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ANGLIA Von. Kuormouskyky 450 kg.
Erittäin sopivo myyntimiehille.

FORD FREIGHTER

on tilovo io hinnoltoon

huokeo

pokettiouto. Siinä on tehokkoin moottori kontcvuusluokossoon. Kontovuus 800 kg, tilovuus 4,8 ml.

FGDI-D
luotu liikkt'rtrraan
tehty tuottarnaan

FORD IAUNUT l7 M Suprr Von on tyylikös io nykyoikoinen pokettiouto. Kuormcuskyky 600 kg, tovorotilo 1.66 m3. Leveät ovet lokono io sivuillo sekä
losoisto lottiopintoo 2 m2.
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V. NIHTILÄ
LEHTEMN{E toimitusneuvoston puheenjohtaja
kenraaliluutnantti K. L. Oesch täytti tk. 8. pnä
70 vuotta.
Hänen sukunsa on alkujaan lähtöisin Sveitsistä,
mutta itse hän on syntynyt ja varttunut täysin suomalaisella maaperällä ja ympäristössä. Hän näki
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I<. L. OESCH
70-vuoTlAS

päivänvalon Viipurin läänin Pyhäjärvellä

.ia tuli ylioppilaaksi Sortavalassa. Yliopistossa hän opiskeli
luonnontieteitä, mutta opinnot jäivät keslten kun
maailmansota näytti hänen kuten monien muidenkin opiskelijoiden mielestä tarjoavan mahdollisuudet maan ja kansan vapauttamiseen Venäjän sorrosta. Pahimpana esteenä oli sotilaskoulutuksen
täydellinen puute joka vaati pikaista korjausta.
Oesch oli ensimmäisiä jääkäreitä, jotka lähtivät
Saksaan v. 191, alussa tätä koulutusta itselleen

hankkimaan.
Jo jääkäripataljoonassa Oeschin sotilaalliset kyvyt ja tarmo johtivat hänet alusta lähtien jääkäreiden kärkiryhmään, missä hän on pysynyt asemaansa
vuosien kuluessa vain lujittaen. Hän on kulkenut
suoraviivaisesti ja horjumatta sotilaan tieiään ja
noussut yhä vaativampiin virkatehtäviin aina puo-

Iustusvoimien huipulle saakka.
Rauhanajan sotilasura oli vaihteleva ja monipuolista kokemusta antava. Se johti hänet eri asteisiin

I

komentajan ja esikuntapäällikön tehtäviin sekä
sotakouluihin. Jo vapaussodassa hän komensi VII
j'aäkärip ataljoonaa osallistuen Raudun taisteluihin
ja katkaisten venäläisten vetäytymisen Raasulin
kautta omalle maalleen. 2O-luvulla toimi Oesch

aluksi Viipurin Rykmentin ja myöhemmin 1. divisioonan komentajana. Esikuntatyöhön hän sai kosketuksen prikaatin esikuntapäällikkönä, mutta rauhanaikaisen uransa laajakantoisimman työn hän
suoritti yleisesikunnanpäällikön virkapaikalla, missä toimi vuodesta l93O aina talvisodan loppuun.
Tällöin hänen johdollaan suoritettiin mitä moninaisimmat valtakunnan puolustusvalmiuteen kuu-

luvat työt. Korkeimman sotilaskoulutuksensa

Oesch

sai Ranskan sotakorkeakoulussa ja toimi sittemmin
myös oman sotakorkeakoulurRme johtajana.
Talvisodan aikana Oesch toimi päämajan yleisesikunnan päällikkönä, mikä tehtär,ä oli erittäin
vaativa ja raskas. Ei riittänyt, että hän ylipäällikön
lähimpänä miehenä osallistui sodan johtamiseen
päivittäin vaihtuvissa usein kriitillisissä tilanteissa.
Hänen oli johdettava ja valvottava uusien joukko-

jen perustamista ja täydennyksen saantia taisteluissa hupenevalle keottäarmeijalle, taisteluvälineiden
ja kaikenlaisen sotamateriaalio hankintaa taistelevalle armeijalle, jonka varastot liikekannallepanon
tapahduttua olivat tyhjät ym. ym. Kun talvisodan
jälkeen uusi puolustussuunnitelma oli pääpiirtein

Vilio Kuusonen

selvitetty sai Oesch nimityksen armeijakunnan
komentajaksi Suomenlahden ja Sisä-Suomen järvialueen väliselle kaistalle, joten valtakunnan puolustuksen tärkein ja ratkaisevin rintamalohko
hyökkäyksen sattuessa olisi ollut hänen johdossaan.
Jatkosodassa lankesi Oeschin komentaman armeijakunnan osalle Länsi-Kannaksen ja siihen kuulu-

van Viipurin takaisin valtaaminen, mikä johti sotiemme suurimpaan tuhoamisoperaatioon, missä
kolmen venäläisen divisioonan pääosat joutuivat
pois pelistä ja sotasaalis oli valtava. Hyökkäysvaiheen jälkeen yhdistettiin kaikki Kannakselle jääneet voimat Oeschin alaisuuteen, mutta jo v. 1942
alusssa hänet

siirrettiin Åunuksen ryhmän komen-

tajaksi rintaman ulottuessa Laatokasta Äänisjärven
pohjoisosiin.

v. L944 suurja rintaman siellä

Venäläisten alettua kesäkuussa
hyökkäyksensä Kannaksella

murruttua päätti ylipäällikkö järjestää kaikille
Kannaksella oleville ja sinne saapuville joukoille
yhteisen johdon. Tähän tehtävääo määräsi ylipäällikkö kenraali Oeschin. Tehtävä oli tuolloin erittäin vaativa ja Kannaksen joukkojen komentajan
vastuu suuri. Lopputuloksena oli, että venäläisten
ylivoimainen hyökkäys pysäytettiin kolmessa suurtaistelussa Ihantalassa, Vuosalmella ja Viipurinlahdella. Näin luotiin pohja aselevolle ja välirauhalle
sekä laskettiin perusta maamme itsenäisyyden jatkumiselle. Taisteluiden päättyessä nimitti ylipäällikkö Oeschin Mannerheim-ristin ritariksi.
Erottuaan vakinaisesta palveluksesta puolustus-

v.

L945 on Oesch muiden huomattavassa
olleiden upseerien tavoin hoitanut uskollisesti paljon vaatimattomampia tehtäviä. Mutta
hänen nimensä on jäänyt pysyvästi maamme puolustuksen historiaan. Tunnustuksena puolustusvoi-

voimissa

asemassa

miemme hyväksi tekemästään suuriarvoisesta työstä
hänet valittiin v. 79)6 upseeriliiton kunniajäseneksi
ja hänen merkityksellinen panoksensa maanpuolustuksessa vaikutti paljon myös siihen, että hänet v.
1960 promovoitiin Turun yliopiston kunniatohtoriksi.

Lehtemme toimitusneuvoston puheenjohtajana
on toiminut lehden perustamisesta lähtien
ottaen lehden menestyksen sydämen asiakseen.
Lehden alkuperäisen päämääräo ja tarkoituksen:
koota ja tallettaa sekä yleisön tietoisuuteen saattaa
yksityisten miesten ja pienten osastojen aikaansaannokset sodissamme, jotka muuten jäisivät
unhoon, hän on katsoout tärkeäksi tehtäväksi, ioka
on hoidettava niin kauan kun kertojat vielä elävät
ja muistavat tapaukset. Ilokseen hän on saanut
todeta sen innostuksen, millä vanhat rintamamiehet ja -naiset ovat kynään tarttuneet ja jatkuvasti
tarttuvat. Hänen työnsä maanpuolustuksen hyväksi
on näin menestyksellisesti, kuten ennenkin, jatkuOesch

nut.
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KULJETUSJUNAMME jyskyttelee pois Itä-Karjalasta, jossa on jo kotrmisen vuotta ehtinyt vierähtää.
Sinne jäivät Seesjärvi, Petkellahti ja Karhumäki sekä

Nyt on matka ,kohti tuntematoota, mutta sen verran tiedämme, että Karjalan
Ääninen aaltoineen.

kannas on murtunut, ja sinne on matkamme suunta.
Pojat, isänmaamme on vaarassa. Nyt meiltä

kysytään
voimia ja rohkeutta, että voisimme pelastaa sen miti pelastettavissa on.
Näin puhelee yaunussamme oleva upseeri katseeo kiertäessä miehestä mieheen. Miehet istuvat

laverien reunoilla vakavina, ja heidän katseensa
tuijottlvxt ulos ohi vilahtelevien maisemien.
Niin, isänmgamme on vaarassa, tässä asiassa
- kaikki yhtä mieltä, ja yhteinen on myös puoovat
Iustusajatuskin. Vaikka me välillä joskus purnaammekin, §ama on meiliä kaikilla ajatus, että sinne
menemme, missä sodan liekit ,kovimmin leimuavat.
Jun:rssamme on matkalla noin 1 000 miestä
4.Div:aan kuuluvasta JR 25:stä. Miehiä on usean'rmasta yksiköstä, ja mukana on muutama lottakin.

Karj ala
Omin voimin vetoiuhtono motkollo evokkoon

Korjoloisio evokkotiellö

lcannal«sella lcamppailemassa
On kesäkuun 15. päivä L944 kello O.ZO, kun Iähestymme Viipuria, tarikemmin sanottuna MaaskoIan ratapihaa.. Sinne on juuri edellärnme saapunut

,

toinenkin kulljetusjuna täynnä sotilaita. Jo käukaa
näemme, kginka ilmatorjunnan värilliset iunmusjuovat halkovat ilmaa ja räjähdyshattarat vätrkehtivät viholliskoneiden ympäril,lä. Junamme pysäirtyy ja miehistöä purkautuu ulos vaunuista. tanyilemme taivaalle, jässa liitkkuu aina yhä uusia len[omuodostel,mia. Meitä on tässä pienellä alueella noin
2

000 miestä.

Useat i.t-aseet sylkevät tulta lakkaamatta viholliskoneita kohti. Koneiden pommit irtoavat, räjähdysaallot vavistuttavat toisensa älkeen maata, ja
,f

6

tt

lqja syttyy palamaan ratapihan ympärillä. Kävelemme junamme sivulla ja seuraamme tilannetta. Huomaan, että junan alustat ovat täynnä miehiä, jotka
ovat halkeneet suojaa sirpaleita vastaan. Samassa
eräs neropatti kysyy ohirkulkiessaan:

-

Olettekos, poijljaat, kattonu etikettiä vaunlln

ky,ljestä

?

Kun ei tule vastausta, niin yksi sotilaista kömpii vaunun alta katsomaan, miltä hemmetin "etikettiä" se kaveri tarkoi'tti.
Voi helvetti
ammusvaunuja ja vielä kaksi

kappaletta.

-

Nyt

?ikkiä loitolle näistä. Jos sattuu tulemaan
osuma, niin eivät löydä edes tuntolevyjämme.
Kyllä alustat tyhjenevät, mutta pommitus myös
kiihtyy.
Kävelen junan loppupädhdn, ja kaiken metelin
keskeltä erottuvat sieltä tkorviini voirnakkaat, rauhalliset sanat: "Herra siunaa t1a varjele meitä".
Menen lähemmäksi, siellä on pieni ryhmä sotilaita
polvis,tuneena rurkoukseen.

Sitten taas erotfuu muista ioukoista noin parikymrnentä henlkeä käsittävä ryhmä, josta kuuluu
naisten ääniä 1a itkua
lottia. Käy kumma riipaisu

-

»7

rinnassa. Åjattelen, että miksi heidänkin on pitänyt joutua t?ihän myllerrykseen. Vaikka niinhän se
on, että missä sotilas, siellä lottakin, vaikka en olisi
tätä heille toivonut.
Liirirden vaununi luokse. Raskaita pommeja ti,ppuu verkalleen rautatien seudulle ja yhä lähemmäksi. Nytkin juuri näkyi irtoavan viisi pommia
tkohti tulee, heittäydyn pitkäkseoi
räjähdys seuraa toistaan, maata ja
sirpaleita sataa päällemme. Joku niistä pöllähtää
aivan edessäni, ja ,tunnen kirvelyä vasemmassa kädessäni. Olen lievästi haavoittunut. Kaivan sirpaleen maasta, se on parin tuuman mittainen, ja sen
kulma vain lripaisi minua.
Äsk,en kuu'lemani sanat "Siunaa ja varjele meisuun[2 hyvä

-maahan. Valtava-

tä"

soivat vielä korvissani. Vetäydyn junan alle,
ja etsin suojaa junan kiskoista ja
pyöristä. Kaivaudun ratapölkkyjen väliin. Miksi
isänmaa on näin hemmetin ,kovaa.
Haavoittuneet huutavat apua.
Pommitus heikkenee kestettyään noin 45 mipelkään kovasti,

taukset eivät ole julkaisukelpoisia. Junamme lä,htee
eteenpäin suun'tana Heinjoki.

On jo iltapäivä, kun saavumore Heinjoelle, jossa
puramme kuormastot pois junasta. Ruokailemme
Heinjoen metsikössä, ja samalla meirlle maksetaan
päivärahat. Sitten alkaa marssi Per'kjärveä kohti.
Vastaamme tulee evaldkokuormia tien täydel,tä.
Kuormissa on vain valkohapsisia van,huksia, ,naisia
ja lapsia, sekä heidän pieni omaisuutensa.
So'tilasrivistöt marssivat vakavina ja hiljaisina
kohti rintamalinjaa. Vettä sataa taivaan täydeltä ja.

ilta pimenee. Yövymme telttoihin, jotka vuotavat.
Yritämme nurkrkua, mutta siitä ei tule mitään, kun
vesi tippuu niskaan joka paikasta.
Kesäkuun 16. pnä lähestymme PerrkjärvenKaukjärven linjaa ja saamme vastaamme tielle vihollisen häirintätulta kranaatinheittimistä.
Seuraavana päivänä olem,me vihollisen tuntumassa jossain Kaukjärven itäpuolella. Viholliskoneet
ovat aina päällämme ja häiritsevät liikkeitämme.

ouuttia. Tulee lupa: "Miehistö saa marssia 4-5
kilom,etriä taaksepäin. Junaa ei voida siirtää, koska
toisia jurnia on bulossa vastaan". En viitsi lähteä
marssimaan, yaln menen sidottamaan käteni ja
kapuan vaunuumme erään rkaverin kanssa. An'elemme, että eivät kai "Supukoffin" miehet lennä

Saan määräyksen mennä tyh.ientämään Leipäsuo,n
varastoja. Lähdemme autoilrla matkaan. Joudumme
usein syöksymään ulos autoista ja saamme luotisuihkun auton hytin läpi, mutta matka jatkuu. Leipäsuon aseman halkovarastot palavat. Pääsemme
varastoille ja täytämme kuormat. Ammunnan kiihtyessä lähdemme takaisin. Eräällä mäellä joudum-

tänne ennen aamun ,koittoa. Nostamme korvikepakit kamiinan päälle ja heittäydymme pilkäksemme

me
isoa kiveä useaan kertaan, kun maa'kiertämään
taistelu,koneet kiertävät päällämme samaan suun-

Iaverille

nukurnrns.

Aikaa -em,me tiedä, milloin juna on peräytynyt
hakemaan marssijoita, mutta heräämme, kun ka'r'erit ryntäävät vaunuun. Pidämme heille esitelmän
yöjuoksuista ja niiden vaaroista. Saamamme vasViipurin osemo rounioiksi pommilettuno
.i ",':;r': i' -

,.
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ilmestyy Laguksen miehiä. Saan uutta toivoa ja
olen turvassa. Lentokoneet poistuvat ja me automme luokse. Se toimii vielä, ja niin saamme kuormat

turvaan. Mutta pian taas a'lkaa rytinä, kun neljä

vihollisen hyökkäysvauoua hyökkää asemien läpi.

