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Ette ole
yksin
E,tte edes tilikaude n viimeisinå päivinä.
Yhdvspankki on aina tun'allisena tukena,
kun noudatatre P.{LKK.\ P.\\KKII\menetelmää.

Kokeilkaa Tekin

,latattr rillpussrsra rahaa taskuunne ainoastaan valträmättömiin
menoihin ja viette lopul tilille l'hdvspankkiin..Sieltä nostattr rahaa vain sitä

mukaa kuin uusia menola ilmaantuu.
\äin jäär'ät kaikki roisan,,ire' rrrcnot itsestään pois. rahanne riittavat ja kasvavat vieläpä korkoakin. PALKKA P.{\KKIIN-menetelmä on tervehdvttänvt jo
miksi ei Teidänkin?
monen raha-asiat
-

YHDYSPANKKI

w

Kannattaa kokeilla P.{LKK.\ P.l\KKI I N
siitähän ei aiheudu lain-menetclrnää
kaan vaivaa ja sen avulla poistatte helposti rahattomr.ruden ja vksinäisyvden tunteenl

Joo-og
niin se on pojat tiimii nttn sanottu
t'

lRHllEn SlnlnEn
ort tosiaan keuyttä,
saksalaistyyppisfä olut to!
*) Ja nimenomaan pilsnerolutta, sillä

sana
jossa
bai'
Pilsen,
pilsner tulee kaupungista
jerilainen panimomestari aloitti tämän

vaalean ja kevyen oluttyvpin valmistuksen. Näin syntyi käsite pilsener, joka sit'
ten lyhentvi pilsneriksi.
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Räjähdysten väliä ei enää erottanut. Metsä oli yhtenä huumaa-

vana pauhuna. Puuntyngät näyttivät kohoavan juurineen
maasta, putosivat ia nousivat iälleen silppuna ylös kiehuvasta maasta. Tunsin tukehtuvani rotulin katkuun ja savuun
maan palaessa allani. En tuntenut palohaavoja käsissäni.
Ne olivat pikkuseikkoia. Nyt minua tarvittiin tuolla edessä. Jumala suoielkoon minua pääsemään tovereitteni luo.
VENÄLÄISTEN suurhyökkäyksen alkaessa Karjalan kannaksella kesällä 1944 olin Ohtan lohkolla
tukikohta "Polassa" 7 km Rajajoesta itään kuuluen
JR 7:n 14.Tyk.K:n IV joukkueeseen.
Vihollisen lentolaivueet kantoivat pommikuormia usean vuorokauden ajan ylitsemme ja kaatoivat
ne jonnekin rannikkolohkoille. Osattomiksi emme
mekään sentään jääneet, sillä varovaisen arvion mu-

kaan Ohtan lohkolle ampui vihollinen tykistöllään
noin 15.000 kranaattia melkein yhtenä tuli-iskuna.
Olin juuri komppanianpäällikön, kapteeni Laamasen puhuttelussa hänen komentopaikallaan, kun

alkoi jyristä. Kiireen vilkkaa lähdin juoksemaan
tukikohtaani, joka oli noin kilometrin päässä. En
uskonut pääseväni perille, mutta yrittäd tdytyi,
koska nyt saattaa olla siellä tarpeen joka ainoa mies.

Kaiken kokoista ammusta räjähteli jo ennestään
silpoutuneessa metsässä, .ionka läpi minun oli mentävä. Olin kulkenut saman matkan vuosien kuluessa

useita kertoja, joskus kovassakin keskityksessä,
mutta tämä löi entiset "ennätykset".
Tukilinjalla suojauduin erääseen panssarikupuun,
mutta siellä r'asta olo tuntui kammottavalta. Kupu
huojui ja helähteli ammusten osuessa lähelle, ja
niitä oli joukossa järeitäkin. Mutta oli jatkettava
ei tännekään auttanut jäädä elävänä hautautu-maan. Syöksyin ryömin juoksin löin mai- Räjähdysten
- väliä ei- enää eroithin ja taas juoksin.
tanut, metsä oli yhtenä huumaavana pauhuna, puuntyngät näyttivät kohoavan juurineen maasta, Putosivat ja nousivat jälleen silppuna ylös kiehuvasta
maasta. Tunsin tukehtuvani rotulin katkuun ja savuun maan palaessa allani, en tuntenut palohaavoja
käsissäni, ne olivat pikkuseikkoja. Nyt minua tarvittiin tuolla edessä. Jumala suojelkoon minua pääsemään tovereitteni luo !
Uupuneena ja huumaantuneena pääsin kuin pääsinkin "Polaan". Siellä toverini olivatkin jo liike97
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kannalla, sillä jotain suurempaa oli nyt "naapurilla"

tekeillä. Valmistauduimme ottamaan vasiaan jo
kauan uhkaillutta Puna-armeijaa. "Lähtekää taikkr
teidät ajetaan !"
rintaman yli kuultu huuto.
Näyttää tottuvan käytännössä.
Olimme tämän kyllä
aavistaneet jo pitemmän ajan.
45 millin panssarintorjuntatykkimme oli uudessa
vaihtoasemassa muutaman kymmenen metriä taempana, mutta yhdyshautaa ei ollut vielä. Päätin mennä katsomaan onko "piiska" ehjänä. Juoksin kyyryssä .ja olin .jo lähellä kaivantoa, kun pääni päällä
kuului suhinaa
nyt tuli kohdalle
en ehtinyt

- lähtöni. Kranaatinheittimen
"kranäkivät, halvatut,
nuja" alkoi tippua lähelleni
heittäydyin maahan
- liikkumatta kasvot
salamana ja makasin hetken
maahan painettuna, mutta ei, keskitys ei näyttänyt
loppuvan. Sain äkkiä elämänhalun, kierittelin eteenpäin "kranun" kuoppia hyväksi käyttäen. Joskus
jos eivät päir,äni ole
ilmanpaine heitteli 6inp2
- Olin jo lähellä tukkitäydet, niin selviän tästäkin.
kasaa, joka oli ajettu uutta korsua varten, makasin tukin vieressä, kun ammus putosi tukin toiselle
puolelle ja heitti sen päälleni. Sain tukin kieritettyä
98

.;t'rjään ja svöislin suin päin kaivantoon sekä painauduin sen nurkkaan suojaan. Hetken vielä rieja
hutturen keskitrs lakkasi
jäin
minä
. ..
.: . .
"piiskakin"
jr

elämäin.
oli ehjänä. Näytin merkkiä
tovereilleni. että kaikki oii hyvin, vaikka hekin luuliv.rt minun silpoutuneen riekaleiksi.
Srnontamme, että sota ei lopu koskaan, näytti nyt
meneirir'än "kurssinsa". Oikealta kuuluva "rumpu-

tuli" tuntui kammottavalta
mahdotonta oli siellä
kenenkään säilyä elär'änä ! Olimme vuosien varrelia turtuneet kaikkeen, jopr
kuolem,rn pelkoonkin.
Sama se, milloin sattuu,
- hengen paikalle, sittensrttuu se joskus kumminkin
pähän on k.rikki ohi
-. montakaan miestä, joka ei
Ei ollut joukossamme

olisi käynyt "ihmiskorjaamolla"
5e[4561s211a55a.
- vanhaan, tutOdottelimme tilanteen kehitystä
tuun tapaan, niin kuin jo olimme odotelleet vuosikausia täilä samalla lohkolla ja "maanneet", niin
kuin kotirintamalla kuului olleen iskulauseena.
Mutta makaamisemme oli "koiran unta". Tuumailimme omia arvelujamme nyt: "Suopas nähä, mitä
tästä tulloo, kun se näin pirusti röykyttää

-.

Kyllä

maar tässä tulee kuumat paikat

Mää tiiiä, mitä

-. touhu
ne .juonivat, lienee hämäystä koko
-." tuhanPuhelin oli korsussa mykkänä, tapsit ovat
nen nuuskana, ei kannata edes lähteä vikapartioon
mitä hels.

.

-hevosen perässä
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siellähän tulee ajomies etuvaunu
nyt on jotain tapahtuout muual-

-! käsky irroittautua ja mahdollisimman
Tuli

huomarssittava Termolaan
Tämä tun-.
ja pahaa ennustavalta,
uskomattomalta
mutta

maamatta

tui
se oli kuitenkin tervetullutta

vaihtelua tähän tur-

ruttavaan tylsyyteen.

Sumu laskeutui parahiksi Ohtan aukealle lähtöämme suoiaamaan, se ikään kuin levitti siunaavan vaippansa ylitsemme.
§aa5' nährä, kuinka kauan "Iipat" ovat tietämättömiä
lähdöstämme
Kyllä niillä naama
venähtää, kun eivät löydä-!ristinsielua
Hyvästi
-. la täisiis sinä viheliäinen korsumme lutikkoinesi
nesi, rottinesi ja hiirinesi, hämäryyksinesi ji kuolemanvaaroinesi ! Nyt me pojat jätämme sinut sen
haltuun, joka on pitänyt meitä silmätikkunaan!
Irtaannuimme 10.6. kello 21.
Outo tunne rinnoissamme marssimme tutuksi

käynyttä kivitietä Termolaan Rajajoen vartecn,
jossa oli muitakin komppaniamme tykkijoukkueita.
Sinne oli jätettävä nyt "Panssarhovit" ja "Tyrjänlinnat" muistuttamaan poikiemme uutteruudesta.
Yön aikana vetäydyimme portaittain Hartosiin,
jossa olimme vähällä tupsahtaa vihollisen kanssa
vastakkain. Yön majailimme puhdetyökeskuksessa,
jossa oli vielä kippoa, harjaa ja kaikenlaista kau-

hevoset tykkeineen ja ampujineen hiukan taempana, mutta toimintavalmiina. Emme tienneet,
minkä puskan takaa vihollinen saattoi avata tulen,
ja srlloin oli toimittava nopeasti, kuten aina ennenkin.

Hiivimme ja tarkkailimme joka puunjuurta

ja

jomätästä. Ilmassa väreili jännityksen tuntua
Vihollinen ei antanut
tain salaperäistä tässä oli
merkkiä itsestään, vaikka-.tiedettiin sen olevan Iähellä. Mutta aukean laitaan ehdittyä juonet paljas-

tuivat. Yhtäkkiä rupesi satamaan kranaatteja,
vihollinen aloitti hyökkäyksen vasemmalta.

ja

kolla ja majuri Kuvajan pataljoona oli hädin tuskin
selvinnyt joutumasta saarroksiin Kaljalassa. Hartos-

pakoon.

ten joukot olivat nyt majuri Kuvajan komennosse,
miehen, jota olin oppinut kunnioittamaan ja johon

Laitoimme molemmat tykit nopeasti ampumakuntoon ja lähdimme työntämään tietä myöten niitä
aukealle mäen harjanteelle, jossa oli talo. Jääkärit
kuuluivat ajavan vasemmalla pellon laidassa vielä
peräiintyviä vihollisia, jotka yhä tulittivat aukealle.
Kyyryssä kilpien suojassa saavuimme harjanteelle

Vihollinen

I

telimme, mikä mahtoi olla syynä siihen, kun ei koko
hommasta tuntunut täällä tulevan sen selvempää.
Tuntuu kuin meitä olisi tässä pidetty vain vihollisen tykistön ja lentokoneiden maalitauluna. Taitaa
olla Kekrolan upseerikerhoa vaikea jättää.
Neljäs panssarintorjuntatykkijoukkue, jonka iohtoon allekirjoittanut määrättiin kolmesta pienestä
natsastaan huolimatta, lähti nyt kohti Seppälän kylää, muistaakseni 12.6. aamulla aikaisin. Lähestyimme kylää avorivistönä tien kahta puolta, tykki-

Ahaa! Motittamisen meininki! Mutta sielläpä olikin tulinen vastaanotto.
Jääkärijoukkue pani kovan eteen ja työnsi vastaiskullaan tunkeilijat takaisin. Konepistoolien rätinä
villien huutojen kaikuessa pani "Iivot" pötkimään

kaloa.

b-

vaaralta. Suopellossa vietetyn yön jälkeen tuli käsky
siirtyä Kekrolan kautta Seppälän kylään, jossa tilanne oli kuulemma sekava. Rykmentissämme oli
vielä tallella se järkkymätön yhteenkuuluvaisuuden
henki, jonka eversti Kemppi alkuaan jo hyökkäysvaiheen aikana loi ja jota everstiluutnantti Ehrnrooth edelleen kehitti asemasodan aikana.
Kekrolassa viivyimme joitakin tunteja ja ihmet-

oli

murtautunut Vaskisavotan loh-

pataljoonineen luotin kuin muuriin.
Åamulla saimme käskyn lähteä talosta, se pantiin palamaan. Vihollinen rynnisti Hartosiin suurella voimalla Kaljalasta päin ja käytti apunaan raskaita paossarivaunuja, joihin ei komppaniamme
pienikaliperiset pst-tykit pystyneet. Erään 37 millin tykin ajoivat vaunullaan luttuun, miehet hädin
tuskin pelastuivat. Komppaniamme nuori lähitorjuntamies Äijälä osoittautui rautahermoiseksi mieheksi. Hän tuhosi erään vaunun kasapanoksella.
Täällä ilmestyivät näyttämölle myös vihollisen

ja iäimme

asemiin. Jääkärien eteneminen pysähtyi,

vihollisella tuotui olleen lisävoimia. Oikealla puolellamme harjanteella näytti olevan tuntemattoman
porukan miehiä. Upseereista oli sielläkin puute,
näin vain aliupseereita johtajatehtävissä, mutta väliäkös hällä. Sillä hetkellä emme aavistaneet, että
pian joutuisimme hirveään taistelun pyörteeseen,

kauhua herättävät maataistelulentokoneet. Nuo surmanlinnut pyyhkivät ylhäältä käsin koivikkoa, joss.r
olimme muka suojassa. Ne tikkasivat pikatykeilld,än ja konekivääreillään maata, jossa rähmötimme
kuolemaan tuomittuina. Eräskin ammus suhahti

jossa venäläiset sotilaat esittivät verratonta uljuutta

niin läheltä päätäni, että ilmavirta lämmitti poskeani. Mutta "noutaja" ei vielä kuitenkaan ottanut.

alaspäin viettävä peltoaukea, jonka takana metsän
laidassa oli riihi. Oikealle näkyi aukeaa useita satoja metrejä. ja siellä oli useita taloia kauempana..
Tykit olivat asemissa vierekkäin rakennusten oi''
kealla puolella ampumasuuntana metsän reuna. Oikealla vieressämme oli konekivääri ampujineen ja
siitä oikealle muutamia jalkaväkimiehiä. Jos muistan oikein, tykeillä toimi seuraavat miehet: alikersantti Åarne Heino eli "Pintta" ensimmäisen tykin
johtajana, tykkimiehet Manninen, Korhonen, Tik-

Luulivat kai toimittaneensa meidät manalaan, koska
lensivät pois.

Viholliset rynnistivät jo kyläaukealle, ja me ryhdyimme puolestamme torjumaan käyttäen tykeissämme sirpaleammuksia, joilla näyttikin olevan ytimekäs vaikutus. Meikäläisten kesken syntyi kuiten-

kin hiukan ruuhkaa, jota kapteeni Laamanen selvitteli ,ämerällä äänellään suojaan varsinkin ilma-

ia kuoleman halveksuntaa. Siinä meidän tykkijouk'

kueemme myös osoittautui vielä kerran olevan tehtäviensä tasalla.
Edessämme aukesi noin sadan metrin levyinen

99
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kanen Väinö, Paasonen ja Yiitala. Toisessa tykissä
olivat alikersantti Virtanen sekä Jussila, Harjunpää,
Tikkanen Martti, Ikonen ja Viitanen. Kersantti
Juva oli joukkueen varajohtajana. Jos joku jäi mainitsematta, niin suokoon anteeksi. Jokainen mu-

kana ollut mies täytti joka tapauksessa paikkansa
ilman pienintäkään vilppiä. Kuuluimme yhteen,
olimme enemmän kuin veljekset. Ålituinen vaatanalaisuus ja kaikki muukin yhteinen sekä kaikilla
samanlainen elämä liittivät meidät yhteen katkeamattomin sitein.
Makasimme asemissa ruohikossa. Kaunis kesäaamu kultasi maisemat, mutta sitä ei liioin huomattu, koska nyt olivat tärkeämmät ja vakavammat
asiat kyseessä. Nyt tuijotti jokainen silmäpari pellon taakse. Odotimme "vastapelurien" ilmestymistä
netsän reunaan, sillä liikehtimistä kuului ;'atkuvasti
kauempana.
Tuossa niemekkeessä näkyi

liikettä! Tuolla ia vähän sivummalla! Olihan noita tuossa ihan edessäkin! Voi jukra, ovatpa päässeet lähelle huomaamattamme. No, kun niillä on niin ruohont'äriset kamppeet. Ovatko nuo niin uskalikkoja, että yrittävät
tulla tuosta aukean yli suoraan keskellä kirkasta
päivää ? No, mikäs sen tietää

juuttaat mitään, ja nehän ovat
t00

eiväthän ne pelkää
päässeet voiton-

jo

!
Jos eivät murskaa meitä tähän tykis- niillä
kirotuilla "maanviljelyskoneiltöllään tai
laan", niin ei tässä vielä hätää ole. Liikuntasodan

hurmaan

hyvänä puolena onkin, ettei tykistö ehdi aina hyökkääjän puolelta esittäytymään. Niitä on kuitenkin
niin paljon enemmän kuin meitä, että jos ne tosissaan yrittävät,

niin kuinkahan käy.

