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liikar

rieka-

suomalaisten sotavankien

leina oleville hermoille. Rikollisuus sodrn ia rau'
han aikana oli ollut näiden miesten elämänpiirin
ulkopuolella, eivätkä he vangittuinakaan'r'oineet
yhdiitaa vaellustaan vankilanmuurien sisäpuolelle.

Ei ole

epäilystäkään

siitä, ettei heidän

hätää

täynnä oleva pelkonsa olisi ollut aitoa ja todellista.
Se oli kirous kirouksien sarjassa, joka heidän oli
vielä kestettävä syyttömyyden alttarilla. Leiri piikkilankoineen ja vartijoineen oli kangastanut heidän
sisimmässään sairaalapäivistä lähtien. Totuttuaan
sairaalaelämään he unettomina öinä tunsivat näkymättömät piikkilankojen okaat omassa Iihassaan.

Mutta Vologdan asemalla he rukoilivat

äänettö-

minä pääsyä sotavankileirin ajattomaan aikaan- Siihen ajatukseen he olivat oman taistelunsa käyt,vään
tottuneet. Se tuntui hyväksyttävältä ja kunnialliselta käsitteitä kunniallistcn miesten mielessä. Ken'
ties juuri siksi he tunsivat ilonsekaisen tunteen kasvavan, mitä kauemmaksi vankilan rautainen portti
jäi heidän taakseen. Itse asiassa heille ei ollut sattunut mitään näkyvää r'ahinkoa. Vankilaviranomaisten inhimillisen erehdyksen johdosta he olivat saaneet tapella paljailla nyrkeillään. He olivat tapel-

leet oikeuksiensa puolesta ennenkin, eikä se ollut
heille mitään uutta. Vain rikollisuuden ympärille
leviträytyneet muurit loukkasivat heidän itsetuntoaan, koska heidän tajunsa oikeudesta oli särötön. Nyrkkitappelua Vologdan linnassa he pitivät
\.älttämättömänd: ja sellaisenaan he itse sen hyväksyivä1.

Olisipa ollut puukkol sähähti Paavola autossa,
- olisi ajatellut ääneen.
kuin
miula tno toine käs ! Vuan vielä se voip
- Ja huomenaki sen rutalee leukapielijä, k<;
mujeloittoo
Kuika poika tinttas. Vielä purroo tuo nyrkki, rehr':rsteli hän suurieleisesti ia lopulta oikein katsoi
pientä, laihtunutta ja likaista nyrkkiään.
Tunkkainen ihna ja eriteastian haju lemahti päin
vrrnkien kasvoja, kun he painuivat ratapihan viin-reisellä raiteella omille penkeilleen.
Vuan jospa sittehii kaivaisitte litterane, tulloo
- kontuktöör . . . Eikähä tässä kannata lannisvielä
tuva. Oha sitä sattuna pahempooki. Tiä nyt yks
ja jokune leir'änkannikka . .
tappelu
-- Kuka
sitten on valittanut lannistumistaan?
Kuikka tiirasi ovelilla silmillään Räihää, kuin
tunnustellen tovereittensa mielialoja tuntiessaan
.

oman ahdistuksensa.
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Vuan voisha tässä käyvvä vaikka makkootuo aurinko vielä melekose korkeella.
Mahtasko jo nukuttoo ? Vuan soppiiha tästä katella
ratapihale, ko naisväki kantaa lieittii. Tähä ruojat
tulloovat tarpeellee. Toisvat ies leivänpalan.
Kuikka vilkuili tovereittensa ilmeitä-. Kun synkkä hiljaisuus vallitsi vaunussa ja Kuikan höpinä
oli selvästi kiinnotonta, hän yritti naurahtaa. Mutta
alahuulen päällä näkyivät vain keltaiset hampaat,
ja kurkusta kuului hermostunut kirahdus.
Vuao kyllä se Irja olihhii hyvä immeine!
- minähhii hänele virnuilin.
Suotta
Eijjois liikoo, jos
pantaskii kortti kenttäpostii ja kiitettäs viimisestä.
Sinähhii Räihä poika sait maitovellit, tupakit ja
kaikki. Vuan parempana se Irja sinnuu pitihhii.
Oman osasi sait sinäkin kjalta.

- . . oha
maa.

- Vähän vua sain.
- Ole siihenkin tyytyr'äinen, vastasi Räihä leppoisasti
pitääkseen ylla keskustelua. Räihällä oli
ollut mielessä jo jonkin aikaa eräs tarina, mutta
oli haluton sitä kertomaan aikaisemmin:

hän

Kuikka, sinulla on varmasti nälkä, koska pu-

hut- yhä uudelleen leivästä.
Minullako ! EIä . . . joha sinnoot iha hassah- Ehä siitä oo aikookaa, ko linnassa suatii satana.
puskoo.

Keronpa teille tarinan miehestä, jolla oli
- leivätöntä iltaa. Repo oli hänen nimensä.
monta
Kertoivat hänellä olleen lapsiakin niin paljon, että
aina putosi yksi saunan lauteilta. Hän nimittäin
asui talvet saunassa. Kunta suostui hänen anomukseensa ja vuokrasi hänelle luodon Laatokalta ,vhden
markan vuosivuokrasta. Sille luodolle Repo rakensi
rannoiltr löytämistään ajopuista saunan.
Vuan se sitä olihhii vuokra!

ja käytäntö yhdistetty.
Vuan onpa pojala tarina! Mieshä sinusta tul-

Ioo.

saarel-

- jatkoi Räihä tarinaansä. Niinpä'hän lastasi
Iaan,

tulen siitä kulkukauppijaan

ammatista sova jäläkee. Kajjaanista käyn haliemassa

rihkamoo ja sitte vua kävellä tallustan talosta toiÅkat kantaa leipee leuvva alle, minkä kerkii-

see.

vät.

Vihdoin vangit paneutuvat penkeilleen. Kesäinen
yö jo hämysi ja asemapiha oli hiljainen junan mentyä. Oli kuin sotaa ei olisi ollutkaan. Yksinäinen
vaeltaja harppoi verkkaisin askelin yli raideparien
jostain tuntemattomasta ja painui peltotilkun usvaan. Jossain kaukana kirahti veturi, kuin taakkansa painoa voivottaen, ja aseman lähitaloista häi-

lähti valonviiru inhimillisen elämän ilmauksena.

Elämän, joka ei ulottunut ratapihan viimeiselle raiteelle.

Vangit saivat ruokaa seuraavana päir'änä. Ennen-

kuin Räihä tarttui leipäänsä, hän pyysi luvan saada puhdistaa vaunun yön jäljiltä. Samalla he kaikki
kävivät raittiissa ilmassa, ja vaunu tuuletettiin.
Leipää oli melkoinen lohkaisu ja suolasilii mie-

heen. Leivästä he säästivät huomisen annoksen,
mutta söivät sillin kokonaan. He haukkasivai ensiksi pään. Åvasivat sormillaan kalan vatsan ja söivät sisälmykset. Vasta sitten selkälihat ruotoineenVuan teiltä se pojat käyp tuo kala siivoomine.
vua. .. selekärangassa on jotia ja vosvorii.
Ruotonee
Jälleen oli ilta, ja vangit paneutuivat penkeilleen.
Mutta yöllä he heräsivät janoon. Suu oli Iimainen
ja huulia pakotti. Heistä tuntui, kuin koko suu olisi
ollut täynnä avohaavoja. He huokuivat lasiin ja yrittivät nuolla huurua yhä kiihkeämmin. Jano vain yl-

tyi.

olivat turoli kuiva ja puhuminen jo jokeltamis-

Seuraavana päivänä heidän kielensä

vonneet, suu
ta.

- Saunahan oli toki käytännöllisempi kuin tavallinen asumus. Vihtomisen ajaksi tarvitsi kantaa
vähäiset vuodevaatteet hankeen, niin oli nautinto
Mutta kesän tullen Repo ei viihtynyt

vakkuuttuneemmaks

Oliko iltapäivä jo menossa? Räihä konttasi

iä-

hinnä ovea olevan ikkunan pieleen. Mitään sanomatta hän alkoi takoa nyrkillään lasia. Vaunun portaiden tiiviissä tuntumassa oleva vartiomies heristi
nyrkkiään, mutta Räihä tuskin näki häntä.
Lyö vua ikkuna säpäleeks !
-Kuin puhelahjansa takaisin saaden alkoi Räihä
huutaa:

Vettää! Tuokaa

s----

nat vettä! Voda, biit

pesueensa veneeseen ja soudatti vaimollaan itsensä
ja lapsensa mantereeri tuntumaan. Laatokan rannat
ovat tavattoman kauniit ja suojaisia lahdelmia on

voda

kaan Repo rakensi perheelleen lehtimajan. Väimo

elein, mutta vartiomies voi vain levitellä käsiään.
Kului vielä pitkä aika, ennenkuin vartionvaihdon
yhteydessä säatiin sana vankien juomaveden tar-

riittämiin. Tuulilta ja myrskyiltä suojaiseen paik-

ja lapset riensivät nöyrinä kyliin kerjuulle. Repo
itse odotti päivän saalista rantakallioilla. Siirtymäilä
paikasta toiseen hän siten hallitsi laajoja kyläalueita. Lapset kasvoivat ja ruskettuivat, ja hyvinvointi
oli tyydyttävä. Mutta talvet olivat Revon perheessä

ankeita.

Oli aikoja, jolloin jää ei kantanut

eikä

katkennut.
Lumimyrskyt saattoivat kestää vuo- silloin ollut asiaa mantereelle.
rokausia, eikä
Lapset itkivät tietenkin leipää pitkinä talvi-iltoina.

Nälkä kun oli poloisilla. Mutta Repo sammutti
tulen pienestä öljylampusta ja kehoitti lapsia nukkumaan, koska kukaan ei toki yöllä syö.
Vuan eihä se Repo hupsu ollunna. Mualima

- mies. Venneet ja kaikki. Eukkohii. Vuan suotviisas
ta sitä minähhii rakensin sen mökin hirrestä. Oisha
se kelevanna lepäoksistahhii. Vuan oha siinä Eetlale . . . Mitä enemmä tuota tarinoo ajattelen, sitä
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Vartiomies harppasi vaunun eteiseen nähdäkseen
lasioven läpi, mikä on vangeilla hätänä.

Räihä näytti sotilaalle juomista epätoivoisin

peesta.

Samana päivänä vaunu siirrettiin ensimmäiselle
raiteelle, tavarajunan viimeiseksi vaunuksi. Mutta
aivan viime hetkessä heidät komennettiin ulos ja
ohjattiin seuraavalla raiteella olevaan kiskobussiin.
Hämmästyneinä he istuutuivat bussin ainoaan mat-

kustajasalonkiin, jossa oli ennestään vain muutamia
upseereita.

Kuikka katseli ympärilleen, niinkuin upseerien
olisi ollut hänelle itsestään selvä asia. Eikä

seura

hän malttanut olla sanomatta:
minnoon sanona, että kaivakee vua lit- Joha
terane
rintataskuu. Meillä on kiire. Myö männää
karkuu nii, jotta sippulat vinkuu, tai sitte ratekine

tilanne on riitillisessä vaiheessa ja meiliä läsnäolo

on ihr r älrtämätön. Vuan oiskoo noila uhveerloila
iuir-<krt.l? Voisitha sinä Räihä poika kysästä, noi
vu-1 ohi mennen, ettei vaikuta tunkeile.r'alta.
Kuikk;r tiesi tarkoin, mitä puhui. Hän oli ovela
j.r h.rrkitsi jokaisen sanan. Siksi hän sijoitti lauseeseenr.l sanan: uhveri, kiinnittääkseen upseerien huomion itseensä. Räihä tunsi hänen metkunsa ja laikkr hänen mielensri tekikin tupakkaa, hän ei puhunut mitään.

OIetko suomalainen vei saksalainen ? ky'sf i
jolh oli krpteenin kol-

venäjäksi
nuorehko upseeri,
miot

Iln

tiedä.

- S.rno vua, että tilanne on riitillir.ren.
- Ole hiljaa!
- Te halusitte tupakkaa? jatkoi upseeri.
- Meillä ei ole tupakkaa. Sairaalassa oli, muttt
nyt- ei moneen päir'ään, sai Räihä sanotuksi.
Vux mitä sinä selität7 Pyyvr,ä r'urr tup:rkkata.

Jiähää r'ielä ilima, jos matkahii tällä rnenolle

Upseerit ja vartiomiehet kuuntelivrrt keskustelu.r.
Kuikan ilmeet olivat heidän suuritnmrrn rnielcnkiintonsrr kohteenrr. Niistä päätellen

krruluksessaan.

Nyt

au\r\roo kit.rs, Räihä poikr. Se kysy t:rk- ketä myö olllirn. Srrno vul, että finnijri oll.u.
kuuh,

Olemme suomal;risir. r'.rst.rsi Räihii. Kuikrllc- sanoi hiljaisemmall.r äiincllä moitteen ain;risesr.r
hän
höpöttämisestri.

Kaikki hirrrroittuneit.r. niinkö?
- Niin.
--- Minne olette n-r:rtk;rll:r?
Räihä ei ensiksi oikein lmmärtänvt upsecrin kysyrnystä. Mutt:r kun hän selvensi sitä näi'ttämällä
menosuunter, Räihä 1'mn.rärsi.
t
!

lop-

puu kohta.

oli Kuikka

jok.r-

päir'äinen matkustaja kiskobussissrr, koska jelka
nousi rennosti toisen jrrlan polvelle.
Kapteeni puhutteli vartiomiestä ja tämä nyökkäsi
päätään. Räihä ymmärsi puhuttavan tupakasta, eikä

hrin erel'rtyr.rvtkään. Upseeri kaivoi trrskustxxn saj.r tlrjosi ensimrnäiseksi Kuikalle.
Prssiipo, prssiipo vua ! Årvojärjestyksessi,
- poika. Eläkä ota ko yks.
Räihä
(6vv66 on niä uhverloihe tupakit, ehätti
§xn6
Kuikkl,
sietnaisturan syvät henkis1ufiu1.
- Vuln
se uhverillehii, mite on kovvoo tupakltatr.
jos srissii 'r'ielä r,iinaryypl,n. Sinusta Räihä poika
eijjois vielri rv1.ppärijäks . . . mieste hotnrnoo sc on.
Eikö ole kovvoo ttrpakkatir, Paavolr ?

r ul<elrr;rtikor.r

On liiankin kovaa

harvoin kun

saa.

,.._ Mitä toverinne puhuu? kysyi kapteeni Räihalta.
Tapak streptkaja

- Räihä.
tasi

-

tupakka on kovaa, vas-

Ahneiden herikisauhujen jälkeen vangit tunsivat
olonsa ihmeellisen keveäksi. Tuntui, kuin bussi olisi heilunut tavallista voimakkaammin. Kuikka availi
jo asetakkinsa nappeja ja yritti laulaa jotain laulunpätkää, mutta Räihä hillitsi häntä tönäisemällä kylkeen.

Vangit vietiin Arkangeliin. Matkan aikana
pääsivät tarvittaessa ulos
heille varattu ja evä'itä.

ja

he

saivat vartiomiehiltä

Asemalla Räihä pantiin paareille, ja sotilaat kan-

toivat hänet siipirataslaivan toiseen kerrokseen.
Huone oli pieni salonki. Sen kalustona oli nahkapäällysteinen sohva, tuoli, pöytn ja peili. Räihä nostettiin paareilta sohvalle ja valkotakkinen nainen
riisui kengät hänen jaloistaan. Hän katsoi kauan
Räihän paljaita jalkoja ja kysyi suomenkielellä:
Missä sinun sukat ovat? Paljas jalka kengäs-

-

sal

Minulla ei ole sukkia. Ne unohtuivat Kemin

sairaalaan,

Voi mikä vahinko

-Nainen

!

poistui salongista. Mutta hetken kuluttua
hän tuli ttkaisin, ja hänellä oli kädessään paperimakeisia, jotka hän antoi Räihälle.
päällisiä
- Et ole
saanut pitkään aikaan namusia. Ethän?
- En tosiaan! Kiitoksia!
-Räihä vastaili kohteliaasti naisen esittämiin kysymyksiin. Hän sanoi ikänsä ja nimensä sekä kertoili, ettei hänen isänsä ollut enää elossa, mutta
sen siiaan äiti oli elossa ja hyvissä voimissa. Nainen ei sanonut nimeään, vaan lohdutti Räihää sanomalla:
Sodan loputtua sinut lähetetään

luokse.

kotiin äidin

Räihän teki mieli kertoa, ettei hänellä ole enää
kotiakaan, mutta hän tiesi jouluvansa selittämään
kotinsa menetyksen, ja siksi hän oli mainitsematta
siitä.

Kenties Räihän luona oleva nainen kertoi työ-

tovereilleen salongissa olevasta suomalaisesta sotavangista, koska vieraita saapui Räihän vuoteen viereen yhtenään.
Suomenkieltä puhuva nainen oli Räihän tulkkina.

Räihä vastaili hänelle tehtyihin kysymyksiin ja pusen, minkä osasi maan kieltä. Vieraat
toivat hänelle tupakkaa, makeisia ja pieniä paperikääröjä, joiden sisältöä hän ei tutkinut vierailun
aikana. Räihän hytissä vallitsi ystävällinen ilmapiiri. Hän tunsi itsensä sotilaaksi, jota ei osoiteta. Kenties ensimmäisen kerran vankeutensa aikana Räihä
tajusi sen, että kuka hyvänsä voi voittaa tai hävitä.
Kuikka ja Paavola jätettiin vartioituina laivan
kannelle. Matkustajien mielenkiinto heitä kohtaan

hui itsekin

ei ollut sen vähäisempi.
Minne heidät aiottiin kuliettaa laivassa, sitä vangit eivät tienneet. Eikä heillä ollut tilaisuutta edes
ajatella matkansa mädrdd. Kaupunki valtavine kerrostaloineen oli toisella rannalla. Raitiotievaunut
kulkivat omia teitään rantakatujen tuntumassa, ja
mahtavia sotalaivoja oli ankkuroituna aseman jr
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rantakadun r,äliin. Nopeakulkuiset moottoriveneet,
joiden voimanlähteenä olivat lentokoneen moottorit, risteilivät kaupungin edustalla veden kuohuessa
niiden keulassa.
Valoisana kesäyönä vangit pantiin kuorma-auton
lavalle ja kuljetettiin sairaalaan.
Räihä makasi odotushuoneen lattialla olevilla
paareilla. Hän odotti vuoroaan kylpyhuoneeseen,
jossa Kuikka oli jo ollut. He olivat huoneessa kahdestaan, mutta hetken kuluttua heidän luokseen
saapui sotilashenkilö, ,iolta oli rmpuioitu oikea käsi.
Oletko sairas ? hän kysyi Räihältä erittäin hal-

- suomenkielellä.
Iitulla
Olen.