Saamme panssarinyrkkejä

ja opetusta niiden

käyt-

töön.

Kesäkuun 18. pnä siirrymme 10 km taaksepäin
Summan maastoon.

On kaunis, rauhallinen aamu, r,lin jostain kaukaa kuuluu irksinäinen kir-äärin laukaus. Katselemme luontoa, aurinko tekee nousuaan, yön kastehelmet kimaltelevat puiden oksilla ja linnut livertelevät. Ihan tulee hentomieliseksi, kun tätä katselee.
Pojat, tämä ei tiedä hyr'ää tämä hiljaiselo.
- on liian kaunista
Tämä
ollakseen totta.
Näin

,

aprikoidessamme ilmestw' Summan bunkkerimäelle
venäläinen tähystysprllo, ja sitten kuuluu: ta, ta, ta,
ta. . . pam, fiuuu. Leikkiin yhtyy 30 martaistelukonetta, jotka tilrkaevrt pitkin taisteluhautakaivanto-

ja. Ne pudottavat pieniä pommeja, ja niiden toimintaan yhtyy myös tykistö. On kuin maa repeäisi
allarnme, eivät kk:t eivätkä mitkään yksityiset laukaukset enää kuulu, on vain yhtä samaa jylinäI.
Viereltäni kaatuu miehiä. Sanitäärit juoksevat kyv-

"minuun sattu". Hän syöksyy ylös, mutta kaatuu
parinkymrnenen metrin päähän rinta sirpaleen lävistämänä. Hän oli jostain pohjoisesta,kotoisin. Minun,kin tajuntani heikkenee, olen haar.oittunut vaikeasti, yritän ponnistautua pystyyn, mutta kaadun,
jalkani eivät kanna. Yksi hyökkäävistä lentokoneista putoaa savuten alas.
Makaan suullani ja tunnen, kuinka lämmin verivirta vuotaa päästäni sokaisten silmät. Kun tun-

nustelen itseäni, kuinka minun

on käynyt, huo-

maan, että vasen puoli ruumistani on haavoittunut
ja myös veren tahrima. Koetan vatsaani ja rintaeni,
niistä ei tule verta. Ei siis liene hätää, ,os pian p.iäsen sidottavaksi, ja tuo ,päässäni oleva haeva ei ;ekään liene mitkään vakava, koska ei lyönyt pökerryksiin. Suutani ,kuivaa, taistelu jabkuu, yritän vetää itseäni ison kiven suojaan. Huudan sanitäärrä,

mutta ympärilläni en näe ketään muita kuin kaatuneita ja toisia haavoittuneita. Toverini valittavat,
ja jo kaukana näen oman porukan miesten perään-

rfissään. Odotilmme perääntymiskäskyä, mutta

tyvän.

sitä vaan ei tule. Takaa alkaa sen sijaan kuulua am-

Minut vrltaa hätä, kun al.kaa kuulua jv-aseiden
ääntä. Onko jälå,räv'a vihollisen armoille ? Ei ainakaan elävänä, on vakaa päätökseni. Muistelen sitä
rukoilelaa ryhmää: "Siunaa ja varjele meitä." Tosiaan, olenko niin syntinen, että näin saan muistutu,ksen kuolevaisuudesta. A jattelen ,kotiani, siellä
olevaa vaimoani ja tytärtäni. Voimani jo heikikenevät, kun vihdoin huomaan, että metsän reunasta
ilmestyy Laguksen miehistä. Saan uutta toivoe ja
huudan heille, että on haavoittuneita. Miehet kantavat meidät suoiaan ja autoihin sekä r,ievät niillä
Laguksen huoltoon. Huolto on pyörien pää|Lä ja
meidät Iasketaan maahan erään 6-tuuman tykin

muntaa, crlemme joutumassa saarro,ksiin.

Kesäkuun 19. pnä peräännymme o,hi palavan
Kämärän aseman,

ja

eräässä tienristeyksessä alam-

me koota joukkojamme. Laguksen

divisioon;rir

panssarit perääntlr'ät n.ryös uusiin asemiin. Tak,ia
lentää yllättäen 10 maatiistelukonetta. Ne ampuvat
meitä kiivrrsti pii.rtlkeillä ja konekivääreillii.
Heittäydymme m.rentien luiskran asemiin. Kranaatte;e räjähtelee edessämme puissr ja joka puolellamme. Mar ryöppyää ympärillämme. Tunnen töytäi-

syn

ja

samassa m1'ös sotrn'ries Karppinen huutaa:

Toisieluioukkoi,c Summon osemisso tuhoutuneen

bunkkerin vierellö kesökuun I 8. pnä I 944
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Urpo Arhosuo
EI täällä

kenttävartiossa tarvitse muuta pelätä

-kuin maan järistystä, huudahti luutnantti

tr.taaita-

nen saavuttuamme saksalaisten tukikohtaan Sallan
pohjoispuo,lella lo,kakuun alkupäivinä 1p42.
Lmjan suoaukean keskeltä kohoava metsäsaari
oli ympäröity monin piikkilankaestein. Yhtenäinen
taisteluhautakaivanto kiersi saaren ympäriinsä yh-

ja katettuine pesäkkeineen. Syvälle
kaivettuine korsuineen ja saaren keskeltä kohoateys'hautoineen

vine tähystystorneineen tuntui koko kenttävartio
valloittamattomalta. Lisäksi koko aava suo oli miinoitettu saksalaisten tapaan perusteellisesti, ja aikaa kului palijon, ennen kuin pääsimme monien
oppaiden ohjaamina tukikohtaan. Omalla puolellamme emrrne tällaista perusteellisuutta vielä koskaan olleet havainneet. Tänne tuskin yksikään elävä

AS EY
Pst-iykki osemosso Summosso 18.6.44

viereen. Meille tuodaan paarit ja sanitäärit rientävät meitä sitomaan.
Luoksemme saapuu kenraalimajuri

Autti

tukselle. Hän ,huomaa minut, tulee luokseni
kee hiassani "Piikin" merkin:

tar,kasja nä-

No mitä on tapahtunut ja miten te

- porukassa?
tässä

Annan lyhyen

olette

selostuksen,

johon Autti sanoo:Joo, mutta kun se paranee, niin se on vah.

- kuin ennen.
vempi
Kyllä, herra ,kenraali.
Tosin ajattelin, eltä
- on risa, vailkka onkin rautaa
risa
sisällä.
Paarimme nostetaan kuorma-autoon ja lähdemme Viipuria kohden. Yritämme r&nnan kautta Viipuriin, rnutta tie on poikki, sillä vihollinen on tiellä. Kierrämme peltoaukeiden kautta, ja

saamme

vielä seuraamme kolme maataistelukonetta. Autorume kiitää kovaa vauhtia, tie mutkittelee, kk:t ampuvat, eivät osu. Tulemme Viipuriin, mutta Viipuri
on tyhjennetty. Seuraava etappi on Tienhaaran koulu, josta tapaamme ensimrnäisen Jsp:n. Siellä meidät sidotaan uudelleen ja saarnme hyvän huollon.
Kiitos Teille, lotat ja sairaanhoitajat! Jälleen meidät lastataan Punaisen Ristin autoihin, jotka kiidättävät meitä sairaalasta sahaalaa*
Multa pario kuukauden kuluttua taas rähistiin
Ihantalan suunnalla.

-
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olento voisi huomaamatta päästä päivälläkään, saatikka sitten pimeältlä yöllä.
Saksalaiset olivat pyytäneet apuamme, ja saimme tehtä\'äksemme tiedustella monia vihollista,kos-

kevia asioita heidän rintamalohkollaan
Sallan
suunnalla. Saksalaisten liikkumistaito tuntemattomi,lla erämailla ei ollut parhainta, ja siksi tulomme
olikin heille ilmeisesti mieluinen. Yöpyessämme heidän komentopaikallaan Sallan lähellä olimme ;o
saaneet tuntea aivan ylitsevuotavaa vieraanvaraisuutta heidän puoleltaan. Aamutlla lähdettyämme
kohti kenttävartiota olisi tehnyt mieli huudahtaa
aseveljiemme tavalla: Oh, mein armer Kopf !
Syväriltä olimme lähteneet 12 miehisenä partiona ja saaneet vahvennusta Rovaniemeltä "Paatsalon
porukalta". Nyt meitä o,li 38 miestä, ja luutnanfti
Määttänen toimi partion johtajana. Näillä mittaamattomilla erämailla riitti tilaa vahvoillekin partioille, ja siten saattoi taistelun sattuessa antaa
^P:oa
haavoittuneille je kuljettaa heidät turvaan omalle
puolellemme. Vaikka aavat korpimaat olivadkin turvallisen tuntuisia, siellä väijyivät kuitenkin monet
:'aatat. Vihollinen saattoi valppaasti seurata ym-

päristöä jostakin tunturin laelta. ja iskeä pahaa
aavistamattoman partion kimppuun. Erämaasota oli
sää1imätöntä, siellä oteltiin ,mies miestä vastaan
viimeiseen saakka ja hävittiin taas nopeasti kiveliön
kätköihin. Tottumattomat korpitaistelijat jouruivat
armotta häviölle. Saksalaisille nämä asiat olivat
selvillä, ja siksi kenttävartiokin oli varustettu kai-

kin keinoin.
Olirnme tottuneet omilta kenttävartioilta

saa-

maan tatklrorja tietoja vihol,lisesta, sen tukikohdista,
vahvuuksista, partioiden liirkkeistä ja monista muista seikoista, jotka useinkin ratkaisivat alkumatkan
onnistumisen. Mutta pettyneinä totesimme nyt, että
saksalaisilla ei ollut vähäisimpiäkään tietoja linjojen edessä olevasta vihollisesta. Tukikohdan päälIikkö kertoi heidän suorittaneen tosin partiomatkoja, mutta kohtaamatta ketään. Hän määräsi myiis
oman saatbopartionsa ohjaamaan meitä alkumatkalla. Lupasimme palata tulomatkallamme kenttävartiolle antaaksemme hänelle havaintomme vihollisesta.
Taas tarvittiin monta opasta päästäksemme miinoitetun suo,n yli metsäalueelle. Saksalainen saattopartio kurlki edellämme, mutta runsaat kaksi kilometriä kuljettuamme saksalaiset alkoivat levot'to-

.,-t

masti vilkuilla toisiaan ja hidastaa vauhtiaan. Arvelimme heidän havainneen ,jotain merkkejä viholl,isista ja kysyimrne syytä tähän outoon käytökseen.

io vorroien kuruio pitkin rokenneitu Sollon-Kontolohden routotie

Tuniurien
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Luutnontti Mäöttäsen portion konto-

joukko löhdössä Syvöriltö

Solloon

,
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Näin kaukana emme ole partiossa ,käyneet, ja
- maasto on meille täysin tuntematon, lausui
koko
jokin heistä.
Partiomme johtaja kehoitti heitä kiireesti palaamaan kenttävartiolle, emmekä enää ihmetelleet, että

heiltä puuttuivatkin tiedot vihollisesia. Tämän kehoituksen he ottivat riemremielin vastaan ja lähtivät pian paluumatkalle.

Pohjolan lyhyt, syksyinen päivä sai meidätkin
kiirehtimään kohti kaukana olevaa tavoitettamme,
Kantalahtea. Ensi kertaa pohjoisessa nyt liikkuville etelän miehille riittikin maisemissa ihailemista. Korkeiden vaarojen laelta katsellessa tuntui,
kuin kaikki maailman metsät olisi kasattu tänne
yhteen. Yön saavuttua nämä näkymät kirkkaalla
ilmalla vain paranivat. Lukemattomat kelohonglt
tarjosivat mainioita r,akovaltkeatarpeita, ja laavulla
olo muistutti sisämajoitusta tasaisen lämmön ansiosta. Suurinta nautintoa tuottivat tunturin kupeella olevalle yksinäiselle vartiomiehelle revontulet, jolka loimusivat mitä ihmeellisimpinä väriyhdistelminä ja valaisivat maisemat satumaisen näköisitksi.

Sallaan saapuessamme lumi peitti monin paikoin
maan, ja mitä syvemmälle itäänpäin ehdimme, sitä

paksummaksi tuli lumipeite. Tuntureilta ja vaaroilta puhalsi jdätävä viima, eikä lumen sulamisesta
ollut tietoa. Koska laaksot ja alavamma.t maisemat
olivat jo poh'iin saakka ulottuvan lumikerroksen
peitossa, suuntasimme matkamme korkeimmille

paikoille, joissa maa

oli osittain

paljaaoa

estäen

jälkemme näkymästä.
Oltuamme neljä päivää matkalla alkoi illan lähestyessä an.kara lumisade. Valmistimme .jälleen laavut ja otimme radiolla yhteyden kotiin. Meitä kehoitettiin viipymättä palaamaan takaisin, sillä lento-

tiedustelu oli osoittanut, että paksu, yhtenäinen
lumivaippa peitti nyt kdko toiminta-alueemme, joten emme ilmeisesti tulisi onnistumaan tehtävissämme paljastavien jätrkien jäädessä vihollisen ha-

Kertomuksesso moiniflu

portio eienemässö lunturln
rlnteellö
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vaittaviksi. Tappioiden välttämiseksi saksalaiset toivoivat tkiireistä paluutam,me, r[s5l(2 säätieteilijät ennustivat jatkuvaa lumen tu,loa.
Olimme pettyneitä, sillä emme olleet vielä kohdanneet yhtään vihollista saadaksemme tilaisuuden

vanginottoon

ja niiltä

sesta. Tähänkö

edes

jotain tietoja viholli-

koko

aseveljiem,rne auttaminen supistuikin, manailimme hengessämme kovassa lumi-

pyryssä laavullamme.

Mutta ,manailumme oli vielä liian aikaista, ja
ehlkäpä tämä lumentulo oli onneksemme ja pelasti
meidät pahastakin paikasta. Vihollisen 200 miehinen rajamiehistä rkoottu valiojoukko majaili näet
aivan lähellämme, kuten meil'le pi'an selvisi.

Tänä yönä ei kukaan kiirehtinyt vartioon, sillä
Iumipyry piiskasi kasvoja. Vartiovuorot oli lyhen-

netty, mutta aamuyöllä pyry alkoi helpottaa. Silloin yhtäkkiä kajahti Iaurkaus leirialueemme l'aidalta. Oli sovittu, että vartiomies hälyttää laukaisulla, ja silmänräpäyksessä jokainen mies oli
nuotion valopiirin ulkopuolella ja toivoi saavansa
ainakin ,kerran tapella tällä turhalla matkalla. Odotimme vain vihollisen ilmaantumista näköpiiriin.
Hetken kuluttua saapui vartiomies ja ilmoitti
harmistuneena, että ase oli Iauennut vahingossa.
Pettyneinä palasimme laavulle jalkamaan keskeytynyttä untamme vartiomiestä kiroillen. Mutta laukauksen tkuuli vihollinenkin.
Herätessämme aamulla

oli

lumisade

jo

la,kannut.

Valkoinen vaippa peitti kauttaaltaan maan. Lähdimn-re kotimatkalle. Hetken,kuljettuamme tulimme aukean laidalle, jonka,keskel'lä olimme jo illalla
tutkineet vihollisen asumatonta parakkikylää. Taisteluhautakairantoja oli parakkien välillä, ja useita
pesäkkeitä oli niiden sivuilla. Nyt oli paralkeissa
kuitenkin vihollisia. Toppatakkiset sotilaat kulkivat niissä kuin tarkastusta pitäen.
Monissa parakeissa puirkkelehtivia miehiä oli
mahdoton lukea. Mutta meikäläisten kasvoilta näki, että nyt oli tilaisuutemme. Voisimme palkita

Luutnontti Määttäsen

portio ylifiömössä iokeo
kumiloutoillo

saksalaisten kestityksen ja saisimme pienen hyvit1*sen matk,Lmme vaivoista.
JätimLrne reppumme metsän suojaan ja kaksi vas-

tahakoista vartiomiestä niiden luokse. Kukaan ei
olisi halunnu,t jäädä pois alliavasta leikistä.
Saimme käskyn saartaa koko aukean ja aloittaa

samanaikaisesti hyökkäyksen parakeille.