Tuijotimme yhä vaan silmät tapillaan. ja jänniMitä hittoa ne meinaatys nousi nousemistaan.
- käy hermoille. sanoi
vat
tämä odottaminen

- odottavat kai panssarir'.runuj.r
Pintta,
fif
fiuf
tietä. Mutta jo kuului. Fif

Oho

I Katso

saakeli

avaamaan

prrr

- tuossa
- niemekpikakir'ääri

Ampui nähtävästi

jan

tunnustellakseen meidän sijaintiamme. Taasl Tuossa välähtivät
keessä.

koesar

piipun suuliekit! Pitäisikö tehdä siitä nuuskaal Ei
helkkarissa paljasteta itseämme, sitä se haluaisikin.
Järjestetään niille yllätys, jospa se paremmin teppiu, muutamat kiväärin laukauksisi. Piu
piu
- mutta me pojat oltiin vain hil- ilmaa,
set rikkoivat
jaa. Ruskeanvihreitä olentoja ryömi yhtä mittaa pel-

lon reunaan hyökkäysvalmiusasemiin, niitä kihisi
kuin muurahaisia kekotöissä.
Eivät tainneet ukkoparat tietää, että 45 millin
suorasuuntaustykkimme oli ladattu sirpalekranaateilla ja suunnattu heihin, sormet valmiina laukai-

i

semaan myös mieskohtaiset aseet, vaikkapa keskelle

otsaluuta. Oikealla jalkaväkimiehet napsivat jo huomaamiaan "maaleja".
Yht'äkkiä revähti, viholliset avasivat murskaavan
tulensa harjanteeseemme. Nyt ne tulevat! Voi mah-

on paljon, satoja miehiä!
Uraa
uraa! kajahti peloittava taisteluhuuto.
Annettiin
kaikkien tulla vain aukealle.
jo
Muistin
Tyrjäo ajoilta, että yllätys on puoli voitdotonta, kuinka niitä

toa.

Oikealla rupesivat kiväärimiehet

vetäytymään

harjanteen taakse, ja vierelläni nuori kk-ampuja
alkoi kasata "kuularuiskuaan" kalpeana vavisten.
Nämä miehet olivat luultavasti joutuneet vähemmän kosketuksiin näin rajun rynnistyksen kanssa
tai ehkä käsittivät väärin tarkoituksemme.
Älkää lähtekö ! Myö ei lähetä tappelematta !
- ! Silloin se alkoi ! Ja voi taivasten taatto, minTulta
kälaista jälkeä tekivät sirpaleammukset! Annetaan

kiväärimies. Huomatessaan joutuneensa suorasuuntaustykkiemme ruoaksi, he alkoivat etsiä suojaa
ojan pohjista, sillä sellaiset "piiskojen sivallukset"
ovat .io liikaa, vaikka kuinka uljaalle valiojoukolle.
Konekiväärimies vierelläni näytti virkistymisen
merkkejä.
Pane vaan pelisi soimaan surkeile- tässä nyt ollaan jo paremmalla puomatta, kyllä
iella
Sitten kyllä poika innostuikin "löysäämään
-. Hänen äskeinen kalpeutensa muuttui taistevyötä".
lun innoittamaksi punaksi, ja hymy kareili suupielissä kun hän näki "kuularuiskunsa" tehon. Toisiakin hivuttautui ampumakuoppiin aseitaan "tarkkuuttamaan". Lukijasta ehkä vaikuttaa, että saimme

Emme tappaneet tappamisen halusta, ei lähestulkoonkaan, sellainen ajatuskin jo ällötti. Ta-

"työskennellä" rauhassa, mutta ei sinnepäinkään.
Vihollinen jätti näet konetuliaseensa tulikantaan
suojaamaan hyökkääjiään. Ne pahukset soittelivat
ja suihkuttivat luotikuurojaan asemiimme solkenaan. Kutrlat vinkuivat yhtenä sihinänä ja räsähtelivät osuessaan tykkien kilpiin niinkuin katajapensaat tulessa. Taisipa jysähdellä krh:n kranaattejakin kartanolle. Sellaiseen olimme tottuneet io
vuosien varrella, ja nyt ei joutanut etsimään suojaa, koska viholliset eivät vielä luopuneet yrityksestään, vaan muutamat uskalikot lähestyivät kii-

poimme itsepuolustukseksi, koska emme olisi ehti-

vaasta tulituksestamme huolimatta.

neet pakoonkaan raskaine kalustoinemme jalkaväen
mukana metsään, vaan meidän olisi ollut pakko
seurata tietä vihollisen tulen alla ja se olisi ollut
suorastaan itsemurhaa.

- näyttää, että niissä ryömii ukkoja!
nusta
Joo per . . . tuossa on yks' iha likelä

niille sellainen löyly, että muistavat, jotka heistä

eloon jäävät, olleensa Seppälän kylän valtauksessa
Kannaksella

!

Ammukset iskeytyivät vihollisjoukon eteen ia sekaan, repien niitä hajalle. Hyökkäys alkoi tyrehtyä, uraa-huudot vaimenivat ja vaihtuivat valituksiksi. Se antoi meille uutta luottamusta, koska varmaan saavutimme ennätyksemme tulinopeudessamme. Nyt vanjat erehtyivät pahan kerran, he taisivat luulla, ettei meitä ollut kuin muutama hurja
Puolustustoisteluun vo I mislo uiunut kk-pesä

ke

Hei pojat! Tarkkailkaa noita ojanpohjia! Mi-

ko-mie tärskäytän

!

Anna

!

Mä pintta täll' tykill', sanoi Merikarvian
ja humautti parinkymmenen metrin
Raaka peli, ei
päässä jo tähtäävää vihollista.

- poika
Aarne

lennätti viedmmus
täss' auta säälimän ruveta.
- voltissa taakse siellä
r^ nmaan kypärän omistajineen
ryömivien päälle muodottomana möhkäleenä. Nyi
rupesimme "suolaamaan" ojien suuntiin.

Ähäl Siintä sait, saakeiin "Iippo", kun

nos-

tit- nokkas liian korkialle ! Elähä intoile nuapur
Mänkee vuan takas'
niin niin, sinne piiloon
vilaht.
vuan. Näit sie miten töppöset

!

Konepistoolini sirahteli lyhyitä sarjoja ja toiset-

kin tykeiltä vapaana olevat miehet

"savustivat"

hyökkääjiä ulos ojista. Murhaavan tulemme jatkuessa huomasivat loput eloon jääneet parhaakseen
vetäytyä metsän suojiin.
Tuolta niemekkeestä täytyy tuo riivatun pika- vaientaa. Pannaan yhteislaukaus valmiina
kivääri
tulta I

-

Risukko pelmahti, vihollisen pikakivääriin tuli

täysosuma.

Heittipäs räkättämisen. Mutta nyt ne rupes'
pesimään
tuolla riihessä. Koitetaan ensin näillä pienemmillä aseilla. Pam

pam.

.

. Ei ne saakelit

- tykeillä muutamia sirole tietävinään. Ammutaan
paleita. Pum
pum.. . No, ovatpa ne jumaliste
- eivät tokene siitäkään. Ammukset
itsepäisiä, kun
näkyvät räjähtävän jo etuseinässä.
Onhan meillä panssariammuksia, jyräytetdd'n
- Eiköhän kohta tule liikettä ! Pum pum . .
niillä.
MieKahtokaapas nyt, jo meni sekin turvapaikka!
nyytit
selässä
hiä lähti painumaan riiheltä kyyryssä
.

metsän pimentoon. Jopas saivat, pakanat, tarpeek-

! Meitä nauratti, mutta vihollisia varmaan ei.
Huokasimme helpotuksesta, voitimme ensimmäisen "kuuman" efin ja vieläpä ilman omia tappioita,

seen

se tuntui

jo

satumaiselta, mutta meillä

oli

kerta-

kaikkiaan ilmiömäinen tuuri. Kävi vielä kerran toteen jo kuluneeksi tullut sana: Ellet tapa, tulet tapetuksi.

Mutta vihollinen kärsi musertavan tappion, kuten hyökkäävä puoli aina joutuessaan yllätetyksi ja
kun .1'oukossa on vielä liian uhkarohkeita sotilaita.
Pellolle jäi kaatuneita luokonaan, ojissa taisi olla
vielä elossakin olevia ja haavoittuneita, mutta kukaan ei siinä tilanteessa voinut auttaa.
Ei voi sanoa, kuinka kauan sitä rytinaa kesti, sillä
siinä ei katsottu kelloa niin kuin harjoitustaisteluissa, vaan tähtäintä. Mutta vihollinen ei näyttänyt
puuhaansa tähän iättävän. Niille oli tietysti annettu
määräys vallata tämä rnaastoharjanne, ja porukka
näytti olevan huimapäistä.

Tuolla oikeallahan niitä jo liikehtii! Ahaa!

- ne yrittävät sieltä ! Onkohan siellä meikäläisiä ?
Nyt
Prrr. . . On, jo räsähtivät konepistoolit, ja hyök-

kääiät heittäytyivät maahan, muutamat "ikuisesti".
nyt ne
Mutta voi tuota kuoleman halveksuntaa
ryömivät päin tulta, jo ovat sisukkaita. Kyllä meidän täytyy auttaa kavereita I Onko
- ammuksia? No, ei enää kovin paljon! Suunvielä
nataan tarkasti hyökkäysryhmityksen keulaan

ammutaan harkiten !
Avasimme tulen pitkin peltoaukeaa, jossa muutaman sadan metrin päässä vihollinen rynnisti "uraata" huutaen. Lauma oli meille kuin tarjottimella.

Jälleen 45 millin venäläistykit purivat omiaan suorasuuntauksella taitavien miesten käyttelemänä. Hyökkäyksen kärki taittui, mutta nuo juuttaat eivät lähde
takaisinkaan, vaan rupeavat kaivautumaan keskelle

peltoa. Maa näytti olevan pehmeää, sillä aito venä-läisellä nopeudella näyttivät Iapiot painuvan muliaan.
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Tehkääpäs loppu tuosta myyrän työstä

! Pal-

jonkohan
tuohon olisi matkaa, tuohon korkein-rmalle kohdalle? Ehkä 400 metriä, laitamme lukeyli meni
nrat suuntaimih ja
tultal Mutta ei
tahti
hiukan näkyivät -kyyristyvän, ja kaivamisen
-sai lisää vauhtia.

Annahan kun mieki koitan, lasken hiuken ko- ja laukaisen. Ammus sattui kohdalleen
rotusta
- yläruumis päineen näkyi -irmiehen
täys'osuma
toavan, pallomainen esine kieppui hetken ilmassa.
Nyt lopettivat jo toisetkin kaivamisen ja ryömivät
takaisin niemekkeen taakse. Taisi mennä mynkään
sekin yritys !
No mitäs nyt ? Aukean laidassa äskeisessä kohdassa meikäläisten puolella syttyi talo palama,anl

lieneekö viholliHittoako ne siitä polttavat ?
suojassa eteensella mahdollisuus ryömiä tulipalon
päin ? Saimme kuitenkin sen verran häirittyä pellolle, etteivät hyökkääjät päässeet ainakaan meidän
näköpiiristämme livahtamaan.
Mitäs kumman liikehtimistä nyt vieressämme
meikäläisillä on ? Nehän ruPeavat irtautuolevilla
maan ! Meille ei ole annettu mitään irtautumiskäskyä ! Eihän me voida lähteä summamutikassa metsäiselle taipaleelle! Mihin te lähdette? kysyin lähimmiltä?
Miehet painuivat risukkoon.
Ei me tiijetä.
- nyt "haistapaska"-porukassa
- Kyllä myö ollaan
- jättivät meidät kuin nallit kalliolle!
kun
Jäimme paikoillemme ja valmistauduimme tappelemaan henkemme puolustamiseksi, sillä muustehan tässä ei ollut enää kysymys. Taistelun melske
taidamme joukuului jo Kivennavan suunnalta

- kotirintamilta
Toisivat nyt sieltä
iua loukkuun
-! ja mustat liikemiehet tänne "mane suunsoittajat
kaamaao", omien sanojensa mukaan, ja laskisivat
meidät vuorostaan rikastumaan. Nehän onkin jo
lihotettu valmiiksi jouluporsaiksi, kun taas nämä
meidän laihat luumme joutaisivat jo nahkurin orrelle

-. numeron kohdalla lienevät kellon viisaMinkä
rit olleet, kun sotilaspastori ilmestyi meitä hakc'

maan. Luulimme ensin, että hengenmies laitettiin

siunaamaan jäämistöämme, mutta hän ilmoittikin

meidän pitävän lähteä Ronnunkylää puolustamaan,
koska siellä kuulemma tarvitaan "piiskamiehiä".

Meidät

oli

helposti unohdettu, kun

ei

t.rrlinnut

suojata vetäytymistä, mutta kun hätään joudutaan,

niin kyllä "piiskaporukka" on silloin kuin

silmä-

terä.

Toiminnastamme ei ole ollut mainintaa minkään
taistelukertomuksen yhteydessä. \/aatimattomia ja
yksinkertaisia maaseudun helmrsse kasvaneita kun
olimrne, jäivät kaikki raskaat kokemukset kätketyiksi uskollisten isänmaan puolustajien oman harmaan puseron alla sykkivään sldämeen-.
Sydämellinen käden puristus iokaiselle mukana
olleelle ja vielä elossa ole'r'alle. Muistelen teitä läm-

möllä ja ylpeydellä.

U.

A. OTTONEN

Tei ka ni ns,g,g, ?Ja va ltag, rn g,sss

eloku.rssa 1941
,,

Jatkosodan alkaessa aloittivat suomalaiset
elokuulla tg4x Karialan kannaksella etenemisen valtakunnan vanhaaraiaa kohden. Rinnakkaisesti suorittivat rannikkojoukot Viipurinlahden suulla saarien, kuten Teikarin ia
Tuppuran, valtaukset.

Vartiomoottoriveneet

-

meren pantterii

-

partiomatkallaan

Lehtemme numerossa r /59 ryhtyi U. A. Ottonen kertomaan omia kokemuksiaan Teikarinsaaren valtauksesta, ia seuraavassa iatkuu nyt
kuvaus hänen aluksensa toiminnasta hyökätessä Teikariin.

L.

I

Teikarinsaaren valtauksen oli saanut tehtäväkseen Rannikkopatalioonaz (RP z), komentajanaan kapteeni V. Vuorela. Patalioonaan
kuuluivat r.K, päällikkönä luutnantti E. Veranen, 2.K, päällikkönä vänrikki K. Vakkuri,
3.K, päällikkönä luutnantti H. Aho ja KkK/
Lin.P 3, päällikkönä luutnantti K. Orasvuo.
Joukon vahvennuksena oli 3 kpl zo m/mMadsenia, r pst-kivääi ia z pion.ryhmää. Tulitukena oli yksi kenttäkanuunapatteri Vilaniemessä. Osaston vahvuus! oli 425 miestä. Valtaus joukot kulietti saarelle kapteeniluutnantti
H. Jääsalon komentama Merivartiolaitoksen
veneosasto, johon kirloittaian alus kuului.
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OLI YÖ 28/29.8.l94L Kello oli

tasan 00.30 kur-

vatessamme Vilalahden laiturista kohden Teikaria.

Minun aluksessani, AV 116:ssa, oli iskuryhmästä
alikersantti Kouvonen ja kaksi miestä, AV 126:ssa
taas kolme iskuryhmän miestä.

Ylimatruusi Olli Häyrinen oli kääntänyt alukseni
konekiväärin keulan suuntaan. Muut miehet olivat

aluksen pohjalla polvillaan aseet suunnattuina
eteenpäin, Teikarin maihinnousukohteeseen. Sanoin
Kouvoselle:

Pitäkää saarella tunti puolianne. Siihen menI portaan voimat.
Ehkä ei niiden kuljetukseen kulu tuntiakaan. Pddllikkömme lupasi järjestää siihen nopeimmat alukset
ja II porrasta varten hitaammat ja pienemmät ve-

-

nessä me ehdimme tuoda saarelle

neet.

Valmiit nousemaan maihin ! huusin koneiden

rätinän
läpi ollessamme juuri isomman Kiuskerin

Piirros Teikarsaaren vesislöalueesta ia suomalaisten
maihinnousuvoimien liikkeistä 29.8.1941

kärjessä.

Pojat nousivat seisaalleen, ja eräs otti pikakiväärin olkapäälleen. Kypärän hihnat tiukalle !
Samassa alukseni keula rätisi rannan sorassa ja
AY 126 saapui samanaikaisesti. Veneitten kyljet
melkein hankasivat toisiaan.
Edellisenä yönä oli Teikariin lähetetty tiedustelupartio päässyt saaren länsireunalle vihollisen huomaamatta. Tämän vuoksi oli valtauksen johtaja,
kapteeni V. Vuorela päättänyt jättää tykistövalmistelun pois yllätyksen saavuttamiseksi.
Pojat hyppäsivät rannan metsikköön, alikersantti
Kouvonen ensimmäisenä. Emme ehtineet edes onnea toivottaa, niin nopeasti he painuivat rnaihin.
Ihmeen hiljaista on, ei ketään vastaanottajaa,
- AV 126:n päällikölle, mv.kersantti Leo Suosanoin
malaiselle ja toisille pojille.

