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Jokainen suomalainen lapsi, joka on saanut kristinopin opetusta, on saanut myös tu-
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tustua luterilaiseen käsitykseen ihmisen kolmenlaisesta suhtalrtumiscsta lakiin. Me voimme elää joko ih:ran lakia, Ilin orjina tahi lainalarsessa
vapaudessa, se tahtoo sanoa, että mcissä r,oi vallita
hengen laki.
Ihmisen suhde yhteiskunnan säätämiin lakeihin ja
säädöksiin, niin myös yleisiin moraalisiin tapoihin,

KA L n- n O KO,S/(/

voidaan usein todeta heijastusilmiöksi hänen suhteestaan kristillisiin elämänohjeisiin, tai ellei niin
ole asianlaita, voidaan se muuten määritellä samantapaisesti. Me voimme siis olla yhteiskunnan säätämiin lakeihin ainakin mainitunlaisissa kolmessa suhteessa.

MIe

Kun

taru'itserrafnue

kirkolrt

«lpwa

taistelwssa
[aeistarrurrae
p'iitt@@ntatorutm

rn'iel'iuattaa
a@stch@rt

meikäläisessä yhteis,kunnassa lähes kail<ki
nekin, jotka eivät edes muodollisesti

sen jäsenet

tunnustaudu- kristityiksi
tunnustavat kristillisen
- ja kun yhteiskuntamme
siveysopin suuren arvon,
lainsäädännön tunnustetaan rakentuvan ja täytyvän
rakentua kristillisen siveyskäsityksen perustalle, on
selvää, että kristillisyyden täytyisi näkyä ja vaikuttaa kansalaisten suhtautumisessa yhteiskunnan la-

keihin. Tämän elämänkäsityksen pitäisi vaikuttaa
tehokkaasti lakien kunnioittamisen voimassa
pysymiseksi ja vahvistumisek s i.
Kun lain kunnioitus edellä viitatusta yhteiskuntamme perusasenteesta huolimatta ei ole läheskään
riittäl,ä, ollaan halukkaita etsimään vallitsevan olotilan syntipukkia. Esitetään myös kirkkoa kohtaan
erilaisia arvosteluja
sen kyvyttömyydestä. Sitä

vaikuttaa suosyytetään joskus haluttomuudestakin
kansan
lxla
pahan ja paheitten vastustajana
- Kun tapahtuu karkeita henkilöön
elämässä.
tai
omaisuuteen kohdistuvia rikoksia, joihin osallistu'r'at sosiaalisesti vaikeimmassa asemassa olevat, sanotaan helposti: kirkko rakentaa temppeleitä ja seurakunnallisia työkeskuksia sensiiaan, että rakentaisi
asuntoja, jolloin rikoksiin johtava kurittomuus hä-

viäisi. Jos nuoriso on riehakasta, jos "lättähatut"
riehaantuvat rikkomaan hyvää kuria ja tapoja vas-

taan voidaan sanoa: vanhoillinen kirkko puolustaessaan

mm. huvitilaisuuksilta rauhoitettuja rukouslauantaita, on ajamassa nuoria kadulle sensijaan, että heitä pitäisi ohjata vaikkapa elokuviin tai ainakin jos32t

sielujen pelastus päämääränään. on kirkon teisteltava kaikkialla esiintyvää syr.rnin mahtia vastaan.
Hyökkäysten pitää tällöin suuntautua sekä ylös
että alas, sekä oikealle että vasemmalle, silki kaikkialla on Jumalan pelastavan rakkauden kohteena
olevia ihmisiä, joita synti ja sen eräs hedelmä, kaikenlainen laittomuus, pitävät or.jinrrn.
selhisena kuin
On selr'ää, että kirkon tehtdvl
- suorittamiseen
ja sen
se edellä on hahmoiteltu
silittelemään Iaittoiiittyvä asenne, eir'ät oikeuta

muutta esiintyipä se sitten hienona tai karkeana,
ylhäällä tahi alhaalla, olipa se sitten n.rarntierosvon
väkivaltaa tai mahtajan horjahtamista r.all.rn r'äärinkäyttöön.

Kirkon on aina julistettava laittomuus

'-

Mut loki, ennen muo syntynyt, myö: iölkeheni iöä"

r'ääryy-

deksi, joka on syntinä tuomittava. Mutta svntiä ei
saa tuomita sitä varten, että syntiä tehnyt, laittomuuteen hairahtanut hukkuisi synnissään. Se tehdään pitäcn päämääränä, etta. rytttiilen heriiletiiän, etti
hänet pysäytetään pahalla tiellään ja ohjataan laillisuuden tiellc, synnistä luopumiseen. Kail<ille ,ia kaikenlaiscn hittor.r-ruuden harjoittaiille on julistettava: /zr-

ntala t,ihrta sytt/iä, rtttlta raka.rlaa s1'ttli.ttä, Tämän

s.rin määrin vaivottuihin huvitilaisuuksiin. Jos taas
kuten valitethuipullr ta1'atian
tlvan usein on todettrrvissx
\':lstuuntunnon
Pllutteesta aiheutuvaa aseffran vriärinkäyttämistä,
kuten

i'htcis)iur.rtamn.rc

ja ctuilua, suosikki järjestelmää tai
kostopolitiikkal, niin ovat rnonct heti sanomassa,
cttri liirkkokin, j«rka k1,llä pauhaa alhaalla esiintylriä pahaa vastiran, osoittaa isolla sormella kansln
"pikkusyntejä", r'aikenee reukkamaisesti silloin kun
suurten, merkitykscltään valtavat ja erilaisilll ver-

s:relistirmistir

hoer.r-risyrityksiIIä sekoitetut rikkomukset ovrrt liysr-

kirkko viin.reksi m;1initu.l.riliLl1c,r mfös tois.ir'r.t.rn.
siin tlpauksiin puuttuu
löi'tvl rin.i
1os kohta virrsin harvoin tlplhtuu
niitä, jotka tällaisessa esiintymisessä- näkeliit nr.i.iriitylle taholle suunnatun hyökkäyksen, tarkoituksella auttaa jonkin toisen ryhmäkunnan "nuotan veto11" ihmissielujen kalastamiseksi pois "r'ieraasta
myksessi. N,Iikäli taas

verl<osta".

Jos kirkko kuuntelisi kaikkia niitä vaatimuksi.t
ja arvosteluja, ioita sille esitetään tai sen tekenlisiin
ja tekemättä iättämisiin kohdistetaan, ei se kykenisi

tekemään mitään eikä suunnistautumaan n-rillekään
taholle. Ovathan toivomukset ja an'ostelut niin liovin monenlaisia ja keskenään ristiriitaisia.
Kuitenkaan ei kirkon tarvitse, eikä se voikaan
jäädä syrjästäkatsojan mukavaan asertaan ja toimettomuuteen. Sen ei tan'itse, eikä se voi edes yrittää-

kään noudattaa arvostelijain 1a, toivomusten esittäjien osoittamia, usein vlllan eri suuntiin kulkevia
tcit.i. Muttir toiselta puolen se ei liioin sae ummistaa silmiään tai sulkea kon,iaan siltä, mitä sen työstä sanotaan. Valppain mielin ja herkin omintun-

noin on kirkonpalr.elijain seurrtt.rvr ajln elämäii
ja oltava seh'illä n.ryös aikrkaudelle ominais'.en j.r
eril<oisten synnin muotojen mahtiasemasta.
Tämän asentecn slneleman tulee olla myös suhtautuminen siihen, mitä kirkosta ja sen työstä puhutaan. Kirkon Herran osoittamaa tietä kulkien, Hänen voimallaan ja Hänen ohjeitaan seuraten, ihmis-

32t

vuoksi Hän kadottaa vain sen syr.rtisen, jolia "rakastaa pin.reyttri encmmän kuin valkeutta". Hän kadottaa
vain sen, joka ei halua pahalta tieltä palata.

Kirkon julistuksen syvin slnoma kaikillc laittornuuden harjoittajille on synnin tuomion: "ktolema o)t rlttn)n palkh,i', hin:rn-rentyr.r-rrittömäni näkyvillä pitäminen. San.ralla kur.r tuomio julistctaru.r, orl se nlyös tehtär'ä ilmln cpäsclry'yttä siitä, cttä ei olc cro;r ylhäisen
ja alhaiscu r'älillä. Tuoruion julist;rrtlisccr.r on l<uitcnkin ainr Iiitcttär'ä s:lnomi lrin tävttänlisestri, jokl suo-

ritettiin lrtittorttuu.lcn hariorttejain, r'tleitlär.r syntisten
ptrolest.r. Ilcill:i on oikcus rD.r/,rlrt jt otttit/aa, ottat
)

t.;/.i.ttt r.rliklu.lc-n sovitusuhriir-r ,rsti plkottaneen rakor-r muistettlva jr

krtr.len t,;p.i/tritt-;lrrotttio. N{cidrin

mnistutctt;n'rr, että pelaamisccrr ja or-r-ristan-riseen ei liity
r.nitään ehtoj:r. On seh'itettär'ä sekin, että palearniseen

ei edcllytykscnä, r'aau seurauksekuitenkin liittyy
- htlhetninen, jumalattomuuden ja
na
x7)s1t t)en

hylkääminen.
laittomuudcn

Eiki kristillinen kirkko iätä

laittomuustuon-riolla

herättämiään, anteeltsiaunot.t omistamiseen kutsumiatn, paltttt,eräjälle oclo!ta»taan. Herätykseen tulleet, armor-rkutsun sxancet se tahtoo osoittla uudelle.

t'alaittrlle t)elle, jonkt kulkijat saavat uuden voimen
tietään kulkeakseen. "He nousevrlt siivillcen kuin koikat. He vaeltavat eir'ätkä r'äsy."
Valo ja voima ohjaavat myös yhteisl<unnan lakien

hyviin tapoihin ja kaikkeen kunniallisuuteen. Tällä tiellä myös vallan anastus ja
vallan r,äärinkäyttö lakkaavirt. Kirkon ylläpitämä
lain ja evankeliumin julistus on täten suuriarvoistl
noudattamiseen,

yhteiskunnallisen vanhurskauden rakentamistr,
vaikka kirkko ei työskentelekään yksinomaan tätä
varten, jos liohta sen tärkein tehtävä on yliajalliscss.r. r'linrl,rlliscssr kutsumisessl.
Yhteiskuntr tuomitsee rikl<ojan, vaikka hän katuisikin laittomuuttlarn, ja pahalta ticltii palar.rneenakin I.rän on r.elvollinen solittamran scn. mitä
noilla teillä kulkiessaan ril<koi. Kirkon julistrma
Jumalan tuomio sitär'astoin kohdistuu vain sydämensä paaduttaneisiin arrnonkutsun hylkääiiin.

tENI HOFFREN
METSÄ ympärillä eli. Rastaan laulu helkkvi. Jostakin kauempaa saapui lauha rtamutuulen henkäys,
tapasi vihreän vaikorunkoisen koivun, hyväili hetken sen latvuksia ja sulki lopuksi koko kesäisen
vehreyden syleilyynsä. Aurinko hymyili ymmärtär'äisesri.

J[|itffiLeru
o a oo

Repaleinen, likainen ja väsynyt miesjoukko taivalsi hitaasti kohden rannikkoa. Eversti von Esse-

aa

nin määräyksen mukaan oli paras kiertää sen kautta Uudellekirkolle, koska suoraan ei enää päässyt.
T'däll:d, oli rauhallista. Eivät jylisseet tykit. Ei
kuulunut kuolevain huutoja, ei haavoittuneiden vaIituksia. Korvissa tuntui vain tuskaisa, pakahduttava hiljaisuus.

Takana

oli

Vammelsuun teräshelvetti. Takana

viisi kuolemantäyteistä vuorokautta, jotka karistivat mielistämme sekä marssilatrlujen sankaritarustot että omaistemme kuvat. Oli sielullisesti seisaalleen tapettu, nälkiintynyt miesjoukko, joka taivalsi
taaksepäin itsekään tietämättä matkansa määrää.

Konepistoolin lippaat takoivat kylkiäni tehden
.jotenkin kipeää. En oikeastaan tuntenut mitään
murita: en iloa enkä surua, elin poissa olevarra.

w

Tässä laahusti osa tovereistani, osa, joka oli
elossa ja päässyt yhdessä pois Vamrnelsrrussa päällemme kaatuneen terässateen tlta. Oliko jossakin

/

J
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muualla täällä hiljaisessa metsässä yksikkömme .1äseniä, siitä ei ollut tietoa. Tässä laahusti kuusi turtunutta ihmishahmoa.
Äkkiä havahdutti joukkomme hereille itku. Aa-

muinen metsäpolku hymisi hiljaisista nyyhkytyksistä. Katsoin taatkseni. Siellä oli alokkaamme Unto,
joka pajunvartta purren koetti pidättää kyyneleitään, kirkkaitten vesihelmien kyntäessä pölyisiile
kasvoille rumia uurteita. Nuo kyyneleet takoivat
hänestä esille sen, mitä äiti ja isä olivat aikoin:,irr

niin

Ei sitä enää tule. Vetäisehän pois puserosi,
katsotaan

!

Pysähdyimme ihmetellen. Oliko Nissisen salirssa

pysynyt haavoittuminen, vaiko Unton outo ääni
saanut turtumuksemme pois pyyhkäistyä. Jokr tirpaukscssa- olimme äkkiä Nissisen luona, sillä hän
kaatui nyt kuin ammuttuna.
Housuokauluksen alta oli kylki hy1'tyneen 'r,eren
peitossa, suuri haava ulottui aina lonkkaan asti. Jokainen kaiveli tasku.iaan, sidetarpeita hrkien. Kasrr-

1

Hoovoittunut soo ensiovun poikon päällö

häneen istuttaneet. Vammelsuun möyhitylle niitylle jäivät hänen alokastoverinsa, ja nyt hän tunsi
tää11ä metsän keskellä, hil.jaisuudessa, yksinäisyytensä entistä painostavampana.
Lakkaa mölisemästä, ei tässä ole helppoe toi.
sillakaan
! tuli ähkäisten korpraali Nissisen huulilta,
hänen kompasteliessaan vierellämme pienimmästäkin kohoutumasta. Hänen silmänsä tuijottivat hurjasti laajentuneina polkua, hengitys kulki sihistcn

huulien Iomitse, ja hänen näytti olevan vaikeata
liikutella jalkojaan.
Unton hartioitrr vnpisutti yhä nyyhkytys, mutta
kasvoilla olivat katkerat juonteet. Mitä hän nyt oli?
Mieskö? Ei, hän oli enemmän. Hän oli taistelija,
joka oli tehnyt sinun kaupat kuoleman kanssa, ia
nostettu malja oli ollut verellä täytetty.
Kyljestäsi tippuu verta.
Annatko niin kat-

- sitä?
son
Anna tippua. Pidä huoli vain omista ulinois-

tasi
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jonko iälkeen hönet konneloon took-

-se, -vorsinoisiin sidonto- io hoitopoikkoihin

-

sin ne eteeni, ja lysähdin polvilleni hänen vierclleen. Villapaitaa päällään pitävä Jorma käänsi iihkivän miehen puun juurimuhkuran päälle, jossa
voin jotenkin sito:r tuon sirpaleen repimän lonkan.
Ei ollut kuitenkaan sterilisoimisaineita, ei edes vettä, jolla olisin hiukan puhdistanut haavan ympäristöä. Enkä olisi kunnollisesti osannut sitä tehdäkään,
ja kädetkin olivat aivan likaiset. Hiekkaa tippuvin
vaattein koetin hiestyneen vartalon jotenkin kääriä kol<oon.
IrIitään puhumatta oli Raimo, joukkueemme j«;htaj.r, riisunut päältään puseronsa. Samoin teki Jorma

jonka kenttälapio kohta kalahteli lepi,kossa. Meiita
toisilta paitsi Untolta oli lapio jäänyt sinne, missä
viimeksi kaivettiin monttuja. Riisutut puserot saivat

tehdä alkeellisten paarien virkaa. Luutnantin hopeiset tähdet vain kimmelsivät nuhruisesta puserosta,
joka nyt sai ottaa päälleen haavoittuneen toverimme.

Poltimme puhumattomina savukkeet. Sitten
Raimo viittasi paareihin, tarttuen itse aisoihin.
Jorma tarttui toiseen päähän, ja me autoimme sivuilta. Kuului vaimeaa valitusta. Haal,oittunut oii
menettänyt tajuntansa, kun retuutimme häntä
eteenpäin. Minne? Siitä ei ollut meillä aavistustakaan. Mutta jostakin edestäpäin toivoimme löytävämme joukkosidontapaikan, jolle voisimme jättää toverimme hoitoon.
Kuinka kauan Nissinen oli ollut haavoittunecna,
siitä ei meillä ollut tietoa. Mitä tuskia hän oli saanut kestää, se oli meille tietämätöntä. Mutta tänne
emme häntä halunneet jättää, emme, vaikka kaatuisimme kaikki samaan rykelmään. Ntitään sanoja ei
tarvittu tuon päätöksen tekemiseksi, sen näki jokaisen kasvoista. Yhdessä oli taisteltu, yhdessä tulisi loppukin, jos kerran kohtalo niin vaatisi.
Ei ollut mitään eroa upseerilla ja hänen alaisillaan. Oli vain viisi väsynyttä, nälkäistä miestä, jotka raahasivat haavoittunutta toveriaan jonnekia.
Minuutit kellossa muuttuivat tunneiksi. Askeleet

tallasivat polkua kilometrittäin. Aurinko loimotti
pilvettömältä taivaalta. Joskus hurisi yllämme lentokone. Oliko se oma, vaiko vihollinen, sitä emme
tienneet, emmekä jaksaneet ottaa asiasta selkoa. Me
vain koetimme kulkea.
Nissinen oli ajoittain tajuissaan ja puhui kodistaan jossakin Savossa. Joskus kuumehoureissaan

hän kynti milloin peltoaan, milloin ajoi hevosella,
tai ampui kiväärinsä malkasiinin tyhjäksi ja huusi
patruunatäydennystä. Hänellä oli kovat tusket,
mutta me emme voineet niitä lievittää. Ei ollut vcttal(aan.

Kieli tuntui kuin kuivuneen kitalakeen. Tuskin
olimme tuntiin vaihtaneet sanaakaan

keskenämn-re.

Jalkamme vetivät vain eteenpäin, mutta lopulta
kaatui alokkaamme Unto ensimmäisenä. Paarit lensivät polulle. Kuului tuskaisa huuto haavoittuneen
Nissisen vierähtäessä maahan.