Älkää kaikkia ampuko, varoitteli Määttänen,

- muutama vanki.
otetaan

Mutta mikäli kuvi,ttelimme vangin ottoa, niin
kohta tulimme havaitsemaan, että vastassamme ei
ollutikaan tavallisia 'r'anjo-ja, jotka kohottavat kätensä, ennedkuin ehtii k?iske?ikään. Niimä olivat
vihollisen valiojoukkoja, jotka tappelevat .miehen
tav

alla viimeiseen saakka.

Tuskin olivat ryhmämme ehtineet hajaantua aukean laidoille ja hyökkäys alkaa, kun sotilaat havaitsivat oler-ansa saarrettuia. Kärppämäisen nopeasti he painautuivat kaiventoihin ja avasivat kii-

vaan tul'en amerikkal.rist.r .rlkuperää olevilla
mm konepistooleillaan. Suuret luodit iskir'ät
jähtäen puiden kylkiin metsän

11

lä-

reun.1ssf,.

tulisi ruma reikä, jos tuolleinen osursi,
- Jop,Määttänen. Tilanne
tuumaili
alkoi kehitti'ä
uhkaavaksi.

Pojat olivat valmiusasemissa aukean laidoille, ja
partionjoh'taja karjaisi

,

:

Myrskynä päälle!
Samalla alkoi kiivas
- arrkeal,le. Korvia huumaava
juoksu
,huuto ja räislie
kuului jo,ka puolelta poikiemme rynnistäessä kyIään. Viholliset puildkelehtivat ilmiömäisellä nopeudella pesäkkeeltä pesäkkeelle ja vastasivat hurjaan
tuleernme yhä kiihtyvällä voimalla. Antautumiskehoitu,ksemme saivat vain kiukkuiset sarjat vastaansa. Varustetuissa asemissaan he o'livatkin melkein täysin suojassa tuleltamme, joka oli kaikkea
muuta kuin taikkaa juostessamme. Emme voineet
myöskään ampua huolettomasti, ettemme vahingoittaisi rulella toisiamme, ,kun joka suunnalta lähestyimme rakennuksia. Tilanteen saama käänne
ei o'llut meille edullinen, sillä emme olleet uskoneet näiden jatikavan taistelua havaittuaan toivottof,nao asemansa. Mutta nyt ei enää auttanut perdd,ntyakaån, vaan oli nopeasti piiästävä samaan
taisteluhautaan ja siellä koetettava, kuka jää voitolle.

Juoksin partionjohtajan vierellä

ja

havaitsin

erään pojistamme, alikersantti Ruuth'in, joka oli

tunnettu hurjista ternpaurksistaan ja ro,hkeudestaan,
ehtineen hyök'käävän ryhmänsä edelle ja juoksevan

kovalla vauhdilla rkohti taisteluhautakaivannon päätä hurjasti ampuen. Mutta tämän huomasivat myös

viholliset ja" salamana hyökkäsi joku heistä kaivannon päähän ja aloitti kiivaan bulituksen yrittäen estää poirkam,me pääsyo taisteluhautaan.
Ruuth'in kohtalo näytti selvältä, ja kaikkea vaaraa uhmaten pysähdyin heflkeksi maalitauluksi auja päästin kiivaan sarjan ,kohti vihollisen
päätä, joka näkyi kaivannon reunalla. Mutta jos
kuvittelin, että sain ampujan vaikenemaan, niin
erehdyin surkeasti. Taas rdsähti sarja ja samalla
hetkellä Ruuth ikaatui päistikkaa maahan. Kirosin
hengessäni ja. d'är.eer. huonoa ampumataito ani ja
vihao vimmassa loilokasin kohti tätä sisukasta am-

kealle

pujaa. Hirvitava pauke ,ja meteli oli käynnissä
joka puolella eikä ollut aikaa seurata tapahtumia ympärillä, sillä tämän sotilaan tuhoamisen

otin nyt tehtäväkseni. Vimrrnatusti ampuen lähestyin miestä ja olin jo liihellä kaivannon reunaa,
kun hänen konepistooliinsa tuli häiriö tai ehkäp:i
panokset loppuivat lippaasta. Mutta samalla hetkellä hyppäsi m1'ös Ruuth pystyyn ja oikein tiikerihlpr'11ä r'ihollisen eteen sekä potkaisi aseen hä-

nen kädestään karjristen:
Ileinssitko tappea!
Samalla hän
mie- kimpussa kaivannossa.- Ehdin samassaoli
hen
silmänräpär'ksessä hänen perdänsä ja ilokseni totesia,
että Ruuth oli vain ,kompastunut juostessaan eil:ä
ollut vahingoittunut,'kuten pelkdsin. Apuni oli kuiten:kin jo turha, sillä mies kuoli haavoihinsa käsiimme. Sarjani olivat sitterlkin osuneet, vaik,ka
tämä sisukas mies ampui vielä kuoleman hämärtäessä silmiään. Siksi hän ei ilmeisesti osunst
Ruuth'iin tämän juostessa. Vilkaisimme hänen asettaan, panos

oli poikittain syöttöar-rikossa.

Nyt alkoi

taisteluhaudan vyörytys, sillä muutamat pojistamme olivat myöskin jo päässeet kaivantoon.

Vaikka tilanne oli vihollisille nyt syntkkä, niin
yksikään heistä ei luopunut taistelusta. Toppataki,t vain vilahtelivat kaivannon mutkissa, ja ,konepistoolit syytivät sarjojaan ihailtavalla tavalla. Oli
suorastaan ihme, ettei siinä pahemmin käynyt, sillä
omat aseemmekin olivat jatkuvasti äänessä ja oli-

simme voineet vahingoittaa toisiamme. Poikiemme
päästyä kaivantoon ei kestänyt kauan, kun taistelu loppui ja viimeiseen s'aakka taistelleet viholiiset oli voitettu. Vain yksi vihollisista jäi sen verran tajuihinsa, että häntä voitiin kuulusteila. Pari
po,jistamme oli myöskin haavo'ittunut, ja liiäkintä233

miehet auttoivat heidät varusteittemme luokse saamaan ensiapua. Hiliaisuus vallitsi taistelun tauottua.

Se

oli ollut raivokkaampi kuin

yksikään ennen

kotkomam,rne.

Haavoittuneelta viholliselta saimme

tietä,

R. E. LAÄKKONEN

että

heidän majoitusalueellaan 600-700 m päässä oli

nyt 200 miestä, kauempana enemmänkin. Tämä 10
miehen partio oli lähetetty ottamaan selvää yöllisen
laukauksen aiheuttajasta. He olivat luulleet meidän
olevan parakeilla ja suorittaneet siellä parhaillaan
taikastustaan. Sainame monta asiaa selville ennen
vangin kuolemaa, mutta sitten rneillä olikin ymmärrettävistä syistä jo kiire matkalle. Arvioimme,
että vihollisen pääjoukko oli jo lähestymässä, ja jos
kaikki olisivat samanlaisia taistelijoita, mitä emme
epäilleet, niin meidän oli häivyttävä äkkiä näytt?imöltä.

Onneksi miestemme haavoittumiset olivat lieviä
tapauksia, ja ne eivät estäneet liirkkumistamme.
Yajaan kahden kilometrin päässä oli vähäinen oki

katkaisemassa tietämme, ja sitä kohden porhalsimme nyt .kiireesti ehtiäksemme sen yli ennen vi-

Kiväärinjohtojono

,f

hollisten saapumista. Heidän

oli

helppo seurata

jälkiämme lumessa, ja pelkäsimrrne pahinta. Muutamia poikia partionjohtaja lähetti juosten joelle
valmistamaan ylirnenopai,kkaa. Pari honkaa kaatamalla he saiyatkin jonkinlaiset porraspuut virran
yli. Ehdimme ne hävittääkin ennen vihollisten saa-

pumista. Yhteenottoon

ei ollut

vieläkään aikaa,

sillä 4 km päässä oli toinen leveämpi joki, jota
ei voinut ilman kumiveneitä ylittää, ia niitä meillä

oli

ainoastaan 'kaksi kappaletta mukanamme.

Määttänen lähetti nytkin osan miehistä etukäteen joelle aloittamaan ylimenoa meidän suorittaessamme jälkivarmistusta vihollista odotellen.
Nämä pohjolan vuolaat joet olivat aika kiusalli-

sia, sillä niiden ansiosta saatoimme joutua ehkä
tiukallekin.
Pääsimme jälleen joen rantaan ennen vihollista,

ja herken kuluttua

jokainen oli mennyt sen yli.
Tämän jälkeen huokaisimme helpotuksesta, siilä
korvessa tiesimme selviävämme raivokkaastakin vihollisesta.

Kciko paluumaikallamme emme havainneet taOli aivan ,kuin m:o joet olisivat katkaisseet heidän tiensä. Mutta yllätyksemme oli melkoinen,'kun pä?is§ämme takaisin saksalaisten kenttävartioon, siellä jo tiedettiin taistelumme ja viholkaa-ajajia.

lisen tappiottkin. Vieläpä sekin, että vihollisosaston
päällitkkö, venäläinen kapteeni sai ankarat varoitukset esimiehiltään päästettyään meidät "rankaisematta" käsistään. Ko,ko vihollisosasto joutui suorittamaan kahden viikon ajan vesistön ylitysharjoituksia.
Matkaltamrne saadut tiedot olivat vähäisiä, mutta rkohteliaina miehinä saksalaiset näyttivät tyytvväisiltä sen tuloksiin.

Venäläinen tykistö ompuu sulkutulto Teikorso,oren ronioon
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Venöläisten hyökköys Viipurinlohdello

l-5.7.1944

KARJÅLAN kannaksen taistelur olivat kesän kynnyksellä t944 rr-öscä:'tyneet kiivaaksi vr.örlksi, joka
kesäkuun puolivälissä alkoi lähesrvl Yiipurinlahtea.
Sinne oli pian saatava apuvoimir. jr niinpä tähän
tarkoitukseen muodostettiin kesäkuun 16 p:nä Suo-

menlinnan 24. kanta-aliupseerien peruskurssin )6
oppilaasta ja Helsingin ja Turun Laivastoasemilta
tulleista täydennysmiehistä SO. torjuntr.komppania
(80.TK). Se siirrettiin heti Katajanokalle, jonne oli
varattu 30 kuorma-autoa hoitemaan kuljetustamme

itään. Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti
V. Valve seurueineen oli meitä saattamassa.

Säkkijärvelle saavuttua komppaniamme, jonka
päällikkönä toimi luutnantti V. Veijalainen, sijoittui kylän laitaan ilmasuojaan. Täällä jaettiin komppania joukkueisiin ja ryhmiin. Minun joukkueeni
johtajaksi

tuli Merisotakoulun upseerikurssin

suo-

rittanut vänrikki Salmi. Sain saksalaisen 7,9 mm

konekir,äärin ja ryhmääni oppilastoverini Behmin
ampujaksi. Muut ryhmän miehet olivat Turun laivastoasemalta. Konekiväärikoulutus aloitettiin heti.

vihollinen oli saaristossa edennyt, mcrimatkalla oli
hiemen .fäonitlstäkin. Pääsimme kuitenkin onnellisc-sri perrlle. Ilajoituirnme taloihin, joista monet
olivat kunnossa kalustoineen.

Seuraavana päir'änä asetuimme asemiin ja ryhdyimme niitä vahvistamaan. Jaoin kiväärini miehet
siten, että osa oli aina asemien varustelutöissä ja osa
kk:n käsittely- ja ampumaharjoituksissa.
Juhannuksen jälkeiset päir'ät olivat aurinkoisia ja
kuumia, joten työ oli raskasta. Siitä jo miehetkin

huomauttelivat, mutta minulla

olivat

tuoreessa

muistissa talvisodan kokemukset. Kehoitin miehiä

muistamaan vanhan totuuden,

että hiki

säästää

verta.

Kaivoimme ensin asemat niin syviksi, että niistä
saattoi seisten ampua. Sitten laitoimme asemiin hirsivahvistuksen. Hyvää materiaalia oli saarella yllin
kyllin, sillä tuuli oli siellä kaatanut paksuja kuusia.
Kattoon emme laittaneet kymmentä tuumaa ohuempaa puuta. Sen päälle keräsimme suuria kiviä ja
niiden päälle panimme vuorostaan sorae ja maata

Ruokailun jälkeen meidät kuljetettiin kuormaautoilla illan hämärässä Vilaniemeen, jossa komppania asettui asemiin pitkin niemen itäistä rantaa.
Juhannuspäivän iltana saimme käskyn siirtyä
moottoriveneillä Teikarsaareen. Taivas oli vetäytynyt harvaan pilveen, joten keskiyöllä vallinnut hämärä suojasi liikkumistamme vihollisen tähystyk-

sekä taas hirsiä, havuj a, maa.ta ja kiviä. Kaiken naamioimme pensailla ja sammalilla. Åmpuma-aukon
päälle pingoitimme naamioverkon, jolle levitimme
ohuen kerroksen sammalta. Koska asemamme oli

seltä. Koska emme tienneet varmasti, minne saakka

Oli kesäkuun viimeinen päivä ja luonto kauneim-

tarvittiin myös suojainen yhteyshauta,
ja lisäksi oli jokaisen kaivettava itselleen suojapoeturinteessä,

tero aseman ulkopuolelle.
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Eversti Lyytinen iokoo kunniomerkkeiä lotille Teikorsooresso

millaan. Olimme lopettaneet työt ja istuskelimme
tyynen meren rannalla tarinoiden. Kello oli vähää
vaille 23, kun paikalle saapui hengästynyt taistelulähetti ja toi käskyn asemien miehittämisestä. Hän
ilmoitti myös, että Makslahden suunnalta on tulossa noin 24 alusta, joilla on todennäköisenä aikomuksena vallata Teikari.

Pian vihelsivätkin ensimmäiset kranaatit ylitja suorasuuntausaseet alkoivat ampua pitkin rantaviivaa, jossa asemamme oli. Kranaatit räjähtelivät puissa ja pöllyttivät maata ympärillämme. Käskin kaikki miehet suoiaan ja vain yhden
heistä jätin poteroonsa tähystämään.
Tykistön tuli jatkui taukoamatta noin kello 3
saakka, jolloin tähystäjä ilmoitti, että kaksi nopeasemme,

kulkuista moottorivenettä lähestyi saarta. Riensin
katsomaan ja näin, että veneistä laskettiin savuver-

ho. Vihollinen onnistui hyvin savutuksessaan,

sillä vähäinen tuulen vire kuljetti nyt savua kohti
s arta. Jännitys kohosi huippuunsa, sillä tiesimme,
€ttä savun suojassa tulisi myöskin vihollinen. Kehoitin konekiväärini ampujaa olemaan peukalot
liipaisimella. Itse tähystin aseman ulkopuolelta
ampuma-aluetta.