Vihollinen yrittää ehkä hämätä. Se on hijaa
- hiiri, mutta kun iskuryhmä on kokoontunut,
kuin
eiköhän rätinä ala! Muistathan Pukkiossa, silloinhan meille kävi siten. Ilman käsikranaatteja emme
silloin olisi elävänä selvinneet.
Älä sure, Ville, ovathan nämä pojat parem- aseistettuja kuin me sillä kerralla, ja he ovat
min
valiomiehiä jokainen, sanoin alikersantti Suomalaiselle. Peruutetaanpa ja haetaan apua. Minä käyn

ruoriin. Koeta sinä ja samoin Ollikin, jos met-

sässä

rätinä alkaa, avustaa pikakiväärilla poikia.
Täys' pakkia, kun,i ja koneista kaikki irti

!

-Kiuskerin päässä ollessamme välähtikin jo Teikarissa, ja meri värisytti alustamme jyrähdyksen
kuuluessa. Taasen kolme perättäistä välähdystä ja

sitten jyrinää. Viimeinen rjyrähdys tuli kuin sarjana, joka loppui, kun kurvasimme Vilalahden laituriin.
Kuusi alusta oli siellä miehitettynä. Koneet olivat
käynnissä. Adjutanttimme, luutnantti Saxberg oli
laiturilla. Hän hyppäsi alukseni kannella ja antoi
minulle lapun sanoen:
Tässä ohjeet. Olemme selostaneet rnoottorien

kuljettajille
nämä merkit, jotka tähän ohjelappuun
on merkitty. Käytä tätä tarvittaessa apunasi.
Koneemme kehräsivät lappua tutkittaessa. Ville
tarkkaih alusten ryhmitystä. Ne asettuivat parittain
karavaaniin. Sain juuri lapun luettua, kun veneisiimme tulivat I portaan päälliköt.
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Kdy sinä vanhempana ruoriin, Ville, minä
tarkkailen
aluksia ja tuota Teikarin tulipaloa.

AY 126 oli karavaanin hännillä, kun otin vilkun
ja väläyttelin Villelle:
Ammu keltainen panos, kun häntäpää on
- Nyt pannaan liikettä, pojilla saaressa alkaa
selvä.
takuulla olla kovat paikat. Heidän on saatava nopeasti apua. Toimi sen mukaisesti !
Samassa keltainen raketti kohosi ilmaan: "Saattue valmis. Anna mennä!"
Ammuin kaksi punaista ohjeen mukaan: "Kolme
alusta rinnan
täysi päälle
seurabkaa tätä
- r.30.
alusta!" Kello oli
Kiikaroin ryhmittymistä. Kaksi venettä kiiti noin

10 solmun vauhdilla viitisentoista metriä

alukses-

tamme jäljessä. Seuraava vene saavutti nämä veneet.
Samoin olivat niitä seuraavat veoeet ryhmittyneet
kolmen aluksen ryhmäksi. AY 126 oli ulkomeren
puoleisella sivulla. Tätä menoa oli kestänyt 25 minuuttia, kun alukset saapuivat lähelle Teikaria.
Tuppurassa keilasi valonheittäjä Ruonnin suuntaan.

Viipurin suunnalla oli taivas punainen. Maajoukkomme olivat edenneet Moskovat rajalta lähtien
viikossa Sorvaliin!
Raskarin suunnassa

olivat viholliset luultavasti

yrittäneet maihinnousua. Sielläkin näkyi valojuovien suihkuja sekä räjähdyksiä karien kallioissa.
Omat MT- ja VM-veneet tulittivat siellä vihollista sen selän takaa. Joku alus räjähti: komea tulipatsas kohosi merenpinnasta. Samassa näimme vih-

reä-valkea-r,ihreän raketin.

Siinä upposi vihollisalus, sanoin Ollille, tuo
raketti on sen merkki.
vihreä-valkoinen

Kiuskeri oli nyt vieressämme. Valopistooliin punainen panos ja laukaisu suorl.ln ylös: "Alukset
ketjuun
parin metrin väli. Valmiit maihinnousuun !" Ville hil.jensi nopeutt.r. Olimme noin sadan metrin päässä rannasta. Ketjussa, alusten keulat kuohuen, ajoimme tär'dellä r'auhdilla rantaan. Me ensimmäisenä rannalla olevan Proomun viereen ja

AY 126 Pitkänien-ren puoleiseen

sivuun.

Kovasti rätisi searessa. Iskuryhmä oli kaiketi Tal-

lisodan aikaisissa pesäkkeissä, r'ihollisten ympäröimänä.

porras, johon kuuluivat mm. t. jo. 2. Kompp.,
,I maissa.
oli
Miehet olivat automaattiasein varus-

jtujestdytyä

tautuneet. Heillä oli mm. kaksi pientä kranaatinheitintä, kaksi konekivdarii, ja kuusi pikakivääriä
mukanaan. Portaan joukkojen tehtä\'änä oli sillanpään varmistaminen ja hyökkärs Teikarin kylään

Kuulehan

kanssa.

Minä kur-

OIli

käänsi kaksoiskonekiväärinsä Pitkäniemen

kärkeen. Valojuovat Ieikkasivat tyyntä ilmaa. Hän ampui pitkiä sarjoja. Jopa vihollinen havahtui, sen osoittivat niemessä näkyvät leimahdukset. Emme kuitenkaan havainneet missään ammusten aiheuttamia vesiPatsaita, emmekä edes heidän arrmustensa valojuovia.

126 lähtivät saman tien takaisin

Vilaniemen kärjen kohdalla Olli lopetti. Siitä oli
enää vain muutaman minuutin ajo laituriin.
II porraskin, johon kuului mm. 3. Komppania, oli
nyt valmiina lZihtOOn. Vain Shell II:ta vielä lastattiin.

Olii, kun kurvaan

niin
- tuon Pitkäniemen piiskatl.kkejä,alukseni,
tulita
nehän ovat
ihan niemen kärjessä. Härnätään ne ampumaan
meitä, jolloin pojat saavat prremmin aikaa saaressa

Åjoimme pistolaiturin päähän rinnakkain.

t
,.i!§q

AV 126:n

kealle.

Kyllä näiden poikien pitäisi saada iskuryhmä
- pois puristuksesta,
pian
sanoi Vanha-Ville.

AV

ryhmittäytyä toimintaansa varten,

vasin jyrkästi vasemmalle, kersantti Suomalainen oi-

sekä Luoteisniemeen.

AV 116 ja
Vilalahteen.

ja

sanoin lähtiessämme.
Peruutimme yht'aikaa

,"*.

's$flL'.

§tä'*
sf,.-'
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tl
Suomalainen tykkivene

Tykisiömme iuhoama
vihcllisen moofiori:crpedovene

Suomen Marsalkka meripoikiensa seurassa

Kiinnitettyiimme alukset hypp:isi ÅV 126:n kannelle luutnantti Rissanen. Komentajamme oli määrännyt tämän aluksen' Iähtemään Pitkäänpaateen.

Koeta sinä, Ottonen, selvitä siis nyt yksin

- kuljefuksista. Onnea
portaan
lfi tiessään matkalleen.
Olimme juuri tupakalla

ja näkemiin, sanoi

II

Leo

veneen ohjauskatoksessa,

Shell II ajoi ensimmäisenä rantaan proomun sivulle.
Proomu samoin kuin liihellä olevat luodot suojasivat
osittain laivaa itäpuolelta. Åjoimme Shellin kylkeen,
muut alukset törmdsivät yhtenä lijdnd rantaan. Kap-

teeni Vuorela ja muut aluksessamme olevat nousivat
viipymättä maihin. Lähtiessään kapteeni Vuorela sanol:

kun Teikarin valtauksen päällikkö, kapteeni Vuorela ja neljä muuta upseeria tuli laiturille aluksemme kohdalle. Nousin ruorikopista tervehtiäkseni.
Heti kun Shell II on lastattu, lähdemme. Me
- ja kolme tykistön tulenjohtueesta tulemme alukviisi

Te jäätte veneinenne tähän. Lähettini tuo uudet
- myöhemmin.
käskyt
Selvä on, herra kapteeni. Odotan määräyksiänne.

sellanne. Missä on toinen pikavene

2:n osat valtasivat siis ensin pienen sillanpään saaren
länsirannalta ja ottivat haltuunsa Kiuskerin saaret sen

?

Selostin sen nopean lähdön komentajan k?iskystä
Pitkäänpaateen luutnantti Rissanen mukanaan.
Huoltoalukseen lastaus oli loppunut. Kello oli Z.rg.
Onko kaikki selvää kuljetukseen? kysyin kap- Vuorelalta.
teeni

Kyllä meidän puolestamme, hän vastasi.

- Tulkaa veneeseen. Koetan saada alukset kolmen
aluksen ryhmiin huoltoaluksen lisäksi, ei kai herra

kapteenilla ole mitään sitä vastaan?

Tehkää miten parhaaksi näette !

- Ville ruoriin. Aja hlljaa ulos laiturista
- ensin ryhmitykseen.
alukset

! Kokoan

Otin torven:
Huomio, toinen porras ! Kolme alusta rinnatus- välimatkat 4-5 metriä. Shell II 10 metriä toisten,
ten jälkeen. Koneista kaikki irti mitä saadaan. Seuratkaa tdtd. alusta ! Liihtö heti I
Niin l?ihti II poras Teikariin mukanaan mm. vahvennettu 3. Kompp., ja niin nopeasti kuin vain oli
mahdollista.
Niemenkärjessä kiikaroin Teikaria. Siellä näytti olevan tosi edessä. Joka puolella rätisi ja leimahteli. Pari
torppaa oli syttynyt palamaan entisten lisäksi. Pitkäniemen kärjessä oleva jaos piiskasi pikatulta, toinen
tykki vihollisen omaan eteentyönnettyyn ketjuun, toinen epäsuorasti ampuen ketjun yli maihinnousupaikkaan. Tuppuran Honkaniemestä tulitettiin myöskin
Teikaria.
Åmmuin punaisen raketin: "Ketjuun, valmiit maihinnousuun !"
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Teikarsaarelle ensimmäisinä maihinnousseet RP

edustalla.

I hyökkäysportaan 2. komppania aloitti viipymättä
etenemisen saaren keskustassa ja itärannalla olevaa
kylää kohden. 1. komppanian pääosa suuntautui
saaren luoteisosaan Pitkäniemeen päin ja pienempi
osa eteni saaren kaakkoispä2ihän.
2. komppania saarrosti kylän pohjois- ja länsipuoIelta katkaistakseen vihollisen yhteydet Pitkäniemessä
olevaan tykkijaokseen ja tukikohtaan. Kylän luona
syntyi pieni taistelu, jonka aikana venäläiset ryhtyivät
vastahyökkäykseen. Tämä kyllä torjuttiin, mutta suomalaisten eteneminen pysähtyi.
Kylän valtauksessa suomalaiset yrittivät käyttää
myös rykistöään apuna. Kun tykistöä ei tätä ennen ol'
lut haluttu yllätyksen saaruttamiseksi käyttä saarella
olevaa vihollista vastaan, kuten edellä on selvinnyt,
eikä siten sen tulta ollut tarkistettu, muodostui suoritettu keskitys epätarkaksi ja tuotti itselle eräitä haavoittumisia. Tähän vuoksi tuli heti keskeytettiin.
Pitkäniemeä kohden edennyt 1. komppania pakotti
vihollisen vetäytymään niemen kärjessä olevaan tukikohtaansa. Täälläkin torjuttiin vihollisen vastahyökkäys, mutta suomalaisten eteneminen pysähtyi tukikohdan edustalle. Kun II Portaan voimat kello 3 tienoissa saatiin avuksi, jatkettiin hyökkäystä ja Luoteisniemi vallattiin kello 4.30 mennessä.
Kylässä jatkoi vihollinen sitkeää vastarintaa, mutta
peräytyi lopulta Koillisniemeen, jossa taistelu .iatkui
kello 12.30

saakka.

(Jatkuu)

Henrik J Vuokkola
Siellä se kylä uinui tiettömän taipaleen
takana kaukana rintamaiden kiireestä ia
hälystä. Jo lähes sata vuotta
- tietoien
mukaan
- oli Pirttivaaraa vilielty. Kuusi
taloa oli sinne raiviolle kohonnut. Piilola, Päivärinta, Anttila ia Erkkilä sekä
Pohjola ja Hallraata hiukan syriään
eristäytyneinä. Kylä eli omaa elämäänsä

ja sen väki ahersi vaaransa rinteillä,

kunnes sota myfskytuulen tavoin kävi
heidän ylitseen hävittäen ia tuhoten.

eli keftomus erään kor-

pikylän kohtalonyöstä

Pitäjän syrjäisimpänä paikkana ja rujan lähellä
olevana kylä jäi Talvisodan pyörteisiin ja sai kokea sodan sen karmeimmassa muodossaan. Mutta
monien koettelemusten ja evakkotien kokeneena
väki ikävöi kotiinsa, ja niinpä se hakeutui Jatkosodan aikana takaisin vaaransa hiljaisuuteen. Eihän
siellä mitään hätää, arveltiin. Omat joukot olivat
edenneet kauas rajan toiselle puolelle. Mutta
kaiken varulta
heille annettiin suojaksi ryhmä
miehiä.

Rintamaiden liepeillä, muita silli sodan tuntumassa
rauhanomaisia askareitaan suoritiavaa raian rahvasla
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Tyypillinen vaaranlakitalo itäraiamme korpialueella

Rauhallisesti menivät sodan vuodet aina kesään
1944, iolloin vuosia kestänyt rintaman "hiljaisuus"

rikkoutui. Rajajääkäripataljoona 8, joka oli ollur
ikään kuin kotipitäjänsä, Suomussalmen vartiona
Vuokkiniemen suunnalla, sai käskyn siirtyä uhatummille seuduille. Vastuu jäi Vuokkiniemeen saapuneelle pienehkölle erillisosastolle. Mutta tätähän
ei kylässä tiedetty. Siellä elettiin hiljaiseloa heinää
tehden.

Heinäkuun viimeinen

oli

kaunis poutapäivä, to-

dellinen kesäpäivä, päivä, johon voisi sovittaa Kiven sanat: "Oli rauha ja hiljaisuus; ainoastaan tuolloin tällöin J<uului karjakellon kaukainen kilah-

dus..."

Niinpä osa kylän väestä kokoontui tuona iltana
Erkkilään, josta oli tarkoitus lähteä varhain aamulla
yhteiselle, kauempana sijaitsevalle niittypalstalle
heinäntekoon. Suojaryhmästä, joka majaili yli sadan metrin päässä Anttilassa, saatiin mukaan vartiojoka majoitetmies
sotamies Tauno Kuurne
- talon pohjoispäässä
tiin yöksi
sijaitsevaan
toiseen
huoneeseen. Talon isäntä, Kalle Seppänen ja hänen
vaimonsa Lyydi yhdessä Pohjolan emännän Taava
Juntusen kanssa majoittuivat toiseen huoneeseen.

