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Yli 100.000 osokkeenomistojoo on
100-vuotioollo "meidön ponkillo"
eli enemmön kuin millöön muullo
osokeyhtiöllö Suomessc. Perustomisvuonnq merkitsi Yhdysponkin osokkeito tuhotkunto henkilöö. Sqdossq
vuodesso

on

osokkeenomistojien

lukumöörö kohonnut sotokertoiseksi. Ponkki on kehittynyt voltokunnolliseksi suurloitokseksi, jonko
merkitys konsontoloudelle ymmör-

retöön koikisso

konsoloispiireissö.

Yritteliöis),ys jo ponkin oikeo köyttö
- ne yhdessö johtovot vouroompoon huomispöivöön.

.ffi6ua-,n&

YHDYSPANKKI
1(X)

t,
i'
L.i.-t

I
I

'..

vuotts konsomme

hyvöksi

No

[3Bm §B TrBt STrtr &8

S)

- rrriehet kertorrat

15.9.tr62
VUOS

.

IKERTA

KERTOM

UKSIA

sOTlEHl'lE

TAPAHTUHISTA

S:'i-, jio-yhdisiys r.y,
: - , 3 STO: Puheenjohiojo K. L. Oesch. kenrooliluulnontli evp;
§. Mognusson, eversli evp; V. Nihiilö, eversli erp.
- :_ å : A. Kurenmoq, kenrqoliluutnonlli evp.
-: : r< , löö önkolu 35 B put . 44 62 42.
-: -. lussrhteeri E. Kuussqqri, eversli evp.

]UL
TC

u

S. Sundmon, konl.o-cm

rooi

evp

To oudenhoitojo R. Kolervo, eversliluulnonlli evp
iT O Rl : Korkeqvuorenkotu 28 puh. 19 367.
A T : Solomuisto-yhdistys r.y. io Sqnomo Osokeyhtiö.

VUODESSA t2 NUHEROA . TILAUSHTNTA 700 MK . TILAUKSET PUH. tr367 . PoSTIStIRTOTI Ll ,494!

Entiseen

HEIKKI Y!RTAI{E1{
KLN r.rjoillamme on rauha rikkoutunut ja vaara
uhannut kansrmme olemassaoloa, emne ole pystyneet loihtimaan kokoon n-riesluvulta kyllin suurta
puolustuslrmeijaa. Suomen luonto ja kansamme
kokemukset or-at kuitenkin meitä auttaneet nluovaamalla suomalaisista oma-aloitteisia yksittäistaistelijoita. Tästä johtuen armeijassanrme onkin ollut
'yksiköitä' tavailista runsaammin. Pienin toimintak1'kyincn tristeluyksikkö on saattanut tiukan paikan tullcn olla vaikkapa yksi henkilö, sotilasarvosta
riippun.r.rttr.
Trin.rän ohell.r on

trrvittn rlyös kyvykästä pääl-

malliin

ioukkueittain
eteenpäin

lvstö;i, joll.r on t.rito.r kriskeri r.nainitunlirisia sotil.rita, omin eivoin .rjrttelevi.i vksilöitä. Luottamuk-

ja kunnioituksen r.r\oisc'ksi osoittlutunut ior.tkon johtaia tras on r'.rst.rr uoroisesti s,lJnut ;rl;risiltl;rn vlrrluksettor-nan tuen suoritett.rr'.rrn tehtär'äIn ketsor-natta.
Jrrlkl'äen kir'äärikompp;rni,rssr ovrt ri'hr.niin- ja
joukkueenjohtajrt sekä kor.r.r1.p.111i.111piiällikkö niitä
persoonia, joihin l<atseet kohdistuvrrt. NIistä ;rrvoastcistl I'löspäin olelien kanssa joudutaan hirrlernn.rin tekemisiin, sillä 'sammekkoperspe ktiilin' näkökenttä on nrclkoisesti rrjoitettu.
Tällaisir ongcln.ria, lähinnä kon-rppaniamme päällikön suhteen, 1'ritän nyt käsitellä jatkosotar.r-rn're
eräissä r'liheissa sairmieni kokemusten perusteella.
Loppukesiillri 19.i2 jouduirlme siirtymään Kar-sen

t

hur.näcn henkilötäydennysl<eskuksesta rintat.natchtä-

liin. Siirto Krrhumäen

pohjoispuolelle Hiisjän'en

Iohclutton'rrrrrn mli.lstoon, kivien, klnto jen ja katl<cnneidcn puiden keskelle ei kestänyt montakaan
tur-rtiir. llnsin muutarna peninkultrtl kuorma-auton

l;rvrlh ja lopnt kiirellen.
Kun olirnme iiikemme kompuroineet

epätrs;risia

poll<uja ristiin rastiin, rneidät ohjattiin eräälle korsulle. Korsun uurttenista ilmestyi eteemme "musta"
nries. Tuuheln tukln jr mustln p;rrr.rnsängen r'älim;riltr. suuntautui n-reihin irrvostelevicn, mutta liui-

Korsutunnelmoo kertomuksesso moinitusso JR
56,n I0. komppcniosso Korhumden lohkollo
etuliniosso Solmiioello lokokuullo 1942
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tenkin hyväntahtoisten silmien katse. Napittamattoman pikkutakin kauluslaatoissa välkkyivät luutnantin arvomerkit. JR 56:n 10. komppanian päälIikkö, luutnantti Voitto Laine esittäytyi meille ensimmäisen kerran.

Meitä valistettiin, että luutnantti Laine on

sel-

väpuheinen mies ja päätöksen perusteluja on turha
häneltä udella. Meille kerrottiin myös, että komp-

panian päällikkö oli erittäin ansioitunut sotilas.
Hän oli ainakin kerran haavoittunut vaikeasti ja
kärsi edelleenkin näistä vammoistaan. Hänet oli
vapautettu rintamapalveluksesta vammojensa takia, mutta rintamantakaiset tehtävät eivät sopineet
hänen luonnolleen, ja hän hankkiutui takaisin rintamajoukkoihin. Kaikki tämä kuulosti jo ioltakin.
Olimmehan sentään vihreitä poikia vallankin sellaisten rinnalla, jotka jo olivat talvisodankin taistelleet.

Päällikkömme edusti voimakkaasti etulinjan

t

Tulenjohtopoikko "Pupu" Solmi-

ioen lohkollo loukokuusso

I

943

JR 56,n 10. kompponion komentokorsun edustollo Solmiioello

25.5.1943 kuukoutto ennen l.
D:n sliriymisfä lepoon. Kopteeni
Voiito Loine äärimmiiisenö vosemm:lic

21. prikooti, iohon lll/JR 56 lii-

tettiin

6.12.43, vetöyiymössö
Semsvoorosso Poroiärveii kohden
1 .7.44

miehen maeilmankatsomusta ja korosti eritl'isesti
henkilökohtaisen taistelukokemuksen merkitystä
miehen arvon mittana. Takaportaissa suoritetut
tehtävät olivat toisarvoisia. Elettiinhän sota-aikaa,
ja ei voi kieltää, etteikö koko kansamme tulevaisuus riippunut suurelta osalta juuri etulinjan miesten taistelukyvystä.
Komppaniamme päällikkö oli hyvä ihmistuntija, eikä hänellä ollut mitään vaikeuksia valitessran miehiä heille sopiviin tehtäviin. Hän ei tar-

vinnut hankalia nimiluetteloita

oppiessaan pian

henkilökohtaisesti tuntemaan alaisensa. Ratkaisuissa näytteli asianomaisen sotakokemus tärkeätä
osaa. Näin silloinkin. kun hänen käsistään lähti
ehdotus upseerikouluehdokkaista. Komppaniassam-

me

oli siihen aikaan kolme ylioppilasta,

sotilas-

arvoltaan alikersantti, korpraali ja sotamies. Näitä
kaikkia ehdotettiin upseerikouluun, mutta esityk258

sessä

oli heidän

paremmuusjärjestl'ksensä kuiren-

kin päinvastainen: sotamies, korprrrli je llikersantti. Syy: koska heillä oli rintamakokemusta

tässä

järjestyksessä.

Luutnantti Laine oli siviilissä lrinopinllioppilas,
melkein valmis tuomari. Hänelt;i puurtui vain pari

lopputenttiä. Kun divisioonrmme siirn'i lepoon,
Laine hankki itselleen lukulon.rrr orintojensa päättämiseen. Ennenkuin siirrlttiin iilleen eteen, hän
palasi takaisin
tuom;rriksi valmistuneenl ia kap-

teeniksi ylennettynä.

Muistan elävästi juhannusaatt n 1944. Odotimme vihollisen hyökkäystä. \'etär'tyn.rinen Karjalan
kannaksella oli jo alkanut. Olimme vielä Karhu-

mäen pohjoispuolella, ja ryhn-räni oli saanut tehtäväkseen erään eteentyönnetr-n tukikohdan puolustamisen.

Ilmassa r,äreili odotuksen jännitystä. Silloin kap-

teeni ilmestyi korsuumme, jutteli mukavia ja lähti.

Hänen "eväänsä" kuitenkin laukaisi pahimman
jännityksen, ja kun taistelut kohta tämän jälkeen
alkoivat, olimme virittyneet oikealla tavalla. Seutaavana yönä ei vihollinen, moninkertaisesta ylivoimasta ja, ankarasta painostuksesta huolimatta
pystynyt murtamaan linjojamme.
Vähän myöhemmin jouduimme tilanteeseen, jolloin pelastuminen vihollismassan alta jäi jokaisen
sotilaan oman päätöksen varaan. Vetäytymismää-

l/.

räystä ei ehditty antaa tai se ei ehtinyt ajoissa perille. Jokaisen oli huolehdittava itse itsestään, jotta
välttyisi joutumasta vangiksi.

Olimme vielä Karhumäen suunnalla. Vihollinen
vyöryi vastustamattomalla voimalla eteenpäin. Tykistömme oli jo vetäytvmässä, sen tulitukea ei ollut
enää saatavissa. Konekir'äärit olivat matkalla taaksepäin. Olin vielä asemissa. Miehiä juoksi taitseni.
Huutelin heille. mutta kukaan ei vastannut. Oli
aika lähteä. Kär'äisin vielä lähellä sijaitsevassa korsussa, mutta todettuani sen tyhjäksi jatkoin matkaani läheiseen metsikköön, josta löysin yksikköni.

Kapteeni Laine kokosi parhaillaan komppaniaa

ja jakeli määräyksiään.

Selväsanaisesti ja voimakkaasti, mutta ei hätiköiden. Hän äkkäsi minut, kutsui luokseen ja lausui:
Mene komppanian kärkeen ja ota suunta, me
seuraamme
perässä.
Lisäksi hän valisti minua
kompassin suunnalla:Suoraan länteen !

-

Lähdin vetämään komppaniaa. Etenin nopeasti,
sillä vihollinen saattoi iskeä heti selkäämme. Ti-

ei oikean suunnan ylläpitäminen
kuitenkaan ollut helppoa, ja kaiken kukkuraksi alkoi oikea kaatosade. Vihdoin häämötti puiden välistä suunnistuksen kohde
maantie. Sen varteen
- saaneet tehdyksi puoolivat suomalaiset joukot jo
lustuslinjan.
Vetäytyminen Itä-Karjalasta jatkui ja saavuimme
Porajärvelle. Suunujoen silta, jonka olimme juuri
ylittäneet, räjäytettiin ja lensi tuhansina kappaleina
heässä metsässä

ilmaan.

Kapteeni Laine antoi ryhmäni vahvistukseksi
yhden miehen lisää. Huomiota herätti tässä se
seikka, että mies oli sotilasan,oltaan kersantti ja
joutui nyt sotilasarvoltaan alempiarvoisen komennettavaksi. Ohjasin hänet asemiin ja neuvoin, mitä
aluetta hänen tuli pitää silmällä. Laine oli määrännyt hänet ryhmääni tavallisen rivimiehen oikeuksin

ja velvollisuuksin saamaan taistelukokemusta. Tällaista saattoi kapteeniltamrne odottaa, koska kersantin aikaisempi palvelu perustui yksinomaan kotirintamatehtäviin. Taistelukokemusta kersantti sai
pian ia haavoittuikin. Kun hän palasi sotasairaalasta takaisin yksikköömme, määrättiin hänet puolijoukkueenjohtai aksi.
Ensimmäiset laukaukset Porajärven lohkolla sijaitsevassa sillanpääasemassa ampui Laine itse. Kun

vihollisen ensimmäiset tunnustelijat lähestyivät
joen toisella puolella olevaa sillanpäätä, hän muu-
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tamalla pystykorvan laukauksella hajoitti ryhmän.
Vihollinen huolehti sitten jatkosta. Seurasi muutamien vuorokausien melkein yhtämittainen "paah-

taminen" asemiimme, joihin emme olleet ehtineet
saada yhtään katoksellista sirpalesuojaa valmiiksi.

Vihollinen ampui kaikilla aseilla nakusta urkupyssyyn saakka. Taukojen aikana valmistelimme
kovalla kiireellä sirpalesuojia. Kattoaineksia saim-

me helposti, sillä kranaattituli kaatoi 3-4 tuuman
paksuisia runkoja ympärillämme. Melkoisista tappioista huolimatta sillanpääasemamme kesti.
Erään keskityksen jälkeen totesin olevani yksin
ryhmälleni kuuluvalla lohkolla. Osa ryhmäni miehistä oli haavoittunut ja toiset olivat heitä poiskuljettamassa. Lähdin pikaisesti tavoittamaan joukkueenjohtajaa saadakseni lisää miehiä, sillä juuri
päättyneen vihollisen keskityksen jälkeen oli hy-

vinkin odotettavissa sen hyökkäys asemiamme vastaan. Hän irroitti minulle kaksi miestä, joiden
kanssa lähdin nopeasti takaisin asemiin. Silloin olikin vihollinen jo lähestymässä, kolme ensimmäistä

miestä melkein oman poteroni kohdalla. Kahden
konepistoolin ja yhden pystykorvan yhteistulella

löimme viholliset takaisin.
Komppaniamme päälliköllä oli tapana käydä
itse paikan päällä tutkimassa tilannetta. Kovempien taistelujen aikana hänet näki usein edessä.
Kerrankin hän pelästytti meidät pahanpäiväisesti
ilmestymällä juuri vihollisen tulikeskityksen aikana
ei-kenenkään-maalta suoraan eteemme. Kyyristelin

erään toverini kanssa poterossa, kun hän kovaa
vauhtia juosten lähestyi poteroamme ia hyppäsi
kolmanneksi joukkoomme. Hän

Urhot nousevot kumpujen

-yöstä, sonoi everstiluutnontti
Luukon löhetti noustessocn
poterostoon keskityksen pöätyttyä Miinovooron viivytysliniollo Poroiärven itäpuolello
6.7.44

Å
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oli käynyt yksin

tiedusteluretkellä välimaastossa ja joutunut siellä
keskelle pahinta kranaattikeskitystä. Hän oli juoksemisesta aivan läkähtymäisillään, mutta siitä huolimatta jaksoi sanoa:
Ei tässä mitään hätää ole, kestäkää vielä vä-

- aikaa, kunnes vaihdetaan miehiä.
hän

Pian tämän jälkeen todellakin vaihdettiin miehiä. Joukkueemme pääsi sivummalle rauhallisempaan paikkaan, ja tilalle asettui komppaniamme
I joukkue. Vaihto tapahtui meidän mielestämme

sopivaan aikaan, sillä kohta vaihdon jälkeen vihol-

linen murtautui äkkiä läpi sillanpääasemasta. Kaikki meikäläiset eivät ehtineet ajoissa alta pois, vaan

muutamia joutui vangiksi.
Taistelusta sillanpääasemassa on jäänyt mieleeni
tapaus, jossa asevelihenki esiintyi kauniissa muodossaan. Komppaniamme I joukkueessa oli kaksi
toverusta, alikersantti ja sotamies, jotka olivat saman pitäjän poikia ja kuuluivat samaan kir'ääriryhmään. Ryhmän johtajana toimineen alikersantin nimeä en enää muista, mutta sotamiehen nimi oli
Karvonen. He olivat keskenään sopineet, että jos
jompikumpi haavoittuu, toinen jää auttamaan toista, olkoon tilanne kuinka vaikea tahansa. Kävikin

niin, että annettu lupaus joutui kovalle

koetuk-

selle. Alikersantti haavoittui edellä kerrotussa taistelussa ja jäi liikuntakyvyttömänä makaamaan. Antamalleen lupaukselle uskollisena sotamies Karvonen. joka itse ei ollut saanut naarmuakaan, jäi sitomaan aseveljensä ha.r.r'oja. Molemmat joutuivat
lengiksi.
Korpisotureilla on taipaleellaan monenlaisia vai-

voj.r ir r-rstuksia. Erikoisesti Itä-Karjalan

suo-

rty

Poroiörven puolustusosemisso poltettiin 10.7.44 ompumo-ol,cn tieltä suo moloisten sodon oikono rokentomio huoltoloitoksen toloio.
Vosemmollc näkyy Poroiöruen moontiesilto, ioko röiöytefiiin vetäytymisen oikono

alueilla oli mitä suurinta harmia hyttysistä, sääskistä, paarmoista ja muista verenimiiöistä, jotka
tunkivat kärsänsä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin
ja olivat tehdä kerta kaikkiaan lopun siitä vähästä,
mitä hermoja vielä oli itsekullakin tallella. Vastamyrkkynä käytettiin mm. pikiöljyä. Valitettavasti
sitä ei tahtonut olla enää saatavissa, kun useimpien
siviilipaketeissa saamat varastot oli jo loppuunkäytetty.