Jo kuuluikin moottorin ääri, ja kun savuverho
saavutti rannan, siitä ilmestyi suurikokoisen moottoriveneen keula näkyviin keskelle ampuma-aluettamme. Rantavesi oli sillä kohdalla matala, jonka
vuoksi täydessä lastissa oleva vene tarttui pohjaan
noin 10 metrin pä?issä rannasta. Komensin tåihtäimen 200 ja tulta, mutta kivääri pysyi mykkänä.
Hyppäsin nopeasti asemaan, ja siellä istui ampuja
Behm haassa i[kien. Nyt ei ollut aikaa hukattavissa. Nostin Behmin sivuun, suuntasin aseen ja painoin liipaisinta. Tällä välin oli osa vihollisista ehti236

nyt hypätä veteen, jota oli vyötäisiin saakka. Tuli
osui maaliinsa, eikä yhtään vihollista ehtinyt aserniemme kohdalla päästä maihin. Sitten suuntasin
aseen kohti venettä ja ammuin pitkiä sarjoja, niin
että vesi ryöppysi veneen vieressä. Nostin ja laskin
tulta siten, että se pyyhki samalla kansirakenteita.
Lopulta ei ketään näkynyt ampumasektorissa eikä
myöskään veneessä, joka oli tällä välin peittynyt
kokonaan savuun, mutta näkyi tummana möhkäleenä. Ihmettelin kovasti, kun moottori alkoi yht'äkkiä käydä ja vene katosi savuun.
Saaren eteläkärjestä kuului edelleenkin kiivasta
taistelun melua, joten oletin siellä olevan vihollisen
hyökkäyksen painopisteen.
Savuverho alkoi hiljalleen hälvetä, ja Pullinniemen ja Teikarin välisellä vesialueella näimme noin
20 erilaista alusta.

Tällä välin oli mantereelta tullut saaren puolustajien avuksi osasto, joka teki nopean vastaiskun
tykistön tukemana ja heitti vihollisen mereen.
Osaston vastaisku oli esimerkillinen. Se eteni tohkeasti oman tykistön sirpalerajalle saakka, ja heti

kun tuli siirtyi kauemmaksi, ensimmäiset miehet

syöksyivät vihollisasemaan toisten tukiessa heitä tulellaan.
Oman tykistön tuli osui myöskin täsmälleen paikalleen, ja ilman sitä vastaisku olisi tuskin ollutkaan

mahdollinen.
Saari oli pian tämän jälkeen aamuun 1.7. mennessä vapaa vihollisista. Pidimme entiset asemamme, suoritimme ampumatarviketäydennyksen, kokosimme kaatuneet ja joimme aamuteen, tosin normaaliaj asta hieman myöhässä.
Tappiomme olivat melkoiset, parhaita oppilastovereitamme oli kaatunut ja toisia haavoittunut.
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Vihollinen alkoi jälleen illalla 1.7. ampua tykistöllään laivoista ja Pullinniemestä. Sen alukset olivat siirtyneet oman tykistömme kantomatkan ulkopuolelle. Yritimme käyttää tämän väliajan mah.
dollisimman hyödyllisesti, sillä aavistimme pahimman olevan vielä edessä.
Ennen lepoon siirtymistä lllalla 2.7. meidän oli
rnäärä haravoida koko saari, sillä oletimme saaressa
oleran r-ielä r'ihollisen tulenjohtajan. Emme kuitenka.r.n ehtineet lähteä liikkeelle,

kun tuo tulen-

johtaja tuotiinkin pataljoonan komentopaikkaan.
Ilialle saimme vielä käskyn kokoontua pienelle
rukiolle. Eversti Lyytinen saapui jakamaan kunnirn-rerkit kunnostautuneille. Kesken toimituksen
annettiin kuitenkin sireenillä taisteluhälytys. Alijohtajat käskettiin komppanian päällikön puhutteluun, jossa saimme kuulla, että Koiviston suunnalta
Makslahteen päin oli liikkeellä noin 80 alusta kolmessa osastossa. Tiedon sai ilmaista miehille vain
ensimmäisen osaston osalta. Kuultuaan tämän n-riehet tuumivat, että pikku juttu, olihan edellinen
osasto ollut kahta alusta suurempi. Valitettavasti
emme saaneet pitää entistä konekivääriasemaamme.
Vihollisen tykistön tuli kiihtyi keskiyöstä 3/4.7.
lähtien. Komppania suojautui kellareihin ja raken-

nusten kivijalkoihin. Saimme ryhmäni käyttöön
erään kellarin, jonka oveton oviaukko oli viholliseen päin, joten jokainen lähtölaukaus kuului kuin
kovaäänisestä. Illan hämärtyessä hyökkäsivät maataistelukoneet, jotka matalalla lentäen ampuivat ra-

kennuksen toisensa jälkeen tuleen ja rajoittivat
liikkumisen hyvin vähiin. Aamuyöllä alkoi ilmapommitus, joka sai maan huojumaan. Årvelimme,
että pian saisi jokainen panna parastaan.
Heinäkuun 4. pn aamuna vihollisen patterit ia
Teikorsooresso erityisesti kunnostoutunut kopteeni

J. F. Fridell ennen lähtiiö

vostoiskuun 5.7.44

Teikorsooren toisteliioito ruokoilemosso 1.7.44

laivat alkoivat ampua kaikilla aseillaan. Maihinnousu oli siis lähellä. Riensimme kiireesti asemiimme. Tykistötulen vuoksi oli juostessa kuitenkin välillä suojauduttava. Saapuessamme asemiin ilmoitti
etenevän saaren kes-

pään viereiseen kiveen. Oletimme tarkka-ampujan
olevan edessä vasemmalla olevan saunan ullakolla.
Kehoitin pk-ampujaa kohdistamaan sinne lyhyitä
sarjoja, ja se auttoi.
Kerran kuulin pikakiväärimme ampuvan lyhyen
sarjan, jonka jälkeen ampuja ilmoitti aseessa ole-

kustaa kohti. Samanaikaisesti nousi toinen osasto
maihin meidän kaistallemme.
Kokosin nopeasti kaikki käsillä olevat miehet ja
muodostin ketjun erään kiviaidan suoiaan. Tähän

sekaisin erilaisia patruunoita. Eihän se mikään ihme
ollut, sillä meillä oli kivääreitä kaliiperiltään 6,5 ja

siellä oleva naapuriosaston lähetti vihollisen nousseen maihin eteläkärjessä

ja

saimmekin mainitun vihollisosaston pysäytetyksi,

jolloin se alkoi edetä meistä vasemmalle.
Oikealla olivat edessämme vanhan kivinavetan
seinät pystyssä ja muodostivat erinomaisen asemapaikan. Siirryimmekin sinne viipymättä. "Linnoitukseemme" tulivat myös puolijoukkueen johtaja,
oppilas Lehtonen sekä oppilas Koivunen. Kaikki
miehet olivat tuiki tarpeen, sillä maihinnousuveneitä risteili edessämme alinomaan yrittäen vähän
väliä laskea miehiä maihin. Eräskin ajoi suoraan

meitä kohti. Lehtonen otti parhaimpana ampujana
ruorimiehen jyvälle ja napakymppi tuli.
Joukollamme oli nyt myös pikakivääri, jolle järiestimme aseman pitkien lankkujen avulla kiviseinän varaan.

Vihollisen tarkka-ampujat olivat pahana kiusana.
Eräskin luoti napsahti aivan pikakivääriampujan
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van häiriön. Irroitin aseesta lippaan ja huomasin,
että lippaiden täyttäjä oli kiireessä laittanut niihin

7,62 sekd pikakivääri 7,9 ja konepistooli 9.00 millimetriä.
Oli tullut ilta. Väsymys ja nälkä alkoivat vaivata.
Emmehän olleet pariin yöhön nukkuneet. Heinäkuun 3. päivän aamuna olimme saaneet teetä ia nvt
oli 4. päivän ilta. Joillakin oli kuivaa leipää, jonka

ja söimme, kun oli aikaa.
Vihollinen oli tuonut maihin raskaita kranaatinheittimiä, joita se alkoi käyttää tehokkaasti hyväkseen. Eräs tuli-isku sattui jo kovin lähelle meitä.
Kun kranaattien lentorata oli hyvin jyrkkä, näimtasasimme

me ne lennossaan ilmassa. Suojauduimme nopeasti,
sillä vihellyksestä päätellen iskemät tulisivat taas

ja ryöppysi ympärillämme.
Vihollinen lienee ampunut 2G-30 laukausta. Kun
tuli lakkasi, arvioimme osuma'<eskipisteen olleen
noin )0 metrin päässä.

lähelle. Maa vavahteli

Saaren eteiäkärjestä oli koko päivän 4.7. kuulunut katkeamaton aseiden rätinä. Haavoittuneitakin
kuljetettiin sieltä jatkuvasti taaksepäin. Illalla kävi
majuri Myntin lähetti ilmoittamassa, että hämärän
turvin suoritettaisiin r.astaisku. Jonkin ajan kuluttua saapui majuri Myntti itse ja sanoi, että heitetään vihollinen mereen, jotta päästään nukkumaan.
Osan miehistä jäädessä tukemaan tulella etenemistämme aloitimme vastaiskun. NIeitä lienee ollut
kyrnmenisen miestä, kun ylitin-rme pienen aukion
ja saavuimme metsän reunaan. Siellä eräs r,änrikki
kokosi miehensä ja aloitimme yhdessä etenemisen.
Sovimme Lehtosen ja Koivusen kanssa näköyhtey-

den pitämisestä. Edessä olevaa metsdm3istoa'peitii
tiheä alikasvullisuus, joka oli palanut, mutta kyti
vielä, ja kirpeä savu haittasi tähystämistä. Toisiin
kadotimmekin pian näköyhtevden. Kaikki konetuliaseet tuntuivat oler-an ä:i.nessä 1'htä mittaa. Luodit vihelsir-ät ja oksia nrpsahteli poikki ympärillämme. Kir'äärini lisäksi oli minulla konepistooli,
jonka sain eräältä haavoittuneelta r'änrikiltä, ja kol-

me lipasta patruunoita leipälaukussa. Ne haittasivat syöksyittäin tapahtuvaa etenemistdni, ja tunsin,
että en jaksaisi tällä tavoin kovin pitkälle, joten liikuin pystyssä ja käytin konepistoolia.
Saavuimme sitten pienen aukion laitaan, jonka
keskellä oli huvila. Ehdin juuri varoittaa Lehtost.r
ja Koivusta edessä olevasta talosta, kun näin vihollisen tähtäävän minua etuoikealta, kellarin suojaste,
noin 40 m päästä. Käännähdin nopeasti ja painoin
kainalossani olevan konepistoolin liipaisinta. Luotisuihku iski kellarin kiviin, mutta samalla hetkellä
tunsin polvessani iskun, joka heitti minut kumoon.
Olimme laukaisseet yht'aikaa, oaapuri paremmalla
tuloksella.

Menetin tajuntani, osittain ehkä hermojännityk-

sen laukeamisen johdosta. Kun heräsin, sitoivat
Lehtonen ja Koivunen vasenta polveani, jonka luoti

oh lär.istänlt. Sitä ennen oli Lehtonen kuitenkin

tehnyt äskeisen ampujan vaarattomaksi. Vöistä tehdyllä paarilla ka.ntoivet pojat minut joukkosidontapaikalle. Matka oli t)'kistötulessa yli kaatuneiden
puiden ja kranaattikuoppien mitä raskein.
Siihen päättyi vastaisku silli kertae, sillä r'ihollinen oli saanut uusia roin.ri.r j.r eteni kohti saaren
pohjoisosaa, joka oli vielä suomrlaisten hallussa ja
josta tapahtui haavoittuneiden evakuoiminen sekä
muu yhteydenpito mantereelle. Jouduin olemaan

saaressa haavoittuneena noin 4 tuntia. Olin aluksi
eräässä korsun tapaisessa, mutta Pyysin, että minut

kannettaisiin siitä ulos. Hetken kuluttua sai korsu

täysosuman. Silloin uskoin Jumalan määränneen minulle vielä muutakin tekemistä tässä elämässä. Ta-

juttomana olivat pojat nostaneet minut täpötäyden
nroottoriveneen keulakannelle, josta heräsin lähellä
Vilaniemeä aaltojen huuhdellessa ylitseni.
Tähän päättyi taistelu Teikarsaaressa heinäkuus'
sa 1944.

Teen kunniaa kaikkensa antaneille oppilastovereilleni, joiden nimet ovat Merisotakoulun juhlasa-

lin

seinällä olevassa mustassa marmoritaulussa.
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Bernhqrd Jonsson
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JÄMERÄ, perin kansanomainen soturi, jonka tyypin tapaa Vänrikki Stoolin tarinoissa. Rehti suomalainen esiupseeri, luotettava komentaja omine heikkouksineen.

Tämä mies oli everstiluutnantti Nikke Pärmi,
"Mustan nuolen" komentaja.
Tyhjästä miehestä ei synny kasLuja. Everstiluut-

nantti Pärmi iätti niitä jälkeensä lukemattomia. En
lähde tässä niitä luettelemaan, eikä tämä ole sotakuvauskaan Mustan nuolen vaiheista, vaao haluan
lyhyesti kuvata miestä, jota niin monet sotilaana
kunnioittavat. Hän jos kukaan ansaitsee saada ni-

juuri tähän julkaisuun, jossa miehet kertovat.
Jos everstiluutnantti Pärmi olisi vaikuttanut vuo-

mensä

sien 1808-1809 Suomen sodassa, Vänrikki Stoolin

tekijä ei olisi jättänyt häntä

runokokoelmastaan
pois, sillä vänrikki Stoolilla olisi miehestä ollut elävä muisto.
Everstiluutnantti Pärmi vihasi valhetta. Hänen

huumorintajunsa

oli

korkeaa luokkaa. Muistan

erään puhuttelun, missä everstiluutnantti, silloiselta

an'oltaan majuri, nuhteli kaikenlaisesta vilpistelystä miehiäIn.
jos te
Se on sillä tavalla, miehet, duoda

-

-

Er.P

2l:n

komentoio, eversliluutnontti Nikke Pärmi

valehtelette, duoda
niin sen valheen pidää olla
niin läpinäkymätön,- että itse pirukin sen uskoo !
Everstiluutnantti Pärmi käytti usein sivistyssanoja, kuten kaskut kertovat, kylläkin liioitellen. Joskus sattui lipsahduksia, mutta sinä lyhyenä aikana,

kuin itseltään. Hän ei ollut
kiihkoilija, ja sotilasammattinsa hän otti vakavasti.
Pieninkin tehtävä oli hänen mielestään tärkeä. Hän
oli kyvykiis iohtaja, joka osasi sanoa sanottavansa,
niin että se kohdistui jokaiseen kuin omakohtaialaisiltaan enempää

minkä jouduin palvelemaan Mustan nuolen rullissa, tulin havaitsemaan, että hän teki tuon kaiken
tahallaan. Kyllä hän sivistyssanojen merkitykset
tiesi, sillä hän oli tietorikas ja älykäs. Eihän hänen
vakanssilleen sitä paitsi kivuta pelkän sotilaallisuu-

sesti.

den ansiosta.

sormellaan märkää telttakangasta ja hyfdili:
Eikä me olla veljeksiä, vaikka me ollaan kah- jala iallaa vei, jala jallan vei, vaikka me ollaan
den,

Omakohtaisen kokemukseni tuosta sanojen ylösalaisin kääntämisestä sain kerran mieleenpainuvalla

taval]..

Oli ylitetty

telttakaogasta vasten.

aikaisella ylimenolaitteella.
Ilma oli kolea ja pimeä. Koska mielestäni sodassa kaikki oli luvallista, sytytin holkkitupakan, jota
poltin pensaan suojassa kyykkien.
Silloin sukelsi pimeydestä esiin mies. Tämä oli
majuri Pärmi. Hätäännyksissäni työnsin palavan
savukkeen rnanttelini avataan taskuun.

Majuri astui eteeni, ja otti ilmoitukseni vastaan.
Sitten hän aloitti:
Duoda
sotamies, ettekö tiedä, että dämä
-, paikka . . . ja älkää polttako armeion- draakillinen
!