Väliovi yhdisti huoneet toisiinsa. Anttilan ja Erkkilän pojat kipusivat tallin ylisille. Mentiin varhain levolle. Hiljaisuus pauloi kylän yön rauhaan,
vain Ånttilan pihalla vartiomies tähyili vaaran rinteitä. Näkymät olivat miehelle uusia, sillä vartiojohtajana vääpeli Veikko Mustonen
ryhmä
oli vaihtunut
päivällä.
Puoliyö sivuutettiin. Kello 0.45 pistäytyi päivystäjä vartiomiehen luokse, kun he huomasivat läheisessä pensaikossa jonkin miehen liikahtavan. Samassa silmänräpäyksessä avattiin läheisistä pensaista heitä kohti kiivas tuli. Myös Erkkilän suunnalta alkoi samanaikaisesti kuulua laukauksia. Hälytys ja ankan torjuntataistelu alkoi pikakiväärein
ja konepistoolein varustettua partisaaniosastoa vastaan. Huolimatta vainolaisten ylivoimasta
ar- vasviolta t00-120 miestä
hyökkäys Anttilaa
- ilman tappioita, mutta
taan onnistuttiin torjumaan
Erkkilään niiden onnistui tunkeutua ja aloittaa
siellä raivoisa hävitystyö. . .
Konepistoolimiehet hyökkäsivät sisälle. Isännän
huoneeseen astui mies, mutta meni heti toiseen huot08

neeseen, jossa yllätti vartiomiehen ja ampui tämän
vuoteeseen; pitkä kp-sarja päätti miehen elämän.
Nyt partisaani kohdisti tuhoamisvimmansa toisessa
huoneessa

oleria kohtaan.. . Äkkiä täytti huoneen

kiivas konepistoolituli. Ensimmäinen sarja oli suun-

nattu isäntä Kalle Seppäseen. Pitkä sarja pyyhkäisi
jaloista päähän. Seppänen nousi henkitoreissaan ja
kaatui lattialle. Kuului toinen repivä sarja, ja Seppänen jäi liikkumattomana paikalleen. Armoton,
jotka olivat kerinneet
tuhoava ase kääntyi naisiin
tähyillä ikkunasta ulos pelastuksen
toivossa, mutta
je
pihalla liikkuivat nyt vain vieraat miehet
jälleen täytti rätinä huoneen. Luodit iskeytyivät
pitkin Taavan kehoa kuolettavasti, mutta hän pystyi vielä liikkumaan, ja kun mies poistui hetkeksi
huoneesta, hän yritti ryömiä sängyn alle ja siirtää

lattialla olevaa arkkua suojakseen. Lyydi Seppäseen
pyyhkäisi suihku niin, että hän menetti hetkeksi
liikuntakykynsä. Mies palasi takaisin huoneeseen
ja potki naisia, mutta kun nämä olivat liikkumattomina, asetta ei enää käytetty.
Tä11ä aikaa oli talo sytytetty palamaan, a huoneeseenkin alkoi tunkeutua savua. Hirmuisen paukkeen ja rätinän keskellä alkoi naisille tulla hätä.
Ulos, ulos täytyi päästä. Taava Juntunen laahautui
ikkunalle, särki sen ja pudottautui ulos. Onneksi
ei partisaaneja ollut enää pai,kalla. Voimansa äärimmilleen ponnistaen hänen onnistui päästä läheisen
vattupensaan suojaan, mutta palavan rakennuksen
polttava kuumuus pakotti ryömimään ohrapeltoon,
;f

josta hänet sitten löydettiin. Lyydi Seppänen
jolle Taava Juntunen oli antanut kehoituksen pejäi sisälle. Tapahtumat olivat
lastautua, jos voi
- hänen ylitseen: konepistoovyöryneet iskun tavoin
lin repivät luotisuihkut, miehensä kuolema silmien
edessä, oma haavoittuminen ja nyt tämä tukahduttava savu ja tulen saaliiksi joutuminen. Kaikki
oli yhtä kaaosta. Mutta elämän liekki on voimakas.
Niin, voittaen hetkeksi kilpajuoksun kuolemankin
kanssa. Lyydi tahtoi elää, elää. Sydämen syvyydestä
nousi rukous, heikko huokaus:
auta minua !
-Ja Jumalani,
hän sai voimaa laahautua ikkunalle, josta
pyrki ulos, mutta kärsimysten mitta ei ollut vieläkään täysi . . . Ollessaan juuri ikkuna-aukolla, hei-

tettiin

huoneeseen käsikrataatti, jonka huumaavan

räjähdyksen aikana hän tunsi sirpaleiden tunkeu-

tuvan selkäänsä. Tuskat yltyivät, voimat ehtyivät.
Kaikki tuotui olevan mennyttä, ote tahtoi herpaantua ikkunasta. Mutta, ei, ei, ei saanut antaa periksi.

Kamppailu alkoi uudestaan. Heikko rukous oti
kuultu. Ihmeekseen hän huomasi putoavansa ulos,
raittiiseen ilmaan. Nyt hän lähti ryömimään läheisen metsän suojaan, jossa kuunteli, kuuluisiko suomalaisten ääniä. Vieraita ääniä kuului. . . Pakoon,
pakoon, suojaan ,ja turvaan kaikui mielessä. Kaikki
on sittenkin menetetty. Kuin aavemaisena kajastuksena jäi pakenevan sieluun kuva tulenloimusta,
joka kohosi hänen palavasta kodistaan...
Miten Lyydi Seppänen selvisi Härkövaaraan,
jonne on matkaa neljätoista kilometriä, välillä soita
ja puroja, jää arvoitukseksi. Itsekin hän kertoo olleensa puolita,iuttomana ja aivan lopussa, kun suomalainen partio tavoitti hänet Härkövaaran autioksi
jääneen talon pihalta samana päivänä noin viidentoista maissa. Ihmeellinen on täytynyt olla tämä
matkanteko, sillä haavoittuneen oikea puoli oli
täynnä luodin reikiä ja sääressäkin jopa kuusi luodin reikää, puhumattakaan sirpaleista selässä. Ihmeellinen, mutta samalla kuin kuvastaen rajan
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Ryhmä Yaaka takertuu
Itä-Lemettiin

kansan sitkeyttä. Tilapäisten paarien varassa tämä

sinnikäs emäntä kuljetettiin Juntusrantaan,

Relno Kalervo

;'osta

edelleen sairaalahoitoon. Elämä voitti ja vielä tänäänkin hän astelee rakkaaksi käyneen kotikylän

tanhuita.

Taava Juntunen, joka toipui lääkkeitä saatuaan
niin, että pystyi kertomaan tapahtumat omalta kohdaltaan, kuljetettiin myös paareilla Kiantajärven
vesistön varteen, josta lentokone kävi hänet noutamassa Hyrynsalmelle. Täällä emännän voimat kui-

tenkin ehtyivät, ja hän kuoli seuraavana päivänä.
Pojat pelastuivat, joskin kuoleman käsi kävi lähellä. Partisaani nousi tallin ylisille ja tempaisi
poikien päältä peitteen, mutta pojilla olikin kaksi
peitettä, ja he olivat toisen alla. Kun partisaani
nykäisi peitteen eikä nähnyt sen alla ketään, niin
hän laskeutui saman tien alas. Poikien onnistui
päästä pois ylisiltä ennen tallin palamista ja kätkeytyä ohrapeltoon.

Noin tunnin kestäneen tulitaistelun jälkeen partisaaniosasto vetäytyi takaisin korpeen, mistä oli
saapunutkin. Heikennetty varmistus oli muodostunut kylälle kohtalokkaaksi. Erkkilän talo paloi ulkorakennuksineen maan tasalle. Isännän ja vartiomiehen ruumiit löydettiin raunioista. Vartiomiesten sitkeä taistelu ja olettamus, että partisaanit olivat tietoisia ryhmän radiosta, jolla oli pyydetty
apua, pelasti kylän täydelliseltä tuholta.
Kuin myrskytuuli
hävittäen ja tuhoten
- erämaakylän kimppuun.
kävi vainolainen hiljaisen
jää
Miksi? Se
ikuisiksi ajoiksi selvittämättä.
Mutta elämä jatkuu täällä korvessakin. Rauniot
häviävät uuden kasvun tieltä. Kylän väki ahertaa
j.r astelee rauhallisena pelloillaan ja poluillaan.
Trrnenä he ihailevat vaatansa laelta avautuvia silmänkantamattomia ja asumattomia, mutta mahtavia
korpimaisemia, jotka kylpevät juovuttavassa autereessa kirjavanvihreät vyöt uumillaan . . .
Syvälle on painunut heidän sieluunsa sanat:
"Meidänpä vapautta vaarat on näd. . . ."

KAPTEENMRTASEN komentama l/JR 39
Ryhmä Vaaka

oli ryhmittynyt Taisteluosasto Åu-

tin oikealle puolelle

Katitsanlammesta etelään. Sen

oli vallata itäinen Lemetti.
Lemettejä oli kaksi. Kartalle merkitty yksinäinen, kylän kaakkoispuolella oleva talo oli nimeltehtävänä

tään Itä-Lemetti, varsinaista kylää kutsuttiin LänsiLemetiksi. Niiden miehitysjoukoista oli vain epä-

määräisiä tietoja. Jonkin divisioonan esikunnan
epäiltiin oleskelevan lähettyvillä, mahdollisesti
Saarikoskella, Ehkä

oli

Lemeteissä ainakin osia
oli sivuuttanut
Siiran tienhaaran matkalla länteen. Edelleen otaksuttiin niissä olevan osia JR 97:std., jonka tiedettiin
varmistavan Uomaan tietä. Mutta tähänpä tiedot
loppuivatkin, eikä niitäkään voitu pitää varmoina.
Yölld, 5/6.t. lähti Ryhmä Vaaka ryhmitysalueeltaan. Valmiita latuja myöten sujui hiihto pimeydestä huolimatta nopeasti aina Koirinjoen uomalle
34.Ps.Prikaatista, joka joulukuussa

saakka, jossa varmistusosastot seisoivat verhoamislinjalla. Etäisyys viholliseen oli täältä vain parisen

kilometriä.

Vaikka latujen päihin oli saavuttu suunnitelman
edellyttämänä kellonlyöntinä, ei niitä voitukaan vä-

littömästi kello 8 ohittaa. Oli odotettava huoltotien avaamista, jotta kuormaston tärkeimmät osat
saataisiin lähemmäs. Ainakin ahkiot olisivat tarpeen kohta taistelun alettua. Pysähdys tuli pitemmäksi kuin mitä oli otaksuttu ja tulipalopakkasessa

ei

rankaisematta seisoskella kehnoissa varusteissa.

Kuten Taisteluosasto Autissa, täälläkin sattui palelja aivan yhtä kohtalokkaita. Moni mies
tumisia
- varpaistaan ja sormistaan ennen kuin
sai luopua
vihollista edes kohdattiin. Kp- ja pk-ampujat pääsivät helpoimmalla, sillä alituinen automaattiaseiden raksutteleminen antoi sentään hiukkasen lämpöä kohmettuneeseen kehoon.
r09
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AK:n alkutaistelul Lemettien seudulla 6.-10.1,40. ia ensimmäisten suurten "moitien"

Puolelta päivin päästiin vihdoin jatkamaan, ja

nyt muuttui eteneminen kilpahiihdoksi, joka

ta-

saantui vasta vihollisen läheisyyteen tultaessa. Kupteeni Virtasen suunnitelman mukaan oli pataljoonan pääosien, 1. ja 2.K:n, hyökättävä oikealla suoraan poh.joisesta maantielle ja tällä tavoin katkais-

tava Lemettien välinen yhteys. 3.K kävisi Lemetti
itäisen kimppuun koillisesta. Toivottiin myös, että
Taisteluosasto Tykkiin kuuluva II/JR 16, joka oli
seurannut panssariprikaatin jälkiä Lavajärvelle, yh-

tyisi hyökkäykseen kaakosta.
Heti ensimmäinen yritys, jonka 1. ja 2.K tekivät,

johti alkumenestykseen. Komppaniat pääsivät maantielle ja pureutuivat siihen taloaukean (Lemetti
itäisen) pohjoispuolella, noin puolen kilometrin
päässä siitä. Lemettien välinen yhteys oli täten
poikki, ja saaliiksi saatiin mm. 30 nälkiintynyttä
hevosta. Tielle tuhottiin ainakin yksi panssarivaunu
ja 3 kuorma-autoa paikalle pysäköidystä suuremmasta autokolonnasta. Tuo kolonna näytti sisältävän sangen sekalaista tavaraa elintarvikkeista ja ammuksista puuteriin ja naisten alusvaatteisiin saakka.
Olivatpa mukana soittokunnan torvetkin, joita kenties tarvittaisiin sitten, kun Helsinki olisi vapautettu ja Otto Ville Kuusinen astuisi valtaistuimelIeen.

Mutta pian kohdistui komppanioihin voimakas,
ja heitti ne takaisin.
Tie joutui uudelleen vihollisen käsiin, mutta niin
lähelle komppaniat pysähtyivät, että voivat tulittaa tietä edelleenkin.
Samaan aikaan oli 3.K aloittanut hyökkäyksen
aukean koillispuolelta. Maasto oli täällä harvaa
lehtimetsää kasvavaa, taloaukealle loivasti viettävää
rinnettä. Se oli hyökkääjälle kaikkea muuta kuin
panssarien tukema vastaisku

lr0

syntyminen

edullista, ja kun komppania ryhtyi laskeutumaan
rinnettä alas, vihollinen avasi tulen kaikista aseistaan. Sen veroista ei vielä tähän mennessä oltu
nähty, ei osapuilleenkaan! Panssarit, tykit, 4-piippuiset it-konekir,äärit, pst-aseet ja kranaatinheittimet muista puhumattakaan syytivät rinteeseen mielettömästi ammuksia ja luoteja. Ensimmäisten joukossa kaatui komppanian päällikkö, mutta toinen
mies astui tilalle ja hammasta purren yritettiin
hyökkäystä jatkaa. Uusi päällikkö tarkasteli maastoa kiikarillaan ja huomasi, että panssarit hallitsivat täysin aukean läpi kulkevaa tietä, jonka takaa
avautui näkyviin todellinen korsukaupunki. Vastarinteeseen oli päällekkäin kaivettu korsuja toineu
toisensa viereen, toinen toisensa yläpuolelle. Satoja
näytti niitä olevan, ja jokainen korsuaukko syyti
katkeamatonta tulta. Koko itäinen Lemetti oli kuin
yhtä tuliasetta eikä sillä aseella ollut puutetta ampumatarvikkeista.

Hyökkäyksen pitkittäminen, niin, paikallaan pysyminenkin olisi johtanut koko komppanian tuhoon. Suurin vaikeuksin, paksussa hangessa madellen päästiin irroittautumaan. Ja uskomatonta! Tappiot supistuivat muutamaan mieheen, ei kymmenenteen osaankaan siitä mitä pakkanen oli aiheuttanut.
II/JR 36:n osallistuminen kaakosta käsin vielä
tässä vaiheessa hyökkäykseen jäi toiveeksi. Se oli
aivan liian kaukana .ja lisäksi muissa tehtävissä. Kului vielä useita päir.iä ennen kuin pataljoona saapui

Itä-Lemettiin. Eikä kapteeni Virtanenkaan ollut
suunnitelmaansa sen vataan rakentanut.

Yöllä 6/7.1. saapui paikalle Kev.Os. 13. Sen
alisti eversti Hannuksela nyt Ryhmä Vaakan komentajalle, ja sen avulla oli pysähtynyt hyökkäys
saatava uudelleen Iiikkeelle. Toiveissa petyttiin taaskin. Tielle ei vahvennuksista huolimatta enää toista

kerrre ;,äästy, ja

r.1.1s

jo

irroitettava.

iltamyöhällä

Me

tapaamme

oli

kevyt

Ryhmä Keihäs hyökkää

osasto

sen piakkoin

Länsi-Lemettiin

muualla.

I\Iutta kapteeni Virtanen ei antanut myöten vastoinkäymisistä huolimatta. Ryhmä Vaaka jatkoi
edelleen itsepintaisesti Lemetti itäisen ahdistamista.
Joskus onnistuttiin näissä myöhemmissä yrityksissä
pääsemään tielle saakka, mutta silloinkin vain hetkiseksi, aina oli otteesta luovuttava. Toisinaan keinottelivat partiot itsensä tielle asettaakseen siihen
miinoja ja saivat usein ilokseen katsella, miten pans-

sarit niihin ajoivat. Silloin tällöin näyttäytyi joku
hevoskolonna, se oli taatusti tuhon oma, koska Uomaan tie oli koko ajan tulen alla. Ja aina oli kahakoitava, jopa taisteltavakin selustassa kuhisevien
partioiden tai vahvempien osastojen kanssa. Mutta
itäiseen Lemettiin ei päästy, oli takerruttu sen edustalle.

Kun ylemmissä johtoportaissa nähtiin, rnillaisen
oli joutunut,
muutettiin ryhmän tehtävää. Enää ei ollut kysymys
hyökkäämisestä eikä valtaamisesta, toiminta piti rajoittaa siihen, että tukikohta saatiin pysymään kokonaan eristettynä. Tähän pdd.mad.rdan päästiin
tammikuun 9. päivänä, jolloin Lemettien välinen
ampiaispesän kimppuun Ryhmä Vaaka

yhteys katkaistiin Iopullisesti pisteen 7J seutuville.
Silloin saatiin tuhotuksi 30 ajoneuvoa ja 1) korsua

yhdellä kertaa ja vähän myöhemmin katkaistiin
maantie lopullisesti myös kaakossa. Näin oli ItäLemetti vihdoin tammikuun 11. päivänä saatu jokl
taholta ympäröidyksi, ja silloin myöskin II/JR 36
vartioi jo omaa osaansa saartorenkaan kehällä.
Itä-Lemetin kuuluisa motti oli syntynyt!

Ratkaisuhvökkäyksen painopistesuunnassa oli
everstiluutnrntti I. Järvisen komennossa Ryhmä

Keihäs. Sen pataljoonat, IryJR 38, III/JR 37,
Er.P 8 sekä 8.1. lähtien vielä Er.P 18, oli ryhmitetty Katitsrnlammen eteläpuolelle aloittaakseen
sieltä III/KTR 13:n tulen tukemana hyökkäyksen
ensi sijassa Repomäen ja Länsi-Lemetin valtaamiseksi. Sitten kun nän-rä alkutehtävät olisi suoritettu,
Ryhmän piiäosien piti jatkaa Koirinojalle.
Kun hyökkäl'späir än aamu valkeni, oli etenemisIadut avattu lerhoamislinjalle saakka, ja kunkin
latuparin päässä oli r.armistuksena komppanian suuruinen osirsto. Eteneminen alkoi käskyn mukaan
6.1. kello 8.
Åivan pian sen jälkeen kun varmistusosastot oli
sivuutettu, kohdattiin vihollinen ja taistelut leimahtivat koko keksi patal.joonaar käsittär,än etulinjan pituudella. Hitalsti prksussir hangessa tarpoen saavutti oikealla oleva II JR 38 Tenhamon kukkulan
Lemetin kyläaukean pohjoisreunassa. Er.P 8, joka
eteni vasemmalla, pääsi niin ikään kylän laitaan
sekä pohjoisessa että idässä. Oli onnistuttu työntämään vihollisen varmistusosastot takaisin aukean
reunasta, mutta hälytys itse kylässä oli myös tapahtunut eikä pitemmälle enää päästykään. Nähtiin,
kuinka panssarivaunut liikkuivat edes takaisin kyIän läpi johtavalla tiellä, nähtiin myös tien kahden
puolen kaivetut taisteluhaudat. Kaikkien näkyvissä
olevien talojen kivijalat oli varustettu pesäkkeiksi,
joista tuiskusi taukoamaton tuli. Lisäksi voitiin ha-

Lemetin moiin tankkipirssi
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vaita, että maantieltä johti kylän eteläpuolella olevaan metsään jyåttyjä teitä panssareita varten. Tie
olisi pitänyt saada sulutetuksi, jotta panssarien liikkeet olisi voitu rajoittaa, mutta useista rohkeista

yrityksistä huolimatta ei siinä onnistuttu.

malaisteo hyökkäys pysähtyi auttamattomasti.

