I3BMSA TTBSSTtr&T
r ITtiehet kertovat

N=o A 19Gil

w
,t
i.,r

ffi
&1
#J,

s
I ,l^i

*Sn.d
M

i,e
.,i.J;l":

.#."

,.#
,W
",.

tt

'rL

?Sislg*

i,,

ni:f.; ii i
i ii. :r:i
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jo ilmoitionui, ellö muutomon pöivön
pööstö koko voivo on jo ohitse. Hyvöt
löökkeel vielö nopeuttovot tervehiymistö.
Onneksi koikki su juu töllö kertoo muko-

vosti kotrhoidcsso. Meillö on vorokosso,
joto kortulommelölloisten yllötlövien menojen vorolle.

YH DYSPAN KKI
soo huosloonso oson loko

tilistö. Niinpö silien ikövön yllötyksenköön lullen
ei lorvilse hermosluo ro-
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A. KURENMAA

Puolustussota,a,

-

Hyökköystaisteluja
Saksan

ja Neuvostoliiton

välisessä r'altataistelus-

sa L94O-L941 ei Suomelle ollut jätetty paljoakaan
ulkopoliittista liikkumatilaa eikä t apaat^ päätäotävalttaa. Neuvostoliiton stalinilainen johto oli lyhytnäköisellä politiikallaan pakottanut Suomen selkä
seinää vas,ten ja l,opulta vastoin tah,loamrrne sotaan
Saksan rinnalla kesäkuussa 1941. Suomi vältti kuitenki,n tarrkoin tekemästä minkäänla.ista,liittoso,pimusta Saksan rkanssa, vaan päinvastoin korosti jokaisessa sopivassa tilaisuudessa käyviinsä omaa eriJlistä puolustussotaansa.
P,ulr,taasti puolusturksellinen oli kenttäarmeirj am-

me alkuryhmityskin. Kaikki,alla rnuualla kod<o val'tavan leveällä Neuvostoliiton vastaiselln rintamall,a
vyöryi hyöl«käys kohti itää, vain suomalaiset joukot

seisoivat Ikivääri jalalla Moskovan rauhan rujalla.
Hitlerin Saksa oli ,keväällä 1941 mahtinsa huipulla ja melkeirn koko Euroopan herra. Kaikkialla
ol,ivat tuoreessa muis,lissa Saksan vuonna l94O saavuttamat ylilättävän nopeat, suuret sotilaalliset voi-

tot

n,to isaalta Neuvostorliirtorn vaatimaton
menestys talvisodassamme. Siksipä oltiinkin yleisesti sitä mieltä, että sota pääityisi nopeasti Saksan
voittoon. Esimerki'ksi Yhdysvaltain sotaministeri
samoi,nrkui

Suomen lippu nostetoon jölleen Viipurin voltouksen iälkeen

linnon torniin 30.8.41 porooiiioukkoien tehdessä kunnioo

arvioi Neuvostoliiton kestävän korkeintaan kaksi,
merimirnisteri taasen puolestaan kolme kuukau,t,ta.

Englannin joh,tavissa soti,laspiireissä valtli,tsi samansuuntainen näkemys.
Oli siis varsi,n luo;nnollista, että rnei'Jläkit laajo.t
,kansalaispiirit odottivat sodasta muodosituvan ly-

hyen j'a vorirtollisen. Monet n.'iftivät sodassa ,kohtalon meiltle ojentaman tilaisuuden vain viisirtoista
kuu;kautta aikaisemmin meiltä riistetyn, ikimuistoisista ajoista saakka suomalaisen Karjalan palauttamiseksi muun Suomen yhteyteen.
225

Korkein sotilasjohtom,rne ei sen sijaan oll'ut yhtä
optimistinen. Se,tunsi parernmin Neuvostoliiton
suunnattomat voimavarat seLä kestokyvyn ja otaksui sodan muuttuvan pitkälliseksi. Moskovan rauhan raja" oli puolustuksellisesti hyvi,n epäedullinen,
siltlä se oli pitkä, vailla ,luonnon ,esteiitä ja kovin
lähellä maamme elintärkeitä aluei,ta. Tiheä rautatie- ja maantieverkosto rajan takana ,teloivät ,rnahdolli'seksi suurienk,iin jou,kkoj en nqpea,n keskittämisen Su,omea vastaan ia yllättävän hyökkäyksen aloittamisen. Useat kymmenet rajan lähellä olevat lentokentät oliva,t vaarall,isia ,lähtökohtia yli ,koko a,lueem,me tr:lo,tuvill,e,tuho isil,l e illmahyök k?iyks ille.

Sen vuoksi oli väl,ttiirnätöntä söntää rintam,a
kauemmaksi ja sellaisille alueil,le, joita olisi helpompi puolustaa ;kuin Moskovan rauhan rqaa. Laatokan eteläpuolella Karjalar. kannaksella sellainen
oli saavutettavissa il<ivanhan valtakunnanrajan tasalla. Laatokan pohjoispuoilella ol( patkko edetä pitemmälle, ai,na Syväri:lle, Äiiniselle ja Seesjärvelle
saaloka. Näihin suuri,irn vesistöihirr nojautumalll,a
saavr.r,telbaisiin suhteellisen edullisert puolus,tusasemat ja samalla luotaisiin syvä suojavyöhyke viholIisen hyiilokäyksan varaltt4 rniil<ä näillä syrjäisirlläkirn alueil,la saattoi tapahtua air-an yllättävän suu-

rilla

voi,rnidla, ku,ten ta-lviso.lassa

dli nähty.
ei valtakunnan

Itä-Karjal,an liirttämistä Suo,meen

ohto renempää kuin ylipä?irllilckiikään suurnnitellut.
Sellaisdida aiatutlsella dli sen sijaan mel,ko nrjnsaa§j

ti kanrnatusta ,nuorim,rnan polven sivistyneistön ja
muideokin Åkateemisen Karjala-seuran vaikutuspiiriin kuulu,neiden

keskuudessa.

Ei,kä asi,a näytä ,olleen aivan vieras Neuvostolii-

ton johdotrkkaan siitä pädtellen, että Itä-Karjalan
alueita,o

li

virlautel,ru mahdoll isen a vai,tr,to-ob j ektina
keskustaltaessa Moskovassa syksyllii L939 Karjalan
kannat<sen osien ja Suomenlahden saarien luovut-

torrnriirn kuvasrbi Juorttamusta j a uskoa tu,lernaisuuteen.

Jou,koissamme

vallitsi voitornvarma mieliala, mutta

kaikrkinainen ylimielisyys orli l<aukana. Vastus,taja

oli

osoi,ttau,tunut yhtä urhoolliseksi j,a si,tJ<eäksi
kuin talvisodassakirn. Sirtä kohtaan turnnettiin sellaista arvonantoa ja ,kunnioitusta, jota korkeimman
Iuorkan suorifuJcset aina herdrttävät suon,,alaisissa.

S'am'oih,irn aikoih,i,n saksalaisten pohjoinen armeijaryhmä Suomenlahden eteläpuolella lähestyi no-

peasti Pietarria. Sen joukot valtasivat syyskuun 8.
päivänä Pähkinälinnan Laatokan eteläranneila ja
katkaisivat siben venäläiste,n kaik,ki rnaayh,teydet
kaupunkiirn. Sarksan sodanjohto teki useita yrityks,iä saadakseen suomalaiset jourkot jafkamaan hyökkäystään Pietaria kOhti, mutta turhaan. Se.kä ylipäällirkkkö 'että rnaan hall'iitus olivat jyrkäs,ti sellaista yritystä vastaan. Neuvosito,liitto oli esittäessään Suomelle alueellisia vaatimu,ksiaa,n ja aloittaessaan ta'lvisodan aina vedonnut Pintarrirn ;turvallisuuteen. Meillä oli ,tilaisuus osoittaa ,nyt, ettemme
missän olosuhteissa, emrne edes joudurtfuam,rne
aseellisen hyökkäyksen ikohteeksi,,halunneet hyökätä Pietaria vastaan emmekä al'ushaa sen valloittamista. Ja kuitenkin olisi Pietarin vallo,ittami'nen
ollurt meille sotilaalliselta kannalta erit'täin,tänkeää,
koska siten olisi kokonaan saatu ,poisteturksi ,meidän vaarallisin, Karjalan kannaksen rintamamme
ja sa,atu vapautetulisi suuri määrä jourlokoja. YlipäiiJtikön ehdotonta kantaa kuvaa hyvi,n hänen antamansa ja sodan loppuun saakka voimassa olltr:t
käsky, että suomalaiset lentokoneet eivät saaneot
edes len'tdä Pietarin ylitse. Varmasti ainutla^artuinen
tapaus historiassa! Se, et!ä joukkomrne Kaonaksen

jonkun veman vanhan raja,n
yl,i, johrui yksinkertaisesti siitä, että rintama siten
lyheni noin 3o-4o kilometriä.

keskiosassa etenivät

Itä-Karjalassa saavutettiin &nnetut tavoitteet jou-

tamisesta Neuvostoliitoltre. Jo Leninirn,harlliftlksen
ja Suomen kansanvaltuuskunnan maaliskuun 1. päivänä 1918 tekemässä sopirnurksessa luvattiin Suomelle vastiikk'eeksi eräistä alueth:rovu,traksista osia
Itä-Karj alast a. Y ielä pitemmälle mentiin kuririenkin
Molotovin ja Otto Ville Kuusisen "halli,tu,ksen"
väl,illä joulurkuu:n 2. päivänä 1939 ,tehdyssä sopimr.lksessa. Sen johdannossa lausuitiin juhlallisesti:
"On tullut aika torteuttaa Suornen rkansan vurosisataiset toiveet Karjalan kansan jälleen yhdistänr,isestä siiile su,kua olevan Suomen kansan kanssa liittäen

lukuun alkupäiviin,mennessä taitavasti

se yh,benäiseen Su:omen kansaan". Suomelle luvat-

ainoa

tiin

koikonaista 70.000 rnetiiiJcil'ometriä Itä-Karj alan
alueesta. Ei ole oritkeastaan rnikäåiulih,me, obtä rnonet initomrireli,set sielut,rneilliikin yhrtyivät sydämensä
pohjasta ooi,trin y,levii,n sanoi,hin ja niikivät tosiaank'i,n "ajan :tuLl,een."

Siirty,minen puolusitusryhmisrksestä hytirkkäyksee'n

vaatii suurten joukkojen oflessa kysyrny'ksessä runsaasti aikaa. Suomal,aisten jo,urkkojern hyökkäys pää-

sikin alkamaan vasta hei,näkuun 10. päivänä

Laa-

tokan Karjalassa. Se eteni vastustama,btomallla

vori-

al&uun rnen'nessä oli sarjailla loistavia sotartoirrnia orteblu takaisi,n koko,talvisodassa
menetetty Karja,Ia. Erityisesti Viipurin valloitus 29.

malla

j'a syyskutan

ja

suunnitel-

iohdettujen sotatori,rnien jäl&een erirttäin
vairkeissa olosuhteissa, j otka vaa,tiv'at j oukoi l.tamrne

,tu.ien

ja k'esrtävyyttä. Kairinrtamirl"Iamme altkoi asemasoda,n kausi.

suuonattomasti urheurtta, sisua

killa

Saksalaiset koettivat saada joukko,jam,rne jatkamaan ,hyöl«käystä ItäJturjalassakin. Liihinnä o,li kysymyksessä Sorotkan tärkeän rautartieristeyksen val,taam,i,nen, jolla olisi ollu,t suuri sortilaallinen merkitys, koska sirten olisi ,katkaistu venäläisten ainoa
rautatieyhteys Muurmanskiin J?iiirneren rannalla,

tie, jota pitkin tuohon aikaan länsirnaiden

i tuksia päiisi v irtaan,a'an Neuvqstoliirbtoon.
Ylipäällikön onnistui kuirhenkin lyk?itä 'tätä hänelle
vasienmiel'istä yritystä ja vihdoin hylätä se kokonaan. Yritys olisi ilmeisesti vaatirnurt suuria tlhreia
eikä olisi suoranaisesti palvetrlr:rt meidiin etujamrne.
Samalla ,tuli jiilleen osoimrurksi saksalais,ten johdolie, että Suronai kävi omaa puollustusso'taansa eikä

aputoi

m

halunnurt ottaa suoriittaakseen saksalaisten antamia
j a heidän tarkoirrusperiään alavia,tehtäviä.
Vuoden 1941 sotatoi,met olivat meidän osaltamme
johtaneet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Mut-

päivänä elokuuta herätti koko Suomeo

ta ne, jotka olivat odottaneet sodasta helppoa ja Iyhyttä, näkivätkin kuvitelmansa romahtaneen. Oli
päinvastoin ilmeistä, ebtä se muodostuisi pitkiiksi ja

v

ankaraksi. Vakavana

kansassa
a\tav'a;a riemua. Siniristirliptr,n nostaminen,takaisin
Torkl<eli Knuufinpojan van'han li,nrnan jy,kevään
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ja

tautui kestämään pitkää

päättäväisenä Suomi valmissotaa.
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SIIRÅNMÄEN itärinteellä pohjoiseen päin johtava
taisteluhauta on osittain puilla r,erhottuä ja sopivan
leryistä, jotta vastaantulijat voisivat väistäen ohitaa
toisensa. Metsäinen maasto alenee, ja rma käy kiinteämmäksi. Mutkaisessa haudassa kulkemamme matkan arvioiminen on vaikeaa, koska milloinkaan er.nme
näe eteen pitemmälle kuin muutaman metrin päähän.
Kuljemme satoja metrejä. Arvelen pian kohhavamme
vastaiskujoukkoja, ja olisi ehkä kohtalokasta törmätä
niihin taisteluhaudassa. Tämän vuolsi jatkamme matkaa haudan partaalla. Vantlcka piikkilarlkaeste noudattelee haudan kulkua paikoin l?ihempänä kuin käsikra-

hoovoittuneito voeltoo

verissöön
tookse, toisio
konnetoon
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naatin heiftämän pä2issä. Esteen takaa alkaa notko.
Se on venäläisille suojaista lfiestymismaastoa, koska
ampuma-alaa

ei ole raivattu.

Kolistamme ohimennen puunkylikiä huudellen hillitysti: "Ollaan omia!" Jopa näen vilauksen puiden jr
kolkean aluskasvillisuuden suojassa lähenevistä miehistä. He saapuvat ketiussa kohdallemme. Siinä on
Kaarlo Kammonen ja Viljo Vierula, Niemen tukikohdan puolustajien rippeitä. Tuolla on joukkueenjorhtajana tuttu vänrikki Maakivi. Hänestä päätellen muu
vastaiskuosasto kuuluu rykmentin

III

pataljoonaan.

Meitä kehoitetaan liittymään mukaan. Otamme paikan ketjun vasernmalla siivellä ,ia lähdernme venäläisiä
kohti. Kuljen Penttisen kanssa taisteluhaudan vartta
myöten pitäen silmäl'lä erityisesti hautaa. Oikealla ketju saa jo kosketuksen venäläisiin, koskapa sieltä alkaa
äkkiä kuulua konepistoolien rähinää ja käsikranaattien pauketba. Paljastarnatta itseäni annan venäläisten
tulla konepistoolini tiihtäimelle. Edessä on loivasti
nousevaa maasboa,

ja näen pensaikon yli puolensadan

metrin päähän. Saankin jyvälle kaksi kypäräpäistä venäläistä, jot{ca vaipuvat ndkyvistäni tulta saatuaan.
Ilmoitetaan voimal<l<aamman suomalaisen vastaiskuosaston läthenemisestä. Menen 2. komppania,n miesten
kanssa baisteluhautaan. Siellä tulee tdkanamme hyvin
aseistettuja miehiä. Avojonon kulkiessa ohitseni saan
tietää haudassa etenevän vahvennetun kornppanian.

Seo päällikkö, tuntematon kapteeni, haluaa minulta
tietoja tilanlteesta. Joku ohikulkeva ihmettelee nokista
ja veristä muotoani. Keskustelu kapteenin kanssa ei
tahdo sujua, koska lukkoontuneilla korvillani kuulen

huonosti. Piirrän muistini varassa hänen lehtiöönsä
kuvan 2. komppanian menetetyistä asemista.
Ohitseni lappaa miehiä, ja sairaankailajia kiirehditän eteen. Vastaiskuosasto on nyt joutunut tiiviisti
taisteluun. Hauta on sen huoltoväylänä. Haavoittuneita vaeltaa verissään taakse, toisia kannetaan paareilla. Ja taas palaavat paarit tyhjinä eteen, josta kuuluu konepistoolien kurnutus ja kiisikranaaitien räjiihtely.
Esteen takana on pensaikkoinen notko. Sen taakse
etäiselle kum,rnulle ajaa panssarivaunu. Mies liihtee
vaunusta ja kävelee rinteeseen. Kammonen, 2. komppanian paihaita ampujia, valmistautuu arnpumaan huo-

lellisesti. Mad<a on pitkä, yli puolen kilometrin. Kamon vaalinut L-Ikko-Pekka-kivääriään hyvin,
mutta aseessa on vain avolähtäin. Seuraan kiinnostuneena, onko miehen ja kiväärin tarkkuus tallella. Lau-

monen

ja jalkaansa raahaten venäläinen koettaa nouskaus
ta rinteessä vaununsa taalkse suojaan.

-

Taisteluhautaan on tullut harva miehitys rneille
tuotemattomasta osastosta. Haluamme omaan pataljoonaan, muna meitä vaadi,taan jäämääo haudan ,miehittäjiksi ainakin aamuun asti. Vaadimme puolestamme muonaa, rnutta tulofl<setta.

Aurinko las[<ee. Yhä kuuluu Seppälän talon suunntlta ja Siiranmäen laelta jalkaväen aseiden taukoamaton mel§ke. Sitä säestävät ylitsemme am,puvat omat
ja vendläiset tulipat'terit, iotka tavoittelevat toisiaan
ja muita taempia maaleja, kun lähitaistelujen riehuessa Seppälän talon seudun murtokohdan ympärillä kummankaan taistelevan puolen rykistö ei voi ampua etulinjaan vaarantamatta omia joukkojaan. Vastahyökkäyksen suorittanut Osasto Varko on tykistön tukemana keskiyöhön 14/15.6. mennessä vallannut suoma228

laisten asemat liihes kokonaan takaisin

ja

tuhonnut

kaikki läpimurtaufuneet venäläiset panssarit.

Illan kääntyessä yöksi notkosta nousee sakea sumu.
Torkahtelen haudan,rnutkassa seisaallani. Kyynärpääni nojautuvat haudan paftaaseen estäen vartaloa lyViiteen vuorolkauteen tuskin olen
nukkunut. Tajuamatta ajan kulumista häilyn unen
rajalla outojen mielikuvien vallassa. Välillä havahdun
ja näen h?imärästi pii,kkilankaesteen pylväät. Yritän
tähystää sumun läpi ja hätkiihdän.
Mikä on tum.rna,
Iiikkumaton möh,käle harmaan keskellä?
Se näyttää
olevan l?ihellä ja muistuttaa hevosta. Vai onko se
tykki ? Ammun kaksi kertaa ja osun siihen, mutta
sähtä'mäs,tä kasaan.

möhkäle pysyy paikallaan. Kylmyys puistattaa jäseniäni. Torkahtelen taas. Vihdoin alkaa taivaalla kajastar,
ja sumnr ohenee verkkaisesti aamun valjetessa. Jo nä§y useampiakin möh,käleitä vastapäisessä rinteessä.
Ne ovatkin vain kookkaita kivilohkareita.
Aurinfl<o nousee 15.6. Konepistoolir sarja räsähtä lähellä oikealla. Pensaitkossa esteen iakana näkymättömässä norkossa on liiketiä, mutta kohdaltan,i ei
voi siihen ampua. Kauernpana sivulla venäläisiä valuu
kohti notkoa. Ne joutuvat ylinämä:in aufl<ean pelto-

saran, johon olisi hyvä tähdätä, mutta parinsadan
metrin päässä maalit eivät ole konepistoolini uloftuvilla.
Kammonen tekee jälleen tarkkaa työtä. Hi-

dasliik&einen
venäläinen tapaa aukealla kbhtalonsa.
tulevat
ottavat siitä opikseen ja judksevat pelJäljessä
lon yli manttelin liepeet hulmulen. Jonlkun mantteIinnapit lienevät auki, koska mies suistuu

maahan

kuin laskeutuva jättiläislintu.
Venäldisiä on notkossa sankkana parvena. Ne ehkä
räjäyttävät rivipanoksella aukon piikkilankaesteeseen.