Käänsi selkänsä ja poistui.
Paikka oli sekä traagillinen että strateginen. Mo-

lemmat sopivat. Mietin tuota pitkään, ja minut
valtasi todella hyväntuulen tunne. Majuri oli suuri
humoristi. Katsoin häntä sen jälkeen vallan toisin
ja hymyilio niille, jotka pitivät majuriamme poro-

noikaan

-?

SITÄ VAKANSSIA EI OLLUT
oli saanut v. 1942 täydennysmiehiä, ja niitä laiiteltiin "sotapesän" edustalla. Kapteeni kysyi silloin etäältä B I luokan alikersantilta:
Mihinkäs rninä nyt teidät sijoitan? Mikä olette -siviilia,mmatiltanne

?

Olen talonmies, herra kapteeni, vastasi ali-

kersantti.

Jr

..

.

sitä vakanssia meillä ei ole, mutta

menkää
tuonne huoltopuolelle toistaiseksi, määräsi
kapteeni.
MITTEE VARTEN TYÖ LÄKSITTÄ?

vakinainen oli lomalla. Kerran jouduin pesemään
hänen kenttäruokailuvälineitään. Kylmällä vedellä
tehty puhdistus oli tietysti huolimatonta. Kun ma-

juri sai astiat, hän silmäili niitä tuokion ja

duoda

-

JR 25

Olin myös lyhyen ajan majurin lähettinä, kun

mu-

rahti:

pitää paremmin stelisoida,
Duoda, duoda
- on konokoukkeja!
täällä
Pesin astiat uudelleen kamiinan päällä lämmitetyssä
' vedessä ja tuhosin ne konokoukit.

Sitten jossain Kentjärven vaiheilla sattui jälleen
huvittava tapaus. Kuljimme huonoa kärrytietä,
rnissä puitten oksat piiskasivat kasvoiamme. Oli
koiranilma, märkäräntäinen ja harmaa. Ohitsemrne
työntyi hienon hieno henkilöauto. Joukkue antoi
tietä.-Varmaankin oli suuri viskaali, joka tuollaisessa maastossa kulkee näin hienolla autolla. Takaistuimella istuvia oli vaikea nähdä. Kun auto vaap'
ohitse, astui tämä sivuun ja teki kun'

Jonkun aikaa talsittuamme eteenpäin auto oli
pyiakOityna tien varteen. Siitä purettiin tapsikeloja
fa purkajien korkein sotilasarvo oli korpraali.
Majuri murahti melko kiukkuisesti:
ps6da, duoda
näkee, että motorisoitu tyjyllää.
Enempää sanomatta hän jatkoi matkistö
- lapikasvarret alas käännettyinä.
kaa vettyneet
Milloinkaan ei everstiluutnantti Pärmi vaatinut
240

havuvuoteel-

Olimme todella sen hetken vain kahden teltassa,
jonka kankaasta alkoi tippua vettä vaihteeksemme.
Duoda, duoda
kuinkas se Svinhuudi sa-

porvarillisena nousukkaana.

Iä;.-",".t.

Majuri loikoi

laan. Itse makasin toisella. Majuri alkoi naputella

kahden.

valtakunnan raja. Seisoin yöllä var-

tiossa erään ponttonisillan päässä. Vihollinen oli
perääntyessään särkenyt sillan, ja suomalaiset pioneerit olivat solmineet tien päät yhteen tuolla väli-

jan manttelia

Vielä eräs tuokio. Olin kahden kesken majurin
kanssa teltassa. Kamiina antoi lämpöä ja sade rapisi

Erään taistelun aikana saatiin kolme nuorta venäläistä sotavankia. Komppanian miehet kerääntyivät heidän ympärilleen katselemaan "vastapelureita". Hämillän ja pelkäävän n?ilköisinä venäläiset
lilkuilir-at ympärilleen odottaen, rniten heihin suhtauduttrisiin uudessa yr4päristössä. Ilmeisesti heitä
oli peloiteltu sotavangin jul,masta kohtalosta.
Siinä sitten eräs yksitkertaisesti asiaa tuumaileva
suomalainen sotamies meni varrkien eteen ja kysyi
srvon murteella:
Mittee varten työ läksittä tappelemmaa meitä

-

r-astaan

?

Sanontaa

toistettiin sitten montakin kertaa eri

tilanteissa: "Mittee varten työ läksittä . . . ?"

KOVAT OLIVAT EVÄÅTKIN
Jatkosodan etenemisvaiheen aikana otettiin ikiineräs vanki Viipurin läheltä Tienhaaran rnetsästä.
Mies oli reiteen haavoittunut, oli ilman asetta, rnut-

ni

ta leipälaukku oli täynnä ,kiväärin patruunoita.
Tuli siihen hevosmies ja il<atseli laukun sisältöä
ja sanoi:
Kova oi fiaa,,mutta kot'at ovat antaneet po- eväänkin.
jalle

Kertomuksesso

moinittu ponssorivounu mot-

konso päässö. Kuvosso keskellö 18.D,n komentoio, eversti A. Poiori jo hönen tokonoon

potoli. komentoio, moiuri K. J. V.

Turkko

Panssarin-

toriuntamiehen

aalllU'
herätys

t
RETNO A. STLTANEN

18. DIVISIOONAN joukot suorittivat 31.7.1941
Karjalan kannaksen rintamalla Moskovan rajalla
olevien asemien läpimurron Rautjärven suunnalla,
r-altasivat 4.8. Ilmeen kirkonkylän ja kääntyivät
etelää kohden. Tämän ohella majuri Turkan komentama III JR 27 r'altasi Ilmeen eteläpuolella
olevan Siisiälän tienhaaran ja työnsi vihollisen iltaao mennessä Salo-Riikolaan.
Pataljoona levittäytyi silloin asemiin korkeahkon
mäen päälle, jonka yli tie jatkui etelään. Siihen
kuuluva panssarintorjuntajoukkue majoittui taempana olevaan riiheen ja sen pst-kivääri asettui asemiin mäen päällä olevan etuvarmistuksen taakse.
Pst-kiväärimme eli silloisen 20 mm kaliiperin
"norsupyssymme" luona oli aina mies vuorollaan
vartiossa, ja muut ryhmän miehet olivat riihessä
lepäämässä. Hyökkäysvaunujen varalta oli lisäksi
takanamme seuraavassa tienmutkassa pieni Psttykki.
Åamu'r'arhaisella meidät havahdutti ulkoa kuuluva vartiomiehen huuto: "Hyökkäysvaunu tulee!"
Siitä syntyi liikettä riihessä. Ponkaisin Pystyyn ja
lähdin juoksemaan minkä kintuista irti sain kiväärimme asemaan, sillä ampujan "tittelikin" sen velvoitti. Pääsin kiväärin luokse, mutta Panssaria ei
vielä näkynyt, jyrinä vain kuului mäen takaa.
Kiväärillä sillä hetkellä vartiossa oleva Havia,
tuo tyyni Kanneljärven poika, ei ollut vielä oikein
ennättänyt varmistua "norsuPyssyn" ominaisuuksista, koska hän vasta pari kolme päivää aikaisem241

min.oli tullut.täydennyksenä

ryhmäämme. Nopea

tarkistus, että kaikki on asianmukaisessa kunnossa.
Odotusta. Jännittäviä hetkiä. Ryhmänjohtajamme,
alikersantti Ronko ennätti myOs paikalli noina

hetkinä.

Sieltähän se "lulla" tulla möyrysi. Ensin näkyi
torni, sitten oli koko vaunu näkyvissämme. Tuli
hiljalleen etuvarustuksemme läpi, pelkäsi luonnollisesti miinoituksiamme. Mutta-lujästi ne pojat tulittivat sieltä sisältä. Olihan heilia tykki'vaunussaan. Kahden puolen tietä he täräyttalivät, välillä
suoraan eteenkinpäin, jotta tie pysyisi selvänä.
Jokohan olisi minun vuoroni yritiaal Ofisikohan
matka jo sopiva? Mikähiin siellä niskassakin niin
kutisi, selässäkin juoksi joku ja jalkapohjissakin jo
jokin nipisti, kun olin juossut tietysti kovasti. Kåimmenpohjakin hikosi kahvassaan. Sormi oli koukussa liipaisimessa. Tämä "morsian" oli muuten
hyvin "herkkä".
Aivokopan viestikeskuksessa tuntuivat olevan
'_'langat kuumina". Nyt saapui tulikäsky etusormelIe: vedä! Ja samalla lähti piipusta ensimmäinen,
toinen, kolmas, neljäs, viidei, kuudes ja seitsemäs.
Vaunupa ei tulittanutkaan enää, ajoi vain hiljaa
eteenpäin. Mutta mikäs tähän minun masiinaani tuli
Ei totellut enää sormen liiketta
Kyllä,

-?
§-hjä hylsy

-!
oli juuttunut lujasti patruunapesään,

ulosvetäjä ei saanut sitä ulos, ei kammenkaanlvulla.
Vaunu senkun vain jyrräsi kohti. Tuli aina vain

lähemmäksi. Ryhmänjohtajamme r.ilkaisi minuun:
miksei se Reino enää ammu ?

Paras kalakaveri...

Kasapanoksia! Olihan meillä niitä. Nopea, kysyvä. silmäys toisiimme, sinä

vai

minä

? koskapa

työskentelin edelleen saadakseni tuon tyhjän hi-lsyn pois patruunapesästä, jotta saisin tämänkio
aseen kuntoon, alikersantti Paavo ajatteli ehkä, että
nyt oli hänen vuoronsa. Hänellä olikin heti r.iisikiloinen panos kourassaan. Katseeni naulautui ilman muuta hänen liikkeisiinsä. Paavo otti muur.1man nopean askeleen kohti vaunua, joka oli jo koh-

dallamme. Heitto, mutta liian voimakas heitto:
Tietysti sen olisi pitänyt lentää jonnekin vaunun
alle, mutta nyt se lipsahtikin tuonne tornio taakse
vaunun päälle. Mutta vaunun liikkuminen sinetöi
samalla myös sen kohtalon lopullisesti. Kasapanos
pyörähti vaunun taakse maahan ja
nyt humahti.
- Hiljentyi se I
Rupesimme tähystelemään vaunua.
Ei, mutta mitä kummaa siellä tornin takana liikkui ja ääniäkin sieltä kuului? Samassa torni rysähti
pari kertaa lyhyin väliajoin. Mitäs tuo oli? Meidän
takanamme olleen pst-tykin pojathan siihen täräyttivät vielä pari kertaa. Paikalle saapui myös muutamia kiväärikomppanian poikia konepistooleineen.
Pojat tulittivat vaunun tornin takana olevaan kasaan, sillä miehiähän siellä oli varmasti.
Vaunun päällä lepäsi kuusi miestä nahkahihnoil-

la lujasti köytettyinä. Ihmeellistä, mitähän varten
körtettyinä? Kaikilla totesimme olevan upseerien
kauluslaatat. Vaunun sisällä taas oli kolme miestä,

vaunun tavallineo miehistö luonnollisesti. Vaunun
matkao tarkoitus ,fäi hieman epäselväksi, mutta todeooäköistä oli, että nuo upseerit olivat olleet jo
eikaisemmin hr.rvoittuneita ja sitä varten köytetty.
Varmaaakio tuo vxunu yritti tehdä epätoivoisen
yritykseo viedäkseen haavoittuneet turvaan omien
linjojensa teekse. Ifutta koska pataljoonamme oli
"koukaonut" vihollisen vetäytymistielle, oli heidän
tiensä tukossa.
Ihmisessä luonnostaan piilevän uteliaisuudenhalun vaikutuksesta minäkin tarkastelin "norsupyssyni" jälkiä \-auousta, olisiko ostrnut. Kaikki seitsemän laukaukseni jälkeä siitä löysin. Neljä oli osu-

nut torniin ja mennyt sisään, yksi oli rikkonut tykin suuntauslaitteet, ja ehkäpä siinä olikin syy,
miksi vaunu ei loppuhetkinään enää tulittanut.
Kolme muuta laukausta oli sattunut sellaisiip vahvistettuihin kohtiin, joita noin pienikaliiperinen
ase ei jaksanut lävistää. Vaunu oli tuollainen 8-9
tonnin "lulla".
Tuo heinäkuun 6. päivän aamuvarhainen, reipas
herätys riihestä jäi muistin lokeroihin ja säilyykin
siellä, kunnes aian ratas mukanaolleiden kohdalta
kerran pysähtyy.

Lahden

-

A Export

jotain Erikoista
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ERÅS "MÄSKIN'' SUULLINEN IiESKY
Everstiluutnantti Majew§ki antoi Lusinkajokilinjalla 25.7.194L seuraavan suullisen kiiskyn:
"Ensmäne kompa höökä teen oikJ<e poolta, toine
vasent', kolmas perds'. Tykistö ei ole, raskas krh
ei ole. Oma 'kevyt rkrh tulejohtue teen veeres, minä
teellä, antta mennä
bärkkele!"
On huornautettava,- että Majewskin eli "Mäskin"
suomen kielen taito oli vähän niin ja näin, mutta
peloton r.r,pseeri hän oli.

Vuruginsi*ppau§
Oru,ihmaiöiruellfr
KEVÄTKESÄLLÄ L9 43, j olloin venäläiset yrittivät
Rukajärven suunnalla ryhtyä jonrkinlaiseen kevät-

offensiiviin, heidän hyökkäyksensä,kohdistuivat
erittäin raivokkaina "Pallo" nimiseen tukikohtaan.
Hyökkääjän päämäärien selvittämiseksi

oli

partioi-

den avulla koetettu saada vihollisen puolelta vankeja, mutta siinä ei oltu onnistuttu.

t4.D:n tiedustelu-upseeri antoi vanginsieppauJ<sen sen jälkeen tehtäviiJ<si divisioonan kauJ<otiedusteluosastolle, jonka johtajam toimi silloin tämän kirjoittaja. Vanki määrättiin siepattaval<si venäläisten päähuoltotieltä, joka johti Rukajärveltä
Jel,järvelle ja edelleen Muurmannin radalle.
Sieppauspaikaksi oli valittava Onihmajärven ja
Jeljärven ,kylän välinen maasto, koska Onihmajärven länsipuolinen alue oli merija,lkaväkiprikaatin
miehittämänä ja Jeljäwellä taas oli voimakkaasti

TOII/O
KORHOIVEN

varmistettu huoltokeskus.

Näin ollen ei

muuta

vaihtoehtoa ollut.
Kesäkuun 6. pnä evästin osastoni (1

+ 4 + 30)
annetulla tehtävällä ja 4 vuoro,kauden muonalla.
Siirryimme majapaikasta Onda.järven puolustusasemaan, josta liihdin osastoni kanssa L7.6. kello 2
tienoilla erilaisista tempauksista rkuuluisaksi tulleen
Sakkaravaaran kautta Onihmajärveä kohden, jonne
suorintakin reittiä käyttäen matkaa kymmeniä

oli

kilometrejä.
Låi,trtöhetkel,lä

oli aurinko

noussut taivaalle suu-

rena tulipallona ennustaen sisseille kuumaa marssia.
Ensimmäisen päivän marssi rnuodostuikin erittäin
hikiseksi ja tuskaiseksi. Niinpä eräs sissi mainitsi
tauon aikana: "Tänddn ei tarvittaisi päreitä kainalossa, vaan jäitä".

Yöpymisvalmistelut erään lammen rannalla

su-
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nräiset venäläiset jo 300 m päässä etenevln jonossa,
jonka jälkirpää mutkitteli käärmemäisesti kohti suon
reunaa. Sanoin luo,kseni tulleelle kersantti Hin-i-

å\%Qn;hnra

niemelle:
Tuosta porukasta on vaikea saada vankir. niitä.
on-niin paljon, että syntyisi mel,koinen 11'tinI ennen-

kuin selvittäisiin voittajina.
Sain juuri annetr:,ksi ryhmille ohjeet siirty'misestl
sivuun, kun näimme venäläisen partion muuttl\.ln
suuntaansa jyrkästi etelään. Huokasin helpotu-isetrr
ja suuntasin marssin suoraan metsälinjalle. E:enimme venäläisen partion jälkiä, mutta päinvrstriseen
suuntaan.

