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TO'VO VUORELA
VIHOLLISEN hyökätessä 30.11.39 aamulla rajan yli
puolustautuivat raja,lla olevat joukkueemme resen'iluutnantti Ilmari Lehdon 'johdolla aluksi Raatteen
ja Puraksen teiden kohdilla. Täten kahdella suunnalla
vähin voimin taistellessa meidän oli kiireesti ehätettär,ä
antamaan tyrmääviä iskuja vuoron perään kummallekin

taholle.

Tällainen oli tilanne taistelujen syttyessä. Mrstäiin
Iopullisista tyrmäyksistä ei tässä voinut puhur, mutta
sen verran aina teimme vastaisku ja, että vihollinen
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tietämättömänä voimiemme suuruudesta joutui valmistelemaan hyökkäylaiään ja viipymään pitemmän
ajan yksillä paikoilla. Pian aloimme kuitenkin saada
lisävoimia.
Suomussalmen suunnalla olevien joukkojen päällik-

kö, everstiluutnantti L. Kyander alkoi lähettää apujoukkojansa. Erillinen pataljoona 15:n (Er.P 15) osia
saatiin

eri suuntiin rajalle. Suurin osa eli L. ja

2.

komppania sekä kranaatinheitinosasto saapuivat Raatteen tielle.
Ainoat alkeellisesti varustetut puolustusasemat olivat n. 10 km rajalta Purasjoella Raatteen ,tien varressa. Muualla ei ollut mainittavasti pistetty lapiota

ni: vihollinen valmistautumassa valtaamaan dsken jätettyjä,,tyhjiä asemia.
Tykistötuli loppui. Alkoi kuulua jalkaväen aseiden
kiivasta pauketta ja valtavaa huutoa. Vihollinen valtasi Purasjoen asemia. Tämä tapahtui varmaankin ilman tappioita I
Nousin Lakivaaran torniin. Arvelin, että kohta alkaisi näkyä vihollisen liikehtimistä Mäntylänvaaralta,
johon tornista näki varsin hyvin. Yajaan tunnin kuluttua Purasioen huudosta marssikin joukkueen verran vihollisia Mäntylän talon pihalle. Mutta heidän
marssinsa jatkui pian sieltäkin.
Laskeuduin alas miinoitetusta tornista. Olimme val-

miit

taistelemaan

ja

tuhoamaan tornin tarvittaessa.

ujelsi ensimmäisen kerran laheltä. Vihollinen
lähetti mahtavia terveisiä: täältä tullaan.
Ja niin ne tulivat. Noin 700 metrin pituisen suoran
päästä alkoi näkyä nelijonossa marssiva vihollisen
kärkijoukko. Se oli kuin sodan tuntosarvi, joka raaSamassa

T

1

i

hasi perässään valtavaa ruhoaan, kokonaista divisioooli määrä tuhoutua Suomussalmen
lumisilla saloilla sitten, kun se aika koitti.
Tällä kertaa pystyimme häiritsemään vain tuota vänaa. Tämän ruhon

1

!

rähtelevää tuntosarvea. Pikakiväärimme vastasivat
heidän tervehdykseensä omalla kielellään. Lähes,tyvien
rivistöjen hyvä järjestys sekaantui.

Rootteen tie

maahan. Tähän Purasjoen linjaan luotimme kuin rans-

kalaiset Maginot-linjaansa. Eikä se oikeastaan ollut
ihmekään, koska muualla ei ollut minkäänlaisia asemia, joten vertailukohtia puuttui.
Tämän aseman miehitti 2. komppania ja torjui siinä L-3-t2. useita vihollisen hyökkäysyrityksiä. Mutta venäläisten hyökätessä lopulta ylivoimaisina Kyander siirsi joukkonsa yöllä 3/4.L2. Kokkojärven viereisille järvikannaksille. Kun oli saatu vahvennuksia,
ryhdyttiin järjestämäåin etenemistä uudelleen Purasjoelle. Taistelut olivat jo käynnissä, kun paikalle saapunut uusi komentaja, majuri K. Kari antoi taas käs-

kyn vetäytymisestä 6.12 alkaen puolustukseen suurelle
järvilinjalle Kiantajärven tasalle.
Joukkueemme eivät siis noista Purasjoen "hyvistä
asemista" olleet joutuneet paljonkaan nauttimaan.
Olimme iskujoukko, ja meidän piti aina olla iskemässä siellä, "mis' ankarimmin luodit soi . . ."
Kun me saimme täten odottamattoman käskyn perääntyä, miesten mielet valtasi hämmennys. Miksi ?
Tuo §symys kulki kuiskeena miehestä mieheen. Intomielisimmät tekivät päätöksiä, mihin saakka he vetäytyisivät. Vain siihen saakka, ja sitten ei askeltakaan! Jollei johdolla ole uskallusta asettua vastarintaan, niin kootaan oma porukka ja aletaan solia
omaan laskuun. Tällaisia puheita kuului yhä tiuhempaan, mutta
oli kuitenkin aloitettava perään-meidän
tyminen. Sodassa täyttää olevan niin, että usein vain
yksi mies tuntee koko ,tilanteen, ja niin oli asia Raatteen tielliikin.
Iähdettyiimme peräännyimme noin 3
- Purasjoelta
km
Lakivaaraan, jossa oli näkötorni. Sinne mennessämme kuulimme ensimmd.isen kerran tykkien järeää
jyskettä. Vihollinen valmisteli siis hyökkäystään Purasjoella. Tämä oli eräs sodan riemullisimpia hetkiä-
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Niin koitti

keskipäivän hetki. Taistelumme oli tälkohdalla taisteltu. Ilmaa repi valtava räjähdys.
Torni kaatui ryskyen tielle. Pian olimme jälleen matkalla länteen päin. Illan hämärtyessä tulimme Suomussalmen ja Kuhmon väliselle maantielle. Kahdeksantoista kilometrin mittainen Raatteen tie oli mielestämme luovutettu aiheetta ja melkein taistelutta

lä

viholliselle.
Oli ehkä joulukuun

6. päivän ilta, kun saavuimme
Mattilan taloon, joka on aivan lähellä Raatteen tienhaaraa, Kokkojärven länsipuolella. Mieliala oli ärtynyt ja apea. Töytäilyt etulinjoilla, valvotut yöt ja väsymys olivat vieneet yksin ajanlaskunkin sekaisin.
Tuntui sil,tä, etteivät "allakat" kaikistellen pitäneet
paikkaansa. Se maailm4 jossa nyt olimme, tuntui olevan seo järjellisen maailman ulkopuolella, josta meidät muutamia. päiviä sitten oli temmattu uusiin oloihin.
Mattilan talossa tapasin everstiluutnantti Kyanderin. Hän istui talon suuren tuvan penkillä ja järsi käsissään olevaa lampaan lapaa. Hän oli kasvoiltaan
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aivan harmaa ja loppuunväsyneen näköinen. Sain sellaisen vaikutelman tuosta syvästi inhimillisestä, vaohasta sotilaasta, että hänen hermonsa eivät olleet kestäneet viime vuorokausien raskaita koettelemuksia.

Nuoruuden innossani aloin selvittää hänelle viiei kuulunutkaan minulle,
eikä ollut ehkä sopivaakaan mennä niitä selvittelemään. Kyander kuunteli sanattomana, värähtämättömin ilmein. Kun pysähdyin hengähtämdä.n, hän tomeisiä taisteluja, vaikka se

tesi yksikantaan:

-

Niitä on joka

paikassa.

i

'

Hän

oli

Suomussolmen lossiolue. ioko solotoimien
olusso joutui vihollisen holtuun

ohittanut sen rajan, jota lähellä mekin

olimme.

Illalla noin kello 22 seuduilla sain käskyn mennä
komentopaikalle. Siellä oli nyt johto vaihtunut. Annettiin käskyjä. En muista niistä muuta kuin tunnussanan: öljy. Tuo sana tuli lähivuorokausien aikana
niin tutuksi, että se painui monen mieleen lähtemättömästi.
Se sana kuultiin myös monasti muunnoksena: olju.

Tällaisena sen kuuli vihollisen suusta. Hekin olivat
saaneet tietoonsa meidän tunnussanamme.
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Tärnän öljy-sanan takia menetti eräs orla mieheurme henkensäkin. Hänellä oli puhevika, josta kaikilla
ei ollut tietoa. Poika oli kerran joutunut joukosta

erilleen ja harhaili metsässä yksin. Kun hän sitten

sattumalta tavoitti omia miehiä ja yritti lähestyä vartiomiestä öljy-sanan tu^-vin, muuttui sana hänen suusslan tuoksi turmiolliseksi olju-muunnokseksi, ja si!loin ase paukahti. Murheellinen totuus selvisi heti,
nrutta mikä oli tlpahfunut, sitä ei enää r,oinut toisek-

si muuttaa.
Surullinen perääntyminen jatkui. Mattilan seudut
;äteitiin kokonaan joulukuun 7. pnä. Kuhmon ja Suotnussalmen tiellä vaelsi sekalaista joukkoa. Joukkojen

mukana purkautui itkeviä ihmiskuormia Puraksen
tieltä valtatielle, ja niitä tuli myös pitkin syr.iäteitä
kaukaisilta perukoilta. Lehmiä harhaili surkeasti amn'ruen pitkin Iumisia metsiä. Sikoja ja muita eläimiä
lojui teurastettuina pitkin tienvarsia. Sekasorto oli ta\.aton.

Pysähdellen

ja välillä

marssien matkamme jatkui

suuren epätietoisuuden vallassa. Kyseltiin ja arvailtiin,
missä olisi matkan määränpää? Toiset arvelivat matkan loppuvan i(iantajärvelle, Haukiperään, toiset
päättelivät Hyrynsalmen olevan helposti puolustettavissa ja matkan iatkuvan sinne saakka.

AKSELI SAARIO
OLIN syksyllä 1939 potilaanr Kivelän

sairaalassa,

kun eräänä aamuna osaston lääkäri kertoi, että pelättiin Suomen joutuvan sotaan Venäjiin kanssa. Jos
näin kävisi, niin sairaala evakuoitaisiin Hämeenlinnaan, mutta jos jotkut potilaat halusivat lähteä pois
sairaalasta, siihen ei ollut estettä. Ilmoittauduin heti
lähtiiäksi, sillä olin ollut sairaalassa vain tutkittavana.
Suorinta tietä lähdin sairaalasta reserviläisten ilmoittautumispaikkaan Kirkkokadun koululle, ja seuraavirna aamuna meidät kuljetettiin RT 1:n linnakkeille.
Sain määräyksen Ryssänkarin alalohkon asemestariksi
si

joituspaikkrne Miessaari.
Seuraavana päir'änä tarkastin koko linnakkeen tykit,
yhdessä niistä oli iskuri ehjänä. Kielsin isku-

ja vain

rien käytön harjoituksissa, koska ne eivät kestä tyhjälSl#

RANTAP

Volrkoisiksi noomioitujo ormeiion outöio Suomussolmen suunnollo

Haukiperässä selvisi totuus ja tuli vastaus kysymykseen: miksi? Ne pihdit, joiden varsia painettiin suurella voimalla jossakin suuren Venäjänmaan voimakeskuksessa, puristivat valtavilla leuoillaao koko Suomussalmen pitäjän otteeseensa sekä etelästä että poh-

oli terävämpi. Sen kärki
upposi Suomussalmen kirkonkylää kohden. Meidän
oli kiirehdittävä, ettei se painuisi selkäämme.
Pääsimme Iuiskahtamaan Kiantajärven vesistölinian länsipuolelle 7.L2. iltaan mennessä. Perääntymisvaihe oli lopussa. Tästä alkoi paluu takaisin Raatteen
tielle. Nyt vasta opimme tietämään, mitä oli sota.
Mutta me emme olleet ainoat sodan kouluun joutuneet
oppilaat: vihollinen oppi siitä monin verroin enemmän kuin me. Luokalle jääneitä oli paljon. Raatteen
tie piirsi nimensä historiaan tulella ja verellä.
joisesta. Pohjoinen leuka
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käyttöä, mutta kiellostani huolimatta iskureita edelleenkin käytettiin. Sain pian ilmoituksen, että viimeinenkin iskuri oli mennyt poikki. Koko rykmentissä

ei ollut

ainuttakaan varaiskuria,

ja ne oli

asepajalla

tehtävä.

