettei puolustajalla

ne

ollut

niihin pystyviä torjunta-aseita. Mutta sellainenliin
saatiin, kun Syskyjänellä raahattiin kenitätykki
etulinjaan. Kun se suorasuuntauksella romutti jonkun vaunun tulit,at toiset tuntuvasti varor.aisem-

Se armeijakunnan käsky, jolla Siirantierr hyökkäys toimeenpantiin, pirstoi 13.D:n rykmentit kolmeksi ryhmäksi, joihin lisäksi kuului myös 12.D;n
joukkoja:
Sitova ryhmä eli Ryhmä

Oinas,
- Päähyökkäysryhmä eii Ryhmä
.ja
- Sivuhyökkäysryhmä eli RyhmäJousimies
Luoti.
-Ryhmä Oinaan tuli hyökkäyksen aikana puolus-

miksi.

Vihollisen tä11ä tar-oin yrittäessä tarmokkaasti
jatka:. e:enemistään, oli taistelu virinnyt Ryhmä Oinaan puolustuslol.rkon kaikilla osilla, eikä todellakaan ole ihmeellistä. että Oinas näinä tavattoman
.iännittävinä päivinä odotti kiihkeästi hyökkävksen

taa Laatokan-Syskyjärven välistä rintamanosaa
kolmella pataljoonalla ja kahdella patteristolla.
Sen takana oli eri johtoportaiden reserveinä niin

alkan-rista.

veys o1i noin 2> kml

Odotusaika ei venynyt pitkäksi. Hyökkäysvalmis-

telut oli pantu alulle 8.12. ja jo 10. päivänä antoi
F
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armeijakunnan komentaja käskynsä.
Hyökkäys
alkaisi 12.12.39 aamuyöstä.
Paljon o1i sillä vä1in ehdittävä tehdä. Oli suoritettava tiedustelua vihollisen vahvuuden ja ryhmityksen selvillesaamiseksi, oli suoritettava viitoituksia ryhmitysalueella, oli avattava latuja etenemistä
varten, oli jaettava aseita ja varusteita, joita divisioonille yhä tippui. Todeilal<in tippui, sillä varastot ja r.arikot ammottivat tyhjinä eikä sotatartiketeoliisuutta parhainkaan suunpieksäjä pysty impro-

r.isoimaan. Oli tehtär'ä paljon ia tehtävä se lyhyessä
ajassa, samalla koko ajan kuunnellen miten vihollinen moukaroi päävastarinta-asemaa. Niin Kite-

lästä ja Syskyjäri,eltä kuin Kollaaltakin kantautui
korviin keskeytymätön tykistötulen jyrinä.

ikään kolme pataljoonaa.

*

Ja rintamalohl<on le-

Ryhmä Jousimiehen tuli eversti Olkkosen johdolla hyökätä kuuden pataljoonan ja kahden vajaan patteriston voimin Kotajärven pohjois- ja itäpuolitse kaartaen Uomaan tielle, varmistaa sinne
tultuaan itäån ja" kääntyä pääosin Lemettiin, 1B.D:n
selustaan.

Ryhmä Luodin tuli samaan aikaan hyökätä maHassisen johdossa kahdella pataljoonalla
niinikään lJomaan tielle, mutta Ryhmä ]ousimiehen
vasemmalla puolella ja jonkun kilor"netrio päässä
siitä. Näin tulisi Päähyökkäysryhmän vasen sivusta

juri T.

varmistetuksi.

Taempana

oli IV AK:n komentajan reservinä

ratsumestari L. Molanderin komentama Kev.Os.13.
Sitä piti kdyttäa ensi sijassa Ryhmä Jousimiehen
e

ten emis s uun

n ass a.

Samana päivänä

kun hyökkäyskäsky annettiin,
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saavutti vihollinen osapuiileen linjan Koirinojan
läntinen'
asema-Lemetti
-Atmeijak"nnan komentajan lujaa tahtoa osoittaa

(ä., loppo.rn saakl<a pysyi. hylikfays.päätök;;;*;. Ketkå,i valmisteluiån'ilmoitti nimittäin
12.D:n kornentaja, ettl Kollaalla taistelevten pa,"tioo.,l.n kunto oli nopeasti alenemassa yl9n.p1llMutta ei edes tämä hätäii*r-ratr-rksen
-f.ritta"ytvuoksi'
Hägglundin rauhallikenraali
i;;;i. 'Ånåettiiir
åttä Harlussa kapkäsky'
vain
;;;,"
i"""i- I( Niemelän kouluteitavana olevan KT-P
se, että

ja

valmistauduttava siirtymään Loimolaan
.ita Sorturralan suojeluskuntapiirin oli koottava 100
*i"ria lähtövalmiiksi. -- Jännitys kohosi sietämät-

iz," .fi
tömäksi

!

Rvhmä lousimiehen pääosan, sen varsrnarsen
ä
irko'uoiman, muodosti nåljä prtalioonaa liäsittär
tykistöyksi
iuirt.trrorrito Autti, jolle oli ilistttttt

patteri. Se lähti liikkeelle 12'12' kello 3'
mieSuksia ei vieläkään riittänyt kaikille' osa
tarkoitettu
Nelijonoksi
lumessa'
frirta tri kahlata
jonoksi'
,Jir,O t"""rtui ensin prrijonoksi jr sitten
km:n
20
Älkutaival
alkoivat kätvaa'
varsuorittaa
voitiin
tielle
U.omaan
"ultrya.,
påtii oi.tulle
oli
etutiedustelu
kun
marsstmuodossa,
mistettuna
kohdattaisi'
heti
vihollista
käteen selvittänyt, ettei
matka
lrt"rti."rif..udei kasvoivat sitä mukaa kuin\-uorotrinteet
missä
essa.
korr
iyrkät
Oltiin
.å;rtul.
ia rvteik;;'"i; 'ili;; rotkojen. uPotta;ien'.ui$'n
"tiena"
jalkapolku'
oii
iot.
Ainoäna
äi;; kå"tt".
käytetty'.Tyoltu
jälkeen
tulon
lumen
ei
sitäkään
täytyt mresvollrlrn
kit vaiosivat ia kaatuivet, niitä ja
kranaatinheittiKonekiväärit
)"ir^r'.,.""påin.

myös pian apumiehistöä' Älkoi synkun riristön
iua-pvsahdvksia iä ruuhkaantunrisia ia
taensimmäisen
saavutti
tienoissa
12
i[#aa t.iro

*"i turrritriät

sra'
;;;;å;;, Ruokojärven-Kivijärr en krnnaksen'
liikoltuaan
ts
17'
kello
;;;'i;;;"Prt perille14vasta
turrtia'
mittaa
ilectta^vhtå
--;;;ti;i;;rrio
a"ti" kornenr'Lia' er ersti Autti'ei

ioutui nvt vaikean ratkaisun eteen Vihollinen

lähestynrisrä'
lrji;;;ffi nuo*,nn"t raisteluosaston
keskey
vllätvs oli saavutettavissa mikäli etenemistä
roitiin
teh-tiin
niin
äilå;ä"";k"r,iin. ttt'tt'r ios
taas
visynein
Jos
taisteluun
.'f-rii i""tr"
i9"\oi.l:
t'tisteiuk1'llä
:;;.,1;;";.ri.n t.uate, såilvtcttiin yllitysetu nrel-

kunto parempana' nluttl menetetriin

tekoa mutkistutti
i;iseid-;;;'i""å'Itl. Päätöksen
päir'än iäljo
puolen
oli
joukoistr
osa
että
;i;iil;,
lepoa kaivältttimättä
eikä
t.ä" "if"t ta','oitieessa
vannut.
-'gu"tttl

Autti pääiti antaa p.rtaliooniensa levätä
iVain menetetiiin IV AK:n komenvön 121L3.12.
ia
Iiä"-'nältrvkselle asettama nopeusvaatimus
uituu"saaminenkin kyseenalai-

;.irå"';lffi'ttån
seksi.
""'i"U

se
yö ja miehet nukkuivat niin hyvin kuin
Nälpäinsä'
kivi
lumisessa metsässä ilman telttoja
pystyiäfi"-LEryrti, kun kenttäkeittiöt eivät olleet
kiertelivät
vartiomiehet
Vain
neet seuraamaan'
J1 9liJirf".." ympäritlä ja pvsyivät .lämpiminä'
ilH; it;"ityt' pitiinv't iå ',p;*;na k&nentopaikoil-
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lakin olevia. Sieliä tehtiin suunnitelmia

alkavan

;ii;ä" varalle. Eversti Åutin päätös.tli.,tiTl'
t-ir,in 16, mriuri Ruusuvuori' hyökkää. 13'12'
oaita.r^'i,uii.terra
--r--

Uomaun tielle, ottaa haltuunsa

rintama itään.
sitä
""f^I/]R

hyökkää sekin

"'iven kannaksen ja

Pitkälammen-5aaKS,al

3i, kapttet'l Kivilahti'

puolustaa

oäir,än valietessa, mutta Siiran tienhaaran .kautta
il;#rr"il;
ia iatkaa sieltä edelLeen Lemettiin'
- IIITIR 36,
kapteeni Pyökkimies' hyökkää I/JR
Sii-'
åff u Kotåjärven eteläpuolitse
puof
fr"
lz,"

maaston.ia iatLemettiin' yhpohjoispuolella
kaa Uomaan tren

"iL'Jrf
;;;;i.il,;;håistru saavuttamansa

---

,1essä
se rv

I JR J7:n kanssa'
Iryln 39, everstiluutn'

iksi.

ia.t,."n

O' A' Mattti' iad te-

everstt
eteneviä pataiioonia komentaa

-Sainio.
"jä,li*t""" tl. päivä alkoi valjeta' joukot lähtiät liikkeelle
r'-M;j;;t
Ruusuvuori saapui pataljoonineen notn
tervatehtaan
t .ito'ro Sääksjärven rannalla-olevan
tämän iä11<ee1
pian
ja
kohtasi
tielie
il";;an
i;;
marsstiäarie pai^ tttlossa olevan vihollisen' Sen
näytti pitkä1tä ja pansseri
ii'itto
-rää"I*'"f.'riI/JR. 36:n etenemlt"""";, oli ioukossa lukuisasti'
ei peLaljoona suinkarn
nen ovsähtyi, mutta takaisin

se painautui Åaahan tien molema'asi'kiiuuu" tulen' joka.yllättä\'änä
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iäi,ai'i"i'l'rirollisrivistöon Selvittl'ään. hämmingis-ja
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se et on-

yt]iii-ir.,,,ttä pataljoonan rsearistran' Siinä
tuesta
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dotuilla käsikranaateilla tehtiin r-aunu vaunun jäll<een taistelukyvyttömäksi. "Kuolema kolkutteli"
monen vihollispanssarin seiniä, kun IIIJR 36 pesi
itsestään sitä tahraa, mikä Piitsoinojalla oli pitaljoonaan tarttunut. Ja se tahra pestiin kunniallal
Vertojaan hakevalla urheudella pysäytti tämä hil-

jattan panssarien edessä pakokauhun valtaan joutunut joukko koko r.enäläisen 34. Panssariprikaatin etenemisen. Se väistyi paikaltaan vasta sitten,
kun ylempää oii annettu käsky asemien tyhjentämisestä, ja silloin oii jo pimeys ehtinyt laskeutua
taistelukentän ylle. Sinä päivänä tehtiin Sääksjärven tervatehtaalla tekoja, joista runoilijat voisivat
paremmin kertoa.
Kapteeni Kivilahden paraljoonalle ei onnetar ollut suopea. Pian liikkeetle päästyään se eksyi vai-

keassa maastossa suunnastaan, ja sen sijaan, että
olisi tullut Siiran tienhaaraan se saapuikin Siiran-

tielle noin 1,> i<m pohjoisempana. Suunnistamisvirhe huomattiin heti ja IijR 17 kääntyi etelään,
oikeaan suuntrans;i. Tienhearaan tultiin päir.än alkaessa hämärtta. )a törnrättiin r-almiiksi ryhmittyneeseen r.ihollisosastoon. Yllättäen se kär-i pataljoonan kimppuun. panss-rrir ejoir.rt tyrmistyneiden
komppanioiden läpi, ja koko joukko hajautui komentajansa käsistä metsään. Olisi väärin tuomita
miehiä pelkureiksi, sitä heistä r.ähiten r.oi sanoa,
mutta panssarit olivat nyt kerta kaikkiaan outoja
hirviöitä, joihin täytyi tottua. Tottumusta vaadittiin sitäkin enemmän, kun ei ollut aseita, miliä ne
olisi pystytty torjumaan. Kiväärillä ei niitä pystytty
vastustamaan, eivät pystyneet ainal<aan nämä miehet ja sopii epäillä olisivatko siihen pystyneet nekään, jotka olivat syypäitä torjunta-aseiden puuttumiseen puolustusvoimiltamme. Sopii epäillä sen
vuoksi, että Jerikon muurien kaataminen lienee einoa kerta sotahistoriassa, jolloin suurella äänel1ä
on jotain aikaan saatu.
I JR 37 hajosi nyt panssarien edessä, kuten II JR
)6 o1i tehnyt viikkoa aikaisemmin, mutta kuten r-iime;si mainittu, tuli P:taljoona Kivilahtikin myöhemmin osoiiran.iaan. ;riten p:Lnssareita kohdellaan,
kun ensi :'.'rnisrvksrscJ pä)siJ.in.
Kapteeni Prökiimies åteni käskyn mukaan I'-[R
37:n pohjoispuolella, saapui puolen päivän tienoissa Siirantielle ja puhdisri maaston Kotajärr.en
eteläpuolelia. Hyökkäyksen jatkamisesta pitemmälle
ei tull-rt mitään, kun yhteyttä vasemmalle ei voitu
saada.

Kun 13. päivä kääntyi illaksi, o1i taisteluosasto
Åutin hyökkäys täysin tyrehtyny,t. Vain II/JR 36
oli pystynyt täyttämään tehtävänsä. Tervatehtaalta
kuulur.a taistelun melske todisti, että pataljoona
varmisti itään.
Er.ersti Åutin reservi, II/JR 39
oli vielä pääosin- käyttämättä.
Mutta ryhmä Jousimieheen kuului muitakin

joukkoja. Paitsi tukitykistöä, kapteeni P. Turpeisen
IIIKTR 72:a je majuri A. Väinämön III/KTR 13:a
oli siinä r,ielä kaksi pataljoonaa, kapteeni Y. Väänäsen komentama III,JR 38 ja kapteeni L. Kanosen III/JR 39. Ja molemmat pataljoonat olivat
eversti Olkkosen r,älittömässä komennossa.

IIIiJR 38:n piti aluksi sitoa vastassaan oleva vihollinen, pataljoona oli näet asemissa Kotajärven
pohjoispäästä länteen rintama Siiran tienhaaraa
kohti. Kun viholiinen sitten alkaisi irroittautua,
IIIIJR 38:n oli hyökättävä Siirantietä etelään tavoitteena tienhaara. Hyvin varovasti ja tarkoin etumaastoaan tunnustellen se lähti liikkeelie 12.12.
keilo 10 ja kohtasi jonkun yksinäisen panssarin sekä
epälukuisen mddrd.n partioita. Näitä ei pataljoonan
komentaja uskaltanut jättää selkäpuolelleen, vaan
hairahtui taisteiemaan niiden kanssa, sekaantui
alkuperäisestä ryhmityksestään eikä koskaan saavuttanut tavoitettaan.
III/JR 39 oli asemissa äsken mainitun pataljoonan länsipuolella. Se sai lz.tz. iltapäivällä käskyn
kokoontua myöhempää käyttöä varten, mutta tämän hyökkäyksen aikana sen käyttö rajoittui partioiden lähettämiseenRyhmä Luodin, Sivuhyökkäysryhmän, toiminnassa ei ole paljoa kertomista. Se lähti liikkeelle
12.12. aamuyöllä, mutta jo samana iltana veti majuri Hassinen oman pataijoonansa, I/JR 35:n, takaisin ryhmitysalueeile "ruokailua ja telttamajoitusta
varten", kuten hänen ilmoituksensa kuului. Majuri Valkaman I/JR 3a jäi näin muodoin yksin eikä
luonnollisestikaan kyennyt ryhmän yhteistä tehtävää suorittamaan. Kosketuksen viholliseen se säilytti loppuun saakka.

Kun

sivustahyökkäysryhmää

ei

seuraavanakaan

päivänä useista käskyistä huoiimatta saatu liikkeelle, siirsi IV ÅK:n komentaja IIJR f:n L3.I2.
iltapäivällä Syskyjärvelle, ryhmä Oinaan komenta-

jan käyttöön.

13.DE:ssa ;a IV AKE:ssa oli jännitys kohonnut
huippuunsa. Toisiko 73.L2. mukanaan ratkaisun

vai oliko hyökkäys keskeytettävä ? Vai olisiko sitä
jatkettava yleld. 14.12.? Päivän mittaan saapuneet
tiedot olivat mitään sanomattomia, sen ne vain
osoittir.at, että toinen hyökkäyksen perusedellytyksistä, nopeus, puuttui. Ja tilanne Ryhmä Oinaan
sekä 12.D:n puolustusasemissa huononi silminnähtävästi.
Illalla 73.72. se oli Syskyjärvellä
- että kaksi KT-P 12:n komppaniaaniin
arveluttava,
oli
kiireesti heitettävä Leppäsyrjään, puohrstamaan tätä
tiensolmua, kr-rn Syskyjän,en rintama uhkasi murtua.
Kenraalimajuri Hägglundin tilanteenarvostelu -13. päir'änä ei olh-rt mikään helppo tehtävä.
Ilta oli jo ehtinyt kulua pitkäIle, ennen kuin saatiin tarkempra tietoja hyökkäyksen tähänastisesta

kulusta ja saavutuksista. Eversti Autti

oli lähettänyt ilmoituksensa pienintä yksityiskohtaa myöten
totuutta vastaavana, rnutta periile se tuli pahoin

vääristeltynä ja antoi sen kuvan, ettei hyökkäystä
joukkojen kunnon takia enää 14.12. yoitaisi jatkaa.
Kun Åutti sitten myöhemmin sai käskyn hyökkäyk-

sen keskeyttämisestä, ihmetteli hän kovin, oliko
yleistilanteessa tapahtunut käänne epäedulliseen
suuntaan.