Auttakaa hyvät ihmiset. Missä te viivytte, te
apujoukot
Tulkaa!
Vain
-- raivoikaitku vastasi joukkueenjohtajamme
Raimon
saan huutoon. Huuliaan purren hän itki ja kirosi
vuorotellen. Ruumis täristen hän tuijotti koukkuun
pudonnutta Nissistä ja puristeli epätoivoisen näköi-

luvatut

senä nyrkkejään.

Tupakka ja istul sanoi Jorma ja vyöstä vetäen
- Nissisen puuta vasten
asetti
nojaamaan. Samalla
hän työnsi savukkeen hänen suuhunsa.
Ei se tunne enää mitään. Sehän on

tunnoton.

jo

aivan

Mutta sehän elää vielä. Ettekö te näe?

Jos

- poika vielä pudotat hänet, niin minä tapan sisinä
nut! huudahti Raimo järkyttyneenä.

Etkä tapa . . . Ei poika sille mitään voinut !
Pentti Untoa ja istuutui Raimoa vastapääpuolusti
tä, sojottaen konepistoolillaan kohden hänen paljasta rintaansa.

Hei alokas, autahan vähän, sanoin ja otin
haavoittunutta
hartioista. Äla välitä, me ollaan joskus ,kaikki tällaisial
Nostimme Nissisen jälleen puseroitten päälle ja
vedimme koukistuneet jalat suoriksi. Tuijottelimme hetken toisiamme, ja jälleen eteenpäin. Hetkittäin tajuihinsa tullen huusi kannettava haavoittunut
silloin tällöin tuskaisesti:
Jumalani, miksi hylkäsit meidät?
-Jossakin
sisällä kuroi oudosti tämän kummallisen
kulkueen hoippuessa eteenpäin. Mutta aivan kuin
avunhuudon kuulleena sukeltautui äkkiä erääst;i
mutkasta "mynkkypussi" näkyviimme. Kolme miestä hääri siellä teltan purkamispuuhissa. Moottori
surisi. Pieni ambulanssiauto seisoi lähtövalmiina
metsäisellä tiellä, ja eräs komentohihnainen upseeri työntyi sen ovesta sisälle.
Hei odottakaa! Meillä on haavoittunut.
-Miehet pysähtyivät puuhissään ja katselivat kummastuneina joukkoamme.

Ei sovi kyytiin ! "Onnikka" meni hetki sitten,
ja -me viemme tässä loput tavarat. Koko auto tulee
täyteen

!

Autosta oli työntynyt ulos äskeinen komentohih-

nainen mies, joka arvomerkeistä päätellen oli
lääkintäkapteeni. Olimme

siis jollakin joukkosi-

dontapaikalla.

Likö sovi haavoittunut kyytiin ? kysyi Raimo,
- oli mennyt aivan kapteenin eteen. Äänestä kujoka

vastui kummastusta. Kun vastausta ei tullut, hän
repäisi ovet auki auton takaosasta ja alkoi viskellä
sisällä olevia tavaroita kankaalle. Pakkaus toisensa
jälkeen lensi kanervikkoon. Vesiämpärit vain pyörivät maassa, kun hän hurjasti puhisten syyti auioa
tyhjäksi.

Vesiämpårtt? Tänlln jossakin on vettä! Jäl-

- leimahti kyltymätön jano mielessämme. Se tuli
leen
kuin salama taivaalta. Pentti sen ensimmäisenä tajusi, otti ämpärin käteensä ja katsoi kysyvästi paikalle tullutta kersanttia. Käden viittaus hiukan
alemmas maastoon, jonne näytti johtavan polku, ja
Pentti oli jo menossa sinne päin.
Kuka te olette ja mistä te tulette? kyseli kap- ja katseli, ehkä hieman peloissaan, edessään
teeni
olevaa joukkoa, kun Raimo al,koi Unton avustama-

na nostaa Nissistä tyhjentämäänsä autoon.
Helvetistä! Mutta te viette tämän kaverin sairualaan.
Olemme marssineet Vammelsuusta. Onko

teillä kenelläkään tupakkaa?
Jorma katseli tyynesti kapteenia, joka ilmeisesti
alkoi saada takaisin äskeisen tapauksen horjuttamaa tasapainoaan, ja pian nousikin hänen taskus325

taan Sevilla-aski. Se aukeni joka miehen kohdalla.
Mutta Raimon silmissä leimusi vieläkin, ja kapteeni
selitti:

Minä olen lääkäri ja sain käskyn siirtyä Jsp:n
loppujen
tavarain kanssa toisten perästä Viipuriin
tätä sinne johtavaa tietä.

Viipuriin

?

-Katsoimme ällistyneinä

kapteenia. Aivoissani
pyöri kaikki sekaisin. Ymmärsin kyllä, että jossakin
oli jotakin tehtävä vihollisen etenemisen estämiseksi. Mutta missä ja miten, se ei ollut vielä tullut
tajuntaani häiritsemään.
Samalla hetkellä Pentti taapersi polkua pitkin
luoksemme yltä päältä märkänä ja kantoi kädessään
täysinäistä vesisankkoa. Kiivaasti koetimme nostaa
täysinäisen sankon huulillemme, mutta vesi vain
valui yllemme. Vihdoin keksimme keinon. Painoimme päämme sankkoon ja saimme paremmin juotua. Jostakin ilmestyi myös muki, jolla Pentti vei
autoon haavoittuneelle vettä. Nissinen oli tullut
jälleen tajuihinsa ja lausui joitakin hiljaisia sanoja
vaimealla äänellä. Lääkintäkapteenin seuraan kuuluva kersantti nosti Raimoo viskaaman faneerilaatikon maasta, ja tohtori otti siitä jonkun ampullin

ja ruiskun.
Enempää en voi täällä tehdä.

- Kiitos ja
Anteeksi
-Raimo istui-pää
- käsiin
vaipuneena,
!

tuijottaen

maahan. Vastuu painoi raskaana, vaikka se olikin

enää vain vaistomaista johtajan ominaisuutta.

Ja

oli sekin, että yhä luotimme häneen.
Emme voineet kuvitellakaan, etteikö juuri hän
vaistomaista

edelleenkin meitä käskisi, jos meitä nyt enää tarvitsisi ollenkaan käskeä. Jokainen osasi tehdä sen,
mitä tehtävissä kulloinkin oli.
Ei se mitään ! Minä ymmärrän. Mutta meidän
on- lähdettävä. Hei pojat, autoon, kutsui kapteeni
miehiään.

Vielä kerran menimme auton luo, jossa puristimme haavoittuneen kättä, koruttomasti. Yritimme hymyillä hänelle.
Auton vaihteet rasahtelivat, ja vaimeasti huristen se hävisi leveähköä metsätietä pitkin näkyvistämme. Olimme kiitollisia toverimme puolesta ja
ehkä hivenen verran katkeriakin. Hänhän pääsi
pois tästä epävarmuudesta. Jotakin tyhjää jäi rintaamme, kun surina lakkasi kuulumasta. Mutta
vain hetkeksi. Kohta olimme kuin sudet repimässä
ja raastamassa Raimon autosta syytämiä tavaroita.
Me panimme kaiken hajalleen, viskelimme joitakin
vaatdkappaleita ympäri kangasta, kiroillen hirveästi. Lopulta huomasimme, että täysinäinen fanikk,rlaatikko lojui pensaikkoon kimmonneena. Olisimmeko voineet iloita jostakin enemmän kuin tuosta
armeijan kovasta leivästä. Paljaaltaan me sulloimme sitä leipälaukkuihimme, jotka olivat täynnä patruunoita
välittämättä siitä, tarttuiko leipiin am-

-

musrasvaa.

Raimo oli löytänyt flanellisen aluspaidan, jonka
kiskoi ylleen.
Sinähän näytät oikein ihmiseltä. Mitähän jos
- meidät joulukuun kuudennen päivän pararveisit
tiin, sinne herrojen Helsinkiin. Luuletko, että ottaisivat kunniantekosi vastaan?
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Entäs itse sitten ! Naamasi on kuin jyrän aile
- vaikka etpähän tuota koskaan ole oikein
jädryt,
kaunis mies ollutkaan. Jos Lappeenrannan tytöt
näkisivät nyt sinut, niin takuulla karkuun painuisivat.

Me elimme jälleen. Laskimme leikkiä, vaikka

se

olikin raakaa, leukojemme jauhaessa kovaa leipää,
jotta hampaat rusahtelivat. Raimo ja Pena olivat
'kaikkein iloisimpia. Jorma viskasi joukkooo sanan
silloin tällöin.
Hyr'ä I Unto, kuopuksemme. Sinähän osaat
muutakin
kuin ampua. Tule tänne niin laitetaan tupakaksi.

Raimo halasi miestä hartioista ja työnsi savukkeen hänen suuhunsa. Se herrain pelko, joka kouIutuksessa oli Untoon isketty, oli karissut kahdessa
vuorokaudessa. Hän oli vielä nuori iältään, mutta
hän tiesi enemmän kuin jokin kotirintaman vanhus,
jos oL enemmän menettänytkin.
Siinä kesken pakinoittemme matkamme teko kat-

kaistiin rajusti. Kuin maasta nousseina seisoi

edes-

sämme vihreäkypäräisiä, punatähtisiä miehiä. Kuinka pafon heitä oli, sitä emme joutaneet laskemaan,

ja kuinka kaikki oikein tapahtui, on epätietoista
vieläkin. Äkkiä rämähti konepistooli kyljelläni, jr
samalla heittaydyin kanervikkoon. Kolme miestä
taittui edessäni kuin linkkuveitsi. Heidän huutonsr
vain kaikuivat korvissani.
Kierähdin kyljelleni. Tuolla vilahteli Raimon

punertava flanellipaita hänen hyppiessään puuita
puulle je aseen jysähdellessä kertatulella. Kanervikostr, tien toiselta puolen r,älähtelivät aseen suuliekit. Jorma ja Pen;r antoivat siellä lyijyn puhua.
Mutta Unto kuopuksemme: r'oi sentään, hän käytti
kenttälapiotran kuin hakkua. Kivääri oli hänellä
selässään, koskar hän ei ollut kerennyt ottaa sitä
käyttöönsä. Hin'eästi huutaen hän heilui pidellen
kaksin käsin lapion varresta. Kaksi vihollista makasi hänen jalkojensa juuressa, kolmannen koettacssa lyödä häntä kiväärin tukilla.

Käänsin aseeni ja ammuin. Mies näytti kohoavan
ilmaan, ennenkuin putosi ällistyneen näköisenä
maahan.
Metsässä rapisi

ja jysähteli. Kuului Raimon

käs-

ker'ä huuto, ja niin säntäsimme juoksuun. Viirollisen partio oli meidät yllättänyt kesken kulkumme.
Kuinka suuri tuo joukko oli, sitä emme tienneet,
emmekä jääneet ottamaan selkoakaan.

Juoksimme, rjalkamme toimivat konemaisesii,
keuhkot löivät pakahtuakseen.
Voi Jumalani! Minä en jaksa enää! Menkää
te,- huohotti Raimo. Hän oli palanut kuin kynttilä
loppuun, pää heilahteli kahta puolta, askelten trhdissa.

Istutaan hitossa ! Eiväthän ne voi kuin kerran
tappaa!
Minä en ainakaan juokse, tulkoon vaikka
koko vihollispataljoona.
Pentti vaipui väsyneenä
puuta vasten.

-

Mitä me olimme tehneet, kun saamme juoksennella kuin metsän eläimet henkemme puolesta. Oliko meidät tosiaan hyljätty oman onnemme nojaan,
ja kuinka kauan me jaksaisimme?
Karmeasti manaten kömpi Jorma pystyyn, pukki

*****
*****
*****
*****
*****
**********
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Morroskuun I3. päivönä töylti puolustusvoimoin
komenloio, iolkoväenkenrooli Jookko Sokori Si*
melius 60 vuotto.
*
Käytyöän Soiokorkeskoulun w. 1937-1 939 toi*
mi kenrooli Simelius Tolvisodosso 4. divisioonon
*
esikuntopäöllikkönö io rouhon lullua vosloovosso
*
virosso lV ormeiiokunnosso.
Jolkosodqn oikono oli kenrooli Simelius oluksi
*
Vll ormeiiokunnon esikunlopööllikkönä io sittemmin
*
rykmenlin komenloiono.
*
Oltuoon rouhqn leon iälkeen Sotdkorkeqkoulun
*
iohtoion opuloiseno, Toislelukoulun iohtoiono, 3. di*
visioonon komenloiono io iolkovöen lorkosloiono
nimitettiin hänel v. I959 puolustusvoimoin komen*
roiqksi.
*
Erinomoiseno komentoiono io rehtinä suomqloi*
seno on iolkoväenkenrooli Joqkko Sokori Simelius
*
soovullonul niin hyvin oloislenso kuin toverienso
*
töyden luotlomuksen io kunnioiluksen.
*
* JAAKKO SAKARI SIMELIUS
** *** *****
****
*****************
****

60 v.

tukilla jokaisen jalkeille, ja niin laahustimme jälleen eteenpäin. Minne, sen kohtalo sai aikanaan näyttää. Ei ollut karttoja, eikä kompassejr.
oli vain jonkinlainen itsesäilytysvaisto, joka a joi
aseensa

meitä liikkeelle. Kello oli ranteessani viisitoistr.
Jossakin kotona valmistauduttiin syömään päivällistä. Meidän leukamme jauhoivat patruunanrasvaan sekoittunutta näkkileipää. OIimme taivaltaneet aamuyöstä kello neljästä lähtien. Oli kuudestoista kesäkuuta. Joukkomme olivat bajallaan pitkin
metsiä. Ketä lie enää ollut elossa? Me vain koe-

timme säilyttää henkemme mahdollisimman kau3n.
Saar.uimme sitten erään rakennusryhmän läheisyyteen. Tä11öin kuului äkkiä lasien helinää, kun
Jorma iski aseen perällä jonkin näyteikkunaksi rrkennetun lasin rikki, me ryömimme siitä sisälle.
Ovi oli ollut lukittu, ja me emme yrittäneetkään
murtaa sitä. Olimme liian väsyneitä siihen. Mikä
mitenkin lattialle heittäytyneinä kuorsasimme kohta
täydessä unessa. Tien toisella puolen kimmelsi kirkkaana Suomenlahti laulaen vain univirttä hil,;aisin
mainingein.

Aamulla ,kello

3

saimme odottamatta koko ra-

kennuksen niskaamme. Ja nyt vasta, tiellä juostessamme, huomasimme, että ,kylän takana oli omaa

oli vetänyt päälleen vihollistykistön tulen, josta mekin saimme osamme.
tykistöämme asemissa. Se

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

fannelrain törnisi jälleen saappaittemme alla, kun
painelimme pitkin merenrantaa johtavaa tietä, eikä siinä vitkasteltu.

Muutaman tunnin kuluttua olimme erään tien
risteyksessä. Siinä pysäytimme kuorma-auton, jonka

ohjaamossa kuljettajan vierellä istui puhdaspukuinen luutnantti. Raimon esittäydyttyä saimme kyydin määränpäähämme, josta Iöysimme eskadroonamme rippeet. Iltaan mennessä oli meitä koossx

kolmisenkymmentä. Mutta ihme, kukaan ei ollut
kertoillut Vammelsuun teräsmyrskystä eikä matkastaan tänne kokoontumispaikalle. Ilmeettömin silmin tuijotimme naureskelevia miehiä, jotka ehjissäi,
puhtaissa vaatteissa taivalsivat linjaan päin. Pystyisivätkö he taistelussa enempään kuin mekään, pisti
mieleen. Mutta tunne sanoi: hekin ovat ihmisil, eir'ät sen enempää.

Korpraali Nissinen ! Sinä olit kyntänyt peltosi io
valmiiksi täällä maan päällä. Sinä oiit ajanut viimeisen kerran hevosesi vaon päähän ja ampunut
kiväärisi makasiinin tyhjäksi, sen saimme myöhemmin tietää. Tapahtuiko se tuolla kauniilla rantatiellä, pienen ambulanssiauton kiitäessä kohden sairaalaa, vai lopettiko Viipurin sairaalan pommitus Sinun kärsimystäytteisen matkasi, sitä emme tiedä.

OIkoon nyt kuitenkin vuoteesi, aatosten pehmeintä
pumpulia ja kylkesi tuskaa tuottamatta sidottu!
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miinan?eivaus
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HEINÄKUU 1947. Kavimme uutta "jatkosotaamme", tällä kertaa merimrrnor
imiinoja vastaan. Sotien jjäikeen olivat kaikki rannikoitamme ympäröivät meret suomalaisten, venäläisten ja saksalaisten laskemia miinoja täynnä.
Niitä oli kartoitetuilla "kentillä" ja karroittamattomilla alueilla, matalissa ja syvissä vesissä, jopa
kolmessa kerroksessa päällekkäinkin. Koivisto[ta
lähtien Seiskarin, Lavansaaren ,ja Suursaaren kautta
Understeniin, Ruotsin rannikolle, örön ja Uton
kautta Pohjanlahdelle riitti näitä tulisia, sarvellisia
ja sarvettomia Poseidonin munia merimiesten ja
heidän aluksiensa päänmenoksi.
Kuusikymmentätuhatta eri kokoista, näköistä ja
tapaista miinaa piileskeli veden alla ankkurikettinkiensä ja vaijereittensa varassa kuin jättiläismäiset
merirakot. Kuin Luojan luomina merikasveina ne
huojuivat pidikkeissään merivirtojen ja aallokon
alamina. Ja kuitenkin, jokaisen tuollaisen pyöreän
tai soikean metallikuoren alla piili kuolema räjähdyslatauksen muodossa, kuolema ja tuho.
Erilaiset miinamallit, vanhasta malli 08:sta aina
viimeisimpään akuuttiseen ja magneettiseen miinaan saakka, olivat edustettuina tässä kuoleman munien kokoelmassa.

