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KAIKKI
MAKSUT
SAMAAN
KASSAAN
"Vie mennessäs, luo tullessos", oli von-
hon konson lopono sonoo. He oivolsivot
suunnitelmollisuuden merkilyksen ojon
köytössö. - Vielö lörkeömpöä "juoksu-
jen" söönnösteleminen on nykyojon kii-
reiselle ihmiselle.
Eriloislen moksu,len jo loskujen mokso-
minen oiheulloo vuoden mittoon monlo
oskello. Kun suoritolle moksunne Yh.
dyrponkln koutto, voitte hoiioo ne
suunnilel mol lisesli jo keskitetysli somosso
poikosso. Verol, vuokrot, vokuulusmok-
sut, puhelin- jo söhköloskut jo muut
moksunne ottoo vostoon mikö tohonso
Yhdysponkin konllori - olkoonpo mok-
sun soojo kuko toi mikö lohonso.
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YHDYSPANKKI
Kqnnottoo ollo 100 vuotto töyttövön Yhdysponkin osiokos

Aidt' lle,., m'u,mmt'lle laltl'aksiPURlrilIrIAHI'IA
Aina mtekisaa -
aa'tta Uhtd CIruokasta
On housko ontoo lohjoksi purkki-
kohvio. Koikisso tilonteisso se soo
vostoonottojon iloiselle mielelle.
Purkkikqhvisso ovot koikki oromit
tollello. Se söilyy kouqn tuoreeno.
Purkkikohvio on monto lootuo - jo-
koisen moun jo kukkoron mukcon.

purkktkahv, 
@ iokapätvän

ONNENKAHVI
Oy G.W. SOHLBERG Ab
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Puolueettomuutemme

edellytyksistci

TÄSSÄ lehdessä on kerrottu yksitvisten miesten
ja eri suuruisten osastojen suorituksista sotien ai-
kana. Lukijat ovat todenneet, miten erinomaisiin
saavutuksiin suomalaincn mies mitä vaikeimmissa-
kin oloissa on pystynyt. Me, jotka tunnemme so-
dan hen,kilökohtaisesti, emme sitä luonnollisesti toi-
voisi enää vieraaksemme. Minkälaisia mahdollisuuli-
sia meillä on pysytellä sen ulkopuolella ,joskus tu-
levaisuudessa, sitä kysymystä on meidän syytä poh-
tia, ja siihen myös tässä kirioituksessa pyritään.

Viime ai,koina on mxamme puolueettomuus ol-
lut meillä piivän puheenaiheena. Se onkin hyvin
ymmärrettävää, sillä alituisesti uusiutuvat maailman-
politii,kan kriisit ja ennen aavistamaton kilpavarus-
telu aiheuttavat melkein pysyvän sodanuhkan, jo-
ten nähdään, että puolueettomuus tarjoaa ainoan
tien selviytyä sodan raskailta koettelemuksilta. So-
taa ei varmaan,kaan missään toivota, mutta nykyises-
sä maailmantilanteessa se voi hyvinkin mitättömästä
syystä saada alkunsa, ryöstäytyä poliitikkojen kä-
sistä ja räjähdysmäisesti levitä suursodaksi.

Ylipäänsä kaikissa Euroopan maissa on vakavasti

tutkittu, mikä itse kullekin olisi oikea tie. Useim-
met ovat valinneet sotilasliiton. Vain kolme eu-
roopprlaista valtiota, nim. Ruotsi, Sveitsi ja Itä-
valta, ovat täysin asiallisesti ja selvästi puolueetto-
muuslinjalla ja niiden joukkoon haluaa kansamme
yksimielisesti kuulua. Tosin Moskovassa v. 1948
solmittu ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopi-
mus antaa meille määrätty,jä velvoitteita sodan sat-
tuessa, mutta se pitää ainakin teoriassa oven auki
puolueettomuutemme siilymisel'le tai oikeammin
pysymisellemme sodan ulkopuolella. Siksi me ha-
luamme lujasti uskoa siihen, että puolueettomuus
myös käytännössä muodostuisi "vedenpitäväksi".
Siihen meillä näyttäisi olevan suuret mahdollisuu-
det sen vuoksi, että todella puolueeton Ruotsi, jon-
ka korkeetasoisia puolustusvoimia varmaan kun-
nioitetaan sotaakäyvissä leireissä, muodostaa puo-
lueettoman vyöhykkeen Iiittoutumien välillä ja pie-
nentää sotatoimien mahdollisuu,ksia meidän suun-
nassamme. Ehdottomana edellytyksenä toiveittemme
toteutumiselle kuitenkin on, että me ajoissa hyr,ässä
yhteisymmärryksessä lujitamme tarmokkaasti po-
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liittista, sotilaallista ja taloudellista kestokykyäm-
me ja saavutamme kaikessa valrniuden, joka pa-
remrnin kuin mikään muu takaa puolueettomuutem-
me säilymisen vaikeinakin aikoina.

Poliittisesti me olemme vielä nuori kansa ja
olemme kokemattomina tehneet virheitä ja va'li-
tettavasti teemme niitä jarkuvasti. Raskaimpia vir-
heitä on vaaranalaisessa asemassa olevalle maalle
aina ollut sisäinen eripuraisuus ja toistensa syyt-
tely. Se antaa vieraille heikon kuvan kansakunnan
sisäisestä ryhdistä ja itsenäistä valtakuntaa yllä-
pitävästä kyvystä ja mahdollisuuiksista. Historian
opetus on, että sellaiset valtakunnat eivät yleensä
elä kovin kauan. Puolueettomuutemme vuoksi se jo
on erittäin an,eluttavaa, sillä voimmeko odottaa,
että Neuvostoliitto tulisi sodan syttyessä luotta-
maan meihin ja mahdollisuu,ksiimme hoitaa itse
ja omatoimisesti sopimuksen mukaista puolustus-
tamme, vai katsooko se etunsa vaativan osallistu-
mista maamme puolusttakseen, mi,kä luonnollisesti
tietäisi puolueettomuutemme menetystä. Tällaisen
vaaran torjumiseksi ja lujan perustan laskemisel:si
puolueettomuudellemme on edellytyksenä varmaan
se, että pikaisesti omaksumme suomalaisen miehen
vanhan, rehdin ja miehekkään tavan suhtautua asioi-
hin. Siinä on ollut meidän henkinen voimamme
ja tulee olemaan vastakin.

Mutta on syytä muistaa, että puolueettomuus on
mitä suurim,massa määrin sotilaallinen kysymys. So-
dan iälkeisinä vuosina oli niin palion sellaista, jo-
ka kiireysiärjestyksessä oli asetcttava cdelle puo-
lustushankintoia. Tilanne tässä suhteessa muuttui
jo vuosia sitten, mutta puolustuslaitos ja sen teh-
tävä ja tarpeet olivat päässeet melkein unohtu-
maan. Perushankintoihin alettiin myöntää varoja
v. l9J), ja summat nousivat eri vuosina seuraa-
viksi:

v. 195' - 3,300 mmk, -56 - 2,600 mmk,
-r7 - 2,000 mm,k, -t8 

- 2,300 mmk, -59 - 2,100
mnak, -60 - 1,16, mmk ja -6t 

- 4,170 mm,k.
Summat ovxt perin vaatimattomie ja prosentteina-
kin varmrsti picnimmät Euroopan valtioiden bud-
jeteissa. Sotilasjohdon taholta on esitetty taistelu-
välineissä vallitsevat räikeät puutteet fa tehry oh-
jelmat asian korjaamiseksi. Olemme nyt saavutta-
neet sellaisen hyvinvoinnin, että siinä suhteessa kes-
tämme hyvinkin vertailun jopa monen eturivin
maan kanssa. I{aan hallituksen ja eduskunnan on
huolehdittava siitä, että hyvinvointimme on tässä
sodanuhkan maailmassa turvattu tai muuten saa-
tamme jonakin hetkenä todeta menettäneemme
kaik,kemme, jopa itsenäisyytemmekin.

Neuvostoliittohan antoi meidän io v. 1948 sopi-
muksen meille esittäessään ymmärtää, että se tahtoi
puo.lustusta alueensa suojaksi hoidettavaksi jo
maarune länsirajalla. Samasta sei&asta muistuttaa
meitä vakavasti myös viime syksynä iätetty noo'tti.
Sopimustekstissä sanotaan mm. seuraavasti:

- Suomi uskol,lisena velvollisuurksilleen itsenäi-
senä valtiona tulee taistelemaan Saksan tai muun
sen kanssa liitossa olevan valtion taholta tulevan
hyökkäyksen tor j umisoksi.

- Suomi kohdistaa kaikki käytettävissään olevat
voimat puolustamaan alueensa koskemattomuutta.

- Tehtävä suoritetaan tarpeen vaatiessa
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Neuvostoliiton avustamaoa tai yhteistoiminnassa
sen kanssa.

Tällaisen sopimustekstin allekirjoittaminen tie-
tysti edellyttää, että puol.ustusvoimat saatetaan vaa-
tivan tehtävän mukaiseen suorituskuntoon. Niin
ei kuitenkaan, kuten jo edellä kär'i selville, ole
tapahtunut. Kun Neuvostoliitto antoi syksyisen
noottinsa, se oli tavallaan meille muistutus lai-
minlyönnistämmekin. Sirksi meidän olisi nyt asia
kiireellisesti korjattava ja osoitettava, että me muut-
tuneessa tilanteessa tulemme suhtautum.len maan-
puolustr:rkseen todella vakavasti. Ellemme me näin
rnenettele, saattaa Neuvostoliitto hyvällä slvllä kat-
soa meidän omat mahdollisuutemme hoitrr puo-
lustustamme riittämättömiksi ja vaatia, eirä puo-
lustus on hoidettava yhteistoiminnassa sen krnssa,
kuten sopimuksen vaihtoehto määrittelee. Jeriu'r'a
huolettomuus puolustusla,rnme kohtaan herättää
luon,nollisesti myös Neuvostoliiton epäilyä h,vvää

tahtoammekin kohtaan ja ehkä iohtaa siihenrkin,että
se katsoo aiheelliseksi keskittää puolustuksen joh-
don länsirajallamme omiin käsiinsä. Jos vielä tut-
kimme jatkoseuratr,ksien mahdollisuuksia, niin on
eräänä vaihtoehtona nähtävissä, että Ruotsi tällai-
sessa tapatrrksessa tuntee itsensä siinä määrin uha-
tuksi, että se pitää viisaimpana siirtyä Atlantin-
liittoon. Silloin maamme länsirajalle muodostuisi
sotatapauksessa rintama, jonka taistelut saattaisivat
tulla hyvinkin kiihkeiksi. Se taas saattaisi johtaa yhä
uusien vahvistusten kuljetuksiin Neuvostoliitosta,
valtakuntamme alueen ioutumiseen ilmapommitus-
ten kohteeksi ine. Joutuisimme jälleen suureksi su-
ru,ksemme toteamaan, että olemme sodassa. Ja kui-
ten,kin meillä on ilmeiset mahdollisuudet siltä vält-
tyä, sillä ollessamme täysin valmiit hoitamaan valta-
kuntamme puolustu,ksen itse omin voimin säilyisi
rauha länsirajallamme, ja Poh.iolassa olisi syvä puo-
hreeton vyöhyke, josta varmaankin olisi etua ,mo-

lemmille puolille. On itsestään selvää, että tähän
meidän on kaikin tavoin pyrittävä.

Puhuminen puolueettomuudesta,muodostuu vain
itsepetokseksi, ellemme siirry sanoista tekoihin. Se

edellyttäI, että me päättäväisesti kehitämme ia
uudistamme puolustusvoimiamme niiden tehtävän
vaatimalle tasolle. Puolustusvoimathan ovat ulko-
politiikan väline. Ne on siksi pidettävä siinä kun-
nossa, enä ne pystyvät antamaan ulkopolitiikalle sen
tarvitseman tuen. On tunnettua,, että puolueetto-
muuden ylläpito asettaa valtiolle yleensäkin suuria
velvollisuuksia,.ia sitä se tekee varsinkin meille
nykytilanteessa. Ruotsi ja Sveitsi anbavat tässä suh-
teessa hyvän esimerliin. Niissä puolustusvoimat ovat
valtion johdon eri,koisen huolenpidon kohteina ja
poliittisten'kiistakysymysten ulkopuolella. Tulo,k-
set ovat myös sen mukaiset. Meidän on .nyt vii-
pymättä aika tutkiskella itseämme ya&avasti, sillä
silloin, kun sotilaat pannaan jahl<amaan umpikujaan
ajautunutta politiikkaa omin voimakeinoin, anne-
taan arvoa y,lisi'nomaan kansojen sisäiselle Iujuudel-
le ja sotilaalliselle voimalle, ja onneton se maa, jos-
sa nämä arvioidaan hei,koiksi.

&.se&&++&&&&&e&&&&
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ioistelu köynnissä Viipurin koupungin itiiosisso 8.3.1940

SUMMAN hornankidasta suoritetun vetäytymisen
jälkeen oli Sääksmäen ja Valrkeakosken miehistä
kootulla "Hakakomppaoialla" (6./lR 7) sekä sille
alistetulla, Toijalassa muodostetulla konekivääri-
jouk,kueella noin viikko aikaa asemiensa linnoitta-
miseen Viipurin kaupungin itäreunassa, jonka puo-
Iustus oli 3. divisioonan joukkojen tehtär'änä. Vän-
rikki Päiviö Oksalan joukrkue varusti asemiaan Te-
rijoelle johtavien ratojen valleille ja vänrikki Han-

nu Voipaalan joukkue itäisimmän hautausmaan reu-
noihin. Kersantti Arvi Laurilan joukkue rakensi
ratapöl'leistä maanpäällistä taisteluasemaa Maasko-
lan ratapihalle ja vänrikki Risto Talviston joukJiue
taempana tukikohtaa Voipaalan joukkueen taakse,
ison hautausmaan itäreunoille. Hautausmaa-alue
muodosti taktillisesti tärkeän maastokohdan Kan-
nakselta johtavien pääväylien Kannaksentien ja
rautatien välissä. Sitä oli siis puolustettava, ellei
tahtonut antautua taisteluihin kaduilla ja kivita-
loissa, johon toimintaan ei ollut tottumusta eikä
kokemusta.

Puolustusasemien edessä oli kilometrin verran
avointa maastoa, ja sen keskivaiheille oli rakennettu
panssarineste kivistä. Alueelle oli tuotu myös seit-
semän korsun tarveaineet. Kovasta pakkasesta ja
vihollisen "aavety,kin" häirinnästä huolimatta va-
rustelutyöt edistyivät kiitettävästi, joskin tuon ty-
kin aiheuttamien tappioiden takia oli siirryttävä
yötöihin.

Maaliskuun 1. päir,änä kello 10 vetäytyi viimei-
nen viivytysosastomme asemiemme läpi, ja vastuu
Karjalan pääkaupungin puolustukses,ta siirtyi erääl-
tä tärkeältä osaltaan vahvennetulle komppaniallem-
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me. Meistä oikealla oli Lempäälässä perustettu ki-
vääri,komppania (4./JR 7) ja vasemmalla Karjalan
esikaupungin edustalla S. divisioonaan kuuluva

JR 1r.
Kello i3.40 ilmestyi ensimmäinen vihollisosasto

Kannaksentien jaKoiviston radan leikkaukseen sekä
samanaikaisesti panssarivaunuja Maaskolan kun-
nalliskodin alueelle. Vihollisen etenemisyritykset
olivat aluksi pienin voimin tehtyjä väkivaltaisia tie-
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dusteluhyökkäyksiä, jotka helposti lyötiin takaisin.
Maaliskuun 3. päivänä vihollinen suoritti hyök-

käyksen rautatien suunnissa noin 250 miehen voi-
malla. Meistä vasemmalla Karjalan esikaupungissa
oleva JR l5:n tukikohta laski lähes suljetussa muo-
dossa etenevän vihollisen aivan asemiemme eteen,
johon se yhteisvoimin tuhottiin viimeistä miestä
myöten.

Samana päivänä kello 10.30 kohtasi komppa-
oiaamme raskas isku, kun suuren luottamuksen saa-
vuttanut, rohkea joukkueen johta ja, vänrikki H.
Voipaala kaatui kranaattirulessa. Hänen tilalleen
määrättiin sääksmäkeläinen kersantti August Lau-
rila, ja hänen haavoituttuaan vänrikki T. Talvisto.

Maaliskuun 5. päivänä aloitti vihollinen tykistö-
rulensa entistä voimakkaampana, samoin voimis-
luivat jalkaväen hyökkäykset, jotka kui,tenkin hel-
posti torjuttiin. Täta jatkui seuraavinakin päivinä,
kunnes 10.3. ,kello 8.30 atkoi valteisa rumputuli
koko ,komppanian alueelle. Kaksi eri kertaa vihol-
linen ryhmitti joukkonsa kunnalliskodin maastoon

ia ryhtyi hyökkäykseen pataljoonan voimin. Ty-
kistötulellamme häirittiin sen ryhmittymistä heti
tehokkaasti ja kranaatinheittimillä annettiin sille
lujia iskuia. Komppaniaa tukevan heitinjoukkueen
iohtaja, Iuutnantti Esa Lahtinen, joka oli aina pai-
kalla hänen aseitaan tarvittaessa ia joka kranaattien
rä jähdyssavu jen mustaamana ilmestyi repaleisessa
lumipuvussaan aina taisteluo kovimpaan melskee-
seen, hoiteli suurella varmuudella asiat niin, ettei
vihollioen uskaltanut jatkaa hyökkäystään kiviestei-
den ohi. Se sai niskaansa sellaisen kranaattisateen,
että hyökkäys tyrehtyi. Torjuntaan osallistuivat täl-
löin myöskin komppanian aseet.