Suomoloiset työnsivöt eversiiluutnontti L. G. Vorkon iohdollo
uudistetuin vostohyökköyksin 14.6. kuluesso keskiyöhön mennessö Siironmöelle tunkeutuneet ponssorien tukemot venälöisei
ioukot tokoisin löpimurtokohtoonso Seppälän tolon moosloon
tuhoten somollo kymmenkunto ponssorio

katsoa syrjästä, koska emrne kuulu haudan miehittäjäosaston muonavahvuuteen ei[<ä osastolla liene kaatuneita, joilta annolset joutaisivat mei'Ile. Kammonen
hakee vettä. Keitämme sitä toivoeo jostakin heltiävän
palasen leipää. Yrittäessäni sitä kerjätä kotr,taan iloisen yllätyksen; metsästä l?ihestyy 2. komppanian lääkintäaliu,pseeri, kersantti Mikko MinL4<inen. Hän on
katselemassa, onko taisteluasemissa hajdllaan komppaniaan kuuluvia rnidhiä.

Minldkinenkin yllätryy kohdatessaan minut. Hän sanoo eilen tavanneensa Sandroosin, joka oli kertonut,
että liihdet§ään muiden mukana td<lkohdasta Seppälän talon läheltä hän jälkeen jnätyäät oli juossut
mäenrinteessä edellään menneiden tukifl<dhdan mies-

ten ruumiiden ohi. Kun toisia ei ollut saapunut tukikohdasta Sandnrosin käyttäm?iä tietä, kaikkien muiden,oli luultu kaatuneen. Sen vuoksi on ollut ailkomus
tänään poistaa minutkin komppanian muonavahvuudesta. Kom,ppanian ainoa u,pseeri, kapteeni lValden
on joutunut kaddksiin, ja pataljoonan rippeet kokoontuvat 'kello 13 Vuoltaan kylän etelälaitaan täydentämistä vaiten. Min'Hkinen luoaa neuvoa luokseni Sandroosin, jotta menisi'mrrne käkoonrrmispaikalle yhdesIhmetttelen Sandroosin pelastumista. Hän ei ole
sä.
suo tta M annerhei,m - risti,n ri tari. H är,nen kul kem aan sa
tietä tusl<in parhaalla,kaan onnella dlisi pdlastunut muu

kuin kokerrit ja hermonsa halliBeva, pelroton

Monnerheim-ristin ritori, kersontti
S. A. Sondroos

Tulee ilmoitus, että kuusituumainen patteri alkaa an-rpua niitä. Sen on ammuftava aivan lfielle I Kranaa-

tinheitintuli olisi sopivampaa, mutta heittimet lienee
taistelussa menetetty. Nyt jos koskaan kranaattien on
tultava paikalleen, sillä vähänlkin lyhyiksi jääoeinä
ne osuvat hautaamme tai takamaastdon.
Etsin haudasta zuojaa peläten korkeita puita. Niissä
räj ähtävän kranaatin sirpaleet olisivat haudassa oli jallekin fuhoisat. Kammottavasti ulvahtaen

ensi,mmäiset

kuusituumaiset putoavat ylitseni esteen tuolle puolen.
Ujellus kuulu,u tuskin puolta .sekuntia ennen räjäh-

dystä,

ja

samalla näen putoavat kranaatit taivasta

vasten ,nopeas'ti vajoavina varjoina. Vaikka ne ammu-

taan monen kilometrin päästä, ne osuvat

tarfi<asti.

L?ihimmät .kranaatit putoavat kolmenlkymmenen metrin päähän haudasta. Notkosta kohoilee korkeita mutapatsaita, ja sirpaleet viuhuvat ylitseni. Ty'kistön lakattua ampumasta huomataan venäläisten notkossa rauhoittuneen.
Huoltoporras toimii. Muonantuo,iat saapuvat aiheuttaen haudassa ja sen takamaastossa toi\bn ja odotuksen innoibtamaa liikehtimistä. Joku saa kirjeen. Keino
kelpaa viimeistä pisataa myöten, ja kuiva muona jaetaan tasapuolisesti. Me 2. konr,ppanian miehet saamme

sotilas.

Etulinjasta lähtö on huojentavaa. Ahdan housujeni
taskuun fiaatta löyt?tunäni emaljoidun mukin. Uskon
tarvitsevani sitä,päästessäni tdkana ruoan ädreen. Matkaa Vuottaalle on päälle kolmen ki'lometrin. Siitä kolmanneksen kuljettuamme pysiihdymrne Kylmäojalla.
Kurkoltaessani purolle jdomaan näen virrattomasta
poukamasta kauhistuttavan kuvani. Tajuntani eilen
vienyt kranaatti on noennut kasvoilleni tummanharmaan pohjavärin. Hikivirrat ovat juovittaneet sen kirlavaksi, ja tukanrajasta ulottuu kaulalle mustina nauhoina kuivunulta verta. Tukkani on veren taklkuama.
Ahmittuani raikasta vettä upotan pääni puron virvoittavaan sywänteeseen.
Jafkamme mad<aa metsän halki siistiytyneinä ja veden virkistäminä. Vetisen puronvarren takana ylitZimme tyhjän taisteluhaudan. Takaamrne kuuluu kiivaan
taistelun melske. On kuin kuuloni olisi eilisestä pal-

jon parantunut.
Metsän reunaan Vuottaan aukean etelälaitaan näkyy

kylästä sen tuntuista l'iikdttä, kuin siellä pelättäisiin
venäläisten rdurtaultuvan Siiranmäestä läpi. Maantiellä
riopeasti ajava auto vetää suurta panssarintorjuntatykkiä, joka pannaan äkkiä tienvarteen tu'liasemaan.
Aukealta meitä lähesryy tkonepistoolia kantava tunternaton vänri!&i. Tiedu§telen häneltä huutaen Kuvajan pataljoonan kokoontumispaikkaa, jonka pitäisi olla

näillä main. Vänrikki kävelee eteemme ja sanoo

pa-

taljoonan olevan etulinjassa. Kuin riitaa haastaen häl
jafl<aa, dttä olemme väriseviä pdlkureita, joita on
enemmänkin anrkealla pell'onojissa, ja käskee meidän
painua ojiin takaisin. Emme piittaa takalinjan upseerin ärhentelystä. Hänen puhtaan vaatepartensa vertaaminen riekaleisiimme, jotka kertovat koetusta taistelmsta, taibtaa kärjen herjaukselta. Ajattelen, että jos
upseerilla itsellään on pelonväristyksiä, hänen tulisi
ne voiltaa ja salata järky$ksensä. Saatuani suunvuoron vänrilJki lähtee luotamme jättäen vastaamatta kysymfkseeni, mistä saisimrne syötävää.
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Eertel lkonen

Köppäselön
koukkousoPeroatio
syl«syllä
1941

Jelgomkon kylä, ioko

tono hyököttöessö

ll oso

oli lähtökohKäppäselköön

Hyökkäys Saidomaan

RYKMENTILLE annettua tehtävää arvioidessa osoittivat 24.L0. tiedustelutulokset, että ainoa etenemis-

tie Käppiiselkdän ja Muurmannin radalle kulki Saidomajäwen itäpuolitse, Saidoman kylä oli vihollisen
miehittämä, ja aioakaan toistaiseksi ei vihollisen toimintaa selkäyhteyksiä vastaan ollut pelättävissä.
Suorittamansa tilanteenarvostelun jälkeen päättyi
joukon johtaja seuraavaan:
III P:n on pyrittävä io 21.10. kuluessa valtaa- Käppäselän "avainasemana
oleva Saidoman
ruan
kylä ja jatkettava sieltä välittömästi polkuteiden suunnassa Uunitsan asema§lään, jossa oli katkaistava
rautatie- ja maantieyhteydet.
Saidoman kylän valtauksen jälkeen tulee
- etdlään ja vallata Käppäselän kylä.
hyökätä

II

P:n

I P siirtyy rykmentin komentajan käyttöön Sai- kylän itäpuolelle.
doman
Tykistöpatteriston pääosat asetetaan tukemaan

II -P:n hyökkäystä, samoin Krh.K.
Tyk K seuraa II P:aa ia asettaa heti rautatien
ja- rnaaotien saavutettuaan varmisttlksen teitten

1S5.RII
Lin.0s.

suuntaan.

Rykmentin komentopaikka on aamuyöstä 2).10'
alkaen Saidomajdweo pohjoispuolella olevassa tienhaarassa, mistä siirtyy etenemisen aikana Saidoman
kylään.

Aamun valjetessa 25.10. alkoi III P:n hyökkäys
tien suunnassa Saidomaan. Vihollinen oli miehittänyt
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tienvarressa useita maastokohtia, joten eteneminen
tdssä suunnassa osoittautui hitaaksi. Tiistä syystä
8.K sai tehtäv:iksi vasemmalta koukaten edetä tavoitteena Saidoman kylä. Sen tciminta laukaisikin tilanteen tien suunnassa. 8.K saavutti kello 10 maissa Saidoman kylän itälaidan, mutta sen eteneminen pysähtyi
vihollisen vastatoimenpiteiden takia. Pataljoonan pääosien saavuttua taistelu jatkui kylän itäosassa ,koko

H:

polkujen hazran maastossa

sessa maastossa olevat kaksi komppaniaa 26.LO.
aamulla venäläisten etelästä suorittaman hyökkäyksen
alaisiksi. Pataljoonan kaikki joukot sekä rykmentin

q,

,;,,,

Ih

.gt

Käppöselän-Uunitson völillä suistettu ponssoriiuno

päivän. Vihollinen sai apuvoimia ja suoritti mm. kello
vastahyölckäyksen,

P:n majoitusalueen vre-

Ennen kuin suunniteltuja liikkeitä Käppåiselän kylän ja aseman valtaamiseksi ehdittiin ruveta toteuttamaan, joutuivat III P:n Saidoman kylän eteläpuoli-

Tiellä Soidomon kylön pohioispuolello.
Krh.K/JR 45:n joukkojo morssitouollo

16 maissa etelästä

I

ressä.

johon osallistui

osia 185.Rajav.P:sta ja Linnoitusosastosta. Tiimä hyökkäys, jonka tarkoiruksena ilmeisesti oli Saidoman puo-

raskaat komppaniatkin tarvittiin Saidoman §län pitämiseen. Puolelta päivin paine vasta heikkeni, ja vi-

hollinen vetäytyi hitaasti Käppäselkän päin. Kello
15 mennessä hyökkäys

oli lopullisesti torjuttu. Vihol-

lustajien irroittautumiseo helpottaminen, torjuttiin ja
kello 17.30 Saidoman kylä vallattiin. Pimeän tulo
keskeytti hyök*iiyksen jatkamisen. III P ryhmittyi
rintama etelään ja torjui vihollisen vielä pimeän
tultua pienemmin osastoin suorittamat häiritsemisyri-

linen jätti paikalle noin 200 kaaEunutta ja

tykset.

Saidoman kylän takaisinvaltaus.

Hyökkäys Saidomaan oli tullut viholliselle täytenä
yllätyksenä. Tätä osoittaa vankitieto, jonka mukaan
Saidoman pohjoisenpuolisessa maastossa oli luultu olevan vain vahvennettu suomalaiskomppania. Venäläisten ilmavoimilla ei ollut tiedustelumahdollisuuksia
kuin kerran, jolloin koukkaavan os,§ton pääosat olivat
jo Jelmangassa, joten tiedustelutulokset /äivät todenndköisesti hyvin rajoiteruiksi.
Lokakuun 25. pnä tapahtuneen kehityksen seurauksena oli muutettava 24.LO. tehfyä suunnitelmaa.
Uuden suunnitelman mukaan oli III P:n vallattava
Käppäselän kylä. II P:n (p. Vahv.6.K) sekä sitä tukevien Tyk.K:n ja Krh.K:n oli otettava Käppäselän
aseman maasto. I P oli ryhmitettävä Saidomajärven

pohjoispuolelle.

Illalla 25.1O. annettujen k?is§jen mukaan siirtyiII P sekä raskaat komppaniat ryhmitysalueilleen.
IryKTR 11 saavutti rasittavan marssin j2ilkeen tuli-

runsaasti

aseistusta. Hyökänneeseen joukkoon t<uului em. Rajav.P 185 ja siihen liitettyiä Käpp?iselåissä varustelu-

töitä suorittaneita ryövelvollisia, joita lienee kyl2issä
ollut n. 1500. Hyökkäyksen tarkoitukseoa oli ollut

Käppåselän

ia

Uanitsan aaltass

III P:n edullisen tilanteen johdosta (26.10.) voitiin nyt ryhtyä toteuttamaan II P:n suunnitelmaa

Käppiiselän aseman valtaamiseksi. Pataljoonan komentaja sai kello 12.30 käskyn ryhtyä toimintaan ja
III P sai samzran aikaan k?iskyn siirlyä puolustuksesta hyökkäykseen tavoitteena Käpp?iselän §län
pohjoisreuna.

Vetäytyvä vihollinen teki jatkuvasti sitkeää vasta-

rintaa, jonka takia
nemään,

III

P ei päässyt sanottavasti eteSaidoman kyliiiin vei

ja II P:n siirtyminen

niin paljon aikaa, että hyökkäykseen p?iätettiin ryhtyä
27.10. kello 6. Rykmentin käyttöön vedettiin yksi
komppaoia I P:sta Saidoman kylän idänpuoliseen

vät

maastoon.

aserna-alueen Saidomajärven pohjoispuolella olevassa

III

Koko 27.10. aamupäivän

kestäneessä taistelussa

P mursi vihollisen vastarinnan saarrostamalla pdä231

osillaan Saidomasta Käpp?iselkään johtavan tien länsipuolitse. Vahvistettu i.k tryOtt asi sen jälkeen rautatietä kohden sekä saavutti 27.10. kello 12.30 sen
ja maantien risteyksen. Rautatie katkaistiin Käppäselän eteläpuolella kolmesta kohdasta, ja maantien suunnassa etelälouna,§een jatkettu hyökkäys iohti 27.10.

kello 15

mennessä Käppiiselän kylän valtaukseen.
Venäläiset olivat asettamalla polttopulloja taloihin

selän vallanneeseen vahvistettuun komppaniaan. Mutta häikäilemättä taisteleva vihollinen tunkeutui tällöin
vastassa olevien

sivustaa

II

P:n osien ohi ja kääntyi niiden

ja osittain selustaakin

vastaan. Suomalaiset

kuitenkin torjuivat iskun ja säilyttivät saavuttamansa
maaston. Erään partion onnistui lisäksi Käppäselän
asemalta pari kilometriä pohjoiseen katkaista rautatie.

Toistelu köynnissä Soidomon kylössö

varautuneet kylän polttamiseen, mutta suomalaisten
yllättäva hyök*äys esti sen.
Käppäselän aseman maastossa

oli vihollinen

27.10.

aloittanut tällä välin etenemisen Saidoman kylää kohti.
Tunkeutuipa 4O-miehinen osasto idästä päin Saidoman kyläaukeaman kaakkoislaitaan asti, jolloin syntyneessä taistelussa suomalaiset kärsivät pieniä menetyksiä haavoittuneina. III P:n pääosat ja niiden vasemmalla puolella hyökkäävän II P:n pääosat kohtasivat tienhaaran maastossa siksi lujan vastuksen, ettei
jälkimmäinen iltaan mennessä päässyt etenemään,

koska sen täytyi osillaan vielä taistella Käppiiselän
asemalle johtavan tien lännenpuolisessa maastossa

olevia vihollispartioita vastaan.

III P:n osien sen

sijaan onnistui työntyä tienhaaran länsipuolitse kaakkoon, missä ne kello 79 aikaan saivat yhteyden Käppä-
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Tiimän vuoksi oli luovuttava Käppäselän aseman
valtaamisesta 27.1O. kuluessa. Huomioon ottaen
Karhumäen läheisyyden, josta venäläiset saattoivat
nopeasti siirtää voimia aukaistakseen tien Kontupohjaan, oli kuitenkin ilmeistä, että ellei myös aseman
seutua pian pystyttäisi valtaamaan, tulisi saavutetun
menestyksen hyväksikäyttö vaikeaksi, jopa kyseenalaiseksi. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, kun Kontupohjan suunnalta vetäytyvät vihollisen loukot ehkä
piankin olisivat puristamassa etelästä. Oli siis välttämätöntä mahdollisimman pian laajentaa vallattua
aluetta.

I P:lle annettiin 27.10. kello 1p.40 käsky hyökätä
varhain seuraavana aamuna Saidoman kylästä metsämaaston läpi itään ja ottaa haltuunsa Käppäselän
pohjoisempi rautatien ja maantien risteys, varmistaa

etelään sekä vallata sillanpädasema Uunitsan kylän
pohjoispuolella. Tarkoituksena oli näin laajentaa
I\{uurmannin radan katkaisualuetta Karhumäkeen
päin, jotta alueen jatkuva hallussapitäminen helpottuisi. Toisaalta toimenpide eristäisi aseman maastossa
taistelevan vihollisen jä estäisi sen saamasta apua pohjoisesta.

Åamuyöllä kello 3 aikaan Käppäselän asemalle
ajanut panssarijuna osoitti, miten aiheellinen ja kiireellinen oli I P:lle annetun tehtävän suorittaminen.
Tykistön tulenjohtajan kohdistettua tulen panssarijunaa vastaan se peräytyi pohjoiseen.
I P (p. yksi kompp.) lähti liikkeelle 28.10. kello
1.30. Patteristosta määrättiin yksi patteri tukemaan
pataljoonaa. Pataljoonalle alistettiin rautatien räjäyttämistehtäviä varten yksi pioneeriryhmä. Edettyään

kaikki tarvikkeensa kantaen poluttoman maaston läpi

I P pääsi kello 10 mennessä ensimmäiseen tavoitteeseensa, rautatien ja maantien risteykseen. Siellä olevat venäläiset linnoitustyöläiset, joukossa useita kymmeniä naisia, eivät pyslyneet vastarintaan. Pioneerit
räjäyttivät radan useammasta kohdasta, ja vahvennettu joukkue asetettiin varmistamaan Käppäselän
aseman suuntaan. Tuntia myöhemmin pataljoonan
pääosat yllättivät Uunitsan metsätyöaseman etelälaidassa melko suuren vihollisosaston, joka taisteluun
antautumatta pakeni joen yli. Kärkikomppania seurasi kiinteästi pakenevia ja pääsi tappioitta siltaa pit-

kin joen yli.