Kerran erään suon laidassa istuskellessani kapteeni Laine ojensi pikiöljypullonsa käytettäväkseni.
Verenimijöiden pöhöttämät kasvoni eivät varmaan
olleetkaan kehuttavaa katseltavaa. Sivelin tuolla
väkevällä nesteellä kasvoni ja käteni mustaksi. Sen
jälkeen olinkin valmis kuuntelemaan, mitä kap-

rl

teenilla oli kerrottarana. Iloisesta perhetapahtumasta hän tällä kertaa jutteli. Tyytyr'äisyydestä
loistaen hän kertoi juuri saaneensa sellaisen vies-

I

tin kotipuolesta, että hänen vaimonsa oli synnyttänyt hänelle esikoisen
pojan. Kapteenimme sai- lämpimän kädenpuristukkin monen korpisoturin

t:

sen onnentoivotukseksi.
Olimme jo Suomen puolella, Lutikkavaaran liepeillä, Ilomantsia lähestymässä, kun komppaniamme sai tehtäväkseen vastaiskun suorittamisen. Jouk-

,-

kueenjohtajat kutsuivat kokoon ryhmänjohtajat.
Tutkimme juuri parhaillaan karttaa, kun kapteeni
Laine saapui paikalle reippaana ja ryhdikkäänä,
pysähtyi hetkeksi kohdallemme ja sanoi:

Lähdetään po,iat taas entiseen malliin jouk-

kueittain
eteenpäin.
Johtajaa, joka on saavuttanut alaistensa täydellisen luottamuksen rohkeutensa ja rehtiytensä johdosta, on helppo seurata
vaikka mihin. Itse hän
- ja joukkueet seurasivat
meni komppanian kärkeen,
perässä. Ensimmäinen, toinen, kolmas. .
Kuului kranaatin räjähdys, sitten oli aivan hiljaista. En ollut kuullut lähtölaukausta enkä ujel-

lusta, joten kranaatti oli todennäköisesti ammuttu
vihollisen asemista suoralla suuntauksella, joko tykillä tai piiskalla. Se oli valitettavasti täysosuma.
Kranaatti räjähti komppanian kärjessä, miesjoukon
keskellä. Toista kranaattia ei tullut eikä tavallaan
tarvittukaan. Tulokset olivat musertavat. Tusina
miehiä oli poissa pelistä, kaksi kaatunutta, kymmenen haavoittunutta.
Kuka ? Ketkä 7, kysyttiin.
- Kapteeni Laine ainakin, r'astattiin.
-Lääkintämiehiä huudettiin paikalle. Yhtämittaisena ketjuna meni miesten omia henkilökohtaisia
sidetarpeita miehestä mieheen
kädestä käteen
lankaamalla kohti komppanian -kärkeä.
Olin kuin jähmettynyt paikalleni eivätkä ajatuksetkaan tahtoneet luistaa. Tieto komppanian pääl-

likön kaatumisesta oli lamaannuttava.
Menkää heti ilmoittamaan pataljoonan komentajalle,
että kapteeni Laine on kaatunut ja vastaisku toistaiseksi tekemättä ! On kiire ! On sa tava
pataljoonan komentajan ohjeita! kuulin sanottavan.

Muistan mutisseeni siihen jotain, että menen,
mutta otan mukaani yhden miehen. Tällä halusin
edistää sanan jouduttamista perille. Kutsuin sotamies Saavalaisen luokseni, jonka tiesin nopeajalkaiseksi mieheksi. Lähdimme sitten yhdessä juoksemaan pataljoonan komentajan telttaa kohden.
Saavalainen ehti vähän ennen minua perille. Saatuamme ohjeet palasimme välittömästi takaisin.
Komppanian päällikön, kapteeni Laineen viimeinen matka oli alkamassa. Paarit oli nostettu rattaille, jotka hevosen vetämänä alkoivat verkkaisesti edetä korpitietä pitkio. Kuljin jonkin matkaa
paarien vieressä. Koko komppanialla oli "hiljainen
hetki", ilman eri komentoa.
Tuomari oli matkalla Korkeirnman Tuomarin
eteen,
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KENR/aALILUUTNANTTI

HUqO
OSTERMAN
70-vuoTt,AS

;ayyskuun 1. päivänä l)62 tiytti

kenraaliluutViktor
vuotta.
Hugo
Österman
Opis70
\.,untti
Jkeltuaan Helsingin yliopistossa hän lähti ensimmäisten jääkärien joukossa maaliskuussa 191)

ja yleni siellä Oberzugfiihreriksi. Suomen
armeijan palvelukseen hän astui majurina 11.2.
l9l8 ja osallistui vapaussodassa sekä Tampereen
että Karjalan kannaksen operaatioihin pataljoonan
ja rykmentin komentajana. Sodan päätyttyä toimi
kenraali Österman eriarvoisissa komentajatehtävissä ja jalkaväen tarkastajana 12.L.7933 saakka,
jolloin hänet nimitettiin sotaväen pääiliköksi.
YH:n alkaessa määrättiin kenraali Österman
Kannaksen armeijan komentajaksi, josta toimesta
häa 28.2.1940 siirtyi Ylipäällikön käyttöön erikois-

Rynnäkkötykki motkollo Liikolosto
Kuuterselän vostoiskuun | 4.6.1 944

Saksaan

tehtäviä 1,arten.
Jatkosodan aikana määrättiin kenraali Österman

Ylipäällikön edustajaksi Saksan

pddmaiaan

7.2.1914. Toimittuaan jatkosodan päd.tyttya ialkaväen tarkastajana hän sai omasta pyynnöstään eron
vakinaisesta pah'eluksesta 14.6.1946.

Kenraali Östermanin rnonista luottamustehtävistä mainittakoon hänen toimintansa Suomen
upseeriliiton ja Suomen ampujainliiton puheenjoh'
tajana.

I'

Kenraali Österman on huomattavimpia j'däkäri'
upseereitamme. Erittäin an'okas hänen panoksensa
oli armeijamme koulutus- ja kasvatustyössä itsenäisyytemme kahtena ensimmäisenä t'uosikymmenenä.

V. RAUTIAII{

VT-linjalla oliuat martasai tebtäaäkseen tilan'
Ps.D
neet l4.6.44,nltto
j
te en k orj a a rt i se n. T ä n rin o hdos t a kenr a a I i n aj ur i
Lagas ofitzi j0 salllana iltapaiuänä JPr:n komentajal/e, euersti Prontalle kiiskln alu,ksi thdella
pata/joonalla p1sä1ttää uihollisen etenemisen
pitennä//e liinteen sekä seniäl,keefl prikaatin
p ä ä o s i n, u a bt) e n ne t tiln a Klnn ä k,kii t1 k kip a t a lj o o n a / / a, ry b ! ä a a s ta ly ö kkal kse en Ktu te r s e I än u a ltaant iseksi ta,kaisin.
Seuraauassa esitetään knats laäkintänieben
kokenuksista Kuuterselan eritain firkeää ratkaisua merkinneestä taistelusta.
Kauterselän oseillat
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Kuutersela
LÄÄKINTÄMIEHELLÄ, joka ei ioudu varsinai-

sesti ottamaan osaa taisteluun, on kuitenkin tilaisuus kokea ja nähdä paljon. Hän joutuu noutamaan haavoittuneita tiheän luotisateen keskeltä ja
antamaan ensiapua aivan vihollisen nenän edessä

voimatta itse käyttää asettaan. On toimittava nopeasti ja saatava haavoittuneet niin pian kuin mahdollista sidontapaikalle. Lääkintämies saa tehdä
syöksyjä, ryömiä pitkin tulenalaista kamaraa, raahata haavoittunutta miestä ja koettaa suojelia tätä
sekä itseäänkin. Hän saa kuulla alati huutoa: "Lääkintämiehet nopeasti tänne!" "Lääkintämies, nopeasti apual" "Sanitääri, tänne, tänne!"
Ja lääkintämies menee, juoksee, ryömii, tekee
syöksyjä lääkintälaukkuineen ja aseineenkin. Hän
sitoo, asettaa tilapäisiä lastoja taittamistaan puunoksista, antaa tuskia lieventäviä ruiskeita ja koet-

taa saada haa'r'oittuneet tun'aan. Lääkintämies, jos
kukaan taisteluun osanottaiista, tietää ja näkee tilanteen kehityksen omalla lohkollaan. Hän kiirehtii aina paikalle, missä r,ihollisen paine on valtavin.
Siellä riittää puuhaa.
Palvelin pataljoonamme ensimmäisen komppanian lääkintämiehenä. Ryhmäämme johti alikersantti Kari Helsingistä. Lääkintäkapteeni Pylkkänen koulutti meidät nopeasti rivimiehistä lääkintä-

miehiksi. Hän oli velvollisuudentuntoinen rinta'
malääkäri, joka ei sietänyt mitään salonkjtemppuiluja niissä oloissa. Hänen periaatteense oli pelastaa mieluimmin yksi henki krrin menettää hosumisella kaksi.

Kun

joukkomme lähtivät liikkeelle Liikolan

alueelta 14.6. kello 22.45 Kuuterselän tien suuntaan, jdi Jsp. tien risteykseen.

Oli pilvinen ilta,

ei

asemansa ja vetäytyi
taemmas varsinaiselle linjalleen, joka kulki viistoon
tien poikki Kuuterselän laitamilla. Ylitimme äskeiset asemat. Vihollinen ei ollut korjannut niistä pois
kaatuneitaan, joita lojui muutamia siellä täällä.

me vuoksi iätti vihollinen

Haavoittuneita en heidän joukossaan havainnut.
Yhtäkään tuhottua hyökkäysr.aunua en nähnyt
kummallakaan puolella, vaikkakin ne tulittivat toisiaan vimmatusti.

Tien vasemmalta laidalta saimme pian ilkeää
piiskatykin tulta. Nyt syttyi taistelu Kuuterselän
omistamisesta, joka oli ratkaistar-a vastaiskullamme. Vain korkeammissa portaissa tiedettiin kohteen tavoittamisen merkitys. Meille tämä oli vain
sotaa, taistelua, jonka tarkcitus supistui ampuniiseen ja oman henkensä säilyttämiseen.
Siinä rätinässä jouduin sivustaan, jonne yllättäen
ilmestyi myös vihollisen panssarivaunu. Tunsin
l'aunun, se oli Sotka. . . ei niin peloittavan suuri ja
kankealiikkeinen kuin Klim, joka oli varustettu
melko isokaliiperisella tykillä. Tämä Sotka ampua
posotii konekivääreillään ja kulki edestakaisin sir.ullamme. Omat panssarimme eivät havainneet vie-

Kuuterselön toistelu

l4-l

5.6.1944

satanut, ja se olisi vielä puuttunut muutenkin tuhruisen tuntuisesta tunnelmastamme. Edessä liikkui-

vat kapteeni C-B. Kvikantin johtamat rynnäkkötykkivaunut suojamiehineen. Ne kulkivat maantietä pitkin. Muut ryhmämme sekä lääkintämiehet
kulkivat tien kumpaakin laitaa metsässä, jonne vihollinen arnpui harvakseltaan häirintätulta. Näin
etenimme muutaman kilometrin. Sitten annettiin
pysähdysmerkki, ja sen jälkeen panssarivaunut sijoittuivat asemiin tien kumpaankin laitaan. Tiedustelun jälkeen saatiin varmuus: r,ihollinen odotti
meitä valtaamissaan asemissa ja silläkin oli käytössään vahvat panssarivaunumuodostelmat. Siinä vii-

.i

käyttökelpoisena.

Kuuterselän taistelu jatkui taukoamatta pitkään.
Jouduin raahaamaan monta poikaamme kentältä
turvaan. Kuljetuksen suurena apuna oli sivuvaunullinen moottoripyörä. Vain muutama tuokio, niin
mies oli lääkärimme käsiteltär'änä. Lievemmin haa-

panssarimme levittäytyivät metsämaastoon, alkoi
tulitaistelu.
Tämä taistelu oli lyhyt. Ankaran painostuksem-

saimme todeta.
Suon laidassa posotti maahan kaivetusta asemastaan suuri Klim meitä. Toverini haavoittui pahasti.
Raahasin hänet suojaan ja koetin parhaan kykyni

leen tielle ja ylittir'ät puron. Jalkaväki eteni ketei vielä avannut tulta, mutta se
oli ilmeisesti meidät jo havainnut ja odotti. Kun

I

nytki toivottomassa tilassaan koettaen pelastua,
mutta ei pelastunut. Onrat panssarimme havaitsivat vaunun ja karkoittivat siitä miehistön tiehensä.
Nämä pujahtivat nopeasti ulos ka.rtuakseen Sotkansa viereen. Vaunu saatiin haltuumn're täysin

jussa. Vihollinen

Kävin täyttämässä kenttäpulloni pienoisesta purosta, ioka virtasi rintaman suuntaan. Edessämme
oli myös toinen suurempi puro, ja sen takana oli
vihollinee asemissa. Sitten vaunumme siirtyivät jäl-

)

hotti maasta telaketjut, jotka nyt rullasivat tyhjää
taivaan ja maan välillä. Avuttoman panssarin ruho

voittuneet saivat ensiavun jälkeen kulkea sinne
omin neuvoin.
Lääkintämies, tänne, kuului jälleen.
Juoksin- toverini seurassa äänen suuntaan. Siellä-oli useita haavoittuneita ja kaatuneitakin. Annoimme
apuamme, mutta siinä puuhassamme emme halainneet heti, mistä tuo haavoittuneiden ja kaatuneiden tavallista runsaampi sato johtui. Yllättäen sen

vyimme muutaman jännittävän tuokion.

d
,d

lä tuota yrittelijid, vaan se sai rauhassa anpua
meitä. En ennättänyt kaivaa itselleni suojapoteroa,
ja mitäpä aina liikkeellä oleva lääkintämies sellaisella tekisikään. Suojauduin erään kiven taakse ja
tähystelin sieltä r'aunun liikkeitä. Sitä oli turha
ampua tavallisella jalkar'äen kir'äärillä, mutta yritin kuitenkin, sillä tirkistysaukosta pujahtava luoti
on varmaan epämiellyttävä yllätys vaunun kuljettajalle. En ollut ainoa, joka sitä yritti, mutta luotimme kilpistyivät vaunun panssariin. Tämä rohkaisi Sotkan miehistöä. Vaunu alkoi lähestyä tulittaen entistä kiivaammin meitä, mutta sitten sille
tuli yllättävä loppu. Kopeudessaan se näet tahtoi
näyttää mahtinsa ja musertavan voimansa. Se möyräsi isoja puita kumoon ja eräs iso petäjä ratkaisi
sen kohtalon. Panssarivaunun alle jäänyt puu ko-
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mukaan sitoa hänet, panssarivaunun piiskatessa tykillään paikkaamme. Minusta tuntui, etten ollut
koko sotani aikana ollut niin kon'ia huutaaavassa
rätinässä kuin silloin olin. Taempaa ampui hyvin
maastoutunut panssarivaunu simaa aluetta . . . ei,

siellä
ei voi

oli

useampia.

Yksi tai keksi

panssarivaunua

Vihdoin tulivat paikalle omat vaunumme. Ålkoi kiivas kaksintaistelu. Telaketjut jylläsivät klmaraa, palaneen öljyn katku sekaantui ruudin katkuun. Koneet taistelivat keskenään, niin minusta tuntui. Ihmisellä ei
ollut muuta tekemistä kuin katsella .ja ihmetellä.
Odottaa kummanko teräs on kestär'ämpää, kummanko sisuksista riittää pidempään rautaa ja niksaada aikaan sellaista melskettä.

keliä.

Jälleen vedimme pidemmän korren. Maastoutu-

nut Klim tunsi ilmeisesti olonsa melko tukalaksi.
Se möyriisi esiin piilopaikastaan ja lähti vaappumaan rämisevin telaketjuin pois pitkin suon laitaa.
Sinä rönä oli vihollisemme panssareilla melko
huono onni. Vaikka emme olleetkaan onnistuneet
tuhoamaan niitä polttopulloilla ja kasapanoksilla
vielä siihen mennessä, niin näytti siltä, että luonto
oli puolestamme valmistanut ansansa niiden tuhoksi. Kun mainittu Klim möyrysi pitkin suon laitaa tiehensä, yhä ampuen aluettamme, se koki samanlaisen yllätyksen kuin pikku veljensä Sotkakin.
Tämä ei tosin takertunut kaatamaansa petäjään,
vaan yllätys tuli sananmukaisesti maan alta. Maasto
oli pehmeää suoperäistä maata, ja teräshirviön teIaketjut vajosivat siihen melko syvälle ja näytti
siltä, että koko rumilus hautautuisi Kannaksen suomutaan. Niin ei kuitenkaan käynyt. Vaunulla oli
r.oimaa fa puhtia myllertää rahkaa altaan aina peruskamaraan saakka. Se jatkoi vaivalloista mat-

Ps.D:n komentoio, kenroolimoiuri R. Lcgus Korjolon konnok-

sello kesäkuun puolivolissö 1944. Oikeollo eversti

Puromo

Venöläinen Klim Voroshilov-mollinen
ponssonvounu on räiöhtonyt pclomoon

ja piti meitä edelleen maalinaan. Kun etäisyys siihen kasvoi, omat vaunumme tulittivat vuokaansa

rostaan jäljelle jddneitd, joihin osuman saanti oli
kuitenkin vaikeaa, koska nämä taas olivat hautautuneet hiekkaan korviaan myöten. Terästornit sojottivat vain näkyvissä, kääntyilivät ja aseet puhuivat raivokasta kieltään.
Silloin näimme jälleen jotain kummallista. Eräs
Klim oli ajanut pehmeässä maassa törröttävän tervaskannon päälle ja jäänyt siihen kerta kaikkiaan
roikkumaan. Kanto kannatti hirviötä mahan alta,
ja telaketjut jurrasivat epätoivoisina ilmaa. Näky
oli vieläkin hassunkurisempi kuin äskeinen Sotkan
haaksirikko. Klim vaappui tasapainossa, etunokka
ja peräosa nykivät avuttomasti, vaunu teki lyhyen
kaarteen ja jäi siihen. Rapaa roiskui ketjuista pitkälle, mutta itse ruho pysyi killerissään kuin naulattuna. Vaunun tila oli yhtä toivoton kuin naurettavakin. Se herätti todella hilpeyttä keskuudessamme.