Otin katkenneen iskurin malliksi, jota majuri Lehti
oli puhelinkeskustelussa pyytänyt, ja lähdin kiireimmiten matkalle Helsinkiin. Aikomuksenani oli viedä
hänelle iskurimalli, mutta laivarannassa näin erään
res.tykkimiehen, joka sanoi olevansa menossa Kirkkosaarelle Suomenlinnaan. Pyysin miestä viemään pake-

tin esikuntaan majuri Lehdelle ja hän lupasikin toimittaa asian. Huvittavana juttuna mainitsen, että tämä

,!L,
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mies puhutteli minua pastoriksi. Ymmärsin, että mies

luuli tykkimestarin merkkejä papin merkeiksi, sillä
tuskinpa hänen asevelvollisuusaikanaan tykkimestareita olikaan. Leikkiin taipuvana miehenä minä kysyin,
minkä vuoksi hän puhutteli minua pastoriksi, vaikka
minä olin rovasti. Hyvässä lihassa olevana miehenä
minun puheeni otettiin todesta. Mies pahoitteli:
Erehdyin, herra rovasti.
-Linnakkeella totesin samalla toisenkin puutteen.
Siellä oli Maxim-konekivääreitä muistaakseni 8 kpl,
mutta niille ei ollut it-jalustoja ja teknillinen tcimisto
ilmoitti, että jokaisen tällaisen valmistaminen kestäisi
Aliessooren edustolle rokennetoon Arso-miinoitusto läävyöhykkeen röiöyttömisen vorolto

S -4-kwa

RT I In komentojo, eversti N Sorio seuroomosso ommuntoo Helsingin sooristosso so-

don oikono

kuukauden. Olisimme siis saaneet odottaa jalustoja 8
kuukautta eikä siihen ollut aikaa. Ånnoin senvuoksi
katkaista sopivilta paikoilta petäjiä noin miehen rinnan korkeudelta ja päätin näihin sorvata 25 mm tapit
sekä upottaa ne kantojen päihin sivusuuntausakseleiksi.
Nyt minun oli lähdettävä hankkimaan yksinkertaisia
tarvikkeita suunnittelemiini konekiväärijalustoihin.
Sainkin sopivia putkenpätkiä lahjaksi eräästä vesi-

ja painuin Suomenlinnan asepajalle tekemään kantoihin lyötävät tapit ja
muut lisälaitteet.
Seuraavana päivänä olivat linnakkeella iskurit tykeissä, ja Maximit toimivat it-konekivääreinä. Touhua
oli nyt jokaisella linnakkeella, sillä tähän saakka oli
eletty rauhanpäiviä, mutta nyt ne näyttivät ikäväksemme loppuvan.
Sitten sota tlkoi, ja sen mukana lentohyökkäykset
kaupunkiin. Erdånd. iltana sain puhelinsanoman, että
iohtoliikkeestä Annankadulta

seuraavana aamuna olisi lähdettävä hakemaan suuri
määrä räjdhdysaineita linnakkeille. Tavarat saataisiin
Kustaanmiekalta, ja lastin tuli lähteä paluumatkalle
tasan kello 8 aamulla. Yön pimeydessä teimme yhdysveneeseen tarpeellisia konekorjauksia, ja kello 6.4)

oli
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lastattuna sekä lähtöhetkeä odottamassa.

Rysscinkorin I 0-tuumoinen ompuu

Tykkimiehiä iynssöömössö pulkeo

Tasan kello 8 lähdimme Kustaanmiekan laiturista,
mutta päästyämme avoimelle meren selälle viholliskone hyökkäsi kimppuumme. Tiesin, että yksikin kkosuma lastiimme lennättäisi meidät tair.aan tuuliin,
n-rutta mihinkään ei voinut suojautua. Vihollisen alettua syöksynsä muutimme suunt3a vinottain hyökkääjään päin, ja täten pieneni hyökkääjän osumatarkkuus.
Ensimmäinen suihku tuli aivan lähelle taaksemme,
mutta veneeseen osumattar.
Vihollinen uudisti hyökkäyksensä, mutta suuntaa
muuttelemalla saimme torjutuksi sen useita yrityksiä.
Lopulta vihollinenkin näytti ottaneen oppia r'äistöistämme, ja nyt tuli suihku suoraan meitä kohti, muttr
sen verran ylitse, että r'lin muutamia reikiä saatiin
lastin ylitse veneen sisälaitaan. Kuinkahan meille
olisi käynytkään, jos tätä olisi jatkunut, mutta vihollinenliin näytti vihdoin saaneen tarpeekseen ja lensi
pois. Loppuivatko panokset tai polttoaine taikka olivatko omat här.ittäjämme tulossa, jäi meille arvoitukseksi. Kukaan miehistä ei koko aikana vihollisen hyö-

kätessä menettänyt malttiaan eikä näyttänyt pelkoaan.
Hyökkäilyyn kulunutta aikaa ei meistä kukaan pystyse silloin tuntui.
jo silloin, kun lasmatkalle
olisimme
lähteneet
Jos
timme oli valmis, olisi tehtävä tullut pimeän turvin
suoritetuksi vaaratta, mutta ehdotonta lähtömd'd,råystd'
oli tunnontarkasti noudatettava. Ehkäpä käskyn antaja
muisti päivän valkenemishetken väärin.
Tästä sain sen kokemuksen, että otin aina käskyn
tarkoituksesta selr'än ja saamani käskyn panin toimeen
parhaalla mahdollisella tavalla oman harkintani mukaan. Tilanne scattoi näet käskyä suoritettaessa muuttua. Tän.rii pelasti monta ikävääkin tilannctta jatkosodan irikana.

nyt arvioimaan, mutta pitkältä

Ronnikkotykistö kuuluu nykyisin mooyoimain
eikä merivoimiin, kuten painovirhepaholainen on sanonnan muuttanut lehtemme elokuun numerossa
vulla 239 olelan kuvan otsikossa.

si-

Eversii Sorio kiittöö Ryssöntorin potlerin miehiö

Ryssönkorin roskosto ronnlkkotykkiö lodotoon
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laisemasta maisemasta edes pientä varoittavaa vihjettä luotiryöpyn edeltäjäksi, mutta illalla sataneen lumen pinta on kaikkialla rikkumaton.

marraskuinen aamuyö vuonna 1.941. Etelän mie-

hen mielestä talvi on yllättävän aikaisin ja ankarana
ehtinyt Vienan korpeen. Kuun ensimmäisenä päivänä
alkanut ns. Kiestingin läpimurtotaistelu on viskannut päällikkyydessäni olevan JR 14:n 4. komppanian

Louhen maantie.

Tunnustelijat uskaltautuvat viholliskäden aukeaksi
yli. Mitään ei tapahdu. Ehkä edempänä käynnissä oleva taistelu on tyhjentänyt koko
edessä olevan maaston saarrostusuhan alaisista vihollisista. Jonomme jatkaa etenemistään, mutta suunta ei
hevillä säily vaikeakulkuisessa tiheikössä.
Vilkaisu karttaan ja kompassiin. Luonto näyttääkin

Idästä kantautuu lumisen salon vaimentamia taistelun ääniä. Siellä meikäläiset ovat kiinni maantiessä,
ja tien tuntumaan meidänkin joukkomme olisi päästä-

hille käskyn: suuntana kuu! Se vilah.taa tämän tästä
puiden lomitse kuin silmää iskien. Vauhtimme para-

raivaaman alueen

kovassa pakkasessa tarpomaan jonossa halki lumisen
metsän pohjoista kohti II pataljoonan kärkikomppaniana. Tavoitteena on muutaman kilometrin päässä
ryteikköisen salotaipaleen takana oleva Kiestingin-

tarjoavao meille loistavan oppaan. Lähetän kärkimienee. Taivalta taittuu kilometrin verran. Jälleen käsky

vä. Toistaiseksi esteenämme on vain hankalakulkuinen
maasto, sillä omalla kohdallamme ei näy pienintäkään
merkkiä vihollisesta.
Kohtaamme keskellä metsää kaivetun taisteluhautalinjan. Teällä meitä jo ehkä odotetaan. Korva on val-

kärkeen: suunta kämmenen leveyden verran kuusta

vasemmallel Tuolla kiintopisteellämme on se vika, että
silläkin on oma retkensä tehtävänä.

Pian meidän pitäisi olla perillä. Useamman kilometrin takaa oikealta kantautuu meikäläisten hyökkäyshuuto, joka hetkeksi pysähdyttää meidät kuulos-

miina milloin tahansa tavoittamaan edestäpäin läiskähtävän laukauksen. Silmä etsii nousevan kuun va-

Kompponio iorpomosso korosso pokkosesso
holki lumisen metsön tovoilteeno Kiesiingin
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Keskellä metsää tovotoon 'koivellu toistelu-
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io olloon volmiino

kohtoomoon

edesiöpöin läisköhiöviö loukouksio

telemaan. Sen jatkoksi kajahtaa venäläisten

tykin

te-

rävä laukaus, varmaan suoralla suuntauksella hyökkääjiä kohti ammuttu, koskapa huuto vaikenee havahtuakseen vasta hetken päästä jälleen entiseen voimaansa, ja taas jyrähtää. . . Siellä ovat I pataljoonamme

monet tutut miehet tulessa eikä tuollainen vuoropuhelu varmaan mene ilman tappioita. Kohta olemme itse ehkä samanlaisessa leikissä. Mielessäni kytee kuitenkin hiljainen toive: ehkä meiltä ei tällä kertaa vuoda veren pisaraakaan hangelle eikä ainoakaan joudu
ahkion vedettäväksi. Joskus ennenkin on ihmeellisesti
selvitty eheinä, viimeksi muutama viikko sitten "suolohkolla", jossa kuolema merkillisesti väisti joukkomme. Jono etenee jälleen äänettömänä, jokainen kai

omiaan muistellen. . .
Eteemme aukeaa pieni, lumen peittämä lampi. Suojaisessa painanteessa taskulampun vaiokeila löytää

lampea kuvaavan pyöreän läiskän kartalta. Oikeassa
ollaan, kiitos oppaamme
kuun. Takaa tulee pysähtymiskäsky. Pataljoonan komentaja,
kapteeni Heino as-

tuu luokseni:
Jäämme tähän, kunnes saamme yhteyden jossakin

- oikealla eteneviin. Olemme tainneet ehtiä heistuolla
tä edelle. Tiedusteletko lammen länsipuolisesta maas-

tosta komppaniallesi puolustusasemat! Saatamme jou-

tua ahtaalle, kun tulemme huomatuiksi.
Otan mukaan I joukkueeo johtajan, luutnantti Mikkolan, lähettini Salosen, ja joku lähtee vielä neljänneksi. Lammen laitamalla on suoaukea ja sen takana
näyttää maasto kohoavan. Sieltä ne asemat varmaan
löytyvät. Aamun juuri valjetessa lähdemme ylittämään
suota. Sovimme niin, että toiset tulevat perästä vasta
sitten, kun olen päässyt poikki satametrisen aukean.
Tähystän hetken valkeissaan nukkuvaa maisemaa. Se
tuntuu turvalliselta. Ainoakaan oksa ei ole pudottanut
valkeata taakkaansa vihollisen liikkeellä olon merkiksi. Ei näy lumella silmän iloksi jäniksen jälkiäkään
eikä aamuvirkun metsäkanan ateriapolkua.

Lähden varmistamaton kivääri kainalossa harppomaan yli suon. Jäätynyt rahka kantaa, lunta on vain
puolisääreen, ja olen pääsemässä perille. Muutaman
metrin matka vain suojaavaan metsänreunaan. Silloin
huomaan osuvani kohti vasta tallattua polkua, joka
päättyy eteeni suon laitaan. Tuttuja tossunjälkiä näkyy edessäni enemmänkin. Seuraavassa hetkessä kuuIen useiden kulkijain lähestyviä askeleita. Lähimmän
pensaan suojaan on matkaa liian pitkälti, ja paluuta
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aukealle

ei voi

ajatellakaan.

Niin painun polvelle

ja

ole enää yksin, mutta ei ole varaa kääntyä katsomaan

on

tulijaa, sillä kiväärini on oltava kohti suunnattuna.
Joku kumppaneistani on oilut onnellisesti tottelematon ja lähtenyt liikkeelle minun vielä harppoessani

kohoian kiväärin. . .

Åjatus ehtii käväistä miesteni luona. Heille

komppanian monivaiheisella taipaleella, joka on ulottunut Jäämeren äärelle asti, kertynyt konepistooleita
paljon yli määrävahvuuden, jopa peräti kolmen valtakunnan mallia. Mutta nyt on myöhäistä katua, etten
lähtiessäni vaih.tanut kivääriäni konepistooliin. Se olisi jo äänessä, kun jono venäläisiä työntyy polun mut-

Näen venäläisten seuraavan katseellaan takaani lähestyvää, ja heidän pelokkaat ilmeensä kertor.at, että
tulija on meikäläisiä. Jo ryntääkin luutnantti Mikkola ohitseni. OIen monasti ehtinyt nähdä hänen siekailemattoman tappelutouhunsa,

kasta eteeni.

Nyt ei ole ammuttava,

suolla.

käväisee tajunnassani, on

yritettävä hyvällä. Tuima huutoni "ruki verhl" pysähdyttää miehet, jotka vasta nyt huomaavat minut,
lumipukuisen. Kaikilla heillä on kivääri hihnasta olalla. Erotan selvästi lähinnä seisovan miehen säikähtäneet pojankasvot. Ainoakaan käsi ei kohoa, ja kir'ääritkin pysyvät vaarattomasti paikoillaan. Jonon loppupään peittää matala näre näkyvistäni. Hätäinen kysymys käväisee mielessäni: kuinkahan suuren joukon
käsien tässä käsken kohota?
Ääntäni äskeisestä koroittaen toistan huutoni, mutta toppatakkisten ja ,turkislakkisten jono seisoo yhä

paikoillaan jähmettyneenä. Tuolta näreen takaa voi
kuitenkin pamahtaa minä hetkenä tahansa. Joko tuli
vuoroni ? Kosketuksen viipyminen viholliseen kätki
ehkä taakseen tämän salaisuuden. En kuitenkaan vielä
laukaise asettani. Joskus olen joutunut ampumaan kohti lähempääkin, miltei pistimen mitan päästä, mutta

silloin ei ole ollut aikaa ajatella. Nyt on

vastapäätä

seisovan säikähtänyt katse kuin pidättämässä, ja toiset kovin lapsekkaat kasvot katsovat minuun siitä ol-

kapään yli. Huudan vielä kerran ja nyt minkä ikinä
jaksan: "Kädet ylös l" Huudossani on ahdistusta, pelkoakin, mutta toivon, että se jää vihollisilta huomaamatta.