Vasta nyt vihollinen aloitti taistelun,
jonka aikana komppanian päällikkö haavoittui ja yksi

joukkueen johtaja kaatui. Kärsityt päällystömenetykset vaikuttivat hyökkäyksen tyrehtymiseen. Pataljoona ryhtyi tällöin heti saarrostamaan, ja jo kello t2

oli

saarrostava komppania, ylitetryään sillan länsipuolelta Uunitsanjoen, ryhmittynyt kyläaukean länsilaitaan hyökkäystä varten. Kolme neljännestuntia kes-

täneen taistelun jälkeen

oli

Uunitsan kylä suornalais-

ten hallussa.
Venäläisten panssarijuna, joka aamuyöllä oli pyrkinyt Käpp?iselän asemalle, iimesrf i yllättäen kello 13

jiilkeen etelästä kovalla vauhdilla Uunitsan sillanpää-

ja rautatien risteyskohdassa se
juuttui kuitenkin kiinni, koska rata oli siinä räjäyttämällä katkaistu. Panssarijunan kiivas tuli pakotti suoasemaan. Nlaantien

malaiset vetäytymään radan varresta läheisen metsän
suojaan. Kun panssarijunan noin sataan nouseva miehistö totesi junansa liikuntakyvyttömäksi, se pakeni
rautatien itäpuolitse maaston suojassa pohjoiseen.
Kaksi tuntia myöhemmin vihollinen aloitti kiivaan,
kranaatinheittimin ammutun tulivalmistelun jälkeen

hyökkäyksen pohjoisesta Uunitsan kylää vastaan,
muLta sen hyökkäys ehtyi pohjoisimpiin taloihin. Tulitaistelu jatkui lähelle keskiyötä kiivaana, mutta vajaa

I

P piti sillanpääaseman.
Tappiot olivat molemmin puolin suuret. Myöskin
päällystömenetykset olivat tuntuvat, sillä päivän kuluessa pataljoonasta kaatui neljä ja haavoittui neljä
upseeria. Sillanpäätä puolustavan vahvistetun komp-

paoian yhtenä joukkueenjohtajana toimi Iopulta pataljoonan pastori, kun kaikki vakinaiset jaukkueenjohtajat olivat joutuneet taistelukyryttömiksi. Vaikeassa tilanteessaan oli pataljoonan komentajan ollut
käytettävä muonantuojatkin taisteluvoimansa vahvennukseksi. Kun tie Käppäselän asemalle oli yhä vihollisen hallussa, ei patal,joonan lähes 30 haavoittuneen

kuljetusta voitu suorittaa. Lisäksi oli pataljoonalla useita haavoittuneita vihollisia hoidettavanaan
sekä monta kymmentä sotavankia

ja yli

2OO siviili-

asukasta huollettavanaan.

Heti aamun valjettua 29.10. vihollinen aloitti kiivaan tulen, johon kranaatinheittimetkin osallistuivat.
Sen kaikki etenemisyritykset kuitenkin torjuttiin jalkaväen ja tykistön yhteistulella, sillä yön aikana oli
tulenjohtajan katkenneet yhteydet korjattu. Vihollisen jalkaväkiaseiden tuli oli erittäin tarkkaa. Vastassa

olikin mm. Rajavartiokoulun komppania. Kello 12
jälkeen saapui Käppäselän asemaa kohti edenneen
II P:n lähettiimä partio ja ilmoitti tien olevan vapaa
vihollisesta. Nyt voitiin sotasaaliiksi saaduilla hevosajoneuvoilla kuljettaa pois haavoittuneet. Pataljoona
oli näet saanut yli 50 hevosta, lukuisia ajoneuvoja,
8 kuorma-autoa, henkilöautoja sekä jonkin verran
elintarvikkeita sotasaaliiksi.

Suomalaisten tutkiessa samana iltapäivänä vallattua
panssarijunaa hyökkäsi noin )0 miehen vahvuinen
vihollisosasto maantielle, mutta pakeni lyhyen laukaustenvaihdon jälkeen ja menetettyään muutamia
miehiä kaatuneina. Loppuosa päivää oli rauhallista.
Vähän sen jälkeen kun I P (p. kompp.) oli zs.to.
aloittanut etenemisen Saidoman kylästä Muurmannin
rataa kohden, sai II P (p. vahv. kompp.) edessään
olevan tienhaaran haltuunsa ja ryhtyi kelLo 6.45 jatkamaan hyökkäystä Käppäselän aseman valtaamiseksi.
Pataljoona tunkeutui taistellen hitaasti tavoitettaan
kohden, mutta kello 11 aikaan tyrehtyivät koukkausyrityksetkin aseman lännenpuoleisessa maastossa. Vihollinen piti näet hyökkäysmaastoa useilla konekivääreillä kiivaan tulen alaisena. Koska Käppäselän
asema oli saatava vallatuksi, jotta pä?istäisiin yhteyteen Uunitsajoella taistelevan I P:n kanssa, alistettiin
II P:lle rykmentin johdossa oleva reservikomppania.

Sillä välin kun komppania marssi taistelumaastoon,
P ruokaili ja valmistautui tykistön ja kranaatinheittimien tukemana jatkamaan hyökkäystä.
Kello 16 aloitti II P hyökkäyksen siten, että sen
pääosat hyökkäsivät asemalle johtavan tien molemmin puolin ja reservikomppania koukkasi pohjoi-

II

sesta. Viirneksi mainitun onnistui puolentoista tunnin
kuluttua vallata asema, mutta tien suunnassa vihollinen torjui päättävästi suomalaisten hyökkäyksen. Vas-

ta hiukan

ennen keskiyötä pääsi toinen komppa-

nioista tunkeutumaan tien pohjoispuolella aseman läheisyyteen, mutta vihollisen hajaantuessa useihin

oli tien eteläpuolella toimivan komppanian sidottava voimiaan varmistustehtäviin. Täydelliosastoihin

nen pimeys teki nletsämaastossa toiminnan jatkamisen kyseenalaiseksi, kun yhteys komppanioiden kesken oli hyökkäyksen aikana päässyt katkeamaan ja
välimaastossa oli osittain saarettuja vihollisosastoja.
Varhain aamulla 29.10. nämä viholliset tuhottiin ja

oli tie asemalle aukaistu sekä saatu
P:n komppaniaan, joka oli miehittänyt asemalta kaakkoon olevan valtamaanteiden yhtymäkello 9

yhteys

I

mennessä

kohdan.
Käppäselän kylässä oleva

III P suoritti 29.10. loppuun kylän valtauksen, hajotti sen lähiympäristöön
vetäytyneet vihollisosastot

ja

tiedusteli Kontupohjan

suuntaan.*)

Kirpitus julkaistu tähän saakka olevalta osalta S. SotiN:o L/ 1961.

lasaikakauslehdessä

-*;
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A. H.TURUNEN

"Mqqnön"

pqqnti
Kenraaliluutnantti H. öhqvist mainitsee

teokses-

saan "Talvisota minun näkökulmastani" sivulla 156

käsitellessään tapahtumia 2.1.1940:

"Polttilan rykmentti (JR 14) oli eilen ottanut
kaksi vankia ovelalla tavalla: Partio hiipi metsän
venäläisten puolelle ja löysi puhelinjohtimen. He
katkaisivat sen ja paneutuivat väijyksiin jääden
odottamaan sirksi, rkunnss "vikapartio" tuli vikaa
korjaamaan, jolloin sieppasivat sen (kaksi tykkimiestä)."

Niin on epäilemättä tehty, mutta johtimen kal
kaisukeksintö kaikkine prioriteetti- ja patenttioikeuksineen kuuluu kylläkin erääl,Ie toiselle porukalle.

YH:n alettua, kun joukot keskitettiin töihin
"Mannerheim-linjalle", jouiui krh.komppanialla
ym. vahvistettu III/JR 13, Loimaan seudun miehistä koottu pataljoona, jonka komentrjana oli jäikärikapteeni Viljo August Laakso (myöh. everstilutrtnantti ja Mannerhei,rnin-ristin ri,tari), Summan
rintaman Lumpeistenojan lohkolle, Lähteen alueen

idänpuoliselle Munasuon takaiselle korpiseudulle,
joka myöhemmin tuli paremmin tunnetuksi "Merkin lohkona". Korvessa ei ollut miesten sinne tul-

kuin erään hevosmiehen laskemat 421
kaksi kenraali öhqvistin suojeluksesjotka myöhemmin "sotkeutuivat
sa olevaa hirveä,
piikkilankoihin" ja joista nousi "hirmuinen prosessi" (tästä ei kerrota kuitenkaan tällä kerralla).
Kovan työn ansiosta valmistuivat kuitenkin ail<anaan kenttälinnoitetut asemat korpeenkin, niin että
sielläkir,r oltiin valmiina vastaanottamaan vihulainen, kun se alkoi rynniä.
lessa muuta

korppia ja
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Kertomuksesso kuvottu, nuotiotulillo mustoksi
poohtunut "myyrö" komentokorsusso eväsvoileipineen. Volokuvoominen ei pimeissö
oloisso oino ollut suotuisinto.
ll AK'n
"myytolvisodon oikoisesso peitesqnostosso

rö" torkoitti

vihollisto

Kun ensimmäiset tappelukset Lähteen ja Lumpeistenoian lohkoilla oli käyty joulukuun 7-L3.

päivien välillä, §eurasi touhussa kuin "luova tauko". Vihulainen muistutti itsestään päivittäin vain

ampumalla korpeen muutamia tuhansia kranaatteja ja ryn,täilemällä ,muutaman &ornppanian voirnin.

Kuiske kuitenkin kuului, että siellä vastapuolella
kootaan voimia ja valmistellaan oikein ryminällä
tuloa, niin että tiedustelua oli lisättävä entisestään.
Niinpä pataljoonan kylmäpäinen ja harvinaisen onnekas tiedustelu-upseeri, reservivänrikki Veikko
Kunnas olikin melkein yötä päivää "välimailla"
tutkimassa naapurin puuhia. Hän antoi joskus
myöskin tietoja yöllä toteamistaan suurimmista "kokouspaikoista", joihin sitten pataljoonan välittömänä apuna olevat raskaspatteri (Spåre) tai kevytpatteri (Harviainen) ammuskelivat vähillä kranaateillaan.

Tiedustelua

ei kaiketi

katsottu ylemmissä por-

taissa riittäväksi, koska 16.12.39 kello 9.00

tuli

5.

D:sta (jolle suoraan alistettuna patalioooa silloin

toimi)

pr:,helinsanoma:

T'dnään haokittava e/'ävä "myyrd".
-No, käsky on käsky, ja kapteeni Laakso tunnettiin niin alaisten kuin esimiestenkin keskuudessa
miehenä, joka pani käskyt täytäntöön. Päivän valos-

sa o,li ",myyrän pyynti" vähän vaikeanpuoleista,
mutta kun aikaa oli vähän, oli yritettävä jo päivällä. Olirtran sentään niitä "myyriä" tossuissaao
hiippailemassa siellä etulin.ian edessä vaitr<ka rnil,lä
mi,tal'la, niin ettei muuta kuin haliemaan.
Tiedustelu-upseeri Kunnas ei ollut vielä palannut komentopaikalle yölliseltä vaellukseltaan, jo-

ten käs.<i prlnnisrä oli annettar.a muille miehille. J.r teh:ivi. l.rniesi kuin luonnostaan Lounatkorr en niiitrii r'.rstrpäätä taistelevan joukkueen johla

j

rl le. reservil<ornetti Pellonperälle.

I .i:.lrI K.rlle Zakeus Pellonperä, opiskelija

tui

(k.re-

Summ;rn murtumisen jälkeen 21.2. Honkanienress.i). oli virnhaan hurttiin husaarityyliin vaikutt.rr'.r mies: pienikokoinen, sääretkin juuri sopivasti

hevosen puristukseen kaaritetut, aina avulias ja
iiriken huumorin kultaisen silauksen läpi näker'ä.
H;in tunsi mxilston om.rn linjansa edessä tietenkin
lok.rist.r k.rnto.r. kuol-pla je penslst.r myöten, niin
ettei hän epäröinyt liikkua siellä päivälläkään. Hän
o:ti kokonaisen ryhmän miehiä mukaansa ja prinui
asiel le.

Siellä sitten hiiviskeltiin tuntikaupalla, mLrtta
"myyriä" ei näkynyt, nimittäin elär'iä. Kuolleita
kyllä oli, r'arsinkin Mustao,jan laaksossa, vaikkrr
kuinka runsaasti, mutta eihän niistä nyt ollut mitään iloa. Sakusta erlkoi jo koko touhu vaikuttaa
vähemmän lupaavalta. Aika kului, tuli jo nälkäkin,
kun oli aamiaisen aika, mutta ilman "myyrää" ei
tietenkään voinut palata.
Sitten sytytti I Puissa kulkeva vihulaisen puhelinjohto antoi aiheen. Hän käski miehensä suoiaisr;rn
pusikkoon ja selosti heille aatteensa:
Kuulkaas pojat, tuossa on puhelinjohtol .fa
- n-reillä nuo mener'ät
kun
poikki, lähtevät tolppe-apinat niitä korjaamaan vaikka minkälaisessa "tuiskussa". Koetetaanpas, onko täällä tapa sama. Katkaistaan johto, ja kun niillä viestimiehillä on ainainen

pula kaapelista, kääritään sitä rullalle niin paljon
kuin ehditään. Ja sitten odotetaan vaikutusta!
Niin myös tehtiin. Eikä pitkään tarvinnut odottaakaan, sillä jo puolen tunnin kuluttua alkoi lyhyen männikön peittämästä suometsästä kuulua rapinaa ja pulinaa. Näkyviin ilmestyi )-miehinen partio, jolla oli upseeri "r'etäjänään." Pellonperä ehti
vain kuiskata miehillecn:
Upseeri otetaan ! kun toiminta alkoi vilkkaa-

-

na.

Upseeri

oli, hyvän tavan

mukaisesti, kulkenut

muLltrrman metrin edellä miehistään ja huomasi väijytyksen vasta ollessean kahden pensaisiin piiloutu-

neen Pellonperän michen r'älissä. Ja ntyiihriistä oli:
"Finskit" ryntäsir,ät päälle kuin sirlemr. Toinen
rutisti upseeria jaloista ja toinen riisti hänen kädestään nagrnin. Samaan aikaan tekir,ät lyhyet konepistoolisarjat selvää jälkeä muusta partiosta.
Mutta saatu "myyrä" oli suorastaan villi. Hän
Iiarjui ja kiljui, puri ja pottki, saipa kengällään osu-

man toisen pidättäjänsä "arka'an paikkaan", jolloin tämä lennähti voivotellen ulo,mmas. Samalla
hän hyökkäsi naganin riistäjän kimppuun, sai suuriin kouriinsa tämän kurkun ja alkoi puristaa.
Maailma loppui puristettavan keuhkoista, silmät
hämärtyir,ät, mutta viime voimillaan hän käänsi
naganin kuristajan päätä kohden ja laukaisi. Puristus loppui ja
paikan valtasi hiljaisuus. Aikaa
- kulunut vajaa minuutti.
koko touhuun oli
Sitten nousi meteli. Pellonperä alkoi käyttää voimakkaasti kaikkia ratsuväessä oppimiaan valiosano-

Ulkolcrse: ;ehrimiehet hoostottelevol vendldistö sotovonkio
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ja, niin että metsä raikui kirouksista ja moitteista.
Oli lähdetty hakemaan "elävää myyda", ja nyt jokin harhaviettinen oli tappanut viimeisenkin ! Pitkään ei kuitenkaan ollut syytä paikalla meluta, sillä kaikki päättelivät, että niin upseerin kar,junta
kuin Pellonperän manauksetkin olivat kuuluneet
tyynessä pakkassäässä melko pitkälle ja seudulla tulisi epäilemättä hetken kuluttua olemaan vilkasta.
Vihollisen aseet koottiin mukaan otettar.iksi, ;a
muutamalle miehelleen sanoi Pellonperä huomattuaan partion mukanaan tuomat kaksi kaapelikelae
ja summeripuhelimen:

Nuo

niin

-Toverikseen Laatio pyysi esikunnassa majailevan krh.komppanran päällikkönä toimivan, välrän
ennen sotaa Kad.K:sta päässeen vänrikki Hämäläisen ja otti mukaansa vain kaksi luotettavaa miestä
kevyestä ryhmästä. Kapteeni Laakso auttoi sieppaussuunnitelman tetrssa. Hän kehoitti poikia nyt
\'älttämään Lounatkon'en niityn seutuja ja painu-

viestiupseeri sanoo

maan Munasuon reunalla olevan Koivikko-nimisen

Niinkuin sanoikin. Nekin kaksi kelaa pelastivat

tukikohdan eteen. Siellä olisi ehkä r'ielä vänrikki
Kunnaskin miehineen, nrin että häneltä saisi apua
tiukan tullen.

kiitoksia

edes mukaan,

tava varsin suuri vastuu hoidellessaan esikunnassa
reservien yms. liikkeitä, muita aina hän hoiti kaikki asiat mitä parhaiten. Ja kun häneltä ei missärin
kohdin puuttunut yritteliäisyyttä, srnoi hän nytkin:
Mitäs siinä, herra kapteeni, haetaan pois I

!

monta kertaa seuraavina päivinä tilanteen vhteyksien katkeiltua yhtenään.