- Haavoittunut otaksuttavasti?
- Niin olen.
- Entä toverinne?
- Hän on käsipuoli.
-Upseeri vilkaisi Kuikan tyhjää hihaa ja katsoi
terävästi Räihää.

Miksi ette tulleet tänne terveinä? Onko pa- maata paareilla, kun teillä olisi ollut tilairempi
suui säilyttää terveytenne? Meillä on omia potilaitamme, joita pitää hoitaa.
Räihä hämmästyi kuulemastaan. Hän katsoi
Kuikkaa, joka oli kuullut sen, mitä hänelle sanottiin. Kuikan pisamaiset kasvot olivat punehtuneet,
mutta hän ei sanonut mitään. Kenties hän odotti,
onko Räihästä vastaajaksi.
Me emme ole pyytäneet teiltä hoitoa. Ja ios
vihollisen
puolelle meno on niin ytsinkertaista,
niin miksi itte itse ole menneet meidän puolelle?

Me olemme sotilaita emmekä loikkareita

!

Sotilas lähti vihaisena.

Vuan oiskoo tuo soltaatti tuola toisessa huo-

neessa?
Meinoon vua,

että jos lähtis kiännyttäm-

mää häntä kapitalistiks. Kerkiipähä sinne meijjä
puolele vielähii.
Sairaalassa maatessaan

Kuikka muisteli

usein

laivamatkaansa:

Eihä siinä tarvinna, ko ojennella kättää. Ihan
ko- Heleppo Heikki Kajjaani markkinoila. Yks sivilukko kiäri sätkee, eikä meinannu minuva huomata. Vuan ko minä heilutin vähä aikoo tuota käin
tynkee
taisin suaha ves'tipannii silimäkulumaa,
ni joha -heltis. Koko topan anto mahorkkata. Vuan
sinä Paavola istuu jurotit, etkä kahtonna heitä ies
silimii. Jos minä ennois huitomalla kertona, mite
sinä oot sairas, iha mahottomissa tuskissa, ettois
suana mittää. Sen minähhii sanon sulle Paavola,
että myö ollaan vankija ja pysytäd. tiälä sova loppuu. Ihmisen on kuule mukauvuttava er tilanteissa.
Eihä sitä kannata tehä elämee vaikeemmaks, ko se
on. Meilä on kullahii surtavana omat surut. Nii
on Eetlallahhii. Vuan minkä tälle voip. Nii kauvva,
ko myö ollaa elossa, tunnetaa suru. Usko minnuu,
surussa on ihmise toivo.

Oli kokonaan Kuikan ansiota, että heidän toipiIasaikansa sairaalassa, joka kesti kuukauden, muodostui henkiseksi tasapainoittajaksi. Paavolan toistuvat masennustilat harvenivat. Ennen kestetty kätkeytyi yhä syvemmälle heidän itse kunkin sisimpään, ja siten he olivat kuin valmennettuja kestämään ulkoapäin ja sisimmästään tulleet kolhaisut
leirillä, jonne siirrymme heidän seurassaan.

oo
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PARTIO.
TTTATKA
KESÄ-HEINÄKUUN vaihteessa I94t kompp:rniamme, 42. rajakomppania oli ryhmittyneenä Lappeenrannan-Viipurin tien suunnassa nykyisen valtakunnanrajan lähimaastossa. Silloin aloitettiin tiedustelutoiminta vihollisen puolustuslinjojen yksi-

TAUNO

l. PUKKA

Ätlaa iättökö minuot Ättaa
iöttökö minuo! Holuon kuollo
rojon omollo puolello.

- Nöin
jo
huusi
votitti hoovoittunut
portiomme jösen, kun konnoimme häntö oluksi kösien
Yorosso io myöhemmin tekemillämme pooreillo vihollisen
puolelto.

Valmistautuessamme matkaa varten majoitusalueellamme tuli naapurina olevasta panssarintorjunt.r-

kuun 1. pnä aamupäivällä kutsui komppaniamme
päällikkö, luutnantti Linnakallio allekirjoittaneen

tykkijoukkueesta luokseni kokelas, joka oli saanut
tietoja partiomme lähtöpuuhista ja inokkaana sotilaana kyseli mahdollisuutta päästä meidän kanssamme partioon. Koska partiomme oli kuitenkin koottu, kokelas palasi yksikköönsä. Iltapäivällä sama
kokelas tuli uudelleen luokseni ja halukkaana mu-

luokseen

kaamme pyysi i,älitystäni.

tyiskohtaisten laitteiden selville saamiseksi. Heinä-

ja tiedusteli mahdollisuuttani lähteä pari
vuorokautta kestävälle partiomatkalle sekä ketkä
olisin halukas ottamaan mukaani partion jäseniksi.

Asia selvisi nopeasti, sillä sopivia miehiä löytyi
yksiköstä riittämiin. Hyr'änä puolena miesten valinnassa oli lisäksi se, että yksikkömme oli suurimmalta
osaltaan juuri Lappeeo seudun nriehiä, joista monet

olivat asiantuntijoita

paikallisess.r maastossakin.

Komppanian päällikkö määräsi minut p,lrtion johtajaksi ja jäseniksi r-ain 3 miestä, silli olivrthrn
tekeillä ensimmäiset partioretket ja tehtä\'ät n imenomaan tiedusteluluontoisi;r, .joten miesten lukumäärä ei

ollut

ratkaiseva.

Vihollisen löhettyvillä liikuttoesso on mitö suurin volppous lorpeen.

Otin asiasta nyt

selväli,

koska partion suoritus on tehokkaampaa ja mieluisampaa, jos jäseninä on rohkeita ja asiaan innostuneita miehiä. Kun sain kuulla, että kokelas ei
ollut saanut esimiehiltään lupaa partioon lähtöön,
selitin, etten voi asialle mitään ja että kaiketi vielä
tulee mahdollisuuksia toimia. Illan suussa vähää en-

nen lähtöämme ilmestyi kokelas kuitenkin
partiovarusteissa telttaamme

ja ilmoitti

täysissä

saaneensa

lutan tulla partiomme jäseneksi. Siinä hän

seisoi

reppu sclässä, konepistooli kädessä .ia pistooli hihnastrr riippuen kesäpuseron poveen asetettuna niin,
että ainoastun käden sija oli näkyvissä. Varmistauduin asiasta. Komppaniamme päällikkö antoi m1'ös-

&.

kin hyväksymisensä. Näin vaihtui kokelas partiomr.ne

jäseneksi, ja yksi miehistä jäin pois tältä partiom.rt-

kaltamme.

Lähtö kello 21 rne.ioitusalueelta. Suojaista maastoa hyväksi käyttäen etenimme rajalle. Luutnantti
Linnakallio saattoi partiotamme Haisevanjärven t.rsalle rajan r,älittömiiän läheisvyteen. Siellä hän cntoi viirneiset ohjcet ja käskyt, ja niin n're ylitimne
rajan kello 23, jolloin pieni, himmeä hänräryvs oli
laskeutunut tienoon ylle. Vielä r'ilkaisr.r t.r.rksepäin
ja tervehdys päälliköllemme, joke seisoi lähettinsä
kanssa varjostavan kuusen suojassa. Ajatuksiss.r toivoin meidän palaavan onnellisesti tärkeitä tietoj.r
mukanamme. Varsinainen tehtävämrne alkoi.
Etenimme jonossa, ja tavoitteenamme oli ensiir
Lautalankylästä rajansuuntaan johtava tie. Kokelrrs
eteni keulassa taisteluvalmiina nreidän muiden yh-

tyessä samaan valmiuteen.

Ylitimme

Ieveähkön

jan siltä kohtaa, jos[a viholiiseir
partiopolku kaarsi linjan ylitse. Huomirsimme "jotoksesta", että siitä oli kul.jettu useita kertoja molempiin suuntiin. Muualta tihcän murroslinjan ylittäminen ei olisi ollut helppoa ja lisäksi epäilys miinoituksista vieroksutti rneitä tuosta esteestä.
Etenemisen jatkuessa pysähdyimme silloin tällöin
kuuntelemaan. Lautalan tieltä kuului kuulaassa
yössä r'ain vihollisen ratsupartion kavioiden kaprnurroshakkuulin

setta. Kaikki tuntui mener.än hyvin. Oli tärkeätä
tietää, oliko Lautalan tiellä enempikin liikennettä.
Etenimme tiheän, suojaavan metsikön kautta i.r
kello 4 saavuimme erään lepikon reunaan. Edessämme vasemmalla avautui peltoaukea, sieltä oli

vedetty kolmirivinen piikkilankaeste noin 70

rn

päähän eteemme. Hiivimme lähemmäksi estelinjaa,
jonne kokelas oli jo aikaisemmin ehtinyt. Hän näytti merkin, että jotain oli edessän.rme. Painauduimme maahan ja kuuntelimme. Esteen takaa kuului

yskähdyksiä. Kokelas osoitti kädellään ja sanoi:
Näetkös, tuossa kannon päässä istuu viholli-

- vartiomies
sen
Matkaa

oli

?

paikastamme viholliseen noin 30 m.

Siinä hän istui pitäen kivääriä kiinni sen
70

ollessa

pystyssä polvien r,älissä. Katselimme vartiomiehen
reippautta ja hänen kasvojaan, jotka kääntyivät verkalleen vuoroin vasemmalle ja oikealle, eteen ja

joskus taalisepäinkin. Ihmettelimme vihollisen yskähdyksiä, jotlia vrikuttivat ikäänkuin teennäisiltä.
Pi.rn kuulimmc srntanlaiste yskähtelyä myös hänen
r.rsc::'u,.r.rlil pr-rolelt.r.rn pellon lähettyviltä ik:iän\riin r.rs:.rulisen.r edclliseen. Emme päässeet tästri
e:eenp.iin, r.aln oli siirryttär'ä muualle. Jätirnmc
r iholiisen virrtiomiehen suorittemaan tehtä\'äänsä.
Teimme uuden suunnitelman ja ison peltoaukion
takia lähdin-rme Haisevan järven ja Kanaojan kartanon r'äliseen mrastoon. Kello 10 seurasimme järven
rannrrltl vihollisen sotilaiden, I miehen ja 3 naisen,

uintiharjoitusta jän,en toisella puolella. He eiviit
osanneet aavistal, että r'aarrr vaani melko lähell.i,

sillä etäisyyttä oli ainosta.rn noin 100 m je ampumlrnatka mitä parhain. Koska päätehtävä oli kuitenkin vie lä suorittamatta, siirrf imme toiseen plikkaan jän'en eteläpuolelle ja yritimme sicltii käsiir
vihollisen linjojen läpi. Kellon ollessa 1J etecmmc
ar.autui noin 200 m levf inen hakkauslinja, ioke
ler.ittäytyi sekä oikealle että r,asemmrrlle. Tähystimme ja kuuntelimme. Aukean taliana työskenteli etuoikealla ryhmän verran miehiä kaivren pcsäkettä. Heistä oikealla näkyi korkeirhko, katettu
kk-pesäke ikäänkuin availlcn kitaansa, joka näkyi
sen vinoksi leikatuista arnpumasektoreista. Idess.i
ia vasemmalla oli rlhmii miehiä taisteluhautojen
kair.austyössä. Kiivas tt'ör'älineiden kolina ja kov;i
pulina täytti tienoon. Päätimme tähystää vähän
aikaa vihollisen toimintaa ja samalla paikallistaa
kartallamme helaintomme. Jotta tähystys olisi tehokasta yht'aikar joka suuntaan, jätin yhden miehistäni varmistalr-ra;rn selkäpuoltamme. I{e toiset ryömimnte lähenlmäksi hakkauksen reunaa. Kokelas
oikealle 10 metrin päähän ja neljäs miehistäni vrrsemmirlla.

Asetuirnme kukin omaan paikkaamme niin, että
näimme tatvittaessa myös toisemme. Kiikari ilmaisi

vihollisen vartiomiehenkin, joha seisoi kivääri kä'
dcssä keskellä aukiota Pensr.ln suojass,r.

Yhtäkkiä pamahti laukaus minusta oikealta. Se
tuntui yllättävältä. Luulin ensin, että vihollisen vartiomies ampui hälytyksen. Samassa hetkessä tajusin ja kuulin kokelaan äänen. Hän syöksyi aukean
suuntaan ja huusi ja valitti hirvittävästi. Riensimme
toisen miehen kanssa hänen luokseen ja saimme

yksi miehistä lähtee yksikkömme majoitusalueelta
noutamaan hevosta, jolla kuljetamme vainajan edelleen, siilä emme yksinkertaisesti enää jaksaneet

hänet kiinni aukean reunassa. Huomasimme hänen
huojuvan ja painelevan vatsaansa. Pistooli riippui
hihnasta kaulassa, ja housujen alaosasta tippui yhtenään verta. Kannoimme hänet taemmaksi metsin
suojaan. Hän kärsi kovia tuskia huutaen ja valit-

häntä kantaa. Jäimme toisen miehen kanssa odottamaan hevosen tuloa ja istuimme paarien jalkopäässä
tähystäen rajan suuntaan. Istuimme siinä kotvan
aikaa, kunnes äkkiä terävä valo sattui silmiini. Aivan kuin salama olisi iskenyt, välähti vasemmalla
polun suunnassa noin 15 m päässä, kun auringon
säteet osuivat vihollisen partion puukkopistimeen.
Hyppäsin pystyyn, samoin teki toverini vaistomai-

taen:

sesti. Polun vastakkaisella puolella kiven takantr

Älkää iättäkö minual Älkää jättäkö minual
Haluan
kuolla omalla puolella raj.ra.
Peitimme hänen suunsa pienin r'äliajoin lakiila,
ettei hänen valituksensa ilmaisisi suunttamme viholliselle. Havaitsimme aukion tak:na letotonta
liikettä, ja aukiolla oleva vartiomieskin poistui näköpiiristämme. Kannettuamme haa'r'oittuneen noin
200 m taemmaksi meihin yhtyi kolmas miehistämme, joka tuli vastaamme tietämättömänä tapahtumasta. Haavoittuneelta emme saaneet enää selvää
vastausta, sillä hän heikkeni hetki hetkeltä. Siirsimme hänet vielä kauemmas taakse, sillä aukean

taholta kuului vihollisen pulinaa, joka tuntui lä-

henevän. Tapahtumapaikasta noin 400

m

päässä

väijyi vihollissotilas, ja hänen takanaan hiipi kyyryssä 5-6 miestä. Näin vihollisen kiväärin ja sen
puukkopistimen, joka ilmaisi lähestyvän \aaran.
Näin myös hänen kasvonsa piirteet, silmät, jotka
saaliinhimoisina tuijottivat kiven yläpuolella. Hui!
Nopea toimiota oli tarpeen. Hyppäys lähellä olevaan pensaikkoon, jonne toverinikin hypähti samalla hetkellä. Vihollinen avasi tulen jälkeemme
kiihdyttäen siten vauhtiamme. Luotien vinkuessa
ympärillämme ja sinkoillessa välillä puiden oksiin
pääsimme lähellä olevalle pienelle kumpareelle.
Sieltä vasta avasimme me puolestamme konepistoolitulen. Siihen ei ollut aikaa tätä ennen tuossa kiperässä tilanteessa. Hetkisen puolin ja toisin ammus-

pienen suon reunassa tarkastimme haavoittuneen

keltuamme vihollispartio vetäytyi takaisin polun

annoimme hänelle ensiavun. Hän ei
enää puhunut meille mitään. Hänen kasvonsa olivat kalvenneet ja silmien liikkeet harventuneet.
Valtimo löi hitaasti. Ehkä hän vielä viimeisillä voimillaan yritti puhua meille tai ainakin katsella ja
varmistua siitä, ettemme jättäisi häntä. Avatessamme hänen housunsa vyötärön näimme hänen haavoittuneen sukupuolielimiin ja oikeaan reiteen. Ensiapu oli tehoton, mutta yritimme sitoa haavlt taitomme mukaan. Tarkastimme hänen pistoolinsa jr
totesimme, että laukaus oli Iähtenyt siitä. Tästä
päättelin, että hänen pistoolinsa oli ollut varmistrmattomana hänen povessaao silloin, kun hän oii

suunnalle

lähemmin

ja

tähystysasemassa

ti

pitkällään. Pistooli

oli ilmeises-

valahtanut maahan ja lauennut tai hän

oli

kor-

jannut pistoolin asentoa povessaan ja epähuomiossa koskettanut liipaisinta näin surullisin seurauk-

Teimme suon reunassa olevista koivuista kantopaarit käyttäen siteinä vöitä ja vitsaksia. Pehmustimme paarit havuilla ja sammalilla. Koetimme vielä hänen valtimoaan. Se sykki yhä, mutta entistä
harvemmin ja laimeammin.
Kannoimme vuoroin paareia,
Lähdetään !
ja-yksi toimi aina- takana varmistaen etenemisen.
Olihan mahdollista, että vihollinen seurasi perässämme ja tavoittaisi meidät joko takaapäin tai muusta suunnasta.
Eteneminen oli raskasta. Iltapäiväaurinko paistoi
helteisenä. Levähdimme kolme kertaa, pienen ajau

kerrallaan. Viimeinen tauko

oli noin 400 m

päässä

rajasta.

Siinä nukkui vuoteellaan kokelas, joka oli elämänhaluisena ja reippaana sotilaana lähtenyt \apa^ehtoisena partioon. Hänen sydämensä oli jo sammunut. Hän ei saanut kuolla rajan omalla puolella,

niinkuin hän oli toivonut.
Ylitimme rajan noin kello 16. Päätimme, että

ja

metsätiheikössä här,isi näkyvistämme.