Jos kädet eivät nouse, minun on ammuttava. Jonon
kaksi tai kolme ensimmäistä miestä laukaukseni ehkä
veisivät pois pelistä. Sormeni pidättyy kuitenkin liipaisusta, sillä takanani helähtää kiväärin lukko, ja kuin
sen äänen nostamina miesten kädet ovat ylhäällä. En

ja

venäläisiä sen ih-

meemmin vierastamatta hän koppaa kolmelta mieheltä
kir'äärin käsivarrelleen. Neljänneltä, joka on iäkkäämpi muita, hän saa automaattikiväärin.
Tällä viimeisellä oli toisten takana pahat mie^essä,- selittää Mikkola. Tämä jo hivutti pyssyään alemmas, mutta kun yritin laukaista jäätyneen kir,äärini,
hänkin säikähti ja nosti kätensä. Minun silmäni eivät
ensimmäistä tähtäillessäni ensinkään ehtineet huomata,
mitä jonon loppupäässä tapahtui.
Minusta tuntui kuitenkin, että miehiä oli alkuun
enemmän kuin neljä.

Skolko soldatT (-montako sotamiestä) tiuk- jonon ensimmäiseltä.
kaan
Turun lyseossa olisi
rehtori Yanajan taitavalla johdolla
ollut aikanaan tarjolla venäjän taitoia, mutta joku muu tuntui silloin
tärkeämmältä. Korvani on kuitenkin jostakin kuulustelusta siepannut talteen tuon kysymyksen.
Minut ymmärretään. Poika vetää ohuen kangaskäsineen nuotiotulen nokeamasta kädestään pakkasen

purtavaksi, kohottaa sen eteeni ja tokaisee:
Pjat
- Käden selkä on minuun päin ja koukistunut
jää kämmenen taa piiloon. "Pjat" on siis varpeukalo
maan neljä. Avoin katse tekee minut vakuuttuneeksi
ja venäläispartio on siis kokonaan vankinamme.
Kun tällaisen seuran kera ei ole lähtemistä asema-

tiedusteluun, päätimme heti palata vangit mukana
taakse. Astumme tulojälkiämme mieli keveänä ja ehdimme lähelle suon vastarantaan, kun takanamme kajahtaa laukaus. Luoti vingahtaa osumatta meihin. Silloin välähtää mieleeni: "Pjat" onkin enemmän kuin

neljä, varmaan viisi, ja viides mies tähtäilee nyt takanamme. Ehkä hän ei kuitenkaan tahallaan ammu
kohti, kun omat kumppanit ovat samassa jonossa. Saavutamme suojaavan metsänreunan ennen seuraavaa
laukausta. Vankimmekin ovat tajunneet tilanteen vaa-

ralliseksi ja kiirehtineet askeltaan.
Tapaamme II pataljoonan komentajan, kapteeni E.

Heinon, jolle tilanne on ollut kuin sokkosilla oloa.
Hänelle vangit ovat tervetulleita kuulusteltavia. Puheliaitakin tuntuvat olevan, kun Raatikainen, turkulaiskomppaniaan joutunut, venäjää taitava Raivolan
mies ensin on etsitty tulkiksi. Pian kuulemme monen

muun seikan ohella, että jonon viides mies, meiltä Piiloon pulpahtanut, oli aliupseeri. Ehkä oli onnemme,
että "piat" oli aluksi vain neljä ja viides vihollisemme, varmaan valppaampi muita, iäi meiltä etsimättä.
Selviää sekin, että kohdallemme osunut partiopolku

kulki pitkin miinoitetun kumpareen kuve,tta, ja juuri

sinnehän ne meidän asemamme piti tiedustella. Jaän
miettimään, mitä muutaman sekunnin myöhästyminen

sieltä polun päästä ehkä olisi minulle merkinnyt, ia
tunnen sisimmässäni suurta kiitollisuutta varjeluksen

minulle Iaatiman aikataulun täsmällisyydestä.
Kompponio on ehtinyt sivustollo etenevien
omien edelle io osettuu odottomo,on
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JATKOSOTÅMME alkaessa lähti Jalkaväkirykmentti
10 etenemään itää kohti suunnilleen Lieksan korkeudelta. Muiden mukana oli myös korpraali Hurme eli
"puskajussi", jos asiaa tarkasteltiin ja määriteltiin tykistömiehen näkökulmasta. Korpraali oli vankasti sitä
mieltä että JR merkitsi jaloa rykmenttiä ja sen patal-

joonista jaloin oli ykkönen I
Kovia taisteluja käyden rykmentti eteni Rukajärvelle
asti. Iäksi ovat korpraalin mieleen painuneet nimet
Repola, Omelia, Ontrosenvaara ja Rukavaara, sekä
suuri joukko miesten kesken tehtyiä nimiä, kuten
Palokangas, Jokimutka, Surmansuo ja Jokilinje.
I\fonasti oli korpraali ryhmineen ottanut vihollisen
kanssa yhteen, ja verta oli vuotanut hänenkin ryhmästään Karjalan soihin. Alikersanttine saavutti Hurn-re paikattuine ryhmineen Rukajän'en

ja säilyi

itse

ehjänä. Lieneekö purjehtinut hyr'ällä tuurilla, r'ai oliko

häneliä hyvä taito sulautua puskikkoon siiloin, kun
reikiä nahkaan tarjottiin?

Syksy oli saapunut. Lehdet karisivat puista, ja maa
alkoi routia. Samanaikaisesti kiteytyivät myös taistelulinjat Ruka.järven tienoille Pieningän salojen laitan-rille. Siellä r,almistautui Hurme ryhmineen asema-

sodan varalle. Tehtiin korsuja,

ja kaivettiin taistelu-

hautoja.

Mutta kun lumi oli peittänyt maat ja manout, alkoi
uusi toiminnan kausi. Jouduttiin siirtymään rintaman
sivustaan, josta alettiin tehdä pitkiä partioretkiä vihollisen selustaan. Erään tällaisen, kahden joukkueen
voimalla tehdyn retken jälkeen nämä joukkueet saivat perustaa kenttävartion niille tienoille, mistä olivat retkelle lähteneet. Näihin aikoihin ylennettiin
Hurme kersantiksi, ja hän hoiteli joukkueen varajohtajan tehtäviä.
Kenttävartiossa elettiin hiljaiselon aikm, jt sitä riitti
metsästykseenkin. Moni hirvi sai luovuttaa lihansa

korpisoturien keitoksiin ja käristyksiin, joutuipa usein
homenokka metsokin puunlatvasta kupsahtamaan saa-

listajien pivoon. Vaikka elettiinkin hiljaiseloa, oltiin
kuitenkin valppaina vihollisen mahdollisen partioinnin ja liikehtimisen varalta.
Eräänä yönä

tulikin kenttär'artioon toimintaa. Var-

tiomiehet suorittivat hälytyksen ilmoittaen kuulleensa

kahinaa etumaastosta ja aivankuin suksien kahahduksia. Joukkueet miehittir'ät kiireesti asemansa.
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Mitään kummempaa ei kuitenkaan tapahtunut koko
yönä, eikä tukikohdan vanhin, luutnantti Koskikaan
ryhtynyt sen enempiin toimenpiteisiin. Loppuyö levättiin korsuissa, vartiot vain valvoivat paikoillaan.
Aamun sarastaessa luutnantti Koski antoi vänrikki
Vanhatalolle käskyn lähteä miehineen ottamaan selkoa

yöllisen kahinan aiheuttajista. Vanhatalo Iähti miehineen ja palasi tunnin kuluttua.
Vihollisosasto oli hiihtänyt kenttävartiomme edestä
harjanteen alareunaa pitkin ja jatkanut matkaansa siihen asti, mihin miehityksemme loppui. Sitten se oli

yli harjanteen ja edennyt takanamme olevan
suoaukeaman yli seuraavalle kankaalle. Sieltä nousi
nyt heikkoa savua, joten "vanja" oli sinne ilmeisesti
noussut

leiriytynyt. Näin tiesi vänrikki Vanhatalo kertoa havainnoistaan.

Kersantti Hurme sai käskyn ottaa mukaansa puolijoukkueen ja tutkia asian varmaksi. Valitse miehet
mielesi mukaan, ota ketä haluat, sanoi luutnantti
Koski.

Hurme kuunteli käskyä korsun lavitsalla istuen,

sieppasi käsiinsä kartan ja sitä hetken silmäiltyään
teki joitakin kysymyksiä saadakseen selvemmän kuvan Vanhatalon selostuksesta. Hänen kasvonsa punertuivat tavallista voimakkaammin. Hetken aprikoi-

1t,.
Erämoiden kenttävortioisso vietetiiin hilio;seloo meisöstellenkin.
Moni hirvi soi luo-

vuttco lihonso korpisoturien
keitoksiin

io

iouluipo homenokko metsokin usein soolisroiolle

-

tuaan hän nousi seisomaar. ja katseli ympärilleen.
Osa miehistä puuhaili jo aseittensa kimpussa. He,
vanhat veikot, tiesivät jo ilman muuta, ketkä kuuluivat
kersantin rinnalle silloin, kun jotakin tapahtui. Hurme nouti toiselta korsulta pari konepistoolia lisää
ja toi muutamia miehiäkin.
Kiireesti puhdistettiin aseista rasva pois ja koeteltiin, mitenkä liikkuvat osat helisivät. Varmisfuttiin
patruunalippaiden toiminnasta.
Varatkaa "munia" taskuunne, kehoitti Hurme.
Tehtävän
tiedätte ja kuulitte!
Kyllä kuultiin, kyllä kuultiin, mutta männäänkö
- kohti, kysäisi Savolainen.
myö
Mennään, jos tilanne on otollinen. Muonia ei
tarvita,
patruunalippaitt ja munia vain, vastasi kersantti.

t

Pian viilletti parikymmentä miestä suksilla
toon, kersantti ensimmäisenä.

maas-

Kersantin osaston lähdettyä jäir'ät korsuun vain sotamiehet Pulkkinen, Tolppa ja Ilomantsin poika Säkkinen. Hyvillään siellä miehet hykertelivät. Pulkkinen
vääntäytyi lavitsalla istualleen ja alkoi toimittaa kavereilleen:

On siitä tuosta arkuuvvesta ja kehnouvvesta jos- miehelle
kus
hyötyäkin. Takuulla oisi tuohii reisu
vetännä kiinni, jos en oisi niin monasti häntiä pielly!
Nii onnii, vastasi Tolppa. Oompa melekein var- että leppä se taas jostaki juoksoo, kuhan tulloot
ma,
ja voipa olla jo ite kessuhi poes muonavahvuuesta,
kohtihan ne kuitennii männöö. Kuuluha se yöllä semmone pulina, että mahotonhan niitä on. Ei saanna
rauhassa assuu täälläkää, vaikka mie jo luulin. On sitä
taas tiiossa jotahi ylmääräistä hommoo, ku ei tuonne
joutunna

!

Perkelek, sanoi Säkkinen. Tuskalliseks se tää
käyp, ku ei piässynnä lomalle.
elämäkkii
on Ilomantsin akka tehnynnä leviäohtasen
Jop.
- kummapa on ku et männä Amerikkaan, tokaisi
poijan,
Pulkkinen.

*
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vostoon

vihollinen hyökkää

JR l0rn komentoio, eversti U. A. Töhtinen

(olk.l newoitelemosso ll potolioonon komen.
toion, moiuri V. Portisen konsso Rukojörvellö

Kersantti miehineen oli saapunut sille paikalle,
mistä Vanhatalo joukkoineen oli pyörtänyt takaisin.
Hän pysähtyi ja neuvotteli vielä miestensä kanssa,

valitsi metsäisemmän kohdan suostir ja sanoi:
Tuosta mennään, noita savuja kohti I
Alikersantti
Poutasen hän määräsi porukan puoliväliin

sanoen:

Loppupää kuuluu sinulle

-Konepistoolit

!

riippuivat rinnan pnä|Lä ja miesten
katseet leikkasivat kuin veitsi etumaastoa. Pitkänä,
harvana jonona eteni partio suoaukeamalla. Ei kuulunut muuta kuin hiljainen lumen suhina suksien alla.
Vanhaan tuttuun tapaan oli lippaatkin asetettu niin,
etteivät ne takoneet toisiaan. Kersantti hiihteli ens:mmäisenä ja alkoi jo nousta suolta kankaalle, josta
heikko savu kohoili utuiselle taivaalle. Katse äärimmilleen terästettynä ja joka lihas jännittyneenä hän

tarkkaili etumaastoa. Ylenevältä kankaalta hän oli erottavinaan heikon, harmaan vilahduksen. Kissamaisen
notkeana painui Hurme pensaan suoiaan katse yhä
suunnattuna sinne, mistä r,ilahdus oli näkynyt. Samassa sieltä singahti kipinöivä savupilvi, ja venäläisen
konepistoolin sarja halkoi aamuista ilmaa. Sarja loppui
ja ampuja katosi niska köyryssä harjanteen takana ole-

vaan painanteeseen.

Eteenpäin, nopeasti ! komensi kersantti joukko- mennen itse edellä minkä pääsi. Hän oli arvioinut
aen

nopeasti tilanteen: vihollisosasto

oli

levossa tulilla,

ja vain vartiomies oli suorittanut hälytyksen.
Nyt oli kysymys vain siitä, kumpi puoli ehtii ensin
hallitsevaan maastokohtaan. Hikisenä ja hengästyneenä sen saavutti Hurme. Pari seuraavaa miestä saapui
hänen rinnalleen. Konepistoolit alkoivat räkättää heidän käsissään vuorotellen ja yht'aikaa. Vihollinen vas333
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kahta kii'aammin. Sen tulitte oli enää mat-

kaa vain viitisenkymmentä metriä, mutta sankka puusto esti sitä selr,ästi näkymästä. Hurmeen osasto oli
jo kokonaisuudessaan päässyt tulittamaan vihollista.
Kersantti oli tullessaan arvaillut vihollisosaston vah-

vuuden sen jättämistä laduista,
vän paikkansa.

ja an'io tuntui pitä-

Taistelulähetti Putkonen, ,ioka seurasi aina kersantti
Hurmeen tuntumassa, sai käskyn:
Ilmoita alikersantti Poutaselle,
minä irtaan- porukan toisen puolen kanssa jaettä
nun
kierrän vihollisen selustaan. Poutanen pysyköön paikoillaan ja tulittakoon vihollista.
Hurme miehineen painui r'ähän taemmaksi, nousi
suksille ja teki nopeasti pienen lenkin päinvastaiselle
puolelle. Loppumatka suo-'itettiin melkein ryömimällä
ja suksia perässä remmistä r,etäen. Maasto oli otolli-

nen, he pääsivät arvaamattoman lähelle vihollista, ja
jälleen alkoi kova tulitus. Viholliset hätääntyivät toisten hakiessa tulisuojaa ja toisten ryömiessä suomalaisia kohti. Luoteja sateli niin, että petäjän kyljet lätisivät.

