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fiisi auottu
MAALISKUUN 13. päir'änä 1957 l.rokoontui jou,k-
ko entisiä rintamamiehiä,keskustelemaan viimeis-
ten puolustussotiemme tapahtumia kuvaavan airka-
kauslehden perustamisesta. Sellaisen lehden tarpeel-
lisuutta pidettiin ilmeisenä ja ajatusta ryhdyttii,n
toteuttamaan. Pääasiassa taloudellista laatua ollei-
den alkuvaikeuksien jälkeen päästiin vihdoin tur-
vallisesti matkaan, kun Sanoma Osakeyhtiön kanssa
oli saatu aikaan molempia osapuolia tyydyttävä so-
pimus lehden ,kustantamisesta, ja ensimmäinen nu-
mero ilmestyi Suomen Marsalkan päivdnd, 4. 6.
1957 "Kansa taisteli - miehet kertovat" nimisenä.
Lehden perustamisen .ia jutrkaisemisen aikaansaa-
neet henkilöt järjestäytyivät sittem,min,käytännölli-
sistä syistä yhdistykseksi nimeltä "Sotamuisto-
yhdistys r.y."

Lehtemme saa,ma kai,kki odotukset ylittänyt in-
n,ostunut vastaanotto ja vuosi r.uodelta jatkuvasti
kasvanut levikki ovat osoittaneet selvästi, että laa-
jat ,kansalaispiirit yhä tuntevat suurta kiinnostusta
vii,meisten sotiemme tapahtumiin ja ,kaipaavat niitd
koskevaa tietoutta. Sotahistoriallinen tubkirnus on
luonnollisesti jo selvittänyt molempien sotien ku-
lun, ja jatkosodasta on ,jo julkaistu laala virallinen
teoskin, joka ,käsittelee tapahtumia pataljoonan ja
vastaavan tasoa myöten, mutta talvisodasta ei vielä
ole o'lemassa yhtenäistä virallista esifystä. Taval-
lista miestä kiinnostavat ,kuitenkin eniten pienien
yksikköjen, komppanioiden, joukrkueiden ja ryh-
mien sekä yksityisteo miesten airkaansaannokset,
taistelut, voitot ja tappiot. Kuvaukset niistä tuovat
vasta verta ja elämäL kuivii.n sotahistoriallisiin puit-
teisiin. Juuri tätä auhkoa lehtemme pyrkii täyttä-
mään. Korkoamam,me,ja julkaisemam,me sotiin osaa-
ottaneiden henkilökohtaisiin kokemu,ksiin ja elä-
myksiin perustuvat muistelukset ja kuvaukset tuo-

vat runsaasti ensi käden liihdeaineistoa sotahis-
toriallisen tutki'mu:ksen käytettäviiksi. Ne valotta-
vat samalla elävästi sodan psykologista puolta, eri-
tyisesti syvien rivien kannalta katsottuna; moni
kertomus on suoranaista sotilaspsykologian ope-
tusta, varsinkin sellaisille, jotka eivät ole itse olleet
sodassa mukana.

Taiteellisesti ja tyylillisesti kuvaurkset eivät ehkä
edusta kaikkein korkeinta tasoa, mutta muodon va-
javaisuuden kon'aa useimmissa tapauksissa oma-
kohtaisesti eletyn antama aitouden tuntu ja kerto-
misen kotuton asiallisuus. Merkillepantava piirre
on myöskin se kunnioitus, monasti suorastaan ihai-
lu, joka usein kertomuksissa kuvastuu senkertaista
urheaa vastustajaa kohtaan. Tuossa,kunnioiturksen
ilmaisussa ei ole milloin,kaan nöyristelyn tuntua
suuren ja mahtavan edessä, ei myöskään vihaa: se

on pelkästään rohkean ja tehtävänsä taitavan sotu-
rin arvonantoa vertaistaan kohtaan. Tunne oma
arvosi, aona arvo ,toisellekin.

Aseet ovat jo kauan vaienneet ja kansamme on
saanut nauttia rauhan siunauksista. Taistelu kan-
samme sielusta jabkuu ,kuitenkin yhä. Liikkeellä
on voimia, joista toiset tietoisesti, toiset tietämät-
tään pyrkivät tuhoamaan meidän kansallisen oman-
arvontuntomme ja terveen itsekunnioituksemme ja
siten viemään pohjan itsenäisyystahdoltamme. Täl-
laisten turhoisien voimien vastustaminen, yhteen-
kuuluvaisuuden tunteen ja isänmaallisen hengen
sekä maanpuolustustahdon vahvistaminen ovat tä-
män päivän itsenäisyystaisteluamme, jossa lehtem-
me haluaa myös olla murkana.

R'M^^^"r^rl 
.

161



ffi*

{i,*
k
iMii*l *{

t,4

i
1.)

i;l
i :lf

t"

ffiOll,llN
MIEHIN

Reino Penffinen

TALVISOT^ oli alkanut marraskuun viimeisenä
päiviinä 1939, ja heti sen jälkeen olivat joukkom-
me hyvää vauhtia vetäytyneet viivytystaisteluja käy-
den kohti sisämaata. Joulu,kuun 3. päivän iltahämä-
rissä asettui 12. divisioonaan kuuluva JR 36 saa-
mansa käskyn mu,kaisesti torjuvaan puolustukseen
Suojärveltä parisenkymmentä kilometriä länteen
olevalle Piitsojan-linjalle, jossa jo YH-vaiheen ai-
kana oli joukkojen toimesta suoritettu j,onkin ver-
ran varustelutöitä.

Asemien miehitys tapahtui varsin vaikeissa olo-
suhteissa. Maasto ja asemat olivat johtajille ja jou-
koille aivan outoja, ja miltei täydellinen pimeys
vallitsi. Lisiirksi olivat rykmentin yksi,köt p?iivän ku-
luessa suoritelun epäonnistuneen vastahyökkäyksen
johdosta aivan sekaisin, ja jonkinlaista paniikki-
mielialaakin oli havaittavissa.
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Onni oli kuitenkin myötäinen. Koko yö saatiin
rauhassa valmistautua puolustukseen, ja aamun val-
jetessa voitiin todeta, että kaikki järjestelyt olivat
suurin piirtein kunnossa. Puolustuksen painopiste
oli selvästi keskitetty idästä länteen johtavan maan-
tien ja puolisen kilometriä sen eteläpuolella kulke-
van rautatien kohdille, sillä vain näillä suunnilla
oli jonkin verran näkyväisyyttä. Sitäpaitsi tiedet-
tiin, että vihollisemme suoritti tähän aikaan hyök-
käyksensä vain kiinteästi teillä pysyen.

Seuraavana aamvna.ii ;ootot oon 4. päivänä
tasan kello 8 hämärän juuri valjetessa ryhtyi vi-
hollinen hyökil<äykseen. Kymmenet tykit, kranaa-
tinheittimet ja konetuliaseet aloittivat yht'aikaisesti
korvia repivän metelin. Tuli kohdistui ennen kaik-



Suvilohden-Kol loon pöä-
tie io routoiie sekä Piits-
oion eli Piilsoinoion io
Kollocn osemot

kea etulinjaan maantien ja rautatien vaiheille. Olint-
me siioittaneet J<ahden patterin ,kornento- ja ,tulen-
johtopaikan maantien ojaan aikaisemmin rakennet-
tuun, edestäpäin verrattain hyvin suojattuun ty,kki-
asemaan. Vieressämme tien kahden puolen työs-
kenteli kaksi panssarintorjuntatykkiä, ja myös kaksi
konekivääriä oli sijoitettuna aivan lähelle tien
oheen. Taistelukentän erikoisuutena mainittakoon,
että maantie jatkui linjasuorana, vieläpä miltei pöy-
dän tasaisena kilometrimääriä puolustusaseman mo-
lemmin puolin.

Vihollisen tulivalmistelun kestettyä raivokkaana
joitakin kymmeniä minuutteja ilmaantui tielle lii-
kettäkin. Suljettuina osastoina, joukkueittain tai
komppanioittain, vihollinen eteni tien täyttävin jou-
koin urhoollisesti aina tulenkantomatkamme ulot-
tuville saak'ka. fuvistöjen väliin oli sinne tänne si-
joitettu raskaampia aseita, jopa .hevosvetoisia tyk-
kej?ikin. Ei näin ollen ol,lut ihme, että omien aseit-
temme keskitetty torjuntatuli muodostui tällaisissa
olosuhteissa suorastaan joukkoteurasrukseksi. Suu-
ria ruumis- ja kalustokasoja syntyi pitkälle tie-
osuudelle asemiemrne edustalle.

Sitten yhtäkkiä ilmestyivät näköpiiriin panssarit.
Jo useamman kilometrin päästä voi,mme haara-

kaukoput,kella seurata niiden huojuvan rivistön lä-
hestymistä. Ensin yksi, sitten toinen, kolmas jne.
Niitä oli erikokoisia ja erilaatuisia. Ehdimme las-
kea vaunqja olevan tulossa,kaik,kiaan 28, ennen kuin
ensimmäiset saapuivat sopivalle arnpumaetäisyydelle.

Odotusaika oli jännittävää. Sydänalaa ahdisti epä-
tietoisuus omien, tähän asti koil<eilemattomien,tor-
juntavälinei,ttemme tehosta. Pystyisikö ensi kertaa
tulessa oleva torjuntajoukkomme säi,lyttämään kun-
tonsa ja kylmäverisyytensä?

Asemissamme vallitsi tulen taukoamatonta räis-
kettä lukuunottamatta d<olkon vakava hiljaisuus.
Odoteltiin to.tisina. Miesten katseet suuntautuivat
kysyvinä johtajiin. Vastuu painoi ja pelko suoras-
taan vavisutti. Mutta - sen tajusimme - pelkoa
ei nyt saanut näyttää. Näennäisen rauhallisina se-
lostelimme haarakaukopu[ken näkymiä torjunta-
aseiden luona oleville miehille. Minuutit ja sekun-
nitl<in tuntuivat pitkiltä ja hermoja repiviltä.

Vihdoin, lähimpien vaunujen ollessa noin 300
metrin etäisyydellä, annettiin käsky tulen avaami-
sesta. Jo aivan ensi laukauksilla onnistuivat pans-
saritykkimme saamaan osumia, ja ennen pltkää
kaikui asemissamme riemun huudahdus. K[rjessä
ajanut vaunu oli syttynyt tuleen. Intomme kasvoi,

Kolloon osemien etumoostoo
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eikä aikaa liene kulunut paria rkolmea tuntia enem-
pää, kun maantiellä jo roihusi neljä sakeaa savua
syöksyvää roviota. Tällöin olivat muut vaunut myös
havainneet yrityksensä epäonnistuneen, keskeytti-
neet hyökkäyksen ja hakeutuneet suojaan kulku-
,kelvottomaan metsämaastoon.

Kuin taikaiskulla oli tunnelma asemissamme
muuttunut. Pelko oli vaihtunut riehakkaaksi tais-
telun ja voiton huumaksi. Vihollisen jalkavZiki
hyiiJ<käili edelleen voimakkaan tulen tukemana rai-
vokkaasti ja silmittömästi, mutta omat aseemme
lakaisivat hyökkääjiä maahao myös aivan armotto-
masti. Ruumisröylckiöt asemiemme edessä kasvoi-
vat. Kaatuneiden ja haavoittuneiden miesten jouk-
koon sulloutui hevosia ja kaikenkaltaista sotakalus-
toa. Haavoittuneiden valitushuudot erottautuivat
järkyttävinä aseiden melskeestä. Syksyisen hämä-
rälle taistelukentäile loivat kolkkoa valoaan edel-
leen roihuavin liekein palavat panssarivaunut. Sa-
maa meteliä jatkui tunti tunnilta ja iltapäivään
mennessä voitiin tor,juntavoittoadnme pitää täysin
selvänä.

Piitsojan torjuntataistelun,kiihkeyttä kuvastaa
osaltaan sekin, että siihen osallistunut heikko ty-
kistömme, kaksi LK-patteria, ampui päivän kuluessa
yhteensä noin l. 100 kranaattia ja srepnellia. IIää-
rä oli huimaava talvisodan varastot je olosuhteet
huomioonottaen.

Omia tappioitakin oli päir'än kuluesse tiervsti
tullut. Lääkintämiehillä oli koko päivän ollut run-
saasti työtä, ja takamaastoon iouduttiin kokoemran
myös joukko kaatuneita. Toinen reippaasti taistel-
leista panssarintorjuntatykeistämmekin sai keskipäi-
vällä osuman ja joutui pois pelistä. Useita miehiä
haavoittui tällöin vaikeanlaatuisesti.

Vaikka tilanteen f,^Uilt" oli,kin täten täydelli-
sesti siirtynyt omiin käsiin, olivat kahden päivän
järkytykset sittenkin olleet liikaa sotaan tottumatto-
mille miehillernme. Heti iltapäivän hämärtyessä oli
havaittavissa selvää halua irroittautumiseen y,ksi-
tellen ja ryhmissäkin. Kai,kesta huomasi, että pi-
meys ja sen tuoma yllätysvaara alkoivat hermos-
tuttaa ja peloittaakin miehiä. Useaan otteeseen jou-
tuivat esimiehet palauttan.raan miehiä aseineen ase-

miin, jotka nämä olivat omavaltaisesti jättäneet.
Tällaisessa epävarmuuden tilassa kuluivat iltapäivän
tunnit siitä huolimatta, että vihollisen hyökkäys-
into oli selvästi tyrehtynyt ja ainoastaan jatkuvir
tuli lakaisi edelleen asemiamme, kuten maininkina
myrskyn jälkeen.

Sitten tuli ilta ja pimeys. Olimme ,kuopassamme

olleet niin kiinni tor.funtatehtär'ässämme, ettemme
edes kerinneet havaita, mitä ympärillämme oli ta-
pahtunut. Yhtäkkiä vain alkoi tuntua niin oudon
hiljaiselta. Lähetin taistelulähettialiupseerini, ker-
santti Laurilan, tutustumaan tilanteeseen ensin tien
etelä- .ia sitten pohjoispuolella. Asia selvisi heti.
Meitä kuopassamme olevaa kolmea miestä lukuun-
obtamatta ei asemissamme ollut risiin sieluakaan.
Tuntuipa ilkeältä tuollainen toteamus ensimmäisen
taistelupäivän iltana.

Lähetin kersantti Laurilan viipymättä ottamaan
yhteyttä muutaman sadan metrin päässä olevaan
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pateljoon-rn xomentopaikkaan, Piitsojan sahanhoi-
tajan esuin:rloon. Hetken kuluttua saapuikin pai-
kelle prtelioLrn-ra komentrja hermostuneena. Hän
ei eluksi r:h;onur us-ror kertomaani, mutte teh-
*'ään lrhren -iierroksen .rsemissa hän itsekin to-
tesi tilrn:een vek:r'uuden. Poistuessaan hin kui-
:ensin r'.r-<uurreli, että puolen tunnin kuluttua on
p.rteljoon.rn miehitys jälleen paikoillaan ja kehoitti
meitä mr ös pysymään kuopassamme. Lupaus oli
selr'ästi mahdoton toteuttaa, mutta kdsky oli käsky,
je me jäimme paikoillemme.

Nyt oli meillä aikaa harkita tilannetta. Viholli-
nen ei meitä enää sanottavasti häirinnyt. Puhelin-
1'hteys tulipatteriin oli ,kunnossa. Pimeässä määri-
tin tulenjohtokartaltani ,kymmenkunta maalia- ja an-
noin ne patteriupseerille käskyllä ampua niihin
iskut viiden minuutin väliajoin. Siltä r'aralta, että
yhteys sattuisi katkeamaan, annoin myös käskyn,
että patteri ampumatehtär'änsä suoritettuaan siirtyisi
taaksepäin airkaisemmin valmistettuihin Kollaan-
joki-linjan puolustusasemiin ja lähtiessään lähettäisi
yhden hevosen noutamaan meitä ja haltuumme
jääoyttd, moninaista kalustoa. Pahaksi onneksi sat-
tui puhelinyhteys kuitenkin katkeamaan juuri kes-
ken puheluamme kranaatin osuessa puhelinjoh-
toon, ja tästä räsähdyksestä veti patteriupseeri,
kuten myöhemmin selvisi, omet johtopäätöksensä.

Taistelukentällä r'allitsi tähän aikaan verrattain
täydellinen rauha. Vain silloin tällöin laukaisi vi-
hollisen konekir'ääri pitkän sarjansa maantien suun-
taan. Samoin piiskatykit. IIyös joitakin keveiden
pattereiden iskuja räjähteli aika ajoin tyhjissä ase-

missamme. Sen sijaan panssarit pysyivät piiloissaan
metsän suojassa, ainoakaan niistä ei enää edes näyt-
täytynyt. Vihollisen jalkaväki taas oli ilmeisestikin
vetäytynyt nuolemaan päivän kuluessa saamilan
haavoja.

Säännöllisin väliajoin suoritti oma patterini saa-
maansa tulitehtävää. Iskut suunnattiin syvyyteen
maantien kahden puolen tar,koituksella häiritä le-
poon asettuneita vihollisia.

Näin kului tunti, pari, ehkä kolmekin. Kun mi-
tään uutta ei kuulunut, lähetin 'jälleen kersantti
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Laurilan,pataljoonan komentopaikalle kuulemaan
uutisia. Pian hän palasikin ja kertoi: "Komento-
paikalla ovat ovet ja ikkunat sepposen selällään.
Lampuissa ja uunissakin paloivat tulet, mutta ta-
lossa ei löytynyt elär'ää sieluakaan. Näytti siltä,
että komentopai,kan herroille oli tullut äkkilähtö
ikkunasta takana aukeavalle suolle."

Tuossahan sitä uutista olikin niissä olosuhteissa
kerrakseen. Nyt olimme siis me kolme lopullisesti
yrksin'torjumassa panssarein vahvistetun vihollis-
divisioonan hydrkkäyksiä sysipimeässä korvessa.
Kai,kki yhteydet taaksepäin olivat poikki, ja jouk-
komme oli liian pieni niin linjapartiointiin kuin
lähettiyhteydenkin ottoon. Radioita ei tietenkään
ollut käytettär'issämme. Monipäiväisen valvonnan
jälkeen olimme loppuun uupuneita, ja kaiken lisiiksi
tämä oli ollut elämämme ensimmäinen, ankara
taistelupäivä.