Olimme toverini kanssa levottomia siitä, miten
kävisi hevoselle ja sen ajajalle, joiden piti saapua
juuri siltä suunnalta. Onneksi vihollispartio oli
kääntynyt pian linjalle ja poistunut omalle puolelleen eikä yllättänyt hevostamme.
Menimme takaisin kuolleen toverimme paarien
luokse. Vihollisia oli käynyt häntä tarkastamassa,
kompassi oli kadonnut hänen ranteestaan, samoin
oli hävinnyt konepistooli, joka oli ollut nojallaan
paareja vasten. Vihollispartio oli sittenkin seurannut meitä tulosuunnassamme ja ilmeisesti haravoinut maastoa rajalle saakka. Huomatessaan meidän
istuvan paarien luona se oli päättänyt ottaa meidät

oli edetessään käyttänyt suojanaan
polun reunassa olevaa suurta kiveä, mutta sen aikeet eivät onnistuneet. Vihollisen oma puukkopistin
ja Luojan auringon säteet pelasiivat meidät.
Jo kuului kärrynpyörien kolinaa polulta, ja siellä
partiotoverimme tulikin hevosineen ja hänen takanaan muutamia miehiä varmistamassa. Majoitusalueelle oli kuultu partiokahakka, ja siksi noutajia
oli useampia. Kaikki olivat iloisia levottomuutensa
jälkeen, sillä he olivat luulleet meidän joutuneen
yllätetyiksi. Nostimme kaatuneen toverimme paareineen rattaille, ja siten hänen matkansa takaisin
'r,angikseen. Se

kotiseudulle alkoi.
aoaaaaaaaaaaaoo

KIIRETTÄ OLI
Eläkevaareina ne ihmisten kiireet vasta oikein alka-

vat, jotta väliin valittaa täy§y. Niinpä kun kaksi jääkärivanhusta kohtasivat kerran toisensa kolmannen
aseveljen hautajaisissa, toinen tiedusteli:
Mitä sinä, Auno Kuiri, nykyisin hommailet?
- Mitäs tässä mitään enää ehtii hommaamaan, kun

on- niin kiirettä, ettei ehdi edes itse hautaan

mään.

mene-

Soömälärven luonnonkouniito seutuio

"UKON"

R. KALERYO

Elokuun 3O. päiväna L94L y,rrjötteli vähäinen Pobedan kylä kurjan näköisenä harmaassa sadesäässä.
Mutta liikenne kylän raitilla oli vilkasta. Miehiä ja

ajoneuvoja kulki edestakaisin, paljon oli miehiä ja
paljon ajoneuvoja. Niiky ei liene ollut kylässä tavalli-

nen muina aikoina, mutta eipä ollut tavallinen se
kohdakkoin alkava retkikään, joka tuon vilskeen oli
aiheuttanut. Satapäisten mies,joukkojen lisäksi oli tuoSä?imäjärven eteläpuolella kyyhöttävään kyläpahaiseen tullut korkeita vieraita. Siellä olivat nyt
Ll.D:n komentaja lähimpine miehineen ja JR 8:n
komentaja, eversti Autti eli rykmenttinsä peitenimen
mukaan "Ukko" alijohtajineen. Eivät sentään hänen
kaikki pataljoonankomentajansa olleet mukana. Jou-

hon

kosta puuttui

hän

oli jo

II

P:n komenttja, majuri H. Väänänen,

joukkoineen samoamassa synkkää, vetelä-

soista korpimaastoa.
Erääseen taloon kokoontuneet komentajat kuuntelivat radiosta katkeamatta pauhaavaa "Karjalan rnarssia" ja pohdiskelivat, mitähän merkittär,ää tiedotusta
se mahtoi edeltää. Sillä erikoinen täytyi uutisen olla,
sen voi päätellä siitä, että sama marssi oli taukoamatta

kaikunut
72

jo

pitemmän aikaa.

-

Lopulta annettiin

pädmajan I'limääräinen tilanneilmoitus:

HI

"Viipun

on

vallattu." Eläköön-huudot kajahtivat tuvassa, ja joku
säntäsi ulos kiidättääkseen ilosanoman joukoiile.

-

Nyt sitten voidaankin lähteä, sanoi eversti Autti

t1'öntyessään alaisineen ulkona ropisevaan sateeseen.
I{inne sitten "voitiinkin lähteä" ja missä Ukon II P
jo samoili?
Paneutukaamme tilanteeseen.

Kun vihollinen
näytti kovin itsepintaisesti puolus-

tavan Pobedan kylästä koilliseen olevaa Alekan maas-

toa, jonka kautta Petroskoihin johtava valtamaantie

kulki, päätti 11.D:n komentaja avata Sotjärven-Säämäjärven kaonaksen laajojen soiden yli suoritettavalla
koukkauksella. Tähän tehtävään oli määrätty Ukon
rykmentti
Osia siitä oli
Jalkaväkirykmentti 8.
liikkeellä -jo 30.8. aamusta lähtien.- Rykmentin jääkärijoukkue, komppania pioneereja ja II P olivat
täten ehtineet kauaksi, ja pädosat valmistautuivat liikkeelle lähtöön juuri silloin, kun "Karjalan marssi"
pauhasi radion täydeltä.

Rykmentin tehtävä

oli erikoinen, se oli

myös vaa-

tiva. Mutta Ukon rykmentti tur.rnettiin ja siihen luotettiin. Tämän luottamuksen se oli saavuttanut aikaisemmin käymiensä taistelujen ansiosta. Nuo taistelut

olivat johdattaneet Ukon valtakuntien rajalta HavuKoirinvaaran

-pl6lnnv42sanTshalkin
- Jänisjoen
Lunkula-Mantsin
Veskelyksen
kaut-ta tänne Sotjärven - Säämäjärven -kannakselle, eikä
- retki liene edellisiä kummempi.
nytkään edessä oleva
I

l

Näin ajattelivat miehet, kun valmisteluja suoritettiin.
Mutta kuinkahan mahtoi olla.

Oli edettävä Pobedan itäpuolella olevan kymmenkilometrisen suoalueen läpi ja vielä toiset kymmenen
kilometriä, ennenkuin txvoitteet, Sänkä,joen rautetieja maantiesillat ja Säämäjärven k1'li olisi saavutettu.

kompastelivat raskaine kantamuksineen tuon tuostakin epätasaisella uralla oleviin esteisiin ia aina välillä
vajosivat suohon polviaan myöten: Näin jatkui vaivalIoinen marssi tunnista toiseen, kunnes alkupää 11.8.
kello 2 saapui perille.
Oli enää vain jokunen tunti
aikaa levätä.
Vihollinen ei häirinnyt rykmentin Iepoa, mutta
yöstä muodostui siitä huolimatta kaikkea muuta kuin
rauhallinen. Ilman telttoja miehet värjöttelivät satees-

sa puiden alla

jt

koettivat väliin hyppimällä

pit?iä

keet

oli niin vaikeakulkuinen, että kaikki tarvikoli kuljetettava mukana kantaen.
Ukko lähim- kaikeo lisäksi
pineen laskelmoi, että edessä olisivat
kolmen vuorokauden taistelut. Huollon suoritus teki

itsensä lämpiminä. Ilmitulon vaaran takia ei rohjettu
sytyttää edes nuotioita. II P:n partiot olivat liikkeellä
läpi yön. Ne tarkkailivat mm. Prääsään johtavaa tietä
ja havaitsivat panssarivaunujen liikehtivän sillä jatkuvasti. Lieneekö tuo tarkoittanut maantien varmista-

miettiväiseksi.

mista, koska vihollinen

Maasto

Rykmentin jääkärijoukkue oli lähtenyt ensimmäisenä liikkeelle 30.8. aamulla. Sen tuli ottaa hxltuunsa

kukkulat korkeuspisteen 121,3 luona Säämäjärveltä
Prääsään johtavasta maantiestä noin 2,) km lounaaseen

ja varmistaa ne rykmentin tulevaksi yöpymispaikaksi.
Kello 11 mennessä se saapuikin perille, ja sitä seurasivat pioneerit raivaten ja merkiten etenemisuraa.
Majuri H. Väänäsen II P oli ollut vuorossa seuraava. Kello 13 se oli häipynyt Pobedasta sadesäähän
ja kadonnut pian metsän peittoon. Taivallettuaan joitakin tunteja yhytti pataljoona etenemisuralla vihollispartion ja kohta toisenkin. Ne olivat innokkaassa tou-

tymisestä

oli

selvillä rykmentin lähes-

?

Yö tuntui kylmässä

värisevistä miehistä loputto-

malta, mutta vihdoin alkoi aamu sarastaa, ja sen
mukana elämä taas tuntui helpommalta. Sadekin oli
tauonnut.

Elokuun 31. päivänä kello J.30 lähdettiin jatkamaan etenemistä. Alayksikköjen järjestys säilyi entisellään. Vahv. II P saapui maantielle kello 9, miinoitti sen ;a jatkoi pohjoista kohden. Pataljoonan oli
näet saatava haltuunsa Sänkäjoen rautatie- ja maantiesillat. Vihollista ei pataljoona ollut tähän mennessä
noita miinoituspartioita Iukuunottamatta kohdannut,
mutta pian maantien ylittämisen jiilkeen tuli ka;rkosta
panssarivaunu, joka ajoi II P:n miinoitukseen. Vaunu

menetti "kolariss.r" liikuntakykynsä, jonka jälkcen

imENTrl
,l

co

oa

pioneerit rä1äyttivät sen kappalciksi.
I P seurasi tiiviisti Vahv. II P:n kannoilla. Ennen-

kuin se pääsi tielle, tavatiiin etenemisuran

aa

\MAIARVELLA
hussa, miinoittivat etenemisuraa. Niiden puuha päät-

lyhyeen, ja eteneminen iatkui. Vahv.4.K (Komppania Boman) erosi pataljoonasta ketlo 17. Se liihti
metsien läpi suunnistamaan Präisään johtavan tien
varrella olevalle Sänkäloen sillalle, jossa sen piti ottaa
sillanpää ja sillä tavoin varmistaa taistelujen ajaksi
rykmentin oikea sivusta.
Enempiä venäläisiä tapaamatta II P saapui kello 20
aikoihin jääkäri joukkueen luo.
Mutta nuo vihollispartiot. Niin vähäisiä kuin ne
olivatkin, vetäytyi Ukon otsa niiden takia syviin kurttuihin, sillä niiden merkitys oli kaikkea muuta kuin

tyi

vähäpitöinen. Ne osoittivat, että vihollinen oli huomannut, mitä oli tekeillä. Enää ei ollut toivoakaan,
että päästäisiin yllättäen vastustaian kimppuun. Ukon
sanat, kun hän sai tiedon partioista, eivät juuri olleet
sopivia lasten kuultaviksi. tvlutta sattuvia ne olivat.

Kello l7 alkoi rykmentin pääosien loputtoman
pitkä parijono painua metsän suo.iaan. Kärjessä oli
luutnantti Lampelan 9.K ja välittömästi sen takana
majuri R. Kalervon komentama I P, jota seurasi viimeisenä kapteeni R. Kivilahden pataljoona, III/JRS.
Parin tunnin etenemisen jälkeen tuli pimeä. Miehet

varressa

Komppania Boman, joka oli pimeissä eksynyt suunnastaxn ja harhaillut metsässä koko yön. Nyt liihetettiin komppania varmuuden vuoksi tavoittecseensa
maantien vxrttx pitkin.
Pataljoona saapui maantielle kello 9.3O ia käänryi
Iuoteeseen, Säänräiärven kylää kolrclen, seuratakseen
tietä sen molemmin puolin. Samassa ajoi paikalle
Säämäjärveltä päin tyhjä kuorma-auto, joka ohimen-

nen suistettiin oiaan, ja etenemistä jatkcttiin. Noin

kilometrin päässä törmäsi pataljoona

puolustuksessa

olevaan viholliseen. Lyhyehkön, mutta sitä liiivaam-

man taistelun jälkeen se pakotettiin vetäytymään.
Eikä ehditty tämän tapahduttua iatkaa matk:ra kuin
toisen kilometrin verran, kun vihollinen taas oli vas-

tassa. Se oli panssarivaunujen tukemana ryhmittynyt
puolustukseen lujaan asemaan korkeuspisteestä 102,3
länteen olevan purolinian takaiseen kukkulamaxstoon.
Voitonvarma pataljoona hyökkäsi aikaa hukkaamatta
puolustusasemaa vastaan, mutta lyötiin takaisin. Uusittu yritys ei johtanut sen parempaan tulokseen. Koetettiin koukata, sekärin ei onnistunut. Koetettiin toisen
kerran, ja menestys oli yhtä huono. Raskaat T-14
tyyppiset vaunut estivät kerta kaikkiaan päiisyn tielle.
Niihin eivät mitkään patalfoonan panssarintorjuntaaseet Pystyneet.
I P:n eteneminen oli auttamattomasti pysähtynyt.- Ålettiin kaivautua!
Komppania Boman (Vahv.4.K) oli päässyt Sänkä-

joelle kello I1.30. Niin paljon aikaa se metsässä harhaillessaaan oli kuitenkin menettänyt, että sillanpäätä
se ei enää kycnnyt valtaamaan. Venäläiset olivat miehittäneet joen kaakkoisranoan ja ottivat komppanian
73
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vastaan voimakkaalla tulella. Ei ollut muuta neuvoa
kuin kiireesti kaivautua vastarannalle. Jv{ukena olevat
pioneerit ryömivät tulesta piittaamatta sillalle ja panostivat sen. Åinakin panssarivaunuilta oli tie tukittu!
Vahv. II P oli päässyt vihollista kohtaamatta miltei
tavoitteeseensa saakka, mutta joutui heti rautatielle
tullessaan taisteluun siltavartioston ja rautatien purkamistouhussa ollcidcn joukkojen kanssa. Tällä hetkellä
päätti eversti Autti sijoittaa painopisteensä Vahv. II
P:n suuntaan, jossa menestys näytti helpoimmin saa-

III P:n ensiksi mainitun peP:n komentajalle.

vutettavalta. Hän lähetti
rdä,n

ja alisti sen

II

Maantiesillan saavutti

patal

joona parisen tuntia

myöhemmin, noin kello 12.20, ja kesken taistelun
lähetti pataljoonan komentaja 6. komppaniansa parin
kilometrin piässä silloista länteen olevalle lampikannakselle, jossa se heti joutui kiivaaseen tais[eluun
kannaksen omistamisesta.

varressa olevaa 9.K:aa vastaan. Tilanne alkoi muuttua pataljoonalle arveluttavaksi, mutta juuri silloin,
parhaimmalla hetkellä, ilmestyi paikalle III P ja tilanne vakaannutettiin yhteisvoimin. Kello oli tällöin
15. Taaskin osa vihollisista antautui, osa tuhottiin,
mutta melkoinen määrä pääsi pakenemaan etelä

kohti.
Lampikannasta puolustava 6.K joutui ankaran paineen alaiseksi. Panssarivaunujen, tykistön ja kranaatinheittimien tukemana vihollinen hyökkäsi iltapäivän
aikana kolme kertaa komppaniaa vastaan, mutta lyötiin joka kerta takaisin. 6.K:n sitkeä taistelu oli sitäkin
ihailtavampaa, koska sen mukana ollut panssarintorjuntakivääri ei tehonnut nyt esiinlyneisiin Klim Voroshilov-vaunuihin. Kasapanoksetkin olivat niille vaarattomia eikä miinoitusta päästy ankaran tulen takia
rakentamaan. Jokunen vaunu ajoikin röyhkeästi puolustusaseman läpi ja riehui aikansa komppanian selustassa saamatta mitään aikaan. Miehet olivat näet ehtineet kaivautua, ja "maaemo, sotilaiden suojelija" var-

Puolenpäivän aikaan ajoi Petroskoista päin melkeinpä II P:n ryhmityksen keskelle moottorijuna. Siitä
selvittiin nopeasti: Juna pysäytettiin, kuten rautateillä
on tapana, ja miehistö joko otettiin vangiksi tai tuhottiin, kokonaan riippuen siitä, ketkä olivat halukkaita
antautumaan. Mutta kello 14.30 tuli vuorostaan Säämäjärveltä toincn juna, jossa lienee ollut noin i00

seen puolustuksen länteen, kun taas
kaikki voimansa itää kohden.

rautatienrakentajajoukkoihin kuuluvaa miestä, eikä
Uimä ollutkaan yhtä helppo saalis kuin edellinen.
Junan vielä ollessa liikkeessä syöksyivät miehet ulos
vaunuista ja kävivät oikopäätä hyökkäåimä?in radan

haltuun. Varmistns työnnettiin noin kilometrin pää-

71

jeli

suojattejaan.

III P oli kello 18 mennessä selvinnyt taistelustaan rautatien suunnalla, otti se, paitsi 9.K, huolekKun

II P keskitti

Kello 18 oli 5.K ylittänyt Sänkäjoen rautatie- ja
maantiesiltojen välillä olevaa patosiltaa myöten ja vallannut yllättäen rnolemmat sillat, jotka ehyinä saatiin
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hän silloista itään, jossa vastuste ei tavattu nimeksikään. Kaiken varalta II P:n komentaja lu.iitti tästä

huolimatta sillanpäätä lähettiimällä sinne vielä
9.K:nkin.