Kun 11.3. valkeni, kohdistui murskattuihin ase-
miimme aivan helvetillinen kranaattisade. Kranaa-
tit myllersivät hautausmaita ja taisteluasemiamme.
Täysosumat repivät vartiomiehi?imme kappaleiksi
ja hautausmailla lentelivät ilmaan lahonneet ruu-
misarkkujen palaset ja vainajien luut. Pääkal-
loja pyöriskeli taistelualueella. Hautojen muisto-
merkit vääntyivät vinoasentoihin tai kaatuili-
vat. Komppania eli kovimpia hetkiään. Vartio-
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vuorolleen menevä soturi saattoi vain toivoa, että
hän, välttyäkseen suuremmilta kärsimyksiltä, haa-
voittuisi lievästi tai kaatuisi. Vänrikki Talvisto lä-
hetti komppanianpäällikölle seuraavan ilmoituksen:

"Tykistötuli murhaava. Vartioita ei voi pitää.
Paraillaan myös kova ilmapommitus. Taas kaatu-
neita ia haavoittuneita. Tilanne äärimmäisen vai-
kea. Tarvitsen lisää miehiä, myös lääkintämiehiä.
Vihollinen on suurin joukoin piikkilankaesteellä."

Talvisto sai taemmasta tukikohd.tstr kaksi ryh-
mää vahvennuksekseen ia lääkintämiehen, mutta
hänen tukikohtansa ei kestänyt murskaavaa teräs-
myrskyä, vaan murtui. Vihollinen pääsi noin
joukkueen vahvuisena tukikohtaamme, jossa mie-
het taistelivat metri metriltä, vetäytyen Kanna'k-
sentien suuntaan. Vänrikki Mauno Helpiön kone-
kiväärijoukkueen ryhmänjohtaia, alikersantti Tiura
nosti konekiväärinsä taisteluhaudan reunalle ia tor-
jui murhaavilla suihkuilla vihollisen lisävoimien ete-
nemisen tukikohtaamme. Konekiväärin tuli niitti
kaikki, jotka ryntäsivät asemiamme kohden. Kun
luutnantti Lahtinen tulenjohtovälineineen oli myös
pai,lialla, niin ratkaisevaa laatua oleva työ tuli
tehtyä perusteellisesti. Vihollisia kaatui kasoittain,
ia vähäinen kiväärimiehistö täydensi työtä.

Vihollisen murhaava tykistö- ja kranaatinheitin-
tuli siirtyi sisäänmurron jälkeen pois tuki,kohdasta.
Silloin oli kuin sunnuntainen rauha, vaikka falka-
väen aseet rätisivätkin kaikkialla. Talvistolla oli
vielä hallussaan olevassa tukikohdan osassa, Kannali-
sentien reunassa, kasapanosvarasto. Tämän hän ja-
koi Iuonaan oleville yhdeksälle miehelle ia johti
heidät ehkä taisteluien pelätyimpään tehtävään, vas-
taiskuun, taisteluhaudan vyörytykseen. Årmoton
taisteluvaihe alkoi.

Osa tukiLohtamme miehistä oli vihollisen sisään-
murron jälkeen vetäytynyt hautakivien taakse, jos-
ta he aseillaan huolehtivat, ettei yksikään viholli-
nen, joka nosti päänsä ylös taisteluhaudasta, sääs-

tynyt kuolemalta. Talviston käskyien mukaan lensi-
vät viritetyt ,kasapanokset korpraali H. Jokion, vel-
jesten Y. ja A. Hiissan sekä muiden hurjien soti-
laiden käsistä taisteluhautaan, jossa heittomatkan
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päässä r,äijyi vihollinen tappaakseen meidät. Nyt
se tuli itse tapetuksi. Korpraali Raivio puhdisti ko-
oepistoolillrrn taisteluhrutaa metri n-retriltä ia ka-
sapi]nosmiehet rvntäsivät eteenpäin heittääkseen
uuden ia y'hä uuden p.lnoksen. Näin nämä kuole-
maapelkäämättömät Vrlkeesosken j: Släksmäen
miehet, uljaat soturit, r'altasivat trkrisin fsken me-
netetyn tukikohdan osao. Lahtinen jr Tiur.r hoi-
telivat asemiemme etumaastossa olevat viholliset,
ja hautakivien taakse vetäytyneet miehet yhtvivät
sotilaan vaistollaan leikkiin mu,kaan, pakottaen vi-
holliset pitämään päänsä ja aseensa alhaaila, jol-
loin heidän oli myöskin pakko alistua kovaan ,koh-

taloonsa,,kuolemaan. Komppanianpäällikkö seurasi
tilannetta taemmasta tukikohdasta, jonne hän oli
saapunut kaikkien irtisaamiensa reservimiesten kans-
sa. Hän katseli jännittyneenä, mutta ylpeänä tätä
Suomen armeiian parhaimmistoon'kuuluvien soti-
laittensa uljasta suoritusta. Se oli ,kuin koulunäytös
iskuosaston toiminnasta.

Talvisto ja Jokio haavoittuivat, mutta suorittivat
tehtävänsä Ioppuun.

Pataljoonan komentajaan, kapteeni T. Inkilään
oli vain erittäin vaarallinen lähettiyhteys. Mutta
rykmentin komentajalle linnansillan betonikella-
riin saatiin sisäänmurron tapahduttua tykistön tu-
lenjohtoradion'kautta peitenimistön mukainen il-
moitus: "Housut rikki", Noin 21 minuutin kulut-
fua voitiin kuitenkin jo lähettää uusi ilmoitus:
"Housut paikattu".

12.3. kello 8 alkoi edellisen päivän veroinen
kranaattimyrsky. Vihollinen suoritti neljä eri ker-
taa hyökkäyksen noin pataljoonan voimin. Sisuk-
kaasti ja urho,kkaasti suomalaiset pitivät asemansa.
Tehtävää helpotti huomattavasti se, että olimme
edellisenä iltana saaneet Vesilahden komppanialta
O./JR 7) vahvennusta, ja täten kolmen hämäläis-

pitäjän kunniakkaat miehet puolustivat uljaasti yh-
teisvoimin Viipuria.

Samana iltana kello 22.15 saatiin käsky irtaan-
tua asemista ja siirryä Papulaan reserviksi. Rinta-
ma vedettii,n taemmas Patterinmäen tasalle toisteo
yksikköjen miehittämänä. Vähän jälkeen puolen-
yön oli entiset asemat jätetty, ja komppania ve-
täytyi joukikueittain läpi palavan kaupungin.

Ir{aelis,kuun 13. päivä 1940 valkeni kirkkaana
prkk.rspäir'änä. Viipurin yllä lepäsivät savun ja rä-
jähdr-sk:rsujen mustat ja harmrrat pilvet. Tykistöt
jatkoivat tuttua työtään, r,ihollisen vahvat pom-
mitusmuodostelmat antoivat taustamusiikkia so-
dan pauhinaan ja panssarit ryskyivät Maasko-
lan ratapihassa edetessään jalkaväkimassojen suo-
jana. Kanuunamme ja panssarintoriunta-aseemme
sylkivät tuhoavia ammuksiaan kivitalojen kerrok-
sista vihollispanssareihin ja jalkaväkijou,kkoihin sy-
tyttäen panssarit roihuten palamaan. Kuoleman vii-.
katemies heilui hampaat irvissä taistelukentällä niit-
täen kuin maanviljelijä kypsää viljaansa, mu,tta vil-
ja ei täällä ollutkaan ,kypsää, vaan molemmin puo-
lin kaatui parhaassa miehuusiässä olevia, kansansa
parhaimmistoon kuuluvia, voimak'kaita miehiä.

Kello 11 tapahtui viime tunteina vallinneen odo-
tu,ksen täyttymys. Taistelut taukosivat ja alkoi sy-
vä hiljaisuus. Rauha oli tullut. Kuopistaan ja suo-
jistaan nousivat arastellen ruudin savun ja loan li-
kaamat, repaleiset sotilaat, joiden oli vai,kea käsit-,
tää, että oiivat sädstyneet, ettei heitä enää ammut-,
taisi ja ettei heidänkään enää tarvinnu.t tappaa. i

Joukot siirtyivät määrätyille alueille ja pian il-
mestyi demarkaatiolinjalle selä venäläinen että suo-
malainen sotilas, jotka tunsivat toisensa maailmao
urhoollisimpiin kuuluviksi. He tarjosivat toisilleeo
rauhan savukkeen.
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Potolioonon odiutontti lukee hyök-
köyskäskyä kompponioin päölliköille
ennen Soorimöen toisteluo

SULO PASANEN Kaksintaistelu
SAARIMÄESSÄ

VI ÅK ryhtyi Aunulisessa Tuulosjoen ta-
salta jatkamaan syyskuun alussa 1941 hyök-
käystä Syväriä kohden. Oikealla eteni 5.D ja
vasemmclla 17.D, jonka keskustassa toimi ma-
juri A. J. Perksalon komentama JR 34 Veh-
kuselän-Utkinanmäen-Saarimäen suunnas-
sa saavuttaakseen Aunuksenlinnan-Prääsän
valtatien.

Yöhön 3/4.9. mennessä oli majuri E. Su-
nan I P edennyt Saarimäen länsipuolelle, ma-
juri C. M. von Haartmanin II P vallattuaan
Vehkuselän saapunut Utkinanmäen edustal-
le ja majuri K. J. Lagerlöfin komentama III
P saavuttanut Vehkuseliin.

Kun vihollinen sulki miehitt?imiissään Saa-
timäen asutuskeskulisessa suomalaisten etene-
mistien, rykmentti aloitti 4.9. hyökkäyksen
§län valloittamiseksi KTR 8:n kolmen pat-
terin tukemana. Vihollisen vastarinta oli lujaa
ia aamupäivän hyökkäys torjuttiin, mutta il-
tap?iivällii Saarimiiki vallaniin eri tahoilta
suoritetulla rynnäköllä. Hyökkäyksen iatkues-
sa saavutettiin 5.9. Pr?iiisän valtatie.

JR 34:ÄÄN lkuuluva kornppaniamme oli rnarssinut
4.9.41 alunun kuluessa E,telä-Aunuksessa olevan
Saarimäen kylän itäpuolelle,'katkaissut,kylästä'kaak-
koon johtavan tien ja valmistautui levittäytymään
hyökkäystä varten kylän valtaamiseksi. Yöllä oli
sivustalta etelästä kuuluva ankara tykistötuli herät-
tänyt meidät metsässä, jossa makailimme mantte-
Ieihin kietoutuneina päivänkoittoa odotellen. Maa
oli vapissut, vairlcka Tuulos joelle, rnissä keskitys
riehui, oli matkaa parikymmentä kilometriä. Olin
kuunnellut talvisodassa Summan tykistötoimintaa,
mutta tämä oli sitäkin kovempaa.

Jalkaväkiryhmä käsitti kaiken, mitä maailmanku-
vaani mahtui näissä oloissa hyökkäyshetkellä. Tämä
kuva supistui vielä siitäkin, sillä ilm'aantui hebkiä,
jolloin jo lähin vierusmies oli tajunnallisen maail-
man raja. Omakohtaiset kokemukset olivat sitäpaitsi
vielä peräti r'ähäisiä, mutta olihan niitäkin. Han-
gossr olin menettänyt vihollisen kk-tulessa kaik'ki
oman veneeni miehet. Pari ,päivää sitten olimrne
kuuden miehen voim'alla suorittaneet rynnäkön vi-
hollisen varustettuun kenttäasemaan jouduttuamme
vahingossa sen eteen ,ja pelättyärnme, ettemme
enää voisi peräänlyä .ioutumatta tuhotuirlisi. Asema
oli on,neksi V\e ja ilman 'muuta siitä selvisimme.
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Näiden ,kokemusten lisänä oli muutama partio-
matka. Mutta lukenut olin paljon ja kuunnellut
kokeneita miehiä.

Nyt kuuntelimme tykistön tulivalmistelua ja kat-
selimme ai,kamme kuluksi korkealla yläpuolellam-
me sirosti kaartelevia hävittäjiämme. Tänään oli
tilanne toinen kuin talvisodessa, meilläkin oli sel-
laista tavaraa, jota talvisodassa kipeimmin keivat-
tiin, nimittäin tykistöä, ammuksir ja lentokoneite.
Nämä seikat valoivat itseluottlmustr yksinäiseen
mieheen.

- Iskuryhmä r'almiinrl kuului johta.ian, yliker-
santti Karppisen komen:o. - Kutsuimrne häntä
Marokon Kauhu Kekkoseksi, koska hän oli palvel-
lut muukalaislegioonrssr viisitoista vuotta. Olimme
ylpeitä hänestä.

Olimme siis rrlmiit lähtemään. Minulla oli pi,ka-
kir'ääri jr prtj.rkrnkaesta ommeltu kummallinen
lipastasku, jonk.r hihna kulrki nis,kan taitse ja jossa
taskut oli sidottu reisiin nauhalla. Niissä pusseissa
minulla oli kuusi lipasta kummessakin ja kolmas-
toista aseessani, jona oli Lahti-Saloranta, r,anha
hyr'ä tutbava. Ryhmän toista pikavääriä hoiti Num-
menpää, Perttelin poika, luotettava plrtio,kaveri.
Muut olivat tavallisia miehiä, aseinaan kiväärejä
ja kranaatteja, jokunen kasapanoskin. Vain ,kärki-
miehellä oli konepistooli.

Lähtörnme ei ollut mikään eri,koinen tapaus.
Kornppirnian miehiä seisoskeli taempana hiljaisina
meitä katsellen. Olirnme matkalla auLkaisemaan tietä
toisille - ikäänkuin valiojoukkona. Ryhmä asettui

Komentopcikko Socrimien suunnoll:

jonoon kp-miehen taakse, ja niin aloimme hitaasti
liikkua pyöreälakista harjannetta kohti, joka kätki
taakseen ,kylän. Maailmankuva surpistui - nyt se

käsitti lähimmän maaston, muutaman kymmenen
metrin alan oikealla ja vasemmalla. Mitkä tapahtui
sivustoilla tuon matkan ulkopuolella, ei enää kos-
kenut meitä.

Jossakin harjanteen puolir,älissä tulitti rkp-mies
ensimmäisen kerran. Kul,kiessamme sitten eteenpäin
ol.ritimme poteron, jossa nurkkui vihollisen eLuver-
tiomies. Muutamia luoteja singahteli vastarn, ,kylän
ensimmäisten talojen katot tulivat näkyviin harjan-
teen takaa.

Aloimme levittäytyä. Omat kk:t ryhtyivät niinä
hetkinä tulittamaan bunkkereita kaurkaa metsänreu-
nasta. Ne ampuivat hengästyttävän pitkiä serjoja.
Myös kir'ääritul,ta sekoittui jo näihin taistelun
ääniin, ja jossein kauempana ampui norsupyssy
terär'än sarjan.

Minä jäin NummenpäIn ,kanssa keskelle, muu
ryhmä levittäytyi oikealle ja vasemmalle. Ryömim-
me hitaasti piukän ruissingen peittämää harjen-
netta, jorlka rinne laski edessämme, kunnes ensim-
mäiset talot olivat näkyvissä kiviialkaa myöten.
Sillä hetrkellä piiskasi kylästä arnmuttu ,krk-suihku

sänkeä ja viskoi ilmaan oljensilppua ja kuivaa
maata. Karppinen ryömi viereeni.

- Sinä syöksyt ensin, hän sanoi tartkastellen
maastoa. Heti tkun Num,menpää avaa tulen, sinä
lähdet ja juo,kset ainekin puolir'äliin perunamaata.
Kun pääset maahan, avaat tulen ir laJkaiset tuota
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taisteluhautaa, olkoonpa siellä maaleja tai ei.
Valmiina!

Vedin polven alleni, mutta suoraksi jäänyt jal-
kani nojasi maahan. Pk oli lujasti kädessäni. Vie-
ressäni oleva apulainen valmistautui samalla tavalla.

Nyt avasi Nummenpää tulen. Ponnahdin ylös
ja l?iksin juoksemaan kumarassa suoraan eteenpäin,
yli harjanteen laen, ia paiskauduin maahan vähäi-
seen vakoon perunamaan puolimattkassa. Oikealla
näkyvä bunkkeri tulitti minua, olin yhä sen sekto-
rissa, ja multaa ryöppysi ilmaan aivan edestäni.
Olisi pitänyt juosta pitemmälle yhtä kyytiä, mietin,
avatessani tulen taisteluhaudan hiekkakinokseen.
Oli rauhoittavaa tuntea aseen perän potkivan olka-
päätä vasten fa vielä rauhoittavampaa nähdä luoti-
suihkun iskevän hiekkavalliin. Siirsin suihkua ja
ammuin lippaan loppuun pieninä sarjoina. Sitten
nopeasti Iippaanvaihto ja uusi tulenavaus.

Silmäkulmastani näin Nummenpään syöksyvän
ohitseni ia menevän salamana maahan etuvasem-
malle. Hänen avattuaan tulen kohosin ylös ja juok-
sin niin nopeasti kuin saatoin aivan perun^maan
laitaan. Siinä kasvoi muutama o,hutrunrkoinen leppä,
olipa pienen pieni maanrkohoumakin rnoraaliseksi
tueksi. Lähin rakennus oli nyt arviolta sadan metrin
päässä pääty suoraan minua kohti. Taisteluhauta
oli siinä kohden aivan rakenntr,ksen edessä.

Åmmuin taisteluhaudassa näyttäytyviä vihollisia,
päitä, jotka nousivat näkyviin. Ne katosivat taas,
kun luotini iskivät lähelle. Karppinen ryömi vie-
reeni ja huusi:

- Rakennuksen vasemmalla nulkallal
Käänsin aseeni ja tähtäsin nurkalla ampuvaa

pikakivääriä, miehestä näkyi vain pää ja oikea
olka. Näin Iuotieni isker'än tulta kiviialan kul-
mauksesta. Vihollinen paiskautui taaksepäin kado-
ten näkyvistä, ,ia hänen pikakiväärinsä jäi nurkalle
lukiensa varaan.