Kieltämättä hyökkäys oli epäonnistunut, mutta
sen jatkaminen olisi joukkojen takia ollut 1.4.12.
täysin mahdollista, joskaan kenraali Hägglund ei
silloin saanut sitä tietää. Mutta miten sitten oli
183

yleistilanteen laita, pakoittiko se tosiaan lopettamaan alulle pannun yrityksen ?
Syskyjärvellä oli tapahtunut useita vakavia sisäänmurto.ia, siellä oli läpimurron uhka koko ajan
näköpiirissä. Kollaalla oli vihollinen ryhtynyt
määrätietoisesti pyrkimään saarrostukseen, samalla
kun tykistö taul<oamatta jauhoi rintamaa, vähäiset

joukot eivät riittäneet kaikkialle. Molempiin suuntiin sekä Syskyjärvelle että Loimolaan oli saatava vahvistuksia ja niitä o1i saatava heti. Omasta
hyökkäyksestä oli armeijakunnan komentaja saanut sen kuvan, että se edistyi tarmottomasti ja niin
hitaasti, että viholliselle jäisi aikaa ryhtyä vastatoimenpiteisiin. Täilaisia oli jo nyt havaittavissa.
Jos hyökkäystä näissä olosuhteissa jatkettaisiin ei
otaksuttavasti voitettaisi mitään, päinvastoin, suurin osa armeijakuntaa asetettaisiin tuholle alttiiksi.
Kenraalimajuri Hägglund keskeytti hyökkäyksen
13.12. kello 23.35. Hdrcn käskynsä kuului:
Hyökkäys keskeytetään heti ja hyökkäysryh- vedetään Syskyjärven-Varpajärven kannakmät
selie siellä olevan varustetlin aseman pohjoispuolelle. Asema miehitettävä puolustusta varten ja vapautuneet voimat keskitettävä hyökkäystä varten
Syskyjärven-Pyhäjärven kanoasten kautta länteen
tai lounaaseen. Lemetin-Uomaan tie pidettävä
katkaistuna mahdollisimman kauan r.ahvoilla iälkiosastoilla.

Käskystä- huomataan, ettei IV AK:n komentaja
a;'atellutkaan kokonaan luopua hyökkäysaikeistaan.

Oli vaan odotettava otollisempaa

hetkeä niiden
toteuttamiseksi, mutta sillä välin piti lopultahin
vahvistaa horjuvaa puolustusasemaa.
Irtautuminen tapahtui vaikeuksitta ja sen yhtevdessä lähetettiin vapautuneita joukkoja niin hyvin
Syskyjärven kuin Kollaankin suuntiin. Jo ennen
näiden ehtimistä perille koetettiin Syskyjärven tilannetta helpottaa antamalla IIIIJR 39:n heti 74.L2.
aamulla hyökätä Ruhtinaanmäe1le, ja ser-r jä11<een
jatkuivatkin kevennyshyökkäykset yhtämittaisina
tammikuun alkupuolelle saakka. Niiden kur-:Laminen ei l<uitenkaan ole paikaliaan tässä yhteydessä.

Kyösti Kallion sana
Minkälaiseksi kansamme tulevaisuus muodostuneekin, ä1käämn-re koskaan unohtako, että me jokainen kohdaltamme olemme mukana sitä luon:rassa
fa myöskin siitä vastaamassa. Tämä tietoistius o1koon omiaan tasoittamaan erimielisyyksiämme, lähentämään kansalaisia toisiinsa sekä luomaao meistä

lujan, yhtenäisen ja yksimielisen kansan. Siilä paitsi
Kaikkivaltiaan johdatukseen me emme kansana voi

turvautua mihinkään muuhun kuin itseemme.
Meistä itsestämme riippuu, minkälaiselisi Suomen
kansan tulevaisuus on muodostuva. Ei ole sitä mahtia maan paallä, joka pystyisi meille antamaan lttjemman turvan, kuin minkä me itse itsellemme annamme.

Koulutyttönä koiirintanran ilmavalionlo a:emallo

KTRSTT JÅllNTrr"A

{c0ffi{e§ryruw
Toimittaja Kirsti laantila on komeroit-

tensa kätköistä löytänyt oman sotapäivä-

kirjansa, jota hän uskollisesti täytti toimiessaan erilaisissa lottatöissä Flangon

ryhmän Hiittisten lohkon (Hil-on) esikunnassa Fliittisten saarella. Hän lähti
komennukselle koulun penkiltä palatakseen takaisin kouluun, kun pakollinen
loma loppui. Pdivåkkja on kitjoitettu
kahdeksantoistaikäisen huolettomuudella
ja koulutyttömäisellä kepeydeiiä, josta ei
puutu paatostakaan tafpeen tullen. Mutta
reportterin silmällä hän on tarkastellut
ympäristö ddn ja silloin.
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IOHJALLA 24.8.41. Td,naan on sunnuntai ja kutakuinkin rauhallista, joten ehdin taas kirjoittaakin.
Eilen olin jälleen tornissa ja panin toimeen yhden
h2ilytyksen kahteen viikkoon. Luin täydellä höyryllä romaania, kun hätkähdin surinaan, jotapaitsi
Virkkala kuului hälyttävän. Ilmoitin alai ja'eipä
'lakl<äsi
aikaakaan, kun pillit jo huusivat. Surina
hetken_kuluttua ja pelkäsin, että hälytys oli tietysti
väärä. Mutta onneksi "Karstukin" oli kuullut surinaa. Karjaakin, josta häiytyskäsky tavaliisesti annetaan ensiksi, ilmoitti n. 10 minuutin kuluttua: "Hä-

lyttäkää. Koneita tiikkeetiä." Johon minä sain ylväästi vastata, jotta meilläpä onkin Lohjalla oliut
häiytys jo kymmenen minuuttia. Ja sitten hetkisen
kuluttua kuului pam, pam, pam eli joku paikka sai
leipiä, arvattavasti Meltola. -Olin muuten tekemässä
toimenlottasitomuksen, joten komennus voi tulla
miilä sekunnilla tahansa. Ei tämä tornissa seisomineo oikein tunnu sotimiselta. Maanantaina täytin
kahdeksantoista vuotta, mikä on määrätty ikäiaja,
torstaina tein sopimuksen. Reipasta menoa, eiliös
totta, päiväkirjani?
29.8.41. Ja sitten sitä mentiin, joten terve vaan.
Eilen tuli nimittäin komennus, joten hynttyyt kasaan ja mars matkaan. Nyt on lähtöön aikaa parisen
tuntia ja sitten painumme Liisan kanssa läniirintamalle eli Hangon motille, ts. Hiittinen-nimiSelle
saarelle. Olen yrittänyt pakkailla tavaroitani kamalalla kiireellä, sillä tunnollisena tyttönä olin tornissa vielä aamalla.

Perniö 30.8.4L. Eli toisin sanoen Lottahotellin
ravintolahuoneessa monien kommellusten ia sattumien jäIkeen. I{atkamme alkuvaiheet ovat totisesti
olleet kirjar-at, mitä sitten loppu tuokaan tullessaan. Sataakin. Klo 19.15 lähdimme junalla Karjaalle monien onnentoivotusten saattamina. Karjaalle saavuimme onnellisesti, iskimme kupin korviketta sisäämme ja aloimme odotella junaa, jonka
oli määrä lähteä Perniööo kio 21.33. Kolistelimme
sitten eteenpäin tietämättä asemista tuon taivaal-

lista, mutta oikealla kohdaila sentään nousimme
.junasta. Mutta minkäiainen vastaanotto. Pill<kopimeä asema, jolla häämötti jokin tumma hahmo.
Painuimme sisään asemalle ja kysyimme oletetusti
150 metrin päässä olevaa Lottahotellia. Meilie itmoitettiin, että se on kirkonkylässä viiden kilometrin päässä asemaita. Oli lisäksi hirvittävä ukonilma. Pääsimme yöpymään eräässä hämäräperäisessä taiossa (kaikki näytti hämäräperäiseltä yön

ja aamuTla sitten tallustelimme täyspak,
kaukset selässä tuon 5 kilometriä. Kuljettuamme
neljä kilometriä saavutti eräs armeijan auto matkalaiset ja pääsimme kyytiin. Meidän o1i määrä lähteä Perniöstä Taalintehtaille klo 10 pikkuautolla,
pimeässä)

E-

mutta sellaista ei saapunutkaan. Odottelimme juuri

jotakuta ammuksilla varustettua kuorma-autoa,

jonka lavalla meillä on kuulemma aitiopaikat. Laivan pitäisi iähteä illalla klo 20.30 Taalintehtaalta.

Mitahän ollee

edessä

?

7.9.4I. Täällä Hiittisissä olen sitten jo touhunnut
kaksi ja puoli päivää. Hyvin lopulta pääsimme perilie laivasatamaan, ammuskuorman päällä aitiopaikoilla. (Suurimmat ammukset takapuolen alla).
Joimme kahvit Taalintehtaalla ja sitten moottori-

veneellä tänne (laivat kuuluvat rauhanaikaan).
Vastaanotto oli herttainen. Meidät vietiin suoraan

upseerikerhon ruokapöytaän. Ja sitten meitä esiteltiin. Upseereille ja lotille, joita näytti olevan satoja. Tämä on nimittäin erään divisioonan Hilon

Esikunta, joka kuuluu Hangon ryhmään. Tdälld,
on kyllä niin paljon ruotsalaisia, että tuntuu siltä
kuin emme Suomea puolustamassa olisikaan. Hel-
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sinkiläiset lotat tuntuvat kaikkein ikävimmilta narn
maalaisen mielestä, mutta ehkäpä tässä pärjätäan.
Asunnoksi saimme erään suuren talon, Stomtan, salin ja tilavuutta sillä kyllä on. Kaksi lentokonettakin pörrää paallä. Lienevätkö sitten vieraita vai
omia? Mitään suuria paukkuja emme ole vielä kuulleet paitsi omilta, jotka tänään ammuskelivat, että
maa tärisi
ehkä Viipurin kunniaksi. Tytöt ja-

l,

kaantuivat -sitten niin, että Liisa joutui viestikeskukseen eli tietysti hauskimpaan paikkaan. Minä

sain käskyn mennä nk. asetoimistoon ja huomasin
sen kyllä aika pitkäveteiseksi paikaksi. Ehkäpä sinne
ajanmittaan ilmestyy töitä. Ainakin muuao asemestari
ahtoi romaania sisäänsä kovin innokkaasti.
Taas pörräsi päällä kolme konetta ja nähtävästi
vihollisia, koska niitä ammuttiin. Taidankin kertoa
siitä mukavasta retkestä, johon heti eilen saimme
ottaa osaa. Se suoritettiin Sp 15:lla toiseksi uloimmalle linnakl<eelle eli Öröhön. Perillä näytettiin
meille ihmeellisiä vekottimta ja koneita, jollaisia
ennen en ole osannut kuvitellakaan. Mm. 12 ja 6
tuuman tykit, jotka olivat vallan huippuihmeellisiä
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oikein
laitoksia. Siellä söimme myös aamiaisen
onmieskokin serveeraamana. Ruoka täällä muuten
kin kaikkialla hyvää. Mutta voi sen uskoakin, sillä

ei ne herrat mihin vain tyydy. Eilenkin saimme
ja keitettyjä makarooneja ja keitettyjä porkkanoita ja muuta hyvää. Tykkien lisäksi

vasikanpaistia

esiteltiin kaikenlaisia vehkeitä ja sitten

.1'oimme

kah-

via sotilaskodissa.
6.9.41. Aian jo tuntea itseni kutakuinkin kotiutuneeksi. Työpaikkani sijaitsee I kilometrin päässä

asunnosta uudessa parakissa. Meillä on kolme lähettiä, joiden ajnoana tehtävänä on hääriä keittiössä
ja pitää huolta puhtaudesta
ia kai minustakin.
Siltä ainakin ndyttda, sillä he- yksinkertaisesti syöttivät minua niin, että sain kunnollisen ripulin heti

alkajaisiksi. En ole tottunut tämmöisiin sapuskoihin. Samalla he pitävät seuraa, ettei aika tule pitkäksi, mikä muutoin ei o1e laiokaan mahdotonta.
Täällä ovat muuten sairaudet nykyään oikein muodissa, aina itse pääl1iköstä, majuri Moringista aitai angiinaa ja minussa on
tietysti molemmat.
78.9.41. Elämä aikoi jo totisesti olla niin tyisää
eraalta puoleita, että olin pamauttaa koko Åsetoi-

kaen. On joko ripuiia

miston ilmaen. Ja yksinkertaisesti vain siksi, ettei

ole mitään tekemistä. Ilmankos niin monet miehetkin sitten sortuvat viinaan, kun on pistetty tänne
motin vartijoiksi, vaikka kaipaavat oikealle rintamalle. Senkun istut ja istut ja ytitat olla tekevinäsi

jotakin. Niin kauan tämä sentään meni, kun oli
edes lukemista, mutta nyt kun osaan kaikki lehdet
jo suurinpiirtein ulkoa, ei mikään enää maistu mtltddn. Tand'dn menin lottapäällikön iuo ja yksinkertaisesti pyysin lisää työtä. Hän sanoi, että nykyään
on kaikilla yieensä vähän työtä, mutta lupasi sitten järjestää. Muuten kaikki menee siinä pikkuhiljalleen. Sain siskolta kirjeen ja tiedon, että puhutaan kuulemma koulun alkamisesta. Ei tott.r r ieköön, se ei saa tulla kysymykseenkään. Enhän oie
edes katsahtanutkaan kesätehtäviini. Synkkä tule1,q6

vaisuus. Eilen

oli Liisan päivätkin ja oii tietysti

titkin. Eli paljatta kurkkuja, maitolasi, 1

kes-

omena,

1 karamelli jokaiselle. Ja sittenkio maistui hyvälie.
Yö1lä hajosi sänkyni ja luteet iensivät. Kaikilla oli
hauskaa.

20.9.11. OIen kokenut luultar-asti eiämäni mielenkiintoisin-rman elämyksen ei1en. Käväisimme
Bengtskärissä kiertär,än kanttiinin kanssa. Kyllä
asia on niin, että kun ihminen on kärsivällinefl, se
kärsivällisy-rs palkitaan. Eilen palkittiin minun kärsivällisyyteni. Oikein viiden ihmisen luvalla (jotta

varmasti pääsisimme mukaan) seisoimme Kaisan ja
Liisan kanssa laiturilla jo klo 9.45. Moottorivene
lähti vasta k1o 10.30. Oli ihana ilma. Auringon
säteet leikkir'ät herttaisesti tyynellä merenpinnalla
ja meil1ä o1i tietysti pieni yleisjännitys vallalla.

-Onnellisesti

purjehdimme ensiksi "Pertin" satajo etäältä katsottuna erikoisen näyn, sillä kaukana taivaamannalla siinti
melkein tänne asti Bengtskärin komea maiakka'
Oudolta tuntui näkymä siksi, ettei itse maankamaraa voinut eroittaa ollenkaan. Vasta jonkun metrin
päästä sen näki, siksi pieni kaistale kiveä oli sen
majakan al1a. Mutta minkälaisessa kunnossa olikaan itse majakka? Taistelun jäljet näkyir'ät kaikkialla. Eräs kulma koko tornista oli romahtanut
zlas, ja kaikki seinät olivat täynnä kranaatin reikiä.
Majakan suuri kristallikupooli makasi tuhansina
sirpaleina tornin juurella ja kaikkialla vallitsi hirmaan. Pertti tarjosikin

vittävä sekamelska. Kyllä totisesti täytyy ihailla
niitä miehiä, jotka tätä kivipaatta urhoollisesti puo-

lustivat vain muutaman miehen voimalla.
Kiipesimme suoraa päätä ylös torniin, tartuimme
kaukoputkeen ja näimme edessämme Hangon selvästi la yhtä valkeana kuin ennenkin. Jokainen

talo näkyi ikkunoineen selvästi. Vesitorni o.li pvstyssä ja kaunis kirkko niin ikään. Oikein huokaus
pääsi. Koskahan se taas on meidän ? Edellisenä päivänä oli hyvän näkyväisyyden vallitessa voitu eroittaa vesitornissa kolme venäläistä.

Russarö näkyi myös selvästi ja majakka kiilsi
hehkuvan punaisena. Ja sen edessä vähäpätöisen
näköinen kallio
Morgonlandet, joka nyt on
jouduimme pieneen myrstyhjä. Takaisinpalatessa
kyyn. Poikkesimme viemään kahvia Kuggskärin
vartioaseman pojiile ja tulimme perille seitsemän
tunnin matkan jälkeen.
27.9.41. Olen nykyisin Taioustoimiston palveluksessa
läpeensä.

ja oleilemme siellä Liisan kanssa pa:at
Nyt on jo kiirettä.