Kuuluimme everstiluutnantti Simosen komentamaan V:een raivaajaosastoon, ja jo kolmatta kesää
olimme käyneet sotaa näitä sodan "jäännöksiä" vastaan. Eri mallisten, matalasta vedestä alrkaen aina

syvemmältä ja syvemmältä raivaavien kalusto;'en
avulla pyydystimme näitä sarvellisia ja sarvet[omia
palloja ylös meren pinnalle, jossa ne tehtiin vaarattomiksi joko purkamalla tai räiäyttämällä taikka
ampumalla upoksiin. Tavallisin tapa oli ampua pinnalle nousseen miinan kylkeen reikä Madsenilla taj

Bofors-tykillä, jonka seurauksena miina upposi svvyyteen. Niin merkilliseltä kuin se maallikosta tun-

tuukin, vain harvoissa tapauksissa nämä herkkinä
pidetyt "oliot" räjähtivät ammuksesta.
Varmin, mutta samalla myös vaarallisin tapa oli
tehdä miina vaarattomaksi purkamalla, siis poistamalla siitä sytytin ja lataus, jonka jälkeen sen voi
vaikka varastoida tulevaa käyttöä varten. Kaikkien
miinamallien purkaminen ei kuitenkaan tullut kysymykseenkään. Eräissä vanhemmissa malleissa oli,
vastoin kansainvälisiä sääntöjä, varmistimet asetettu
sellaiseen asentoon, että niitä oli mahdotonta purkaa. Samanlaisia olivat eräät uudemmatkin maliit,
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jotka olivat niin herkkiä, että ne räjähtivät, kun
purkaja lähestyi niitä "jalkoavain taskussa", kuten
sanottiin.

Vuoteen 1947 mennessä

oli näitä "pirun munia"

tuhottu useita tuhansia, mutta yhä r'ain tuntui niitä
meressä riittävän. Kolmattakymmentä miestä oli
näissä tehtär'issä saanut surmansa räjähdyksien ja
muiden onnettomuuksien johdosta, mutta vieläkään
ei kuolema ollut saanut mielestään täyttä veroa.

Söderskärin majakan silhuetti näkyi kaukana
pohjoisessa suunnassa laivueemme raivatessa omaa
kenttäänsä. Meistä idempänä suoritti raivauksia
naapuriosastoon kuuluva laivue neljän alukseo ruodussa. Sen johtoaluksen kahveliin nousi signaali:

"Kalusto ylös". Miina oli tarttunut kalustoon. Räjähdystarttujan katkaistessa ankkurivaijerin, nousi
viattoman näköinen, kosteana kiiltelevä miina meren pintaan.

Alati valppaina liitelevät lokit olivat kuulleet
tarttujan kumean räjähdyksen veden alla. Kokemuksesta ne tiesivät, että tällainen räjähdys merkit-

si tavallisesti elävien ja kuolleiden kalojen virtaa
veden pinnalla, ja riensivät kiireeesti paikalle seaIistamaan. Muutamat istuutuivat märkänä kiilter'än miinan päälle.
Vaihdettiin radiosanomia. Semaforiliput liikkuiI,at viittoilevien miesten käsissä kuin sätkyukkojen
raajat. Kysyttiin lupaa miinan purkamiseen. Matruusit ja tylikimiehet kelasivat vaitjereita vintturin
tukille. Uimurit ja kelat kolisivat alusten rautaisilla
kansilla.

Raiva4jamme kannelta alettiin laskea veneitä
alas veteen. Sotilasmestari P. laskeutui veneen mukana ja irroitti taavettitalioien koukut irti veneestä.
Lähtiiöitä oli useampia.
Kuka lähtee mukaan ?

-

Ylikersantti H. ehti ensin. Hän laskeutui köyden
varassa veneeseen, vaihtoi paikkaa sotilasmestarin
kanssa ja asettui soutamaan. Vene irroittautui aluksesta. Heiteltiin sukkeluuksia puolin ja toisin kuin
hyvästiksi.

Hei, sinullahan on vielä niitä hyviä savukkeita
jäljellä. Tarjoahan niitä nyt meille vielä lähtiäisiksi
!

Ylikersrntti souti veneen uudelleen aluksen ki'l-keen. Oli vielä tupakkapula,
ja hyvä savuke oli tervetullut lahja. Savukerasiaa piteler'ä käsi kurottautui kohti reelinkiä, jossa savuke toisensa jälkeen
här'isi odottrr'iin kouriin.
Annx lain viin.reinenkin savukkeesi. Eth;in
- enää itse tan'itse. Tämähän on
sitä
kuitenkin sinun
r.iimeinen matkasil l.ruusi .joku savukkeesta osattomaksi jäänyt poistuvalle r,eneelle. Tämä oli s:tä
tavallista hevosenleikkiä, usein sodan aikana partiornatkoillc lähdettäessä käytettyä.
Tarvitsen kuin tan'itscnkir.r, sanoi ylikersaniti
ja -sytytti itselleenkin savukkcen. Samalla hän souti
ja kuolemr.r.
poispäin ah.rksesta kohti raiinaa
- här-isi meren
Veneen iättämä kiilan'rainen -.r-ana
pinnalta sitä mukaa kuin vene eteni. Kuka;rn k;,tsojista ei silloin aavistlnut. että nuo miehet lähestyir,ät kuolemaansl jokaisella aironvedolla.
Veneen lähestyessä n-riinaa lehehti sen päältä ien-

Sotilasmestari

kävi vatsalleen veneen pohjalle.

Lähimmän aluksen ja veneen väliä oli noin 300
metriä. Me muut, joilla sattui olemaan kiikari, tarkastelimme purkajien työtä. Nyt sotilasmestrri
näytti jo irroittaneen ensimmäisen osan ja asetti
sen taakseen veneen poh;alle. Nyt hän etsi jot.rin
uutta työkalua, ehkä pihtejE, katkaistakseen sähköjohtimet. Ylikersantti pidätteli airoilla venettä. Nyt
solilasmestari kurottautui uudelleen miinan puoleen jr
nyt, r,oi hyr,ä Jumala! Siinä ei enää
olekaan venettä eikä miehiä, ei kumpaakaan lnicstä.
miesten ja
Jotirin tummlr lenteli ilmassi

- kappaleita
veneen

I Sarnanaikaisesti kun

tärisyttiivä

räjähdys kohtrsi korvamme ja nre sen tajusimme,
putoili ilmasta me!een epämääräisiä kappaleita.
Hetken ne piiskasivat vettä ,kuin rakeet peltor, sitten oli kaikki hiljaista. Kohdalle sattunut lolil<ikin
putosi räjähdyksen voimasta alas ja jäi levitetyin

siivin makaamaan vatsalleen vetecn.
Me tuijotimme älyttöminä toisiamme ja mertl.
Yrnmärsimme tapahtuneen, mutta emme tahtoneet
uskoa sitä, cttä sotilasmestaria ,ja ylikersanttia, jot-

ka olivat vielä äsken olemassa, ei enää ollut.

Laskimme veneet vesille ja soudimme paikalle. Pyö-

rimme siinä etsien jl kuin ihmettä odottaen. Vain
muutamia laudankappaleita fa kuollut Iokki kel-

toon viimeinenkin itsepäinen lokki kirkuen vastalauseitaan. Ylikersantti käänsi veneen asetusten

luivat paikalle, missä äsken oli ollut vene ja kaksi
miestä. Muuta ei enää näkynyt. Meri oli ottanut

r:rukaisesti tuulen päälle ,ja perä kohden miinaa.

kaikki.

Miino tehdöön
voorottomoksi
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ITAAN PAI]{
SIITÄ hetkestä, jolloin hälytys Kouvolan varuskunnan kasarmcissa varhain 12.L2.1939 aamuyöllä herätti "nulikuvat reservit" unestaan, sotkeutui varmaankin monen miehen ajanlasku niin, että seuranneiden päivien ja öiden sarjasta ei ehdottoman varnrojr päivämrarid, jäänyt muistiin. Äkkilähdön kiehulan kahinan jälkeen istuimme pian härkävaunuissr,
ja juna jolkutteli itään päin. Myöhemmin jossakin
vliheessa totcsimme suunnan olevan koilliseen. Koillisessa oli Tolvajärvi, josta jo Kouvolassa lähtöä odotellessamme olimme kuulleet hälyttär'iä uutisia. Joudtunmeko suoraan tuleen "murturnaisillaan olevan
r.netsärintaman" tukkeeksi? Monen ascvelvollisuutensa jo aikoja sitten taakseen jättäneen miehen seliissä tuntui vilunväreitä tätä mahdollisuutta ajatellcssa.

Jonakin iltapäivänä juna saapui alakuloisen näköiseen Värtsilään, missä alulisi marssiskeltiin yösi jaa
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etsi:n sinne tänne, ja aamuyö maattiin aseman latt

i.rl l.r

.

Ill.rn uudelleen

pimetessä saapui Värtsilään suuri

ml.ir;i linja-autoja, joilla sitten aloitimme puolil'alaistun rutomatkan Iäpi jylhien korpien. Oli selvää, että
sell.risen tripaleen jälkeen oli Korpiseikä-niminen
p.riiil:.1 .riiroe mrhdollincn määränpä;i.
Korf is:lässä kulutettiin aikaa yö sekä päir'ä, j.r seura.rr'.rn pimeän aikana lähdcttiin jo sotamarssille, joke

I'ht,inrittaista vaellusta ja voimia kuluttavaa t;raperrllj:;r ticllä, joka paksun lumen peittämänä oli kuin
r:.rrrnn.rrr'1'nillä täytetty kaukalo. Jokainen askcl lipsahti jolror.rkin päin. Fleikot alkoivirt jo sortur r'äsy-

oli

rnylrscsi;i.

trlini c-n kuulunut joukon vanhirnpiin, jos en nuorimpiink.rrn, r:rutte tätä sotrrnlrssie suorittresslni p,rhoittelin kovasti, etten ollut viime aikoina parcmn'rin
hoitanut ruumiillista kuntoani. Erinomaisen kovalle

t
fe

d
tuo marssi todellakin otti, ja tuumailin, miten pystyn

sotimaan, kun jo matkalla näytin nääntJvän. Mutta
aikansa vain kutakin.
Tolvajän'elle päästyämme olivat sen hetken uutiset Talvisodan uutisiksi kerrassaan hyviä. Karmeana
todistuksena niiden hyvyydestä olivat eteemme avautuneen yärven jäällä näkyr,ät tummat kasat ia täplät,
makaava vihollisosasto, joka ei enää ampunut eikä
hyökännyt.

Niitä on tuolla toistasataa, ja tuhansia lienee jo

haudattu,
selitti joku näiden ruumiiden tekijä.
Tolva

jän'en lumisisse maisemissr elin

kertausta

lapsuuteni ajoilta. Kivääritulen pirstomia puita, jokin
reiällinen ja retkottava rakennuksen kulmr, mustia
auklioja vallioisessa lumessa. Kaikkeen tuollaiseen
olin tutustunut parikymmentä vuotta aikaisemmin
Lempäälässä, missä luotien vikinä, kranaattien ujellukset, räjiihdykset ja tulipalot kuuluivat jokapäiväiseen ohjelmaan. Oma kotinikin häipyi eräänä päivänä liekkien roihussa taivaan tuuliin ja pilviin.
Kaikki tuollainen tuli kuin eilispäivän kuvina mieleen, ja totesin, että suunnilleen samanlaista jälkeä
sota näkyy edelleenkin iättävän. Sota tuntui minusta
melko tutulta. Kun lisäksi tiesin, että hallitsen kaikki
tavalliset jalkaväen aseet lähes erikoismestarin taidolla,
uskoin tulevani sotatoimissa toimeen. Toivoin vain,

että ennättäisin jotakin tehdä ja osallistua johonkio

maata hyödyttävään suoritukseen, ennenkuin kaadun
tai haavoitun. Minulla oli parabellum ryöllä ja tuttu, hyvä pystykorvani hihnasta olalla fu sisimmdssä
tunnossani halu ja velvoitus tehdä niillä kaikki, minkä ihminen ja jalkaväen kersantti voi.
Kymenlaaksosta tulleet täydennysmiehet jaettiin

Tolvajärvellä

eri yksikköihin. \/iereltäni

häipyivät

useimmat oman paikkakuntani pojista, joiden kanssa

olin

matkaa suorittanut. Tunsin suuressa jouhossa

olevani kummallisen yksinäinen. Kuljin sinne, minne
muutkin, tein kuten toisetkin, ja totesin uudella nrarssitaipaleella sodao valtavan koneiston vyöryvän ympärilläni. Kuka tätä kaikkea komentaa, kuka hallitsee näitä kolonnia, kuormastoja ja kaikkea suunnatonta, mitä tähän menoon kuuluuT Tiimä ei ole poikasten asiaa, ei totisesti. Mitättömän pieni tekijä on
tässä myllyssä

yksi jalkar,äen kersantti.

Aamuyöllä lähestyimme etulinjaa, josta taistelun
ääniä alkoi jo kantautua korviimme. Vihollisen tykistö lähetti silloin tällöin kranaatin tai patterin yhteislaukauksen takamaastoon. Omalta puoleltamme
vastattiin sitäkin harvemmin. Siellä täällä revähti tulenkajasteinen aukko taivaan savenharmaaseen katokseen, jokin raskaampi kranaatti tuntui taivaltavan
Tolvajärvelle asti, mistä räjfidyksen ääni kantautui
n-reille kauJraa

nen joukkueeseensa, ja jatkoi:
Tässä ovat miehenne
pankaa nimet muistiin, jos- ehdittel
Sitten hän

käski
kunkin noutaa ruokaa kenttäkeittiöstä

kuusen

alta, syödä nopeasti ja valmistautua sen jälkeen tappelen.raan.

Ohjelma oli melko selvä ja lyhyt: sen kuin tappelemaan vain! Minä olin kyllä odottanut ensin "aliupseeripuhuttelua" ja tietoja "maastosta ja vihollisen
etäisyydestä, ja omista joukoista ja johtajan aikomulrsista" ym. sellaisista, joita asevelvollisen palveluksen
aikana pidettiin ennen taistelua tärkeinä asioina. Monikaan meistä ei tiennyt paremmin kuin Nuijasodankaan alokas, että "täytyykö siellä sodassa torailla en-

sin, vai saako kohta ruveta klomsimahan". Ehkäpä
kaikki selityspuoli oli tarpeetonta, torapuoli oli jo pidetty ja minullekin tappelumme tarkoitus sinään mitä selvin. Mutta sittenkin: olisin toivonut jotakin

jo toivoin
taistelukoulun mukaista ennakkotietoa,
sitä sittemmin yhä kuukauden ntitalla, -mutta kertaakaan ei sellaista annettu.
Joukkue, johon jouduin, mongersi niin kummaliista murretta, että ensin olin vallan ymmällä. Alituiseen
kuului sana "bargele" ja sen muunnos "bärgele" ja
sitten, seistessdmme lähtövalmiina tiellä, kuului

ta-

kaani yksinäinen lause:

Mei ryhmäst aligersantti töllös,

-

-Migä lie tämä uusi

-

urhea oli!

Kärki lähti hiljalleen -?
etenemään. Jostakin parinsadan metrin päästä kuului yksinäisiä kiväiirin laukaul<sia ja jokin konepistoolin sarja. Jokin haavoittunur
kannettiin metsästä tielle ja vietiin paareilla taem-

Nyt oltiin siis jo tosiaan sodassa. Nuo laukaukset- tuolla olivat tappamisen tarkoituksessa ammuttuja, tuo haavoittunut oli täyttä tosiasiaa
-. Tien
Satasen metriä edettyämme tuli pys?ihdys.
maksi.

kummaltakin puolelta

tuikki pieni, punainen

valo

puun kupeeseen ripustetusta lyhdystä osoirukseksi siitä, että tästä alkaen oli kaik*i punaista. Oletin,
että nyt mennään kahden puolen tietä. Mutta ei menty. Mustapartainen upseeri keskusteli edessä jonkin
toisen miehen kanssa, palasi sitten takaisin ja sanoi
\/arn sanan:
Seuratkaa!

-Yön pimeydessä en voinut arvioida, kuinka suuri
joukko totteli mustapartaista. Saattoi olla komppania,

Pitkin Tolviöruen horiuio etenivät ioukkomme itää kohti

kuin jonkin muinaisen ajan kertauk-

sena.

Sitten tuli pysähdys, ja lienee ollut jo aikakin, koska yksinpä hajuaistilla saattoi todeta, että vihollinen

oli lähellä. Millaisin perustein

vasta saapuneiden
täydennysn.riesten .jakelu suoritettiin ja miten siinä kiireessä ja yön pimeydessä onnistuttiin? Se ainakin koh-

ta tultuamme suoritettiir.r. Ehkäpä siellä jollakin oli
papercita ja nimiluetteloitakin, ja kaipa minunkin nimeni jossakin vaiheessa mainittiin. Oli miten oli,

pian löysin itseni jostakin lyhdyn valaisemasta,

hä-

märästä teltasta, missä pitkän näköinen, tummapartainen upseeri päällisin puolin selitti, että kuulun hä33r

saattoi olla enemmänkin. En myöskään tiennyt, oliko
joukossamme johtajamme lisäksi muitakin upseereja,
en tiennyt yleensä mitään. En el2imiini missään vai-

!

heessa liene tehnyt mitään tärkeätä näin suuren epä-

tietoisuuden vallassa. Kenties en nyt tehnytkään mitään tärkeätä, joten oli parasta vain seurata mustapartrista. Hän veti joukkoa tien sivua myöten, sitten tuntui käännyttävan, ia vaistosin, että erkanimme tiestä
kokonaan.

!

{.!
!
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Näissä vaiheissa alkoi aamu sarastaa. Nyt saatoin
todeta, että perässämme tuli parijonossa kenties satoja
miehiä. Mikiihän manöör'eri tässä nyt on meneillään ?
Etulinjan taistelun äänet kiihtyivät tasaisesti, mutta
me.iätimme ne yhä kauemmaksi takavasemmalle. Metsässä saavuimme pienen suoaukean laitarn. Siinä pysähdyttiin. I\Iustapartainen mutusteli "kuivaa muo-

naa", tutki karttaa ja ndytti epäröivän. Hän kutsui
sitten minut Iuokseen ja karttaa näyttäen sanoi:
T'arnä polku taitaa olla tdssä. Johdattakaa
komppania
tästä suoraan pohjoiseen tuohon pisteescen

!

Kyllä,

hs114

luutnantti.

- Minä olen kornetti,
- upseeri.
kaisi

kornetti Kajennuk, oi-

Nyt vasta kuulin upseerin oudontuntuisen nimen.
Marssitaipaleen aikana oli kärjessä kerran myös toinen mustapartainen upseeri, jonka nimi kuului olleen Volontis.
Jokohan meillä on ulkomailr:r
muutakin apua -kuin humanitääristä, ajattelin.
Lähdin johdattamaan komppaniaa pohjoista kohti.
Ennen pitkää alkoi tuntua siltä, että joudumme suoraa pddtå tulilinjalle. Kiihtyneen taistelun meno, huudot ia kom:nnot alkoivat kuulua l?iheltä vasernmalta
ja luotien vikinä rupesi haittaamaan etenemistämme.
Kornetti ilmestyi nyt kärkeen ja rupesi kiivaasti moittinraan minua:

Olette vieneet aivan päin helvettiä. Ainakin
- kilometriä liikaa vesemmalle. Emme me linjoipuoli

hin

r:rene.