Tilanteessa ei ollut paljon arvostelemista. Pois
täältä oli meidänkin yritettävä. Tavarat vain sel-
kään ja matkaan. Totiiina ensikertalaisina yritimme
haalia mukaan kaiken, mitä paikalle oli jäänyt: haa-
rakaukoputken, puhelimet keloineen, omat ja tois-
tenkin iätt?imät aseet, vieläpä ojaan jddneet patruu-
natJ<in. Olimme alun alkaen ylikuormitettuja siksi-
kin, koska maantietä emme tulen vuoiksi voineet
käyttää. Metsää ja soita rämpien sivuutimme rau-
hassa mäkirinteessä sijaitsevan sahanhoitajan asun-
non tuikkivine valoineen.

Noin kilometrin, pari kuljettuamme siirryimme
maantielle, koslia siinä Näätäojan kohdalla oleva
pieni mutka antoi tästä lähtien tulisuojan. Maan-
tien ojassa r'älillä levähräessämme kiintyi yhtäkkiä
huomiomme omalta puolelt.r kuuluvaan mekas-
tutkseen. Tä1'ttä laukkaa lähestyi sieltä hevonen,
tulikipinät vain iskivät kavioista ja reen jalaksista
jäätyneellä tiellä. Pysäytimme tuli.iat ja totesimme,
että reessä olevat miehet kuuluivat oman patterim-
me pikakivääriryhmän, joka tulisella kiireellä oli
mabkalla kohti Piitsojaa. Ryhmän johtaja, alirker-
santti Laukkanen ilmoitti saaneensa patteriupsee-
rilta käskyn noutaa keinolla millä hyvänsä päällikön
ruumiin kotipuolelle lähetettäväksi. - Tämän ereh-
dyksen oli saanut aikaan se räjähdys, joka oli kat-
kaissut tapsimme ja oli kuulostanut patteriuipseerin
korvassa siltä, kuin afirmus olisi osunut juuri kuop-
paamme. Mi.esten ihmetellessä lastasimme taak,kam-
me rekeen ja "me ruumiit" kii,pesimme itse pääl-
I immäisirksi. Hilj alleen läksimme vetäytymään kohti
Kollaanjokea.

Matkan varrella saimme nähdä, rnitä oli tapah-
tunut. Jourliot olivat pakokauhunorrnaisesti jättäneet
asemansa. Tunnelma oli ol.lut niin voimakas, että
päälliköt, jopa komentajatkin olivat nähneet f a

kuulleet olemattomia ja seuranneet tahdottomina
joukkojaan. "Panssarit tulevat" oli kai,kunut mie-
hestä mieheen, ,ja huuto oli antanut vauhtia mielet-
tömäile menotrle. Ajomiehet olivat katkoneet hevos-
tensa valjaat, jättäneet arvokkaat teltta- ym. kuor-
mat tien oheen ja yhtyneet pakenevaan rivistöön.
Kaaokseen oli liittynyt myös &oko rykmentin kuor-
masto, samoin kuin eräs patterikin, jonka päällikön
hermot olivat jo iltapäivälIä täysin romahtaneet.
Siellä täällä olivat esimiehet yrittäneet pysäytellä

vauhkoutuneita miehiään, mutta panssarien ja kuo-
leman pelko oli osoittautunut järjen ääntä voi-
makkaammaksi. Vasta noin kymmenen kilometrin
päässä, Kollaanjoella vastaanottoasemissa olevan JR
34:n oli jyrkin toimenpitein onnistunut Pysäyttää
tämä hillitön meno.

Puoliyön vaiheilla pääsimme mekin omiem'me
puolelle Kollaanjoen taakse. Tuotti I'aikeuksia to-
distaa eräille esimiehille päivän ja illan kuluessa
kokemamme havainnot ja tapahtumat, ennen kaik'
kea ei tahdottu uskoa sitä, ettei lähtöömme men-
nessä ainoakaan vihollinen, Panssareista puhumat-
takaan, ollut edes yrittänyt ylittää Piitsoiaa. Laa-
dittuani yön kuluessa divisioonan komentaialle seiik-

kaperäisen tais,telurliertomuksen päivän vaiheista
sain vihdoin aamuyöstä tilaisuuden asettautua usei-
den valvottujen vuorokausien jälkeen kunnolliseen
lepoon.-Piitsojan taistelun jälkeen koottiin JR 36 taka-
maastoon järjestelyä ja täydennystä varten. Kesti
useita päiviä, ennen kuin se oli toipunut iärkytyk-
sestään iia oli jälleen taisteltrkelpoinen. Rykmentti
siirrettiinkin sitten Uomaan rnottitaisteluihin, ioissa
se täysin paikkasi sodan alkupäivinä kilpeensä syn-
tyneet irkävät naarmut.

****************+
RÄHINÄ ILLAN KULUKSI

Yksik,kömme oli siimetty rajan pinnasta väliaikai-
sesti Lappeen pitäjään erääseen taloon. Siinä oli-
vat talonrläen lisäksi majoitettuina ennestään viesti
ja ,kenttäposti. Kun ilta kului hitaasti, yritettiin
keksiä joiain ajan kultlksi, mutta mitä? Samassa

alkoi kuulua kolaa väittelyä postikersantin ia ali-
kers.rntin r'älillä siitä, kumpi on pellon pienennyk-
sessä parempi, "Hankmo" vai "Sampo". Talossa
oli nelja aikuista poikaa, jotka heti ryhtyivät puol'
tamaan Hankmoa, koska talossa oli sellainen. Tästä
kehittyi sellainen riita, ettei omaa ddntddn saanut
kuulumaan. Siellä olivat sotilaat ja siviilit nyr,kit
pystyssä lyöntiä vaille.- Kun rkatselimme rähinän aloittajia, niin eiväukö
nämä vietävät vain hykerrelleet tyytyväisinä käsiään,
kun olivat saaneet aikaan sellaisen näytelmän.

SILMÄ LÄHELLÄ VAARÅA

Oltiin kaivamassa yhteyshautaa,kk-pesä'kkeeltä
toiselle eräällä hiljaisella lohkolla Syvärin takana
kesällä 1942.

Pistettiin välillä tupakatksi, ja hyvähermoiseksi
havaittu luutnantti Tolonen latasi piipun, iota siinä
montun reunaan nojaten sytytteli.

Mutta olipa tullut vanjakin J<yttäilemän rnaas-
toon ja tuikkasi kai il<iikarikivärillän juuri syty-
tetyn piipun hajalleen.

- Voi ,kele, ,kun eivät katso, vaik,ka silmään
sattuis, ärjäisi Tolonen kiukuissaan.

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

.l
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Sortunut pesöke Summosso vuonno l94l kuvoftuno

Koorlo Erho

MONIPÄMISEN tykistökeskitykseo tuloksena
Su,mman talvisodan taistelussa sattui kornppaniarn-
me lohkolla "Lukossa" eräänä päivänä järkyttävä
tapaus, kun kk-pesäkkees€emme juuri vartiovaih-
don aikana osui suurehko arlmr§. Se hajotti koko
hirsirakenteisen pesäkkeen atrkutekijöihinsä, samal-
la kun neljä korsun sisällä olevaa miestä kaatui
ja useita haavoittui vai,keasti. Valitettavinta oli kui-
tenkin se, että pesätkkeessä rkiväärinjohtajana toi-
minut aliJ<ersantti Rei,no Kaoerva jäi sortuneiden
hirsien alle puristukseen eikä voinut omin voimin
pä?istä irti. Eläviaä säilyneet olivat kovin järkytty-
neitä, {<oska eivät olleet kyenneet auttamaan ali-
kersanttiamme. Onnettomu,uden lamaannuttamina
he kertoivat tapahtumasta ,pelastuttuaan toisten luo,
ja jokainen heistä uskoi, että Kanerva oli edelleen
hengissä, joskin pahasti haavoittuneena. T?i,män
vuoksi vänrikki Vasenius lähti parin miehen kera
yrittii,rnään pesäl«keelle pelastaakseen pulassa ole-
van. Mutta vihollinen aavisti kai jotakin tällaista,
koska,piti korko Iuhistuneen pesäkkeen tienoota nii,n
an,karan tulen alla, eLtä sinne tunkeutuminen olisi
ollut suoranainen itsemurha. Täten vänrikki luo-
pui enemmistä yrittelyistä pari kertaa epäo{rnistut-
tuaan.

Tapauksesta oli kulunut jo jokin tuokio, kun
eräs mu,kana olleista rniehistä tuli rkorsuumme ker-
tomaan tapahtumasta. Samalla hän mainitsi, että
Kanerva oli huutanut heidän jälkeensä: "Käskekää
Kallen tulla pelastamaan minua!" Koska Kanerva
kuului siviilissä hyvän ystäväni perheeseen, pidin
suoranaisena velvollisuutenani lähteä vuorostani
yrittiimään pelastaa pojan tukalasta tilastaan, jos

s vain olisi jotenkin mahdollista.

166

oa

TAY§.

OSUMA
kk-pesökkeeseen

Summosso

Toveriksi yritykseen sain sotamies Salosen, loka
tunnettiin komppaniassa paremrnin oimellä "Sinkin

Jussi". Salonen oli omaperäinen, monien partit,
retkien koulima, voisi sanoa uhkarohkea mies, jon-
ka sanavarastosta puuttui kokonaan sellainen sana
kuin "pelko". Parempaa toveria en olisi voinut
mistään saada, joten lähdin toivehirkkaana tähän
mahdottomalta näyttävään yrity,kseen.

Jätimme kaikki liiat varusteet pois, ettei mikään
vaikeuttaisi liiJ<kumistamme, ja aseitahan ei tällä
retkellä tultaisi tarvitsemaankaan. Vihollinen tulitti
edelleen raunion seutua kraoaatinheittimillä ja piis-
katykeillä. Tuli ,tuntui tosin harvahkolta, mutta
se oli suunnattu keskitetysti sortuneen pesäkkeen
y,rnpärille.

Lähdirnme kumpi,kin omalta suunnaltamme ete-
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nemään juosten lyhyin syöksyin kranaattikuopelta
toiselle ja painautuen ,heti kuopan pohjalle ouot-
tamaao otollista tilaisuutta seuraavaan syöksyyn.
Salonen eli ehtinytki'n jo aivan korsuraunion tun-
tumaan, ikun vihollinen avursi myös ,konekivääri-
tulen sitä kohti ja kiihdytti samalla korohoro- ja
piiskatykkitulen äärimmilleen. JatJ<oimme kuitenkin
yritystämme, vaikka syöksymme lyhenivät kerta ker-
ran rjälkeen, sillä kk-suihkut lakaisivat lakkaamatta
mustaksi myllerrettyä maastoa.

Näin, että Salonen kieräytti itsensä vihdoin en-
simmäisten, si,kin sokin lennelleiden hirsien yli,
mutta samassa hebkessä suuntautui juuri siihen koh-
taan ,kk-tuli, joten uskoin toverini retken jo päät-
tyneen siihen paikkaan. Tähyiltyäni hetken kuopas-
tani hirsirykelmää, mihin olin nähnyt Salosen ka-
toavan, näin hänen liikkuvan hirsien seassa, joten
tiesin hänen olevan vielä hengissä.

Yritin sitten huutaa Saloselle, ettei hän lähtisi
paikaltaan, ennenkuin minä tekisin seuraavan syök-
syni, Lkoska uskoin vihollisen huomion kiintyvän
silloin minuun ja Salonen saisi tilaisuuden siirtyä
lähemmiiksi määränpäätä. Vain parin metrin päds-
sä edessäni oli,kin hyvä rkuqppa, ,mihin voisin suo-
jautua. Salonen ei kuitenkaan kuullut huutoani,
koska ponnahti melkein samanaikaisesti jonkun hir-
ren yli lähemmäksi autettavaa, joten nyt olimrne
kurnpikin vain muutaman askeleen päässä raunio-
pesäikkeestä.

Mutta vihollinen oli kerta kaikkiaan päätt?inyt
estä Kanervan pelastamisyrirykset, koska eteemme,
tai oikeammin pesäkeraunion ja meidän väliimme

suunnattiin usei,ta konetuliaseiden suihkuia, jotka
saivat aikaan jatkuvan mutaisen maaryöppyilyn on-
nettornuuspai,kan ympärillä. Nyt oli meidänkin us-
kottava, että tuon tulisulun läpi ei päZisisi kissa-
kaan hengissä, ihrnisestä puhumattakaan.

Yritimme huudella Kanervan nimeä, mutta mi-
tään vastausta ei raunioista kuulunut. Tämän vuoksi
päättelimme hänen löytäneen matl<ansa Pään rau-
nioksi am'mutussa pesäkkeessään.

Paluu takaisin asemiim,rne näytti myös mahdot-
tomalta, koska kaikkialla rätisi, ,paukkui ja ryöp-
pysi, ettei ollut hyvä lähteä eteen eirkä taaksqpäin.
Mutta paikoilleenkaan ei voinu,t pitk?ilsi aikaa
jäädä. Toverini oli sitäpaitsi tukalammassa tilan-
teessa kuin ,rninä, sillä vihollisen ,konekiväärit saat-
toivat pitää tulensa alaisena koko sitä raunion
puolta, jossa hän oli.

Minun onnistui loitota paikalta kierittämällä it-
seäni kuopasta toiseen, mutta jouduin tekemään
melkoisen kaarroksen taaksepäin, ennenikuin pääsin
niin turvalliseeo paikkaan, että voin lähteä edes

reilusti ryömimän. En käsitä, miten Salonen pä?isi

pois vaaralliselta paikaltaan, mutta hän oli melkein
samanaikaisesti kanssaoi korsualueella, yhtä mutai-
sena ja märkänä kuin itsekin ol-in. Ne, jolka olivat
kauempaa seuranneet yritystämrne, sanoivat, että
selviäminen ehjinä takaisin reissultam'me oli suo-
ranainen ihme.

Meidän yrityksemrne jäikin viimeiseksi, sillä
komppaniamme päällikkö kielsi tärnän jälkeen
enemmät pelastuspuuhat, koska J<orsurauniossa ei
todennäköisesti ollut enää ketään elossa olevaa.
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VANKILEIRIN srriraala-alue oli jatkeen;L koilikko-
kumpareelle. jossa si.laitsilat larsin:riset miehistö-
parrr,kit. Kumpare oli jo aikojen rr.rnrunr jäänyt
muokkaarnatta kivik,koisen mi.linperänsä ansioste,
eikä sinne nytkään ollut kolhoositrlonpojilla jalan-
sytemää asiaa. Paikan r.ehmaus ra.joittui pohjois-
puolella ykkösparakin taakse. Vanhojen koivujen
riippao,ksat melkein koskettivat siellä piikkilanka-
aitaa, jota Räihä, P.rar ola ja Perkiö olivat korjrn-
neet omin lupinensa. Parakkien itäpuolella, aitauk-
sia vartioivien koirien, konetuliaseiden ja vartio-
tornien takana, jatkui kumpareen kasvillisuus re-
hevänä, mutta sinne oli sijoitettu auto,korjaamo,
paja, muutamia asumuksia ja kotieläinsuoja. Siten
sairaalaparakeille jäi tilaa vain pohjoiselle pelto-
aukealle.

Räihän ja Huoposen huoneen i,kkuna ammotti
mustana läiskänä pohjoiseen päin. Tämän ikkunan
takana he kuuntelivat syysmyrsky jen ensimmäisiä

he lohduttivat itseään keskustelen-ralla siitä, mitä
hyr'ää tarjottaisiin saksalaisessa kenttäsaira;rlassa
rrrn-riaiseksi, päir'ällisoksi ja iltateen yhtcy,clessä. V;rl-
koinen leipä, tee. sokeri ja manneladi olivat hei-
dän herkkuaan. Niitä he toiloilat siril\'ansa kuirln
muonirn 1'hteydessä - ääneen .l;rusutuissa aatok-
slssxain.

Jalkeilla olevat potilaat,ko,koontuir'.rt leirinpuo-
leisen ikkunln viereen. He tuijottivat r'ärähtämät-
tömin silmin leiritielle nähdäkseen sen hetken, .jol-
Ioin sanitäärit Reselski ja Bauman erkanevat keit-
tiöltä tälle tielle soppaämpärit riippusien käsi-
varsiens.r päissä. Kun näiden laiskat olemukset i1-
n.restf ir'ät p:rlrvien silmien näköpiiriin, r'angit huu-
sivat 1-hteen ääneen:

- Soppr tuleel

Jos seniräirit Reselski ja Bauman olivat saaneet
ylimääräisen .rnnoksen itselleen, potilaat saivat hi-
venen "santsi,r.". Valitettavan usein he kuitenkin
varastivat potileille tarkoitettua keittoa - ne \'ä-
häiset herneet tai vehnänjyvät, jotka olivat jääneet
ämpärin pohlaLle, kun potilaille oli jaettu pel,kkä
vesi. Syksyn pimeinä iltoina hiipi sanitäärien ys-
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ulvahduksia. Pohjoistuuli huokui kaupungin yli
lentolientälle, jonka aukeilla sen ulvonta voimistui
pauhuksi, ja syöksyi yli jyrkkien rantatörmien vel-
loen kanavan vedet sameiksi. Syyssade 'pieksi van-
kien alastonta ikkunaa, tuuli ulvoi ja riepoitteli
vesiä pitkin räystäitä ja tun'ki sairaalaparakkiin
kylmää ja ikosteutta.

Aliravitut, masentuneet potilaat makasivat sän-
gyissään patjan ja. lakanan päällä, huopa peitto-
naan. Saksalainen sanitäärivanki Reselski kantoi
pil'kottu,ia puita kamiinoihin, joilla hän koetti säi-
lyttää siedettävää lämpimyyttä paralissa. Mutta ul-
komärkien puiden palaminen peltisissä kamiinoissa
oli vaivalloista. Ne potilaat, jotka saattoivat liik-
kua omin avuin, oli'r,at innokkaita Reselskin aut-
tajia puiden polttamisessa, mutta ulrkoa eivät he-
kään voineet niitä noutaa.