Missä viipyi apulaiseni? Katsoin taakseni ja näin
liikkumattomia miehiä siellä täällä sängellä. Oli-
ratko he kaatuneet vai haavoittuneet? Kailrrki he
olivat pahimmassa kohdassa, siinä, mihin molemmat
vihollisen bun,kkerit pystyivät tulittamaan ja mistä
minä olin tullut ohi juoksemalla. Nyt lähin heistä

Viestimiehet veiävöt pu-
helinkoopelio JR 34:n
ioukkojen mukonc Soori-
möen rintomosuunnollo
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liikahti ja lähti liilckeelle. Hän oli Lohjan poi,ka,
apulaiseni. Paiskauduttuaan maahan vierelleni näin
hänen jollain tavoin jäykästi hymyilevän. Hänen
kasvonsa olivat miltei valkoiset, mutta hän vaikutti
rauhalliselta ojentaessaan esiin kiväärinsä ja t?ihys-
täessään eteenpäin.

Nyt tuli Nummenpää vasemmalle puolelleni. Hä-
nen jäsenensä liikkuivat nopeasti ja määrätietoisen
koneellisesti vaihtaessaan lipasta ja suorittaessaan
latausotteensa. Äkkiä vådin pääni alas, ilmassa si-
hisi ja vinkui, jokin kosketti kypärääni saaden
niskakarvani nousemaan pystyyn. Karppinen karjui
suurella äänellä taakseen kehoittaen miehiä kiireh-
timään.

Taistelun melun levitessä kail«kialle tiesin komp-
panioiden lähteneen liikkeelle. Minun oli saatava
näkyviin pirkakivääri tai kk, joka tulitti meitä.
Tähystin tarkasti oikealta alkaen, katseeni sivusi
maaston kohoutumia, taisteluhaudan pengertä, ja
koko rakennusta, joihin ehtimiseen iski luoteja.
Taas tuli suihku ja iski m'aahan etuoikealle. Näin
iskemistä, että suihku tuli suoraan edestä. Samassa
huusi luutnantti Hirsto takaapäin:

- Pikakir,ääri, tulittakaa vasemmalla näkyvää
kattoa ! - Katsoin vasemmalle vaihtaessani lipasta.
Äärimmäisen rakennuksen ,katolla näin rivin
kypäröitä.

- Nopeasti, huusi Karppinen. Ne ampuvat
meitä.

NIinun oli käännettävä oiikea sivustani piilossa
olevalle konekir'äärille voidakseni tulittaa raken-
nuksen k3ttoil. Tähtäsin tarkasti ja ammuin lyhyitä
srrjoja. Sratoin nähdä mustien pirstaleiden lente-
ler'än pranukatosta, kypärät 'katosivat kuin maan
nielaisemina. Käännlin nopeasti alkuperäiseen asen-
tooni ja ryhdyin täh)'stämään. Kuulin tuon meitä
tulittavan aseen toimivan jatkuvasti, mutta suitlku
meni yli. Ehkä se ampui harjanteen lakea, joka
oli meitä korrkeammalla. Vilkaisin taakseni. Neljä
äskeistä miestä makasi edelleen liirkkumattomina
sängellä. Ketään muita ei näkynyt. Olimme neljän
kesken päässeet harjanteen yli, toiset, noita neljää
lukuunottamatta, olivat vetäytyneet takaisin.
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JR 34,n ioukot etenevöi ruispellon suoiosso Vehkuselkään 3.9.1 941

Åkkiä kuului luodin iskemä sen osuessa ihmis-
ruumiiseen. Tunsin tuon äänen, käännähdin ja
näin Karppisen juuri y^joavan selälleen. Hän oli
ehkä kohottautunut liian ylös tähystäessään eteen-
päin. Nummenpää katsoi minuun Karppisen ruu-
miin yli. Saatoin nähdä hänen hampaansa ja tui-
keina rypistyvät kulmakarvansa.

Sitten taas viuhui ja sihisi, oljensilppua lensi
ilmaan ja säniki rätisi ja liikkui kuin myrskyn-
puuskassa. OIin matalana, mutta heti,kun vihollinen
Iakkasi tulittamasta, olin ylhäällä ja tähystin. Minua
kiinnosti sillä hetkellä vain tuo kirottu ase. Num-
menpää huusi minulle, ja luutnantti Hirsto kutsui
pikakir'ääriä, mutta minä en enää kuunnellut. NIi-
nuo maailmaani kuuluin vrin minä j.r tuo piilosta
ampul.a ase, ja juuri sillä herkellä minä sen näin-
kin. Taisteluhaudan takana oli pieni puskiklo
vadelmia ja horsmaa, ja sen keskessä olin näke-
vinäni konekiväärin vaipan pyöreän, mustan kehän.
Tähtlisin siihen huolellisesti ja ammuin lyhyitä
hyvin tähdättyjä sarjoja.. Heti paikalla näin hors-
mien valkoisten höytyvien lähtevän leijailemaan,
osa varsista kaatui, ja s'amassa näin aivan selvästi
konekiväärin ja miehen pään sekä hartiat. Matkaa
oli satalkunta metriä, joten en voinut arqpua ohitse.
Tunsin julmaa tyydytystä nähdessäni miehen katoa-
van, mutta sillä välin kun vaihdoin lipasta, nousi
mls5 - tai joku toinen hänen sijalleen - ylös,
ja minun oli painuttava matalaksi. Joku iski pk:n
tukeen ja paiskasi aseeni kyljelleen. Minä kieriih-
din sivuun ja kuulin, miten luodit piiskasivat maata
aivan vieressäni.

Useimmat sodassa mukana olleet ovat kuulleet
luotisuihkun äänen sen viheltäessä, vinrkuessa tai
suristessa lähelta ohitse. Ääni kuulostaa erilaiselta
riippuen siitä, miten kaukaa se ohittaa korvan.
Minusta kuulosti suihku nyt siltä, kuin olisi joku
ehtimiseen sivaltanut piiskaa pääni pääl,lä.

Tuli minun vuoroni ampua ja minä ammuin lip-
paallisen, mutta taistelu oli epäsuhtaista, sillä minun
lipastani - noin rkahdeksaatoista luotia - vastaan
vihollinen am,pui puoli krk:n vyötä ja enemmänkin.
Lisäksi hänellä oli etuna kk:n jalusta ja pistetulta
varien lulkittava säätöpyörä. Minä vaihdoin kol-
masti asemaa, kaksi kertaa kierittäydyin niin paljon
vasemmalle, että pääsin pois ,kk:n sektorista, mutta
silloin en voinut itsekään ampua sitä.

Eräänä hetkenä sai Nummenpää osuman suoraan
liekinsarnmuttajaansa .ja menetti yhdellä kertaa pk:n
tuet ja ji'vät ja koko etuosan: hänen aseensa oli
menn)'t kelvottomaksi. Hän tarjoutui silloin vie-
mään Karppisen pois ja haliemaan apua. Katsoin
sillä hetkellä apulaistani. Äsken hän oli ammuskel-
Iut harvakseen kiväärillään, nyt hän makasi kasvot
maata vasten liikkumattomana kuin kuollut.

Nummenpää ryömi Karppisen viereen ja asettui
vatsalleen maahan. Minä menin toiselle puolen
ja ryhdyin kääntämään hänen selkäänsä ylikersaot-
tia, joka oli aivan hervoton, mutta hengitti koristen.
Puseron selkämyksessä vasemman lapaluun alla oli
teevadin korkoinen verinen läikkä, josta jokaisella
hengenvedolla kohosi punainen kupla. Perttelin
poika lähti kuljettamaan häntä pois ryömien ma-
talana painavan kuormansa alla.

Olin yksin, mutta en ajatellutkaan pakenemista.
Olin sellaisessa mielentilassa, jota psykiatri eh,kä
nimittäisi turtumiseksi. Tunsin vain halua saada
kostaa tuolle katalasti kätkeytyneelle konekiväärille.
Siirryin takaisin leppien luo ja huusin apulaiseni
nimeä. Hän ei vastannut eikä liikahtanutkaan, näytti
sikeästi nukkuvalta, ja kivääri oli jäänyt eteen mul-
takotkkareen yaraan.

Juuri kun sain pikakiväärini pystyyn ja ryhdyin
tähtä?imään puskikkoa, sain anikaran iskun päähäni
ja menetin herkiseksi ta;'untani. Havaitsin ma,kaa-
vani aseeni alla ja siveleväni kasvojani. En nähnyt
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verta errkä oikeastaan tiennyt, oliko minuun sattu-
nutkaan. Korvat soivat ,kuin sata kimaklkaa urku-
pilliä ,ja silmissäni kieppui eri värisiä täpliä, mutta
sitten olin taas täysin kunnossa. Totesin kypärän
olevan poissa: sen leukahihna olikin reväissyt leu-
kaperiäni. Silloin aloin tyhjentä lipastaskujani,
asetin neljä lipasta pikakiväärin viereen, kohosin
ylös siepaten aseen ,kainalooni ja tulitin miltei
samassa, 'kun sen piippu osoitti kirottua puskikkoa
kohti. Ehdin vai,htaa lipasta kahdesti ennen ,kuin
kk vastasi, jolloin rkieritin itseni sivuun ja,kuulostin
selälläni. Taivas oli sininen ja kuulas, ,ja korkealla
näin haukan lentävän pientä ynapyrää.

Kun sihinä ja räiske ja maan jysZihtely taukosi-
vat, olin taas ylhäällä ia t:ihtäsin ja ammuin. Sa-
massa näin miehen 'lck:n takana heilauttavan kät-
tään rkaatuessaan, ja minut valtasi häijy ilo siitä,
että olin voittanut. Minähän olin tappanut vihol-
Iiseni, ,kaverit voisivat nyt tulla vapaasti laakean
harjanteen yli. Åmmuin kuin unessa muutaman
sarjan taisteluhautaan lakaisten sen reunaa ja nau-
tin nähdessäni luotieni pölyyttävän hienoa hiekkaa.

Joku huusi minua nimeltä, mutta en välittänyt
kuunnella, minulla oli ikäänkuin kiire lopettaa
tämä typeryys, arnpua patruunani ja lähteä pois,
kotiin.

Juuri kun vaihdoin lipasta, näin konekiväärin
jälleen alkavan elää. Nyt havaitsin vaipan mustassa
pyöreässä päässä iloisesti tanssivan kipinän. Ohutta
sinistä savua kohosi puskikosta, jota minun tuleni
oli äsken niittänyt. Vai on siellä vielä joku, ajat-
telin julmana ja tähtäsin huolellisesti. Mutta mi-
nulta meni liian paljon ai,kaa tähän viimeiseen täh-
täykseeni, huomasin sen sitten vasta, kun makasin
selälläni sängellä. Joku oli iskenyt leukaani ja
olkapäähäni, suussa oli verta ja olkapäätä painoi
kuin olisi sen päälle laskettu sementtisäkki.
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Minuun oli sattunut, se kirottu kk oli sittenkin
herännyt henkiin ja poiminut minut, kuten kaikrki
muutkin ryhmän miehet. Koetin liirkuttaa oikeata
kättäni, se ei enää totellut, se oli liimautunut varta-
loon, kyynärvarsi vyötä ,pirkin, ja joku painoi sitä.
Kallistin päätäni ja syljin suustani jorain kovaa
veren mukana. Minussa alkoi itäa pelko siitä, etten
ehkä pä2isekän pois täältä kirotusta laatkeasta kuo-
pasta. Joku huusi taaskin nimeäni. Näin apulaiseni
makaar"an edelleen siinä, mihin hän oli j,iänyt,
mutta nyt hänen silmänsä olivat auki, ja hän katsoi
minuun kauhistuneena. Hän ei siis ollutkaan kuol-
lut. Pelko alkoi saada valtaa minussa, aloin kaivata
pois. Minä vuosin verta, ja se oli minun omaa kal-
lista vertani. Yhdenkään ihmisen veri ei ollut
minulle niin ,kallisarvoista J<uin omani. Minun oli
päästävä hoitoon, minä olin tehnyt kai,kkeni, vaik-
kakaan en erikoisen hyvin. Vihollinen oli jäl-
leen k'k:n kahvoissa ja tähtäsi ,kenties parhaillaan
minua, mutta minä en enää pelännyt vihollista.
Nyt minä pelkäsin vuotavani kuiviin. Nyt ei kukaan
enää nauraisi minulle, vaikka juoksisin pakoon
minkä kintuista pääsisin. Ja niin minä aloin ryömiä
taaksepäin ,kohti harjanteen lakea, ohi ruumiiden.
Joka hetki odotin luotisuihkun piiskaavan maata
ympärilläni ja joka hetki pelkäsin, että veri lop-
puisi minusta, sillä sitä valui lämmittävänä virtana
vaatteiden alle koko ajan.

Löysin myös oman kypäräni. Otin sen mukaan
näyttääkseni sitä joskus kotona lapsilleni ja epäi-
leville naapureilleni. Mäen takana levätessäni kat-
selin kypärää ja tunsin villiä iloa sen vuo,ksi, että
noin monta kuolemaa oli sivunnut pääluutani kui-
tenkaan jäl,keä jättämättä. Otsapuolessa oli neljä
siistiä reitkää rivissä aivan lirki toisiaan, mutta luodit
olivai rik,koutuneet tunkeutuessaan teräslevyn läpi
ja tullessaan ulos ne olivat repäisseet kypärän p;i:i-
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laen irti niin, että se muistutti avattua rlsiaa,
jossa kansi on käännetty pystyyn. Joku tuli ri'ömien
luo'kseni, hän oli toisen ryhmän johtaja, alikersantti
Saari. Hän otti minut huostaansa ja talutti alas
sidontapaikalle, missä tohtori otti varovesti kypä-
rän ja toimitti sen Iepikkoon. Hän selitti minulle
sitten, etten voisi saada sitä kotiin asti ja jos sai-
sinkin, ei kukaan siellä uskoisi sen olleen minun
päässäni silloin, kun reiät slnti'ir'ät. Sitten hän
antoi minulle morfiinia. kääri pääni ja yläruumiini
pakettiin ja pakkrsi rpuhisens;r kanssa paareille
pois toimitettavaksi. Kuulin häneltä ja Iääkintä-
mieheltä, että hr'ökkär-s oli plsähtynyt liian kovaan
vastarintaan, mutt.1 eträ sitä jatkettaisiin. Minä olin
iskuryhmän seitsemäs h.ravoittunut, loput makasi-
vat sängellä. Nui.rlmenpää, joka oli tuonut Karppi-
sen sidontapaikalle, oli ainoa ehyeksi jäänyt.

Minä luulin sotrni päättyvän tähän, mutta ereh-
dyin. Se jatkui vielä kymmenen tuntia Saarimäkeä
ympäröir-ässl rannattomassa lepikössä, mihin paa-
rinkantajat minut unohtivat paetessaan,kuviteltua
viholliste ja hakiessaan minua ja toista haavoittu-
nutta, jonka valitusta sain kuunnella useita tunteja.
Sekään taistelu ei ollut helppoa, sillä siellä oli
pelko ja ,kauhu pahernpaa kuin missään, pelko hii-
viskelevistä vihollisista ja välkkyvistä pistimistä,

Hoovoittuneito kulietetoon Puskussliip-5.orimöen tiellö

pelko unohduksiin joutumisesta, pelko janoon ja
auringonpistoon,kuolemisesta. Paareista ei päässyt
irti, huuto ei auttanut, sillä kaiken pd.wäd. kantau-
tui taistelun melu kylästä sotkien äänet. Kylästä
singahtelevia r'dj'dhtäviä luoteja, jotka paukahteli-
vat metsässä, kai olivat paarinkantajatkin peläs-
tyneet. He löysivät minut ja tuon toisen miehen,
joka oli astunut miinaan ja jonka reisi oli ollut
puristussiteessä kymmenen tuntia, illalla kello 6.
He sanoivat etsineensä meitä koko ajan ja pyysivät
anteeksi, mutta toinen mies ei ollut enää anteeksi-
pyynnön ulottuvilla. Hän oli tavannlrt kohtalonsa
aivan pelastuksen kynnyksell.ä.

Aikanaan minä sitten jouduin sairaalaan koti-
Suomeen, paranin ja pääsin siviiliin joutuakseni
vielä ennen sodan loppua uudestaankin palveluk-
seen. Kuitenkin, kun jälkeenpäin olen muistellut
tuota kaksintaisteluani, on minua harmittanut se,
että hävisin sen. Mutta olen omaksi ja muiden
onneksi todennut, ettei vihollinen voittanut minua
tarkkuudessa, yaan käytettyjen luotien lukumää-
rässä.

Saarimäki vallattiin seuraavana päivänä, siitä läh-
tivät joukot kohti Koivumäkeä ja Syväriä, mutta
moni poika käänryi takaisin, ennen kuin lopullinen
tavoite oli saavutettu.

EI HAISSUT AIDOLTA

l./Er.P 6 oli talvisodan arkana vähän ennen jou-
lua Vuokselan Oravaniemessä "tuuraamassa" siellä
va-,kituisesti olevaa joukko-osastoa sen ollessa le-
päämässä. Silloin lähti eräs yksikkömme mies var-
tiosta tultuaan kävelemään kylälle päin. Jonrkun
rij,rn kuluttua hän palasi ja kertoi, että oli nähnyt
n.risen kengän vereksen jäljen. Tämä olikin mer-
kirtävä t.1p.1us, sillä monikaan ei ollut kuukauteen
nähn1't naisen jälkeä, itse naisesta puhumattakaan.
Tähän tokaisi eräs miehistä:

- Virka, missä se on ! Minä mdksan siitä sinulle
kaksi kymppiä, että saisi vielä haistaa, mille se hai-
seel Tähän jäljen löytäjä vastasi:

-- Ei se kannata, sillä ei se enää haise aidolta,
siinä on jo muutakin hajual

EI OLLUT LEHMÄ KÅLLIS

Läpimurto Kannaksella kesällä 1944 oli tosiesia.
Olimme jättäneet Vas'kisavotan runnellun maaston.
Taka.namme oli Siiranmäen teräsmyrs,ky, viivytim-
me Punnuksessa. Marssimme Salmenkaitaan. Eräs
komppaniamme mies, korpraali Åsi'kainen oli otta-
nut siviileiltä jääneen lehmän kiinni, kuijetti sitä
rnu,kanaan, koetti lypsää, saikin tilrkan maitoa, ryyp-
päsi suuhunsa ja taas taivallettiin. Tulimme paik-
kaan, jossa oli jäljestä tulevaa "odotettava". Tarjosi
lehmää toisillekin lypsettäväksi, ei pyytänyt paljoa

- viimeinen pyyntö oli yksi pöllitupakka -. Os-
tajia ei ollut. - Meitä odottivat Äyräpään sillan-
pään ja Vuosalmen verrset taistelut. A. S.
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Suurlohden kylö Äänisen ronnollo

Erkki §aramo

PATTERIMME, Er.Lt.Ptri, joka jatkosodan hyök-
käysvaiheen ajan oli kuulunut tamperelaiseen Ker,.
Psto 12:een, sai Kontupohjan ja Käppäselän val-
tauksen jälkeen tehtäväkseen tukea JP 1:n puhdis-
tustoimintaa Äänisniemellä. Tehtävän päätyttyä
patterimme suunnattiin Äänisniemen Suurlahteen,
ja sieltä se sai käskyn edetä edelleen Äänisniemen
eteläpuolella olevaan Klimetskin saareen (myö-
hemmin Limosaari).