3.10.47. Tänään olemme olleet Liisan kanssa hyvällä tuulella, sillä ilma on niin suloinen, että jo se
yksistään saa ihmisen hymyilemään. Uhrasimme
aamiaistunninkin luonnolle. Lähdimme kuljeskelemaan pitkin metsiä ja tutkiskelemaan seutua. Kaunista oli. Puut olir-at toinen toistaan värikkäämpiä
.fa niiden välistä loisti sininen meri hieman aallohtien. Löysimme hämmästvkseksemme tanssilavan-

kin sieltä puiden keskeltä. Tanssimme "Kulkurin
valssia" ja lauloimme duettoja, niin että metsä raikui. Käväisimme iopulta r-ielä Vikarsin laiturilla
ja sitten vasta painuimme toimistoon. Iltapäivällä
olimme siiten elokuvissa. Esitettiin Punahousut.

Åika sekava se kyllä oli, varsinkin kun oli palojakin keskeltä pois.
Lohjalla 11.70.41. Nyt on täytekynäoikin taas
kunnossa, kun pääsin lomalle sitä kunnostamaart.
Ainoat ihmiset, jotka sitä osaavat td,yttaa, ovat
Esko-veli ja muuan päällikköni, kapteeni Hentola.
Ellei kumpaakaan ole lähettyvillä, saan yksikertaisesti olla kirjoittamatta, koska en osaa täyttää sitä
itse. Ja Hentolakin on kai ollut lomalla tai jossakin, kun ei ole näkynyt pitkään aikaan. Ihanaa, että
saan taas puhdasta pyykkiä mukaani ja jotain muutakin. Kuvittelin kyllä kotiin tullessani, että lähtiessäni takaisin Hiloon saar reppuni täyteen tuoretta pullaa, pikkuleipiä ym., joilla sitten kestitsen
tovereitani siellä, mutta nyt saan tyytyä siihen yksinkertaiseen toteamukseen, jotta mistäs laitat, kun
ei ole jauhoj a. Eldmd. alkaa olla seilaista, ettei jauhoja saa enää kortillakaan.
19.L0.41. Täällä Hiittisissä jälleen arkipäivän

as-

kareissa. Vietimme Martan kanssa kotoisen illan
boksissa. Kävimme saunassa pesaisemassa itsemme
ja sitten nautimme ihanan kuumaa teetä voileipien,
kaakun ;'a talon emännän lahjoittaman pullan kera
tulen räiskyessä kakluunissa. Eivät totisesti mitkään

kemut vedä vertoja tällaiselle rauhalliselle illalle,
siksi suloisia tunteita se saa aikaan. On kuin höyhenellä vetelisi suloisesti ympäri ruumista.
23.10.41. Istun tääliä io.r..su salissa orpona ja

Mffi

Olemme

varliopaikan poiille
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hiukan haikeana ja syön pelitusta (ä 5:- paketti).
On ilmeisesti odotetiavisia suuria muutoks'ia tilante.essa, sillä lottatyövoimaa.kin lisätään.
Ja meillä on
Liisan kanssa ilo päästä puheiinkeskutseen. Olen
s.itäkin alaa ehtinyi elamani varrella harjoittaa.
24.10.4L. Nyt se sitten kai on alkanut. Se Hangon
lgd.llii:i valtaus. Jo parin päivän aikana on iykkien jylinä ollut yhä kovempaa ja tanåan,. o., yitynyt yhdeksi ainoaksi paukliinaksi. Milloin Lovempana milioin hiljaisempana, mutta yhtä mittaa sitä
kuuluu. Talokin täriseä. Ulkona on valtavan hieno
näky. Tulenliekit leimuavat ja tähtimäiset raketit
kohoavat taivaanrannasta. Päivällä pörräsi venäläinenkin taivaalla. Näin ainakin yhäen hävittäjän,
jota ammuttiin useita ketoja. Lähelle meni, mutta
täysin ei varmastikaan osunut. Asiat taitavat ruveta
selviämään.

3l.lO.4l. Taas on viikko vierähtänyt. Huomenna

on jo marraskuu. Ulkona alkaakin olia jo syksyistä

tällä saarella merellisellä. Tuulee ja vinkuu jå on
pakkastakin. Ja me nuoleskelemme edelleen näitä

motin laitoja. Nykyään siis istun puhelinkeskuksessa ja htiudan Vappua niin että seiÅät raikuu. Hyvin se näyttää menevän, enkä ole suurempia munauksia r ielä ehtinyt tehdä.
74.7I.41,.I<1o 00.00 eli yötuurilla

Hilon

keskuk_

sessa.

Nyt istun sitten täällä

sentraalissa

ja

odottelen

haikeasti, että .ioku reikä pirahtaisi taas. Tosin se
odotus on suurin piirtein turhaa, sillä näin öisin
tåmd. aparaatti on yleensä r-ielä hilirisempi l<uin
hiiret. Ne nimittäin yleensä pitävät öisin räällä vie_
noa ääntä ja kutittavaa melua. Tämä höl<keli, elikkä
mörskä, ei enää tee minutin sitä aavemaisen kauhistuttavaa vaikutusta kuin ensimmäisenä iltana. Itse

talo on hajoamistilassa ja odotan joka hetki sen
luhistuvan kasaan. Tietysti silloin kun en itse ole
sisällä. Ja tämä huone, pieni kurjannäköinen mörsjol\l iokaisesta seinästä oo vapaa näköala ulos
5a,
ja tuulella vapaa tie sisään! Varsinkin kovalla tuulella pelkään lentäväni ulos jostakin sopivasta reiästa ja saan pitää kiinni tästä huojuvaita tuolirämästä. Seinäpaperit or,at suurin piirtein olemattomat, toiset ikkunat puuttuvat kokbnaan. Kail<ki on
mustaa. ja likaista. Kalustona on 1 kappele lntikkai,
nen sohva, 1 laveri ja siinä paperipaija, jolla tosin
ei saa nukkua, 1 piironki ji tåmä-aparaatti. Vakituisina asukkaina talossa ovat suurin piirtein kaikki
koiraa pienemmät elukat ja seinän iakana asuu 1

melkein huliu siviiliukko, joka harrastaa unissa
puhumista ja laulamista melkein yöt läpeensä. Mutta tällä hetkellä onneksi uunissa palaa iioinen valkea
jl.guitakin näkyy ole',,an riittämiin. Jos pistäisi pökköä pesään taas vä1i11ä. Olemme jo saa-neet tuntea
ensi pakkaset täälläkin jalunta on jo hivenen verran.
Mutta sittenkään ei tunnu mitenkään erikoisen kyl,

mältä paitsi boksissa, joka on samanlainen harakanpesä kuin tämäkin talo. Ikkunoista vetää jotta suhina käy. Ei siinä silloin auta ne monet praasutkaan,
joita teemme melkein joka tunti.
22.11.4L. Täällä istun taas lutikkaisella sohvalla,
virkeänä kuin västäräkki. Talvikin alkaa jo tehdä
188

tuloaan täyttä terää. Lunta oii jo näkyvisä, mutta
nyt sekin vähä on häipynyt ja jaljelln on kiiltävän
kirkas, ohut jää, josta aiheutuvat ne monet ei-niinkään-tyylikkäät kuperkeikat ym. samansuuntaiset

toimintamuodot.
Nyt on varmasti jotakin erikoista tekeillä, sillä
td.md: aparaatti soi ihan yhtä mittaa. Mitäköhän lienee? Eskon linnakkeen keskus se vain olikin, joka
soittelee aikansa kuluksi. Ne pojat sieilä eivät anna
meille hetkenkään rauhaa. Soittelevat yhtä mittaa
ja puhuvat roskaa joskus hiljaiseen yöiikaan 3-4

tuntia yhtämittaa. Mutta onhan sekin ajankulua,
kun ei tarvitse muuta kuin kuunnella.
23.11.41. Ihmiset ovat nykyisin ihan omituisia.
Muuan tuttu lotta palasi itku kurkusa Eskosta. Tyttö parka joutui siellä tulikasteeseen ja häneltä oli
mennä hermot ja lähetettiin tänne mei1le. yksi huonetoveri vuodattelee niin ikään kyyneleitä sängyssään sydänsurujen tähden javielä kolmaskin on parkunut koko päii,än. Minä olen täysin vapaa kaikista

semmoisista huolista ja sen kun seurustelen seinän
läpi keskuksessa sen hullun vanhuksen kanssa laulamalla duetioje. Setä on varmasti yhdeksänkymmenen vuoden vanha ja soittaa nykyään huuliharppua hiirille. Eilen olimme muuten kahvilla yhdesiä
SM 4:ssä eli miinanraivaajassa. Oikein iso sakki
tuttuja tuli hakemaan minutkin keskuksesta kutsuii-

le. Tänään innostuivat miinanraivaajan miehet pyytämään uudelleen, mutte emn-repä lähteneetkääir.
Ukot hassut ottivat siitä nolikiinsa. Miesten ainainen itserakkaus sai kerrenkin kor.an kolauksen. Jot-

ta eipäs tarvitse luul1a, että me olemme tyttöjä,
jotka jokaisesta silmäniskusta tai puheiinsoitosta
"otamme vuoieemme ja kärelenme.t'
30.11,-i1. eii pikkujouluna. Eilen o1i soratoimis-

tossa oikein virallisesti järjestetty pikkujoulujuhla

päällikköineen kaikkineen. SöimmJ riisipuuroakin.
En jaksa kirjoittar siirä.

4.12.41. Me eiämme historiaa, on joku viisas
sanonut. Ja kun td.td: asiaa oikein ajattelee, niin
muuta ei r.oi sanoa, l<uin että oikeassa olet rabbi.
Me elämme tosiaan historiaa, oikein suurta maailmanhistoriaa, jota jälkeenpäin tutevat saavat sitten

päntätä päähänsä historian kirjoista hiki hatussa.
Me elämme suurten ihmisten ;'a suurten tekojen
aikaa. Jospa vain ajattelemme viimeisten viikkojen
ei voi
-- tahi vain viime päivien tapahtumia

- suuria
muuta sanoa, kuin että ne ovat olleet täynnä
tekoja. Tekoja jotka merkitsevät jaijon meille, mutta
ennen kaikkea jälkeläisillemme. Ne takaavat heille
ainakin yhden sukupolven ajaksi täydellisen rauhanajan, ajan, joka on oleva täynnä suunnitelmallista
työskentelyä niin henkiseilä kuin ruumiillisella alal-

lakin. Jolloin sota on vain kaukainen haavekuva.
Jolloio kaikki voimat on tähdätty uusien päämäärien saavuttamiseen. Jolloin eiämä on oleva täynnä
uusia suuria suunnitelmia, joita sitten uudet ihmiset tulevat paoemaan täytäntöön. Åjan, jolloin parhaimmat runot ja teokset kirjoitetaan, jolloin parhaimmat sävell/kset sär.elletään ja suurimmat keksinnöt keksitään. Jolloin sivistys ja viisaus kukoistavat kaikkialla. Paljon on puhuttu vanhan ajan

viisaista, mutta vielä enemmän tullaan puhumaan
ja kirjoittamaan uuden ajan viisaista. Tämä kaikki syntyi tyhmässä kallossani ajatellessani tätä Hangon motin laukeamista. Motin jonka
totisesti lulimme olevan il<uisen. Ja nyt se on sitten
lauennut. Salamatoimintaa todeiia! Eilen olimme
vaohassa, tyhjänpäiväisessä, yksitoikkoisessa odotuksessa. Tänään olemme täynnä tarmoa ja toimintaa.

Hanko on meidän. Russarön majakan yllä liehuu
Suomen sinivalkoinen, Visan poikain sinne ripustama lippu.

{

Satuio olemaan tääIlä keskuksessa hälinän alkaessa, enkä voi muuta kuin ihmetellä, mistä saio ne
he-rmot ja sen rauhallisuuden, joiden avulla pystyin
selviytymään tilanteesta kutakuinkin hyvin.-Soi ja
soi ja soi todella niin, että luulin ihmisten soittavan
minut suoraan Lapinlahteen. Vuokralaiset saivat

sitten 2/ll jalat alleen ja ryhtyivät evakueeraamaan
itseään hyvissä ajoin ennen jäiden tuloa. Rauta- ja

muu romu pistettiin pohjaan, miinat kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin paikkoihio ja sitten sitä

lähdettiin 14 laiyalla eli oikeastaan vain kahdeksalla, sillä kuusi rneni jo alkumatkasta pohjaan.
Jäljelle jätettiin vain lentolehtisiä, joissa sanottiin,
että palaammg vajmlsti takaisin. Eikä se lupaus pettänytkään, siliä kaikkien ihmeeksi ja kuÅmastukseksi ilmoitettiin eilen idästä päin saapuvaksi kahdeksao tuntematonta Taivaa. Mitähän se tarkoittaa ?
6.12.41 eli itsenäisyydenpäivänä.
Istun aivan yksin täällä boksin hiljaisuudessa
aivan mustana. Olen näet tunnin ajan epätoivon
vimmalla yrittänyt saada tulta uuniin, mutta taistelun takana oli tulos. Nyt istutaan ja odotetaan
pääsyä Hanl<oon. Eikä se pääsy pitkän ajan takana
olekaan, sillä uutterasti siellä piöneerimme tekevät
puhdistustöitä. Tää11ä on muuten ankata lumimyrsky. Tuulee ja tuiskuaa oikein olan takaa ja muutenkin tuotuu hieman seilaiselta, mikä pistää nenän
sinisel<si ja posket punaisiksi ja ihmisen itsensä
väräj är,ään liikkeeseen.

Lohjalla 9.7.42. Tämä kirjoittamiseni on alkanut
mennä aivan miinuksen puolelle. Takana ovat sitten
Hilot ja Halot, Vaput ja Eskot
olleer jo kohta
- joulu ja vuosikolmisen viikkoa. Mennyt on myös
kin on ehtinyt vaihtua toiseen. En ole saanut kokooo edes minkäänlaista "in memoilamia." Hiittisille. En mitään juhlavaa kirjoitusta uuden vuoden
alkajaisiksi -- enkä edes tunteenpurkausta koulun
alkamisen johdosta. Komennusaika on siis takana
ja hauskat muistot jålje\lä. Nyt kulutan jälleen
varhaa puupenkkiä entistään niin kovasti pienentyneessä koulussa. Histo riankir j a o dottaa ker iaaj aansa, samoin kirkkohistoria, ruotsi, saksa, matikka . .
.

On nimittäin jotenkin yritettävä pysytellä niiden
rinnalla, jotka tämän loma-ajan ovat harrastaneet

läksyjään eivätkä touhunneet rintamilla. Koulu alkoi sitten 7. päivä entiseen tapaan, ja meidän luokasta on nyt muodostunut yhden pojan haarerni.
Kaikki muut ovat valtion muonissa. Niin pitaakin
ol.la, kunhan vain pysyvät siellä ehjinä ja pääsevät

sitten suoraan ilman lukemista luokalta. Sillä
he ansaitsevat.

sen

jo tulla kylmä, sillä olihan io lumikin maassa. Silloin juolahti mieleeni,
että miksi jääntähän vartiopaikalleni paleltumaan, lähden'aamukävelylle'. Niin
lähdin hiippailemaan pitkin Syvärin ran>>Alkoi

taa aavistarnatta, minkä lohdun lähihetket

toivat tullessaan vartiodkoksesta syyttävälle omalletunnolleni.

»

LOKÅKULIN L6. pnä 1941 kello 5 ravisteli sotamies
Veikko Kukkonen olkapäitäni ja ilmoitti, että vuoroni
olisi lähteä vartioon. Manailio hiljaa mielessäni, kun
näistä yöherätyksistä ei alkanut tulla loppua ja vaftiovuorosta ei saanut vapaulusta muut kuin itse konekiväärin päällikkö, Iuutnantti Määttä. Hyökkäysvaihe oli
näet verottanut meidänkin JR 30:een kuuluvaa poppoota siinä määrin, että pikku kihot, joihin minäkio
kuuluin, eivät saaneet sodassa nauttia niitä pieniä
oikeuksia, mitä rauhanaikana armeij a tar j osi.

Kun olio saaout kamppeeni jotenkuten käärityksi
ruumiini ympärille, aloin tallustella kohti Syvärin rantaa kk:n taakse, jonka tarkoituksena oli varmistaa,
ettei naapuri saisi ainakaan siltä kohdalta tulla virraa

yli

häiritsemään rauhaamme. Saapuessani

kk:lle vaih-

doin muutamao sanan kersantti Eino Ovaskaisen kanssa, joka oli minua edellä vartiovuorossa. Hän totesi
vain kaiken olevan hyvin rauhallista ja läksi tallustelemaan kohti k?imppäiimme. Åsunto oli aito karjalainen
talonpoikaistalo, jonka asukkaat olivat katsoneet parhaakseen häipyä pois, ties minne. Minä jäin täten
l(onekrvöör vört o 5Vvafl

a

hiljaisen slysaamun hämärään odottamaan, mitä piilva

luo tullessaan.
Istuin siinä koivan aikaa hrljaa kuulematta hiirenhiiskahdustakaan. Ålkoi jo tulla kylmdkin, sillä olihan lumi jo maassa ja talvi näytti muuteokin tuileen
normaalia aikaisemmin. Siiloin juolahti mieleeni, että
miksi
paieltumaan jään, lähden aamukävelylie.
_tdhän

Niin liihdin

hiippailemaan rantaa pitkin Syvärin'alajuoksun suuntaan aryaamatta vielä, että täslä muodostuikin, erikoisen jännittävä aamukävely.
Kuljettuani noin puoli kilometriä räntaa pitkin aikoi
.
päivä sarastaa, .y'a silloin huomasin keskellä Syväriä
tumman pisteen, jota en voinut vielä sen tarkcmmin
erottaa, mutta arvelin llutan tai veneen oler,an ylittä-

ten ja suorittanaan tekoja, joihin ei anneta käs§jä,
tai jos annetaankin kdsky, jätettävä se täyttämättä mikäli tilanne sitäkin vaatii. Jatkoin siis etenemistäni,
mutta samalla kävin varovaisemmaksi ja laskin vanhan kaverini suomalaisen pystykorvan, jota oiin siihen
asti kantanut hihnasta olalla käsivarsilleni. Pysähdyin
vä1111ä ja kuuntelin tarkkaan, etten vain itse tulisi yllätetyksi.