Kun nälkä ja kylmä vaivasivat niin, että poti-
laiden katseet sumentuivat ja leuat löivät louftkua,
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täviä parakin tuntumaan. Heille Reselski salakul-
jetti potilailtaan riistettyä keittoa.

Hapan ruisleipä ja matkalla jäähtynyt keitonliemi
maistuivat niille, joiden vatsa ei ollut epäkunnossa.
He jopa halusivat lisää niiltä, jotka eivät voineet
syödä ollenkaan. Sopivin tapa saada ylimääräisiä
annoksia oli keino 1'stär'ystyä kuolevan kanssa. Si-
teo halukas sai ikäänkuin testamentin mukaisen
perinnön, kun asianomaisen elämänliekki sammui.

Räihä ja Huoponen viettivät eristettyjä päiviään
omassa huoneessaan. Heidän hei,kkoutensa sairaa-
laan tuotaessa erotti heidät saksalaisten seurasta.
Reselskin mielestä olivat suomalaiset kai vihittyje
kuolemalle jo sairaalaan tuotaessa, ja sen he saisivat
kohdata ,keskenään.

Ensimmäisinä päivinä saksalaiset söivät Räihän
ja Huoposen keitot, mutta leivät he piilottivat vii-
saasti tyynyjensä alle. Suomaiaisilla oli halu säilyttää
elämänkipinäänsä mahdollisimman kauan, r,ai,kka
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kuolerna saattaisi olla armollinen vapautta,ja. Voi-
makkaasta elämisen halustaan huolimatta Huoponen
kuihtui kuitenkin päivä päivältä, koska hänen vat-
sansa ei sietänyt tarjolla olevaa ruokaa. Hän oli jo
viikon kuluttua niin heikko, ettei voinut hoippua
omin avuin edes ,käymälään. Lääkäri kävi hänenrkin
luonaan kerran päivässä, mutta mahdollisuudet pa-
rantaa Huoposen ripuli käytettävissä olevalla ruo-
kavaliolla oli mahdotonta. Siten Huoposen oli näh-
tävä loppunsa lähestyvän ja koettava pian kiduttava
nälrkäkuolema.

- Jot minä en olisi juonut sitä kirottua mas-
laa . . . olisi pitänyt uskoa, totesi Huoponen alis-
funeena.

- Tuolla rantamakasiinilla varastaminen oli
tietenkin ajattelematon temppu. Olisit tietenlin
voinut oLla juomatta raakaa maslaa. Ei minun ol-
lut liioin pakko syödä suolakalla ja raakaa kaalia.
Saksalaisten ei myöskään olisi pakko syödä kaalin
kantoja eikä romanialaisten voirkukan juuria. Mitä
teemme ja syömme, on nälän sanelemaa. Jos mi-
nun on pak,ko syödä vaikka lahoa haapapuuta
edistääkseni hivenenkään elinpäiviäni, minä svön.
Minä kielsin Sinua juomaste maslaa, koska se te-
kee minulle pahoinvoinnin. Mutta kuitenkin olin
itse valmis syömään hirvittävän määrän suol:ra. Si-
nä sait ripulin ja. mina olen pöhössä. Voidrrnko
sanoa, että me kumpikin olimme järfertömiä. Vei
oliko meidän vain pakko syödä, kosk.r heluemme
ella. a

Näin puolusti Räihä k.rntarnsr.

- Se mrslen iuominen ei ole vksinomainen syy
ripuliini, 'r'rrn heikiou:eni juontra pitemmältä ajal-
ta, sanoi Huoponen surullisena. Olin hyväkuntoi-
nen jäädessäni vrngiksi. Jos olisin päässyt kuulus-
telujen loputtua perille, minulla ei olisi mitään
hätää. Mutta he panivat minut maakuoppaan ja
prtivät siellä kahdeksan kuukautta. Ei valon viirua
kahdeksaan kuukauteen!

Huoponen tuijotti höyläämättömistä laudoista
tehtyä kattoa ja eli mielessään kahdeksan mustaa
kuukautta. Räihä näki, miten vesi 'kihosi hänen

- 
Huoponen komppoili elämänsö illosso 

-

silmiinsä fa kimaltavat vesipisarat valahtivat kuih-
tuneille posklpäille. Huoponen kamppaili elämänsä
illassa y,ksinään. Koska hänen tajunsa oli vielä
normaali, hän tunsi katkeruutensa voittamattomana.
Kaikkivaltiaskaan ei pannut yhtään lohdutu,ksen
sanaa edes Räihän suuhun. Huoposen hengitys ta-
saantui ja hän jatkoi:

- Kuulusteluissa kerroin rehellisesti tädistäni, jo-
ka asuu Pietarissa. Luulin heidän kohtelevan minua
paremmin, rkun tätikin on maan,kansalainen. Mutta
toisin kävi. Jouduin jonnekin Sorokan seudulle
maakuoppaan. Siellä olin aivan ymmällä, kun tove-
rini olivatkin vihollisen omia rintamakarkureita.
Odotin, että he tarkistaisivat puheeni ja veisivät
minut leirille, mutta aika vain kului. Olin karku-
reiden kanssa kuopassa, joka oli niin rnatala, ettei
siellä r,oinut olla seisoallaan. Hiekka varisi nis-
kr.rmme laudoittamattomista seinistä. Ilma oli tunk-
li:rentunutta ja kosteea, ja sieraimissa oli jatkuva
mean hrju. Kerkureita tuotiin kuoppran ja toisia
vietiin mi.keen. IIinä yksin olin kanta-astrkas..Sain
olla päivällä:<in pitkä11äni, mutta karkureiden oli
istuttlve eamuste iltaan. Tylsistyin omaan katke-
ruuteeni enkä enää tiennyt päivien kulkua, en vii-
konpäiviä.

- Vihdoin erään kerran r-rrtijat tulivat hake-
maan minua kolostani. En heti tajunnut, että minua
haettiin. Vasta kun he kysyivät suomrlaisto vankia
ja sanoivat nimeni, konttasin kuin rotta kolostani.
Olin toivonut, että he veisivät minulkin ammut-
tavaksi. Sitä he eivät tehneet, vaan toivat minut
raittiiseen ilmaan pois kuljetettavaksi. Kun näin
päivänvalon kahdeksan,kuukauden jälkeen, tunsin
pyörtyväni. Kirjavia palloja tanssi silmissäni .ja
tuskin saatoin niitä avata. Selkääni en saanut suo-
raksi, ie asentoni jäikin ,kumaraksi.

- Seisoin kuopan suulla kauhistuneiden soti-
laitten siln.rätikrkuna. Puristin sormeni puun oksaan,
jotta en olisi kaatunut. Kun vihdoin totuin aurin-
koiseen syyspäir'ään, näin puita ja pensaita, näin
suoran'htisiä sotilaita, jotka tui.lotti'r'at minua suu
auki. Tajuttuani, että minun oli seurattava varti-
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.ioita, aloin siirtää jalkaani toisen eteen. Sillä tavalla
totuin kävelemään hitaasti ja varoen. En kaatunut
kertaakaan, vailcka tunsin polvieni pettävän. Vasta
täällä leirillä sain peseytyä. Voit kuvitella, miltä
minusta tuntui, kun saunamikko antoi ämpärillisen
kuumaa vettä, jonka valutin hilseilevälle iholleni.

Kirkas sähkölamppu kiikkui katossa metrin mit-
taisen sähköjohdon päässä. Se himmeni aina väliin
sähkölaitoksen kuulamoottorin kierroslul<ujen mu-
iliaan. Huoponen tuijotti kamiinan tuleen.

- Räihä, sanoi Huoponen pitkän hiljaisuuden
jälkeen. Löydät vanhempani Uudeltakirkolta. Kay
siellä, jos palaat Suomeen. - Hän tiesi, että hänen
oli aloitettava laahaaminen ristin eteen, tahtoipa
hän sitä tai ei. Mutta hänen oli vielä nöyrryttävä
omassa yössään. Myöhemmin s&mana iltana Huo-
ponen oli tavallista puheliaampi:

- Räihä, olen tässä itsekseni päätellyt, että
Suomeen päästyäni en aio jdädä enää kotimökille.
Minä olen aina haaveillut kauppa-alasta ja sen
haaveeni toteutan. Kun ihminen temmataan pois
lapsuuskodista, niin sitä oppii näkemään monta
asiaa rkokonaan uudessa valossa. Kun päiisen täältä
Suomeen, painun oitis Viipuriin. Haluan elää yksin
ja keittäa ruokani itse. Opin maakuopassa hilje-
nemisen taidon. Ei uskoisi, että kurjuudestakin
voisi olla ihmiselle hyötyä. Jos sitä nyt voidaan
pitää hyötynä, kun eristäytyy. Mit?is tykkäät, jos
tulenkin Sortavalaan. Mehän olemme tavallaan rin-
tamakavereita ja kovia kokeneita poikia. Åsutaan
yhdessä ja keitetään riisipuuroa. Kuulel Me kan-
nakselaiset olemme hyviä kauppiaita. Kannakselai-
set ovat käyneet kauppamatkoilla Pietarissa iät
kaiket. Siellä on tätinikin. He tarkistivat kertomani,
olenJ<o minä Huoposen poika Uudeltakirkolta. ..
Sortavalassa syödään karjalanpaistia. . . Kättä
päälle !

Räihä tarttui Huoposen kämmenluihin mykisty-
neenä. Se oli vankien sanaton hyvästiiättö toisil-
leen. Räihä tajusi sen jo siitäkin, kun Huoposen
ajatus ,katkeili. Hänen puheensa oli selvää, joskin
murteellista, mutta täysin epäjohdonmukaista.

Oli jo puoliyö. Hiljaisuuden rikkoi tuulen va-
litus. Räihä veti huovan päänsä yli hillitiikseen ikku-
nasta huokuvaa vetoa. Nälkä pakotti hänetkin ajat-
telemaan karjalanpaistia. Hänen mieleensä palau-
tuivat voimakkaana ,kotoiset saunaillat -. Hänestä
oli harmillista, ettei hän ollut koskaan sekoittanut
paistissa kypsynyttä silavaa ja naudan lihaa keske-

naan. Miteh se olisi hyvää ja täyttävää leivän
päällä. Ja koklelipiimää. Tosin se ei pidä nälkää,
[en ajalteli -. Olisi sittenkin viisaampaa syödä
vain lihaa ja leipää. Räihän ajatuksiin ilmestyir'ät
&evät, leiri ja nokkoset. - Nokkoset parantaisivat
pöhön. - Ehkä sotakin loppuisi jo siihen mennessä.- 

Nälkäisen vangin kehtolauluna olivat hänen
muistonsa menneistä herkuista. Kun hän umrnisti
silmänsä, hänen ajatuksensa siirtyivdt taiat taakse,

ruokaisan pöydän ääreen. Hän nuJiahti nytkin si-
lavaleipä ajatu,ksissaan.

Aamuyöstä Huoponen menetti tajuntansa ja ko'
risi. Voimakkaiden vatsankouristusten vaivaamana
hän veti polvensa lähelle leukaa. Kun Räihä samassa

heräsi, tiän totesi Huoposen tyynyn ja sen alla
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olleiden leipien olevan latiialla. Huoposen peitekin
oli kiertynyt sängyn ja seinän väliin. Sitten mies
sai uuden kouristuksen. Hän huitoi käsillään ja
hänen päänsä työntyi sängyn ja seinän väliin. Pal-
jaat polviluut riippuivat alas sängystä.

Räihällä oli sen verran voimia, että hän jaksoi
tarttua Huoposeen ja siirtää hänet pitkin pituut-
taan sänkyynsä. Mutta juuri kun Räihä asetteli
tyynyä Huoposelle, tämän vatsa kouristui jälleen,
ja miehen kädet pusertuivat pihtien tavoin Räihän
pöhöttyneeseen käsivarteen. Ote heltisi vasta, ,kun
hän väänsi Huoposen peukaloa.

Räihä keräsi lattialla olevat leivät - viisi, kuusi
parinsadan gramman palaa. Ne olivat kaikki leivän
keskipaloja, koska Reselski jakoi kanttipalat saksa-
laisille. Räihä korjasi saamansa saaliin tyynynsä
alle, sillä hän ta,jusi, ettei Huoponen tarvinnut
enää leipää. Koska huoneessa oli kylmä, Räihä
oikaisi itsensä peiton alle ja seurasi kuoleman lä-
hestymistä vieressään.

Huoponen taisteli elämästään. Kun hän halusi
ilmaa keuhkoihinsa, leuka ojentui rinnasta ulos
kuin suoristaakseen henkitorvea, jotta happi kulkisi
paremmin. Mutta keuhkot eivät totelleet elämän
käskyjä, eikä hänen tuntonsa tiennyt enää ruumiin
olemassaoloa. Henkäisyjen välit han,enivat, kunnes
kuului voimakas korahdus. Vain kerran Iii,kahti
peite polviluiden päällä, ja sitten hän oli hil,iaa.

Reselski vei Huoposen aamun valjettua käytä-
välle. Hän oli kiukkuinen työmääränsä lisääntymi-
sestä ja siitä, ettei saanut kuolleen leipäpaloja.

Saksalainen alppijääkäri Reselski oli taistellut
Lapin tuntureilla, ajanut porolla ja syönyt poron-
käristystä, kuten hän kehui. Vankinakin hänen
osansa oli parempi kuin sadoilla tovereillaan, koska
hänellä oli tilaisuus varusta eläviltä ja kuolleilta.
Keoties hän oli hyvästä kodista, mutta kurjuutensa
hän tunsi toisten tavoin ja eli ainaisen kuolenran
varjossa. Hän kammoksui kuolemaa ja tiesi syyn
siihen. Jotta hän itse pelastaisi nahkansa, hänen
oli varastettava aina tilaisuuden tullen, toisten ta-
voin. Muuten hän tuskin eläisi sodan loppuun.

Neljä ,kertaa Reselski korjasi kuolleen suoma-
laisen Räihän vierestä kuukauden kuluessa. Rova-
niemen, Kiteen ja keski-Suomen poikia ! He tun-
sivat tuskansa inhimillisin tavoin, kertoivat kodeis-
tarn ja oimaisistaan ja puhuivat suomen kieltä,
kukin omalla tavallaan. He söivät ruokansa tai
vaihtoivat sen tupakkaan, halunsa ja mielitekonsa
mukaan. Mutta itsekukin heistä oli vuorollaan vain
luukasa Reselskin käsissä ja vankkurit veivät hei-
dät pois.

MELKEIN KAIKKI

- Sain ylös melkein kaikki, sanoi sota-

mies Nikkinen, kun avattu "Työmies"'rasia

putosi kentt?iJ<eittiöön hernesopan jor:,kkoon.
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paitsi niin pyhä asia, ettei siitä saanut ioka päivä
ja jokaisessa tilaisuudessa loruta. Kersantti oli vaa-
timaton soturi, jo,ka ei puhunut rnilloinkaan itses'
tään eikä teoistaan mitään. Sain sentään tietää kautta
rantain, että hän oli siviilissä maanviljelijä, jory
käynyt nuoruudessaan joitakin luokkia oppikoulua.
Sotapolulla hän oli viimeksi ollut erään jääkäri-
komppanian joukkueenjohtajana. Kun joskus tie-
dustelin häneltä syytä, mi'ksei tällaista miestä ollut
komennettu RUK:uun, poika vastasi, että hän olisi
sodan alussa sinnekin päässyt, mutta ei tullut läh-
detyksi.

Kesän ai'kana tuli auringon paahteessa leväiessä
iskettyä tarinaa jos toistakin. Usein riensivät aja-
tu,ksemme kotiin omaisten luo, ja sitten taas kan-
samme kohtalo .ja epätoivoiselta näyttävä taistelu
itsenäisyytemme puolesta askarruttivat välillä miel-
ti. Vain ihme ja suuri Luoja voisi meidät käsityk-
sernrne mukaan enää pelastaa, kun sodan julma
Ivlololi oli laskettu irralleen.

Tämä suurtaistelun kesä muuttui lopulta syk-
syksi. Tapesin silloin päivänä muutamana olles-
sani yksin kär'elemässä sotasairaalan puistossa erään
miehen, jo,kr kertoi kuuluneensa edellä mainitun
kersantin joukkueeseen ja että kersantti se vasta
oli miesten mies, peloton ja neuvokls. Llaavoittu-
mistaistelussaan hän oli yksin tuhonnut 4 vihollis-
panssaria äsken saamillaan panssarinyrkeillä ja näin
pysähdyttänyt vihollisen etenemisen hetkellä, jol-
loin kaikki komppanlan upseerit olivat olleet poissa
pelis,tä. Nyt hän ei tästäkään teostaan itse ollut
kertonut mitään.

Åloin tämän jälkeen yhä enemmän kunnioittaa
f a ihailla ystävääni. Tarinatuokiot välillämme muo-
dostuivat myöskin yhä hedelmällisemmiksi ja r'älit-
tömämmiksi. Tuntui aivan siltä t uin kylmä jää

olisi alkanut sulaa kersantis,ta. Olipa hän toisinaan
jopa riehakas,kin, mutta sulkeutui jälleen. kun juttu
käänty i hänen h.r:tvoittumiseensr.

Sotosoiroolossc koottiin päivän pooh'
teesso voimio vostoisen vorolle
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Yaotimoton
sotu ri

Olovi Tuomisto

HAÅVOITUTTLIÅNI Kannaksen suurtaistelun al-
kuvaiheessa v. 7914 jouduin poistumaan riveistä
ja vammoja parannellen lepäilemään pitkän ajan
sisä-Suomen sotasairaaloissa.