--- I(ompassi

kädessä

ei voi

tehdä virhettä niin
ei vain Iäh-

yksinkertaisessa suunnistuksessa. Kunhan

detty väärästä paikasia? sanoin vaatimattomasti.
Jonkin aikaa suuntaa tarkistettuamme kornetti
n.r1'önsi olleensa r'äärässä.

Nyt lähdimme jälleen

suo-

raan oikealle, ja viidentoista minuutin tarpomisen jäll<ecn etsimämme polku löytyi. Se oli jo muiden vah-

ja miehiä näytti olevan paikalla
komppaniakaupalla.
Piirn tämän jälkeen olisi lentotähystäjä ylhäältäpäin
vasti tallaama,

nähnyt ehkä kilometrin pituisen jonon, joka käärmeen lailla eteni avaraa suoaukeamaa pitkin pohjoista kohti. Ylhäältäpäin tulevaa havainnoimista tässä
varmasti pelättiin, ja siksi pidettiin kiirettä. Niin sitten kävikin, että iuuri kun käärmeen hännän viimeinen nipukka ehti suon yli, alkoi id2istä kuulua hivittäiien surinaa. Tekemämme iälki niikyi varmaankin lentäjien silmiin selvästi, kenties joku merkki
meistäkin, puiden alle piiloutuneista jälkien tekijöistä,
mutta koko totuutta vihollislentäjät tuskin aavistivat.
Monisatainen suomalaisosasto jatkoi rauhassa matkaansa kauas etulinjan yli vihollisen hallussa olevalle

takin saarrostustoimia tässä yritettäneen, saa sitten
nähdä, minkälaisia.

Lyhyt talvinen päivä vaihtui nopeasti uuteen hämärään. Valoisan aikana olimme edenneet metsissä
kuin aikaa tappaen, ja pimeän tultua etenimme yhä
hitaasti, vaikka toisesta syystä. Olimme ilmeisesti lähestymässä epäilyttäviä alueita. Minä astelin yhden
avojonon kärjcssä, ja mieleeni ovat jääneet monet
moitteet, joita kornetti Kajennuk minuun kohdisti mrlloin siitä, että olin liikaa edessä, milloin teas liiaksi
takana. Vaihteeksi olin joskus tullut toista jonoa
liian lihelle ja muutaman kerran siirtynyt hieman liiaa
kauas. Vikaa oli aina vain, kohdallaan ei koskaan.
Puolen yön tienoissa pysiihdyimme synkässä metsässä ja meille annettiin tiedoksi, että äärimmäinen
varovaisuus oli tästä lähin välttiimätöntä. Lienemme
olleet aikataulustamme edellä, sillä pysähdystä kesti
melko pitkiiän. Nojasin petäjään paksussa hangessa,

je menin uupumuksesta

horrosrnaiseen uneen, jossa

niin painajaisia. Puiden latvojen tasalla oli riippuvinaan suurikokoinen Stalinin kuva kaamean maksanpunaisen valon kajastuksessa. Kuva huojui hiljalleen jo
ka suuntaan, mutta hävisi sitten äkkiä johonkin kylmään ja kosteaan. Olin suistunut hankeen kasvoilleni,

ja sain virkistävän

lumiherätyksen. Vilukin

oli

jo

ehtinyt tulla, mutta samassa lähdettiinkin liikkeelle.
Luulisin, että loppumatka ei ollut kilometriäkäärr.
Etenemisessämme olivat nyt kaikki yöllisen toiminnan
tunnusmerkit: äänettömyys, valppaus, kova jännitys

ja

varmaan pelkokin.

Yö on aina tällaisissa

olosuh-

teissa peloittava. Edessä useimmille tuntematon tavoi-

te, yllätyksen vaara, saarrostuksen uhka ja mitä hyvänsä epämieluisaa.

Metsäinen rinne alkoi kaartua alaspäin. Sitten tuli
eteen riukuaita, jonka portista luikersimme matalaa
vesaikkoe kasvavan aukean laitaan. Muutaman kym-

nenen meirin päässä häämöitti jokin rakennusryhmii.
Olimme perilläl
I(oraetti Kajennuk tuli luokseni kuivaa muonaa
jauha:n. Rakennuksiin päin viitaten hän kuiskasi:
Ju6:r6s hyökätään. Katsokaa ryhmällenne ase- tälle kohdalle!
mat
Ä{enin ky,mmenisen metriä alemmaksi ja katsoin
parastaiker "asemia", kun aivan vierestäni vasemmalta

pamahti tämän hyökkäyksen ensin.rmäinen

laukaus.

Pudotin itseni asemaan paikallani, ja ojensin kiväärini talorl'hmää kohti valmiina aloittamaan ammunnan minäkin. Vasemmalla rämähti nyt jo monesta kivääristä todellinen tulitus. Kun olin näkevinäni tunrmien hahmojen hätäistä juoksentelua rakennustea
nurkissa, minäkin ammuin elämäni ensimmäiset laukaukset "tappamisen tarkoituksessa". Ryhmäni oli
heti maastoutunut mikä minnekin. Alikersantti Pesonen oli saanut pikakiväärinsä suun ojennetuksi juuri
sopivasti oikeao korvani juureen, mistä hän päästi pitkän sarjan mainittuja varjoia kohti. Silmät soenneina
ja korvat lukkoutuneina minä mielessäni totesin, etti
tällainen oli sitten niinsanottu tulikasteeni tässä sodassa. Käskin Pesosen tulla alemmaksi ja hän tulikin

heti viereeni.
Taisba gorvas guumentua, hän nauraen tie-

alueelle.

dusteli.

Aavistus tällaisesta koukkauksesta tuli näissä vaiheissa mieleeni. Kysyinkin asiaa eräältä jäntevän näköiseltä upseerilta. Hän r:ryönsi hymyillen, että jo-

Meitä ei kukaan ampunut, mitäs mekään sitten pelkästään taloja tärskyttelemään. Sen sijaan oli kaik-
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Tulituksemme taukosi varsin pian kuin itsestään.

rsr

r

.,tr11\11sw,r
Lukuislen iärvien iööt toriosivot tosoisen etene.
mistien toisen portoon ioukoille io kuormostoille

kialla ympärillämr,rc alkanut paukkua jokseenkin vilkkaasti. Kuului kiväärien laukauksia, pikakiväärien lyhyitå ja pitkiä sarjoja sekä tavattoman kiivasta konekir'ääritulta edestäpäin. Siellä oli pitkästä kaiusta
päätellen aukeata. Metsässä s:n sijaan laukaukset
sammuivat kuin säkkiin.
Kornetti Kajennuk lienee saanut jostakin viestin tai
todennut aikrtaulusta, että tchtävämme on tällä erää
suoritettu. Eipä tainnut olla kumma suoritus, ellei
parempaa tule, minä an'elin itslkseni.

Eikä siitä kummempae sitten tullutkaan, sillä kohtapuolin olimme paluumatkalla ja tuloyälkiämme tallaar-rassa.

Olimme palanneet kilometrin, ehkä pari kolmekin,

liun kohdallemme osui metsäinen salreke suon keskellä. Saarelle kertyi ennen pitkää miestä kuin mutaa. Kirveet alkoivat kalahdella, keloja kaarui, halkoja hakattiin, havuja koottiin. Mitä kummaa tdssä
nyt on tekeillä?
Kohta syttyi saaren keskustaan kirkas nuotio, pian
ja kymmeniä. Miehiä hinautui
toinen ja kolmas,

havutaakkoineen nuotioiden
ääreen kehälle. Makuul-

le kävivät! Nukkumaanko vain muina miehini? Hyvään tarpeeseen olisi uni tietenkin ollut, mutta kumn-ralta tuntui, että tilanteessa, jossa omien luo oli ainlkin kymmenen kilometriä matkaa ja vihollisen helmaan vain pari kolme samaa mitta:r, ruvetaan vetelcn.rään kaikessa rauhassa nokkaunia. Kuka varmistaa

tällaisen rauhan?
Itse iouduin varmistamaan. Jonkin nuotion kajossa
näin aikaisemmin tapaamani jäntevän upseerin, ia här'r

antoi tehtäväkseni parin kuulovartion ja neljän parivartion asettamisen lepäävän joukon turvaksi.
"Asettaminen" osoittautui melko mahdottomaksi
toimeksi. Oman joukkueeni miehet olivat muiden

tavalla hajautuneet kuka mihinkin nuotion ääreen,
vieraita oli yhden karvaisen pikkukersantin turha

mennä edes koputtelemaan. Vapaaehtoisia ei myöskään ilmestynyt. Lopulta sain vihollisen suuntlan sentään asemiin yhden miehen, jolle selitin, että hän on
ns. kuulovartio, joten korvat on pidettär'ä auki, ja siltä varalta, että hän joutuisi olcmaan myös ns. parivartiona, on parasta pitää pyssykin ampumavalmiina. Oiheivekealle sivustalle sain myös yhden miehen,
röisen ja viluisen "vanhuksen", suureksi ihmeekseni
oman kylän miehen, joita en luullut Tolvajärven jälkeen olleen koko komppaniassrmme. Hän pelkäsi kovasti ehdotustani vartiomieheksi rupeamisesta, mutta

jäi kuitenkin, kun selitin, että

tässähän

on

miehiä

aivan vieressä vaikka kuinka paljon. Kaikki tulevat
apuun, ios hätä tulee. Ammu lujasti vain, jos näet
vihulaisia

!

Tämä viimeinen lause olisi saanut jäädä lausumatta, sillä oman kylän "Aapo" niiki vihollisia melkein
heti ja pamautti pari kutia metsään, että roikina kävi.
Juoksin hätään ia kysyin ampumisen syytä. Mies tä-

risi paikallaan, oli aivan toliltaan ia näki vihollisia jo-

ka puolella. Selitin parhaani mukaan, ettei tässä ole
mitään hätää, sen kun painut vain nuotion äärelle
nukkumaan.

Tunnin verran yritin toimia parivartioiden aikaansaamiseksi, mutta turhaan. Aivan toivoton yritys ker333

rassaxn. Kuolemanraskas kuorsaus oli vastauksena
jokaiselta hiipuvalta hiillokselta, vaikka valveilla oli;oitakin niissä varmasti oli. Osasivatpa tuuppijan tullessa vain vaipua untakin sy'vempään tiedottomuuden

I

tilarn. Kun hetkistä myöhemmin "tarkastuskierroksellani" havaitsin myös ainoan kuulovartiomiehcn vihollisen suunnalta häipyneen, totesin hieman karvaan
ironisesti, että koko taisteluosaston turvallisuus oli tänä ankeana aan.ruyönä yhden uupuneen ja alakuloisen
kersantin varassa.
Vasta paljoa n.ryöhemmin olen käsittdnyt, että kersantinkin olisi pitänyt mennä vain nukkumaan. Kunnon kuorsaus olisi kerännyt tulevia tehtäviä varten

i!
{

1

voimia, jotka nyt kuluivat hukkaan. Ymmärän nyt
iuullakseni nimittäin tämän Pojasvaaran kylään teh-

dyn koukkauksen merkityksen oikein

aamuna sai satakertaisen kaiun seudun maisemissa.
Harjulta juoksi muuan sotamies alas ja huusi tullessaan:

Nyt sieltä pääsee tankki läpi, kun tykki

epäkuntoon.

menr

Ei sieltä mikään läpi tule, sanoi eilinen "jän- upseeri ei tule, sillä onhan tuolla vasemmalla
tevä"
toinenkin tykki.
Kiipesin sotamiehen uutisen kuultuani kiireesti harjulle

nähdäksenr omin silmin, mitä siellä tapahtuu.

Kas vain, tuolla onkin .1okin tankki, mutta se palaa
oikein roihuten. Aivan, mutta takaa tulee toinen tankki, tulla jurnii kuin mettälude. Nyt se sivuuttaa tuon
savuavan

suurstrategian

puitteissa: Pajarin hyökkäys oli kovalla voimalla lähestymässä Ägläjnrveä, jossa divisioonan verran vihollisia pak'kasi tuhoutumaan vallan väkisin, ja kun
nyt tällaisen kovan tilanteen vallitessa todetaan, että
suuria suomalaisjoukkoja liikehtii yli kymmenen kilo-

fiilriti11i.ffi;;1'.,

metrin päässä selustassa, niin Pojasvaaran kylän huoltoportaasta ei lähde yhtäkään ukkoa korpeen suomrrlaisporukoita etsin-rään, tavoittamaan eikä takaa-a jamaan. Päinvastoin. Hätä tulee suureksi Pojaksen
kylässä ja suurenee an'eluttavasti myöskin Ägläjärvellä, ionka luovuttaminen tulee varmaankin hetimiten ajankohtaiseksi. Joukkojen suuremmat jäännös-

erät pannaan ensi tilassa perääntymään, ja varmistukseen jäävät vihitään kuolemalle.
Suunnillecn näin lienee asianlaita ollut, mutta mistäpä sen eräs kersantti silloin tiesi. Tuntui vain sellaiselta, että oltiin mitättömän suorituksen takia koettu
suoita kylmää, nälkää ja haavojakin. Siellä jossakin
lienee ammuttu vahingossa vähän omiakin miehiä.

Seuraavana iltapäivänä etulinjan tasalle pääs$ämme

näytti lisäksi siltä, että vihollisen aktiivisuus oli suuresti lisäytynyt, jopa sellaiselta, että se olisi edennyt
ja omat joukot olisivat parastaikaa peräytymässä. Niinpä suo, jonka edellisenä aamuna olimme rintamatulen
puolesta saaneet ylittää aivan huoletta, oli nyt niin
kiivaan luotisateen alaisena, että paluu sen yli ei käynyt mitenkään. Kaiken huipuksi vihollisen rykistö,

ja pommituskoneet kehittivät illan suussa
juuri "kotiin" päästessämme suorastaan mahtavalta
tunhrvan yhteisesityksen, joka ei juuri naurattanut.

,,.:ii:!,l|!.1"1

hävittäiät

Kysyinkin erääkä kapteenilta, onko tilanne kova ja
joudutaanko vetäytymään, mutta tämä vastasi, että

Äglöiörven iuhoftuo kylöä Tolvoiörven hyökköysliikkeen oikono

on juuri päiovastainen ja merkit viittaavat mitä
selr'immin siihen, että huomenna liihdetään jälleen
asia

eteenpäin.

Sellainen ero
tiedolla
!

-

oli

kersantin luulolla

oli kirkas ja kaunis.

ja

kapteenin

Pojaksen matkan synkkyys ja hermorasitus olivat kuin poispyyhkäistyiä. Levätyn yön jälkeen oli oikein hauskaa lähted
kauniita hankia myöten, kuivaa muonaa pureskellen,
ajamaan vihollista pois Suomenmaasta. Vainolainen
tosin tervehti meitä heti alkutaipaleella joillakin kumman herhiläisillä, jotka vastaan tullessaan pörisivät rumasti ja perille päästyään paukkuivat kovasti.
Pian pääsimme erään matalan poikittaissuuntaisen
harjun suojaan Maantie sivusi siinä jdrven rantaa' ia
pujahti sitten harjun toiselle puolelle. Joka taholta
kuului jo terhakkaa ammuskelua, joka kuulaana talviSeuraava aamu
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\/lsemmalla oleva tykki pamahti samassa kerran,
eikä muuta tarvittu- Tankin toosaan tuli suora osu"Maanpuoma, ja käry alkoi kohte levitä tästäkin.
lustus" tuntui niin pitävältä, että oikein-laulatti !
Muuan leppoisan näköinen luutnantti kuului alhaalla
notkossa puhelevan, että kohta lähdetään eteenpäin,
mutta sitä ennen oma tykistömme antaa kuuleman
mukaan 400 "kottia" tuonne naapurin niskaan. Tuo
suuri luku tuntui häntä vähän naurattavan. Siitähän
voi jäädä hivinkin pari nollaa pois.
Odotellessamme tykistövalmistelua tiedustelin alikersantti Pesoselta eräitä asioita, kuten joukko-osas-

tomme nimeä, päälliköitämme ynnä-muita-sellaisia,

jotka jo tässä vaiheessa olisi ollut hyvä tietää! Pesonen kertoi auliisti karialaisittain kaikki, mitä tiesi.
Kuuluimme Er.P 9:ään ja sen 1. komppaniaan, jonka

oli luutnantti

Vesterinen, se jäntevä upseeri. Joukkueemme johtajana oli tuo äskeinen puhuja, leppoisa luutnantti Ikonen, ja siinähän tärkeimmät päälliköt sitten olivatkin. Kornetti Kajennukia
en tänä aamuna nähnyt enkä sitten-rmin enää koskaan.
Oma tykistömme aloitti samassa vastustajan pehpäällikkönä

mityksen, mutta lopettikin sitten heti. Määräannos
oli käytetty, mitä lie menn\-t, ehkä tusinan verran kranaatteja

Joukkueemme eteni äärimmäisenä oikealh. NIentiin n-relkoisessa kävelytahdissa eteenpäin, p.rrin kilometrin päässä rupesi jo seinääntymään, ja liike pysähtyi edessä olevan harjun tulituksen tähden. Sieltä kuuIui kumman ohuesti rätiseviä lyhyitä sarjoja, joide:r
ääni oli "prätistelyä" pikakiväärinkin ääneen verrattuna. Meidän ja "prätistelijöiden" välillä oli lopulta
enää vain matala notko, mutta siihen ei ollut menemistä. Kolmas joukkue vasemmalla puolellamme törmäsi kuitenkin puiden varjossa suoraan aukealle ja
sai vastaansa viiden-kuuden laukauksen sarjoja, niin

että paikat ritisivät. Tällöin myös nuoren vänrikir-r
käsi katkesi. Hän istuutui kannon päähän ja sanoi kivusta itkuun ratketen:

Ei tule mitään.

Tähän .iokin päällikkö huusi

lujasti.
Pois sieltä aukealta! Takaisin metsäänl Suojau-

tukaa

!