Jouduimme odottamaan jään vahventumista Suur-
Iahdessa muutamia päiviä, kunnes 18.12.1941 mars-
simme jäitse Limosaaren luoteisrannalla olevaan
Jeves-Navolokin kylään. Sieltä taas siirryttiin saa-
ren pohjoisrannalla olevaan Gurgenitsaan, jonka
itälaidalla olevalle ar.onaiselle harjanteelle tulipat-
terimme (7tK/L7) sijoitettiin asemaan. Komento-
paikka sekä huolto jäivät Gurgenitsaan, joka oli
suuri, vauraalta näyttävä kylä maalattuine taloi-
neen. Asukkaat olivat täällä paikoillaan. Lähellä
olevien Olenin saarten (Peurasaarten) kylä oli sen
sijaan autio, koska siellä kalkkilouhoksella olleet
amerikansuomalaiset olivat nähneet parhaaksi paeta.

Limosaarella oli patterimme sinne saapuessa vain
yksi linnoituspataljoonan vahvennettu joukkue,
johtajana vänrikki Toivio. Koska saari oli noin
20 km pituinen ja lähes 10 km levyinen ja sen
kylissä oli meille vihamielistäkin asutusta, ei sen
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miehitys nyt jäd,n,kantaessa ollut suinkaan vahva.
Saari oli myös vaikeasti valvottavissa, koska jalka-
väellä oli siellä itärannalla vain kolme tukikohtaa.
Komentopaikka oli Heinälahdessa, saaren länsi-
rannalla. Siellä oleva reservi oli vain ryhmän suu-
ruinen.

Saimme jo ensimmäisinä päivinä todeta naapu-
rin partioiden vierailleen öiseen aikaan saaren si-
viilikylissä. Mahdollisesti partioista jäi osia kyliin
pidemmäksikin ajaksi. Jouluun 1941 mennessä vi-
hollisen partiointi vielä vilkastui huomattavasti.
Huoltotiellä sattuneen kahakan johdosta jäivät jou-
lumuonammekin ajoissa saapumatta. Samaan aikaan
kun muualla alettiin jouluaattona maistella vaati-
mattoman joulupöydän antimia, sain tehtäväkseni
tutkia erästä saaren epäilyttävää,kylää.

Tulenjohtueemme siirrettiin näihin aikoihin saa-
ren itäpuolella olevaan Olenin saareen. Se sai heti
alkajaisiksi käydä kiivaan taistelun tukikohdastaan.

Jotta säästyisimme yllätyksiltä tavattoman kylmi-
nä öinä, patterimme päällikkö, luutnantti Åke
Kuhlefelt antoi käskyn rakentaa saaren idänpuoli-
selle jäälle puhelinyhteyden, jota pitkin jatkuva
partiointi oli suoritettava parin kilometrin päässä
rannasta. Tämä varmistusmuoto aloitettiin illalla
9.1.1942, jolloin päivystävänä patteriupseerina toi-
mi vänrikki Hautanen, Me muut upseerit vietim-
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me rattoisaa rupatteluiltaa Gurgenitsassa olevassa
komentopaikassa huvimestarimme, vänrikki Lum-
peen hauskuuttaessa meitä myöhään yöhön. Hilpeä
ilomme tänä iltana johtui osaksi myös siitä, että
pyyntömme saada joukollemme vahvennusta oli
kuultu ja Heinälahteen oli saapunut ratsuväkipri-
kaatin esikunnasta majuri Nysten ottamaan tarpeis-
tamme selvää.

Emme tuona yönä halunneet tyrmätä uneen Lum-
mettamme, joka slaavilaisenluonteisella temppera-
mentillaan kertoi hauskoja juttuja. Olimmepa har-
hautumassa siviilimäiseen ajatusmaailmaan, kun pu-
helinsoitto kello 3 aikaao herätti meidät. Jdäpar-
tiomme ilmoitti seuraavansa viholliseo vahvan hiih-
torivistön etenemistä rantaa kohti. Selostaja tuntui
olevan radioreportteri - niin eloisasti hän kuvauk-
sensa esitti. Vähintäin komppanian vahvuinen osas-
to oli tulossa suoraan Olenin saaresta komentopaik-
kaamme johtavalle huoltotielle ja kääntyi kylääm-
me kohti. Annoimme nopeasti hälytyksen patterille,
Heinälahteen ja kyläämme.

Huotrtovaikeuksien johdosta oli meillä tuohon ai-
kaan onneton puute ampumatarvikkeista, ja t'å,mä

alkoi heti huolestuttaa. Vänrikki Toivio lupasi sen-
vuoksi lähettää meille vahvennusta ja patruunoita.

Ulkona oli jäätävän kylmä, sumuharson himmen-
tämä kuutamoyö. Pu,keuduimrne illalla saamiimme
Iumipukuihin ja saimme kurkin tehtävämme. Mi-
nun tehtäväkseni tuli kylän puolustuksen nopea
järjestäminen. Koska kylä oli laaja ja majoituk-
semme hajoitettu, ei puolustus sen kaikissa osissa
tullut kysymykseen. Kun vihollinen varmaan luotti
yllätyksensä onnistumiseen, päätin asettaa puolus-
tuksen painopisteen Olenin saareen johtavan tien
varteen kylän laitaan ja muualle vain vartiot.

Hirvittävä kylmyys ja odottamisen jännitys saat-
toivat meidät tutisemaan lumeen kaivamissamme
asemissa. Pian kuulimme suksien voimistuvaa kahi-

. oaa, joka tuntui tulevan hyvin läheltä. Terästimme
k.rtsettrmme. mutta mitään ei näkrnvt. Usva leij;rili
y-hä maan pinnrll-r - siis viell odotusl.r. \'älilii

Tilonleen seio::us ic-'euc,.e p:r: cl e S;u'ic:Cessc 2.1 2.41

Klimetskin soori eli Limosoori Äänisellö ympöristöineen I

sain kuulla vihollisen sivuuttaneen patterin sitä ha-
vaitsematta, mutta kylän muilta laidoilta ei kuulu-
nut liikettä.

Meitä oli ehkä parikymmentä ,huoltomiestä tässä
vitjassa, mutta huumoria ylläpidettiin hei'koin kuis-
kutteluin. Mekin halusimme yllättää. Sen vuoksi
jätin "portin" varteen aivan'kuin yksinäiseksi une-
liaaksi vartiomieheksi hyväksi taisteli,iaksi tuntema-
ni alikersantti Saton, muut me painauduimme kuop-
piimme. Pian Satto huusikin:

Seis, keitä siellä ? - Ei vastausta. - Kto tam ?

Hiihtävä joukko pysähtyi hetkeksi aivan kuin
ihmetelläkseen isänmaansa kieltä. Tiesimme ajan
koittaneen. Osasto oli päässyt näkymättömänä ai-
vrn lähelle. Ensimmäiset olivat noin 20 metrin



pää'sä, kun avasimme voimakkaan tuleo. Parijonos-
sa hiihtänyt vihollinen sai ankaran ja yllättävän
iskun. Ensimmäiset jäivät paikoilleen liiIkumatto-
mina. Taempana olevat alkoivat levittäytyä ryhmit-
tyen kivikasoihin pellolle, Aloimme pian saada vi-
hollisen puolelta yhä kiihtyr.ää tultä vastaamme,
kun meidän sen sijaan täytyi hidastaa tulitoimin-
taamme, sillä Toivion apumiehistä ei ollut vielä
tietoa. Ålkoi hetken kestär'ä asemasota, jonka ai-
kana vihollinen ryhmittyi, ja me odotimme patruu-
noita. Kun päivä alkoi sarastaa, avasi myöJ patte-
rimme, joka oli jäänyt vihollisen selän täakse,
ammunnan suorasuuntauksella 

- valitettavasti sil-
lä oli yksinomaan iskusytyttimiä, niin että ammun-
nan vaikutus paksussa lumessa jäi vain moraali-
seksi. Muistimme myös, että Lumpeen venäjän kie-
len taito olisi hyväksi tässä taistelussa. Lumme tu-
likin ja alkoi puhella ylivoimastamme ja huudella
antautumis,kehoituksia, mutta vihollinen vastasi nii-
hin röhönaurulla ja suomenkielisillä terveisillä, joi-
den sisältö ei kelpaa tähän painettavaksi. Kuiten-
kin tämä molemminpuolinen terveisten vaihto an-
toi 'meille aikaa Toiviota odotellessamme.

Päivän valjettua ystävämme Satto alkoi tuumail-
la, ettei tällainen asemasota voi johtaa onnelli-
seen tulokseen, vaan että olisi aika siirtyä hyök-
käykseen. Sitä ennen hän kuitenkin nousi ja att<oi

Kk-osemc Limosoorello Konnun kylön tukikohdosso

konepistoolillaan kertatulella arnpua näkemiään vi-
hollisia. Varoitin häntä, ja hän oli juuri jotain
minulle vastaan väittämässä, kun sai luodin
poskensa läpi. Luoti vei hampaitakin mennessään.
Srtto, joka muuten oli juuri lääkintäaliupseeri, pois-
tui kiroten javerta sylkien taaksepäin, luvaten koh-
ta palata, ja sitten - kuten hän sanoi - aloitetaan.

Ei Satto kauan viipynytkään ja Toiviokin ehti
tällä välin tulla muutaman miehensä ja patruunain
kera. S;rtolla oli val,koinen, turbaanirnainen kääre
prilssään, kun hän tuli luokseni ja sanoi nyt aloit-
tavansa yksinään. Ei hänen kuitenkaan tarvinnut yk-
sin aloirt.ra. Rlhdyin-rme muutamien miesten kans-
se vastal.ryökkäykseen, ja vihollinen alkoi vetäytyä
pois kivikasoistaan. Joitakin vihollisia oli jäänyt
maastossa oler.iin kuoppiin, joista ne aikoivat am-
pua meitä salaa. Aina oli joku meistä kuitenkin
nopeampi, ja niin edistyi hyökkäyksemme hallitse-
vaan maastoon saakka vihollisen paetessa tykkiem-
me saattamana jäälle. Useita vihollisia kaatui vielä
tässäkin rytäkässä, ja yhteensä sen,kaatuneiden luku
oli varsin suuri. Meidän tappiomme taas rajoittui-
vat noihin Saton menettämiin hampaisiin.

Näin meidän onnistui ajaa vihollinen tiehensä
Limosaaren pohjoispäästä. Taistelu saaresta ei kui-
tenkaan jäänyt tähän, sillä samaan aikaan viholli-
nen tunkeutui vahvoin osastoin kaikkiin jalkav'd-
kemme tukikohtiin. Niiden taistelut päättyivät vi-
hollisen voittoon. Kun näiden taistelujen aikana
r'änrikki Toivio oli matkalla luoksemme patruunoi-
neen, oli Heinälahden kylä melko tyhjä. Siellä ole-
van keskuksen päivystäjä soittikin hätääntyneenä
kon.rentopaikkaamme ja ilmoitti vihollisen tunkeu-
tuvan kylään. Päivystäjä lupasi kuitenkin olla pai-
koillaan viimeiseen saakka ja taistella. Saimmekin
puhelun vielä prikaatin esikuntaan, mutta sen pää-
tyttyä keskus ilmoitti vihollisen tunkeutuvan kes-
kukseen, ja siihen ,katkesi yhteytemme.

Heinölohden kirkko, ioto oli köytetty elokuvoleotterino
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Heinälahdessa taistelulähettinsä kanssa majaillut
majuri Nysten havahtui myös taisteluun ja joutui
kiireesti vetäytymään kylästä konepistoolillaan puo-
lustautuen. Hän saapui komentopaikkaamme, kun
taistelumme oli jo vaiennut. Näin oli suuren saa-
remme etelä- ja keskiosa sillä hetkellä joutunut vi-
hollisen haltuun. Harhailevia meikäläisiä saattoi
siellä tieten,kin olla edelleen.

Kun saari oli suurelta osxltaan menetetty eikä
rneillä ollut yhteyttä minnekään ja ampumaiarvik-
keet olivat vähissä, katsoi nyt puolustu,ksen joh-
toonsa ottanut majuri Nysten saarella olon ,kestä-
mättömäksi. Illan hämärtyessä ryhdyimmekin val-
mistelemaan lähtöä. Jätimme tykkimme asemaan
peitettyämme niiden lukot ja ammukset lumeen ja
lähdimme pimeän tultua saarelta.

Suurlahden r.rnnalla olevaan autio,kylään saavut-
tuamme yritimme yöpyä kylmiin taloihin. Emme
kuitenkaan ehtineet nukahtaa, kun pihaan karautti
ratsastava upseeri antaen käskyn Limosaaren val-
taamisesta takaisin. Saimme kuulla Hämeen Ratsu-
rykmentin Iähteneen avuksemme pohjoisesta, Ti-
pinitsasta ja Åunuksen Heimosoturipataljoonan au-
toilla Äänislinnasta.

Annos piristävää lääkettä kaikille ja patterim-
me lähti hiihtämään kohti Limosaaren Gurgenitsan
kylää. Aamun valiettua ehdimme saaren rannalle,
mutta saaren tilanteesta emme tienneet mitään.
Nousimme nytkin maihin Jeves-Navolokiin ja siel-
tä lähdimme ryhmittyneinä jatkamaan etenemistä.
Hiihtäessämme läheisen harjanteen rinteelle kuu-
limme rapsahduksia ja näimme asemaan meneviä
sotilaita. Nyt taisi alkaa meteli, ajattelimme, ja
vähällä piti, ettemme avanneet tulta aseistamme,
mutta äkkiä kuulimme tutunomaisia suomalaisia
kirouksia edestämme. Omia miehiä olikin vastas-
samme, ja niin saimme paiskata HRR:n pojille
kättä.

Pian olimme jälleen Gurgenitsassa entisessä ko-
mentoplikassamme, jonka ystävällinen emäntä paoi
samovaarinsa tulelle ja tarjosi pojille hyvät tsajut.
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Ilmari Lehto

MAKS IMAI\T-

SAARI

TOIKKASENKYLÄN edustalla, Pibkärannasta luo-
teeseen, häämöttää talvisen illan hämyssä korkea,
metsän peitt?ima saari. Mutta pian pimeys kattaa
tienoot ja saaren silhuetti häipyy näköpiiristä. Äk-
kiä samalta suunnalta välähtää kirkas valo. Sokai-
seva keila puhkaisee pimeyden ja haparoi ikään-
kuin etsien jääkenttää. Het'kisen ,kylpee mantereen
rantaviiva sen J<inkkaudessa, mutta vain tuo,kion.
Sitten valokeila siirtyy ulommaksi. Vihkimäsaaret,
Palosaari ja Mustasaari loistavat kirhkaina, kunnes
valokimppu ,palaa takaisin. Se näyttää yhäti etsivän

,fotakin, mutta pysähtyy sitten kuin ny,käisemällä.

Jää11'd, näkyy selvästi kuin pilk'kuviivana mie-
hiä, hevosia ja rekiä, jotka mafkaavat luodetta
kohden. - Valonheitin sammun, mutta nyt entis-
täkin pimeämmältä tuntuvan yön täyttää koneki-
vääritulen kuiva rätinä. - Maksimansaaren koneki-
r'äärit ovat avenneet tulen, ja siihen yhfyvät säes-

täen mantereella olevat konetuliaseet.
Maksimansaaren erottaa rannikosta vain kilomet-

rin levyinen salmi. Suomalaiset jouLkot valtasivat
saaren tammikuun lopulla 1940, siis ko,hta sen jäl-
keen kun venäläinen 168. divisioona oli saarrettu
ja suljettu Kitilän suureen mottiin. Siitä lähtien oli
Maksimansaari ollut kipeänä okaana vihollisen
huoltotien kyljessä.

Venäläiset ponnistivat kaikkensa saadatkseen näl-
kiin§vää divisioonaansa huolletuksi edes hengen-
pitimiksi, ja siinä olikin heille hommaa kerrak-
seen, koska Pitkärannasta Kitilään johtava maantie
oli rkalkaistuna noin 6 km pituudelta Peräkylästä
lähtien luoteeseen. Lisäksi olivat Koirinojan edus-
talla olevat saaret sekä niiden lännenpuo,linen ran-
ni,kko suomalaisten hallussa. Mutta yritettävä oli,
ja venäläiset yrittivät. He koettivat pitää yllä lii-
kennettä Kitilääo jäitse, mantereen ja Maksiman-
saaren välisen salmen kautta. Muuta valinnan va-
raa ei ollutkaan, sillä tuo salmi, jonka kummalle-
kin rannalle oli kaiken kukrkuraksi pesiytynyt suo-
malaisia konekiväärejä, muodosti heidän onoetto-
man divisioonansa ainoan henkireiän.