Muiden kiitosten laita oli vähän niin ja näin.
Kapteeni Laakso kuunteli tuima virne naamassaan
Pellonperän hämillään antamaa selostusta tapahtumista, mutta luontaisen hienotunteisena ei antanut
mitään moitetta. Löipähän vain edessään korsun
pöydäIlä olevaa puhelinsanomaa kämmenellään ja
sanot:
Tässä puhutaan "elävästä myyrästä"

tyi- sitten kohta adjutanttinsa puoleen:
Mene hakemaan

-Adjutantti,

! ja kääo-

!

reservivänrikki Kaino Gunnar

Laa-

tio oli erinomainen adjutantti, r'aikka häneltä puuttuikin adjutantin sielu. Kun hän ei pienenä miehenä saanut mielestään tarpeellista kunnioitusta kaverien taholta, hän saattoi puheen lomaan huomauttaa:

Minusta tulee vuori-insinööri, minä opiskelen
Tukholman
Kuninkaallisessa vuoriopistossa I (Niinkuin tulikin ja varsin pätevä sellainen.)
Kun komentaia tappeluksien ollessa kiivaimmillaan viihtyi parhaiten etulinjan montuissa antamassa esimerkkiä miehilleen, oli adjutantin kannet-

Kopleeni Lookso lvos.l

to

Ilta alkoi jo kovin hämärtää, kun prrtio pääsi
ohi kuulovartion hevosenkenkäesteen. Kunnasta ei
näkynyt, mutta hänen jälken.i johtivat etulinjan
edessä olevaan metsikköön, ja poiat painuivat perästä. Ei aikaakaan, kun silmiä kohtasi ihastuttava
näky. Pitkin maata kulki aivan äsken vedetty puhelinlinja! Laatio arvioi sen tykistön tulenjohtol'hteydeksi, ja kun vihollisen tykistö tavan mukaan
"pehmitti" harvakseen este- ja hautalin jo ja, hän
päätteli sitä pidettär,än myöskin kunnossa. Ei siis
muuta kuin tapsi poikki ja piiloon odottamaan.
Vikapartio tuli aivan pian. Siihen ktrului neli.i
miestä, yotka johtoja käsissään kul;ettaen kiroilivat
ääneen huonoa tuurlaan .;r.,uduttuaan pimeässä kor-

l.ruströhön. År'attiin lvhyt tulitus, jonka seurauksenr kaksi vihuhist.r oli hiljea, vksi pääsi karkuun
j;r rksi yäi krntepäätään pidellen istumaan hangelle.
Tän-rä sei luovuttea partiolle vintofkansa ja seurata

mukana "kovaa ravia" etulin jan korsuun, jossa
kantepään vaaraton naarmu sidottiin. Matka jatkui
komentokorsulle.
Pojat, komentokorsussa

on "elävä myyrä" !
- vartiomiehen hälytyksenä kautta koko korkaikui

isielulöhetteineen ior

koslelee ensimmöisen toisielupäivän "romuo
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sualueen ja kaikki joutilaat riensivät komentajan
korsulle katsomaan tätä ihme-elävää, ensimmäistä
laaruaan sen joukon osalla. Ja kyllä se olikin näkemiseo an'oinen: Mies pieni, pikisilmäinen, pyöreä vauvan rraama, ja puhuessaan hyvin vilkkaasti
elehtivä. Pukuna oli tavallinen toppapuku, alusvaatteiden paikalla tummansininen siviilipuku,
päässä kypärä ja sen alla vauvan myssy, jossa
voi sur,keita kokardin metsästäiiä!
vain maalilla
merkitty kokardi. Kaikki vaatteet-ja huopatossut-

kin olivat hyvin likaiset. Naama oli nuotiosavujen
täysin mustaama, vain silmänvalkuaiset vilkkuivat
vähän puhtaampina, muuten hän

rin

oli

täysin neeke-

näköinen.

taanottoa. Vasta kun hänelle selitettiin, ettei täälläpäin ole tapana ampua ollenkaan vankeja, hän rau-

hoittui ja huokasi aivan kuuluvasti. Kun kysyttiin,
ampuivatko he vankinsa, osoitfi häo olevansa aidon

iylpeyden läpitunkema:
Ehkä jalkaväki joskus ampuu, mutta me tykkimiehet
emme koskaan !
aselaj

Pikakuulustelun jälkeen sitoi nuorempi lääkäri
Löfgren "myyrän" kantapään kaikkien tieteen ja
taiteen sääntöjen mukaisesti .ia hänelle annettiin
paksut viilut makkaraa ja juustoa evääksi. Sitten
pieni odotus, jonka aikana komentaja soitti divisioonaan op.toimiston päälikölle, kapteen,i Kurenmaalle:

Oli käsketty hankkimaan "elävä myyrd", ia
- on nyt sellainen.
täällä
Seurasi kohtelias kiitos
oli jo unohdettu nuo
hirvistä aiheutuneet kaunat- ja ilmoitus noudosta.
Ja niin pieni "myyrä" matkasi - tapsit katkoen
ennen puolta yötä hyvällä autolla
pyydystertynä
kohden takamaastoa.
Hän näytti kovasti huojentuneelta saatuaan sotansa ainakin sillä kerralla loppuun näinkin kivuttomasti.
Oikeassa

oli "myyrä" ollut

ponlkJ<ansa tulevasta

toiminnasta. Seuraavana ja sitä seuraavina päivinä
oli suunnallamme täysi tekeminen hänen kavereittensa pitelemisessä omalla puolellaan. Menihän naapurissa Lähteelläkin pian asiat niin sekaisin, että
jääkärikapteeni A. Kuirin, joka siellä toimi komen-

tajana,

oli

pyydettävä divisioonan komentajalta,

kenraalimajuri Isaksonilta

-

erotuomareita.

Toisen toistelupäivän romusoolisto
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Mies oli alussa vähän pelokas. Olihan ympäristö
outo, ja outoja olivat myöskin korsussa kookkaina
liikkuvat, lumipukuihin puetut varmailmeiset miehet. Kuulustelun alussa hän vähän takerteli, mutta
laukesi pian jännityksestään ja alkoi kertoa olois-

Lomo-onomukset

korslttlln loppuun

taan.

Hän oli moskovalainen, kuului valiodivisioonao

tykistöön. Heitä oli linjassa paljon, oli myöskin
panssareita paljon, ja huomenna oli tarkoitus aloit.
taa hyökkäys, joka työntäisi "finskit" hetkessä ohi
Viipurinkin. Heidän porukkansa olikin sellaista
porukkaa, että se tekee mitä käsketään eikä kuhnaile, kuten ennen heitä täällä hyökänneet miehet!
Niin että häntäkin oli syytä kohdella varovasti,
muuten toverit kostavat!
Kehumista kuuntelevien kasvot muuttuivat kaiketi vähän kireiksi, taisipa joku murahtaa, että on
sentään syytä neuvotella vielä meidänkin kanssam.
me ennen Viipuriin menoa, josta mies peläsryi ja
kysyi hengästyneenä:

Nytkö minut ammutaan?
-Ja kun kysymys oli käännetty korsussa olijoille
ja nämä purskahtivat nauruun, hän näytti hämmästyvän hänelle niin tärkeän ja sydämen syvyyksistä

l,/Er.P 6:n ollesso Roudusso muutomio Pöiviä ennen tolvisodon olkuo kysyi eräs mies ioukoslomme iääkärivääpeli Antti Suuroselto:
Soisiko tehdö lomo.onomuksenr-Töhön
vöäpeli ovosi suuren suunso, löi oikeon köden
kohto etusormeo vosemmon köden kämmenelle
io sonoi mohtovosti:
Kyllähän niitö lomo-onomuksio iehdö soo,

- osio on niin, että onomukset on ensin
mutto
iötettävö ryhmöniohtoiille, iotko onomuksislo
korsivot ensin enimmön oson, sitten korsivot
niitö ioukkueeniohtoiot jo loput korsin sitten
minö, ennenkuin ne ioutuvot kompponion päöllikölle, ioten mitäön lomio ette tule soomoon

töllö

hoovoo.

epäilemättä lähteneen kysymyksen aiheuttamaa vas237
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lreli Virta trt.rs Suur-l\Ierijt>ell.r Oslsto

Vuorelassr.

Kun olin utelias kuulemaan Viipurio suunnalla
marraskuun r-iimeisenä päivänä 1939 sattuneista tapahtumiste. r-ääpeli Virta kertoi niistä silloin seuraa1taa:
Osasto Vuorela oli sodan syttymispäivänä lentänf- Suur-Nferijoen kentälle kello 11.50. Osastolle
alistetu partio Kokko--Nissinen oli saapunut kello
13.55. Iltapäivällä oli ollut pari hälytyslentoa rannik-
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koa pitkio länteen ja ylai sulkulento Ristiniernessä.
Seuraavana aamuna olivag k'aikki ohjaajat jo kello
7 koneilla. Kello 8.50 tuli ensimmäinen viesti Tiurinsaaresta. Yksi parttio l?ih,etettiin ilmaan. Tnmän jälkeen al,l.:oi turlla j atkuvasti ilmoituksia viholliskoneista, ja niin alkoi koko päivän urakka. Viipuria vihollinen pommitti puolen tunnin väliajoin. Lisäks,i pommitettiin Tienhaaran asem&a ja Hovinmaata. Viholli-

sen pommituskoneet olivat SB-rtDrppid, ja lensivät
yleensä 13 koneen muodostelmis54.

\,ra51" puolelta

- tulosta. Pelin
päivin alkoi hävittäjiemme työ tuottaa
aloitti osaston päällikkö, luutnantti Vuorela ampumal-

la kello 12.0) SB-koneen alas Kämäränjärven länsipuolella. 1l minuuttia myöhemmin hän tulitti toistakin pommituskonetta niin, että siitä valuivat öljyt
pois. Vuorelan Fokker. sai

rytärkässä perusteellisen

öl-

jypesun, jota mekaanikko tukikohdassa kovasti mapaili. Kello 13.10 kersanbti Nissinen ampui SB-koneen palavana mereen. Kello 14.10 tkertoja pääsi täräyltämään molempiin moottoreihin, niin että SBkone putmi roihuten mantereelle Kaislahden luokse.
Kello 14.20 vänrikki Kokko ampui alas yhden SB:n,
jOka putosi jyrkässä kulmassa mereen, ja'kello 14.30
kersantti Rautakorpi teki saman tempun toiselle vihol'liskoneelle.
Onnea oli ollut, rnritta myös mur-

- Kukkosen kone oli vralitettalun
hettakin. Kersantti
erehdyksen takia joutunut oman ilmatorjuntapi[<aty-

alasampum'aksi ja syökyi ohjaajineen Viipurin
lahteen. Eikä tämä vielä riittänytkään. Keskipäivällä
ylfl<ersantti Rimmisen kone oli joutunut Tienhaaran
aseman kohdalla omrn kir'äärituien kohteeksi, jolloin
yllsi luoti läpäisi alhaaltr rungon. hipaisi ohjaajan
pnnta ja meni tuulilasiste ulos. Rikkoutuneen tuulilasin sirpaleet vioittivat ohjeejrn kasvoje je r-arsinkin
toista silmää. Ylikersantti Rimminen suorirti kuiten-

kin

kin rauhallisen pakkolaskun kentälle. Tilanne loppui

sitten hämärän rultua, ja mdkaanikoille tuli ankara
puuha, sillä paria konetta hikuunottanutta kai'lCki
oliraat saaneet osumia. Vain hyvä onni

oli

auttanut

ne kotikentälle. Ohjaajat olivat sinä iltana vakavia
eil<ä ketään hymyilyhtänyt,

huttelussa

kun luutnantti Vuorela pu-

illalla ilmoitti: "Lentueen päällirkkö

on
toistaiseksi luutnantti Vuorela, sitten luutnantti Tans-

kanen, sitten vänrikki Kokko, sen jälkeen vänrikki
Ilveskorpi ja hänen jälkeensä rianhin ohjaaja-aliup-.
seeri."

Entäpä, miten alkoi sinun sotasi ? heini tove-

- vääpeli Virta
rini,

vastakysyml4sen.
Komeastihan tuo alkoi. Immolaa Dommittamaan
- joulukuun 1. päivänä g,koneinen SB-laivue.
saapui
Olin siihen aikaan pa.rtiionjohtajana laivueemme ensimrnäisessä lentueessa. Siipikonettani lensi kersanni
Lasse Heirkinaro. Saimme ensimmäisinä hälytyksen

kello 14.07 ja kolme minuuttia myöhemmin olimme
matkalla Tainionkosken suuntaan. Jatkaesgni lentoa
voimajohtolinjaa seuraten länteen tuli vastaani uljas
SB-pommituskonemuodostelma. Hyökkiisin y4<sinäni
heti vasemman siipil<oneen tdakse ja sain ko'ko muodostelman torjuntatulen osakseni. Sellaista valojuovien vilahtelua en osannut kuvit€llakaan ilmataistelussa olevan, mutta en antanut sen vaikuttaa toimin-

taani. En päässyt riittävän lähelle j'däqcnoi kaaffossa
koneid,en perään, mutta avasin kuitenkin tulen her-

vihollist4 jonka maalina otaksuin
dlevan Irmtran voimalaitoksen. Tulittarnani kone
poistui muodostelmasta Mansikkakosken sillan luona
vaseo rnroottori kovasti savuten. Myöhemmin se oli
mostuttaakseni

laskenut l?ihelle s,iltaa saaltuaan luutnantti Rädyltä ja
ilmaborj rnnaltakin lisää rikkeitä. Olin sillä' välin
si'irtynp tr.trlittarnaan uutta konetta huomattuani pomrnituskohteen olevankin Immolan lentokentän. ViholIinen pakeni pilveen. Mutta sillä hetkellä oli jo paljon Fokkereita tullut taisteluun, ja palavia pommikoneita putoili nuata kohti, J&si niistä itsensä laivueenkomentajan, majuri Mlagnussonin alas ampumana.
Taistelu jatkui. Seuraavaki kohteekseni valitsin yksinäisen SB-koneen vasemmalla. Kiivaassa takaa-ajossa
Saimaata pitkin ammuin sitä kohti 500-600 laukausta. Kone tuntui yht'iiJ<kiä hiljeotävän vauhtiaan.
Vasemmassa moottorissa oli ilrneisesti vi,ka savusta
päätellen. Vedin vasemmalle uusiakseni hyöktkäyksen, mutta samassa näin Heikinaron ehtineen 60 metrin ampumaetäisJyteen täysosuman tekoon. Kone
syöksyi palavana kolmenkyrnmenen asteen kulrrmssa
Mietinsaaren kallioon räj ähtäen h?imärlyviissä illassa

punaiseksi tulip'al,loksi.
Ullaasta vihollisen SBlaivueesta palasi tukirkolrrtaansa
vain rippeet, nekin
pahoin kolhittuina. Mietinsaaresta löytyi myöhemmin
Leninin kunniamerkki !a majurin arvo,rnefkeistä iätteitä. Taisi olla laivueen komentaja. Mene ja tiedä!
Entä se joululahjasi,
olen kuullut puhut- tiukkasi toverini. iosta
tavan,
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Turlin silloin luutnantrti Luukkasen lentueeseen
vahvistukseksi.
Jodluaamuna lähdin, kersantti Topi

Vuorimaa partiotoverinani, kohti Värtsilää

suojaa-

maan Tdlvajärven operaatiota. Yöllä oli ollut aikamoinen pakkanen, ja kello 7:'stä saalCka olivat taitavat mekaani'kkomme olleet ankarassa puulr,assa saadakseen Mercury-moottorin 840 hevosvoimaa hereille.

Kovalle se oli ottanut, mutta nyt oltiin kuin oltiinkin liikkeellä Laatokan Karialaa kohti kauniissa pakkassäässä. Sortavalaa lähestyessämme

alkoi lumipyry-

alue, ja pintalennossa rataa seuraten tulimme Värtsilään. Kenttä tuntui kovin petimoiselta melrin paksuisen lumikerroksen peittemlnri, mutta siellä sentään "Tossu-mokket'i" pärjäsi.,Tuntia myöhemmin
kävin tutustumassa taistel,umaastoon Tolvajärven
suunnalla. Laskeuduttuani kello 12.41 kentälle saapui
ensimmäinen iv-r,iesti jo nel jännestuntia myöhemmin. Osaston päällikkö antoi meidän vierailijoiden
yrittää. Nousin 2000 metriin ja näin vihollislaivueen
liihesryvän Värtsilää Jänisjärven pohjoispuoli,tse viisikoneisen,a kiilana. Annoin Vuorimaalle käskyn:
'Ota oikea siipikone, tulenavaus käskystäni!" Lensin
lähemmäksi ia päätin, etten avaisi tulta, ennentuin
aivan läheltä. Åjattelin: saa nähdä, kumman hermot
pettävät ensiksi. Näin io vasemnlan siipikoneen kkampujan kasvot. Mies alkoi hermostuneesti liikehtiä,

kun olin 70 metrin päässä. En avannut vidlilkään
tulta. Seuraavassa hetkessä kk-ampu.ian karvarukka,nen taputti koneen §liasä olevaa punatähteä. Keinutin vasbaukeks'i konettani 2-) kertaa siivek&eiden
,avulla merkiksi siitä, et'tä olin yrnmärtänyt. Tulin jo

20 metrin päähän, ja nyt

oli

tulitettava, etteivät vi-

holtlisen pommit putoai§i Värtsilään. Avasimme Vuorimaan kanssa tulen yhtäaikaa, m'inä r,asempaan moottoriin, Topi ornan vastustajansa oikeaan. Olin pakoitettu vaiimentamaan myös Lrk-ampuitat, jotka tulittivat virnmatusti. Pian oli kaksi vihdlliskonetta liekeis-

sä. Ampu:man'i SB-kone syöksyi Korpiselän järveen
ja Vuorimaan ampuma kone metsään Tolvajärven lähelle. Tulitin heti seuraavaa pommikonetta ja siirryin
sitten oikean puoleisen siipikoneen kimppuun. Tuleen sytfyi sekin pudoten mustaa savua syytäen Vegarus-järvelle, mistä se myöhemmin löydettiin.
Jouk-

- ensimkomme ja Värtsilän asukkaat näkivät silloin
mäisen kerran viholliskoneita kuritettavan. Taistelusta on lähternättömästi jäänyt mieleeni lJ<-ampujan
kauhistunut ilme silloin, kun hän huomasi minun
avaavan tulen. Hän dli ilmeisesti luullut meitä omik5een.

Kummallista muuten, että minulla oli hywä onni

juhlapäivänä,
jalkoin kertomustani.
päivästä

tuli

.:i\'n.i..tl:.

r..

.

honen moohon tuomonso 8W-kone

alkoi olla. Paksu musta savu jäi oikeanpuoleisest,r
mooltorista koneen menettäessä korkeutta jatkuvasti.
oli sillä aikaa ampunut alas oman vastustaj.rnsr mielenkiintoisessa kak§inkamppailussa, joka
tapahtui vuoroin pilvessä, vuoroin sen alapuolella.
Tämä ilmataistelu jäikin viimeisekseni Värtsiläs-

Vuorimaa

- Eräällä retkel,lä, jolta
sä.

sal<ean

lumipyryn vuoksi

Uudenvuoden

jouduimme kesken palaamaan takaisin, olin kuiten-

näet melkein joulupäivän toisto. Olim-

kin menettää henkeni. Kentälrle tultadssa siipikonecni
ajoi laskussa päälleni ja teki silptur koneestani. Potkuri söi kaiken selkääni asti J:e,räsimesiä alkaen, ja

rne jälleen asialla Vuori'maan kanss'a, täl1ä kertaa
Uuksujän'en maaston yläpuolella. Nyt lensi Leppäsyrjää kohti viisi SB:tä kauniissa muodostelmassa.
Naapurit taisivat kuitenkin huomata aikeemme, Löska käängivät pommittamatta takaisin. "Sylinterit
'kuumina" Iensimme perässä ja tavoitimme kadkulaiset. Tapani mukaan aloitin r,asemmasta siipikoneesta, jonka sain hetken kuluttua roihuamaan. Se putosi pyrstö edellä Korpiiärven mlaastoon moottorien
irtautuessa jo ilmassa. Sisukas miehistö yritti vielä
,räj iihtiimisvaiheessa ampua minua etrikonekivääreillä
silloin, kun siirryin tulittamaan seuraavaa konetta.
Sain toisenkin 'koneen siihen pisteeseen, että valmista
240

.:i

Kirto:t: o jc

kun olisi tullut pääni vuoro, se siirtvi hicnotuntei-

sesti oikealle särkien radiolaitteet ohjaenion sivusta.
Polveni se ohitti jotenkuten ja oalasi taas kesken.rmälle konetta käyden mm. katliaisen.rass'.r kä1'nnistysmagneton kammen. Viikatemies oli tosiarn leikkisällä ruulella.
Oltiin vähän aikaa hiljaa Tukholman ma)apaikas§amme. . .
Tilasimn-re aamukahvit, j,r meistä alkoi siviilidlä-

mä muka'r,uuksineen tuntua aika tavalla laatuunkäyvältä. Kadu,lle painuessamme kafselimme rauhlallista

Yrjö Kiikötten

ITOUSKOOI\T

ARTOOI\TSA

ASETEL]EIIS
ja yhdistävä sana. Kun
tuo sana mainitaan, ei se herätä meissä sotaista rnieltä,
vaan tuo vierelle veljen niiltä ajoilta, jolloin meillä
kaikilla oli yksi yhteinen pyrkimys, isänmaan vapauden säilyttäminen. Se muistuttaa meitä aina uudestaan
siitä, mikä meillä oli yhteistä, ja silloin jää viihäarvoiMe kuulumme eri
seksi se, mikä meitä erottaa.
ASEVELJET! Mikä kaunis

yhteiskuntaluokkiin

§

Jd
Ff"

eri

ja eri poliittisiin
piireihin,

me

maailmankatsomuksia, mutta meillä
on jotakin, joka yhdistää meitä yli kuilujen, ja se on
edustamme
asevelj eys.