Tällä lasarertireissullani tutustuin ja ystävystyin
lujin asevelisitein erääseen pohjoispohjalaiseen ker-
sant.tiin. Häneltä oli kanssani samanaikaisesti viety
jalat alta Kuuterselän verisissä torjuntataisteluissa.
Lienee pai,kallaan tässä lyhyesti mainita hieman hä-
nen ulkonäöstään, jos joku sattuisi miehen tunte-
maan. Kersantti oli nuorehko reserviläinen, omasi
keskimittaisen urheilijavartalon, ja vaaleanrus,kea
tukka kihersi somasti ohimoilla.

Paaripotilaina saavuimme sairaalaan samassa kul-
jetuksessa. Heti alunperin aloin kiinnostua tuohon
hiljaiseen, juroon soturityyppiin, koska huomasin,
että hänessä sykki sittenkin pinnan alla lämmin
sydän. Isänmaa käsite oli myöskin täydellisesti
selvinnyt tälle jäyhälle soturille. Se oli hänellä sitä-

Sotosoiroolo I :ssä toipuvio potiloito
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Vammamme olivat sellaisia, että ne vaativat yhä
sairaalahoitoa. Seurasi samanlaisia harmaita ja yksi-
toikkoisia päiviä, jollaisiksi sotasairaaloissa olleet
ne muistavat. En ollut tavannut kersanttiani taas
useampaao päivään. Mutta sitten oikein ilostuin,
kun mies saapui eräänä päivänä vuoteeni vierelle
r,eirppaana, tarmok.kaana ja salaperäisen .tuntuisena.

Emme olleet tällä kertaa vielä ehtineet löytää
kunnolla jutun juurta, kun ystäväni vetäisi taskus-
taan pahoin rypistyneen lehtiliuskan. Hän kertoi
löytäneensä sen käymälästä ja virkloi minulle:

- Katsoppa tätä!
Otin paperipalan käteeni, ja se osoittautui Helsin-

gin Sanomissa julkaishr,ksi Päämajao käskylehden
otteeksi, jossa selostettiin upseeriylennyksiä. Lehti-
leikkele oli vanha ja tuhruinen, kesäkuun ajalta.
Paperipalan alanurkasta tavasin Osmo Juhani Talvi-
tlen nlmen.

- Mitä helkkarissa? Sinuthan
rikiksi. Onneksi olkoon vain !

miehelle.

:.No eipä kannata,
verlnl.

liekö tottakaan, tuumi to-

Vänrikki Osmo Juhani Talvitie, joka jo yli 4
kuukautta sitten oli saanut ylennyksensä, ei olisi
halunnut asiasta tehdä numeroa, mutta minäpä tein.
Riensin suotaan sairaalan toimistoon, jossa py'ysin
nähdä Päämajan käskylehden kesäkuulta. Sieltä sel-
visikin, että ystäväni oli tosiaankin saanut ylen-
nyksen kersantista vänriki,ksi sekä lisäksi neuvok-
kuudesta ja urheudesta 3. Iuokan vapaudenristin.

Vielä samana iltana vietettiin lyhyt, koruton juh-
lahetki uuden vänrikkimme kunnia,ksi, koska pääl-
li,kkölääkärimme halusi välttämättä meidän kaikkien
läsnä ollessa puristaa sankarimme kättä. Lääkintä-
majuri piti lisäksi päivänsankarille lyhyen puheen
sanoen olevansa ylpeä siitä, että tällaisia poikia on
armeijassamme jatkuvasti. Uusia upseereita tarvi-
taan, ja hän hoitaa tämän pojan terveeksi. Valtavan
suuri ruusukimppukin ilmestyi vänrikki Talvitien
pöydäl,le, ja rnoni ,kirkas silmäpari alkoi tästä läh-
tien seurailla tervehtyvää vänrik,kiä entistä hel-
lemmin.

Ylennyksensä ansiosta olisi uusi vänrikkimme
saanut siirron sairaalamme parernpaan päähän. TZis-
tä kunniasta vänrikki Talvitie kuitenkin kohteliaasti
kieltäytyi, koska hän halusi omien sanojensa mu-
kaan olla mieluimmin yhä edelleenkin niiden mies-
ten seurassa, joiden kanssa oli upseeritähtensäkin
ansainnut.

ALKOI PELOTTAA

Majuri Pärmi oli junassa matkalla välirauhan
aikana Helsinkiin. Siviiliasuisen Pärmin vieressä is-
tui puolihumalainen tyyppi ja jauhoi lakkaamatta
kokemuksiaan talvisodassa. Hän kertoi myös Sum-
masta, min,kä taisteluihin mies oli ralkaisevasti osal-
listunut. Majuri kuunteli vaivautuneena, mutta an-
toi toisen puhua. Lopulta hän tokaisi yksikantaan:

- Älkääs nyt, duoda siinä hörhötelkö niin pal-
ion, duoda, minua alkaa pelottaa.

on ylennetty r,än-
Sattuipa oikealle
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Rai aiääk
TUOYI PASURI

VII\TYTYSTAISTELUJA,käyden oli Rajajääkäri-
pataljoona 2 (RajaJP 2) kesäkuun puolivälissä
l)44 vetäytynyt Lempaalasta Raudun - Kirja-
salon - Valkjärven kautta Äyräpäähän. Vuoksen
ylitys tapahtui syöksyveneillä kesäkuun 19. pnä.
Nopeasti häivyimme rantalepi,kkoihin miten
parhaiten pääsimme, sillä olivathan jalat monen
päivän marssimisesta hankautuneet rakoille. Varsin-
kin pikataival Pasurinkankaalta Salmenkaidalle is-
ketti kipinöitä silmiin, koska noin 6 kilometrin
elkumatka suoritettiin mars-mars-tahdissa pitkin
rnaantien ojia vihollisen tykkitulessa. Tämä palk-
kioksi siitä, että olimme neljän tunnin ajan vii-
vyttäneet vihollista Vuoksen eteläpuolella linjalla
Korpioja-Marjaniemi ja torjuneet sen monet vim-
matut panssarivaunujenkin tukemat hyökkäykset.

Mielihyvin otimme vastaan tiedon, että ensimmäi-
nen ra.iakomppanimme saa majoittua Vuoksenran-
nan Taljalan kylään. Saavuttuamme kylään komp-
panian päällikkö, Jrapteeni Bruno F. Tiainen antoi
kåiskyn laittaa saunat lämpiämään. Turvallisuus-
syistä majoituimme telttoihin metsään.

Nyt oli aikaa lepoon ja varusteiden huoltoon.
Elimme oikein lihapatojen ääressä. Vasikoita ja
lampaita juoksenteli laitumilla, niitä teurastimme
välipaloiksi, kun taas "töpinä" piti huolen, että
kylän porsaat jalostettiin kenttäkeittiön kautta korko

Suomoloisten rynnökkötykki Tolin pohioispuolello
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17enålåiset suorittiuat Talin al*
7 eella 25.6.44 läpimwron ja
ryhtyität etenemään pantsarien ta-
hemana Leitimoiäruen itäpaolitse
Talinmyllyn mtutstoon ia tiitå lhm.
talaa hohden. Saonalaitten hä1des-
tä ioäa taholla t'iit ltlstaittelta
synlyi 27.6. nennett.li noit 5 Lnt
tyyinen p,/sti, io!ra artelriin ole-
lan t'ihollitcn jorltoit 10.000
mieilä. Ston.ltisttn Il' -lK ptråi
n I t i n.trl,tn r.ot t:.i nt j a h L*o h L ea t i
nelLein ti,tiöntiii. isee!1, c,le,,-
neet t ihollil,t. Ptt» oliLtn ntiii
r.,asl.,Js,t pariLlnnenti suonrllaitta
pattljoontt trL!t..rn crilaiti,t pan:.
tari»toriu n t; jo tl Lo1a, Pan s riletti.
ilntatoitri,t, pioneereja teli tah-
t asti tybistöJ.

Tåmån operaztion poDtopitee-
!een tilatrnattiin 27,6. m7öt ltuoå-
Jeardfinasrd lttolu ntaiuri hl. Ate-
lan Aomentama RajaJP 2, ionåa
eråäa åomppanian taiheita åu'a-
taan obeisessa kertomrLtessa. Pa-
talioonu rri tcbt;t'ä&leen hyöAätä
idästä päin (Dt. pLssia t d!t1.tn
N ur»tilsnnen ttAeiden 1li, t allat.t
iaALrla P.3.) selå j,uLaa Krtse-
laa Aohde;t .f ,ut t/tt,uLteeil lhtey
den lännetri l:'röLL;)tiir JPr;n pa-
taljooniit jt rzlLettrt,er iiten pts-
sissa olet at t ihollistt ta;rroLsiitr,

Hyöåbä1s »tenettli irkti hyti»
ia pattin stLD lct€rt oli 22.6. il-
lalla enää tasLin I Ln. ,\Iatta 28.
6. aantulla teuiliitet rloi,ritrt t,to-
roilaatt toina&åun h1öAåä1ht,n j,t
työnsitit tuonalaiset p. j3;n ntaas-
lotta RtantLonen tasalle. Raja-
JP:t päosat rJ.ttt/it at ptoltstal.
teett L,,ip):non tu/:dtlla oletil,
har jante; ll; . io,.,,t ,t, t-, tilt t .tt t . .

näläisten p;n!!trtcr: -\rlDiLöt :9.
6. ilt,utrt t-t.;ii.:
taaaaaaaaaaaa

komppanian hvvinvoinnin turtramiseksi. Sai siinä
kahinassa antaa henkensä isänmaan hyr'äksi Talja-
lan sonniosuuskunnan komea sonnikin.

Lepomme jatkui kesäkuun 25. päivään saakka.
Mutta sitten kääntyi levy. Pataljoona sai pyörät,
ja marssi kohden Ihantalaa alkoi.

Seuraavana päir,änä 26.6. komppaniamme oli
Ihantalassa maastoutuneena maantien varteen. Odot-
telirrnme käskyä siirtyä hyökkä1'sasemiin.

Edestä kuului katkeamaton taistelujen melske.
Lentokoneet,kiersivät hullunmyllyään. Näkyi pala-
vana alas syöksyviä koneita ja laskuvarjojen varassa
killuvia lentäjiä. Stukat syöksyir,ät kuin helminauha
alas taivaalta, pudottivat pommikuormansa .ia pui-
den latvojen tasalta vetir,ät moottorit ulvoen takai-
sin tukikohtaansa. Mielialaa nostattavia eir,ät olleet
maantien näkymät: haavoittuneita - haavoittu-
neita, - li,kaisia. parroittuneita. silrottuia miehiä

Crz
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autoissa, hevosajo,neuvoissa ja kävelemässä. Tui-
jotin maantielle, ja taisivat siinä jo käväistä vaka-
vammat iäisyysasiat mielessä.

Päivä ,kului toiminnan suunnirtelussa ja hyök-
käyksen järjestelyssä Ihantalan-Talinmyllyn tien
maastosta Leitimojärven suuntaan. Tilanteessa sat-
tuneiden muutosten takia ei pataljoonan varsinai-
nen hyökkäys ,kuitenkaan lielä 26.6. päässyt
alkamaan.

Kesäkuun 27. pdivddn kello f 4 mennessä olimmc
siirtyneet hyökkäysvalmiusasemiin Nurmilammen
kohdalle, ja tkonlppanian päällikkö antoi käskynsä:
"H-het,ki on 14.30. Tehtävänämme on vallata edessä
aukean takana näkyvä metsäinen mäki (piste 33).
Oikealla hyökkää 2. ,komppania. Tykistö ja raskas
heitin antavat tuli-iskun, sen jälkeen on meidän
IUOromme."

Lvhyttä tulival,mistelua seurasi hvökkäys kello
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1t. Syöksyimme pellolle. Ehdin siinä vilkaista si-
vuilleni. Niin pitkälti kuin näkyi, liikkui suoma-
laista kenttäharmaata. Oli se uljas näky! Saimme
rauhassa rjatkaa juoksuamme noin 300 m levyisen
aukean puoliväliin. Mutta sitten aukaisi vihollinen
"pellit" ja menomme pysähtyi. Aloimme kaivautua.

Kohdalleni oli sattunut ruispelto. Nlielessäni vä-
lähti: olen ainakin näkösuojassa. Mutta sitten niitti
luotisuihku ylitseni. Rukiin tähJ<iä tippui niskaani.
Aarteen arvoisel,ta tuntui silloin kenttälapio. Kuinka
ahneesti siinä pistelinkään pehmeid maata valliksi
itseni ja vihollisen väliin. Samalla myös sijoittelin
ammuslaatikkoa vallin päälle. Kun oli saanut syn-
tymään ampumakuopan makuulta, tuli käs'ky läh-
teä liikkeelle.

Luutnantti Väänänen oli joukkueensa kanssa sat-
tunu.t etenemään pellolle pistävään . metsäniemek-
keeseen, päiissyt siinä metsän suojassa rynnäk,köetäi-
syydelle ja pistänyt tuulemaan.

Hurjasti ,karjuen ja "hakkaa päälle" huutaen
syöksyimme ylös, ja ,kuin ihmeen kautta selviytyi
jou,kkueemme auJiean yli ilman tappioita. Yhtenä
syynä onnistumiseemme oli se, että vihollinen joutui
korkealta mäeltä .unpumaan meitä pistemaaleina.
MibLä olisivatkaan olleet tappiomme, jos ne kuusi
konekiväärii jotka komppaniamme kaistalla val-
lattiin, olisivat pystyneet ampumaan laakatulte. Voi-
ton huumassa jatkoimme takaa-ajoa, kunnes jossa-

kin sivustassa hyökkäys juuttui vihollisen vastarin-
nan takia kiinni, eikä meidänkään keskustassa aut-
tanut edetä. Jälleen lapiot esille ja monttua kai-
vamaan.

Vihollioen piiskasi maastoa tykistöllään. Sam-
mal pöllähteli ja puiden oksat karisivat luotisuih-
kuista, emmekä enää välttyneet tappioiltakaan. Si,l-
loin tällöin kul,ki turman viesti pitkin ketjua po-
terosta toiseen 'kertoen aseveljien kaatumisesta tais-
telun jatkuessa iltaan saakka. Jokaisen miehen
poistuminen tunfui rpistona rinnassa, oltiinhan ase-

masodan päivinä vuosien rnittaan tutustuttu niin
hyvin, että tunnettiin kiinfymystä toisiimme. Tie-
sim,me my<is toistemme perhesuhteista ja J<otioloista
paljonkin, .ja nyt miehiä kannettiin toisensa jälkeen
taemmaksi kuusien suojaan.

Kesäkuun 28. päivästä kehitryi oikea karuselli.
Tykistö pieksi maastoa jatkuvasti. Maataistelu-
koneet tulittivat ilmasta asemiamme, hyökkäsimme
ja torjuimme. Luovutimme väliilä asemamme erään
jalkaväkirykmentin komppanialle. Muutimme suun-
taa ja hyökkdsimme, kunnes haavoittuneite kuljet-
taneet lääkin,tämiehet totesivat, että paluutie oli
poi,kki. Asemamme saaneen komppanian rintxma
oli murrettu ja se oli vetäylynyt nelisen kilometriä.
Emme ehtineet saada peräytymiskdskyä, olimme
motissa. Silloin talonpoikaispäällikkömme Tiainen
antoi kompassilukeman ja rnääräsi H-hetken. Tais-
teluvahvuutemme oli 106 miestä, joten ras,kaan ve-
ron oli komppaniamme saanut maksaa jo tähän
mennessä.

Hei,kon jalkaväkiaseiden tulivalmistelun jälkeen
ryntäsimme päin vihollisen asemia. Ehdittyämme
rynnäkköetäisyydelle alettiin edessä olevista ase-
mista huutaa:

- Ä[kää ampuko, täällä on oma ketju I
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Lopulta käsitimme, mitä asemista huudettiin, ja
lopetimme arnpumisen. Mutta silloin tuo "oma
ketju" avasirkin tulen, .ia tämä juoni maksoi monen
rajajäiikärin hengen. - Hirmuisesti alkoi tämän
jälkeen talonpoikaispäällikkö Tiainen,kiljua:

- Eteenpäin! Päälle!
Kuin hornan henget ryntd.simme ylös. Nyt ei

meitä voinut mikään pidättää. Edessä oleva vihol-

_rill
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ommuitu venölöinen
etelöpuolello kesökuun



Ponssorintoriuntomiehiö motkollo toisreluun "nyrkkeineen" lhontolon-Tolin rinlomosuunnollo kesökuun lopull,c I944

1J

lisen ketju .rnurrui. Kurn lamm:slrum,r alJ<oi vas-
tustaja plei.i. JouJui:ri-:oe ,uie.rile pellolle, ja siinä
moni kaatui ennen me;sin reualf,. Tässä n'täkässä
hajaantui ,komppaniemme -<r.1.r:i.i. Toinsn o:r juoksi
yli aukean toisen maastoutuess.l pe.lo.l: olele.:,n
metsäiseen saarekkeeseen. Olin jäL<rmnlisessr n'h-
mdssä, jossa meitä oli jäljellä 19, kaksi vri.tersii
haavoittunutta, kaksi lievemmin, ja luurnanrti Jär-
vinen oli miesryhmässämme ainoana upseerinr.
Varmistimrne saarekkeen, sidoimme haavoirtuneet,
ja pari miestä iähti ryömimään metsää kohti. To-
dettuaan sen v4paaksi vihollisista he antoivat mer-
kin, ja niin painui joulikueemme metsän kätköihin.
Nyt päätimme lähteä etsimään sellaista kohtaa,
missä vihollisella ei vielä olisi miehitystä.

Matkamme jafkui tiheässä hakamaastossa karja-
polkua pilkin. Olin siinä polulla ensimmäisenä,
ja luutnantti rnuutaman metrin jäljessäni. Jafku-
vasti saimme kyyristellä taipuneitten oksien alitse.
Kun taas erään o,ksan väistettyäni nostin pääni ylös,
edessäni seisoi kolmimiehinen vihollisen partio,
kaikkien konepistoolit suunnattuna minua'kohti.
Tapaaminen oli yllätys puolin ja toisin. Tuijotimme
toisiamme muutaman ohikiitävän hetken. En vielä-
kään oikein tiedä, miten sitten kiväärini pamahti.
Siinä silmänräpäyksessä hyppäsi partio polulta met-
sään. Tein latausotteen 

- kiväärini syöttökotelo
oli ty'hjä. Sitten vasta muistin, että olin ottanut
kr.:tuneelta viholliselta kiväärin, kun konepistoolis-
trni olirat patruunat loppuneet. Mifkä olisivatkaan
ollee: seuraukset, ,jos he olisivat saaneet aloitteen!