Ampukaa tarkasti I komensi Hurme miehiään ja
varoitti samalla sotamies Rissasta liiasta rohkeudesta.
Jo sattui kohdalle, sillä samassa räsähti luotisuihku
petäjän kylkeen, ja miehet saivat pyyhkiä petäjänkuoria silmistään. Tilanne jatkui kiivaana, käsikranaatit räiskähtelivät puolin ja toisin. Vähitellen alkoivat ampujat vihollisen puolella vaieta.
Hei kersantti ! \/iholliset räjäytteler,ät itseään.

- selr'ästi, kun lumput pölähtelivät, huusi Rissanen.
Näin

Nyt pojat, huutaen päälle! karjui Hurme ja pai-

- itse etunenässä eteenpäin kuumenneen
nui
yhä

pistoolin

rätistessä.

Niinä hetkinä r'aiennettiin loput viholliset, ja heidän osastonsa Iakkasi olemasta. Viimeisten laukausten kaiku häipyi yhä selvener'ään aamu-usvaan.
Syvä hiljaisuus lepäsi pian tienoon yllä. Vain nuotio
kyti ja savusi, niinkuin ei mitään olisi tapahtunutkaan.

Aseita kerättäessä ja kaatuneita vihollisia tarkastettaessa kummasteli sotamies Turunen:
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-- ivlihinkähän se tuo ura 'r.iepi ja mihin siitä on
ukko mennyt. Kah ! Sen kantapäät näkkyyt tuolta
kuusen alta. Vetäkää poikkeen se ukko sieltä uutusta!
tosissaan kuollutl
Eskelinen kopisteli ukkoa kantapäihin, ja miten ol-

Ei se taia olla ihan

lakaan, ukkohan aukaisi silmänsä.

--

Rastui, rastui, tavaris, heh, heh, hee, ten.ehti

Eskelinen miestä.

Lähemmin ukkoa tarkasteltaessa huomattiin, että
hän oli haavoittunut jalkaan. Suksien päällä selällään
maaten hän sai kyydin huoltotien varteen ja siitä edelleen hevosella esikuntaan.
Kersantti Hurme hiihteli joukkoineen kohti kenttävartiota ntukanaan kaksinkertainen aseistus.
H1"r'in on pullat uunissa, ketään ei näy joukosta
puuttuvan, totesi luutnantti Koski.
Saman päir'än iltana sai Hurme käydä taistelupaikalla selostamassa tapahtumien kulun itse pataljoonan
komenta.jalle. Sitten hän sai kutsun miehineen viihdytystilaisuuteen esikuntaan, kauniit kiitokset ja" ylimääräistä Iomaa neljätoista vuorokautta.
Kersantin lähtiessä miehineen lomalle saivat Pulkkinen, Tolppa ja Säkkinen käskyn haudata tuhotun
vihollisosaston ruumiit.
Ihan tässä sielua keäntää, kun toiset voan hie- lomalle männöö ja meiän pittää ruumiita haunona
taa veäntää. Siitä onniin kauan ku on soanna Suomen
neitoa silimiin kahtoo. Nuo sen kun yhtenään lomalle lappoo. Ite oisitta soanna tekemännä roavot
moxn povvee kaivoo. Onkohan se tuo Ryynäsen ämmän poekakaa osanna kohti ampua. Sen mie kyllä
tiiän, että lomalla ollessaan se varmasti keskelle pilkkoo ossoo laukoo. Hih hrh hii, purnaili Tolppr.
Joo, kyllä se niin on, että Ryynäsen akan poika
se-tiätää, mitä so.:asa tehrä täytyy, puolusteli lomalle
lähtevä Ryynänen. Kyllä mää sen sitte sulle sanon,
kun mää lomalta tuun, että mimmottelta ne nätit
plikat siätä kotimaasa tuaksuu. M'utta onks sulla ny
tiarosas eres hautaiaisvirttä. Ja se on kans sillaila,
että eri miähet ne o, ko ruumiita tekee ja ne, jotka

niitä hautaa.

Syvärin voimoloi,tos

VENÄLÄISTEN hyökkäystoimet olivat keväällä 1942
monilla rintamanosilla r.arsin kiivaita. Niinpä he kehittivät huhtikuun lopulla myös Syvärin voimalaitoksen suuonalla voimakkaan hyökkäyksen käyttäen apunaan runsaslukuista tykistöään ja panssarivoimiarn.

Hyökkäyksen painopiste lienee ollut suunnattu juuri
voimalaitoksen kohdalle. Komppaniamme
1./Pion.P
11
majaili talloin Syr'ärin voimalaitoksesta
I km
ja n. o,1 km Syvärin virrasta itään. Tehtäpohjoiseen
vinämme olivat pääasiassa sulutustyöt ja olo jalkaväen
reservrna.

Venäläisten hyökkäys alkoi 19.4. kello ) aikoihin
voimakkaan tykistökeskityksen ja kahden panssarivaunun tukemana. Jalkaväkemme pystyi torjumaan vihollisen jalkaväen murtautumisyritykset, mutta heikoin
panssarintorjunta-asein varustetut panssarintorjuntamiehemme eivät voineet venäläisten raskaille panssarivaunuille mitään. Ne murtautuivat asemiemme läpi ja

aiheuttivat aluksi joukkojemme keskuudessa häm-

minkiä.

KALLE TOKELA

Aamulla kello 5,50 sai komppaniamme hälytyksen
panssarintorjuntaan. Välittömästi antoi komppaniamme

Pioneer.it
pqnssqFren
kimprrssq
Syvönillö
Ponssoreito vostoon Syvärillä toistelleen
pioneeriryhmön iohtoio, kersontti Kolle Jokelo
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päällikkö, Iuutnantti E. Kala allekirjoittaneelle käskyn lähteä ryhmäni kanssa niin nopeasti kuin mahdollista tuhoamaan kasapanoksilla asemiemme läpi mur-

tautuneita vaunuja.
.Herätin ryhmäni, ja miesten pukeutumisnopeus vetäisi varmaan vertoia sotakouluillekin, sillä-olimme

2 min. kuluttua

herätyksestä täysissä varusteissa ja

matkalla linjalle. Kasapanoksia olimme onneksi valmistaneet edellisenä iltana,

sillä venäläisten

uhkaa-

vasta hyökkäyksestä oli saatu vähän vihjeitä.
Otimme mukaamme 6 kilon kasapanoksia 3-4 kpl
mieheen. Ryhmäni vahvuus oli silloin 115, joten mukaamme-ottama räjähdysainemäärä oli varsin pieni,

kolmattakymmentä kiloa yhteensä.
Suuntasimme matkamme voimalaitoksen kaakkois-

puolitse kulkeville puolustuslinjoille, joista tulitoiminta kuului kovimpana. Päästyämme piirroksessa näkyvän maantien varteen pienen sillan-luo totesimme
kahden panssarivaunun åjelevan sillan Iänsipuolella
tiellä edestakaisin
ja silloin tällöin tulittavan, -kun aihetta ilmaantui. Sain samal.la yhteyden täiillä puolusjalkaväkikomppanian paattitluksesga olevan JR 2:n
köön hänen lähettinsä välityksellä ja ilmoitin säaneeni
tehtäväkseni tuhota nuo panssarivaunut. Yritimme
useamman kerran löytää sopivaa maastokohtaa, josta
olisimme päässeet panssarivaunujen lähelle, mutta sitä
ei näyttänyt löytyvän. Harkitsin moneen kertaan mahtaisikohan meidän 6 kg kasapanoksemme niihin ollenkaan vaikuttaa, sillä panssaiivaunut näyttivät mahtavan suurilta. Totesin silloin, kuten monta kertaa muulloinkin, ryhmäni miesten valmiuden vaikeimpiinkin
tehtäviin ja että heissä vallitsi oikea pioneerihenki.
Panssarivaunuja tulitti myös tien varressa oleva panssarintorjuntatykki, mutta sen osumat eivät näyttäneet
näihin panssarirumiluksiin ollenkaan vaikuttavan. Vaiensipa toinen panssarivaurnrista koko tykin tarsin
nopeasti. Hetken kuluttua panssarivaunut pysähr).i\.är
maantien ja linjalle johtavien teiden risteykseen piirroksessa merkittyyn kohtaan (1), jossa niillä oli hallitseva paikka eikä niitä voinut maaston avonaisuuden
takia lähestyä. Koska venäläisten hyökkäys näytti lopulta tyrehtyneen, arvelin panssarivaunujen piakkoin
pyrkivän takaisin omalle puolelleen. Niillä oli kaksi
todennäköistä paluutietä, ns. pienet lin jatiet, joista

l./Pion.P I i:n
pöällikkö,

kopteeni E. Kclo
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Piirros pioneerien toiminto-olueesto Syvörin voimoloito'ksen moostosso huhtikuun l8-20. pnö 1942. Kohdosso (l ) oli ko.ksi venälöislö ponssorivounuo, kohdcsso (2) tuhosi kersontti Jokelon ryhmä
ensimmäiseksi ponssorivounun, kohdosso (3) oli korprooli Rouskon portion töhystysponos io kohdosso (4) olikersontti Toryosen

ryhmän töhystyspcnos

I

lännen puoleista tietä nyöten ne olivat tulleetkin,
mutta millä keinolla ne olisivat palatessaan tuhottavissa, kun meillä oli edelleenkin vain samat kasapanokset? Silloin sattumalta kompastuin tykistön katkomiin
puhelintapseihin, ja tästä välähti ajatus käyttää niitä
vetolankoina, toisin sanoen tehdä kasapanoksistamme
kahteen sopivaan paikkaan tähystyspanokset.
Niin sai korpraali Rouska kahden pioneerin kanssa
idänpuoleisen linjatien vartioitavakseen, ja allekirjoittanut otti lännenpuoleisen linjatien.
Jalkaväen komppanian päällikkö oli hengessä mukana alusta alkaen ja oli jatkuvassa yhteydessä meihin
lähettinsä avulla. Tämä lähetti toi luonamme käydessään myös lisää kasapanoksia päällikkönsä käskystä.
Panoksissamme oli siten räjähdysainetta kummassakin
jo yli 20 kg.
Odoteltuamme kello 9 kohdassa (2) panssarivaunut
lähtivät liikkeelle ja ilokseni allekirjoittaneen panostamaa tietä myöten.
Kasapanoksemme oli asetettu lumen alle oksilla naamioituna. Alkoi jännittävä odotus
anteeksi Pu- suo useammin,
taisit sinäkin niistää tavallista
san poika

sillä nyt näytti tosiaan siltä, että meillä olisi mahdollisuus onnistua.
Panssarivaunut lähestyivät yhä, an,ioin niiden no-

peuden

ja annoin heti merkin

miselle. Muistaakseni Pusa

oli

langasta vetä-

lankamiehenä. Odotus

-

Syvärin voimoloiioksen lohkollo I 8-20.4.1 942 köydyssä toislelusso tuhotiu venöliiisten 32 tonnin tonkki T-34 suomoloisten hcltuun

ioutuneeno

,t:

S_4-kcta

:

\
t
\

Scmosso foistelusso fuhottu 52 tonnin Klim-Voroshilov-hyökkiiTsvounu. Sen edessö röiöytysponos lo polttopullojo. Vosemmollo ic-

kono on tuhottu T-34

l-i

tuntui pitkältä. Ennätin jo syyttää itseäni, että olin pahasti erehtynyt ajan arvioinnissa, mutta silloin kuului
melkoisen kova jyrähdi,s. Etumaisen panssarivaunun
perä siirtyi paikaltaan, moottori pysähtyi ja vaunu jäi
siihcn.
Räjähdyksestä singonneesta sirpaleesta tai mahdollisesti irivan samaan aikaan venäläisten ampumasta srapnellista allekirjoittanut sai reiän päähänsä. Isku oli

kuin moukarilla lyöty, ja vaikka reikä oli varsin r,ätuli siitä runsaasti r.erta. To'r'erini luulivat minun hravoittuneen pahemminkin ja alkoivat lähteä
kantamaen minua edemmäksi, n'rutta ilmoitin itse kyllä pääser äni hyvin. Siirryimme nopeasti savupilven
suo j;rssa 20 m taaksepäin. Tämä olikin tarpeellista,
sillä eh;äksi jäänyt veunu alkoi tulla vihaiseksi ja
ajoi linjasta 10 m päässä olevaan tähystyspeikhäinen,

kaamme aavistaen, missä \'aara piili. Suojapaikassamme toverini sitoivxt haavani ensiapr.rsiteillä, je niin
olimmel<in taas kunnossa.