Kuljettuani jonkun matkaa aloin kuulla puheen sorinaa, ja se kuului suoraan edestä. Silloin aloin jo erottaa Syvärillä tulevan lautan ja siinä neljä henkeä. Nyt
otin Parabellum-pistoolinkin pois kotelostaan kaiken
varalta, ja jätin sen roikkumaan nahkaremmistä kau-

iaani, sillä olinhan yksin ja minulla ei saanut olla

§

ffil

Aamuhiippailun saalista

epäonnistumisen varaa. Muuten olisi taas yksi kl:n poika poissa muonavahr.uudesta ja silloin joutuisi Herra

mässä Sywäriä. Ajattelin että poistumiseni vartiopaikalta saan varmaankin anteeksi, jos onnistun nappaamaan
luon. porukan vangiksi, ja olin varma siitä ätta t ytan

harmittamaan tuo

kohdalta, jossa

oli

kk-asema,

ei uskaila kukaan [ulla

yli. Näin ollen ei tdstä minun omavaltaisesta poistumisestani tulisi vaaraa toisille. Päinvastaisessa täpauksessa taas saisin tehdä tuttavuutta kenttäoikeudeÄ kanssa
ja varmaaq
jor olisin vastapelaaja armeijassa
hirtettäisiin minut
lähinnä kk:ta olevaan puun oksaan
muistuttamaan toisille, mitä seurauksia on vartiopaikan tyhjäksi iättämisestä. Ja onhan meitä suomala]isia

sotilaita aina kehoiiettu mukautumaan tilanteita mvö1g{)

Määttäkin vartioon r.uorollaan. Sittenkin minua jäi

kk:n aseman tyhjäksi jättäminen,
kun se kk:kaan ei o1e vieiä niin automaattinen, että
toimisi kuulon tai näön perusteella, vaen on sitä vielä
peu,kalon päällä yllytettävä. Nyt alkoi puheen sorina
kuulua yhä selvemmin, ja olin selvillä jo tilanteesta-

kin. Naapurit olivat yön aikana hiippailleet yli virran
ja lisää on heitä tulossa lautalla.

Aloin tuntea jo yksinäisyyteni kammoa, sillä

enhän

tiennyt, kuinka paljon täIlä rannalla oli jo ylitulleita
vastapelureita. Olisin hp,in voinut palata takaisin ja
hakea apua, mutta ajattelin, että jos saan hyvän yllälyksen, voin selvitä niistä yksinkin ja olir.athan hermo-

ni vielä siihen aikaan kunnossa ja luotin hy.vän vanhaan pystykorvaani, jolla olin joskus aikaisemmin paukutellut mestariluokan merkkejä itselleni.
Hiivin hiljaa vielä

eteenpäin äärimmäisen varovai-

sesti, etten antaisi vastapelureille pienintdkään merkkiä

itsestäni. Maasto oli mitä parhain hiipimiselle, sillä
olihan ranta risutonta, vanhaa niittyiättöä, jossa kasvoi
vain pieniä pensaikkoja.
Pulina alkoi käydä jo niin kovaksi, että katsoin parhaakseni pysähtyä ja odottaa. Sitä odotusta ei kestänytkään kauan, sillä pian marssi jonossa minua kohti
ryhmä, noin 10 miestä. OIin pensaspuskan takana polviasennossa ampumavalmiina, ja ryhmä oli noin 25
metrin päässä minusta, kun karjaisin kovalla äänellä:
"Rukiiver", joka sen ajan käytännön mukaan merkitsi
suomeksi "Kädet ylös". Kukaan ei nostanut räpylöitään pys§yn, vaan näyttivät täysin hölmistyvän huutoa.
Uudistin huutoni toisen kerran, mutta herkkä sormeni
ei malttanutkaan odottaa enää, kuinka ne kaverit suhtautuisivat tähän toiseen pyyntööni, r.aan pystykorvani
pamahti ensimmäisen ja viidennen kerran melko lyhyeja kaikli oli sitten hiljaista. Pari äi1aa jai
nä
_aikana,
makaamaan eteeni kentälle ja toiset painelivat metsään

minkä töppösistään

pääsir-ät.

Ensimmäinen lauliaus oli varma täysosuma, seisova
mies 25 metrin pädssä, ja uskon toisenkin vieiä olleen
varman osuman, mutta seuraavat antoivat .rain lisää
juoksuhalua metsään pakoon pötkiville vastapelureille, siliä poikkisuuntaan juostissa oli heihin vaikea
osua ja lisäksi pienet pensaat estivät jossain määtin
tähtäämistäni, tai jos heihin osui, oli osuminen lievempää, koska pääsivät jatkamaan matkaansa.

.Latasin pystykorvani uudelleen ja mietin hetken,
mitä nyt tekisin. Ratkaisu oli pian selvä. Vanha kokejo
1us oli opettanut meitä siihen, että jos vastapeluri
pistää käpälät alleen, niin ne eivät pysähdy, ennenkuin polttoaine loppuu, ja niinpä päätin lopettaa piilosillaolon ja nousin katselemaän tyoni tuloksia. Fari
puna-armeijan erilaista ryyppiä odotteli siinä hyr.in
rauhaiiisen näköisenä minria, toinen hywin pitkå ja
laiha kuin sudenkorento ja toinen lyhyt'ja fthäva kuin
keittiöpo-su. Huomasin sen laihän miehen olevan
kovan verenrr:odon takia arr:n tarpeessa. Siksi kaivoin
oman ensiapusiteeni taskusta ja kiiskin sen toisen sitoa

sillä haavan, jotta verentulo vähenisi. Kaveri tolteiikin. nöyrästi, ja kun ryö oli tehty ja kun samalla olin

tyhjentänyt_heidän aseensa annöin
merkkiä käyt-- käskyn paneutua maahan pitkälleen,
iotta sai_
sin rauhassa selvittää vielä välini liutalla olevan poru_
kan kanssa, jota olin koko ajan pitänyt tarkasti si'tmäItäen

t;

..Lantaila olijat eivät tämän pienen välikohtauksen
aikana osanneet tehdä mitään, väan hölmistyneinä jäivät. odottamaan kumpi puoli tässä kahakasia jää roitolle. Minä kuitenkin päätin voitonhuumassani lopet_
taa niiden odotuksen huutamalla ',Idisuda,' jonkaier-

min vatmaan jokainen suomalainen jermu muistaa.
Pian alkoivat hihat heilua ja laticta alkoi solua kohti

minua.

Td.na a.tkana, kun olin tällä aamukävelylläni, oli vartiovuorolleen tullut sotamies Toivo Hutiunen, ja kun
hän huomasi, etten minä ollut paikalla ja kuuiui lisak_

si laukauksia alajuoksulta päin, oli hän mennyt huolissaan selostamaan porukalle toteamuksiaan. Sieltä läksi
silloin Toivolle kaveri asemaan, ja muut jäivät odottamaar. asian selvenemistä.

Lastan ollessan noin 20 metrin päässä rannasta annoin käskyssäni olevalle puna-armeijar osastolle huu-

tamalla kehoituksen "Stoi". Käskyä toteltiin moitteettomasti. Sitten nostin käteni merkiksi, että yksi kerrallaan, ja huusin "Idisudaa". Silloin hyppäsi lautalta
ensimmäinen äijä veteen, jota oli toista metriä sillä
kohtaa, ja laahautui eteeni. Huomaisin, että edessäni
seisoi puna-armeijan yliluutnantti. Kaverin pudotettua
aseensa maahan annoin toiselle kaverille kehoituksen
hypätä veteen, ja kohta oli edessäni toinen puna-armeijan upseeri, nyt aiiluutnantti. Olin jo ytpeä saaliista-

ni, kun ajattelin, että loputkio ovat varmaan jonkinlaisia kihoja. Mutta kun kolmas ja neljäs tallusteli
eteeni, en huomannutkaan heidän olevan enää mitän
päällysmiehiä, vaan aivan natsattomia ruakoja sotilaita.
Kun kaikki oli valmista ja n2imäkin kaverit vapautuneet aseistaan, viskasin aliluutnantin selkään pari tyhjentämääni kivääriä, pistin taskuuni heidän pienet
aseensa, nostatin haavoittuneet pystyyn ja terveiden
vanjarn heitä tukiessa aloitimme marssin kohti Pladisman kylää, josta olin aamukävelyni aloittanut. Itse kuljin kuitenkin kaiken varulta takapuolella, kuten niissä
oloissa oli tapana.

Ei ehditty tallustella kuin muutamia kyrnmeniä metrejä, kun lIerra Ivanovits katsoi arvolleen sopimattomaksi taluttaa omao armeijansa haavoittunutta sotilasta ja tyrkkäsi hänet niitylle pitkälleen. En tiedä
mistä Herra Ivanovits oli niin kovasti suuttunut, mutta
iuulen hänen olleen kiukussaan siitä, että ne 10 kaveria, jotka olivat rannalla, antoivat yhden miehen sot-

kea hänen hyvät suunnitelmansa. Olipa miten oli,
minä olin nyt iällä kertaa päällysmies, ja sehän sopikin minulle mainiosti, sillä olen pesunkestävä savolainen ja lisäksi minunkin olkapäitäni koristi siihen
aikaan kolme valkoisesta eristysnauhasta tehtyä silakkaa ja osasin käyttää awoani oikein, ainakin niin
kauan kun olen näiden kaverien kanssa tekemisissä.
Otin parabellumin käteeni ja annoin Flerra Ivano-

vitsille merkin piipulla, että nosta se kaveri

ylös.

Tämä katsoi hetken minua ja kai katsoi sittenkin parhaaksi nostaa kaverinsa ylös, jotta saisi tallustella terveenä, vaikkakin märkänä poikana toisten joukossa.
Ja niin sitä matkaa jatkettiin. Hetken kuluttua olikin
jo kyläaukeama edessä, ja poikain huomatessa minun
tulevan, huiskuttivat he kiisiään, etta attaa tulla vaan.
Pian olimme majapaikat pihassa. Huusin kersantti
Ovaskaiselle, että toisi karttalaukustani valokuvauskoneen, jotta t2imä porukka ikuistettaisiin. Silloin siihen
riensivät toisetkin pojat, ja sotamies Veikko Kukkonen
sanoi heti, että "tuo yksi on varmaan nainen." Väitin
vastaan, mutta Veikko ei uskonut minua, vaan työn§,i vankien joukkoon, repäisi yhdeltä kaverilta puseron auki, ja kohta oli Veikon kämmenellä pehmeä
naisen rinta. Tätä vähän ihmeteltiin, mutta ei siinä
sen enempää ruumiintarkastusta pidetty. Vangit vietiin kuivattelemaan vaatteitaan, ja minä paiouin k2imppään juomaan aamutiproja, jotka oli jo valmiiksi keitetry. Niin oli tämä aamukävely Syvärillä päätynyt.

elcrvi M. venesojo
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Lapin sotaretki, ioksi saksalaisia vastaao Jatkosodan jälkeen
pohjoisessa käytyiä sotatoimia on yleisesti nirnitetty, oli erikoisista olosuhteista iohtuen sekä henkisesti että fyysillisesti etittäin
rasittava. Jo se seikka, että sota useimpien kohdalta oli päättynyt
ja siviili häämöitti lähitulevaisuudessa ja ettå" lisäksi oli taisteltava monivuotista aseveljeä vastaan, toi »karvaan maun)) näihin
sotatoimiin. - JP 3:een kuulunut kirioittaja kuvaa seuraavassa
Rovaniemen kauppalassa olevan Suutarinkotvan sillan ylitystä
saksalaisten suorittaman Åiäytyksen jälkeen.

i
1

I
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täyttämisen yhteydessä mahdoliisesti syntyvät ristiriidat kilpistyvät lopuliisesti tähän "panssariin."
I-apin sotaretken eräänä vaikeana ja erikoislaatuisena tehtävänä l.lJP 3:n historiassa oli Rovaniemen
kailppalassa sijaitsevan Suutarinkorvan 700 m pituisen

tamia autoja oli myöskin ajanut yli. Kaikki saatavisia
olevien jalkaväkiaseiden tuli oli tämän jäikeen kohdistettu silIa11e, ja kranaatinheittimillä ammuttiin sen
vastakkaiseen päähän tarkoituksella saada sillan sytytysjohdot katkaistuiksi. Kun JP 3 oli rnyöskin kiivaasti alaen saapunut sillan läheisyyteen häikäisi voimakas
r.alonleimahdus seutua ja valtava räjähdys vapisutti
ympäristöä. Savun hälvennyt§,ä ei siltaa enää näkynyt, 7a toive sen ehjänä haltuun saamisesta oli mene-

sillan ylitys saksalaisten suorittaman räjäytyksen jäl-

LUrLy.

SOTILÅÅN ainoana velvollisuutena on kuitenkin
vatn tayttaa laillisessa järjestyksessä annetut käskyt
ja täyttåä ne "viimeistä piirtoa myöten" "niin kauan
kuin minussa voimaa ja henkeä on", joten tehtävän

keen.

Portimojärven taistelun jäikeen Taisteluosasto Hyn-

ninen (-IP z ja JP 3) suoritti vaikeissa olosuhteissa
maastomarssin, pyörät mukana, Kemijoen laaksoon ja
jatkoi sen jälkeen jokivartta seuraten Rovaniemen
suuntaan. JP z oli keulassa, ja jturi kun se oli saapumassa Suutarinkorvan sillan läheisyyteen lokakuun
12113. päwien välisenä yönä noin kello 24 aikaan,
paloi kauppala jo ilmiiiekeissä. Tulipalojen valaistuksessa oli nähty siltaa myöten juoksevan miehiä ja muu-

Jonkin ajan kuluttua räjähd;ksestä sain Taisteluja Mannerheim-ristin ritarin, sil-

osastoo komentajan

loisen eversriluutnantti Jouko Hynnisen käskyn saapua puhutteluun sillan läheislyteen. Komentopaikalla
sain häneltä seuraavansisältöisen käskyn:
1.K/JP
- jääonöksiä3
ylittää Kemijoen Suutarinkorvan sillan sen
pitkin, r,altaa vastarannaiia olevan Saarenpään kylän
ja etenee sen jälkeen noin ) km päässä olevaan tienhaaramaastoon, josta lähettää partion vetäytyvän vihollisen perään sekä pitää siihen kosketuksen. Yliryk-

Lapin

pääkaupunkia

kohtasi täydellinen tu-

ho t5/ 6. 9.

1944.

Katkaist;aan Rovaniemen-Petsamon valta-

tien O:aslo Laguksen
mie:et tapasivat Rovanlemen palavana ia
ai täysin tuhotiuina

sii

sen tukena kranaatinheitintuli. Tilanteen kehiqksestä
ilmoitukset minulle. Onko kysyttävdd.?
Ei ole, herra
- olikin selvä.
eversti, vastasin ja toistin tehtävän, joka
Kysyttävää oiisi oilut paljonkin, sillä joen ylitys ,,säk_
kipimeässä-' ilman mitään sen eaempiä raklntelemisia
tuntui aluksi täysin mahdottomalta yritykseltä. Tuntien kuitenkin käskynantajan jo ,ruåsien ajalta har-

kitselaksi ja peräänantamattomaksi esimieheksi ei

täs-

safaa.n tapauksessa o1lut syytä tuhiata aikaa pitempiin

selityksiin. Sain senkin hywän tieraä, että åksaläiset
olivat särkeneet kaikki låhiseudunkin veneet, joten
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niistä ei tulisi olemaan mitään apua tehtä\-än suoritukSCSSA.

Paiattuani takaisin komppaniaan taistelulähetti kiisaapua puhuttetuun väii:ii r.1"in. I gukkueenjohtaliile
rlftomastr.
saatuaan-. 1.K:n joukkueenjohtajat
-klskyl
olivat kaikki
sodan kovan koulun käyneitä miåfrii. fi
voinut kuitenkaan käskynannon jälkåen olla merkille
panematta kaikkien kasvoilla melkoista huolestumis_
ta. Tehtävän vaikeus tajurtiin selvästi. Käskvn alkuperä
.oli kuitenkin jok.risen tiedossa. joten iiman pi_
käytiin ylimenoo valmisteluiliin
I::li* neuvott.eluj.:.
'lehtär-än
kastksr.
suorittamista oii omiaan vaikeutta_
maan se, että jouJ<Iueet olir.at huvenneet noin 20 mie_
hen suuruisiksi ja jäljellä olevastakin osa oli vasta hil_
;attain palvelukseen astuneita, sotaan tottumattomia
nuorukaisia tai sitten jo yli 40 r,r:otiaita ,,perheenisiä.,,
Kun nopeat valmisteiut oli suoritettu, tarpeelliset
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2.?.,, . ,

x?/-.,

varovaisuusmääräykset .rnnettu jne., lähti
ioikk.,een
noin 20 miestä matkaan ja aloitti vaivalloisen taivalluk_
sen useasta kohti kokonaan poikki menneen sillan jään_
essä seura'sivat vätittömästi komppa:9ttiä.ll|til.. Jälj
nran_päälliki<ö
komentoryhmineen sekä muut ioukku_
eet. Eteneminen oli hidasta ja raskasta. Kasi- jä jalkavoimat joutuivat äärimmäisen kovalle koeiukselle.
_
Moni oli varmasti hengessään kiitoilinen entiselle voi_

jalleen, joka oli prässännyb parhaat
T,tt.lun:P:tla
hiellä ja voimalla oppilaittensa käyttöpää_

-nrksinsä"
omaksi.
Vuoroin

oli kiivettävä mbnen metrin loriluisten siltapalkkien päällä, I,uoroin taas kahlattava vedes_
sa prtaen karkin r-oimin kiinni sillan jäännöksistä,
jottei
hp.inkin vuolaana virtaava mustanpuhu_
.paikoin
va
.Kemijoki nielaisisi miestä mukaansa. Mitä pitem_
mälle matkanteko edistyi,_ sitä tunattomÅmuiri ju
jännittyneemmäksi kär,i'tiianne sillalla.
Ui i^i"i,t.iri
muuta,.,kuin että.yiitys sJystä taikka toisesta paljastuisi
a1t<a;sin.

lolloin

=

olisi rar!in'yksin_

f111
.vasrarannalta
kertarsta
pudottaa kaikki Kemijokeen
puusta."