Iltapäivällä r'enäläiset hyökkäsir'ät kiivan tykistö-

ja viiden raskaan panssarivaunun tukemina
P:aa vastaan, joka nyt oli heikentynyt, koska rykmentin komentaja oli irroittanut siitä 2.K:n omaksi
reservikseen. Taistelu riehui kiihkeänä myöhään iltaan
saakka, ennenkuin vihollinen saatiin heitetyksi talaitulen

I

sin lähtöasemiinsa.
Elokuun viimeisen päivän iltana

oli

2I

'

tiin, että siti. oli

tulossa, mutta odottavan aika olii
ja tan'e suuri.
pitkä
Rykmentin
aseupseeri oli nyttemmin vallatusta Ale-,
kan kylistä lähtenyt ampumatarvikkeilla kuormatunl
kolonnan kera pyrkimään maaston läpi rykmentio
i

luo. Tietä raivattiin metsään samalla, kun jatkuvasti
taisteltiin kaikkialla häärivien hajanaisten vihollis-i
osastojen kanssa. Kolonna kärsi menetyksiä, aseupseeri

itse kaatui, mutta ampumatarvikkeet tulivat kuin tuli-:
vatkin perille, ennenkuin niiden puutteesta olisi aiheu-:

tunut vastoinkäymisiä.

rykmentillä
lujasti hallussaan sekä Säämäjärveltä Petroskoihin että
Säämäjärvellä Präiisään johtava tie, rnutta eräistä vir-

Lääkintähuollon laita ei ollut sanottavasti kehuth-l
vampi. Kaikki Jsp:n teltat olivat täynnä haavoittu-,
neita, niin täynnä, että lievempivammaiset saivat ulko-

heellisistä tiedoista johtui, että Säämäjärven itäpuolitse

salla odotella, milloin heidät voitaisiin siirtää taemmas hoitoa saamaan. Toistaiseksi se ei vielä käynyt
päinsä.
Myöhemmin ryftmentin komentaja antoi

pohjoiseen johtava tie jäi auki ja sitä myöten vihollisen onnistui kuljettaa huomattava osa raskaasta kalustostaan turvaan.
Koko päivän kestäneiden taistelujen jälkeen oli
rykmentin ampumatarviketilanne muodostunut kovin
huolestuttavaksi. Kiväärin, konekiväärin ja pikakiväärin patruunoista ei kylläkään ollut puutetta, niitä

saatiin viholliselta tan'ittava määrd, mutta toisin oli

konepistoolin patruunoiden ja kranaatinheittimien
ammusten taita. Juuri ammusten puutetta aavistaen
olivat pataljoonat ottaneet mukaansa vain kaksi heitintä ia käptäneet jäljelle jäävien kahden miehistöä
ammusten kantamiseen soiden yli. Mutta nyt ne olivat
lopussa. Täydennystä odotettiin kiihkeästi, sillä tiedet-

komentotelttansakin
haavoiftuneiden suojapaikaksi.
Yö 31.8-i.9. oli rauhallinen koko rykmentin
alueella, joukot saivat levähtää raskaan päivätyön jälkeen. Mutta syvä huolestuneisuus viipyi eversti Auti4
ja niiden upseerien

mielessä, jotka istuivat komentopaikalla korkeuspisteen lO2,) luona. Yhteydet olivat
kovin kehnot. Niin, itse asiassa ei rykmentin komentajalla ollut vatmaa yhteyttä muihin kuin teltassaan istu.
vaan I P:n komentajaan. Kaikkialla metsissä ja soilla

harhaili taisteluissa hajalle lyögje venäläisosastoja.
Ne katkoivat puhelinlankoja ja tuhosivat vikapartioita
sekä lähettejä. Divisioonan keskuskin vastasi vain jos75

kus, ikdänkuin sattumalta. Mitähän tapahtuisi, jos vihollinen keskittäisi uusia voimia Säämäjän'en idänpuolista, pohjoisesta tulevaa tietä myöten ? Mitä huominen päivä mahtaneekaan tuoda mukanaan? Nämä
ia monet muut samankaltaiset raskaat ajatukset risteiLaskelmoilivät rykmentin komentajan aivoissa.
tiin vihollisen vahvuutta.
Ainakin rykmentti, enemmänkin, ja patteristo,
- ei olisi rasxastakin tykistöä, arvelee eversti.
kunhan
Ja vähintään viisi raskasta panssarivaunua, ke- mahdollisesti
veitä
kymmenkunta, lisää majuri.

Tuona pimeänä slysyönä tuntui huominen päivä
kovin pelottavalta. Ratkaisuahan ei päi'r'än aikana
oltu pysstty

saamaan aikaan, kuten kaikessa hiljaisuu-

oli toivottu. Vihollista ei oltu vielä

lopullisesti
pysrytry lyömään, kuten päivän päämääräksi oli asedessa

tettu.

Aamulla sinun on otettava Säämäjärven tien-

- maksoi mitä maksoi. On korkea aika saada
haarat,
yhteys Väänäseen ja Kivilahteen, muuten meidät vielä
piru nokkii, päätti komentaja keskustelun.
I P valmistautui parhaillaan aamuvarhaisella alkavaa hyökkäystä varten, kun vihollinen 1.9. kello 4
kohdisti sitä vastaan voimakkaan tykistökeskityksen.
Se ei pahemmin pataljoonaa järkyttänyt, vaan hyökkäys alkoi, kutcn käsky edellytti. Ja nyt tapahtui jotain
uskomatontal Pataljoona pääsi eteenpäin. tlnää ei ollut
vastassa raskaita panssareit4 jotka tähän asti clivat
Tilonne

I

-3.9.41

.

SÄÄUa.lÄnVf

€
=
å-:rsuneleffi

=Y
___:

Y

cl5l.6

KORSA

e,

q

76

,

/

/

l''
II
I

|'r

l.'i:

419

{ teli *
{
{

I"
.{
st

*:',

9,
{

,IJ

r
{t

;'. k;

t*
ffi
14?

i;ew

,.ä,,s

:il{

Pitkä io voivolloinen motko
suon yli on olkonui.

i

lamauttaneet jokaisen hyökkäysyrityksen. Ne olivat
nyt poissa, ja muutenkin oli vastus ällistyttävän heikkoa ja haparoivaa. Venäläiset olivat pimeässä irroittautuneet ja vetäneet joulikonsa Säämäjän'en itäpuolitse pohjoiseen kulkevaa tietä mr'öten tun'aan, tuoia
samaa tietä myöten, jota eversti Åutti oli yöllä niin
epäluuloisena kartalta tarkastellut. I P:n edessä oli
vain vähäisiä jälkiosastoja, jotka nopeasti lyötiin hajalle. Kello 6 saavutettiin rautatie ja kolmisen funtia
myöhemmin oli myös Säiimäjärven kylä miehitetty.
Samoihin aikoihin saatiin yhteys valtamaantien suunnassa lännestä hyökkäävään JR 50:een ja omiin, idempänä oleviin pataljooniin.
Yölliset kummitukset
- ja häipyneet.
olivat olleet arkoja päivän valolle
Nyt, kun tilanne oli selvinnyt, ryhtyi JR 8:n komentaja oma-aloitteisesti jatkamaan hyökkäystään Kutismajokea kohden. Menestystä oli käytettävä hyv?iksi
niin pitkälle kuin suinkin. Mainittavaa vastusta ei
aluksi kohdattukaan, kärkipataljoonana oleva II P
eteni taistellen vain ajoittain tien varressa tapaamiensa

pohjoiseen päin.
Kilpajuoksussa Kutismajoelle rykmentti jäi toiseksi.

Kun II P pääsi perille, oli vihollinen jo aikaisemmin
varustamissaan asemissa joen itärannalla. Mutta yli se

ei ajatellutkaan tulla.
Ukon rykmentti oli joka tapauksessa saavuttanut

tavoitteensa, oli sen runsaasti ylittänytkin. Yaikea p
kuteo
raskas tehtävä oli kunnialla viety päätökseen
tavallista.
Perehtykäämme lopuksi hiernan niihin vihollisvoi

mia koskeviin laskelmiin, joita taistelujen

välisenä

yönä Ukon teltassa laadittiin. Ja lisätkäiimme samalla
niihin myös ne tiedot, joita myöhemmin on eri lähteistä saatu.

Elokuun 20. päivänä perustettiin venäldisten puo,
lella Osasto Pimenoff, johon kuului kolme jalkaviikl

malaisten tuloa. Junaliikenne oli ollut Kutismasta
itään olevalla rataosalla vilkasta, ja maantie pölysi
autokolonnista.
Venäläiset siirsivät uusia joukkoja

pataljoonaa sekä tykistöä ia panssarivaunuja. Tämän
osaston nimenomaisena tehtävänä oli Säiimäjärven-Sotjärven välisen kannaksen sulkeminen. Edelleen
ilmestyi 28.8. Jessoilan suuntaan JR 1063 ainakin
pääosin ja kannaksen eteläosaan venäläinen JR !.
Hyökkäyksen aikana sai Ukon rykmentti vankeja
LinjanRak.P:sta ja tiedettiin myös, että Sänkäjoella
oli JR 1072. Kun sitten saavuttiin tavoitteeseen, saa.
tiin vanlieja vielä JR 1063:sta, jonka päosat lienevät
kuitenkin olleet JR 50 vastassa, RautatieRak.P 41:stä,
JR 111:stä, JR 52:sta ja lR 367:stä.
Ukon arvio, että rykmenttiä vastassa oli kaikkiaan

Olisipa nyt ollut keveitä joukkoia! Mutta hartaista
huokauksista huolimatta ei niitä paikalle siunautunut,
vaan vdsynyt II P taivalsi hitaasti eteenpäin. Kilo-

viointia.

I

epämääräisten ja hajanaisten venäläisosastojen kanssa,
jotka eivät kyenneet vakavampaan vastarintaan. Kutis-

I

majoen ylittäminen väikkyi mielissä, mutta ehdittäisiinkö sinne saakka, ennenkuin vastustaja toipuisi saa-

v,

metrin päässä seurasi ainakin yhtä väsynyt I P, mutta
III P oli jäänyt Sänkäjoen itäpuolelle. Se varmisd

mastaan kolauksesta. Joukot olivat lopen uupuneet
ja lentotiedustelu oli jo kello 14 havainnut, ettei vihollinen ollut jäänyt kädet ristissä odottelemaan suo-

- joelle.
Petroskoista Kutisma

noin rykmentin vahvuiset voimat sekä §mmenen
panssarivaunua ja v?ihintääo patteristo raskasta tykistöä, ei ainakaan ollut tavanomaista vihollisen yliar77

Keskustelin Valk jän'eltä kotoisin olevan Viljon kanssa n.rahdollisuuksistrmme ja loppujen lopuksi käännyimme meistä oppilaista huolehtivan
vääpeli Nestori Lakan puoleen. Vastauksenhan kyl-

lä arvasi: "Mitäs siellä lrpset tekevät7" Ja juuri
tuo lause sai meidät toimim.rrn. Päätimme karata,
aivan kylmästi karistaa kaliour.rn pölyt vaatteistamme ja häipyä vähin äänin. Vai ei siellä lapsia
tarvita, no sittenpähän tulevat näkemään.
Nyt oli vain valittava sopiva ajankohta H-hetkellemme. Sen ainakin tiesimme, ettemme pysty lähtemään rehellisesti, reppu pykälässä ja täysissä varusteissa, r,aan lähdön olisi tapahduttava aivan kuin
kävelyllä ollessa. Odotettu tilaisuus tulikin sunnuntaiaamuna, jolloin kouluumme koottu reserviläiskuormasto alkoi valmistautua marssilie. Sitä en jak-

sa muistaa, oliko tämä pyhä ennen vaiko jälkeen
juhannuksen, todennäköisesti jälkeen. Kolonnan
alkaessa marssinsa asemalle olimme mekin valmiina
liittymään matkaan. Taskuissa olevat kuivat leipäpalat eväinä alkoi täten toiseo sotaretkemme ensimmäinen ja vaikein etappiväli. Kaikki oonistuikin
hyvin, poistuminen koulun alueelta ei herättänyt

huomiota. Kuljimme hevosajoneuvojen vierellä,ia
kerroimme menevämme asemalle asioita toimittamaan, eikä kukaan osannut lukea ajatuksiamme.
Sitten asemalla alkoi kuumeinen lastaus vaunuiKirioittoio l5-vuotioono sotilospoikono io toisesso

sodossoon

PAAVO NIEMINEN

0limmeko
sotilaskarkureita?

hin. Koetimme Viljon kanssa pysyä näkymättömissä
toisilta, mutta toisaalta tutkimme mahdollisuuksialnrle oman piilopaikan löytämiseksi. Vai käykö

niin, ettei retkenrme vielä onnistuisikaan ? Paluu
tak.risin ei vieli tässä r'aiheessa olisi hävettänyt. Se
ei kuitenl<r.rn tullut mieleenkään. Toisten edelleen
suoritf ressr kuormruste huomlsimme vaunu jonon
viimeiseni olevan ns. härkär'.runun ja sen luokse
hiippeilimme sala,r je ympärille päiyillen. Huomat-

tuxmme viunun tyhjäksi kiipesimme sinne kiireesti
ja sukeltauduimme alimman makuulaverin alle piiloon. Ilmitulon estämiseksi vedimme eteen paperiroinla ja aloimme sydän jyskyttäen odottaa miesten
saapumista ja junan lähtöä.
Odotusaika tuntui pitkältä. Kaikki kolina ja hälinä oli loppunut, mutta mitään ei tapahtunut, kunnes vihdoin kuului vapauttava vihellys. Samassa
ilmaisimme ilomme ja ihmettelymme, kun saimmekin matkustaa kahden, mutta sekin syy selvisi heti.
Veturin puuskuttaessa eteenpäin ei meidän vaunumme liikahtanutkaan. Sitä ei ollut aiottukaan ottaa mukaan, siksi se oli viimeisend,, jota vastoin
muut miehistön kuijetusvaunut sijaitsivat junan alkupäässä. Voi sitä r,ilskettä, millä laittauduimme
etääntyvän junan perään. Saimme junan kiinni ja
kiipesimme viin-reisenä olevaan avovaunuun. Se oli
lastattu ajoneuvoill.r, joten nyt oli makuu- ja piilopaikkoja aivan tarpeeksi. Koko päivän kestäneestä
jännityksestä .iohtuen alkoikin raukeus tuntua jäsenissä. Niin sitä sitten heittäydyimme kärryihin.
Pureskelimme "r'aneria" ja auringon lämpimästi

Sen verran olimme me poikasetkin kärryillä
.maailmantilanteen vakavuudesta, että kun kesälLi
.1941 reserviläisiä alkoi kerääntyä Ratsukoulun suojiin, tiesimme voitavan odottaa jonkinlaista suurempaa sekamelskra. Ja juuri näiden reserviläisten
kutsuminen palvelukseen sai allekirjoittaneen ja
toverini Viljo T:n mielet rauhattomiksi. Olin ollut
jo Talvisodassa IV armei jakunnan esikunnassa
liihettinä, joten mieli alkoi jälleen vetää toimintaan
mukaan, mutta pääsy rajan läheisyyteen voisi nyt
olla vaikeampaa näinkin kaukana oleville, juuri
.viisitoista täyttäneille "miehille". Oli kuitenkin
helpotrx, että olimme armeijan kirjoissa ja varusteissa, sillä palvelimme Ypäjän RK:ssa ratsuttaja-

helottaessa nukahdimme.
Herätessämme oli juna pysähtynyt, aika oli ehkä
keskiyön aikaa, hyvin hämärää. Ympärillä oli lukematon määrä junia. Missä olimme? Saimme siitä
viimein tarkastelun jälkeen selvän. Olimme Tampereellal Nyt tuli meille pelko siitä, että kuljetuksem-

oppilaina.

me suuntautuisikin pohjoiseen, ionne meillä ei ol-

7.8

lut mitään kutsumusta, vaan mieli olisi palanut
Kannakselle tai allekirjoittaneen kotiseudulle Laatokan-Karjalaan. Myöhäistä oli nyt kuitenkin katuminen, menemme minne pääsemme.
Matka jatkui taas aikanaan. Juna pysähtyi jokaisella asemalla, sillä liikenne oli vilkasta. Vielä emnle olleet uskaltaneet näyttdytyä pysähdyspaikoilla,
mutta loppujen lopuksi oli sekin pakko tehdä, sillä
kuiva "vaneri" aikoi vaatia vettä. Junan jälleen seisahtuessa kiirehdimme muina mielrinä toisten sotiIaiden perään aseman kaivolle samrnuttamaan janoa.