- \{iri te siellä roiskitte? ,kuului takaamme.

- L:uliesi vain 'i'ahingossa, vastasi luutnantti.

Niin jatkoimrrne kul,kuamme kuin ei mitään olisi
tapahtunut, ja pian olimme törmätä suoraan vi-
hoilisen Ieiriin. Kun sakea lehtimetsä loppui, alkoi
männikköinen mäenrinne, jossa seisoi edessämme
useita telttoja. ja ukkoja ,ku,hisi ympärillä kuin
muurrh:isil. Onneksi he eir'ät meitä huomanneet.

Otimme heti uuden suunnan jyrkästi oikealle.
Åiiemme h:rhrilturmme tulimme pienen pelto-
au-\ern reuna.ln. Siinä tähystelimme ,la totesimme
miehitytsen pellon tikane. Päätimme kiertää met-
säise-en kohtaao pellon päiihän ja painua rynnä-
köllä läpi. Mutta ylikersantti Tani sai kiikariinsa
suomalaisen alikersantin kauluslaatan, joka niikyi
aidan raosta. Tutkimme sitä ja lopulta päätimme
kysyä, ,keitä ovat olijat pellon takana. Järvinen
huusi:

- Ketä siellä on ?

- Omia, vastattiin sieltä.

- Tul,kaa näkyviin I

- Ei me tulla, tulkaa te!

- Ei ,me tulla ! huusi Järvinen vastaan.

- Jot olette omia, tul,kaa pois !

- Omia täällä on, kuului huutoja pittkin ketjua.
Nyt uskoimme. Hurraten syöksyimme pellolle

ja omien miesten luo.
Haavoittuneet saatiin sairasajoneuvoihin, saimme

ruokaa ja pääsimme nukkumaan noin )0 metrin
päähän 'ketjun taakse, ison kiven suojaan.

Kolme tuntia nuikuttuani herdsin. Minua ravis-
teltiin ylös. Herätys tuli koko joukollemme, joka
ny,t oli kuivunut 15 mieheksi.

- Niin pojat, sellainen on määrdys, ettd, raja-
jä2iJ<äreista pitää saada partio, selitti luutnantti Jär-
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Korpraali Ville l,'äiilnetr tili 12.7. t 944
Mamerbeint-ristin ritariksi tnholtaaan lbauta-
lan eteläpuolella kld1ssä taittelasa 29.6.44
uibollisen 8 pansariaauntn. Hän kaatni sanana

priiränä.

olimme menossa noin 300 metrin päåissä asemiear
takan4,kun ke(juun jääneet joukot valtasi panssari-
kau,hu, koska asemissa risteili silloin ky,mmenJ<unta
vihollisen hyiiJ<käysvaunua. Hurjasti juosten he
tavoittivat pienen joukkomme. Siinä sitten yhdessä
talsimme rintamasta taaksepäin.

Tässä vaiheessa olivat jo kai,kki komppaniamme
upseeri,t haavoittuneet luutnantti Järvistä lukuun-
ottamatta. Kapteeni Tiaisen pään sidoin juuri ennen
irtaantumistamme. Sil'loin ilmestyi tielle pakenevan
jourkon eteen eräs majuri hurjasti huutaen minkä
keuhkot J<estivät:

- Mihin helvettiin te oikein menette2l Vitjaan
joka mies! Ei siellä ole kuin trnuutama höökivaunu
ja joku hullu takko niiden mukana. Vitjaan vaan!

- Oletteko te aliupseeri? kysyi majuri Järvi-
seltä, joka oli heittänyt motissa ollessaan tähdet
metsään, mutta iättänyt kuitenkin komentohihnan
paikoilleen.

- Olen luutnantti, herra majuri.

- Ja mihinkäs te oikein olitte menossa 7

- Hs114 majuri, saimrrne määräyksen, eftä pää-
serune lepoon. Olemme kolme vuorokautta tapel-
leet yhtä painoa.

- Ja mitä porukkaa olette ?

- Ralajeiikäreitä,,trerra rnajuri.

- Suuriko on komppanianne vahvuus ?

- Kuusi 'miestä, herra majuri, vastasi Järvinen
viitaten meihin.

- Ja ku,ka antoi teil,le luvan lähteä?

- Eversti, joka oli edessä.

- Iuo, jaa! Nyt ei määrää eversti, vaan isänmaa
ia kenraali, joka on tuolla, sanoi majuri ja hei,laufti
pistooliaan metsän reunaa kohden - Viqjaan vaan,
joka ukkol Lähetän teille tiedon, milloin pääsette
lepoon.

Majurin ja Järvisen käymän keskustelun aikana
oli paikalle kerääntyn1't suuri joulto miehiä ja
kaikki kääntyir'ät takaisin, rajajäakärit muiden mu-
kana. He miehittir'ät uudelleen montut, joista hetki
sitten olivat lähteneet. Vihollinenkin lopetti hyök-
käilemisensä sillä ,kertaa. Neljän tunnin kuluttua
kierteli majurin lähetti ketjun takana ja huuteli:

- Missä on rajajääkärikomppania? Pääsette
lepooo !

Kuusi väsynyttä miestä nousi poteroistaan ia
l?irlrti laahustamaar. Kilpeenj oelle vievää maantietä
Vastaan tuli ,levänneitä joukkoja. Aurinko paistoi
l?irnpimästi. Vihollisen tykistö tulitti. Sen rauta-
nyrkki jyskytti isänmaamme portteja Ihantalassa.

SA}{A TIE

-Hop helvetti, kun ajaa samaa tietä, sanoi ali-
kersantti ja syöksyi autosta metsän suojaan, kun
maataistelukone ilmestyi tien toisecn päiiåän Sum-
man ja Kämärän välillä.

AIHETTA EPÄILYYN

- Sielullisesti sairas, sanoi nuori lähetti kokista,
)olta sai puolen pakkia karhunlihaa, kun siellä pa-
kissa tavallisesti kiiilskui liemen päällä vain joku
rasvan nokare.

v

vinen. Tehtävänä on tutkia tuo kuk,kula ja tähystä
liikennet'tä tuolla tiellä - Hän näytti niitä kartasta.

- Mutta voi vietävä, sieltähän juuri tulimmel
innostui jo,ku.

- Niin, yritin kyllä selittää, että olemme olleet
liaksi vuorokautta yhtä painoa tappelemassa ilman
unta ja ruokaa, mutta käsky tuli sellaiselta herralta.
iolla oli iso nappi ,kauluksessa. En miaråa ketään.
mutta viisi miestä pitäisi saada kasaan, f a minä
olen numero y,ksi, sanoi Järvinen.

- ]a minä ,kak,konen, lisdsin puolinukuksissa.
Vapaaehtoiset Iöytyir'ät, saimme konepistoolit.

täytimme lippaat ja lähdimme tarpomaan "ei ke-
nenkään maalle". Rebkemme onnistui hyvin ja pa-
lasimme ehjinä takaisin tehtä\'ämme suoritettuamrne.

Kesäkuun 29. päivän iltana jouduimme vetäyty-
mään. Yhdy'imme omaan korqppaniaamme, jonka
vahvuus oli silloin 29 miestä. Jälleen johti kapteeni
Tiainen jääkäreitään.

Taistelut raivosi.r,at ankarina. Vihollinen heitti
panssareita tuleen. Muutamat saksalaisten rynnäk-
kötykit eivät niille voineet mitään, r.aikka 

-komp-

paniamme panssarintorjuntamiehet tekir'ät oikein
urakrkatöitä tuhoten toistakymmentd )4 tonnin vau.
nua. Eräs torjuntamiehemme, korpraali Ville Väi-
sänen tuhosi tänä päir,änä 8 r'ihollisen panssari-
vaunua. Hän sai urotyöstään nimity'ksen Manner-
heim-ristin ritariksi. mutta kaatui samana iltana.

Vihdoin saimme määrävksen lähteä Iepoon ja
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Y. Korvlnen

KESÄKUUN 1-10 päivinä 1944 alkaneen Kan-
naksen suurtaistelun ai,kana ioutui tämän kirjoittaja
kokemaan Koiviston rannikkotykistön toirninnassa
pari erikoisesti mieleen jriänyttÅ tapahtumaa.

Rannirkko$kistömme piirissä oli vii,me sotiemme
aiJ<oina ollut puhetta uusien täysympyriimuotoisten
ja rautabetonista rakennettujen tykkiasernien tar-
joaman suojan teholakuudesta nimenomaan lent'o-
hy<irkkäyksiä vastaan. Mielipiteet olivat käyneet pa-
hastikin ristiin, ja eritoten 2r4/45-D tykin tykki-
aseman avoympyrää oli pidetty suuruutensa takia
liian helppona syöksypommittajien maalina.

Käydessäni 1!.6. iltapäivällä Saarenpään kyliissä
olevassa linnakkeiston komentopaikassa jouduin
henkiliikohtaisesti seuraamaan venäläisten maatais-
telukoneiden (IL:ien) hyökkäystoimintaa Saaren-
pään järeätä patteria vastaan. Mainittu patteri oli
päivän kuluessa jatkuvasti amPunut Humaljoen-
lahteen kerääntyneitä venäläisiä maihinnousualuk-
sia sekä yleensä Koiviston kauppalan ja Penftilän
kylän maastossa esiintyneitd maaleia. Ilmeisesti pat-
terin tuli oli ollut tehokasta, koska se aiheutti ve'
näläisten puolelta varsin voimakkaan lentotoi,min-
nan, jonka todennäköisenä tankoituksena oli pat-
terin,kertakaikkinen tuhoaminen.

Maataistelukoneet hyökkäsivät aina kolrnen ko-
neen partioina lentäen järeitten tykkiasemien muo-
dostamaa loivaa ympyränkaarta pitkin, siirtyivät
ionoon ja tehden syö,ksyn 300-400 metriin pudot-
tivat pommilastinsa patterin nis'kaan. Syöksyt seu-

rasivat toisiaan noin 5-10 minuutin väliajoin, ia
hyökkäilyä kesti pari ,kolme tuntia. Koska omia
lentovoimia ei paikalle riittänyt ei,kä järeällä pat-

Jöreö ronnikkotykki ompuu

aa aa

SAAREN PAAN
aa

IAREAN

PATTERI N

ooo
Yiimeiset

aa
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terilla myöskäiin ollut omaa välitöntä ilmaborjun-
taa, hyökkääjän toiminta vaikutti lähinnä rauhan-
aikaiselta pommien pudotusharjoittelulta. Patteri-
maasto oli yhtenä kaao,ksena - pommikuoppia, kat-
kenneita puita, puhelinlankoja ym.

Pommituksen vihdoin tauottua todebtiin, että
yhteen 254/45-D tykkiasemaan kuudesta oli rullut
täysosuma, joka oli tuhonnut tykkipihalla olleiden
ruutipanoksien räjähtäessä tykin miehistöineen.
Muita ryrkkejä ei pommitus pystynyt vaimentamaan,
ja tämäkin tappio johtui käsittääkseni ensi sijassa
siitä, että patterin ilmatorjunnan puuttuessa hyök-
kääjä päåisi täysin "rauhassa" jatkamaan pommitus-
taan tunti,kaupalla.

Saarenpään järeä patteri, joka niin kunniakkaasti
oli kestänyt talvisodan paineen ja läpikäynyt his-
torialliset kaksintaistelut Neuvostoliiton taistelu-
laivojen kanssa, suoritti näinä päivinä tehtävänsä
loppuun tavalla, mikä oli täysin näiden tykkivan-
husten maineen veroinen. Hyökkäyksensä edistyttyä
Koiviston mantereella Koiviston kaqppalasta poh-
joiseen venäläiset suorittivat aamuyöllä 21.6.
Koivistonsalmen ylimenon Härkälästä Piisaaren
pohjoisosan laiturimaastoon. O.mat joukd<omme
tungettiin Piisaaren keskiosan järvikannakselle, ja
noin parin,kymmenen miehen osasto joutui vetäy-
tymään pohjoiseen Alvatinniemeen. Puhelinkaape-
liyhteys rykmentin,komentopaikasta Saarenpään
pohjoispä?issä olevasta Eistilän kylästä Säkkijärvel-
le meni Alvatin kautta, ia näia säilyi meille lop-
puun saakka yhteys siellä olevaan osastoon.
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Koivisron sooret io vihollisen moi-
hinnousu Piisooreen 21.6.1944

Aamupäivän kuluessa 21.6. koeltivat venäläiset
kovalla kiireellä saada lisd,joukkorja Härkälästä Pii-
saareen, ija Härkälän rantaan tuli etelästä päin yhä
uusia maihi,nnousualuksia. Saarenpään järeä pat-
teri sai k?iskyn tulittaa Hänlälän rantamaastoa ja
tulenjohdon otti hoitaakseen aselajimrne arnpuma-
menetelmien erikoistuntija, majuri Timo Pesonen,
joka upseeri,kuriirin ominaisuudessa oli p?iiissyt "li-
vahtamaan" Merivoirnien esikunnasta Koiviston
saarille, entisille talvisodan aikuisille taistelupaikoil-
leen. Tämä tulenjohto, Saarenpään linnakkeen vii-
meinen, suoritettiin rykmentin,komentopaikassa
eräässä Eistilän kylän läpiammutussa talorähjiissä
sangen erikoislaatuisella tavalla.

Majuri Pesosella oli jatkuva puhelinyhtel's Ål-
vatin merivartiomieheen, joka varsin kans.rnomai-
sella tavalla selvitteli Hälkälän rannan tapehtumia.
Toisella korvalla oli Pesosella taas toinen puhelin,
jossa hänellä oli aika heikosti kuuluva ken::äioa-
peliyhteys järeälle patterille. Ja muutapr ei hlnellä
sitten ollutkaan, ei taistelu- tai patteritasor, ei kart-
taa eikä rnitään muuta kuin kynä ja tuvro roskai-
selta lattialta Iöytämänsä tupalckalaatikon krnsi.

Järeä patteri ampuu, ja Alvatin mies iimoittaa:
"Mereen menee ja hitosti vasemmalle."

Pesonen komentaa: "Oikealle 20, leske &0, 2

ryhmää ampuikaa!"
Alvatista: "Mettässä räiskyy ja himpun verran

oikealla."
Pesonen: "Vasemmalle 10, nosta 2OO. 2 ryhmiä

ampuJraa !"
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Alvatista: "Kohalle rnenee, jo tuli pitunmoineo
kiiru, veneet painuu pohjoiseen".

Pesonen: "Vasemmalle 5, nosta 2OO, 2 ryhmä
ampulkaa !"

Alvatista: "Pirkule kun räiskii kohalleen."
Pesonen: "4 ryhmää ampukaa!"
Näin jatkui ammunta varsin tehokkaana pitem-

män aikaa, ja esti venäläisten lisäjoukliojen tulon
Piisaareen, joten hyökkäys pystyttiin pysäyttiimän
j ärvikannakselle.

Lopulta tuli paiterille ilmoitus, että ammukset
ovat loppumassa. Majuri Pesonen antoi silloin
viimeiset korjaus,komentons3 sekä kdskyn: "Viimei-
sillä latr,kauksilla hiekk.rr purkeen ja riittävän pibkä
Iaukaisunaru. "

Näin kunniakk.r:lle tl'rlla päättyi Saarenpään
järeän patterin trrin.i. prrerin, jolla oli ollut niin
merkittävä osuuiensr. koso a,sel.r.iimme historiassa.

Lähtöön Koirision sr.rril:.r juhannusrattoiltana
liittyi trpeh:umien kri-\es:e druarr.rttisuudeste huo-
lir:-ratta mr'ös eräs hulitter'.1. pikku episodi. Koko
"Kelteinen Rlkmennihän" jouduttiin loppujen lo-
puksi kuormaamaan aluksiio Tiurinsaaren länsi-
ranoalla oler.asta Lupinlahdesta. Pääosa joukoista ja
kalustosta evakuoitiin salisalaisilla maihinnousulau-
toilla, jotka yksitellen kiinnittyivät Lupinlahden
länsirannan vähäiseen pukkilaituriin. Koko laituri-
maasto oli täynnä joukkoja, materiaalia ja muuta
kamaa, jota joulot olivat raahanneet mukanaao.
Olipa siellä trrallaan juoksentelevia hevosia ja pari
lammastakin ruohoa syömd.ssä. Erään lautan saatua
keulansa laituriin hyppäsi siitä maihin kaJ<si sak-
salaista matruusia konepistoolit kainalossa häviten
rantapensaikrkoon. Hetken kuluttua kuului pari ly-
hyttä konepistoolisarjaa ja pian tulivat saksalaiset
takaisin I.rummallakin henkitoreissaan sätkyttelevä
lammas olalla. Kuormauksen ja kaiiken lähtötou-
hun kiireellisyydestä huolimatta eivät saksalaiset
voineet olla käytt?imättä tilaisuutta hyväkseen heille
niin ta\',lnomaisessa "besorgauksessa".

Juhennr»remu alkoi valjeta, ja melko tyy'nellä
merelli oli hienoistr .1uersumu.1 ja metsäprlojen
kitkerii s:r'ur. T.:ilrs oli onnelsi trhji r-enäläis-
ten lenio:oininr.in siirrv:r,'ä iuin ::ri.ris<us:a L:a-
tokalle, kun i.rlv:s.:.rrr'-nir::re suun!esi kulkunsa
pois saarista koh:i r:rr..:e:e::.r uusiin tristelu-
tehtä\'iin.

Esf,3:JsSJf\ TJBB§Ttr&B
kertowat- rniehet

YUOnnO 1962
Kansa taisteli - miehet kertovat lehti il-

mestyy vuonna 1962 joka kuukausi, siis kah-
tenatoista erillisenä, vähintään 36-sivuisena
numerona. Tilaushinta on 700 mk koko- ja
420 mk puolivuosikerralta.