Suc-

Tällainen oli tilanne, kun everstiluutnantti Jän'inen iltapäivällä irroitti II/JR 38:n taistelusta ja
suuntasi sen Repomäelle. Hän otaksui täältä käsin
pääsevänsä helpommin käsiksi vastustajaan. Oli
myös tarpeen varmistaa oikealle, ettei Taisteluosasto Oinasta vastassa oleva vihollinen pääsisi aiheuttamaan yllätyksiä.
Etenemisen aikana oli selustaan jäänyt lukuisasti
vihollispartioita, ja näiden kanssa kahakoiden IIl
JR 38 pyrki tavoitteeseensa. Repomäki saavutettiin vasta illan muuttuessa yöksi. Päästiinpä hetkiseksi mäen eteläpuolella olevalle maantiellekin. j.r
se saatiin kaikessa kiireessä sulutetuksi.

Er.P 8 oli tällä välin levittäytynyt myös II/JR
38:n jättämälle kaistalle. Se oli täten saartanut kr.län sekä pohjoisesta että idästä, ja sen partiot oiivat tunkeutuneet kylän eteläpuolella olevaan metsäänkin, jonne panssarien urat johtivat. Sieltä ne
olivat löytäneet ainakin kaksikymmentä vaunua käsittävän "tankkipirssin".
Päivän kuluessa saatiin todetuksi, että Lemetti
läntinen oli järjestelmällisesti varustettu puolustuskuntoon

ja että

siellä

oli

panssareita, tykistöä ja

konetuliaseita runsaasti. Tämän vuoksi päätettiin
siirtää tähän saakka taempana olleet pataljoonat
yön aikana eteen ia jatkaa hyökkäystä aamun sarastaessa.

Pimeän tultua alkoi vihollisen partiotoiminta silminnähtävästi vilkastua. Erityisesti se lähetti Mitron
kylästä partion toisensa jälkeen Ryhmä Keihään

selustaan, jossa muutenkin tavattiin toiminnassa
vahvojakin vihollisen osastoja. Repomäen liepeillä
löi II/JR 38 yöllä hajalle ainakin komppanian vahvuisen vihollisjoukon, ja Koposenselässä tuntui olevan jopa parikin komppaniaa. Niistä ei kuitenkaan
suurempaa välitetty, koska katsottiin, että selustassa

tapahtuvat kahakat kuuluivat ikään kuin päivd.järjestykseen. Mitäpä vahinkoa sitä paitsi syvässä hangessa jalan tarpovat viholliset saisivat aikaan. KylIähän pakkanen ja nälkä aikanaan pitäisivät niistä
huolen. Ainoa suunta, johon oli pakko kiinnittää
jonkinlaista huomiota, oli vihollisen entinenhuoltotie Lemetistä Koposenselän kautta Mitroon. Eikä
se sitä paitsi oikeastaan mikään entinen huoltotie
ollutkaan. Vanhasta tottumuksesta vihollinen pyrki
sitä vieläkin Iiikennöimään, ja vasta 11.1. saatiin
tien varsi lopullisesti puhdistetuksi, kun III/JR 37
tuhosi sen kuormaston 10-miehisen suojajoukon ja
toi kuormat paremmalle puolelle. Koposenselkä jäi
vielä silloinkin vastustajan haltuun, mutta kun
joukko ja ei liiennyt sen valtaamiseksi, tyydyttiin
vain yksinkertaisesti hiihtämään sen ympäri latu.
Siellä sai vihollinen toistaiseksi olla kuin karhu
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Tuonen viikaiteen kaaiamaa luokoa Lemetin mctin iiellä

reuna saatiin maantietä mröten haltuun, ja hyvä
niinkin, nyt voitiin tielle edes ampua.
Uusia joukkoja tuotiin eteen. Er.P 18 suunnat-

tiin

molempien Lemettien r'älitse läntisen Lemetin
eteläpuolelle, samalla kun III/JR 37 pohjoisesta ja
Er.P 8 idästä hyökkäsir'ät tukikohdan kimppuun.
Er.P 18 tunkeutui maantielle, ei kauemmas, ja ratkaisu viipyi. Jokunen vihollispartio ammuskeli met-

tielle ruuhkautuneita miehiämme, jotka

kierroksessa.

sästä

Tammikuun 7. päivänä aloitettiin uusi hyökkäys
läntistä Lemettiä vastaan. II/JR 38:n tilalle oli
yöllä tuotu III/JR 37, mutta tälläkin kertaa jäivät
saavutukset mitättömiksi. Ainoastaan kylän länsi-

vottelivat, eiköhän olisi jo aika päästä takaisin teltoille ja saada ruokaa.
Oli tehty kohtalokas erehdys, kun Er.P 18:n kaltainen pataljoona oli lähetetty korpisotaan. Patal-
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neu-

ei ollut varaa menettää miehiä, etenkin kun pataljoonalla ei ollut edellytyksiä saavuttaa tappioitaan
vastaavia menestystuloksia. Everstiluutnantti Järvisen täytyikin asettaa Er.P 18 tämän jälkeen toisarvoisiin puolustus- ja varmistustehtäviin, ja niistä
se selviytyi tyydyttävästi.
Länsi-Lemetin valtaus oli siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan, mutta puristusta sen ympärillä
kiristettiin päivittäin Er.P 8:n jalll/JR 37:n avulla.

Tammikuun 10. päivän iltana olivat olosuhteet
taas suotuisat uutta hyökkäystä varten.

Vallitsi täy-

dellinen pimeys ja satoi lumiräntää, kun Er.P 8 ja

III/JR 37 Lähtivät liikkeelle. Mukana oli

myös

osasto 26.Pion.K:sta. Viimeksi mainitun tehtävänä

oli miinoittaa maantie ja räjäyftnd Koirinjoen yli
johtava silta panssarien liikkumisen rajoittamiseksi.
Hyökkäyksen alku oli lupaava. Ryhmä Keihään
komentaja oli vakuuttunut tukikohdan kukistumisesta, jos kohta liike pimeässä ja räntäpyryssä kehittyi hitaasti. Hieman valoa antoi sentään kylässä
raivoava tulipalo, jonka kranaatinheittimet olivat
sätyttäneet. Sen heikossa valossa idästä hyökkäävät
Er.P 8:n osastot (Inomaa ja Lehtisaari) tunkeutuivat syvemmälle ja syvemmälle tukikohtaan. Saatiin
saalistakin, joku tykki, traktoreita, konekiväärejä

ja muuta materiaalia. Kylästä kuultiin anklra räjähdys. Silloin alkoi vaikuttaa uusi tekijä, joka kokonaan sotki Ryhmän komentajan laskelmat.
Vihollisen oli todettu alkavan irroittautua asemistaan Taisteluosasto Oinaan edestä Ruokojärvellä
ja Ruhtinaanmäessä ilmeisesti vetäytyäkseen eteläisempien voimaryhmiensä yhteyteen. Tämä oli saatava estetyksi. Eversti Hannuksela antoi käskyn
Er.P 8:n irroittamisesta ja siirtämisestä Repomäen
pohjoispuolelle, josta se voisi katkaista vihollisen
peräytymistien Ruhtinaanmäen ja Koirino,ian vä-

d

lillä. Ryhmä Keihään komentaja pyysi lupaa käyttää
pataljoonaa vielä kolme tuntia saadakseen edes Le-

Hr
r *

metin itäreunassa olevan tukikohdan vallatuksi,
mutta pyyntöön ei suostuttu. Kirvelevin sydämin
hän sai siis keskeyttää hyökkäyksensä ja irroittaa
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joona oli koottu Hangon ja Helsingin välisen saariston ja rannikon miehistä, joiden keski-ikä oli
37 r'uotta. Ennen sotaa he olivat palvelleet laivastossa, r.rnnikkotykistössä ja Helsingin Komennuskompprniassa eikä heillä ollut aavistustakaan jalkaväen taistelutasoista. Suurin osa miehistä oli sitä
paitsi hiihtotaidottomia eivätkä osanneet suomeo
kieltäkään. Voidaan vain valittaa, että Ryhmä Keihäs näin tärkeässä taisteluvaiheessa oli saanut käyttöönsä joukon, jolta puuttuivat kaikki edellytykset
toimia korpisodao olosuhteissa. Päällystöä ja miehistöä ei sovi moittia, he yrittivät kaikesta huolimatta parhaansa ja kärsivät paljon tappioita. Mutta

käsketyn pataljoonan taistelusta. Jäljelle jääneillä
voimilla ei Lemetti läntistä voitu väkivalloin kukistaa, se voitiin pitää vain eristettynä ja koettaa näännyttää nälällä.
Vastasiko everstiluutnantti Järvisen optimismi

hyökkäyksensä menestymiseen todellisuutta? Tuskinpa vain, ainakaan ei siihen korkeammissa johtoportaissa uskottu, olisihan hänelle toki muuten
myönnetty pyytämänsä kolmen tunnin lykkäys Er.P
8:n irroittamisessa. Myöskin motin lopulta kukistuessa saatu sotasaalis panssarivaunuineen, tykkeineen, kone- ja pikakivääreineen muusta puhumattakaan on omiaan saattamaan epäilyksen alaiseksi,

olisiko motti juuri tuona ajankohtana kukistunut
parin pataljoonan voimin.
Joka tapauksessa olivat ensimmäiset hyökkäykset
uudella etenemissuunnalla osoittaneet, minkälaisen
voimapesän niin Itä- kuin Länsi-Lemettikin muodostivat. Nyt oli armeijakunnan komentaja sitä
mieltä, että hyökkäysliikettä ei voitaisi toistaiseksi
iatkaa, kun selustaan olisi pakko jättää tällaisia

vihollisvoimia. Operatiiviset mielipiteet kävivät jälleen ristiin, mutta lopulta päätettiin sentään hyök-
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käystä jatkaa selustaan jäävistä vihollispesäkkeistä
huolimatta. Päätökseen vaikutti ratkaisevasti Päämajan operatiivisen osaston päällikkö, everstiluui-

nantti V. Nihtilä, joka kerrotun suuren saarrostus-

hyökkäyksen alkaessa oli saapunut IV AKE:aan
hyökäysliikkeen kehitystä seuraamaan. Lähtiessään
matkalle oli hän näet saanut marsalkka Mannerheimilta ehdottoman ohjeen, että armeijakunnan nyt
suunnittelem aa ja aloittamaa hyökkäystä ei tällä
kertaa saanut ilman Päämajan hyväksymistä keskeyttää. Sotatoimien tukemiseksi oli Päämaja lähettänyt tällä hetkellä mm. yhden jääkäripataljoonan (JP 4) Syskyjärvelle, ja sen käytön suunnittelu

määrättiin everstiluutnantti Nihtilän ratkaistavaksi
tilanteen mukaan hyökkäyksen eteenpäin viemisen

tehostamiseksi. Pataljoona johdettiin taitavasti
hyökkäykseen, ja muutkin joukot saivat jatkaa etenemistään Koirinojaa kohden.

Jääkfuipatali oona 4 murtautuu
Pukitsanmäelle
Jätämme nyt Ryhmä Keihään Länsi-Lemetin edus-

talle ja palaamme ajassa taaksepäin.
Niiden voimien joukossa, jotka Päämaja oli ratkaisuhyökkäystä varten lähettänyt IV AK:n lohkolle, oli siis myös Jääkäripatalj oona 4, eräs armeijamme parhaimpia kaaderipataljoonia. Sodan
alkuvaiheessa se oli taistellut Karjalan Kannaksella,
Raudussa ja Kyyrölässä, kuormattu 3.1. Honkanie-

men asemalla ja saapunut Laatokan Karjalaan seuraav^na päivänä. Leppäsyrjässä tapahtuneen purkamisen jälkeen pataljoona oli hyökkäyspäivän aattona leiriytyneenä Syskyjärven eteläpuolelle Katitsanlammen ryhmitysalueelle.

Suoritettujen tilanteenarviointien tuloksena

pää-

tettiin JP 4 ohjata ensin Repomäelle. Sieltä sen
oli edettävä Lutunniemenkankaan kautta Pukitsanmäelle ja otettava haltuunsa tuo hallitseva maastokohta.

Tehtävä oli tavallisuudesta poikkeava, oli tunkeuduttava syvälle vastustajan selustaan, sen joukkojen keskuuteen, ilman että minkäänlainen välitön
apu muiden hyökkäysjoukkojen taholta voisi tulla
ainakaan aluksi kysymykseen. Eipä silti, että pataljoonaa olisi liikoja avustettu silloinkaan, kun se
vielä oli omalla puolella. Eihän sille annettu muliaan edes oppaita, vaikka esim. Er.P 8:ssa oli vaikka
minkä verran maaston erinomaisen hyvin tuntevia
miehiä. Ja kuitenkin oli JP 4 juuri saapunut kokonaan toiselta sotanäyttämöltä eikä näin ollen ollut

sillä hetkellä hajanaisten vihollisosastojen ja -partioiden hallussa, ja näiden kanssa yhtä mittaa kahakoiden pataljoona eteni hitaasti kohti Repomäkeä. Konekivääri- ja tykkikomppeniat sekä kuormasto oli pitänyt alun perin jättää jälkeen. Ne
eivät olisi kyenneet seuraamaan tiettömässä umpihangessa, eivät ainakaan enää seo jälkeen, kun oma
etulinj a ylitettäisiin.

Ilta oli jo aikoja sitten pimennl't. ennen kuin
Repomäki saavutettiin ja voitiin todeta, ettei sen
juuressa alhaalla kulkeva tie suinka.rn ollut omien
hallussa. Panssarivaunut liikehtivät siiä mr'öten
edestakaisin, valaisivat tämän tästä vmpäristöä valonheittimillä ja raketeilla sekä k.risesrr piiirtäen
pitivät yllä valpasta vartiointia. Prt.rljoon.rn komentaja, kapteeni P. Johansson ei tästä sen pahemmin häkeltynyt. Tarkkailtuaan hetkisen olosuhteita
ja pantuaan ennen muuta merkille prnss.rrien "aikataulun" hän teki päätöksensä. Pat.iljoona koottiin tiiviiseen ryhmitykseen supperlle alueell,r melkeinpä maantien reunaan, ja kun vartioiva panssarivaunu oli hieman etääntyn1't, tie ylitettiin nopealla syöksyllä. Kello oli juuri lyönyt 21.
Tekoa on pidetiävä enemmän kuin rohkeana,
se oli uhkarohkea. Olihan sentään kysymyksessä
kokonainen pataljoona eikä mikään r'ähäpätöinen
partio, joka pääsee pujahtamaan melkeinpä mistä
raosta tahansa. Mutta yritys onnistui, vihollinen ei
saanut tapahtuneesta mitään vihiä.
Maantien eteläpuolella oli uudelleen ryhmityttävä etenemistä varten. Matkaa jatkettiin liikoja
viivyttelemättä, ja vihollista kohtaamatta saavuttiin
Pukitsanmäelle yöllä 7/8.1. kello 2. Mäki oli vapaa vihollisista. Sitä vastoin näytti Pukitsan kylässä mäen eteläpuolella olevan ainakin varmistuselimiä, ja kauempaa kaakosta, Koivuselän kylästä
kuului hälyä, joka osoitti, että siellä oli suurempia
joukkoja. Edelleen havaittiin, että vastapäinen,
jyrkkärinteinen Viinamäki oli miehitetty. Nähtiin
lukemattomia autonvaloja ja kuultiin, miten raskas
Iiikenne jyrisi taukoamatta Salmin tiellä, vain vajaan kilometrin päässä Pukitsanmäeltä länteen.