Hactin nyt korpraali Rouskan luokseni, koska hänellä oli sopivasti räjähdysainetta ehjäksi jääneen vaunun tuhoamiseen. Asetimme uuden tähystyspanoksen

liohtaan (3). Jonkun ajan kuluttua ilmoittautui minulle my,ös r'änrikki Ruususen joukkueesta alikersantti
M. Tan'osen ryhmä. Hänet käskin ryhmineen sa-

manlaisilll tähystyspanoksilla varustettuna

koh-

taan (4).
Venäläiset tulivat vaunuistaan ulos ja yrittivät korjata rikkoutunutta vaunuaan, ehjän vaunun vartioidessa aseillaan toin-ritusta. Vaikka näimme heidät ly337

hyeltä etäisyydeltä, emme voineet heitä tulittaa, sillä
ehjä vaunu olisi varmaan eliminoinut meidät heti.
Päivä kului odotellessa iltapäivään eikä mitään tapahtunut. Saimme kuitenkin komppaniamme vääpelin,
vääpeli Sarkaksen lähettämän hernerokkalähetyksen
kello 16 aikoihin ja se maistuikin jo hyvältä, sillä
olimme koko päivän kahlanneet paksussa, märässä
lumessa.

YIIättäen alkoi vihdoin kello 18 aikoihin kuulua

venäläisten puolelta voimakasta panssarivaunujen
äd,ntä, ja hetken päästä totesimme, että sieltä oli tulossa lännenpuoleista linjatietä pitkin panssarivaunuja
tovereitaan auttamaan. Panssarivaunut, 5 Iuvultaan,
näyttivät olevan selvillä piilevästä vaarasta, sillä ne
tulittivat tullessaan järjestelmällisesti Iinjatien molempia sivustoja tykeillään ja konekivääreillään.
Tulitus olikin ankaraa ja korvia huumeavaa, ja
panssarivaunujen tykit kaatoir.at suorasuuntauksella
runsaasti metsää. Pelastuksemme oli kuitenkin siinä,
että olimme vain noin 10 m päässä tiestä paksuun
lumeen painautuneina ja tulitus oli suunnattu hivenen kauemmaksi.
Ensimmäisen vaunun päällystä oli suojattu hirsikerroksella kasapanoksia vastaan. Olin sopinut alikersantti Tarvosen kanssa, että hän ei ÄjäyÄ ensimmä.istä
vaunua, vaan vasta toisen. Jostain syystä Tarvosen
miehet räjäyttivät kuitenkin ensimmäisen vaunun. Samalla vilkaisin heihin ja näin pitkän Hokkasen eli
"Jopelon", vetäytyvän työnsä tehtyään nopeasti taaksepäin muistuttaen "mestari Lankaa", hoikanlainen ja
monella mutkalla kun oli. "Jopelon" pe.-ässä vetäytyivät myös toiset Tarvosen miehet. Alikersantti Tarvosen ryhmän vetäytyminen taaksepäin heti Åjd.yttämishämmingin aikana olikin varmaan oikeaan osunut
toimenpide, sillä jos heidät olisi huomattu, olisivat
he olleet hetken päästä vain "entisiä pioneerejä".
Meille alkoi sataa rautaa nyt entistä enemmän,
mutta emme voineet muuta kuin odottaa, sillä toiset
vaunut alkoivat pyrkiä tuhotun vaunun ohi. Meitä
onnisti jälleen, saimme panssarivaunun kohdallemme,
ja ajankohta osui oikeaan. Nyt edellistä suurempi,
n. 30 kg panoksemme, teki myös parempaa jälkeä,
sillä ilmaan lensi suuria panssarin kappaleita.
Panssarivaunut pysähtyivät lopullisesti, ehkä vähän
hämmästyneind., ja alkoivat jälleen tulittaa voimakkaasti ympäristöä. Meidän onnistui kuitenkin vetäytyä

ja onnistuivat hiipimään erään Klimin luo,
sijoittivat muistaakseni peräti 40 kg rivipanoksen vau-

mukaansa

nun tornin viereen ja räjäyttität sen,

keskustelua.

Yöllä ehjät vaunut menivät takaisin

on-ralle puo-

ja liitettiin sitten

suomalaisten

lelleen ja veivät mennessään ainakin osan tuhottujen
vaunujen eloon jääneistä miehistä. Vangiksi heitä jäi
tietääkseni vain yksi. Ne kaksi vaunua, jotka olivat
vähin-rn-rin vaurioituneet, kuljetettiin myöhemmin La-

guksen korjaamoon,

panssarimuodostelmiin.
Saman vuoden syksyllä määrättiin pioneerijoukoista

koulutettavaksi upseereita ja aliupsecreita pansserintorjuntaan. Koulutuspaikaksi tuli Pion.P l1:n silloinen majoituspaikkr Åunnksen Anninniemi ja kurssin
johtafaksi tunnettu panssariasiantuntija, majuri Tuori.
Tälle kurssille komennettiin myös allekir.ioittanut.
Kurssiajan lopussa tehtiin tutustumismatka Laguksen
panssaripiikaatiin Äänislinnaan. Äänislinnassa meillä
oli tilaisuus tutustua lähemmin erityyppisiin panssarivaunuihin. Siellä csitti lopuksi eräs panssariprikaatin
kapteeni myös Sotka- ja Klim-panssarivaunut selostaen, että ne oli tuotu Syvärin voimalaitoksen luolr.
Samalla allekirjoittanut sai selittää, miten ne siellä

tuhottiin.
Syvärin voimalaitoksen panssarivaunujen tuhoaminen

oli pioneerien hyvän yhteistyön

m ie h

tulos.

et ke rtovot...
Louttqmuksen
'nouru sodolle'

NIILO
TAUTTAM

US

Sooppoot

terveinä taemmaksi. Vetäydyimme vähän myöhemmin
ialkaväkikomppanian komentopaikan luo, joka oli n.

700 m

olisi siinä

kuulemma pienempikin panos riittänyt.- Ylikersantti
Longalta sain myöhemmin kuulla, että tästä \,aunusta,
jonka tornin he räjäyttivät, kuului sisältä miesten

edellä,,,0,,

päässä sivullamme.

,o

Komentopaikalla,tapasimme komppaniamme pääl-

likön, luutnantti E. Kalan, joka oli tullut sinne johtaakseen mahdollisten panssarivaunu-urien miinoitusta. Miinoitustyötä olivatkin tehneet kaiken päivää
vänrikki O. Puupposen, vänrikki H. Ruususen ja ,tdnrikki E. Säilän joukkueet. Luutnantti E. Kala esitti
samalla meille armeijakunnan komentajan kiitokset.
Saimme myös kuulla, että alikersantti R. Laurila oli
haavoittunut "suutarin" osumasta.
Komentopaikalla luutnantti Kala antoi ylikersantti
S. Longan ja alikersantti T. Heinon tehtäväksi mennä
illalla hiimärän tullen tuhoamaan liikuntakyvyttömät
panssarivaunut. Meidät, jotka olimme ko(o päivän
maanneet märässä lumessa, Iuutnantti Kala määräsi
majoituspaikalle ja allekirjoittaneen JSp:lle sidottavaksi. Ensin mainitut ottivat muutamia pioneerejä
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ARYO HÄKKINEI{
JR 30 siirtyi jatkosodan vetäytymisvaiheen aikana
kesäkuun lopulla L944 Syväriltä Karjalan kannakselle.
Siirto tapahtui melko lailla sekavissa oloissa, mutta järjestys säilyi ja savolainen huumori pilkisti silloinkin

esiin. Olihan JR 30 valtaosaltaan savolaista sotilasainesta, josta runoilijamme lauloi enn€n: "Täss' Savon
joukko tappeli, ja joka kynsi kylmeni edestä Suomen
maan."

Lähemmäksi 20 vuotta on rakoa tuosta ajasta. Se
on tarpeeksi pitkä aika hälventämään muistikuvia, ja
lisäksi haavoittumiseni nukutuksineen, leikkauksineen
ja läiikkeineen ovat omiaan sumentamaan mielestä
pois oleellisia seikkoja, kuten aikamääriä, henkilöni-

miä ja tapahtumien paikallistamista ynnä muutakio
sellaista, joka on tärkeää historialliseen muotoon kyhätyssä sotamuistelmassa.
I/JR 3O:n 2. komppania, tai paremminkin jäännökset tästä komppaniasta, piti puoliaar. valtavaa viholli-

sen ylivoimaa vastaao Juustilan suunnalla. Olimme
joutuneet erilleen rykmenttimme päävoimista, jotka

taistelivat meistä oikealla. Vasemmalla taas taisteli jokin vieras yksikkö. Vihollinen paahtoi tykistöllään takamaastoamme

ja teki

peräytymisemme melko mah-

dottomaksi. Etumaastoamme taas tulitti puolitusinaa
hyökkäysvaunua. Juustilan kylä oli palanut eikä siitä
ollut jäljellä muuta kuin joku röttelö. Sähkö- ja puhe-

Kel larihauta I u ustilassa
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Pommituksisso tuhouiunutto Juusiilon kyläö

linpylväätkin olivat joko palaneet tai kaatuneet kiusallisi'ksi esteiksi tielle. Vihollisen lentokoneet jyrisivät alati yläpuolellamme ja tuon tuostakin vavahti
kamara, kun pommituskoneet munivat järeitä pommejaao. alas maahan.
Makasin ojassa. Peltotilkulla, itseni ja vihollisen vä-

lissä, kasvoi tuleentunutta kauraa, maahan laoksi tallattua. Åmmuin tuon pellon ylitse. Vieressäni Iojui
aamulla kaatunut vihollissoturi. Hän makasi kasvot
maata vasten minun ja sotamies Tiitisen välissä. Sotamies Tiitisellä oli pikakivääri, jolla hän puhalsi pellon

toisella rannalla kyttäileviä hyökkääjiä. KomppanirmT.
9lj levittäytynyt maastoon melko harvakseen. Varsinaisia asemia ampumahautoineeo ja pesäkkeineen
kohdallamme ei ollut, vaan jokainen sai tyytyä kaivamiinsa poteroihin tai luonnon tarjoamiin suojiin.
Vastapuolelta nakeltiin käsikranaatte.fa, mutta ma-

kuulta heitettyinä ne .iäivät lyhyiksi ja possahtivat
keskellä peltoaukeamaa. Joku uhkarohkea yritti heit-

tää vauhdillakin, mutta vaipui maahan kuolleena ennenkuin käsikranaatti ehti irtautua sormista. Ennätimme sen päivän aikana torjua ainakin neljä tai viisi
läpirnurtoyritystä. Saimme pxtruunatäydennystä, mutta
mielelläni olisin vaihtanut osan siitä muonaan, sillä
nälkä teki väsymyksen raskaaksi. Perunapellosta kaive-

tut

raa'at perunat eir,ät oikein sopeutuneet tyhjään

mahalaukkuur.r, joka osoitti äänekkäästi vastalauseitaan
moisesta.
Oli tuokio rauhallisempaa. Vihollisen kovaääninen

pauhasi Saksan menetyksistä, haukkui Rytiä ja Manja koko koplakunta sai kuulla kunniansa.
nerheimiä
Peei'eli, ajattelin,
Saksan häviö ei ole savolaisten hä-

'r'rö. Sitten seurasi iskelmä. Se oli Malmstenia, sitä
ainakin muistutti, ja sen haikeus sai silmäluomet raskaiksi pitkän valvomisen jälkeen. Pakottauduin hereille, sillä kokemuksesta tiesin, että tuon henkisen
pehn-rityksen jälkeen naapurimme alkaa meitä pehmit-

täi

kouraantuntnvammin.

Niin kuin tapahtuikin. Kranaatit alkoivat räsähdellä
edessä, takana, sivuilla ja melkein kohdallakin. Sirpaleet repivät ilmaa, niitä sihahti tantereeseen ja mätkähteli puihin. Alue oli räjähdysaineen synnyttämän
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tomupilven vallassa. Jälleen sukelsivat lentokoneet
esiin ja suolasivat meitä savolaisia konekivääreillään
niin, että varmaan siinä moni kynsi kylmeni nytkin.
Ryömitään tuonne ! kuiskasi sotamies Tiitinen

vierelläni.
Minne? kysyin ja kohotin
- Juenns, näetkös, siellä onpäätäni.
perunakellari.
-Silmäsin sotamies Tiitisen osoittamaan suuntaanTodella siinä lähellämme, hieman viistoon kkaoikealla oli perunakellari, jonka katon kranaattituli oli repinyt miltei olemattomiin. Olin havainnut sen olemassaolon aikaisemminkin, mutta en ollut kiinnittänyt huomiot;rni sen tarjoamaan suojaan, koska oja täytti jollakin tavoin taisteluhaudalle asetettavat ehdot.
Ryömitään sinne, ja kun keskitys lakkaa, tulen'rme- takaisin tähän.

Nyökkäsin Tiitiselle ja lähdin ryömimään kohden
kellaria. Tiitinen ähkyi perässäni pikakivääreineen.
Matkaan kului vain hetkinen aikaa. Olin jännittynyt,
niin että unohdin siinä ryönriessäni kranaattisateenkin,
joka myllersi ympärillämme.
Perunakellarin luukku näkyi olevan auki. Mutta samassa havaitsin muutakin. Luukusta kohosi ilmaan
heikkoa savua. Siellä oli siis toisiakin, arvelin, mutta
kyllähän sopu tilaa antaa näin kiperässä tilanteessa.
Silloin pysähdyin ja etsin katseellani sotamies Tiitistä.
Hänkin oli pysähtynyt taakseni. Nuuhkaisin ilmaa.
Mahorkkaa, kuiskasin. Toverini ei heti käsittä- Koetin elehtiä ja tein sormella tähden ääriviivat
nyt.
kokardin kohdalle. Silloin hän tejusi, että otaksuin
kellarissa olevan vihollisia. Tosin ei ollut mikään
mahdottornuus sekään, että omatkin miehemn-re käryttivät mahorkkasätkiä saamastaan sotasaalistupakasta.