Meidän ja kolmannen joukkueen välillä oli etenemisen suuntainen riukuaita, ja "prätisteli jät" olivat
meistä katsoen aidan vasemmalla puolella. H: ammuskelivat enimmäkseen kohtisuoraan, mutta pääsielivät kuitenkin myös meille silloin tällöin "tunnus-

tusta". Me hölmöt seisoimme harvassa männikössä
suojautumatta ja ammuskelimme pystyasennosta. Rajavartiostoalikersantti saikin luodin kenkänsä korkoon ja lähti sitä sidottamaan! Minä kysyin:
Eikö lähdetä eteenpäin, koska omalla kaistal-

- ei tunnu olevan muuta vastusta kuin heittimen
Iamme
laukauksia.
§4us4y4 Pesonen vastasi tähän:
Elä sie- gersantti hosu
r,iel myö geritää . . !
-Minä lähdin kuitenkin. Luutnantti
Ikonen tuli mu-

kaan ja pian myös puolen tusinaa miehiä perässä.
Mistä lie sitten ilmestynyt eteemme jokin pitkä sotamies, joka käveli täydessä mitassaan aidan vierustal
ylöspäin. Aidan takaa kuului lyhyt rysähdys, ja samassa pitkä soturi tuli valittaen takaisin käsi poikki am-

muttuna. Hän meni nopeasti notkon

yli ja "veti"

kaikki mieheni mukaansa.
Olin nähnyt pitkän pojan tapauksen niin tarkkaan,
että saatoin suunnistautua aivan sille kohdalle, mistä
suihku tuli. Lähestyin ryömimällä paikkaa, ja perille
päästyäni kurkistin aidan raosta vihollisen asemiin.
Siinä oli n. 40 metrin päässä pienten mäntyjen ym-

päröimä kuoppa, jonka ääriviivat näkyivät ruskeina
valkoisessa lumessa. Samassa pamahti notkossa miesteni keskellä heittimen ammus, joka saattoi kolme sotamiestä pelistfl p6i5. Heidän kova valituksensa kuu-

lui korviini. Minä käännyin kostamaan.
Kuopassa näkyi usean vihertävän kypärän laki,
mutta niin maan rujall4 ettei kannattanut ampua.

suoraan asentoon kolmosjoukkuettamme kohti,

ja

sa-

massa alkoi ampujan kypär2ikin kohota. Ehdin ajatel-

la, että kohta kuolee kukaties joku suomalaisista veljistäni notkon takana tai kuolee vihollinen.
Vihollinen kuoli. Kypärä helähti koleasti, pää retkahti alas ja automaatti vaipui kaltaalle. Heti tapahtuman jatkoksi työntyi kuopan takalaidasta kiväärin
piippu kahden männyn välistä minua kohti. Saapa
nähdä, nostaako päänsä vai ampuuko arviokaupalta.

Minulla oli jyvd valmiina. Ei ampunut arviokaupalla,
vaan aikoi tähdätä. Heti, kun ruskea otsa näkyi rau-

talakin alta, lähetin kiukkuisen luodin, ja kypärä helisi jälleen koleasti.
Tuli tuokion tauko. Kuopassa kai neuvoteltiin. Sitten ryhtyi kaksi vihollista yhtaikaa yrittämään pakoa,
toinen edestä, toinen takaa, minusta katsoen vasem-

malta

ja oikealta. Vasemmanpuoleinen putosi kuin

siikki rähmälleen kaltaalle, oikealta lähtenyt ehti vilistää viisi metriä, ennenkuin luoti tavoitti.
Onko siellä vihollisia? huusi joku takaa päin.
- On ainakin ollul. Ja on kai vieläkin, minä huusin- vastaan, mutta kuopan reunaa yhä silmällä pitäen.
Heti tulikin umpimähkään ammuttu sarja ylitseni, ja
ampuja lienee uskonut myös osuneensa, koska kivääri nousi taas kolmatta joukkuettamme kohti. Ampuj:r

nosti päänsä vain tuokioksi ja pääsii sarjan samalh
kuin itse ,kuoli. Se oli sitten viides, minä laskin.

Vähään aikaan ei näkynyt mitään liikettä. Kuoppe
tuntui valmiilta. Lähdenpä tästä aidan yli ja heitän
käsikranaatin, minä päätin.

Astuin muutaman askelen aidan viertä ylöspäin, kiipesin aidalle, viittoilin vasemmalla kädelläni taaksepäin ja huusin kuoppaa tarkaten Iujalla äänellä miehilleni kehotuksia aidan yli menosta.

Salamana vilahti silloin kuopessa kivääri laidalta
toiselle. Ehdin retkauttaa itseni alas juuri kiväärin
heilahtaessa, joten olin jo lumessa, kun automaatti

sy,lki aitaan, että pirstat sinkoilivat.

Tämä ampuja luuli varmasti aiheuttaneensa osusiksi nopeasti siinä tapahtumat

r.r-rillaan putoamiseni,

seurasivat toisiaan. Kontattuani jälleen äskeiselle kyt-

täyspaikalleni, näin kiväärin juuri kallistuvan kohti
kolrnatta joukkuettamme, joka nyt kovasti elämöiden
oli tosiaan tulossa notkon pohjalla. Kivääri päriihti
kuin kokeeksi "itsekseen", mutta kun sitä ei kukaan
ampunut, mies nosti uutta yritystä varten myös päätaäo. Ja se nosto oli hänen viimeisensä tässä elämdssä.
Olin jokseenkin varma, että tämä oli myös "viimeinen
mohikaani" koko kuopassa, mutta olin silti valmiina

edelleen. Luutnantti Ikonen huusi läheltä takaani:
Älkää ampuko enää, sinne tulee jo omia not- !
kosta
Ålikersantti Pesonenkin ilmestyi samalla
viereeni- ja kysyi:

-

nyt

Yhägö sie ammut? Ongs heit montagi töllön-

?

Kuusi kappaletta.

- Vielgöbä heit lie besäs ?
- Koeta rautamunalla
-Pesonen tempasi heti munakranaatin
!

esiin, Iöi isku-

rin riukuun ja heitti pommin lentoon.
Se ei syttynyt, minä sanoin. Löit

riukuun.

pehmeään

Odotin parempaa tilaisuutta. Sitten rupesi etulaidalla

No ka, ei syttynyt, bärgele, miksi mie noin. .
- gersantti, tuolba ukkoa bakoh kupsuttelee ! Kaks
Hei

oleva automaattikivääri nousemaan. Se asettui vaaka-

toppatavaritsia juogsus. Suihgoa nobeaa, gersantti!

.
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Jostakin taemmasta kuopasta lähteneet siellä pin-

koivat notkoa kohti, Ei ole varaa päästää pakoon. Jokaisen kaatuminen helpottaa meitä. .. Jälkimmäisen
kaaduttua edellä juokseva paransi vauhtia yrittämättäkään enää maastoutua. Siitäpä sitten ehti vielä viitisen metriä.

ILMARI LEHTO

o

Nyt sie jo kaheksa ukkoa baremmill tanhuvill
I Gova olet gersantti I

toimitit
§

t

Torjuin kehumiset, mutta myönsin, että olen tottunut ampumaan kaikilla tavallisilla aseilla "maassa, ilmassa ja vedessä liikkuvia maaleja".
Tässä vaiheessa henkiin jääneet vihollisemme irtosivat asemistaan myös tien toisella puolella. Lähdimme kovaan takaa-ajoon. Takamännikössä vilahteli
siellä täällä vihollismiehiä, joista heittolaukauksilla
sain nurin vielä pari pakenijaa. Luutnantti Vesterisen ääni kuului lujana tien suunnassa:

a

I

Painukaa perään, pojat, ja tulittakaa minkä enedessä . .. ja maaleja järvellä.
Eteenpäin, eteenpäin!
N{uutamao minuutin juostuani pääsin järven rantaan. Joulikueemme lienee vetäytynyt lähemmäksi
maantietä, mutta alikersantti Pesonen hilppasi jäljissäni ja tuli järven rannassa viereeni. Jäällä oli tosiaan
maaleja paljonkin, mutta suurin osa oli jo aseittemme
ulottumattomissa arviolta kilometrin levyisen jän,en
toista rantaa lähestymässä. Keskellä järveä paarustcli
vielä joitakin myöhäisempiä. Niitä voisi vielä muistuttaa kuolevaisuudesta. Pesonen huomasi samassa kuitenkin oikealla kolme vielä lähempänä olelar viholIismiestä, jotka astuskelivat "Suomesta poispäin".

nätätte.
Järvi on kohta

Yltänetgö viel heiät? kysyi Pesonen.

- Matka on juuri normaali kiväärikouluammun- 300 metriä, sanoin ja menin mahalleni jonkin
nan
pahkan päälle sekä otin keskimmäisen jyvälle.

Kaikk hyö töllösit, hihkui

Pesonen.

- Ja keskimmäinen viimeisen kerran, minä jat- Nuo toiset ovat nyt pieniä rnaaleja, mutta pidckoin.
tään heitä silmällä ja mennään rantaa myöten tuonne
tielle. Siellä näkyy jo meikäläisiä.
Taistelu oli tauonnut. Kär.elimme kiirehtimättä
järven rantaa myöten vasemmirlle, tulimme pienen kirkon kohdalle ja jatkoimme sittcn muiden tiellä liikkuvien mukana matkaa loivasti nousevalle mäelle
kohti n.ruuatta punaista taloa. Tiellä näimme mitä
verisintä jälkeä kovasta sodasta. Hcvosia ja michiä
retkotti tiellä pitkin ja poikin pohjapeittonaan, ja veri
sananmukaisesti virtaili pitkin kovaa tien poh.iaa. Karmeata nähtär,ää, mutta jollakin tavalla nyt jo niin itsestään selvää, ettei sitä jääry kauhistelemaan. Talon
kohdalle tultuamme muistin io unohtamani maalit järvellä ja riensin rantaan. Yksi makasi jäällä, mutta

toiset olivat

jo

kohtalokseen

tuli

yrittämässä eteenpäin. Myös heidän
jäädä Ägläiärven jäälle.

Näitä sen päivän viimeisiä laukauksia ampuessani
lienen itse ollut jo kuoleman iyvällä, sillä aivan vieressä olleen riihirakennuksen

ylisillä piiloitteli joukko

jälkivarmistukseen jääneitä vihollisia konepistooleineen. Joitakin minuutte,ia myöhemmin he lähettivät
viimeiset tuliset terveisensä riihen mustasta luukustir
päälle pakkaavien suomalaisten niskaan ja kuolivat sen
jälkeen kiukkuisten miestemme käsikranaateista.
Vastarannalla vihollinen pureutui kuin mlyrä Suomen kamaraan. Meitä odottivat uudet taistelut.

ooooooooooooo
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TAMMIKUUN 6. päir,änä 1940 alkoi IV AK:n
suuri saarrostava hyökkäys, jonka tuloksena Kitilän alueelle edenneen venäläisen 168. D:n yhteydet
katkaistiin Pitkärannan seutuvilla. Eristääkseen
saootun yhtymän myös jäitse tapahtuvasta huollosta antoi armeijakunnan komentaj a L9.1.40 käskyn
Koirinojanlahden edustalla olevien Paimionsaaren,
Petäjäsaaren ja Putkisaaren miehittämisestä, ja kun
tämä ei vielä riittänyt, vallattiin 22.1. ldhinnd. mannerta oleva Maksimansaari.
voivat venäläi- Nyt
set huoltaa 168. divisioonaansa
enää vain ilmasta
käsin.

Vastatoimenpiteitä ei tarvinnut kauan odottaa.
Jo tammikuun 22. päivänä vihollinen suoritti ensimmäiset yrityksensä Putkisaaren takaisinvaltaamiseksi,

ja

saariston valtaamispyrkimykset jatkui-

aa

1.KARANNAN SAARISTO
vrt sitten miltei keskeytyksittä maaliskuun alkupuolelle saakka. Silloin venäläiset lopultakin srivrrt huoltotiensä Kitilään uudelleen avirtuksi suurten menetysten kustannuksella. Heidän menetyksensä olivat ta\'r.ttorrrt huolimatta siitä, että r'istassa oli vain everstiluutnantti U. A. Tähtisen kon-Ientilma heikko taisteluosasto, kaksi jo ennestään
pahoin kulunutta patal.joonra: kapteeni B. Jauhiaisen komentam-r IIiJR 35 ja krpteeni Y. Väänäsen
III/JR 38, sekä lisäksi joitakin heikkoja erillisoslstoja. Ei voinut everstiluutnantti Tähtinen liioin ylpeillä tyliistötlärinkäiin, hänellä oli .jonkun aikaa
patteri kenttät,'kistöä, oli jokuncn pieni laivatykkr
ja olipa vielä neljä viime vuosisadaltr peräisin olevaa "Hyppy-Jrakkoa". Ne olivat jäykkälavettisia kanuunoitr vuoden 1877 mtllia. Eivätkä nämäkää,r

I

I

voimat olleet tarkoitetut yksinomaan saariston halluss;rpitoa varten, niillä oli puolustettava myös noin
20 km:n pituista maarintanaa.

Vastapuolella ei voimistft ollut puutetta. Ainaliin
11.D, 2).Nfoott.D. ja 72.D olivat tammikuun puoIir'älissä Pitkärrrnnlssa, ja helmikuun aikana keskitetriin sinne viclä l7.D sekä muita joukkoja.
Tammikuun 25. priii'änä r,ihollinen otti Putkisaaren takaisin. Plteljoonrrn vahvuinen hyökkääjä
pakotti siellä olleet kaksi joukkuetta vetäytymäan,
kun ensin oli onnistunut ne pimeän suojassa yilättämään. Menetl's oli r.rrsin tuntuvx nimenornaan
Petäjäsaaren puolustukser.r k;rnnalta. Putkisaari oli
sitä huomattavasti korkean-rpi, ja vain 100 m levyinen salmi erotti s!1aret toisistaan. Muitakin puolustukselle epäedullisir tekijöitä oli. Petäjäsaari oli

w

"Hyppy-Jookko" tulitoiminnosso sooristotoisteluien oikono
lmpilohdello

I
I
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kallioinen, siihen ei voinut kaivautua ja ainoaksi
keinoksi jäi hiekkasäkkien käyttäminen asemir rakeunettacssa, mutta sekään ei ollut vallan yksinkertaista. Säkkejä tarvittiin paljon ja ne oli tuotava
paikalle kaukaa, jopa 31 km:n päästä. Vaadittiin
pal jon työtä ja vai'r,annäköä, ennenkuin niiden
avulla pimeän suojassa saatiin syntymään edes jonkinlaiset asemat. Ja päivän valjettua vihollisen tykistö tuhosi sen, mitä yön aikana oli rakennettu.
Tän-rä ei lannistanut puolustajia. Yö yöltä he
paikkailivat päivän kuluessa tuhottu ja puolustusIaitteitaan ja onnistuivat saamaan jäällekin esteitä
sahaamalla ja räjäyttämällä railoja. Kaikista pon-

nistuksista huolimatta ei Petäjäsaari olisi kauankaan jaksanut torjua ylivoimaisen vihollisen hyökkäyksiä, ellei se olisi saanut tehokasta tukea lounaassa olevalta Paimionsaarelta, jonka konekiväärit
hallitsivat sivustatulellaan Putkisaaren-Petäjäsaaren välistä salmea ja jonka kaksi kranaatinheitintä
ja panssarintorjuntatykki samoin olivat valmiit :,ntamaat tukeaan, milloin tahansa vihollinen pyrl<i
Petäjäsaaren kimppuun.

JR64G I)

Petäläsaaren puolustus
Pitkärannan saariston puolustamisesta huolehti
II/JR 3r, jota tehtävän vaikeuden takia oli vahvennettu muutamalla joukkueella. Tammikuun lopuila
helpottui tilanne jossain määrin, kun Pitkärantaa
vastaan toimiva Ryhmä Kilpa otti huolehtiaksee;r
Maksimansaarest^ ja miehitti sen.
Koko tammikuun lopun ja helmikuun alun koettivat venäläiset itsepintaisesti saada haltuunsa Petäjäsaaren, mutta hyökkäykset Iyötiin voimien e;räsuhteesta huolimatta takaisin. Kun vihollinen totesi
ponnistuksensa tuloksettomiksi, muuttui menettelytapa. Hyökkäykset harvenivat ja välipäivinä kohdistettiin saareen voimakas tykistötuli sekä lukuisia
ilmapommituksia. Samalla valmisteltiin uutta yritystä.

204. ilmadesanttiprikaati oli eräs Neuvostoliiton
valiojoukoista, sen miehistöstäkin oli puolet aliup-

seereita. Tämä iskujoukko siirrettiin helmi,kuun
alkupuoliskolla Pitkärantaan, ja sen piti lopultakin
karkoittaa suomalaiset saarista, ennenkuin 168.D
kokonaan nääntyisi nälkään.
Ylimielisesti suhtautuivat ilmadesantit ennestään
paikalla olleisiin aseveljiinsä, jotka eivät olleet pystyoeet avaamaan huoltotietä Kitilään. He kehuivlt
näyttävänsä, miten todelliset bolshevikit hyökkäävät ja murskaavat tieltään kaikki esteet.
Ilmadesanttiprikaatin hyökkäystä edelsi voimakas, 2 tuntia kestänyt tulivalmistelu, ennenkuin
joukot helmikuun 15. päivänä kello 4 lähtivät sir-

palerajalta liikkeelle. Ylitettyään pimeän ,ja usvan
suoiassa Putkisaaren-Petäjäsaaren välisen salmen,

ne ilmestyivät yllättäen Petäjäsaaren eteläkärkeen
niin nopeasti, ettei siellä oleva 1i-miehinen vartiosto edes ehtinyt kunnolla avata tulta, kun vihollinen

jo oli

asemissa. Pimeässä sekaantuivat ystävät

ja viholliset toisiinsa, mutta suomalaiset säilyttivät
kylmäverisyytensä. Lumipukuisina kuten vastustajatkin he suojaavaan pimeyteen luottaen seurasivat
hyökkääjien mukana saaren sisäosiin. Omia Iähes§essään he pyrkivät nopealla syöksyllä venäläisten
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etccn j.1 .r.r'asivat tulen. Siihen yhtyivät heti saaren
toisen, r'arsinaisen puolustuslinjan konekivääiit,
jotk:. eir'ät tätä ennen olleet rohjenneetkaan ampu.r, kun tiesivät edessä vielä olevan omia.
Paimionsraren konekiväärit olivat avanneet sulkutulensr kohta hyökkäyksen alettua ja tuottaneet suurta tuhoa salmea ylittävien ilmadesanttien ke3kuudessr.