, Qlimm5 ponnistelleet eteenpäin

jo

kuin

,,oravat

parisen tuntia

yntamrttarsestr ;a.väsymys. kasvavan jännityksen
ohel_
la, taati hiukan levähtämään. Vilkaisu teåhdystauon
aikana kauppalan keskusraan osoitti tulipalojln
yhä

l1l'"r:i"
l?qellä.voimaila. ia ioukkoon iiii,yi -y,;r_
r:lTukkaiu.
fymähdr.iisiä, jotka kerroirat surul_
I,,l
rrsra KreJtaan saksalaisten
suorittamasta hävityksestä.

Näky oL varsin murheeljjnen ju o-urtu

,.uutranalaj_

sesta asemasta huolimatta mieltå askarruttivat
ristirii_
taiset kysymykset. pitkiin mierteisiin
oifrt kuiten_
";
siliä oli
:r_il,ilk^:,Saarenpäänpetättävissä miilä hetkeltä hyvänsä
kylän syttyvän ruleen,
sijloin

1y9st<rn

--.<

otrsr merrä suojaava pimel.d-n verho poiss.r.

ia

-

i-=

Hitaasti mutta varmasti ponnistelimme jälleen
eteenpäin yhä lähemmäksi tuntematonta vastarantaa,
joka pysyi merkillj5sn hiijaisena ja pimeänä. Heikosti
häämöittävistä piirteistä päättelin mätkaa olevan vielä
notn 100 m, mutta arvio voi olla pahastikin virheel_
linen, sillä pimeys vastarannan suuntaan esti tarkemman arvioinnin. Kärjen täytyisi kuitenkin aivan näil_
Iä hetkillä olla rannan tuniumassa, joten kriitilliset
ajat olivat käsillä. Joko onnistumme taikka tuhoudum_
me, ne olivat ne kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat tutut
kaikiile sodassa mukana oileiiie. Jäikimmäisen vaihtoehdon pyyhkäisee kuitenkin fokainen pois mielestään
niin kauaksi kuin mahdollista, ja ainakin siksi, kunnes

on tehty kaikki mitä tehtävissä on. Åian kuikua on

tällaisessa tilanteessa mahdotonta seurata, sillä minuu_

tit

tuntuvat kuluvan kiduttavan hitaasti.
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Parikymmentä metriä vielä taivallettuani olin varma, että ensimmäiset miehet olivat jo maissa. ]uuri
kun mielessäni oii häivähtänyt pieni toivo siitä, että
ehkäpä vihollinen onkin jo perääntynyt pois kylästä ja
omaa vetay\mistään salatakseen on jättänyt sen polttarnatta, tapahtui tilanteessa varsin odottamatonta,

joka nosti jännisksen jälleen huippuunsa.
Edestä kuului selvästi lähestywän junan kolinaa. Ve-

turin puuskutuksen tunsi jokainen aivan selvdsti. Pimeyden takia ei ollut mahdoliista aivan tarkasti määriteliä veturin paikkaa, mutta äänestä ja kipinöistä päätellen sen täytyi olla aivan vastarannan päässä. Äsemamme oli siksi vaarallinen, ettei kannattanut ryhtyä
oikopäätä taisteluun, sillä 10-f 5 miestä oli vasta 1,1i,
ja osa "rimpuili" vielä r,armasti I joukkueestakin sillalla. Pari lähintä miestä saatoin eroittaakin ylhääIlä
4-5 metrin korkeudessa hivuttautumassa vatsallaan
siltapalkkien päällä eteenpäin. Ilmeisestikään jännitystä ei ollut tässä "seikkailussa" vielä tarpeeksi, sillä
lisää oli tulossa.

Vihollisemme tllntuvat olevan meistä täysin tietämättömiä, sillä he olivat hyvällä tuuleila ja lauleskeiivat melko kovaäänisesti. Valojen käyttö paljasti iisäksi
jotakin erikoista toimintaa olevan tekeillä. Ennen kuin
olimme täysin tajunneetkaan mistä o1i kysymys, häikäisevä valo sokaisi silmät ja valtava räjähdys tärisytti
ympäristöä. Satuin olemaan räjähdyshetkellä alhaalla

tulijain vointia ja syytä suunnanmuutokseen, mutta
vastaukseksi sain vain epäselvää murinaa. Turhaa tun-

tui olevan yrittää käännyttää näitä miehiä takaisin, siksi
kauhun lamaannuttamia miehet olivat. Heillä tuntui
olevan tajunnassaan ainoastaan yksi aiatus, että Pitää
päästä pois äskeisestä kauhunpaikasta. Jälkimmäinen
jäakä,ri kykeni sentään sen verran selittämään, että kertoi epäselvästi jostakin uudesta odotettavissa olevasta
jysähdyksestä. Yritio vielä rauhoitella miehiä, mutta

tuntui siltä, että heillä oli paremrnat tiedot uudesta
kuin minulla, joten jätin heidät rauhaan.
Keinoteltuamme toistemme ohi lziksin ytittämään jäL-

pamauksesta

leen eteenpäin. Matkaa oli vastarannalie enää noin
30-40 metriä. Koetin kaikin keinoin jouduttaa menoani, vaikka voimat alkoivat olla jo melkoisen "piiPussa".

Jälleen tuli vastaani pari miestä, jotka olivat kertomansa mukaan hakemassa lääkintärniehiä. Nämä pys-

iyivät jo hiukan kertomaankin tilanteesta sillan toisessa päässä, vaikka heidän oma kuulonsa tuntui heikoita. Joukkue oli päässyt onnellisesti yli paria miestä
lukuunottamatta ja oli ottanut haltuunsa vastarannalla
oievat saksalaisten kaivamat asemat" Juuri kun viimei-

siä miehiä vielä odotettiin saapuvaksi, alkoi äsken
mainittu juna puuskuttaa sillanpäätä kohti pysähtyen
vain noio 20 metrin päähän kaivannosta, joissa I joukkue oli. Joukkue oli tämänjälkeen viettänyt muutamia

4-5 m pitkän, jokeen jyrkästi

jännittäyiä hetkiä taisteluhaudassa kuullessaan saksalaisten puliser-an aivan 1ähe11ä. Asioihin joukkue ei
voinut vielä puuttua sillalla olevien r.aaranalaisen aseman takia. Lisäksi vihollisen voimista ei ollut mitään

tuntui siltä kuin sillan
jäännöksetkin vaipuisivat viran syvyyteen. Kun seuraavan kerran täysin tajusin tilanteen, huomasin pitäväni kaikin voimin sillanosista kiinni ja olevani vyötäisiä myöten vedessä. Tietoisuus siitä, että olin edelieenkin elävien kirjoissa vieläpä täysin vahingoittumattomana ja että sillan jäännökset näyttivät olevan yhä
paikoillaan, riitti tuomaan hyvänolon tunteen "viilapaidan alle". Tämä siitäkin huolimatta, että parhailIaan palavasta junasta oli sinkoutunut räjähtär.ien kranaattien sirpaleita, jotka piirtelivät pimeälle taivaalle
kirkkaita kaariaan tai iikeästi vonkuen iskivät veteen
lähellä .1'a kaukana. Juna, jonka saksalaiset ajoivat sillanpäähän, oli siis ollut ammusjuna, ja siitä johtui
tämä valtava räjähdys, joka jo toistamiseer-r mulitaman
tunnin sisällä vapisutti kauppalaa.
Mutta kuinka oli käynyt niille, jotka olivat vielä lähempänä räjähdyspaikkaa"? Entd. niille kahdelle, jotka
olin nähnyt vähäistä ennen rä.1'ähdystä ryömivän eteenpäin korkeaiia siltapalkkien pää11d,? Pimeys esti näkemästä sillan suuntaan muutamaa metriä pitemmälle,
joten läksin pyrkimään jälleen eteenpäin. Edetryäni
jonkin rnatkaa en tavannut vielä ketään, ja aloin jo pitåa varmana, että räjähdyksen paine oii suistanut jääkärit jokeen. Nousin ylös palkkien päälle erästä paikkaa ylittäessäni ja huomasin äkkiä, että joku tumma
hahmo lähestyi lähessmistään, ja vähän myöhemmin
eroitin toisen hahmon tämän jätjessä. Tultuaan eivan
kohdalleni totesin tulijat "omiksi". He oiivat meiko
hiljattain tulleita, vanhempaan ikäluokkaan kuuluvia,
joten en kumpaakaan nimeltä tuntenut. Tiedustelin

tietoja. Kaivannoissa oler-at kuulivat, kuinka saksalaiset
huoletton.rasti liikkuivat junan ympärillä. Vaunujen
ovia auottiir.r ja suljettiin ja valojen pelättiin paijastavan meidän olemassaolomme viholliselle. Hetken kuluttua tuli vähäksi aikaa hiljaisuus. kunnes siiten vaitava räjähdys tärisytti tienoota, ja paineaalto löi kaikki
tajultomiksi.
Pahin pelko näytti tällä hetkeliä olevan siinä, että
odotettiin veturin kattilan räjähtävän millä hetkellä

viettävän sillanosan
pääliä. Pidin kohtaloani "sinetöitynä", kun räjähdyksen paine heitti ensin ylöspäin ja sen jälkeen "ränttäsi"
takaisin alas sillalle, jota myöten aloin luisua kohti ved,enrajaa". Räjähdyshetkellä
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ja sihisi uhkaavasti tulipalon keskellä. Tämä lienee ollut kahden eciellisenkin vastaantulijan mielessä, jotka pyrkivät pois veturin läheisy1,hyvänsä. Se puhisi

destä.

Tehtär,än suoritus ei sallinut kuitenkaan ..'itkastelua,
vaan oli pyrittävä vaaioista r'iilittämättä eteenpäin niin
nopeasti kuin suinkin. Ehkäpä Saarenpään kylä olisi
vielä pelastettavissa polttamiselta, mikäii kyettäisiin
nopeasti kokoamaan tarpeeksi voimia joen yli. Komppania tuntuikin soluvan eteenpäin "suunnitelmien mu-

kaisesti" perässä.

yli tuntui ihmeen turvalliselta
jälieen kor.aa maata jalkojen alla. Kiiruhdin ottamaan seivää, n-rissä kunnossa I joukkue oli.
Helpotuksen huokaus pääsi todettuani, että kaikki olivat hengissä, eräät tosin varsin heikossa kunnossa. Päivä oli alkanut jo senverrao sarastaa, että huomioiden
tekeminen oli heipompaa. Kaikki I joukkueen miehet
olir.'at räjähdyksen voimasta menettäneet tajuntansa,
kuka pitemmäksi kuka lyhyemmäksi aikaa, minkä lisiiksi kaikki olivat verissäd.n, jota pääasiassa näkyi tulieen nenästä sekä korvista. Pari lääkintämiestä jäi hoi"
Päästyäni vihdoinkin

saada tuntea

vailemaan pahemmin järkyttyneitä, ja heti kun jatkamaan kykenevää joukkoa oli tullut tarpeeksi yli; täksimme vrrovasti etenemään
Edessä oli Salrenpään kylä, jonka talot seisorat

lr,".pa.ikoillaan ja
täysin ehjinä.
^qflt mahdollista vihollisenilmeisestikin
Paitsi
esiintymistä oli pideitä\,ä
silmällä myöskin sitä, ettei astuttu miinoihin,' joita oli
tän.iän sotaretken aikana totuttu tapaantaan

niin

mah_

doilisisra kuin mahdortomistakin paikoista. pyrimme
iäirtimiän marnrierä je rir-an sen rälitöntä Iäheisyyttäkin. Samoin teloihin sisälle meno oli jyrkästi Ueitltty.
Niin ihmeellisen hyr'ä onni oli seuraläisenamme, ettei
I:ornppania-sta kukran Saarenpään kylässä astunut miinoihin, vaikka nirtä jälkeenpäin todåttiin ievitetvn mil_
tei. kylvämällä joka p;ikkaan. Sen sijaan eräät iöysivät
ehkä rieläkin .-aar.rllisempaa ainetta nim. ',Neekerirommia" hienoihin niinilioreihin pakattuina. Monet
olivat aikaisemmin saaneet "taloudeliisista svistä,,
ihailla.täIlaisia pulioja vain alkoholiliikkeen hyliyiliä,
jos sieiläkään. Onneksi tämäkin vaara tuii huomattua
tflpe5k;i.ajoissa, j-r kovilla otteilia tiianne saatiin pi_

oettra

arsolssa

Taloite saavuieitiin täntän jälkeen nopeasti. ia vihollissn jälkijoukoi.lie tuli ilmeisesti ko.-a 'kiire, ,iilä ,rortatintaan ne eir'ät ryhty'neet. Kosketus liholiiseen saa_

trrn vasta noin 10 km

pä_ässä

hroi6166r1u. Komppa-

niamme saattoi tämän jalkeen lähettää ikroituiien

laisteluosaston komentajalle, että tavoite on saavutettu
ja annettu tehtävä suoritettu. Tämä antoi tietenkin kaikille mielihyvän tunteen, jota ennakolta mahdottomalta tuntuvao tehtävän suorittaminen aina tuo mukanaan. Jäakäilt oiivat jälleen kerran näyttäneet neuvokkuutensa vaikeitten tehtävien edessä. Ehkäpä mukaan
liittyi myöskin hivenen tlytyväisyyttä siitä, että ripeän
ylimenon takia viholliselle ei jäänyt aikaa Saareniään
ky1än hävittämiseen. Paikoilleen jo asetetut pommit
sekä polttotarvikkeet jäivät tdlld kertaa käyttämättä.
Eräille ehkä jäi pysyr,ä muisto heikentyneen kuulon
muodossa, mutta kokonaisuutena ottaen ja tehtä\,än
vaaraliisuuden huomioiden monivaiheisesta ja jännitysmomentteja täynnä olevasta Suutarinkorvan sillan
yligksestä selvittiin sentään varsin vähäisin menetyksin. Monipuolisessa ja enemmän taikka vähemmän
"hengen pääile" käyneissä sotatapahtumien sar.1'assa on
varmasti tässäkin ylilyksessä mukana olleille sattunut
ennen ja jälkeen tilanteita, joissa on tullut "rutosti
ruumiita" tai jotka jossakin muussa suhteessa ovat olleet tapauksina__erikoisluokkaa, mutta varmasti jokainen mukana ollut muistaa myöskin tässä kerrotut tapairtumat läpi "maallisen vaelluksensa". Siksi kiduttavan piinallisia ja epävarmoja oiivat ne tunnit, jotka
1 K/JP 3 vietti Kemijoen kuohujen keskellä Suufarinkorvan ennen niin mahtavan sillan jäännöksiä pitkin
edetessään ennakolta aavistamattomia kohtaloita iohti.

Enlisiään ehommaksi uudelleen rakennettu Suutarinkorvan
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Eero Roivio

Vokooiono vongittu
Sortavalan valloituksen aikaam, elokuussa r94r, toirni kitjoittaja sotilaslääkärinå Kenttasaitaala 32:ssa. Rintarnan
edetessä hänen teki mielensä käväistä etulinian joukkojen
keskuudessa" Hän lähtikin matkalle, josta loppuien lo-

puksi muodostui mitä seikkailutikkain rintamavierailu,
joka oli vä}nällä päättyä ratkaisuun ))ammutaan aamunkoitteessa».