Miksi me emme saisi puhua tuosta asiasta. Olenrmehan me olleet mukana taistelujen kentillä sekä
nähneet kuoleman silmiemme edessä, ja selvää on.
että r'ain ne, jotka tämän ovat kokeneet, voivat täysin
I'mmärtää asevel.jeyden merkityksen. Meitä yhdistävät
rhteisei kärsimykset, yhteiset ilot ja surut, voitot ja
n.rr'ös

elämää viettäviä ruotsalaisia r'ähln niinkuin ihmetellen.

Ilmoittauduimme tdsmällisesti määräaikana Suomen lähetystössä. Insinöörimajuri Hallamaa ja insinööri Berger antoivat meille tehtär'ät. Syötyämme
kapteeni Leijonin kanssa lähdimme junalla Göteborgin 'kautta Trollhättaniin, jonne saavui,mme helmikuun 13. päivän aamulla. Kor§:tarkastaja Tolppanen
oli siellä vastassa ja johdatti meidät hotelliin. Leotokenttä sijaitsi kaupungin laidassa SAÅB:n lentokonemoottoritehtaan vieressä. Sinne riensimme oähdäksemme mahdollisimman pian uuden hävittäjäkoneemme, Brewstfe'rin, .jolla. toivoimme pystyvämme tasapäiseen taisteluun viholllishär,ittäjien kanssa.

tappiot.

Ile

asuimme noina vuosina korsuissam-

me ja suoritimme r-elvollisuuttxmme maatamme kohtran. Jokrisella oli kaiprus kotiin, mutta velvollisuus
oli asetettava etuelalle. N{eitä yhdisti, niin rikkaita
l-uin körhiäkin, 1'hteinen asetakki. Siellä jouduimme
eriSilä tavrllÅ toteuttamaan keskenämme Herran sa-

nar: "Iolh on kaksi ihokasta, an,takoon sille, joka
on ilmrn." \rilussa värisevälle toverille olimme valmiit antamarn vaatekappaleen, jota itsekin olisimme
kipeästi tan-inneet. Jos kenttäposti toi paketin jollekin, se oli yhteistä iloa koko joukolle, ja yhdessä valvottiin etumaastossa ankaria öitä tähtien alla suorittaen kukin velvollisuuttaan. Kukapa ei muistaisi kenttipapin saarnaa: Sen suurempaa rakkautta ei ole ke-

nelläkään,

kuin että panee henkensä alttiiksi

ystä-

viensä edestä. Kuinka monasti osoittautui todeksi tuo
saarnan ydinkohta, kun pelastettiin haavoittunut toveri vihollisen tulen alta. Muu ei saanut merkitä mitään

silloin, kun oma toveri oli osaltaan jo antanut

hen-

kensä alttiiksi.

Tuskinpa löytyy n)'kypolven keskuudessa miehiä.
jotka eivät olisi tavalla tai toisella olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä. Me taistelimme eri suunnil-

ffiffiffiffiffiffiffiffiiffiffiffiffiffiffiffiffi

la, mutta samat ko,kemukset ovat kaikille yhteisiä.
Tällaisten miesten ansiosta on ma;rmme edelleen
24t

itsenäinen. Kun sitten rauha koitti ja saimme
kulkin palata omiin rauhanajan tehtäviin, iloitsimme .jokainen sodao loppumisesta. Meille sanottiin,
että olemme suorittaneet miehen työn ja vain tällä
taipumattomuudellamme säilytimme vapaan tulevai-

suuden nuorisolle. Työhön

ja

toimintaan tartuttiin

kiinni samalla päättäväislydellä, jonka avulla pystyimme sotammekin käymään. Emme tunteneet katkeruutta
ja kaunaa ketään kohtaan, halusimme vain saada rakentaa rauhassa isiemme n-raata. Moni rintamamies on
perheensä hyruäksi uhrannut sielunsa ja ruumiinsa voi-

mat, mutta siitä huolimatta asuu kodissa puute

ja

lapset saavat kyynelillä kastella leipäänsä. On sanottu,
ettri rintamamiesten ei tarvitse kulkea oää kumarassa,
vaan se on pidettävä pystyssä. Totta on, että häpeärnisccn ei voi olla näitten miesten kohdalta aihetta,

mutta sittenkin tuntuu siltä, kuin jotain hyvinkin
tärkeätä olisimn.re unohtaneet.

Kukaan ei ole taistellut isänmlan puolesta saadakseen palkke,r tai päästäkseen etuoikcutettuun asemaan.

on tehny't yksinkertaisesti veh'ollisuutcnsa
kon'austa ja kunniaa pyytämättä.
Yhdistär,ät siteet ovat olemlssa, mutta lausuessamme sanan aseveli me kuitenkin aivan kuin hätkähdämme. Olemmeko me sittenkin unohtaneet arkieläJokainen

-

-

somo koiku on osl:elten

-

män kovassa taistelussa toisemn-rei' Kun me kerran
muodostamme vielä tämän maan miehisten miesten
valtaosan, niin emmekö me voisi tuon ikimuistettavan
henkemme nimissä lausua toi'r'omuksenammg että
maata on rakennettava edelleen tuossa samassa hengessä. On muistettava, että r'uosien vieriessä rivimme
luonnon pakosta harvenevat. Yh;i suuremmaksi kasr-aa se joukko, joka on päässt't kaatuneiden asetoverien luokse. Yhä pienemmäksi tulee joukkomme sulamilf,n.
Mutta meidän on rohke;rsti katsottava tuler'.risuuteen.
Meidän jäljissämme rstuu uusi nuoriso,
jonke kerran on pystyttär'ä tä1'ttän.rään hln'enneet rivimme. Työtä isänmaamme onnen jr mencstyksen hyr'.iksi on edelleen tehtär'ä. Sc, joka ;r.rk:nce työtä. ei
sovi ioukkoomme, ja uuden nouser'.rn nuorison on
oFi::.i\'.i Jniilmaan arvorr luorniIlemme p311pt"'iIle, kuten luekin olernme vaalineet isiltämme s;utuj.r. Täss,i
mieless.i nre uskallamme puhua aseveljeydestii. Sen
s.ln:ln i.i\ c,n on noustava jälleen yli etupyyteittelnmc
j: sen srnrn tun'in me voimme ja pystymmekin rakentame.ln m.r.lstJmme rlyös rauhan vuosina eheän j.r
lujen. Is.i:nrrn kohtalo olkoon airra edessämme. Jos
me nukunr:rc'. r'rlr'ovat ne, jotka eir.ät olleet muka-

nJnrnli :.,:n: r.rsklina vuosina.
Kuife sris ;1I prstlssä suoraa tietäsi, aseveliI

-
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HILJAISUUS tirli niin yllärtävän äkkiä, ertä sirä oli
vaikea uskoa todeksi. Pimeällä taivaalla jyrisseet
le ntokoneel olivat häipyneet jonnekin Paltiskin
suuntaan. Jysähtelyt olivat lakanneet tärisyttämästä kallioista maakamaraa. Ilmatorjunta vaikeni,
ja valonheittimien kirkkaat keilat eivät nuolleet
enää matalall.i laahustavia pilviä. Hangosta päin
kuului käsitulieseitten vaimeaa rätinää, muuten oli
kaikki hylin hiljaist.r. J.r pimeää.
Mereen pistär'In nierren kärjessä oli rantaliivistä

---tz.tr'.
t2 ,' ,/

,/

koottu kehikkö. Siellä istui l;oLne n-riestä. Kur-r
ennätti r.alaistir l.reidiir.r ;Ll.r,rloittuneitr kasvojrln,
joissa rehoitti pariviikkoinen p.rrransänki. Sitten
kuu vetäytyi takaisin pilvivaippansa taakse 1a jilti
kaiken pimeään. Tuntui kuin se olisi hrrlunnut vairr
hieman kurkistaa, mitä jälkeä äsken vierailleet viholliskoneet olivat saattaneel aikaan, ja todettuaan,
että keikki oli entisellään, jatkoi rataansa pilvien

<rrrcli nen oovistus voltosi vortiomiehen. Tuntui
-tr i3. <u n loku olisi piiänyl hänen liikkeitöän silmällä
-

takanr.

Miehet kuuntelivat. Kaukaa kuului käsituli.rseitten rätinää j;r lmpäristössä männynkäpp;,röitten havuviuhkoiss.i. hilj.ristr tuulen suhinaa. Kaikki oli
muuten hilj.ristr.
Yksi miehistä rvömi rinnln korkuisen kivikehikon ahtaasta oviau.\ost.r ulos ja jäi siihen seisomarn
kupeellaan konepistooli j.r prri varalipasta. Toiset
kaksi istuivat ahta,rss.r tilrssrrn m;rt.rlasti keskustellen. San-rassa soi kehikon sis;illä oleva kenttiipuhelin.

Tulenjohtopaikka "Närhi" kuulee I vrstrsi
- miehistä tuijottaen r-äslneesti pin-revttl.
toinen
Täällä "Patti"
Onko mitään eril<oist.ri
- Ei osunut likellekään.
- No, hyvä on. Ehkä saamme aamulla r-aihdon.

Loppu.

Kuiin jäi ajatuksiinsa,

.ia

puhelinta hoitanut mies

tuijo:ri hrrrakaukoputken

näköaukoista pimeli

mert.r. Ulkona seisova siirtyi vasemmaile ia kuunteli. Äskeisen pommituksen aikana syntynyt jännirvs lrukesi ja komentopaikalta luvattu vaihto teki
mielen valoisaksi. Kuivunut kaisla kahisi rantavedessä, ja leppien raskaat lehdet liikkuivat hiljaa.
Siinä oli useitten öitten aikana tallattu polku. Yhdeksän askelta rantaa kohden, täyskäännös lepikön
luona, .ia jälleen yhdeksän askelta ja käännös suc-

piti hereillä. OIi vain
toisinaan pysähdyttävä kuuntelemaan. Mutta kaikki
jakehikon luona. Liikunta

oli

rauhallista. Valonheittimetkin nukkuivat.

Paljonko kello on?

-Vartiomies
j

pysähtyi ja teki kysymyksen tähystä-

ille.
743

Kaksi ja kolmekymmentä. Pian saamme aaVastaus tuli kivikehikon sisästä, ja vartio.
- hiljaista kävelyään.
mies jatkoi
Käveleminen sai veren kiertämään, ja äkkinäinen
hyvänolon tunne valtasi miehen. Hän pysähtyi ja
silmäili merta. Se oli hänen peltonsa. Hänen isänsd
ja isänisänsä olivat olleet kalastajia. Meri oli tuttu
heille. Sitä se oli ollut aina, niin syvälle menneisyyteen, kuin siihen voitiin tunkeutua. Kalastajia ja

kuulunut muuta .kuin kaukaista tuliaseitten rätinää. Se ei ollul häirinnyt lintua, sillä siihen se oli
jo mukautunut. Jokin uusi ääni sai sen valppaaksi.
Kummallinen aavistus valtasi vartiomiehen. Tuntui
air.an kuin joku olisi pitänyt hänen liikkeitään silmällä. Ei. Se johtui valvomisesta, hän tuumi ja jat-

sotilaita.

Yaa pensasta.

mun.

Nytkin oli sota. Tuolla horisontissa oli viholli-

nen, ja tuntui siltä, kuin meri olisi huokaillut poikkeuksellisen painolastin alla. Se oli nyt taistelujen
meri, jota kyntivät raskaat taistelulaivat ja jonk.r
rannikoilla jyrisir,ät kaksitoistatuumaiset teräspuiket. Se oli vaarallisten miinakenttien meri. Sukellusveneitten ja torpedohävittäjien meri. Se oli tuhansien sotilaitten hautausmaa.
Pilvet saivat päir'ännousun suunnallrr r',rale.rn vivahteen. Kohta tulisi vaihto ja he kolme pääser'ät
ansaittr.run lepoon. Kylpemäänkin.
Tuuli kahisteli lepän ten.annihkaisia lehtiä. Siellä
tirskahti lintu. Mies käänti'i. Lintu oli kuullut jotain. Mies tiesi, että nuo rantalinnut ärsyyntyivät
pienimmästäkin poikkeuksellisesta äänestä. Mootto-

riveneen papatuksenkin ne kuulevat jo paljon ennen kuin ihmisen korva erottaa mitään. Lintu tirskahti jälleen ja lensi samassa tiehensä.

Mistä se oli ärsyyntynyt?
Mies koetti puhkaista katseellaan lepikön mustan
varjon. Ei siellä liikkunut ketään. Eikä mereltäkään
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koi liikkumistaan.
Mutta mitä ?
Mies tuijotti hämmästyneenä hämärästä erottuN{itä merkillistä? Eihän pensas ollut
ken

tr.ross,r Is-

I

Pensas oli liikkunutl
llieher.r vereen syöksyi kuuma aalto. Hän

. des.rnttiko

?

desantti saisi aavistuksen siitä, että hänet
ol: hL:r,::r.rttu, pamahtaisi pensaasta lauklus ja var:io::i:-irc'n päivät olisivat päätt)'neet. Vartiomies oir'.rlsi :.i::r.in silmänräpäyksessä. Jos hän tekisi pienim:r.ii.rir;r ejcen siirtääkseen konepistoolinsa amTos tr-ro

pum.1-.1sen:con.

se liike olisi hänen viimeisensä.

Silmänr.ii.1r isc-ssi hän oivalsi tämän. Hän arvrsi
myöskin sen. c'::.i per.rs.tsmies ei ollut yksin. Heitä
oli vrrrnr:rrnkin pudotertu useitl äsken tapahtuneen
lentokonevierailun aik.rn.r. ia heidän tehtävänään oli
ilmeisesti tän.rän tulenjrrh:o;,rik;rn tuhorrminen, joi.r
seuraisi ehkä pikku nr.rihinnousulritvsliin.
Vartiomiehen otsalle pursui hiki, kun hän käänsi
selkänsä "pensaalle". Hän ei srrnut nlr'ttää tälle

W

yrrä

l«el

pee kyllä

sillä
-kolseen
io vertoilun

Ryhti-poito kestöä

i\' .\'',.*_
\t,
Kun honkitte poidon, honkniin
kikoo oito Ryhti-poito

ovot io sodottuhonnet

I

t
å
I
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teh'

neet.

å

\

seisoi

noin kuuden metrin etäisyydessä pensaasta. . . ja
nlr hän tiesi, että pensaan sisässä on j oku

Huomootte heti, miksi t'fY'
tyvöisten Ry h ti-m ie st e n
luku kosvoo pöivö pöivöltö.

He tulittivat lepikköä ja pitivät siellä olevat viholliset loitolla. Ulapalta kuului syöksyveneitten
ulvontaa, mutta samassa oli puhelinyhteys komentopaikalle selr'ä. Annettiin maalit. Kohta jyrisi oikella
ja vasemmalla. Valmiit maalit eivät vaatineet suuriakaan korjauksia.

Tykistön sulkutuli o1i saavuttanut tarkoituksensa

niin nopeasti, että tuokion kuluttua voitiin

antaa

tulen lopettamiskäsky. Yhtään venettä ei enää ollut
kuuluvissa. Ne joko tuhoutuivat iai katsoivat parhaaksi kääntyä takaisin.
Mutta lepikkö eli, ei kuitenkaan pitkään. Kun se
oli motitettu, saatiin sieltä kolme vaokia. Kolme tavattiin kaatuneina, ja tähän kolmeen sisältyi myös-

kin "pensas".
Sitä tarkasteltiin. Eräs motittaiista tokaisi:
Kaikenlaisia pirun metkuja niillä on
Tuohan
on kuin joku kummitus.
Pensasmies oli todella kummallisessa asussa. Säkistä kyhätty kummallinen kaapu, johon oli kiinnitetty männyn ja krtajan oksia. Se oli kuitenkin valmistettu niin, että edessä olevasta halkeamasta saattoi avata tulen. Mies puristikin kourassaan varmistamatonta colttia, ja hänen taskunsa oli pul,lollaan
munakäsikranaatteja.
Omituinen sotilaspuku. Se vietiin komentopaikal-

le tarkastettavaksi, ja varmaan ei sielläkään ollut
nähty moista

asua.

Vangit kertoivat, että heidät oli laskettu yöllä
Ientokoneista ja heidän tarkoituksenaan oli tuhota
kiusalliseksi käynyt tulenjohtopaikka sekä vallata
alueesta ilselleen sillanpääasema tulevia yrityksiä

varten. Oli nujerrettava vartiomiehet äänettömästi
j:r sitten ammuttava valoraketti merkiksi syöksyveneille, jotka odottivat paikoillaan ryhtyäkseen hyökkäy.kseen. Vartiomiehen valppaus pelasti tilanteen,
ja se lintukin, joka sai hänet aavistelemaan, että
jotain poikkeuksellista oli ilmassa.

Kun he pääsivät ansaittuun lepoon, kertoi vartiomies tovereilleen kokemuksestaan:

Kyllä alkoi selkäpiitä karmia, kun näin, että
oli siirtynyt paikaltran. Jos olisin taikauskoinen, olisin varmaan luulltrt, että siinä on noi-

Venölöinen noomioinlipuiu

pensas
tuutta.

sitä, että tämä oli hänelle selvinnyt. Hiljaa hyräillen

vanhea koululaulua hän asteli huolettomasti poispäin ia siirsi san'ralla konepistoolin rinnalleen. Se
kär'i helposti. Nyt se oli lisäksi varmistamaton.
Koulul-ruluarn hyräilevä vartiomies ei ole vaaralli-

Kuulimme hrräilysi vähän ennen räiskettä.
- silloin jo havainnut vaaran?
Olitko

-

Olirr.

nen.

ttKorttlholtt

Sitten hän kääntyi.

J^ p.nsas ol i siirtynvt jälleen
Nyt se kohosi r;rrtiomiehen polkeman polun
päässä. Jos hän menisi nlt sinne ia iekisi tavanmu!

kaisen käännöksensl. nrursk.ri:r' pensas" aseellaer'r
hänen kallonsa. Ääne ttö:rrJs;i j.r vrivattomasti.
Ilmeisesti "pensxs" rrli hrvrinnut vartiomiehcn
konepistoolin asennon nruu!runeen. Se liikahti pimeässä, rnutta samasse ri.sähti r'-rrriomiehen koncpistooli, ja "pensas" r'aipui meah.rn. Lepiköstä rurs-

kahti tuliryöppy, ia 'r'aloraketti leikkasi hämirir
kahtia. Vihollinen antoi täten merkin omrlle puolelleen. Vartiomies heittaytyi kivikehikon sisään.

-

Hälytys

Ylikersontti L oli intohimoinen kortinpelooio.
Tcpohtui siten Kuulerselässö vuonno 1944, efiö
hön hoovoittui voikeosti. Hänen menonso näytti

selvältö. Kun ylikersonltio sitlen vietiin poo'
reillo tooksepäin, erös toveri kysyi höneltä,
Toisi soltuo pohosli?

- Juu, töä oli Uuno poion viimeinen ventti,
- hön io koivoi terveellö ködellöön tos'
vostosi
kusto likoisen korttipokon, ionko oiensi perinnöksi toverilleen. Somono iltono huhu kertoi
Uunon soovuttoneen motkonso pöön jo ennen
Jsprtä. Mutto kuukoutto myöhemmin soi ylikersontin toveri sotosoiroolosto kortin, iosso seisoir
Koriit tönne io heti. Uuno.