Klimin miehistökin tajusi vihdoin, että tilanne
oli toivoton. Torniluukku aukeni, sieltä kurkisteli
nahkakypäräinen soturi. Veti nopeasti päänsä takaisin. Nyt ei ollut hyvä pujahtaa pois, sillä panssari oli satojen silmäparien tähystämä ja sai niskaansa monen kaliiperin tulta. Arvelin, että kanto

oli sulkenut

lattialuukun, koska vaunun miehet

eivät pujahtaneet sen kautta pois ahtaasta tilastaan,
vaan pyrkivät käyttämään torniluukkua, joka oli
satojen aseiden tähtäimessä. Miesten kohtalo oli
sinetöity. Ei edes paikalle saapuneen pelastajankaan onnistunut vapauttaa tovereitaan avuttomasta
tilastaan. Heti kun joku lähestyi vaunua kiinnittääkseen siihen vetovaijerit, aloitettiin taholtamme
sellainen tuliryöppy, että yrit)'ksestä tuli vesiperä.

Siinä se Klim-hirviö
auringon paisteessa.

killui

ilmassa

kuin kapakala

Klim jäi haltuumme ehyenä, täysin taistelukun.
sillä tilanne kehittyi nopeassa tempossa,
Vihollinen ei älynnyt käyttää vaunun irroittami.
sessa samaa keinoa kuin me. Pieni työntö toisella
panssarivaunulla Klimin takamukseen, ja se oli
lähtövalmiina mihin suuntaan hyvänsä. Tuollaiset
toisena,

menestykset kasvattavat taisteluintoa. Ehkä korkearnmissa portaissa

ei panna suurtakaan arvoa yh-

den tai kahden panssarivaunun saaliille, sen enempää kuin niiden menetyksilleliään, mutta rivimiestä ne ovat omiaan kannustamaan tekoihin. Menestyksestä iloitaan, mutta menetys saa aikaan alaku-

',D

Erkki

loisuutta. Tämä näin jälkipuheena.
Taistelu jatkui 15.6. taukoamatta aina aamuru-

V'.

Iltäxalko

peamaan saakka.

Lääkintämiehet juoksivat. He kantoivat haavoittuneita pois, sitoivat heitä, asettivat heidät rir.iin
suojaavien puiden siimekseen. Rivi kasvoi kasvamistaan, vaikka toisia kuljetettiinkin taemmas sen

Eriis

kuin kerittiin. Panssarit jurrasivat ja möyrysivät
telaketjujaan kolistellen ja ampuivat. Niitä ammuttiin, jo tuhoutui omakin vaunu, tuhoutui kolmas
vihollisen Klim-vaunu ja toinen Sotka. Ihmiset ja
heidän keksimänsä aseet rikkoivat luonnon rauhan
ja. marja.nva,rret punertuivat verestä. Edessä olevan

kylän omistaminen oli tärkeää molemmille. Siitä
tapeltiin, sen takia uhrattiin henkiä. Kylä synnytti
paljon sankareita sinä yönä. Se oli tärkeä kylä palavine taloineen.

Kylän halki kulki ns. bunkkerilinja. Siihen pysähdyimme. Tulitus, jonka alaiseksi siinä jouduimme, oli mitä ankarinta. Jääkäripataljoonan vahvuus
hupeni kaatuneina ja haavoittuneina. Panssarit elivät, ne hengittivät tulta ja kuolemaa. Omat

sekä

vihollisen.
Toisen joukkueemme johtaja, luutnantti Aulanko
haavoittui. Oli lähtenyt kapteeni Kvikantin kanssa
vaunustaan tiedusteiumatkalle, ja he saivat piiskatykin ammuksesta osuman. Kapteenin ei käynyt pahemmin, mutta Aulanko sai sirpaleita kasvoihinsa.
Saatoin luutnantin rynnäkkör,aunun päälle, jolla
kuljetimme hänet sidontapaikalle. Luultiin, että
mies menettäisi näkönsä, mutta jälkeenpäin saimrne
kuulla, ettei sentään niin hullusti käynyt. Ikuiset

an,et jäir'ät vain muistoksi tapauksesta . . . sekä
ylennys Mannerheim-risteineen. Kova oli poika
sarjassaan, kuten kaikki hyvin muistamme.
Saatettuani luutnanttimme sidontapaikalle palasin vaunun mukana takaisin, mutta silloin olikin
tilanne jo muuttunut.
Matkattuamme noin parisen kilometriä olivat
omat joukkomme, jotka kello 15 mennessä olivat
kaikki irrg4tsutuneet kylästä, jo peräytymässä. Tietä
ja silto jd miinoitettiin, panssarivaunut antoivat
suojatulta. Liikolan tien risteyksessä saimme käskyn kääntää nokkamme pois ja ajaa yhtä rnittaa
Sormulankylän kankaalle. Siinä nuoleskelimme
haavojamme sitten aamuun asti.
Alkoivat kesäiset kuumat päivät, jolloin panssarivaunumme tihkuivat öljyä. .. ja taisteluintoa.
,r
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Konepistoolimies Vuosolmen sillonpöössä

i

Uusi, levännyt porukko motkollo etulinioon Vuosolmen sillonpäössä kesöllä I944

sillunpfrfrusetncilss.u
JUHANNUSÅATTONA 1944 oli yksikköni IIII
JR 7:n jääkärijoukkue majoitettuna Vuoksen pohjoisrannalle. Meillä ei tosin ollut mitään kattoa

r{

l-

päällämme sadetta vastaan, aiooastaao sirpalemontut, joihin yritimrne tehdä sadekatoksia. Seuraavana
päivänä siirryttiin erädseen ehjäksi jääneeseen taloon ja saunaan, mutta vain pariksi vuorokaudeksi,
sillä taloon tuli täysosuma. Kamarista nurkka pois
ja meille hauras lähtö. Onneksi pojat, jotka olivat

I

t;
iQ
i

talossa, oleilivat keittiössä.

I

Vihollisen kerrottiin ryntäilevän Vuoksen etelärannan sillanpäässä, ja nyt se antoi tykistöllään
tuli-iskuja taaksekin. Me rupesimme kaivamaan
korsua Vuoksen kennääseen, ja se valmistui pian,
koska asunnosta oli puute. Ei se tosin mikään häävi
ollut, vähän hirsiä kattona ja maa}.a päällä. Koti
kumminkin ja siitä hyvä mieli. Ilo oli kuitenkin
lyhyenlainen, sillä vihollisen tykistö- ja lentotoimin,la alkoi voimistua ja sai miehet odottamaan
pahinta.

Heinäkuun 4. pnä se sitten alkoi valtavalla ryminällä ja huminalla. Lentopommeja
kranaat"maanviljelyskoneita" tuli jatkuvasti
teja
aal- Maa kiehui kaikkialla, ja sillanpää peittyi
loittain.
savun ja pölyn hornaan. Näytelmä oli sama kuin

Valkeasaaren etuasemissa 10.6. Venäläisten hyökkäyksen alkaessa joku pojista sanoi:
Eivätköhän poikamme sillanpäässä ole aika
liemessä!
Siihen toinen lisäsi:
Älä -välitä, siellä mekin kohta ollaan !

-Ennustus pitikin hyvin

maissa

tuli meille

paikkansa. Kello viiden

määräys siirtyä heti Vuoksen

eteläpuolelle sillanpäähän. Tieto veti kaikilta naamat totisiksi, eikä kummakaa* Edessä oli satojen
metrien levyinen Vuoksi, joka tällä kohden virtaa
vuolaana, ja sen takana kapeat harjanteet, ioita
piti puolustaa tai ottaa vastaiskulla takaisin. Tilanteesta tällä hetkellä ei ollut tarkemmin mitään tietoa. Taistelun äänistä päätellen se ei ainakaan ollut
omille edullinen. Mietin siinä vain: eiköhän nyt
tullut minunkin sotimiselleni loppu? Eihän tuolta
ole mitään mahdollisuutta pelastua, vaikkei siellä
kuolisikaan.

Joukkueemme oli suurimmalta osaltaao uutta,
tuntematonta väkeä, joku päivä sitten tulleita
vuonna 25 syntyneitä sekä vanhempia miehiä, joita
isänmaa kutsui lippujensa alle jo kolmatta kertaa
itsenäisyytemme aikana. Nuorimmalta ikäluokalta
puuttui täysin sotakokemus. Joukkueen iohtaja,
nuori vänrikki Hatakka vaikutti niikemältään vielä
267
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kirottiin, pidettiin pahanilman lintuina, sillä tukikohta, josta lähdimme ja jonne palasimme, sai aina
kranaattikeskityksen osakseen.
Jouduin perulrttamaan turhat epäilyni johtajien
suhteen, he eivät tuntuneet pelkäär,än, vaan painuivat reippaasti eteenpäin. Siitä se sitten alkoi

tosi mylläkkä, fota seuraavassa selostan sellaisena
kuin tapahtumat jäivät lähtemättömästi mieleen

!

*
Vyörytys alkaa ankarana käsikranaattisotana, välillä ampuen lyhyitä sarjoja konepistooleilla, mutka

Vuoksen etelöronnollo Vuosolmen kohdollo

0

oli norn 7 km pitui-

nen horionnemoosto, iosso suomolcrsel pucluslouluivot oikono

20.6.-7.7.44 sillonpääosemissoon r'rholl,sen suurto ylivoimoo
vostoon somoin kuin tolvisodonkrn loppuviikkorno

melkein lapselta, mutta varajohtalana oleva vääpeli oli vanha naama sotatouhuissa (haavoittui samana päivänä ja kaatd myöhemmin Vuosaimella).
Joukkueen entiset tutut miehet, ,loihin olin oppinut luottamaan, olivat huvenneet etuasemien Partioreissuilla ja vetäytymistaisteluien aikana. Useat
makasivat sotasairaaloissa, toiset isänmaan mullassa.
Lähdimme ylittämään Vuoksea kahdella veneellä.
Kaksi arkaa miestä hävisi jo silloin rantrlepikkoon.
Päästyämme jonkin matkaa rannasta alkoi tulla
kranaatteja, jotka herkkinä räiähtelivät veden pinnassa. Jokainen mies veti niskansa kyrmyyn odoteipä sattunut, vaikka pari
taen, sattuuko vai ei

kertaa räjähti melko-lähellä. Joku poiista sanoi:
Millähän kyydillä me tullaan takaisin? johon
- vastasin:
minä
Mehän mennään omiin hautaiaisiin, vain lau- puuttuvat. Kuolleita kaloia uiskenteli virlajat
ei tullut kalakeitto mierassa, mutta kenellekään
Pääsimme tappioitta vastarannalle, mutta kivikkoisessa rantamaastossa tulivat ensimmäiset tappiot, sillä kolme miestä haavoittui siinä kranaatin

mutkalta eteenpäin. Tämä lähitaistelu alkaa vaatia
meidän puoleltar.nme tappioita, vänrikki Hatakka
haavoittuu ja kehoittaa toisia jatkamaan huutaen:
Pojat, älkää antako periksi, eteenpäin I
-Konepistoolit menevät jumiin eivätkä tahdo toimia, sillä asemat on kaivettu pehmeään hiekkamul-

sirpaleista. Nousimme mäkeä ylös ensimmäiselle
harjanteelle, jossa sijaitsi komentopaikka. Sieltä
saimme ohjeita sekä tietoia sillanpään sekavasta
tilanteesta. Vihollinen oli vastakkaisella harjan-

tai viidentenä. Tämän seikan

leen.

teelle, jossa etuasemamme olivat ioutuneet sen haltuun.
Tehtävämme ei ollut sen kummempi kuin etuasemiemme valloittaminen takaisin. Lähdimme mäkeä alas harvassa ionossa. Edessä avautuva näky ei

ollut mieltä ylentävä. Rinteessä io makasi kymmenisen miestä jonossa. Kun yhden ialat päättyivät,
siinä oli jo toisen pää. Olivat koettaneet pelastautua etuasemasta, mutta vihollisen aseet olivat teh-

neet tehtävänsä. Aikaisemmln saapunut vastaiskuporukka oli jo valloittanut ionkin matkaa menetettyä taisteluhautaa takaisin. Siihen kuuluvia mieli

hiä oli tämä taisteluhauta täynnä, mutta me menimme kaikkien ohi eteen jatkaaksemme haudan vyörytystä.

Olin huomaavinani jonkinlaisen toivonkipinän
noiden miesten silmissä oman ;ääkärijoukkueensa
mennessä ohitse, vaikka meitä asemasodan aikana
ä
;
I

i

5..
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tamaahan. Keulassa oleva kp-mies vaihtuu nopeasti,
kun konepistooli ei toimi. Huomaan olevani jo keulassa, vaikka vyörytyksen alkaessa olin nelfäntenä

todistaa myös pen-

kalle kohdalleni putoava vihollisen heittämä käsikranaatti. Hyppään kiireesti muutaman askeleen
taaksepäin suojautuakseni. Joku huutaa:
Sillä on kk-pesäke lähelläl
-Vihollinen alkaa syytää käsikranaatteja enemmänkin eteemme. Vetäännymme jonkin matkaa
taaksepäin. Seuraa elämäni pahin käsikranaatein
käyty kaksintaistelu. Heitän ainakin kymmenen käsikranaattia ja pojat, jotka ovat lähinnä, heittävät
myös minkä ehtir,ät, kaikki ilman tulosta. Vihollinen syytää niitä takaisin, mutta onneksi ei yksikään putoa monttuun kohdallemme. Taempana
olevat miehet toimittavat käsikranaatteja lisää.
Eteenpäin olisi päästäväl Edessä on vaikea ratkaisu:
olen keulassa ja minun olisi edettävä. Pelko on
inhimillinen käsite, sen olen sodassa tuntenut,
mutta en ole sitä näyttänyt julki, siksi en nytkään
voinut peräytyä ja kehoittaa toista tilalleni keu-

,

laan. Hetken mietin ja teen päätöksen. Kaksi vaihtoehtoa on olemassa: päästävä eteenpäin tai kuolla.
Saan takaa viisi varsikäsikranaattia. Konepistooli
kaulassa roikkuen lähden eteenpäin. Ehdin ottaa
muutaman askeleen, kun jalkoihini putoaa venäläi-

nen munakäsikranaatti, harmaata savua

I

päästään

työntäen. Mielessäni välähtää heittää se pois, mutta
samassa syöksyn sen yli ja heittäydyn vatsalleni

taisteluhaudan pohjalle. Käsikranaatti räjähtää jalkojeni takana minua vahiogoittamatta. Nousen siitä

+

polvilleni kyyryasentoon. Samassa putoaa käsikranaatti aivan olkapääni kohdalle haudan penkalle.
Kyyristyn nopeasti alas ja olen turvassa. Sekin heitettiin liian aikaisin eikä räjähtänyt oikealla hetkellä. Nyt hikeennyn tosissani, kun ajattelen: tähänkö minun, -kele, pitää kuolla ? Lähden ryömimään eteenpäin lähemmäs vihollisen pesäkettä.
Kuulen selr.ästi s)'ttln'ien käsikranaattien napsahtelun haudan kulman takaa. Nyt tai ei koskaan, minun täytyy onnistua. Otan käsikranaatin kämmenelle ja keskityn tehtävääni. Lasken mielessäni hitaasti yksi-kaksi-kolme-neljä
ei heitetä ainakaan
- viisi käsikranaattakaisin, tuumaan. Heitän kaikki
tia, ja kun viimeinen räjähtää syöksyn eteenpäin
konepistoolin rätistessä kestotulta. Käsikranaatit

olivat tehneet tehtävänsä ja vihollisen kk. vaiennut.
Kaksi miestä on totkuna pesäkkeen pohjalla, mutta
kolmas, ampuja on istuvassa aseonossa retkottaen
seinämää vasten kädet vielä kiinni kk-kahvoissa
näky, joka ei unohdu.