Päätin kuitenkin olla varovainen. Sodassa on rnahdotonkin mahdollista. Mutta en ruvennut aprikoimaan, mitä varten vihollinen ylipäänsä olisi kellarissa. . . Irroitin 'r'yöstäni kaksi käsikranaattia ja jatkoin
ryömimistäni.

Nyt olin kellarin suuattkon lähellä.

Sotamies

Tiiti-

nen ryömi sivulle ja asettui asemaan ison kiven taakse. Kranaatit räiskähtelir'ät tiheissä rykelmissä ympäristömaastossa, ja lentokoneet kurnuttivat sivustalla. .
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piippu kuuluu

Olloon metsöllci. Miesten puuhosso. Pii-

put kuuluvot osioon:toiset etsivöt riisloo, toisisto vetciistcicin mehevöt sqvui.

Kellarin aukko oli vihdoin edessäni. Kurkistin alas.
Sieltä kuului matalaa keskustelua. . . r,ieraan valtakunnan kieltä! Aiattelin sillä hetkellä, että paiskaan
kellarinluukun kiinni ja sille tavoin teen kellarissa
istujat vaarattomiksi. Mutta koska luukku oli lentänyt
sivuun, en ennättäisi raahata sitä paikoilleen, ennen
kuin tulisin huomatuksi.
Halusin kuitenkin varmistautua siitä, ettei kellarissa sittenkään olisi omia miehiä. Kurkistin varovaisesti
luukusta alas. Aukosta lankeava valo valaisi kellarissa
istuvien miesten kasvoja, likaisia naamoia ja suikkalakke.ia, joita koristi punainen tähti. Miehet istuivat
perunalaatikoitten päällä nokat vastakkain mahorkkasätkiään kärittäen ja matalasti pulisten. Olin varma
asiasta. Ojensin kiväärini alas ja kiljaisin:
Ruki verl
-Soturit säntäsir'ät pystyyn. Konepistoolin suihku
ujelsi korvieni ohi. Vetäydyin salamannopeasti sivuun
ja työnsin paikalle ryömineen sotamies Tiitisen taemmaksi.

Kellarista kohosi pian konepistoolin piippu, sen
suu etsi maalia. Painauduin maahan, napsautin käsikranaatin varmistimen ja nakkasin sen kellarin
luukusta sisään. Maa vavahti ja kellarin laho puukatto kohahti, mutta paiskautui samalla alas. Sitteo kellarissa hiljeni. Tiesimme, että kellarin sotilaitten sota
oli lopussa, ia he saivat hautansakin saman tien.
Ryömimme sotamies Tiitisen kanssa takaisin asemiimme kaurapellon ojaan. Kranaattituli kiihtyi. Leutokoneet risteilivät jälleen yläpuolellamme, ja elokui-
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voittuneet koettivat ryömiä takaisin, mutta mistään

piittaamattomat hyökkääjät tallasivat heidät jalkoihinsa. Huutoa ja tulta.

Lääkintämiehet

ja

patruunankantajat raahasivat

taakkojaan. Uusia miehiä ilmestyi kaatuneitten tilalle.
Odotimme irtautumiskäskyä turhaan. Tiitisen asekin
vaikeni, mies oli poissa pelistä, mutta hänen vieressään
oli vielä kasa pikäkiväärin panoslippaita. Ryömin kaatuneen luo ja ryhdyin hoitamaan t:imän lättämää asetta. Silloin sain osuman olkapäähäni, oikea käteni puutui käyttökelvottomaksi. Kohosin polvilleni ia heti tunsin toisen osuman, se repi suolistoani.
Hitaasti sammui tajun[ani. Räiske etääntyi ja häipyi
kokonaan.

PilPPuun

PIPE CLUB TAI
RETTIGIN SEKOITUS
Ne ovot miehekköcin miehen piipputupokkoo, jo niiden tuoksusto noiset-

kin pilcivöt.

RETTIG
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nen aurinko valaisi tannerta.
Jälleen vihollinen hyökkäsi laajalla rintamalla, uraahuudot tunkeutuivat tajuntaan peloittavina. Siinä oli
jotain eläimellistä, alkukantaista kuoleman halveksuntaa. Käsituliaseet. pika- ia konekir'äärit takoivat vimmatusti. Hyökkääjät kaatuir-at tallattuun kaurahalmeeseen. Uusia ryntäsi esiin, ruumiskasat kasvoivat. Haa-

Kun heräsin JSp:ssä, ammunta iatkui linjassa. Siitä
tiesin, etteivät savolaiset olleet vielä peräytyneet. Huokasin ja vaivuin lääkepistoksen tuomaan rauhalliseen
oloon. Kaikki tuntui yhdenteker'ältä.
TOTTUMUS
Vääpeli Anttilan oltua vuorolomalla po,iat kyselir'ät kuulumisia, jolloin hän kertoi:

-- Kun menin kotiin, Iaitoin repun keskelle
lattiaa. kannoin havuja pirtin nurkkaan, la,itoin lapset kuulovartioon ulos ja vaimoni aseitse asetuin nukkumaan
miin oi'en pieleen
havujen päälle.

1r

EINARI AHOLA

if

OSTASTA

,?

-t,
JR 9:n komentoio, eversti B. lkonen

NUOSfÄRYELLE
Syvärin

yli iohtovo pontionisilto
Vosnesen
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Karjolon konnaksella 9.6.44 alkanut venöIöisten suurhyökkäys oiheutti myös Aunuksen
kannoksen tilonteesso noPeosti muutoksio.
Eri yhtymiö ryhdyttiin siirtämäön sieltö lönteen, jo 12 . 5 . sootiin ylipäöllikön käsky siirtymisestö Syvöriltö toemPiin osemiin sekö16.6.
mööröys, ettö Itä-Korjolossa olevot suornoIoiset joukot saivot aloittao vetöytymisen
Suornen rajao kohden.
Syvörinniskon lohkollo puolustuksesso ollut
7.D irroittoutui tämän johdosta myös osemistaon oloittamollo 17 .6. kello 22 ns. Oston
mutkon tyhjentömisen. Siellö ollut eversti
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OSTASTA
NUOSIÄRYELLE

B. lkosen komentomo tR9 siirtyi silloin 19.6. oomuyöllö Syvörin pohjoisronnallo oleviin tukiosemiin sen lll P:n miehittöessö
12 km pohjoisempona olevot viivytysosemot.
Syvärin varrelto lR9 vetäytyi köskyn mukoon 23,6. Yoznesenjon-Aänislinnan rontatietä pitkin pohjoiseen. I P siirrettiin
Aänislinnon länsipuolelle Yilgoan ja sieltä Yuorusjärvelle, josso
vihollinen ryhtyi yöllö 27128.6. hyökkäömöön sitä vostoon.
I l. P kuljetettiin osin outoi ll a Der evjo nnojeen,josto se siirrettiin
Äönislinnan eteläpuolelle Orsijoelle vormistukseen jo osettui
Uudenselön osemiin. lll P toas soapui vosto 25.6. marssien Derevjannojeen, muttd soi pion jotkoo motkoa Nuosjärvelle,
josto etelöön pöin paraikoa kehiteltiin yleistö viivytysosemoo.
tälkivormistukseno Aänisen rontotiellä toimi tR 9:n kapteenin
A. K. Yuorensolon 1'1, kompponian vahvuinen ososto.Se oli
vielä 26.6. Soutjörvellö kosketul«sesso viholliseen, joko nousi
moihin sen selköpuolello kotkoisten tien tooksepöin. Ososto
pelostautui kuitenkin soorroksesta höikäilemättömöllö rynnököllö, joko tuotti molemmin puolin tuntuvio tappioito.
Äönislinnasto ll P lähti 27.6. illolla junalla tessoiloon, jo luutnontti A. S. Soinisen piiällikkyydessö olevo 7..K irroittoutui
samollo hetkellö Uudenselän osernista jättöen Äänislinnon koupungin viimeisenä yksikkönö keskiyöllö 27 128.6.44.
Seur aav o kertomus liitty y tä mä n vetä yty misen voiheisiin.
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Venäläisten suurhyökkäyksen alettul k.:sikuulla
t944 vedettiin rykmenttimme JR 9 Ostan rintemalta

rSyr'ärin pohjoispuolelle. Irtaannuimme asemistamme
venäläisten huomaamatta 17.6. rllalla kello 22, eikä
liian myöhään, sillä kello 4 aamulla alkoi viholliscn
hyökkäys tyhjennettyjä asemiamme vastarlrl tykkitulen
tukemana. Komppaniamme ylitti silloin ,io Syväriä
Voznesenjassir, josta oli matkaa entisiin asemiimme lä'.t44

l0 kilornetriä. Kauan ei kuitenkaan kestänyt, ennenkuin vanjoja alkoi ilmestyä Syvärin vastarannalle,
mutta sinne niiden oli aluksi jäätär'äkin.
Pian sittcn kuitenkin Syvärin puolustusliniasta luovuttiin, ja joukkomme vetiiytf ir'ät taakse. Odotimme
vihollisen hyökkäystä, mutta ennen sen tuloa otti jälkijoukoksi määrätty kapteeni A. K. Vuorensolan komennossa oleva osasto asemsmme. Mlinitt;rkoon,

hes

*r*fi
JR 9:n miehiö viimeisen kerrffi soppoionosso korsunss edustollo'
Osiosso

että kapteeni Vuorensola haavoittui vaikeasti

Sout-

järvellä joutuessaan osastoineeo vihollisen saartamak-

si ja taistellessaao itsensä

saarroksesta vapaaksi.

Peräännyimme Vosnesenjan-Äänislinnan tietä De-

revjannojeen saakka, ja sieltä poikkesimme Orsijoen
eli Orsekan aseman seudulle. Kun venäläiset hyökkäsivät rautatien suunnassa Latvasta käsin Äänislinnaa
kohti, meidät määrättiin varmistusasemiin Orsijoelle.
Åamulla lähetettiin joukkueestani par,tio läheiseen
kylään ottamaan selvää, olisiko kylään jo saapunut

venäläisiä. Partioon kuului nel jä miestä, kersantti
Iivonen johtajana, korpraali Tankka, Toroskainen ja
minä. Suunnistimme suoraan kylää kohden näkemättä
ketään. Kylän laidassa sovimme, että minä lähden
edellä tiedustelemaan ja muut jäävät lepikkoon seuraama

t

menoani.

Valitsin ensi kohteekseni lähimmän talon kylän laidassa. Se oli tyypillinen itäkarjalainen talo, jossa
asunto on yläkerrassa ja eläinsuojat alhaalla. Jonkinlaisen sillan kautta nousin ylös ja varmistamaton konepistooli kainalossa astuin asuntoon.
Etuhuoneessa oli vanha mies kirves kädessä. Todennäköisesti hän kunnioitti siinä määrin konepistooliani, ettei käynyt päälleni. Mutta vihainen ukko oli
ja kehui olleensa jo vuosikymmeniä talonsa eläjänä
kylässään, johon suomalaisilla ei ole mitään asiaa. Annoin äijä'le tunnustuksen rohkeudestaan ja rehellisyydestään, sillä suomalaisten lähtiessä kylistä, kantaasukkaat usein pyyhkivät ikävästä silmiään, mutta venäläisten sotilaiden saavuttua alkoi niistä kuulua
nau^-ua ja soittoa.
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on Upseeriliilon oolleellinen jo ommotilli-

nen julkoisu,.joko sisöltöö sotilosoloon jo

koko moonpuolustukseen liittyviö henkisiö,

poliittisio, hollinnollisio, ioloudellisio jo
vöesiönsuojeluo koskevio kirjoituksio.
Tiloomollo

SOTI LASAI KAKAUS LE H DE N
lisööt omoo sotilostielouttosi jo somollo luel
moonpuolustushengen kosvottomistyöiö.

Sotilosoikokouslehieö ilmeslyy vuonno 1964
koksitoislo numeroo 1o vuosikerto moksoo

15 mk. Tilouksen voi tehdö kötevimmin
suorillomollo liloushinto Solilosoikokouslehden postisiirtotilille 5513.

Merkilköö selvösli nimi
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jo torkko

on lehden luleminen

osoile,
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Selitettyäni vanhukselle, ottä minulla on asiana vain
saada tietää, olisiko kyliissä venäläisiä sotilaita, tämä
vakuutti äreästi, ettei ole, mutta pian tulee. Vetään-

nyin ulos ja viittasin toisia

luokseni.

Kävelimme hajallaan eteenpäin pitkin kylän tietä
ja tähyilimme ympärillemme. Oikealla puolellamme
oli pieni järvi, jonka rannassa nuori neitonen pesi perunoita. Hänkin vakuutti, ettei ollut nähnyt neul'ostosotilaita ja kutsui meidät kotiinsa. Juttelimme siellä
jonkun aikaa. Tyttö selitti olevansa halukas lähtemään
mukaamme, koska oli seurustellut suomalaisen sotilaan kanssa ja nyt pelkäsi kyläläisten kostoa. . . Hän-

tä emme voineet ottaa kuitenkaan matkaamme.
Otimme suunnan Orsijoelle. Toroskainen lupasi
.suunnistaa ja suunnisti _- väärin. Jouduimme suurelle
hetteiselle suolle, joka meidän olisi pitänyt kiertää

vasemmalta. Rämmimme saappaat kainalossa upottavassa suossa kiroten suunnistajaa, mutta takaisinkaan
emme palanneet, \,aan kuljimme liihinnä olevaa metsää
kohden.
Suon laidasta alkoi koskematon korpimetsä. Valtavan suuria kuusia oli joka puolella. Mustavetisiä lammikoita lepäsi havunneulasten peittäminä mahtavien
rmaanpäällisten valtajuurien lomissa. Puiden kantoja ei
näkynyt missään. Kirves ja saha eivät täällä olleet

koskaan rikkoneet korven rauhaa.
Maasto nousi hiljalleen, me mukana. Sitten tulimme
pienelle harjanteelle, jossa kasvoi mäntyjäkin. Nou,sin sellaiseen tähystämään. Kaukana idässä siinsi
Ääninen ja kaukana takaviistossa näkyi muutamia sa-

vupatsaita. Lähdimme kulkemaan olinpaikastamme
'etuoikeaan. Tunnin kuljettuamme korpraali Tankka
huudahti:

Nyt totta totisesti tullahan

johnekkin

!