Eikä kukaan tiedustellut mitään, joskin upseereita
kartoimme. Näin rohkaistuneina otimme nyt tavaksi aina laskeutua jaloittelemaan, mutta miesten kerääntyessä kerrankin erään asemarakennuksen ikkunan alle uutisten kuunteluun me koetimme pitaa
pakotien selvänä, jos katoamisestamme ilmoitettaisiin radiossa. Pelkomme oli turhaa. Ei ainakaan en-

No, senhän arvasimme, muttx tiesimme senkin,
etteivät he voineet meille, valantekemättömille, rlaikäisille asevelvollisuuslain ulkopuolella oleville
mitään. Ja olisihan puolustuksena se, että pakomatkamme suunta oli päinvastainen kuin tavallisten
karkurien. Eniten pelotti meitä palautus Ypäjälle.
Ei sen vuoksi, ettei siellä olisi ollut hyvä palvella, vaan kuvittelimme sitä naurua, joka olisi tullut
osaksemme epäonnistuneen operaation johdosta.
Ja eiköhän vain luutnantti miettinyt sitä keinoa?
Pieksämäelle saavuttuamme saimme "siirron" junasta. Eo enää oikein muista, vietiinkö meidät sotilaiden majapaikkaan yöksi vai menimmekö sinne
itse, mutta joka tapauksessa seuraavana aamuna herättyämme häivyimme taas vähin äänin majapaikastamme. Suunnittelimme jälleen matkaa emmekä
suinkaan etelään päin Mikkelin suuntaan, vaan mei-

oli päästävä itään päin.
Åsemalle tultaessa olimme kerranneet läksymme.
Nyt oli meillä myös varaa velita joukko-osasio eikä
dän

tarr.innut tyytyä kuormastoon. Kuljeksittuamme
jonkin aikaa asemalaiturilla ikäänkuin etsien jotain
pyrimme erääseen kuljetusjunaan, Kerroimme, että
jäimme yksikkömme kuljetuksesta jälkeen ja varusteetkin olivat siellä menossa. Ehkäpä selostuksemme uskottavuutta auttoi paljon sotilaspukummekin, joten saimme luvan nousta vaunuihin. Näin
olimme jälleen "juonessa" mukana. Toverillani oli
sikäli onnea, että yksikön miehistä monet olivat
Raudusta, Sakkolasta ja Valkjärveltä, joten hän oli
tavallaan omiensa joukossa. Junan lähtiessil liikkeelle olimme jo vapautuneempia. Matkan aikana ker-

roimme miehille edesottarnuksistamme,

vanhem-

mistamme ym., mutta siitä, kenen luvalla mentiin,
emme tehneet selkoa.
Viinijärveä lähestyttäessä ehdottivat upseerit Vil-

jolle ia allekirjoittaneelle, että lähtisimme ensimmiisellä iunrlla Joensuuhun, niin että ennättäisin

käi'dä tervehtimässä siellä asuvia vanhempiani. Perästäpäin kuitenkin selvisi, että heillä oli tarkoitus

Sotilospoiko törkeössö löherin rehtävössö ltö-Korjolon konkoillo

simmäisen vuorokauden aikana meitä peräänkuulutettu.
Tämä antoi meille lisää turvallisuuden tunnetta,

joskin liika rohkeus koitui myös kohtalokkaaksi.
Siitä ilostuneina, että junamme läksikin Haapamäeltä itään päin, unohdimme Jyviiskylän asemalla
varovaisuuden ja töksähdimme vastakkain kuljetuksemme päällikön, erään luutnantin kanssa. Häo
tunsi meidät samoiksi sotilaspo,iiksi, jotka oli nähnyt Ypäjällä. Upseerina hän teki nopeat johtopäätökset, joten meillä paranivat kyytitilat. Ei, emme
päässeet livahtamean, vaan luutnantti vei meidät
upseereille varattuun vaunuun ja aloitti kuulustelut
junan puskiessa kohti Pieksämäkeä.
Näin seitsemäntoista vuoden perästä naurattaa,
mutta silloin oli leikki kaukana, kun kysyivlt, tiedämmekö

mitä sotilaskarkuruudesta voi

seurata?

unohtaa meidät Joensuuhun. No, Viinifänellä vaihdoimme seuraavana vuorossa Iähtevään kul jetukseen ja saavuttuamme Joensuuhun aloitimme kuumeisen kyselyn, sillä en tiennyt vanhempieni asunnon sijaintia, tiesin vain osoitteen. He olivat edellisen lomani jälkeen muuttaneet asuntoe, vieläpä lähelle asemaa, mutta kadun nimi oli siksi uusi, ettei
virkakuntakaan tuntenut sen sijaintia. Etsiskelymme ei siis tuottanut tuloksia, mutta onneksi oli kent-

täpostikortti saatavissa. Korttiin vain sanat: "Mat.
kalla sinne jonnekin!" Tämän jälkeen tulikin se
juna, jota odotimme. Olimme asemasillalla, heilutimme lakkejamme, nyt huomasivat miehetkin, että
siellä ne pojat odottavat. Harhautus osoittautui
turhaksi.
Joensuussa olikin viimeinen pysähdys merkittävämmällä paikkakunnalla. Mitä tulee edessäpäin
olemaan, oli vielä hämärässä. Ei Viljo-toverinikaan

arvannut, että hän olisi jonkin päivän perästä

uudestaan tällä samalla asemalla, tulikasteensa saa-

neena, sirpaleita ruumiissaan, matkalla sisämaan
ollut silloin tietoa, kun
viimeinen junataival alkoi Joensuusta rajalle. Silloin
sotasairaalaan. Ei, niistä ei

alkoi myös kahden Iähettipojan palvelus
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syksyllä 1943
Syksyllä 1943 oli Kev.Psto 13 siirretty Maaselän
kannakselle, jossa se asettui asemiin Poventsan kau-

pungin pohjoispuolella oleville hiekkaisille kankaille. Maastoa halkoivat monet pienet purot, joiden rantatöyräisiin oli helppo kaivaa korsuja ja
padota puroja pieniksi altaiksi, joissa sopi sitten
saunomisen välipaloina vaikkapa uidakin.

Patteriston kolme tulen,johtopaikkaa sijoitettiin
Stalinin kanavan rantatörmiin. Näistä eteläisin oli
Poventsan kaupungin pohjoispuolella leviävän suon
reunassa olevalla mäellä, kanavan ensimmäisen sulkuportin kohdalla. Tämä ns. Aallonmäki oli ker-

toman mukaan saanut nimensä siitä, että ensimmär.
oli tällä mäellä kaatunut luutnantti Aalto. Oliko tämä tapahtunut silloin, kun asemat vakiintuivat tälle linjalle, vaiko aikaisemmin, jolloin rintamalinja oli kulkenut tämän paikan ohi ja ollut sodan aikuvaiheen aikana melkoisesti idempänä, ei
ollut tiedossani. Helpomman rintamalinjan järjestämiseksi olivat suomalaiset perääntyneet ja asettuneet asemiin pitkin kanavan vartta. Kanavauoma
tarjosikin varsin luonnollisen Iin jan, mutta tällä
senä

kohdalla, missä sulkuportti muodosti sillan idästä
kanavan lännenpuoleisellekin rannalle,

oli

tilanne
8t

hiukan hankala. Asemamme olivat Aallonmäen laella ja rinteessd, ja "naapuri piti hallussaan kanavan
vastakkaista tant^ ja sulkuporttia. Sulkuportin
kohdalla oli linjojen väliä eräiden kertoman mukaan
vain 70 metriä, laskien sulkuportin paksun betoni-

muurin ulkoreunasta ja asemiemme ensimmäiseen
kuulovartiopaikkaan, jossa kuitenkin miehitystä oli
vain yön aikana.
Patteriston kolmannen patterin tulenjohtopaikka
oli sijoitettu mäen oikeaan reunaan, josta oli hyvä

näköala Äänisjärven rantaan etelässä ja kanavan
vartta vielä pohjoiseenkin
siis melkein 180 as- suoraan edessä, runtetta. Sulkuportti oli melkein
saan sadan metrin päässä. Etuvasemmalla oli jalkaväen ensimmäinen pesäke, oikealla ei ollut mitään
vartio- tai tähystyspaikkoja, ennenkuin Poventsan
kaupungin raunioissa, lähes kilometrin päässä. Yön
aikana oli tulenjohtueen kuulovartio sijoitettu mäen
äärimmäiseen reunaan etuoikealle. Itse tulenjohtopaikkana oli kuulovartiopaikalle menevän yhdyshaudan varrelle kyhätty katettu suoja, jossa haarakaukoprrtki pisti ulos pienestä katon aukosta
niin että se joitain kertoja vihollisen tarkka-ampu-

jain toimesta "puhallettiin pimeäksi".
Syksyn aikana oli minut siirretty täydenoysmie-

henä tähän patteristoon
ns. Simolan poppooseen
ja siellä määrätty kolmannen
patterin tulenjohtu-eeseen. Kokemuksia "isosta sodasta"
ei minulla ollut lainkaan. Sodan alkuvaiheiden aikana olin ollut
Uhtuan suunnalla eräissä kenttär,artiotouhuissa, ja
siellä olivat varsinaiset taisteluasemat täysin tuntemattomia tekijöitä, josta myös johtui, ettei mitään
raskaita aseita käytetty. Pikakivääri oli ollut tuli-

voimaisin ja hankalimmin liikuteltava ase, jota siellä päin oli käytetty. Nyt olivatkin nämä uudet rin-

tamakokemukset täysin outoja.
Marraskuun 17. päivänä siirtyi t,i-ryhmämme vänrikki §Tilenin johdolla lepovuorolta eteen. Vakavana astelin silloin joukon jatkona pitkin polkua koh-

ti

"Kultaista Kukkoa", jonka nimiseksi tulenjohtueen korsu oli ristitty ja joka nimi komeili korsun

julkisivussa valkeatuohisista koivunoksista muovattuna. Raskaana painoi mieltäni edellisellä viikolla
täällä sattunut tapaus, jossa luokkatoverini Veikko
Linjamäki oli kaatunut tulenjohtueemme tähystyspaikalla ja sodan jälkeen jalkapallomaaioukkueemme ansiokkaana maalivahtina toiminut Mauno Rintanen haavoittunut. Kranaatinheittimen ammus oli
osunut tähystyspaikkaamme, joka korjaustöiden takia oli ollut ilman kattoa. Alkaneen vuoromme ensimmäisten öiden aikana olikin tehtävämme saattaa
korjaustyöt tähystyspaikalla päätökseen ja kuljettaa
sinne kattoon tarvittavat hirret. Lauantaihin, marraskuun 20. päivään mennessä työ saatiin jotakuin-

kin valmiiksi. Tähystyspaikka oli nyt kaksiosainen,
jossa varsinainen tähystyspaikka oli melkoisen vahvakattoisen etuosan takana. Etuosaan johti taisteluhaudasta oviaukko, joka osoitti haudan pitkittäissuuntaan, sillä hauta teki tällä kohdalla pienen mutkan jatkuakseen sitten kuulovartiopaikallemme.
Vartiovuoroni tuona päivänä aamuyöllä kello 46 oli sujunut ilman kommelluksia. Siihen vuoden
aikaan se vielä oli viimeinen vuoro kuulovartiossa,
sillä valoisaan aikaan ei vartiopaikalle meno ja siel-

tä poistuminen ollut erikoisen terveellistä,

a

koska

Stolinin konovon näkymiä vuoden i 941 loppupuolello

hauta laskeutui mäen rinnettä alaspäin suoraan v.ihollisen linjoja kohti. Lisäksi se oli kovin leveä,

sillä sen reunamit, joita ei alkujaankaan ollut tuet-

tu, saivat kaikessa rauhassa valua alas samalla

sekä

leventäen että madaltaen hautaa, ilman että sitä kukaan olisi koskaan ruvennut korjailemaan.
Vuorooi alkoi kello 10 entiseen tapaansa. Marraskuinen päivä oli kolea ja kostea. Kylmä viima
puhalsi suoraan Äänisen ulapoilta ja nostatti hiek-

kapölyä Aallonmäen rinteillä. Tähystelin haera-

kaukoputkella kanavan vastakkaista rinnettä. Siellä
oli sulkuportti uhkaavan massiivisena ja siirä oikealle hiekkaista rinnettä, jossa taisteluh:rudrt risteilivat ja hävisivät kauempana rinteen tr.ikse. Oikealla oli Poventsan punaupseerikoulun tiilinen rakennus, Äänisen rantamia ja lopulte Poventsan raunioitunut kaupunki. Sulkuportista vasemmalle oleva
maasto oli hiekkaista rantatöy'rr'ä, joka kauempana pohjoisessa alkoi loitota omf,sta rannastamrne
hiukan turvallisemmalle etäisvldelle. Taas kiertyivät haarakaukoputken linssit kohti etelää, kunnes
jälleen punaupseerikoulun silhuetti näkyi näkökentässä, ja taas takaisin samaa reittiä. Joitain hetkiä
tarkkailin kaukana metsän reunsssa liikkuvia vihollisia, joita aina näkyi askareilla.rn korsujensa lähistöllä. Tuntui omituiselir. että tuossa aivan edessäni
oli miehiä, jotka elir'ät siellä omaa elämäänsä täy-

sin eri maailmassa. Yälillämme oli vain muutama
sata metriä, muttr nini metrit olivat kahden maailman rajana, jonke r'li ei ilman väkivaltaa voinut
mennä, ja tämä rri.r oii vedetty Jäämereltä Mustallemerelle saakka. Pi:kin tätä tuhansien kilometrien
pituista linjaa ki'r'höttil'ät tuhannet ja taas tuhannet
miehet poteroiss.ran hytisten kylmästä, pelosta ja
jännityksestä. Kaikki he olivat yksilöitä, joiden tehtäväksi oli annettu oman maailmansa vartioiminen
sekä sen uhkaajan tappaminen ja karkottaminen.
Niiden kunkin kohdalla oli oman minänsä pelastaminen ja suojaaminen kaikkein tärkeintä, ainakin

määrättyyn rajaan saakka, riippuen kunkin henkilökohtaisesta tå\'xsta suhtautua sotaan ja sen ankariin
lakeihin. Sankari oli se, joka pystyi torjumaan luonnollisen pelkonsa ja järkeään ja kylmää harkintaa
käyttäen osasi toimia olosuhteiden vaatimalla tavalla
o:i.ren huomioon muutkin kuin itsensä.
Harrakaukoputken
hiusristikko hyppi rantapenkereellri. Tuossa tuli yhdyshauta taempana sulkuporttiin, ja sen yläpuolella oli rintamalinjan suuntainen hauta. Siinä liikkui joku. Pysähtyi
tähys- Tunjatkoi matkaansa ja katosi.
teli tännepäin
nin ajan olin kierrellyt
haarakaukoputken suuntaruuvia edestakaisin, kunnes se taas pysähtyi äskeiselIe paikalle. Nyt siihen oli ilmestynyt jälleen mies,
jolla oli kypärä päässään. Tämä mies jäi paikalleen
ja tähyili linjoillemme. Kiersin suuntaruuvia nopeasti oikealle ja sitten vasemmalle. Muualla ei näkynyt
mitään liikettä. Tarkkailin jälleen liikkumattomaksi

kivettynyttä miestä. Tarkka-ampuja välähti
mielessäni. Välillä tarkastelin muuta lnaastoa, mutta palasin taas tähän tuijottavaan naapuriin. Hän

näytti olevan tuossa aivan kivenheiton päässä. Kasvonpiirteet jäir'ät kypärän reunan varjoon, mutta
muuten olisivat varmaan olleet näkyvissä. Hetken
mielijohteen vallassa otin konepistoolini ,ia menin

taisteluhaudan reunaan laitetulle ampuma-aukollc.
Eräs niitä temppuja, joissa moni oli viimeisen tähystelynsä suorittanut. Kurkistin nopeasti ampumaaukosta. Voi kuinka kaukana näyttikään äskeinen
kohde olevan. En saanut sitä heti siimiini, joten
vetäisin pois pääni hyvin nopeasti. Uudistin vielä
yritykseni, mLltta varovaisuus voitti tyhmän aikomukseni. Ampuminen konepistoolilla ei olisi kuitenkaan missään trpruksesse tältä etäisyydeltä kanoattanut. trIenin t.rk;risin tählstlsp;rikllle ja kiertelin krukopu:ken n.isö<enttää edest.rk.risin. Kvp,irC-

päinen nries
paikrlhan.

oli edelleen

tär'sin liikkumtrtioill.ln,l

Kello alkoi läherä k.rht.rtoistr ii

\'.1rtio\ uoroni

alkoi olla lopullaan. Taas kerran plsähdrin tarkrs-

äkkiä terästin
paikalle ilmestf i - mies turkissr ja
ja toinenkin. Ilmeisesti upvalkoisessa karvalakissa,
seereita. Kaikki jäivät hetkeksi tähystelemään linjojamme. Mielestäni vihollisen röyhkeys
sillä he
oli-liian suurolivat nyt hyvin selvästi näkyvissä
- Tartuin puta, jotta se saisi jäädä rankaisematta.
helinkempeen,ja väänsin. Ilmoitin havainnoistani
vänrikki Wilenille ja pyysin, että saisin joitakin
"kranuja" naapurin kokoontumispaikalle. Hän lupasi koettaa saada joitain paukkuja lähellä olevalta krh:ltä ja käski minun tähyillä, minne paukut tulevat.
Panin puhelimen pois ja tähyilin maastoa. Aika
mateli eteenpäin mielestäni kovin hitaasti
ilmei- Kysesti neuvoteltiin ammunnan tarpeellisuudesta.
päräpäa oli nyt jälleen yksin. Kiersin kaukoputkea
pohjoista kohti ja hätkähdin. Näkökentässä vilisi
miehiä. En heti tajunnut mistä oli kysymys, mutta
pian oivalsin, että r,astakkaiselle penkereelle vedettiin parhaillaan "piiskaa". Salamana lensin kiinni
puhelimen kampeen ja kiersin rajusti hälytyssoiton.
telemaan yksinäistä tähystelijää

huomiotani

Huohottaen sain puhetorveen hihkaistuksi, että nyt
sinne tuodaan piiskaa. I\{uuta en ehtinytkään ennen ryskeen alkamista. Piiska ehti ehkä kaksi tai
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kolme kertaa ampua kohti tj-paikkaamme, kun
muutkin aseet alkoivat syytää rautaa mäkeemme.
Sain sanotuksi summittaisen suunnan piiskan sijainnista ja menin uudelleen tarkastamian tapahtumia. Koetin parhaani mukaan saada selvän kuvan
edessäni olevasta maisemasta, mutta pian huomasin
sen mahdottomaksi, sillä koko näkökenttä oli yhtenä pölyävänä ja savuavana hullunmyl!ynä. En
enää erottanut edes sulkuporttia. Vetäisin kaukoputken alemmas suojatakseni sen linssejä. Tartuin
puhelimeen saadakseni lisäohfeita. Kuulokkeesta
kuulin komennot yhteiskytkennästä ja tulikomennoista sulkumaaliin, mutta äkkiä puhelin mykistyi.
Kranaatti oli katkaissut johdon.
Neuvottomana ja jännittyneenä koetin taas tähystellä, mutta tuloksetta. Ånkara keskitys, joka
tuntui hajoittavan koko maailman, pauhasi ymplrilläni. Koska tähystäminen oli nyt hyödytöntä, siirryin tähystyspaikan etuosaan, josta oviaukko johti
hautaan. Tarkistin konepistoolini kunnon ja aloin
ottaa varmistimia pois f oistakin käsikranaateista.
Varovasti vilkuilin välillä taisteluhautaan.
Äkkiä huomasin, että joku tuli juosten hautaa
pitkin. Aioin juuri siepata konepistoolini, kun huomasin, että tulija oli meikäläinen
hän oli jalka-

- Huohottaen
väen vartiomies viereisestä pesäkkeestä.
hän tuli luokseni ja kiireisesti selitti, että sulkuportin vierestä tulee ainakin komppania vihollisia ja
pyysi hälyttämään tykistön nopeasti. Kerroin toimittaneeni jo hälytyksen. Menin kuitenkin haarakaukoputkelle tarkistamaan asiaa, mutta ilman mitään tuIosta. Hiekkainen maa oli nostanut sellaisen pöly'n,
että sen läpi ei näkyo1't käytännöllisesti krtsoen mi-

tauden vuoksi. Kuin kuolemanpelossa oleva jänis
syöksyin kuitenkin taaksepäin
ainoaan suuntaan,

- ei ollut uhkaaja pikainen kuolema
massa. Suojapoteron ja varsinaisen tähystyspaikao
välissä olevassa aukossa oli vielä iäljellä entisen täjosta varma

hystyspaikan kynnyspuu, joka nyt uusitussa poterossa jakoi tämän oviaukon kahteen osaan, sillä etu-

oli lähes metrin varsinaisen tähystyspaikan Iattiaa alempana. En ole vielä tähän päivääo
mennessä saanut palautetuksi mieleeni, kummalta
puolelta tuota kynnyspuuta menin
- pujahdinko
sen alta vai syöksyinkö sen yli. Joka
tapauksessa
olin nyt tähystyspaikalla, jossa oli vielä mrhdollisuus tunkea itsensä sen sivuseinään ja osittain latosan lattia

tiapinnan alapuolelle kaivettuun sirpalesuojaan. Täoli se "jäniksenpensas", jonne itseni tungin.
Kauhun lamaannuttamana istuin suojan lattialle

mä

tuijottamaan tähystyspaikalle johtavaan oviaukkoon. Silloin vasta huomasin, että yhä edelleen
puristin kädessäni kouristuksenomaisesti munakäsikranaattia, josta olin juuri ollut poistamassa varmistinta. Sirpalesuojan keskikohdalla oli n. 10 senttimetrin vahvuinen tukipilari, .ionka taakse koetin
saada itseni mahtumaan. Tämä ei kuitenkaan tilanpuutteessa onnistunut.