-

lddkäipataljoona 4 oli saavuttanut tavoitteensa,
mutta oli siellä täydellisesti erillään omista joukoista. Taistelun melske, joka Lemeteistä ja Uomaan tieltä kaukaa idästäpäin kantautui kon'iin,
pysyi paikoillaan ja todisti vakuttavasti, etteivät
muut suomalaiset hyökkäysjoukot olleet Iähestymässä.

mitenkään ehtinyt perehtyä uusiin olosuhteisiin

Jo hiihtomarssin aikana oli hirvittär'ä pakkanen
kovin koetellut pataljoonan voimia, nyt muuttui
olo suorastaan sietämättömäksi. Teltat olivat luon-

enempää kuin maastoonkaan.

nollisesti kuormaston mukana Uomaan tien pohjois-

Åamu

oli

7.1.

jo ehtinyt kulua pitkälle

ennen
saapui pa-

kuin eversti Hannukselan käsky kello 9
tal joonalle. Määräaikana ei siis päästy liikkeelle,
mutta jo tunnin kuluttua käskyn saapumisesta JP 4
oli hiihtämassä Repomäkeä kohti. Maantien piti
mäen eteläpuolella olla Ryhmä Keihään hallussa
ja siitä kohdasta mentäisiin rintamalinjan läpi.
Tämä tieto ei pitänyt paikkaansa yhtä vähän kuin
sekään, että välimaasto olisi puhdistettu vihollisista. Koko läntisen Lemetin pohjoisenpuolinen
metsämaasto oli päinvastoin Iukuisien, jos kohta
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puolella tien varteen juuttuneiden hyökkäysjoukkojen selustassa. Jos kohta tämän varusmiesPataljoonan varustus oli kokonaan toista luokkaa kuin
reserviläisrykmenttien kehno vaatetus, lämmintä
olisi kipeästi kaivattu. Oli paleltuneita, jotka olisivat kaivanneet hoitoa ja lämmintä, ennen muuta
lämmintä. Mutta vihoilinen kuhisi kaikkialla ympärillä, ja nuotioiden virittäminen olisi voinut koitur
kohtalokkaaksi. Kaiken uhalla antoi kapteeni Johansson luvan avotulien tekoon. Ne koetettiin parhaimman mukaan verhota ja suojata havuilla. Ra-

kennettiin myös alkeellisia havukatoksi.r. antoivathan ne joka tapauksessa jonkinlaisen suojan pure-

vaa r.iimaa vastaan. Ihmeellistä kr'11ä. i'ihollinän ei
pataljoonasta aluksi piitannur. Se lienee arvellut,
että mäelle

oli sijoitettu joitr\in heikäläisiä

r,armis-

tusosastoj a.

Salmin tieliä r'i'öryr'ä liikenne houkutteli kovin
kapteeni Johar.rssonia toiminr.rln tietä vastaan eikä
kieltää sovi, etteikö siihen olisi ollutkin erinomai-

mahdollisimman r,ähän, mutta tammikuun 10. päivänä_ tämä piilosilla olo sai päättyä. Silloin saapui

mäelle ratsumestari L. Molanderin Kev.Os.

73

mukanaan pltaljoonan kuormasto .ja raskaat komppaniat. Ilo oli suuri, kun yhteys omiin oli taas saavutettu, ja yhtä riemastuttavaa oli havaita Ryhmä
Lohikäärmeen taistelevan jo Koivuselässä.
JP /r

- voi
eristettynä, mutta nyt se vihdoinkin
ryhtyä toimimaan Salmin tietä r,astaan.
oli ollut

-.1-a
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Vihollisen tankkiarmaadan vaiennui hirviö Lemetin motissa

nen mahdollisuus. Åjateltuaan asiaa tarkemmin hän
siitä_ huolimatta päätti pysytellä toistaiseksi pai-

koillaan, mahdollisimman huomaan'rattomana. Eiistetty asema, huollon puuttuminen ja plleltuneiden
hoito olivat tekijöitä, joita ei voitu sivuuttira. Sitä
paitsi olisi kaikenlainen toiminta varmuudella tuonut mukanaan haavoittuneitakin. Miten ne olisi
pystytty näissä oloissa huoltamaan ja lähettämään
taemmas hoitoa saamaan. Kokonaan toirnettomiksi

ei sentään iääty, tehtävää oli yllin kyllin. Aikaa
hukkaamatta alettiin .järjestää mäen puolustusta,
kaivettiin ampunlakuoppia ja suojapaikkoja sekä
sulutettiin mäelle johtavia teitä. Mutia ennen kaikkea kiellettiin ampuminen, kohdalle mahdollisesti
osuvat vihollispartiot oli tuhottava äänettömästi.
Vielä seuraavakin päivä käytettiin puolustuksen
jrr koetettiin näyttäytyi viholliselle

Iujittamiseen

Oli varhainen

aamu, kun tieto JP 4:n saapumi-

tuli IV ÅKE:aan. Sen asema
uhanalainen, se hyvin tajuttiin, sillä keinot
pataljoonan avustamiseen olivat vähäiset. Tilanteen
vaikeutumiseen vaikutti nyt varsinkin se, että äsken olivat molemmat Lemetit paljastaneet, mitä
niihin kätkeytyi, eikä tämä suinkaan ollut omiaan
antamaan toiveita hyökkäyksen nopeasta edistymisestä. Patal.joonan toimintair oli kuitenkin mahdollisimman pian päästävä tukemaan. Niinpä kenraalimajuri Hägglund soitti henkilökohtrisesti
eversti Autille ja kiirehti hänen etenemistään. Tämä
riittikin, JP 4 saatiin .jo parissa vuorokaudessa
mainituin tavoin yhteyteen Ryhmä Lohikäärmeen
kanssa. Siten oli samalla armeijakunta saatu joka
sesta Pukitsanmäelle

oli

tapauksessa tehokkaasti liikkeelle pääta'r,oitettaan
Koirinojaa ja Laatokkaa kohden.

ils

Talpal eenloella

Niilo Kenjokko
Eröönö Tolvisodon tommikuun
päivönö osettui ösken Korjolon

lammikuun

lopulla lg40
t-

ll

konnoksen rintomolle soopunut
kymenlooksoloinen joukko Toipoleen konnokselle osemiin jot-

kookseen puolustusto tukikohdisso, joiden edelliset suomotoiset puolustojot olivot viimeiseen

mieheen töyttöneet tehtövänsö.
Seuroovosso jotkuu ioukkueenjohtojon kertomus kokemuk-

sistoon noino kovino päivinö.

Kirioituksessa mainiitu Muslooian
maasto valokuvattuna kesällä 1942

PÄMN ehdittyä tuskin valoonsa saimme tuta
piiskatykin sivalluksia. Aivan suoraan hautamme
jatkooa kaukana suon reunalla töyrään päällä sanoi
edeltäjäni tuon tykin olevan. Siitä lähteneen am-

oli ilkeänrepivää enkä tottunut siihen koskaan.
Mutta yhä turvattomammaksi tunsimme itsemme,
kun neljä vihollisen nopeaa hävittäjää tulla porhalsi hyvin matalalla päällemme ja terävä konekiväärin sarja alkoi leikata pitkin viivasuoraa hautaamme. Tunsin selkäpiitäni karmaisevan, kun tasainen "nakutus" soi yläpuolellani ja likainen lumi
tuprahti edessäni vallissa. Katsoin ylös ja näin
hyökkääjän kallistavan kevyttä konettaan ja kurkkivan alas ammuntansa tulosta. Jo tämä ensi vie-

muksen räjähdys

railu harvensi rivejämme.
Tulikasteemme kestimme hyvin ensimmäisenä
päivänämme. Vihollinen teki hyökkäyksensä kuten
odotimme. Taisteluhautamme antoi kauas vasemmalle ja yhdyshauta takaapäin johti sen oikeaan
päähän, joten hautamme vasen siipi muodosti kuin
pussin. Olin melkein vasemmalla, ja Palmun poistuttua rivistä sain hänenkin joukkueensa johtooni,
joten olin aivan äärimmäinen vasemmalla.
Huomasimme vihollistemme liikehtivän vasemmalla ja arvelin, että se aikoo saarrostaa pussimme
taakse suolle. Selostin tilannetta pojilleni näyttäen
hyppeleviä vihollisia, jotka lähestyivät hautamme

jatkona olevaa, suolle syntynyttä aukkoa ja sanoin,
ettei tulta s^a avata ilman käskyäni, vaan on annettava vihollisen tulla aivan lähelle.
Jännitykseni kasvoi, ja näin myös pk-ampujan
olevan hermostuneen. Vierelleni olin vielä kaikessa kiireessä kutsunut konekiväärin "varsinaisen"
ilman jalustaa ja mdåd.nnyt, että vain käskystäni
saa avata tulen. Jännitys kutkutti jo hermojamme,
odotin suurefirman massan hrloa aukkoon, ja toivoin, että konepistoolinikin ylettyisi heihin.
Tuntui kuin olisi jotain särkynyt sillä hetkellä,
kun tulemme alkoi, siksi voimakkaasti rävähtivät
lähekkäin olevat konetuliaseet. Näin edessäni näytelmän, jota on turha kuvata. Edessä alkoi jäädä

liikkumattomia möhkäleitä lumelle. Valtava kauhunhuuto ja valitusten ääni sekaantuivat tasaiseen
tuleemme. Mutta minulle tuli kiire takaisin hautaan, sillä aivan suoraan hautamme edessä vihollinen aloitti myös hyökkäyksensä.

Tuli oli

valtava.

Ei eroittanut ihmisääntä

enää

rätinästä, mutta jokainen pojista tiesi mitä oli tehtävä. Kun ensimmäineo vihollisen käsikranaatti oli

räiskähtänyt juoksuhautamme etuvalliin, se oli
merkkinä, että meidänkin käsirkranaattirnme kantavat heihin.

Itsekin taistelusta kuumenneena revin käsikra-

naatin varmistusrenkaita minkä kerkisin ja paiskattuani rukkasen oikeasta kädestäni riuhdoin ren-

Taipaleen Kirvesmäki ia Terentlilä
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alkoi odotus vaihdosta. Åin:rnen hermojännitys antoi pojille voimia kestää nuisult::rr, mutta aloin
huomata heissä r,äsym1'ksesrä jcrh:i:i'r.r l.aromattomuutta. Ihmeellisesti oppii soc.iss:. :untemaan ih-

misen perusolemuksen,

ja

monr:i:.isr-r Iuonteita

löytää omasta joukostaan.
Millaisia vastakohtia oiivatkr.rn r:e s:ksi pojistani, jotka poistuivat rivistä samana ;I:', inä r'ihollisen taas ankarasti hyökätessä? Toine:. sorpraali,

sai käteensä luodin, joka lievästi lahi:lr:::i peukaloa. Mies rupesi valittelemaan ja heti p','ri:mään
sidontapaikalle. Kun taas alikersantti Juu::1.rinen.
pikakivääriryhmäni johtaja, sai luodin e.ls:pIihänsä taistelun kiivaimmillaan riehuessa. Olin hinen vierellään ja kuulin pientä mutinaa osumisesr:.
Mutta kun mies jatkoi ampumistaan en kiinnirtrinyt häneen enempää huomiotani. Vasta kun alikersantti ei voinut enää ampua ,ja antoi pikakir'äärinsä apulaiselleen, huomasin hänellä oikean käden
herpaantuneen. Kuitenkin hän pysyi paikallaan ja
l,ritti ladata lippaita. Kun näin verta tippuvan pojan hihasta menin hänen luokseen ja kysyin mihin

oo osunut:
Olkapäähän tuntuu osuneen, mutta kyllä
- r'oin vielä taistelussa olla.
minä
Näin kuitenkin pojan posken kalpenevan ja kun
pyysin ar.r,kaisemaan asetakkiaan näin koko rinoan
olevan veressä ja oikeassa olkapäässä pahannäköisen haavan. Sidoin ensisiteelläni haavan ja kehoitin
Terenltilän tukikohta 4:ään iohlava yhdyshaula kesällä
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miestä lähtemään sidontapaikalle. Poika vastusteli,
ja kun lopulta teki lähtöä, niin kysyi:
Onko herra vänrikillä ehkä jotain asiaa pekomentopaikkaan, voisin samalla toimittaljoonan
taa?

karta paljaalla sormellani, mutta renkaat olivai
jäykkiä ja keskisormeni repesi pahasti. Ei ollut
muuta keinoa kuin lähelläni oleva kivääri, jossa
oli pistin päässä. Siihen pistimeen pujotin aina varmistusrenkaan ja leikki jatkui. Kiivas käsikranaattisateemme pysäytti hyökkääjät ja hautamme jäi
heiltä saavuttamatta.
"Vihreät" miehet olivat osoittaneet viholliselle,
etteivät he ole edeltäjiään huonompia. Tulikasteemme oli kestetty ja tyytyvdisyys täytti mielemme,
kun tuli laantui ja kuljin haudassa katsoen taistelun jäIkiä ja ,keskustelin poikieni kanssa. "Yaari",
vanhin joukostani, oli polvillaan ja silmä kovana
tähysti eteensä kivääri valmiina ja hapuili leipälaukustaan vanerinpalaa. Katselin Yaaria, hän, jo
vanha mies, puri kuivaa leipäpalaansa ja tähysti vihollista, ei nurissut, ettei ollut lämmintä keittoa,
ymmärsi kun sanottiin, ettei voi tuoda tänne. Päivä
oli ehtinyt silloin kallistua jo ehtoopuolelle.

Ilta ja yö saapuivat odotettuina, mutta ei

lämmin ruoka. Keittoa lut,attiin, mu,tta lupaukseksi se
jäi. Tasainen vihan pito jatkui yöllä ja vihollisen
tykistö ampui, se paahtoi kaikkialle. Pian opimme

tuntemaan putken äänistä, mikä lähettää meille
ammuksensa, mi.kä Kaarneojalle ja mikä tukikohta
Neloseen tai Viitoseen. Kirvesmäen vähän kaukaisempi, tasainen jyske osoitti sielläkin Yrjö Jylhän

poikain valr.ovan.
Kun olimme kolme vuorokautta Mustaojaa puolustaneet nukkumatta ja ilman lämmintä keitioa,

il8

Vielä haavoittuneenakin hän siis muisti, että mieedessä ja ei ole aina lähettejä ;'uoksemassa asialla. Kunnon poika, jonka muistan urhoollisena taistelijana.

hiä tarvitaan

Vihdoin tuli meille muutto kuusi vuoroliauttr

taisteltuamme yhteen menoon samassa haudassa.
Emme olleet enää uskoa todeksikaan vaihtoamme,
mutta niin kuitenkin eräänä yönä löysimme itsemme

vieri vieressä hyvin

ahtaassa korsussa.

Oli

aamuyö kun vihdoin nukahdin uneen, jonka makeuden vain väsynyt voi tuntea.
Korsu oli niin pieni, että joukkue juuri ja juuri

mahtui sisälle ja niin matala, että täytyi kulkea
kyyryssä. Ylälaverilla olin itselleni saanut kapean
tilan, jossa piti nukkua kyljellään. Sydän levottomana, mutta ruumiini loppuun asti väsyneenä nukuin korsun tunkkaisessa ilmassa. Herkistynyt
korvani kuuli käytävästä liikettä ja oven auki tempaisun jälkeen hermostuneen huudon:
Hälytys

!

-Olin vielä puoliksi

unen pöpperössä, kun hivut-

tauduin alas laverilta. Olin ollut parhaassa unessa,
mutta vain pari tuntia. Vai tämmöistä onkin tämä
lepo, huokesin r'äsyneenä. Oli hälinää .ia ahdasta.
Hermostuneina haettiin varusteita, ja tyytymättömyyden murina kuului ympäriltäni. Pieni myrskylyhty loi ympärilleen niukkaa valoaan ja ilma oli
tukahduttavan raskas.

Aamu

oli jo vafjennut meidän ryömiessä ylös
ja varustaessa itseämme patruunoilla

kolostamme

ja käsikranaateilla.

mannen joukkueen johtajatkin. Komppanian päällikkö on saanut kypäräänsä aivan otsan keskelle

luodin, mutta onneksi on kypärä ollut hänellä
melko ylhäällä ja pääkuori jäänyt ehyeksi. Mutta
isku ei ole mennyt iälkeä iättämättä, minkä koht:r
huomasimme.

Ryömin aivan vihollisen puoleiseen päähän yhja huomaan, että myöskin Viitonen on
r,ihollisen hallussa ja että piippolakkeja hiippaa jo
pitkin yhdyshautaa meitä kohden. Järjestän konekiväärin ja pari pikakivääriä luokseni asemiin ja
dyshautaa

ryhdymme pitämään puoliamme siinä,

missä

olemme.

Åsemamme on mahdollisimman epämukava. Vihollinen etenee sivuilla ja ampuu nyt meitä kahta
puolen. Hautamme on matala, poikia on kaatunut

ja jäänyt virumaan hautaan, haitaten siten muutenkin ahdasta kulkua.
Olen haudan päässä ja osoitan vierelläni olevalle
pk-arnrpujalle erästä kantoa:

Katso tuolla on vihollisen konekivääri, ota

se-jyvälle.

Terenttilän laistelumaosloa kesällä
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Ilmoittauduttuani komppanianpäälli,kölle joukkueineni sain kuulla, että vihollinen on päässyt
Terenttilässä tukikohta Neloseen ja meidän on lyötävä se sieltä pois.

En tiennyt edes missä Nelonen on, mutta pian
lähti konappaniamme liikkeelle ja harva jono likaisissa lumipuvuissaan eteni kumaraisena yli mustalle
mullalle ja hiekalle myllerretyn aukean kohti Nelosen ja Viitosen kannokkokangasta. Ta'r,anomainen
tykkituli oli jo jotain muuta. Ammuksia tuli kuin
hihnasyötöllä

ja

leveällä sellaisella.