Kello 5 tienoilla saavuimme lähelle tavoirettr,

ja
Suomoloisten portioiden toiminto-olue vihollisen selustosso

juivat häiriöttä. Aikaisemmilla sissiretkillä oli i'ön
aikana tapahtunut aina yhtä ja toista ja tänäkin yön.i
sen verran, että

uni karisi silmistä ja tuli m.rjln

muutto.

Yöllä kiiruhti luokseni vartiossa oleva sissi V,iis!nen, joka rollkeutensa ansiosta omisti lempinimen

"Hevonen", ja supatti korvaani:
Vieraita tulee metsälin,jaa pitkin. Åmmut.r.rnko- vai otetaanko vangiksi ?
Ainakin yksi vangiksi, sanoin ja mennessini

vartiopaikalle
käskin Jahletti-lähetrini suLrn::i.l
hiljaisen hälytyksen.

Tultuani vartiomiehen luokse niirir'1: ::si:r-

välittömästi järjestettiin tiedustelu kohteeseen.
Tien laitamat oli noin 50 m leveydeltä parturoiru
rii'rn paljaiksi. Puiden rungot oli ajettu pois ja
l.rtr';rt vedetty tieaukion ulkopuolelle metsään. M,rrs-

r.r oli vanginsieppaukselle edullinen.
Toimintaa tielle ei 50 m etäisyydeltä r,oinut
.rjatella. Oli keksittär'ä .iokin parempi keino, ja se

oli, että jokainen vanginsieppausryhmään
.<uulur-e otti Iatvuksen mukaansa, veti sen noin
1tl m etäisyydelle tiestä ja kätkeytyi sen alle. Siep::ustehtär'än sai kersantti Hirviniemen ryhmä. Ker.,.:r::i T. Klllösen ryhmän tuli tukea ja varmistaa
seino

s.:::-..'-:srlhmin toimintaa. Toiset kaksi ryhmä[
:'-.:..:.::i:: Frnost.lmxsn r'äijytyspaikan itäpuolella
-='.': .:.:" ::ii :iueell.r olevat puhelinpylväät. Näin
:=.1::::.. " .:::i i: il:keItIir'ät kuin maan alle. Pi-

KOKKO
Yerroton
kesäpoito
KOKKO-poidot
volmistettu

on

pehmeistC

jo

miellyttövistö PC.'cflonelleisto. Hyvin,s'.rvot koulukset lc.iili-

tyt

vöriscivyt te <evöt
niistö jokoisen :r e:en
mieliosu jo,

Vootetustehdos
d
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744

l<aisesti maastoa siilmäillen ei havainnut, että siinä
oli väijytyksissä yli 30 miestä.
Låihtöpäivänä vatrlinnu.t kuumuw j abkui.

S

ieppaus-

ryhmän poikien olo maatessaan kuumalla kankaalla
muodostui erittäin tukalaksi. Kuivat, karisevat kuusen- ;ia männynlatvuJ<set eivät suinkaan ,parantaneet
niiden alle kätkeytyneid'en väi,jyjien olotilaa, vaan
tekivät sen vain .tukalammaksi. Ei voinut liirkkua,
ei tupakoida, vaan tuli olla kuin elävältä haudattu.
I;ähettini, ,joka aina oli sanavalmis, kysyi minulta:
Ovatko venäläiset kummitusarkoja
- Mistä hitosta minä sen tietäisin ja? miksi sitä

kysyt?

Muuten aiattelin, että kun venäläisiä tulee
eteemme,
olisi liikuttava latvuiksien kanssa, jo,lloin
saisimme nähdä valtavao näyn, kauhean pa,koonjuoksun ja hirvittävän möläyksen.
Horttanainen
puhui aioa suunsa mauksi ja toisaalta
oli mukavaa, että edes joku piristi kuumuuden ahdistamaa

käydä rpientä käpysotaa. Joku heitti kaveriaan kävyllä korvaan, jolloin kuului kova kirous. Syrtynyt lei,kki ,loppui yhta pian kuin oli alkanutkin.
Pa[jastumisen pelossa oli jokaisen oltava hiljaa ja
pysy,ttävä J<olossaan.

Rintamalta kuului räiske ja pauke, venäläisten
tykistö ampui jostakin Onihmajärven länsipuolelta.
Aina kun kuului räjähdys, niia ioku teki voinappitai saapastilaurlseo. Kun moineo huumori ell se
oli terveesti ajattelevien miesten merkki. Sanotaan, että odottanan ,aika on pi&ä, ,ja nyt se näytti
erikoisesti pitävän paikkansa. Päivä oli iltapuolelle
kallistumassa, eikä sellaista ,kulkijaa ollut nähty,
joka voitaisiin ottaa,mukaan.
Iltapäivällä tuli luorkseni kersantti Hirviniemi eli
"ni,mismies", kuten hänlä pojat nimittivät, ja sanoi:

Minulla on esitettävänä hieno

sieppaussuun-

silmiin ja korviin ja lisäsi entisestään jo vaikeaksi

nitelma.
Minä riisun puseron pältäni, lakin pä?istäni ja asetun tien Jaitaan 'kannon päähän, sotasaaliiksi saatu puoliautomaattikivääri kädessä. Kun
auto saapuu, nousen ylös ja viittoilen kädellä, niinkuin autoa pysäytetään. Auton pysåihtyessä pitåä
sieppausryhmä huolen siitä, että yksi mies jää ha[tuumme qja muut, jobka eivät tottele, eivät myöskään jattka matkaa.
Suunnitelma oli rohkea, sen onnistuminen sattumanvarainen, mutta hätävararatkaisuna sen hyviiksyin, ja niin ryhdyttiin suunnitelman mukaan val-

muodostunutta odottamistamme.
Piristyäkseeo pojat söir,ät suklaata

misteluihin. Sanoin kuitentkin Hirviniemelle, että
pitäisi lakin päässään, jotta suomalaisen sotilaan

mielialaa.

Autoja J<ulki editsemme täysissä mieslasteissa rintamalle päin. Tällöin veti jokaioen päåinsä kuin
siili kuoreensa. Rintamalle menevissä autoissa oli
kussakin noin 20 miestii jokaisella ase falkojen
välisss?i ja rhe istuivat kuin kirkossa totisina sivuilleen vilkuilernatta. Ohi ajavat autot nostivat valtavan pölypilven, jolka sakeana tunkeutui suuhun,

ja yrittivät

Oheisesso kertomuksesso esiintyvö l4.Drn vonginsieppousososto lähdössä
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tunnus olisi selvästi nähtävissä. Tatä jo valmiiksi
järjestettyä toimintatapaa emme kuiten.kaan saaneet
kokeilla, vaikka sen onnistumista kovasti jännättiin. Hirviniemen istuessa tien laidassa olevao kannon päässä ja jokaisen v'dijyvän sormen ollessa erittäin herkkänä liipaisimella valmiina tukemaan uhk.rrohkeata yrirystä tien varmista.ja antoi hälyttävän

merkin vasemmalta. Jotakin oli siis odoiettavissa.
Tien mutkaan ilmestyikin rintamalta päin tuleva,
koivunoksilla naamioitu ajoneuvo. Poirkien har'.rittua oksilla verhotun liikkujan he sanoivat Hortrenaiselle:

Katsoppas, pelkääkö
- Horttanainen vlstasi:
johon

poika

kummituksir

I

Haistaliaa hevosten p-!
-Ja hevonen se olikin, mikä

niin komeasti kukitettuna veti kenttäkeittiötä. Kuskin paikalla istui
kovaäänisesti hevosta hoputtava ja arannäköisesti
sivuilleen vilkuileva ajomies.
Hirviniemi veti istuessaan hartioitaan kasaan valmistuen kuin tiikeri hyppyynsä saaliin ollessa ulottuvilla. Mutta hevonenpa säikähti,kin Ånsun liikettä
ja ryntäsi täyteen laukkaan. Samalla ajomieskin havaitsi vaaran, parkaisi pahasti'ja löi hevosta piisLalla
selkään, kun Hirviniemi syöksyi hänen kimppuunsa.
Hirviniemen ote miehestä kuitenkin jotenkin luis-

kahti, ainoastaan ajomiehen kivääri jäi hänen käteensä. Nyt tuli meille hoppu ja hätä. Hevonen ja
mies eivät saaneet karata! Sieppausryhmä yritti
saada karkulaiset kiinni juoksemalla. Maantiellä ir
kaukana vihollisen seluslassa syntyi dramaattinen
näky, pako ja takaa-ajo.

Onko
saa ilil4 assannc

arka ialka?

Sooppoisso jo kumijolkineisso on lömmintö
jo kosteoo, Niissö syniyy jo viihtyy kiusql-

linen sieni-ihottumo jolkosilso, joko oiheut-

too orkojo hoovoumio.

TINEASYL\II
-

voide on opu iolkosilsoon

TINEASYL tehooq ihottumqon-jo tervehdytiöci orot hoovot, Se ontqq nopeosti miellyttcivcin tunteen kcivelyynne. Apteekeisto,

180 mk.

Tukiryhmän johtaja, kersantti Topi Kyllönen oli
ajoissa havainnut syntyneen tilanteen

ja läksi muu-

taman miehensä kanssa juoksemaan karkulaisten
eteen. Siinä onnistuttiin. Pojat ohjasivat hevosen
ajajineen mctsään, ja vanki vietiin ,kokoontumispaikkaan. Mutta juuri kun rytäkkä tiellä oli selvinnyt, huusivat varmistajat oikealta:
Menkää helkutissa tieltä, autoja tulee !
-Tällöin pojat heittäytyivät asemiin paljaalle kankaalle kuin narusta reväistyinä. Ei ollut aikaa etsiä
kannettuja latvuksia suojalisi, vaan jokainen paiskeutui maahan siihen, missä sattui olemaan.
Kaksi kuorma-autoa ajoi kovaa vauhtia Jeljär-

veltä rintama,lle päin täydessä mieslastissa. Sam.rssa
herkessä lensi autojen kohdalla miesten panostama

si.:r ilmaan. 25 konepistoolia parkaisi kuin napista
p:inaen, kiväärit parekkuivat, osa miehistä heitteli
-<lsi-\r.:.nsatteja autojen lavalle. Jokainen teki parh"rlls: nopean ja täydellisen tuhon saavuttamiseksi.
S".Jre musiikki soi, ja se kutitti kuin kärpänen
,.::lis:1 korvia. Ensimmäinen auto suistui ojaan,
:.-i:ee sen päälle. Tuli siirtyi automaattisesti auto':: l.:',.oille ir korjasi niiltä pakoonpyrkijät Kekin
::::-<i-,i.:'::.:.:.rn. Kp-tuli loppui yhtä nopeasti kuin
C

-: :-'::::::-i::1.

S=::::-s-i

:ilanreen kehitystä havaitsin, miten

:e::-;-:i-s.:. -r".uliutuneet, uskolliset sissit selviltivät
r-:::i::: ::-:::esn nopeasti ja perusteellisesti. Ei
---tr::: ..:a=el:f,3 lsemaf,n" - ei - "tulta".
K:-.*.:: s::: i:::. r'hles:i kädestä. Täme oli tällä
s::::: - a-::: ::::::.i:::3:1e.
T=--.:::'-.: s::;::::::-=:: sissit irt.rantuivat merkin

S33:j-:. -{'; ;.- ; ; r' srlr'.: :. P uhel i opy lr'äi den panokset
s;:T:«:if, ;;-ves :;lraj.:ä. siioä oli loppunäytös.
\[1:;r Er::::3 ei s;'-i peiielia ollut enää tehtävissä.
S.i:r-.r=::ai ko<oonrumispaikkaan vangiksi saatu
iso<osoiaea elierseotti isrui miesryhmän keskellä.

Eris sissel-Å joka oli muka Suomen eläinsuojelulrin 6dusl3ja oli ryhtynyt opettamaan vangille
tullrio rlljrksele tätä lakia. Sen mukaan ei vä-

syoFå ja huoookuntoista hevosta saanut lyödä
srsi:::: l.rukkaa, kuten "toveri" alikersantti oli
:eh:r:. Tällaisista hirvittävistä rikkomuksista on
::.:.-.:.is:us ankara ja hevonen otetaan pois. Nämä
s:-r: oi:.1eo huomioon ja eläinsuojelulain edustajana

hin oii ortaout alikersantilta

hevosen pois ja taPPa-

D'.:: sen sekä näin lopettanut eläimen

hirvittävät päi-

sä:. S.rmalla hän nyt kuitenkin vakuutti vangille, et:ei hintä näistä kauheista rikoksista aseteta syytteeseen eikä muutenkaan pahoin pidellä, koska laissa ei
puhuta vihollisen eläinten käsittelystä sodan aikaoa

Havaittuani vangin kovasti pelxäirän moista -eläinsuojelulain edustajaa käskin loFe;taa höpötyksen ja vakuutin vangille, että hyvinvointi, henki ja kos,kemattomuus matkan aikana
rhtään sanaa.

teataan.

Pelkäsimme kovaa takaa-ajoa ja sitä silmälläpitäen varauduimme matkaan. Mitään ei kuitenkaan
tapehtunut, vaan toimme väsyneen alikersantin
omalle puolellemme. Paluumarssi suoritettiin, yhtä
kahritaukoa lukuunottamatta. yhtäjaksoisesti ja lepäämättä. Lepoon ei o,llut aihetta, sillä vanki oli
saatava turvallisemmille vesille omia voimia

LEIB,;5,S,
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- tetveyrtenne hYrväkst

tämättä.

sääs-

s

,#$

Mooselön konnoksello JR 25:n osemisso
töhysiellään löhellä olevoo vihollisto

MIES

Kun vaihtoa ei kuulunut, Nurkka l?ihti Myllysen
luo'kse kuuloon:

Kuules Leksa, lählen tästä hakemaan uulen
vaihlon,
ei ne korttitouhussaan muista meitä en-

YATTER TTIKANE]'I

sinkiiiin.

Älä sie poika hittäile, kyl ne sielt tulloot,

vaa !
varlutaa
Siihen keskustelu päättyikin, sillä samassa rä'
jähti kranu aivan pesäkkeen reunalla, ja pojat painautuivat matalaksi. Esteeltä kuului piikkilangan
antamia ääruä,

tukikohdassa Suulahden kansakoulukukkulan
oli koettu
yhtä ja toista ja mistä tiimä miesten tositaru on

myös kiqjoitettu nykyisille

vartiopaikal'la.

na)

maastossa. Siinä puitteet, minkä piirissä

'-

ja Myllynen tyhjensi sinne yhden

lippaan. Kun hän katsoi ,taakseen, Nurkka oli häipynyt, ilmeisesti oli mennyt "uulen vaihlon noutoon". Samassa Ldksa muisti, että konepistoolin
äsken tyhjennetty lipas oli ollut viimeinen, ja hänelle tuli kiire uutta hakemaan. Niitä oli Nurkan

ELETTIIN vuorta L942. JR 2'
Piikki
oli
Maaselän kannaksella ja sen L. komppania
(Leijo-

ja tuleville nuorille

erääksi näytteeksi suomalaisesta sotilaasta karhunvoimineen tja,terdskourineen.
OIi syyskuun ilta. Pilvet riippuivat raskaina ja
vetisinä taivaalla, mutta siellä täällä näkyi repey§miä, joiden lomasta kuun kelmeä valo toisi,naan
valaisi synldkää harmautta. Parivartio odotti vaihtoa, jo,ka oli jo hieman myöhässä. Tämä parivartio oli jänjestetty siten, että toinen miehistä oli
eteentyönnetyssä pesäkkeessä 10 metriä estelinjan
edessä ja toinen taisteluhaudassa noin 20-30 metriä esteen takana. Eteentyönnetyssä oli Leo Mylly-

nen, alias Leksa, joka "ol niit' Viipuri' poikii,
1923 sytrynt', kaurhiast' komia ja ronski heppu."
Toinen oli Milkko Nurkka Valkealasta
tieläthän valkealaiset?