Silloin aloin kuulla etuosasta aikamoiste pulinra
josta päättelin hyökkääjän olevan nyt

ja liikettä,

tulossa tarkastlmean tähyst1'spaikkla. Liikehtimises-

tä

aiheutunutta krhinre

I.r

tään.

Palasin tähystyspaikan etuosaan ja havaitsin, että
äskeinen vieraani oli jo juoksemassa hauta:r pitkin

takaisin. Aioin juuri ottaa konepistoolin kiteeni,
kun kauhukseni huomasin sen olevan poissa. Syök-

syin tähystyspaikalle
ei, sielläkään-se
ollutl
- jalkaväen mieheneijuokseKatsoin hautaan ja näin
van konepistooli kainalossaan. Tullessaan hänellä
ei ollut asetta lainkaan. Jos olisin nyt osannut käyttää järkeäni, olisin juossut hyvää vauhtia pois vartiopaikaltani.

Minulla ei ollut asetta, puhelin oli epäkunnossa
ja tilanne minulle täysin epäselvä, Jostain merkilli-

sestä syystä en saanut itseäni kuitenkaan Iiikkeelle,
ja niin jäin irroittamaan varmistimia käsikranaateista samalla tähyillen taisteluhautaan, joka pote-

ron oviaukolta johti suorana noin 7 metriä eÅsinrmäiseen mutkaan. Äkkiä näin liikettä tuossa mutkassa. Tajusin vain, että

oli

joku, jolla oli jotain

rus-

ilmestynyt näkyviin ja ojensi samassa konepistoolinsa suoraan oviaukkoa kohti.
Muistan tajunneeni senkin, että konepistoolin suuskeaa päällään,

ta syöksyi tulta, ja heti sen perään kirulin venäjiinkielisen komennon, jonke 6lin oppinut tietämään
merkitsevän esille tulemista tai jötäin ainakin siihen viittaavaa. Pelästykseni oli niin valtava, että
menetin täysin harkintakykyni. Ainoa ulospääsytie
oli suoraan eteenpäin, josta konepistooli sy[ki tulta
ja luoteja. Takana oli pieni suoja, josta aukko johti
tähystyspaikalle, ja sieltä taas ei ollut muura ulospääsytietä kuin katossa oleva aukko, josta ulos kii-

peäminen tuskin olisi
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ollut mahdollista sen

ah-

hiekk.risen lattian

askeleen all.r eiheutt.rm.i.r ääntä
pulinll ja huor-iimein
hotust.r
Iähemmäksi 1e Iähemmäksi
tr'öntri ovirukkoon
mies, joka edelleen -kovasti se-

Hcvoinnoislo onnetoon puhelimitse

völittömösti tietoio tulipotterille

littäen syöksyi puhelimen kimppuun ja riuhtaisi sen
irti seinästä. En tajunnut lainkaan sitä, että "huonetoverini" oli myös jännityksestä ja pelosta aivan

kalpeana. Hän otti kiireisesti puhelimen kainaloonsa, sieppasi vielä haarakaukoputken valolaitteet ja

Vonho hyvö komtl
on porempl
kuln pussllllnen uuslo
- körlen pesu$okln...

poistui kiireesti tähystyspaikalta. Hän ei ollut vilkuillut sivuilleen kiireessään, vaan huomattuaan sotasaaliiksi kelpaavaa tavaraa

ja hävinnyt.

On

vaikeaa kuvailla

oli ne täten siepannut

niitä hetkiä, joita vietin

tuossa ahtaassa kolossani tuijottaessani silmät kauhusta renkaina noin metrin päässä touhuavaa vihollista. Minkäänlaista harkintaa ja selr'ää ajatusta ei
päässäni tuntunut liikkuvan
xin6x51n4n lamaannuttavaa kuolemanpelkor. N{iehen
poisturninen palautti kuitenkin ajatuskykyni osittain takaisin. Huomasin ihmeekseni olevani vielä hengissä ja vahingoittumattomana. Tajusin myös sen, että keskityk-

sen äänet olivat loitonneet kauemmaksi, eikä tjpaikan kohdalle tullut lainkaan kranaatteia, ,ioskiu

maan tärinästä ja ankarasta kumusta päättelrn tais-

telun jatkuvan ympärilläni. Ymmärsin nyt,

että

hyökkääjä oli vallannut asemamme ja omat joukkomme olivat perääntyneet
minne, sitä en voi-

nut aavistaakaan.
Kello oli melkein 12. Oli siis melkoisesti aikaa,
ennenkuin pimeys alkaisi ja tarjoaisi suojaa koettaakseni päästä omille linjoille. Suunnittelin jo valmiiksi reitin, jota alkaisin illan hämärtyessä hiipiä.
Ensiksi mäeltä alas suolle, josta sitten varovasti fiikkuen ehkä voisin päästä vaikkapa Karhumäclle saakka. Aikomukseni oli juuri nousta piilostani la tutkia hiukan tilannetta, kun kuulin ääniä ulkoa. Parnauduin heti takaisin kolooni ja aloin kuunnella.
Kuulin seh'ästi, että joku liikkui tj-paikan etuosan
ovella. Jälleen valtrsi tuo lrmaannuitava kauhu mr-

.KYry
l,)^C{.,r111U

nut

kokon.ran. Nyt r'.rrmaankin tultaisiin prikka
tarkastamaankin perusteellisemmin, ja silloin mi-

nutkin löydettäisiin. Pelko vangiksi

oli

joutumisestr

kuolemanpelon kanssa kangistanut minut pai-

koilleni. Kuulin etuosasta hiipiviä askeleita

py-

-hiliaimuutama askel
- huohotusta
suus. Tuijotin
hievahtamatta
oviaukkoon -ja odotin
kohtaloni hetken lyövän. Äkkiä tunkeutui taiunsähdys

vilkaisin käteeni
taani epätoivoinen ajatus
valmiiksi virisiinä oli edelleenkin käsikranaatti
tettynä
ei muuta kuin lyönti keskipylvääseen ia
käden ojennus
siinä olisi tunkeutujan loppu,
mutta samalla -myös omani. Kranaatti räiähtäi.i
metrin etäisyydellä päästäni, ja epäilyksiä seuriruksista ei ollut. Epätoivonr keskellä välähti mielessänr
myös ajatus vapautumisesta kaikesta pian ja ehki
tuskaa tajuamatta
kranratin sytyttimen lyönti
pylvääseen ia jättää -kaikki silleen. Kaikki tämä ehti
Läydä mielessäni niinä muutamina hetkinä, jotka
kuluivat ensimmäisten askelten kuulumisesta täydelliseen hil jaisuuteen.
Ulkoa kuului edelleen raskaan tykistön ammuntaa, joka tärisytti maata niin, että katosta valui hiekkaa niskaani. Tätä en kuitenkaan tajunnut
kat-

soin vain oviaukkoon. Samassa terävä pamahdus
oli särkeä korvani. Muutama tulikipinä välähti silmieni edessä. Arvelin sekunnin murto-osassa, että
kysymyksessä olisi venäläinen käsikranaatti, jonka
sytytin pamahtaa huomattavasti kovemmin kuin

ENSO.G UTZETT

OSAKEYHTTö
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nllneJlomaan
HYYÄ TEI PPI
Sellotope-teippien
v

ol mi

stajo o n ki i n nittä nyt

ENGLA}INISTA

Kciytcinto osoittoo heti Teillekin miksi Sellotope on

oino Sellotope

-

suuri teippinimi mooilmosso. Sel-

suurto huomioto myös

lotopen konsso ei tule teippousvoikeuksio. Selloto-

erikoisteip pie n kehittömiseen.

pe ei kotkeile rullolto vedettöessö

Nöistö löhinnö teollisuudelle

lujo teippi, joko torttuu jo pitöö niinkuin pitoökin.

torkoftetuisto Sellotope-

Kotono jo toimesso Te torvitsette teippiö.

I

oad uista on no mme T eil I e

mielel I ä m me I öhe mpi ä tietojo.

N

se on sitkeön-

imenomoon Sellotope on Teille hyvöksi ovuksi.

Poperi- jo kirjokoupoisto.

Poperituote Osokeyhtiö, Yolkeokoski, puh. 201 voihde
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ty,kistömme jauhoi vielä vastaista kanavan penkkaa.

Sitä jäin hetkeksi haarakaukoputkesta tarkastele-

OY GARBONEX AB
Hi

liekinheitintä käyttäneen vihollisen, joka oli ollut
juoksemassa tj-paikkaa kohti. Kurkkuani kuivasi
kuvitellessani kohtaloani, jos tuo mies olisi päässyt perille. Vilkeisu vielä savuavaan jalkaväen pesäkkeeseen riitti hyvin mielikuvituksen avuksi.
Keskusteltaessa tapahtumista selvisi, että toinen

ili- io kolkiopcperio

Monistusvohoio

Vörinouhoio ym.

LAUTTASAARENTIE

maankin.
Pian tapasin myös jalkaväen miehet, jotka olivat
v)'öryttäneet haudat. Eräs heistä kertoi ampuneensa

54
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omamme. Muistin myös sen, että tällaisen kranaatin

paloaika on vain kolme sekuntia. Laskin:
Yksi
. . . koetin hädissäni vilkuilla ympärilleni-saadakseni kranaatin ehkä heitetyksi takaisin
Kaksi . . .
- mantteOliko se tullut jalkojeni juureen? Nostelin
lini helmoja ja etsin
Kolme . . . Nyt tulee räjähdys! Ei. Mitään ei -tapahtunut. Se oli siis sittenkin viiden sekunnin paloejella.
Neljä . . . Viisi . . . Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.
OIin aivan
varma siitä, että käsikrenaatti oli "suutarina" jossakin manttelini helmojen suoiassa, enkä enää uskaltanut juuri liikahtaakaan. Silloin kuulin etuosasta
liikettä. Äskeinen tunkeutuja oli siis vieläkin pesäkkeessä, eikä ollut suoiautunut heitettyään käsikranaatin. Tämä tuotti äkkiä jonkinlaista helpotusta, sillä ehkä kysymyksessä ei ollutkaan käsikranaatti. Kutsumaton vieraani poistui.
Jälleen aloin odottaa ja suunnitella. Suunnittelin
pujahtamistani omille linjoille ja mahdollisuuksia
selvitä tästä operartiostl. En ollut vielä kovinkaan
kauen ehtinl't asioit.r pohti;r. kun äkkiI kuulin jälieen liikettä ulkor. Jo<u oli t:rs tulossr tihrsfvs-

paikrlle. Kuulin sehiästi tulijrn Iiikkuvan etuosrssa. Varovaista hiipimistä, joke läheni oviaukkor.
Pidätin hengitystäni ja epätoivo vritrsi mieleni. Oli
selvää, että ainakin nyt olisi suojan tarkastus niin
perusteellinen, että minut löydettäisiin. Tuijotin
herkeämättä oviaukkoon ja mieleni teki jo huutaa
Iähestyjälle, että olen täällä, sillä halusin kerta kaikkiaan päästä tästä jännityksestä ja pelosta.

Nyt! Mies tuli oviaukkoon. Ensiksi aloin nähdä
karvalakin reunaa. Samanlainen lakki, kuin niillä
vihollisilla, joita olin ennen hyökkäystä nähnyt taisteluhaudassa
välähti mielessäni. Miehen pää
- oviaukosta tähystyspaikalle. Noina
työntyi hitaasti
muutamina sekunnin kymmenesosina, jotka kuluivat lakin reunan ja kokardin ilmestymiseen, ehdin
heittää taivaaseen toivomuksen, että näkyviin tuleva merkki olisi sinivalkoinen. Äkkiä täytti mieleni
valtava riemu. Kokardi oli sinivalkoinen. Samassa
hetkessä tulivat näkyviin miehen kasvotkin
ylikersantti Veikko Isolammin tuttu naama tarkasteli

"kutsumaton vieraani" oli ollut jalkaväkijoukkueen
kersantti, joka oli känyt tarkastamassa tähystyspaikkaa. Hän oli ampunut pistoolillaan suoraan suojaani, ja hänellä oli ollut toisessa kädessä käsikranaatti valmiina. Jos poterosta olisi kuulunut pie-

nikin ääni, hän olisi heittänyt "pomminsa" sinne.
Onneksi olin ollut hil.iaa. Myös selvisi, että eräs
jalkaväen pojista oli joutunut vangiksi. Hänellä
oli ollut hiukan vastaavanlainen tilanne kuin minulla, mutta hän ei liene ollut niin kauhun lamaannuttama kuin minä ja oli uskonut kehoitusta tulla
esille. Niin olivat toiset nähneet hänen katoavan
naapurin puolelle parin vihollisen raahaamana ja
apua huutavana.

"Kultaisen Kukon" tunkkainen ilmapiiri tuntui

rauhallisen ihanalta, kun jonkin ajan kuluttua pääsin levolle. Muutama "Työmies" hermojen lepuuttamiseen ja pienet "nokkaunet" saivat paljoh ai-

kaan,

ja pian oli kolkko

kokemukseni
josta pystyi jo hymyssä suin puhumaan.

-sellainen,

HUOLINTAA
KULIETUKSTA
PAKKAUKSIA

dä

VIC TOFI EK
HELSINKI
Turku-Vooso-Honko

huolestuneen näköisenä poteroani.

Kuin ammuttu syöksyin kolostani esille ja tartuin "pelastajani" käteen. Pian sain selville tilanteenkin. Se ei suinkaan ollut niin toivoton, kuin
olin kuviteltut, sillä hyökkääjä oli karkotettu pian
takaisin, ja ammuntakin oli jo hiljentymässä. Om:r
87
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lll/lR 53:n kronootinheittimen tulenjohtokersontin näkemys vonioin vökivoltoisestq tiedusteluyrityksestö Kiestingin Kongosvoorossq eröönö mooliskuiseno yönä Jotkosodon toiseno
vuotenq.

Maaliskuun loppupäivät 1942 olivat kulumassa.

Viikkoa aikaisemmin oli minut siirretty tykistön
tulenjohtueesta jalkaväkeen
heittirnen tulenjoh- mutta vartiopaikka
tajaksi. Porukka oli toinen,
ampumahaudassa oli nyt vain 20 m entisestä vasemmalle. Pieni muutos sinänsd noin sivusta katsoen,
mutta muuttaialle itselleen lohduttomtn tuntuinen,
kun olin saanut jo kahdeksan kuukautta oleilla entisessä tutussa poppoossa. Mutta käsky oli käsky,
ja sillä oli asia selvä.
88

&Wruffiffi
Sinä ehtoona jouduin ensimmriisen kerrnn lähtemään tulenjohtovuorolle, siis melho outoon tehtävään, koska tykistön tj:ss.r olin toiminut puhelinaliupseerinir. Hätäisen tulenjohtoioulutuksen jäl-

keen ,jouduin tähän tehtär.ään. Porukkan.rme

pää,

vänrikki Karjalainen. srnoi minulle

evästykseksi:
Sen kuin tähystelet sieilä edessi, lit'llä rne tääl-

lä -asemassa sitten korj:iienrnre.

Lähdimme peräkrnre peapo:telemran polkua pit-

kin, allekirjoittanut, \/esasen trI.rtti ja puhelinmies,
kohti vuorokautiste oloprikkaamme, tukikohta
"Villeä". Ir{ajoituimme pieneen ja pahanhajuiseen
korsuun, joka oli peräisin edellisen syksyn kovien
taistelujen aioilta. Silloin oli yöt läpeensä "nikkelivarmistus" päällä, ja päivät nukuttiin ehtimättä

- ---1

poteroita parantelemaan. Näissä asemissa vaikuttivat silloin "sakemannit", joiden kerrottiin sahanneen puita kk-tulella ja yrittäneen veistää niitä lihakirveellä, tuloksena nämä kurjat korsuntekeleet.
Ahdasta niissä oli, jahaju oli muikea, kun kaikkien
inhimillisten haisu;'en lisäksi joku silloin tällöin
poltti leipääkin piipulla. Vähin erin siinä murinoista huolimatta saatiin unenpäästä kiinni ja paineltiin peninkulmasaappain unessa koti-Suomeen.
Kun sitten herätystä retuutettiin olkapäästä, ei uni
lakannut, ennenkuin sai silmänsä selkosen selälleen.
pönkkäämään
- Nousehan
kait!
kyllä
Joo,
-Tällaista
käninää se öinen herätys

isänmaata.

aina sai ai-

kaan, mutta kun sitten sai nahkalaput pois silmiltään ja "pöllin" palamaan, niin sitten jopa hymvil-

tiinkin.
Varmistauduin, että kompassi, työvälineeni, oli
mukana, ja sitten vain "torrakko" hihnasta olalle
ja asemiin. Kysyin kk- ja jv-miehiltä, oliko mitään
erikoista kuulunut, sillä kättänsä pitemmälle ei pimeässä nähnyt, vaikka lumi olikin vielä maassa.
Vettä tippui puista, ja taivas oli pih-essä. Krikki
olimme samannäköisiä. Ilolemmrt sanoi\-.1t tutull
lainasanan:

Nix.