Viimeisessä kuolleessa kulmassa

nia

siirtyi komppa-

hyökkäysryhmitykseen joukkueeni joutuessa
äärimmäiseksi vasemmalle. Varmistauduin, että ryh-

mäni olivat koossa, ja kuin äänettömät aaveet menimme yli suojaavan harjanteen päin tulta, ioka

otti juoksujalkaa ryntäävän joukkueemme vastaan.
Luotien vinkuna oli kuin vienoa soittoa valtavan

tykkitulen rinnalla.
Tulipeitteen siirryttyä taaksemme näin ihmeekseni, että alikersantti Leppänen, vierelläni ollut
rrhmänjohtaja, jonka lähellä räjähtänyt ammus oli
maalla tyystin peittänyt, kömpi ylös. Kysyin, montako jäi, ja sain vastauksen:
Ei i'htään, herra vänrikki.
-Tästä pientä
toivoa saaneena syöksyin foukkueineni kohti osoitettua tavoitetta, yhdyshautaa, joka
vei Viitosen ja Nelosen saumaan. Mutta vihollisjalkar,äen tuli ei hellittäoyt, ja se otti oman veronsa
meiltä.
Saavutamme tukikohti.r vhdistär,än yhdyshaudan,
joka on tyhjä. Hauta on ehdes j.r vain polven syvvinen. Haen komppanianpäällikköä ja löydän hänet

keskipaikkeilla hautaa. Siihen tulevat toisen ja kol-

Tähän korsuun helmikuussa iullut iäysosuma vaaii uhrikseen l6 soiilastamme

Lippaan ehti tottelevainen nuorukainen tuskin
tyhjentää, kun vierelläni napsahtaa ilkeästi ja pikrkivääri ei äännä. Näen pojan lyyhistyvän mitään
sanomatta alas hautaan ja kypärä valahtaa remmistä
roikkuen niskaan. Kutsun takaa toisen pikakiväärin kaatuneen sijalle. Tunnen tulijan rauhalliseksi

Immoseksi, osoitan hänelle paikan ja varoitan, ettei kävisi kuten hänelle, joka makaa vierellämme.

Immonen, rauhallinen Petäjäveden poika, alkaa
kurittaa silmillemme tulevia vihollisia. Katson sivuun häntä, ja juuri kun käännän pääni taas tä-

il9
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Vastaisku oli onnistunut je jälellä oli vain haudan puhdistus. Sitä johtama.rn oli tullut itse pataljoonamme komentaja, nuori kap:eeni. Tavattuani
esimieheni taistelun tuoksinassa tun:ui hän niin läheiseltä ja toverilliselta. Yhdessä edeten s.irvuimme
Nelosen oikeaan laitaan, missä sain krp:eenilta käs-

kyn vyöryttää Nelosen puhtaaksi aioa vasempaan
sopukkaan asti.
Hauta oli matala, joten kyyryssä juosien suojesimme itseämme sivulta tulevalta tulelta. Kun olia
taas yhden suoran juossut ja pysähtynrr herkeksi
kyyryyn, lensi sivusta eräästä krana.rttikuoprstr
käsikranaatti noin 3 metrin päähän eteeni hauraan.
Vastausta emme jääneet velkaa. Sinne niitä meni
moniaita, mistä me olimme vain yhden saaneet tuloksella, että päästiin yhdyshaudan päähän.
Ajan kulkua en ollut huomannut ennen kuin
ilta alkoi hämärtää ja lyhyt talvinen päivä teki loppuaan. Kompuroin taaksepäin. Taempana huomasin uusien miesten tulevan asemiin. Ajatuksissani
kertasin oman tulemiseni Taipaleelle. Nyt olimme
me vanhoja, tulessa kesytettyiä. Tunsin ylpeyttä
rinnassani, kun näin ympärilleen pälyilevät uudet
miehet.

Päivän työ oli päättynyt ja kirkas tähtitaivas
osoitti yön jo alkaneen. Kauniin Orionin loistaessa
taivaalla hain kysellen komppaniani lepokorsua ja
löytyihän se lopulta. Yksin komppaniastani tais-

Jäännökset täysosuman saoneesia korsusio kesällä
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teluhautaan jääneenä kolistelin korsuun kuin kentältä palaava ruumis. Jäämiseni komppaniasta ja
ehkä haudan vyörytyksessä sattunut pieni naarmu
päässäni oli kantautunut poikieni korviin. Virinnyt
keskustelu ilmensi heidän tyydytystään, kun elävänä palasin, sillä he olivat uskoneet minun

hystääkseni eteen, tupsahtaa luoti aivan viereeni,
missä äsken minun pääni oli hetken ollut liikkumattomana. Arvaan, että edessämme on tarkk'ampu-

jia ja rupean varoittamaan

Immosta, koska näen

hänen nousseen aika ylös vallille aseinensa ja päästävän tulta minkä aseestaai saa. Mutta Immonen
putoaa polvilleen hautaan ja vetäen pikakiväärinsä
mukanaan rinnoilleen kaatuu toisen toverinsa vie-

jo

kaa-

tuneen. Vääpelikin oli läsnä ja hänen käytöksensä
ei ollut mieltäni lämmittämättä hänen ojentaessaan
minulle vielä paketinkin vaim,oltani.
Koskaan ei paketti ole ollut niio tervetullut kuin
tuona hetkenä. Puhdas ja lämmin alusvaatekerta
oli kuin kohtalon minulle ojentama ja paketti herkkuineen herätti toivon, että saan vielä kerran pa-

lata kotiin.
Onnellisen tietoisina siitä, että Taipale yhä kesti,
nukuimme ansaittua untamme.

reen.

Vielä en hellitä. Käsken juoksuhautaa pitkin ampuvan pikakiväärimiehen muuttaa ampumasuuntaa
ja anapua oikealla olevaa konekivääriä, jonne konepistoolini ei yllä, ja minä pidän kurissa pitkin juoksuhautaa tulevat viholliset. Kolmannen joukkueen
johtajalle annoin käskyn olla aivan haudan ta,kapäässä. Saan kuulla takaa, että komppanian päällikkö on haavoittunut ja viety taakse. Otan komppanian johtooni. L?ihetti ryömii luokseni ja antaa
pataljoonan komentajan lähettämän käskyn:
Komppania pitää paikkansa. Åpua saapuu ia
vastaisku
alkaa. Kun näette oikealla lumipukuisten
hyökkäävän, he ovat omia, ja yhtykää vastaiskuun.

Meitä ei ole sittenkään unohdettu.
Kauanko lienee taistelumme kestänyt, sitä tuli
tuskin kukaan arvioineeksi, mutta riemastuksen

-

oli

innoittava, kun oikealla huomasimme
oman ketjun etenevän lumipuvuissaan. Liittyessämme hyökkäykseen tuntui nyt niin vapauttavalta iättää tuo ahdistuksen kiroama paikka.

huuto
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En moor möö sitö tierö!
Kevätkesällä l94O oli koulutuskeskuksista saapu-

nut nostoväen miehiä mm. Luumäellä olevaan jouk-

ko-osastoon. Mutta sinne oli saapunut myöskin
ÅK:n komentaja, joka keulamiehenä harppoi kohti
Salpalinjaa, jossa suoritettiin kiireisellä vauhdilla
varustustöitä. Polulla tuli vastaan mies "malli Cajander", jonka väessäoloa ilmensi ainoastaan vilttihatussa loistava kokardi. Mies paineli ohi tervehtimättä, jolloin AK:n komentaja hänet pysäytti ja
ärähti:
las

-?

Mikäs mies Te olette, oletteko siviili tai soti-

Puhuteltu vastasi yksikantaan ja sanojaan venyttäen:

-

frr
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mää sitä tierä!

Puolustus- ia vapaustaistelujemme
historiallisten muistoien ja tapahtumakuvausten ohella kuuluvat Kansa
taisteli -lehden laajaanohjelmapiiriin
myös sodan seuraamusten, eri sotakokemusten, eri invalidikysymysten jopa yksityisten ihmiskohtaloiden käsittely ja selvittely. Siten on annettu tilaa
seuraavallekin kirjoitukselle, ioka kuvailee sodan kolhiman soturin sielullisia vaurioita ja jatkuvia kamppailuia.

Leni Hoffren
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NE TULE\/ÅT uudelleen.
Llr:r.r-huuro leikk.rsi ilmaa kon'ia vihlo.r'asti. Konepistoolrn s.rrj.rt ujeJsir.at pensaikossa aivan pääni tasall.r ja piippohkkisten rir.istöt lähenir.ät ul.rkaa.;rrti.
IVaa pölisi nikkelin lentäessä. Kuului läjährävä ärini
ja tuskainen huuto: hurjasti huitova vihollir.ren koukistui kaksinkerroin air.an pensaikon eteen.
Vapisevat kädet työnsir,ät uusia lippaita konepis-

tooliin. Åse sylki kuolemaa piipustaan.

edessä manttelit ler,ällään ryntäär'ien
näläisten kasa suureni.

Pensaikor.r
kaatuneitten r.e-

Kahdet tuskasta, pelosta ja nälästä suurentuneet silmät seurasivat uudelleen taakse vetäytyviä vihollisia
helpotusta tuntien. He olivat jo seitsemännen kerran

yli aukon. Täytettyjä lippaita oli vielä parisenkyrnmcntä, joten jonkin aikaa tässä r'ielä kestetään.
Muttr entä sitten /
He olivat joutuneet erilleen joukkoyksiköstään jo
tunti sitten sen kiertäessä Muurilar-r Ientokentär-r vasemmalta ja heidän lähtiessä tunnustelukierrokselle kentrin
yrittäneet

oikcrrlle laiclalle. Ja tässii sitä sitten oltiin. Tuli käreltr':i keskelle vihollisen joukko,r, r.räitter.r ollesse plr;rst.L
.rik.L.L rvhr-nittyrnässä nuteer-r ry'nnrikköön.

\Iuttr kuin kohtalon julnrsti leikkiä lyöclen, oli juu.;-a irer.rs;rikon keskellä, .johon kaverukset olir'.rt piil, -r:'-.:::'.-r. iso kasl vrrln-riiksi täytettyjä konepistoolin
1:;:..::., \iit:i oli käytetty ja tulokset vimivat nyt tuoss,t ::..:::-..:', n1r'llc-nc11 r'nctrin päässi vertrr vuotirvrttra lih.rk.r..:,r.,..' H; c,lirrt il.urisii. Ehkri heillä oli josslkin
ferl-re. \-,,::r:,. irrk.r trtlotti michcltään rir-rtantalta kir-

ri

jettii. L.r;:.:,.. i,,:k.i o.lottivrrt isää Lrr-nalle, ricmuit:rk-

seen h,inen 1,.s::,i, I,,.:.r.rrr.

\/liriser.r k.isi h.r:'..r,,i

t.tskustrr savukke

ita. Koukis-

hiki lirtirsi k)'l:ir:in

tunut vlrtllr) s,:(,rr!:'-ir hiLrk.rn.
.j.r s.ri k.r.r,,:'1. l:i ,:'i , :', 'r, i.L.
Kaleri hr-rc,h,):Ir \ :r-:-11.i i.ik.ihtr':iksccn. Härtcn silr-r-rrir-rsä herh.ri lir.rt pirkr n ir.,rr .r.r m.innikkri:i. p.rkotict:i

alt.r

rtr lliri

,,,w

ffigi'iit+;ii

ffi

;r.flä
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etsien. Mutta sitä ei ollut. Vain suuri aukio tak.rne j,i
edessä ntittaarr-raton lentokenttä,

mäkö

oli

r'arntl kuolenta.

Tri-

loppu? Tähärrkö päättyi se retki, joka oli

niin sankarillisesti mennyt tähän

asti

?

Jossakin alitajunnassa väliihti rukous, jonka äiti oli
lapsena opettanut. Sumentuneissa aivoissa r,älähti kuin
salama, ja sarnalla kova päänsärky pakotti malnpin-

nalle. Silmät hakivat kentän laitaa, jossa viholliset
arkailematta seisoskelivat ja iL.neisesti suunnittelivat
uutta rynnäkköä. Ne tiesivät varmasti, että täällä oli
vain kaksi. Kaksi kuolemaan tuornittua miestä. Mutta
jotka hukkuvan rotan sitkeydellä pitivät puoliaan.
Savuke suussa sammui. Se

oli sytytettär'ä

uuclestatn.

Paljas, naarn-ruir.ren käsivarsi koukistui tikun leimahtaessa. Isohko kypärä päässä heilahti ja sai tuskantunteen kaksinkertaiseksi. Nyt alkoivat hermot pettää.
Tätä ptiänsärkyä ei kestäisi kukaan kauan ja pelko
kouristi rinnassa. Oli nälkäkin . . . Tuskin jalat kantaisivet. jos tästä jotenkin juoksuun pääsisi.
Koko mennyt elämä kulki kuin filminauhana silmien editse.
Ju6s53 juoksi vielä heiveröinen pikku
1.oika koulutictään, pelon vallassa myöhästyntiseitään.
Ol.ctt,r.ie oli ankara . . . saisi nuhteet koko luokan edessä. Se olisi häpeä . . . Jalat takoivat maar.rtietä . . . Jo
kunlui kell«rn kutsu tunnille . . . Hcngit)'s tur.rtui salpautLr\'ur, r-nutta yhtä aikira toister-r kanssa poikl ehti
Iuokkrhuoneesecr-r.

Jp655x isä hoputti poikaa hcinär.r niitossa. Et
sel- jäädä jälkeen. . . Sinur-r on pysyttrivii rir.rnallrt. .

.

Jrksathan juost;r lritl<ir.r n.retsiäkin . . . Hciluta, hciluta
Itku kurkussrr, pelvaan, kello on virstr puoli riisi.

r.r-rielcssä sclkäsrtttn;rsta. r'iskoi poika viikatcttr, rikirt.t.ticstcn työtä. \/trvi rrlniltrr klrrtui heinikko. IVcko

her'ä rr-urhikko krrrrrtui krruniiseen villllriln, jota isiir-r
kl,lmrit siImit silloin tiillöin trtrklstclivrrt. Voit'tlrrt vrt-

Iiivet pojrrn kiisistri krrrrturaan l.reinikkoon.

Pclko,

tzt
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oli ollut ainaisena ajajana pojan elämässä. Se oli
saanut hänet suorittamaan tekoja, jotka muuten oiisivat jääneet tekemättä. Se oli ajanut häntä nuorukeisena
paikasta paiiikaan ilman levähdyspaikkaa missään . . .
Ja tähänkö pensaikkoon päättyisi pelokas elåma?

se

Jälleen ne tulevat. Käsikranaatit lensivät. Jossakin

takana pirstoi kuuma rauta puita ja sai soraisen ma3n
lentän-rään kaverusten päälle.

Kyyneleet sumensivat silmiä, mutta vapisevat kädet vaihtoivat automaattisesti Iippaita aseisiin. Kaatuneitten rykelmä suurentui suurenemistaan.
Mutta nyt sattui kaveriin. Pää näytti lentävän hajalleen tukahtuneen huudahduksen kiiriessä pensaikossa. Hän oli sotinut sotansa loppuun . . . Häntä
jäi suremaan vain äiti, jossakin Pohjanmaalla.
Piippolakkiset lähenivät. Kädet eivät tahtoneet saada lipasta vaihtumaan millään. . . Vielä kerran lauloi kuumentunut teräs hirvittävän sävelensä, ja va,aristyneet kasvot aivan pensaikon edessä saivat oudon
rauhan hohteen, käsien haparoidessa tyhjaä.

Mutta nyt.

.

.

Lipas

ei

mennyt paikoilleen mil-

Tuossa tulivat jo viholliset...Itkien, selälleen kääntyneenä poika yritti vielä kerran epätoivoisesti työntää lipasta paikoilleen. . .
Ivallinen huuto ja välkehtivä, pitkä pistin kohosi
ilmaan tehdäkseen Iopun elämästä, jota vain pelko

lään...

iltajunalla
päätlynyt, ja mies oli joutunut hotelliin
saavuttuaan suoraan pikkujoulun pyörteisiin. Iloinen
puheensorina ja helmeilevät lasit pöydillä srivrt hä-

net valtoihinsa. Lasi lasin jälkeen tyhjeni hänen edessddn ja hän eli jälleen. Eli sitä elämää, josta lehdet
olivat toistakymmentä vuotta sitten kirjoittaneet.
Päänsärkykin hävisi, sijalla oli vain sanomattoman
hyvänolon tunne.
Pöytdseuralle nousi kukkarosta valokuvia, jotka kertoivat sotilaspukuisesta miehestä. Pojasta ja tytöstä,
jotka seisoiv at etddlld, sankarihautaus maalla, marmorisen muistolaatan luona. Siellä lepäsi nuorempi veli,

jonka teoista kerrottiin ihmeellisiä tarinoita Talvisodan päiviltä, vaikka hän oli ollutkin vapaaehtoinen,

Kammottava huuto leikåsi pohjoissuomalaisen hotellihuoneen yön hiljaista ilmaa. Vapiseva kdsi kurkottautui vuodepeiton alta hakien lampun katkaisijaa. Leimahdus, ja huoneeseen tulvahti kirkas valo.
Hien valuessa kasvoilta, tukka Iiimaantuneena märkänä otsalle, nousi vuoteesta vapiseva mies, hakeutui pöydän luo, jossa kaksi täyttä olutpulloa odotti
juojaansa.
Lasin lasia vasten kilahdellessa pulp-

kuusitoista täyttänyt nuorukainen.
Jälleen tärisytti kylmä, vaikka huoneessa oli normaalinen lämpö. Hiljaisuuskin hermostutti, ajatukset
laukkasivat asiasta toiseen, tekemättä pysyväistä rataa.
Tuli mieleen koti. Vaimo, joka varmasti odotti
puhelinsoittoa ja pelk2isi lakkaamatta hänen puolestaan. Lapset, poika ja tyttö, jotka odottivat isältä joululahjoja, luvattuja esineitä, joita matkalle Iähtiessä
oli pyydetry tuomaan. Tytölle vauvanukke ja pojalle . . . konepistooli. Ase, joka antaisi äänen, kuin oikeakin pyssy ja piippuun syttyisi valo jokaisella liipasimen painalluksella. . .
Kylmän väristykset kävivät voimakkaammaksi. Paras riisua märkä yöpuku ja pukea ylleen vaatteet.

ryysti huumaavaa ainetta.
Pelonsekaiset silmät hakivat savukkeita. Tikun leimahdus, ja pieni tulenliekki leikki hetken savukkeen

savukkeet kohta lopussa.

oli siivittänyt eteenpäin.