-

!
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ON elokuun 25. päivän ilta t94t. Sataa tuhertaa
hiljalleen. Korvessa kiemurtelee miesjono, märkänä

ja vaiteliaana. Väliin luiskahtaa väsynyt jalka liukkaalla mättäällä, ja mies tuiskahtaa nurin, mutta kompuroi hiljaisesti kiroillen jälleen pystlyn.
JR 29:n 7. komppania on matkalla katkaisemaan
Somban kylästä itään johtavaa tietä. Monta päivää on
yritetty hyökätä suoraan edestä, mutta tuloksetta. Ei
siis auta muu kuin vihollisen saartaminen. Viimein
saavutamme tien ja saamme sen samalla haltuumme
suuremmitta vaikeuksitta. Joukkueemme ylittää tien
,ia vetää ketjun lähellä olevan Sotjärven rantaan saak-

ka. Heti .lähdemme myös etenemään kyläaukeaman
suuntaan. Pimeä ja kiivas jalkaväkiaseiden tuli yllättää kuitenkin meidät, ja joudurnme jäämåän asemiin
kyläaukeaman lepikkojen reunaan. Tien kohdalta vihollinen yrittää murtautua rajusti läpi, mutta onnistumatta.

Hetken kuluttua saapuu näkyviin noin 40 vanjaa
kiisittä\,ä porukka marsiien suljetussa järjestyksessä ;a
ensimmäisen miehen kantaessa valkoista liinae kir,äärin piipussa. Miehemme luulevat heidän antautuvan
ja nousevat heitä ottamaan vastaxn. Mutta kuinka ollakaan, yhtäkkiä r,iholliset heittäytyr'ät maahan ja ava.avat tulen. Yksi miehistämme saakin luodin rintaansa
heti ja kaatuu ääntä päästämättä. Silloin tien kahden
puolen sijoiterut konekiväärimme avaavat hin,ittär,än
746

El ömöni

pisti

tulensa ja kuoppiinsa suojautuneet miehet yhtyvät
siihen koko tulivoimallaan. Edessä olevat "kierot kaverit" on pian suolattu kankaan rinteeseen, niin että
tuskin heistä kukaan pääsee livistämään pakoon. Yö
saapuu, ja hurja tulitus jatkuu puolin ja toisin. Yksi'
näisiä miehiä yrittää läpi ket,iustamme, mutta turhaan.
Teen reiän tiheään pensasaitaan ia konttaan aidan
etupuolella olevaan syvennykseen. On tosi pimeä svksyinen keskiyö, kun kuulen liikettä edestäni lepikosta.
Hetken kuluttua näen tumnran hahmon muutlmsn
metrin päässä edessäni. Rapsautan sitä kohden srrj'rn
konepistoolillani. Kuuluu vain mätkähdys. kun hrhmo
kaatuu. Olen polvillani ase ampumavalmiii:.r ia odotan. Hetken kuluttua kaatunut sanoo, ettl "nie: ponin'rri, niet ponimai" ja samalla suuliekki r'lljh:ri. Tunnen luodin hipaisevan lakkiani. Vast,ruks:isl ll-.lhtää

jälleen sarja konepistoolistani ,la mies t::ss:ni

hil jae.

Åamu alkaa sarestan,

ja

on

s:amnre s,:s.:-": lfiteä

eteenpäin. Meillä ei olekaan enäi n:i:::" ::.:=ristä,
kuin haravoida saarrettu maasto. Eless.::-:-: ,r:r ruumiita kasoittain. Saarnme vain muu:::-.:' '.::.:;'.1.
Ruokailtuamme ja henkisa§u: r'ej.::'. ":--:::; s.rf,mme
jälleen käskyn lähteä eteenpiin. E:::=:--::-.: :::r kilometriä ja yäämme erään Furc:: \r::::: T:-::: ;r'stytetään tottuncesti. .ja n-rich:: sr:i:: l'.'-. -:. ":'-.:.::tlnsa

levon. Vain vartiomieht:

:si::-l'.:: l-.:---:::

:ehtä-

ja alikersantti Sydänmetsd, ryhtyy huolehti.
maan vartion vaihdosta.
Koska olen q'hmän ensimmäinen mies, konepistoolimies, joudun heti ensimmäiseen vaihtoon ja vartioon
noin sadan metrin päZihän teltasta. On rauhallisen tunväänsä,

tuista. heitän pari puunkalikkaa suuren koivun juurelie ja istuudun siihen koivun runkoon nojaten. Pidän silmällä edessä olevaa maastoa, konepistooli hihnasta olalla.

Vartioluntini alkaa olla loppuvaiheessaan ja odottelen vain vartion vaihtoa, kun äkkiä kuulen risahduksen takanani. Vilkaisen sinne. Voi kauhistus I
Sieltä ryntää minua kohti suuri vanjan rumilus, pirul-

linen ja voitonvarma hymy huulillaan.

Ehdin vain hypätä pystyyn ja osaksi kääntyä, kun jo

pistin sujahtaa päin rintaani.

Samassa

kuitenkin

va-

semmalla kädelläni tartun siihen kiinni, niin että suoraan sydämeeni tahdatty isku ei lävistäkään sydäntäni,

vaan menee vasemmalta

läpi rinnan ja repii

vain

keuhkopussin. Nähtyään, ettei ensi kerralla onnistunut, kaveri riuhtaisee pistimen irti rinnastani ja yrittää uudelleen.

Silloin meidän kesken syntyy vimmattu taistelu.
Kumpikin tajtaa,eftä se kuolee, joka häviää. El2i,rnä

taansa. Mies kaatuu parkaisten, jolloin isken viela.
kerran. Kivääri jää törröttämään pystyyn hänen hartioihinsa, ja tilimme on selvä. Samalla ovat myöskirr

minun voimani lopussa.

Veri valuu kylkeäni pitkin alas ja pursuaa vaahtoisena suustani. Otan maasta konepistoolini ja lähden

kohti telttaa. Silloin tulevat jo huutooni heränneet
kaverinikin vastaan. He olivat jo kauempaa nähneet
taistelumme, mulla eiväi uskaltaneet ampua, koska
liikuimme niin nopeasti, että olisivat voineet osua.
minuunkin.
Joukkueenjohtaja, vä,nrikki Sorjonen ja v arajohtaja,
kersantti Tokola sitovat heti haavani, ja läiikintiimiesten saavuttua paareineen alkaa tuskallinen matka kohti
kenftdsairaalaa. Pari kilometriä menee ensin kantaen,
sitten §m,menkunta kilometriä kärryillä aivan'kurjaa

tieiä, josta ei tunnu tulevan loppua. Automatkasta

muistan vain alun, mutta sitten sammuu tajuntani.
Herätessäni olen Hyrsylän kenttäsairaalan pöydällä
vieressäni lääkäri ja kaksi sairaanhoitajatarta. Käsitän,
että vielä elän ja vaikutan. Siitä alkaa sairaalakierros,
ja sitten jo helmitkuun 4. p:nä t942 olen jälleen joukko-osastossani Syvärillä ja taistelen vahingoittumatta
so&n loppuun saakka.

men körjessö
on kallis jokaiselle. Oli on'on tuntoista pidellä kivää-

riä väärästä pädstä, ja mieleeni ehti myös ajatus, että
hänen aseensa on ladattu. Jos hän siis saa aikaa painaa liipaisinta, niin minulta ovat sormet ooikki ja sil-

loin on kohdaltani peli pelattu. Yritänkin pitää liikettä yllä ja saada kiväärin haltuuni. Kerran hän saa
riuhtaistua pistimen kädestäni ja samalla yhden piston
osumaan olkalappuni läpi ja toisen piston niskaan
vaatteisiini osumatta kuitenkaan kehooni. Koetan jo
huutaakin, sillä mieleeni tulee, että hän saa minut
surmatuksi. Jos vihollisia on muitakin liihellä enkä
saa hälytet§ä teltassa nukkuvia, he voivat heittä ka-

[lrt
o

sapanoksen telttaan ja tehdä selvän koko joukostamme.
Hirveitä sekunteja kuluu, tunnen voimieni vähene-

vän, rintaani pistiä ja hengitys käy vaikeasti. Minulla

ei ole aikaa käyttää konepistoolia, ja niin

ryntään

päin miestä ja saankin uudestaan kiinni, nyt kiväärin
puuosista. Pidän kiinni vielä konepistoolin piipusta,
riuhdon ja koitan potkaista häntä vatsaan, mutta hän
väistää kumartamalla potkun. Yritän lyödä häntä konepistoolin perällä pä?ihän. Hän väistää senkin, ja iskuni
satbuu vain hartioihin, mutta nyt hänen toinen kätensä
irtoaa kivääristä. Saan tilaisuuden heittaa konepistoo-

lini pois ja

tatttua molemmin käsin kiinni hänen

kivääriinsä. Pyöräytän rajusti kivääriä, hänen kätensä
kirpoavat irti, ja ase on minulla. Äkkiä hypähdiin
askeleen taaksepäin ja tuikkaan pistimen hänen rin-

trygiznirneJl
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VII AK oli aloitemraan hyökkäyksen
LO,7.4L tunkeutunut Jänisjärvelle saakka

ja jatkoi 15.7.

Jänisjoen rataosan valtaamiseksi. Jänisjärveen nojautuen hyökkiisi eversti Svenssonin komentama 7.D painopiste vasemmalla. Samalla kuin osa sen voimista suuntautui Hämekoskea kohden, osa joukoista ryhtyi sotatoimiin Ruskealan valtaamiseksi.
Ä2timmäisenä vasemmalla oli Ruskealan

rintamalla olevalla eversti Salmion komentamalla JR 37:llä (p. II P) tehtävänä
hyökätä saarostaen Vahvajän'en eteläpuolitse Särkisyrjän kautta Ruskealan-

Sortavalan maantielle tavoitteena Kokkomäki ja Ilola. Täällä kehitryi 18.7. lähtien
Särkisyrj?in rnaastossa kiivas taistel,u.

I

P

hyökkiisi pitkin järven rantaa luoteeseen
ja saavutti kello 12.15 tavoitteensa Jänissaaren-Särkisyrjän tien, johon eteneminen pysähtyi. III P yritti vasemmalla edetä Särkisyrjän kautta Ilolaa kohden. Kel-

lo

Eino I. Härmänen

etenemistä MatkaselZin-

16 saapui avuksi

IIIIJR

30. Vihollisen

kovan vastarinnan moksi hyökkäys kello
2O kuitenkin pysäytettiin. Seuraavan päivän (19.7.) iltapäivällä eversti Salmio antoi uuden hyökkäyskiiskyn, jonka mukaan

I P:n tuli edetä tavoitteena Kokkomäki
ja Tohmajoen sillat. III P:n taas tuli vallata Särkisyrjä ja jatkaa llolaan. Hyökkäys
alkoi kello 17. I P:n hyökkäys edistyi hyvin, mutta III P kohtasi Särkisyrjässä vihollisen vahvat asemat ja vasta kello 22

aa

SAR K Iaa

SYRJ

AN

VE RIaa

KENTTA

se valtasi Särkisyrjän.

II osa
Vööpeli heirtöö käsikronootin kivioidon tokono olevio vihollisio kohti

\
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i:]l'
ll.',.

l-/

rf

t

l/JR 37 oli saanrlt kel{o 5.30 valmiud<iiskp, ja
kello 6.11 pataljoona järjestäytyi låitltöaserniin. Kello

6.30 tuli etenemiskdsky. Ja niin oli fg.Z. alkanut
pataljoonamme verinen'"Via Dolorosa". Se liihti tuskien tielle, jonka tien boinen pää saavutettiin vasta
syyskuun alkupäivinä Pohjois-Infi<erissä.
Etulinjassa hyökkäsi llJF. 37 ,taroifteena Jänissaaren-Särkisyrjiin :tie. Siltä seurasi III/JR 37 vasern-

malle porrastettuna.
Ket.iu eteni rnetsäisessä maastossa verkalleen. Pataljoonan ainoana lipunkantajana olin monelle luultavas-

ti

erikoislaatuinen tuttanrus. Kompa*trin risuihin.

Lippu ylös
- hrtttu ääni.
P:n

ja

-

paikalla! kuului luuhantti

Kompastuin ,jäl,leen
lippu putosi.
Lippu y,lös, enä- löydän tien voittoon taikka

-

TuUtu oli t?imäkin ääni, hrnnin lculuttua sankarivaitajana
makaavan veljeni ääni. Hän oli
nuorempi veljeni, Lauri.
Tarinoitiin hitaassa ,tahkuolernaan !

-

dissa.

Kyllähän nyt vanjat Särkisyrjåistä piru korjaa,

joku optimisti.
huomautti
peli

Suu kiinni
Patkkala.

-

näytä se ensin

!

-

ojenteli vä-

1. komppania saapui
reunasta

veys

oli

a,uikean laitaan, josta metsännäky länteen päin tällainen: Aukean le-

oli n. 600-700 m. Metsänreunassa,

aukean

oli valkoiseksi rapattu kansakoul,u. Aukean poikki luiker,teli kylätie, joka johti mainitulle
länsipuolella,

valtatidlle. Etuoikealla, aukean puolivälissä näytti ole-

van 40-50 metrin mittainen pät{<ä vanhaa kiviaitaa.
Muistan, kuinfl<a Patkkala kiikarillaan keskini huo.
mionsa tuohon kiviaiitaan. Luultavasti hän suunnitteli
tuosta aitapahasesta mielessään meille välitavoitetta.
Ja sehän siitä sitten tulikin. Olosuhteiden paX<osta.

***
Patalioona odotteli tuolla itäisellä metsänreunalle
kym,menkunta minuuttia sellaista fJ'kistövalmistelua,
jota ei ko&aan tullut. Ei ainakaan kohdallemme, nyt,
kun sittä olisi tan'iftu. Sen sijaan sai II joulikue etenemiskäskyn. Sen

tuli

edetä suuntaloulJiueena

Jönisjärven lounoispuolello suoriteiui sototoimet, ioiden
oikono käytiin Särkisyrlön roskos toistelu 18-19.7,1941

100-150

metriä muun komppanian kärjessä.
Vääpeli Pakkala heilautti Parabellum-pisrooliaan sanaakaan sanomatta ilmassa. Se oli l?ihtömerkki. Rvömirnme ketjiussa pitkin maata koko joukkue. Työlästä
oli siinä Laahata lippua ja talvisodan Taipaleelta tuotua täys'automaalbtikivääriä. Pakkala kär'eli pitkänään
joukkueensa keskellä erästä matalahkoa ojai myöten.
Heinä ja ruis kaatuivat etenevien alla. Samalla antoi
Pafl<kala kdsimerkin: "Eteneminen seis !"
Kansakortlun piharappusilta hyppäsi zikkiä vihollissotilas maahan ja katosi. Samalla hetkellä huhtoi koulun ja saunan välisellä polulla toinen sotilas. Hän
hyppi ja heilutteli ilmaan molempia käsiään. Suuntajoul«kueemme lienee ollutkin juuri vihollisen odottamalla paikalla.
Vilka'isi,n taakseni ja totesin, että juuri sillä hetkellä
irroittautui muu komppania itäisestä metsänreunasta.
Komppanian eteneminen oli niin nopeata, etitä muu-

Suojauttrkaa! huusi Pakkala voimakkaasti. Se
oli-kehoitus, jota rnies itse ei yrittänylkään noudattaa.

Taistelu Särkisyrjästä

helle pahoin gnfgin
tykistövalrnistelua.

-

jalkaväkimieoli alkanut
- ilman omaa
tällä kohdin

Vihollistykistö yhtyi lei'klkiin. Sen tulenjohtaja oli
tilanteen tasalla.
Kot-[<ot-kot-'kot
naapurin konekivääri takoi
- bawaa,n, mutta har,taaslti.
- Pe-pe-pe-pe-pe vihollisen pikakiväärissä pyöri
- !
"leipä"
Prt-prplprprpr
konepistoolin suih-

-vihol'lisen
kut- vihelsivdt ylitsemme.
Nyt olivat vitrollisella kaikki koneet käynnissä.
Mutta toinenkaan asianosainen ei ollut vaiti.
Kranaatinheitin
tamperelainen
alkoi pelata.

- sai lujimman -ryöpyn niskaanSuuntajoukkueetnme
sa tuosta p,r:olimatkassa keskellä aukeata olevasta kiviaidasta. Pal'hala kehoitti l«oko joukkuetta keskittämään kaiken tulivoimansa kiviaidan tulittamiseen.
Kiviaita sai ja se antoi. Yhtenä tulirtiykkiönä ja täyonä salaman kipinöitä olifi<in koko kiviaita.
Auttakaa
apua
tullkaa Jurmalan tähden
- lääkintiimiehet
auttamaan
tuokaa tänne
rnissä
-Kristus, armahda meitä pappia
- kuuluivalt vasemmalta, l.- ja 2. komppaHuudot
nian alueilta. Mutta lähempää l«uului kovaäänistä virrenveisuuta ja kuin hutk&uvien rukoulsia.
Takaisin lähtöasemiin, kuului jostakin takavasemmalta.
Komppanian muut kolme jou.l.d<uelta ryömivät rukousten ja kirousten myötäileminä takaisin,

tamaa sdkuntia ennen vihollisen tervetuliaisterveholi II ja I joukkueen väliseksi yhdysmieheksi
mäiirätty sotamies Alaviitala jo paikalla. Muna sa-

kohti liihtöasemiaan. Pakkala ar$toi vetäytymrisluvan
myöskin omalle joukkueelleen, mutta itse hän kieltäpyi liihternästä. Hän istahti ojan reunalle, ja kun
viimetsi hänet näin, hän täytteli kaikessa rauhassa
kahden pistoolinsa lippaita. Kun joukkueemme oli

massa leimahtivat jo läntisellä mdtsänreunamalla piiskatykkien suuliekit.

ryöminyt muutaman kymmenen metriä taaksepäin, sen
eteen ennen metsänreunaa osui murhaavalta tuntuva

dystä
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kranaatt'iaita, ,jota olisi ollut turha elävänä pyrkiä
ylitt:irnään. Jouli&ue jäi makzamnn paikalleen.
Siinä joutui suomalainen sotilas rnuistamaan ikivanhoja kristillisiä perirtteitä. Kädet ristissä ja huulten
supistessa viinreiseltä vailkuftavaa Herran siunausta
aneli siinä kurja syntinen armoa sielulleen Golgatan
Armahtajal,ta. T.untui siltä, että oltiin l2ihastymässä

tuolta kiviaidan takaa nuo kouluakäymättiitnät kansakouluun. Kun minä annan rnerkin, suunnatkaa kiviaidan kurnrnallekin sivustalle ko[<o jouk{<ueen tuli.
Jäftåiikää keskusta kululleni vapaalsi. Onko §syttä-

enää

teutti ,vain lupaustansa. Nyt tuli Pakkalan lZihtö, ja

sitä rajapyykil<iä, josta lähtien perkdle ei ollut
synttisdlle ihmiselle sqvelias tiennäydtäj ?lksi.

Vihollisty{<istön nnnputuli hälveni. Muna multakasojen alta kohoili jä,lleen suomalainen el?imä ! Eliimä
jatkui sittenfl<in vielä ruurniillisessa muodossa.