F1

ELETTIIN elokuun alkupuolta 1!41. Sijoituspaikkani

KS 32 Suistamolla oli jo jäänyt suhteellisen kauas
iaakse itään ja etelään etenevistä joukoistamme. Eri-

koisesti kirurginen osasto vietti hiljaiseloa. Pyrki tuIemaan aika pitkäksi työn puutteessa. Rintamasotilaiden kertoinukset tapahtumista ja taisteluista kiihoittivat ja houkuttelivat. Silloinen haluni päästä etuiinjaan edes vähäksi aikaa sai yllykettä ja toimettomuus
lisäsi seikkailunhalua.
Olin suurin piirteio selvillä Sortavalan suunnassa
taistelevien j oukkoj emme si jainnista. Mitä lähemmäksi

kaupunkia miehemme etenivät sitä kiihkeämmäksi
kävi haluni päästä mukaan edes katselijana valtaustaisteluihin. KS 3z:n päällikkölääkärille, Iääkintämajuri Järr.iseile (kuollut joku vuosi sitten) en uskalta-

nut puhua aikeistani mitään, sillä "pykäiätarkkana"

herrana hän ei varmaan olisi päästänyt minua lähtemään. Lähimmän esimieheni, lääkintämajuri Nybergin sain suostutetuksi, koska oli puutetta "puukkotyöstä." Lisäksi sanoin menevdni lapaamaan JR 30:n
lääkärinä palvelevaa veijeäni.
Pelkäsin jo myöhästyväni koko Sortavalan operaatiosta, kun pääsin vasta 13.8. alkamaan matkan sotanäyttämöä kohti. Kahdesti peukalokyytiä vaihdettuani
pääsin lähelie Leppäselkää. Oli jo yö, jotenka pyysin
päästä viimeisen autoni miesten kanssa heidän telttaan196

sa hetkeksi nukkumaan. Heti aamua sarastaessa olin
miesten mukana "aamusaikalla." Tiedusteltuani JR
30:o sijoituspaikkaa sain jokseenkin epämääräisiä ja
toisistaan poikkeavia tietoja. Yhteenvetona kuulemas-

piti sijaita' 4-5 km yöpymispaikastani
Sortavalan suuntaan. Kyseisen alueen läheisyyteen pääsin taas kuorma-autoilla.
Usean tunnin ajan kuljin jalkaisin mitä moninaisimpia pikkuteitä ja metsäpolkuia ystävällisten, sotilaiden
tani JR 3Ö:n

neuvojen mukaan. Ihmeekseni ei minuita kertaakaan
kysytty papereita tai tunnussanaa. X{itään papereita ei
minulla-siiä paitsi ollutkaan, koska "viikonloppulnatkani" oli täysin oma-aloitteinen.
Monituntisen harhailemiseni iälkeen sain lopuksi

tietää, että veljeni oli juuri muutamee päivää aikaisemI AK:n uudelleen järjestämisen yhteydessä siirretty kenttäsairaalaan. Koska tapaaminen ei näin olien
ollut mahdollista, päätin pyrkiä Sortavalan etulinjaan.
Sehän olikin ollut matkani pääasiallinen tarkoitus. Paperittomana arveiin matkanteon käyvän parhaiten
päinsä seuraamalla lääkintähuoltolinjaa, jossa varmaan

min

minut tunnettaisiin.

Ystävällinen hymy auttaa sodassakin. Sen ja hyvien

puheiden avulia sain kyydin SaSS:iin, jossa tapasin
miellyttävänä yllätyksenä 7.D:n lääkärin ja hyvän tuttavani lääkintämajuri Hugo Hännisen. Majuri Hän-

ninen ihmetteii retkiäni, mutta suhtautui sentään ymmärtämyksellä asiaan. Varsinkin kuultuaan yrityksestäni tavata veljeäni, jonka hyvä ystävä hän oii. Siinä

SaSS:illa maittava ja harvinainen kaakaokuppi nokan

alla kuur-rtelin "Huki Hännisen" juttuja seliä asiasta
että seo vierestä. Näistä minulle myöhemmin olikin
ratkaisevaa hyötyä. Pääasiana oli, että hän pystyi ja
suostui järjestämään minulie kuljetuksen etulinjaan.
Kiirettä täytyi pitää kahdestakin sJystä. Kaiken kuulemani mukaan vaihteli Sortavalan otaksuttu valtaushet-

ki muutamasta tunnista korkeintaan pariin vuorokauteen. Lisäksi piti omakohtaista kiirettäni yilä antamani
lupaus palata KS:aan puoleen päivään mennessä seu-

t??v?na paivänä. Eikä omatuntokaan ollut puhdas.
Olilhan lähtenyt ilman pääilikkölääkärin lopaa ja
vailla asianmukaisia papereita.
Kaikesta saattoi huomata, että jotain ratkaisevaa oli
tapahttrmassa. SaSS sijaitsi muutaman kilometrin päässä Helylästä, Rautakangas nimisen kylän läheisyyäessä
maantien varressa. Tiellä oli kaiken aikaa vilkasta liikennettä molempiin suuntiin. Myös SaSS:n autoilla oli
ylenmäärin työtä, sillä aamupäivän kuluessa olivat
eversti Svenssonin alaisina toimivat JR 30:n, Sissip
2:n. ja RajajääkäriK 12:n miehet vallanneet Helylän
kaakkoispuolella olevat ja siihen saakka Sortar.aiaan
etenemistä estäneet Liikalanmäen, Paassal,uoren ja
Rutakkamäen. Myös vastakkaisella puolella olivat Sortavalaa piirittävät joukkomme vilkkaassa ja aktiivisessa toiminnassa.

._Ambulanssiautolla pääsin kommelluksitta Helylän
sillanpieleen. Sieltä johti lääkintämies minut tapaamaan kolleegaani, kapteeni Erkki Vehniäistä, joka toimi pataljoonan lääkärinä kyseisellä lohkoila. pääjoukkomme olivat edenneet jo Sortavalan saartorenkaaseen
saakka, mutta osa oli jäänyt Karmalanjärven itäpuoleiseen kukkulamaastoon "motinvartijaksi". Vihollisia
oli- näet jäänyt mottiin Vorsunsalmen rajoittamalle,
Lahdenkylän pohjoispuoiella olevalle noin 77/2 kn2
sur-rruiselle alueelle. Tälle "motinr,.rrtijoiden" Iinjalle
saatteli kapteeni Vehniäinen minutkin.

Jouduinkin meiko erikoislaatuisen taistelutoimin-

nan todistajaksi. Paitsi han-aa laukaustenvaihtoa ja vä-

.t
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Låäkintä hen kilökunlaa
loukkosidontapaikkansa

edustalla

häistä tykistön ja kranaattnheittimien toimintaa, pauhasi meidän puoleltamme kovaääninen jatkuvasti vihollismottiin päin. TK-miehet olivat löytäneet Liikalanmäen rinteestä suojaisen kallionkolon ja sijoittaneet sinne "ämyrinsä." Siinä koeteltiin, omien miesten
säästämiseksi, pehmittää mottia kauniilla puheilla, lupauksilla ja uhkauksilia. Kuulaassa elokuun illassa kaikuivat suomalaiset ja venäläiset, levyille soitetut sävelet ja sekoittriivat sodan uhkaaviin ääniin saaden aikaan epätodellisen tunnelman. Pienenä erikoisuutena tuossa "ämyrikampanjassa" mainittakoon r.ielä, että

vanhoina YL:iisteinä saimme kapteeni Vehniäisen
kanssa ajatuksen haalia kokoon kvartetin laulamaan

kaiuttimeen. Ei siinä kauan "nokka tuhissut", kun

meitä

oli kuusi miestä kallion

kolossa laulamassa

enemmän tai vähemmän puhtaita säveleitä sotaisaan
avatuuteen. Taisimme silioin oila todella "mylviviä
uroita", sillä pianissimo ei olisi kuulunut puolen kilometrin päässä olevaao mottiin. Kaipa kvartetilla olikin
vaikutus, sillä motti laukesi myöhemmin hyvin pienellä vaivallal
Olisin mieielläni viipynyt vielä jatkamassa "sortavalan valloitusta", mutta huoli huomisesta pakotti minut illan hämärtyessä "irroittautumaan vihoilisesta" ja
sanomaan, hyvästit ystävilie. Sanoin osaavani tuon lyhyen matkan kallionrinteestä Helylään vievällä maantielle.
Jonkun aikaa varovasti kuljettuani aloin ihmeteilä,

kun tietä ei tullutkaan vastaan. Arvelin jo pimene-

vässä illassa joutuneeni iiiaksi oikealle, siiJ motin
suuntaan, sillä harvaa tulta kuului ja suuliekkejä näkyi vinosti takana molemmilta puolin. Korjasin kiireesti neljännesympyrän vasempaan ja painelin puolijuoksua pois vaaravyöhykkeeltä.
Jonkun minuutin kuiuttua havaitsin helpotuksekseni oievani aivan maantien vr'eressä. Juuri kun hyppäsin ojan ylt, kuului kars"Seis, kuka siellä?". Samalla välähti hetki ääni:
keksi taskuiampun
valo kasvoilleni. En ehtinyt vielä
vastata mitäään, kun jo kysyttiin perätysten tunnussanaa

ja papereita. Näin

hän-rärästi edessäni kymmen-

kunta miestä, ioita johti roteva kersantti. Sama mies

esiintyi kohteliaan jyrkästi

tunnusvaatimuksissaan.

Koetin parhaani mukaan selittää, mutta tunsin itsekin
selitykseni heikkouden. Niinpä lopetinkin puhumisen päättäen toimittaa asiani suuremmille herroille.
Myöhemmin selvisi, että tämä sotilasryhmä oli mottialuelle johtavalle tienpätkälle juuri vaihtunut varmistuspartio.

Sotiiasjoukon keskellä, ainakin näennäisesti vartioimattomana ja yhä pistoolillani varustettuna, kuljin
muutaman sata metriä. Ennen Heiylän siltaa oli kuorma-auto odottamassa. Sain paikan ohjaamossa kuljettajan ja kersantin välissä. Ajoimme Helylän ohi pohjoiseen suuntaan. trIatkan varrella yritin saada aikaan
leikkisää keskustelua, mutta molemmat vierustoverini
osoittautuivat harvasanaisiksi ja huumorintajuttomiksi

veikoiksi. Olin vähän levoton, mutta arvelin koko
ajan td'mån tilanteen johtuvan vain paperittomuudestani ja kaiken seiviävän nopeasti päästyäni upseerien
puheilie. Jopa olin osin §ytyväinenkin saatuani täten
alkukyydin "kotiinpäin."

Silloin en pimeässä nähnyt enkä muutoinkaan tiennyt, missä pysähdyimme, mutta myöhemmin kävi seiville, että olimme noin kilometrin päässä SaSS:ilta,
josta päivällä olin lähtenyt. Tien vieressä oli useita
telttoja. Vaikka kello olikin lähes 11, leirin vaiheilla
jatkui vielä vilkas liikenne. Minut ohjattiin telttaan,
jossa ennestään oli alikersantti ja viisi miestä, osa jo
nukkumassa. Minulle osoitettiin paikka havur.uoteella
ja saattanut kersantti poistui. En ennättänyt montakaan sanaa puhua, kun sisään tuli vääpeli, jonka mielessäni anioin vanhemmanpuoleiseksi kanta-aliupsee-

riksi. Tervehdittyään kohteliaasti hän istuutui vastakkaiselle puolelle ja rupesi jynssäämään "pakkia."
Hommansa ohella hän alkoi keskustelutyyliin

ja kov

rektisti "herra kapteeniksi" puhutellen udelia sen ja
edeilisen päivien kulkujani ja edesottamuksiani. Åikoen kertoa asiat alusta lähtien sanoin nimeni ja selittelin lähtöäni Suistamolta iiman papereita. Mutta vääpeli keskeytti ja haiusi vain tietää, mistä minä silloin
tulin, kun partio nappasi minut kiinni. Suutuin hänen vihjauksistaan ja ärjäisin, etten vastaa tuollaisiin
här.yttömyyksiin mitään, vaan odotan jonkun upseerin
saapumista. Paneuduin pitkäkseni havuille muka nukkumaan. Seurasin kuitenkin salaa, kuinka teltta-aukolle tuli kaksi konepistoolimiestä. Kaikki aikaisemmin
nukkuneetkin olivat ylhäällä, ja erikoisesti vääpeli seurasi liikkeitäni varsinkin, jos käsi sattui siirlymään pistoolinkotelon suuntaan. Olin harmissani vääpelin selvistä vakooja-epäluuloista. En jaksanut enkä viitsinyt
ajatella. sen enempää. Olin väsynf päivän vaivoista ja
nukahdin pian.

Heräsin äkkiä jalkaani osuneeseen iskuun. Havaitsin

molemmilla puolillani konepistoolimiehen ja jalko"Mitä
päässä luutnantin pistooli kädessä. Ärähdin:
pirua tämä näytelmä oikein tarkoittaal" Luutnantti
ojensi uhkaavasti pistooliaan ja kehoitti jyrkästi, mutta
"herra kapteeni" sävyyn, minua luovuttamaan pistoo-

lini hänelle. Åikoessani tehdä käskyn mukaan hän äk"Seisl Pitäkää, kapteeni, kädet ylkiä sanoikin:
hällä I On parempi,
että minä otan aseen, ettei tule
vahinkoja. Ja mitä kysymykseenne tulee, niin tiedätte
itse parhaiten, mitä tämä merkitsee." Muistin vääpelin
jutut ja suutuin entistä rnemmän. Haukuin luutn4ntin
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r-alituin sanoin idiootiksi. Luutnantti pysyi kuitenkin
rauhallisena ja sanoi jopa kunnioitusta äänessään:
"Olette tirhoollinen miei, herra kapleeni. Tiedätte hy-

vin mikä teitä odottaa aamun
taan kyllä1"

koitteessa. Teidät tunne-

inistelin äänekkäästi, että helppo on olla

urhoollinen, kun saa aamun koitteessa nauraa tyhmälle

luutnantille. Tällöin suuttuivat jo konepistoolimiehet
ja ympärille keräytyneet kymmenet sotilaat. "Kuula
kalloon vakoojallel" "Henki pois vaanl" jamuitayhtä
miellyttäviä vaatimuksia kuului joka taholta. Aloin jo
tosissani pelätä, että joku kiihdyksissään vetäisisi liipasimesta. Lyhyt matka teltalta autoon, jolla läksimme
Iiikkeelle, oli kuin kujanjuoksua uhkaavien huomautusten ja '",ihaisten katseiden saattamana.
Autossa minut sijoitettiin takaistuimelie kp-miesten
väliin. Edessä istuva luutnantti oli koko ajan taakse
kääntyneenä ja tuki minuun suunnattua pistoolia selkänojaan. Kysyessäni matkan mdd:ranpdd,td ia tatkoi'
tusta luutnantti ilmoitti meidän vain tapaavan tuttavia'
Lisäksi hän varoitti tekemästä pienintäkään yllätys- tai
karkaamisliikettä, sillä "se tietäisi jonkun tunnin liian
aikaista kuolemaa". OIin
desta ja

jo selvillä tilanteen vakavuu-

sekä kieleni että liikkeeni.
Muutaman kilometrin päässä auto pysähtyi. Ulkona

hillitsin

huomasin, että keskiyöstä huolimatta oli sotilaita runsaasti meitä vastassa. Vastaani uhoavasta vihamieiislydestä päättelin, että tänne oli jo tiedoitettu saapumisestamme. Hieman kauempana tapahtuneen kuiskaavan
keskustelun jälkeen eräs vieras luutnantti komensi rn-

:ay?ul tietä, ja meidät johdettiin telttaan, joka oli
kahdella petromaksilla kirkkaasti valaistu. Minut työnnettiin esiin ruoren vänrikin ja viiden sotamiehen tuijotettavaksi. Hetken hiljaisuuden lälkeen kysyi minua
"Tunnetieko tämån kaptee_
saattanut luutnantti:
nin?" kohdistaen

-

kysymyksensä äärimmäisenä oikealle

seisovalle sotamiehelle. Sotilaan epäröiden kieltäessä
luutnantti, ilmeisesti pettyneenä luirlemastaan varmas_
ta asiasta, suuttui ja bjäisi hirmuäänellä: ,,Mitä I Tunnetteko varmasti ! Katsokaa tarkemmin, sotamies I',
Huomasin sotamieheo säikähtäneen ja epäröivän. Siksi sanoin luutnaotille tiukasti, ettei hänån pitäisi esi_
mies-aul<toriteetillaan kiristää väärää lausuntoa. Ilmeisesti kyseinen sotilas oli.ainoa siinä "poppoossa,,, jonka piti tuntea minun "kaksoiskappulä.Åi1,, sillä myr_
tynyt luutnantti komensi jatkamain matkaa.

Nyt minäkin aloin sovittelevassa äänilajissa

puhua
varmasta ereh{yksestä henkilön suhteen. Luutnantti ei
vastannut muuta kuin: "pian se nähdään.,,
Tyt pysähdyttiio leirialueelle. Åikaisempi näytelmä
torstui, mutta tuntemiskysymykseen tuli koimesta suusta jyrkkä kielto. Luutnanth kiroili kuin lappalainen.
Sanoi ilmeisesti synswän divisioonan
-unu.,k'r..,, jorka hän saa kantaakseen. OIin voitonriemuinen, mutta
pysyin toistaiseksi hiljaa, sillä luutnantti ilmoitti vielä
yhden paikan olevan käymättä. pistooli oli silloin jo

pienen tai suuren kaulusnapin omistajia. Luutnanttini
ilmoittautui eräälle majurille. Odotin hänen heti mainitsevan erehdyksestä, mutta eipäs r.aan. Ilmeisesti
hän kostoksi antoi minun kärsiä aiheuttamastani harmista. Seistessäni siinä taskulamppujen valokeilassa

majuri tarkasteii asuani ja.kysyi, miitä olin saanut asepukuni. Vastasin, että samasta paikasta kuin herra ma-

juri

omansa. Toisissa sanani heiättivät närkästystä, toi-

sissa hilpeyttä.

Åsia jäi siihen, sillä minua lähdettiin kuljettamaan
valtavan suureen esikuntatelttaan. Sielläkään.ei ilmeisesti vielä tiedetty tosiasioita, sillä asetelma oli kuin
ainakin tuomioistuimessa. Eversti Svensson istui

vas-

tapäisellä seinustalla olevan pöydän ääressä, kummallakin.puolella kaksi majuria iekä muutamia muita upseereita seisomassa.