Tammirkuun 24. päivänä miehitti Pitkäraonan
Iuona mantereella olevan, kapteeni P. Simeliuksen
komentaman III/JR 64:n pienehkö osasto Maksi-
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Kun tuli ilta, asemat oli yön ajaksi miehitettävä,
sillä pimeyttähän venäläiset nimeno'maan alkuaikoi-
na käyttivät hyväkseen pyrkiessään poistamaan tuon
kipeän paiseen huoltotiensä sivusta. Ei ollut ihme,
että puolustajat uupuivat, kun ei ollut lepoa yöllä
eikä päivällä. Suunnaton väsymys ja hirvittävä tu-
litus aiheuttivat toisinaan hermoromahduksia, joi-
den uhreiksi joutuneet pakenivat saaresta omin lu-
pinsa. Mutta pian he taas palasivat takaisin -häpeillen.

Tällaista o,li Maksimansaaressa silloin, kun ti-
lanne oli rauhallisimmillaan.

Tammikuun 27. p:åivä oli vaihtunut yöksi, kun
vihollinen ensimmäisen kerran toden teolla kävi
saaren kimppuun. Pimeän turvin se pääsi kello 3
aikaan maihin eteläkärjessä, mutta lyötiin pian ta-
kaisin. Tunnin kuluttua seurasi uusi yritys, jonka
tulos jäi yhtä vähäiseksi. Seurasi parin tunnin hil-
jaisuus, ja taas hyökkäsivät venäläiset, tällä ,kertaa
jo vahvemmin voimin. Joitakin hyökkäysvaunuja-
kin ilmestyi paikalle. Ne lähestyivät saaren etelä-
päätä uhkaavan näköisinä ko'ko ajan tulittaen. Kak-
si kirkasta Ieimahdusta näkyi jäältä, ja räjähdyksen
kai,ku kiiri taistelun melunkin vli. Oli räjäytetty
kaksi 2O-,Liloista tähystysmitnaa ja kaksi hyökkäys-
vaunua oli tavannut matkansa pään.

Sibkeästi yrittivät maihin päässeet viholliset pi-
tää eteläkärkeä hallussaan, mutta vielä si*eämpiä
olivat saaren puolustajat. Kun tammirkuun 28. päi-
vän aamu sarasti, koko saari oli jälleen puolusta-

Volonheiiin toiminnossf,

jien halluss:r. Vihollinen oli ti'önnetty I\Iustasaa-
reen, joste se oli liikkeelle lähtenytkin.

Päir,ä valkeni ja herkeämätön tykistötuli alkoi,
samaten uusiutuivat lentopommitukset. Saaren pääl-
lä kierteler'ät häviftäjät piirtelivät ilmrian savu-
renkeitrran ohjaten omrn tykistönsä tulta. H\,ö,k-
käysvaunut taas ajelivat saaren ympärillä koettaen
parhaansa mukaan etsii kohteita tykeilleen ja kone-
kir'ääreilleen. Tilanne näytti niin uhkaavalfa, että
jopa saaren urhea päällikkö, vänrik,ki Klass ilmoitti,
että hän tus'kin pystyy pitämään Maksimaa enää
kauan hallussaan. Mutta hammasta purren se pi-
dettiin, ja kamppailu jatkui vuoro'kaudesta toiseen.

Tällaista oli Maksimansaaressa silloin, kun ve-
näläiset hyökkäsivät.

Toisinaan, vieläpä sangen usein, olivat yöt sen-

Suomoloisten etumoiset vormislusliniot Pitköronnon poh-

ioispuolello io venölöisten huoltotie Kitilän suurmottiin

mansaaren karkoitettuaao ensin vihollisen sen etelä-
päästä. Seuraavana päivänä miehitystä vahvennet-
tiin siten, että se tuli lopulta käsittämään komp-
panian, 6 konekir'ääriä, yhden pst-kiväärin ja r-alon-
heittimen.

Saari oli sinänsä varsin kallioinen, kaivautua ei
siellä r'oinut kuin paikka paikoin, eikä tämä ollut
omiaan herättämään puolustajissa tun'allisuuden
tunnetta.

Eteläkärjessä oli maasto alavaa, mitään luonnollis-
ta suojaa ei ollut, ja td,mi oli juuri se kohta, johon
hyökkäys varmaankin ensinnä kohdistuisi. Niinpii
sen miehitys oli järjestettävä suhteellisen tiheäk-
si. Taisteluasemat kaivettiin lumeen ja niiden eteen,
jäälle, pioneerit sijoittivat tähystysmiinoja, jotka
voitiin lau,kaista asemista käsin.

Hädin tuskin oli miehitys saatu paikoilleen, kun
vihollinen .jo ilmaisi tyytymättömyytensä moisen
menettelyn johdosta, tulla nyt aivan heidän huolto-
tiensä varteen I

Vain kilometrin päässä Maksimansaaresta etelään
oli Vihkimäsaari, jonne venäläiset olivat sijoittancet
suorasuuntaustykke.jään. Niiden,kranaatit alkoivat
hakata Maksiman kallioita ja osuivat täsrnälleen tar-
koitettuun maaliinsa. Puolustajat kyyristyivät kivien
rakoihin ja kallion halkeamiin suojaa etsien. Kal-
liot is,kivät tulta, tuhannet sirpaleet surisivat il-
massa, sähisivät ja ujelsivat korvissa. Ei,kä tässä
vielä kylli,ksi! Pian ilmestf ir,ät paikalle pomrnitr.rs-
muodostelmat, joille maali oli samtten helppo löy-
tää. Pian vapisivat kalliot lentopommien iskeytyessä
niiden kamaraan. Puolustaja alkoi kärsiä mene-
tyksiä.

Päir'ästä toiseen jatkui Maksimansaaren pehmittä-
minen. Ei voitu päiväsaikaan virittää tulta lämpi-
män pitimiksi, oli väristävä pakkasen kynsissä, ,kyy-
höitettävä tiutkasti kivenjär,käleisiin painautuneena.
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tään rauhallisia, mutta nekään eivät suoneet tilai-
suutta lepoon. Tiedettiin näet, että sellaisina öinä,
jolloin hyökkäystä ei kuulu, venäläiset yrittävät
huoltaa Kitilään saarrettua divisioonaansa.

Partiot liirkkuivat nimenomaan näinä öinä saarta
ympäröivillä jääkentillä. Ne pysähryivät tämän tästä
kuulostamaan ja voivat tällä tavoin hyvissä ajoin
ilmoittaa huoltokolonnien lähestymisestä. Kun sy-
r'än hiljaisuuden vallitessa ääni kantautui jäälakeu-
delll k"ruas, r'oitiin vrlonheittimetkin suunnetl siten.
että kolonn.:. jouiuisi kllpemään vrlon loisreess.r
jää11ä juuri siinä \ohdrss.r, miki Ileksimrns.rrren
ja mantereen tuholeisille prrh.riten soveltui. S.r!1-

tiinpa joskus lihieirä ieaprtuistr puhelinkeskuste-
luistakin. Aina oli kolonnia odotrrmassr r-aikutt.u'r
vastaanotto, eikä se ollut mieluinen.

Huoltotie oli todellinen kuoleman tie, kuja, jota
pittkin pituuttaan röykkiöittäin reunustivat kaatu-
neet miehet, hevosenraadot, hajalle pirstotut aru-

tot ja reet, hyljdtyt. käyttökelvottomat hyökkäys-
vaunut ja kaikkialle hujan hajan paiskotut xseet
sekä kaikenlaiset tarvikkeet. Oli ammuksia, oli pat-
ruunia, sidetarpeita, lääkeaineita, elintarvirkkeita j;r
vaatteita. Oli toisinaan jopa särkyneitä vod,kakuor-
mia, joista leviävä lemu toi mieleen yhtä jos tois-
tarkin. Tavallisimmin menettivät Iäpipyrkivät ko-
lonnat yli puolet vahvuudestaan, ennenkuin tämä
kuja oli ohitettu, toisinaan meni kaikki.

Miten tuo kairkki sitten tapahtui, miten tuo suun-
naton tuho todellakin pystyftiin saamaan aikaan?
Me emme saa tästä selvää muuten, kuin menemällä
vaik,kapa yhdeksi yöksi vänri,k,ki Klassin - tai hä-
nen hetkiseksi lepäämään päästyään luutnantti Bo-
61anirl - komentopai,kkaan Maksimansaaren länsi-
rannalla olevaan perunakuoppaa.n, ja seuraamalla

, ;'"J

päälli,kköä, kun hän täältä lähti johtamaan tuho-
työtä.

Oli saatu tietää, että noin 100 ajoneuvoa käsit-
tävä huoltokolonna oli lähdössä Pitkärannasta Ki-
tilää kohti, Nuolainniemeen. Sen mukana piti olla
varmistuksena myös,kaksi hyökkäysvaunua.

Mitä syvimmän hiljaisuuden vallitessa laskeutui
silloin mantereelta Toikkasenkylästä jäälle osasto
suomalsisie pioneereja. Oli kiire, mutta luistavrsti
näyttivät tär'teen kuormrtut ahkiot kulkevan. Pio-
neereir seur.lnneet p.lrtiot erosivr.t osastosta pixn
ja alkoivat hiihtää etelään, r'erhoamaan "ammatti-
miesten" touhuja. Ripe?isti toimien saatiin työ pian
tehdyksi, ja pioneerit nousivat maihin Maksiman-
saaressa tyytyväisinä aikaansaannolkseensa. He sel-
vittivät puuhansa kartan mukaan saaren päälli,köl-
le ja jäivät jännittyneinä odottamaan, mitä tule-
man piti.

Pitkä, ras,kaasti ,kuormattu kolonna liikkui varo-
vasti eteenpäin. Pitkärannan kasarmialueen valon-
heitin oli ohimennen sitä sivunnut, mutta sitten
taas sammunut. Tuskinpa se mitään lie havainnut,
tuumivat kolonnan hyväuskoiset ajomiehet. Mutta
se oli !

Kirkas valokeila iskeytyi yhtäkkiä kolonnrran se-

kä Maksimansaaresta että mantereelta saammuark-
seen taas yhtä nopeasti, samalla kun konekir,äärit
avasivat tulensa molemrnilta tahoilta. Joitakin kuor-
mia jäi paikoilleen, toiset kiiruhtivat etcenpäin,
hyökkäysvaunui kiihdyttivät nekin vauhtiaan. Sil-
loin, kesken konekivääritulen rätinän ja panssarin-
torjuntatykrkien repivien laukausten, tuntui kuin
koko taivas olisi revennyt. Kumeat räjähdykset seu-
rasivat toisiaan, ja räjähdysliekit valaisivat Maksi-
mansaaren ia mantereen välisen salmen miltei pit-

*
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kin pituuttaan Toikkasen,kylän luoteispuolella. Vie-
läpä Konnunsaaressa, kilometre,jä pohjoisempanr
olevat II/JR 39:n miehet riensivät asemiinsa hy-
vin tietäen mitä tämä merkitsi.

Jää rysky'i j:r r-alirti, muttl kolonna vrin kiirehti
eteenpäin onnellisena, kun sitä \'r.staan suunnattu
tuli aluksi laimeni jr sitten kokonlan päärtvi. Taas
vallitsi syr'ä äänettömyys, kunnes pitkän ajan ku-
luttua alkoi jäältä kuulua etäisyyden vaimentamia
avunhuutoja ja kiroraksia. Kolonna, molemmat
hyök,käysvaunut eiupäässä, oli suistunut pioneerien
rdjäyttd,mldän railoon. Tuho oli tällä kertaa täy-
dellinen, tulipalopakkasessa eivät edes jäätelien
seasta kovalle jäälle pelastuneet eläneet kauan.
Pak'kanen, suomalaisen sotilaan suuri suo.ielija,
teki lopun heistäkin. Tuona yönä näytti,kin lämpö-
mittari 

-4toC.Seuraavana yönä oli taas uusi kolonna liirkkeellä,
ja taLla kertaa osa pääsi perille. Pioneerien railo
oli näet jäätynyt, eikä sitä r'oitu yösrä yöhön pi-
tää au,ki. Mutta siitäkin huolimatta jäi kolonnan
valtaosa mustina kasoina jälleen viitoittamaan huo'l-
totietä. Nämä ,kammottavat merkit tahtoivat tuon
tuostakin peittyä, kun Laatokan Karjalan Iumipyryt
puhdistivat kaiken näkyvän saastan.

Tällaista oli Maksimansaaressa silloin, kun estet-
tiin Kitilän "suurmotin" huoltamista.

Koittivat sitten helmi,kuun ras,kaat päivät, jolloin
venäläiset kaiikkensa ponnistaen koettivat vallata
koko Pi*ärannan saaiiston ja onnistuivatkin siinä
jossain määrin. Maksimansaari oli niinä päivinä
samanlaisen painostu,ksen alaisena kuin - 

kaikki
muutkin saaret, ennen muita Paimionsaari ja petä-
jå.saari.

Pitkärantaan oli tullut vahvennuksia, niitä oli
tullut paljon. Tähystäjät olivat todenneet pitkiä
autokolonnia täynnä miehiä, sellaisia, joihin kuului

e2

Konekivööriosemo tolvisesso
soo ristosso

jopa lähemmäs 200 autoa yhtenä ",köönä". Ja lii-
kettä oli, sen näkivät tähystäjät Pitkärannan kasar-
mialueelta ja rantakallioilta. Marssivia rivistöjä, au-
toja, hyök,käysvaunuja,kymmenien vaunujen ryh-
missä. - Ne suuntautuivat kaikki Pusunsaareen ja
sieltä r'ielä kauemmas, Vihkimä-, Musta- ja Putki-
sr.rreen. Joukkoja oli pataljoonittain, eikä enää
lrrr-innut olla seh,änäkijä ymmärtäikseen, mitä oli
tekeillä. Maksimansaaren puolustaja,t oivalsivat täy-
sin, mikä heitä pian odottaisi. Venäläiset valmis-
tautuivat "viimeiseen taistoon" koko Pit,kärannan
saariston haltuunottamiseksi. - Tuo kaikki tie-
dettiin, se nähtiin omin silmin, mutta sen pahem-
min ei se jou'krkoja jänkyttänyt. "Onhan tuota näh-
ty ja koettu ennenkin. Tul,koon sitten vielä ker-
ran." Näin tuumivat miehet kaikkialla saaristossa.

Maalis,kuun 6. päivä valkeni kirk,kaana ja kyl-
mänä. Edellisenä yönä oli 168.D Kitilästä tiedus-
tellut, milloin se voisi lähettää kolonnan Pitkä-
rantaan ja saanut jyrkän kiellon parin päivän
ajaksi. Sekin voi merkitä jotakin !

Mantereella oli aamulla tavallista rauhallisempaa,
vain yksinäisiä laukauksia kajahteli silloin tällöin,
kun vihollisen valtl'a 11'nnistys saaria vastaan alkoi.
Rannikon korkeilta kallioilta voitiin tapahtumia
seurata kuin elokuvaesitystä. Aurinkoisessa säässä
nä,kyi kairkki epätavallisen selvdsti. Näkyi miten
venäläismassat aloittivat tiheinä laumoina etene-
misen lu,kuisten hyökkäysvaunu.jen saattamina. Nä-
kyi kuinka hyökkäysvaunu kovalla vauhdilla ajoi
lentopommitusten verhoon ja kuin,ka jää pirstoutui
ammusten ja pommien siihen osuessa. Vieläpä nä-
kyi kuinka hyök,käysvaunu kovalle vauhdillä ajoi
tuollaisen pornmin tekemään avantoo,n miehineen
kaiktkineen. Vakavina, synkkien aavistusten täyt-
täessä mielen, seurattiin tuon valtavan näytelmän
kehitrymistä.



Jo aamulla olivat kaikki puhelinyhteydet Mak-
simansaareen katkenneet, ja vaikka heti ryhdyttiin
haalimaan kokoon vahvennuksia sen puolustus-
tehon lisäämiseksi, ei mitään voitu tehdä niin kauan
kuin valoisaa kesti.

Kello 72.30 näytti siltä, että vihollisen niin-
hyvin tykistötulen kuin pommituskoneiden ja hä-
vittäiien painopiste oli siirtynyt Maksimaan ja
pian olivat etumaiset hyökkäysjoukotkin saaren
eteläkärjen luona ja nousivat maihin. Tällä het-
kellä saatiin omien avuksi tykistön tuli-isku.ia, jotka
osuivat sekä eteläkärkeen että sen edustalla ollei-
siin vihollisryhmityksiin. Saareen päässeet alkoivat
vetäy§ä takaisin, mutta uusi hyökkäysaalto tem-
paisi ne jälleen mukaansa. Hyökkäys kehittyi hi-
taasti, sillä puolustajat eir'ät hevillä antaneet pe-
riksi. He tajusivat, että oli kestettävä pimeän tulobn
saakka. mikäli mieli pelastua. Kuin ylih,onno11tr,.r,
voimien suojaamana saapui saaresta vielä kello 14
pai'kkeilla lähetti. Hän kertoi vänrikki B,jörklundin,
silloisen päällikön, haavoittuneen ja alikersantti
Rintaniemen ottrneen johdon käsiinsä. Pikaista
apua tan'ittiin, muuten ylivoima yksinkertaisesti
tallaa puolustajat jal,koihinsa. A-tarvikkeet olivat
niinikään loppumassa.

Vähäinen apujoukko, vahvennettu konekivääri-
joukkue oli valmiina, mutta sen liikkeellepano
valoisana aikana olisi ol.lut järjetöntä. Oli vain toi-
vottava, että Rintaniemi kestäisi joukkoineen sirksi,
kunnes hämärä sallisi salmen ylitt?imisen.

Kello 17.30 oli taistelu kärjistynyt äärimmilleen,
ja urhea puolustaja väistyi taaksepäin vain tuuma

tuumalta. Lopulta sentään painostus kasvoi niin
ankaraksi, että vähäiset joukkomme eivät enää jaL-
saneet sitä vastustaa. Kaikki aseet ja tarvikkeet,
mitä ei voitu ottaa mukaan tuhottiin, kunnes arme,
lias hämärä alkoi ,kutoa vaippaansa ,kovie,kokeneen
Maksimansaaren ylle. Mestarillisesti, erinomaista
neuvokkuutta osoittaen alikersantti Rintaniemi toi
huvenneen joukkonsa mantereelle ennenkuin vänrik-
ki Juvelan johtama apujoukko ehti lähteä. Haavoittu-
neet kuljetettiin mukana, tehtävä, joka ei ollut kaik-
kein helpoimpia, yhtään ainutta ei jätetty vihollisen
,käsiin. Vain ,kaatuneet piti hyljäta, he jäivät nu,k-
kumaan viimeistä untaan niihin taisteluasemiinsa,
joissa olivat loppuun saakka koettaneet estää hyök-
kääjän saamasta haltuunsa tätäkään karua osaa
isänmaastamme.