Petäjäsaaren toinen puolustuslinja kulki noin
ja täallä puolus-

500 m päässä saaren eteläkärjestä,

tajien vastarinta tiukkeni. Turhaan koettivat vorton\';1rmat ilmadesantit murtaa asemaa, heidät lyö-

tiin verissä päin takaisin. Puoleenpäivään saakk:r
riehui taistelu ratkaisemattomana, sitten hyöklräys
tyrehtf i. Kun ilta pimeni, oli viimeisetkin hyökkääjät tuhottu rantalouhikkoihin, ja Petäjäsaari oli
taas kokonaisuudessaan suomalaisten hallussa. Luut-

nantti Kostian )./JR 35 oli viisine konekiväärei-

neen tehnyt teon, joka urheudessaan hakee vertaansa. Eikä tämän komppanian vahvuus ollut sen suu-

rempikuin3+16+130.

Kello 21 mennessä oli saari puhdistettu. Vihollinen oli jättänyt sinne ainakin 200 miestä kaatuneina, mutta myöhään yöhön liikkui jnälld, hyökkäysvaunujen vetämiä panssarirekiä. Ne etsivät jäälle
tuhottuja, joita lienee ollut ainakin saman verran.
Suomalaisten tappiot kohosivat kymmenkuntaa.r

-kaatuneeseen ja noin kahteenkymmeneen haavoittuneeseen.
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Pitkäronnon tehtoon tornisto ovoutuu sooristoon loojo nököolo

Sotasaalis

oli

melkoinen. kolmisenkymmentä

kakivääriä, kymmenittäin automaattikiväärejä

P.r-

l3

konepistooleja, kaksi pienoisheitintä ym.
Nyt seurasi joitakin päiviä kestänyt rauhallisempi ajanjakso, mutta jo helmikuun 20. päivän maissa
alkoi Putkisaaressa näkyä liikehtimista, joka ei voi-

nut viitata muuhun kuin uuteen hyökkäykseen.
Kun sitten 22.2. illalla kuultiin politrukkien kiihoituspuheita, joita "uraa"-huudot keskeyttivät, pidettiin asiaa selr'änä ja jäätiin vain odottamaan, milloin uusi verileikki alkaisi.
Tavanmukainen tykistötuli kiihtyi helmikuun 23.
päir,änä kello -i tulivalmistelun luontoiseksi, ja saaren eteläkärjestä alkoi saapua tietoja, että vihollinen etenee sitä kohti hyökkä1'svaunujen tukemana
ja että niitä seuraavalla .ialkaväellä on suojanaan
siirrettäviä teräskilpiä. Kivääri- ja konekiväärituli
oli levyjä vastaan tehotonta, luodit kilpistyivät
niistä kimmokkeina kaikkiin suuntiin, ja venäkiiset lähestyivät saarta hitaasti, mutta \'ääiäämättömästi. Eteläkärjen suojaton asema tyhjennettiin jr
joukot miehittivät varsinaisen puolustuslinjan.
Mutta yhä pahempaa oli tulossa. Hyökkäysvauaut
ja panssariautot ajoivat saaren itäpuolitse sen pohjoispäätä kohti. Aikomuksena lienee ollut avun
saannin estäminen, mutta kun yksi panssariautoisia,
joka veti perässään panssarireessä olevaa konekivääriä miehistöineen, huomasi saaren pohjoispäässä
edessään hiljattain avatun railon, se kääntyi takaisin ja toiset seurasivat sen mukana. Nyt voivat prrolustajat käydä turvallisemmin mielin häätämään
vihollisia saaren eteläpäästä. Panssariluodeilla varustettqjen sotasaalispatruunoiden teho näyttäytyi
pian, kun pikakivääristä ammuttu luoti osui johoakin arkaan kohtaan ja teki hyökkäysvaunun taistelukyvyttömäksi.
Omat koirat purivatl

-

Tykistötuli puolustusasemaa vastaan jatkui ja
aiheutti menetyksiä. Useita miehiä kaatd ja haavoittui, kaksi konekivääriä tuhoutui. Hyökkäysvaunut jatkoivat myös uhkaavaa liikehtimistään, kunnes Paimionsaaresta käsin kaksi niistä tuhottiin.
Vielä kolmaskin tehtiin kasapanoksella liikuntakyvyttömäksi, jolloin muut vaunut vetäytyivät kauemmas.

Puolenpäivän aikoihin pyysi Petäjäsaarta puolustavan 4./JR 35:n päällikkö, luutnantti H. Karosto
Vuoratsusta apua. Varsinkin tykistötuli oli tuottanut komppanialle menetyksiä, ja muutenkin oli
taisteluvoima osoittautunut otaksuttua heikommaksi. Komppanialle oli nimittäin alistettu kaksi ruotsinkielisen Er.P 18:n nostomiesjoukkuetta, joiden
taisteluarvo oli kyseenalainen. Miehet eivät koulutuksen puutteessa pystyneet käsittelemään edes konetuliaseita, ja kielelliset seikat tuottivat nekin hankaluutta. Luutnantti Karoston savolaiset eivät näet
täydellisesti hallinneet toista kotimaista kieltä.
Illalla saapui Vuoratsunsaaresta 5./JR 3, ja eteläkärjen puhdistus saatiin käyntiin. Tehtävä muodostui kovin raskaaksi, kun vihollinen oli ehtinyt

tuoda sinne ainakin parikymmentä pikakivääriä,
viisi konekivääriä ja kymmenkunta pienoisheitintä.
Vänrikki Erosen urheudesta ja neuvokkuudesta
huolimatta kasvoivat menetykset huolestuttavasti
ennenkuin saari 24.2. kello 4 oli jälleen saatu haltuun.
Taistelussa menetti vihollinen 170 miestä kaatuneina. Lisäksi jäi voittajan käsiin 3 konekivääriä,

Omat tap7 pikakivääriä, 9 pienoisheitintä ym.
- enemmän
piot olivat noin 20 kaatunutta ja hieman
haavoittuneita.

Näin oli helmikuu mennyt, ilman että venäläiset
suurista uhrauksista huolimatta olivat saaneet mi339
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tään näkyvää tulosta, pikemmin päinvastoin. Heille

alkoi jo tulla kiire, sillä kevät oli verkalleen lähestymässä ja ratkaisu piti saada aikaan, ennenkuiu
jäät kävivät epävarmoiksi. Suunnitelma ei näet rejoittunut
kuten IV AKE:ssa silloin luultiin -_
- Kitilän huoltotien avaamisec:r, vaan oli
yksinomaan
todella suuripiirteinen. Venäläisten tarkoituksena

oli

näet päästä vaikuttamaan Kannaksella taistelevien joukkojemme selustaan ja sen vuoksi oli Puna-

armei;'an johto keskittänyt Pitkärannan alueclle
kolme divisioonaa käsittävän armeijakunnan. Yhsi
divisioonista tuhoaisi ensinnä saaristossa ja Impilahden seuduilla olevat suomalaiset voimat ja varmistaisi tällä tavoin rannikon. Päähyök,käys tapahtuisi sen jälkeen kahden divisioonrn voimin jäitse
Sortavalaan.

Maaliskuun alkupäivinä nähtiin selr'ästi, että jotain trvallisuudesta poikkeavaa oli tekeillä. Tykistötuli saaristossa kiihtyi, uusia pattereita, joukossa
raskaitakin, todettiin'Nurmisaäressa ja Kaitasa,rressa. Liikennc vastustajan hallussa olevilla saarilla
ja jädllä vilkastui silminnähtävästi, ja 4.3. iltapäir'ästä lähtien nähtiin joukkojen vaihtoja sekä siirtymisiä Pusunsaaresla Vihkimäseareen ja Putkisa.ireen. Yöllä 415.3. oli autolii,kenne vihollisen puolella keskeytymätöntä, ja 5.3. kuluessa ajoivat hy.ökkäysvaunut valmiusasemiinsa Kaitasaaren itäpuolelle, Putkisaareen ja sen eteläpuolelle. Jopa niinkin kaukanr kuin Vuoratsunsaaren lähettyvillä niitä pan'eili 6-! r'aunun ryhmissä, mutta ajettiin
tykistötulella pois. Ilmapommitukset, jotka eivät

kyllä aikaisemminkaan olleet tuntemattomia, kohd.istuivat päivän aikana useita kertoja kaikkiin saarltn.

Alkavaa suurhyökkäystä osoittavat merkit olivat
niin vääjäämättömiä, että saarien miehitysjoukkoja
vahvennettiin 4.3. ja 5.3. niiden mahdollisuuksien
mukaan, joita everstiluutnantti Tähtisellä oli. Ja
ne olivat korin r'ähäiset. Ylimalkaisesti sanottuna
jäi saarten puolustaminen edelleen II/JR 31:n huoleksi siten, että Paimionsaaressa oli .iJR 31 (vahvuus 3 + 20 + 152), Vuoratsunsaaressa 5./JR 3,

) + 21 + 196) ja Petäjäsaaressa 6./JR 35
(r,ahvuus 4 + li + 2t7).
Maksimansaaresta
huolehti Ryhmi Kilpa.
(vahvuus

Vaihdettavat ja vahvennukseksi lähetetyt joukot
.joutuivat siirtymään saariin ankarassa tykistötulessa,
loka kohdistui myös milntereen ja saarten väliselle
jäälakeudelle. Ne joutuivat jo tällöin kärsimään ensimmäiset menetyksensi.
lltayö 5i6.3. oli poikkeuksellisen rauhallinen. Vihollinen rakensi lumesta asemia jäälle Paimionsaa-

ren eteläpuolelle ja toi sinne m1'ös suorasuuntaustykkejään.

Maalisliuun 6. päivänä kello 7 alkoi kaikkia pääsaaria, Paimionsaarta, Petäjäsaarta ja Maksimansaarta vastaan tykistövalmistelu, joka rajuudessaan
vei voiton kaikesta, mitä Laatokan Karjalassa oli
tähän mennessä koettu, ja siihen liittyi pian rnitä
valtavin ilmapommitus. Venäläiset ovat itse kertoneet käyttäneensä tällöin 1.500 kranaattia ja lentopommia hehtaaria kohti. Ilmavoimien osuus oli

NYT TE SEN SAATTE!
Koi kki TV-tekni i kon jöttilöisporonnukset
ilyt somosso vostoonottimesso I ASAon holunnut tuodo morl<kinoille television, joko
töydellisesti vostoa suomoloisen tv-kotselijon vootimul<sio. Kotsokoo, tömön koiken tekee outomooltinen iöyskuvo -ASAvrsro 70else

:
- virittöä outomoottisesti

korvoo

hienosöädön

- suorittoo torvittoesso outomoottiUusl automaattlnen 23"
23" suorokulmoinen kuvopuiki

UHF-lisöloilleen
ilöntömohdollisuus
terövyys-- jo kouko-löhi nöppöimet
stobilisoilu- juovopöciteosle
oulomootlinen kontrostisöölö
höiriönkööntöjö
olkuhurinon voimennus - erillinen verkkokotkoisijo
li
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huoneen voloistuksen muksqn

il?;ruw-

Muito hienouksio:

huoltoo helpollovo- pyslychossis.

sesti juovotohdistuksen
säötäö qutomoottisesti kirkkouden

-

ASAVISI@
HANKKIKAA NYT UUSI AUTOMAATTINEN 23'' TÄYSKUVA.ASAVI§IO
,A TE NÄETTE ENEI{HÄNI

pommituskonetta ja 34 här,ittäjaä, jotka pudottivat pommilastin toisensa jälkeen tuhon omaksi

9{

tuomittuihin saariin ja konekivääritulellaan tukivat
maavoimien hyökkäystä estämällä puolustajilta kaiken avun saannin sekä myös
haavoittuneiden
evrkuoinnin.
Kallioperäiset si,rret vavahtelivat kranaattien ja
lentopommien iskuisr.r, puolustuslaitteet sekä ose
aseista tuhoutui hetkessä. Jyrinä ,1a räjähdykset olivat taukoemattornir, rksitvisten rmmusten ääniä ei
enää erottanut.

Palmlonsaarl menetetään
Hr'ökkäys alkoi ensimmäisenä, noin kello 9, Peimionsaarta vastaan. Vihollinen oli ottrlnut \-lirieer.)
aikrisemmat vastoinkäyn-risensä ja tahtoi täIlä kertaa eliminoida saaren vaaralliset panssarintorjunt:rtykit, kranaatinheittimet ja konekiväärit, ennenkuin
kär,isi Petäjäsaarcn kirnppuun. Juuri nuo Paimion
aseethan olivat helmikuun hyökkäyksissä Petiijiisaarta vastaan osoittautuneet hyökkääjälle niin suuria menetyksiä tuottaviksi.
Kolmelta taholta tunkeutuivat venäläiset pansscrit saareen, ensinnä noin 300-miehisen jalkaväkiosaston seuraamina saaren keskikohdalla. Pohjoispäässä hyökkäysvaunut niinikään pääsivät maihin.

Tykistötuli ja ilmapommitukset olivat tuhonneet

useimmat konekiväärit, ja eräistä vielä jäljellä olevista oli miehistö joko kaatunut tai haavoittunut
siinä määrin, että aseet olivat toimintakyvyttömiä.
Nimenomaan oli sirpalevaikutus ollut kallioilla tuhoisa, monet miehistä haavoittuivat kaksi, jopa kolmekin kertaa; joukossa oli myös lääkintähenkilökuntaa, joten ensiavun antaminen muodostui sekin
vaikeaksi. Haavoittuneiden evakuoiminen ei liioin
ollut helppoa. Ensimmäinen hevonen, joka sitä varten valjastettiin kaatui, samoin toinen, ja vasta kolmas pääsi lähtemään saaresta. Tästä ja taivaalle.
kiertelevistä här'ittäjistä huolimatta saatiin 3 tai 1r
hevoskuormallista pahimmin haavoittuneita siirre-

tyksi Vuoratsuun.
Kail'ki puhelinyhteydet olivat katkenneet, kranaatinheittimet olivat aikoja sitten ampuneet viimeisen ammuksensa, lähettejä ei enää ollut ;'a
komppanianpäällikkö näki, miten puolustus ankarassa tulessa ja vaikuttavan ylivoiman edessä mur-

tui. Hän näki myös miestensä hyppivän

saaresta

jäälle pyrkiäkseen omin neuvoin Vuoratsuun, mutta joutuakseen vain här,ittäjien matalahyökkäysten
kohteiksi. Tässä epätoivoisessa tilanteessa rnroi
luutnantti Karosto ainoan mahdollisen käskyn:
"Pelastautukoon jokainen, miten parhaaksi näkee!"

Illalla oli Paimionsaarta puolustaneen 4./JR 35:n
-rippeistä vain 19 miestä saapunut
Vuoratsuun, mutta yön aikana luku sentään jonkin verran suureni.

Petäfäsaaren sankarltaru

POSTIAUTOLLA
pitkin ja poikin
Vilkaiskaapa karttaan. Siinä on kuvattu postiautoien
kulkureitit. Niiden pituus on kaikkiaan n. z8.ooo km
ia ne risteiler'ät kautta koko maan air.a Lapin ia
Kuusamon perukoille asti. Postiautolla pääsette sellaisillekin seuduille, minne ei ole muita kulkul.htevksiä. Matkanteko on mukavaa ja kokenut kuliettala
vastaa aikataulunmukaisesta ajosta.
Paikan postiautoon voitte vtata jo kaksi viikkoa ennen matkapäiväL, Se käy päinsä
matkatoimistosta.

puhelimitsekin postiautoasemalta tai

Hyökkäys kohdistui Petäjäsaarta vastaan kello 10.
Tällöin olivat Paimionsaaren aseet jo kietoutuneet
omaan taisteluunsa eivätkä voineet sanottavasti na:rpuriaan tukea ja puolenpäivän aikaan Paimio vaikeni lopullisesti. Sivustatuki oli nyt poissa ja Petäjä.
saaren kohtrlo ratkaistu, mutta väistyminen ei tu[lut luutnantti Suhosen ja hänen miestensä mieliinkään. Ei siitä huolimatta, että tykistötulen ja ilma34t

pommitusten tuhot lienevät olleet vielä

t
I

raskaan.r-

mat kuin Paimionsaaressa.
Kohta hyökkäyksen alkuvaiheessa saartoi viholIinen Petäjäsaaren hyökkäysvaunuillaan joka taholta. Osa vaunuista jäi vartioimaan renkaana jäälle, mutta toiset rkävivät tykeillään, konekivääreillääo ja liekinheittimillään hyökkäykseen. Saaren
eteläkärjessä olleet aliupseeri ja 12 miestä kaatuiv:rt
paikoilleen, mutta sitä ennen oli heidän edessään,
sivuillaan, takanaan, joka taholla röykkiöittäin vihollisruumiita. Heidän uhrautumisensa ei saanut
pysälrtymäIn hyökkäystä, joka 40 hyökkäysvaunun
ja sitä seuranneen jalkaväen voimin vyöryi saarecn.

oli sitäkin vaikeampi, kun vihollis.ialkaväki käytti suojanaan panssarikilpiä eivätkä Paimionsaaren aseet päässeet niihin vaikuttamaan si.
vulta, kuten aina ennen oli tapahtunut. Taistelut
siirtyivät auttamatta saaren sisäosiin eikä kaiken
murskaava tykistötuli sittenkään heikentynyt, vaikTehtävä

:

ka venäläiset hyvin tiesivät sen nyttemmin kohdistuvan myös omiinsa.
Epätoivon rohkeudella taistelivat miehet, he pitivät kiinni jokaisesta metristä saaren kamaraa., ja
ihme näytti tapahtuvan! Puolenpäivän aikoihin oli
hyökkäys selvästi pysähtymässä. Silloin heitti vastustaja vielä uuden pataljoonan taisteluun, ja sitä
ei enäi jaksettu torjua.
Pohjoispäässä olivat vihollispanssarit jalkaväkineen tunkeutuneet saareen useammassa kohdassa jn
kello 14 totesi luutnantti Suhonen taistelun menetetyksi, mutta sittenkin täytyi sitä jatkaa. Ei ollut

MIEHISTEN MIESTEN
MTELTKTR|AT
Töytin puricin

Bcrliiniin
PGtGtt, qrmriiq
Voorqlli.illovGsillö
Suuri I'lcihinnoucu
Rekiportio
Lucronkorcnnikko
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r,ä kallionkielelie esti kaaritulellakaan sitä slrvuttamasta. Tähän korsuun koottiin haavoittuneet s:lrnran ensiapua ja odottamaan kuljetustaan Vuoratsuun. Tämän korsun lähettyville koetti luutnantti
Suhonen myös kootr jällellä olevat komppanirnsr
rippeet, hän halusi iirdä viimeisen taistelunsa hrra-

voiituneitaan suoil:en. Silloin putosi lentopomrni
kallionkielekkeelle. se näy'tti vain hieman liikahtavan, mutta syöksri jo seuraavassa silmäräpäyksessä
alas haudaten korsun miehineen kymmeniä tonneja
Haavoittuneita ei enää
painavan massanså rlie.

ollut, ei liioin heidin hoit.rjiaan!
Kello l6 jälkeen ei snll käyty mitään johdettua
taistelua. Yksinäise: p:'1.<seet ja miehet puolustautuivat siinä, missf s:::u:r-r: olemaan, siihen saakka
kunnes viimeinen p-1:.:::r,i oli ,rmmuttu.Urhea luutnantti Sul-ronen ke::ui. s.:.:tui mr'ös luutnantti Kuusisto, joka hänee iI^ie:r:si oli ot:anut johdon käsiinsä. Yhä pie:re:r::r1isi iu:is:ur puolustajien joukko eikä suojr:.r'.i.:' 5.::r1r1l r.ielä kuulunut. Kirkkaalla taivarllr. hoh::.'.'.i:r iiälakeuden lllä kierteiivät vihollishär i:::.;l: ,: s.rlrir lmpäröi hyökkäysvaunujen jr jal-<:r'ie:r .1u.:olon rengxs. Ne harvat,
jotka koettivir piis:i pois, tuhottiin armott;I.