Voiton huumaamana syöksyn sen jälkeen seuraavaan haudan kulmaan. Tämä oli virhe, joka yritti
maksaa henkeni, koska minulla ei ollut enää käsikranaatteja. Kulman taka;n,a on muutaman metrin
päässä vihollisen kp-mies, jonka eteen yllättäen
pöllähdän. Painamme suunnilleen yhtä aikaa liipaisinta, minun pistoolini loksahtaa eikä polta nallia, vihollisen pistooli toimii, mutta hänenkin säikähdyksensä kai on valtava, koska suihku ei osu

minuun, vaan multa pölisee olkapääni

vieressä

penkasta. Alan työntää pistoolia kulmauksen takaa
taisteluhautaan ja suunnata kohti vihollista, mutta
samassa pärähtää vihollisen kp ja multa pöllyää jälleen kulmauksessa. Katson yrityksen toivottomaksi

ja vedän pistoolin pois, nyt olen kuin rotta lou-

kussa. Huomaan, että yhteys taakse on katkennut,
olen aivan yksin vailla rnitään toimivaa asetta. Samalla huudan:
Pojat, -kele, eteenpäin, pistooli ei toimi, tää
- tappaa miut.
vantka
Vihollinen heittää heti käsikranaatin, joka vie
kulman haudan pistokkeesta ja kappaleen armeijan

sarkaa polveni kohdalta sekä tekee pienen naarmun ihoon. Sakeassa pölypilvessä hyppään käsiksi
vihollissotilaaseen, joka varmana saaliistaan tulee
katsomaan, miten käsikranaatti on tehonnut. Tavoimiehestä lujaa otetta, mutta hän pyörähtää

tan

liukkaasti pakoon, isoa kokoani ehkä säikähtyneenä. Mutta tosi syy pamahtaa samassa korvani juuresta suomalaisen pystykorvao piipusta,

ja aromaao
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poika, niin rohkea kuin olikin, tekee viimeisen
pyörähdyksen. Vääpeli, joukkueen varajohtaja,
joka on kuullut huutoni, on tullut parahiksi paika1le. Nyt seuraavat kaikki joukkueen pojat rohkeaa
johtajaansa, ja vihollisen yleinen pakokauhu alkaa.
Alkaa vimmattu takaa-ajo yli ruumiskasojen.

*
toolin ja kokeilen, ei toimi
otan venäläiien
- ei ole puutetta,
kp:n, kokeilen, jo toimii. Aseista
niitä on taistelujen iäliiltä montun potrlalla ;a
penkalla joka paikassa. Viholliset painelevat pakoon, yrittävät nousta montusta, mutta iotkut pu-

toavat takaisin saatuaan osuman nahkaansa. Me
juoksemme ja hypimme perässä.
Muistuu mieleeni tapaus, kun isokokoinen vihollinen mantteli päällä ja kk:n "varsinainen"
olalla juoksee alamäkeä rautatielle päin, joku pojista, muistaakseni jääkäri Mielikäinen, laskee sarjan selkään, jolloin äijä syöksyy pitkässä kaaressa
ketoon. Maasto viettää alaspäin asemista. Kuka
vihollisista pääsee rautatien taakse, on turvassa.
Asemat on täten saatu vallatuksi melko nopeasti
vähäisin tappioin takaisin. Seuraa tavanmukiinen
vastavaikutus, kun vihollinen huomaa asemat menetetyiksi. Kranaatteja alkaa tulla suotana ia vdärd.oä, ja tappiot alkavat kasvaa. Vihollisen hyökkäysvaunut ovat rautatien takana asemissa ja ampuvat tarkasti nähtyään vähänkin jotain liikettä.
Eräs nuoremmirta täydennysmiehistä saa maksaa
hengelld.än varomattomuutensa. Hänen yläruumiinsa häviää suorasuuntaustykin täysosumasta olernat-

tomiin.

Keskityksen tauottua taisteluhauta tarjoaa kah-

den taistelun jäljiltä melko lohduttoman näyn.
Kaatuneita on kaikkialla, toisin paikoin päällekkäinkin. Siellä lepäävät omat ja vihollisen sotilaat
sulassa sovussa eivätkä kysy, kumpi alla kumpi

päällä. Kaatuneiden määrä todistaa, etteivät pojät
aamulla ole luovuttaneet asemia sovinnolla.
Istumme erään täydennyspojan kaossa montun
pohjalla ja vetelemme hermosavuja. Kaveri on
kuulevinaan jotain rapinaa. Sanon siihen:

Ei siellä mitään ole, multa tippuu vain penkalta.
Samassa huomaan, että parin mCtrin
päästä -poikien kaivamasta sirpalemontusta näkyy
vihollisen naama. Me vinkkaamme heti aseella
uhaten:

Idi sudaa, davai ! mutta kaveri ei nouse,
- kuinka kehoitellaan. Minulta loppuu kärsivaikka
ja

tempaan ukkoa niskasta

ja vedän

Åhaa, tämä onkin haavoittunut vanja, Iihas- reidessä, mutta
haava
ei kovin vaarallisen näköinen. Siispä istu, ukko, ei tässä mitään hätää ole.

Tarjotaan tupakkaa. Äijä istuu, mutta alkaa
jatkuvasti eikä ota savuketta. Taas hikeennyn, otan kp:n piipusta kiinni ja uhkaan härrtä sanoen:
Et sie ärjä, pijä turpajais kiine!
-Nyt vasta huuto
alkaa, mies kohottaa molemmat kädet ja ulvoo täyttä kurkkua. En ennen ole
nähnyt niin hurjaa ilmettä elävän ihmisen naa270

päin, mutta en tiedä tänäkään päivänä, pääsikö
hän Vuoksen yli vai jäikö r,älille.
Joukkueen tehtävä tältä kohdalta on päättynyt.

ja meille tulee määräys

lähteä komentopaikalle

uusia tehtäviä varten. Kuljemme harvassa jonossa
melkein kontaten, koska taisteluhaudat ovat paikka

paikoin hyvin matalat ja lisäksi viholliscn suora-

suuntaustykeille alttiina maaleina.

lt

Äkkiä leimahtaa kirkkaasti ja minut valtaa pimeys. Kun herään, kaavin multaa niskasta, sillä
olen kokonaan hiekka- ja pölykerroksen peitossa.
Näen hyvin, mutta en kuule mitään. Koettelen

päätäni, joka on melkein tunnoton. Ei mistään
tule verta, jäsenet tuntuvat ehjilta. Edessäni kulkenut mies korahtelee viimeisiä henkäyksiään montun pohjalla. Piiskan ammus on tullut väliimme
penkkaan, jonka pehmeä multa on jakanut sirpa-

leet omituisesti minun onnekseni. Jatkamme matkaa komentopaikalle. Siellä pamahtavat korvani
soimaan, alan kuulla ja päätäni alkaa särkeä ankarasti. Pojat siunailevat pärstääni. Kyselen peiliä
ja saankin sen joltakin. Ihmetyttää ja jälkeenpäin
naurattaakin, sillä naamani oli aivan noessa ja
pölyssä, vain silmien valkuaiset olivat puhtaat.

Sota ei minun kohdaltani sattuman oikkujen
ansiosta päättynyt vielä Äyräpäässä. Se päättyi
vastaiskussa Vuoksen Vasikkasaaressa 8.7.44 haar-oittumiseen. Kun pääsin sotasairaalasta, aselepo
oli jo solmittu.
Tavalliselle suomalaiselle ei Äyräpään nimi merkitse mitään, mutta karjalaisista vanhimmat muistavat tämän pitäjän Vuoksen varrelta. Molemmissa
sodissamme Äyräpää on näytellyt suurta osaa, ja
ainakin kaikki Äyräpään sillanpään taisteluihin ke-

sällä L944 osallistuneet miehet, jotka selvisivät

sieltä hengissä, eir'ät varmaan unohda sillanpään

näkyiä ja kokemuksia.
Moni suomalainen sotilas sai myös viimeisen
leposijansa Äyräpään taistelukentällä, koska pieni
venekanta oli esteenä kaatuneiden kuliettamiselle
virran pohjoisrannalle. Veneet olivat kranaattien

rikkomia ja vähäinen venemäärä tarvittiin haavoittuneiden kuljetukseen sekä muuhun huoltoon.

***** ***** ******** ******* ********
,,KUULARUISKU"

hä-

net hautaamme.

-posmittaa

Viekää tuo vantka vaikka helvettiin ulise- mie en kehtaa enää sitä kuunnella.
maan,
Pojat lähtivät viemään vankia komentopaikalle

Toiset porukat miehittävät vallatut taisteluhaudat,

Tempaan haudan penkalta suomalaisen konepis-

vällisyys

malla. Lasken pistoolini alas ja sanon ympärille
kertyneille pojille:

Lemetin motin selvittä.iien prlattua Savon puoleen rauhan töihin kertoili eräs kk-arnpuja, mitä
jälkeä tuolla koneellr tuotettiin. Panokset vain tah-

toivat loppua kovan prikan tullen.
Oli sitten taas tarinailte .ia eräs naapurin isäntä
sanoi:

Sinä Ansu, kun

olit

ampumassa

ruiskulla",
niin sanohan millainen peli

sillä "kuulaoli.

se oikein

No ol' se vuan sellainen masina, että parrail- ollessaan sai par' miestä mättee yhtenään kihlaan

velillä panoksia tuuttiin, ja aina kerkis' välillä tyhjee lotkottaa.

d

Liinohomorin solomo Petg3mon vuonosso

Leo Lahdenperä

ERÄÄru

PART'ON
MERTKULIETUS
PETSAMOSSA
Petsomon vuonon

io

Kolostoioso,crennon

välinen sololoimiolue loikosodon oikono

$,ä,t,m

SYYS-LOKAKUUN vaihteessa 1942 sai Petsamon vesillä komennossani oleva vartiolaiva Turja
määräyksen erään partion kuljettamisesta Liinahamarista Maattivuonon pohjukassa noin 60 km
päässä olevaan ns. Punaiseen niemeen. Partion tehtär'änä oli nousta siellä maihin ja jatkaa etenemistä rantaa seuraten Kalastajasaarennon kannakselle. Sen lähemmistä toimintaohjeista ei minulla
ollut tietoa.
Sää pysyi toistaiseksi kirkkaana, eikä sellaisissa
olosuhteissa ollut mahdollista yrittääkään suorittaa tehtävää. Kalastajasaarennon länsirannalla olevat venäläiset patterit ja valonheitinverkosto pitivät kyllä huolen, ettei saarennon liiallinen lähenteleminen ollut terveellistä. Punainen niemi sijaitsi
sitäpaitsi melkoisen lähellä Kalastajasaarennon rantaa Maattivuonon pohjukan eteläpuolella.
Muutaman päivän kuluttua sää vihdoin yht'äkkiä
kylmeni, ja tdmä tiesi sumua. Pian olikin Liinahamari, tukikohtamme, ympäristöineen peittynyt
sankkaan sumuverhoon. Tunturit, vuonon suu ja
laiturissa olevat lähimmätkin alukset häipyivät pak-

sun verhon peittoon. Lähdön hetki

oli

käsillä.

Ilmoitin määrääjälleni satamakomendantille, komentajakapteeni Thorfinn Fabriciukselle Turjan
olevan valmiina. Odotimme partion lai'r,austa.
Ei kestänytkään kuin tunnin verran, kun partio,
kaikkiaan 30 miestä, saapui lair.alle ja sijoitettiin
kannen alla oleviin suojiin. Partion johtajana oleva
yliluutnantti jäi kanssani komentohyttiin. Hänen
ensimmäinen kysymyksensä oli:
Miten tässä puurossa löydämme perille?

-

771

En sitä itsekään oikein tiedä, mutta toivotta- kaikki suiuu hyvin, sillä laivalla on kokenut
vasti
miehistö, he ovat kaikki Kalastajasaarennon poikia,
syntyneet ja kasvaneet tåällä ja tuntevat jokaisen
kivenkin näillä rannoilla. Itse olen myös jo toista
vuotta kolunnut näitä vesiä ja oppinut paljon.
Herra yliluutnantti voi siis olla aivan rauhallinen.
Hyvää tuuria tosin tarvitaan, mutta sehän on usein
tärkeä seikka merenkulussa.
Tämän sanoin hänelle leikilläni saadakseni jännityksen
laukeamaan.

En todella itsekään ollut kovin rauhallinen.
Kaikki oli valmista, Scandia-moottorimme etu-

lämmitetty ja Turjan pojat valmiina asemissaan.
Saatuani satamakomendantilta lähtökäskyn irroitimme köydet ja lähdimme hiljaista vauhtia kohti
vuonon suuta.
Kellon, kompassin ja kellossani olevan vauhtitaulukon mukaan sai Turja laskettuna aikana "kosketuksen" keskellä vuonoa olevaar, Rikulaassaan,
pieneen kalliosaareen. Olimme matkassamme siis
jo hyvällä alulla.
Rikulaassasta otin suunnan kohti Paitahaminan
niemeä. Rannat olivat täällä syvät, joten Turjalla
saattoi ajaa aivan rantakallion kupeeseen, ja kun
nyt vallitsi tyven sää, ei ollut mitään vaaraa pienestä "maihinajosta". Maininkien kohina oli hyvänä varoitusmerkkinä pimeässä tai sumussa rantaa lähestyttäessä. Jäämeren mainingit ilmoittivatkin pian Turjan päässeen jo Petsamon vuonon

Venäläisten voriiokorsu Kolostoioeoorennon konnoksello
Moottivuonon perukosso. Tousiollo tie Moottivuonon kyläön

suulle.

Paitahaminan niemen takana aukenee ensin Pikku-Maattivuono, jonka länsirannalla on Paitahaminan kalastussatama, kun taas vuonon itäinen ranta
on korkea ja jyrkkä. Vain sen pohjukassa on pieni
poukama, jossa oli rannikkovartiomme venevalkama. Ylitimme Pikku-Maattivuonon, jolloin Turjan
keula melkeinpä hipaisi "Koillisen kiveä", joka oo
rannasta noin 10 metrin päässä kohoava terävä

kivenjärkäle. Tämä

kivi oli mainio reimari mat-

kallamme tässä merisumun sokkoleikissä. Olimme
siis päässeet jo melko pitkälle.
Tarjan moottori sätkytti yhä edelleen tasaisesti.

Pidin yllä hiljaista, noin 2-3 solmun vauhtia ja
partion miehet olivat rentoutuneet alkujännityksen
jälkeen. Partion johtaja pysytteli yhä kannella,
halusi ehkä varmistautua siitä, että laivan miehistö
pysyy valppaana. Kehoitin häntä menemään lämpimään kannen alle, mutta hän kieltäytyi.

Takanamme

oli jo yli puolet

matkastamme.

Kalastajasaarennolta ei kuulunut mitään, mutta
tiesimme kyllä, että jos sumu hälvenisi, olisimme

kuin tarjottimella ja alttiina koko laidan tulitukselle saarennolta. Oli päir'än trika kellon ollessa
noin 14, joten valoisaa riitti vielä hetken. Eipä
kyllä pimeäkään r.uorokauden aika meitä pelastaisi,
jos sumu alkaisi "letota". Valonheittimet ottaisivat
Turjan keilaansa, ja tykistö tekisi lopun. Luotimme
onneemme.

Noin kello 16 oli matkaa jäljellä Punaiseen niemeen vielä 4 meripenikulmaa. Silloin nousi Turjan
keula yht'äkkiä jyrkästi ylös. Partion miehet syöksyivät kannelle ja kyselivät hermostuneina syytä

tähän. Rauhoitin heitä selittämällä, että varmistimme vain paikanmääräyksen, ja kehoitin mene272

mään rauhassa alas, koska hätää ei ole. Olin
kuitenkin kaikesta varovaisuudesta huolimatta
unohtanut laakeakallioiset Kallenlaassat ja siinä
Turja nyt lepäsi.
Yritin täydellä koneella taakse, ei hievahdustakaan. Mutta olihan yksi mahdollisuus, ja sitä oli
hetki odotettava. Nousuvesi oli vielä tulossa, ja
puolen tunnin jännityksen jälkeen Turja oli jälleen

irti

kallioluodosta. Jatkoimme matkaa ja pian
keulassa seisova pursimies, että oikealla

ilmoittikin

oli

lahti.

Åivan oikein, Punainen niemi oli suoraan edessämme. Kone pysäytettiin ja pian Turjan keula
kosketti kalliopohjaa. Keulaköydet vietiin maihin,
ja välittömästi alkoivat partion miehet poistua laivasta. Yliluutnantti lähti viimeisenä jr puristi kättäni kiittäen jännittär'ästä m.1tk.1srf,. Sanoin hänelle, että hän Iuultavesti s.re odottaa itselleen
edessäpäin vieläkin jännittä\'ämpää, io' toivotin
menestystä.

Köydet irti jälleen ja käännvttiin paluumatkalle.
Tuskin olimme päässeet eroon rtnnasta, kun ensimmäinen "piiskansivallus" osui rantakallioon noin
50 metrin päähän Turjaste. \rihollinen oli tietysti
kuullut moottorin äänen ja ampui sumusta huolimatta. Jo tuli toinen paukku, pahuksen lähelle.
Ohjasin laivan ulommas ranoasta ja lisäsin vauhtia.
Tämä taisikin lopuksi olla pelastuksemme, sillä
päästyämme Punaisen niemen ja Pikku-Maattivuonon puoliväliin, sumu alkoi hälvetä. Vihollinen
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TUO vanha sanontatapa näytti pitävän paikkansa
ampui jatkuvasti ja ihmeen tarkasti seuraten etenemistämme.