Hetken uteliaan tarkastelun jälkeen eversti Svensson kysyi: "Kuka te olette?" Ilmoitin sotilaallisesti
yv9gi, gimeni ja sijoituspaikkani. Eversti hymyili
"Tärkoitan oikea nimenne?,'
ivallisesti ja iisäsi:

Tällöin tuli ulkona- tapaamani majuri sisään, astui
nopeasti everstin luo ja kuiskaili hetken everstin korvaan. Sitten se alkoi. Eversti huusi ja haukkui tuliki_
venkatkuisesti viisi minuuttia todeten lopuksi pahoittelevansa suuresti, etten ollut joutunut vangiisemis-

tunte-

vaiheessa ammutuksi. Sitten hän käski minuritodistaa
henkilöllisyyteni, ja ellen siihen pystyisi voitaisiin ampuminen suorittaa vieläkin. ymmärsin, että tämä on

että hän suoritti pysäytetyssä äutossa tarkan kuuiuste-

kuitenkin löytäväni todistajan matkäflå'iapaamistani
tuttavista. Mutta mistäpä heitä sai käsiin keskellä

kotelossa.

Kuo kolmannessakin teltassa kieltäyciyttiin

niin aloin jo sääliä murtunuita luuinanttiani. Kuitenkin oli hänen epäluulonsa niin lujassa,
masta minua,

lun henkilöllisyydestäni ja edesottamuksistani. Maini-

tessani etsineeni veJjeäni luutnantti tarkisti nimeni, ja
niin varmistui erehdys, sillä luutnanttini oli asunut
veljeni siirtoon saakka hänen kanssaan.

. Nyt kertoi luutnantti puolestaan syyt sotkuun. 7.D:n
alueella oli noin viikon, ajan liikkunut tykistökaptee_
nio asussa mies, joka myöhemmin oli todåttu lr..råhirten vakoojaksi. Mies oli Iiikkunut röyhkeästi laajalta
aiueella ja poikennut erilaisin tekosyin maioitusaiueil-

le ja relrtoihin. 7.D:n

tälla.isesta herrasta

(mrelurmmin

) tai

aiueelle

ja käsketf

oli unn.itu varoitus

tavaiessa tuoda elär.änä
kuolleena 7.D:n esikuntaan Rus-

kealaan. Sen r-uoksi olir.ar minun harhailuni
la kysely_
ni edellisen päivän aikana veljeäni etsiessä hårättäneet

epäluuloja, Kun sitten vielä minut oli tavattu paperit_
tomana.ja tunnussanaa tietämättömänä pimeäså
lulossa juuri venäläismotin suunnasta, niin'oltiin varmoja

suu.resta saaliista. Vangitsemisesta oli ilmoitettu
kailkrai-[e. "Ruskealassa odottaa koko 7.D:n esikunta
valveiila meidän saapumistamme,,, lisäsi luutnantti
surKeana.

Ei autianut. Ruskealaan saakka tä1,tyi sekä minun
että iuutnantin ajaa tragikoomillista iiiannetia selvit-

tamadn. Luutnantin mielentilan ymmärsin hyvin,
mut_

ta eipä ollut mukava omakaan tloni. Tiesi'n, etteivät
pettyneet
lr:rr{,. yönsä turhaan valvottuaan, olisi kovrn lempeitä.
Eikä tuntoni ollut likimainkaan puhdas
lintrmaretkeni

ti imoilta.
iop.uksi
saavuttiin. vastassa oli, kuten
.,Ruskealaan
arkarsemmissa paikoissa, runsaslukuinen vaståanotto.
komrtea, .loskin tällä kertaa kaikki yhden tai
useanman

lyt

sitä pettymyksen aiheuttamaa ryöppyä. Årvelin

yötä. Kerroin tavanneeni myös 7.D:n lääkärin, majuri
Hännisen. Huolimatta yhteysyrityksistä ei majuri Hän_
nrstä tavattu. Silloin muistin, mitä majuri l{änninen
oli kertonut ja pyysin saada toistaa sen osoitukseksi
tapaamisestamme. Sain luvan.
"Herra eversti, ma-

- päivää sitten oli
Hlinninen kertoi, että kolme
Teillä, korkeimman portaan upseereilia, ilmeisesti täs_
sä samassa teltassa, suuret rapujuhlat. Rapu;a syötiin
kippateqta, ja kaikki heirat otivat päriaan.,,
]J!
'UIos". ärjäisi eversti Svensson ia Iisasi hiliemmin
jollekin kehoituksen ohjata minut upseeritelttaån nuk_
4rr1.

kumaan.

Aamulla minut herätettiin teelle. Telttoien välises_
sä lautakatoksessa tapasin ihmeekseni useita tuttavia,
mm. eversti Palletvuoren, kapteeni Hartikaisen, Iuut_
ljippisen, joten näin päiväsaikaan henkil6llisyyla1tti
teoi todistaminen olisi olluC helppoa.
Heti teen juonnin jälkeen minulle tuotiin pistoolini. ja eversti Svenssonin ilmoitus, että saisin 'vapaasti
Iähteä. Adjutantin kautta pyysin itselleni autoiyyriä
Suistamolle. Koska 7.D:n åiueella oli vielä voiÅåssa.
tuo vakoojan kiinniottokäsky, niin paperittomana jalkamiehenä ja peukalokyytiläisenä'Åinut voitaisiin
muuten
tai pahimmassa tapauksessa kuljettaa
.ampua
taas Ruskealaan. la niin sain kuin äi.rkin kyydin.

Jk. Minut vanginnut

siviiriammatito,o"r-r;i*:'xTr'

jf o,"j*il'r*:::

l(uoprossa, jossa
.tapasin hänet vuonna 1g47. tkävä
Kylla, en mursta nrmeä.
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Jäiden peittämiä meririntamia varmistivat joukkomme monia
eri menettelytapoi a soveltaen. Missä määtin Syvärin-L aatok^rr
polttopisteissä noudatettu menettely vastasi tarkoitustaan, siitä
kettovat seuraavassa kiri oittaj an koruttomat päiväkirj amerkinnät

SODAN JÄLKEEN on palion puhuttu ja kirjoitettu varmistustoiminnasta, ja sitä varten on koetettu
etsiä entistä parempia menetelmiä. On kehitetty
erilaisia teorioita, ja väittely niiden tarkoituksenmukaisuudesta jatkuu edelleen. Koska vanha konsti
on usein parempi kuin pussillinen uusia, lienee paikallaan kertoa eräs varmistustapa sodan ajalta.
Tässä kerrottu varmistus suoritettiin Syvärin ala-

juoksulla, Kuuttilahden kaistalla talvella 1942. Kyseessä oli VI AK:n oikean sivustan varmistaminen
Laatokan rannalla. Varmistuksen etureunan etäisyys etulinjasta oli 3-4 km.
30-31.1.1942 o1i Rj.P 3 siirtynyt 17.D:n kaistalta Podporodzen kylästä saksalaisten 163.D:n kaista11e Kuuttilahteen. Pataljoonan tehtäväksi tuli 1.2.
42 alkaen VI ÅK:n oikean sivustan varmistaminen

Laatokan rannalla 12 km pituudella. Lisäksi

o1i

tehtävänä kenttälinnoitustöiden suorittaminen Segezanjarvi
Laatokka iinjalia. KoGumbariza
- oli samalla -VI ÅK:n resen,inä kuuko pataljoona
den tunnin valmiudessa. Yarmistustehtävän patal-

joona suoritti seuraavasti: Varsinaisessa rantavarmistuksessa oli yksi kiväärikomppania, vahvennettuna 1-2 kk-joukkueella. 7-27.2.42 oli varmistuksessa 3./Rj.P 3 seuraavasti ryhmittyneenä:
Kk-ryhmillä r,ahvennetut joukkueen vahvuiset
kenttävartiot n.ot L-3 Laatokan rantametsikössä,
siten että torjunnan painopiste o1i Laatokan jää11ä.
Jokainen kenttär.artio oli työntänyt eteensä jääl1e
aliupseerivartiot, jotka olivat telttamajoituksessa.
Etäisyys rannasta 2-1 km. Nämä au-vartiot olivat
yleensä kivääriryhmän vahvuiset.

Teltat naamioitiin lumivalleilla ja lumipuvun takeilla, mutta siitä huolin-ratta ne olivat jokseenkin
selvästi havaittavissa. Lähipuolustusasemat raken200

nettiin lumesta, ja i'alohälytinkentät rakennettiin
telttojen läheisy1,teen. Jokaisen teltan kohdalta o1i
r'ähintään kolme pistolatua vihollisen suuntaan.
Näiden latujen päissä kuulor-artiot suorittivat tehtäväänsä. Kuulovartiona oli öisin kustakin au-vartiosta kolme n.riestä kerrallaan, joista kaksi liikkui

pistoladuilla ja kolmas oli teltan 1r-rona Iähivartiossa. Åu-vartioiden r-älit varmistettiin liikkuvilla
partioilla, joiden tehtä\'änä o1i rutkia, oliko varmistuslatu ylitetty. Ehkä ei ole aivan paikallaan
puhua varmistusladusta, r'aan pikemminkin varmistuslinjasta, sillä aukealla 1äälle ei mitään latua
voinut syntyä, koska tuuli peitti jäljet. Suunnan
säilyttämiseksi

ja harhauttavien jälkien

estämiseksi

Iaitettiin r.armistuslinjalie merkiksi 20-30 sm mittaisia kuusenoksan päitä lumeen Pystyyn. Näistä

oli

se etu, että pin-reässä yössä osattiin sellrata samaa
Iinjaa, ja siten vältyttiin harhailulta. Harhailu olisikin ollut hengenvaarallista, sillä jokainen partio

kulki sormi liipasimella. Muuten
aavalTa meren jää11ä

suunnistaminen

ei ole niinkään helppoa kuin

yleensä luullaan.

Liikkuva partiointi jää11ä tapahtui aitoastaan

öisin, ja siihen osallistui r.armistar-an komppanian
voimien lisäksi pataljoonan jääkärijoukkue sekä

hyvin usein pieni partio saksalaisista joukoista.
Saksalaisten tarkoituksena oli tutustuminen suomalaisten partiointimenetelmiin, merkkeihin, väijytyk-

slIn

Jne.

Venä1äisten vilkkaan patiotoiminnan johdosta
perr-rstettiin 27.2.42 suomalaisille ja saksalaisille
yhteiseksi tukikohta "HATi." Vahr-uus oli 58 suomalaista ja 40 saksalaista. Päällikkönä oli suomalainen upseeri. Tul<ikohta oli samalla saksalaisen etu'

linjao huoltokeskus.

Se o1i tavallaan saumatukikoh-

ta, jossa eri kieltä puhuvat joukot yhtyir,ät. patal_
joonan komentajan toimintasuunnitelm;na oli häly_
tyksen saaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja vihollisen tuhoaminen jää11ä rannan tuntu-

oli au-vartiot sijoitettu kauas
ne olivat puhelinyhteydessä kenttävartioihin- Kun p-artiointi jädlle sijoitettujen telttojen
ympäristössä oli tehokasta ja useita partioita liiklui
massa. Tätä varten

jää11e, josta

varmistuslinjalla, oli pidettävä todennäköisenä, että
ainakin suuremmat viholiisosastot havaittaisiin
io
kaukana jäällä. Rantatorjuntaan o1i käytettär,issä
kenttävartioiden 1isäksi varmistalan komppanian
komento- ja huolto-osat sekä Gumbarizaså oleva
saksalainen kevyt it-patteri, Piltzujoen suulla oleva
saksalainen tukikohta, jossa oli 4 pst-tykkiä ja

"Hati"-tukikohta suora-ammunta-aseiÅ"e,r. t;rakr;
saksalaisen "§Tasserman"-tukikohdan aseet kantoivat varmistusalueen eteläosaan. Myös Habanovan
raskaan rannikkopatterin tulen käyitö oli mahdollisuuksien rajoissa.
Toisena ehtona oli maihinpäässeen vihollisen tu-

hoaminen voimakasta reserviä käyttäen. Reservinä
oli.Rj.P 3:n kaksi kiväärikomppiniaa, kevyt krhjoukkue ja ne osat konekivääiikomppaniaa, jotka

eivät oileet rantavarmistuksessa. I(äyttOmafrdolli-

u

,-§-el[.e.
- - - varnrisiu:lina

lais-saksalaisten joukkojen selustaan ja yhteyslinjoille. Kuuttilahden-Pisin maantien varielta löydettiin usein r.enäläisten partioiden jäikiä ja tähystyspaikkoja.

Partiotaisteluita käytiin seuraavasti:
9.2.42 päiväIlä venäläinen partio ampui ajo-

miehen
Gumbarizan-Habanovan tiella. Rj.p a:n
partiot ajoivat vihollista takaa ja totesivat, että
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Laalokan iiärannan varmisluksen osia

6-miehinen venäläinen partio oii suorittanut tähystyslä saksalaisten huoltokeskuksen maastossa. Vi_
hollis.partio pääsi pimeän turvin pakenemaan L;tatokal1e.

70.2_.42 aamuyö11ä varmistuspartio joutui

- tulitaisteluun venäläisen paition kanssa.
jåällä
Aamulla 1öydettiin taistelupaikaltä yksi kaatunut
ja yksi haavoittunut vihollinen. Omia tappioita ei
ollut.

-

24.2.42 yöI1ä

tuli

venäläinen partio Laato_
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Peitelivyn maastoon totiumaiiomina kärsiväi saksa aiset raskaiia iappioita
pakkasta vena t94l-1942
Sy'zärin Kuulliia hdessa

-
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suuksien rajoissa oli myös ratsumestari Radloff,in
päällikyydessä oleva saksalainen reserviosasto, joka
lienee ollut kahden komppanian vahvuinen.

Venäläisten partiotoiminta Laatokalta käsin oli
hyvin r.ilkasta. Partiot pyrkivät öisio jäitse suoma-

-å-1163
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kalta Pisin kylän maastoon. Rj.P 3:sta lähetettiin
joukkue takaa-ajoon. Venäläinen partio hajoitettiin, 2 kaatunutta löydettiin. On-ria tappioita ei o11ut.

venäläinen
26.2.42 yöllä
- hyökkdsi jääLLä30-)0-miehinen
partio
olevan Åliupseerivartio 3:n
kinrppuun. Omat tappiot 3 kaatunutta ja 2 haavoittunutta. Vihollisen tappioita ei voitu todeta.
I.3.42 aamuhämärässä pääsi vihoilisen partio
"Hatin" pohjoispuolella. Kaksimiehinen
maihin
yhteyspartiomme havaitsi jdljet ja lähti takaa-ajoon.
Viholliset oiivat asettuneet väijyksiin ja ampuivat
molemmat takaa-ajajat, sekä ottivat heidän aseensa,
kellonsa, kompassinsa ym:t henkilökohtaiset tavarat sotasaaliiksi. Ke1lo 9 Ri.P 3:n partiot hälytettiin
takaa-ajoon "Hatin"-Kuuttiiahden maastoon.
Kel1o 13.30 havaitsi "Hatin" r,artiomies 6-miehisen vihollispartion Laatokan jäälla pyrkimässä
omalle puolelleen. JääIlä oleva Au-vartio 3 hälytettiin, ja sieltä lähti vartion päällikkö, rajakersantti
Tshiikku 6:n miehen kanssa vihollisten eteen.
Tshiikun tarkoituksena oli ottaa vihoilispartio vangiksi. Viholliset laskivat partiomme puhe-etäisyydelle, jolloin suksilia seisten avasivat tulen. Osa
Tshiikun partiosta kaatui heti ja taistelu lähietäisyydeltä alkoi. Tuloksena oli, että molemmat Partiot kaatuivat viimeiseen mieheen. "Hatin" tukiliohdasta takaa-ajoon lähtenyt vääpeli Ekoluoman
partio totesi paikalle tuilessaan molemmat oartiot
kuolleiksi" Vihollisen partiossa oli 3 upseeria ja
3 aliupseeria ja tavattiin heiltä aarnulla kaattinei.len yhteyspartiomiestemme aseet ie muu omaisttus.

-

2.3.42 aamuhämärässä havaitsi rantavarmistus

vihollisia rantaviivalla "Hatin" eteläpuolella. Syntyneessä taistelussa kaatr-ri 1 vihollinen ja 23 a:otav
tui vangiksi päivän tultua. Osa samasta partiosta

joutui saksalaisten ti-rhoamaksi, ja osa lienee

pääs-

syt pakoon. Omia tappioita ei ollut.
1.3.42 yö1lä 7'n'riehinen vihollispartio lähestyi- jäälld. ollutta au-vartiotamn,e. Yartiomies huomasi viholliset ajoissa ja vähäisen laukaustenvaihdon jälkeen vihollinen katosi yöhön. Ei tappioita.
63.42 vihollisen lentokoneet pommittivat
tukikohtaa. Tappiot 2 kaatunutta.
Gumbarizan

6.3.42 iltayöllä löysi liikkuva vatmistuspar-

Laatokan jäältä noin 6-8 km etäisyydeltä
tiomme
rannasta 6 ]<aatunutta venäläistä. Lienevät kaatuneet au-vartioiden tai liikkuvien partioiden

ns.

"väärien hälytysten" aiheuttamasta tulesta.
7.3.42 kello 3.20 havaitsi Gumbarizan kyiän
ollut partiomme noin 3O-miehisen
pohjoispuolella

vihollisosaston oler.an Iähestymässä rantaviivaa,
Partio hälytti Kenttävartio 2'.n, joka vänrikki H.
Kaukasen johtamana esti maihinpääsyn. Vihollinen
hajaantui ja pakeni. Aamun valjettua löydettiin
jCäke 3 kaatunutta vihollista. Omia tappioita ei

ollut. Pataljoonao jd,åkdiljoukkue lähti pakenevan
vihollisen takaa-ajoon ja kävi aamupäivän kuluessa
kahakoita pakenevien vihoilisten kanssa. Takea-ajo
ulottui melko lähelle r.enäläisten miehittämää Laatokan rantaa, ja sieltä tulleet apujoukot karkoittivat takaa-ejajat. Jäålla häydyn taistelun aikana saatiin 1 vanki, joka ilmoitti kuuluvansa 70. Meri-

jalkaväkiprikaatiin, si;oituspaikkana Monastirskajan niemi. Omat tappiot takaa-aiotaisteluisse olivat
3 haavoittunutta.