Sormin r-oitiin l::.<e.i ne miehet, jotka vihdoin pelastautuivat Yut :.:isuun. He olivat telieytyneet
kuolleiksi t.ris:elupeiioill.ran ja maanneet liikahtaraatta siihen s:.r\-<a, kunnes pimeys lankesi Petäjäslaren vlle. llu:ie vielä myöhään kuului saarestr
yksinäisiä lru<.ruksi.r. Vihollinen noudatti kansainvälisiä sopinu.tsir "l'ep.luttamalla tuskistaan" haavoittuneitr. jo:i.i eir'ät edes kyenneet yrittämäänkään prkuro:r.

PetIjäser:er puolustajien kuolinkamppailua voi-

tiin

seurrr.r solmelta taholta, mantereelta Pitkäran-

nan luo:.r. ]Irksimansaaresta ja Vuoratsusta. Viimeksi r.'rriniiussa paikassa oli avuksi tarkoitettu
kompprni-r ollut aamusta saakka lähtövalmiina,
mutt.r iil.rrvikon yli ei sillä ollut mahdollisuuttl
päästä. \'uorr:sun tähystäjät ilmoittivat myös kello
17.0r. erti viimeiset Petäjäsaaren puolustajat oli
ammuttu iäälle.
Joukko;en lukumäärään verrattuna olivat suornalaisten menetykset tässä viimeisessä saaristotaisteluss.r lrvl!lomlt, mutta vihollisen puolella ne olivai

todellr r.rlrl'at. Parhaiten tätä todistaa se, ettei
vihollinen \'älittömästi pystynyt käyttämään saapäir'änii.

Toimipoikko

j:.i:,'J: j:
^

kohdassa siksi pehmeäri, että siihen oli voitu kaivaa korsu, koko saaren linoa. Ja sen paikka oli erinomaisen suojaisa, koska yläpuolelle kaartuva jy'ke-

vutt.lnrl.lnsr menestystä hyväkseen. Se sai sotakoneistonsr jälleen käyntiin vasta maaliskuun 10.

Tiloojon nimi ..
Arvo toi ommotti

-,

minkäänlaista mahdollisuutta vetäytyä avoimen ja
tarkasii vartioidun jäälakeuden yli, ennenkuin suoiuva pimeys levittäisi r aippensr.
Petäjäsaaren poh.joisosassa oli maaperä erädssä

X"#

Pu;-,et,n

l,

i+i3

L;,-:ffiil3
15 tl
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Petärls.rrren menetyksen jälkeen oli enää lähinnä mrnnerta sijaitseva Maksimansrari suomrlaisten h.illussa. Sitä vastaan alkoi hyökkäys vast3
iltapäir'älli. ja katkera taistelu riehui siellä vöhön
saakkr. jolloin saaren puolustajat vetäytyir'ät mantereelle. I\futta tämän saaren kohtaloihin palaarnrne

nryöhemmin, se näet muodostaa kokonaan oman
lukunsa Pitkärannan saariston sotahistoriassa.

t

I

simmäistä vihollista vastaan. Se oli tulevan hullunmyllyn alku. Huomasin saattohävittäjien olevan tietoisia läheisyydestämme, siksi hermostunutta oli
niiden liikehtiminen. Sain tähtäimeeni saattohävit-

täjien kärjessä vasemmalla lentävän Jakin. Ohjaajan
kaartelusta huolimatta sain koneen hyvin "piikilie"
ja avasin tulen sitä vastaan. Se kaartoi yhä enemmän vasentmalle valojuovien takoessa ohjaamoon.
Kone kallistui vasemmalle ja syöksyi mereen. Vedin tiukasti vasempaan nousukaarloon, etteivät
jäljempänä tulevat Jakit pääsisi minua tulittamaan.

Luutnrnrti Srikkonen oli myös selviytynyt yhden
Jakin liiirit.rntLrmaan ja tehnyt siitä lopun aivan
meren pinn.rssr.

Vihollinen syötti uusia koneita Oranienbaumin

ja Kronstadtin kentiltä, joten kapteeni Sarvannon
.ja luutnantti Törrösen lentueet taistelukosketukseen tulless.ran sair-rt heti työtä riittämiin. Luutnantti Hasse \)/ind jr lentomestari Eero Kinnunen
olivat kiinni aloittamassani hyökkäyksessä tulittaen
ahdistamaansa Jak-konette vuorotellen. Se löysikin

hautansa merestä. Välittömästi tämän iälkeen luut-

nantti §7ind pääsi parink)'mmenen metrin päähän
toisesta Jakista ja ampui täysosumalla sen alas ai-

van meren Plnnassa.
Sillä r,älin olivat Laggit päässeet ylhäällä olevien
Brewstereitten tuntumaan ja taistelua käytiin jopa
6000 metrin korkeudessa. Kapteeni Sarvanto havaitsi ylhäältä käsin erään Jakin ahdistavan yhtä
Brewsteriä an,karasti. Syöksyhyökkäyksellä hän vapautti Brewsterin kiusallisesia tilanteesta ja sai :iIilleen ilmavoiton.
Ilmataistelun painopiste siirtyi yhä lähemmäksi
Oranienbaumin motin reunaa. Ottelu jatkui kiihkeänä alhaalta ylös asti. Joka puolella näkyi kaartaBrewsier-lentue motkollo toisteluun

I< RO'I'S TA

DT I N LA IT D E N

,{ULLUNMYLLY
KUN huhtikuun 21. pnä 194) Iiello 8 lähdin torjuntalennolle Suomenlahdelle, en osannut aavistaa,
millaiseen raivokkaaseen ilmataisteluun olimrne
matkalla. Kaikki Här'ittäjälaiv:oe 24:t lentueet oli
hälytetty torjuntaan. Vihollinen oli ollut kovin aktiivinen ja oli nytkin paraikaa pommittamassa Kotkaa. Sen käytössä

oli

nopeita, uusimallisia

LA-)

)a

Jak-hävittäjiä, joiden kanssa olimme vrnhoiksi käyneillä Brewstereillärnme jo olleet lujilla.
Lentueeni lensi johtolentueena, kun sain viestin,
että Kotkasta päin oli tulossa viis IL-2 maataistelukonetta, joita suojasi ainakin kuusi Jak-l hävittäjää.

Terästin katsettani ja huomesinkin aivan Seiskamuodostelman matkalla itään. Annettuani hyökkäyskäskyn lähdin syöksymään en-

rin itäpuolella

Logg'hävifiöiö on ioutunut suomoloisien lentäiien köyttöön
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Iäst

i

meidåin

uäki r
pitilä!
lL-2 mootoistelukone on tovonnut motkonso pöän

(

via ja kieppuvia koneita, jotka tuon tuostakin antoivat aseittensa puhua kuoleman kieltään.
Vihollisen ilmatorjuntatykistö ampui parhaense

I

mukaan Brewsterien sekaan välittämättä omienkaan

joutumisesta Yaaraafl.

s

.*å

,ä

Kunnon vihta

Brewsterit iskivät kaikin voimin. Valittar'.rr.rr
oli voitto tai kuolemr.
Vänrikki Ilikko Pasile joutui krksintaistelus-

ja reilu pala

Havin
saunasarPpuaa
ne ldökkeet,

tekevöt suomoloisesto sounosto nouiintojen noutinnon

saan Jakin kanssr Orrnienbrumin alueelle, jossa
r-ihdoin viin.rein sri rmmutuxsi r'.rstustajansa metslin. Yii:ers:n::i Yes.r kävi ylhäältä käsin auttr-

m:ss:. r'iJ.;eli Ålhor, jo\e ahdisteli kaartotaistelussr rh:i l.rkie srrm;rti.r kuitenkaan sitä kunnolh

iäh:äimeen. Vesan hyökätessä Jakin ohja,aja huomasi
r'etiltyi kaartotaistelusta ja painoi täydellä
voimalla kohti Oranienbaumia. Vesa oli ylinopeuden avulla kuitenkin hyvässä tuntumassa eikä helIittänyt takaa-ajoaan ennen kuin peli oli selvä, toi1'1.1r.1n,

sin sanoen Jak metsässä. Mutte silloin oltiin jo
4 km rantaviivalta sisämaassa vihollisen alueellr.
Lentueeni nuori kersantti pääsi avaam.ran voitlotilinsä upeasti tässä kahinassa. Poika oli joutun'uisillaan erään sisukkaan LA-1:n ohjaajln mr:rlitruluksi, mutta hän muisti tarkkailla taakseen j.r huomasi silloin vihollisen katalat aikeet. Noperil;r
kaarrolla ja äkillisellä tulituksella vastekk:rissuunnalta kersanttimme ampumat valojuor-,rt slivttir.ät
koneen ilmiliekkiin. Pari reikää oli Prkrrinenkin
saanut koneensa tasoon muistoksi vhteenotosta.

HAVTN OY

Luutnantti Törrönen

oli

lentueineen

srrnassa

mylläkässä. Lagg-3 koneitakin o1i ilmestynyt alueel.

le, joten Brewstereillä oli monenlaista purtavaa.
Törrönen tulitti yhden näistä Lergeista rantametsikköön ja ylikersantti Järvi ampui puolestaan 1'hden mereen. Asmus Alholla oli enemmänkin tarjolla, sillä kesken t.rkra-ajola.ihetta hän sai ylimääräisen Jakin air'.rn koneens.r. eteen. Ålho vaihr:oi
luonnollisesti maelia ja ampui tielleen tunkeutuneen alas.

344

Vänrikki Olli Puro onnistui eräässä pystyynvedossa tuhoamaan LÅ-):n, joka räjähdysmäisesti palaen syöksyi mereen.
Merellä olivat luutnantit Sarjamo ja Saikkonen
saaneet osumia on-riin koneisiinsa jouduttuaan teliemisiin neljän LA-5:n kanssa. Nämä uudet, voi-

makasmoottoriset härittäjät olivat todella vaarallisia, sen sain itsekin kokea. Ainoastaan taistelukokemukseni pellsti minut monesta vaarallisesta tilanteesta. Jos olisin eräissä väistöissä myöhästynyt
sekunninkin. olisi koneeni ollut seulana.

Luutnaotti Sarjamon saamat osumat olivat moot-

ja hän luuli jo olevansa pakotettu tekemään
pekkolaskun vihollisen puolelle. Ryypytyspumpun
avulla hän sai kuitenkin moottorin käymään. Kotimatkalle päästyään hän auringosta yllättäen vielä
sai ammutuksi alas yhden Lagg 3:n.
torissa,

Taistelun kriitillisimmät hetket olivat edessä.
oli irroittauduttava taistelusta ja kerättävä
voimamme johonkin kohtaan, jotta voisimme toisiamme suojaten palata tappioitta kotiin. Tämä oli
vaikerta, sillä vihollinen sai jatkuvasti apuvoimia.
Hasse §7ind oli Tollin majakan yläpuolella taistelussa useiden LA-5 koneiden kanssa. Hän huuteli
radiolla toisia paikalle. Samalla alueella oli myös
lentomestari Kinnunen juuri selvittänyt välinsä
yhden Jakin kanssa. Ylikersantti Heinonen ilmoitti
radiollaan taistelevansa suurta ylivoimaa vastaan
ja ampuneensa alas yhden LA-5:n. Heti tämän ilMeidän

moituksen jälkeen kuului kuitenkin kuulokkeissa
hänen konekivääriensä rätinää ja viimeinen tuskainen avunpyyntö ilman paikan määrittelyä. Sen jälkeen ei kuulunut enää mitään. Heinonen oli taistelunsa taistellut.

Tullessani Tollin majakan yläpuolelle oli tilanne jo sellainen, että meidän oli päästävä irti. Törrösen lentueen saavuttua paikalle määräsinkin ir-

roittautumisen. Yhinmäen ja Kronstadtin raskaat
ilmatorjuntapatterit ampuivat meitä ankarasti ia
lentomestari Kinnusen kone syöksyi osuman saaneena mustaa savuviivaa vetäen lahdella olevalle
jäälautalle syttyeo siellä tuleen. Näky oli kaamean
juhlallinen. Se oli taistelun loppumerkki, jota emme unohda koskaan.

Kaksi lentäjätoveriamme puuttui joukostamrne
palatessamme tästä taistelusta.

Lentomestari Eero Åulis Kinnunen oli Talvisodan päivistä asti taistellut kunniakkaasti Hävittäiälaivue 24:t riveissä. Kaatumispäivänään hän saavvtti 22. ja 23. ilmavoittonsa. Syys,kuussa 1942 hänestä oli tullut Suomen nuorin lentomestari. Hän

oli rehti toveri ja mainio taistelija.
Ylikersantti Tauno Heinonen oli nuoremman
polven sisukas ilmataistelija. Myöhemmin saadun
vankitiedon mukaan Heinonen oli tehnyt pakkolaskun Kronstadtin eteläpuolelle metsään. Sotasairaalaar. vietäessä hän kuitenkin oli jo heittänyt henkensä.

YTHTAVUOREN
hqu I i kon potru

u

noi

h in

voitte luottqo
Looduntorkkoilusso koeqmmutoon joko 400:s potruu-

no volmistuksesto. Lisöksi jokoinen kulutukseen menevö potruuno joutuu moninkerloiseen torkkoon kont-

rolliin.

VIHTAVUOREN houlikonpolruunot kehitiövöt houleille suuren olkunopeuden tosoisello jo suhteellisen
pienellö poineello.
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LLÄ ON

M!

ELLYTTÄVÄ AM PUA!
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AR/YTAS HONKANEN

I oso

tiennyt pin-reässä, ketkä olivat vihollisia, ketkä

III/JR 64:n saavuttua autokuljetuksin Suomussalmen Haukiperän lossille Joulupäivänä 1939 vihollinen tervehti tykistökeskityksin tuli joita. Ha-

jaannuimme metsään eikä siinä pahempaa sattunut.
Se oli ensimmäinen tuntumani sotaan. Oli siirrytti'
teoriasta käytäntöön, sillä olin juuri asevelvollisuuden suorittanut alikersantti. Samoja miehiä oiivat
Eino Kaitera ja Risto Huovinen, joiden kanssa jouduin yhteistoimintaan.
Olin lukenut kertomuksia Suomen sodan sanliir-

teista, jotka hyvällä onnella

rettiin, sen joukkoja tuhottiin ja keräiltiin vankeja.
Jonkin rähäkän aikana mentiin niin sekaisin, ettei

ja

reipprasti toimien

omia. Tunnussana oli Oulu, joka tuli niin tutuksi,
Oulul Heiettä vihollinenkin huuteli:
Oulu
- koska heiilä
dän olikin helppo muistaa- tuo sanx,
oli lähtiessä ollut tehtävänä saavutt;r.r prriss,r kolmessa päivässä Oulu.