Muu osa komppaniasta oli ehtinyt jo metsänreunaan, äskeisiin lähtöasemiin. Mutta samassa ampui
vihollistykistö hirvitttävän keskityksen juuri uudel-

leen ryhmittymiseen valmistautuvan pataljoonan asemiin. II ,jou'kkueemme ei ollut ehtinyt vieläkään sinne saalCka ja jäi nyt jälleen makaamaan paikalleen.
Tulipatsaat leimahtelivat tuolla metsänreunassa. Paniil«ki vaikutti siellä,täydelliseltä. Ki,roilua, rukouksia
ja vali,ruksia kuului. Joku "tärähtänyt" itki hysteerisesti. Kailrkea meteliä säestivät tuli- ja savupatsaat
kaatuvine ja palavine

:"t:..r"
Tuli

tauil<osi

vihddin. Haavoittuneet siirrdttiin pois.

Kaatuneista ei tässä vaiheessa tietän/t vielä kukaan.
Pataljoona lähti uuteen yritykseen. Samaa "maha-

polkua" edettiin kuin

äCkenkin.

Jou,kkuettamrne kii nnosti vääpdli Paikkal an kohtalo.
Sekä ruis että heinä olivat pitkässä kasvussa, rnikä

esti ryömijäin n?l{<yväispttä. Mutta edettyä,mme kappaleen matkaa näimrne Paikkalan istuvan eddlleen kaikessa rauhassa ojan,reunalla. Hän esitti meille suunnitelmansa, joka oli tällainen:
Vihollinen on vieläkin kiviaidan takana. Minul-

-

Ei!

Hirveältä
mutta miestiän totuntui surmnitelma,

sarmassa paloi suomalaisten tulituksen hu,rjasta voimasta koko kiviaita s'inivihreässä liekissä, keskusaukkoa lukuunottamatta. Mutta aidan reunelta ei amrnut-

tu laukaustakaan! Miksikä? Siksi, että sieltä ei elävä
vihollinen nyt voinut arnpua.
Uljaassa kaaressa

putosi- Pakkalan ensimrnäinen "kranu" aidan suunnalle. Se jäi lyhyeksi, sillä
samassa hetkessä lentäen

tämän hän lennätti vielä polvillaan ollen. Vihollisen
toimettornuuden todettuaan Pakkala nousi tämän jälkeen pystyyn ja heitti kaikki viisi varsikranaaltia perdtysten vinkeässä laakaheitossa aitaa kofrrden. Ne osui-

vat paikalleen. Konia vihlovin valituksin jäni vihollinen kiviaidan. Eläviksi jääneitä pakenijoita saatteli
kuitenkin sodan ankara laki: tappaminen.
Vääpeli Pakkala antoi kehoituksen lulen lopettamiseen ja käski joukkueen saapua kiviaidan reunalle.
Kohta makasikin siinä koko joukkue. Pald<alalla oli

jo tässä r'aiheessa aikomuksena jatkaa etend.mistä kansakoulunmäelle saakka. Mutta siihen tuli jostakin syystä kielto. Ja samassa heriisi vihollinenkin. Koko patal-

joonan lohkon leveydellä repesi tu'litaistelu, johon
tuntuivat oaallistuvan kai(rki siihen saakka keksirp
sota-aseet. Pak*ala levitti joukkueen§a ketjuun kivi-

aidan taakse ja sen molernmille reunamille. Olimrne
varrnoja siitä, eltä kohta vastapuoli hyiikkää. Ja niin
kävi joukkueemmekin lohkolla. Väen väkisin tunki
vihollisia kiviaidan liihettyville. Ja sarnassa vihollisen
§{<istö zuuntasi koko hirvlttävän aikeensr kiviaitaa

kdhti. Pala palalta lyheni kiviaita

l<r.r,mpaisestakin

kiisin paikallani ja siunasin itseni siihen. Pari vihol-

lista sai surrnansa juuri neoäm'me

E3tsD38B EtsB§AEIbB
- rniehet kertovat

lehden torkqstettu levikki vuonno
Levikintorkostus Oy on 21.

6. l96l

lehden levikin moolis-toukokuulto

1961

torkostonut Konso toisteli

I96l io lodennut

sen seu-

roovoksi,

Keskimöäräinen bruttolevikki

. 55.606 kpl

iosto vöhennetöön:
vopookoppoleet, ioito ei lueto nettolevikkiin 45
lrtonumeropoloutukset io työkoppoleet .....
7.994
Keskimöäräinen nettolevikki

47,567 kpl

iosto:

yksitellen tehtyiä tilouksio . .. .
29.a44 kpl
vopookoppoleiio, iotko luetoon nettolevikkiin 22O

irtonumeroito
yhteensä

Keskimöäräinen nettolevikki

****************
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Ja vastaus oli:

v'd,ä?

päiistä. Osa aseveljistäni jätti koko "majatalon". Pel-

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

myytyiä

Ia on muutama käsikranaatti ja niillä minä passitan

17.503

47.567 kpl

edessä Pal«kalan

käsikranaatista. Hän dli tässä vaiheessa seisovassa
isennossa maantien ojassa. Aidan takaa emrne voineet
ampua laukaustakaan. Sama tilanne siis kuin oli hetkistä aikaisernrnin ollut vihollisella. Å'ktr<iä kuului
takavasemmalta koniraääninen huuto:
lipunlaantaja elää, nosMissä suuntaryhmä?
- lipun pystyyn ! Jos
takoon
Tunsin ääoen. Komppaniamme päällikl<ö antoi -siinä selvän k?is§n minulle,
alaiselleen

I

Makasin lipun ja aseeni pällä vatsallani. Luutnantin äskeinen äni kaitkui velvoittavana korvissani.
Mufta sitä vastaan soti np järjEn ää,ni, joka totesi selvästi hulluudek§i nostaa lippua vihollisen nähtäväksi
tiissä vaiheessa. Sis2issäni riehui taistelu: kuullako järjen äntä vai totellako,esimiehen käskyä, jolle sotilasvalassani

olin I'uvanout Isänmaani nimissä olla kuu-

liainen. Tunne voitti järjen. Aseveljilleni menestystä
rukoillen käänsin itseni selälleen ja katseillani mittailin kiviaidan korkeuna. Pieni lippu oii noin 90 cm
pltuisen kepin päässä. Kalsoin kepistä sen kohdao,
josta kättä menettämättä oli tun'allisa pitä kiinni.
Vielä kerran järkeni varoitti. I'lutta varoihrlsen teki
ryhj?iksi vääpeli Paldiala, joka sanrassa hediessä huusi

tien

-

reunasta:

Nosta lippu ylös, kun luutnaotti käski

!

Selälläni maaten kohotin lipun ylös. Ilmanpaineen
mukana tullut kipu painoi käteni takaisin. Joku konepistoolin suihku oli osunut paiflcalleen, ja lipun riekaleita sateli päälleni.
Vihollinen keskini ko[<o sotaka'lustoma voiman tuo-

hoo kiviaitaan. Etuoikealta tuli murheellisia uutisia:
Nuori siirtolaispoil<a Kriikki oli kaatunut, ja kahdelta haavoituneelta sain tiedon, että veljeni Lauri oli
juuri kaatunut samaXla suunnalla. Valinavia haavoit-

tuneita vetäytyi sieltäpäin myöskin, ja samalla ru,li
tietoja uusista kah.tun€ista. Minua hirvitti. Ensimmäistä kertaa el2irn?iss2ini aj,attelin itsemurhaa. Mutta
Pakkalan uljas taistelu vasemmalla pani haukkomaan
ilmaa. Hän arnpui kahd,ella pistoolillaan samanaikai-

ja heitteli isosta kasasta välillä käsikraoaatteja.
Yiltava nZi§!Ytrrt'ätkkiä hän putosi polvilleen ja lausuri lujalla äänellä sanat:
sesti

--

multa haavoittui kuolettavasti. Pakkalan ruumis suo-

ja sasusi rä.iähtävistä suihkuista.

Äkkiä vaimeni rulitaistelu lähes koko lakeudella I
Silloin kuultiin, miten erils kuolettavasti haavoittunurt sotilas
Valtter Autio
paareillaan maaten
huusi yli kentän
kaikuvalla äänellä
.ristiinnaulitulta
Vapahtajalta armoa rukoillen. Samalla suunnalta kuului myös ioinen huuto:

Ap*

vasemmallq, neljäs jo,ulckue on tr<dkonaisuudessaan motissa! Apua nopeasti! Ndljäs joukkue
on l<o,konaisuudessaan kuoleman srnal
Mutta se

-

- ja joukei saanut apua. Painetta oli jokaisen ryhmän

kureen kohdalla

Ili

ollut ullakolta oivallinen nälkiiala alas avoi,rneen laaksoon, nristä suomalaiset joukot tekivät yriityksiään.
Maalit olivat tuletrjbhtajilla olleet ,kuin laurtasen pohjalla.
Jo ensimrnäisen taisteltrpäivän iltada rivit olivat
harvenneet aweluthvasti. I ja II joufl<J<ueen johrtajat
kaatuivat 18. pnä, III jou'kjkueen johtaja haavoir,tui
samana päivänä ja IV jouldkueen johdaja jäi joukkueineen mottiin ,;'o taistelun alkuvaiheissa. Useista yrit/ksistä huolirnatta tuota mottia ei selvitotty ennenkuin vasta lauantai-illan vii,rneisessä, rajusra suoma-

oli saatu apuvoimia
Upseereja vaillla ne tuntuivat lauanhi-

laisten hyöi<käyksessä, johon

Jumalan rauha.

Sitten Pakkala kaatui verta vuotavana keskelle
maantietä. Joku yritti noutaa hänet kiviaidan taalise,
rastaan paloi

Särkisyrjän taistelun kiitrkein vaihe päättyi lauantaiiltana, lcestettyään yhtäjaksoisesti noin 37 buntia. Kansakoulun meneutivät puolustajat j,o perjaniain taisteluissa kello 13. Tämän kouluralkennuksen ullakolu
löytyi heti valtauksen jältkeen katsi vihollisty{<istön
tulenjoh,tajaa, jotka joutuivat vangi'l,rsi. Heillä oli

III/JR l0:lta.

iltana olleen pataljoonan mutatkin kiväärikomppaniat. Täydennysta'rve olikin huutava. Muistan, kun
I autantai-i,ltan a alahlrmäläiskomppan i a yritti koota is kuvoimansa KoHkornden valiarlsta vartren, komppaniassamme oli tuolloin pääluku 27 miedtd. Miehis,töä
oli vielä harhailemassa eksyksissä ja haavoittu-

neita ja ",tärähtäneitä" oltiin kuljetdanr,assa avunsaantiin.
Saatujen vankien kert'oman m,ukaan olivat vihollisen tappiot myös rnelkoiset. Se menetti Särkisyrjän
taisteluvaiheissa koLnessa vuorokaudejsa airJakin 600

miestä.

niiden* kestofl<yvyn.

Verinen perjantai oli illassa. Särkisyrjän kansakou-

lu oli

suomalaisten hallussa. Iltaa seurasi hirvitttävä

yö. Joukot ja tunnussanat olivat sekaisin. Tuona yönä
oli Särkisyriän lakeulsilla ja metsissä sotaa, joka oli
todelldkin kaikkien sotaa kaikkia vastaan. Pimedssä
olivat omatkin "vihollisia".
Mutta valtkeni eloon jääneille sotilaille vielä lau:ntaipäiväkin 19.7. Tuosta päivästä tuli yhtä r'erinen
kuin kos'kaan palaamaton edellinenkin päivä. Näiden
kahden päivän kokernukset eivät sovi kuitenlcaan leh-

tipalstojen puitteisiin eikä tZihän ole kirjoiftaja saanut sopimaanfl<,aan kuin pienen murto-osan niiden tapahturniista.
Särkisyrf ässä

ei vihollisella olluit kenttälinnoituksia
eikä bunkkereita. Vain kiviaidan oaloja, rral<ennnsten
kivijalkoja ja maakellareita oli §lää puolustavan vihollisen käytössä. Mtrtta sdllaistenkin valttaus ilrnan
riittävää tykistöä näytti toivottornalta. Tloista viikkoa
myöhemmin oli sama Laikon partaljoona Leppäselän
kansakoulunmäen edustalla. Siellä oli viholflisella suorastaan loistavat asemat.

Mutta tuolloi,o o-li suoma-

lais,illa voimilla vahvasti rykistöä, ja sitä myöskin surkeilernatta käyteftiin. Vaikka kppiiselässä liikuttiin
samoissa jalkojen sijoissa toista viikkoa, tuon aian
tappiot olivat vain murto-osa Särkisyrjän lyhyeen taisteluun verraten. Särkisyrjän hyökkäp vei I/JR 37:ltä
kaatuaeina ja haavoitfuneina monin verroin enemrnän
kuin pitä tältä patalioonalta meni ko,ko jatkosodan
muuna aikana yhteensä.
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losta noukittuja uusia perunoita ei-kenenkään-maaltz

kiinni otetun vasikan lihan

kera.

Elokuun lopulla kevyt osasto sai etenemiskäskyn.

2.K joutui Viskarissa, missä
suoritettiin malliesimerkillinen kohtaamishyökkäys:
edettiin suoraan pyöriltä metsään kovassa kivääritulessa ja tie katkaistiin koukaten vihollisen selustassa.
Sitten edettiin taistellen kilometrimääriä läpi Kannaksen savuntuoksuis,ten maisemien ja t'rvattiin vihollisen jälkeensä iättämiä kuormastoja, aseita ja kaatuneita. Yöryttiin milloin missäkin, maantien varrella

Ensimmäiseen taisteluun

teltoissa tai autioiksi jätetyissä huviloissa. l2.divisioona

oli saanut tavoitteen, ;a Kev.Os.1:n tuli elata sille tietä. Olimmekin aina kärjessä ja ajaessamme jonkun
jalkaväkirykmentin ohi kuului polkupyörälIä aja'r'ien
jääkäreittemme joukosta vastauksena jalkamiesten kyselyihin tuttu sotahuuto: "Stadin keryet tulee."
Näin taistellen ja edeten saavuimme elokuun 24-

pnä Pilppulaan. Silloin kerrottiin Viipurista vetäyty'
vän vahvan vihollisosaston pyrkivän tällä seudulla linjojemme läpi. Rautatieylikäytävän yl'itett-yämme saimmekin vastaamme vihollisen tulta kaikin asein, ja

sai nopeasti ryhmittaa
joukkonsa hyökkäykseen.
Kunnioitettu 12.D:n komentaja, eversti Einar Vihma oli myös jälleen kärjessä olevan tr<omppanian mukärkikomppanian päällikkö

K on liike{<annallepano kesäkuu ssa 194I suoritet-

tiin,

Helsingin sotilaspiirissä perustettiin mnl. L2.
D:aan kuuluva Kev.Os. 1.
Osaston rungon muodostivat Helsingin suojeluskuntapiirin kevyen osaston upseerit, aliupseerit ja
miehet komentajanaan sen rauhaoaikainen aluepäällikkö, ratsumestari E. O. Kokko. Joukko-osaston henki

oli koko sen lyhyen olemassaolon ajan erinomaisen
hyvä, mikä lienee johtunut siitä, että henkilöstö oli
suurirnmaksi osaksi suojeluskuntalaisia

ja että osas-

ton edeltäiä talvisodassa, Kev.Os. 4, oli Ylipäälliköltä saanut urheudestaan eri{<oiskiitoksen. Joka tapauksessa vanhat talvisodan miehet, joita oli joukossa
paljon, useasti ja mielellään muistelivat noita kunniakkaita päiviään. Kev.Os. 1:ssä taistelivat, rinnakkain liikemies, työmies, taiteiliia, ,leipuri jne.
Joukko-osasto majaili kesän 1941 alkuviikot Joutsenon pitäjän eri kylissä ja tässä kuvaamani 2. komppania Anolassa. Komppania oli nuo alkukesän viikot
jatkuvassa hälytysvalmiudessa. Päivisin suoritettiin
koulutusta: pyörämarsseja, taisteluharjoituksia, pp-parriokilpailuja, suunnistamista, avomuotojen ja asetuntemuksen kertausta sekä urheilua. Varmaan nämä lahjaksi saadut odoiuksen viikot antoivat monelle miehelle hiwän pohjakunnon tulevia rasittavia retkiä ja
ankaria taisteluja varten.
Vihollisen toiminta ei ollut erityisen vilkasta, vain
muutaman kerran se suuntasi yöllisen tykistökeskityksen johonkin Joutsenon kylään. Osasto joutui kerran
vaihtamaan etulinjassa Konnun kvlässä olleen majuri
Gripenbergin pataljoonan ja sammuttanraan metsäpaloa Konnun Kattilamäellä.
Muistan muonitusoloista ensimmäisen sota-ateriani,

joka silloin romanttisuudessaan tuntui suorastaan Robinsonin aikaiselta. Oli tykistön pehn-rittämästä pel257

kana. Viimeksi olin nähnyt hänet henkilökohtaisesti
auttamassa liejuun vajonnutta kenttäkeitintä ylös, ja
taistelujen myöhemmissä vaiheissa hänet nähtiin aina
divisioonan etumaisten joukkojen mukana. Nytkin
hän tartlui ripeästi toimintaan: tempasi pistoolinsa
kotelosta ja lähti komppanian mukana rinnäkköön.
Eteenpäin ei kuitenkean oääst1', vastus oli siksi luja
eikä kävtettär'issämme ollut raskasta fulta, joten meidän oli jäärär'ä asemiin. Vihollinen tulitti yhä kovasti
kaikilla aseillaan, ja kun asemamme olivat melkein
vastakkain, sen tulenjohtajat saattoivat johtaa tarkan
krh-tulen niskaamme. Tappioita synlyi paljon, mutta
asemat pidettiin. Omakohtaisesti jouduin ensimmäisessä krh-keskiryksessä suoiautumaan nopeasti kaivettuun poteroon yhdessä joukkueenjohtajani kanssa.
Kranaattien räjähdel,lessä ympärillämme tunsin todella
saaneeni tulikasteen ja rkouraantuntuvasti totesin kai-

vautumisen arpeellisuuden.
Todellisuudessa olivat Viipurin seudulle letäi§neet kahden venäläisen divisioonan voimat ryhmittl'neet noin 20 km leryiseen rintamaan Perojoelle
Kämärän-Lyykylän linjalle aloittaakseen suurisuun-

taisen vastahyökkäyksen painopiste Pilppulan suunnalla, työntääkseen suomalaiset, Iähinnä i2.D:n joukot, Vuoksea kohden ja oelastuakseen uhkaer'.rsta saarroksesta.

Kun vihollinen ei rintamasuunnxssa piässr: läpi,
se ryhtyi kiertämään asemiamme letäen :relkein täydellisen saartorenkaan ympärillemnie. Se.xlmn.re takana oli Kämäränjärvi. Huollon tiekin k:.:x:-si. ja keittiömiehet joutuivat taempana urhooliis;s:i puolustamaan soppakanuunaansa.

Myöskin divisioonamme komen:rir. ioka

seurasi

edelleen tilannetta edessä, joutui k.rnss:mme saarroksiin. Divisioonan ja Ker'.Os:n komen:okih'et pysti/tettiin rinnakkain erään kuusen juurelle. Siinä molemmat komentajat istuirrt. kuulustelrsrt vrnkeja ja
joutuivat torjumaan vihollspartion hvökkäyksenkin.