Tilauksia vastaanottavat asiamiehemme,
postitoimistot ja Rautatiekirjakaupan m),y-
mälät. Tilauksenne voitte myös lähettää suo-
raan konttoriim,me.

Sldotut Yuoslkerrot
Lehtemme konttorista on saatavana lehden

vuosikertoja 1960 ja 1961 kirjaksi sidottuna
hintaan 900 mk.

Postitse lähetettäessä peritään lisiiksi 100
markan postimaksu sekä, ellei raha seuraa
tilausta, 30 markan postiennakkomaksu.

Yuoslkertof en söllytysl«onnet
Lehtemme konttorista on saatavana:
1. Vuosikertojen 1958-1962 säilyttämistä

varten kovapahvi,kannet, joihin numerot voi-
daan kiinnittää yksinkertaisella mekanismilla.
Hinta 200 markkaa.

2. Vuosikertojen 19)8-1961 säilyttämistä
varten kluuttiselkäiset pahvikannet, joihin
vuosikerran numerot voidaan sidottaa. Hinta
150 markkaa.

Postitse lähetettäessä peritään molemmista
kansiste lisäksi'postikulujen korvaamiseksi
10 mk sekä, ellei raha seuraa tilausta, 10 mat-
kan postiennakkomaksu. Mainitkaa tilauk-
sessaone, minkä vuosikerran kannet haluatte.

Konttori: Helsinki, Korkeavuorenkatu 28
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Kontosotulo oli polion käytetty korpisodon kuljelusvöline

TOIVO LAUTANEN

OLIN tammikuussa 1940 saanut määräyksen JP
6:een ja siitä L}<olmen viikon koulutuksen jälkeen
siirron JP 1:n rintamajoukkoihin suorittamaan ase-
velvollisuuttani Laatokan koillispuolella. Välirau-
han tultua marssimme Lappeenrantaan, jossa vää-
peli Levosluodolta sain tehtäväksi ottaa vastaan 2-l
hevosta ajokaluineen, miehineen ja varusteineen se-
kä toimia toistaiseksi rehumestarin tehtävissä.

Ensimmäinen päivä uudessa tehtävässäni alkaa
entisen ajomiehen sanoilla:

- Kuulehan sie, rehu-mikko, sie kun out nyt
ihan uus' tulokas etkä vielä tunne ja tiijäk' tästä
Keilasta mitääk' - 

ja nyt kun vanha tästä lähtöö
siviiliin. niin älä annak' tätä huonollek' miehellek'.
s€ kun on sernmonen hevonen - 6i166n jo kolo-
me vuotta sen kanssak' sinuja ollut - -Seison siinä kivisellä tallin permannolla ia rr-
vailen itsekseni nimeä "Keila" sen takapuolen koh-
dalle kiinnitetystä taulusta.

Kun vanha ajomies, jääkäri Tuominen on luovut-
tanut tallille kuuluvat välineensä, ojennan J<äteni
ja toivotan onnea.

Ajomies Tuominen astelee tallitoimistosta talli-
käytävälle. Kuulen hänen sanovan: "Keila" 

- fa
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Keila ju heot

srinr^l-r käsi ojentaa hevoselle vanikan palan ta-

F,u:::en sen kaulaa. Eronhetki on koittanut, hartiat
i','rxi.lrelevät, ja sitten astelee ajomies Tuominen
ver-<irisin askelin esikuntaan johtavalle tielle
i.r siviiliin.

En :iedä, lienen,kö ollut kauneuden palvoja, mut-
::. iosk.:.ao ennen en ollut tavannut niin kruniita
rr lilpittömiä silmiä, kauniisti kaartuvaa kaulaa ja
no:kera vartaloa, siroja käännöksiä sekä kuulon-
her-kkiä korvia. Mel,Leinpä tavoitan itseni tekemds-
tä rlistyslaulua tälle aivan ,kuin ihmisviisauden ylä-
puolelle kohoavalle olennolle, jolta ihmioen on ker-
r.in riistänyt vapauden alistaen sen palvelu,kseensa.
Tästä on minun nyt kannettava vastuu, ja näin
eirrellen otan Keilan suojelu,kseeni.

IIutta, kuten muistetaan, kauan ei vuonna 19{('
:ehiv rauha kestänyt. Eräänä yönä kuormastomnte
rittää taaksensa nukkuvan kaupunkim... i,1 r .r:-

:elirin.r vaellamme kohden rajaa.
Ilonr.rntsin korpitaisteluien aikoin.r teemme m.1t-

ioil mme pitkin tiettömiä martir .ia soit,r kär'itien
hlräksi rrttaita, purilaita ja milloin mitäiin :eksi-
määmme taituruutta. Kuljetamme haar'oitruneita.
muonra ja ammuksia. Monet hevoset ja miehet t;-
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voittavat näillä matkoilla vahvempansa. Mutta yhä
ylväämpänä seisoo Keila

Olemme siirtyneet Louhivaaran rinteeseen, jossa
vahvana muurinamme on suojaisa kallio. Pystytän
teltan, joka on nyt "komentopaikkani" ja josta
ohjailen kuljetuksia. Tässä on myös pataljoonamme
esikunta majoitettuna.

Lähdemme viemään Leppävaarassa taisteleville
pojillemme ammuksia ja muonaa. Hevosemme ovat
kantosatuloin kuormattuja. Eteemme avautuu ve-
telä, hyllyvä suo. Pääsy sen ylitse tuntuu melko
mahdottomalta hevosille. Kannamme tarvikkeet
miesjoukolla suon yli tarkoituksella ,kuormata tyh-
iät hevoset jälleen suon toisella puolella.

Keilalla on tällä kertaa taluttajanaan ja hoita-
janaan jääkäri tr{etsomäki. Viittilöin miehille suun-
taa:

- Tänne tänne, tdstä, tätä kohden, Keila edellä

- ei, ei se n) t lähde, ei paholainen lähde sitten
mihinkään. - Huikkaan pojille:

- Odottakaa, odottakaapas - kiiruhdan pai-
kalle - no, Keila, mikäs sinulla nyt sitten on ?

Taputan sen kaulaa, kaivan taskustani pari nuh-
ruista sokeripalaa, otan kantosatulan sen seliistii,

jossa se hiljaisena seisoi ja sai teltan reunan alitse
puolet leipä- ja sokeriannoksestani.

Jälleen eräänä päivänä lähettää naapurimme ta-
pansa mukaisesti kranaattitervehdyksensä. Silloin
olen kuulevinani:

- fautxngn, Lautanen I Keilaan on sattunut. -Hypähdän teltastani ulos, näen miesten juoksente-
levan sinne tänne. Lentokoneita, rytisee ja rätisee,
multa pöllähtelee, hevoset hyppivät ja hirnahtele-
vat 

- tajunnassani on vain yksi ja sama ajatus:
Keila, Keila!

Polvistun Keilan vierelle. Sen kaulasta, rinnasta
ja kyljestä virtaa lämmin, punainen veri. Vielä ker-
ran kohtaavat sen silmät minun silmäni, ja sitten
se uljaasti kohottaa kaarevan kaulansa jättääkseen
viimeisen tervehdyksensä. Pää laskeutuu, silmät saa-
vat ,himmeän kalvopeittonsa. Vapisevin käsin sul-
jen sen herkät silmäluomet rauhan ja ikuisen unen
maailmaan.

Miehissä kaivamme haudan ja laskemme Keilan,
kuin aseveljemme, hiljaisuudessa viimeiseen lepo-
sijaansa - kimppu valkoisia päivänkakkaroita si-
dottuna sen otsatukkaan.

Löydän rintataskustani eilen saamani mitalin -enempää en voi antaa, se on kalleimpani. Peitän
sen multaan, se on minulta, pelkäävältä ja vapise-
valta, isänmaatani puolustavalta sotilaalta muisto
Keilalle.

Huoltopäällikkömme, kapteeni Vilho Pyykkönen
taputtaa olkapäätäni:

- Se oli raskasta sinulle, koko pataljoona on
menettänyt paljon, mutta nyt oli "hänen" vuoronsa.

skersarutti

kietaisen ohjat seo kaulalle ja
pauteensa. Katsomme silmästä
tamusta. -

lasken heroseo va-
silmään, se on luot-

-- No tulehan sitten. - H1'pin mättäältä toi-
selle, suoraan ja murkitellen. Keila pysyy välittö-
mästi kannoillani ja toiset seuraavat johtajaansa.
Pian me kaikki mär'kinä ja kuraisina tunnemme al-
lamme kovan maan kamaran.

Tiesin, että Keila oli tottunut olemaan johtaja
omassa joukossaan, tiesin sen pelottomaksi, mutta
hoitajaltaan paljon vaativaksi. Se antoi arvoa va-
paudelle. En koskaan ollutkaan sitonut sitä kiinni
tallissa, en matkoilla, en kaupungissa enkä leiri-
paikoissa yöksikään. Siitä sen löysin, johon sen iä-
tin, oli ryske tai pauke, mutta tarkoin se seurasi
liikkeitani, menin tai tulin. Milloin aikani antoi
myöten, oleskelin sen lähettyvillä ja etsin pienen
suuharppuni luritellakseni sille jotakin melodiaa.
En koskaan ollut tavannut niin osaaottavaista kuu-
lijaa kuin Keilani oli, se antautui täydellisesti sä-
velten maailmoihin unohtaen sodan ja pahan. Sen
lerpattelevat, pehmeät huulet hyväksyivät tuon kai-
ken, eikä meillä ollut mitään toisiltamme salat-
tavaa. Yön ajaksi toin sen usein telttani taakse,

-"C^'^ 
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Y. F. Kämäröinen

SISSIJOUKKOMME koottiin Oulussa. Siellä Kuu-
romirkkäkoululla saimme ensiritn:äisen kosketuksen
toisiimme vuoden 1941 kesäkuussa. Joukkoomme
kuului pääasiallisesti Pohjolan miehiä. Siinä oli
isäntämiehiä Limingasta, Tyrnävältä, Lumijoelta,
Siikajärveltä ja Rer.onlahdelta. Oli jätkää monen-
karvaista, oli renkejä ja talollisten poi,kia, rnökin-
miehiä, kauppiaita ja jos ,jotakin.

Sain joukkueen varajohtajan paikan. Olin si.is
tavallani kiho minäkin, jätkästä noussut aliupseeri
eli kahden natsan alikessu. Tutustuin miehiin, jotka
sitten elivät kanssani sodan loppuun. . . tai kaatui-
vat. . . moniin upseereihin, aliupseereihin ja mie-
hiin. Kaikki he olivat samoja sissejä.

Emme osanneet aavistaa, että sodastamme tulisi
niin pitkä ja sitkeähenkinen kuin siitä sitten tuli.
Isäntämiehet puhelivat heinänkorjuuseen ennättä-
misestä, ja me jätkät uskoimme olevamme vapa:at
jo talvisavottojen auetessa tai ainakin niillä main,
kun jäniksen turkki alkaa lumettua. Jotenkin tuo-
hon suuntaan.

Kun tavalliset ryhmittelyt varusjakeluioeen oli-
vat päättyneet laiskanvenyviin rupeemiin, koulun
pihalle ajoi joukko kuorma-autoja. Tuo ain.rkin
ennusti lählöä. Tuumailtiin puoleen jr toiseen. .rr-
veltiin ja tiedettiinkin. Ainakin Lumijoen poixa oii
tietävinään:

- Etelään, pojat . . . sinne me, kuulemma, rin.l
Helsinkiin asti. Vartiopataljoonaksi pääkaupunkiin,
pojat. Siellä on tyttöjä, ja restaurantit ovat auki
kellon ympyrän. Sinne me meemmä vahtiin.

Naurettiin. Sissitkö vartioon itse pääkaupun,kiin ?

Se olisi hupsua. Kuka hyvänsä tinalo tuon ym-
märsi päättömäksi. Ei puolustuslaitoksen parhailla
käsituliaseilla varustettuja joukkoja aseteta ravin-
toloitten vahtimestareirksi. Päätöntä tuollainen pu-

oa

s,ssElA

SoHIANAN

SODASSA

he . . . ja loukkaavaakin. Pohjola tarvitsi omat mie-
hensä I

Jonnekin muualle, mutta ei "etelään".
Itään I Sen saimme tietää varsin pian. Kun tuli

määräys nousta odottaviin ajoneuvoihin, tiesimme
metkamme päämäärän. Sinne juuri . . . itään.

Pian ajoirnme Kuusamon maantietä täysi häkä
pääl1ä. Aurinko valoi kuin kuumaa lyijyä nis-
k:.rmme, hevosenlannankatkuinen maantiepöly kar-
r':.::eli liurkuissa, tunkeutui silmiin ja ihohuokosiin.
Is:uim:ne r'.riteliaina kuorma-autojen lavoilla ja toi-
voimme, eirä matkx taittuisi nopeasti, sillä mi-
kään turis:iluonioinen se ei ollut. Matka Oulusta
Kuusamoon on siiaä 2 i0 kilometrin hujakoilla,
ja mieluimmin . . . olisin lemssinur tuon matkan
jalkapatikassa, niin resi;t.ivrlia tuo klyti tuntui.
Olinhan jätkän päivinäni tottunut tallaem.ran Poh-
jolan kairoilla pitempiäkin heittoja.

Oulun-Kuusamon maantien liikenteessä,I<in oli
sodan tuntua. Pölyiset moottoripyörälähetit, maas-

Suomoloisef yl ittömässö Kuusomon kohdollo Kiimosvoorosso 1.7.19Ä1roioo
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Pioneerit rokenlomosso siltoo Kononoisisso Soh-
ionoon iohtovollo tiellä heinäkuun lopullo l94l

lof,utot. kolonnat, helosejopelit irroiitivat aurin-
gon hehiu:i.lin3x m33n:iepölvä aiopinn:sre jr ko-
hottivat siiä tl.i\'ian sinis:ä l.:.ser .<oh:i. Sod-rn tun-
tua lisäsir'ät metsien v1äpuoleil.r su:ise\-r: lenio-
koneetkin, tällä kerralia åmat. Ne pr:i'. 1; loi:oll.r
vihollisen tähystäjäkoneet.

Ajatukseni risteilivät kotiin jääneiden luone.
menneisyydestä,tulevaisuuteen. Kuinkahan rdssä
mahtaa oirkein käydä? Olin nuori, ja sotakokemuk-
seni olivat melko olemattomat. Äsken käydyn talvi-
sodan olin palvellut asevelvollisena. . . vieläpä juuri
alokkaana tuon kohtalokkaan ajan, joten sotakoke-
mukseni rajoittui siihen.

Punnitsin siis mahdollisuuksiani tulevissa voi-
mainmittelyissä, ja siinä muistuivatkin mieleeni ko-
mentajamme sanet, jotka hän eräässä tilaisuudessa
lausui: Sissin pitää olla hyr'ä juoksemaan, hyvä
ampumaan ja hyvä maastoutumaan. Ei hänen tar-
vitse olla pelkäämätön, kunhan hän on vain muuten
hyvä sissi.

- Hyvä, olenhan saaout asokoulutuksen, olen
aliupseeri, ajattelin tuon muistamani päätteeksi.
Nuokin merkitsevät jotain. Uskoin pärjääväni.

Sissit olivat siis matkalla sotaan. Kuusamo, tuttu
kylä, läheni lähenemistään. Illan tullen olimme pe-
rillä, majoituimme telttoihimme ja nukuimme "tu-
ristimatkamme" rasitukset pois. Kuusamossa saim-
me myös kuulla matkamme päämäärän. Rajalle,
kohti rajan pintaa. Kaikkien kasvot vakavoituivat,
ja oltiin kovin hiljaista poikaa. Lumijoen mies
nuuski ilmaa rajan suunnasta ja murahteli itsekseen:

-Käryää 
siellä. . . kld:yäähyvinkin. . . mahorkka.

Pääkaupungin varuskuntapalveluksesta mies ei
maininnut enää halaistu^ sanaa. Nieli harminsa ja

koetti keksiä tilalle jotain muuta, millä olisi haus-
kuuttanut "poppoonsa" miehiä. Joukkueemme joh-
tita oli erittäin tyytyväinen saadessaan tuon aha-
voittuneen miehen joukkueeseensa. Samoin minä-
kin, vaikka konepistooli näyttikin miehen leveissä
kourissa lasten,leikkikalulta.

Sotamme oli siis alkanut. Kevyin tuliasein varus-
tettu ja perin liikuotakykyinen joukkomme tarpoi
taivalta Kuusamosta rajaa J<ohti. Sinne, missä väi-
jyi kuolema. Sen käsitimme ja saimme karusti ko-
keakin, kun lähestyimme raja-aluetta.

Saimme vastaamme tulta, vaikka melko laimeaa,
näin perästäpäin muistellen. Se oli tulikasteemme,
ja minusta se tuntui melko kaamealta, mutta aika
opetti tottumaan sellaiseen. Ensimmäiset menetyk-
sebkin karvastelivat mieliä. Suurin osa niistä joh-
tui vihollisen kylvämistä miinakentistä. Miinoja oli
kosolti ja monenlaisia, putkimiinoista hyppymii-
noihin saakka.

Miina,l.ientät jäivät jälkijoukkojen haravoitaviksi.
Meillä ei ollut aikaa sellaiseen. Kiersimme pahim-
mat alueet ja jatkoimme matkaa kohti Sohjanan-
jokea.

Se oli hidasta menoa. Taistelimme vihollisen
jälkijoukkojen kanssa, ja välillä lepäilimme metsien
katveessa tapellen taas vuorostaan mitä verenhimoi-
simpia sääskiä vastaan.

Maisemat tuntuivat perin kotoisilta. Samanlai-
set petäjät ja näreet, pensaat ja pusikot, joissa vi-
serteli samanlaisia Iintuja kuin kotipuissammekin.
Kaikki oli niin kummallisen omantuntuista, kive-
liöt, jängät ja aavat. Kannot oli jätetty melko
korkeiksi, mikä sai näin ammattimetsämiehen nyr-
pistämään nokkaansa. Siitä nähtiin, että oltiin sen-
tään jo vieraassa valtakunnassa.