Miesten, aseiden ja ammusten puutteeseen lu-
histui Maksimansaaren sankarillinen puo[ustus.
Niinhän rkävi niin monessa ,kohden talvisotamme
aikana. Tappion rkärsineet joukot ovat kuitenkin
saaneet osakseen koko maailman ihailun, eihän
syy tappioon suinkaan ollut heidän. Syy oli niidon,
jorka eivät riittävän ajoissa ja riittävin varoin
huolehtineet puolustusvalmiutemme tr<ohottamisesta.
Heidän juhlapuheilleen naurettiin - 

ja nauretaan
vieläkin.

Maksimansaaren valtaus avasi venäläisille vih-
doin viimein vapaan huoltotien Kitilään, jota he
niin kauan olivat turhaan havitel.leet. Ja saariston
menetys pakotti IV AK:n ryhtymään suunnittele-
maan puolusturksensa siirtämistä taemmas, pois ran-
nikon välittömästä läheisyydestä.
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Nlaailrttan
aaparas Aiti

Sen huomoo losien

--iloisistq huudoistq heidön

kiiruhtqessoqn kotiin öidin

luo.., Hön on hyvö ciiti.

Hön tietöö, eitö yllöttövöt

pienet herkkuhetkel pitcivöt]

perheen yhdessci-jo öiti

hyrciilee oino leipoessoon :

"Tule meille voqn,

meillö leivotoon..."

JUHLAVEHNÄS - lelvonta onnlstuu yll odotusten t
RAISION TEHTAAT. OY VEHNÄ
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R''KONEN YLIVOIMÅISTEN venäläisten jal,kaväki- ja pans-

sarijoukkojen rynnistys Muolaan kirkkokannaksella
III/JR 4:n etulinjassa olevia 5. komppanian ase-

mia vastaan oli kiivaana .jatkunut jälleen 16.2.L940
aamuvarhaises,ta lähtien. Ne olivat jauhaneet va-
semmalla siivellä olevat I joukkueen taisteluasemat
maan tasalle keskipäivän tienoille mennessä, ja
tämän jälkeen tuli II jourkkueen tuhoamisen vuoro.
Jännittyneinä tuumimme, miten tämä tapehiuisi.

Kello 14 ,tienoilla oli suurin osa panssireista jo
ympärillämme. Neljä liekinheitintä poltteli ase-

miamme ja panssarit tulittivat taisteluhautojen pol-
vekkeita kaikilla aseillaan. Samalla hahmottui noin
30 panssarin muodostama puoliympyrä II jouk
kueen taisteluhaudan ympärille (kts. piirros). Vi-
hollisen jalkavtikeä taas kokoontui tämän saarto-
renkaan taakse. Heti alkuun jäi viimeinen kirkon
puoleinen polveke taisteluhaudasta pois käytöstC,
kosrka sen suulla oleva iso panssarivaunu tykillään
tulitti pitkin hautaa jättäen vain 70 cm korrkeu-
delta vapaata sen pohjalle.

Taisteluhaudassamme olivat kaikki päivän mit-
taan kaatuneet ja haavoittuneet, joten siinä vallitsi
melkoinen ahtaus. Vain kiväärejä oli käytössämme,
ja nekin ainaisen hiekkasateen vuoksi lakkoilivat.
Niitä oli alinomaa puhdistettava.

Saartavan panssarirenkaan muodostamisen aika-
na, kun liekinheittäjät ja panssarit tulittivat sa-

manaikaisesti samoja paikrkoja sekä edestä että
takaa, syntyi vähäistä paniikkia. Muutamat meikä-
läiset liikehtivät pikkuparvina sinne tänne. Tämä
oli vaarallista, ja tållainen liikehtiminen oli heti
lopetettava. Åamupäivällä haavoittunut iso,kokoi-

Ensin oioivot kirkon puolelto ponssoriren'
koon sisään liekinheittimet io Ponssorit

KIVÄÄRIKOMPPAN IA

PUOLUSTUS.

TAI STE LU S SA

MUOLAAN

KI RKKOKANNAKSELLA
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Muoloon kirkkokonnoksen toistelun iotkuesso 16.2.40 ryhtyi noin 30 venälöistö ponssorivounuo iolkoväen tuke-
mono kello l4 tienoillo ympyrön muotoon ryhmittyneinö soortomoon JR 4:n 5. kompponion ll ioukkueen osemio

nen kersantti, joka oli ollut konekivääriä tukemassa,
pystyi vielä oikealla kädellään kaulukseen tarttuen
hajoittamaan miesten pienet kasaaotumat ja pai-
,remaan ne haudan pohjalle. Tämäkin kersantti oli
verrston apulaiseni je säili'tti hermonsa loppuun
ssakka. Antamani pienikin ele pisti hänet heti
toimimaan. Itse jouduin myös pari kolme kertaa
pistooli kädessä estämään peniikkiparven ryntää-
mästä ulos teisteluhrudrst3. koslir siitä olisi varma
kuolema ollut heti seunu-\senr.

Tällaiseo tilanteen velli:esse .ilkoi sit:en viholli-
sen toiminta, joka kehitq'i pensserien siarioren-
kaao ja sen ulkopuolella olevien liekinheitinvaunu-
jen ja panssarien yhteistyöksi. Ensin ajoivat kirkon
puolelta panssarirenkaan sisään liekinheittimet ja
panssarit, jotka molemmin puolin taisteluhautaam-
me kulkien ja. sitä tulella poltellen sekä
tykeillä ja pi,kakivääreillä ampuen pitivät meitä
kurissa. Tätä jatkui taisteluhautamme korsunpuo-
leiseen päähän saakka, ja saman ne tekivät pala-
tessaan takaisin kirkon puolelle. Sen jälkeen saarto-
renkaan panssarit aloittivat kaikilla aseillaan ase-
miamme vastaan kiihtyvän tulen, jota kesti aika
kauan. Tämä uusiutui illan kuluessa useita kertoja,
ja tarkoituksena oli varmaankin lopullisesti lamaut-
taa puolustuskykymme, jotta jalkaväki voisi sitten
miehittää asemamme.

"Ilma oli rautaa täynnä" - ja tilanteemme,
jo,ka aamusta alkaen oli toivottoman huono, paheni
entisestään. Onneksi vihollisen jalkaväki pysytteli
vielä aluksi melko kaukana. Siitä huolimatta am-
muimme sitä mikäli vain suinkin kärsi ampua,
koska tiesimme siitä kohtalomme riippuvan.

Ennen olen maininnut, että jo aamuyöstå var-
maankin kukin omalla tavallaan tilitti itsensä sel-
väksi. Erikoisesti on mieleeni jäänyt kaksi tapausta.
Kun aamupäivällä venäläisten uraa-huutojen kai-

kuessa juoksin pirkin taisteluhautaa tarkastamassa,
olivatko kaikki paikoillaan, tapasin pitkän vaalean
nuorukaisen taisteluhaudan pohjalle polvistuneena
kädet ristissä rukoukseen vaipuneena, ympäristön
valtavan melun, kranaattien surinan ja uraa-huudot
unohtaneena. Tein varmaankin väärin, kun häi-
ritsin hänen hartauttaan,kehoittamalla meoemään
ampumakuoppaansa häätämään hyökkääjiä. Kuin
uudestisyntyneenä tämä aseveikko suoritti tehtä-
r';insä rohkeasti ja urhoollisesti. Toinen tapaus sat-
tui päilemmällä, jolloin tapasin vanhemman soti-
laao polvistuneena taisteluhaudan pohjalle kädet
ristissä ja katse suunnattuna ylös. Häntä en tar-
vinnut häiritä, mutta hän oli eräs parhaista. Mo-
lemmat taistelivat rauhallisesti asemissaan, niinkuin
ympärillä ei olisi mitään, ja kriitillisimmässä loppu-
vaiheessa ennen kaatumistaan he olivat puolustus-
asemamme tukipylväitä.

"Panssarirenkaan" tultua ryhmitetyksi kello
i5.30 tienoilla sain korsusta kutsun mennä puhe-
limeen, koska komentaja soitti. En muista, miten
sinne pääsin ympäristössä olevien panssareiden tu-
littaessa. Kosrka suu, silmät, oenä ja korvat sekä
koko ruumis oli täynnä hiekkaa, en valtavassa pauk-
,keessa heti oikein 'kuullut, mistä oli kysymys.
Lopulta tajusin, että irtaantuminen oli kello 18
samana iltana. Tieto oli mykistävä, kos,ka II jouk-
kueen tilanne antoi aavistaa, että tuhomme tulisi
eonen irtaantumishetkeä. Viho,llisen jalkaväki
lähestyi hyökkäykseen ryhmittyneenä hil.iaa ase-
miamme panssareiden ampuessa sen minkä put-
kista lähti.

Koska irtaantumiskäsky oli odotettavissa, kehoi-
tin vänrikki Lehikoista lähettämään III joukkueesta
kaksi lähettiä, jotka heti toisivat irtaantumistiedon
joukkueelle. Näin tapahtuikin, mutta kun yritim-
me lähteä korsusta, haavoittuivat samassa molem-
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mat lähetit, toinen käteen ja toinen jalkaan (mo-
lernmilla on nyt proteesit), ja itsekin sain pieniä
sirpaleita nahkani pintaan. Olimme varmaankin
niin pökerry,ksissä, ettemme olleet tarpeeksi varo-
vaisia. Tuntui orvolta, kun yhtään miestä ei ollut
irtaantumistiedon vientiin III joukkueelle ja tilanne
II joukkueen lohkolla när'tti )'hä pahemmalta. On-
neksi tuli siiloin ,korsue kohti ryön-rien r,änrikki
Lehikoisen lähettämä uusi lähetti, joka ilmoitti,
että osr III joulikueen rsemistl on jo vihollisellrr
ja että paljon käsikranaattej;r, p:rtruunoite ja miehiä
olisi siratava nopeasti. Useita poikia oli kaatunut.
Minulla ei tietenkään ollut käytössäni yhtään miestä
eiliä käsikrlnxattia, sillä samanlainen apu olisi ollut
tarpeen II joukkueellekin. Irtaantumistiedon saa-
tuani ketkesi puhelinyhteys pataljoonaan, joten
sieltäkäIn ei voitu saada apua. Näin ollen lähetti
sai viedä r,änril;ki Lehikoiselle vain sanan irtaln-
tumishetkeste, je määräyksen pysyä asemissa kello
l8 saakka.

Paluuni taisteluhautaan oli vaikein korsun jr
taisteluhaudan välillä suorittamistani matkoista. Oli
ihme, että sen helken kranaatti- ja kuulasateesta sel-
visin hengissä.

Vaikka irtaantumishetken ilmoittaminen kaikille
puolustajille tukalassa tilanteessamme voi aiheut-
taa paniikkia, tein sen, koska elämää mitattiin
silloin vain sekunneissa ja tiedon pitäminen omana
olisi voinut aiheuttaa tuhoisia seurauksia. Pientä
ryntäilyä siinä syntyikin, ja vain melko ankara
asiaan tarttuminen rauhoitti mielet. Ryntäily ai-
heutti sen, että vaikeasti lii,kuntakyvyttömiksi haa-

"Vooleo rukoiJiio soi kuulon keskelle oisooaso jo
voipui toisteluhoudon pohjclle diinid pdajstämöttö

voittuneet pelkäsivät, että heidät jätettäisiin asemiin
ja vihollisen ,käsiin. Ilmoitin heille jokaiselle erik-
seen, että asemista lähtiessä he lähtevät ensimmäi-
sinä, mutta jos asemiin jäädldän, niin kairkki jäämme
sinne. Tämä rauhoitti heitä, ja he kestivät valitta-
matta loppuun saak,ka, vaikkakin pari heistä ehti
nukahtaa seuraavien hetkien aikana.

YIHTAYUORI
- houlikonpotruuno

johon Yoitte luottoo
Looduniorkkoilusso koeommuioon
joko 400:s pqtruunq vo :r sti:ksesto.

Lisqksi jokoinen kuru'-<;ee^ menevö

potruuno .jouiuu rnon r:kertoiseen
torkkoon kcnlroll;rn.
VIHTAVUOREN houlikonpolruunot
<ehittovot houleille suuren olkuno-
peuden tosoisello jo suhteellisen

pienello poineello.

Niillö on miellyttövö ompuo
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Vihollisen panssarit partioivat iatkuvastr ase-

miamme ja sen jalkaväki läheni uhkaavasti. Olim-
me pit&in päivää joutuneet käyttämään runsa.rsti
patruunoita, jotka nyt näyttivät olevan melko vä-
hissä. Kaikki k,k-vyöt, kaatuneet ja haavoittuneet
tyhjennettiin patruunoista. Takaa oli mahdoton
saada täydennystä. Kun sitten vihollisen lopullinen
asemiemme valtaaminen näy'tti alkar.an -- "pens-

sarirenkaan" vihollisen puoleisen kaaren panssarit
lähestyivät tulittaen asemiamme jelkaväen seu-

ratessa taajoin joukoin panssarien r'äleissä .ia takana

- loppuivat patruunrmn're ja tuho nä1'tti r'äistä-
mättömältä.

Jo,ku muisti silloin, että vasemmalla olevan pans-
saritulen alaiseo taisteluhaudan uloimmassa päässä
amPumaPoterossa on patruunoita. Kysyin vaPaa-
ehtoisia vasemmalla olevista miehistä. Niitä ei
ilmaantunut, sillä kuljettavaa 25 m pituista hau-
danpätkää hallitsi sen päässä oleva iso panssari
tykillään jättäen vain 70 cm korkeudelta pohja-
tilaa vapaaksi. Koska ei ollut aikaa miettiä, pai-
nuin itse matkalle, mutta kersantti Luurkkonen
ennätti myös hätään ja kevyenä ja nokkelana mie-
henä hyppäsi ylitseni perässään aikaisemmin mai-
nitsemani "vaalea rurkoilija". Pojat olivat perillä
enoen minua. Saalis oli kaksi täyttä laatikkoa pat-
ruunoita. Paluukin onnistui hyvin, vaikka ahtaassa
tilassa selän yli hujahtava 3" kranaatti tuntui
riisuvan ruumiin alasti. Muutamia minuutteja kes-
tänyt matka teki meidät märiksi ktrin uitetut koirat.
Päästyämme suojaan, mirkäli sellaisesta voi puhua
ainaisessa sirpalesateessa, olimme kuoleman vä-
syneitä.

Taisteluhautamme oli, kuten kerrottu, täyttynyt
kaatuneista ja haavoittuneista, jobka makasivat hau-
dan pohjalla. Eirkä siinä, hädän ollessa suuren,
paikasta toiseen juostessa ollut aikaa katsella, mihin
jalkense tellasi. Usein sattuivat anturan alle kaa-
tuneec tri haar-oittuneet. Panssrrien rmpuessr pit-
kin t.risteluhautaa joutui r'ähän r'lliI p.rinrutu-
maan matalaksi. ja kun meno oli no;e1tr. ei eh:inr':
valita alustaansa, jona usein oli k.retuneen rs€\-er-
kon kylmennyt ruumiskin. Voi joutue makeamaan
kaatuneen kanssa posket vastalckainkio suoiatessaan
kasvojaan tulelta. Tuli mieleen voimakkaana tunne,
että itse saattoi pian olla samalla tavoin kylmen-
neenä. Hen,keämme ei arvostettu korkealle, kun
rotan tavoin saimme piileksiä ja väistellä iättiläi-
sen kuolettavia iskuja.

Tämän "saartorengasvaiheen" alkaessa oli meillä
noin 2, epävakaisesti toimivaa kivääriä, mutta
äsken kertomani patruunien hakumabkan aikana
niitä lienee ollut ampujien kaadu,ttua tai haavoi-
tuttua tai,kka kiväärien jouduttua epäkuntoon vain
noin 8-10. Ampujat tekivät panssaritulesta huoli-
matta varmaa työtä. Haavoittuneet täyttivät pat-
ruunasiteitä taisteluhaudan pohjalla ja auttoivat
ampujia panssarisuojusten järjestelyssä tilanteen
mukaan. Minäkin ammuin omalla pystykorvallani,
mirkäli tänkeämmät tehtävät sen sallivat. Suojanani
oli kaksi panssarisuojusta, joita lievemmin haa-
voittuneet pyytämättä kor.iailivat paremmin suo-
jaaviksi.

Kun olimme saaneet ,kerrotulla tavalla ammus-
täydennystä kaksi laatikkoa, vihollisen puoleinen

Jolkoväkeä hyökköysvounun velämässö ponssorikelkosso

panssarisiipi oli tullut noin 50 m päähän asemis-
tamme ja jalkaväki yritteli uraata jo paljon varo-
vaisemmin. Näytti siltä kuin viimeinen näytös en-
nen tuhoamme olisi alkanut. Sen vuo,ksi olikin
kaikki pantava "viimeisen ,kortin" vara n ia teh-
tävä vähentynein voimin kaikki voitava.

Tuskinpa yksikään taisteluikuntoinen mies tässä

vaitr,eessa varman tuhon edessä enää oli peloissaan
oman henkensä puolesta. Hiipipä sellaineoki,n aja-
tus mieleen, että kivuton kaatuminen vapauttaisi
tästä tukalasta tilanteesta. Komppanianpäällikköä
painoi raskaana vastuu asemien säilyttlimisestä ja
miesten elämästä. Kodin ja omaisten muistaminen
ja varma,lta näyttävän kaatumisen perheelle aiheut-

KUN FLUNSSA ISKEE

VILU STOP
ISKEE TAKAISIN

)

APTE E KI STA Lääke Oy
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taman järrkytyksen ajatteleminen oli lisäksi sano-
mattoman raskasta. Ainoaksi toivoksi jäi kuitenkin
se, että pyslyisimme kunnialla suorittamaan vii-
meisen taistelumme.