Osa pyöristiimme jäi kranaattituleen ja useat niistä
rikkoontuivat käyttökelvottomiksi. Vihollisen suora-

suuntaustykit tuli,ttivat myös tietä, jota pi,tkin oli haavoittuneet evakuoitava.
Iltapäivällä joukkueemme otti hyökk?iyksellä haltuunsa edullisemmat asemat.
Hyökkäyksen jälkeen, joutuessani suorittamaan tais-

telulähettinä tehtäviäni, kuulin iärkftävän tiedon,
että ystäväni, korpraali Olli Ilmari Salminen oli kaatunut kranaatin osumasta ollessaan viemässä ilmoitusta komppanianpäällikölle. Meitä sitoi pitl<äaikainen
ystävyys ja asetoveruus, ja yhdessä olimme myös vapaaehtoisina lähteneet rintamalle sekä rinnakkain vannoneet sotilasvalamme Joutsenon kirkossa.
Koko yön pidimme haltuunottamamme asemat. Pimeimmän hetken ajaksi kiväärituli lakkasi kokonaan,
mutta alkoi aamun valjetessa uudelleen. Tuntui seikkailunomaiselta maata etumaisissa kosteissa poteroissa
muutaman sadan metrin päässä vihollise§ta kuulostaen

Everstl Elnor Ylhmo
iohri I2. divisioonoonso Koriolon konnoksen vollousoperoolioisso elokuullo l94l lqitovosli jc pienin loppioin somollo
osoitloen suurtq henkilökohtqisto urhoollisuutto. I2.D kotkqisi
vihollisen peröytymistien Viipurislo kqqkkoon io luotli sille
roskoils toppioito. Vihmo polkittiin Monnerheim-ristillä io kenroolimoiurin orvolla 1941. Sodon lopullo Vihmo iohti lhontolon toistelun rqlkoisevosli loriunlovoiltoonso io koolui 5.8.1944

jokaista äärftä ja yrittäen rauhoittaa hermojaan salassa
poltetulla savukkeella.
Seuraavana päivänä (21.6.) saapui Ässä-rykmentti

eli JR 26 ottamaan

vastaan asemamme. Sen raskaat
jo suulla suuremmalla.
Kev.Os. t oli, iskettyään kiilan käyttöperiaatteensa
mukaisesti vihollisasemaan ja oidettyään siihen koskeiuksen, jälleen valmis jatkamaan etenemistään kohti
uusia, sittemmin koko Karjalan kannaksen valtaamiseen johtaneita rajtja taisteluita.
aseet puhuivat viholliselle

Volitsemollo iuotosreunoi-

sen

ton heikoin kohto,

loko

PIKIPOIKA-kottohuo- määrää koton kestoiän.
von sootte ilmon lisökus- Köyttömöllä erikoisesti
tonnuksio huomottovio volmisteituoiuotosreunoisetujo: pitävöt io kestävöt to PIKIPOIKA-kottohuo-

soumot, kouniimmon ko- poo

loko on täsmäl-

noulonkonnot leen -somon hintoisto kuin
eivät rumenno io kestö- tovollinen kottohuopo
vämmän koton, sillö piilo- soo soumo somon luiuu-

ion, ioto
noulous

on

vohvon iuo-

tossoumon sisällö

den io kestoiän

io niiden noulous piiloon
ovot tovollisen huopoko- söän.
Soumot

kuin

muukin kotto io rumentovot noulon konnot jäövöt
soumoiuotoksen si-

P!KIPOIKA.
vqlintomohdollisuuksio :
Tovolliseno toi iuotosreunoiseno

O
O
O

Pikipoiko EXTRA
Pikipoiko AO-lootuio
Koksoismuovipinnottu
KESTOKATE

Jokoinen holuoo
omon koton olle.
Miksei somollo hyvän koton

Tovolliseno

O

-

PtKIP(DIl(A-koron
Omo kotto

_

O

Pikipoiko Nro
N:o 2

I

io

Pikipoiko
tiil ikoton
olushuopo

poros kotto

Päästä omon koton olle

sehön on
ihmisen lopulli- kotto on iokoisen
nen tovoite. Jo kosko iuuri
eniten olttiino luonnonvoimien roivolle io voihteluille, on viisoslo honkkio hyvö kotto
PIKIPOIKA-kotto
vuosikymmeniö kestövö, kounis kotto.
-Jo PIKIPOIKA-kotto on
- toloudellisesti edullinen kotio
iuo.
tosreunoisello PIKIPOJALLA voi vieläkin sööstää kustonnuksio.
Muistotiehon, että PIKIPOIKA PITÄÄ PINIANSA.
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jonko holxoisijc' c, .:' no n
20 io 30 km. S.ur n osf, 'o.'o

'1"

',1"

oli veiiij io <ul,/cs+o
moosto orviolto kolrcnnes
sooristoo. Tötä mo: n soorrsfoo hollitsivot ennen k: <keo
olueesto
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muutomot suuret tukikohdci,
selloiset kuin Horsö io Bengrs-

,il

år niemen lösipuolello,

#,i

Hosto.

Koö jo Hermonsö itäpuolello

1o Russorö eteliissö.

Keveällä patterilla
Hangon mottia pehmittämässä
Å
I

uskin oli tslvisotaamme seurannut jälleenraken-

nusty'ö päässyt kunnolla alkuun, kun sotatorvet soi-

'r'at toistamiseen ja nuo l0) ankarien koettelemustcn päiväi kunniakkaasti kestäneet poikan-rme joutLrivat jälleen .jakaantumaan eri rintamille rajojam-

r:re puolust:unean.

Lkp:sse allekir.loittanut joutui ilmoittautumarn

kevyeen patteristoon, jonka muodostivat si.ksi r'.rnhat ikähro,kat, että sen komentaja, silloinen m.rjuri
V. Vähätupr katsoi n.riehistön tan,itsevan muuta-

viikon koulutuksen, ennenkuin patteristo pystaistelutoimintaan. Hän olikin suorastaan
esimerkillinen kouluttajal Hän ei aloittanut mistään "mutteriopista", r,aan vaikeimmasta päästä.
n-ran

tyisi
Jo

ensimmäisessä maastoharjoituksessa patteris,'o

ajoi aseniin, suoritti mittaukset yn.r. toirnenpiteet
siten kuin suoritti. Mutta täten scn koment.r,;;t
-ja muu
upseeristo pääsivät mahdollisimman nopeirsti selville siitä, mistä "kenkä puristi". Seurravissa harjoituksissa päähuornio kiinnitettiin edellisissä har joituksissa havaittuihin epäkohtiin. Näin
ei kestänytkään kuin pari, kolme v.iikkoa, kun patsaavutus, johon
teristo oli toimintakykyinen
muita koulutusmenetelmiä käyttäen
olisi kulunut
eika;r monin verroin enernmän.
Kun sitten tuli lähtö rintamalle, huomasimnre
suureksi pettymykseksemme, ettei sotilasjunrrmme
matka suuntautunutkaan itään, vaan H;rnkorriet-uellc. Joutuisimme siis käymään asemrsotaa, pehmitt.i2s4

;lään Hangon ntottia, mihin "r'uokralainen" olr
No, jonkun

päättänyt jäädä pysyvästi isännäksi.

tär-rt'y mennä Hanloonkin, a,iattelimme lohdutukseksemme, ja pääsimmehän me sitten motin selvittr'ä osallistumaan myös Äänisen, Syvärin, Aunuksen, Kannaksen ja Viipurinlahden lorjuntataisteluihin.

Ker'y'en patterimme sijoituspaikaksi määrättiin
Hrrnkoniemen itärannalla sijaitseva Skogbynkrlä.
Sen vlrsinaisena maalialueena oli muutam:rn kilometrin levyinen rintamakaista Lappohjan pohjoispuolella, mutta pistemaaleja oli myös vrrsinkin
Järnön saarella sekä sulkumaaleja Järoön !r sen lähisaarten r,älisellä merialueelia.
Ensimmäiset laukaukset patterin.rme kaiautti heinäkuun 17. pnä, ja sen jälkeen tuots Fehmin'stä
jatkui milloin pitempien, milloin lyhvempien tulitaul<ojen .yälkeen päivin ja öin aina joulukuun 3.

pnä tapahtuneeseen Hanson miehitrk-qeen saakka.
Koko patteristomme ampui tuonr ei-<en.: :-tuistaakseni jonkin verran yli 27.o00 laukrr.rsr.r. Aii*upäivind suoritettiin tavanomaiset kaius:o- r:. :rrkistusammunnat, maalin ilm.rrntuessr lnrn'Jrilln muutama ryhmä sekä silloin tlliöin neirinlärulta vihollisen asema-alueille i: huol:..:erJen rrs:eyksiin.
Mutta ammuntojen ohess.r :::i.:: i.ri\en aikaa
p.rtteriasemien kunnosramine:. i: nrin tuohon hiekklperäiseen miinttn.ret-siän. ros:: r'ihollisen tykist()tuli oli ehtinvt \åtk;ris:.1 \'r.sir nruut.lnr.rD mlnnvrr-

latvan, muodostui ennen pitkää kokonainen korsuyhdyskunta maanalaisine komento-, lasku-, miehis-

tö- ja upseerikorsuineen. Itselleni on jäänyt unohtumattomasti mieleen välittömästi patteriasemien
taakse kaivettu komentokorsuni, josta tuhannet am-

mukset saivat evästyksensä naapurin puolelle,

sa-

moin etulinjassa ollut tulenjohtokorsuni, jossa alituisena yövierainamme olivat suuret metsärotat.
Hangon radaa varressa oli itselläni myös suorasuuntausasema, mihin silloin tällöin irroitin patteriasemista yhden putken häiritiikseni vihollisen
ylikäytäväliikennettä sekä takamaaston huoltoteiden liikennettä. Seuraus olikin se, että vendläisten

oli kaivottava

rad.an alitse alikäytävä.

Sitä,mukaan,kuin patteriasemarrune valmistuivat

ja taisteluvalmiutemme lisääntyi, kiihtyi myös ammuota rnolemnr,in puolin. Se jatkui yötä päivää,
milloi,n kiivaampana, milloin laimeampana

Han-

- Tuon
gon varsinainen pehmirystyö oli alkanut!

kiihfyneen tuli,toiminnao tuloksena saimme tämän
tåistä tulipyyntöjä joko suoraan tulenjohtajalta ,tai
pabteriupseerin väIityksellä, jolloin viimeksi mainitussa tapauksessa oli tavallrisesti kysymys koko
patteriston tuli-iskun ampumisesta johonkin aikaisemrnin funnotuun tai todettuun uuteen maaliin.
Aivan omalaatuisensa näyn tarjosivat öiset fykistötaistelut. Kiivaan lunmurnnan .aika.na tykkien juhlal,lisen jylinä,rn aikaansaa,maa vairku:tusta tehostivat

tykinputkien suulies,kojen,'tulipalo j en loimun

sekä

valonhei,tinten j a valorakettien kartio,maisten valokeiloj,en kajastukset öisellä taivaaLla.
Näin kului kuukausia. Kuumina kesäpäivinä olimm'e jou:tuneot toisenlaisiirnkiin "torjuntataisteluihin",

nim. kulootorjuntaan. Kerran kulo eteni latvatulena tuulen painamana satojen metrien levyisenä
rintamana suoraan patteriasemiamme tkohti niin uhkaavana" että s€ ajoi meidät asemistamrne, sillä
ja ennen kaikkea ammukset
tykit
oli saatava
- voimaa ei
kuljetetuiksi
pois ajoissa, koska tulen
saatu hill,i,fyksi. Vasta aivan viime hetkellä meidän
onnistui syrybtää vastatuli, joka pysäytti kulon muutaman metrin päähän asemistarnme. Tiim?irr "hauskan" oli meille järjest?inyt "vuokralainen" ampumalla edullisen tuulen vallitessa etumaastomme tuleen. Takaisin asemiin päåistyämme annoimrne puolestamme heille kaksin,kertaisen "kuivamuona-annoksen".
TäLlaista pientä kiusantekoahan nuo Hangon tais-

telut

oirkeestaaa

olivat myöhernmin kokemii,rnme

verrattuina. Mntta oteltiin siellä joskus oikcin ,tosissammekin, ja menetyksiäkin valitettavasti sattui
todistettavasti myös naapurin
- Niin ruli syksy ja talvi. Lumipuolella.
peitti kesän arn-

munnoissa

rikki

ammutuo, mustarksi palancan

maastomme puhtaaseen, valkeaan vaippaansa, ja

puut törröttivät pystyssä lumivaippa

har,tioiJlaan.

Marraskuussa vihollisen tykistötuli kiih,ryi kiihtymistiiän ja vaikutti lopulta suorastaan epätoivoiselta. Tämä sai Hangon rnotin monikuukautiset pehmittäjät arvelemaan, että se merkitsi lopun alkua.
Muilla rintamillamme tapahtuneen kehiryksen huomioon ottaen venäläise't olivat varm,aankin tod,enneet asemansa Hankoniemellä rtoivortomaksi ja
valmistelivat nyt lähtöä. Tuolla kiivaalla tykistö-

tulellaan he pyrkivät salaamaan joukkojensa vetäytymisen yhä kauemmaksi niemirnaan kärkeen, samoin kuin sieltä mahdolJisesti jo silloin al,kaneet
poiskuljetukset.

Nämä olettamukset osoittautuivat myöhemmin
jo pyrkineen
merelle, ja vuorkra-alueella todetut valtavat tulipalot ja räjähdykset olivat omiaan vahvista.maan
vihollisen irtaantumisaikeiden todenperäisyyden.
Epäilemättä siihen, että vihollinen oli valinnut
pääjoukkojensa poiskuljetuspäiväksi juuri,keskivrikon (3.12.41) vastaisen yön, oli osaltaan vaikuttamassa myös omien joukkojemme lauantai,na
(29.tL.4t) toi,meenpanema tuliy,lläkkö, jolloin
neuvostoj,oukot näkivät ensi kerran vastassaan olevan todellisen tu,liylivoiman. Tuon neljännestunnin
kestäneen "voimannäytteen", jon:ka tarkoitr.aksena
oli saada samalla vihollinen paljastamaan täyden
voirnansa, aloirttivat jalkaviien kevyet ja raskaat .konetuliaseet sekä krh:t ja jv.§kit, ia asteittaitl siihen
lii,ttyivät kevy,t, keskiraskas, raskas ja järeä §kistö,
niin että viimeisten viiden minuu,ti,n ajan jylinä oli
oi,kei,ksi. Muutamien altrsten tiedettiin

suorastaao helvetillinen.
On myönnettävä, että neuvostog,kistö vastasi tuleen nopeammin kuin osasimme odobtaakaan, niin
i,kään se sai myös tulitehonsa kiih,tymään huomattavaan voirrna[.kuuteen jo ytrl?ikkömme vi:ime minuutteina. Mutta arvatenkin samanaikairnen etu-,

keski- ja rtakamaas;toon suuotautunut voimafl<as rtu.
li,tuksernme oli saanut "vuokralaison" usJ<omaao,
että si,lle tulisi niernirrnaal,ta åikkilåih,tö nii,n pian
ku,in joukoillemrne aonetbaisiin etenemiskiisky

tai oikeastaan lupa edetä, sillä tähän saakka oli
ollut voirnassa "etenemiskieho". Tehtävänämme
oli ollut vain säilyttää

asemat.

Jo mainitun keskiviirkon vastaisena yönä tiedustelu osoi,tti, että vihollinen oli hyljiinny,t ainakin
osan etuvarustuksistaan. Omaksi H-hetlcoksemme
oli määräbry keskiviikkoaamu kello 9, ja tykistömme oli määrä olla ,toirnintaval,rnii,na kello 8.40.
Vihdoinikin saamme edetä !
Kohtaamamme vastus supistui kuitenki'n melkein yksinomaan miina- ym- esteisiin, sillä "vuokralainen" oli lähtenyt kuin varas yötlä ja iätt?inyt
jälkeensä, paitsi hävitystä, myös melJ<oisen määrän
sotasaalista; jota se ei pikaisen pakonsa vuoksi
ollut kyennyt kuliettamaan pois. _Ei'kä - kuten
sen kul'
aikoinain saimme lukea saoomalehdistä
- rnääränjetusaluksistakaan liene pä?issyt monikaan
päähänsä.

Vierai,tten joukkojen sijoi,ttanainen Hankonieoli ollu:t kuin tikari'nisku valtioruumiiseemme. Ny,t ,tuon ,tikarin kärki oli katkaisru. Hankoniemi ol,i siirtyny,t takaisin oikeil,le omistaji'l,leen
juuri ennen irtsenäisyyspäivää.
Kun valtar.r,ksen jälkeen liirkuskdi Hankoniemen
valkeissa metsissä kuulematta ,mur.!ta il<uin yksinäisten miinojen räjähdyksiä tai kokonaisten miinakeottien lauJ<omisia, oli vaikeata uskoa, että
lasta äsken noilla seuduin vielä taisteltiin. Kinkkaana lois,ti hopeinen hanki, kuulakka oli joulukuirren taivas, ja. suomalainen sotilas kysyi i,tse!tän, oliko tuo kaikki totta vai ainoastaan rkaumell,e

nista unta.
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Olavi Blomqvist:

ELÄMÄNI PISTIMEN

Sateisella säällä tarvitaan kunnollinen sadepuku,
ioka pitäa kosteuden taatusti loitolla. NOKIAn

suoiaa tehokkaasti metsissä, pel-

on kevyt,
notkea ia kestävä. Se on todellinen sadesään puku.

loilla, kalavesillä-raokkasateellakin.
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PEHMITTÄMÄSSÄ

Tiloukset io osoitteen muutokset pyydetöän lä'
hettämäön osoitteel lo Korkeovuorenkotu 28,
Puh. l5 055/35.
Helsinki.
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VIISAAN MIEHEN
RUOKATALOU DE N
KU LMAKIVI:

Karjaku
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töhtlluokon ruokoo
töhtlluokon herkkuo

Kun niitö pidcitte kolonqnne sopivon perusvoroston, niin eipci tule hötöpöiviö missöön
tilonleessq.
l

tE UONALLA putooo

vormostl

Leijono-houlikol ovot somoo huoliteltuo lorkkuus1yötö kuin Suomen kuulut kilpo-oseet, joillo on
soovuteltu mooilmonennätyksiö, mooilmonmesloruuksio 1o olympiokuJroo

L EIJ O N

A-houlikko, loittuvo,

honolon, koksipiippuinen ose,
kol. 12 jo 16, Iiipoisimio I loi 2.
L E I J O N A-houlikkorihlo, eriltöin kötevö ose, voidoon kciyltöä sekö houlikkono eltö luodikkono. YIempi piippu 6,5 kol.
luotipiippu, olempi 16 kol. houlipiippu.
TAP I O-houlikko, toiituvo, ho-

nollinen, yksiprippuinen met-

sästyshoulikko, kol. 12 loi '1 6.
Piippu normoolio pitemPi: 750

Jokoisto LeiJonohoulikkoo seuroo
virollinen lqrkostuslodislus oseen

suuporouksisto jo

koeommuntotuloksisto.

mm_
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N1iksi iuuri sellaiset miehet polttavat Bristolia ?
Seilaiset, ]oiden r"mpärillä on vauhtia ia menestvstä-r

I{ies etsii sitä, mitä hän itsekin on. Nlenesn'stä.
Siksr hän valitsee Bristolin, silla siihenkin liittvl
.menestls. Niin suuri, että Bristolia voidaan
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vhä valmistaa entisellä hinnalla. Vaikka

a,

E

saattekin sen nvt uudessa, tnodernissa rasiassa,
tvr likkaämpänä la PitenlPänä.
Tehkää Tekin tuttavuutta menesfi'ksen kanssa'
Ilaksakaa siitä vähemmän ja sanokaa:
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