Ralahovi, RIP 3:n rakentama soiilaskoli Kuuliilahden suunnalla
I
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70.3.42 keskiyöllä havaitsi .iäällä liikkuva varmistuspartiomme
suurehkon vihollispartion etenevan rantaa kohti. Vihoilinen sai ilmeisesti vihiä
hälytyksestä, koska se taisteluun antautumatta pois-

tui varmistusalueeltamme.
16.3.42 kello 4.15 havaitsi rantavarmistuk- ollut kk-mies,
sessa
rajajnakati Kunnas vihollisjonon jääilä noin 100 m etäisyydellä ranrasta.
Kunnas avasi viipymättä kk-tulen, jolloin vihoilinen suojautui, mutta jäi kuitenkin aukealle jäälle.
Hälytys oli suoritettu ja taistelu alkoi. Vihollisen
asema oli epäedullinen. Se mai<asi
iäällä 100 m etäisyydellä asemistamme, ja aamt oli valkenemassa.
Vihollinen kaivauiui lumeen, joten jv-tulellamme
ei ollut illttaydd" tehoa. Apuun saatiin yksi krh-putki
miehistöineen, joka vänrikki Hailikaiin johtamana
rupesi tulittarnaan vihollista. Tuti oli tarkkaa ja
ennen pitkää r,ihollisen taistelutahto romahti. yksi
sllomea puhuva vanki saatiin, ja tdmd.n huuto.jen
perusteella antautui 37 vihollista. Kaatuneita löydettiin 49. Omat tappiot haavoittuneina 4 miestä.
Vankien liuulustelussa saatiin selviile, että hyökkääjä oli noin 100 miehen vahvuinen automaattikomppania, jonka kaikilla miehillä oli automaattiaseet. Taistelutahdon romahdus oli aiheutunut siitä,
että ensimmäinen krh-ammus oli osunut radiomieheen,1'a tappanut samalia komppanianpäällikön.
Komppanian tehtävänä oli ollut osallistuminen
"Hatin" tukikohdao ja Kuuttilahden maastossa olevien elimien tuhoamiseen. Kaksi samanlaista automaattikomppaniaa o1i tullut maihin etelämpänä
saksalaisten etulinjan takana. Rj.P 3,., ja saksilaisten joukkojen yhteistoimitnalla tuhottiin maihinpäässyt vihollinen, joskin pienehköjä ryhmiä lienee
päässyt pakenemaan. L7.3. iltaan mennessä oli
maasto saksalaisten alueella puhdistettu. Myöhem-

min saksalaiset ilmoittivat haudanneensa 100

kaa-

tunutta vihollista.
17.3.42 keskipäivällä venäläiset lentokoneet
pommittivat
3.K:o majoitusaluetta Gumbarizan kyiässä. Tappiot: 1 saksalainen viestimies kaatui ientopommin täysosumasta.

Ioikkari 70.Merijv.Pr:sta. Kertoi olevansa Syvärin
suulie sijoitetusta miinanheittäjäkomppaniasta.
24.3.42 kello 23.75 havaitsi jäällä liikkuva

varmistuspartiomme
noin 3O-40 miehisen vihollisosaston jäljet kohti tantaa. Niitä seuratessaan se
totesi vihollisten kaivautuneen lumeen varmistusladun ja rannan väliin. Vihollinen karkoitettiin tykistön tuiella.
25,3.42 havaittiin vilkasta moottorikelkkojen
jääLln "Hat1" -tukikohdan edustalla. Kelliikknmista
kat karkoitettiin tyskistön tulella.
,.4.42 saapui varmistukseemme kaksi yliloik- kersantti ja sotamies, jälleen 70.Merijv.Pr:sta.
karia,
21.4.42 jäällä olleet aliupseerivartiot poistettiin- ja liikkuva partiointi lopetettiin jään heikkouden johdosta.

Kokonaisuutena katsoen edeliä kerrottu

Kummallista kyllä, ettei vihollinen erikoisen aktiivisesti pyrkinyt tuhoamaan .iäälle sijoitettuja auvartioita. Sillähän olisi ollut erittäin hyvät lentorynnäköintimahdollisuudet ja salamahyökkäykset

moottorikelkoilla. Nämä olisi kuitenkin pitänyt
suorittaa päivän aikana. Ehkäpä vihollinen jonkun
verran kainosteli Gumbarizan kylässä olevaa saksalaisten it-patteria, tai sitten piti kohteita vähäpätöisinä. YöIlä taas suunnistamisvaikeudet olivat siksi
stiuret, ettd. aavalla jäällä naamioidun teltan löytäminen oli sattuman varassa.
Varmistusta helpotti se, että toiminta tapahtui
ainoastaan pimeän aikana. Päivällä polttopuiden
pilkkojat silmäilir,ät sen verran ympärilleen kuin

oli tarpeellista.

Joka tapauksessa näinkin näkyvä varmistus täytti
tehtävänsä. Mitkä olisivatkaan olleet omat tappiot,
jos jääLlä tapahtuneet taistelut olisi käyty Kuuttilahden metsäryteiköissä.

18.3.42 aamupäir,ällä havaittiin 3 moottorikelkkaa,
sekä joitakin viholiisia liikuskelevan jää11ä

noin 10-12 km etäisyydellä rannasta. Habanovan
rannikkopatteri ampui'jää11e, jolloin kelkat katosivat. Seuraavana pdJvand. kävi partiomme ko. paikalla ja totesi 100 lumeen kaivettua asemaa sekä
runsaasti jälkiä.
I9.3.42 aamuhämärässä saapui "Hati"-tukikohtaan
venäläinen yliioikkari, joka kertoi olevansa
jäälle kaivautuneesta osastosta. Sen tehtävänä oli
ollut pimeän tullen hyökätä suomalaisen ranta-

varmistuksen kimppuun. Muutamat jäälle ammu-

tut raskaat kranaatit ilmaisivat odotusaseman paljastuneeksi, joten venäläiset poistuivat LSlt).). välisenä yönä. Yliloikkari kuului jälieen 70.Merijv.
Pr::iin.

20.3.42 yöllä 4-miehinen vihollisen tiedus- tai kärkipartio lähestyi jääliä
teluolevaa au-vartiota. Karkoitettiin tulella. Ei tappioita.
22.3.42 ilmestyi varmistukseemme jälleen yli-

-

-vat-

mistustapa täytti tehtävänsä, sillä lukuisista yrityk'sasistä huälimatta ei vihoilinen päässyt maihin
lassa. Pataljoonan komeotajan taisteluajatus: "Torjunta eduliisimmissa olosuhteissa" tuli näin toteutetuksi.

MITEN SITTEN
TULEN TOIMEEN?
Kemijokivartista murretta puhuvan vänrikki (nykyisin everstiluutnantti) Åuno Kuirin ja häntä n.
40 vuotta sitten suomen kielessä tentanneen professori N. E. Setälän välillä sukeutui seuraava keskustelu:
Setälä:
Minun oo todettava, että te vänrikki
- kieltä.
ette osaa tätä
Kuiri purskahti tämän kuultuaan nauramaan hä-

nelle ominaisella iloisella tavallaan, jolloin

Setälä

ihmeissään kysyi, mitä varten vänrikki nauroi.
Kuiri:
Ihmettelen vain sitä, että kun
- muutakaan kieltä, ja professori minä
en osaa mitään
väit,
td:d nyt, että suomenkaan kieltä en osaa, niin millä
ihmeellä rninä sitten tulen tässä maailmassa toimeen

?

203

"Tehön olette vooroton mies,
menköä yksikköönne!"
TUNTUU USKOMATTOMÅLTA, mutta on sitten'
kin totta, että sotilas ihnan kivääriä voi selviytyä sodasta ja vieiäpä vihollisten käsistä joutumatta edes vantapahtui.
giksi, mutta niin se

",ain nimeä, mutta sieltä hän oli,
Lienee turhaa mainita
nykyisen rajan tuoltapuolen, mies, joka oli saanut ennen sodan alkamista vakavan uuden elämänkatsomuksen uskonnollisista syistä. Tämä vakaumus vaikutti
miehessä niin voimakkaasti, ettei hän voinut todellisesta omantuntonsa syystä ottaa asetta, mutta tahtoi
sili palveila ja tehdä voitavansa isänmaan hyväksi.
Siitä sitten johtui, että hän sai tehtäväkseen hevosmiehen vakanssin ja hoiteli sitä tunnollisesti, mutta ilman
asetta, joka on )a jota pidetään kuitenkin välttämättömänä välikappaleena ainakin rintamamiehellä.
Näin se tapahtui. Mainittu aseeton mies ajaa häneile jo tutuksi käynyttä kapulasiltaa pitkin metsän reunustamaa tietä tarkoituksella viedä muonaa etulinjaan,
mutta tämä siliä kertaa kuitenkin kokonaan epäonnistui. Liekö ajaja ollut niin omiin vakaviin ajatuksiinsa
vaipuneena, että havahtui vasta siihen kun toteaa, että
hän seisoo silmätysten vihollispartion kanssa.
Se on näky, josta on turha puhua sille, joka ei ole
tuota itse elänyt. Siinä on mies avuttomana, olipa hänellä sitten ase tai olipa hän ilman sitä.
Partio alkoi tiukasti tiedustella mieheltä asioita yksityiskohtaisesti, ja kyseleminen huipentui lopulta sii
hen. että missä on tämän suomalaisen sotilaan ase.
Minä olen aseeton mies, ei minulla ole vihol'
- kuului suomalaisen miehen rauhallinen vasIisia,

"M iljoonolinnoke"
Talvisodan Summan kuuluisista paikoista orl
"Miljoonalinnake" monille tuttu. Oli päästy helmi-

kuun 13. päir,ään, ja vihollinen yritti vyöryttää
Summan lohkon sitäkin osaa valtavine voimineen

ja

hyökkäysvaunujen tukemana. Hyökkäysvauntit

koetiivat yhä uudelleen ja uudelleen repiä rikki
linjamme sitä kohtaa, mutta epäonnistuivat miltei
yhtä monesti. Itse linnakkeen kohta jäi heiltä vielä
sinä päivänä murtamatta.

Kerran teki vihollisen hyökkäysvaunuista iälieen

yksi yrityksen miljoonalinnaketta vastaan. Ja sen
suojassa kulki 50-60 venä1äistä hyökkäysvalmiinaTankin suojassa tulleet venäläiset pääsivät jo korsun katolle, kun korsun ulkopuolella olleet meikäläiset vartiomiehet saivat heidät pikakiväärien tähtäimeen. Kun venä1äiset huomasivat, että luoteja
alkaa tulla, he väistyivät korsun syrjä11e. Omat poiat pääsivät nyt korsusta ja kiertämällä saivat käsi-

kranaattien avulla viholliset tuhottua. Hyökkäys-

vaunu sai myöskin nopeasti osansa: siitä kuului vaitava, räjähdys,

ja sitten se jäi savuavana ja liikku-

mattomana paikalleen. Miljoonalinnakkeen pojat
sanoivat kahäkan iälkeen, että tuskin koskaan heillä
on ollut kiireempää kuin silloin, kun havaitsivat
venäläisten olevan korsunsa l<atolla ja hyökkäysvaunun hyrräävän läheisYYdessä'

taus.

Hetken ajan oli partio hiljaa, mutta alkoi sitten puhella jotain keskenään, jota ei ajomies kuitenkaan kielitaidottomana ymmärtänyt. Lopulta eräs suomenkieltä
taitava sanoi:
Tehän olette vaaraton mies, menkää yksik-

köönne

I

Partiomiehet tekivät vielä sen palveluksen, että joukolla käänsivät hevosenkin. Eivät suofleet sitä iioa
nälkäisille etulinjanmiehille, että nämä olisivat saaneet muonansa. Sen partio piti saaliinaan, osan ottaen itselleen ja lopun teki käyttökelvottomaksi.

Pinguin-solmio

pukee Teitakin

SLIPS OY
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eilen, tänäön, huomenno"

NOKIAn voohtokumipotio suo täydellisen levon

I

Joko Te tunnette
NOKIAn voohtokumi-

Olettekohon Teköän koskoon kokenut mitciön niin miellyrtävciö
mukovoo kuin uinoiru NoKrAn voohtokumipotioilo! Kokeiil.å;:;"."J;io
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-räi""iir.
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noq.ei.n
on helppo irroittqo pest<iväksi. NOKIÅn p.ri.
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levyjen mohdoll isuudet!
Niillä voitte kätevösri
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toi uusi koti koipoo luuri tölloisto viimeistelyci !
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Toloudellisto voimoo ioko tilslle

I

i
Pienille jo keskikokoisille

tiloille

VALMET 20

:
:

huokeo, toloudellinen io kestävä yleistroktori o moni-puolinen
volikoimo tehokkoito io huokeito työvälineitä

. moottorin teho bens.
r nostoloite mekooninen

:
.
20 hv, petr. l8 hv/2000 rlmin. .
toi hydroulinen o poino 900 kg .

Suuremmille tiloille io vuokro'oioon

VALMET 33 DIESEL
voimokos, erittöin nykyoikoinen dieseltroktori o moot'

-torin teho 37,5 hv/2000 r/min. o 6 voihdetto eteen, 2
tookse o oionopeudet 1,2-28,5 km tunnisso . nostoloite hydroulinen r poino 1600 kg.
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SAU NAN LÄM M ITYSTÄ
Talvisodan aikana Valamossa. Kaksi suomalaista
upseeria istui saunanlauteilla nauttien makeasLa löylystä. Yht'äkkiä jyrähti ankarasti saunan ympärillä,
jyrähti oikealla ja vasemmalla. Siinä istuivat miehet

ja venäläinen piti huolta lämmityksestä,
tosin ulkoa päin. Toinen tuumi, pientä hirtehis-

kylvyssä,

huumoria laskettaen:

Varmaankin taas ilmahälytys, mutta

ei

kai

- auta mihinkään mennä. Puhtainahan mennään,
tastä

INKEROINEN

Liittäkää
S

jos mennään, tästä maailmastal
Ja niin jäätiin saunaan ja löylyä lisättiin. Saunomisen jälkeen ulos mentyä havaittiin, että lähin
pomminkuoppa oli ro metrin päässä saunasta. Lähellä oli ollut lähtö saunassaolijoille.

lahiaanne

OTAINYALID I.ADRES S I
Siten kohotatte vaatimattomankin lahjan atvon
moninketaiseksi

Adressela saatte pankeista, osuuskassoista, kiria- ia
paperikaupoista, osastoistamme kautta maao sekä
suoraan mciltä.
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KUKKASR.AHASTO

Suomen Punoisen Ristin

Veripolvelu

Helsinki, Kasarmink. 34 A, Puh. 669oo8 ja 627366
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Kirsti Jaantila
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sAlt K0K0N El sTofA fA'-Kof El sTolA
voimoloitoksille jo muuntoosemille
löydötte Strömbergin monipuolisesto volmistusohielmosto koi[<[<eo torvitsemoonne.
AIlo esitetty luettelo esim. kuvissomme nökyvölle Kolioisten voi moloitokselle toi mitto misto m me söh köloitteistd o ntocl kösityksen toi mitusmo hdol I isu u ksisto m me:
Generoottori 15000 kVA 10500 V
I

o
a Pä<imuuntoio 15000 kVA l0/l l0 kV
o Omokäyttömuuntojo jo muuntoiot ympäristön scihkönjokeluo vcrten 100 kVA 10500/380 V.
o Erottimet io virt6muuntoiot ll0 kV ulkokytkinkentälle.
o Virto- io jönnitemuuntojot, erottimet, eristimet, vorokkeet
O
a
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l0 kV kojeistoo vorten.
Voimoloitoksen ohjoustoulut

kolmivoihemoottoreitc eriloisio pumppuio ym. l(öyttömädn
Levykotelokeskukset voimoloitoksen omoo käyttöci vsrten.
Edellämoinitut koieistot olemme myös suunnitelleet jo

osenton eet.
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Teidän hyvöksenne
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O K:n tuolontoloitoksel eri puolello Suomeq ovol tunnetui korkeoioqtuisi,to
volmisteistoon, .ioito SO K-osuuskouppojer iösenet io osiol<koot lorvitsevot lokoS

pöivöisessö elömössöön.

iehtoissomme suorileloon yhdessö keskusloboroiorion konsso tutl<imuksio, lolko
iokoovoi jotkuvosti sOK-iuotteiden korkeon loodun. Nöin on pöösty siihen,
e1tö yhö useornmoi keskitiövät osioksenso iuuri soK-loiseen osuuskouppcon.
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Kohvipoohtim o
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Teknokem. tehdas
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Ko k kol osso
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Morg oriin iteh d os
Kol ustotehd os
Rol<.puusepöntehdos
Soho- jo puutovoroososto,
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NOK

IA N T E H TAAT

Suurmyllyc
Lei pöte hd os
Mo ko ron ite hd qs

-»

RAUMAN TEHTAAT
(M

ffi
:§&

?x:: åff:,' #,ti,::,v
lrtonumero 70 mk

uovitehd os

Po

perituotete

hd os

MYLLYT ToPPILASSA jq MIKKELISSÄ
YHTYNEET PUKUTEHTAAT OY TAMPEREELLA
HUONEKALUTEHDAS VAKIOPUU OY LAHDESSA
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