.

.

- neste pullosta lasiin, josta ahnas suu
pusi ruskea
edessä, ennenkuin rauhattomat hermot saivat tupakan
tuomaa tyydytystä.

Herkistynyt korva eroitti ohuen seinän takaa puhelimen summerin äänen. Oliko koko hotellin väki
herännyt hänen huutoonsa ? Vapisevilta huulilta oli
purkautua uusi huuto, kun puhelin pöydällä vaimeas-

ti

pirahti.

Mikä hätänä?
Se oli vahtimestari, jonka
- oli soitollaan herättänyt.
naapuri
Suokaa anteeksi, näin vain pahaa unta

- huutoni.
johtui

ja

siitä

Hyvää yötä I

- Hyvää yötä ! Tärisevä käsi puristi lujasti puhelimen
luuria, poskilihakset
kiristyivät pelosta.
Lasi lasilta tyhjeni toinen pulloista ja savuke toisensa jälkeen syttyi vapisevien huulien välissä. Punertavat silmät harhailivat rannikkokaupungin katujen
öisissä näkymissä. Vain neonvalot eräältä korkealta
katolta hei jastivat verenkarvaista loistoaan tummahkoon lumipintaan,
Nyt oli kellokin vasta puoli kolme. Kylmäkin tun-

tui olevan hiestä märän yöpuvun roikkuessa surkean
näköisenä laihan vartalon yllä.

Uni, se oli mennyt. Jo monta viikkoa oli pelkoa
tunteva mies heittelehtinyt vuoteellaan unettomuut122

[,

ta potien. Lakkaamaton päänsärky himmensi suorastaan näönkin ja sai huulilta pursuamaan sanoja, joita
läheiset joskus käsittämättä kuuntelilet. Tuo aukion
yli ryntäävä vihollis-osasto oli jokaöinen vieras michen unimaailmassa. Vain vahvat lääkkeet pitivät ennen tekoja tehneen kehon pystyssä jr saivat joskus rauhoittavan unenkin silmiin.
Mutta nyt? Matka liikeasioissa pohjoisesta oli

Kilometri kilometriltä kulki ajatus läpi Kannaksen
peräänlymisvaiheen
vapisevien käsien pukiessa
jo toinen oli tyhjä ja
vaatteita ylle. Olutpulloistakin
astui pelko mie- Jälleen
leen. Päätäkin vihloi kummasti,
kuin veitsellä leikaten.

I{itä sanoisi työnantaja? Matka, jolle liike oli hänet laittanut, oli nyt keskeytynyt. Kaupanteosta ei
tässä kunnossa voinut tulla mitään, ja joulumTynti,
josta itse olin puhunut paljon ja josta työnantajani
odotti vielä enemmän, oli mennyttä.
Työpaikkani
menettäisin tietenkin. Kuka nyt sekaisin
menevää
miestä voisi pitää.
Vapisevat kädet kaatoivat jälleen olutta lasiin, ahnaat huulet ahmivat ruskeaa nestettä. Savuke syttyi.
Pelosta tärisevä mies islui puettuna ja tuijotti pimeää
katunäkymää öisestä huoneesta.
Yksin, aina vain

yksin, kuten rintaman pensaikossakin.

Pelko kalvoi mieltä, pelko perheestä, tulevaisuudesta. Kuinka kävisi lastenkin

?

Tuhkakuppi pöydällä täyttyi lakkaamattomasta
polttamisesta. Huonekin tuntui ahdistavan ja kello

näytti vasta r'ähän yli neljää. . .
Vielä lasillinen, savuke suuhun ja silmät painuivat
hetkeksi kiinni. Mutta ne tulivat jälleen.
Vääristyneitten kasvojen armeija lähesryi joka taholta. Konepistoolisarjat rätisivät korvissa, ja jostakin tuntui kuuluvan kuolevan kaverin tukahtunut
Värisevä mies ponnahti tuolista ylös.
huudahdus.

-

pelko tuli kahta koMutta huonehan olikin tyhjä.
vem-p-ana, seinät tuntuivat suorastaen
kallistuvan päälIe. Yöpöydällä oleva raamattu näytti liikkuvun itsestään
Ulos! Täältä oli päästirä poisl Jonnekin,

jossa -.
oli ihmisiä, vaikka r.rin nthdåkseen' valveilla
olevan, elävän ihmisen eikä noita heamuja, jotka joka
faikasta tuijottivat ivaten ja pilkaten, kuin- julistäen:

sinä olet meidän.

Hiljaa rapsahti o.r-en Iukko ja ovi aukeni. öinen
hotellin käytär'ä oli r1'hjä. Hiipivin askelin kulki vapiseva olento kohden tastapäisiä ovea. Arka koputus,
johon kuului liikettä sisäpuolelta. Rapsahdus jä ovi-

maan. Mutta se

yli

oli tuleva, aivan

samoin kuin aukion

hyökkäävät piippolakkisetkin. Aamutunnit
alkoivet olla käsillä kahden miehen istuessa mitään
puhumatta. Savuke toisensa jälkeen paloi tuhkaksi,
paloi kuin elämäkin. Lasi tyhjeni hitäasti kuin elämän kipinää ylläpitäen.

-*
Vain neljä päivää jouluun.

aukos.sa seisoi yöpukuinen tumma nuörukainen, joka
istui hänen pöydässään illalla.

Vieraat, poliisit olivat tuoneet vapisevan olennon
.
vieraasta kaupungista kotiin vaimor ku[5uman4.
Tuossa olivat tutut seinät. Tutut maalaukset riippuivat seinillä, mutta .jokaisesta paikasta näyttivät- |artaiset kasvot kurkkivan, ja pitkä pistin väläliteli
etsien.
nyt se pisti. Pisti, että koko vartalon läpi
- Ja tavoin viiltävä kipu.
kävi salaman
Päälaki tuntui leätävän hajalleen, vääristyneitten kasvojen tullessa yhä
lähemmäksi.
Lipas ei mennyt millään paikoilleen.
Takana aukio-ja edessä mittaamaton lentokenttä. . .

on yhtä hiivattia koko el?imä . . . Otatko lasista . . .
Minä olen tässä jo istunut tunnin verran ja . . . pelän-

Ison sairaalan yksinäistä huonetta kiersi olento, kumaraisena ja kädet koukussa, kuin asetta pitäen, sil-

En saanut unta. . . Ne vainoavat jälleen . . .
Konepistoolin
luotia tulee, jotta korvissa suhisee.
Minä taas olin merellä ja pikku tyttöni tuli
hakemaan.
. . Saakeli, minä ostan- jouluaättona vähän paketteja ja menen sitten vasta kotiin. . . T,imä
nyt

itseäni.

Siinä pehmeään lepotuoliin vajonneena, alkoholilasi kädessä tuntui jälleen turvalliselta. Tuossa oli
elävä, puhuva ihminen eikä mikään mielikuvituksen
tuoma haamuolento. Hänkin oli rikkonut elämää vas-

taan. Tuottanut kenties onnettomuutta perheelleen,

oli vielä korjattavissa. Hän oli terve, voimakas ja hauskan näköinen, hän pääsisi pitkälle.
mutta se

Karvas juoma poltti kurkkua, mutta se myös kirkasti hetkeksi aivot ja sai kovan päänsäryn lakkaa-

missä mielipuolinen kimallus, veti hiipiviä askeleita
seinältä seinälle.

Juhlayö.. . lauloi poika ja tyttö
- Jouluyö,
kirkkain
äänin kynttilöitten valossa. Lahjapaketit
odottivat jakamista, mutta jotakin puuttui.
Pöydän ääressä valkoisella liinalla, hopeisen kynt.
telikön juurella sormeili vaalea vaimo itkusta turvonnein silmin Sodan 1941-1945 muistomitalin sinivalkoraitaista nauhaa. Kuusitoista joulua, ne olivat
iäksi menneet.
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KtRJOITUSKILpAtLU M ME "UNOHTUMATON
SOTAKOKEM U KSEN I" ARVOKAS TU LOS
Osanotto viime marras-joulukuur numerossamme
on ollut

julkaistuun suureen kirjoituskilpailuumme

odottamattoman runsas. Lehtemme pyytää saada esittää
tämän johdosta parhaimmat kiitoksensa jokaiselle

osanottajalle. Kilpailu on täten tuottanut jälleen erit-

täin arvokasta tieto- ja muistelma-aineistoa

sotiemme

22.

p. 1.000:- Uuno

2).p. 1.000:- Karri Korkeala. lääket. lis. Tövsä
ja Raine Hynninen, sotilasmestari,
Riihimäki, "Valokuvauslento Vienanmeren
rannalle".

p. 1.000:- Olli

Niiranen,

Koska osaaottavien kirjoitusten lukumäärä kohosi
yllättävän suureksi,
kirjoituksia oli tasan 250
-,
päätti lehtemme toimituskunta
lisätä palkintojen lukumddrdn 22:sta lo:.een Kirjoitusten keskitaso oli sisällöltään sekä muodolliseltakin puolelta tyydyttävä, ja
hyvien kirjoitusten määrä oli paljon suurempi kuin
palkintoja voitiin jakaa.
Aikaa myöten on lähes kaikilla kirioituksilla
palkitsemattomillakin
mahdollisuus tulla lehdessämme julkaistuksi ja -saada kirjoituspalkkio.
Kaikki kirjoitukset tullaan säilyttämään ja luovut-

25.p. 1.000:- Karl G. Pyökäri, varatuomari, Helsinki, "Ravanmäki
minun kokemanani".
26. p. 1.000:- Å. O j a I a, everstiluutn.
evp, Valkeakoski,

Palkinnot jakautuivat
1. p. 40.000:- Ens

2. p. 25.000:-

seuraavasti

"Vastaisku Viipurissa".

27.p. 1.000:- Joppe Karhunen, everstiluutn. Tampere, "Kuolemalla oli siivet".
28. p. 1.000:- Urho Ylitalo,
alikersantti, Pello
"Kaukopartio".

:9. p. 1.000:- Urpo Arhosuo. Mikkeli,
30.

"Vihollisen h.vökkäys nruutti tehtävän".
Boström. palopäällikkö, Oulu,

p. 1.000:- Erik

"Har,junniemen päiviä".
Ahoia, rautatieläinen, Toiiala,

31 p. 1.000:- Einari

"Eräs aamuherätys

12.

:

io Henttoncn,

Vilho

rakennusmestari,

Vaasa, "Sinnehän se on mentävä".

p. 1.000:- Eino

Ostassa".

Lehtoranta,

pankkivirkailija,

O ksa, musiikkitirehtööri,

Kouvola, "Kuvaus tanmikuun 8. pn taistelusta
1942" '

Simonen,

ma.iuri, Turku

lahjakortin.

Reino Penttinen, majuri evp,
E

Joensuu

"Varusn.riesjoukko tulikasteessa".
ylietsivä, Tampere

rk ki Kes kinen,

"Murokallio-Leitimojärvi".

Vilho

Piirainen,

kirvesmies. Lapinlahti

4. p. J.000:- Sulo Pasanen, Kuuloonkylä

"Kun aisat rusahti poikki".
Y r j ö Ko h onen, sotilaspastori. Helsinki

,. p. 5.000:- E. V. Takkunen,

Ol I i Ni i ranen,

6.p.

Toivo

Korhonen, luutnantti,

Erkki

Leppänen, ylikersantti,

"Unohdetut".

"Mursula".

"Operaatio Hirvenliha".

7. p.

kapteeni evp, Inari
"Kävin tuonelan porteilla".
5.000:-Veikko Jokela, sahanhoitaja, Hei
nola, "Kituva nuotio".
5.000:- Sulo Pasanen, Kuuloonkylä,
"Kaksintaistelu".

8. p. 1.400:- Olavi

Venesoja, työntutkiia,

Lap-

peenranta, "Vuosalmen toriuntataisteluissa
kesällä 1944".

9. p. 1.400:- Lauri

10.p.

Lamminpää,

metsänhoitaja,
Herttoniemi, "Itsenäisyyspäivän ihme".
1.400:-Mauri Ahtosalo, ylivääpeli, Ha-

mina, "Sivistystä iakamassa".

p. 1.400:- K. A.

11.

H epour

o,

kapteeni evp, Tuo-

vilanlahti, "Tulenjohtue jalkaväen
lussa".

p. 1.400:- Veikko

L2.

Savolainen,

Savonlinna, "Unohtumaton

taiste-

piiriesimies,
sotaelämyk-

seni".

13.

p. 1.400:- Reino Hirnanen,

14.

p. 1.400:- Olavi

Jämsä, "Arvet".

maanviljeliiä,

Blomqvist,

maanvil.ieliiä,
Jyrinki, "Elämäni pistimen käriessä".

lr. p. 1.400:- Veikko

Jokela, sahanhoitaia, Hei16.p. 1.400:- Erkki V. Ikävalko, työmies, Imatrankoski, "Eräskin päivä heinäkuuta
nola, "Yksinpuhelu".
7944".

17.p. 1.400:- Keiio Katajainen, kapteeni evp,
Helsinki, "Vastahyökkäys Vuosalmella
1944".

18.p. 1.000:- Martti

Harvio,

p. 1.000:- Onni

"Olkaa uskollisia".

p. 1.000:- Veikko

Kuuluvaineo,

21.

p.

126

Halme,

Kuhmo
Hämeenlinna

"Pätkä sotilaan päiväkirjasta".

Jonn i Karpp i ne n, muurari, Sodankylä
"Kaksintaistelu Ylä-Sommeella".

Pentti Å. Oksanen, fil.
"Mitäs tässä oikein... "

A

rvo Karpp i nen,

kand., Män§harju

hienomekanikko, Westend

"Vaiennettu pst-tykki".

Nimimerkki " Aatamin

vaimo".

Lehtopää. Pyydetään

ilmoittamaan oikea nimi.
"Vuorokauden kuva kotirintamalta".
An tt i Ky I I ö ne n, liikennöitsilä, Kuhmo
"Kohtalon yö".

To i vo Ko rhonen, luutnantti.

Kuhnro

"Eläinsuojelua vanginsieppauksessa".

Aatos Pärnänen, maanviljelijä. Rantasalmi
"Viimeiseen mieheen".
Hiunu, maanvilfelijä, Haapajärvi
"Elämä sekunnin osien varassa".

Pentti
E

rk k i Ka i ta,

vaihdemies. Lappeenranta

"Yksi päivä Muolaan kirkolla".

Jaakko Fl i nk. kirvesmies. Sumiainen
"Kojola tiesi kohtalonsa".
Årmas Åikio. maanviljelijä. Kuusamo
"Velien viimeinen katse".

sahateknikko, Oulu,

SOTILASPUKIM!A

lentomestari

evp, Pori, "Pommitus".

20.

rakennusmestari. Vaasa

"Edestakaisin".

"Vuoden pituinen vuorokausi".

19.

maanviljeliiä,

Vimpeli, "Uskotko Sinä Jumalaan".
Seuraavat kirjoittajat saivat Iehtemme vuosikerrao

Helsinki, "Taistelu Somerista".

3.p. 15.000:-Reino

r.

mukana

Jatkosodassa".

24.

jälkipolvienkin tutkittaviksi.

I

rajaylikersantti,

arkistoihin.

tamaan aikanaan Sota-arkistoon arvokkaana aineistona

i

Miettinen,

Kuhmo, "1r. Raiakomppanian

Helsinki,
"Tulikaste Raatokukkulalla".
1.000:- Väinö Kytöharj u, laitosmies, Kauhaioki, "Soturin kohtalo".

5 kk.

moksuoiollo.
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Tukikohtansa nimen mukaan sai sitä puolustava panssarintoriuntatykkikin Korpiselässä nimekseen "Pillin piiska". Mitä vastustaja on piiskan vaientamiseksi tehny't,
siitä puhuu kuva puolestaan.
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Kaskukilpailu
Maaliskuun 31. pnä päättyneeseen suureen kaskukilpailuumme lähetti 17-l osanottajaa n. 700 kaskua. Kilpailun
tulos julkaistaan 15.6.1959 ilmestyvässä kesä-heinäkuun
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Matti Mikkolan kirjoituksen "Kohtalon saatto" IV osa
julkaistaan tuokokuun nu[lerosszunme, samoin V. Arrelan
"Sissien sotaa"
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Aikokouslehdessö "Konso toisteli -mi ehet kertovot" julkoistujen kirjoitusten, korttojen io
pii rrosten osittoinenkin loi noominen io iulkoi.
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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kohti teleyhteyksien käytönnöllistö io toloudellisto rqtkoisuo.
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