Tuos

- puhelinlinja.
kulkoo
Menimme sitä lähemmäksi ja tulimmekin rautatielle. Iivonen hyppäsi ratapenkalle ja saman tien takaisin. Hän antoi käskyn:
.- Pojat! Väijyksiin ja ampumavalmiiksi! Rataa
pitkin lappaa ätjäa tännepäin.
Asetuimme väijyksiin sormet liipaisimilla. Pian alkoi kuulua puhettakin, selvää suomea. Tulijat olivat
lievästi haavoittuneita yhtä lukuunottamatta, joka makasi paareilla toisten työntämän resiinan päätlä. Miehet kertoivat vihollisen olevan noin viiden kilometrin
päiissä.

Liityimme miesten seuraan. Muutaman kilometrin
kuljettuamme tu!imme Orsijoella olevalle rautatiesillalle, joka oli räjäytetty. Kannoimme haavoittuneen ja
resiinan r'ähär'etisen joen yli ja pian olimme jälleen
majapaikassamme tekemässä selkoa retkestämme. Väsyneinä ja nälkäisinä.
Pääsimme lepäämään, vaikka muut joukkueemme
pojat saivat valvoa kaivamissaan asemissa, koska ei
tiedetty, milloin vihollisen kärkiryhmät ilmestyisivät

näkyviin. Tietenkin sieltä vielä viimeisinä tulevat viivytysjoukkomme, mutta heidän jälkeensä tulisi kyllä

toista

kansaa.

Aamupäivällä alkoi jalkaväen aseiden rätinä lähes-

tyä,

ja pian

ensimmäiset harhaluodit viuhuivat ylit-

semme. Mistään suuremmasta hyökkäyksestä rau,tatien suunnassa ei ollut kysymys. Omat jalkaväkijoukkomme ja pioneerit viivyttivät vihollista, rikkoivat rataa ja rautatiesiltoja niin, ettei rautatietä ainakaan lähipäivinä voitu käyttää sotilaskuljetuksiin.
Puolenpäivän maissa omat viivytysjoukkomme ve-

ooooaoooaooooooooooooooooooooaoooaoaooooaaaooooaooaaoaoaaaaaaooaoooaoaaooao

Lehtemme lohjoitti 3.000 mk portioloisille

Lehtemme julkaisija

Sotamuisto-yh-

distys ry. luovutti 24.10.1963 3000 mk
lehtemme voittovaroista Partiosäätiölle
(naamme partiotoiminnan .tukemiseksi.

Partiopoika-

ja

partiotyttöjärjestöt

te-

kevät arvokasta kasvatustyötä maamme

nuorison keskuudessa ja niihin kuuluu
yhteensä noin 75.000 jäsentä.

Lahjoituksen

luovutustilaisuudessa

otetussa kuvassamme vasemmalta ken-

raaliluutnantti

V. Nihtilä

K. L. Oesch ja eversti

sekä vastaanottajien edusta-

jina metsänhoitaja Kata Jouhki, meren'kulkuneuvos Matti Nurminen ja ylilääkäri Yrjö Hongisto.
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eteläpuolelle odottamaan kuljetusta. Sinne saapuivat-

kuorma-autot, jotka kyyditsivät meidät
muka lepäämään. Pitkäksi ei
Nuosjärvelle saakka
- jo seuraavana aamuna tuli
lepo muodostunut, sillä
komennus: ensimmäinen ja kolmas joukkue tunnin
kuluttua taisteluvalmiina lähtöön luutnantti Tiilikai-

kin pian

sen johdolla.

Nousimme kahteen kuorma-autoon

ja

palasimme

itään päin. Minulla ei ole tarkkaa kuvaa paikasta, minne menimme. Olimme ehkä jossakin Pyhäjärven ja
Prääsän r,älisessä maastossa, kun poistuimme autoista
ja jatkoimme pikamarssissa etenemistä.
Tilanne kuului olevan seuraava: "Noin komppa&'
?
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nian vahvuinen vihollisosasto päässyt selustaan ja
koukannut meikäläisen pataljoonan huolto-osaston.
Viholliset tuhottava tai otettava vangiksi."
Kello 8 maissa saimme yhteyden koukkauksen kohteeksi joutuneeseen huoltoporukkeran ja asetuimme
pienelle rnäelle tien varteen odottamaan lähempiä
rnääräyksiä. Tien toisella puolen oiivat koukkaukselta säästyneet töpinän miehet. Yleiskuva tilanteesta oli
selrraava: Rintama oli noin kilometrin päässä edessämme. Oikealla oli laaja suoalue, joka ulottui lähelle

Monnerheim-ristin ritori, kopteeni A. K. Vuo
rensolc, ioko meneslyksin iohti iälkiiouk

koien viivyiystoisteluo Äänisen ronni,kollo

Kuusisen hoJlituspclotsi Äönislinnosso

täytyivät taakse, ja venäläisten eteneminen kilpistyi
asemiimme. Syntyi muutaman tunnin tauko vanjojen
asettuessa läheiseen metsikköön, koska he huomasivat, että vastassa oli kiinteämpi puolustus.
Odottelimme vihollishyökkäystä, mutta sitä ei kuu-

lunut. Sitä vastoin tuli käsky, että meidän oli äänettömästi ja vihollisen huomaamatta nopeasti vetäydyt-

tär,ä asemistamme. Sen teimmekin rnestarillisesti, koska peräämme ei tullut ainoatakaan luotia, kenties vanjat eir'ät viitsineetkään seurata liikkeitämme.
Juoksimme kilometrin verran rautatien suunnassa

ja siellä meitä odotti

juna. Vanha veturirähjä ja
muutamia vaunuja. Nopeasti
kiipesimme vaunuihin,
ja junl toi meidät Äänislinnan asemalle. Välimatka
Orsijoen esemalta Äänislinnaan oli muistaakseni 7-8

Äiinisl innon yliopisto

km.

Äänislinnan rsemalta lähti samoihin aikoihin viimeinen juna kohti koti-Suomea. Siinä oli joku matkustajavaunukin, ja näin muutamien lottienkin nousevan junaan. Ir{ehtoivatko matkustajat an,ata, miten
lähellä venäläiset jo olivat?
Äänislinna näytti nyt kokona.rn jäär'än kanta-asukkaiden valtaan. Musikat ja ml;rtuskat kulkivat suuret
kantamukset selässään pitkin katuja. Taisivat evakuoida suomalaisilta jään)'ttä tavaraa.
Niin painui sekin päir,ä kauas länteen ja saapui hämärä. Komppaniamme oli kokoontunut Äänislinnan

Korjoloinen tolo Äönislinnosso

S
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Lotto Ruth Molin hyvästelee korioloismum-

mco Äänislinnosto löhtiessöön 27.6.1914
S

tietä juuri sillä kohtaa, missä parhaillaan olimme. Suo
jatkui taakse oikealle, kuitenkin niin, että kilometrin
pi.tuinen, mäkinen metsäniemeke työntyi suolle meistä
iakaviistoon. Tähän niemekkeeseen oli viholliskomppania vetäytynyt. Tien vasemmalla puolen noin sadan
metrin päässä takanrmme oli aukeata ahoa.

Odottelimme siinä mäennyppylällä ryhmittymis-

määräystä. Tiilikainen oli tien toisella puolen haastattelemassa töpinän miehiä. Nämä olivat kätkeneet

vihollisen koukkaukselta säästyneet hevosensa

ja

aio-

A-*taa

Huoltomiehet lähtir'ät hevosilla viemään vaikeimmin
haavoittuneita. Muutamat valittivat äänekkäästi, sillä
makaaminen kovapyöräisillä, heittelehtivillä kärryillä

tuotti haavoittuneille lisää

tuskia.

Levittä1'dyimme ketjuun ja aloitimme etenemisen
vihollisen komppaniaa kohden. Ensimmäisten laukausten kajahdettua vastaamme heittäydyimme maihin.
Meitä oli enää vain viitisenkymmentä miestä hyvin
aseistettua viholliskomppaniaa vastaan, ja lisäksi olimme hyökkäär,änä puolena. Vihollisen kranaatinheitin-

tien viereessä kasvavaan lepikkoon.
pelinsä
-

Juttelin entisen ryhmänjohtajani, vänrikki Kärkkäisen kanssa. Hän oli äsken päässyt RUK:sta ia saa'
nut vänrikin arvomerkit. Ne olisi nyt odotellessa kiinnitettävä kaulukseen, ja hän olikin repinyt entiset
tunnukset pois.

Silloin alkoi ilmassa kiivas vohina. Aivan yllättäen
olimme vihollisen tarkassa kranaatinheitintulessa. Syntyi paniikkia. Miehet törmäilivät sinne tänne. Useimmat syöksyivät viereiselle suolle, niin minäkin, mutta
parikymmentä miestä ehti haavoittua. Joukkueemme
johtafa, r'änrikki Susi menetti toisen kätensä, ja myös

r,änrikki Kärkkäinen haavoittui.
Makasin suolla muiden mukana. Selässä tuntui ilkeää kutinaa, pelätessä täysosumaa. Painoin kädet
korvilleni, sillä heittimen ammusten vohellus oli ilkeää kuunneltavaa pudotessaan muutaman metrin päähän.

Kun keskitys loppui, rapaisia miehiä alkoi nousta
suolta. Tiilikainen kokosi ehjistä miehistä hyökkäysporukan. Lähes kolmannes miehistä oli pelistä poissa.
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Aönislinnon o:emo

tuli oli

tehnyt pahaa jälkeä joukkoomme. Venäläiset

olivat nähtävästi huomanneet meidät suon takaa ja
sieltä käsin johtaneet keskityksen niskaamme.
Syöksyttäin eteenpäinl kuului Tiilikaisen komen-

to.-

Jatkakaa!

Etenimme
metsäisessä maastossa työntyen vihollista

kohti mäkeä pitkin, .ionka takana tiesirnme olevan suota, samoin kuin vasemmalla puolellamme. Oikealla oli
aho, jolla kasvoi vain muutamia pieniä lehtipuita.
Parisataa metriä hyökättyämme kuului Tiilikaisen
käsky:

seh'ää jälkeä. Löysimme sieltä kaksi venäläistä kaatunutta. Näimme heidän ,jaloissaan uudet Suomen armeijan saappaat. Repuissa oli suomalaista muonaa ja
Sinikerhoakin. Kummankin miehen repussa oli kranaatinheittin-ren ammLls. Venäläisillä oli siis kranaa-

tinheitin mukana:rn.
Kun nä1'tti siltä, etten.rme ilman apuvoimia pääse
enää piternmälle, Tiilikainen määräsi meidät asctturnaan asemiin. Hän laskelmoi, etteivät venäläiset lähde
perääntymään avoimelle suolle, siis vasemmalle eir,ätkä
taaksekaan. Pikemminkin he yrittär'ät motista pois

Virsen siipi, hyökkäys seis! Oikea siipi vasemman
korkeudelle
rintamaan ! Toistakaa !
Luutnantti Tiilikaincn oli joukkonsa rintaman keskivaiheilla. Minä olin vasemmalla sivustalla. Oikea
siipi jäi hyökkäyksessä jälkeen, koska sen osuudella
oli metsä han'aa ja niin ollen vihollisen tuli tarkem-

ahon kautta, jonne meitä ei montakaan riittänyt aserniin. Siksi hän määräsi, että minun oli lainattava pk.

paa

hakemassa apuvoimix, sanottiin.

ja

eteneminen hidasta.

olin ampunut pk-lippaat tyh.iiksi.
ryömi viereeni ja alkoi täyttää lippaita.

Hyökätessämme

Toroskainen

Katsahdin sivuilleni. Vasemmalla sotamies Tummila
käänteli kaatunutta venäläistä. Oikealla alikersantti
Laukkanen katseli lakkiaan, jonka luoti oli lävistänyt
kokardin vierestä.
Oikealla tekir'ät pojat nyt syöksyjä kiir.aassa tulessa.

äärimmäisenä oikealla olevalle ryhmälle. Kiroillen luovutin pk:ni, ja sain käteeni vain tavallisen pystykon'an.
Tunsin itseni hanttimieheksi.

Tilanne rauhoittui jäätyämme asemiin. Lähetti on

Niitä ei

kuitenkaan

kuulunut.

Åloimme huudella venäläisille antautumiskehoituksia. I\{etsäiseltä mäeltä lähetettiin meille yksinäinen
hevonen. Se oli mielestämme hyr,ä merkki, ja jatkoimme huutelua. Jonkin ajan kuluttua lähestyi asemiamme
kolme vanjaa kädet ylhäällä.
Venäläiset varmaan kuvittelivat olevansa tukalam-
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Aönislinnosio länieen mcrssitliin loulun tohdisso

Ryhdyin antamaan heille tulitukea pk:llani. Korpraali
Tankka lähti ryömimään taaksepäin, haavoittuneena.