-Painuimme kukin kuoppaamme

kuuntelemaan.

Kohta saapui sinne liereisestä tukikohdasta, "Matista", kp-mies yhteyttä ottamaan. Hän sanoi, että
hetki sitten oli välimaastosta, meistä oikealle, kuuluvinaan jotain laahaamisen aiheuttamaa dd.ntd, ja.
pyysi minua kanssaan tutkimaan asiaa.
_ Pistelimme siitä perä perää tuon 100 m matkan
kuulostelemaan kahteen^pekkaan. Kuunneltiin jo-

kin aika, mutta hiljaista oli, kuin

huopatossutåh-

taalla kesäloma-aikana, ja niin palasin takaisin

leen". Hetken päästä kuului kuitenkin

"Vil-

suoraan

edestä vaimea helähdys, kuin piikkilankaa olisi kat-

kaistu tai liikkuvat osat olisf vedetty taakse. His-

Yffiffiffiffi"
sukseen suoritettiin hälytys, aseinat miehitettiin ja
taas vain kuunneltiin. Joku oli kuulevinaan kintaaseen tukahdetun yskähdyksen ja etuoikealta muita
ääniä ikäänkuin isonpuoleinen porukka olisi ryöminyt hangessa. Tukikohdan päånä toimiva alikersantti kuitenkin arveli noin puoli tuntia kuunneltuamme, että r'esi tippuu puista, eikä siellä muuta
ole, sen kuin painutaan pehkuihimme. KK:n johtajana toimiva alikersantti puolestaan sanoi, ettei kivdd,rid, pal.iasteta mokomien äänien takia. OIin
asiasta toista mieltä ja sanoinkin:
Pitänee sitten torjua heittimillä nämä äänien
aiheuttajat.
Pidettiin siinä vähän suukopua asian tiimoilta, ja
se vaikutti niin paljon, että miehiä jäi asemiin vah-

vennettu vartio: kaksi kp-miestä ja pk-mies linjan
oikealle siivelle, mutta tulta ei saanut avata, ennenkuin jotain asiallisempaa tosiaan kuuluisi. Joskus
on siis puhuminenkin kultaa. Lisäksi jäi muutamia
"mosureita" asemiin omien aistimustensa pakottamina.

Otin yhteyden heitinasemaan ja selostin tilanteen. Tukikohtamme "Ville" oli niin kaukana ii600 m, ettei sen eteen ollut ampoista, n. 500

muttu sulkua. Kun kerta oli herätetty, niin jos nyt siihen
ammuttaisiin,
vaikka minä en usko, että siellä mitään olisi, kosk'ei jalkaväkikään ole tulta pyytänyt,
sanoi vänrikki Karjalainen.
Sanoin siihen vain:
aamu tulee ja tästä selvitään, niin näh- Jahka
mutta syön mittani pajun parkkia, ellei siellä
dään,

ole ainakin joukkue vanjoja.
Vantkoilla oli niin kova tulikuri, etteivät he vielä
ampuneet, vaikka olimmekin herkullinen maali siinä penkalla huolettoman rohkeina pimeässä seistessämme, jokaisella vielä

pöllikin tai kessukäprä ham-

Parssaan.

Annoin ensimmäisen tulikomennon:
Sp. Kr. Ampukaa.
Ifatka 800. Suunta
-Hetken päästä kuului 3.00.
yössä yskähdys ja havina,
kun siipiniekka vohisi ylitsemme. Meni n. 200 m
pitkäksi. Seuraa'r'a:
Lyhennä 1)0. Vasemmalle 50. Sp. Kr. Ampu-

kaa.
Sen leimahdus

jo näkyi, ja olin kuulevinani

tu-

kahtunutta valitusta räjähdyksen hetkellä sekä isoh'
kon porukan aiheuttamia ääniä. Vielä korjaus:
Lyhennä 30. Oikealle 20. 5 krunuttia. Ampu-

-

kaa.

Nyt kuului jo kovempaa valitusta, kiroilua ja
muita ääniä. Pojat arvelivat:
Jo pitää olla valioporukkaa, kun eivät vielä- ammu,
kään
suolataan ne kaikki.
Sovittiin niin, että ammutaan 30 kranaatin tulisku ja samanaikaisesti asemiin jääneet kaksi konepistoolimiestä r'asemmalta ja pk-mies oikelta soittelevat "nikkelisinfoniaa". Tukikohta "Villessä" ei
ollut valopistoolia, koska sitä ei ollut siellä tarvittu,
mutta nyt sitä olisi kipeästi kaivattu. Tällä välin
oli asemat miehitetty, sillä piti olla jo peikon sukua,
jos sellaisessa räiskeessä saisi nukutuksi. Annoin
seuraavan tulikomennon:

Loi

iteltu vqrcsto
qinc

volmlusosemlssat

RAUTA.KEMPPAINEN
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Kemi
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Åmpu-

surrasivat, pk-mies f\'öriiti "grrmmariaan"
niin, että hyvää teki, ;'a kir äirimiehe:iin intoutuivat
rinoastaan kk
paahtamaan kuin heikkomielise:
vaikeni härkäpäisesti. Vanj.rt ei\'I:- .lmpuneet vieläkäär.r, r'nan paarusivat vain luluessl i: iiliuivlt. Patrkette kesti n. 5 min. Sitten oltiin :rls hili;14 kuunnellen ja ihn-retellen, että olil<ohrr s:ellä lopuksi'

Kp:t

oil mm PIRII

llolilt Rfflffistm

l0 krlnr.rttia.

Yhdistä I:een. Tuli-isku

kaa-

HU[...

kaan muut.r kuin pieni px11in.

Vartiovuoroni oli ajat sitten lop;unui. mtttta ell
malttanut mennä lepiär.r-rään, enrlen-.uio olisin saa-

nut täyden vxrmuuden, oliko sieill

i:

jon vastapclureite.

ir,rinkrr Pai-

Vihdoin alkoi aan-ru valjeta. Kello :.-i0 tuli p.rtaljoonasta jääkärijoukkue Partioon. HeiJln n.ruk:rnaxn saapui myös patalioonan aamLl\'irkku kon.rentaja, mejuri Korpijaakko, r'änrikki Karjrl:inen

j.r

muita upseereita ihmcttelemään tapahtunuttr. j.r
ihmettelemistä siinä olikin. Iipot olivat kerinneet
napsia kaikki langat poikki kolme metriä ler ejstä
estlestämme. Katkaisun oli toimittanut kaksi terlshermoista pioneeria, jotka olivat istuneet lunless;t
seläkkäin. Työ oli taitavasti tehty, sillä asemiimmc
oli nratkaa v^jaat 20 m. Kolio aukon lähimarsto
oli täynnä istumakuoppia ia krh-ammusten iskemii.
Laskimme edellisiä n. 90 ja jälkimmäisiä 25. Au'
kosta n. 50 m päässä oli kaksi kuusen iuurakkoa,

oli käytetty sekä komento- että sidontapaikkoina, koska siellä oli vertr eniten, papereita, pklippaitr, prtruunoiti vln. mrltcrilillia, jota järi, kun
rujee kiiri- l.ih:ö. \;ikri mr'öskin. että monelle po,loita

i.rl1e
er

oli

nc,u:1i.1 :ullu:;.rr.<1;.r.rn.

jostr p:rluutl

er

le.

Kuuls. sini kr:n:::irh:::irit::-s. rvll.i ne sun
r.rnus
tuliv.rr reivin,li::;t. \::--.:.hln oli aukxcl
r.almiin;r. sen kuin olisiri: l.ih::i:,e: r,luntlrn meil_
lepäin. Hilkulla se oli. nu::: S:i::.t.:ller" sen tien
tukkesir';rt.

'..::r p,rri joukkuetta
i..rlr 100 m päässä,

Jääkärit totesivrt r'l:1"'',
aukon lähellä jr iorn:;.::..::r

.

ilmeisenä tehtär iinl.ia r -:...'. :.:,,.isen tiedustelun suo-

.. pehmittää kovirnlrrankin parran-

saingen, ei kuir.u ajon aikana, tckcc
ihon luistavaksi ja hclpottaa sitcn

rittaminen.

aJoa

ooooooooo

... pitaa herkänkin ihon terveenä,
koska se sisältä.'i baktttreita tap-

pavaa heksaklorofeenia. Juuri
siksi parranajon aihcuttamat picnct naarmrtt paranevat aivan
maamatta

ja lcuka

hrropysyy terveenä

LE\'OLLINEN LEVONEN

... siisteyden ja raikkauden tunnun

13./JR 7:n lKrhK; päällikkö herää eräänä yönä
korsussaan. kun liereisess;i kämpässä nukkuvln luutnantti M. Levosen puheiin pärrää jatkuvasti, j;r uninen ääni toistelee pimeässä:
Heppu 2. huomio, huomio, ei kuulu mitään

parranajon jälkeen . .. lcukaan hrrolitellun silel'den koko päir'äksil

Vain Rexona vaahdokkcclla ja partaterällä
suoritettu aio tekce niin puhrlasta .lälkeä
kovirnmaesakin parransängessä. Viclä myöhään iltapäivälläkin on leukannc
edelleen sileä .. . vasta-ajetrrn. siistin tuntrrinen! Siksi niin monet miehct pitävät juuri
tätä ajotapaa edelleenkin parhaana! - Niin,

käyttäkääpä'Iekin Rexona vaahdoketta!

90
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menee katsomaan ia näkee
Levosen istur'.rn petillään tukka pörrössä huutelemassr
edelleen ja sanoo:

Otahan luuri kouraan, niin voi ruveta kuulu-

maankin

I Levonen oli herätessään vielä unenPöPPerössä ja puhelinkuuloketta haparoidessaan tavannut
käteensä taskulempun. jossa "silmä" oli sivulla, ja
luullen sitä kuulokkeeksi painoi sitä jatkuvasti korvalIen ihmetellen. kun ei kuulu mitään.

Leni Hoffr6n

KUN on

edessä noin kuusikymmentä kilometriä
jäätyneitä Äänisen aaltoja, ympärillä yön pimeydes-

sä riehuu säähavaintoaseman mukaan kymmenen
Beaufortin lumimyrsky ja kolmenkymmenen asteen
pakkanen puree jäätär'än tuulen viimassa nenänpäätä, mieli vetäytyy r,äkistenkin matalaksi. Sellainen oli ainakin minun tunnelmani tuona helmikuun
loppupäivänä 1942 kellon käydessä tuntia yli puo-

RANTAVARMISTUS
AANISELLA

lenyön.

Lumi .lensi kuin suolakuuro pitkin jään pintaa
iskien vihaisesti matalahkoon raniatöyrääseen, jossa
kattamaton vartiomonttumme sijaitsi. Sel,käni takrna mutkitteli maantie

suunnass&

Tuh,oja-Sunku

noin kahdensrdan metrin

-Uunitsa-Käppäselkä
ja tuuli vonkui hornamaisesti sen korkeitpäässä,
ten, aurattujen lumivallien välissä.

sitten erotin muutakin kuin hirmuisen tuulen suhinaa pimeyden keskeltä. Se oli
hiihtäjien suksien rahinaa, joka tuntui lähesq,vän
Silmänräpäys

jäältä vartiopaikkaani. Jotakin kuumaa sävähti olemukseeni vonkuvasta pakkasesta huolimatta.

Åino.r, mitä voin tällä hetkellä kuitenkin tehdä,

oli vain r'.rrmistimen

poistaminen Ukko-Pekastani,
ja niin sojotti aseeni tuota ääntä kohden, noin kahdenkymn.renen metrin päässä olevaan rantaviivaan
päin. Maan ja jäätvneen lakeuden yhtymäkohtaa en
nahnyt, mutta tiesin sen siinä olevan. Hiihtäjien oli
tultava minun kauttani tai muutoin he saisivat ilmoittautua Isä Pietarin patirljoonaan, sillä pionee'
rimme olivat miinoittaneet kummaltakin puoleltani
kilometrin matkan rannikkoamme.
Tunsin y,ksinäisyyteni. Kaverini kuorsasivat kolmensadan metrin päässä olevissa taloissa, ja

viholli-

nen läheni. Vaikken vielä nähnytkään minkäänlais-

ta liikettä, tuntuivat jäseneni pelokkaan veltoilta ja

rohkeuteni lensi tiehensä virtaavan hien

noustcssa

selkääni.

Suolarakeitten kaltaisten lumikiteitten piiskatessa
kasvojani lankesin tässä kurjuuden tunnossani kaik-

kien pelkäävien sotilaitten helmasyntiin. Kirosin
hengessäni kaikki herrat sinne alimpaan paikkaan.
Siinä rnenir'ät yhdessä mytyssä Nlussolinit

veltit,

seurassaan

,1a

Roose-

Stalinit ja Hitlerit ja koko joukko

pienempiä r'iskaaleita sekä lopuksi vielä näitten per-

heetkin. Kun vielä muistin yksikkömme päällikön
varoituksen mainiosta partioilmasta, en voinut olla
ruanaamatta ääneen.

Niin kuin tuota nyt en olisi tiennyt, sillä jo muutamia kertoja olimme suorastaan rukoilleet samanlaista myrskyä päinvastaiselle vierailullemme, mut-

ta siitä huolimatta olimme saaneet retkemme tehdä
kuun kurkistellessa repaleisten .pilvien rakosista.
Purisiin asettani, jotta sormet ruskivat, koska pelkäsin. Liipaisimella odotteleva oikean käden etusormi tärisi kuin sorvipenkissä. Olin pakotettu siirtämään sen liipaisinsuöjan laidalle, e[tei aseeni pamahtaisi omia aikojaan. Samalla silmäni suorastaan
pullistuivat päästä .koettaessani läpäistä pimeyttä.
Vieraat saisivat tulle vierelleni ja kalauttaa päähäni,
ennenkuin huomaisin heidän läsnäolonsa.
9t

Tämä huomio lisäsi orpouden tunnettani ja mie-

leni pysyi toivottoman

pimeänä, sillä riehuvan
myrskyn seasta kuuluva ääni enteili vieläpa lyijysadetta muun hyvän lisäksi. Pelko väräytteli Iuitani,

että oikein vihloi ja, pahus vieköön, tLtosst n3 tulivat

!

llnsimmäinen ohitseni kulkeva aave sukeltaurui

näköpiiriini välimatkan ollessa vain muutamia metrejä. Perässä lykki toinen, sitten kolmas ja sitä iehden kahdeksan miestä. Mutta tuossa myrskyn seassa
vaeltavassa jonossa oli jotakin, joka pani ällistelemään.

Nyt minä sen keksin ! Yhdelläkään hiihtäjistä

ei

näkynyt aseita!

OIin pudottaa siln.rät päästäni. Kuka noiia nyt
ampuisi, aseetton.ria ihmisiä ? Kun ensimmäinen
hiihtäiä oli katoamassrr Ientär'än lumerr joukkoon,
jonon loppupään ollessa vielä kohdallani, hihkeisin

Kronootinheitin tuliosemosso Aänisen

ronnc,: '=

..-.

t 1942

pelokkaitten keuhkojeni kol<o voin.ralla:
r.eer!
-. Ruki
Tulos
oli ällistyttävä. Parin metrin päässä valtava, toisten perään yrittär.ä hiihtäiä Iuiskahti polvilleen, ja seitsemän muuta L:äsiparia lensi kohden lumisena tuis.kuavaa taivasta. Ja yhtäkkiä, juuri kun
aprikoin, mitä tekisin. sukelsi kahdeksan aavetta
kauas etuvasemmalle ja hautautui lurnen peittär.äärr
syliin melkein kokonaan. Vain pienet muhkurat jäivät kertomaan vieraitten makuupai,kasta vartio-

alueellani.

Enemmän vais:omirisesti k,rin niin tehtiiikseni
jysähti Ukko-Pekkrni ja luoti lensi ilmeisesti melko

lähelta kauimpana makeavaa vierasta, koskap-r puhetta alkoi tulla sol.kenaan. Ikävä vain, elrea rmmärtänyt sanoista mitään. Tilanne välähti mielessäni koomillisena. Olinpaikkaani vieraat vielä tuskin tiesir,ät. Tuskinpa he aavistivat pysäyttäjänsä
vapisevan kuin alatoopi savikupissa koettaessaan
minulle selvittää jotakin, josta en parhaalla tahdollanikaan ymmärtän','t halristua sanaa.
Mietin kuumeisesti kuulemiani lauseita, kuinka
saisin nuo vierlilij.rt vlös piiloprikr.staan, kun jonon

kcskip.rikrlll oler'.r kohottru:ui seisomaan.
jävkistämä --:usornreni koul<istui jälleen

ja

Pelon

Ukko-

YHDYSPANKKI

johora jo isoisa luotti
92

Pekke po:kaisi olkapäähäni seisojan sukeltautuessa

en:is:l:niin slr-emmälle lumen valkoiseen vaip-

fl3n.

IIutta samassa all<oivat aivoni heittää kuperkeik\ar. sillä r,aimea laukauksen kaiku kiiri majoitus-

elueemme toisesta laidasta korviini. Vain hetkinen
ja konepistoolin särkevä ääni vastasi ensimmäiseen
laukaukseen, aatamin omenani lentäessä hissin ta-

voin ylös ja alas. Mutta edessäni olevassa lumessakin tuli liikettä, kun kolme makrajaa kohottautui
toisia korkeammalle ja Ukko-Pekkani sylkäisyllään
lopetti moisen yritteliäisyyden.
Äsken olin miettinyt, kuinka saisin maassa olevat pystyyn. Nyt hätäpäissäni ammuskelin reikiä
taivaalle pitääkseni kaverit maassa. Tätähän ei tietenkään voisi ikuisesti jatkua, sen tiesin, mutta
muutakaan en voinut.