Raj:rlte Sohjananjoelle oli noin viidenkymmenen
kilometrin heitto. Joki alkaa Tuoppajärvestä ja
päätily lopulta Vienanmereen. Se on tyypillinen
Pohjol.rn joki, ei varsin leveä, mutta aika vuolas
ja xos.tipaili\ainen vätlä. Sen r.astarannalla olivat
vihollisen luj.rt asemat bunkkereineen. Saimme tuli-
sen vastaanoton tykistökeskitl'ksen muodossa, mut-
ta olimme nopeasti tilanteen tasalla, kaivoimme
hätäampumahaudat ja ryhdyimme tulittamaan nä-
kymätöntä maalia. Muuta jalkaväkeä saapui avuk-
semme. Tuli myös suorasuuntaustykkejä, joista oli
suurta apua bunkkereiden tuhoamisessa.Useat bunk-
kerit saivat täysosuman suoraan kapeaan kitaansa,
jolloin katto pelmahti niin, että hirret jäivät tör-
röttämään avuttoman näköisinä suoiaamatta enää
ketään.

Lentokoneitakin pörräsi yläpuolellamme. Mutta
aina emme osaoneet sanoa, milloin ne olivat omia,
milloin vieraita.

Odotimme nyt ylimenokiiskyä kuin kuuta nou-
semaan' 

t

Lumijoen pojan kanssa silmäilin edessämme
virtaavaa jokea ja sen vastarantaa. Joen pinnalla
uiskenteli kaikenlaista rojua, puunsirpaleita, oksia
ja kdpyjä. Metsässä räjähtäneet kranaatit olivat sin-
gonneet niitä sinne. Pistipä siinä pari piippalak-
kiakin sameaksi käyneen veden pinnan alta näkyviin.
Joki oli todella nimensä mukainen. . . sohjoinen.
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Lumijoen poika puhui:

- Ollappa s\'öksyveneet. Niilläpä ujeltaisi ruon-
ne 'koreasti. Ja savuprukkuja, hitto vie.

- Niin vain, vastasin. Koska olin joukkueen
varajohtaja, tuli minun tietää myöskin paljon sota-
asioita. Seurasin vastarannan tapahtumia, joissa ei
ollut mitään näkemistä. Oli pienoinen tauko, lie
ollut tyyntä myrskyn edellä? Lumijoen poi,ka sanoi
silloin äkkiä:

- Hitto, katos tuonne rantaheinikkoon! Siellä
on jotain.

Katsoin osoitettuun suuntaan. Todella. Siellä oli
jotain kummallista. Aivan kuin heinikko olisi lii-
kahdellut. Pari hirrenpäätä törrötti sieltä näkyviin.

- On siellä jotain. Annetaan sinne tulta.
Laskimme sarjoja. Heinik,ko pelmahti luotituis-

kusta, mutta mitään muuta emme havainneet.
Sarjamme rikkoi yleisen hiljaisuuden. Rätinä al-

koi, fa joka puolelta ammuttiin. Pst-tykkimmekin
naksutteli ammuksiaan vastarannalle. Sieltä vas-
tattiin tuleemme.

Silloin havaitsimme ilmiön, joka vahvisti sen,
että heinikossa oli jotain sinne kuulumatonta. Ve-
destä kohoava heinä värisi kummallisesti, aivan
kuin sitä olisi jatkuvasti puhaltanut voimakas ilma-
virta.

- Siellä on koo-koo. Ne ampuvat tuonne sil-
Ian luo.

Meistä vasemmalla, virran alajuoksulla oli puo-
liksi särjetty siltapahanen. Vastarannalla ilmeisesti
pelättiin, että tulisimme käyttämään sitä ylikulku-
puuhissamme, ja olivat pimeän turvin raahanneet
konekiväärinsä tuonne alas. Sieltä oli hyvä tulittaa
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vedenpintaa pit&in sillan alaosaa. Käsitimme nyt
tilanteen. Konekiväärimiehet seisoivat vedessä ja
ampuivat hirsien päälle asetetulla aseellaan heini-
kon suojassa.

- Meen antamaan maalin suorasuuntaukselle,
odota tässä !

Lumijoen poika ryömi tiehensä. Jäin odottele-
maan, mitä hän saisi aikaan. Hetken kuluttua kuu-
linkin lähtölaukauksen, ammus ulvahti ja töksähti
räsähtäen jokipenkkaan maalimme yläpuolelle. Seu-
raava ammus räjähti kohdalla, mutta liikaa va-
semmalla. Jälleen korjaus ja kaksi perättäistä lau-
kausta.

Täysosuma! Hirret lensivät aseineen ja miehineen
sen tien. Paikalle jäi vain mutaa, joka alkoi kul-
keutua virran mu,kana pois. Ase oli vaiennut.

Mutta oli toisia aseita. Oli pesäkkeitä. Oli lento-
toimintaa. Oli tykistötulta. Meni kolmatta vuoro-
kautta, ennenkuin pystyimme saamaan vestarannal-
ta jalaasijaa. Meni paljon ruutia ja saksalaista sissi-
muonaa. Meni miehiäkin, ,kaatuneinr ja haavoittu-
neina. Tuntui kuin saisimme jäädä siihen i'kuisiksi
a.ioiksi, ja sillanpääaseman sÅavuttaminen tuntui toi-
vottomalta. Heinätyöt eir'ät kummitelleet enää isän-
tämiesten mielissä, ja me jätkät uskoimme, ettei
tästä seh'itä noin vain muutamalla nykäisyllä.

Lumijoen poika puhui jälleen:

- Åi, että saatais se sumuverho. Tai olisipa pal-
jon märkiä olkia, sytytettäis niitä palamaan. . . niin-
hän ne tekivät siellä Saksanmaalla silloin Kustaa
Aadolfin aikana, kun ne ylittivät sen Veikselin, vai
mikä se joki olikaan?

Tilanne pysyi ennallaan. Menetyksiä oli .. . ia
saavutulisiakin. Oli tuhottu useita pesäkkeitäkin

rå:



iönnitystö r
sotokiri oj en Yolioito

Mouri Ahtosolo SISSINÄ KARJATAN KANNAKSETTA

"Elävä kuvous io höysleenä olevo huumori tekevöt kiriosto juuri selloisen,
ettö sen lukee mielellöän, luskin moltloo loskeo völillö ködesrään." {Sovon,

Sonomot) 3. poinos. 600/750 mk.

H el ge He i kki nen VAARAtttSlttA VESlttÄ

"Teos liittyy mitö onsiokkoimmin Suomen viime sotio kuvoovoon kiriollisuu-
teen 

- 
lukijo soo kormoisevqn kösityksen kouppoloivoien voikeuksisto io

siitö ufioollisuudesto, ioto niiden miehet sodon oikonq osoitiivot." (US)

I 200/ 1400 mk.

M. O. Motiloinen KORPISOIURIT

JR 8'n sotiloiden voiheitc vuosino 1941-44 
- 

"iolkosodon orkinen eepos,

ioko muistelmokiriono kuuluu por$ooseen, milö sodostq on koskoon kirioi-
teHu". (llkko) 4. poinos.600/750 mk.

Erkki Pololompi KOttAA KESTÄÄ

Ärc re <cs kuvous lolvisodostomme 
- 

"iokoisto riviöön myöten oito, ihoil-
lovollo tovollo miehinen", ilr' !c Woltori) TK I6. 2OO mk.

E i no Pu kk i I o TAISTEIUHÄLYTYS!

Loivoslomme iotkosodosso 
- 

"Pukkilo ei koihdo rohkeiio konnonoitoio
silloinkoon kun osioisto voidoon ollo oivon eri mieliö yhtä vöhän kuin hän

itse merellä sototoimio johtoessoon oristeli toisteluun köymistä". (HS) 2. poi-
nos.1000/1200 mk.

J u kko Tyrk kö SUOMALATSIA SUURSODASSA

Kuvous suorncloisisto SS-vopooehioisisto. "Tyrkkö soo kolkeron sodon elö-
möön niin oroilla kuin Koukosion vuoristoseuduillokin." {Kotimoo) 2. poinos-
750/950 mk.
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I

Dqvid Howorth
AIKAMME SANKAREITA

Todei, su;'ean po- :J'-' : .:--a--.: I : ':--a
sonkoreisto. Teoslc ,c a-a -3s' !-:s': :
seikkoiluislo kiinnosluneille sekö nuorille ehö

vonhoille." (HS) 450, 600 m<.

Alistoir MocLeon
PETKO ON ASEENI

''Kirion loskee kädestöön eröänloinen iyydy-

tetty koston moku suussoon io pyyhkii kylmön

hien otsolloon." {Mouri Soriolo, HS) 4. poinos

700/850 mk.

PoulStonton POMMI

Nykyhetken suurpoliittiseen tilonteeseen lujosii
onkkuroitu iönnitysromooni. "Lukiio houkkoo

henkeöän io tuntee miltei fyysistä kipuo . . ."
(Lonsi'Suomi) 2. poinos 650/800 mk.
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vastarann;rlta. Mutta paijon ehti vettä virrtta
Sohjananjoessa, ennenkuin pääsimme hyökkiämiän
vastarannalle, vai,kka sekin hetki vielä koitti.

Tykistövalmistelun jälkeen tuli sitten vihdoin
käsky: ylitse ja eteenpäin I

Toiset käyttivät hyväkseen särkynyttä siltaa. Sen
yläpuolelle oli keräytynyt ruuh'kaksi kaikenlaista
rojua, hirrenpätkiä ja tukkeja. Sill.in toinen pää
oli murskana, sitä olivat r-ast.rrann:ill.r olijat yrittä-
neet räjäyttää. Tuote ruuhkaa toiset kilttivät vli-
menosiltanaan. Osesivethan jätkät juostr sumal)r.

Sohjononjoen kesk ro<sun ylitys

Toiset taas yrittir ät joen vl'i alapuolella olevaste
ylimenopaikasta. He hyppivät siellä kiveltä kivelle
ja saavuttivtt vastirranrlan. Toiset menivät yli ui-
malla.

Näin saimme vastarartnalta kaistaleen maastolr
sillanpääasemaksi, jota sitten'kiivaasti laajennettiin.
R;rnnalla olevat empumahaudat vallattiio miltei kä-
sirvsyssä, maabunkkerit räjäytettiin kasapanoksilla
j.1 otteemme lujittui yhä. Tuskin J<ului puolta tuntia,
-\un jo olimme joen toisella puolella, ja vihollisen
t.rkaa-.rjo alkoi heti. Vangiksi antautuneet lähe-

NonrnsrärE aikamiehen savuh
f,,i[l.

-a

I
::
:

=a

<
I
I

-\ikanriehcllä on varma maku.
,Ja makunsa mukaisesti aika-
mics ralitsee tupakakseen
North-Staten Suomcn
cnitcn poltcrun amerikkalais-
tvyppisen avosavukkeen - tai
North-State suodatinsavuk-
keen.

SUOMEN TUPAKKA O.Y.
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Sohiononioki io pontionisilto. Soksoloisio ponssoreito sihoo ylittömössö

tettiin "huoltoon". Sitten pidimme hengähdystauon
tuprutellen hirkisinä,holkkitqpakkaa ja keskustellen
"yliloiikkauksesta".

- Jot tämmöinen puuha vielä tulee eteen, on
niitä savu- tai sumqpommeja hankittava...

Asiassa oli järkeä. Menety.ksemme eivät olleet
nyt suinkaan vähäiset. Muutaman tuollaisen joen
ylittäminen vielä, niin seuraavia ylityksia varten ei
ole enää miehiä.

Painuimme syvälle tuntemattomaan erämaahan
suuntanamme Kiestioki. Kesä oli kauneimmillaan
ja kuumimmillaan. Pysähdyin ryhmäni kanssa erän
lammen rannalle mielessämme virkistävä uioti. Sii-
tä ei kuitenkaan tullut mitän. Tuskin ensimmäinen
mies ennätti kastella varpaitaan, kun toiselba ran-
nalta räsähti konepistoolituli ja karkotti meidät
rannan tuntu.rnasta tiehemme. Uimarauhaamme oli
häiri,tty, olirnme pahalla tuulella ;io muutenkin
ylimääräisestä marssista.

Lädimme kiireesti siihen suuntaan, mistä meitä
oli ammuttu. Kiersimme lammen kaukaa, hiivimme
sen rantaan ja yllätimme neljä vihollista erään kivi-
louhikon takaa. Miehet ilmeisesti olivat tottuneet
lakeuksiin. He tuijottivat aseineen lammen pin-
nan yli toiselle rannalle uskomatta, että takaakin
saattoi ilmesq'ä uhliaa. Vangitsimme ällistyneet tä-
hystäjät ,ja lähetimme heidät taa.kse.

Etsirnme sitten omat joukkomme ,ja jatkoimme
matkaa kuiskausvälin etäisyydellä toisistamme. Ohi-
timme tyhjiiksi jätettyjä leirialueita. Erääseen paik-
kaan oli jänyt kenttäkeittiö, jossa porisi joku kei-

Oletteko tietoinen,
että postisäästötililtä saa ilman

irtisanomista nostaa 200000
markkaa saman kalenteri ku ukauden
aikana. Summan voi nostaa ioko

yhtenä tai useampana eränä.

los tiltnne on palkkatili saatte
tämän lisäksi nostaa kuukauden

nettopalkan.

P 0 SIISAIiSI0 PÄtlKl(l
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Nyt torvitoon toos
MÄNTYSUoPAA
Vorsinkin likoisten lyövooi-
ieiden jo losten pilovoot-
teiden pesusso toteotte
Möntysuovon edut.

Vonho hyvö konsti
on porempi kuin
pussillinen uusio!

E N SO.G UTZEIT OSAKEYHTIö
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tontapainen. Pojat tarkastclirat asiantuntemuksella
keitosta, mutta vatsaansa he eir'ät sillä täyttäneet.

- Tiedä, r.aikka olis mennessään nakannut Ie-
tunmyr,kkyä tuohon. Ei passrr konstaiila sen kanssa.

- Kun olis koira matkrss.l. kokeiltas sillä, jos
jäis hen'kiin.

- Tai katti, piru
ei takuul,la. Annetaan
rupee rkoe-elukaksi.

r.ie. Ei nekään tuota söis,
sopan ollr. Ellet sä, Oulu,

"Oulu" olin minä. Kieltäydyin kunniesta ja käs-
kin ,kaataa sopan mäkeen. Parempi r'.rror, tuumin.
Jälkeenpäin kyllä popsimme useatkin soprt naamoi-
himme ilman koe-elukoita, sillä kokemusko vai
toiseen os4puoleenko luottaminen sai meidät usko-
maan, etteivät he ruokia myrkytä. Åinakaan emme
tehneet sitä mekään. Myöhemmillä kauJ<oprrtio-
retki,llämme useinkin yhätimme ruokatarpeita ja
söimmekin niitä, mutta siellähän oli tilanne toinen
kuin jälkeen jätetyssä sqp,pakanuunassa, jossa myr-
kyttämisen vaara oli mahdollista.

Höyryävä "soppaty,kki" Iensi kumolleen, ja siihen
se jäi her,kullista tuoksua 1"mpärilleen levittäen.

Yhtäkkiä alkoi etusuunnastamme kuulua kiivasta
käsituliaseitten räiskettä. Tunnustelijamme olivat
päässeet tuntumltn. Riensimme sinne minJ:ä kin-
tuista pääsimme. Joukkueemme johtaja keräili mie-
hiään. Hän selirti:

- Ålikersantti Kämäräinen ottaa puolet jouk-
kueest.r ja iiertää oikeelta. Noiden vahvuus ei liene
parir rvhmää enempää. Nlotitamme kuitenkin ne-
kin keikkien sääntöjen mukaisesti. Saammehan aina-
kin r'ä'hän koulutusta siihen.

Koukkaukset ja motitukset olivat todella melko
r-ierasta puuhaa meille. Otin mielissäni .r'astaan tuon
komennuksen koettaen siinä samalla an,ioida omia
kykyjäni.

Lähdin seitsemäntoista konepistoolimiehen kanssa
kiertämään edessärnme ampuvaa joukkoa. Se ei ol-
lut levittäyti'nyt kor-in,kaan laajalle alueelle. Etr,kä
sen ketju oli par.insadan metrin pituinen. Ohitim-
me sen ja painuimme taakse. Siel,lä kuuntelimme.

Hyvä. Nyt eteenpäin I

Tuskin olimme päässeet kymmentä metriä eteen-
päin, kun takanamme alkoi soida. Siellä oli myös
vihollisjou,kkoja, ja ne antoivai aseensa prukkua,
aivan kuin tuolla äänellä olisivat peloittaneet meitä.
Koetimme ryömiä turvaan ,ja metsäkin oli onneksi
mel,ko tiheää. M'atelimme oikealle, ja ilokseni ha-
vaitsin, että kai,I:'ki mieheni olivat mrtkassa.

Motitulseni kärsi surkean lopun omalta koh-
daltani. Ei toisten, sillä joukkueen johtaja oli oitis,
kuultuaan taholtamme ammuntaa, antanut hyök-
käyskäs'kyn . . . ja puoli joukkuetta miltei ryntäsi
motitettavien ylitse .rvuksemme. Sissien henkeä oli
tuollainen törmäilr'. se s.ri vihollisen puolella aikaan
pakokauhun . . . ja meille jälleen avoimen tien eteen-
päin.

Olin hillainen poika. Itselleni tunnustin olevani
vielä alokas. Toisille en r.oinut siitä puhua, olinhan
aliupseeri.

Myöhemmissä vaiheissa minullekin sentään myön-
nettiin "natsa" Iisää haalistuneiden alikessun natso-
jen rinnalle.
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Näkymä viholiisen puolelle

R. K. Kostlolnen

TUKTKOHTA IO

MAALISKUUN loppupäivinä L944 oli komppa-
niamme 3./JR 7 siirtynyt lepo.r,uorostaan etulin-
.iaan. Vänrikki Koskisen joukkue, jossa olin vara-
johtrjenr. miehitti "Tukikohta 10:n", jo,ka sijaitsi
ns. eteläloh*olle H.:rvrnsuon eteläisimmässä kär-
jessä Tällä kohdelh oli omien j:. r'ihollisen asemien
väli koko lohron pien:r. :liin e::ä n'vnellä säällä
kuului jopa hiljainenxin rsiiisr puoleltr toiselle.