Komppanianpäällirkkönä keskityin minäkin yksin-
omaan kiväärilläni torjumaan vihollisen jalkavä-
keä ja jätin muut tehtäväni. Ammuimme kaikilla
8-10 I'iväärillä pikatulta niin, että rkiväärien pui-
set osat savusivat. "Vaalea rukoilija" sai kuulan kes-
kelle o.tsaansa ja kaatui taisteluhaudan pohjalle
ääntä päästämättä. Toinen "rukoilijoista" sai ison
kranaatin sirun ruumiinsa läpi ja vaipui viereeni
kuolleena.

Useat meikäläisistä oliva,t jo saavuttaneet kes-
tävyytensä rajan. Useiden vuorokausien yhtämit-
tainen toimjnta ilman lepoa ja unta sekä lisäksi
tämän päivän raskas paine olivat lannistaneet vah-
vimmankin miehen. Näytti siltä kui,n kaikki olisi
ollut pojillemme samantekevää.

Lopulta oli enää jdljellä vain viitisen kivääriä
ja muutamia patruunia, mutta silloin tapahtui
i h m e. Asemiemme tuntumaan saapuneel panssa-
rit kääntyivät :ikkiä pois, samoin jÄlkav?iJ<i. Pans-
sarit ajoivat mennessään omien kaatuneittensa ja
haavoittuneittensa yli, ,niin että meille vihollisina-
kin tekivät pahaa heidän karmeat tuskanhuu:tonsa.
Meillä oli niin vähän patruunoita jäljellä, ettemme
tuhlanneet niitä enää yhtään perääntyvään jalka-
väkeen. Taisivatpa siinä lähteä jokais:elta puolus-
taialta kii,to,lliset ajatukset ylöspäin.

Jos vihollinen olisi jatkanut hyökkäystään vielä

3 palkkatiliä
tarjoaa Postisäästöpankki palkan-
saajien avuksi. Palkkatilillä rahat

säästyvät kauemmin kuin lompa-
kossa, kasvavat korkoa - ja ovat

kuitenkin käden ulottuvilla.
Postisäästöpankkihan on jokaista
lähellä ja tavallisesti avoinna vielä

työajan jälkeenkin.

muutamia minuutteja, olisi puolustuksemme taiste-
lu,kuntoisten miesten, aseiden sekä patruunain vä-
hetessä niin heikentynyt, että meidät olisi vaivatta
sotkettu Muolaan kannaksen multiin.

Niin oli taas torjuttu vihollisen jalkaväen hyök-
käys. Tämä tapahtui kello 17.30 tienoilla. Panssa-
rien tuli heikkeni jonkin verran. Saartorengaskin
rupesi hil,ialleen purkautumaån. Mielessä heräsi jo
toivonkipinä mahdollisesta pelastumisesta, vaikka
se panssarien vuoksi ei ollulkaan mahdollista. Pans-
sarit levittäytyivät sikin sokin asemiemme ympä-
rille, niin että korsun suunnal,lakin oli useita.
Kun vihollisjalkaväen taholta meitä uhannut pahin
vaara oli nyt ohi, tuntuivat liekinheittimät ja
panssaritkin kovin kotoisil,ta, jopa siinä määrin,
että ne aiheuttivat puolus,tajissa pienen lamautumis-
tuokion.

- Vihollinen ta,kana, kuului hälkähdyttävä huuto
tällä helkellä. Takamaastosta korsun takaa tuli
tosiaankin kaksi miestä syiirksyen, ryömien ja kon-
taten panssarien välissä. Nämä olivat ne kaksi ka-
veria, jobka kello 14 tienoilla juoksivat ,kuoleman
kanssa kilpaa panssarien edessä takamaastoon ja
pelastuivat. Nyt he tulivat muka "apujoukoksi"
panssarien tulen seuratessa viimeiselle metrille
saakka ennen taisteluhautaan pääsyä. Pojat olivat
joutuneet kahden panssarin puristukseen poteros-
saan, hypänneet ylös ja olleet piilosilla panssarien
telaketjujen edessä ja sivulla ottaen i'lmaista kyy-
tiäkin panssareissa. Toiselta oli revennyt vaatteet
selästä ihoa myöten, toiselta oli housun lahje halki.
Kiväärit, lakit, vyöt, leipälaukut, rukkaset ym. oli-
vat hävinneet tiimellyksessä. Näiden järkyttyneen
näköisten poikien tulo luoksemme panssarien saar-
torenkaan sisään oli urotyö. Väkisinkin suun veti
hymyyn, kuo näki nämä karvaiset, likaiset ja rie-
kaleiset veikot. Molemmin puolin vaihdettiin siinä
muutamia karuja, mutta sitäkin kauniimpia sanoja.

"Apujoukon" lähetin parivartioon korsun taka-
maastoon III joukkueen lohkon suuntaan.

Panssarien ote tuntui hiljalleen höltyvän ja usei-
ta panssareita palasi omiensa luo. Tässä vaiheessa
kello 18.30 tienoilla pääsivät äärimmäisenä r-a-

semmalla I joukkueen lohkolla olleet sisukkaat
puolustajat panssarien ryhmityksen läpi syöksyjä
tehden II jou,kkueen asemiin. Poikien ilo oli vil-
pitön, kun emme olleet heitä jättäneet. Yksi I
joukkueen pojista oli käynyt vapaaehtoisesti pyyn-
nöstäni heidät hakemassa. Lääkintäkorpraalimme,
joka oli poissa "saartorengasvaiheen" ajan, oli ke-
rännyt korsun kohdalle metsänreunaan ison jourkon
ahkioita ja ilmesryi tovereineen ja ahkioineen pans-
rien r'älistä keinotellen taisteluhautaamme. Kaksi
vapraehtoista yritti vielä pyynnöstäni pelastaa kaa-
tuneen I joukkueen varajohtajan ruumiin, jonka
paikka tarkoin tiedettiin. He saivatkin kaatuneen
kersantin ahkioonsa ja lähtivät paluumatkalle.
Matka onnistui panssareiden lähettyvillä alussa hy-
vin, mutta matkan pidetessä panssarien tykit toi-
mivat niin, että kersantti oli valitettavasti iätettävä.

Vähän aikaisemmin saatiin ilmoitus, että vihol-
lisia oli näkyvissä III joukkueen selustassa. Sen
vuoksi irtaantumisemme alkaessa kello 19 tienoilla
pimeyden jo alkaessa verhota tantereita Iähetin
ensimmäisenä luutnantti Sorvalin johdolla I jourk-

88

P O STI SÄÄSIii PAl\l Kl(I



kueen rippeet ja osan II jouk,kueesta kaatuneet
mukanaan varmistamaan oikealle III joukkueen
asemien suuntaan. Lähtö tapahtui parittain, koska
asemiamme vartioi vielä Z0 p:rnssaria viiden pans-
sarin roihutessa palavina taisteluesen.riemme ympä-
rillä (kts. piirros). Sitten läire;imme vaikeasti
haavoittuneet ahkioissaan veiäjineen yksitellen
matkalle ja viimeisenä II ioukkueen loppu-
osat. Kär,imme kersantti Luuixosen kanssr vielä
komentokorsulla, jonk.r p.rio:r bensiinillä kiihoitet-
tiin. Lienemme luutnrn::i Sorvalin mielestä vii-
vähtäneet asemiss:. lii.ir i.ru.rn, koskapa hänen lä-
hättämänsä Iähe:ri::ri :uli rar-anmukaisesti lyhyitä
syöksyjä tehden tieJ:s:elemaan viipymisemme syytä
ja ilmoittam.r.rn. e:rä ill joukkueen selustassa näkyy
runsaesti hilirlleen eteneviä vihollisia. III foukkue
oli srrrros:usuhsan vuoksi irroittautunut asemistaan
jo kei.o 1- ir 1S vilillä.

V.riike oiimme kovia kokeneet näissä asemissa,

tuntui kuitenkin niitä tyhjentäessä siltä kuin ryö
olisi jäänyt kesken.

Torjuntavoitto oli sentään saatu, ja komppania
oli täyttänyt sille annetun tehtävän. Tappiomme
olivat suuret. Åsemiin tullessa komppanian taistelu-
vahvuus oli 110 ja sieltä poistuessa 51. I ja II
jourlikueen menetykset olivat suurimmat eli noin
6, %.

Käyty taistelu ei ollut muita kummempi, se oli
vain yksi satojen samanlaisten joukossa. Kuitenkin
niille harvoille vielä elossa oleville Muolaan kirkko-
kannaksella 14-162.1940 mukana olleille asevei-
koille edellä kertomani ovat pyhiä muistoja, joista
turhen kerskailun vuoksi ei ole puhuttu.

Kuvaamani tapaukset ovat eräänä pienenä osana
siinä taistelujen ketjussa, minkä seurauksena talvi-
sodan Ihn.re tapahtui. Se todistaa myös sen, että
tämä Ihn.re oli mahdollista sfla\.uttaa ennen kaikkea
etulinjan miesten veren ja hengen hinnalla.

K. A. HEPOURO

il

Länsi-
Lemetissä

oso

KÄ,KSI kuukautta kestäneissä talvisodan torjun-
tataisteluissa olivat tykkimme kuluneet miltei lop-
puun. Prtruunrpesät olivat laajentuneet, putkien
kierteet lohkeilleet ja tyk,kien ampumaominaisuu-
det alentuneet niin, että niiden käytöstä tuli
omille joukoillekin tappioita. Sitäpaitsi ne olivat
vaarallisia m1'ös tykkinriehille. He käsittelir'ät asei-
taan jo yhtä epäluuloisesti, kuin käsissä olisi ollut
tunternaton, raksuttave aikapomn.ri. Jossak in kou-
lutus:keskuksessa niitä olisi voinut käyttää käsit-
telyharjoituksissa ja prulrkupanosten ammunnassa,
mutta ei sodlssa.

Olimme saaneet sotasaaliiksi edellisenä yönä,

29/30.t.4o, pari vihollisen ty,kkiä (122H/ t}-3o),
joita nyt innolla tutkittiin ja olisi otettu käyttöön-
kin, mutte ammuksia oli niihin ainoastaan plri
laukauselernenttiä. Pieni saalis aiheutti kuitenkin
toivorikkaan innostuksen: jospa niiti r.oititisiin saa-
da lisää I

8./K1'R 13:n pltteriupseeri, luutnantti Lauri
Liljavirta ilmoitti prtteriston komentajalle, mrjuri
A. Väinämölle, että hän olisi halukas osallistumaan
retkeen, jos yritettäisiin saada lisää samanlaisia
aseita ja anrmuksia.

Olin aamulla kertonut tutkineeni yhden viholli-
sen ,unmusvaunun, josta nuo silloin ammutut ja

Vihollisen kenitökeittiö Lönsi-Lemetissö
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Tykistömiesten porlioreitit

vielä jäljellä olevat ammukset oli saatu, mutta
pidin mahdo,llisena, että niitä voisi olla toisissa
vaunuissa lisää. Sitäpaitsi oli valjakkoasemassa usei-
ta ajoneuvoja, joissa niitä voisi olla myöskin.

Kapteeni H. Väänänen, III/JR 37:n komentaja,
oli arvellut, että varsinainen ammusvari,kko olisi
Lemetin myllyn lounaispuolella, mutta miten am-
mukset olisivat sieltä saatavissa, siihen oli tuskin
muuta keinoa kuin varikon valtaus. Vihollinen ei
näyrtänyt olevan vielä niin kvpsä. että ilmrn muuta
luovuttaisi varastojaan meidän kä)'te:iä\'äksemme.
Myöskin jäljelle jääneet t)'kit olivat lielä viholli-
sen puolel,la, ja osa tykkien miehistöstä näytti edel-
leen olevan korsuissaan ty,kkien luona tai niideo
lähettyvillä.

Väsymyksestäni huolimatta sai Liljavirta minut-
kin toimeliaisuudellaan ja varmalla uskollaan taas
innostumaan. Tiesin saavani hänestä tarmo'kkaan
ja neuvokkaan johtajan ja kaverin. Lisäksi hänellä
oli tiedossaan pari jämerää "ammattimiestä", suun-
taaja ja tykkimies, jotka tulisivat apumiehi,ksi.
Åikaisemmat reippaat apulaiseni, esikuntapatterin
korpraali Keinänen ja tykkimies Turunen tulisivat
myöskin mukaan.

Suunnitelmamme käsitti ko,lme tiedusteluteh-
täväd.:

- miten voisimme saada jäljellä olevat tykit
haltuumme ennen kuin viho,llinen ne tuhoaa,

- olisiko vihollisen asemista mahdollisuus saa-

da lisää ammurksia ja muita tärkeitä kaluston
osia sekä

- md'drd'td sellaiset tykistön maalit, joisse ei
turmeltaisi arvokasta omaisuutta, mutta joista
silti olisi tehokasta apua jalkaväen valtaus-
hyökkäykselle.

Illan hämärissä tulimme Myllyn tukikohdan poh-
joispuolella olevan III/JR 37:n komentopeikalle.
Komenta.ja, rkapteeni Hannu Väänänen oli kuiten-
kin itse taisteluasemissa, patteriaseman har.ianteella.
Tapasimme hänet sieltä suorittamasta käsi,kranaa-
tin tark,kuusheittoja vihollisen II jaoksen ,korsujen
suuaukkoihin, noin )0-60 metrin etäisyydelle.

90

Nähtyään meidät, hän näytti aluksi huonotuuli-
selta, mutte kuultuaan asiamme, hän hyväksyi esi-
tyksemme ja antoi ohjeet tulituen ja muiden varo-
toimien jär jestelyistä.

Ilma oli edellistä yötä hämärämpi, mutta kuu-
tamoajan vuoksi oli kohtalaisen valoisae. Parin
edellisen illan havaintojen perusteella todettiin, että
vihollinen oli loi.miessaan illan pimetessä r'ilkkaim-
millaan, mutta sen tarkkaavaisuus silloin heirkoim-
millaan. Ahtaa'lle sullotussa motissa oli päivän
as,kareet: teenrkeitot, ruokailut, tarpeillakärnnit ja
muut toimet pitänyt jättää pimeän tuloon. koska
niitä päivän valossa oli meikäläisten puoleltr pa-
hoin häiritty. Näl,kä ja väsymys näytti\'ät myös
jo vai'kuttavan mottimiesten mielialaan. Runsaat
aseet ja ampumatarvikkeet olivat heille vie!ä taan-
neet turvan. Vastustajan aliarviointi ja avuntulon
varmat lupaukset olivat myös tuudittaneet venä-
läisiä huolettomuuteen. Senvuoksi ei pienistä rähi-
nöistä enää pal,ioa välitetty.

Tarkastelimme etumaastoa eri paikoista asemis-
tamme ja sovimme konekivääriampujien ja n.ruiden
vartioiden kanssa siitä, miten liikkuisimcre tykki-
asemassx.

Ryömimme edellisenä yönä käyttämäämme pol-
kua entiseen 2. tykin asemaan, johon jätimme
neljä miestä vartioimaan 3. ja 4. tyltin miehistö-
korsujen aurkko ja. Lil javirran kanssa jatkoimme
matkaa 3. tykin luo. Mustista räjähdys,kuopista
totesimme, että 3. tykin miehistökorsu oli vaiennut
tai miehistö oli sieltä poistunut. Joka tapauksessa
se oli nyt hiljainen.

Ty'kin luota löysimme vielä varaosalaatikon ja
rhden Negan-pistoolin. Ilmeisesti ne oli tuotu
siihen jälkeenpäin. Edellisenä yönä kuollut sotilas
oli peikellrrn vartioltuop.rsse.

Kär'in kutsumlssf, spumiehemme 3. tykin ase-
maan, jossa kaksi olisi aine vuorol.laan vahtimassa
4. tykin miehistökorsua ja kenttäkeittiön suuntaa
sillä aikaa, kun toiset kuljettaisivat löytämiämme
tavaroita harjanteen katveeseen hevosmiehille.

Kk-pesäke [änsi-Lemeiin pohioispuolello
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Hiivin 4, tykin miehistökorsun luo, mutta kun
kuuntelin muutaman metrin päästä ja kuulin sieltä
hiljaista muminaa ja tunsin savunha.jua, palasin
takaisin toisten luo ja ,kerroin havaintoni.

Läksimme sitten Liljavirran kansse 3. tykin mie-
histökorsun taitse valjak'koasem:rn. Eräiden he-
voskatosten välissä, 4. tykin korsun takana oli
ammusvaunu. Yritin avata hiljaa sen takakantta,
mutta se oli juuttunut tiukasti iiinni. Salvan auet-
tua riuhtaisin sitä lujasti, jolioin kansi rämähti
kuuluvasti auki. Kyykistvimme \'.1unun taakse kuun-
telemaan hälinän seuraul<sie. muita mitään ei kuu-
lunut. Löysimme vaunusrJ. \uusi ammusta ja saman
verran kartuusseja eli l.rukrisupano,ksia. Poljimme
hanrkeen pienen oikopolun i. q'kille ja kuljetimme
sinne ammus,kehiko: miestemme edelleen,kuljetet-
tavi,ksi.

Päätimme tutkir mrös 4:ttä tykkiä ja sen asemaa.
Yhdyspolkua emine rioineet käittää, kos,ka se kulki
4. tykin miehisrö\orsun oviau:kon editse, ja siinä
olisimme joutuneet selio korsuaukon näkö,kenttään.
Senvuo,l<si menimme ammusvaunun Iuota maan-
tien vieressä häämöttär,älle panssarivaunulle päin.
Mebkrn puolir'älissä oli 'kolmas ammusvaunu, jota
ei oltu lielä tutkittu. Sen takakansi oli auki, ja
yhdestä sen kehi,kosta löytyi kaksi ammusta. Raa-
hasin ne tu,lopol,kuamme pitkin miestemme luo,
ja Liljavirta jäi vartioon.