Yhä han'enevan sumun lävitse saatoin lopulta
erottaa myös vihollisen valonheittimen keilat, jotka

risteilir'ät sinne tänne Turjan perän takana ja lähestyivät uhkaavasti. Jonkun matkan päässä Pikku-

Maattivuonon suojaisesta poukamasti sumu haihtui äkkiä kokonaan, kuin tuhka tuuleen, .ja. uusi

sotakesänä 1943 majaillessamme-Uslangalsa Syvärin rannalla.

Kesä

oli yhtä

kaunis kaikille, mutta kalastaes-

samme muutamilla verkkopahasilla, jotka yksikkömme oli käyttöömme järjestänyt, tulimme havaitsemaan, että kalaonni liikkui melkoisen rajoitetussa
piirissä. Yrityksistämme huolimatta ei meidän kalansaaliillamme ollut yleensä liikoja hurraamista.
N{utta parilla pojistamme se oli suorastaan ilmiö-

leikki alkoi. Turja oli kuin hiiri, jota iso kissa
alkoi tavoitella.
Viimeiset sadat metrit, jotka mutkitellen ajoimme, olivat todellista kujanjuoksua. Vihollinen ampui arveluni mukaan suorasuuntauksella it-patterista. Valonheittimet pitivät Turjaa samalla koko
ajan pihdeissään.
Ohjasin laivaa terävin käännöksin, mutta kuitenkin siten, että käännös vasemmalle oli aina jyrkempi ja matka seuraavaan käännökseen pitempi.
Näin pääsimme aivan kuin nilkuttaen Pikku-Maattivuonon suojaan. Ainoat vauriot Turja sai koko
matkalla vain pelastusvenecseen sattuneista sirpaleista.

Hetken vuonossa hengähdettyämme ja juotuamme kuumat teet uskalsimme jälleen lähteä ulos
merelle kiertämään Paitahaminan niemen ohi Pet-

samon vuonoon

ja

Liinahamariin.
silloin nousi virrosso voltovo humohdus. Soutojo
voroon io cloitti kiivoon uinnin rontoon
pöin, iosso toinen poiisto io räpiköi likomärkänö

-jöi veden

t

t
,41
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mäinen. Heidän lähdettyään kalareissuilleen saatoimme aloittaa jo paistinpannun rasvauksen, sillä
turhaa matkaa he eivät tehneet. Me muutkin saim-

me kyllä

osamme, eikä siinä ollut valittamista,
mutta poikiemme ainainen leuhkiminen hyvillä
saaliilla ja ylenpalttisella viisaudellaan kala-asioissa
sai meidät tuntemaan itsemme suorastaan alokkaiksi

alkoi jo meitä kaivella.
Jos ihmettelimmekin sitä, miten suuretkin kalat
menivät tiheäsilmäisiin verkkoihin, koska meille ei
sellaista vahinkoa juuri sattunut, naurettiin ymmärtämättömyydellemme päin naamaa ja ihmeteltiin muka tietämättömyyttämme. Emme osanneet
edes laskea verkkoja vesille oikealla tavalla ja kalapaikoista ei meillä heidän käsityksen mukaan ollut
näissä ongelmissa. Tämä

.il

aavistustakaan.

Nämä taitavat kalastajapoikamme olivat jo vaipuneet täysin onnensa lumoihin eivätkä huomanneet, että meillä muilla olivat vissit epäilyksemme
heidän jatkuvaa kalaonneaan kohtaan. Nämä epäilyksemme sitäpaitsi vahvistuivat saatuamme kuulla
varastomiehemme mutisevan salaperäisestä kasapanosten katoamisesta. Kalojen pyynti räjayttämällä
oli tosin ankarasti kielletty, mutta olihan tämä pie-

nintä hävitystä sodan muuhun tuhoon verraten.
Koska saimme lisäksi osamme saaliista emme laulaneet tietojamme pitemmälle, vaan jäimme odot-

timaan sopivaa hetkeä lopettaaksemme

heidän

leuhkimisensa.

houlikonpatruuno
iohon voitte
I

UOttOO
-

-

metsöstyksessä

riistopolkuommunnosso

-

lentoonommunnosso

Vihlovuoren houlikonpotruunoiden volmistukseen köytetöcin kuuluisoq Vihtovuoren
houlikkoruutio, Vihlovuoren houlikonnollejo

sekö ensiluokkqisio Vihtovuoren
houlejo jo völitulppio.

hylsyjci,

Vihtovuoren houlikonpotruunon erikoisominoisuus:

-

suuri olkunopeus tosoisello jo suhteellisen pienellö poineello.

VihtovUori

vie Teidöt Yoittoon

Tilaisuus tulikin. Heidän vuoronsa lähteä kalalle
r oli edessä. Olimme jo pitäneet heitä tarkasti silmällä koko päivän havaitaksemme heidän lähtövalmistelunsa. Taas saimme myös kuulla oikeista
"Pietarin kalansaaliista" ja pal,iosta muustakin kalamiesten "viisaudesta", joka ei ollut kovin imartelevaa.

Iltahämärässä valppautemme palkittiin. Miestemme salaperäinen liikehtiminen rannalla venepahasen lähellä antoi meille aihetta entistä suurempaan
epäilyyn. Tuskin he olivat häipyneet rannalta kämppäänsä aamua odottamaan, kun jo olimme siellä
suorittamassa lähempiä tutkimuksia. Löysimmekin
hakemamme. Kaksi "pioneerionkea" oli piilotettu
pensaikkoon rannalle risujen alle. Kaiken lisäksi
nämä oli kääritty ja verhoiltu paperilla, ja syyn
arvasimme heti. Paperi oli sitä varten, että panos
ei ehtisi painua pohjaan saakka ennen laukeamista
ja antaisi siten parhaan tuloksen, sillä Syr'äri oli
paikoitellen hyvinkin syvä. Nyt alkoi meidän toimintamme vuoro. Sidoirnme suuret korkinkappaleet "onkien" ympärille ja esetimn-re peperit paikoilleen. Siten olikin tehtä\'ämme tehty', ja mekin

voimme vetääntyä aamue odottrm.r.ln.

Aamuvarhaisella mahtavat saalistajat lähtivät
liikkeelle, ja me seurasimme rrnnan tuntumassa
tiheikön suojassa heidän menoaan, r'isusti paljastamatta itseämme. Vanha, laho tene kulki verk-'
kaisesti virran mukana pari kilometriä, ja vihdoin
olivat kai kalapaikat lähellä. koska soutaja antoi
merkin perässä istuvalle kehoittaen tätä heittämään
pyydyksensä.
Perässä oleva mies nousi heittoasentoon ja "onki"
lensi kaaressa kymmenisen metriä vastavirran suun-
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virrassa valtava humahdus. Laho vene ei kestänyt
painetta, vaan hajosi laudoiksi, joita virta alkoi
viedä mukanaan. Soutaja jäi veden varaan ja aloitti

taan. Mutta nyt tapahtuikin ihme. Heidän onkensa
ei uponnutkaal, vLan iloisesti virran pyörteissä kei-

nuen se alkoi lähestyä kiihtyvällä vauhdilla ve-

kiivaan uinnin rantaao päin, jossa toinen pojistam-

nettä. Soutaja tempaisi airoista hartiavoimin yrittäen pakoon, mutta pahaksi onneksi laho airo katkesi. Silloin ongen heittäjä hvppäsi virtaan ja alkoi
kroolata rantaa kohden epätoivon vimmalla. Onneksi ranta oli lähellä. Soutaja sen sijaan pelkäsi
kylmää kylpyä ja painautui mr.rah.ksi veneen poh-

me

jo räpiköi

likomärkänä.

Seurasimme tapahtumien kehitystä siihen saakka,

kunnes soutajakin oli saanut jalkansa kuivalle
maalle. Mutta sitten meitä vietiin vikkelästi kärnpille, jonne jäimme tyhmän näköisinä odottamaan

jalle. Hän varmaankin hengessiän rukoili panok-

kalamiesten saapumista.

sen suunnan muuttuvan.
Ikäänkuin vääjäämätön

Leuhkimiset saaliilla loppuivat, emmekä saaneet
edes vastausta kysymyksiimme. Osuutemme asiaan

kohtilo p:rnos kulki nyt
kohti veneen perää. IIe ;iilossr olevatkin jo toi-

jäikin salaisuudeksi tähän asti. Ehkäpä kuluneet
vuodet ovat saaneet kalastajapoikammekin jo unohtamaan kepposemme ja kylmän kylpynsä. Ei siis
vihalla muisteta menneitä, vaikka meillä oli silloin

voimme, ettei tuo paukku :ir'.:.n 'r'eneen alle ehtisi,
koska leikkimme voisi silloin srada ikävänkin loPun'

vilpittömän

Vielä oli matk.:e nuur.rm.l metii, ja silloin nousi

hauskaa.

*
SULO J. KAKKONEN

Syvärin ja Tulemajoen
taisteluissa kesälla L9 14
PALVELIN jääkärinä Rj.P 3:n 4. komppanrassa
Syvärin Kuuttilahdessa. Olimme jälleen siirtyneet

"linjaan", kuten niin monesti

aikaisemminkin.

Elettiin parhaillaan ker-ätkesää 1944. Atka oli suhteellisen rauhallista kaikilla rintamanosilla, vihollisen hyvinkin aktiir-ist.r tiedustelutoimintaa, vanginsieppausy'ritrksiä jms. lukuunottemetta. Tämä
kaikki oli enteenä mvöhemmin alkrr'.rlle suurhyökkäykselle.

-

Syvörin suullo moonpööl I isissö suomoosioosemisso suoritetti in keväällä

1944 tehosteiusti vortiointio pchoenteisen

F.

Karjalan kannakselta kantautui viestejä, joiden
mukaan vihollinen oli kehittänyt siellä mainitunlaisen toiminnan huippuunsa, ja saman oli havaittu
Iisäytyvän myös Aunuksen kannaksella, jonka
eräässä tukikohdassa parhaillaan olimme.
Erdd.nd. kevätpäivänä istui tukikohta "Taimen"
kk-miesten korsun edustalla ryhmä, jonka puheen
aiheena tuntui olevan kysymys; "It{illoin se sitten
alkaa
milloin oo meidän vuoromme ?"

hilioisuuden vollitesso

Tuon joukon jäsenet eivät olleet nuoria, vaan
suurin osa jo keski-ikäisiä. Miehet eivät olleet antaneet huhujen peloitella itseään, vaan juttelivat
tuosta tulossa olevasta, kuten siviilisse puhutaan
päivänpolttavasta kysymyksestä. Tämä joukko oli
nähnyt Hangon motin laukeavan, jonka jälkeen se
oli siirretty Itä-Karjalaan. Tuttuja olivat sille sellaiset paikat kuin Homorovitsi, Kaskana ja Podporoie.

Aika kului, ja vartiointia suoritettiin entiseen

lapaan, kuitenkin tehostetusti, sillä pahanenteinen
hiljaisuus oli jatkunut tavallista kauemmin. Vihollisen oli todettu jo pitemmän aikaa lähettäneen yläjuoksun puolelta myötävirtaan kaikenlaista kamaa,
kuten pölkkyjä, sillan kaidepuita ja muuta sellaista.
Nämä eivät jääneet ainakaan päivällä huomaamatta,
ja havainnoista tehtiinkin aina tavanmukaiset ilmoitukset ylöspäin. Jokaiselle sotilaalle on selviö, että
joskus hyvinkin pieni havainto voi olla huomion
arvoinen, ja tässä tapauksessa se sitä oli. Aikanaan
saimmekin käskyn tehostaa vartiointia entisestään,
ja meille kk-miehille tuli myös käsky, että kkpesäkkeemme olisi pyrittdvä saamaan hieman alemmaksi entisestään, jotta tulitusmahdollisuudet pa-

ranisivat. Tämä työ edellytti piilokäytävän rakentamista uuteen pesäkkeeseen. lllat ja yöt olir.at jo
verrattain valoisat, joten työ oli suoritcttava hämärän aikana.
Näitä töitä olimmekin sitten suorittamassa eräänä yönä. Sakea usva leijaili Syvärin yllä.

Oli

hyvä,

että näkyväisyys ulottui juuri esteille saakka, vaikka nämä olivatkin melkein pesäkkeissä kiinni. Esteet oli pitänyt alunperin rakentaa näin lähelle
eikä kauemmas virran lietteelle, jossa niillä ei olisi
ollut mitään merkitystä, koska niitä ei olisi voinut
silloin valvoa.
Olimme koko ryhmä uuden pesäkkeemme kimpussa, kun joku kuiskasi, että joelta kuului loiskahduksia. Kuuntelimme, mutta mitään erikoista
ei enää kuulunut, joten töitä jatkettiin. Yht'äkkiä
kuitenkin vihollisen raskas ja kevyt krh. alkoivat
tulittaa kumpareita, joissa se tiesi korsumme olevan. Halusi tietenkin tällä estää hälytyksemme toimeenpanon. En usko monenkaan miehen sinä yönä
olleen ,korsulla, sillä kaikilla olivat samat tehtävät,
kuten meilläkin
varustelu ja asemien parannus-

työt.

-

Samanaikaisesti vanhassa pesäkkeessämme, josta

juuri kaivoimme tunnelia alemmaksi ja

katsoi tätä näytelmää kuin aavetta, sillä mitään

moottorin ääntä ei kuulunut eikä veneitä soudettu,
mutta ne etenivät kuitenkin hitaasti. Ei ollut aikaa

Soittakaa,
sillö !öhin
Sompomies

on Teitö
yhtä löhellö
kuin löhin
puhelin.

SAMPO
VAH I N KOVAKU UTU KSIA
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jossa oli

konekiväärimme, ryhmänjohtajamme, alikersantti
Haikanlahti huusi:
Veneitä tulossa yli
Ja samassa alkoi kone-. lauluaan.
kiväärimme
nakuttaa tuttua
Olimme hetkessä kaikki omilla paikoillamme ja
totesimme saman, josta Haikanlahti oli antanut
hälytyksen. Veneitä oli tosiaan tulossa, laskimme
niitä ainakin viisi. Varmaankin jokainen meistä

ihmettelyihin. Oli käytävä käsiksi työhön, jonka
Haikanlahti oli jo aloittanut ja johon olivat yhtyneet kaikki naapuritukikohdatkin. Toimin tuolla
hetkellä ampujan apulaisena ja pidin huolta siitä,
että hänellä oli täysiä r-öitä. Tämän ohella kuulin
ampujan kerran sanovan:
ja siltä
Kyllä se p . . . le n1't pääsi maihin
- näytti.
todella
Viholliselle oli kuitenkin liikrr jokirannrn leveä
liete, jonka yli se joutui etenem.rfn. Suurin osr vihollisista kaatui jo vesirajrss.r veneesti jrlkautuessaan, ja vain muutamat päisir 1: esteittenrme eteen,
jossa heidät tuhottiin viineise:n mieheen. Taistelu
oli kestänyt vair.r lyhlen he:re::. mutta tulokset näkyivät kauan aser.niemne eiessä. Kun tuli jälleen
hil jaista, asetimme r.rr:eelliset vartiot f a palasimme korsullenrn-re. \-ihoiii:ren käytti siis virtaa hyväkseen pvrkiess.il:: vlll:r'kseen ja melkein onnistuikin, muttr tuli iuitenkin lyödyksi. Seuraavalla
kerrallr sen rli:rs Lrnnisrui, mutta sehän onkin jo
toinen juttu.

Yörortio lcihdössci osemiin Syviirin Kuuttilch-

desso keviiiillö I 944. Korsun kctosso hcilytyskello

-

Pataljoonrmme irroitteutui sitten Syr'äriltä 22.6.
Aunuksen kanneksen yleistilanteen niin vartiessa
sekä siirtvi rrsitter-aan ja voimia kysyvään viivytystaisteluun.
Pääsimme

irti harhautuksen turvin ilman taistelua ia vetäännyimme suunnassa Kuuttilahti
AlavoiSegesa
ns. Piltsun tienhaara
Pisi
nen. Mutta tälle taipaleelle mahturkin mitä moninaisinta toimintaa. Viivytystaistelun hronteen mukaisesti tilanteet vaihtuivat yhtenään. Siinä oli jokaisen tehtävä se, mitä tehtävissä oli, sillä tästä voi

riippua oman ia ionkun toisenkin joukko-osaston

tehtär'än onnistuminen.
Jo heti alussa saimme havaita, ettei vihollinen
p)'st'nl t hetkeäkään edessämme, vaan ensimmäisen
vastuksen eli ensimmäisen laukaussarjan saatuaan
vastaansa se plrki itsepinteisesti saarrostlmaan.
Mutta jääkärier::rme puolustus ei tästä järkkynyt. Muistan kuinkr nuoret iääkärit päästir'ät konepistooliasemassun siholIisen .:ir'.rn lähietäisvvdelIe,

jolloin vasta aloit:irrt ruli:uksens: Jälkeennäin he
sitten itsevarmoioa kehuskeiivar, kuinka paljon kukin oli uskaltanut. He, jos ketkään, luottivat

Uuno rorsteluirouroo koiveitiin Kuutiilohdesso kevcicillö 1944

itseensä.