Hetkinen hilieisur-rtta ja jälleen eiottivat korvani myrskyn keskeltä suksien ääntä, mutta nyt majoitusalueemme suunnalta. Srrmassa sukelsikin lumipyryn keskeltä melkein taakseni kaksi lumipukuista
hahmoa. Aseeni Iensi an-rpuma-asentoon.
Älä helkkariss.i r.n.rrnu. hullu I
-Tuo ääni ain.rkin oli t,.i:tu. silii sen r'misti kersanttimme Aulis Krser':. ioi.r ntt heniensr puolesta hihkui minulle kiul<.ruisesti, r'ierelii sc-isoi:n
neljännen joukkueen alikersantti Srlosen nosreilessa
vaistomaisesti käsiä]n kohden korkeuksi.r.
Piruako sinä räiskit tääIlä ?

-Auliksen ääni oli

närkästynyt. Mistäpä näistä

paukkapäistä tiesi, vaikka hermoillessaan ampuisivat omia.
Jos vilkaiset eteesi, niin huomirri syyn.
- Mitä
hourit ? Minne eteesi ?
-Kaverukset ve täisivät muutaman hiihdon vedon
viittaamiani,kohoutumia kohden.
Älkää helkkarissa menkö . . . Niillä voi olla

-

aseita !
Samassa eräs kohoutumista

rynnisti pystvyn, muita kaverukset vuorostaan sukelsivat hankeen. Jo
kaatuessaan pojat l<uitenkin tempaisivat koo-Peensa
ampum a-asentoo n.

Se olin minä
Ruki veer, baruski soldaat I
- huusin. Kielitaitoni tosin ei varmaankaan
ollut
joka
paras mahdollinen, en rrinakaan koulun kokeissa
iitla olisi pärjännyt, muttr nyt näkyi tepsivän. Kahdeksan käsiparia kohosi hangcn pinnasta kohden
korkeul<sia. Kase,'e .ia Srlonen tuijottivat epäuskoisina näkymää. Hekin huomlsivat vieraitten aseettomuuden,

ja

tämld,

oli jotenkin epätevallista riniama-

linjoillamme.
Perhana, mitäs sakkia nämä ovat? ällisteli

Aulis.

Maaliskuisesta
ketunajosta
voi

muodosiuo suuri elcimys. Lööninhollituksen lupo toskusso jo

VIHTAVUOREN

patruunat
piipusso tqkoovot Teille miellyitövcin
pöivön kevciisillö hongillo,

Taidatkos sen selkeämmin sanoa, kun olet
jakin käyni't ?
Tämä olin iälleen minä.
"oita koulu
Kielenkantimeni tuntuivat- irtoavan äkkiä ja puhumisen tarve pulppusi suustani tavanomaisellir rehvakkuudella. Mrltta kun Salonen avasi sanaisen arkkunsa, loiskahti hien kirveltävä virta pitkin selkääni
aina kenkiin saakka:
Toiseen päähän on tullut aseellinen partio . . .

- kalppia sinne, me tuomme nämä.
Ala

Vilkaisin enemmän,kuin ystävällisesti kavereihin,
.samalla kun sormeni vaihtoivat täyden kamman ki93

vääriin, ja niin laahustin puolijuoksua rakennuksille
päin, tuulen piiskatessa kasvojani. Kuljettuani arviolta puolet matkasta sukelsin pää kolmantena jalkana ojan taakse syntyneeseen lumivalliin, sillä vastaani sauvoi hirvittävästi puliseva, lumipukuinen
miesjoukko, jonka käyttämä kieli antoi pinnalla
oleville hermoilleni piiloutumiskäskyn.
"Hurrit", pirskatti, pääsi suustani, kun miehet
lykkivät
ohitseni ja kuulin jonkin yksinäisen sanan, josta arvasin heidän olevan ruotsalaisen tykistön miehiä.
vieköön, täällä pitäisi olla vähintään
- Juukeli
kielten
opiskelija, jotta erottaisi omat vihollisista.
Pärjääminen suomen ja savonkielellä näytti olevan
hankalaa, koskapa puikin jo omiakin pakoon.
Kömmittyäni taka;sin tielle päätin puskea päin

pimeyteen suuremmitta vaikeuksitta. Makasin hetkisen odottaen herra ties mitä, mutta kuitenkin pikku hiljaa alkoivat jalkani kantaa päällään, joten
paiskauduin tielle ja .juoksin tuulen vonkuessa kor-

pimennosta tielle neljä miestä ja ensimmäinen niistä
sen tien syöksyi pimentoon takaisin, mutta viimeisenä tuleva ten,ehti vaatimatonta olemustani konepistoolin suihkulla. Tunsin kuuman surahduksen kyljessäni, jalkojeni esittäessä jälleen keitettyä makaroonia. Lennähdin noin pari metriä vasemmalle, samalla kun laukaisin käsissäni olevan Ukko-Pekkani.
Lataa fu laukaisel Sen kyllä osasin. Tulos vain
taisi jäädä heikonlaiseksi, sillä vaikka r,älimatka oli
ainoastaan muutamia metrejä, luiskahtivat vieraat

konaan korvani.

tuulta, tulkoon minkälainen pataljoona hyvänsä
vastaani. Mutta tuskin olin kunnolla kerennyt hiippailla r,iittäkymmetä askelta, kun henki oli erota
aineesta minun kohdallani. Sillä yhtäkkiä lennähti

vlssanl.

Komentopaikan kohdalla törmäsin alikersantti
Kettuseen, jonka muuten mukavassa luonteessa oli
ainoana vikana, että hän oli turkasen tarkka ampu-

ja. Niinpä kun olin huohottaen kertonut äskeisistä
laukauksista, sain vastaani sell.riseo haukkumatulvan kaikenlaisista pöhköistä 1'nnI r::uis:.r r'ähäjärkisistä, joita armeijan on pakko pitäi leivrssään, että
katsoin viisaammaksi siirtää kerkenl;isiin koihuihin
joutuneen olemukseni seuraavalie p,rssiprik.rlle. Sinne
tallustelin kuin uuno konsanaan.
Muutamia kymmeniä askelia otettuani sukelsi pimeydestä esiin käsivarsi ja tempaisi miout voimakkaasti lumihankeen ja samassa räsähti. Åivan nenäni
alla nauroi konepistooli, ja vilkkuva tulenkieli tykytti melkein silmieni tasalla rätinän lukotesse ko-

Vajosin kuin hyytelökasa kaverin selän t.rekse,
sillä jälleen oli ollut hengenmeno lähellä. Olin melkein tuntenut tuon luisen noutajan henkäyksen kesvoillani. Mutta samaa tautiahan täällä potivat toisetkin, ja vielähän tuo henki juoksi kokonaisene minussakin, joten hätä ei

ollut tätä pahempi.
Kun sitten rer,äytin silmäni selälleen, huomrsin

taasen olevani yksin. Kyyrölän kylän kasvatti Jussi
Kyy'rönen oli loikannut kuin uroskarhu tielle ja

konepistooli oli hänen kyljestään syössyt tulta, näkymättömän nikkelisuihkun Iakaistessa lumivallia
tien vasemmasta laidasta. Ja kuin taivaasta tipahtaneenr seisoi vasemmrlla sivullr uhkrrohkc.r Ronkaisen Aapeli, jonka leveillä hartioilla lepäsi kersantin an,o. Kuin ärisevä mesikämmcn ärhenteli Aa-

peli äkäisten konepistoolin sarjojense r'älillä. Kauempxa pimeydestä kuuluva tuskirisr huutt, r.rin kertoi sodan julmista lakipykälistä.
Äkkiä kimposi hahmo melkein edestämme, vajotakseen tuulen soidessa hitaasti ml:h:n, johon jäi
liikkumattomaksi kasaksi kerton:.u.1 uhkrrohkean
yrityksen epäonnisiumisesta. Kun Årpeli ja Jussi
samassa hävisivät läkyvistäni, arvasin heidän vaihtavan lipasta aseisiinsa. Joitakin hrjrnrisie laukauksia kajahti pimeydestä r-ieraskielisen, mutta vihaisen äänen jaellessa käskyjä eir'.rn lähellä, kun samassa kaksi hahmoa jälleen ponnahti tielle ja rätisevä
laukaussarja sekoittui aar-emrisena vonkuvaan tuu-

leen. Mutta sinä silmänräpälksellisenä hiljaisuute-

na, joka sarjojen r'älillI lallitsi, kaikui voimakas
huuto vasemmalta, siellä sijaitsevan varastorakennuksen luota. Kaseran Åulis oli Salosen kanssa
kiertänyt kauemmaksi vasemmalle sivustalle ia rynnistänyt noin sadan metrin Päästä tielle väl'kkyvien
tulenkielten kertoessa kaverusten etenemisestä aukiolla.

Nyt olivat herrat aliuoseerit asialla Kyyrösen

Jussin yksin puolustaessa miehistön mainetta. Mutta kauempana paukkui ja rätisi: sieltä lähestyivät
pojat karerinsa esimerkkiä seuraten. He vain oli-

vat joutuneet kiertämään puolisen kilometriä iskeäkseen joukkueenjohtajien johdolla hyökkääjien
oletettuun sivustaan. Rannan metsässä kajahteli94

\';rt r iholiisupseereitten kiir.aat komennot, puukolle puhkottavan pimeyden lentäessä yhtenä lumivellinä. Kauempana Sungun tienoilta oli ruotsalais-

ten t1 kistö yhtynyt leikkiin ja syyti kuusituumaisiaan muutaman sadan metrin päähän jäälle, jonne
vihollinen näytti pvrkivän epäonnistuttuaan maihin
pääsyssä. Olin jossakin r'älissä ehtinyt ihmetellä, miten vihollinen oli päässyt miinakentästä lävitse, sillä
mistään aukosta he eivät ainakaan, niitä kahdeksaa
lukuunottamatta, tulleet. Mutta uskollisena saamalleni opetukselle: toiset ajattelevat ja me vain tottelemme, lopetin turhan mietiskelyn. Tottapahan selvän ottavat, jotka sitä t.rrvitsevat.
Herrojen aliupseereitten kerääntyessä puheenpitoon komentopaikalle näytti sinne muodostuvan
suorastaan tungosta. Aapeli toi tullessaan kolme
vangittua vihollista ja Kasevan Åulis ajoi Seloserr
kanssa vallan yhdeksää miestä edellään rlmuisellc
pihamaalle. Kun vielä Kettunenkin iln.rrrntui päir.rvastrriselta suunnalta kahden käsiään vlhlällä pitär.in
kaveruksen jäljessä keivellen, alkoi til.rnne hiljrlieen
selvitä. Vihollisen likomus oli ollut k.rtk;rist.r Sungun kannas kapeikon kohd.rlta jättääkseen pussin

perälle Kosmozcroor.r koko Ryhn-rä O:n

noilla siellä

ja

ran-

oleilt

r.rntrpyssyt. Kahina meidän kohdaltamme oli vain osa suuresta suunnitelmasta, jokr
epäonnistui täydellisesti, ei hyökkääjien rohkeuden
puutteessa, r'aan voimasuhteitten ollessa trsavertaisia. Poikarnme olivat kuin pesästään ulos ajettuil,

talviuntaan vetelevii karhuja, jotka herätettyinä is-

-ffi

kir,ät ilvcksen no1>cuciclla häiritsiiiänsä. Ulkonrisesti suotuisat olosuhteet myrskyisine ilmoineen ylIätyksen aiklanslrt.t.tiseksi olivat vihollisen puolelll, mutta suunnitclnr,r kririntyi e.lnl,s:t-t'tn'tc. T.tistelu
oli viclä Iiiivllr.r.rpi Ur.rnits.rn luon.r, joss.r r iholliscr.r
kokonaincn p;rtirljoon.r vritti tunkeutu,r ticn poikki.
Ne kahclcnsrLn t.l.IScn. jotk.r s.rir.tt pc'lt,r-t s;kt,i:-

tamran ohuen lereni, olir'.rt "omnloo lomnloo" ot-

tlneita, koti-i"riir iin r',rir'.tlmi.r j.t on.tistcns.r lut,
p1'rkiviä, rehellisiii, "puntikselh" oleli.r. Noin rii-

den kilornetrin päässii rnrr.ioitusrlucestrmme sijritsi
tä1'Llcllinen siviilikylä, josta "lonullc tulijrt" olir-;rt
kotoisin.

Mutta tuona yönri, lentär'än lumen ja pimeyden
keskellä, näin yksilöitten teke'r'än tekoja, jotlta rintlmlosallamme suoritcttuina kuuluvlt olennaisesti
slnontaan "Suorr-raiainen Sotilas".

o
a
O

o
o
o
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o
a
o
o
o

oooacaoaooooaao

o
o
SUURI SIKA
Eversti tarkastaa kasarmin sikalaa ja kysyy a
o
sikrlanhoitaja Pulliselt.r:
Tuoko on sikalan suurin porsas ?
- Ei ole, se tapettiin muutama päivä sit- a
o
ten.
o
Taisi olla teitä suurempi ?
--_ Suurempi oli.
o
Kenties minun kokoiseni, sanoi eversti. o
- Ei sentään, ei meillä niin suuria sikoja o
ole- ollutkaan kuin herra eversti on, selitti a
Pullinen.
a
aoooooaaaaoaaaa
a

kunon
tärcärät

pdixat

viisoinio
... voi ponkki outtoo monesso osiosso. Mutlo
on vormisioo iulevoisuus jo toloudellinen losopoino ennokolio. Mu istotle hon, etlö Sciristöpon kk ien

K es

kuspon k ki

on lolletusponkki jo liikeponkki töydellisine ponkkipolvel

u

muoloi neen.

Helsingin sydömessö Aleksin

jo Mikon kulmosso
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TOIM'JUKSEN PALsTA
Luopuessani tänään neljä vuotta sitten tuntemct-

tomin edellytyksin perustamani "Kansa taistelimiehet kertovat"-lehden päätoimittajan paikalta,
pyydän kohdistaa kunnioittavan kiitokseni kaikille
lehtemme avustajille.

Mitä suurimmalla mielenkiinnolla olen paneutujokaiseen lähettämäänne kirjoitukseen. Että
näin ovat tehneet myöskin kirjoitustenne lukijat,
siitä on osoituksena lehtemme laajaksi paisunut le-

nut

vikki.
Olen ajatuksissani taistellut kerallanne kuvaamissanne olosuhteissa, vanhana rintamasotilaana surrut jokaisen aseveljen menetystä kuten Tekin, jakanut kanssanne voittoon päättyneen taistelun luovan tyydytyksen tunteen sekä lopuksi todennut, kuten Tekin, että taistelumme, ja itsenäisyytemme säilyttämisen puolesta maksamamme raskaat lunnaat
eivät ole sittenkään menneet hukkaan.

Konsikuvo:
Tykistön tuleniohtoio pokko-

Pääroimittaja

Kenraaliluutnantti evp. A ar

ne

sen koristomon mäen horjollo

B I i ck.
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3:n

KIRJOITUKSET

Irlatti llikkola:
KOHTÅLON SAÄ.TTO

XIII

OSA

65

Tauno J. Pukka:
ERÄS PARTIOIUATKÅ

69

R. Kalervo:

"LKON RYKT{ENTTT SÅÄMÅJÄRVELL^ ..

72

Paavo Nieminen:

OLITfIIEKO SOTILASKARKUREITA

?

Erkki Kajan:
SYKSYLLÄ 1941

..

Uljas Nikolainen:

ÄÄNIÄ
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Leni Hoffrdn:
RANTAVÄRMISTUS ÄÄNISELLÄ
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TOII\{ITUKSEN PALSTÅ

96

Aikokouslehdessö "Konsotoisteli -mlehet ker'
toyot" julkoistuien kirioitusten, korttoien io
piirrosten osittoinenkln toinoominen io lulkol'
seminen on kielletty llmon tolmituksen lupoo.
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ON ALKANUT
FAO:N
TOIMESTA

Vrime vuoden kylvöihin köytetty koto-

voroinenkin siemen oli oinutlootuisen
hyvöö jo siitö johtuen sootiin ennö-

Tammisto ja Hankkija
liittyvöt meidön moossomme hvvön kyl-

Nytkin sootloo myös omosso oitosso
olio itcivöö mylly- toi rehuvrljoo, mut-

vösiemenen kösitteeseen.
Tommisto uusien lojikkeiden
jolostojono

to on syytö

Honkkijo

tys

soto.

KAIKKIALLA
tutkio
MAAI LMASSA - :::: ;: äi: ;:,I:;;;]:J'.
xvvÄ STEMEN=HANKKUAN sIEMEN

siementen toimittojono

vilieli!öin

kciyttöön.
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Roumo-Repolo Oy:n Roumon tehtoillq volmistetoon roumqloisto selluloosoo roumqlqisin konein ; vientiselluloosoo vientikonei n,

Vuodeslo 1949 on Roumon selluloosotehtoollo edellcikövijcino
kehitetty sucmqlqisto sulfiitiisoodomenetelmciö, jollo notriumemokseen perustuvon mon ivoihekeiton qvul lo tuotetqoh tqloudel I isesii jo nykyo i koisesti korkeol uokkorsto vienlisel I u loosoo,
Uusr menetelmö voitiin otloo kciyttöön v. 1953 ensimmciisenci
Suomesso, jo se oli ensimmoinen mooilmosso, josso suoritetoon jötelipeon kemikolioiden itsenciinen regenerointi.

SETLULOOSAA RAUMALAISITTAIN
Nyt on Rqumon selluloosotehtoollo volmistumisvoiheesso uudistominen lo loolennus,.1oko nostoo sen tuotonlokyvyn löhes koksinkertoiseksi, Tehdos tuottoo kelmu-, sillo-, royon1o viskoosiselluloosqo cord-teollisuuttq vorten, Loolennetun
iehtqon koneisto on poöosoltoon yhtiön Rqumqn jo Porin
konepojojen vol m istomo,
Kiinteqssö vuorovoikutuksesso keskenöön luovqt selluloosqtehloon tutkimusososto jo konepojojen suunnitteluosostot uusiq menetelmici jo uusio koneito, joiko monesso moqnososso
kertovot suomoloisesto kyvykkyydestö.
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