-

Mooselön lohkoo puolustoneen 4.D:n komenioio, eversti A. Autti, Krivin lohkollo
toimineen 3.Pr'n komentojo, eversti K. Sovoniousi sekä JR 25:n komentoio, eversti
L.

l.

Pollori
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JR

Pääsfyään yhteyshaudassa muutaman metrin taak-

sepäin tuli äktkipysäys, sillä vastaan hiippaili pari
miestä, joista toinen eteni haudassa ja toinen sen
reunalla. Omia ne eivät olleet, sillä kavereilla oL
naamiopuvut yllään. Olipa saamarinmoinen tilanne
tyh.lä pyssy ja kaksi urosta vastassal Järki ie

-polvet tuntuivat meltko tyhjiltä,

,mutta vain silmioja poika päätti myydä nahliansi
mahdollisimman- kalliisti.
Leksa vetäytyi varovasti taaksepäin ja päZlsi amPumasyvennykseen, johon painautui odottamr.:,:.r
tilanteen kehittymistä. Ja se ,kehittyikin nope.rs:i:
Pang
fi uuu kivärinlaukaus hujelsi air:l
- vierestä.
naarnan
Ainakin
toinen vastustaja oli hInestä tietoinen. Mutta nyt näytti Leksa suunn:telmansa ,ja luontonsa silmänräpäyksessä. Hän ten'ipaisi arnpumasyvennyksen reunalla olevan kyplrln
ja paiskasi sen naapuria kohti
ja itse raivoi- vastustajan ku;kaasti perään. Sormet tavoittivat
kun, ja tämän sormet hivuttautuivat puolestaa::
r?ipäyksen ajan

Leksan ruokatorven ympäri1le.

jatkui ottelu, missä armoa ei pr','detty, eikä sitä olisi annettukaan. Leksa tiesi vciRaivoisana

maosa ja tunsi myöskin, että vastustaja o,li heiko::-

pi, koska tämän ote ei ainakaan vielä henkeä srlvannut. Turr _ turr _ turr _ ja naapuri puto.:

25:n osemio Mooselän konnoksello

kuin räsy polvilleen. Yhteishaudan reunalla edennyt naapuri oli hypännyt hautaan ja yhrynyt leik*iin
mutta ruultasi peltipyssyllään kaverinsa.

Leksa-reagoi jälleen silmänräpäyksessä. Hän hyppä-

j^ ue riitti niin ipirkälle, että hän
si eteenpäin
- tuon toisen naapurin
konepistooraroitti kiinni
lista. Ja 'taas raju ottelu, mikä piättyi siihen, että
naapurin sormet irtosivat aseesta, ja hän lähti juoksemaan estelinjalle päin. Leksa heläytti sarjan --

ja ottelu oli päättynyt.

oli luutnantti Kurvi miehittäja hän tapasi Myllysen lyyhistyneenä

Käsirysyn aikana

n)'t

aseman,

.rhdyshaudan pohjalle ottelukaverinsa viereen. Hänet vietiin heti korsuun, jossa havaittiin, että neljä

konepistoolin luotia oli lävistänyt oikean kyljen i.r
käsivarren. Verta tuli valtoimenaan ja Lelsa oli
Siinä lepäsi
t.rjuttomana, valkeana kuin lakana.
- terisliourin
uros, jorka aseettomana nqjersi ensin

vankan vastustajansa
neenakin

ja vielä pahasti

lujin ottein riisti

hrer'.rittu'

aseen toiselra :.:. :el<i

tCstä selvän. Arvaa sen, millaisin tuntein sii:.i slnkaria [<atseltiin.
Åamulla todettiin, että estelinjae oli ri:s':::': ;iikkilangasta ja miinat oli ladottu keuniis-: :ir.'oit
:"::si oe
koivua vasten. Kaatuneita ei näkynr:
mutta lerisil-'ji=:.::eiri
Leksan ottelukaverit

- tutkittiin ]Ir.--;i--: :rini'
oli siellä ja, tddlLi. Kun
kaveri, havaittiin, ettei hänen peu-i:l:'=:s: :crispihdeistä olisi selvinnyt elär'hi =:::.:' ':^-rinerr
ukko.

Kun Myllynen tuli tr.juihinsr. :l::--':=-i

mistä nuo reiät ovat nahke.rn tull:e:

i

hän,

F{i:: muisti

hyvin koko ottelusarjrn, mutl.l e: tr--:: :-:ntenut
h eavo

ittumistaan.

Vintti meni pimeäksi r-rstr sii::i. .:-:r :eilasin- sen toisen naapurin, totesi }fvllrn::: \','::r' k.rsr-oilleen. Ja se hymy tuli varm'rs:i s',':lrss:ä. sillä

ioettllåen sodan hirvittäryyden, missS h;:sen säilyminen voitiin veikata yksi tuhr:rr r':slltn, tuo
hrn.ry parhaiten kuvasi nyt tuntemlns: ::.iielihvr'än
tunteeÅ hyr'ästä onnesta, omast.l neulok-<uudestaeu
jr räiskyr'ästä voimaslaan. Sellainen oli Lekse -Teräsmies.
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3

Joukot etenemössö Termolosso syyskuun olusso

YIHOLLISEN
BUNKKEREITA

TUTK I MASSA

l94l

formo Nurml
YHTYMÄMME oli ylittänyt 3t.g.t94t valtakunnan vanhan rajan Tonterissa ja Termolassa sekä
rajan takana vahvoilla piikkilan,kaestevyöhykkeillä
suo,jatut puolustusasemat. Eteneminen oli 4.9.'mennessä jatkunut aina Ohdan-Riihiön tasalla olevan,
useilla suurilla betonibuntkkereilla varustetun päävastarinta-aseman tuntumaan. Siihen oli hyökkäys
pysähtynyt. Eräs pataljoona oli juuttunut Ohdassa

jr tiheässä vitikossa aivan vihollisen
bunkkereiden eteen. Ker'.Os. 6, jonka komentajana
srtuin silii he:kellä olemran, sai käskyn noin kello
1l m.:.iss:. \'-1i.1urrr.J eni. pataljoonan, ottta sen ase:rl! j.1 arlj.ritellä t.rrioin sen edessä olevien bunkkiinni hajassr

e -kenenköön moollo syys-

e'e.er'^e: :liuu tlhe

<össä

xereiden p.risrr mr'öhemmin mahdollisesti suori-

:et!.l\'rn hyökkävksen varalta. Otin minulle jo tukärneen iskupon::kkani, johon kuuluivat mm.
1'likersantti N{ikkonen ja alikersantti Matikainen,
miehet, joiden en ollut nähnyt vielä rkoskaan iLmaisevan pelkoaan ja joiden tunnuksena usein kuului
maininta: "kyllä täma sota on hauskaa, kunhan
vaan ei kesken kafkeaisi." Tarkoittivatko he sotaa
tai itseään tuolla tkesken .kaukeamisella, sitä en tullut heiltä kysyneeksi. Nämä pojat olivat olleet mukanani jo monissa kovissa tilanteissa niin partiomalkoilla kuin hyökkäyksissäkin, mutta milloinkaan en ollut nähnyt heidän kalpenevan, vaan päinvastoin aina hymyilevän, olipa tilanne kuinrka kitr.r-<si

Perä tahansa.

Tuskin

oli ehtinyt

saannista, ,kun

vierähtää paria tuntia käskyn

me kahdeksan "veikkoa" olimme

rankan sateen pieksämässä vitikossa ryömimdssä
kohti vastapäätä olevia bunkkereita. Maasto oli
kerta rkaik,kiaan niin tiheiden leppä-, ,koivu- ja pa,jupuskiikkojen peittämää, että katse pääsi tunkeutumaan tuskin koimea metriä kauemmaksi.
Olimme jo hivuttautuneet välimaastossa melkeinpä buntkkerien tasalle, tehneet niistä asiaan
249

:,J!,

j

ry,ffilä

lir,d,.

lS

f-+;,.i-- '.-:T,
ffilFr, * ,-'...,4jk,t:'I",i

a*".Y*
"

tlj$

"rgr-

I;*"

vfu.*".*

TH Srarn

",lr-'

--l-ir.:

Hyökkäys korsun
kimppuun

-

aIkaMI

:i:::i:::.::!:"-

vukkeen toi
su

odoii nsovu

SUOMEN TUPAKKA OY

250

Miehet etenemässö pensoikkoisesso moostossc Termolon-Ohdon suunnollo kohti vihollisen korsuo

kuuluvat merkinnät karttaan, kun päähäni isrki

aja-

tus jatkaa ryömimistä vielä samaan suuntaan ja
käydä bunkkerien kimppuun takaapäin siitä huolirnatta, että saamani tehtävä ei tämänlaista toimintaa edellyttänyt. Onnistuimmekin ryömimään pit-

käksi heinikoksi lopulta

muuttuneessa maastossa

kenenkään huomaamatta bunkkereiden ohitse ehrkä
noin 30 metriä niiden taakse. Tällöin havaitsin,
että bunkkereiden miehistöri seisoskeli niiden taka-

seinustall: rup.rftelem.rssr jr tuprkoirnrss.r. Nousimme li^ri ru.,hr.ios::. kuten f,lveet m.1.1n uumenist.r,,jr rrloir:l: i..:r::is:oolie:-ri:re st-iJl.
Ylläti'.tsel-:re r.. i :ilce -. ::e n. L :r l:::, i. :l r::e.ikereista alkoi tr'öe:: i.
=ie:r:1 u-:s ': '::,rs:: -i::-ruun
omia piikkilank.res;er:j.l:r i:.:::. ]fs:es:visemme
hurmassa ryntäsimme ;:.:::e'.'.=:. :::jr:-. \e ahtautuivat erädseen piii.iil.i:.<:;s:=.: .<:-ril:uiseen
saavuttaakseen siinä matk.rnsr ;1::r.
Edellä kuvatusta rytäkästi seivivdr.ttr.änr:re totesimme, että äskeisiä bunkkereite t.1emp.1nr oli
aivan ulottuvillamme vielä jokin suuri bunkkeri.
Painuimme sitä kohden. Bunrkkeri näytti §'hjältä,
mutta kun se oli muodoltaan edellisistä poikkeava
ja niitä huomattavasti suurempi, r.oitti meidät uteliaisuus. Painuimme kaihki sen sisään hiu,kan sitä
vain vilkaistaksemme. Kun siellä tupakat poltettuamme sitten taas työnnyimn-re oviau,kosta takaisin ulos, ylikersantti Mi'kkonen edellä ja minä perässä, hätkähdin, kun näin Mik,kosen kalpenevan.
Tällaista en ollut ennen nähnyt enlkä heti taiunnut,
mistä oli kysymys. Mutta kun hyppäsin itsekin ulos,
näin, että noin 70 metrin päässä lähestyi meitä tiivis vihollisketju, jonrka toinen siipi oli jo ,kat,kaissut paluutiemme. Mistä ilmestyivät nuo vihollismiehet, sitä en ole pystynyt jälkeenpäinkään sel:

vittämään. Olimme siis täysin saarroksissa.
Mitä teemme, kysyi ylikersantti Mi'kkonen.

-

Ehätin vastaamaan:
-__ Emme ainakaan antaudu. §46n55a hetkes- soimaan, ja Miksä vihollisen konepistooli rävähti
konen tarttui kädellään oikealle puolen olkapäähänsä sanoen:
Painu,kaa menemään, minä en jaksa seurata,
- niitä pidättelemään.
jään

Äskeisellä tulosuunnallamme oli vihollinen nyt
meitä lähinnä. Vedimme sinnepäin kp-sarjo'ja ja
törn.räsin pojrt perässäni siihen suuntaan. Vastatoin.ienpi:ei::emme nopeus lienee yllättänyt vihollisen
sr:ij. mllrin, e:tä piäsimme sen ketjun läpi ja samtrl krr':iä äskeistä tulo.rmme suojanneeseen tiheään r-itikkoon. Täilöin kadotin yhteyden toisiin
poikiin pritsi Ilikkoseen, jota koetin tukea juostessamme.

Emme olleet ehtineet vielä todeta, oliko vihollinen lähtenyt peräämme. Se selvisi vasta vitikossa
huohottaessamme, kun sivulta kuuluvis,ta äänistä
päätellen heistä lähimmät saattoivat olla ainoastaan
muutaman metrin päässä meistä. Tyhjensin siihen
suuntaan Iopun lippaasta, vaihdoin sen ainoaan
enää jäljellä olevaan ja läksin, Mikkosta nyt vasem-

malla kädelläni kainaloista pitäen, hoippumaan
toisten poi,kieni perään. Mutta vieläkään emme
päässeet rau,haan ahdistajistam'rne, joista muutamia

oli ehtinyt jo edellernmekin. Ylikersantti Mikkosta

edelleen tukien annoin oikealla lonkallani roikkuvan ,konepistoolini jälleen puhua, samalla kun toiset po,jat nyt myös yrittivät suojata tulellaan paluutamme. Yhtäkkiä osui tällöin vihollisen luoti Mik-

kosen päähän. Todettuani häoen heittäneen henkensä laskin hänet maahan ,ja aloin juosta.
Taakastani vapauduttua olin muutamalla loikkar:,ksella jälleen vititkon kätköissä ja samaa kyytiä
painelin sen takaa näkyvää, suoiaavaa metsää kohden, jossa tiesin ormien asemiemrme olevan.
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jen kanssa Åiello kuudesta kahdeksaan, jonka jälkeen palasimme ikorsulle. Vain päivystär'ä alikersantti valvoi. Muut nukkuivat. Olivathan miehet
olleet yön aikana vartiossa jopa kuusikin tuntia. sillä
yöllä oli vartion vahvuus kuusi miestä.
Kömmimme Eino Tumppilan kanssa lavitsoille
jatkamaan pari tuntia sitten keskeytynyttä untamme. Kolmas, aseveli Toroskainen, ryhtyi tappamaan
täitään.

Puolta tuntia myöhemmin heräsin ankaraan rysähdykseen. Korsu heilahti tuntuvasti. San-rassa puhkesi helvetillinen meteli, kun raskaat heittimet, "vekut" ja viho,llistykistö paahtoivat rautaa korsualueel-

le. Korsumme tunnelimaisesta ikkuna-au,kosta pöllähti sisään savea ja santaa. Kamiina kaatui ja ovi
lensi auki. Korsun kupeeseen oli tullut osuma aivan
ikkuna-aukon pieleen. Unenpöpperöiset miehet vetelir'ät varusteita ylleen. Joku veti oven kiinni. Lopulta ulkoa kuuluva räiske hieman vaimeni.
tr{ikäs suotana siellä nyt on ? sanoi Kuronen

vetäessään
saappaita jalkaansa.

V AK:n komentoic, kenroolimoiuri A. Svensson io JR 9,n komentoio, eversti B. lkonen

torkostuskäynnillö Oston lohkon etulinjollo

Asemiin .ia äkkiä, srnoi hätäiseksi tunnettu
rlikersantti
Kuivalainen.
Ku,kaan ei mene ulos ennenkuin keskitls hel- määrisi joukkueemnre johr.ijr. rlnrikki Susi
Iittää,
ja yritti saada pudonneella puhelimella ,vhtevtti rsemiin. Tapsit olivat poikki.