Olimme juuri pääsemässä Alavoisten kylään,
tapasimme erään jääkärikomppaniamme levossa ja uusia tehtäviä odottelemassa. Kerroimme
terveiset ja kuulimme, että he ovat lähdössä vihollisen selustaan. Toivotimme hyvää onnea ia jatkoimme matkaa tavataksemme tuon saman komppanian seuraavan kerran Tuuloksen sillcnpääase-

kun

massa, sen länsipuolella käydyissä taisteluissa.

Olimme iättäneet taaksemme Raiakonnun sekä
saapuneet sitten Salmin kirkonkylääo ia Tulema-

joelle, jossa tapahtumat 3-4.7.44 ovat

jääneet

erikoisesti mieleeni. Siellä saimme käskyn vielä 3.7.
iltana miehittää Tulemajoen viivytysaseman.

Havaitsimme heti alkuun, ettei ollut kysymys
minkään valmiiksi kenttälinnoitetun puolustusaseman vastaanottamisesta. Oli vain talvisodan aikaisia kaivantoja, jotka olivat ajan kuluessa täydellisesti umpeutuneet. En usko kenenkään meistä tätä
ennen liikutelleen lapioitaan niin ripeästi taistelu-

,-

Olimme koko ryhmö uuden korsun rokennusfyön
Kuutfilohdesso ke,qqllö 1944

k mpusso

-

{
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Nökymö Tulemoioelto
kesällö I944

kuin juuri nyt. Oli saatava 'r'alpian. Tuon illan kuluessa meistä moni
taisi ajatella untakin, mutta turhaan, oli vain odotettava ja oltava valmiina kaikkeen. Oikealla valtatien suunnasta kuului herkeämätön taistelun kumu.
Pian olisi jälleen teräsmyrsky yllämme. Noissa asemissa varmaan moni meistä ajatteli: tämä on vanhaa suomalaista maata, pitäisikö tämäkin vielä jättää. Odotimme, oli vielä hiljaista, mutta kuinka

asemaa kaivettaessa

mista

kauan

ja

?

Puolenyön aikoihin se sitten tapahtui. Tuntui

ii
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kuin taivas olisi revennyt yllämme. Sen jälkeen ei
vihollinen odottanut oman tulivalmistelunsakaan
päättymistä, kun se jo aloitti hyökkäyksensä ehkä
ajatellen: sinne sekaan vaan. Tuli ensimmäinen .ia
tuli toinenkin aalto, mutta tuohon kapeaan jokeen
kilpistyi vihollisen kärki. Se ei ollut varmaan odottanut vastusta näin pian, siltä ainakin näytti.

Tuli hetken hiljaisuus. Kaatuneita vihollisia näkyi vastakkaisella rannalla ja joessa
5edan 21mston tuomari oli sanonut painavan -sanansa. Mutta
se ei ollut säästänyt tappioilta omaakaan joukkoamme. Lääkintämiehiä huudettiin. Kuka olisi se, joka
nyt poistuisi joukostamme? Tunsimme pienuutemme, kunpa meitä olisi enemmän tai ainakin se joukko, joka tuon rannan olisi illalla miehittänyt.
Joukkueernme varajohtaja, kersantti Albin Kuvaja oli juuri hetki sitten tullut pesäkkeeseemme,
ja kun totesi moisen hiljaisuuden, hän lausui:
Eiköhän pojat keitetä sumppi.
Joku sanoi

tähän:

-

Mistäs veden ottaisit? johon toinen jatkoi:

i

- Onhan sitä tuossa edessä, eikä siihen tarvita
- suurustakaan, kun on väriä muutenkin.
paljon
Kuvaja todellakin oli tosissaan ja sanoi:

i

l.

ll
a;

{i
i

Kyllä minä veden haen.
Siinä samassa hän
- haromaan pakkia kouraansa.
- Oli sitten juuri
ryhtyi
nousemassa pesäkkeen reunalle, kun munakäsikranaatti hujahti vesirajasta hänen polviensa väliin. Kuvaja pyyhkäisi moisen kapineen takaisin
lähtökohtaansa, jossa se räjähti. Heittäjälle taisi

t

t
i,
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käydä huonosti. Asiaa lähemmin tutkittaessa selrisi, että joku äs[<en hyökänneistä vihollisista oli
r.lntapensaikkoa hyväkseen käyttäen päässyt aivan
pesäkkeemme tuntumaan ja heittänyt käsikranaa-

tin parin metrin

päähän sektoriaukon reunasta.
Hetken iuumriltuaan Kuvaja totesi:
Oli huooosti kasvatettu, kun pyrki koputta-

mltt.l.

sisään.

P.rr.rntelimme asemiamme ja odotimme. Haavoittuneit.r emme saaoeet vielä yöllä taakse, sillä mi-

tään suojakaivantoja liikkumista varten ei ollut,
oli vain taistelupoteroita. Olimme yrittäneet heidän siirtämistään, mutta se oli jo maksanut yhden
lääkintämiehen hengen. Yritimme vuoroin levähtää, mutta eihän siitä mitään tullut, eikä levännyt
vihollinenkaan.
Heti puolenyön jälkeen vihollinen aloitti uuden
rytinän. Jalkaväki ei lähtenyt liikkeelle, mutta ampui "piiskoillaan" ja raskaimmillakin aseillaan asemiemme yli. Halusi tietenkin pehmittää vastarantaa, ennenkuin aloittaisi hyökkäyksensä. Puolustuksemme oli kestänyt ensimmäisen eräa, ja tämä valoi
uskoa joukkoomme.

Tuona yönä näyteltiin monia uljaita sankarite-

koja. Muistan eräänkin tykistön

tulenjohtajan
hyökkäyksen aikana lyhentäneen tultaan niin, että
se lopuksi koitui tuhoksi itse tulenjohtueelle. Kun-

nia heille !
Aamulla 4.7. saimme käskyn luovuttaa asemamme toiselle joukko-osastolle. Nfuistan, kuinka eräs
vastaanottavan joukko-osaston luutnantti yhteydenottopartiossa ollessaan ja lähestyessään asemiamme
huuteli:
Onko siellä vielä ketään ?
Olihan siellä
väsynyt,
mutta iloinen joukko, -joka tunsi, että oli
täyttänyt kunnialla tehtävänsä.

Mitä sitten 4.7.

aamtpd.ivällä tuossa, meille lä-

heisessä Tulemajoen mutkassa tapahtui, en voi
kertoa, sillä vaihdon ollessa käynnissä haavoituin
itse ja palasin vasta terveenä komppaniaani, joka

silloin oli Jakokoskella.
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KURRT

Suorollq
su u ntqu ksello
UNHOITUKSE\ ri;höa rlkar.at vähitellen painua

koetut ja nähdlr t:.::h:unr.l.t viirne sotien vuosilta.
Onhan luonn,'llis::.. errä kaikki hukkuu ajan vh-

taan. Niin hli:','r'lr m1.öskin monet muistot, ja
aik.r t.rsoil::.: h.r:.t:.t. Silsi vain harvoin nyky paivinä enli kuulee puhuttavankaan sodistamme ja
niiden eikrisesta yksimielisyydestämme. Kansamme
keskuudessr nlt r-allitseva erimielisyys ja oman
edun tavoittelu on sen sijaan r.rr.i., vallannut
meidät.

Kun joskus entiset aseveikot tapaavat toisensa,
silloin kuitenkin keskustelun aiheet muuttuvat ja
palataan niihin muistoihin, joita meillä jokaisella
rintamamiehellä on ja jotka eivät sentään ainakaan
kaikki tule hukkumaan unhoituksen yöhön, niin
kauan kun elinpäir'ämme jatkur.at.
Eräästä sellaisesta tapahtumasta,

t

..,. :$
'

voimme käyttää vaikkapa otsikkoa "suoralla suuntauksella".

Oli elokuun loppupuoli t94I.
mäjärven

loin tällöin tulee muistojeni kätköstä esiin, yritän
tässä nyt kertoilla. Ehkä nämä rivit sattuu joku
mukanr ollut lukemran, joten toivon hänenkin
muistrr',rn rlmin mieleeni jääneen tapcr.rksen, josta

- Krh.K:n
JR 8, jonka

t

,..-lii3i;

kev.

Sää-

oli etenemässä

joukkueeseen kuuluin

ja rämeikköä oli riittänyt,
monta taistelua oli ollut, ja vaivalloista matkanammusmiehenä. Korpea

tekoa oli jatkunut saman vuoden heinäkuusta lähtien. Kev.jcukkue oli alistettu IIIJR 8:n käyttöön,
joka oli etenemässä edessä männikkömetsää kasvavalla harjanteella.
Sieltä alkoi kuulua äkkiä laukausten vaihtoa ja
marssi keskeytyi. Silloin kuulin ensi kerran jonkin

laukauksen jälkeen sanonnan: Tilaus saappaistal
Mikäli muistan, nuo sanat tulivat sotamies Lassi-

I

I

Itä-Karjalassa

Sotjän'en kannaksella

lan suusta, josta useir.r kuultiin vitsejä ja huumoria
väsyneiden miesten piristykseksi. Edellä kerrottu
sanonta uusiutui sitten koko sodan ajan.
Pienen tulitaistelun jälkeen marssi jatkui, ja illan alkaessa härlärtyä pysähdyttiin erään korkean
mäen juurelle lepäilemään. Meitä alkoi kuitenkin

joka aina sil-
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vaivata uteliaisuus, mitä tuon mäen takana olisi,
muttei ollut tilaisuutta saada uteliaisuutta tyydytetyksi. II/JR 8:n komentaja, majuri Hannu Väänänen näet nukkui makuupussissaan, eikä häntä us-

Kun heittimemme oli tuotu mäelle asemapaikalleen, selvisi meille, mistä oli kysymys, sillä mäen
päältä näkyi mitä parhaiten alhaalla peltojen keskellä oleva Ruptsoilan kylä. Saimme tietää, että

kaltanut herättää tiedustellakseen, minkälaisesta
operaatiosta on kysymys. Mitään hätää ei näyttänyt kyllä olevan eikä leiripaikallakaan ollut annettu muuta ohjetta kuin määräys pysyä hiljaa.
Yö kului hitaasti, vaikkei kylmää eikä sadetta ollutkaan, joskin niitä molempia saimme samana
syksynä kokea tarpeeksi. Muistan kuitenkin, kun
konekiväärikomppanian päällikkö, kapteeni Priha
mainitsi yöllä, että aamulla sitten nähdään, mitä
tuon mäeo takana on, ja sai uteliaisuutemme en-

kysymys kylän valtaamisesta
myöskin, että luutnantti Boman

tistä enemmän hereille.
Aamun valjetessa seurasimme majuri Väänäsen
neuvottelua komppaniain päälliköiden kanssa. Sen
tuloksena sai luutnantti Boman 4. komppaoiansa
kanssa lähteä liikkeelle. Samalla käskettiin, että
joukkueemme yksi heitin oli siirrettävä nopeasti
asemiin mäen päälle.

Koska vain yhdestä heittimestä oli kysymys,
oli luonnollista, että joukkueemme 1. ryhmän heittimen tuli lähteä, ja niin sitten heitin, jonka ammusmiehenä toimin, siirrettiin alikersantti Ikär'alkon johdolla asemiin. Heti määräyksen saatuamme
ihmettelimme, miksi heitin oli vietävä mäen päälle,
sillä tavallisestihan heitinasema sijaitsi mäen tai
harjanteen kupeella vihollisen laakatulelta suojatussa paikassa. Tämä asema tuntui siis kovin ihmeelliseltä.

oli

ja samalla selvisi

oli

komppaniansa

kanssa lähtenyt kiertotietä etenemään samaa kylää
kohden

Joukkueenjohtaiamme, vääpeli Sinkkonen hääräsi kovasti ja tähysteli kiikarillaan kylää. Heitin
oli nopeasti asemassa, sillä korpraali Lohja osasi
jo järiestä.i vastalevyn paikan niin, ettei heittimen
pystyttämisessä turhia tunaroitu. Samoin olivat
myöskin ammukset pian valmiina, ja heittimen
suuntaaja Mikko Viitanen asetteli paikalleen suuntausvälineitä apusuuntaajansa Allan Malmin avus.
tarnan.a.

En muista, ammuttiinko kylästä ensin vai ampuiko heittimemme ensin, mutta laukausten vaihto
muodostui kovaksi. Nyt selvisi heti, että kylässä
pelto jen keskellä oli asemissa tykistöpatteri, ja
sieltä oli havaittu myöskin meidän puuhamme,
joten tarkasti oli suuntaaian katsottava, että tuohon patteriin saatiin osumia ja että se vaikeni

ennen meitä.
Nfatkaa lienee ollut noin 1200-1500 metriä, ja
aina kun näimme tykin suuliekin, heittäydyimme
harjanteen taakse. Tykin ammus vihelsi hyvin läheltä ohitsemme, mutta sen mentyä kiiruhdimme
taas heittimelle. Vääpeli Sinkkonen seurasi tarkasti
osumia ja antoi korjauksia suuntaajalle.
Meillä ammusmiehillä oli omat puuhamme, eikä
ollut aikaa eikä myöskään uskallusta seurata, miten ammuksemme osuivat. Tätä meidän ei tarvinnut tehdäkään, sillä osumien vaikutuksen saimme
lukea vääpeli Sinkkosen huudahduksista. Hän piti

meidät aian tasalla ja komensi aikanaan: "Tuli
!"
Ammunnan tauottua saimme lähteä mäen harjanteelta tuonne maalialueelle, iossa tykistöpatteri
oli hiljentynyt. Kun luutnantti Boman komppanioineen miehitti kylän, vihollisen tykkimiehille oli
tullut äkkilähtö. Heidän hevosensakin jäivät kylään, ja koko tykistöpatteri vallattiin täysin käyttöseis
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Sellaista

tu

oli

ammunta suoralla suuntauksella.

Ammus ei lentänyt suinkaan suoraan, mutta suuntain oli suunnattu suoraan maaliin, ja siitä iohtui,
että korjaukset voitiin tehdä nopeasti ja ammunta
oli sen mukaista. Tuskinpa epäsuoralla suuntauksella olisi sellaista tulosta saavutettukaan, sillä vas-

oli todella tykistöpatteri, joka olisi

nopeasti.

1

I

mutta ei ollut moittimista r'ääpeli Sinkkosenkaan
tuleniohdossa, sillä moni muu ei olisi sellaisesta
paikasta johtanut tulta laisinkaan. I\{e toiset olimme kiitollisia siitä, että saimme pitää päämme pii-

saattanut

käydä kiusalliseksi, ellei sen kimppuun olisi päästy

i

i.

suuntaaiamme Viitanen apulaisensa kenssa tehnyt,

tassa

t..
J

I't,

Meille oli luonnollisesti mielenkiintoista tarkastella ammuntamme tuloksia, ja saimmekin havaita,
että tulemme oli ollut tarkkaa, sillä tykistöpatterin
seutu oli osumien murskaama. Hvvää työtä oli

lossa harjanteeo suoiassa.

0.

.t

ilI

t

I

kelpoisena.

280

-rrq
-

,tt

t"

,B*
{r.

;aP t

' :-**

\

{;

W<

§

t'

&

*i"

*T"1',T.
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fARYl.
KANNAKSELLA
Onni P. Repo
HEINÄKUUN 27. päir-änå 19++ elkoi aurinko
r.arhain aamutunneilla kirkkaane kejestella puitten
lomista ja kohosi vähitellen metsien yiäpuolelle.
Loimolan mäkikumpareita ja suomaita pitkin kävellä tarsi silloin JR 9:n I P:n 3. komppanian miehiä silmistään vielä unia karistellen. Olin joukon
nrukana II joukkueen 2. ryhman johtajana. Matkan
päämääränä oli päästä eräälle Loimolanjän.en viereiselle kannakselle.
Åikarnme kaarreltiin ja kierreltiin, kuiskittiin jr
kuunneltiin sekä r,älillä hetken istahdettiinkin. Tietysti vihollisuhka askel askeleelta suureni, ja oikeanpuolinen erämaasivusta r.arsinkin oli avoin

kaikille vaaroille.
Suo näytti enoen pitkää päättyr'än ikäänkuin
kahden männikkörinteen väliseen metsäisen maakannaksen pohjukkaan. Tämän suopohjukan koh-

dalta puitten lomista kiilui kaunis jän'enlahti. Näin

niin sanotun järvikannaksen
vasemmalle sivustalle, jossa nyt otimme Rajajääkäripataljoona 1:n eräältä joukkueelta 1'astaan ase-

saavuttiin Loimolan
mat. Kelloni

tikitti silloin 7 armtlla.

kolme ryhmää sai täten sijoittua
paikoin vetelän suon ja vasemmalla olevan jän,en
Joukkueen-rme

väliselle metsäkannakselle, jonka poikki virtasi
jän,een laskeva puro. Osakseni tuli sijoittua ryhmäni kanssa joukkueen keskikaistalle jääkärien

te-

ken.rään valmiiseen taisteluhautaan.

Kun sitten asemat oli miehitetty, kaikki oli hiljaista ja rauhallista, niinkuin sotaa ei olisi sillä kertaa ollutkaan.
Mieleeni oli kuitenkin jäänyt outo kajahdus edellisten miesten sanoista heidän lähtiessään:
Me tapeltiin tässä eilen vanjan kanssa ko-

vasti.