Kun ket ju oli saatu yhtenäiseksi, lippaat täytetty
je hengähdetty, kuului Tiilikaisen komen,to;
Joukkue Tiilikainen hyökäten eteenpäin! Tois-

-

takaa

!

Syöksyin uuteen asemaan ja ryhdyin tulittamaan.
Äkkiä pk. lakkasi toimimasta, oli vika lippaan jousis-

Jl sanrassa nousi viiden metrin päässä kiven
takaa vanja tähdäten konepistoolilla. Painuin litteäksi maahan pk:ni suojaan ja kopeloin uutta lipasta.
Toroskainen ei ehtinyt lataamaan kivääriään. Hän iski
munakäsikranaatin sytyttäjän kir'äärinsä tukkiin je,
heitti munan tarkasti kiven taakse, mutta sai heittätossa.

essään luodin ranteensa läpi. Sotamies Tenhunen sai
iskun samasta konepistoolista. Luoti lävisti hänen kaulansa.

Käsikranaatti jysähti kiven takana. Se

oli tehnyt

kuin todellisuudessa olivatkaan. He
ehkä pelkäsivät meidän saavan myös lisävoimia, jolloin heidän kohtalonsa olisi sinetöity. Sentähden he
panivat kaikki yhden kortin varaan, kuten pian saimme huomata.
massa asemassa

Olimme maanneet asemissamme

jo

monta tuntia

odotellen apujoukkoa. Sitten äkkiä rävähti metsä, ja
kaikkia aseitaan laulattaen vihollinen ryntäsi päällemme. Pystystä ampuen he juoksivat asemiimme uraata
huutaen.

Meidän ei auttanut muu kuin lähteä karkuun tai
kuolla paikallemme. Kukaan meistä ei ollut niin runollisen urhoollinen, että olisi tapattanut itsensä ehdoin tahdoin. Kuin yhteisestä sopimuksesta käännyimme pakoon. Nyt olin kiitollinen, ettei minulla ollut
pikakivääriä eikä lipaspusseja. Enkä niitä enää nähnytkään, olivat jättäneet ne venäläisille sotasaaliiksi.
Juoksimme parisataa metriä. Kuulat vinkuivat joka
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imeiset iäökärit vetöyryvöt
käyden Aunuksesto lijnteen

Vi

vi ivytysto isieluo

puolella, kimmahtelivat vonkuen puista ia kivistä.
Tiilikainen komensi meidät uudelleen asemiin, mutta käskvä noudattamassa ei ollut montakaan äi jää.
Nopeimmat olivat jo kai kilometrin päässä. Eivät tosin
arkuuttaan, vaan epätietoisina siitä, miten pitkälle piti
perääntyä.

Vihollinen käytti tilaisuutta hyväkseen saatuaan

a.je-

tuksi meidät asemistamme. Se Iivahti ahon poikki
suojaisaan metsään ryhtymättä takaa-ajoon. Tiilikai.

KALERVO HAATAIilEN

Hölytyksiö rintomollo

nen kirosi:
P-keleen

kun eivät lähettäneet ajoissa
-kele,lähtemään kuin ämmät, ja vtn.
Nyt jouduttiin
jat pääsivät livohkaan. Mutta minkäs teet, kun on

apua.

kourallinenmiehiä...
Tiilikainen kokosi porukkansa ja määräsi lähetin
viemään sanaa tien suunnassa taisteleville joukoillemme, että viholliskomppania on selustassa ia ylittää
jostakin kohdin omalle puolelleen.
Meitä oli 37 miestä lähtiessämme paluumatkalle.
Lähes puolet aluksi matkaan lähteneistä oli pelistä
Polssa.

Tulimme isolle maantielle. Siinä kulki kolonnia
kohti Nuosjärveä. Se oli perääntymistä, mutta ei ilman
taisteluja. Vielä olivat edessäpäin monet taistelut meilläkin: Nuosjärvi, Vieljärvi, Palalahti, Kolatselkä, ja

muut tiukat paikat.
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SYVÄRIN rintamalla tuli marraskuulla l94t aamuhämärissä komppanian kenttävartion kohdalla kolme
yliloikkaria rintaman yli. Kenttävartion miehet nukkuivat, ja vain vartiovuorossa olevat miehet olivat asemissa. Venäläiset sotilaat tulivat vartiomiehen saattamina joukkueen teltalle ja puhuivat onnistumisestaan
kovaäänisesti keskenään veoåjää.

Kun teltan ulkopuolella kävi täten melkoinen venäjänkielinen molitus, joukkueen johtaja, luutnantti Kova heräsi ja hätkähti tästä luullen venäläisten heidät
yllättäneen.

-

Hälytys, pojat ! hihkaisi luutoantti säikähty-

neenä.

Kaikki heräsivät ja totesivat, että venäjän pojat puhua molittivat aivan heidän telttansa vierellä. Silloin
vasta vartiossa ollut mies, joka oli tuonut yliloikanneet

SY
I l<sv n
';

koh

uttu
kirjo

PAAVO RINTALA
SISSILUUTNANTTI
keriojon psykologinerr romooni peloslcl, kuoe,.ncstc, soclon mieleitömyTdeslcr, Menestyselokuvo
"Sissit" pohjoutuu tdm(in teoksen kosikirlo tukseen.
"Rodikcolinen, hersyvon ironion vorltomo teos. Srihen
konno'ico iulustuo; Ptiovo Rintolr: ei ole pettcnyt
nytkoon lukiloiloon.' (Yykoo) )23 s. B110:-

Vcrh',,on

otovcl

veni.läiset teltallc, huomlsi, että häneltri

oli

.järinyt

se1,

vittämrittä tämri t;rpehtuma suomeksi. Pirn pel.jlstui,
että hälytys oli siis tällä kcrrrlla ollut turha.

*

9

Hyökkäysvaihe oli kestriny't jo noin krhden viikon
ajan Rillinginsu«rltrL Sortualla kohti. Silloin yöhrimririin likrrnr eräs r'.rrtior.nics ru1>csi nrikcm.iiin p;rljor.r
vcnrilriisiri, jotk.r nruke uhkrLsir.rt s.rrrt.rr suonr.rlrisct

1i

-:j

'i,

l:Lrrn jor-rkkol.

Kompprtnian päällikhö otti asirrn todest.r jr .iikoi juuri lähettä.i joukkucisiin tiedon vrrlrrst:r j.r keikillc kriskvn saxpuir ascmiin torjuma;rn r-iholliscn hy'ökkiiystii. Silloin tuli paikalle eräs rrruhallinen korpr.rali je l<ysyi n.riehckkiiiillä riänellään:
-- Krrkrr siellä on vartiossa ?
Kuultuaan vartiomiehen nimen hän yhtä miejetkoi puhettaan:
hc-kkii.isti
Lr-rulcnp:r, cttci siellä ole montrkrrrrn n-ricsti. mci-

1

Klilii

tunncn hänet, r,rrmasti pelkää, en usko

r.rnjojr olevan.
paljonka.rn

i\{enkä.ip,is. korpr.r:rli, ottam;ran tästä asiesta
- selr'äii, jott.r nictte omin silmin tilanteen, sanoi
pian
komppanian päällikkö.

'a+*zx

t
'.4

.

?

-J

€

t.i -motitt,rr-r-rassl . .
. Kriin!<a niin? kysyi komppanian päällikkö
hän

i

rrlllfr}r,rn

mottiin. Hän sri vlrtiok;rvcrir-rslkin uskont:iln, cttä
pi:rn oll,trtrr saarroksissl, j,L t.imii mcni konrcntol..ril<,rlle ilnroittrm.lrrnj cttä r'cniiläisct s.i.lrtlvat p.rrh;ril-

ihmeiss.i.in. Tunncttcko tin.rän veitiomiehen, pelkäiikö

:

SYDÄNSÄÄTIöN

ADRESSI

oivollinen rotkoisu, lor Teidön on
- ittelunne

esiteltövö

toi surunvolittclunne orvokkoollo tovollo.

onn

Adressejo sootovono kirjo- jo poperikoupoisto seko
rohcloiloksislo, Myös toimistomme völittöö lilouksio,

Helsinki

-

Fredrikinkotu 20 B

-

Puhelin

53 535
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Korpraali Iäksi vartiopaikalle tähyilemään, rmpui
ja tarkkaili etumnastoa, mutta ci nähnyt

valoraketin

ainoatakaan vihollista.
IUitä sinä tuolla näet, kun minä en näe yhtään
- sanoi hän vartiomiehelle.
vanjaa,
- Ky... kyllä siellä äsken oli varmasti jotain liikettä, sanoi vartiomies hätäisesti.
siellä joku vanska on hiippaillut erehdyk- Jor
sessä,
se ei meitä r'ielä mottiin saa, enemmän niitä
pitää olla, jos meinaavat operoida.
Korpraali palasi, teki ilmoituksen päällikölle:
._ Ei siellä ketään motittaiia näkynyt, ne olivat
vain r,äsyneen vartiomiehen harhanäky.fä.

Tilanne rauhoittui, ja miehet, joilla ei ollut sillä
kcrtaa vartiovuoroa, jatkoivat untaan poteroiss;rr.

TERVEHDYS
Kqnsikuvq:

RANN/KKOMME

Korhumöki nökyy

PUOLUSTAJILLE
RANN/KKOSOIILASKOTIYHDISTYS

r.

y

NUMERO

1l:n

KIRTOITUKSET

Toilo Vuorela:
RÅATTEE\ TIELLÄ ENSIN VETÄYDYTTIIN

suorELUSKUNTAI N
to.r

H

ISToRIA

rr.ffi

Akseli Saario:
RÅ\1'ÅPYSSYJÄ HOTTELEN,lÅSSA

Lauri Leikkonen:
PALJoNKo oN "P-IAT" !

.

Pentti Hiunu:

TIÄNNÄÄNKÖ IUYÖ KOHTI?
I,IJOLUSTU.{,(

Kalle Jokela:

r\

pOtNtN

PIONEERIT PANSSARIEN KIAIPT:SSA
SYVÅRILLÄ

Årvo

Häkkinen:

KELLÅRIHAUTA JUUSTILÅSSA

Todellisuuteen perusluvoo kuvouslo Suomen miehistö
jo noisisto, jotko rokensivot tölö moolo jo puolustivot

sen nuorto vopoulto.

ARVOKAS LAHJATEOS SUOMEN KODEILLE

Hinnot:
I
ll
1/1 kluuttik. 20:- )7:nohkoselkö 30
4):- 65:1/1 nohk.
55:Ko/mos oso tekeillö

Kustontojo HATA Oy, Aleksonterinkotu 36, Helsinki.
Puh.
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1

5 951

Einari Ahola:
osTAsTA NUOSJÄRVELLE

,19

143

Kalervo Haatainen:

HÄLYTYKSIÅ RINTAMALLÅ

Kirjoittojot vostooyot esittömistöön
mielipiteistö

lr0

Jorl Sundquist

lÄsrrKAPrNA

Tosiosioiden pohiolle rokeniuvo romooni 1920-luvun olusso PohioisSuomesso topohtuneesto, nyltemmin io mel'kein unohduksiin jäöneestö
merkillisestö kopinoliikkeestö. 6 l7 :50

Erkki Eklund
ALPPIKENGISTÄ

;Äqer vArN lÄÄ

Soksoloisen sotiloskorkurin henkeösolpoovc pokomotko

Lopin soio 1944. 2. poinos. 6,80/8,50

-

toustono

Poovo Susitoivol

KAR'ALAI

N

EN PATAL'OONA

(Er.P 6) TALVTSODASSA
Kertomus miehistö, iotko joutuivot puolustomoon isönmoolo omillo
kotikonnuilloon, ensin suoioioukkoino Roudusso jo Kiviniemessä, silten
Kelion verisessö vostohyökköyksessö jo Toipoleen Kirvesmäen tuli-

helveiissö. Kuvitetiu. l0 I 12.-

Vilhelm Assorsson
STALTNTN VARfOSSA
Ruotsin Moskovon-löhettilöönö vv. l940-44 toimineen diplomootin
iiinnittävö muistelmoleos. Suom. Morjo Niiniluoto. 8/ 10,-

SYYS.

Jomes Leosor
RUDOLF HESS

UUTUUKSIA

-

kutsumoton Iähettilös

SponC,cun viimeisen

vongin mieli'kuvltuksellisen

iönniliöväl voiheel

r miesten

luotellor'oon löhdeoineistoon perusiuvo teos, joko tempoo mu-koonso tkuin poros seikkoiluromooni. Suom. T. J. Kivirlohti. Kuvitettu.

mieleen

SAKSALAISTEN SOTATOIMET

a

a/lo,-

Eorl F. Ziemke
POHTOLASSA 1940-194s
Amerikkoloisen sotrhistorioitsiion mielenkiintoin€n teos toPohtumisto,
ioihin myös suomoloiset joukot merkittövällä ponoksello osollistuivot,

23 korttoo. l1/13,-
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SAilP0 on minun @
autoni

ja E

kotini,
televisioni turuana
On myöhöistö koluo silloin, kun vohinko on jo
lopohtunut. Viisoinlo on uskoo osionlunlijoo
ojoisso. SAMPOMIEHET ovot olonso osiontuntijoito. Heillö on monrpuolinen kokemus vokuutusturvostq.

Teidön konnoltoo heti ottoo yhleys löhimpöön
SAM

POI-'1

I

EH

EE

N koti n ne, oulo n ne, ielevision ne

toi muun omoisuutenne vormislomiseksi vokuuKINNUNEN
KUOPIO

lrtonumero 70 penniö

RINNE
LOIIYAA

VÄNTTINEN
TAI.4PERE

tuksello. Riiltövö SAMPO-vokuulus tokoo omoisuutenne rohollisen orvon.
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