Oltiin ovella valmiina syöksymään ulos.
Silloin korsun hälytyskello alkoi soida. Årvasimme vartiomiesten huomanneen vihollisen jalkaväen
olevan liikkeellä.
Painutaan asemiin, mutta vain yksi kerral-

E'NAR' AHOLÄ

-

Erös jörisyttävä oo
OLI

aurin,koinen toukokuun aamu Syr'ärin rintrmalla vuonna 1944. Mitkään äänet eivät kertonee;

sotatilasta. Linnut lau,loivat piikkilangoilla, jr rihollisen puolella Sasonassa vaahtosivat tuomet.
Ostan rintamalohkollamme oli jo pidemmän aikaa ollut mel'koisen hiljaista. Päivisin ei kuulunut
juuri laukaustakaan. Yölliset konepistoolisarjat silIoin tällöin yön pimeydessä olivat puolelta jr toiselta kuin ,kysymyksiä: hiippailetteko välimaastossr 7
Jos naapuri pyyhkäisi sar.ian vastaan pitkin pellon

pintaa, saattoi olla melko varma, ettei se ollut
liikkeellä. Tällainen ammuskelu oli ,kuin sanatontx
keskustelua. Niin vihollisia,kuin olimmekin, lievensimme näin toistemme hermojännitystä ja saatoimme hengittää taas tuokion vapaammin. Taistelutoiminta rajoittui,kin täl'rän aikaan partiointiin, jonka tarkoituksena oli vankien sieppaaminen.
Tuona aamuna oli vartiovuoroni kahden asevel252

iaan. Jo,kainen ryhmänjohtaja valvokoon, ettei srn-

ny kasapäitä, sanoi Susi.

Luuleks sää Väns'kä, että täss ens kert.ir

.1se-

- mennähän, sanoi korpraali Tankli:.
mihin
No, no, ..
-Jonotimme kukin vuoroa painusksemiae korsu-

käytär'ään ja siitä yhteyshautaxn. Tarioi:uksena
selviytyä mahdollisimman pian .rseni:ir. mutta
se oli pi,kemmin ajateltu kuin tehtr. I^:t-rsse oli
1'hä ujellusta ja vihellystä, räiskettä jr n-:iaii. Yhteyshautl oli monin paikoin tukkeu:ueu:. P:itä ei
ollut nostaminen yli haudan reun.1n. Lensi rautaa,
puuta ja maata. Ilma tuo'ksui n-rulhlle jr räjäh-

oli

dysten kitkerälle savulle.

Ihmeeksi ja onneksi selvisimme .rsemiin ehjin
nahoin. Åinakin se osa joukkueest.lr,rme, jonka ase-

mat sijaitsivat korsustamrne lasemmalle.
Asemissa sijaitsi oman

I

joukkueemme vasem-

malla puolella III joukkue ja oikealla II joukkue.
Vii,meksi mainitun joukkueen taisteluhauta myötäili erään korrkean kumpareen lakea, ja sen korsut
oli ral<ennettu välittömästi tuon kumpareen penkereeseen. Niistä noin sata metriä sijaitsivat meidän
korsumme, ja välissämme oli vielä joukkueille alistettujen pst.ryhmien korsu.
Vaarallisin paikka asemasodan aikana ko,ko rykmenttimme eli JR !:n rintamanosal,la oli II joukkueen sektori. Matkaa vihollisen asemiin oli vain
4O-rO metriä aukeata maastoa. Vihollisbunkkerin
suu oli mustana ja uh,kaavana aivan nenämme edessä. Tähystys

piti

SKIL sohoo

suorittaa periskoopilla.

Selvittyämme puolustusasemiin,keskitys joukkueemme korsuille jatkui. Asemiimme ei sensijaan
ammuttu kuin yhdellä "piiskalla" ja konetuliaseil-

la.

II

joukkueen korsut saivat olla raskailta aseilta

rauhassa. Syyn siihen saimme pian selville.
Olin pk-apulaisena Toroskaisen kanssa lohkomme korkeimmalla kohdalla olevassa pesäk,keessä.
Oikealta näin silloin, miten ruskeapuseroiset vanjat

ryntäsivät meikäläisten asemiin rkadoten

II

jouk-

kueen pesäkkeisiin ja yhteyshautaan. Vihollisen kär-

kiryhmät mellastivat jo tuon joukkueen korsuilla.

Osa hyökkääjistä levittäytyi yhteyshautaan tarkoituksenaan tuhota korsumme, kunhan keskitys
lakkaa.

Tulitin asemastani juoksevia vanjoja. Tehostaakseni tultani nousin pesäkkeen reunalle. Päästelin

SKlLillö voitte sohqto melkein mitä moterioolio
tohonso - lc nopeosti.
Sen monisto teknillisistö hienouksisto moinittokoon voin terön lukitus, purunpuhollus tookse, ylikuormitussuoio ym.
Töhön kuin myös edustomiimme muihin loit-

teisiin voitte tutustuo loojollo oscstollomme
kansainvölisillö messuilla 21 -30.

siitä muutaman Iippaan. En huomannut joukkueemme johtajaa, ennenrkuin kuulin karjaisun:

-

9.

Helsingissä.

Aleksonterinkotu 13 Helsinki - Puh. 58011

Alas Ahola sieltä penkalta ja äkkiä. Lähetti,

mu Ostosso
Kertomuksesso esiintyvän

I

ioukkueen korsut Oston osemisso

,

/{
I

,_

,fr.

,{

käy

sanomassa

kk:lle, että siirtyvät pesäke kol-

moseen.

Lähetti lähti viimeisen 'kerran. Vähän myöhemmin hän sai pst*ranaatin selkäänsä. Lääkint?imiesten nostaessa poikaa paareille tämä rkatkesi keskeltä
kahtia.

Jo jonkin aikaa oli kranaatinheitin (peitenimeltään Jussi) takonut kranaatteja naapurin niskaan
hyvällä menestyksellä. Td.mä ei kuitenkaan tehonnut niihin viholaisiin, jotka yllättävällä rynn?iköllä
olivat ehtineet korsuille ja asemiin asti. Odotimme
jo hermoina oman tykistön tukea hyökkäyksen torjumiseksi. Emmehän tienneet, kuinka paljon vihollisia oli tulossa murretusta aukosta.
Jännitys ja pelko ovat sodassa tuttuja tunteita
ainakin useimmil'le. Mutta on myöskin iloa
vaik- tunka outo riemu lienee paras nimitys tuolle
teelle. Onnesta taas ei kannata puhuakaan, sillä
sitä tunnetta lienee mielessä vain silloin, ,kun 'r'oi
auttaa haavoittunutta aseveljeään. Sotaan sopivat
usein sattuvasti sanonnat: vahingonilo on aitoa jr
kosto suloista.

Jotain tälrlaista tunsimme kuultuamme, kun
omat J<uuden tuuman "peestomme" jossakin Levinan takana alkoivat jylistä. Helki vain, niin ylitsemme ujelsivat omat kranaatit. Tuntui kuin olisivat pudonneet omaan niskaan. Mutta sinne lensivät "Kumpuun" juuri sinne, minne pitikin
tarkasti johdetut "ranut". Maa rdjähti ja vavehti.
Nyt pöllysi maa myös naapurin nur,kissa. Räiäh-

dysryöppyjen lomassa kuului valitusta ja huutoa.
Takana jatkui yhä jylinä
edessä ryminä.

- aloimme olla nis,kan
Alkuhämmingin jälkeen
jäi
mottiin tykkitulen tukkiessa
päällä. Vihollisia

heidän paluutiensä.
Joukkueemme oikea

siipi tappeli korsuillemme

johtavassa yhteyshaudassa. Vähänkyrön peloton poika Otto Tankka oli ensimmäisenä ottamassa vieraita vastaan. Käsi,kranaatti haudan mutkaan
rÅ,konepistooilitulta höysteeksi.
jähdys
syöksy

- halusivat-tulla keulaan. Tankka piti paikToiselkin
kansa. Vihollinen perääntyi mulka mubkalta.
Koko tilanne kesti vain noin tunnin, joskin vi-

hollinen ampui häirintätulta yli puolen päivän.
Tästäkin oli suurta haittaa, koska haavoittuneet oli
s.1r.t.1\'3 sidontapaikal,le. Lääkintämiehet yrittivät parf,s:rrn, sillä toisilla oli vammojensa tähden kiire
1äikärin- ja seiraalahoitoon.
KL1 rsuisslmme oli toistakymmentä haavoittunutta.
Suurin osr heisti oli II joukkueen poikia. Heillä
olikin ollu: to:iset prikat. Olihan vihollinen yllätränvt heidär tärdellisesti päästessään kenenkään estämätä korsuille asti.
I{iten tämä oli ollut mehdoiliste? Olivathan miehet vartiopeikalhan. je kaikki t.1p3htui keskellä kirkasta päir'ää.
Pitkin ,ker'ättä olivat

II joukkueen pojat vartiopaikallaan silloin tällöin kuulleet outoa kuminaa.
Niinkuin maan alta. Kenenkään päähän ei ollur
kuitenkaan pälkähtänyt, että naapuri teki myyrän-
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työtään aivan heidän ,jalkojensa alla. Mutta niin
vain oli. Vanjat olivat kaivaneet omalta puoleltaan
tunnelin liihelle meikäläisten asemia. Sinne he olivat kasanneet
myöhemmän arvioinnin mukaan

piristyivät nopeasti tuhoamistaisteluun. Vuosien
mittaan tutuiksi tulleet rnättäät, kivet ja kolot
olivat avuksi. Missä vain vilahti ruskea pusero,

noin kolmetuhatta
räjähdysainetta. Kun
-tämä nyt räjähti, kaksikiloa
vartioasemaamme peitiyi
maan alle. Toinen vartiomiehistä kuoli heti. Toi-

sinne annettiin luotisuihku. Pöllääntynyt vihollinen
törmäili sinne tänne. Suomalaiset oli ajettu ylös
kuin karhu talviunestaan. Nyt he olivat vihaisia.
Tässä vaiheessa alkoi oma tykistömmokin jylisten

nen, alikersantti Pohjola, säilyi loukossaan sentään
hengissä. Räjähdys laukaisi myös miinakentän ja
heitti kaikki esteet hiiteen. Sen voimakkuutta kuvasi
samalla syntynyt kraatteri, mitoiltaan viisitoista
metriä syv'd, ja l<olmekymmentä rnetriä leveä. Suuri
kuution muotoinen maamöh,liäle lensi,komppaniamme päällikön, kapteeni Paarmalan korsulle asti,
jonne etulinjasta oli matkaa noin kolmesataa rnetriä.
Räjähdyksen jälkeen vihollisen iskuryhmät syöksyivät kraatterin kautta korsuille. Käsikranaatti pudotettiin savutorvesta erääseen korsuun. Pojat painuivat ulos, jossa vanjat odottivat hampaisiin asti

huokailla. Vihollinen alkoi tuntea tappion makua,
kun sen tiet selustaan menivät tuikkoon. Korsutkin
miehineen jäivät tuhoamatta.
Tuskinpa puoliakaan vihollisista pääsi perääntymään takaisin omalle puolelleen. Arviolta komppanian verran hyvin aseistettuja vihollisia oli ehtinyt ennen §kistötulemme alkamista hyökätä murtumasta lävitse, mutta huomattuaao epäonnistumi.

aseistettuina.

Taistelu elämästä

ja

kuolemasta

oli pian käyn-

nissä.

Ensimmäisenä ulos

tullut tavoitti,konepistooliaan,

ionka hän sieppasi ul,kona olevasta telineestä. Hän
kaatui siihen. Jolla,kin meikäläisellä oli vastoin
sääntöjä konepistooli korsussa. Ampuen koko ajan
kohti korsun kattoa, jossa viholliset väijyiuät, onnistui hänen tuottaa niiden joukkoon hämminkiä.
Hetkessä pääsivätkin poikamme aseihin käsi,ksi.

Järisyttävän aamuherätyksen saaneet miehemme

sensa vihollinen siirtyi hyökkäyksestä puolustukseen ja perääntymiseen. Voitonhurma sammui, ja

tilalle tulivat hätä ja pelko. Niimä mielentilat syn.
nyttivät pakokauhua, jonka valtaan joutuneet olivat
päättömyydessään helppoja maalitauluja.
Meikäläisillä ei sensijaan ollut aikaa hetään ja
pelkoon. YJIättäen unesta heränneet pojat tajusivat

vain, että nyt oli tapeltava. Vaistonvarainen itsepuolustuksen tatve ja sodassa vietettyjen vuosien
kasvattama varuillaan olo olivat totuttaneet heidät
ainaiseen valmiuteen ja tilanteen nopeaan reagointiin.
Viholliselle onnettomas'ti päättynyt yllätysrynnäkkö antoi pojille runcaasti työtä. Kaatuneet viholliset
oli koottava ja haudattava. Osan kaatuneista ja haa-

Keriomuksesso moiniitu
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voittuneista tovereistaan vihollinen oli vienyt mahdollisesti mukanaan. Åinakin yksi vaikeasti haavoittunut vihollissoturi jäi kuitenkin välimaastoon, sillä
seuraavana yönä vartiomiehet kuulivat hiljaista vaikerrusta asemien edestä.

Tämän tiedon mentyä isompien herrojen korvapaaehtoisia, jotka noutaisivat tuon
haavoittuneen vangiksi. Palkkiona oli kymmenen
vuorokauden kuntoisuusloma. Olihan niitä.
Tehtävä oli vaarallinen. Oli ryömittävä aivan vihollisen nenän eteen, ja naapurit eivät suinkaan
nukkuneet. Oli väistettävä miinat ja vältettävä pienintäkin ääntä. Arveluttavinta oli, miten harvoittunut suhtautuisi noutajiinsa. Olisiko hänellä vielä
sisua ja voimia huudollaan paljastaa suomalaisetT

viin kysyttiin

I

Tehtävä annettiin suoritettavaksi kahdelle pojalle.
Suurempaa jouk,koa olisi ollut turha lähettää. Siitä

olisi ollut vain haittaa. Yön pimeimpänä hetkenä
pojat ryömivät välimaastoon, jossa onneksi täliä

kohdalla kasvoi matalaa vesaikkoa.
Koko joukkue oli asemissa seuraamassa poikien
menoa. Tuuma tuumalta he ryömivät kohteeseen
päin. Kaatuneita vihollisiakin oli välimaastossr.
Vaimea valitus johdatti pojat haavoittuneen luolise.
Eikä tämä paljastanut suomalaisia, loi vain peloxkaan, mutta samalla kiitollisen katseen auttajiinsr
ja ehkä ihmetteli, missä oli omien toverien aseveji.
henki, kun eivät tulleet auttamaan.
Paluu oli haavoittuneen vangin vuoksi hidast.r.

Ennen nousevan päivän pal;'astavaa valoa oli kriiki
ohi ja tehtävä suoritettu. Runsaasta verenvuodos:r
johtuen oli vangin tila hei,kko. Valmiiksi tih:;u
he't,onen odotti vankia ja vei hänet takalinialle s:amaan apua haavoihinsa. Vuorokautta tai paria mr ö-

hemmin vanki kuitenkin kuoli.
Jos vihollisen ovelasti suunnittelema opera;:io
olisi onnistunut, olisi viisi korsuamme miehisröineen tuhottu ja puolustuslin jassamme olisi sln-

tynyt kilometrin levyinen au,kko. Nyt rajoittuir rt
tappiomme neljään kaatuneeseen ja kymmenkuntr:n
haavo it tu n eeseen.

Lopuksi on vain sanottava, että kovia polkia
olivat ,kuulussa "Kummussa" kaikki miehet. N{oni
sieltä lähti jalat edellä silloin,kin, kun käytiin "rauhallista" asemasotaa.

Konsi kuvq:
Riemuiten morssivol Sorlovolon voltooiot 15.8.
l94l polovon koupungin kotulo, io vcnkipoiko
kulkee etunenässii honurio soitellen
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