Söimme vaneria ja joimme vettä päälle. Vuorotellen suoritimme vartiota sekä etumaaston tähys281

7'

oli jyrkkä, pitkiä mäntyjä
ja ajotie siellä harjun päällä.

tystä. Selkämme takana
kasvava mäenrinne

Kun kelloni osoitti puoltapdivdä, ei vieläkään olilmennyd minkäänlaista toimintaa edessämme.
Sen vuoksi tilanne alkoi tuntua oudolta. Oliko vihollinen jo mahdollisesti häipynyt rintamalinjan
tältä kohdalta? Kello 13 venäläiset kuitenkin ampuivat kaksi kranaattia ihmeeksemme oman pliolensa rinteelle asemiemme eteen.
Pian saapuivat sitten tarkastuskierrokselle pataljoonamme komentaja mukanaan komppaniamme
päällikkö ja joukkueemme johtaja. Pataljoonan ko-

lut

mentaja kysyi tilanteesta ja häiriöistä kohdallamme.

En saanut aihetta puhua muusta, kuin

kahdesur

edellä mainitsemastani kranaatista ja lisäsin:
Taitaa olla tyyntä myrskyn edellä, hema kap-

teeni

?

Ei siellä mitään erikoista ole, kyllä te

pär-

iäätte, pojat! sanoi kapteeni poistuessaan.
Tämän jälkeen yksi ryhmäni miehistä lähti noutamaan taemmaksi tulevalta soppakuskilta puuroa.
Aurinko helotti hiostavan kuumasti hiekkavalliin. Pitkin kangasta kiemurtelevassa taisteluhaudassa keskustelimme piinallisesta hiljaisuudesta.
Kauempaa oikealta kuului tykistön jyminää ja semalta suunnalta lähempää jokunen pikakiväärin
sarja. Laitoimme kaiken varalta paikat asemissamme kuntoon ja toimintavalmiiksi. Lippaatkin olivat kaikki täytettyinä käden ulottuvilla.
Mitään liikettä ei vain edessämme ollut, vaikka
tarkkaan alati katseltiin auringon valaisemaa trrn-

tä etumaastoa. Hetken ilahduttava olo tulla tuoksahti keskuuteemme, kun puuron tuoja toi pakillisen muonitusta jokaiselle. Aloitimme heti ahnees-

ti aterioimisen asemissamme kukin

Olin ehtinyt syödä pakistani puolet puuromäärästä, kun vilkaisin välillä kelloani, joka oli silloin
tasan 18. Hädin tuskin ennätin saada kelloni taskuun, kun äkkiä tuli hiljaisuudesta loppu ja toimeliaisuus alkoi.
Venäläiset aloittivat ankaran kranaattikeskityksen asemiimme. Maa tärisi, la hiekkaa alkoi valua
taisteluhaudan reunoista. Sitä tupsahteli suuhunkin
ja korviin. Puissa räjähteli, ja sirpaleet pirahtelivat
ympäristössä. Latvoja ja oksia tipahteli päällernme.
Olimme kuin kaskimaalla tai hävityksen majassa.
Olotila oli jännittynyt ja pakotti jokaisen painamaan päänsä alas monttuun.

Vihollisen tulikeskitys kohdistui koko etumaastoon ankarana. Mutta en voinut olla tästä huolimatta kurkistamatta eteeni, sillä vaistoni pakotti
siten tekemään. OIin ensin kuin toimrntakyvytön
kaiken rytinän takia ja koska lisäksi näin siimieni
edessä vihollisten hyökkäär'än oman tulikeskityksensä sekaan. Näin niitä suuren lauman kiilana lähestyvän asemiamme. Kärjen ensimmäiset miehet
olivat jo 10-1, metrin päässä minusta. Samalla
sain vaistomaisesti huudettua, minkä kurkustani
jaksoin:

vol m i stetul

KO K KO-poidol ovot miel lytiövio, lcimpimiö jo

kestovic,
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si

is

Åmpukaa, vihollinen edessämme!

-Olin silloin kuin
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omalla kohdal-

laan.

todellisio erömiehen toivepoitojo.

ankarassa kuumeessa. Tuntui

Venölöisten rokentomc c::ss:rineste Loimolon po^:cissra'Eli:
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kuin veri olisi sr'öksrni't kovalla paineella päähäni.
järkyttynyt, mutta aikaisemmin olin
päättänyt, että tästä en hevillä lähde pakoon. Yritin nyt päätöstäni toteuttaa, niin kauhealta kuin
se nä1'ttikin. Oli pakkotilaone, oli ammuttava tai
kuoltar-a. Tuskallinen olo ja pelko ihmeekseni kuitenkin pakenivat, ja toimintakykyni elpyi nopeasti.
Konepistoolini teki työtä tahtoni mukaan.

pistooliaan käyttää, kun luoti jo osui keskelle hänen otsaansa.
Vasemmalta taisteluhaudasta olivat silloin kaikki omat miehet lähteneet, koskapa näin venäläisiä
sotilaita taisteluhaudan takanakin ja toisia ampumahaudassa juosten lähenemässä minua. Lähin
heistä heitti juostessaan haudan mutkan takaa käsikranaatin kohti minua. Mutta loppuni ei vielä tul-

Ensimmäiset sariat sain konepistoolistani ammu-

lutkaan, sillä mutkan kohdalla kasvava ohut mänty esti kranaatin osumasta kohdalleni. Käsikranaat-

Olin ail'an

tuksi ilman vihollisen konetuliaseideo

pahempaa

häirintää, mutta sitten tuli vaikeus eteen. Vihollinen
oli vasemmalla järvenrantakaistalla saanut vietyä
"Emmansa" eli pikakiväärinsä sivustasta tukemaan
hvökkääjiään. Åina kun yritin jatkaa ammuntaa,
niin samalla tuiskahtivat pikakiväärin luotisarjat
edessäni olevaan maavalliin ja korvieni ohi.

Huomrttuani nuo "Emman" käyttäjät sain onnekseni konepistoolin sarjat vihdoin sovitettua
niin hyvin, että r'ihollisen pikakir'ääri vaikeni, ja

pääsin taas vapaammin tulitten-rarn pahasti uhattua
etumaastoa.

Ryhmäni oli hyvin aseistetu. Oli pikekivääri ja
useita konepistooleja sekä ainoastaen kaksi "p)'stlkon,an" haltijaa.
Pikakivääri oli oikealla pikku matkan takenr ja
papatti korpr. Jugan ja Saalmanin käsissä. Vasemmalla taas toiset ryhmäni miehet pirisyttivät

konepistoolein ja kiväärein. Pahin tilanne olikin
jo ryhmäni kohdalta ohi, ja yksikään vihollisista
ei siitä kohtaa päässyt läpimurtoon.
Oikealla minusta alkoi Jugan pikakivääri lopulta
reistata, mutta vihollinen olikin nyt suunnannut
hyökkäyksensä vasemmalle järvenrantakaistalle.

Tässä vaiheessa aloin uumoilla ensimmäisen ryh-

män pettäneen vasemmalla siivellämme, koska venäläisiä painui yhtenä massana sille sivustalle. Olin
ratkaisun edessä, koska olin vaarassa joutua pian
mottiin, sillä oikealtakin tuli tieto, eltä siellä oleva
kolmas ryhmä oli jättänyt asemansa.
Annoinkin käskyn miehestä mieheen: "Ryhmä
Repo irti asemista!" Olisimme muuten olleet myytyjä miehiä. Viime hetkellä avukseni tullut joukkueemme varajohtajana toimiva kersanttikin sai
uhrata henkensä vieressäni. Hän ei ehtinyt kone-

r-

ti

putosi sen siiaan männystä singoten taisteluhautaan ja aiheutti heittäiälle itselleen kuoleman. Hän

näet juoksi räjähtämishetkellä heittämänsä

käsi-

kranaatin kohdalle. Tämän ehdin nähdä, ennen-

kuin siirryin oikealle, jossa Juga ja Saalman vielä

olivat odottamassa minua, Saalman tosin puussa räjähtäneestä kranaatin sirusta selkäänsä pahoin haavoittuneena.
Selkäreppu ja puolillaan oleva puuropakki jäivät
paikalleen, kun meidän Jugan kanssa oli lähdettär'ä siinä tuiskeessa raahaamaan Saalmania ja aseitamme jyrkkää männikkörinnettä ylös. Vähän matkaa miestä raahattuamme hän pyysi jättämään itsensä oman onnensa nojaan kuolemaan, koska näki
kuoleman viikatteen kolkuttavan meitäkin. Tulta tulikin tuiskuna takaamme, kuin ampiaisia pesästään,
mutta yritimme kaikkemme viedäksemme Saalma-

nin turvaan, kävipä sitten

itsellemme kuinka ta-

hansa.

Kamppailimme sinnikkäästi vaikeuksista huolimatta hien valuessa solkenaan pitkin ihoa. Lopulta
onnistuimme pääsemään mäen päällä olevalle tielle, jossa saimme heikkokuntoisen Saalmanin nos-

tetuksi juuri paikalle saapuneen hevosen kärryihin
jsp:lle vietäväksi. Myöhemmin sotasairaalasta lähettämässään kirjeessä hän kertoi olevansa toipumassa vammoistaan ja kiitti meitä henkensä pelastamisesta.

Komentopaikalle päättyi sen päivän taipaleeni
iltamyöhällä. Tämä olikin viimeinen taistelupäiväni vuonna 1944 sodan lopussa. Kiitos tässä vielä

jokaiselle ryhmässäni olleelle miehelle lujasta yhteishengestä, jonka vaikutuksesta ei kukaan lähtenyt taisteluasemista ennen viimetinkaista käskyäni !
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Urkupyssyi en

ulinoo
JOKAINEN suomalainen sotilas tuntee nimen "Urkupyssy". Ja miltei jokainen on joutr.rnut sen tulituksen alaiseksi tai ainakin kuullut aseen lähtöl.rukaukset. Kerjalan kannal<sella ja nimcnornair.n sotamme loppu'r'aiheissa tuo "salainen" lrirvepf ssi'
näytteli suurta osae taisteluissa. Sen lntar-r-r;rt kcski-

tyksct olir'.rt pcloitt.rr ir. tosin eir'ät teholtaan sitä
lr.rokkre kuin usein uskottiin. Tämä ase ei kuiten-

k.rln ollut n.rikään nallipyssy. Se oli tchokls hehtalrilse liir-rittelernattakin f a sen morairlinen vaikutus oli pirullisinta laatua.
Ase oli asenncttu uscin kuorma-autoihin t;ri raut.rticvaunuihin. Tärnä tehosti sen liil<kuvaisuutta,
niin että asernien vaihto oli nopeaa, jonka vuoksi
päter'än mealin srraminen siitä oli suon'ralaisille miltci mahdotonta. Kun aseen putket puhalsivrrt kr.rnlattinsa ilmoille, tuntui kuin jättiliiincn olisi tvh.jentänyt perunakorinsa sen.renttilattirrllc, i.r tuokion

kuluttua kuului kuin pikrjunl olisi lcnt:intt rluro.jcn

hllki

kohdcn aluctten-rn.rc. J.r sittc-n r.iiskähtc-li.

Hchtaarit s.rir'.rt ncljä- t.ri r iisituur.r.rristr tulta, kran,r.rttci.r. joidcnk.r sir1..11.. rikutus ei trllut niin tehol<.rs kuin nir.lcn svnnltr.rnr.i ilm;rnpaine ja kuunruus. Åsc- .,ii l,,Jcll.r .1tr)niirseen kaukainen suku-

l.rrnrn. .rr.\'eirss\'. ic,stl Fuhuttiin kunnioituksen ja

;clt,n sei.risin tunrein. S.rnottiin, että sen keskitl'k-

sren l()Lltunecr sJ,rttol\'.]t suorrstiran palaa pystyyn.
'fuot,r en n1't nrene todeksi vakuuttamaan, mtltta
l.uolcrr.rn sär'eltä sen urut puhalsivat ia slivat roh'

Vendläinen roketinheiiin eli urkupyssy, iollo voitiin ompuo
Roketteio oli koliiperiltoon 82 1o
yhtoikoo 42 rokettio.
I32 mm. Roketin pituus -oli vostoovosti n. 60 io 93 sm, poino
n.6,5 io 24 kg, olkunopeus 5O m/sek, sirpolevoikutuksen sijde

n.7 io l0 m sekö ompumoefäisyys 6 io 9
284

km

kc-inrnrrnkirr uroon painantaan päänsä turPeeseen,
kun niiden ääni kaikui Kannaksen taistelutantereill.i.
Sotilasalan anrnrattimiehet tietäner'ät tuon aseen

rlkenteen. sekä sen toclellisen tehonkin sott-aseena
jrr tuhoamisr'älineenri, joten en mene sen teknillisti rll<cnnetta kopeloimaan. Onhan sellainen ase

saatu sotasaaliiksikin, tietämäni mukaan jostain Lutikkavaaran motista. Ehkä puolustusvoimammekin
omistavat nykyään sellaisia. Tosiasiassahan ase on

jo

I

I

vanhanaikainen, nyt kun ohjukset

ja muut

ra-

kettipyssyt näyttelevät suurta osaa aseistuksessa.
Kerron vain omakohtaisista kokemuksista joudut'tuani tuon aavepyssyn vaikutuspiiriin.
Palvelin kesällä 1944 Er.P 25:ssä. Sota paljasti
parhaillaan meille toiset kasvonsa. tilanteet muuttuivat ja rintamalinjat siirtyir-ät. \rastessamme olivat valtavat ylivoimat, emme ennättäneet edes nuolemaan saamiamme haavoja. Vihollisellamme oli
siihen kyllä tilaisuutta, saimmehan r-astaamme yhä
uusia, vereksiä voimia, hyvin .rseistettuja divisioo-

nut keskeltä halki. IIma kuumeni, sitä oli vaikea
hengittää.

Kohotin päätäni ja näin muutamia tovereitani
kuolleina maassa, he eivät olleet kestäneet urkupyssyn tulta huonoissa suojissaan. Koetin huutaa

ylikersantti Karvosta, mutta kukaan ei vastannut.
Samassa kuulin urkupyssyn uudet lähtölaukaukset.
Minut valtasi kauhu, mutta maltoin pysyä suojassani. Tuskanhiki virtasi kehostani suorana norona
kivien välissä kasvavalle sammalistolle. Jälleen kai-

kui

ympäristössä räjähdysmäisiä poksahteluja, nyt

tosin hieman sivummalla, ja korvani salpautuivat
tukkoon. Huomasin myös, että sieraimistani tipahteli verta maahan. OIin ollut sodan aikana monissa

nia, lentokoneita ja panssr.reir.r. . . . ja sitten vielä
lisäksi tuon aavemaisen urkupyssyn, tuon pirun
keksimän sota-aseen, onkr t.rkia moni suomalainen

tykistökeskityksissä ja lentopommituksissa, mutta
mikään niistä ei vetänyt vertoja järkytykselle, jota
saio kokea maatessani siinä avuttomana räsynä. Sa-

sotilas menetti Ioppuun kuluneet hermonsa.
Siiranmäellä t.l.istelii'.:.r monet eri yksikkömme, ja
paine vihollisen trholte oli ankaraa. Siellä jouduin
urkupyssln n'rerlit.ruluksi, ja samassa kahinassa menehtyi moni suomalainen sotilas. Osastomme oli
tunkeutunut hieman liian syvälle vihollisen yaltaamalle alueelle, muistaakseni Miettilänkylän suunnalla. Joka tapauksessa ilmoitti ylikersantti Karvo-

maa sanoivat kaikki henkiin jääneet toverinikin.
Kolmatta sarjaa emme saaneet niskaamme, ja tuo-

f

nen, että tilanne vaati meitä viipymättä hissukseen siirtymään taaksepäin. Peräännyimme mäkimaastossa hyvässä järjestyksessä, mutta vihollisen
tähystys ilmeisesti havaitsi liikkeemme. Sen saimme kokea, kun niskaamme tuli pian tykistö- ja kranaatinheitinkeskitys. Sen vaikutus jäi tosin melko
tehottomaksi. Muutama lievästi haavoittunut, kaikettä kykenir,ät jatkamaan
matkaa omin voimin.
Keskitys siirtyi sen jälkeen kylän suunnalle, ja
n.re jatkoimn-re matkaa ylikersantti Karvosen pitäessä siln'rällä karttaa ja kompassia. Taempaa, sekä
vasemmr.lt.l ertä oikeillta, läheltä ja kauempaa kuului tavalliste åmmuntr..l. johon olimme io tottuneet,
eikä se häirinnyt sen enempää osastoamme. Tiesin'rme, että rintamalinjet olir'.rt muutamissa kohdin

kin jo riitti. Kokoonnuimme

määrätyssä paikassa,

josta lähdimme etsimään kaatuneitamme. He olivat surkean näköisiä vainajia, verisiä ja pahoin
palaneitakin, vaatteet riekaleina.
Tarkastelimme ammuksien tekemiä jälkiä. Ne eivät olleet lainkaan suuria, r'aan aivan kuin pienen
korohoron aikaan saamia räjähdyskuoppia, mutta

niitä oli tiheässä, ja äskeisen kivisuojanikin lähellä
oli muutamia. Suojani oli ollut kyllin tehokas pelastaakseen henkeni, ja saamani vauriot eivät olleet
kovinkaan pahoja. Selvisin siis koko urkupyssyn
keskityksestä pelkällä säikähdyksellä.

ki niin pienin vaurioin,

notkahtaneet ja ammuntee kuului tämän vuoksi sellaisiltakin tahoilta, mistä sitä ei olisi voinut odottaakaan. Tykistön ja korohoron lähtöl.rukaukset.
niiden aiheuttamat ujellukset ja räjähdyksc-t molemmin puolin maaleissaan olivat tuttua musiikkia.
Kaikki tuo kuului sodan äänikuvaan.