Emme pystyneet pimeässä seura.1mf,.1n r.1sk.t.1n
kaluston kanssa muuta jalkar,äkeä, r'ran jouduinme Kaiteran kanssa Kiantajärvellä Slunrniemeen.
Kun ei ollut hyvä lähteä mihinkään, oli jäitivä

sinne puolustu.kseen. Siellä oltiin 3 r'uorokauite jr
eväätkin alkoivat loppur. Kun sen talon ns.etassa
oli muutamia elavia lampaitc, me s.rimme sr-ntymään lammaspaistit. Tuli samellr luoksemnre vie-

r# t ffi[ # fi råfr :';1:;:, !tt,
olivat saaneet ihnreitä aililan. Näitä esimerkke ji
seuraten suunnittelimme Kaiteran kanssa toimintaamme, kunhan nyt ei aivan heti kaatuisi, vaan vielä kerkiäisr jotain saada aikaan. Näine ajatuksinem-

me otimme asemat vastaan Suomussalmcn kirkonkylässä. Siinä sitten saikin liuulla miliaista vikinää
ja sihinää ne luodit pitivät. Sellaisia olivat alkusär,elet Ivanovitsin säveltäminä, ja pianhan me pojat
nämä opittiin.
Pataljoonan komentaja, kapteeni Paavo Simeliris

perusti komentopaikkansa linjan läheisvvdessd olevaan taloon, jonka vihollinen kuitenkin kohte rmpui tuleen. Taistelut Suomussalmella olivat tähän
aikaan jo ratkaisuvaiheessa, ja 28.72.)9 r'ihollisen
vastarinta murtui pappilan mäessä, johon jäi isot

krsat kaatuneita.
Siitä lähtien alkoi takaa-ajo ja partiointi. Välillä
oltiin itse saarroksissa. vuoroin taas vihollinen saar-

raitakin, sillä Viljo Männikkö toi liaivolta

\'esi-

reissulta
kolme vlnjaa, jotka olivat sattuneet
yhtaikaa veden hakuun. Toiset kolme otettiin kiinni jad,lla, joukossa n-ryös eräs everstiluutnantin rr-

oli valtnista, tarjottiin
vieraillekin lounasta. Tällä kertaa ei isoille he rroille ollut häränhäntälientä, mutta Eskelinen ehdotteli lampaan slparosoppaa.
Vihdoin saatiin taas yhteys pääjoukkoon, j;r vieraat mukana palattiin omaan porukkaan. Mainittu
everstiluutnantti vietiin kapteeni Simeliuksen luo,
jol<r trrjosi iltlteen ja alkoi tiedustelle, että mistä
\.rukaa r.ierrrs or.r ir n-ritä kuulur-r? Saksan kielellä
hän s.rikir-r r':rs:ruksi;t, ettii S:1lisi1ssi1 on mies oprskellut lääketiedettä. oli lilkintiielerstiluutr.rrntti .ia
Or-rluun oli nvt menossil.
Tammikuun 5. pnä tulin 7:nnen konpprnian
mukana Ylär'uokkiin, josta rlettiin tehdä prrtiovoinen. Kun lamuaspaisti

I'IöYRYLAIVA
CDSAKEYT{TTÖ

Bc)RE

Tt,FIKl'
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retkiä. Olin kahden konekiväärin kanssa Huovisen
joukliueen mukana, kun suoritettiin noin 6 'km:n
pituinen partioreissu trrkoituksella suojata pinneereja, jotka rakensir';rt tiesulkuja ja miinoituksia
erään vihollisen hallussa olevan kylän ympäristbör.r.

tehtiin kolme kertaa, je tekaisin tulo
näytti turvalliselt.r.
Kun 8.1.40 oltiin palramassa pois partiosta, lähti
Huovinen joukkueineen suorinta tietä ja me ahkioinemme pitkin entisiä jälkiä, mutta kersantti KinSama matka

nunen lähti Pirkäsen kanssa erikseen hiihtelernään

kiireesti n-r.r j.rp.rikelle. Pian tuli kuitenkin Pitkänen t.rkrisin lopen uupuneena ja pyysi meitä tr-rlemii.rn :rpLlun, koska neljä vihollisen miestä oli ottanut Kinnusen kiinni. Otin muutamia miehiä mukean, määräsin toiset jäd,määo konekiväärin luo ja
lähdin. Huovinen oli myös huomannut tossun jälkiä lumessa ja aavistanut, että nyt oli Honkasen porukka vaarassa, ja lähtenyt nopeasti seuraamairn
jälkiä. Siten satuttiin yhtaikaa ladulle, missä Kinnunen makasi luodin reikä niskassa. Riesimme heti
vihollisen perään. Melkein sadan metrin päästä tavoitimme joukon ja siihen päättyi vihollisen
partioretki. Tuossa väijytysporukassa oli kaksi upseeria ja kaksi miestä. Saamme kiittää Huor.ist.r
siitä, että vihollisen väijytys ei onnistunut, sillä aivan helppoa olisi ollut yllättää ahkiota vetär'ä likryhmä.
Jatkurr

Pööesiku n non Sotoh istoriollisen

toimiston viime sodostomme toimittomon suurteoksen

SUOMEN SOTA
r94r rg45
9. oso
on

SISÄLTöNÄ
Merisotatoimet, ilmasotatoimet, kotiioukot
ia suoieluskunnat sekä mielenkiintoiset, harvoin selostetut Lotta Svärd iäriestö, Punainen
Risti ia Sotilaskoti

k

korTtoo jo prirrosto. Nohkongcskonlrse;ro 3000:-.
So<ilovrsso myös teoksen osol 2-8.

590 sivuo, 150

voo,

koselköisenö 3240:--

KUSTANNUS OY SOTATEOS
Helsinki, Monnerheimintie 16. Puh. 628144

vai kut taa suoraan
HeupUpirt

särkevään kohtaan
Reupyrinin tehooineeno on fonylbutotsoni
- löökeoine, joto 150000000 ihmisto
koyttöö poivittoin hyv.n tuloksin

reumon hoidosso.
Jo yhdellö tobletillo sootte nopecn
1o pitkcioikoisen porontcvon

voikutuksen sörkyynne.

fieupUttitt
t
rf
3

äkilliseen io krooniseen reumoon
säön voihtelusto johtuvoon
kolotukseen
noidonnuoleen

APTEEKISTA
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TÄLLAISIA TULEVAT
TELEVISI()T ()LEMAAI{
ENSI VU(ll{NA*)
Suo:ittu SALORA torjooo Teille n,r monncr-

moon suuren tv-uutuuden: 23

TUUMAN

SUORAKULtulAlS!N KUVAPUTK:N. Tömö
kuroputki on koikkiollo syrjöyttömossö von-

hon, pyöreäkulmoisen kuvoruudun. SALORAn omerikkoloinen 23" kuvoput<i tuo
eteenne oivon uuden tv-kuvon: suu'eamon,
selvemmän io kirkkoommon. Vost3cncttime: syvyys on somollo sootu tuntuvcsli pienenemäön. Terävöitetyt kulmot iuovoi esim.
filmitekstit näkyviin nyt reunosto reuncon.

Etupinnosio kohollo olevo kuvoputki tekee
sivustokin kotsomisen mohdolliseksi ilmon

kuvon viiöristymistij. Huolimolto

suurem-

mosto kuvopinnoslo koiseluetöisyys on somo
kuin 2I " telezisioillo. SALORAn kuuluisoo

ouiomotiikkoo on myös entisestäänkin li.

sötty: SA[ORAsso on kuvon outomooltinen vooko- io pystyiohdistus. Enristä helpcmmin niielle nyt entislä enemmön io poremmin. 23 " SAtOnA BOSTON 107.000:-

1$r0Rt 0r{ r0!

Muistakaa

S

A L0 R A t{

23 loistotuumaa!

O LI SI

PA SI LLOI N OLLU 7

re-Yaahtol«umipatia
R ntomollo unl tuli heti, voikko tyynynö
oli vo,n reppu, peitteenä montteli io poljono kosjec sommolmotto. Siviilielömö
voctli io torsenloiset olosuhteet. Me ho-

luomme nukkuo mohdollisimmon muko-

vosti.

NOKIA-voohtokumipotio iohdotloo meidöt

todello virkistävöön uneen. Se ioustoo
iuuri sopivosti io ontoo somollo vortololle
torpeellisen tuen. NOKIA-potjo on hygieninen, iöysin hoiuton io helppohoitoinen
se ei koipoo piiskoomislo eikö pöyhi-mistö. Jo ennen koikkeo: NOKIA-potio
kestöö. Aino yhtö väsymotlömänö se polvelee meitö vuodeslo loiseen.

LJ
t e'l
Nol,q- !oqhloLrr

ipolJc

ffiffi
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N@reA .%** &*/*k- o./"v,t; :ii";3frfl;;:L i: i
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rnaehet kertowal

vuodeksi ltE)cil
*

Kansa taisteli

miehet kertovat lehti il-

- joka kuukausi, siis kahmestyy vuonna 1961

tenatoista erillisenä, vähintään 36-si.r,uisena
numerona. Tilaushinta on 700 mk koko- ja
4zo mk puolivuosikerralta.

ata

Tilauksia vastaanottal,at asiamiehemme,
postitoimistot ja Rautatiekirjakaupan myymälät. Tilauksenne voitte myös lähettää suoraan konttoriimme esim. tämän numeron liitteenä olevalla kortilla.

Sidotut vuosakerrat
Lehtemme konttorista on saatavana myös
lehden vuosikerta t959 kirjaksi sidottuna hintaan 900 mk.
Postitse lähetettäessä peritään lisäksi i00
!f
markan postimaksu sekä, ellei raha seural
tilausta, 30 markan postiennakkomaksu.
:l:

Vuosikertoien
säilytyskannet

:lå
itå

Lehtemme konttorista on seatavana:
l. Vuosikertojen t9i8-1960 säil)'ttämistä
varten kovapahvikannet, joihin numerot voidaan kiinnittää yksinkertaisella mekanismilla.
Hinta 200 markkaa.
2. Vuosikertojeo 19)8-1959 säilyftämisrä
ll:

varten kluuttiselkäiset pahvikannet, joihin

Kokek aa io tänään

uusi tuore
makuelämys

vuosikerran numerot voidaan sidottaa. Hinta
150 markkaa.

Postitse lähetettäessä peritään molemmista

:l:

kansista lisäksi postikulu jen korvaamiseksi
50 mk sekä, ellei rdha seuraa tilausta,30 mar-

kan

postiennakkomaksu. Mainitkaa tilauliminkä r'uosikerran kannet haluatte.

sessanne,

Maistakaa Pauligin

MAINE
VAC PAC-kahvia
MAINE Voc Poc on uusi suuren suosion soqvullonut voimokos, moillovo kohvi. Tyhjiöpokkouksen onsiosto se on oino luoretto, kuin pon-

nun vieressö poohdeltuo.

moittqvo mqku

-

tuoreustokuu 32O:-

Kun ostotte uutto MAINE Voc Poc-kohvio
kouposto, on kuin ostoisltte sitö suoroon
poohtlmosto

-tietysti

rrNlf?AlfU

iliiliihEiihilil?tii!??li{i{iiliiliil1&{*hili..1}.li*,{iil.iilii&isi&isiliiliil.iil.id:
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Kasvonne muistetaan
,äii

I#

ta

JATKOSODÅN elkur'.riheess.r heinäkuun viimeisenä
päir,änl 19-i1 olin §'kistön tulenjohtajana JR 58:ssa,

cversti Ecro H Juvan joukoissa. Tehtär'änämme oli
etlctri Sort:r'.rlan suuntaln, ja olimme jo päässeet
Okann.riien
Tirinmäen linjalle, ,jossa etencnriscm- noin
me pyslhtyi
viikon ajaksi. Okanmäen eteen
olimme tulleet heinäkuun 21. päivän aikoina majuri
Erkki H Taran pataljoonan mukana. Mäkeä yritettiin vallata useina päivinä käydyissä taisteluissa, mutta turhlan. IJeinäkuun viimeinen päivä oli muita hiljaisempi ja sen vuoksi piiätin lähteä
ehkä vähiin
- miehen ja
uteliaisuuttanihin
neljän tulenjohtueer.ri
- kiertämään Ol«nn-räen toiselle
radioryhn.rän kanssa
puolelle. Yllätyksekseni sain sicllä yhteyden JR
37:ddn, .ionk.r eräs tuttavien ylistarolaisten miesten

oli parhaillaan hyökkiiysvalmisteluissrr. H-hetki oli määrätty kello 13:ksi. Tarkoituksen.r oli suorittaa yllätyshyökkäys Okanmäkeen
ilrnar.r tulir.aL.nistelua, ja minä tulenjohtueeni kanssa
muodostama komppania

Kun leukonne on hyvinhoidettu io sileö,
ontoo Teistö oino edullisen kuvon.
Kosvonne muistetoon

se

!

käyttököo Tekin Rexonoo, oinooo
portovoohdoketto
Suomesso, loko sisöltöä

Siksi

bokteereito tqppovoo heksoklorofeenio.

Silloin porronoion oiheuttomot pienet noor-

mut poronevot huomoomqttqnne io leukonne pysyy terveenö

io

hyvinhoidettuno.

Rexonon runsos, pehmittävä voohto tekee
oion mukovoksi io leukonne on iltopoivöllökin sileö. Kokeilkoopo !

-ary

lUlukava aio
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- terve iho

jouduin lcikkiin mukaan.
Åloirnn.rc edetä avointa, loilaa rinnettä ylöspäin
Okann.räkeen, mutta päästyämme noin 10 metrin päähän metsiinreunasta avasi vihollinen vastalmme aivan
valtavan tuliryöpyn. Se oli nähtävästi ollut täysin
perillä r'almisteluistamme, ja otti meidät nyt lämpimästi lastean. Hyökkäyksemme tyrehtyi, jäimme siihen alulisi kuulolle, osa kaivautui, ja minä ryhdyin
radioteitse ammuttamaan mäen toisella puolella olevalla ty'kistöllä vihollisen asemia. Ennen pitkää komppanianpäällikkö kuitenkin totesi hyökkäyksen jatkamisen mahdottomaksi ja antoi vetäytymiskäskyn. Annoin tulenjohtueeni liittyä vetäytyvään komppaniaan
ja jäin itse kahden radiomieheni kanssa valmistelemaen omaa poistumistamme. Kestihän aikansa, ennen kuin radiolaitteet saatiin kokoon.
Siini se sittcn tapahtui. En tiedä, tuliko tuliryöppy,

jonka keskelle äkkiä jälleen kolmisin jouduimme,

konekiviiiirien, pikakiväärien vaiko piiskatykkien putkista, mutta seurauksena oli, että ensin toinen mukana olleista radisteista, alikersantti Rantala, alkoi apua
pyytäen ve.littaa ja samoin alkoi tehdä pirn myöskin
sotamics Rintamäki. Tehdessäni viipymättä syöksyn
heidLin luokseen, myös minuun osui. Totesin haavoittuneeni vxsempaan jalkaan, tosin tietämättä miten.
Saapasvarsi ja koko Iahje olivat rickaleina. Vedin
itseni mr.rutaman metrin päässä olevaan sarkaojaan.

Karttalaukun hihnan sidoin reiteni ympärille verenvuodon tyrehdyttämiseksi. Odotin tietenkin viholli-

trViljo Byström & Co Oy

TOIM'JUKSEN PALSIA

OULU
o
a

Lo ivo

o

Loivobunkkerio

nselvilyksiö
jo rohtousto
O Vokuutuksio

Huolintoo

Kivihiiltä jo koksio
Yoihde

14201

Tulevan vuoden alkupuolella tulee "Kansa taisteli
n.riehet kertovat"-lehti järjestämään viime sodissamme
mukana olleille kirjoituskilpailun, jokr
on jo neljäs lehden ilmestymisen aikana.

Tälläkin kertaa on tarkoituksena saada kootuksi
ja jälkipollille säilytetyksi kertomuksia ja kuvauksia teoista, joita suoritettiin kansamme ehkä raskaimpana aikana.

scn tulevan tutkimaan ei-kenenkään-ma:rta, samalla
kun tiesin, että kukaan omista ei sellaisen jatkuvan
keskityksen aikana toisi tulla meitä haavoittuneita
hakemaan.

Siinä kolmisir.r noin viiden metrin säteellä toisistamme avuttomina maatessamme ei ollut muuta neu-

voa kuin vuoron perään huutaa kiinnittääksemme

omiemme huomion itseemme. Tähän kului mielestäni aikaa useita tunteja, kunnes vihdoin eräs alikersantti Hiipakka saapui luoksemme. Hän totesi, että
sotamies Rintamäki oli jo kuollut haavoihinsa, ja että
alikersantti Rantala hänen mielestään ei ollut kovin
pahasti haavoittunut.

Hiipakka teki nyt parhaansa saadlkseen minut kuljetetuksi omienrmc puolelle. Selälläni r.n.raten hän

Lehtemme joulukuun numerossa tullaan antrmaan tarkemmat ohjeet, joita kilpailussa noudatetaan, mutta jo tässä yhteydessä mainittakoon, ett:i
kirjoitusten tulee olla ehdottomasti tosiasioihin perustuvia.

rirt*****rr*iir
veti kainaloiden alle pujotetun vyön avulla minua
puolisen metriä kerrallaan ojaa. pitkin noin viidenkymmcnen mctrin matkan. Vihdoin tavattiin muita
omia miehiä, tehtiin aidaksista paarit ja päästiin niidcn avulla niin pitkälle, että sairaankentajat ottivrt

minut hoiviinsa ja kuljettivat aluksi sidontapaikalle

jl

sitä tietä edelleen kenttäsairaalaan.

Kuulin sitten myöhemmin, että parin päivän

ku-

Iuttua tuosta tapauksesta Okanmäki vallattiin.

YHDYSPANKKI

johorr jo isoisä luotti
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Konsikuvo:
Voorottomoksi

lehly mi;no nostetoon roivooion

konnel le

Tehköö_Tekin toiveistonne tosi
- kuten
yllöolevosso kuvosso tyytyvöinen Suur-

orvon ostojo - voittomollq henkilöouto.

lou

LU-su u RARPATATSET

ll :n KIRJOITUKSET

Viljami Kalliokoski
I\,IE TÅRVITSETTIIE KIRKON APUA
TAISTELTISSÅ I-AEISTAI.{IVfE PIITTAAMA-

TONTA IIIELIVALTAA VÅSTAAN

l. ll.-31.12.-60

......

piono toi puutorhotroktori, televisioito

ontenneineen, kinofilmikomero heijostinloitteineen toi kutomokone, söhköompelukoneito toi moottorisohojo,

mognetofoneio, söhkömonkeleito, ro-

J{'NrALÅN HYLKÄÄNrÄt' .,
An'o Seppinen
TIIINANRÅIVÅUSKIN VÅATII UHRINSA

Koikki voitot pikovoittojo

Yrjö Helkiö
TOLVAJÄRVELTÄ ITÄÄNPÄIN

Jorma Karhunen

Myyntipolkkio on l5o/" io lisöksi orvokkqot
polkinnot myyntikilpoiluisso. Asiomieskil-

Armas Honkanen

poilujo jo myyntiö koskevot torkemmot tiedot
löhetömme orpojen mukono. Postittqkoq oheinen tilouskuponki jo tönöön.
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HÅAVOITTUT,IINEN OKANMÄESSÄ

U U RARPA r.y. Fredrikinkotu
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Ilmari Lehto
PITKÄRÅNN,4.N SAARISTO

JOULURAHAT HELPOSTT RYHTYKÄÄ ASIAMIEHEKSEMME

S
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rohoo
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Tiloon IOULU-SUURARPOJA .
mitkö sitoud u n tilittämöän osiomiesehtoien

lzl

Leni Hoffrdn

Torvevoitoisto muutomio moinitoksemme :
Peugeot 403 io Renoult henkilöoutojo,

dioito, motkokirjoituskoneito,

NUMERO

Aikokouslehdessä " Konso toisteli -miehet ker-

tovot" julkoistujen kirioitusten, korttojen jo
piirrosten osittoinenkin loinoomi nen jo julkoiseminen on kielletty il mon toi mituksen lupoo,
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Koksitoisto kumisevoo lyöntiö koikuu

yli öisen

kou-

pungin. Vonho tornikello tiedottoo uuden pöiviin
olkomisesto. Tuhonsien kelloien hilloinen roksutus
töyttöö koupungin. Viisorit !otkovot yksitoikkoisto
kiertooon, monimutkoiset koneistot mittoovot loputonto oikoo, sekunti sekunnilto, minuutti minuutilto'

SHETT

tunti tunnilto, vuodesto vuoteen Aiko kuluu' mutto
kello ei soo kuluo. SHELl-voitelu ontoo sekunneille

\\lb

oikeot mitot.
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