Edeltäjiemme olless: nrt miehi:iämissänme :ul.:i-
kohdassa vihollinen oli ampunut trkistölliän ase-

miamme niin paljon, että korsujen ympäristöl oli-
vat aivan mustalla mullalla, vaikka olikin h1'r in
luminen talvi. Puita oli ,kaatunut ja katkeillut, ja
maasto oli tullut aivan aukeaksi, joten liikkuminen
päivän aikana oli mahdotonta muualla paitsi yhdys-
haudassa. Tähystyskin suoritettiin vartiossa ollessa
tais,teluhautaperiskooppia käyttäen. Elimme pienen
jännityksen vallassa, koska ylemmistä portaista kä-
sin oli meitä varoitettu vihollisen mahdollisesta
hyök,käyksestä.

Eräänä kauniina, keväisenä pakkasaamuna päi-
r'än nous,tessa kapusin itse rakentamalleni tähyst1,s-
pai,kalle, josta käsin kiikarikir'äärillä hätyyttelin
rramuvirkku j a naapurei ta. Tähystel lessä ni ja maalej a
hakiessani kuulin naapurin puolelte selvällä suomen
kielellä huudettavan:

- Suomalaiset sotilaatl Ajakaa saksalaiset pois
m.l;rst.1nne ja lähtekää itse pois täältä!

Kukaan meistä ei puhunut mitään. Vastaus jäi
minun 3nnettf,\'.rkseni, ja sen myös tein. Pyysin pa-
taljoonan kranr.rtinheittimen tulenjohtaialta viittä
kranaattia moisen ukon pelästyttämiseksi ja huusin
samalla:

- Pian pannaan sulle luu kurk'kuun !

Kohta lensivät kranaatit suhisten ylitseni ja räis-
kähtelivät huutajan paikkaan, joka tietysti oli hyvin
suojattu. Seurasi hetken hiijaisuus, mutta sitten
puhekurnppanini hihkaisi kiroten:

- Pankaa tulenjohtoupseerille luu kurkkuun !

Keskustelu jatkui vielä seuraavinakin aamuina.
Sitä käytiin niinsanotulla "korsukielellä", mutta
sitten se meikäläisten taholta jyrkästi kiellettiin.
Niin sekin hauskuus jäi pois päiväjärjesty,ksestä.

Olin valvonut iltayön vartiomiehiä herätellen ja
päässyt sitten juuri hyvään uneen korsun ihanassa
lämmössä. Milkkipurkki, jonka sisällä oli pari ki-
r'äärin luotia, rämähti silloin illieästi korsun ka,tossa.
Taistelulähetti, korpraali Antti Sipinen, jo,ka oli
r rlvomassa aamuyötä, hihkaisi:

- Hälvtys I

Korsussa herättiin. Jokainen tiesi, mistä oli kysy-
mys. Vedin saappaat jalka.rni. Konepistooli lippai-
neen oli aina valmiina yläpuolellani seinällä. Siep-
pasin sen heti ,kainaloon ja ilman lak,kia ja ilman
asetak,kia syöksyin villapaitasillani ulos ovesta.
"Uraata" huutaen vihollinen ryntäsi paraikaa rikki-
ammuttuja asemiamme vastaan.

Hypimme luhistuneitten tukihirsien ylitse ensim-
mäistä parivartiotamme kohti. Miehet seisoivrt
järkkymättä paikoillaan ja tulittivat hyökkääviä vi-
hollisia. Lähdin juorksemaan yhteyshautaa pitkin
oikealla olevaa vartiopesäkettä kohden, jossa tiesin
kahden nuoren pojan odottavan apua korsultamme
käsin. Montun pohjalla huomasin vihollisen käsi-
neen. Olin varma siitä, että naapuri oli jo sisällä
asemissamme ja kukaties oli vienyt jo pojat van-
keina mennessään.

Hyppäsin seuraavaan taistelupesäkkeeseen, joka
ei ollut varsinainen vartiopaiikka ja sen vuoksi oli
kokolailla lumen peittämä. Siinä huomasin lumi-
sessa penkassa syvän vaon, joka oli jäänyt mer,ki,ksi
sisään tulijoista. Kohottaessani päätäni katsoakseni
etumaastoon huomasin siellä lähestyvän vanjan,
joka reippaasti seurasi edeltäjiensä jälkiä. Matkea
oli G-7 metriä. Tähtäsin hyvin ja laukaisin. Niin
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Moolien sekoitus jo moolous
oli isoisön oikoon honkoloo
hommoo. - Mutto nykyöön
köytetciön puurokenleissq luo-
tettuo TEHO ulkoseinömooliq,
iosso koikki lqrvitiovot oineet
ovot somosso purkisso.

TEHtr
Ammqttimiehen sono puurokenteisten ulkoseinien
suojoomiseslo: TEHO on kestövin jo eniten köytetty
ulkoseinien moqli. - Tehköci Tekin nyl jörkevci
pciölös jo luottovo sijoitus: moolotkoo tolonne
ojoisso jo moolotkoo se TEHO ulkoseinömoqlillo.
TEHO on huokeoto, esim,20 litron qstiosso
322 mk/kg peltiostioineen, volittovonq 2'1 vciriscivyci.

TE H O talousrokennusmooli

- ulkorqkennuksiin, riihiin, oi-
toihin yms.

PANSSARIMAALI - pellovo-
öljystö vqlmistettu peltikottojen
erikoismooli.

Ajoisso moolollu - oikein
sööstetty ! Pyytököci vöritys-
ohjeito kouppiooltonne toi
suorqqn vörityspolvelus-
lomme, puh. Helsinki,
8319 11.

- rnoon suurin ololloon -
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tupsah,ti tuo tulija pehmoiseen lumeen, josta ei enää
nostamatta noussut.

Laukaisun ohella klrjaisin myös niin voimak-
kaasti, että huutoni kuului naapurin tuliikohtaan,
kuuluisaan "Sevastopoliin" saakka, jossa kersantti
Heikki Koski oli miehineen tullut kaiken varalta
asemiin. Silmäsin sitten oikealle ja näin siellä piik-
kilankaesteen ja asemiemme välissä kolme "naapu-
ria" keskenään kovasti keskustelev.rn. Tämäpä oli
herkullinen maali. Painoin reipprrn srrj.rn pulitta-
jia kohti, ja niin heistä kaksi tupsahti heti lumeen,
mutta kolmas lähti kovalla kyydillä konepistooli-
sarjani saattelemana omalle puolelleen.

En uskaltanut y,ksin lähteä eteenpäin, r'aan pala-
sin takaisin, ja sen jälkeen lähdio korpraali
Niilo Pohjalaisen kanssa jalkamaan kesken jäänyttl
matkaani. Viihän matkan päässä äskeisestä tappelu-
paikastani, mainittujen nuoru,kaisten vartiopesäi:-
keeo lähellä, makasi kolme lumipukuista vihollista
taisteluhaudan pohjalla yhdessä kasassa verissään.
Päällimmäisessä oli vielä elonmerkkejä. Poikien
pesäke oli tyhiä kahta vihollisen heittämäi räj'ah-
tämätöntä käsikranaattia lukuunottamltta. Myö-
hemmin,kranaatteja tarkasteltaessa huomasimme,
että niistä puuttuivat sytytysnallit, joten ne oli vain
hämäämistarkoituksessa heitetty.

Vihollinen oli saanut leikistä tarpeekseen. Ketk.i
sen jou,kosta pääsivät, he menivät omalle puolelleen
haavojaan nuolemaan, mutta läheskään kaikki eivät
palanneet tältä kovin ohraiseksi muodostuneelta
vanginsieppausretkeltä.

Vartiossa olleitten kahden pojan luulimme jou-
tuneen vangiksi, mutta vielä mitä. Toinen pojista,
sotamies Saarikallio, kertoi myöhemmin:

- Hr'ökkäyksen alettua olimme molemmrt pe-
säkkeessä, odotimme apua ,korsusta ja samalla tuli-
timme hyökkääjiä. Pirn tupsahti silloin k.rksi käsr-
kranaattia jalkoihimme. Koska luulimme niiden rä-
jähtävän, hyppäsimme nopersti haudan penkalle.
Samassa huoniasin lumipukuisia miehiä olevan tu-
lossa pesäkettämme kohti. Tunsin ne vihollisiksi
ja annoin mennä pitkän sarjan konepistoolistani
tulijoitten silmille. Sitten hyppy yli lumisten val-
lien ja juoksu kohti ,komppanian komentopai'kkaa.
Toisen jalan tossukin jäi lumeen, mutta sitä ei ol-
lut aikaa ajatella, kun oli kova kiire.

Saavuttuaan perille pojat olivat kertoneet komp-
panian päällikölle, ,kapteeni Jouko Kiiskiselle, että
koko tukikohta "Kymppi" oli vihollisen miehit-
tämä, eikä siellä ollut enää yhtään meikäläistä.
Päällikkö oli lähtenyt komentorvhmänsä kanssa ot-
tamaan selvää tilanteesta, mutta päästyään tukikoh-
taan huomannutkin sen olevan vielä omien hal-
lussa. Tilanne oli rruhoittunut.

Polttelimme "Työmiestä" ja laskimme vihollisen
kaatuneita, .loita oli kaikkiaan 18. Kolme oli tais-
teluhaudassa, 3--4 haudan ja piikkilankaesteen r'ä-

Iillä sekä loput esteen takana. Omat tappiomme oli-
vat suhteellisen pienet. Neljä miestä oli haavoittu-
nut, kolme lier'ästi ja neljäs, alikersantti Asuma-
niemi vaikeamntin, mutta hän'kin toipui terveeksi
aikanaan. Kaatuneita ei ollut onneksi yhtään.

Iltapäivällä saapui rykmentin komentaja, eversti-
luutnantti A. Ehrnrooth, seurassaan luutnantti
Matti Kuusi, tukikohtaamme kuullakseen tarkem-
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Pöydöt komeono Termolon iltolomokodisso

min tapauJ<sen kulusta ja kiittäiikseen miehiä hy-
västä toiminnasta. Vänrikki Koskisen selostettuÅ
tapahtumien kulun ,komentaja kääntyi puoleeni ja
kysyi:

- Mitäs tällä meidän "vanhalla jermulla" on
kertomistaT - Kerroin il<aikki aivan ,niin kuin olin
nähnyt ja kokenut. Ei ollut mitään sen enempää
kehumista taipauksesta, sillä tuloshan oli kaikkien
nähtävissä.

Tähän aikaan vieraili Suomalainen Ooppera ryk-
mentissä ja esitti Kreivitär Mailzaa upo uudessa
"Tyrjänlinnassa", jooka rykmentin miehet olivat
rakentaneet Termolaan. Komentaja tiedusteli mi-
nulta ja sotamies Saari-kalliolta, olimmeko jo näh-
neet tuon esirJ,ksen. Saatuaan kielteisen vastatrksen
komentaja sanoi:

- Luutnantti Kuusi ! Pitäkää huoli siitä, että
kersantti Kostiainen ja sotamies Saari,kallio saapu-
vat tänä iltana minun vieraikseni seuraamaan Krei-
vitdr Marizan esitystä!

Illalla saapui komentajan auto hakemaan meidät
linjasta eikä kestänyt kauan, kun olimme Termo-
lassa. Siellä oli komentaja vastassa ja esitteli m.'i-
dät joillekin oopperan henkilökuntaan kuuluville,
mm. kapellimestari Martti Similälle.

Katsomo oli tupaten täynnä r'leisöä, ensimmäistä
penkrkiriviä lukuunottamatta, joka oli varattu i<o-
mentajalle ja hänen vierailleen. Kuo me eversti-
luutnantti Ehrnroothin jäljessä astuimme katso-
rloon, me kaksi veihkoa, jotka tulimme suoraan
"poterosta" sinne loistotilaisuuteen, kuului yleisön
joukosta kohahdus. Kaikki tuijottivat meitä ja tie-
tysti ajattelivat, että mitähän hulluja nuo ovat, kun
komentajan perässä marssivat ja vielä ihan etupenk-
kiin. Åutoin turkin komentajan pää[tä. Sen jälkecn
hän kääntyi yleisön puoleen lausuen:

- Nämä pojat ovat tänä aamuna tehneet sellai-
sen työn, että ny1 meidän Jiannattaa hiukan juhlia.

Taas kohahdus yleisön joukosta, ja se johtui var-
maan helpotuksen huokauksesta, kun saatiin kuulla,
ettemme ihan omin päin olleet törmänneet etr-
penkkiin.

Esitys alkoi ja kaunista katseltavaahan se olikin,
ylen kaunista.

Väliajalla avautui esirippu. Näyttelijä Thure
Bahne ilmestyi lavalle ja kuulutti:

- Tänä aamuna hyökk?isi vihollinen Tuki'kohta
10:een tarkoiruksella tulla sieppaamaan Kreivitär
Mariza, siis Elli Pihlaja vangiksi, mutta siellä lin-
jan muutamat reippaat pojat estivät tämän. Kaksi
näistä sankareista on nyt täällä everstiluutnantti
Ehrnroothin vieraina. Koska vihollisen aikeet epä-
onnistuivat ja "Kreivitär" on edelleen ilmielävänä
joukossamme, niin kiitokseksi tästä meidän sievät
balleriinamme tanssivat näille sankareille "Valkoi-
sen valssin".

Esirippu avautui ja lavalle liiteli ryhmä kauniita
balleriinoja. Kapellimestarin tahtipuikko kohosi, ja
niin alkoi tuo unohtumaton "ValJ<oinen valssi".

Juhlan pääryttyä komentajamme hyvlisteli meitä
ja varoi,tti mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä.

Auto kiidätti meidät takaisin "kalmalle" tuok-
sahtavaan tukikohtaamme, jonka niikymät olivat
aivan toisenlaiset,kuin Terrnolassa.

Uutta yritystä ei vihollinen tehnyt, ei noutanut
edes kaatuneitaan pois välimaastosta. Kun Tuki-
kohta t0 seuraavan kerran joutui hyökkäyksen koh-
teeksi, silloin olivat vihollisen tarkoitu:kset paljon
laajemmat kuin pelkkä vangin sieppaaminen. Se
hyökkäys alkoi 9.6.44, ja vihollisen ensi päämäärä
oli koko Karjalan kannaksen valtaaminen.

SOTJU
Synteetfinen pesu-

iouhe, sisöltöö
S-kirkqstetto

KYTVEX
Miellyttävö kylpy-
io sounosoippuo

KASTE

SARI
Riittoiso yleissoip.
puo Vähittäiskoupon

Teollisuus Oy, TOIJALA

Hienosoippuq, io--
ko ontoo iholle
miellyttövän roik-
kouden
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TAPAHTUt ÄssÄ-
RYK/tlf ruf tSSÄ

Pataljoona oli Äänislinnaan ,johtavan tien var-
rella 28-29.9.41 Yiitana motissa. Olimme lähteneet
koukkaamaan ,ja saaneet vihollisen mottiin, mutta
kuten tällaisissa tapauksissa usein käy, olim'me itse-
kin taas vuorostamme joutuneet saarro'ksiin. Oli
kylmä yö. Pojat r,ärjöttelivät viluissaan asemissa,

sillä tulta ei voinut tehdä, koska vihollinen oli
aivan lähellä.

Olimme päir'än taistelujen aikana saaneet useita
vankeja ja tämä herätti ylikersantti Irineruksen
air.oissa nerokkaan ajatuksen. Hän nouti kaksi
venäläistä vankia ja pani heidät makaamaan kum-
mallekin puolelleen. Viholliselta sotasaaliina otettu
telttaka,ngas levitettiin tkolmikon päälle, ja niin
nämä rkaksi vankia ruumiinsa lämmöllä Iämmittir'ät
ylikersanttiamme. Saadakseen aikaan mahdollisim-
man suuren lämmön ylikersantti lyönsi vanrkien
pääbkin telttakanrkaan sisään, jotta näiden hengi-
tyski,n Iisäsi lZimpöä.

Aamulla väitti ylikersantti meidän ,muiden vä-
ristessä kylmästä, että hänellä oli ollut oi,kein
lämmin yö.

*****************
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Koukqisen Auslrolion uuluusherkku Sunny .
Boy mesioprikoosi on luonnon omo mo- .
keinen. Se on vqlmistetiu vqlikoiduisto eri-
koisoprikooseisto jo kypsennetty sellqisenqqn'
nqutittqvoksi. Sunny Boy on sopivon mokeoo a
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OSTAKAA TÄNÄÄIT SU1{NY BOY- PARASTA MAKEAA
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kokemukseslo, miiö nyxTr-
EXTRA-vehnöjouhot ovol sydönven',--
ydinlö. Miltei nöelte niiden herkullisen töylelörsy7-,

Yrittöirittekö ?

EXTRA-vehnöjouhoi llo onnisluu
voikeokin leivonlonne - jo ne

ovoi niih riiltoisio! Siksi ne ovor
"jotokin erikoislo" ...EXTRAA !

Teidön torvilsee köyttöö voin
sydönvehnöö - 

jo le onnistulle!

Tiesittekö, ettö
hyvöt vehnöjouhot tuoksuvol
hyvölle, moisluvot tuoreelle.
ovol lunnuslelloesso hienon

rokeisio jo pehmeitö...
lutuslukoo EXTRAAN !

Köyttököö voin sydöntö...

EXTF'A
veranä
jauhoja

\
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EXTF,A - sttdänverlnää parl',aasclc)r, leivontaanne !
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Jupiter-mopedillo ojotie vormosfi, peh-

meösli jo melkein äönellömöstr

Jupiter vie perille loloudellisimmin.

IUPITER 21 9 mopedisso on 1-sylinlerinen

2-tohtimoollori. Bosch-söhköloitteet vo-

loistusto io sytytystö vorten. 79.850:-
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