Mutta sitten kuulimme siitä poikkeavaa.
Urkupyssy ryhtyi pstrrnittän'rään meitä, nimenomaan ;'uuri meitä Er.P 2):n miehiä. Ja silloin

Voin

lerYeel
hiukset
ov0l

Itouniit

saimme kokea urkupyssyn kaamean tulikasteen, ensimmäisen tuntuman tähän pahamaineiseen asee-

SELSORIN

seen.

lääkeshompoo,

Kun kuulimme pikajunan kulkua muistuttavan
kohinan lähestyvän, heittäydyimme maahan etsien
siitä mahdollisimman hyvää suojaa itsellemme.
R1'ömin kahden ison kir.en muodostamaan solaan,
makasin siinä ja odotin pitkän iäisyyden, mitä tuleman piti. Toiset juoksivat eteenpäin, se oli heidän
tuhonsa tai ainakin monen heistä, sillä he eir'ät ennättäneet kauempana oleviin taisteluhautoihin,
Tuokion kuluttua alkoi rätinä ja pauke. Tunsin
palaneen katkua ja keuhkoni tyh.ientyir'ät ilmasta.
Räjähdykset kuulostivat omituisilta poksahteluilta,
aivan kuin maahan putoava ammus olisi pakahtu-

jonko voikuttovono oineeno on hilseilyä ehköisevö seleenidisulfidi, poistoo
hilseen jo kohden toi kolmen pesun
iäl keen.

Apteekeisto reseptittö.

Lööke Oy
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Nököolo Sollost,c

Olli l(estilö

Aavetvkkeiö

tiedustelernssso

KUN rintama pysyi paikallaan ja sotatoimet rajoittuivat vain molemminpuoliseen tiedustelutoimintaan ja jos jonkinlaiseen vastustajan häirintään, eivät venäläisetkään olleet joutilaina. He yrittivät
monenlaisin keinoin tuottaa meikäläisille häiriöitä
niin, että monesti oli pakko antaa tunnustus heidän toiminnalleen. Eräs tällainen, melkoista häiriötä aikaan saanut yllätys oli, kun Alakurtin lentokentälle alkoi lentää kranaatteja. Mistä nämä
tulivat ? Tämä oli tietysti saksalaisen sodanjohdon ensimmäinen kysymys. Suoritettiin lentotiedusteluja ja lähetettiin partioita ottamaan seh'ää
tykkien sijainnista, mutta täyttä selvyyttä ne eivät
saaneet, ainoastaan suunta

oli

selvillä.

Viimein sai meidänkin osastomme järjestää partion, jonka vahvuudeksi tuli 10 miestä ja johon
minäkin kuuluin. Tehtäväksi annettiio ottaa lopultakin selville noiden aavetykkien sijainti.
Matkustimme Rovaniemelle, jossa saimme avukja niin jatkettiin matkaa junalla Alakurtin asemalle, josta taas
autoilla sivustaan, saksalaisten miehittämään Viteleen kenttävartioon. Tästä kenttävartiosta meillä
oli matkaa tavoitteeseen arviolta 25 km.
Viteleen kenttävartio sijaitsi erään pienen tunturin länsipuolella, joten meidän täytyi ensimmäiseksi työksemn-re 1'littää tunturi sekä edetä sen jälkeen tavoitteeseen. Suunnitelma oli seuraava: Koska tiedettiin venäläisten tykkien ampumasuunta,
semme Osasto Paatsalolta 20 miestä,

täytyi patterin sijaita tässä suunnassa olevan tunturin itäpuolella. Kaiken todennäköisyyden mukaan ei raskaita tykkejä ollut sinne saatu kuljetetuksi muuten kuin rakentamalla liikennettä varten
jonkinlainen tie. Tämän takia päätettiin suorittaa
736

Alokurtin kylöö voltor*sen iölkccn

aikana pistoja tuon tien suuntaan, jotta pääs'
yön
'taisiin
tiedustelun alkuun patterien sijainnin selvittämiseksi.

Ennestään olivat partiot havainneet, että oletetun tien suunnan oli vihollinen varmistanut hyvin
huolellisesti. Olimme kuitenkin nyt lähteneet sillä
mielin liikkeelle, että tavoitteessa käydään, vaikka
siellä varmaan olisikin ahtaat oltavat' Toimintam'
me turvaamiseksi päätettiin tällä kerralla jättää
noin 5 km päähän tavoitteesta 10 miehen vahvuinen tukipartio, joka valitsee itselleen hyr'ät asemat
tehtävällä ottaa vastaao mahdolliset takaa-aiaiat.
Jot taas kävisi niin, että partiomme hajoaisi, olisi
jokaisella partion miehellä hyr'ä suunnistautua
vaikka yksin tuohon tukipartion asemaan, joka oli

kokoontumispaikkana mvös suorituksemme onnistuessa.

Koska meillä oli miehiä runsaasti, jaettiin loput
joukosta kahdeksi 10 miehen partioksi, joiden tuli

yrittää tielie noin 3 km välimatkoin ja sen jälkeen
palata tukipartion luo. Siellä tehtaisiin yhteenveto
tiedoista ja päätettäisiin, mihin sitten ryhdytään.
Saksalaiset olivat luvanneet, että he tulevat kaiken
varalta määrättyyn paikkaan välimaastoon meitä
vastaan varmistaakseen poispääsymme, mikäli vihollinen yrittää meidät saarta'a. He ilmoittivat vahvuutensa olevan 200 miestä, joten meillä oli hyvä
suoja takana.

Tarkoituksena oli päästä tavoitteeseen jo ensimmäisenä yönä. Aamulla lähdimme ja illalla olimme

)

paikassa, mihin tukipartion piti jäädä odottamaan.
Kaikkien ollessa vielä koossa sovittiin tunnussantsta ja muista tehtävään liittyvistä seikoista, keitettiin saikat ja ruokailtiin.
Puolenyön maissa lähdettiin liikkeelle. Vänrikki
Suoranta veti meidän partiotamme ja kersantti
Laine toista. Parin tunnin kuluttua oli päästy niin
pitkälle, että entisten tietojen mukaan vihollisen
majoitusalueiden piti olla aivan edessämme. Alkoi
se paljon puhuttu hiipiminen.
Tunnustelijat, jotka kaikki olivat venäjän kielen taitoisia työnnettiin eteen. He etenivät hyvin
varovasti niin lähelle, että heidän käsimerkkinsä
pimeässäkin hyvin nähtiin. Vähän väliä pysähdyttiin kuuntelemaan, ja näin hiljaa edeten oltiin viimein keskellä vihollisten majoitusaluetta. Kuin
käärme kiemurteli partio nyt eteenpäin korsujeo
mustia hahmoja kierrellen. Jossain nähtiin tummien varjojen liikettäkin, kaikki eivät siis nukkuneetkaan. Meitä ei kuitenkaan huomättu.
Vihdoin alkoi kuulua etuoikealta auton moottorin ääntä, ja silloin pysähdyttiin kokonaan ja seurattiin moottorin äänen suuntaa. Jokainen tiesi,
että nyt oli tietavoite lähellä, ei muuta kuin saada
tien suunta selville ja sitten takaisin. Auton ääni
antoikin selvyyden oikealle johtavasta suunnasta.
Katsottiin vain kompassista lukema ja merkittiin
muistiin. Samoin meneteltiin heti, kun auto oli
mennyt vasemmalle. Varmuuden vuoksi kävi partion johtaja vielä aivan tiellä saakka todetakseen,
että kysymyksessä todellakin oli juuri se tie, joka
venäläisten oli onnistunut niin salassa rakentaa.
Tehtävämme oli tältä osaltaan suoritettu ja lähdimme vetäytymään takaisin.

Sivuuttaessamme erästä korsua seisoskeli sen
luona venäläinen tehden tarpeitaan, huomasi meidät noin 5 m päästä ja kysyi, mihin olimme menossa.

joka

Töihin vaan, sanoi venäjäksi kersantti Qvist,

oli kysyj|åd lähimpänä, ja jatkoi:

kohta on
- Parasta
myös teidän vuoronne lähteä, joten lienee
mennä nukkumaan. Partio jatkoi koko ajan verkkaista kulkuaao, joten venäläinen, liekö sitten ol-

lut

sotilas

tai työvelvollinen, Piti meitä

varmaan

ominaan. Viimeiset miehemme näkivät hänen kävelevän korsuunsa.
Päästyämme pois majoitusalueelta kiihdytettiin
vauhtia. Kun toinenkin partio aamuhämärissä saa-

pui tukikohtaan, joksi nyt kokoontumispaikkaamme nimitettiin, tehtiin yhteenveto yön tuloksista.
Päätettiin viipyä paikalla päivä

ja käydä seuraa-

vana yönä uudelleen tiellä, mutta lännempänä, jotta patterin paikka voitaisiin määritellä.
Koko päivä pidettiin tarkkaa vartiointia, koska

otaksuttiin venäläisten lähteneen jälkeemme, mutta mitään takaa-aj$ia ei kuulunut.

Kun

seuraavana yönä

oltiin

lähestymässä majoi-

tusalueen laitaa, leimahti aivan edessämme tiheässä
metsikössä tulenlieska ia kuului .valtava jyrähdys.
Ketään ei tarvinnut kehoittaa pysähtymään, se tapahtui itsestään. Siinä olivat nyt etsimämme Pat-

terit.

Annettiin käsky vetäytyä varovasti

taaksepäin.

Joitakin satoja metrejä kuljettuamme ylitimme pieno.isen suon, jonka vastarannalle pysähdyimme
kuulostamaan. Vain pari tykin jyrähdystä kuului,
sitten oli kaikki hiljaista. Tukikohtaan saavuttuamme oli toinen partio io paikalla, ja aamu alkoi valjeta. Tehtävämme oli suoritettu, ja ruokailtuamme
saattoi kotimatka alkaa.
Puolenpäivän aikaan saavuimme sille paikalle,
jossa saksalaisten piti olla paluutamme varmistamassa, mutta heistä ei näkynyt muuta kuin jälkiä.
Oli näet ampumakuoppia, joissa he nähtävästi olivat edellisen päivän ja kenties yönkin meitä odotelleet, mutta sitten kyllästyneet ja lähteneet pois.
Saksalaisten asemissa huomasimme eräässä poterossa nukkuvan miehen. Sikeästä unestaan hän ei

herännyt, vaikka me kokoonnuimme ympärille ihmettelemään ja naureskelemaan, ettei tuosta olisi
ollut mihinkään meidän paluumatkamme varmistajana, jos olisimme joutuneet tapellen vetäytymään.

Kun saksalainen sitten oikein sotaäänellä karjaistiin hereille, mies hyppäsi pystyyn ja oli niin pelästyneen näköinen, että meiltä pääsi oikein röhönauru. Lopulta saatiin hänet ymmärtämään, että nyt
olisi korkea aika lähteä meidän mukaamme, sillä
pian saattaa tulla sotamies venäläinen eikä silloin
enää tule kysymykseen matka omien luo, vaan päinvastaiseen suuntaan. Vähitellen saksalaisen pelko
muuttuikin suureksi iloksi ja niin lähdettiin kohti
kenttävartiota.
Saksalainen rintamankomentaja oli hyvin tyyty-

väinen hankkimiimme tietoihin, ja

tyytyväisiä

olimme itsekin. Saimme näet taas lähteä lomalle.
Sellainen oli tapana antaa jokaisen partiomatkan
jälkeen.

*
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Ammu nyt sinäkin, pentele, kun sullo kerron pyssy on!

Heikki Seppälä

"Hömeenlinnon

Konsi kuvo:

toistelu"

-

JOULUKUUSSA 19j9 majoittui Vallilan rykmentti Hämeenlinnan lyseoon sotaanlähtöä valmistelernaan. Jouduttiinhan näillä nurkilla jo ilmapommejakin haistelemaan. Mutta tulitaisteluita sattui r.ain
kerran, ja silloin oli meikäläisten apuna hämeenlinnalainen poliisi.
Reservisotamies Seppälä

kökötti eräänä

ilmestynyttä konetta kohti virkavallan edtist,rja
nrätkähti mahalleen, lumiseen koristepensaaseen
kompastuttuaan, mutta ärjäisi siitä:
Ammu nyt sinäkin, pentele, kun sulla kerr,rn

- on
pyssy

I

Mietteistään heräillyt sotamies Seppälä olikin
r'äleen arnpuma-asennossa, mutta älysi samassa jättiläislinnun siivessä kotimaisen tunnuksen. . .
Passipoliisi häipyi r'ähin äänin. Mutta sotrtmies
SeppäLi sarttoi .jo tiedottaa eukolleen: ".. . ja s.rttuihan trissä äsken pientä laukar.rstenvaihtotrl<in,
mutta selrisirnme siitä ilman kaatuneita. . ."

+

-

9:n KIRTOITUKSET

N UMERO
Heikki Virtanen:
ENTISEEN
ETEENPÄIN

}{ÅLLII\

.TOLKKL'EITTAIN

HT'GO ÖSTER}{A\

päir'änä

lyseon rapuilla vahdissa. Silloin kuului takaapäin
lähestyr,än lentokoneen surinaa. Ja sanrassa porhalsi nurkan takaa rakennuksen edustalle nr1'ös
kookas passipoliisi, pistooli kourassaan.
Tyhjennettyään aseensa aivan matalalla näkvr iin

tr rc'summe Roioioesic molioio ioi

V.

Rautiainen:

PÅNSSARIEN KÅKSI\TAISTELU
KUUTERSELÄSSÄ

Erkki V. Ikär'alko:
ERÄS VASTAISKU ÄYRÄPÄÄN
SILLANPÄÄASEMASSA

Leo Lahdenperä:

ERÄ.iN PARTION N{ERIKLLJETL:S
PETSAÄIOSSA

Urpo Arhosuo:

ONNI YKSII-LÄ, KESÄ KAIKILLÅ

t--l

Sulo J. Kakkonen:

sYVÄRrn- JA TLr]-ET,IAJOEN TÅrS.i Er,r'rSSA
KESÄLI.Ä '194 t
Viljo Kurri:
SUORALLÅ SL L'\1"{I-KSEI-I,.{
Onni P. Repo:

P.{I\'.{ I-OI}IOL.1\

T.{RvIKÅ\\ÅKSELLA

Eero Terär ä:
L'RKL'P\'

RUMASTI PUHUI
"Touhun" r'ksikön pojat olivat ru'r'enncet pell.rrnaan kortti;r ilt.rnsl kuluksi. Äkkiä kuului ulko.r
kova räjähdls. korsu tärähti ja hiekkaa putosi krtosta pelipöy'dälle.

Olli

rs4

Kesrilä:

Å.{\,ETYKKEJÄ TrEDt'S]'ELENTASSÅ
Heikki Seppälä:
.HÄIUEENLINNAN

TAISI'ELL-"

.

..

.

.

tanan lotk;rsiipi, ärähti kersantti.
Voi, kun sinä puhut rum;rsti, torui alikersirnt-

ti -veitikka silmäkulmassa. Kaikki

remahtivat nau-

mmaan ja peli jatkui.
Åan-rulla todettiin, että korsun nurkalta
tänyt muutama kuutiometri maata ilmaan.
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Molmikivi voi koh'entoo kukkoroonne he:o-- ^ (- - <-'c. K.n löydötte
mqlmikiven, löhellököö se meille. Nyt Ou'c<---- -:<:::c'1 r,'r11. morkkoo

sille löhetelyslö nöylteestö loi oiheesto, jc^<c ..-:3s': :-cr,ielut tutkimuksel

johlovot toloudellisesli tAyttökelpoisen rc - - a.-öö-. Lisöksi joetoon vuositloin porhoisto nöytteislö melkoisiq tun--s'-s:c <iniojo.

töhettököö nöytteet

Mlllolnen on

fo tledot nöin:

molmlklvlt
Molmikivi on usein tovollisto

ros-

koompi, rikolullo pinnolloon metollinvörinen jo -kiiltoinen. Jöltäö losiltomottomoon posliiniin (esim. suloke) lummon loi vörillisen viirun.

Trlolkoo jostokin viereisestö

osoitteeslo Molminetsijön opos, joko on-

1oo Teille orvokkoilo neuvojo molm inels'in

nöslö.

Poh;ois-Suomesto osoitteello Outokunrpu Oy, Kivikolu 6, Rovoniemi.
Keski-Suomesto os. Outokumpu Oy,
Pyhösolmen koivos, Pyhökumpu. ltöjo Kookkois-Suomesfo os. Ouloku mpu
Oy, Molminetsinlö, Outokumpu.
Etelö- 1o Lounois-Suomeslo os. Outo-

o

kumpu Oy, Aijolon koivos, Ailolo.

(Kotsokoo korlloo).
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