Palattuani menimms 4. tykin miehistö,korsun ja
,kenttäkeittiön välisen polun luo ja ,kuulimme ,keit-
tiöpaikan takaa äkkiä lyhyen p,k-sarjan. Kyyris-
tyimme matalerksi ja käänsimme aseemme ammun-
taa kohti, multa samassa kuului vielä pari yksi-
tyistä laukausta ja valojuovien näimme menevän
jonnekin harjanteelle, missä apumiehemme olivat
varmaan lii,kkuneet varomattomasti. Me jatkoimme
§'k,kiä kohti. Liljavirta jäi ,po,lun luo vartioon,
kunnes pääsin tykin luo. Senjälkeen hän tuli
perässän i.

Jännitvs:i ei puuttunut. sillä tiesimme tulleem-
me r-ilk\a.rs:i iul:e::uun p:.ikkrrn. Kei:tiön luonr
liikkuivet muo:::r r.r:e:r'eJ::r nou::ir: i: silnä

Pensaston tlk:n.:. oli r':i::s:: ::;ös r'-r::io;liii.t.
Tykki oli korkeiden lur:r':.ll:sr .,':r;i:ö:ni. O:ia
pistooilin käteeni i:. :1t:in r'.:.rmis:imen. iosk.r
arvelin vartiomiehen olevrn lumivallin tek.rne.
Asema oli kuitenkin r-artioimeton. Korsun asuk-
kaiba vartioivat omst miehemme parinkymmenen
metrin päästä. Pidimme vuorotellen silmällä mie-
histökorsua ja keittiötä, toiseo tubkiessa tyli,fti[.
Sen asemasta löytyi kolme amrnusta, mutta vain
kaksi kartuussia. Lukosta otin iskurin pois ja pis-
tin taskuuni. Kumpikin o,tti yhden ammuksen ja
kartuussin. Enempää ei voitu ,kerralla kuljettaa-
kaan. Noin 20 kilon kantamuksessa oli tarpeeksi,
sillä kumprisellakin oli toisessa kädessään vielä
kir'ääri. Huomasimme liikettä keittiöltä päin ja
kyyristyimme hetkeksi pitämään silmällä k-ulkijaa.
Liljavirta ,kehoitti kär'elemään vaan reilusti, koska
kuka'an ei voi epäillä näin hiljaisia miehiä viholli-
siksi. Kiirehdimme polun Iähistöltd 4. tykin taka-
maastoon ja sieltä miestemme luo.

Neuvottelimme I'ielä tykkien ,kul jettamisesta
omalle puolelle, mutta päädyimme siihen, että
elävää voimaa ei voitaisi kayttaa tässä niin paljon,

uaatikaa
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Länsi-Lemeiin myllyn io sillon rouniot

että ty,kit nousisivat harjanteelle. Ympäristö olisi
ensin puhdistettava vihollisista, ja se oli taas toi-
nen juttu.

Lil.javirtaa kiinnosti nvt vuorostxan ammusva-
rikon tiedustelu. Ilenimme ensin hrrjanteelle r'ä-
häksi ai,kaa Iepäämään ix neuvottelemlxn.

Päätettiin asettaa kaksi miestä harjanteen etelä-
päähän niin lähelle tietä kuin siellä olevan pst-
tykin vartio sallisi. Hiivimme Liljavirran kanssa

,ia pääsimme harjanteella olevan vesaikon laitaan,
iosta rinne kalttosi jo alaspäin. Kurkistelimme
alernma,ksi ia näimme tien varressa olevan tykin
ia vartiomiehen häämöttävän. Korpraaali Keinänen
jäi yhden apumiehen kanssa vesaikon laitaan var-
tioon. Me muut läksimme io'kinotkoon.

Kahlasimme jokivarren lepi,kossa entisen maan-
tiesillan luo, jossa vesaikko loppui. Sillan f a myllyn
raunioissa ei ollut enää muutamarn päir,ään käyty,
koska lumella ei näkynyt iälkiä. Nousimme tiellä
lähemmäksi har janteen päässä olevaa pst-tykkiä,
ja kun meistä näytti, että sillan luona jokiuoma
iäisi tykiltä katveeseen, jätimme tykkimies Turusen
rinteen varjoon toisen apumiehen .kanssa vartioon.
Heidän tuli suojata meidän paluutamme toiselta
puolelta, jos sinne pääsemme.

Liljavirta lähti nyt tarpomaan edeltä, sillä tunsin
itseni jo aika r,äsyneeksi. Vanhan vesirännin vie-
ritse, ri,kottujen mylly- ja siltapelkkien varassa me-
nimme jokiuoman yli. Vastakkainen puoli oli sil-
lan kohdalla melko avoin, mutta maantien lou-
naispuolella olevassa vanhassa purouomassa oli r'ä-
hän vesakkoa, jonka varjoja käytirnme hyväksi.
Nousimme purouoman länsirnutkassa pellon laitaan
kur,kistelemaan, mutta samalla kun nousimme ylös,
välähti edessämme noin 120-150 metrin etäisyy-
dessä tykin suulieli,ki. Paiskasiko tykin laukaisupa-
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noksen paineaalto vai hurja säikähdys meidät alas.
mutta löysimme toisemme päistikkaa hankeen suis-
tuneina nobkelman penkereeltä. Kavahdimme pys-
tyyn lähteäksemme karkuun, mutta samassa Pa-
mahti uusi laukaus. Sen vaikutus oli kuitenkin
miltei päinvastainen, sillä kuulin selr,ästi räiähdys-
pisteen äänen joen poh joismutkan seud ulta met-
sästä. Pelkkä s3rtuma ohjasi siis meidät tykin
ampumalini.rlle sillä hetkellä. Liljavirta, joka aina
oli hyvin siivo sanoissaan eikä käyttänyt voima-
sanoja juuri ,koskaan, puhkesi nyt puhumaan: "Phyi
perk . . . kun säikäytti", ja pyyhki neama&nsa
lumesta.

Itsekin olin yhtä hen,oton, hyytelöksi tuntui
menneen koko keho. Selvisimme siitä kuitenkin,
sillä ampujain suunnasta kuului äänekästl puhelua
ja naurun remakkaa. Tämä nostatti rneissä uutta
sisua ja hervottomuus kairkrl<osi.

Siirryimme penkereen varjossr lähelle jokea ja
jatkoimme matkax. Tuntui kuin olisimme olleet
jossakin hämärästi valaistun nä1'ttämön palkeilla,

MAANSÄH Kö

AINA ASKELEEN EDELLÄ

r'l



sillä pilvikerroskin alkoi taas ohentua. Kun joen-
uom'a tuli yhä jyrkemm?i,ksi, siirryimme lähem-
mäksi pollon reunaa. Harvat pafu- ja leppäpensaat
loppuivat tyystin, mutta Liljavirta tuhisi itsepäi-
sesti vain eteenpäin. Hangesta irronneet lumi-
kokkareet alkoivat vieriä joenpohjalle aiheuttaen
melkoisen sähinän. Liljavirtakin kiinnitti siihen
huomiota ja siirtyi yhä vlemmäksi. Olimme jo
taannoin ampuneen ty'kin sivustan paikkeilla. Lä-
hellä häämötti lumivallin takaa joko varasto tai
miehistön majoituskatos. Valli näytti ylettyvän ihan
jokipalteen reuna;rn asti jl sieltä allioi tuntua sie-
raimiimme savunhrjur. l\[yöskin puheen sorinaa
kuului melko Iähel:ä. Siellä siis valvottiin, tosin
huolettoman tun:uisesti. mutta sitten.kin olisimme
pian voineet jou:u:. jonkun näköpiiriin.

Koetimme tu:iir leirialueen reunasta jotakin
aukkoprikk:e. mutta sellaisla emme havainneet.

Jokitörmäss1 oli useitakin tummia ,kohtia, jotka
saattoivat olla korsuja tai ampumapesäkkeitä. Lu-
mivalli päärtvi jokitörmässä olevaan pensaaseen,
jonka takana saattoi olla vartiomies. Sen takia
pysyttelimme vähän edempänä.

Joen vastakkaisella puolella näkyi myös iotakin
tummaa ja voimme määritellä sen si,jainninkin,
mutta emme saaneet selvää, mitä siellä oli. Silloin
tällöin vilahtelevat valot ilmaisivat, että jotakin
siellä touhuttiin. Vasta myöhemmin selvisi, että
siinä oli venäläisten sairaalateltta ja huollon mui-
takin osastoja.

Tenhamon kukkulalla olevien mei,käläisten ja
ns. tankkiprrssin r'älillä syntyi taistelua ja kohta

välähti myös tykin suuliekki rneidän edessämme
olevan motin osan luoteispuolelta. Taistelun melske
yltyi ja kohta yhtyi ammuntaan myös meitä äsken
säi,käyttänyt tykki sekä vastakkaiselta puolelta jo,ku
kolmaskin. A jattelimme, että nyt saattaisi olla
tilaisuus pistäytyä edessä olevan lumivallin taakse,
mutta samassa tuli mieleen, että pian voisimme
joutua Tenhamon kukkulalla olevan tulenjohtajam-
me mahdollisesta tuli-iskusra osallisiksi, jos he alka-
vat ampua näitä tykke.iä. Siksi läksimme kömpimään
paluumabkalle. Myllyn luo tultuamme huomasimme,
että sen takana olevalta piiskatykiltäkin näkyi lii-
kettä. Aivan selvää siitä emme saaneet. Joka ta-
pauksessa sitä sieti nyt varoa. Pääsimme pitkin
jokiuoman rantaa tiepohjan ohi ja tilapäisen sillan
kautta joen yli.

Oli jälleen aamu, kun palasimme omalle lei-
rillemme. Mukanamme oli ainoastaan kymmen-
kunta käyttökelpoista ammusta laurkaisupanoksineen
ja vähän muutakin kalustoa. Tiedot, joita saatiin
havainnoistamme, olivat jo ennestään suurin piir-
tein tunnetut. Saimme niitä ,kuiten,kin hiukan
täsmennettyä.

Valitettavasti tuo alituinen ammuspula ja kulu-
neen tyk,kikalustomme huono kunto ei sallinut
aseemme käyttöä sillä teholla ja tark,kuudella, jo-
hon henkilö,kunnan koulutustaso olisi yltänyt. Kol-
me - neljä päivää myöhemmin saimme sen katke-
rasti todeta. Jalrkaväen vallatessa n'rottia vähäisellä
määrällä'käsikranaatteja ja,kasapanoksia me tykki-
miehet jouduimme olosuhteiden pakosta näyltele-
mään siinä vain pienoista sivuosaa.

NYT LUODAAN POHIA

PU UTARHAN KU KO I STU KSEEN

Kevcit kiertelee jo pion puutorhoonne. Pölvet ovqf sen

oskeliq. Kohto moo jo suloo. - Mutto vosto tehtycinne

toimitilouksen olette volmis ottomoon kevöcin vosioon
milloin tohonso.

HANKKITAN TAIMISTO puutorhon
honkintokeskus toimiltoo Teille porhoot tqimet.

Tutustukoo kuvitettuun hinnostoomme Honkkijon löhim-
mcissci konltorisso toi jösenosuuskouposscl. Sieltci soolte

myös torkemmot tiedot. - Nopeot toimitukset hyvin
pokottuino perille !
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Pihlo-levy on ojonmukoinen jo eristcivö
levy sisökotloon - volnr sto 1o seiloise-
noon, mutto stlö voidcon myös moololo.

Volmisto loipioto levyinö

P I H LA-levy
sisökottoon
Pihlo-levyt on helppo jo nopeo kiinnittöö - miltei "loto-
mqtlo". Pihlo-levyt poistovot tehokkoosti koikuheijostukset.
äihlo-:evyö toimitetoon sileönä, hojorei'itettynö jo uurrettuno

- koikki ruoditettuinq.

P.l H LA-levyt sometintuntuo kottoon

A. ÖMOSA
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Estelinio Pörtsykän kylässä Loorokon ronnollo

Vilho Viskori
POIAT
SODASSA

TÅLVISODAN aikana olivat Kar.ialan kannaksen
suojeluskuntiin kuuluvat 16-18 vuotiaat pojat ja
vanhat miehet rintamalinjan takana ns. desantti-
vartiossa. Valkjän,en suojeluskunnan vartioalueena
oli Laatokan ranta-alue Käkisalmi-Sortanlahti.

Eräänä helmikuun aamuna 1940 lähti Käkisal-
men Pörtsykän vartiotuvasta kaksi Valkjän,en 16-
vuotiasta poikaa tavalliselle aamupartiorefkelle
Pörtsykän ja Käkisalmen väliseen rantamaastoon.
Hiihdettyään paksulumiseen metsään tehryä latua
he huomasivat suksen ladut, jotka johtivat metsästä
Laatokan jäälle. Luullen jonkun yöllä hiihtäneen
metsästä jäälle he lähtivät seuraiunaan latufa. Hiih-
detryään parisen ,kilometriä he löysivät ladun vie-
restä venäläisen munakäsikranaatin. Silloin heille
selvisi, että hiihtäjär, joita jäljistä päätellen oli aina-
kin kaksi, olivatkin tulleet Laatokalta rantaan päin.

Pojat ottivat kranaatin taskuunsa, hiihtivät ta-
kaisin ja lähtivät seuraamaan latuja sakeaan met-
sään. Edettyään muutaman sata metriä heitä am-
muitiin edestä, ja luoti napsahti toisen po,ian pään
r-li puuhun. Silloin pojat heittäytyivät han,keen, ot-
tir'.it kir'äiri: esille le etsir'ät maalin. Muutaman
kymmenen :ne:ri:r piistä he näkivät liikettl suuren
kuusen juurelrr. mis:f :r-rs rrnmur;iin. Silloin po jrt
avasivat tulen puuo juurelle jr r;npuitrt p.liruu-
nansa loppuun.

Suurempi poika esitti nyt, errä meniäisiin k,ltso-
maan, mitä puun juurella on, mutte kun pienempi
selitti pel.käävänsä ja ehdotti paluuta ,kotiin, pojat
ryömivät metsän kätköön ja hiihtivät vartiotuval,le.
Siellä ei ollut kuultu ampumista, mutta nyt lähti
koko vartiomiehistö poi,kien ohjaamaan paikkaan.
Puun juurelta löytyikin kaksi venäläistä kuolleena
ja noin 20 metrin päästä ojas,ta hankeen ,kaivautu-
neena ,kolmas mies käsivarteen haavoittuneena. Tä-
mä oli kerännyt Iuokseen kuolleiden toveriensa
pistooli,t ja kdsikranaatit, mutta ei käyttänyt niitä
pidätettäessä.

Haavoittunutta,kuulusteltaessa selvisi, että mie-
het oli tuotu moottorirkelkalla Laatokan iäätä pit-
kin noin 15 ,km päähän rannasta, mistä he olivat
lriihtäneet edelleen. Tehtävänä oli ollut räiäyttdri
Käkisalmen rautatiesillat yön ai,kana j^ 'pl^l^ta

aamulla takaisin. Repuissa oli heillä räjähdysaineita
ja sähkösytytyslaitteita.

. En_ voi unohtaa poikien iloisia säteileviä kasvoja,
kun he tuota partioretkeään selostivat.

SÄRKYYN lA KUUMEESEEN

DISPERIN
Tehokos Disperin ei örsylö
herkköököön mohoo.

l0 tobl. 65:-
50 ,, 197:-

IlIC)N

MEit
MONIPUOLISTA
TEOLLI S U UTTA
H. SAASTAM O I-N E N-OY
Kuoplo

Soho - Rullotehdos - Puurokennetehdos

- Vonerilehdos - Konepojo

TUNNUSTETTUA
TUKKUKAUPPAA
H. Soostomoinen & Pojot Oy
Kuopio -Joensuu - Jyvöskylö - Kojooni

Elinlorvike- mootolous- tekstiili- kemikoolio-
olon tukkuliike.

Elintorvike-

J. HETTTO OY
Helsinki - Somero

jo moqtolousolqn tukkuliike.

I
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SAASTAM OI SE N YHTIöT
Vqnhoin perintein - uusin ootiein
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Erkki Saramo:

LIIVOSAÅRTA PUOLUSTAAIASSÅ

Ilmari Lel.rto:

NIAKSI}IÅ\SI.{RI 79

Iivo Riikonen:

KI\"iÄRIKO\IPPÅ\IÅ PUOLUSTUSTAISTE.
LUSS.{ I{UOLÅÅ\ KIRKKOKANNAKSELLA
1.1-16.2.19{0 III OSA

K. A. Hepouro:

LÄNSI.LEIUETISSÅ II OSA ..

Vilho Viskari:

POJAT SODÅSSÅ

Kirjoitt«riot yostoovqt esittämistään
mielipiteistä

67

96



a\

l '. j

dä'n-t

,#
\\

I
I

G-//
*

se on r[hokysymys
*--i4t-l

I

i

ARVOKKAI N OMAISUUS
H IUS KARVAN VARASSA

No n kovi oikoinoon Wrlhelm

Tell'rlle honen tordostoon

r ippu honen poikonso elcimc.

2 a"a OJCJ POnemOCn nOln

/.a"<a_..c pcrosto. Mullo penn

use n sotluu nykyorkoisesso yh-

terskunnosso suurrokin oineellisio

vohinkolo. Jos jokin nirslo sottuisr

Teidon kohdollenne onko

Pohlolo silloin lukenonne ?

VAKU UTUSOSAKEYHTIö
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Mooilmon luetuin oikokouslehti
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Eisenhowerin näkemys
Berliinin kysymyksestä
Yhdysvoltoin entinen presidentti, joko lohti
toisesso mooilmonsodosso liittoutuneiden

ormei;ol voilloon Soksosso, kertoo Volittulen

Polojen huhtikuun numerosso olusto soqkkq

niisto lopohtumisto, .lotko ovot lohtoneet
nykyiseen Berlrinin pulmoon, Lehden joko

numerosso on muiden huolellisesti volikoitu.;en

kirjoitusten ohello orvovoltoisio

selostuksro nykyhetken pulmokysymyksisto.
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